


  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

دة، هيدفون من ق متعدِّ رُ عياهتم بطُ إثبات مدَّ  إىلٰ  ٰى أصحاب الدعاو ٰى يسع

 وهـي إالَّ  ٰى ، إذ ما مـن دعـوحقٍّ  إثبات ما هم عليه، وهم بذلك عىلٰ  ورائها إىلٰ 

 .إقامة الدليل عليها مل يتمّ  ة إنْ د نظريَّ جمرَّ 

هات بُ ة وُشـيستعمل البعض مغالطات لفظيَّ  املنهجي أنْ  أنَّ األمر غري إالَّ 

ـد إثبات مدَّ واهية ال من أجل جمرَّ  ـاعاه، وإنَّام ألجـل هـدم نظريَّ  ة اآلخـر، غاض�

ط الضوء ة التي لو كان منصفًا وسلَّ سه املوضوعيَّ ُس الطرف عن ثوابت اآلخر وأُ 

 .ًا ال غبش فيهأبلج عليها ملا وجد ملغالطاته من موضوع معها، ولوجد احلقَّ 

ه والفتن يف داخلـه، وتـاريخ بَ ن يقصد إثارة الشُّ ين عمومًا ممَّ ومل يسلم الدِّ 

راد منهـا إثبـات ة التـي ُيـاألديان عمومًا حافل بالكثري من السـجاالت العلميَّـ

 .ينيات الدِّ متبنّ 

مفرداهتـا املختلفـة  قيمـت عـىلٰ ة عظيمة يف مذهبنا أُ قضيَّ  وهكذا نجد أنَّ 

  أنَّ إالَّ . عة قبل صدورها من أحداألسئلة املتوقَّ  ٰى ت عنها حتَّ عَ فِ الثابتة، ودُ ة األدلَّ 

 هاهتم عنها، فمـن ابـن خلـدون إىلٰ بُ املناوئني مل خيمدوا سيف حقدهم ورمح ُش 

 .ة وغريهم كثرية واليامنيَّ عي املهدويَّ مدَّ  أمحد الكاتب إىلٰ 

ا  أنَّ إالَّ  س املذهب عمومًا ُس رفته بأُ عي معنجد شخصًا يدَّ  أنْ  املؤسف حق�

ـ كالمًا هـو أقـرب إىلٰ  ة خصوصًا، يبثُّ ة املهدويَّ والقضيَّ   الزعـاف منـه إىلٰ  مِّ السُّ

قة، قد ينخدع ف مغالطاته بسجعات منمَّ غلِّ احلقيقة يف داخل اجلسد الشيعي، ويُ 

 .ةقة عنده يف هذه القضيَّ هبا من ال معرفة معمَّ 



ة   ..........................................  ٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

يرعوي عـن  ين، وبمن الحرجية له يف الدِّ لينا أمس واليوم بمن ال لقد ابتُ 

ضالله ولو انكشف له الصبح وبانـت لـه احلقيقـة، وهـذا مـن ابـتالءات هـذا 

ي�ِب ، املذهب احلقِّ   ِمَن الط�
َ

َِبيث
ْ
 .)٣٧: األنفال( ِ�َِمَ� اُهللا ا�

من نذر نفسه وقلمـه  ض اهللا تعاىلٰ جني بال دليل، فقد قيَّ م املهرِّ عدَ وكام مل نُ 

ة الرصينة، وكشف مغالطاهتا بالبيان ة العلميَّ هات واإلجابة عنها باألدلَّ بُ ع الشُّ بُّ لتت

 الـذي مل مة الشيخ كاظم القره غوّيل الوايف، ومن هؤالء اجلهابذ هو سامحة العالَّ 

 هات ومغالطات معـارصة، ألقاهـا بعـض املتفيقهـني عـىلٰ بُ ع ُش يأُل جهدًا يف تتبُّ 

أْن مجع بعضًا من مغالطاته  )حفظه اهللا(برامج التواصل االجتامعي، فكان الشيخ 

 :هات التاليةبُ ة ورصانة علمية، وهي الشُّ افيَّ شفّ  وأجاب عنها بكلِّ 

 ٰى،يف زمن الغيبـة الكـرب ¨ة إلمكان رؤية اإلمام املهدي ال واقعيَّ  - ١

 .يف هذا املجال َل وال سبيل لقبول ما ُنقِ 

ة الروايات الدالَّ عدم ص - ٢  .¨والدته  ة عىلٰ حَّ

، والتشـكيك ¨ة عنه عدم إمكان إثبات صدور التوقيعات املهدويَّ  - ٣

 .لتلك التوقيعات والتشكيك يف وثاقتهم املطلقة ݑة نقل السفراء يف مصداقيَّ 

ـ(م كتاب قدِّ ونحن إذ نُ  هات يف العقيـدة بُ إرسـاء املحكـامت وتبديـد الشُّ

 :ان عن مركزنا، ومهاف كتابان مهدويّ ه قد صدر لسامحة املؤلِّ ر بأنَّ ذكِّ ، نُ )ةاملهدويَّ 

 .)قراءة يف املعرفة والتطبيق(عالمات الظهور  - ١

عي اليامنيَّ بُ ة لُش دراسة نقديَّ (ة نظرات يف رواية الوصيَّ  - ٢  .)ةهات مدَّ

 ٰى أت من جيعلها ذخرًا له ولنا يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ  أنْ  نسأل اهللا 

ل بظهور املوىلٰ يُ  اهللا بقلب سليم، وأنْ  يكشف ، ل¨صاحب العرص والزمان  عجِّ

 .ه سميع جميبهات املغرضني واملنافقني، إنَّ بُ د عنّا ُش بعِ ويُ  لنا احلقَّ 

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨يف اإلمام املهدي 



  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّ ا:  

بـني وآلـه الطيِّ  ،األمـني ٰى خـري خلقـه املصـطف اهللا عـىلٰ  وصّىلٰ  ،احلمد هللا

 .الطاهرين

 ..وبعد

عامل الفكر عامل ميلء باحلركة واكتشاف اجلديد واستيضاح املستكشف  فإنَّ 

 .كونه فكراً  ٰى سكن انتف ، فإنْ ٰى وتشذيب املتبنّ  ٰى ل الرؤوتبدُّ 

ال يف جانـب املعتقـد وال يف  ،يني ال خيرج عن هـذه القاعـدةوالفكر الدِّ 

م للناس مـا يـدفع قدِّ تُ  ض أنْ فَرت الرشيعة يُ  صحيح أنَّ  ،األخالق وال يف الفروع

ة مل تستعمل فيـه جهـة مه الرشيعة السامويَّ قدِّ ما تُ  ألنَّ  ؛لبس ويمنع كلَّ  شكٍّ  كلَّ 

ـيَّـة أو ظنّ ماته استظهاريَّ دّ مق ٰى الترشيع استدالالً قد تكون إحد ام إحاطـة ة، وإنَّ

ما يف  عظمته وكثرة تفاصيله من خالل حضور كلِّ  تلك اجلهة بعامل الوجود عىلٰ 

 ، الوجود عند بارئه
ً
ِيطا

ُ
ٍء � ْ َ

� 
�

ل
ُ
 اُهللا بِ�

َ
فعلمـه ) ١٢٦: النسـاء( �َو�ن

 .األشياء حضوري بكلِّ  تعاىلٰ 

ة ينيَّـالدِّ  ٰى األدوات التي وصلت إلينا مـن خالهلـا تفاصـيل الـرؤ  أنَّ إالَّ 

منـع  إىلٰ  ٰى مـا أدّ  ،رعيـضياع الكثري من املوروث الش مضافًا إىلٰ  ،ةتكن قطعيَّ  مل

ولو كانـت اجلهـة التـي حتكـي لنـا تفاصـيل  .حصول اجلزم يف تلك التفاصيل

ل من فكـر ام تتحوَّ وإنَّ  ،ين جمالالرشيعة معصومة عن اخلطأ ملا كان للفكر يف الدِّ 

لكن غيـاب . يف مقابلها ٰى خرة ال تقبل اخلطأ وال تقبل رؤية أُ رؤية دينيَّ  ديني إىلٰ 

مع مـا ذكرنـا مـن  ،ةينيَّ الرؤية الدِّ  ما يرجع إىلٰ  كلِّ  لعة عىلٰ القناة املعصومة واملطَّ 



ة   ..........................................  ٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فـتح البـاب أمـام البحـث  ،ةيَّـق الظنّ رُ ضياع الكثري من املوروث ووجـود الطُّـ

 .ةينيَّ واملناقشة يف الكثري من املسائل الدِّ 

 ٰى وتصادم الرؤ ،تساؤالت جديدة ذلك انفتاح األذهان عىلٰ  وأضيف إىلٰ 

م وتقدُّ  ،ٰى خرات أُ أليدولوجيّ  ٰى رات عنها مع رؤاملستقاة من الرشيعة أو التصوُّ 

 .راتوالتصوُّ  ٰى الرؤر تفاعل الفكر وتأثُّ  إىلٰ  ٰى ذلك أدّ  كلُّ  ،العلوم

وتدقيق ال ينقطع  ،وفحص مستمرٍّ  ،ومن هنا كان الناس يف مراجعة دائمة

 .الرشيعة ملتبنياهتم فيام يرجع إىلٰ 

ين بالكثري من البحـث واالهـتامم، والنـاس وقد حظي اجلانب الغيبي يف الدِّ 

كـان  ة ال تذعن نفوسها بسهولة إلخبـارات الغيـب، ومـن هنـايَّ بحكم نزعتها املادّ 

ِكتـاُب  �ا�م : م يؤمنون بالغيبقني يف سورة البقرة أهنَّ ل وصف للمتَّ أوَّ 
ْ
 ال

َ
ذ�ِـك

ِقَ� 
�
ُمت

ْ
دٰى �ِل

ُ
يِْب  �ال َر�َْب ِ�يِه ه

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
يَن يُؤ ِ

�
 ).٣ - ١: البقرة( ا�

 ة إىلٰ املعجـزات السـامويَّ  وقد حاول العديـد مـن البـاحثني إرجـاع كـلِّ 

ل تلك املفردات اخلارجة عـن لتتحوَّ  ،البحثي ٰى العلمي واملُعط يطابق املُخرج ما

 .ةمطابق لقوانني املادَّ  املألوف إىلٰ 

ـ ا ثقل عىلٰ وممَّ  ـ، ف¨ة النفوس مفـردة اإلمـام احلجَّ ا مفـردة يف غايـة إهنَّ

الغرابة، غرابة يف محله ووالدته ونجاته من أعدائه الذين كانوا ينتظرون والدتـه 

دهم وبقـاؤه دِّ إذ كانـت نجاتـه خطـرًا ُهيـ ؛فوا هلم حكمهـملينقضوا عليه فيص

هـذه  ومن أغرب اجلهات عمره الطويل وغيبته كـلَّ . مضاجعهم كابوسًا يقضُّ 

ة من الزمان، ولوال خرب الغيب الذي ال يقبل اخلطأ ملا قبلت النفوس بحياته املدَّ 

 .مل يمنع من ذلك عقل أو عدم شبيه يف التاريخ ة وإنْ هذه املدَّ  كلَّ  ¨

فكان خرب الغيب طوق نجاة يف بحر مهزات الشيطان وشـكوك النفـوس 

 .واملألوف أساس انصياعها واستئناسها التي طاملا كان احلسُّ 



 ٧  ...............................................................................مقّدمة املؤلِّف

ام ة يد وإنَّ ك بقوَّ مِس ه ال يُ ألنَّ  ؛ك بحبل الغيبيتمسَّ  أحد أنْ   لكلِّ وال يتيرسَّ 

 .ة اطمئنانة إيامن وشدَّ بقوَّ 

 �ِ
ْ
ل
َ
 بَٰ� َولِ�ْن ِ�َْطَمِ�� ق

َ
ِمْن قال

ْ
ؤ
ُ
ْم ت

َ
َو�

َ
 أ

َ
 ).٢٦٠: البقرة( قال

ويفصل الـزؤان  ،بز اخلبيث من الطيِّ ميِّ زال غربال االبتالء يعمل ليُ  وما

 .عن الربِّ 

ة اخللقة يف لعلَّ  اقتضاءً  ،مفردات احلياة كلِّ  وما فتئ االمتحان منبسطًا عىلٰ 

 .النشأةهذه 

 
ً
َمال

َ
َسُن �

ْ
ح

َ
ْم أ

ُ
ي��

َ
ْم �

ُ
َو�

ُ
 ِ�َبْل

َ
َياة

ْ
 َوا�

َ
َموْت

ْ
َق ا�

َ
ل

َ
ي خ ِ

�
 ).٢: امللك( ا�

 .األرض زينة ة جلعل ما عىلٰ والتي كانت علَّ 

 
ً
َمـال

َ
َسـُن �

ْ
ح

َ
ُهـْم أ

�
�
َ
ْم �

ُ
َوه

ُ
ا ِ�َبْل

َ
� 

ً
ة
َ
رِض ِز�ن

َ ْ
ٰ األ

َ َ
نا ما �

ْ
ا َجَعل

�
 �إِن

 ).٧: الكهف(

خ إيامن من نجا رسِّ ا تُ ة االبتالء طوائف من الناس فإهنَّ أخرجت شدَّ ولئن 

 .منها

 .ف عنهاواألمواج الكبرية يكثر زبدها ولكن يصفو املاء املتخلِّ 

ر احلديـد َبـة االبتالء بـاب خـري وبركـة تصـنع رجـاالً كزُ زالت شدَّ  وما

 .هم الرياح العواصفهتزُّ  ال

 ِ�يـِه ثت عنه سـورة احلديـد حتدَّ ة االبتالء كالسور الذي شدَّ  إنَّ 
ُ
ـه

ُ
باِطن

َعـذاُب 
ْ
 َوظاِهُرُه ِمْن قِبَِلـِه ال

ُ
َة ْ
فهـي مهلكـة ألقـوام ، )١٣: احلديـد( �ا�ر��

 .ومرقاة آلخرين

ة هات مرتبطـة بالقضـيَّ بُ امنا هذه جمموعة من الشُّ وقد تناقلت الناس يف أيّ 

جيعـل  أنْ  ٰى عس ،املوضوعيض هلا بيشء من البحث أتعرَّ  فأحببت أنْ  ،ةاملهدويَّ 

 .يف ذلك دفعًا لإلشكال ورفعًا للشبهة اهللا تعاىلٰ 



ة   ..........................................  ٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ة الناس ويف وسائل التواصـل لقد فاقم املشكلة طرح املناقشات أمام عامَّ 

 ر أنَّ نِكـونحـن ال نُ . ص ضـاعت املـوازينل غري املتخصِّ وإذا تدخَّ . االجتامعي

نـا م منهـا، لكنَّ فَهـفينعكس مـا يُ  ،طع من سياقهاقتَ ة قد تُ بعض املقاطع التسجيليَّ 

ام وإنَّـ. لسنا بصدد تقييم القائل، وال بصدد نسبة املفهوم من تلـك املقـاطع إليـه

إشكاالت تالقفتهـا  وحلُّ ، دت من هذا الترسيب أو ذاكهات تولَّ بُ عنينا دفع ُش يُ 

ام وإنَّ ث ة املتحدِّ وتلك اآلثار ال ربط هلا بنيَّ . املذهب فئات اإلمعات ووظفته ضدَّ 

 .مبام عناه املتكلِّ  ربطٍ  وهو ما قد ال يكون له أيَّ  ،الناس بام فهمته عوامُّ 

 ،خـوةوقد كـان دخـويل يف هـذه املباحـث نـزوالً عنـد رغبـة بعـض اإل

 .لطلب شديد منهم واستجابةً 

ه إنَّـ ،جيعل يف جهدي هذا نفعًا للمـؤمنني وأنْ  ،أسأل اهللا التوفيق هلم ولنا

 .خري نارص ومعني

 الشيخ كاظم القرة غوّيل 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .نبيِّه الكريم وآله الطيِّبني الطاهرين ٰى خري الور اهللا عىلٰ  احلمد هللا وصّىلٰ 

وغيبتـه الغريبـة كـلُّ الغرابـة  ¨وبعد، فام زالت قضيَّة اإلمـام املهـدي 

ومـن . خلروجها عن املألوف مثارًا للبحث والتدقيق واختالف اآلراء واألنظار

زمان غيبته ات التي وقعت حمال� لالختالف ما نسمعه من لقاء ُأناس به يف اجلزئيّ 

س  .ومشاهدة تلك الطلعة وذلك الوجود املقدَّ

كثر من ُأناس مل ُيعَرف هلم سابقة يف دين وال منزلة  ومثل هذا االدِّعاء وإنْ 

م،  ة احتامل كذب مثل هذا االدِّعاء أو نشوئه من توهُّ يف علم أو معرفة ممَّا يعني قوَّ

غًا لإلنكار ما دام مل يق نحـو البـتِّ  نـاٍف هلـا عـىلٰ  ٌل م دليإالَّ أنَّ ذلك ليس مسوِّ

 .واجلزم

ة هذه الـدعاو ث البعض برضس قاطع عن عدم صحَّ مجلـًة  ٰى وقد يتحدَّ

يكـون دلـيالً  ة نضع ما يصلح أنْ وتفصيالً، ونحن يف مقام ما تقتضيه املوضوعيَّ 

 :ميزان البحث، فنقول للنفي عىلٰ 

ه او:  

ة التي يمكن االستناد إليها  ـنَّة، : ال خترج عن أربعةإنَّ األدلَّ القرآن، والسُّ

 .والعقل، واإلمجاع

 :القرآن الكريم

مل يرد يف القرآن بيـان يمكـن االسـتناد إليـه للقـول بعـدم إمكـان رؤيـة 



ة   ........................................  ١٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فضـالً عـن  ،مستقلٌّ عن أصل الغيبة يف غيبته، بل ال يوجد فيه دليٌل  ¨ اإلمام

يف زمـن  ¨بعض أحكامها التي منها إمكان اللقاء باإلمـام  وجود آية تدلُّ عىلٰ 

 .الغيبة

ْم  :نعم وردت روايات يف تفسري قوله تعاىلٰ 
ُ
�

ُ
ْصبََح ماؤ

َ
 أ

ْ
تُْم إِن

ْ
�
َ
َرأ

َ
 أ

ْ
ل
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ْم بِماٍء َمِع�ٍ 
ُ
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ْ
َمْن يَأ

َ
� 

ً
ْورا

َ
، وقـد نقـل ¨بغيبة اإلمام ) ٣٠: لكاملُ ( � غ

 .يف تفسريه روايات يف ذلك )نور الثقلني(صاحب 

ما تأويل قول : قلت له: ، قال ففي صحيحة عيلِّ بن جعفر، عن أخيه

ْم بِمـاٍء َمِعـ�ٍ : اهللا 
ُ
ِ�ي�

ْ
َمْن يَـأ

َ
� 

ً
ْورا

َ
ْم غ

ُ
�

ُ
ْصبََح ماؤ

َ
 أ

ْ
تُْم إِن

ْ
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َ
َرأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 � ق

 .)١(»فامذا تصنعون؟ ،إذا فقدتم إمامكم فلم تروه«: ؟ فقال]٣٠: امللك[

يف قول   أيب بصري، عن أيب جعفر بإسناده إىلٰ  ونقل عن الصدوق 

ْم بِمـاٍء َمِعـ�ٍ  :اهللا 
ُ
ِ�ي�

ْ
َمْن يَأ

َ
� 

ً
ْورا

َ
ْم غ

ُ
�

ُ
ْصبََح ماؤ

َ
 أ

ْ
تُْم إِن

ْ
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َ
َرأ

َ
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ْ
ل

ُ
، � ق

أصـبح إمـامكم غائبـًا عـنكم  إنْ : يقـول ،هذه نزلـت يف اإلمـام القـائم«: قال

بإمام ظاهر يـأتيكم بأخبـار السـاموات واألرض تدرون أين هو فمن يأتيكم  ال

 واهللا ما جاء تأويل هذه اآلية، وال بدَّ أنْ «:  ، ثّم قال»وحالل اهللا وحرامه؟

 .)٢(»جييء تأويلها

: قـال ،... بـن جعفـر ٰى ويف ثالثة عن عيلِّ بن جعفر، عن أخيه موس

ويف سندها سهل بـن ، )٣(»أصبح إمامكم غائبًا فمن يأتيكم بإمام مثله أرأيتم إنْ «

 .زياد

ِس  :وما ورد يف قوله تعاىلٰ 
�
�ُ
ْ
ِسُم بِا�

ْ
ق
ُ
ال أ

َ
 ).١٥: التكوير( � ف

                                                

ين  ، عن)٤٠ح / ٣٨٧و ٣٨٦ ص/ ٥ج (نور الثقلني  )١(   .)٣ح / ٣٤باب / ٣٦٠ص (كامل الدِّ

ين )٤١ح / ٣٨٧ص / ٥ج (نور الثقلني  )٢(   ).٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و ٣٢٥ص (، عن كامل الدِّ

  ).٣٧ح / ٣٨٦ص / ٥ج (نور الثقلني ) ٣(



 ١٣  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

د بـن ثنا أيب وحمّمـحـدَّ  :، قـال)ينكامل الـدِّ (يف   الصدوق ٰى فقد رو

: قـاال ،وعبد اهللا بن جعفر احلمـريي ثنا سعد بن عبد اهللاحدَّ : قاال، Tاحلسن 

: قـال ،عمر بن يزيد، عن احلسني بن الربيع املـدائنيثنا أمحد بن احلسني بن حدَّ 

لقيـت أبـا : قالـت ،هـانئ مِّ د بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عـن أُ ثنا حممّ حدَّ 

فسـألته عـن هـذه ،  جعفر حمّمد بن عيلِّ بن احلسني بن عيلِّ بن أيب طالـب

ِس  :اآلية
�
�ُ
ْ
ِسُم بِا�

ْ
ق
ُ
ال أ

َ
ِس  � ف

�
�
ُ
ك

ْ
َواِر ال

ْ
: ، فقال]١٦و ١٥: ويرالتك[ �ا�

ني ومـائتني، ثـّم يبـدو إمام خينس يف زمانه عند انقضـاء مـن علمـه سـنة سـتِّ «

ت عيناكِ  فإنْ  ،كالشهاب الوّقاد يف ظلمة الليل  .)١(»أدركِت ذلك قرَّ

التفسري، إذ هو نوع تأويل، لكـن اآليـة  ٰى مل يكن يف معن وهذا الوارد وإنْ 

لت به  .كيف كان قد ُأوِّ

يِْب  :قوله تعاىلٰ وما ورد يف 
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
يَن يُؤ ِ

�
 ).٣: البقرة( ا�

بـن أمحـد بـن  ثنا عيلُّ حدَّ : ، قال)ينكامل الدِّ (يف  الصدوق  ٰى فقد رو

 ٰى ثنا موسحدَّ : قال ،ثنا أمحد بن أيب عبد اهللا الكويفحدَّ : قال، اق د الدقّ حممّ 

بن  ٰى بن أيب محزة، عن حيي عن عيلِّ  ه احلسني بن يزيد،بن عمران النخعي، عن عمِّ 

ِكتاُب  �ا�م : عن قول اهللا  سألت الصادق : قال ،أيب القاسم
ْ
 ال

َ
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د
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ة الغائب، وشاهد ذلك قول اهللا و،  املتَّقون شيعة عيلٍّ « : الغيب فهو احلجَّ
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ين ) ١(   ).١ح / ٣٢باب / ٣٢٥و ٣٢٤ص (كامل الدِّ

ين ) ٢(   ).٢٠ح / ٣٣باب / ٣٤١و ٣٤٠ص (كامل الدِّ
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ثنا أبو حدَّ : د بن يعقوب، قالحممّ : ، قال)الغيبة(يف   النعامين ٰى فقد رو

، عن عبد اهللا بن القاسم، د بن عيلٍّ حممّ  ان، عند بن حّس األشعري، عن حممّ  عيلٍّ 

ِقَر  :أنَّه ُسِئَل عن قول اهللا  ل بن عمر، عن أيب عبد اهللا عن املفضَّ 
ُ
إِذا ن

َ
ف

وِر 
ُ
إظهار أمره نكت يف  إنَّ منّا إمامًا مسترتًا، فإذا أراد اهللا «: ، قال�ِ� ا��اق

 .)١(»فقام بأمر اهللا  ،قلبه نكتة، فظهر

  :وقوله تعاىلٰ 
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 ).٢٠: لقامن( َوأ

النعمـة الظـاهرة اإلمـام « :، قـال بن جعفر ٰى ففي الرواية عن موس

ب، يغيب عن أبصار الناس شخصـه، ويظهـر لـه الظاهر، والباطنة اإلمام الغائ

 .)٢(»ب عليه كلَّ بعيدكنوز األرض وُيقرَّ 

ض إلمكان الرؤية يف زمن الغيبة من عدمه  .لكن هذه الروايات مل تتعرَّ

ة اخلرض: يقال يمكن أنْ  ،نعم   إنَّ آيات سورة الكهف الواردة يف قصَّ

أنَّ الغيبة ليست مانعة من اللقـاء بالغائـب،  به فيه داللة عىلٰ   ٰى ولقاء موس

 .وحكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز واحد

ة عىلٰ ذلك تكون هذه اآليات بضميمة املامثلة يف حيثيَّ  وبناًء عىلٰ   ة الغيبة دالَّ

 .اإلمكان الوقوع ، فأدّل دليل عىلٰ ٰى ُير أنَّ الغائب يمكن أنْ 

 :اإلمجاع

ـق عـادًة يف  ؛ليس من املمكن االستناد لإلمجـاع يف مسـألتنا ألنَّـه ال يتحقَّ

ـق ة، إذ ليس لكلِّ فقيه رأي يف املسائل الكالميَّ املسائل االعتقاديَّ  ة، نعم قد يتحقَّ

رعي، ـاستنباط احلكم الش يقها النعكاسها عىلٰ ذلك يف املسائل التي ال بدَّ من حتق

                                                

 .)٤٠ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٣ ص( للنعامينالغيبة  )١(

ــوار )٢( ــار األن ــدوق )٦٤ ص/ ٥١ ج( بح ين  ؛ ورواه الص ــدِّ ــامل ال ــاوت يف ك  ٣٦٨ص (بتف

 .)٦ح / ٣٤باب / ٣٦٩و



 ١٥  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

كالبحث يف أنَّ املعصوم هل يصدر منه املكروه أو ال، فـإذا قيـل بـالنفي أمكـن 

وإذا قيل بإمكـان  ،عدم كراهته أنَّ فعل املعصوم ليشء دليل عىلٰ  االستدالل عىلٰ 

بـات ال، أمكن إث: قيل فعله؟ فإنْ  صدور املكروه منه فهل يواظب املعصوم عىلٰ 

هذا إذا مل يأخـذها الفقيـه مـن . تركه عدم كراهة الفعل إذا واظب املعصوم عىلٰ 

 .علم الكالم كأصل موضوع

مسـألة خـارج دائـرة  فليس من السهل اتِّفاق الفقهـاء عـىلٰ  ،وكيف كان

ة ق هو عـدم اخلـالف والذي يمكن أنْ . االستنباط أو قواعدها العامَّ وال  ،يتحقَّ

الً هذا . ة له يف الفروع فضالً عن غريهاحّجيَّ   .أوَّ

ا من مباين حّجيَّ : وثانياً   .ةة اإلمجاع ال جيري يف املسائل االعتقاديَّ أنَّ أي�

ا اإلمجاع الدخويل الذي يعني العلم بدخول املعصوم يف الفقهاء الـذين  أمَّ

أين لنـا  واحدة، فهو واضح البطالن، إذ من ٰى أفتوا يف هذه املسألة أو تلك بفتو

 نجزم بدخول املعصوم يف هؤالء الفقهاء؟ أنْ 

يف الذي يعني أنَّ فقيهًا تشـ ا اإلمجاع الترشُّ ف بلقـاء املعصـومـوأمَّ   رَّ

ح بأنَّـه ـُيصـ امَّ أراد أن ينقل ذلـك مل يـرد أنْ ـوأخذ منه احلكم يف مسألٍة ما، ول رِّ

ففي محل إمجاعه . اعهماتِّفاق الفقهاء أو إمج فنسبها إىلٰ ،  أخذها من املعصوم

ع يف خمالفة واضحة لظاهر كالمه، وهذا بعيد يف نفسه ويبقـ عىلٰ  ٰى املدَّ يف  ٰى الترشُّ

يف ينفي عدم  عىلٰ  .بعد حدود اإلمكان، بل اإلمكان عىلٰ  أنَّ ثبوت اإلمجاع الترشُّ

ف بلقاء اإلمام يف ـمن عدَّ اإلمجاع التش فكلُّ  ،كام هو واضح  إمكان الترشُّ رُّ

ه من جهة أنَّه خمالف لظاهر عبارة ناقل اإلمجـاع، فهـو أقسام اإلمجاع، أو ردَّ من 

  .قائل بإمكانه

ة عقالً من باب قاعدة اللطف الذي يعني أنَّ لطف اهللا  ا اإلمجاع احلجَّ وأمَّ

ـد مـن  - تعاىلٰ  ب مـن الطاعـة وُيبعِّ وهو الذي يقتيض فعل كلِّ ما يمكن أن ُيقرِّ
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 يرأ علامء األعصار واألمصـار يتَّفقـون عـىلٰ  يرتك اهللا تعاىلٰ  يمنع أنْ  -املعصية 

 .واحد خمالف للواقع

الً   .فريدُّ االستدالل به أنَّ املورد ليس ممَّا فيه إطاعة أو معصية أوَّ

ثون  ض فيه الفقهاء مجيعًا للقول يف املسألة، بل إنَّ أكثرهم ال يتحدَّ ومل يتعرَّ

 .يف هذه املسألة ثانياً 

ي ـمع عدم العلم باملخالفة للحكم الواقعي أين املعصية التي يقتض :وثالثاً 

د عنها؟  اللطف فعل ما ُيبعِّ

داللـة اإلمجـاع،  ة تطبيقها عىلٰ ة قاعدة اللطف ومتاميَّ لو قلنا بتامميَّ  :ورابعاً 

ع ا ستكون أخصُّ من املدَّ ، فإنَّه إذا كـان احلكـم الـواقعي هـو اإلباحـة أو ٰى فإهنَّ

فعـل  ٰى الوجوب، فهل يقتيض اللطف الذي هو بمعن اإلمجاع عىلٰ الكراهة وقام 

قه؟ فهل لإلباحة إطاعـة يف  د عن املعصية منع حتقُّ ب من الطاعة وُيبعِّ كلِّ ما ُيقرِّ

دًا عن اإلطاعة؟ وكذا الكالم  الواقع ليكون إتيان ما قام اإلمجاع عىلٰ  وجوبه مبعِّ

 .يف الكراهة

حلكم الـواقعي هـو االسـتحباب وقـام ومثل هذا الكالم جيري إذا كان ا

حالـه يعنـي إتيـان النـاس املطيعـني  الوجوب، فإبقاء اإلمجاع عـىلٰ  اإلمجاع عىلٰ 

ـق  للحكم الثابت باإلمجاع وامتثاله، وهذا بالنسبة للواقع إتيان املسـتحبِّ فيتحقَّ

 .مالك املستحبِّ ولو بإتيان متعلَّقه بداعي الوجوب

احلرمة وكان احلكم يف الواقع  م اإلمجاع عىلٰ وبنفس الطريقة خيرج ما لو قا

 .ٰى هو اإلباحة أو الكراهة أو االستحباب حتَّ 

 -أي وجوب أو حرمة  - اما لو كان احلكم الواقعي إلزامي� حتته  ٰى نعم يبق

حكم إلزامي مقابل لـه،  أو قام اإلمجاع عىلٰ . حكم غري إلزامي وقام اإلمجاع عىلٰ 

 .الوجوب أو بالعكس أي كان احلكم الواقعي هو احلرمة وقام اإلمجاع عىلٰ 
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ت قاعدة اللطف باإلمجاع؟ فلو جرت يف اإلمجاع فِلَم ـلِ  :وخامساً  َم اختصَّ

لون نسبة  ٰى الفتو ال جتري إذا كان املتَّفقون عىلٰ  مـن الفقهـاء، بـل %) ٩٠(ُيشكِّ

م ال يذهبون إىلٰ %) ٩٩( ٰى حتَّ  ة اتِّفاق مثل هذه النسـبة؟ ولـو حّجيَّ  منهم مع أهنَّ

يف جريانه بني اإلمجاع وبني كبري فرق  دَ جِ ة ملا وُ احلّجيَّ  كان اللطف هو املدار عىلٰ 

 .ة املطلقةاتِّفاق الغالبيَّ 

ة عىلٰ  ا اإلمجاع احلجَّ ته عن دليل لـو وصـل إلينـا لقلنـا أساس كاشفيَّ  وأمَّ

س ما قال به املجمعون، فال ينفع أيضـًا إالَّ إذا كانـت املسـألة قابلـة للتعبُّـد، بنف

الً هذا . وسيأيت أنَّه ال جمال للتعبُّد يف مثل هذه املسألة  .أوَّ

ق يف مسألتنا  :وثانياً  أنَّ اإلمجاع الكاشف قطعًا عن احلكم الرشعي مل يتحقَّ

ق صغر حلكم الواقعي، بل هو اتِّفاق يف اإلمجاع الكاشف عن ا ٰى هذه، أي مل تتحقَّ

 .احلكم يكشف بنحو القطع عن وجود دليل عىلٰ  ٰى الفتو

ذلك الدليل؟ فإنَّ نفس  كيف قال الفقهاء هبذه املقالة اعتامدًا عىلٰ  :قيل فإنْ 

ذلك الدليل املفرتض الوجود يكشف عن إمكـان  ذهاهبم هلذا الرأي اعتامدًا عىلٰ 

 .االستناد إليه لو وصل إلينا، وهذا يعني أنَّنا سنوافقهم يف الرأي

م أو عىلٰ : قلنا يقول بالتعبُّد يف تفاصيل االعتقـاد  األقّل بعضهم املعتدُّ  إهنَّ

خرب ثقة داللتـه بنحـو الظهـور، فيحصـل  اته، أي باإلمكان االستناد إىلٰ وجزئيّ 

ة عىلٰ الت ة الدالَّ ة ة خـرب الثقـة وحّجيَّـحّجيَّـ عبُّد يف سنده ويف داللته بحكم األدلَّ

يَّ   .تني يف مسائل االعتقادالظهور، ونحن ال نلتزم بأيٍّ من احلجَّ

إنَّ مثل هذه املسائل مل ُتبَحث بـالنحو الـذي ُبِحثَـت فيـه مسـائل  :وثالثاً 

ة وُتوَضع يف ميزان التحقيـق الفروع بحيث تستوعب مجيع وجوه الداللة املمكن

وهـذا يعنـي عـدم . يتَّبـع فقيـه فيهـا رأي غـريه إنَّ من الطبيعـي أنْ . والتدقيق

االطمئنان بأنَّ إمجاعهم سيكون كاشفًا عن دليل لـو وصـل إلينـا لوافقنـاهم يف 

 .فال يكون اإلمجاع حينها من وسائل اإلثبات الوجداين للدليل. الرأي
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ة  ا اإلمجاع احلجَّ ة والذي يكون ة أو االتِّفاقيَّ أساس املالزمة العاديَّ  عىلٰ وأمَّ

ة بام لـو اتَّفـق حدسًا، وقد مثَّلوا للمالزمة العاديَّ   كاشفًا عن رأي املعصوم

ة فقهاء مجيع العصور دون القول بقاعـدة اللطـف، ومثَّلـوا للمالزمـة االتِّفاقيَّـ

عدم وجـود مثـل هـذا االتِّفـاق يف  باتِّفاق فقهاء عرص واحد، فإنَّه باإلضافة إىلٰ 

فرض وجود اتِّفـاق، والشـاهد  هذه املالزمة عىلٰ  مسألتنا، ال يوجد ما يدلُّ عىلٰ 

اخـتالف  إجراء الـرباءة عـىلٰ  ذلك أنَّه قد يتَّفق الفقهاء يف بعض املوارد عىلٰ  عىلٰ 

مة أزمنتهم، وعند إجرائها نحتمل أنَّ احلكم الواقعي هو احلرمة، ولو كانت احلر

مرِّ العصور ومع ذلك جرت الرباءة، فهذا يعني إمكـان  ثابتة كحكم واقعي عىلٰ 

ر ـحكم خمالف للواقع يف مجيع األعصار فضالً عن فقهاء عص اتِّفاق الفقهاء عىلٰ 

ـْم  :يكون قوله تعاىلٰ  بل يمكن أنْ . واحد
ُ
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ْ
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َ
� )مرِّ  إمكان خمالفة احلكم الذي مل يظهر عىلٰ  شاهدًا عىلٰ ) ١٠١: املائدة

 .العصور

كلِّ ما تقتضيه فعليَّتها، نعم هي مل تبد  أنَّ بعض األحكام واصلة إىلٰ : ببيان

تكون ممَّا يسوؤنا  للناس وتظهر هلم، فإذا مل يسأل عنها فإنَّ ذلك يعني احتامل أنْ 

ذلك لـزوم  لكي ال تظهر، فيرتتَّب عىلٰ  والشارع هنانا عن السؤال عنها. إبداؤها

االلتزام هبا، فبواسطة ترك السؤال عنها نتخلَّص من تبعة لزوم االلتزام هبا وهو 

وهذا يعني إمكان وجود أحكام يتطلَّب دخوهلا يف العهدة السؤال . الذي يسوؤنا

 عـىلٰ  ٰى عنها تكون الفتو  عنها الذي هنينا عنه، وبرتك السؤال عن املعصوم

، فال  ؛ٰى وال يأيت هنا احتامل اختالف الفتو. مرِّ العصور خالفها عىلٰ  ا مل ُتبنيِّ ألهنَّ

 .ٰى جمال لالختالف يف فهم ذلك البيان لتختلف الفتو

أمكن  أنَّه وإنْ : ة إشكال إثبايت، حاصلهاملالزمة االتِّفاقيَّ  ٰى أنَّ يف دعو عىلٰ 

وموافقــة رأي  ٰى فتــو ر واحــد عــىلٰ ـعــدم االنفكــاك بــني اتِّفــاق فقهــاء عصــ
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ة ال يمكن إقامـة الربهـان عليهـا، بـل هلم، لكن األشياء االتِّفاقيَّ   املعصوم

ـط برهـان، اللَّ  إالَّ إذا كـان ذلـك  مَّ ُهـيمكن االطِّالع عليهـا وإدراكهـا ال بتوسُّ

بمالحظة مفردات مشاهبة تكون فيها املوافقة بني الطرفني الذين نحتمل اتِّفـاق 

برهان يثبت أنَّ ما وقـع رضوري وغـري قابـل  تواجدمها معًا، دون أن نقف عىلٰ 

م ذلك كلٌّ إىلٰ   .مفردة مشكوكة لالنفكاك، ثّم ُنعمِّ

 نطَّلـع عـىلٰ  إذ من أين لنا أنْ  ومثل هذا الطريق غري متيرسِّ يف حملِّ كالمنا،

حكم كان رأي املعصوم  أنَّه يف كلِّ املّرات التي حصل فيها اتِّفاق من الفقهاء عىلٰ 

 موافقًا هلم؟

ة اإلمجاع عند هؤالء بعـد عـدم وجـود أنَّ القول بحّجيَّ  وهكذا نصل إىلٰ 

ة، وربَّام قال به فقهاء العا دليل عليه ناشئ من السعي لفذلكة هذا القول بعد أنْ  مَّ

مني القـائلني بـأنَّ حّجيَّ  ـة املتقـدِّ يف   تــه مـن جهـة دخـول املعصــوماخلاصَّ

تـه قـد ثبتـت باملالزمـة إنَّ حّجيَّ : القائلني املجمعني، وأتباع الشيخ الطويس 

وحني مل يـنهض عنـدهم هـذان الوجهـان . ة املستفادة من قاعدة اللطفالعقليَّ 

ة، والكالم األخري خاصٌّ ة أو االتِّفاقيَّ ة العاديَّ حاولوا توجيهها من خالل املالزم

 .ةباملالزمة االتِّفاقيَّ 

ة، ولكن ال يمكن البناء عليها ما مل يقم توجد مالزمة اتِّفاقيَّ  يمكن أنْ  ،نعم

د اإلمكان غري ُجمدٍ  ٌ ُيثبِتها، وجمرَّ  .دليل بنيِّ

مل  ة إنْ املدركيَّـولو أغمضنا النظر عن كلِّ ذلك، فإنَّ اإلمجاع هنـا حمتمـل 

، حيث إّنا نكاد نجزم أنَّ مستند املجمعـني لـو ُوِجـَد اإلمجـاع هـو ايكن مدركي� 

ا أنْ . الرواية اآلتية أو نظائرها يكونوا اسـتندوا يف  ولو مل نجزم فمن املحتمل جد�

ة فضالً عن وقد ثبت يف حملِّه أنَّ اإلمجاع املحتمل املدركيَّ . رأهيم ملثل هذه الرواية

ة، إذ يف مثله ُيرَجع إىلٰ امل نفس الدليل الذي استند إليه املجمعون  دركي ليس حجَّ
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ت داللتـه . الداللـة وسيأيت أنَّه غري تـامِّ . هل هو تامُّ الداللة أو ال ٰى لُري  ولـو متـَّ

اخلالف، بـل  ة من خالل وجود القرينة عىلٰ النخرام رشط احلّجيَّ  ؛ة هلاحّجيَّ  فال

ق العلم   .اخلالف عىلٰ من خالل حتقُّ

ق يف املسألة، ولو كان لكان عدم اخلالف  ،وكيف كان فاإلمجاع غري متحقِّ

ة ته إالَّ قلَّة فقهاؤنا حّجيَّ  ٰى ألنَّه بمنزلة اإلمجاع املنقول الذي ال ير ؛وهو ليس حجَّ

 . كصاحب الرياض

ق، إذ إنَّ الكثـري مـن الفقهـاء مل ُينِكـروا عـىلٰ   بل عدم اخلالف غري متحقِّ

 .يف غيبته ¨ األعاظم الذين ُنِقَل عنهم اللقاء باإلمام

يف وحّجيَّ  عدم إنكار إمكان اللقاء  ته دليل عىلٰ بل إنَّ بحثهم لإلمجاع الترشُّ

يف مل ُيشِكل من منطلق عدم القبـول  ومن أشكل عىلٰ . ¨ باإلمام اإلمجاع الترشُّ

 .بإمكان اللقاء يف زمن الغيبة

 ¨ عدم إمكان رؤيـة اإلمـام جود اتِّفاق عىلٰ وبعد كلِّ هذا هل تعتقد بو

ـه ال حّجيَّـ وعىلٰ  !عدم خالف؟ ٰى يف زمن الغيبة أو حتَّ  قه فإنَّ ة لـه كـام فرض حتقُّ

م   .تقدَّ

 :العقل

يف زمن ¨  نفي اإلمكان يف موضوعة مشاهدة اإلمام ال سبيل للعقل إىلٰ 

 ¨ يشـابه غيبتـهالغيبة، ويكفي يف إثبات اإلمكان وقوع ما يشاهبه، وأقرب ما 

ثنا أنَّه قد تيرسَّ ملوس غيبة اخلرض  .يلتقيه أنْ   ٰى ، والقرآن ُحيدِّ
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 ).٨٢ - ٦٠: الكهف(

ثنا عن لقاءاته برسول اهللا  ،)١( وبـأمري املـؤمنني  والروايات ُحتدِّ

األحياء، فِلـَم ال يمكـن بأحد من   فإذا جاز لقاء اخلرض ،)٢( ةوباألئمَّ 

 يف غيبته مع الناس؟ ¨ لقاء اإلمام

 ال بدَّ أنْ  ¨ تغييبه كان الوجه يف حكم العقل أنَّ احلكمة الداعية إىلٰ  وإنْ 

ه تكون داعية ألنْ   :ال يشاهده أحد فيها، فريدُّ

م املذكورة يف الروايات وغريها لغيبتـه، بـل كَ عدم جريان بعض احلِ  - ١
                                                

كـان أمـري املـؤمنني عـيلُّ بـن أيب : من أمثلة ذلك ما رواه املفيـد باإلسـناد عـن ابـن نباتـة، قـال )١(

ُيصّيل عند األُسطوانة السابعة من باب الفيل، إذ أقبل عليه رجـل بـردان أخرضـان   طالب

مـن صـالته أكـبَّ عليـه  وعليه عقيصتان سوداوان، أبيض اللحية، فلامَّ سلَّم أمري املـؤمنني 

فخرجنا مرسعني خلفهام ومل نـأمن عليـه، : فقبَّل رأسه، ثّم أخذ بيده فأخرجه من باب كندة، قال

مل نـأمن عليـك هـذا : ، فقلنا»ما لكم؟«: يف جارسوج كندة قد أقبل راجعًا، فقال  فاستقبلنا

؟«: الفارس، فقال إنَّـك : إنَّه قال يل«: بٰىل، فقال: ، قلنا»هذا أخي اخلرض، أمل تروا كيف أكبَّ عيلَّ

ـ ه أراد يف مدرة ال يريدها جّبار بسوء إالَّ قصمه اهللا، واحذر الناس، فخرجـت معـه ألُشـيِّعه، ألنَّ

 .)٦٧/٣٦ح / ٥١ص : أمايل الطويس. (»الظهر

ين  )٢( ، )٤ح / ما روي مـن حـديث اخلضــر / ٣٩١و ٣٩٠ص (روٰى الصدوق يف كامل الدِّ

إنَّ اخلرض رشب مـن مـاء احليـاة، فهـو حـيٌّ ال يمـوت حتَّـٰى «: ، قالباإلسناد عن الرضا 

ه ليأتينا فُيسلِّم علينا فنسمع صوته وال نرٰى شخصه، وإنَّـه ليحضــر حيـث  ُينَفخ يف الصور، وإنَّ

ما ُذكَِر، فمن ذكره منكم فليسلم عليه، وإنَّه ليحرض املوسم كلَّ سـنة، فيقضــي مجيـع املناسـك، 

ن عٰىل دعاء املؤمنني، وسـُيؤنِس اهللا بـه وحشـة قائمنـا يف غيبتـه، ويصـل بـه  ويقف بعرفة، فُيؤمِّ

 .»وحدته
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، كخـوف الـذبحكلُّها يف منع رؤ  أنْ  واحلـرص عـىلٰ ، )١(يته من بعض اخلـواصِّ

وكون الغيبة عقوبة وأثرًا لظلم الناس ومتحيص ، )٢(يكون يف رقبته بيعة ألحد ال

وإخـراج املـؤمنني مـن ، )٤(فيـه  وإجراء ُسنَن األنبياء السابقني، )٣(املؤمنني

 .)٦(وغري ذلك، )٥(صلب الكافرين
                                                

ين دلَّت عٰىل ذلك مجلة من الروا )١( ص (يات، منها صحيحة زرارة التي رواها الصدوق يف كامل الدِّ

، »إنَّ للقـائم غيبـة قبـل ظهـوره«: يقـول سمعت أبا جعفر : ، قال)٩ح / ٤٤باب / ٤٨١

 .يعني القتل: ، وأومأ بيده إٰىل بطنه، قال زرارة»خياف«: ولِـَم؟ قال: قلت

: ، قـالورد ذلك يف عدد غري قليل من الروايات، ومنها صحيحة أيب بصري عن أيب عبد اهللا  )٢(

كامل ( »صاحب هذا األمر ُتعمٰى والدته عٰىل هذا اخللق، لئالَّ يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج«

ين  .)١ح / ٤٤باب / ٤٧٩ص : الدِّ

العلـامء، ولعـلَّ ذهـاهبم إٰىل ذلـك اللتـزامهم بقاعـدة مل أجد ذلك يف الروايات، ولكنَّه ورد يف كلـامت  )٣(

هـوا  ة، وحني رأوا أنَّ ذلك ال يتناسب مـع الغيبـة وجَّ اللطف التي تقتيض وجود اإلمام بني ظهراين األُمَّ

األمر بأْن مل تكن من اهللا ابتداًء، وإنَّام كان ذلـك أثـرًا لتقصـري النـاس، واالعتبـار ال يسـاعد عـٰىل هـذا 

 .عن أنَّ أصل تطبيق قاعدة اللطف يف املقام حملُّ إشكال، هذا لو متَّت قاعدة اللطف الوجه، فضالً 

إنَّ للقائم منّـا «: ، قالروٰى الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا  )٤(

أبـٰى إالَّ أْن جتـري  ألنَّ اهللا «: يا بن رسول اهللا، ولِـَم ذلك؟ قال: ، فقلت له»غيبة يطول أمدها

: يف غيباهتم، وإنَّه ال بدَّ له يا سدير من استيفاء ُمَدد غيباهتم، قـال اهللا تعـاىلٰ  فيه ُسنَن األنبياء 

 ْن َطبٍَق
َ
� 

ً
ُ�� َطبَقا

َ
ك ْ َ

�
َ
ين( »، أي ُسنَن من كان قبلكم]١٩: االنشقاق[ ل  ٤٨٠ص : كامل الـدِّ

 .)٦ح / ٤٤باب / ٤٨١و

ين )٢ح / ١٢٢بـاب / ١٤٧ص / ١ج (روٰى الصدوق يف علـل الشــرائع  )٥( ص (، وكـامل الـدِّ

 ما بال أمـري املـؤمنني : قلت له: ، قالعن ابن أيب عمري مرَسًال، عن أيب عبد اهللا ) ٦٤١

ل؟ قال يَن  :آلية يف كتـاب اهللا «: مل يقاتل خمالفيه يف األوَّ ِ
�

ْ�نَا ا�
�
َعذ

َ
وا ل

ُ
َز��ل

َ
ْو ت

َ
ُهْم �

ْ
ُروا ِمـن

َ
ف

َ
�

 
ً
ِ�ما

َ
 أ

ً
ودائع مؤمنـون يف أصـالب «: وما يعني بتزايلهم؟ قال: قلت: ، قال»]٢٥: الفتح[ َعذابا

، فإذا خرجت ظهر عٰىل لن يظهر أبدًا حتَّٰى خترج ودائع اهللا  قوم كافرين، فكذلك القائم 

 .»فقتلهم من ظهر من أعداء اهللا 

إنَّ اهللا إذا «: منها كراهة اهللا أْن جياوروا قومًا، وقد جاء يف رواية مروان األنباري عن البـاقر  )٦(

     .)٢ح / ١٧٩باب / ٢٤٤ص : علل الرشائع( »كره لنا جوار قوم نزعنا من بني أظهرهم



 ٢٣  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

ا خوف الذبح فألنَّه مل  ة لكلِّ أحد،  أنْ  يأذن اهللا تعاىلٰ أمَّ تكون الرؤية متيرسِّ

ق ما يوجب اخلوف  .فلم يتحقَّ

د الرؤية  أنْ  ومثل ذلك احلرص عىلٰ  ال تكون يف رقبته بيعة ألحد، فإنَّ جمرَّ

ين ال يسـتلزم والدِّ  ٰى ات عالية يف التقويف حاالت نادرة من ُأناس هلم خصوصيّ 

 .املشاهدةحلاكم يف زمان  ¨ أخذ البيعة منه

ة النـاس أو يف دائـرة واسـعة مـنهم يف  ،نعم لو كانت املشاهدة ممكنة لعامَّ

ذلك لفت األنظار إليه وإظهـار االهـتامم بـه، وهـذا مـا  ٰى الستدع ٰى احلدِّ األدن

. السعي إلدخاله ضمن دائرة املطيعني واخلاضعني هلم سيدفع احلُّكام الظاملني إىلٰ 

ُيمثِّل نقطة استقطاب ألبناء املجتمع فقـط، بـل ُيمثِّـل  ال ¨ أنَّه وإذا التفتنا إىلٰ 

أيضًا صاحب احلقِّ يف تسنُّم منصب إدارة أمر املجتمع وقيادة الدولة، اتَّضح أنَّ 

لكـن . ُيظِهـر هلـم الطاعـة واخلضـوع ُحّكام اجلور سوف لـن يرتكـوه دون أنْ 

ا يف الكمِّ والكيف،  فأين استلزام املشاهدة املفروض أنَّ دائرة املشاهدة ضيِّقة جد�

 !؟¨للبيعة يف رقبة اإلمام 

ا كون الغيبة عقوبة للناس عـىلٰ  تقصـري  ظلمهـم، فـإنَّ العقوبـة عـىلٰ  وأمَّ

ة عن النـاس املعـاقبني،  أنْ  األعامل مل تقم رضورة عىلٰ  ص يف حجب احلجَّ تتشخَّ

بـات يكون ظرف العقوبة يف الدنيا، واألصل يف العقو أنْ  بل مل تقم رضورة عىلٰ 

يعمَّ الظلم يف الدنيا وتنشغل الناس يف دفـع  ولوال أنْ . تكون يف الدار اآلخرة أنْ 

مت  الظلم عن سلوك طريق التكامل، ولوال االنغامس يف بحور املعايص، ملا ُقـدِّ
                                                                                                              

  ل، وإْن كان قد ذكـره يف البحـار يف ) ٩٠ ص/ ٥٢ج (لكن يف داللة الرواية عٰىل حكمة الغيبة تأمُّ

 .علل الغيبة

وهي صـحيحة يف بيـان حكمـة  ومنها امتحان اخللق، فمن رواية رواها زرارة عن الصادق 

 »ُحيِبُّ أْن يمتحن خلقه، فعنـد ذلـك يرتـاب املبطلـون ألنَّ اهللا «: من ِحَكم الغيبة، قال 

ين(  .)٣٢ح / ٣٣باب / ٣٤٦ص : كامل الدِّ



ة   ........................................  ٢٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ة أو يف حـدود أو الدنيا بآثار تكوينيَّ  فلوال تقديم العقوبات إىلٰ . الدنيا عقوبة إىلٰ 

 .كّفارات ملا بقي يف ربقة املؤمنني إالَّ القليلتعزيرات أو عتق أو 

يء ـُيعاَقب املذنب واملس أنَّ عقوبة العمل ال تقتيض إالَّ أنْ  هذا مضافًا إىلٰ 

ر بـالنحو الـذي ـمن مل ُيقصِّ  ¨ اإلمام ٰى ير ، وهذا ال يمنع من أنْ )١(دون غريه

 .¨ يستحقُّ معه العقوبة املتمثِّلة باحلجب عن رؤية إمام الزمان

ة عن الناس عقوبة هلم ليست طريقة الزمـة،  ومضافًا إىلٰ  أنَّ حجب احلجَّ

أنواع التقصريات وأفحش أصناف املخالفات ومل  ٰى م السالفة بشتّ فقد أتت األُمَ 

 عبـادة اهللا   ٰى ، فحني ترك قوم موسـ ج واألنبياءجَ ُحيَجب عنها احلُ 

لوا إىلٰ  عبادة العجـل، هـل ُحِجـَب عـنهم رؤيـة أنبيـائهم؟ وحـني قالـت  وحتوَّ

ةٍ  :ٰى النصار
َ
الث

َ
 ث

ُ
 اَهللا ثاِلث

�
ب ُيغيِّـ ذلـك أنْ  ٰى ، هل استدع)٧٣: املائدة( إِن

 من بعده؟  عنهم أوصياءه واألنبياء

ة نوع عقوبـة، فقـد تكـون إحـد  ٰى وهذا ال ينفي كون احلجب عن احلجَّ

ة، لكن احلكمة تقتض ي ـي أصل العقوبة وال تقتضـاِحلَكم يف الغيبة معصية األُمَّ

نَن الكونيَّ  ة التي هـي بنحـو نوعها أو شخصها إالَّ إذا كانت العقوبات بنحو السُّ

ة ال املقتضيات  .العلل التامَّ

ـنَن الكونيَّـ نـوع مـن  ة هـذا النـوع مـن العقوبـات عـىلٰ ومل يثبت يف السُّ

ة، وقـد تكـون بنحـو ة يف ذلك قد تكون بنحو العّليَّـن الكونيَّ نَ والسُّ  .املخالفات

وإذا مل . األقّل غري معلوم االقتضاء، وكالمها غري متوفِّر يف مثل هذا األثر، أو عىلٰ 

                                                

نعم، ُيستثنٰى من ذلك ما كان من اآلثار التكوينيَّة التي تأيت بعنوان عقوبة، منها ما دل عليه قولـه  )١(
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ـة )٤١: الروم( ل ، كام ُيستثنٰى بعض أحكـام اجلـزاء الوضـعيَّة، كـاحلكم بعبوديَّ

الرجال والنساء يف املناطق املفتوحة عنوة ولو مل يشرتكوا يف احلرب، ورّقيَّة أوالد العبيد املولودين 

 .بعد االسرتقاق



 ٢٥  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

ا كانـت وفـق ُسـنَّة : نقول يثبت يف التاريخ ما يشبه هذه العقوبة، كيف لنا أنْ  إهنَّ

 !ة؟تكوينيَّ 

فيه باإلمكان، بل ال بدَّ من الدليل  ٰى ة ال ُيكتفنَّة التكوينيَّ أنَّ ثبوت السُّ  عىلٰ 

رة التي ُتوِجب القطع بثبوهتا نَّة،  وال دليل عىلٰ . أو التجربة املتكرِّ وجود هذه السُّ

م  م كانوا بصدد دفـع تـوهُّ وإنَّام هي كالم فقهاء يف مورد جزئي، والذي أظنُّه أهنَّ

ة عىلٰ وهو  ¨ لزوم حمذور من غيبته وقـد يكـون املحـذور هـو . اخلالئق احلجَّ

خمالفة ما يقتضيه اللطف أو ما تستدعيه الرمحة أو ترتُّب حمذور الظلم، فحاولوا 

 .مل يقم عليه دليل دفعه من خالل وجه معقول يف نفسه وإنْ 

ا إجراء ُسنَن األنبياء السابقني ، فليس وجهًا يمكن االستناد إليه  وأمَّ

 :الرؤية يف الغيبة، وذلك ليكون حكمة لعدم

الً  ، وهـو اختيـاري، فعـل هللا تعـاىلٰ   ألنَّ غيبة األنبياء السـابقني :أوَّ

ر مـثالً؟ ـَم غـاب اخلضــلِـ: يقـول حكمة، إذ لقائـل يف زمـاهنم أنْ  فيحتاج إىلٰ 

 .ُتعلَّل األفعال بحصول نظري هلا، وإنَّام ُتعلَّل بغاياهتا وال

ـا لكـلِّ األنبيـاء :ثانياً و ـ  ألنَّ حدوث الغيبة مل يكـن عام�  اوال أكثري�

فيه ُسنَّة احلضـور  فِلَم مل جترِ . ¨ ليكون ذلك ُسنَّة لتجري يف اإلمام الثاين عرش

 إالَّ ما شذَّ وندر؟  التي جرت يف كلِّ األنبياء

كانـت ألنَّ الوارد يف بعض الروايات أنَّ غيبة األوليـاء السـابقني : وثالثاً 

 .يف زمانه ال العكس ¨ألجل نفي االستبعاد عن غيبة اإلمام 

ـا العبـد الصـالح ... «: ففي رواية الصرييف، عن أيب عبد اهللا   -وأمَّ

رها لـه، مـا طـوَّ  إنَّ اهللا تبارك وتعـاىلٰ ف -  اخلرضأعني  ة قـدَّ ل عمـره لنبـوَّ

مـن األنبيـاء،  قبلهيعة ينسخ هبا رشيعة من كان لكتاب ُينِزله عليه، وال لرش وال

إنَّ اهللا تبـارك  وال إلمامة يلزم عباده االقتداء هبا، وال لطاعـة يفرضـها لـه، بـىلٰ 



ة   ........................................  ٢٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ر مـن عمـر القـائم امَّ كان يف سابق علمـه أنْ ـل وتعاىلٰ  يف أّيـام غيبتـه   ُيقـدِّ

ر، وعَ  ما ل  مَ لِ ُيقدِّ ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمـر يف الطـول، طـوَّ

عمـر  الصالح يف غري سبب أوجب ذلك إالَّ لعلَّة االستدالل به عـىلٰ  عمر العبد

ة املعانـدين، القائم ٰ  ، وليقطع بذلك حجَّ
َ َ
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ٌ
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لني ال تصلح ألنْ  :ورابعاً  تكون حكمـة، بـل غايـة  ألنَّ إجراء ُسنَن األوَّ

صاحبه استحالة امتـداد  ٰى وجه قد ير نفي االستبعاد املستند إىلٰ تصلح له هو  ما

ة من الزمان  .عمر فرد لكلِّ هذه املدَّ

ل   لو فرضنا هنوض ُسنَن األنبياء :وخامساً  كحكمـة، فهـي ال ُتشـكِّ

ـاه  د وجود املصلحة غـري كافيـة يف الـدفع باجتِّ أكثر من مصلحة يف الفعل، وجمرَّ

ة يمنع من ترك الفعل، ومل توجد مفسدة من األّمهيَّ  ٰى بمستوالفعل إالَّ إذا كانت 

مزامحة لتلك املصلحة أو مل يتيرسَّ طريق آخر الستيفاء نفس املصلحة أو مقـدار 

ل أو . مكافئ هلا خصوصًا إذا كان الطريق اآلخر مزامحًا يف الوجود للسـبيل األوَّ

ل ؟ خصوصـًا وأنَّ عـدم ومن أين لنا إحراز ذلـك يف حمـلِّ كالمنـا. الفعل األوَّ

إمكان الرؤية ال تدور مصلحته يف فرد واحد يف زمان واحد، بل مصلحته لكـلِّ 

ا يعنـي احـتامل اخـتالف  العباد يف كلِّ املجتمعات وعىلٰ  مرِّ عصـور الغيبـة، ممـَّ

وال حاجة لإلطالة وزيادة التوضيح، وأكتفي بفهـم . ٰى املصالح من حالة ألُخر

 .القارئ

ا ما ذكرته بعض الروايات من أنَّ علَّة غيبته هي إخراج بعض املؤمنني  وأمَّ

 :من صلب الكافرين، ففيه

الً  أنَّه لو صلح ذلك حكمًة فإنَّـه حكمـة لعـدم قتـل اآلبـاء ال للغيبـة  :أوَّ
                                                

 .)٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٧ ص( ينكامل الدِّ  )١(



 ٢٧  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

، فضالً عن أنْ  وال  ¨يكون حكمة ملنع رؤية كلِّ أحد له لتأخري إقامة دولة احلقِّ

م وهنوضه بالسيف ال ينـايف إخـراج املـؤمنني مـن فإنَّ قيام اإلما. يف زمن الغيبة

 .صلب الكافرين ولو بعد حني وقرون من السنني

يستلزم هنوضه إلقامة دولة احلقِّ فال بـدَّ  ¨لو التزمنا أنَّ ظهوره : وثانياً 

ته ولو كانوا أبنـاء لبعض ذّريَّ  ُيقتَل فيها من كتب اهللا تعاىلٰ  أنْ  ٰى من احلرب وخيش

يظهر  ، ال أنْ يكونوا مؤمنني، فإنَّ ذلك سيكون مربوطًا بظهوره العامِّ  بعيدين أنْ 

 .تباعد من الزمان واملكان لبعض من اخلواصِّ عىلٰ 

ا كون االبتالء ومتحيص املؤمنني علَّة للغيبة، فإنَّ االبتالء غاية نشأتنا  وأمَّ

  :يف سورة الكهف ة كام يمكن استفادته من قوله تعاىلٰ الدنيويَّ 
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ا تعيني نوع االبتالء فال وجه له، ومن هنا اختلفـت ابـتالءات األفـراد  أمَّ

 .مرِّ العصور م عىلٰ واألُمَ 

ابتالء الناس يف املقطع الزماين قبل القـرن  حني قرَّ القرار اإلهلي عىلٰ  ،نعم

يرث اهللا األرض ومن عليها ابتلوا بذلك، ولكن هل يلزم  أنْ  الرابع اهلجري إىلٰ 

ال تتيرسَّ رؤيته لكلِّ أحد ويف كلِّ تلك األزمنة؟ فهـذا مـا ال ُتعيِّنـه  من ذلك أنْ 

فاالبتالء باٍق بنوعه وشخصه لكلِّ الناس إالَّ مـن شـذَّ ونـدر، . حكمة االبتالء

 .¨ يلتقي به من شذَّ فليس رشعة له يف كلِّ وقت أنْ  ٰى وحتَّ 

األحكام أو رضورة األفعال  انسداد الطريق أمام العقل للوصول إىلٰ  - ٢

من خالل اِحلَكم، فإنَّ الفعل ال يصدر إالَّ إذا متَّت اإلرادة وتعلَّقت به، واإلرادة 

ال تتعلَّق به إالَّ مع رجحان موافقته للغرض، ورجحان املوافقة للغرض بالنحو 



ة   ........................................  ٢٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ات الفعـل ومناسـبتها امللزم ال يمكن الوصول إليه إالَّ مع مالحظة مجيـع حيثيّـ

 .غرض، وهذا أمر ال يتيرسَّ للعقل اإلحاطة بهلل

 .الوجه العقيل نفي إمكان الرؤية استنادًا إىلٰ  أنَّه ال سبيل إىلٰ : واحلاصل

 :نَّةالسُّ 

نَّة فقد ادُّعي أنَّ املكاتبة التي رواها احلسن بن أمحد املكتَّب تـدلُّ  ا السُّ وأمَّ

الً . ذلك عىلٰ  ها أوَّ  .ولننقل نصَّ

ثنا أبو حمّمد احلسـن ): ينكامل الدِّ (يف كتاب   الصدوققال الشيخ  حدَّ

وّيف فيها الشيخ عيلُّ بن كنت بمدينة السالم يف السنة التي تُ : بن أمحد املكتَّب، قال

ه( حمّمد السمري س اهللا رسَّ النـاس  فحرضته قبل وفاته بأّيـام، فـأخرج إىلٰ ، )قدَّ

 :توقيعًا نسخته

عـيلُّ بـن حمّمـد السـمري، أعظـم اهللا أجـر  بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا«

 إىلٰ  صِ ستَّة أّيام، فـامجع أمـرك وال تـو إخوانك فيك، فإنَّك ميِّت ما بينك وبني

ة[الثانية أحٍد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة  ، فال ظهـور إالَّ ]التامَّ

ورًا، ، وذلك بعد طول األمد، وقسوة القلب، وامتالء األرض جبعد إذن اهللا 

عي املشاهدة، أَال فمن ادَّع املشاهدة قبل خروج السفياين  ٰى وسيأيت شيعتي من يدَّ

ة إالَّ باهللا العيل العظيم  .»والصيحة فهو كاذب مفرت، وال حول وال قوَّ

فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلامَّ كان اليوم السادس عدنا : قال

هللا أمر هـو بالغـه، : ك من بعدك؟ فقالمن وصيُّ : إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له

 .)١(فهذا آخر كالم ُسِمَع منه.  ومٰىض 

عي للمشاهدة بأنَّه مفرت كاذب،  ووجه االستدالل أنَّ الرواية وصفت املدَّ

 .السفارة عِ ولو مل يدَّ  ¨ اإلمام ٰى إنَّه رأ :فال ُيقبَل مقولة القائل

                                                

ين ) ١(   ).٤٤ح  /٤٥باب / ٥١٦ص (كامل الدِّ
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 :مستندًا، لوجوهوالرواية ال ُجتدي يف املقام نفعًا وال تصحُّ 

ل السـفارة،  ٰى أنَّ املراد هو ادِّعاء الرؤية مع دعـو أنَّ فيها قرينة عىلٰ  :األوَّ

الرؤية قبـل خـروج السـفياين والصـيحة فهـو  ٰى فمن ادَّع«: ¨ حيث إنَّ قوله

 صِ فامجع أمرك وال تو«: ّمد السمريلعيلِّ بن حم ¨ ورد بعد قوله» كذاب مفرت

ة إىلٰ   .»أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامَّ

املشاهدة، إذ  ٰى إلطالق دعو ،ةلكن اإلنصاف أنَّ ما ُذِكَر ال يصلح للقرينيَّ 

 .السفارة ٰى السفارة، وال يوجد ما يصلح لتقييدها بدعو ٰى مل ُتقيَّد باقرتان دعو

أحـد يقـوم  إىلٰ  صِ وال تو«: ¨ ة بقولهإنَّ القرينة هي املسبوقيَّ : قيل فإنْ 

ة ُمجَ »مقامك بعد وفاتك ع بالفاء بعد عدَّ عي املشـاهدة بأنَّـه ، ثّم فرَّ ل وصف مدَّ

 .مفرت كاذب

خالف ذلك، بل وأقرب من تلـك يف  ظهورًا عىلٰ  ٰى توجد قرينة أقو: قلنا

ة«: ¨ لفظ الرواية، وهي قوله : وقوله بعدها مبـارشةً  ،»فقد وقعت الغيبة التامَّ

هاتني اجلملتني أقـرب  عىلٰ ) فمن(، والتفريع يف » بعد إذن اهللا فال ظهور إالَّ «

 .اجلملة السابقة عليهام من التفريع عىلٰ 

ة إضايف بالنسبة إىلٰ : ولكن قد يقال الغيبة السابقة،  إنَّ وصف الغيبة بالتامَّ

ومعرفة رأيه يف األُمور مـن خـالل  ¨ اإلمام حيث كان باإلمكان الوصول إىلٰ 

عي املشاهدة مفرت  ال تكون الفقرة قرينة عىلٰ ف ،السفري إرادة الغيبة التي يكون مدَّ

إنَّ : ، حيث يمكـن أن يقـال»فال ظهور إالَّ بعد إذن اهللا « :وكذا فقرة. كاذب

ة فتنتفـي قرينيَّـ .يراه أحد الناس يف زمـان الغيبـة وهو الظهور ال ينايف أنْ  املنفيَّ 

د املشـاهدة الفقرتني عىلٰ  ولكـن األصـل يف القيـود املـذكورة يف . إرادة نفي جمرَّ

 .خالفها ة ما مل يوجد ما ُيؤرشِّ إىلٰ ال تكون إضافيَّ  الكالم أنْ 

فـإذا مل : بعد سقوط هذا الظهور بام يأيت من الوجوه أو ببعضها يقال ،نعم
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املراد املشاهدة  يكون يمكن أنْ : املراد؟ قيل ٰى يكن املراد منها ظاهرها فام هو املعن

 ٰى إرادة املشـاهدة مـع دعـو ُجيَعـل قرينـة عـىلٰ  السفارة، ويمكـن أنْ  ٰى مع دعو

ة أو السفارة حتتاج إىلٰ  ، وهكذا ¨ تعيني من ِقبَل اإلمام السفارة أنَّ النيابة اخلاصَّ

ل عثامن بن سعيد العمري كان اإلمـام  كان يف كلِّ السفراء، بالنسبة للنائب األوَّ

 ¨ قد مجع شيعته حني أدركته الوفاة وأخربهم أنَّ ولده اخللف  العسكري

وحني قرب أجـل . صاحب األمر، وأنَّ العمري وكيله والسفري بينه وبني شيعته

ل أعلمه اإلمام حمّمد بن عثامن اخلّالين  بذلك وأمره بالوصيَّة إىلٰ  ¨ السفري األوَّ

ة  ُيويص إىلٰ  فلامَّ دنا أجله ُنعيت إليه نفسه وأمر بأنْ . ولده ليخلفه يف النيابة اخلاصَّ

 .احلسني بن روح ليكون النائب اخلاّص الثالث، وهكذا كان حني حانت وفاته

ة خيرج فيها توقيع اإلمام للنائـب الفعـيل ُيبـنيِّ لـه  واملالَحظ أنَّ يف كلِّ مرَّ

عي املشـاهدة إالَّ يف التوقيـع  النائب الالحق، ومل يـرد يف أيٍّ منهـا تكـذيب مـدَّ

ة هذا التوقيع وهذه الفقرة فيه تكمـن األخري الذي صدر للسمري، فكانت أّمهيَّ 

ة املؤمنني بذلك ة وتضليل عامَّ  .يف أنَّه قد سدَّ باب افرتاء النيابة اخلاصَّ

القرينة التي ترصف ظهور التوقيع  ٰى مستو مل تصل إىلٰ  وهذه املالحظة وإنْ 

قد ُتبطِل هـذا الظهـور أو  ٰى األخري عامَّ هو ظاهر فيه، لكنَّها بضميمة قرائن ُأخر

مل حيصل  وإنْ . السفارة ٰى تها يف خصوص دعوته، بل قد ُتوِجب حّجيَّ ُتبطِل حّجيَّ 

ا جتعل املراد اجلـّدي مـن هـذه الروايـة جممـالً، والروايـات املج ملـة ذلك فإهنَّ

ة يف أحد احتامالت ما كان جممالً  ال  .تكون حجَّ

 .تها يف غري ما ادُّعي ظهورها فيهحّجيَّ  تها وال نحتاج إىلٰ ويكفينا عدم حّجيَّ 

إنَّ الفرق بني : يقال ألنَّه يمكن أنْ  ؛ةالقرينيَّ  ٰى مستو ال تصل إىلٰ : وإنَّام قلنا

ما بعد السفري الرابع وبني بعد من هو قبله أنَّه قبـل رحيـل السـفري الرابـع كـان 

عني ومتييز املحقِّ من املبطل  للناس منفذ يمكن من خالله الوقوف عىلٰ  حال املدَّ
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لمغاين منهم، وذلك بواسطة السفري املوجود بالفعل، كـام حصـل بالنسـبة للشـ

 .ربتائيوأمحد بن هالل الع

ا الشلمغاين وهو ابن أيب العزاقر فقد كان مستقيًام ثّم تغريَّ  ذكر ابن داود . أمَّ

ه هو حسده للحسني بن روح  .)٢(، وكذا قال النجايش فيه)١(أنَّ سبب تغريُّ

ا العربتائي فقد ُوِصَف يف توقيع اإلمام  .)٣(أنَّه صويف متصنِّع ¨ وأمَّ

ا بعد رحيل السفري الرابع فال وربَّام لو بقينا . يوجد طريق ملعرفة املبطل وأمَّ

رؤيته وفق ظاهرها، ولكن يأيت بعـد ذلـك بقيَّـة  إنَّه ال سبيل إىلٰ : والرواية لقيل

 .الوجوه يف ردِّ االستدالل هبا دون هذا الوجه

ه  ٰى فهذا الوجه ال يمنع من ظهورهـا يف املعنـ ،وكيف كان املزعـوم، لكنـَّ

بالقرائن التي أرشنا إليها وستأيت، فال تنهض إلثبـات ة هذا الظهور ُيسِقط حّجيَّ 

 .ما هي ظاهرة فيه

ع :الثاين املشـاهدة قبـل ظهـور  ٰى امَّ ذكـرت دعـوـأنَّ الروايـة لـ ٰى قد ُيدَّ

السفياين والصيحة، فهذا يعني أنَّ احلكم ال جيري بعد حصول العالمتني والذي 

 ٰى أنَّ املنفـيَّ دعـو الـذهن ، فينسـاق إىلٰ ¨ حيصل بعد العالمتني هـو ظهـوره

عِ قبل ال ¨ ظهوره أحد من العلامء أو املوثـوقني أنَّـه قـد ظهـر  عالمتني، ومل يدَّ
                                                

يب القاسـم بـن روح أل وكان سبب تغيريه احلسد): (٤٧١الرقم / ٢٧٤ص (يف رجاله  قال  )١(

 .)خرجت فيه توقيعات أوجبت ما عمل به ٰى حتَّ 

أبـو جعفـر املعـروف  الشـلمغاين د بن عيلٍّ حممّ ): (١٠٢٩الرقم / ٣٧٨ص (يف رجاله  قال ) ٢(

تـرك  أليب القاسم احلسني بن روح عـىلٰ  يف أصحابنا، فحمله احلسد ماً بابن أيب العزاقر، كان متقدِّ 

خرجت فيـه توقيعـات، فأخـذه السـلطان  ٰى ، حتَّ )ةالرديَّ ( املذهب والدخول يف املذاهب الرديئة

 ).وقتله وصلبه

القاسم بن العالء نسخة ما خرج من لعن ابـن  ورد عىلٰ : املراغي، قال أبو حامد أمحد بن إبراهيم )٣(

اختيار ( »...عاحذروا الصويف املتصنِّ«: امه بالعراقإٰىل قوّ  كتب  ابتداء ذلك أنْ  وكان ،هالل

 ).١٠٢٠ح / ٨١٦ص / ٢ج : معرفة الرجال
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د املشاهدة ال بنحو ظهوره بعـد طـول انتظـار إلقامـة دولـة ¨ اإلمام ، بل جمرَّ

، فال أحد منهم ادَّع  .وانطواء صفحتها ٰى انتهاء الغيبة الكرب ٰى احلقِّ

، ثّم »فال ظهور إالَّ بعد إذن اهللا «: ¨ قولهوقد ُيدَعم ذلك من خالل 

عي املشـاهدة، أَال فمـن ادَّعـ«: ¨ بعدها بقليل قال  ٰى وسيأيت شيعتي مـن يـدَّ

ة»...املشاهدة  .، وهذا جيعل احتامل إرادة الظهور من املشاهدة ال خيلو عن قوَّ

ل قرينـة توجـب رفـع اليـد عـن ظهـور  لكن االنصاف أنَّ ذلك ال ُيشكِّ

ل املجموع قرينـة، إذ قـد  ٰى بضميمة بعض القرائن األُخر ،نعم .الدليل قد ُيشكِّ

ت إىلٰ  يوجـب االطمئنـان بـأنَّ  ٰى مسـتو بعضـها إىلٰ  تصل هذه الوجوه إذا ُضمَّ

د املشاهدة يف زمن الغيبة  .الرواية مل يرد منها نفي جمرَّ

ا هذا التوجيه فال خيلـو مـن الضـعف ألنَّ التحديـد بـام قبـل ظهـور  ؛أمَّ

 ¨اإلمام لسفياين والصيحة هو وقت الغيبة، وفيه يمكن االفرتاء والكذب عىلٰ ا

ا بعد ظهوره فال جمال هلذه الدعو حمـذور  وال ٰى من خالل ادِّعاء مشاهدته، وأمَّ

ة ُير ¨ بعد كون اإلمام ـه . شخصه وُيسَمع حرفه ٰى بني ظهراين األُمَّ فلامذا ُنوجِّ

 دون ذاك؟ ٰى الرواية هلذا املعن

خمالفـة  ألنَّ اإلشكال مبنيٌّ عـىلٰ  ؛فهذا الوجه قابل للمناقشة ،كانوكيف 

فيكـون . وهو غري ثابت ملثلـه) قبل السفياين والصيحة(هذا الوجه ملفهوم القيد 

م للموضوع، إذ ال يوجد بدونه وما املحذور يف حتديد ظرف احلكم . القيد كاملقوِّ

انتفـاء احلكـم عنـد  إىلٰ  من خالل حتديد موضوعه دون أن يكون الدليل نـاظراً 

 انتفاء القيد؟

» فال ظهور إالَّ بعد إذن اهللا« :وعليه فإذا استظهرنا بضميمة هذه الفقرة

الظهور فهو، وإالَّ كان من قبيـل طـرح احـتامل  ٰى أنَّ املراد هو املشاهدة مع دعو

ني مل إنَّه ح: يقال ُوِجَد ما يمنع من االلتزام بظاهرها حيث يمكن أنْ  ممكن بعد أنْ 
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ـ ٰى نقبل ظاهرها فهل ُقِصَد منها معن ة معنيَّ أم ال فتكون لغـوًا؟ وحمـذور اللغويَّ

د وجود احتامل ممكن ثبوتًا أن يكـون قـد ُأريـد مـن اللفـظ وهـذا . ينتفي بمجرَّ

 .االحتامل ممكن ولو كان خمالفًا للظاهر

نـا أنَّـه إالَّ إذ مَّ ُهـلكن ذلك ال يعني أبدًا اجلزم بإرادته من اللفـظ، اللَّ  ا تيقَّ

 ٰى احـتامل إرادة املعنـ ٰى آخر، فيبق ٰى يوجد حمتمل آخر، بل ال يمكن إرادة معن ال

 .الظاهر وقد نفته القرينة وهذا االحتامل، فيتعنيَّ 

ن اخلطب أّنا بصدد نفي إرادة املعنـ الظـاهر، ولسـنا بصـدد  ٰى والذي ُهيوِّ

 .رضورة فهم ما هو املراد هبا فعالً 

عيها  :الثالث لنا عن ظهورها يف نفي السفارة واألمر يف تكذيب مـدَّ لو تنزَّ

يكون قرينـة  فهي جمملة، التِّصال تلك الفقرة التي هي حملُّ البحث بام يمكن أنْ 

صـلة منعـت مـن انعقـاد الظهـور، كانت متَّ  اخلالف، والقرينة املحتملة إنْ  عىلٰ 

اذهب : (فلو أنَّ قائالً قال. هورة الظحّجيَّ  ٰى بعد ذلك جمال لتطبيق كرب ٰى يبق فال

، وشككت أنَّ املراد بالبحر معناه احلقيقي أو العاِمل )حديثه البحر واستمع إىلٰ  إىلٰ 

القواعد هـو  ٰى ـوعربَّ بالبحر عنه لشبه غزارة علمه بغزارة ماء البحر، فإنَّ مقتض

 عـىلٰ  معناهـا احلقيقـي املعهـود، إالَّ إذا وردت قرينـة عـىلٰ  )البحـر(محل كلمة 

ألنَّـه  ٰى حـر هبـذا املعنـحديثه هو عدم إرادة الب لكن ظاهر املستمع إىلٰ . اخلالف

ث، فلو مل نستظهر من حديثـه إرادة احلـديث الصـادر مـن البشـ ال ر، مل ـيتحدَّ

ـك بظهـور  ل يف داللة العظمة فيه، فإنَّ ذلك يمنع من التمسُّ نستظهر إرادة التأمُّ

فاحتفـاف . االسـتعامل إلثبـات إرادة معنـاه احلقيقـي ٰى مستو كلمة البحر عىلٰ 

اخلـالف يمنـع مـن الظهـور يف إرادة مـا يقتضـيه  ة عىلٰ الكالم بام حيتمل القرينيَّ 

 .ةلوال حمتمل القرينيَّ  -أي الظهور  -ظهوره االقتضائي 

ومع اإلمجال تسقط هذه الرواية عن االعتبـار واالحتجـاج هبـا يف ذلـك 

 .القسم منها
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 لعلَّه حممول عـىلٰ : (يف بيان له بعد نقل اخلرب  الشيخ املجليسوقد قال 

عي املشاهدة مع النيابة وإيصال األخبار من جانبه  عـىلٰ شـيعته،  إىلٰ   من يدَّ

 .)١()مثال السفراء

فذلك ُيوحي بأنَّ هذا احلمل فيه  )حممول(ـ لكن اإلنصاف أنَّه حني عربَّ ب

لئالَّ ينـايف األخبـار : (خمالفة للظاهر، خصوصًا وقد بنيَّ املنشأ هلذا احلمل بقوله

وهذا يعني أنَّ هذا التوجيـه مل ). يعلمواهللا ،  التي مضت وستأيت فيمن رآه

االً يكن املستند فيه الفهم من الدليل وإنَّام أجلأنا إليه حقيقة شاخصة متواترة إمجـ

 .يف زمن الغيبة ¨ حصول املشاهدة لهبمتمثِّلة 

مع أنَّ مثـل هـذا اخلـرب  ¨ بل نفس نقل بعض األكابر من علامئنا لقاءه

زهم عـن خمالفـة منهم يُ  ٰى بمرأ قّوي إمكان حصوهلا، إذ مع اجلزم بتقواهم وحترُّ

يكون ظهورًا له يف وصف ادِّعاء املشـاهدة  األخبار، كيف خيالفون ما يمكن أنْ 

دها بالكذب واالفرتاء؟ عىلٰ  ه أو  بمجرَّ أنَّ ذلك مل حيصل من واحد لنحتمل تومهُّ

 .خطأ فهمه لألخبار

ُيوِجب عناية يف نفس املشـاهدة ويشء مـن التـدقيق  إنَّ ذلك ُيفَرتض أنْ 

 .وإعامل النظر، كام ُيوِجب عناية يف جانب النقل للمشاهدة

عي للمشاهدة وكونـه : الرابع لو سلَّمنا انعقاد ظهور للرواية يف كذب املدَّ

اخلالف، وإذا فرضنا  ة الظهور مرشوطة بعدم قيام القرينة عىلٰ مفرتيًا، فإنَّ حّجيَّ 

ة فيه مثالً أو الحتفاف كالمه بقـرائن أنَّ القطع قد حصل بإخبار خمرب خلصوصيَّ 

عبُّد بظهورها، إذ حملُّ التعبُّد املوارد التي ال ُيوَجد حينها جمال للت ٰى ة، فال يبققطعيَّ 

أو مثل السيِّد  فيها قطع بالوفاق أو باخلالف، وحني يأتينا مثل السيِّد بحر العلوم

حيث نجزم أنَّه ليس لديه خطل يف قول أو زلل يف فعل أو   أمحد بن طاوس

                                                

 .)١ذيل احلديث / ٢٣باب / ١٥١ ص/ ٥٢ ج( بحار األنوار )١(
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ألنَّ داللتهـا  ؛د بالروايـةأيُّ جمال للتعبُّـ ٰى طلب للرئاسة أو حطام الدنيا، ال يبق

ة من جهة التعبُّد ال مـن جهـة القطـع، فـأيُّ جمـال للتعبُّـد بـالظهور  تكان حجَّ

 !خالفه؟ والقطع عىلٰ 

 ة عـىلٰ قامت القرينـة القطعيَّـ ٰى وهذا الكالم جاٍر يف اآليات الظاهرة، فمت

َوَمْن : ة، خذ لذلك مثالً قوله تعاىلٰ خالف ظاهر اآلية سقط ظهورها عن احلّجيَّ 
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 ة عـىلٰ البرص، ولكن لثبوت القرينـة القطعيَّـ ٰى أعم األُوىلٰ ) ٰى أعم(فظاهر لفظة 

ر ـالبص ٰى البرص، فعم ٰى احلقيقي وهو عم ٰى اخلالف مل نلتزم بظهور اللفظة باملعن

 .وضالل السبيل يف اآلخرة قطعاً  ٰى كًا للعمليس مال

مثـل  وليس اعتامدنا يف رفع اليد عن ظهور الكلمة املزبورة يف اآليـة عـىلٰ 
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القلـب، بـل آيـة سـورة احلـجِّ  ٰى هبـا أعمـُيراد ) ٰى أعم(إنَّ لفظة : ليقال

لكـن ذلـك ال يصـلح قرينـًة أو . القلب ٰى فيها يف عم) ٰى العم(استُعِمَلت كلمة 

فكـام . القلـب ٰى كلَّام وردت يف الكتاب ُأريد هبا عم) ٰى العم(أنَّ لفظة  دليالً عىلٰ 

جمازي، وذلك  ٰى االستعامل أعمُّ من احلقيقة، وقد استُعِمَلت الكلمة يف معن: قيل

احلقيقي عند عدم قيام قرينة  ٰى يف مورد آخر باملعن -لو كان  -ال ُيسِقط ظهورها 

 .اخلالف عىلٰ 

ة سند الرواية، فقد رواها الشيخ الصدوق :اخلامس : ، قال عدم صحَّ

ثنا أبو حمّمد احلسن بن أمحد املكتَّب، قال كنت بمدينة السالم يف السنة التي : حدَّ

س اهللا روحه( لشيخ عيلُّ بن حمّمد السمريُتوّيف فيها ا ، فحرضته قبل وفاتـه )قدَّ

 .اخلرب» ...بسم اهللا الرمحن الرحيم«: الناس توقيعًا نسخته بأّيام، فأخرج إىلٰ 
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يف   نعم ذكر السيِّد اخلـوئي. توثيقه واحلسن بن أمحد هذا مل ُينَّص عىلٰ 

م عليـه  معجمه أنَّ الشيخ الصـدوق د ا. تـرحَّ م ولـو مـن مثـل وجمـرَّ لـرتحُّ

طريقـة  أنَّ مذهبه حقٌّ عـىلٰ  الوثاقة، نعم فيه داللة عىلٰ  ال يدلُّ عىلٰ  الصدوق 

ة املذهب ليسـت دلـيالً ). جازاه اهللا بعمله: (علامئنا، وإالَّ لقال مثل ولكن صحَّ

 .الوثاقة عىلٰ 

، وهـذا يكفـي إلثبـات  إنَّه مـن مشـايخ الصـدوق: يقال ويمكن أنْ 

 :ذلك مردود ألكثر من وجه لكن. وثاقته

إنَّه ليس من مشايخ اإلجازة، وما وقع الكالم يف إمكان االستناد إليه  - ١

د الرواية عنـه ولـو كـان  إلثبات الوثاقة كون الرجل من مشايخ اإلجازة ال جمرَّ

 عنه الصدوق  ٰى ومن هنا مل يلتزم بأنَّ كلَّ من رو.  الراوي مثل الصدوق

ر من النقل عن الضعفاء، كثِ نعم كانت يف قم مشكلة مع من يُ . ال بدَّ أن يكون ثقة

د أنْ  ة واحـدة عـن ضـعيف ال جمرَّ د نقـل و. يروي ولـو ملـرَّ هـذا يعنـي أنَّ جمـرَّ

. يكون دليالً عليها عنه رواية واحدة ال ُيشِعر بوثاقته فضالً عن أنْ   الصدوق

ر ة أكثر وهذا الرجل مل ُتوَجد له يف املوسوعات الروائيَّ  من روايتـني، وقـد تكـرَّ

نقل فيها الدعاء يف زمن الغيبـة عـن  ٰى نقلها، إحدامها الرواية املزبورة، واألُخر

فني نفسك مَّ هُ اللَّ «: حمّمد بن ّمهام الثقة عن السفري  .)١(»...عرِّ

 إنَّ من ينقل مثل هذا الكنز هل ُيَشكُّ يف صدقه؟: قيل فإنْ 

الً لو كان ذلك موجبـًا للوثـوق لصـار وثوقـًا بـالنصِّ ال وثوقـًا  :قلنا أوَّ

بالراوي، فإنَّ الراوي غري الثقة ال يلتزم أحد بأنَّه ال يـروي أيَّ حـقٍّ يف كلامتـه، 

احتملناها واقعـًا؟ نعـم ال يمكـن  فكيف نلتزم بذلك يف من مل تثبت وثاقته وإنْ 

                                                

ين : راجع )١(  ).٤٣ح / ٤٥باب / ٥١٢ص (كامل الدِّ
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يكـون صـادرًا مـن  أنَّـه ال بـدَّ أنْ  جزمنـا بخـرب عنـه فـإنْ . خـربه االعتامد عىلٰ 

 .وثقنا باخلرب فقط ومل تثبت وثاقة الراوي  املعصوم

أو بتعبـري  ،إنَّ هذه الرواية بدالالهتا غري قابلة للمناقشـة: من قال :وثانياً 

السفارة،  ٰى دعو احتمل محلها عىلٰ  املجليس  ٰى آخر هي كنز؟ وألجل ذلك تر

فكيف ُيسـتَدلُّ . الظهور، ممَّا يعني أنَّ تسليم ظاهرها مشكل ٰى دعو وبعض عىلٰ 

 وثاقة راوهيا؟ بمضموهنا عىلٰ 

  وجود فقرات يف رواية ما ُجيَزم بكوهنا صادرة من املعصـوم :وثالثاً 

ـد الكـذب قـد . يعني بالرضورة قبول كـلِّ فقراهتـا ال م، بـل وتعمُّ فـإنَّ التـوهُّ

ذلك يف البعض من فقراهتا ال يسلتزم االنتفاء يف  وانتفاء. حيصل يف النصِّ كلِّه ال

نعم لو كان النفي مستندًا لوثاقة الراوي فإنَّ الوثاقة هي التي تنفي . مجيع فقراهتا

د الكذب يف كلِّ الفقرات عىلٰ   .حدٍّ سواء تعمُّ

لو سلَّمنا أنَّه من مشايخ اإلجازة، فإنَّ ذلك غري كاٍف أيضًا يف إثبات  - ٢

لكـن . عليها البعض ٰى وقع كالم من بعض األعالم يف ذلك وربَّام بن الوثاقة وإنْ 

ة ٰى كرب  .هذه القاعدة غري تامَّ

إنَّ الواقع املوضوعي التارخيي ُيثبِـت أنَّ قـدماء علامئنـا كالصـدوق  - ٣

ال حيرضوا عند الفقهاء والـرواة  أنفسهم أنْ  وغريهم مل يأخذوا عىلٰ  واملفيد 

ل احلـديث عـىلٰ  من بقيَّة املذاهب، وال كان ديدهنم عىلٰ   االقتصار يف جمالس حتمُّ

 .خصوص الثقاة، بل ثبت حضورهم عند من مل تثبت وثاقته

النصِّ  ٰى مستو لو سلَّمنا بانعقاد الظهور، بل بكون الرواية عىلٰ  :السادس

ف، فـإنَّ صـدور اخلـال خر ولو بقيام القرينة عىلٰ آ ٰى معن غري القابل للحمل عىلٰ 

ثنا أبـو حمّمـد (: قـال  ، فقد رواها الشيخ الصـدوقاالرواية ليس قطعي�  حـدَّ

كنت بمدينة السالم يف السنة التي ُتوّيف فيها الشيخ : احلسن بن أمحد املكتَّب، قال

 .اخلرب )...عيلُّ بن حمّمد السمري
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ل بـذلك إىلٰ  وعىلٰ  ـا ال تتحـوَّ تها سندًا فإهنَّ ة الصـدور، قطعيَّـ فرض صحَّ

فيُقبَل مضموهنا تعبُّدًا، والتعبُّد بالسند كام هو يف الظهور ُيقبَل إذا مل تقم القرينـة 

ال تكـون تلـك  ة، لكن ُيعتَرب أنْ تكون قطعيَّ  وال ُيعتَرب يف القرينة أنْ . خالفه عىلٰ 

راض املشهور عن الرواية أو خمالفة فتواهم هلا ُتسـِقطها فمثل إع. ةالقرينة دالليَّ 

ومثل ذلك . وكذا وجود رواية مكافئة هلا إذا التزمنا بالتساقط حينها. ةعن احلّجيَّ 

 ة عـىلٰ وأوضح من ذلك مـا لـو قامـت القرينـة القطعيَّـ. خمالفة الكتاب الكريم

بالروايـة مسـتلزم  اخلـالف، فالعمـل ة عـىلٰ خالفها، إذ لو قامت القرينة القطعيَّ 

ألنَّـه  ؛-كان قطعه يف غري حملِّه  أي وإنْ  -كلِّ حاٍل  للمحال يف نظر املكلَّف عىلٰ 

ـ. خالفها يستلزم نفي احلكم الثابت بالقطع عىلٰ  ل املكلَّـف مـع قطعـه فال يتعقَّ

ين  إذ األحكـام  -باحلكم وجود احتامل حكم آخر، إذ يلزم احتامل اجتامع الضدَّ

ة فيام ين مستحيل كام أنَّ اجلزم به مستحيل-بينها  متضادَّ . ، واحتامل اجتامع الضدَّ

س أنْ  خالفهـا،  يتعبَّد املكلَّف بسند رواية قام القطع عـىلٰ  فإذا أراد الشارع املقدَّ

ك عن قطعه ولن يرتك العمل بمقتضاه، فيكون جعل  فإنَّ املكلَّف سوف لن يتحرَّ

ه عن كلِّ قبيح تعاىلٰ  اللغو قبيح، واملوىلٰ و. ة حينئٍذ لغوًا وبال فائدةاحلّجيَّ   .منزَّ

يف زمن الغيبة ال يمكن  ¨ ومع قطعنا بحصول بعض لقاءات مع اإلمام

ا يف مدلوهلا  .العمل بمضمون الرواية ولو كانت نص�

رس قـاطع ـننفي وبضـ أنَّه مل يثبت وجه لالستحالة ليسوغ لنا أنْ  :السابع

ة عـىلٰ : والذي نجزم به ورود رواية قيل. يف زمن الغيبة ¨ رؤية اإلمام ا دالَّ  إهنَّ

: ة يف جوانبهـا الثالثـةنجزم بمؤّداها إالَّ إذا كانـت قطعيَّـ وال نستطيع أنْ . ذلك

ون) الصدور، والداللة، واجلهة(  .كام ُيعربِّ

ا الصدور فيحصل القطع به من خالل التـواتر أو باالحتفـاف بقـرائن  أمَّ

 .ا غري متوفِّرين جزماً الصدور، ومه ة عىلٰ قطعيَّ 
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ا الداللة فبوجود مفردات يف الرواية ال نحتمل معها ولو ضعيفًا إرادة  وأمَّ

ق، خصوصًا وقد احتملنا إرادة املشاهدة مع دعـو ٰى معن  ٰى آخر، وهو غري متحقَّ

د املشاهدة ¨ السفارة كام احتملنا إرادة املشاهدة مع ظهوره  .ال جمرَّ

ا اجلهة وهي أنْ  ـظ دون ال ت وأمَّ د تلفُّ كون صدرت مزاحًا أو تقيًَّة أو جمـرَّ

 إليه، خصوصًا والرواية تشري إىلٰ  ¨ منه، فاملزاح ال سبيل يف كالمه ٰى إرادة معن

ا يف غاية احلّساسيَّ  ل حتوُّ أمر مهمٍّ جد� الً يف مسرية أتبـاع املـذهب ة ويف وقت شكَّ

ا عدم إرادة معن. احلقِّ  م  كاتبات، مضافًا إىلٰ فكذلك، خصوصًا يف امل ٰى وأمَّ ما تقدَّ

ـا التقيَّـة فهـي خـالف الظـاهر، ولكنَّنـا . ة الوقتة املطلب وحّساسيَّ من أّمهيَّ  أمَّ

ث بطريقة موضوعها يشبه التقيَّة من حيث اقتضـاء  ¨ نحتمل أنَّ اإلمام يتحدَّ

ة أنْ  عي املشـاهدة، ليكـون أوقـع يف  مصلحة مهمَّ ة مدَّ ينفي برضس قاطع صحَّ

يف  ¨ ، وينقطع األمـل بلقائـهٰى النفوس كي جتتنب أصحاب مثل هذه الدعاو

حسـن التـدبري يف  املـوروث يف الفهـم وعـىلٰ  االعتامد عـىلٰ  وا إىلٰ غيبته، فيضطرُّ 

 ¨ ء اإلمـامة وتطبيقات األحكام، ولو كان عندهم أيُّ أمل بلقااملسرية احلياتيَّ 

ـاذ القـرار، إذ قراراتنـا تعتمـد عـىلٰ  فإنَّ ذلك سـيمنعهم مـن اإلقـدام عـىلٰ   اختِّ

امَّ ـولـ. قطعـي ¨ ة واألخذ من اإلماماستظهارات عادًة، واالستظهارات ظنّيَّ 

ر  باع الظنِّ حمتمل الوقوع يف اخلطأ، فإنَّ اإلنسان قد ال يقدم عليه مـع تـوفُّ كان اتِّ

وهذا يعني أنَّه مـع احـتامل إيصـال مسـألتك . فيه اخلطأ بديل مأمون ال نحتمل

نعم إذا جزمـت بسـدِّ طريـق . سلوك سبيل ظنّي فإنَّك ال تقدم عىلٰ  ¨ لإلمام

العمـل  حتصيل العلم بالسلوك أو القرار املطابق للمصلحة، فإنَّك ستضـطرُّ إىلٰ 

 .ببعض الظنون يف بعض املوارد

وهو غائـب  ¨ هنا، فأيُّ خوف من اإلمام واحلقُّ أنَّ احتامل التقيَّة منفيٌّ 

 ُخيِرب بوقوع الغيبة؟ أنْ 
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م أنَّه ليس موثوقًا فضالً عن أنْ  ا الصدور، فقد تقدَّ  .ايكون قطعي�  وأمَّ

ة جهة واحدة من اجلهات الثالث يف الروايـة وكيف كان، فإنَّ عدم قطعيَّ 

فكيف وكلُّ اجلهات أو  ،ةتكون قطعيَّ  يمنع من أنْ ) الصدور، والداللة، واجلهة(

 !ة؟جهتان فيها غري قطعيَّ 

نقطع بمضموهنا ونجزم أمام املـأل  ة كيف لنا أنْ وإذا مل تكن الرواية قطعيَّ 

م أنَّه ال توجد داللة خارج الرواية  ٰى أنَّ كلَّ من ادَّع الرؤية فهو كاذب؟ وقد تقدَّ

 يوجد دالٌّ آخر عـىلٰ فال الرواية ناهضة إلثبات االستحالة، وال . االستحالة عىلٰ 

عي املشاهدة؟ ٰى فأنّ . ذلك بنحو البتِّ واجلزم  !لنا االلتزام بكذب وافرتاء مدَّ

م لوحظ فيه إمكان االستناد إىلٰ  :الثامن الرواية إذا تـوفَّرت  أنَّ كلَّ ما تقدَّ

ا غري متوفِّرة عىلٰ فيها رشائط احلّجيَّ   .ةرشائط احلّجيَّ  ة، وتبنيَّ أهنَّ

ا ال تثبـت يف مثـل حمـلِّ فرض توفُّر رشائط احلّجيَّ  ىلٰ ع: وهنا نقول ة، فإهنَّ

 .الكالم

ة هو الفـروع أي األحكـام الفرعيَّـ ة دون ألنَّ جمال التعبُّد بالظنون اخلاصَّ

 .االعتقاد

قوا بني تفاصيل االعتقاد وُأصوله، فقبلوا التعبُّـد  صحيح أنَّ بعض الفقهاء فرَّ

والرسُّ أنَّ املطلوب يف االعتقـاد . له ٰى أنَّ ذلك ال معن يف التفاصيل دون األُصول، إالَّ 

ة مـا  واملطلوب عقد القلب عـىلٰ . ذات الواقع ال الواقع املحرز ولو بدليل ظنّي حجَّ

ة التعبُّدية عىلٰ . انكشف أنَّه واقع باجلزم واليقني يشء ال جيعله واقعًا بعـد  وقيام احلجَّ

الصـورة التـي رسـم  طلوب عقد القلـب عـىلٰ نعم لو كان امل. مل يكن من الواقع أنْ 

 .الدليل التعبُّدي بعض مالحمها مثًال ألمكن التعبُّد بذلك الدليل

. يكون متعلَّقـه الواقـع الثابـت بـاجلزم واليقـني لكن االعتقاد ُيراد به أنْ 

والتي مل حتتف هبا قرائن ) ةغري اجلزميَّ (ة واخلرب غري القطعي والداللة غري النّصيَّ 

 .واجلزم احلاصل إنَّام هو باحلاكي ال باملحكي. عنه ٰى ة ال يفيد اليقني بام حكقطعيَّ 
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 :ة وحقيقتها ثالثةأنَّ املسالك املعروفة يف مسألة احلّجيَّ  مضافًا إىلٰ 

ـة  عـىلٰ  ٰى وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث بن - ١ أنَّ املجعـول يف أدلَّ

زيَّ احلّجيَّ  ريَّ ة عبارة عن املنجِّ ة، ومها غري معقـولني يف املـوارد التـي ال ُيوَجـد ة واملعذِّ

 .فيها ما يقبل التنجيز والتعذير عنه، إذ ال حكم فيها ليكون حمال� للتنجيز والتعذير

س نتيجـًة  - ٢ مسلك جعل احلكم املامثل، والذي يعني أنَّ الشارع املقـدَّ

ة حيكم بحكم مطابق ملؤّداها ثقة مـثالً بوجـوب فإذا أخرب ال ،لقيام األمارة احلجَّ

سـيحكم بوجـوب  -طبق هذا املسلك  -الدعاء عند رؤية اهلالل، فإنَّ الشارع 

 .مل يكن ما حكاه الثقة ثابتًا يف الواقع وإنْ  ٰى ذلك الدعاء حتَّ 

وضوح بطالنه يف الفروع، إذ فضالً عـن عـدم الـدليل  وهذا املسلك عىلٰ 

ة غري تكون األحكام الظاهريَّ  نْ ج، يلزم منه أجَ مثل هذا اجلعل يف موارد احلُ  عىلٰ 

ة بحسب األفراد من جهة اختالف مداليل األمـارات أو اخـتالف  ثابتة ومتغريِّ

ـل األحكـام لتـأيت احلُ . فهمها ج َجـال يمكن االلتزام به يف االعتقـاد، إذ ال ُتتعقَّ

وهذا املحذور األخري يمكـن . فتحكي عنها فيحكم الشارع بحكم طبق مؤّداها

 .هذا الوجه بال دليل يدلُّ عليه، بل األصل ينفيه ٰى ، ولكن يبقالتخلُّص منه

، حيث إنَّه واجـه  عليه النائيني ٰى ة والذي بنمسلك جعل العلميَّ  - ٣

امَّ مل يكـن معلومـًا، ـة لـمشكلة من جهـة أنَّ احلكـم يف مـورد األمـارات الظنّيَّـ

أي عـدم  -البيـان فموضوع حكم العقل بقبح العقاب بال بيان تامٌّ وهـو عـدم 

ة ال يستلزم العلم الوجداين-العلم  وهذا يعني . ، إذ الدليل الظنّي ولو كان حجَّ

ة كام هو معـروف غـري عدم توفُّر السبيل إلبطال حكم العقل، واألحكام العقليَّ 

ومن هنـا . ألنَّه ينايف حكم العقل ؛ةقابلة للتخصيص، وحينئٍذ يبطل دليل احلّجيَّ 

ة سلك مسلك رفع موضـوع أنَّ الشارع حني جعل احلّجيَّ  ىلٰ إ ذهب النائيني 

ا كيف رفـع املوضـوع . حكم العقل، وبارتفاع املوضوع يرتفع احلكم وينتفي أمَّ

نا ال نعلم باحلكم؟ يقول املريزا ق وجدانًا إذ إنَّ إنَّه ُيرَفع تعبُّـدًا مـن : مع أنَّه متحقِّ
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فاألمارة . خلرب منزلة القطع والعلمخالل تنزيل الظنِّ الذي هو مورد األمارة أو ا

ة تورث العلم التعبُّدي املجعول من الشارع بدليل احلّجيَّ  ق بذلك احلجَّ ة، فيتحقَّ

البيان، لكنَّه بيان تعبُّدي ال حقيقي، فينتفي موضوع احلكـم العقـيل وهـو عـدم 

زيَّ  ريَّ البيان، فترتتَّب آثار العلم احلقيقي وهي املنجِّ  .ةة واملعذِّ

ة احلّجيَّ لكن  تقديره مـا دام  ة، وال حاجة إىلٰ جعل العلم ال ُيستفاد من أدلَّ

ة احلّجيَّ   عىلٰ   النائيني ٰى ألنَّ ما بن ؛ة دون تقدير جعل العلمباإلمكان قبول أدلَّ

أنَّه حمذور ليس بمحذور، إذ إنَّ احلكم الواقعي وإن مل يكن عليه بيان لكن احلكم 

، فموضوع الـرباءة العقليَّـ ة أو قاعـدة قـبح العقـاب بـال بيـان الظاهري قد ُبنيِّ

التشكيك يف حكم العقل هذا، إذ  هذا مضافًا إىلٰ . مرتفع، فال جمال للحكم العقيل

ظ جتـاه إنَّ حكم العقل هنا هو اال: قيل ص الشارع برتك الـتحفُّ حتياط ما مل ُيرخِّ

 .التكليف املشكوك

زيَّ  ريَّ إذن ال حمذور يف التزام أنَّ املجعول هو املنجِّ ويعـود نفـس . ةة واملعذِّ

ـزه علينـا ل تنجُّ ثـّم إنَّ . كالمنا السابق وهو عدم وجود حكم يف االعتقاد لنتعقَّ

زيَّ جعل العلم كانت الغاية منه إثبات  ريَّ املنجِّ  .ة ال يشء آخرة واملعذِّ

زيَّ : ويمكن القول ريَّ إنَّ ما ُيعنيِّ أنَّ املجعول هو املنجِّ ة يف الظنـون ة واملعذِّ

ة التي قام الدليل عىلٰ  تها هو أنَّ الـدليل األسـايس يف االسـتناد إليـه حّجيَّ  اخلاصَّ

ة، وهذا يعنـي أنَّ أصـل ة اخلرب هو السرية العقالئيَّ ة الظهور وحّجيَّ إلثبات حّجيَّ 

س، ثّم حني جاء الشارع مل يردع  ٰى ة يشء بناحلّجيَّ  عليه العقالء قبل الشارع املقدَّ

َل التعاطي مع مراداته يف مقام تشخيصها وفهمها بِ ا، ممَّا يعني أنَّه أمضاها وقَ عنه

 .مثالً  ةبواسطة الظهور وأخبار الثقا

قاعـدة قـبح  كام ال يلتفتـون إىلٰ  والعقالء ال يعرفون جعل احلكم املامثل،

زيَّ : العقاب بال بيان ليقال  .ة ال ُتعَقل يف مورد عدم العلمإنَّ املنجِّ
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زيَّ  ريَّ فالذي ُجيَعل يف التباين العقالئي هو املنجِّ ة دون احلكم املامثل ة واملعذِّ

 .أو العلم التعبُّدي

ة الرشعيَّ  لو استندنا إىلٰ  ٰى بل حتَّ  ة الظهور ة اخلرب وحّجيَّ ّجيَّ ة املثبتة حلاألدلَّ

مثالً، كآية النبأ والسؤال عن أهل الذكر وغريمها من اآليات، بل والروايات، ومل 

يكون املجعول فيها غري ما  ة، فإنَّ من البعيد بمكان أنْ السرية العقالئيَّ  نلتفت إىلٰ 

زيَّ  ريَّ هو املعروف بني العقالء، والذي هو عبارة عن املنجِّ  .ةة واملعذِّ

ة احلّجيَّ  زيَّ وكيف كان، فاملتعنيَّ هو أنَّ املجعول يف أدلَّ ريَّ ة هو املنجِّ ة ة واملعذِّ

ل فيه التنجيز والتعذير، وهذا . دون ما سوامها الن إالَّ يف مورد ُيتعقَّ ومها ال ُيتعقَّ

 .خمتصٌّ باملوارد التي فيها أحكام رشعية، واملعتَقد ليس فيه حكم رشعي

 خرب ضعيف يف وقٍت ال أثر فيه للخرب الصحيح؟ نا عىلٰ فكيف نبني معتَقد

اخلـرب املـذكور لنفـي لقـاء أحـد  أنَّه ال يسـوغ االعـتامد عـىلٰ : واحلاصل

واملفـروض . االسـتحالة يف زمان الغيبة ما دام مل ينهض دليل عـىلٰ  ¨ باإلمام

 .عدم وجود هذا الدليل

أكابر األولياء وأعـاظم  وال يفوتنا هنا أنَّ الفقهاء مل يزدروا مقالة أحد من

يف زمان الغيبـة، وهـذه الروايـة حـارضة  ¨ الفقهاء قال بأنَّه ُوفَِّق للقاء اإلمام

 أمامهم، بل من نقل هذه الرواية كصاحب البحار مل يعمل بمضموهنا ومحلها عىلٰ 

ممَّا يعني . ¨ آخر ونقل جمموعة من الوقائع التي حدث فيها لقاءات معه ٰى معن

 .أو إلثبات عدمها ٰى م وجود أيِّ جماٍل لردِّ مثل هذه الدعاوأنَّه مل يفه

ـة عـىلٰ  عندما يصل الفقيه يف بحثه عن حكم رشعـي إىلٰ  ذلـك  داللـة تامَّ

خـالف مـا  املشهور عىلٰ  ٰى كانت فتو دليالً معارضًا له ينظر فإنْ  ٰى احلكم وال ير

ة املشـهور، وحـذرًا خمالف فتاء وفق الدليل إالَّ جرأًة عىلٰ ليس اإل: وصل إليه قال

ل إىلٰ  مـع أنَّ املشـهور قـد يكونـون . ٰى االحتياط يف الفتـو من تلك اجلرأة يتحوَّ
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ة، لكنَّهم فهموا منها شيئًا آخر غري ما فهمـه  نظروا إىلٰ  نفس ما نظر إليه من األدلَّ

 ٰى ومع أنَّ فهمهم ال يعني بالرضورة إدراك الواقع يف املسـألة، فاملسـألة تبقـ. هو

تضلُّعه يف صنعة اإلفتاء ال خيالف  عىلٰ  مثل الشيخ األنصاري  ٰى وحتَّ . ةحدسيَّ 

 .خالف رأهيم املشهور ولو تمَّ الدليل عىلٰ 

ـف برؤيـة اإلمـام  يسـتند إىلٰ  ¨ ونحن نعرف أنَّ من ذكر منهم أنَّه ترشَّ

، ومنهم من ال ُخي  ق فيه احـتامل الكـذب، احلسِّ طئ يف معرفة شخصه وال يتطرَّ

م من الرواية التي ذكرنا ومع ذلك  م، وأيُّ مستند لنا؟ هل هو ما تقدَّ نجزم بالتوهُّ

 أنَّ يف االستدالل هبا مجلة من اإلشكاالت واملؤاخذات؟

ـم قـد تشـ: ال شكَّ أنَّ ذلك غري الئق، خصوصًا والـذين قـالوا فوا ـإهنَّ رَّ

سون كالس ¨ بخدمة اإلمام يِّد مهدي ولو مل ُيعَرف دليلهم فيهم األعاظم واملقدَّ

 .، والقائمة تطول بحر العلوم والسيِّد ابن طاوس

اجلزم، فكيـف ننفـي أصـل  إنَّ إخبارًا واحدًا من أمثال هؤالء يوصل إىلٰ 

 الرؤية عن اجلميع؟

 ٰى كثرية البضاعة، والدنيا مليئـة بـاحلمق ٰى ر أنَّ سوق الدعاونكِ نحن ال نُ 

تواقَّـة الختـزال طريـق روج عندهم هذه السلعة، خصوصًا والنفـوس الذين تَ 

عٍ  ¨ االستكامل ونيل احلظوة عند اإلمام  وتصـديق مفـٍرت يريـد أنْ  بمتابعة مدَّ

ْوا  .يستأكل الدنيا بدينه، فينال دنياه من خالل بيع غريه لـدينهم َ َ
َس ما �

ْ
�ِ

َ
َو�

َسُهمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 ).١٠٢: البقرة( بِِه أ

عٍ كلِّ م ٰى هذا فنحن ال نقبل دعو وعىلٰ  أنَّ  ٰى لكنَّنا يف نفس الوقت ال نر، دَّ

إّين قد منَّ : باب املشاهدة موَصد أمام كلِّ الناس بنحو ُجيَزم بكذب كلِّ من يقول

فني بالنظر إىلٰ   .¨ وجهه اهللا عيلَّ ورشَّ

الروايـة السـابقة  عىلٰ  عدمها ر دليلـثّم إنَّه قد يقال بأنَّ املشاهدة ال يقتص



 ٤٥  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

، إذ هناك الكثـري مـن الروايـات التـي )اهللا عليهرضوان (التي رواها الصدوق 

 :ُيستَظهر منها ذلك، ومنها يمكن أنْ 

د ثنا سعد بن عبد اهللا، عن حممّ حدَّ : قال، ثنا أيب حدَّ : ينكامل الدِّ  - ١

ــدا ــن أمح ــم اجلعفــري ب ــوي، عــن أيب هاش ــال ،العل ــن : ق ــا احلس ــمعت أب س

فكيف لكم باخللف من  ،اخللف من بعدي احلسن ابني« :يقول  يالعسكر

 ،كم ال تـرون شخصـهألنَّ «: اهللا فداك؟ قال جعلني مَ ـولِ : قلت ،»بعد اخللف؟

ة مـن آل احلجَّ : قولوا«: نذكره؟ فقال فكيف: ، قلت»لكم ذكره باسمه حيلُّ  وال

 .)١(»)صلوات اهللا عليه وسالمه(د حممّ 

مل تكن صحيحة فهي حسنة ملحّمد بن أمحد العلوي، وقد قال  والرواية إنْ 

أنَّـه : وقد ُذِكَرت أمارات يف توثيقه، منها. إنَّه من شيوخ أصحابنا: عنه النجايش

عدم استثناء ابن الوليد رواياته عن روايات حمّمد بن : ومنها. يروي عنه األجلَّة

ح : ومنهـا. لهتوثيق ابن الوليد  ، وهذا يدلُّ عىلٰ ٰى أمحد بن حيي مـة صـحَّ أنَّ العالَّ

أنَّ الصـدوق قـد وثَّقـه يف : رواية وقع حمّمد بن أمحد العلوي يف طريقها، ومنها

ــدِّ ( ــال) ينكــامل ال ــث ق ــدِّ : حي ــف ال ثنا رشي ــدَّ ــو عــيلٍّ ح ــد( ين أب ــو حمّم ) أب

لكن حسنه . ، لكن شيئًا من هذه األمارات مل يسلم من اإلشكال)٢(...الصدوق

 .مل تكن صحيحة فهي حسنة ليه فالرواية إنْ وع. ال ريب فيه

ثنا سعد بـن حدَّ : قاال، Tد بن احلسن ثنا أيب وحممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٢

ان ال، عن الريّ بن احلسن بن فّض  د بن مالك، عن عيلِّ عن جعفر بن حممّ ، عبد اهللا

جسـمه،  ٰى رال ُيـ«: فقال ،عن القائم  الرضا  َل ئِ ُس  :قال ،بن الصلتا

 .)٣(»باسمه ٰى سمّ وال يُ 
                                                

 .)٤ح / ٥٦باب / ٦٤٨ ص( ينكامل الدِّ  )١(

 ).١٠١٩٧الرقم / ٦١ - ٥٩ص / ١٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 .)٢ح / ٥٦باب / ٦٤٨ ص(ين كامل الدِّ  )٣(



ة   ........................................  ٤٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فه  وال مشكلة يف سند الرواية إالَّ يف جعفر بن حمّمد بن مالك الـذي ضـعَّ

مة، ولكن وثَّقه الشيخ الطويس، ويظهر أنَّه اطَّلع عىلٰ   النجايش، وتوقَّف فيه العالَّ

فه قـوم: ألنَّه قال ؛ضعف وجه تضعيف النجايش له فتكـون . )١(إنَّه ثقة، وُيضـعِّ

 .لوجود ابن فّضال فيها الرواية موثَّقة

د بـن عـن حمّمـ، بن مالـك الكـويف جعفر بن حمّمد: لطويسلغيبة ال - ٣

إسامعيل بن بزيع، عن عبـد اهللا بـن عبـد  د بناب، عن حممّ احلسني بن أيب اخلطّ 

سيابة، عن عمران بن ميثم، عن عبايـة بـن  ، عن عبد الرمحن بنالرمحن األصمّ 

أنتم إذا بقيـتم ] كيف[«: يقول سمعت أمري املؤمنني  :قال ،ربعي األسدي

 .)٢(»؟يربأ بعضكم من بعض ٰى روال علم يُ  ٰى بال إمام هد

 .ونظائر هذه الروايات كثرية

ا غري ناهضة إلثبات ذلـك، إذ يكفـي يف صـدق أنَّـه ل ُيعطي أهنَّ  ¨ لكن التأمُّ

ن السواد األعظم من النـاس رؤيتـه،  ٰى شخصه أو جسمه أو أنَّه ال ُير ٰى ال ُير عدم متكُّ

ة نفي املشاهدة: بل من قيل ا، فال ُتعَترب هذه الروايات من أدلَّ  .إنَّه رآه نادر جد�

ـا عـىلٰ  هذا مضافًا إىلٰ   ما ذكرناه يف ردِّ االستدالل بالرواية السابقة من أهنَّ

ة يف مثل املقام ا غري قطعيَّ  ؛فرض ظهورها فليست حجَّ ة ال يف سندها وال يف ألهنَّ

مل  نعم ربَّام يكون مضموهنا مقطوع الصدور من جهة التـواتر الـذي إنْ . داللتها

ولو متَّت الداللة فهي غـري . مشكلة الداللة ٰى فهو إمجايل، ولكن تبق ايكن معنوي� 

 .ة، فال تصلح لالستدالل يف حملِّ كالمناقطعيَّ 

األكابر إالَّ  ُنِسبَت إىلٰ  إنَّ ما ُنِقَل من مفردات اللقاء وإنْ : يقول ولقائل أنْ 

                                                

 ).٢٢٨٨الرقم / ٩٠ - ٨٧ص / ٥ج (معجم رجال احلديث : راجع) ١(

 .)٢٩١ ح/ ٣٤١ص (الغيبة للطويس  )٢(



 ٤٧  ..........................................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام ) ١(

 ٰى ب ال تتعـدّ تُ أنَّ أحدًا منهم مل يروها مبارشًة، وإنَّام هي نقوالت يف صفحات كُ 

 .لة، وهذا جيعلنا نشكُّ فيهاأخبار آحاد مسندة أو مرَس 

ايل أنَّ واحدة من إنَّ ذلك لو صحَّ فإنَّه ال يمنع من حصول تواتر إمج: قلنا

 .هذه النقوالت حاصلة قطعاً 

واخلـرب الضـعيف . حمتملة احلصـولالتواتر اإلمجايل فهي  ولو مل تصل إىلٰ 

ته ال أنَّ البحـث  فإذا نظرنـا إىلٰ . يصحُّ االعتامد عليه، ولكن ال ُيقَطع بعدم صحَّ

عليهـا،  ٰى ة ُيراد استنباط حكمها كان ال بدَّ من القطـع ليُبنـليس يف مسألة فرعيَّ 

ة يف مسألتنا فال حّجيَّ  ٰى ومع وجود االحتامل املخالف كام هو املفروض كحدٍّ أدن

 .ملا قابل هذا االحتامل

 ٰى ، وسلمت داللتهـا بمسـتو-وهو مل يتّم  -نعم لو تمَّ سند هذه الرواية 

، وقلنا بإمكان التعبُّد يف مثل هذه املسائل، أمكن -كام هو ليس ببعيد  -الظهور 

تناد إليها لنفي الرؤية يف زمان الغيبة، واحلال أنَّه مل يتّم سند الرواية عنـدنا، االس

 .ومل نلتزم بالتعبُّد خارج دائرة الفروع

روط الثالثة للعمـل بمؤّداهـا ال تنفعهـا إالَّ يف ـومع فرض توفُّر هذه الش

غ لنا أنْ ٰى مثل هذه الدعاو حدود عدم ترتيب األثر عىلٰ  نجزم بكذب  ، وال ُتسوِّ

 .املشاهدة ٰى كلِّ من ادَّع

تعبُّدًا، وهو مـا يعنـي عـدم  ٰى فالتعبُّد يف مورد جيعل االحتامل املقابل ملغ

ـه غـري  وجوده، ترتيب األثر عىلٰ  أي يف مقام العمل وترتيـب األثـر نتعامـل كأنَّ

غ ذلك االلتزام بعدم وجـوده واقعـًا، فلـيس ذلـك  وال. موجود يف الواقع ُيسوِّ

ساحة التعبُّد، إذ االحتامل انكشاف، واالنكشـافات خاضـعة ألسـباهبا ضمن م

ألنَّـه  ؛ُيكلِّفنـا بـذلك ة غري قابلة لالنفكاك عنها، فال يمكن للشـارع أنْ التكوينيَّ 

 .يلزم التكليف بغري املقدور



ة   ........................................  ٤٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

وهذا هو الذي أردنا الوصول إليه من خالل هذه السطور، فالبتُّ واجلزم 

 .ة ما ُيذَكر من وجه إلثباتهغيبة ال يمكن نفيه، لعدم قابليَّ بعدم الرؤية يف زمن ال

دنا اهللا بالقول الثابت يف الدنيا واآلخرة، إنَّه خري مسؤول  .سدَّ

*   *   * 
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ء، من دخله نجا، ومن أعـرض ة االبتالء، وباب االصطفالت اإلمامة حمطَّ مثَّ 

ـ. لت غرباالً إليامن املؤمننيوشكَّ . ٰى عنه غو ت األقـدام يف هـذه فكثـر الكـالم وزلَّ

شـأنه وقـرب منزلتـه َهبََرتـه فسـأهلا  علـوِّ  عىلٰ   ة التي عندما رآها إبراهيماحليثيَّ 
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 .غري أهلها  منكٍر هلا وبني مطبٍِّق هلا عىلٰ وصار الناس بني

ـ ٍة َشَمَلتْها رمحة من رهبِّ عملـوا  ،ا فآمنـت باهلـداة والـذادة الكـامةوبني ِقلَّ

 .هم وأذعنوا بإمامة سادهتمة نبيِّ بوصيَّ 
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عظم منزلة اإلمامة جعلها نقطة افرتاق داخل اجلسد اإلسالمي، فمن  إنَّ 

 .حسده أو قعد به جهله أو أرسه هواهدركه لفتة الرمحة من ربِّه أبعده مل تُ 

ه الـرفض، ات اإلمامة مثارًا للبحث والتدقيق، فبعٌض حظُّـوكانت حيثيّ 

 .وآخر كفله التصديق

ولطاملا كان من سمة الفكر واملعتقـد اجلـذب والـدفع، وبمـرور الليـايل 

 .يف اإلمامة ذلك يف األنام ام جتّىلٰ واأليّ 

 لٍ به لبحـر الـوالء، وكـم مـن مـواة مركفكم من ناصب أدار التوفيق دفَّ 

. واإليامن منه ثابـت ومنـه مسـتودع. عصف به كيد الشيطان يف مستنقع العداء

مرتع مل يضمن دوام املهجع، فغربال االبـتالء مـا فتـئ يعمـل  ومن عثر فيه عىلٰ 

 ٰى خـريف أرٍض حياًة ورمحًة، وينزل يف أُ  يتجّىلٰ . هيطل ووابل االمتحان ما انفكَّ 



ة   ........................................  ٥٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

رق اخلشب والنار ُحت . لل وقانوٌن هلا ال يتعطَّ ذه احلياة ال يتبدَّ هل شأنٌ . ونقمةً بالًء 

 .وُتنّقي الذهب

ومن مل ُيسلم عنانه للشيطان يف أصل اإلسالم َكَمَن لـه اللعـني يف معرفـة 

ومن أغرب القضايا . وقبول القضايا يف تناسب عكيس مع مقدار غرابتها. اإلمام

 مـرِّ  ال يعرفـه أحـد عـىلٰ  امدية، وأغرب من ذلـك أنْ يعيش إنسان لقرون مت أنْ 

بالكثري  ¨ رـت مسألة اإلمام الثاين عشالعصور وتوايل الدهور، ومن هنا ُخصِّ 

فـأنكر قـوٌم والدتـه . من االهتامم، وصار احلديث فيها موردًا للنقض واإلبـرام

 يف أيِّ  ،هلك« :ه سيقال فيهأنَّ   وفاته، وأعلمنا آباؤه الكرام آخرون عىلٰ  ٰى وبن

 .)١(»؟واٍد سلك

ة مـوردًا لألخـذ هـذه املـدَّ  كلَّ  ¨ وما زالت مسألة حياة اإلمام املهدي

وجـوه االسـتبعاد،   إىلٰ والنقض واإلبـرام، فبـني منكـر هلـا ال يسـتند إالَّ  والردِّ 

مثلها يف البحث عن احلقيقة بعيد عن السـداد، وبـني مـذعن هبـا  واالستناد إىلٰ 

خبارات الغيب فابتعدت بذلك عن ساحة الريب، وبني من هم انقادت نفسه إل

 .هؤالء هؤالء وال إىلٰ  دون، مذبذبني ال إىلٰ يف ريبهم يرتدَّ 

الناس بسـبيل يـدفع عـن  وقد حتريَّ األعيان يف إيصال هذه املوضوعة إىلٰ 

هـذه  كـلَّ  اوبقائه حي�ـ ¨ التسليم بوالدة اإلمام نفوسهم األوهام ويدفعها إىلٰ 

الـذي نقـل هلـم حـاالت  السنني، وقد سلكوا ضمن ما سـلكوا سـبيل احلـسِّ 

رين صصًا عن املعمِّ مشاهدة ومفردات مشاهبة يف طول العمر ويف الغيبة، فنقلوا قَ 

أكثرهـا  ¨ نوا حكايات عن لقاءات بـهخني، ودوَّ ب املؤرِّ تُ مة يف كُ مل تكن مسلَّ 

إيراد تلك  يف ردع أهل اللجاج، وإنَّ  ديرشائط االحتجاج وال ُجت  ر عىلٰ تتوفَّ  ال

ة الضغط الذي تعيشه نفوسـهم إلقنـاع شدَّ  ب القوم لشاهد عىلٰ تُ املفردات يف كُ 
                                                

 .)١٨ ح /١فصل / ١٠ ب /١٥٨ ص( لنعامينلالغيبة  )١(



 ٥٣  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

الناس بام اعتقدوا به من إخبارات بالغيب من جهة العصمة التي ال تنطـق عـن 

 .ٰى اهلو

. ¨ يف والدته -بعض املباين  عىلٰ  -ك البعض يف تواتر األخبار وقد شكَّ 

ـ ض إىلٰ أتعـرَّ  تها يف معتقـدنا رأيـت أنْ ة املسألة وحموريَّ يَّ ونظرًا ألمهّ  ة التـي األدلَّ

 عـىلٰ  مـا يـدلُّ  والدته، ومل أقترص يف االستعراض عـىلٰ  ة عىلٰ تكون دالَّ  يمكن أنْ 

ومل ُأْرِخ . عليـه التزامـاً  ام طفت يف طوائف األخبار التـي تـدلُّ ، وإنَّ ذلك مطابقةً 

ينفع يف ذلك من آحاد األخبار،  ما يمكن أنْ  الستيعاب كلِّ  العنان لقلم البحث

. وجـه الداللـة منها، مع إشارة إىلٰ  ضت لطوائف وانتقيت بعضًا من كلٍّ بل تعرَّ 

ا سـقته مـن الروايـات لكـان فيهـا  خصوص مولو مل يكن يف هذه الطوائف إالَّ 

 .الكفاية يزيد عىلٰ  ما

ه ىدء ذ ¨ وات ا :  

بعد وفـاة  ¨ رـض إلمامة اإلمام الثاين عشثريت مسألة ترك التعرُّ أُ  لقد

، ¨ ثوا عن والدتهمني ومل يتحدَّ ب علامئنا املتقدِّ تُ ة من الزمن يف كُ ملدَّ   والده

ام التشكيك يف دواعي احلديث عنه فكان ذلك مثارًا للتشكيك يف وجوده، بل وربَّ 

احلـديث يف أوائـل الغيبـة وكان املناسب البحـث عـن سـبب عـدم . بعد ذلك

فضالً عن داللـة يف  تأييدًا وال شهادةً  ٰى وال نر. البحث عن احلديث الالحق ال

 .¨ عدم وجوده عدم احلديث يف أوائل الغيبة عىلٰ 

؟ حني تطبق الـدنيا ة الناس يف زمانٍ ال تعرفها عامَّ  وهل ُخيِلُّ يف حقيقة أنْ 

، فهل أوجب ذلك خلـالً ك وتعاىلٰ عبادة األصنام وتنكر وجود الباري تبار عىلٰ 

 س؟يف حقيقة الوجود املقدَّ 

، فهل خدش ذلك يف ابٌن هللا تعاىلٰ   ٰى عيس أنَّ  فق الناس عىلٰ وحني تتَّ 

 ة؟واقع كونه عبدًا هللا اصطفاه حلمل أعباء النبوَّ 



ة   ........................................  ٥٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ة مـن الـزمن، أكـان ذلـك ملدَّ   حماربة النبيِّ  فقت الناس عىلٰ وحني اتَّ 

 قام الدليل القطعي عليها؟ بعد أنْ   تهبنبوَّ موجبًا للتشكيك 

 ، بل مل يعرفوا أصـلها ومل نـَر  لقد جهلت أجيال حقيقة إمامة أمري املؤمنني

 . بل واألنبياء ، ةوهكذا باقي األئمَّ . د يف قبوهلاًا موجبًا للرتدُّ يف ذلك مؤرشِّ 

منـه أمـره ل جهـل النـاس قـدره وأنكـروا ُس ويل العزم من الرُّ من أُ   فنوح

 .ة دعوة األولياء والصاحلنيانيَّ جهل العاملني بحقّ   مخسني عامًا، فام رضَّ أللف سنة إالَّ 

ــام ورد يف الروايــات -القــرآن الكــريم  إنَّ  ــال تُ  - )١(ك ــه وال  ٰى فن عجائب

ـ زال مغدقًا بالعطـاء عـىلٰ  ي غرائبه، وماـتنقض . ل يف آياتـهمـن ورد بـاب التأمُّ

جادت به السور واآليات مل يكن معلومًا للسابقني، ومل متنعنا ا والعطاء اجلديد ممَّ 

 .ن اآلخرين من استفادتهاملستفاد من قبوله، وال أوقفنا عدم متكُّ  ٰى حداثة املعن

بعض آياته وسوره مل تنـزل ليفهمهـا  ح بأنَّ رصِّ بل يف بعض الروايات ما يُ 

 . يف زمن الرسول ٰى أهل زمان النزول ومن كان حيي

يَ ففي  ُد ْبُن َحيْ َعْن َأْمحََد ْبـِن  ،ٰى اخلرب الصحيح الذي رواه الكليني عن ُحمَمَّ

دٍ  : َقـاَل  ،َعْن َعاِصِم ْبـِن ُمحَيْـدٍ  ،َعِن النَّْرضِ ْبِن ُسَوْيدٍ  ،َعِن اْحلَُسْنيِ ْبِن َسِعيدٍ  ،ُحمَمَّ

ُه َيُكوُن ِيف آِخِر   إِنَّ اهللاَ«: َفَقاَل  ،َعِن التَّْوِحيدِ   ُسِئَل َعِيلُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ  َعِلَم َأنَّ

ُقونَ  َماِن أَْقَواٌم ُمتََعمِّ  : َفَأْنَزَل اهللاُ َتَعاَىلٰ  ،الزَّ
ٌ
َحد

َ
َو اُهللا أ

ُ
 ه

ْ
ل

ُ
َواْآلَياِت ِمْن ُسوَرِة  ق

وِر : َقْولِهِ  اْحلَِديِد إَِىلٰ 
ُ
د َو َعِليٌم بِذاِت ا�ص�

ُ
َفَمـْن َراَم َوَراَء ، ]٦: احلديد[ �َوه

 .)٢(»َذلَِك َفَقْد َهَلَك 

ذلـك يف  رّ ـة من الـزمن، ومل يضـملدَّ   ةلقد خفيت إمامة بعض األئمَّ 

 . ة إمامتهم، كاإلمام الرضاانيَّ حقّ 
                                                

  ).١٨ح / ٦١ص ( هنج البالغة) ١(

 ).٣ح / باب النسبة/ ٩١ص / ١ ج( الكايف )٢(



 ٥٥  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ــد هبــا يف زماهنــا، ووالدة هــذه املفــردات املتفرِّ  وكــلُّ  قــة مل ُتعــَدم املعتِق

ث هبا والناقل املتحدِّ كسواها من هذه القضايا يف زماهنا حيث مل ُتعَدم  ¨ اإلمام

 . اإلمام العسكري هلا فضالً عن املعتقدين من خواصِّ 

عدم والدتـه  عىلٰ  ¨ ض األوائل لذكرهونحن إذ ننفي التأييد لعدم تعرُّ 

ة التي هي أكثر بكثري لوجود األدلَّ  ،نجزم باخلالف ،فضالً عن الشهادة أو الداللة

ف األرض رُّ ـوتشـ ¨ للتواتر املوجب للجزم والقطع بوالدته ٰى األدن من احلدِّ 

ة لو كان يف البـني جمـال بوجوده املبارك، وما قيمة االستبعاد أمام الداللة القطعيَّ 

استبعاد،  اإلخفاء وقبوهلا ينتفي أيُّ  لالستبعاد؟ إذ بعد تصّور احلكمة الداعية إىلٰ 

ـ لبَ م من قِ املناسب هو التكتُّ  ضح أنَّ بل يتَّ  وأصـحاهبم القـريبني يف   ةاألئمَّ

 .زمن الغيبة

ضـوا لـذلك، فـام أكثـر األوائل من علامئنـا مل يتعرَّ  ك يف أنَّ شكِّ نا نُ أنَّ  عىلٰ 

ة، ة املهدويَّ دة من القضيَّ والتي تناولت جوانب متعدِّ  ¨ الروايات يف الكايف عنه

الكتابة والتـأليف فعطاؤه يف  ا الصدوق وأمَّ . وقد ُكتَِب الكايف يف زمن الغيبة

يف ذلـك،  ، وما أكثر ما مجعـه الصـدوق ٰى بعد انتهاء الغيبة الصغره كان جلُّ 

واخلصال وغريها مصدر أسـايس   ين وعيون أخبار الرضاوكتابه كامل الدِّ 

 .ةة املهدويَّ للباحث يف القضيَّ 

دء و ¨     سا :  

 ¨ رـيكون للناس إمام هـو الثـاين عشـ بأنْ  تعاىلٰ قت إرادة اهللا حني تعلَّ 

ر ونـارشًا لرايـة ـيكون هذا اإلمام حامالً للواء النصـ ، وأنْ  ةبرتتيب األئمَّ 

خيرج يشء من البيان ومقدار مـن التنويـه باسـمه،  ، واقتضت احلكمة أنْ ٰى اهلد

 أنْ  ّكام اجلور وأذناهبم، أمجع القوم أمـرهم عـىلٰ السالطني وُح  ووصل ذلك إىلٰ 

ويطـووا صـفحته، كـام  ¨ اإلمـام وا عـىلٰ روع فينقضُّ ـيقفوا يف وجه ذلك املش



ة   ........................................  ٥٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

لك عقيم، لـو نـازع الولـد أيدي أسالفهم، واملُ  عىلٰ   طويت صفحات آبائه

 .أباه فيه ألخذ منه الذي فيه عيناه

ام يقـول إذا أراد شيئًا فـإنَّ  ه تعاىلٰ أمره، وأنَّ  غالب عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  صحيح أنَّ 

يف حتقيق ما يريد من الناس هـو سـلوك  تعاىلٰ  فيكون، لكن طريقة احلقِّ  ،كن :له

 .ة يف احلاالت االستثنائيَّ اإلعجاز إالَّ  ل املألوفة وعدم اخلروج عنها إىلٰ بُ السُّ 

ومراده، فكان ما كان  طت األسباب املألوفة للناس بني إرادته تعاىلٰ فتوسَّ 

البعض  ُنِرشَ . رصاط اهللا املستقيم  دعوهتم إىلٰ مع األنبياء واألولياء والصاحلني يف

ض آخرون باملقاريض، وُرمي آخـرون بـاملنجنيق، وخـرج آخـر باملناشري، وُقرِّ 

 .ليفعل اهللا أمرًا كان مقدوراً  ،ب ليموت يف سنوات التيه، وغري ذلكخائفًا يرتقَّ 

ن كيـد ة ليبلغ الكتاب أجله وينجو اإلمام مـوكان من مجلة التدابري اإلهليَّ 

م ذكـر اسـمه يف حـرَّ  وأنْ  ،خفي أمر َمحْله ووالدته ذلك يف التكـوين الظاملني أنْ 

 .)١(الترشيع

                                                

وقد نقل صاحب البحار يف باب النهي عن التسـمية ثـالث  ،¨ر يف الروايات النهي عن تسميته تكرَّ  )١(

 ٢٩٩ص (عــن الغيبــة للــنعامين وٰىل ويف األُ . )٣٤ - ٣١ص / ٥١ج : بحــار األنــوار( رة روايــةـعشــ

ٰى أعرفـه تسـميه يل حتَّـ ريـد أنْ أُ : بقولـه  أبو خالد الكابيل البـاقريسأل ) ٢ح / ١٦باب / ٣٠٠و

ثًا بـه أحـدًا ولقد سألتني عن أمر ما كنت حمـدِّ  ،سألتني واهللا يا أبا خالد عن سؤال جمهد«: فقال ،باسمه

 .»عوه بضعة بضعةقطِّ يُ  بني فاطمة عرفوه حرصوا عٰىل أنْ  ثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أنَّ حلدَّ 

وهـو أقـرب النـاس  ،ه جعفرثت به الروايات عن كيد عمِّ ة ذلك ما حتدَّ ويكفي شاهدًا عٰىل صحَّ 

 .إليه وأوالهم به

بـن  عن عيلِّ ) ٢ح / باب يف النهي عن االسم/ ٣٣٣ص / ١ج (ويف الرواية السابعة عن الكايف 

أصـحابنا بعـد  سـألني: قـال ،)وهو أبو عبـد اهللا بـن الصـالح(عن أيب عبد اهللا الصاحلي  ،دحممّ 

إن دللـتهم عـن االسـم «: فخـرج اجلـواب ،أسأل عن االسم واملكـان أنْ   دأيب حممّ  يِّ ـمض

 .»وا عليهعرفوا املكان دلُّ  وإنْ  ،أذاعوه

ان بن الصلت رواية الريّ ) ٤و ٣ح / باب يف النهي عن االسم/ ٣٣٣ص / ١ج (ونقل يف الكايف 

 .ورواية ابن رئاب وهي صحيحة السند ،قةيف ذلك وهي موثَّ 



 ٥٧  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

لـبعض    ينقطع خـربه عـن النـاس أظهـره والـده العسـكريولئالَّ 

ـ ،الناس ة عن طريق ذلك عىلٰ احلجَّ  لتتمَّ  ،دةيف مّرات متعدِّ  اخلواصِّ  ة وهللا احلجَّ

 .خلقه البالغة عىلٰ 

د ه وأنَّـ ،ض لـهلـذلك مـن خـالل التعـرُّ   ة السابقوناألئمَّ  وقد مهَّ

 . والدته ٰى ستخف

يف   وهذه مجلة من الروايات عن الباقر والصادق والكاظم والرضـا

 .¨ خفاء والدته

: قـال، د بن احلسن بن أمحد بن الوليـد حممّ عن  الصدوق  ٰى رو

، ٰى عيسـ] بـن[ار، عن أمحد بن احلسني، عن عثامن بن احلسن الصفّ  دثنا حممّ حدَّ 

سـمعت الصـادق جعفـر بـن : قـال ،زرارة بن أعـني عن خالد بن نجيح، عن

علـت ذاك ُج  مَ ـولِـ: ، قلـت»يقـوم للغالم غيبة قبـل أنْ  إنَّ «: يقول  دحممّ 

وهـو «: قـال  ثـمّ  ،»-بطنه وعنقـه  وأشار بيده إىلٰ  -خياف «: فداك؟ فقال

مـات وال : فمنهم من يقول إذا مات أبـوه ،الناس يف والدته املنتظر الذي يشكُّ 

 .)١(اخلرب »...قبل وفاة أبيه بسنتني دَ لِ قد وُ : ومنهم من يقول ،عقب له

كان لفرتة من وجـوه الواقفـة،  وإنْ  ٰى ة سندًا، فعثامن بن عيسوالرواية تامَّ 

وخالـد بـن  ،)٢(ه البعض من أصحاب اإلمجـاعك يف وثاقته، بل عدَّ شكَّ لكن مل يُ 

 يف توثيقـه عـىلٰ  َنْقَل ابن أيب عمري عنه كـاٍف  وثاقته لكنَّ  مل ُينَّص عىلٰ  نجيح وإنْ 

 .وباقي الرواة ال مشكلة فيهم. )٣(املشهور من قاعدة مشايخ الثالثة

: فقيل له...  : الرضا ٰى بن موس عن عيلِّ  ،ويف رواية احلسني بن خالد

                                                

 .)٣٢ح / ٣٣باب / ٣٤٦ ص( ينكامل الدِّ  )١(

 ).٧٦٢٣الرقم / ١٣٦ - ١٢٩ص / ١٢ج (معجم رجال احلديث : راجع )٢(

 ).٤٢٢٦الرقم / ٤٠ - ٣٨ص / ٨ج (معجم رجال احلديث : راجع )٣(



ة   ........................................  ٥٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

الرابـع مـن ولـدي ابـن «: ل البيت؟ قالومن القائم منكم أه ،يا بن رسول اهللا

 ]وهـو[ظلم،  سها من كلِّ قدِّ جور ويُ  ر اهللا به األرض من كلِّ طهِّ يُ  ،دة اإلماءسيِّ 

 .)١(اخلرب »...وهو صاحب الغيبة قبل خروجه ،الناس يف والدته الذي يشكُّ 

ه مل  أنَّـمـا ذكـر النجـايش إالَّ  بن معبد الذي له كتاب عىلٰ  ويف سندها عيلُّ 

عدم  ممدوح فال يرضُّ   واحلسني بن خالد الراوي املبارش عن الرضا. )٢(قوثَّ يُ 

هـذا  .مل تكـن صـحيحة روايته سـتكون حسـنة وإنْ  نَّ إإذ ، )٣(وثاقته عىلٰ  النصِّ 

القطـع،  مور االعتقاديـة حتتـاج إىلٰ األُ  يف بعض البحث من أنَّ  رَ كِ ما ذُ  مضافًا إىلٰ 

يف حتصيل القطع  ٰى خرة تساهم بضميمة القرائن األُ ل قرينة احتامليَّ شكِّ فالرواية تُ 

 .نا أوردنا الروايات هنا لالستشهاد ال لالستداللأنَّ  هذا مضافًا إىلٰ . بمؤّداها

 ،عن سعد بن عبـد اهللا ،ةويف اخلرب الصحيح الذي رواه الكليني عن العدَّ 

تكـون  ا نرجـو أنْ إّنـ: قلت أليب احلسـن الرضـا : وب بن نوح، قالعن أيّ 

بغري سيف، فقد بويع لـك، وقـد  يسوقه اهللا إليك عفواً  صاحب هذا األمر، وأنْ 

شـري إليـه ب إليه، وأُ تُ ا أحد اختلفت الكُ ما منّ «: فقال ت الدراهم باسمك،بَ ُرضِ 

  اغتيـل أو مـات عـىلٰ ت إليـه األمـوال، إالَّ لَ وُمحِ  عن املسائل، َل ئِ باألصابع، وُس 

يف  املولد واملنشـأ، غـري خفـيٍّ  ا خفيَّ منّ  غالماً  يبعث اهللا هلذا األمر ٰى فراشه، حتَّ 

 .)٤(»نسبه

ثنا حدَّ : قال، أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين  عن )ينكامل الدِّ (ويف 

عـن  ،د بـن زيـاد األزديبن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أيب أمحد حمّمـ عيلُّ 

                                                

 .)٥ ح /٣٥اب ب /٣٧٢و ٣٧١ ص( ينكامل الدِّ  )١(

  ).٨٥٣٥الرقم / ١٩٦و ١٩٥ص / ١٣ج (احلديث معجم رجال : راجع) ٢(

  ).٣٣٩٠الرقم / ٢٥٢ - ٢٤٩ص / ٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(

 ).٩ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٧٣ص ( لنعامينلغيبة ال )٤(
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النـاس  عـىلٰ  ٰى فـخت... «: ¨ القـائمه قال عنـد ذكـر أنَّ  بن جعفر  ٰى موس

فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام  ،ره اهللا ظهِ يُ  ٰى هلم تسميته حتَّ  وال حيلُّ  ،والدته

 .)١(»ت جورًا وظلامً ئَ لِ مُ 

عبد  د بن أيبثنا حممّ حدَّ : قال، د بن أمحد الشيباين حممّ وفيه أيضًا عن 

عن  ،العظيم بن عبد اهللا احلسنياهللا الكويف، عن سهل بن زياد اآلدمي، عن عبد 

 ،النـاس والدتـه عـىلٰ  ٰى فـختهو الذي ... القائم ... «: قال،  د بن عيلٍّ حممّ 

 رسـول اهللا  وحيـرم علـيهم تسـميته، وهـو سـميُّ  ،ويغيب عنهم شخصه

 .)٢(اخلرب»...هوكنيُّ 

 ببن احلسني بن شاذويه املؤدّ  وعيلِّ  أمحد بن هارون الفاميعن ه أيضًا وفي

د بن عبد ثنا حممّ حدَّ : قالوا، Bد بن مرسور وجعفر بن احلسني وجعفر بن حممّ 

اس بـن عـامر وب بـن نـوح، عـن العبّـبن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن أيّ  اهللا

عبـد اهللا بـن املغـرية  ]بـن[ بن احلسن بن عـيلِّ  ثنا جعفر بن عيلِّ وحدَّ  .القصباين

اس بـن عـامر بن عبد اهللا، عن العبّـ ي احلسن بن عيلِّ ثني جدِّ حدَّ  :قال ،الكويف

قلـت أليب : قـال ،بن هالل الضبي، عن عبد اهللا بن عطاء ٰى عن موس ،القصباين

فكيـف  ،اهللا ما يف أهل بيتك مثلكفوَ  ،كثريون شيعتك بالعراق إنَّ : جعفر 

ذنيك، واهللا ما أنـا احلشو من أُ  قد أمكنت ،يا عبد اهللا بن عطاء«: ال خترج؟ فقال

الناس والدته فهو  عىلٰ  ٰى انظروا من ختف«: فمن صاحبنا؟ قال: قلت، »بصاحبكم

 .)٣(»صاحبكم

ال ينترش  وبعد مالحظة خفاء الوالدة وحتريم االسم يكون من الطبيعي أنْ 
                                                

 ).٦ح / ٣٤باب / ٣٦٩و ٣٦٨ ص( ينكامل الدِّ  )١(

 .)٢ح / ٣٦باب / ٣٧٨و ٣٧٧ ص( ينكامل الدِّ  )٢(

 .)٢ ح/ ٣٢باب / ٣٢٥ ص( ينكامل الدِّ  )٣(
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. ثون بام رأوا وال ينقلـون مـا سـمعواة األصحاب ال يتحدَّ أجلَّ  نَّ أو ،¨ ذكره

ـ غـري موجـود، وأنَّ  ¨ هيعني ذلك أبدًا أنَّـ وال ة افرتاهـا القـول بوالدتـه فريَّ

 .من غضبه مون طمعًا يف فتات دنيا، أعوذ باهللا تعاىلٰ املتقدِّ 

 ، وأنْ ال تعلـم العـوامُّ  ما ذكرنا مـن مقتضـيات اإلخفـاء أنْ  ٰى ـمقتض إنَّ 

ت نفوس الظاملني بعد ام والسنني واطمأنَّ ت األيّ إذا مرَّ  ٰى حتَّ  ث اخلواصُّ يتحدَّ  ال

ب أمـر رَّ ـسـيُ  الطلب فيصبح باإلمكـان أنْ  ود خيفُّ بعق  رحيل العسكري

، وفيام سطرته يدا ٰى يف زمن الغيبة الصغر َب تِ الذي كُ  )الكايف(ن يف وِّ والدته، فدُ 

 .اة ليست بالطويلة جد� بعد ذلك بمدَّ  الصدوق 

 ا   :  

ال يغفل عنها الباحـث فـيام إذا أراد  أنْ  بدَّ  هناك مجلة من القواعد التي ال

وهذه القواعد قد ال جتري يف البحـوث  ،حتصيل العلم من خالل جتميع القرائن

 ،ة، ومن هنا قد يغفل الباحث عنها يف مثل مسألتناة يف املسائل الفرعيَّ االستنباطيَّ 

 .ه عليهانبِّ ه هلا وأُ نوِّ أُ  ولذا رأيت من املناسب أنْ 

 :ة لثبوت مضموهناطريق الرواية يزيد من القيمة االحتامليَّ د تعدُّ : األوىلٰ 

 ط فائدة اختالف الطريق إالَّ سقِ وحدة الرواية مع اختالف الطريق ال يُ  إنَّ 

زرارة مـثالً يف اخلـرب الصـحيح  فلو أنَّ  ،ةيَّ رشائط احلجّ  رًا عىلٰ إذا كان اخلرب متوفِّ 

د بن مسلم نقـل ة، وحممّ حكم يف واقعة خاصَّ  عىلٰ  قد نصَّ   اإلمام أخرب أنَّ 

هذا النقل الثاين ال يرتك أثرًا زائـدًا  نفس تلك الواقعة يف خرب صحيح آخر، فإنَّ 

 ة، إذ ال خيتلف احلال كثريًا عند االسـتناد إىلٰ يَّ ل من احلجّ ما ثبت للخرب األوَّ  عىلٰ 

ا مـن ناحيـة خرب الثقة بني وجود خرب واحـد أو خـربين حيكيـان الواقعـة، هـذ

إذ باحلسـاب الوجـداين  ،ة االنكشـافخيتلف احلال يف جهة شـدَّ  ،نعم .ةيَّ احلجّ 

يكون احتامل إصابة الواقع باخلربين أكرب من احتامل اإلصـابة بـاخلرب الواحـد، 
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القطع فهو  ه ما مل يصل إىلٰ ألنَّ  ؛ته ال أثر له يف االستنباطلكن ارتقاء االحتامل وقوَّ 

أو %) ٩٠( ٰى الثقة، سواء كان احتامل إصابته للواقـع بمسـتو ة خربيَّ ة بحجّ حجَّ 

 %).٧٠(بنسبة 

فـأثره هـو الكشـف  ،ةيَّـرشائـط احلجّ  رًا عـىلٰ ا إذا مل يكن اخلرب متـوفِّ وأمَّ 

 القطـع أو إىلٰ  إىلٰ  ٰى خـر إذا وصل بضميمة القرائن األُ وال قيمة له إالَّ  ،االحتاميل

هني عن ترتيب األثر ولو حصل االطمئنان  االطمئنان يف املوارد التي مل يرد فيها

ر رشط وفِّ حصول االطمئنان ال ُيـ  فإنَّ وإالَّ  ،دفي فيها بالتعبُّ واكتُ  ،كام يف القياس

يف  ة، ولذا فهو غري كاٍف ديَّ ة االطمئنان تعبُّ يَّ حجّ  ألنَّ  ؛فيه القطع ِربَ ة فيام اعتُ يَّ احلجّ 

قـرب  ةً ام ازداد االحـتامل قـوَّ وكلَّـ. ق القطع إذا كان خصوص القطع معترباً حتقُّ 

يف ذلك، %) ١٥(فائدة من احتامل  أقّل %) ١٠(ته، واحتامل يَّ أكثر من القطع بحجّ 

القيمـة  ر طريقـان لنقلـه، فـإنَّ ة وتـوفُّ يَّـرشائـط احلجّ  رًا عـىلٰ بل ولو كان متوفِّ 

طريق   عىلٰ ر إالَّ ة فيام لو مل يتوفَّ ة ملطابقته للواقع أكرب من القيمة االحتامليَّ االحتامليَّ 

 .واحد

واالنكشـاف أصـالً  ،تراكم االحتامل يعني زيـادة االنكشـاف أنَّ  والرسُّ 

ئ يِّـس بـه، نعـم قـد ُهي ة وال ربط للشارع املقدَّ ومقدارًا خاضع ألسبابه التكوينيَّ 

ه ال عالقـة لـه أبـدًا فـيام بعـد ذلـك مـن الشارُع الكاشَف كإخبار رشعي لكنـَّ

توجـد فيـه  مساحته عامل االعتبار حيث تقبل األشـياء أنْ والترشيع . االنكشاف

وال ربط لـه بعـامل التكـوين  ،يكون هلا ما بإزاء يف اخلارج بجعل جاعل دون أنْ 

 .حيث تكون اآلثار خاضعة ملا هو سبب تكويني هلا

من  آخِر فرٍد فيه أو إىلٰ  يكون اختالف الطريق إىلٰ  وال خيتلف احلال بني أنْ 

أو الناقـل   زرارة الـراوي عـن اإلمـام ن لنـا طريقـان إىلٰ هو قبله، فلو كـا

مـن  فاحتامل صدق الواقعة وثبوهتا من خالل نقل طريـق واحـد أقـّل  ،للواقعة
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ب هذا األثـر لـو وهكذا يرتتَّ  ،زرارة ر طريق آخر للنقل إىلٰ احتامل ثبوهتا لو توفَّ 

مثالً  دوق كان يف وسط السلسلة ثالثة مثالً يرووهنا عن واحد، والشيخ الص

 .يروهيا عنهم عن ذلك املنقول عنه

ورواهـا  ،رواية رويت عـن زرارة بطـريقني لو أنَّ  ،ح ذلك بمثالوضِّ ولنُ 

زرارة رجالن، ولنفـرض  من الطريقني إىلٰ  ، وكان يف كلٍّ  زرارة عن اإلمام

وكذلك يف الـرجلني  ،%)٧٠(من الرجلني  نسبة الصدق وعدم اخلطأ يف كلٍّ  أنَّ 

احـتامل صـدور  ، فـإنَّ %)٩٥(وكانت نسبة عدم اخلطأ يف نقل زرارة  ،اآلخرين

ل هو حاصل رضب احتامالت الصدق وعدم اخلطأ يف الرواية وفق الطريق األوَّ 

 ،%)٤٦٫٥٥(والذي يساوي ) ٩٥×٧٠×٧٠(رجال ذلك الطريق الذي يساوي 

فاحتامل  ،إليها إذا الحظنا الطريقني زرارة، وأمَّ  هذا إذا الحظنا طريقًا واحدًا إىلٰ 

 ،%)٤٩(وهـو ) ٧٠×٧٠(من الطريقني هو حاصـل رضب  إخبار زرارة يف كلٍّ 

فاحتامل عدم صدور اإلخبار عن  ،أيضاً %) ٤٩(واحتامل إخباره يف الطريق الثاين 

روبًا ببعضــه أي ـمــنهام مضــ يف كــلٍّ %) ٤٩(زرارة ألحــد الطــريقني مــا قابــل 

ور اإلخبـار مـن زرارة فاحتامل صد ،%)٢٦٫٠١(وهو يساوي %) ٥١×%٥١(

 نعرف احتامل صدور اخلرب من اإلمـام وإذا أردنا أنْ  ،%)٧٣٫٩٩(لواحد منهام 

  ٧٠٫٢٩٠٥(وهو %) ٩٥*%٧٣٫٩٩(كانت النتيجة حاصل رضب.(% 

 واضحًا، إذ عـىلٰ   اإلمام زرارة إىلٰ  فكان انعكاس وجود طريقني إىلٰ 

مالحظـة  تقريبـًا، وعـىلٰ %) ٤٦٫٥٥(مالحظة طريق واحـد جعـل االحـتامل 

 .تقريباً %) ٧٠٫٣(الطريقني كانت النتيجة 

 .ض للطريق الثاينفال وجه للتعرُّ  ،الرواية واحدة فال يرد إشكال أنَّ 

د بالسند مل ينفع كثـريًا وجـود طريـق إذا كان اإلثبات بواسطة التعبُّ  ،نعم

د بـني ر رشائط التعبُّ دي بعد توفُّ وال فرق يف التعبّ  ،نةمتيقِّ  هلا إىلٰ وِّ ه ال ُحي ألنَّ  ؛ثاين
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ق موضوع قِّ وُحي  ،تامٍّ  د وجود طريق واحدٍ إذ يكفينا للتعبُّ  ،طريق واحد وطريقني

 .ةيَّ احلجّ 

 .اليقني ة التي توصلنا إىلٰ نا نبحث عن القرائن االحتامليَّ واملفروض أنَّ 

 :ة األمارة يف مثبتاهتاحّجيَّ بال عالقة لبحثنا : الثانية

عليـه  ٰى ة بـام بنـة بالداللة االلتزاميَّـال عالقة ملا ذكرناه من داللة األدلَّ  ثمّ 

 .ةة األمارات يف مداليلها االلتزاميَّ يَّ البعض من عدم حجّ 

 ة األمارة التي قام الدليل عىلٰ يَّ ني قد اختلفوا يف حجّ صوليِّ األُ  أنَّ : توضيحه

وقد . ة يف املدلول املطابقييَّ احلجّ  فاق عىلٰ اعتبارها يف املدلول االلتزامي بعد االتِّ 

س حني قبل فالشارع املقدَّ  ،ة بجعل العلميَّ فرسَّ ة تُ احلّجيَّ  أنَّ  عىلٰ   النائيني ٰى بن

ـدي� ة خرب الثقة وأمضاها كان قد جعل يف موردها علًام تعبُّـيَّ بحجّ  ، فـإذا اا اعتباري�

ثبتت حياتـه بـالعلم االعتبـاري، إذ لـيس يف  ابني الغائب حيٌّ  ين الثقة بأنَّ أخرب

 .الناشئ من إخبار الثقة  الظنُّ الوجدان إالَّ 

فهـو يأكـل  ارب، فـإذا كـان حي�ــ كانت احلياة مالزمة لألكل والشـامَّ ـول

فالعلم باليشء علم بلوازمه، فعلمي اجلعيل بحياة الولـد علـم جعـيل  ،ويرشب

 .ه يأكل ويرشبأيضًا بأنَّ 

اعتبـار الشـخص  بأنَّ  ستاذه النائيني أُ  عىلٰ  د اخلوئيوقد أشكل السيِّ 

عاملًا باحلياة ال يستلزم اعتباره عاملًا بلوازمها، فدائرة االعتبار حتديدها اختيـاري 

وهـذا يف حـدِّ نفسـه . للمعترب، فقد جيعل االعتبار ألحد املتالزمني دون اآلخر

ا إذا كان االعتبار دائرًا مدار مقدار االنكشـاف كان اعتبارًا حمضًا، أمَّ  صحيح إنْ 

انكشـاف املـدلول املطـابقي  ٰى الً فانكشاف املدلول االلتزامي بمسـتوباخلرب مث

 .من شمول االعتبار للمدلول االلتزامي أيضاً  بدَّ  فال

 إنَّ : ، بل نقولد اخلوئي السيِّ  ٰى ولسنا بصدد مناقشة سالمة أو سقم مبن
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ـ ؛النتيجة يف حملِّ بحثنا ر عىلٰ ؤثِّ ال يُ  ٰى هذا املبن ت ثبِـنُ  إذا أردنـا أنْ ر ؤثِّ ام ُيـه إنَّـألنَّ

ونحن من  ،ة يف مساحة املدلول االلتزاميديَّ ة التعبُّ من خالل دليل احلّجيَّ  ٰى عاملدَّ 

ة  بالداللـة االلتزاميَّـة بام يف ذلك ما كـان داال� خالل استعراض الشواهد واألدلَّ 

ـ القطع مـن خـالل ضـمِّ  نبغي الوصول إىلٰ  واالنكشـاف يف . بعضـها ة إىلٰ األدلَّ

هذه املحتمالت  ة، وضمُّ يَّ ل فيه دليل احلجّ دِخ مل نُ  ليل االلتزامية وجداين وإنْ املدا

والقطع  ،القطع الوجداين ة تراكم االحتامل يوصلنا إىلٰ بعضها عن طريق نظريَّ  إىلٰ 

بل هي الزمة الثبوت له  ،ك يف شموهلا هلذا املورد أو الشكَّ ته غري جمعولة ليُ يَّ حجّ 

ه ال يمكنـه طها عنـه فإنَّـسـقِ يُ  لو أراد الشـارع أنْ  ٰى غري قابلة لالنفكاك عنه، حتَّ 

القدرة  فإنَّ  ،ك بني املتالزمنيفكِّ يُ  الشارع بام هو شارع أنْ  ذلك، إذ يستحيل عىلٰ 

 أنْ  ق باملمكن، والتفكيك بني املتالزمني أمر ممتنع، نعم للشارع بام هو خالقتتعلَّ 

ته يَّ ف فرتتفع حجّ يرفع القطع من نفس املكلَّ  ة القطع، أي أنْ يَّ يرفع موضوع حجّ 

 .تبعًا لذلك

عـدم إمكـان  ته وعـىلٰ يَّ حجّ  فق عىلٰ القطع فاملباين تتَّ  إذا وصلنا إىلٰ  ،وعليه

ة أو ده مداليل التزاميَّ يكون منشأ تولُّ  ته، وال فرق بني أنْ يَّ التفكيك بينه وبني حجّ 

مات حصـوله، ة القطع ال ربط هلا بمقدّ يَّ ، فحجّ ق منهام معاً أو ما هو ملفَّ  ةمطابقيَّ 

ة، ومنع البعض مـن مات عقليَّ ته إذا كان ناشئًا من مقدّ يَّ نعم أسقط البعض حجّ 

وهـذان  ،- وهو الذي حيصل عنده القطـع رسيعـاً  -اع ته إذا حصل لقطّ ريَّ معذّ 

 .كالمنا ان يف حملِّ يّرض  بطالهنام ال املبنيان عىلٰ 

ث عـن مسـألة نا نتحـدَّ ألنَّ  ؛ةديَّ ة التعبُّ يَّ موضوعنا ال ربط له باحلجّ  بل إنَّ 

ر يف واملعتقد ليس فيـه أحكـام ليُنَظـ ،ةة وليست فرعًا من الفروع الفقهيَّ اعتقاديَّ 

 ٰى  يف اجلانب العقدي أسـعألّين  ؛ةيَّ احلجّ  تنجيزها أو التعذير عنها كام هو مقتٰىض 

قد حيكم العقل يف  ،نعم .ر بلحاظهز أو معذِّ وال أبحث عن منجِّ  ،إلدراك الواقع
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مات فيجـب النظـر، وال ربـط لـذلك بعض املعتقدات برضورة النظر يف املقـدّ 

ام وجب النظر لكي تنكشف احلقيقة التي قـد وإنَّ  ،ة الدليل الذي أنظر إليهيَّ بحجّ 

شـكرًا الئقـًا مة للواجب، كام قيل يف وجـوب شـكر املـنعم يكون إدراكها مقدّ 

 .معرفته ف عىلٰ ومعرفة الالئق بشأنه تتوقَّ  ،بشأنه

 :آخر ىٰ ط فائدهتا يف إثبات معنسقِ ال يُ  ىٰ ظهور الرواية يف معن: الثالثة

سع ليشـمل الروايـات بعضها يتَّ  ها إىلٰ ة وضمَّ جتميع القرائن االحتامليَّ  إنَّ 

احـتامل دام  ه مافإنَّ  ،الذي تكون الرواية ظاهرة فيه ٰى مقابل للمعن ٰى إلثبات معن

ة قد يستفيد منها ة إضافيَّ ل قيمة احتامليَّ شكِّ الرواية تُ  فإنَّ  اإرادته من الرواية واقعي� 

ليكون احلاصل االحتاميل من  ،ٰى خرة القرائن األُ بقيَّ  ها إىلٰ الباحث من خالل ضمِّ 

 .ةدَ حِ  قرينة عىلٰ  املجموع أكثر من احتامل كلِّ 

بطـالً  أنَّ  عىلٰ  ثقةٌ  فلو رأيت اجتامع قوم وسألت عن سبب االجتامع فنصَّ 

ويف ليل ذلك  ،%)٨٠(خيطب يف الناس، وكانت نسبة مطابقة ظاهر خربه للواقع 

يف ذلك اليوم يف مكان االجتامع أسـدًا يـزأر  ٰى ه رأاليوم أخربك شخص آخر بأنَّ 

احلقيقـي أي  ٰى امل إرادتـه للمعنـلكن احـت ،مثالً %) ١٠٠(وكانت نسبة صدقه 

 ، فإنَّ %)٤٠(واحتامل إرادة البطل الذي خيطب %) ٦٠(احليوان املفرتس املعهود 

 يكون بطل قد خطب يف ذلك اليوم يف ذلك املكان هـو حاصـل ضـمِّ  احتامل أنْ 

ب الناتج من خالل أخـذ االحـتامل َس ، ويف مثله ُحي %)٤٠(و%) ٨٠(االحتاملني 

رب هـو ـة الضبان، واالحتامل املقابل حلاصل عمليَّ َرض منهام ويُ  املخالف يف كلٍّ 

 .حاصل اخلربين

ــ ــل عمليَّ ـــ%) ٢٠(ة رضب وحاص ــل ل ــل %) ٦٠(و%) ٨٠( املقاب املقاب

 %).٨٨(فاحتامل وقوع خطبة لبطل يف السوق هذا اليوم  ،%)١٢(هو %) ٤٠( لـ

لظـاهر بزيـادة خـالف ا ا عىلٰ ة مع أهنَّ هذه القرينة االحتامليَّ  فانعكس ضمُّ 

 %).٨(قدرها 
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%) ٦٠(املحتمـل بنسـبة  ق عكسه لو فرضنا أنَّ ق ذلك، بل يتحقَّ نعم ال يتحقَّ 

ثان عـن نفـس كـام لـو كـان اخلـربان السـابقان يتحـدَّ %) ٤٠(ينفي املحتمل بنسبة 

ـ ،ام حصلتا يف مكان واحدالواقعة ال عن واقعتني ربَّ  ا بل هي واقعة واحـدة وهـي إمَّ

يكـون اخلـرب النـايف ملضـمون اخلـرب  زئري أسد، وليس من املعقول أنْ خطبة بطل أو 

 .لداعًام للخرب األوَّ %) ٤٠(واملوافق له بنسبة %) ٦٠(ل بنسبة األوَّ 

 ل فـإنَّ مضـمون اخلـرب األوَّ %) ٤٠( ففي الوقت الذي تدعم فيه نسبة الـ

أكثر من تأثري  يكون تأثري النسبة األقّل  فه، ومن غري املعقول أنْ ضعِّ تُ %) ٦٠( الـ

 .النسبة األكثر

ال ينايف املحتمل بنسبة األربعني يف اخلرب %) ٦٠(ا لو كان املحتمل بنسبة أمَّ 

ل السـابق ني أحدمها مطابق ملضـمون خربنـا األوَّ ة اخلربين املستقلَّ ذلك بقوَّ  فإنَّ 

تـأثري هـذه  ٰى ، فيبقـ%)٦٠(واآلخر ال عالقـة لـه بـه ونسـبته  ،%)٤٠(ونسبته 

 .بال معارض يف التأثري%) ٤٠( الـ

يقع ذلك فذلكة لوجه جعل بعض األخبار الضـعيفة أو غـري  ويمكن أنْ 

ي إذ قـد يكـون التخـريج الفنّـ ،مـا مضمونٍ  عىلٰ  ة التي تدلُّ دًا لألدلَّ ة مؤيِّ احلجَّ 

 .للتأييد هو ما ذكرناه

الظهور يف  بل ال ترتقي إىلٰ  ،ةيَّ احلجّ  األخبار التي ال ترتقي إىلٰ  والنتيجة أنَّ 

القطع أو  ة جتميع القرائن للوصول إىلٰ الداللة ال تسقط عن االنتفاع هبا يف عمليَّ 

ما هو كالقطع فعالً أو عمالً بحكم العقل، إذا كان االحتامل القابل له بدرجة من 

 .ب عليه األثر وإن التفت إليهرتِّ العقل ال يلتفت إليه أو ال يُ  الضآلة بحيث إنَّ 

ونحـن لسـنا  اخلرب ال يمكن االحتجاج به كدليل مسـتقلٍّ  نعم، مثل هذا

مفردات االعتقاد ولو كانت  خصوصًا وقد ذكرنا أنَّ  ،بصدد االحتجاج به منفرداً 

 .هبا يف الفروع ة التي حيتجُّ يَّ ة الظنّ د وقبول األدلَّ يف التفاصيل ال جيري فيها التعبُّ 
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 معنيـاه املحـتمال يتنـاىفٰ م ذلك للخـرب املجمـل الـذي ال عمِّ نُ  ويمكن أنْ 

واملقصود بالتنايف ليس التنافر يف مرحلـة احلكايـة، بـل تنـافر ذات . اإلرادة منه

ـ ٰى النظر عن احلكاية، فلو أت ني قبل احلكاية أو بغضِّ املحكيَّ  ه بكالم واحتملنـا أنَّ

عرف الثاين، كام لو أخرب بوجود زيد يف اخلارج، ومل ن ٰى ل أو املعناألوَّ  ٰى أراد املعن

النظر  واملحكيان بغضِّ . منهام حمتمل اإلرادة ل أو الثاين كان كلٌّ ه أراد زيدًا األوَّ أنَّ 

نعـم يف مرحلـة . يكونا معـًا يف اخلـارج عن احلكاية ال تنايف بينهام، إذ يمكن أنْ 

فحكايتـه هنـا  ،ه أراد اإلخبار عـن وجـود أحـدمها يف اخلـارجاحلكاية علمنا أنَّ 

يكون املراد  ل كام توجب احتامل أنْ يكون املراد زيدًا األوَّ  ة أنْ ة احتامليَّ توجب قوَّ 

 .زيدًا الثاين

 :بحثنا ف االحتاميل املقابل يف حملِّ انتفاء املضعِّ : الرابعة

ف له يف اجلهـة ه ال مضعِّ ز بأنَّ هذا الذي أثبتناه برتاكم االحتامل يتميَّ  إنَّ  ثمّ 

، فالشـواهد ¨ عـدم وجـوده عـىلٰ  ه ال يوجـد شـاهد أو دالٌّ ، أي إنَّ ٰى خراألُ 

 يقول، وما الدليل الذي يصحُّ  أنْ  ¨ النايف لوجوده ٰى وما عس. ة منتفيةالعكسيَّ 

ر موضوعي مربِّ   نحو من االستبعادات التي ال تستند إىلٰ إالَّ  مَّ هُ يستند إليه؟ اللَّ  أنْ 

 .ووجه قابل للتعويل عليه

فتـي هلا، واإلمجاع قد جتـد مـن يُ فالرواية املتواترة قد جتد رواية معارضة 

ه اسـتند ا هنا فال وجه خلالف شخص نحتمل فيه أنَّ أمَّ  ،بخالفه من الطائفة مثالً 

 .ر موضوعيمربَّ  إىلٰ 

ا يف ة ما جيعل االحتامل املوافق أضعف ممَّ يف هذه القضيَّ  م أنَّ من املسلَّ  ،نعم

وغرابة القضايا ولـو  لوازم غري مألوفة، ¨ لألخبار بحياته ألنَّ  ؛ٰى خرقضايا أُ 

ا هي فيام عـداها مـن ممَّ  ة احلاكي عنها أقّل من خالل غرابة لوازمها جتعل كاشفيَّ 

 .القضايا
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 :ومن مفردات الغرابة واالستبعاد

ق احلاالت حتقُّ  :قيل فإنْ  ،ة املديدة من العمرهذه املدَّ  بقاء شخص كلَّ  - ١

ث القـرآن الكـريم عـن حالـة وقد حتدَّ  ،املشاهبة يدفع الغرابة ويلغي االستبعاد

ر وحيـاة إدريـس ـوأثبت املوروث الروائي حياة اخلض ،مشاهبة وهي عمر نوح

ولو ثبتت  ،يف رفع الغرابة ، ولكن ذلك غري كاٍف  املسيح ٰى وحياة عيس النبيِّ 

 .حدٍّ ما إىلٰ  التاريخ مائة حالة من هذا القبيل ملا زالت الغرابة، نعم َختُفُّ  مرِّ  عىلٰ 

 هلم معرفـة شخصـه يتيرسَّ  وده بني الناس أو يف األرض دون أنْ وج - ٢

 .ة املديدةهذه املدَّ  لكلِّ 

ص من البحث والطلب احلثيـث مـن السـلطات يف نه من التخلُّ متكُّ  - ٣

 .عني أو أثر منه يعثروا عىلٰ  أوائل غيبته دون أنْ 

 ¨ ة اخلـرب بوجـودهومثل هذه املفردات جتعل القيمة االحتاملية لصـحَّ 

ا حتتاجه روايات أكثر ممَّ  القطع إىلٰ  ا يعني احلاجة يف سبيل الوصول إىلٰ أضعف، ممَّ 

 .ة لكي حيصل القطع هباة عاديَّ قضيَّ 

 :ة القاعدة إثباتاً ال يلغي احتامهلا ثبوتاً عدم متاميَّ : اخلامسة

براٍو  ة، أي ال ختتصُّ ت توثيقات عامَّ ثبِ ة التي تُ هناك بعض القواعد الرجاليَّ 

ورود اسـم الـراوي يف  يف أنَّ  َف ِلـيف بعضها، فمثالً اختُ  َف لِ وقد اختُ . دون آخر

ورود اسم راٍو يف  يف أنَّ  َف لِ وثاقته أو ال؟ واختُ  رب دليالً عىلٰ عتَ ي هل يُ تفسري القمّ 

الوثاقـة أو ال؟ وكـذا يف كـون راٍو مـن  أسانيد كامل الزيارة هل هو دليـل عـىلٰ 

 .وغري ذلك من القواعد ؟الوثاقة أو ال  عىلٰ مشايخ اإلجازة داال� 

ت تلك القاعدة ثبتت وثاقة الراوي، ووثاقته تعني ضعف احـتامل متَّ  فإنْ 

مع الوثاقـة  ٰى د الكذب، فيبقالوثاقة تنفي تعمُّ  ألنَّ  ؛يكون خربه خمالفًا للواقع أنْ 

وثاقـة بـل ال ،ي احتامل ضـعيفـاحتامل اخلطأ غري املقصود، وهو يف النقل احلّس 

 .ق احتامل وقوع اخلطأضيِّ ا يُ ة يف النقل ممَّ بنفسها تستدعي إعامل الدقَّ 
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ـامَّ ـول ة يف األغلـب ة يف التوثيقـات اسـتظهاريَّ  كانت هذه القواعـد العامَّ

د الكذب فال يسقط احتامل تعمُّ  ،الوثاقة الثابتة هبا غري ثابتة يف الواقع احتملنا أنَّ 

 .اه يضعف جد�  أنَّ إالَّ 

ـ: غايـة مـا يقـال ا إذا مل تثبت تلك القاعدة، فإنَّ وأمَّ  ا مل يـنهض دليـل إهنَّ

مـن تنطبـق  وهذا يعنـي أنَّ  ،تكون موجودة يف الواقع ا حيتمل أنْ إلثباهتا مع أهنَّ 

تها، ال يكـون الكشـف يف صـحَّ  َف ِلـة للتوثيق والتـي اختُ عليه القاعدة الرجاليَّ 

عند مـن مل تثبـت  ٰى ل هذه القاعدة حتَّ ة إخباره كمن مل تشمله مثاالحتاميل لصحَّ 

نفيها يف كثري من األحيان،  فالنايف هلا مل ينهض عنده دليل عىلٰ  ،عنده تلك القاعدة

 ة الـدليل ال ينفـي ثبـوت املسـتَدلِّ وعدم متاميَّ  ،تهاصحَّ  الدليل عىلٰ  ه مل يتمّ  أنَّ إالَّ 

من احتامل مطابقة خرب من  احتامل مطابقة خربه للواقع أقّل  ،نعم. عليه يف الواقع

 .ة نوعاً شملته قاعدة صحيحة يف التوثيقات العامَّ 

 :السادسة

مـثالً مـع إرادة   املبحوث عنه هو صدور هذا اللفظ من املعصوم إنَّ 

.  طريقًا لـذلكوليست وثاقة الراوي إالَّ  ،الكذائي من احلديث ٰى خصوص املعن

كـام  قة الراوي أو الوثوق باملرويِّ ة وثايَّ وال فرق يف هذا بني كون موضوع احلجّ 

 إنَّ : مـن قـال ألنَّ  ؛ةواألمر ال خيتلف كثريًا مـن الناحيـة العمليَّـ. عليه املشهور

طريقه األسايس إلثبـات ذلـك هـو وثاقـة  ة هو الوثوق باملرويِّ يَّ موضوع احلجّ 

رت قرائن غري وثاقة الراوي اسـتدعت قد يظهر الفرق فيام لو توفَّ  ،نعم. الراوي

كـون  عـىلٰ  ة بنـاءً يَّـه يقـال باحلجّ ر وثاقة للـراوي، فإنَّـومل تتوفَّ  الوثوق باملرويِّ 

كون املوضوع هو وثاقـة  عىلٰ  ة بناءً يَّ ، وال تثبت احلجّ موضوعها الوثوق باملرويِّ 

 .الراوي

نصل فيهـا  -ات البحث سنشري إليها يف طيّ  -وقد وردت بعض األخبار 



ة   ........................................  ٧٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ق ما أخرب به ما أخرب به وحتقَّ  ه كان يف زمان سابق عىلٰ  أنَّ راٍو مل تثبت وثاقته إالَّ  إىلٰ 

ة اخلـرب البحث عن وثاقته، بل نجزم حينها بصحَّ  ام، فال حاجة إىلٰ يف الحق األيّ 

فإذا ورد عنـه خـرب . خربه هذا صحيح ه ثقة، بل يعني أنَّ وذلك ال يعني أنَّ . منه

ة خـربًا مطابقـًا مـرَّ  نال ٰى ه روألنَّ  ؛عتمد عليهن آخر مل نثق بمضمونه ال يمكن أنْ 

ة مل يف الرجـل صـدقًا مـرَّ  ناقوله كذبًا، فإذا وجد فالكذاب ال يكون كلُّ . للواقع

 .ما يقول ه صادق يف كلِّ يعن ذلك أبدًا أنَّ 

من نقل هذا الراوي اخلرب عنهم ولو بواسطة، فنقبـل  وينسحب األمر إىلٰ 

. لدليل الصدق القاطع الذي فيـهذلك اخلرب منهم لشاهد الصدق الذي فيه، بل 

وثاقة  أو عىلٰ  الوثوق باملرويِّ  ة معتمدًا عىلٰ يَّ يف احلجّ  ٰى وال فرق هنا بني كون املبن

. ة بـهيَّـفال عالقة للحجّ  ،د، بل للقطعالقبول للخرب هنا ليس للتعبُّ  ألنَّ  ؛الراوي

 .الً أوَّ هذا 

هـو  -وفق ما سرتاه يف ما سيأيت مـن البحـث  -ما نبحث عنه  ألنَّ  وثانياً 

 .د بثبوهتاة التي نبحث عن ثبوهتا ال التعبُّ االنكشاف الواقعي للقضيَّ 

يف خصـوص  -الكاشف االحـتاميل يف هـذا الـراوي  ضح أنَّ ومن هنا يتَّ 

 .مومن نقل عنهم ال يعمل، بل هو قطع كام تقدَّ  -اخلرب 

الـراوي إذا كـان خـربه قبـل حـدوث من نقل عن هـذا  وهذا يرسي إىلٰ 

فـال  ،إذ يصبح خربه قطعي الصدق من جهة تصـديق الواقـع لـه ،أخرب عنه ما

 .ة اخلرب وصدق مضمونهلصحَّ  افًا احتاملي� د الطبقات هنا مضعِّ يكون تعدُّ 

 :¨ إثبات وجود اإلمام املهمُّ : السابعة

، ذلك مطابقةً  ت عىلٰ ة دلَّ بأدلَّ  ¨ ليس من الرضوري إثبات والدة اإلمام

روري ـوليس من الض. ةذلك ولو كانت داللتها التزاميَّ  ة عىلٰ بل يكفي قيام األدلَّ 

ـ ، بـل املهـمُّ اروائي�  ٰى أو حتَّ  ااإلمامة رضورة عقالً أو قرآني�  إثبات أنَّ  ا إثبـات أهنَّ



 ٧١  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

بصـيغتها  ينفالصالة التي هـي عمـود الـدِّ  ،واجلزم حقيقة شاخصة بنحو البتِّ 

 .املعروفة ليست هبذه الصيغة رضورةً 

وامللـزم هـو  إثبات الرضورة قبل اجلعل، بل املهمُّ  وبتعبري آخر ليس مهام� 

 .القطع باجلعل القطع بعد اجلعل، أو بتعبري أدّق 

 .ةة إضافيَّ فهمنا حليثيَّ  نعم، إثبات رضورهتا قد ينعكس عىلٰ 

ات اواا اط  دو ¨:  

وسـنحاول ، ¨ وجـوده ت عـىلٰ ة التي دلَّ هنا مجلة من الطوائف الروائيَّ 

سـع  اتَّ ولـيس املقصـود أبـدًا اسـتيعاهبا مجيعـًا وإالَّ  ،بعض أمثلتها الوقوف عىلٰ 

 .ما ال يتالءم مع الغرض من كتابة هذه األوراق البحث إىلٰ 

 . إخبارات املعصومني  طائفة أو طائفتني ترجع إىلٰ هذه األخبار إالَّ  وكلُّ 

ربوننا عن اهللا قهم، وُخي صدِّ نبؤوننا عن الغيب فنُ الذين يُ  املعصومون 

  ُنـا نعلــم أنَّ ألنَّ  ؛موننــا الكتـاب واحلكمـة فنــذعن هلـمعلِّ فنقبـل مـنهم، وي 

فهـم  ،ثون عنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـهون به ويتحدَّ ِرب ُخي  ما

، طابت وطهرت نفوسـهم، وكـم هـو مجيـل كـالم ٰى الذين ال ينطقون عن اهلو

ـ ـ ،فرسـًا مـن األعـرايب  ة رشاء النبـيِّ خزيمة بن ثابت يف قصَّ ة وهـي قصَّ

 .معروفة

 ٰى ار، عن احلسن بن موسد بن احلسن الصفّ د بن احلسن، عن حممّ حممّ  فعن

 د جعفر بن حممّ ر، عن عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عّام  اب،اخلّش 

فقام أقـوام مـن املنـافقني  ،فأعجبه ،من أعرايب فرساً  ٰى اشرت رسول اهللا  أنَّ 

 غـت بـه إىلٰ لـو تبلَّ : لألعـرايب فقـالوا ،ما أخذ منه عىلٰ  حسدوا رسول اهللا 

َ  ،السوق بعته بأضعاف هذا فأسـتقيله؟  ،أرجع أَال  :فقال ،هفدخل األعرايب الرشَّ

ه سريدُّ  هما بعتك هبذا فإنَّ : فإذا جاءك بنقدك فقل ،رجل صالحه ولكنَّ  ،ال: فقالوا



ة   ........................................  ٧٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فقـال  ،مـا بعتـك هبـذا: فقـال ،أخـرج إليـه النقـد   جاء النبيُّ فلامَّ  ،عليك

 :فقام خزيمة بن ثابت فقـال ،»لقد بعتني هبذا والذي بعثني باحلقِّ « : النبيُّ 

: فقال األعرايب ،هبذا الثمن الذي قال رسول اهللا  أشهد لقد بعت ،يا أعرايب

كيـف شـهدت «: خلزيمـة رسـول اهللا  فقـال ،لقد بعته وما معنا من أحـد

اهللا وأخبـار السـاموات  نا عـنِرب ي ُخت مّ بأيب أنت وأُ  ،يا رسول اهللا: فقال ،»هبذا؟

شـهادة  شـهادته فجعـل رسـول اهللا  ؟قك يف ثمن هذاصدِّ قك وال نُ صدِّ فنُ 

 .)١(شهادتنيفهو ذو ال ،رجلني

كثـرية، وسـنبدأ باسـتعراض  - ¨ والدتـه -والروايات التي أوردهتـا 

 :بعض أمثلة طوائفها

 :والدته مطابقةً  عىلٰ  ما دلَّ : وىلٰ الطائفة األُ 

ثنا حـدَّ : قـال، ثنا احلسني بن أمحد بن إدريـس حدَّ : ينكامل الدِّ  - ١

: قال ،د بن إبراهيم الكويفثني حممّ حدَّ : قال ،د بن إسامعيلثنا حممّ حدَّ  :أيب، قال

بعـد  د قصدت حكيمـة بنـت حمّمـ: قال ،د بن عبد اهللا الطهويثنا حممّ حدَّ 

ة وما قد اختلف فيه الناس من احلرية التي عن احلجَّ  أسأهلا د أبو حممّ  ميضِّ 

 ...فقالت يل ،هم فيها

 ولد؟ هل كان للحسن  ،يا مواليت: فقلت

ة من بعـده عقب فمن احلجَّ  لحسن إذا مل يكن ل :قالت ثمّ  ،متفتبسَّ 

 ؟بعد احلسن واحلسني  ه ال إمامة ألخوينوقد أخربتك أنَّ 

 .ثيني بوالدة موالي وغيبته حدِّ  ،ديتيا سيِّ : فقلت

فأقبـل  ،فزارين ابـن أخـي ،نرجس: كانت يل جارية يقال هلا ،نعم: قالت

 رسلها إليك؟فأُ  ،ك هويتهالعلَّ  ،دييا سيِّ : فقلت له حيدق النظر إليها،
                                                

 ).٦٤ص (االختصاص  )١(



 ٧٣  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .»منها بي أتعجَّ ولكنّ  ،ةال يا عمَّ «: فقال

 ؟]منها[وما أعجبك : فقلت

الـذي يمـأل اهللا بـه ، اهللا  سيخرج منها ولـد كـريم عـىلٰ «: فقال 

 .)١(وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وقسطاً  األرض عدالً 

ثنا : ينكامل الدِّ  - ٢ : ، قـالاملـؤذِّن بن احلسـن بـن الفـرج  عيلُّ حدَّ

ثني  رجالً من أصحابنا  -سمعت أبا هارون : قال ،د بن احلسن الكرخيحممّ حدَّ

 وكـان مولـده يـوم اجلمعـة سـنة سـّت ،  رأيت صاحب الزمـان: يقول -

 .)٢(ومخسني ومائتني

ثني حـدَّ : قال، ل بن املتوكِّ  ٰى د بن موسثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٣

أبـا  نَّ أد بـن إبـراهيم الكـويف ثني حمّمـحـدَّ : قـال ،عبد اهللا بن جعفر احلمـريي

هـذه مـن عقيقـة «: ه يل بشاة مذبوحة، وقالمن سّام  بعض بعث إىلٰ   دحممّ 

 .)٣(»دابني حممّ 

د ثنا حمّمـحدَّ : قال ، ماجيلويه  د بن عيلٍّ ثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٤

ثنا احلسن بن حدَّ : قال ،النيسابوري ثنا احلسني بن عيلٍّ حدَّ : قال ،ارالعطّ  ٰى بن حيي

البارحة يف  دَ لِ وُ  ،البشارة: فقال يل جاءين يوماً : قال ،عن محزة بن أيب الفتح املنذر،

ي مّ ُسـ :ومـا اسـمه؟ قـال: وأمـر بكتامنـه، قلـت، د أليب حممّ  الدار مولود

 .)٤(ي بجعفرنّ وكُ  ،دبمحمّ 

، د بن إبـراهيم بـن إسـحاق الطالقـاين ثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٥

                                                

ين  )١(  ).٢ح / ٤٢باب / ٤٢٦ص (كامل الدِّ

ين  )٢(  ).٩ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كامل الدِّ

ين  )٣(  ).١٠ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كامل الدِّ

ين  )٤(  .)١١ح / ٤٢باب / ٤٣٢ص (كامل الدِّ



ة   ........................................  ٧٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ثنا أبـو عبـد اهللا حـدَّ : قـال ،بن زكريا بمدينة السالم احلسن بن عيلِّ  ثناحدَّ : قال

 ،ه، عن غيـاث بـن أسـيدثني أيب، عن أبيه، عن جدِّ حدَّ  :قال ،د بن خليالنحممّ 

لـف اخل دَ لِ  وُ امَّ ـل: يقول )س اهللا روحهقدَّ (العمري  د بن عثامنشهدت حممّ : قال

 سقط لوجهه ساجداً  أعنان السامء، ثمّ  إىلٰ  سطع نور من فوق رأسه املهدي 

ـَو « :رفع رأسه وهـو يقـول ثمّ  ،)ذكره تعاىلٰ (ه لربِّ 
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يَن ِعن وكـان مولـده يـوم : قـال، »]١٩و ١٨: آل عمـران[ ْسالمُ ا��

 .)١(اجلمعة

س اهللا قـدَّ (د بن عثامن العمري ، عن حممّ )٢(سنادهبذا اإل: ينكامل الدِّ  - ٦

ه دم يف مِّ بأُ  رَ مل يُ : ، وسمعت حكيمة تقولخمتوناً  د السيِّ  دَ لِ وُ  :ه قالأنَّ  )روحه

 .)٣(ة هات األئمَّ مَّ سبيل أُ  نفاسها، وهكذا

اس أمحد بن احلسني بن عبد اهللا بن مهران ثنا أبو العبّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٧

، يثنا أمحد بن احلسن بن إسحاق القّمـحدَّ : قال ،العرويض بمرو اآليب األزدي

  د احلسن بن عيلٍّ ورد عن موالنا أيب حممّ  اخللف الصالح  دَ لِ  وُ امَّ ـل: قال

الذي كان ترد  يده  فإذا فيه مكتوب بخطِّ  ،ي أمحد بن إسحاق كتابجدِّ  إىلٰ 

وعـن مجيـع  فلـيكن عنـدك مسـتوراً  ،لنا مولود دَ لِ وُ «: عليه، وفيه به التوقيعات

أحببنـا  ،لواليتـه  األقـرب لقرابتـه والـويلَّ ر عليه إالَّ ظهِ مل نُ  ا، فإنّ الناس مكتوماً 

 .)٤(»، والسالمنا بهما رسَّ  ك اهللا به مثلإعالمك ليرسَّ 

                                                

ين  )١(  .)١٣ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص (كامل الدِّ

 .الرواية السابقةأي إسناد  )٢(

ين  )٣(  )١٤ح / ٤٢باب / ٤٣٣ص (كامل الدِّ

ين  )٤(  .)١٦ح / ٤٢باب / ٤٣٤و ٤٣٣ص (كامل الدِّ



 ٧٥  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

: قـال، د بن احلسن بن أمحد بن الوليـد ثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ٨

: قـال ،اس العلويثنا عبد اهللا بن العبّ حدَّ : قال ي،احلسن الكرخد بن ثنا حممّ حدَّ 

د احلسن أيب حممّ  دخلت عىلٰ : قال ،احلسن بن احلسني العلوي ثنا أبو الفضلحدَّ 

 .)١(أته بوالدة ابنه القائم فهنَّ  ،ٰى رأ من بُرسَّ   بن عيلٍّ ا

 ٰى موسـد هـارون بـن أخربنا مجاعـة، عـن أيب حمّمـ: لطويسلغيبة ال - ٩

، عن حنظلة بن د بن عيلٍّ ثني حممّ حدَّ : الرازي، قال أمحد بن عيلٍّ  التلعكربي، عن

وما رأيت أصـدق  -اس العلوي ثني عبد اهللا بن العبّ حدَّ : قال ،الثقة ا، عنزكريّ 

ثني أبو الفضل احلسـني بـن حدَّ : قال ،-خالفنا يف أشياء كثرية  وكان ،منه هلجةً 

 دناأتـه بسـيِّ فهنَّ  ،ٰى مـن رأ بُرسَّ  د أيب حممّ  ىلٰ دخلت ع: العلوي، قال احلسن

 .)٢(دَ لِ  وُ امَّ ـل صاحب الزمان 

ثني أبـو حـدَّ  ،د حبـاببن حمّمـ وقال أبو احلسن عيلُّ : ينكامل الدِّ  - ١٠

وقـال  ،د بـن خريويـه التسـرتيوقال أبو حمّمـ .اخلادم قال عقيد: قال ،األديان

قـال : وقال أبو سهل بن نوبخـت .اخلادم هم حكوا عن عقيدكلُّ  ،اءحاجز الوّش 

 ٰى بـن موسـ د بن عيلِّ بن حممّ  بن عيلِّ  ة بن احلسناهللا احلجَّ  ويلُّ  دَ لِ وُ : عقيد اخلادم

صـلوات اهللا (بـن أيب طالـب  بن احلسـني بـن عـيلِّ  د بن عيلِّ بن جعفر بن حممّ ا

ن ومـائتني مـ ة شهر رمضان سنة أربع ومخسـنيأمجعني ليلة اجلمعة غرَّ  )عليهم

  ة اهللاوهو حجَّ  ،املهدي :أبو جعفر، ولقبه: ويقال ،أبا القاسم ٰى كنّ اهلجرة، ويُ 

 يف درب ٰى مـن رأ رَّ ـه صقيل اجلارية، ومولده بُس مُّ مجيع خلقه، وأُ  يف أرضه عىلٰ 

وقد اختلف الناس يف والدته، فمنهم مـن أظهـر، ومـنهم مـن كـتم،  ،الرصافة

 .)٣(واهللا أعلم به ،ذكره ٰى عن ذكر خربه، ومنهم من أبد ٰى من هن ومنهم

                                                

ين  )١(  .)١ح / ٤٣باب / ٤٣٤ص (كامل الدِّ

 .)١٩٥ح / ٢٣٠و ٢٢٩ ص( لطويسلغيبة ال )٢(

 .)٢٦ضمن احلديث / ٤٣باب / ٤٧٥و ٤٧٤ ص( ينكامل الدِّ  )٣(



ة   ........................................  ٧٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ثنا حـدَّ : قال، ل بن املتوكِّ  ٰى د بن موسثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ١١

د بن أمحد العلـوي، عـن أيب غـانم ثنا حممّ حدَّ : قال ،احلمريي عبد اهللا بن جعفر

أصـحابه يـوم  عىلٰ  ، فعرضهداً ه حممّ فسّام  ،ولد  دأليب حممّ  دَ لِ وُ : قال ،اخلادم

وخليفتي عليكم، وهو القـائم الـذي  هذا صاحبكم من بعدي،»: الثالث، وقال

خـرج فمألهـا  وظلـامً  جـوراً  إليه األعناق باالنتظار، فإذا امـتألت األرض متتدُّ 

 .)١(»وعدالً  قسطاً 

ثنا عبد اهللا حدَّ : قاال، Tد بن احلسن ثنا أيب وحممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ١٢

فقلـت ، كنت مع أمحد بن إسحاق عند العمري : قال ،احلمريي بن جعفرا

ِمْن  :ة إبـراهيميف قصَّ   أسألك عن مسألة كام قال اهللا إّين  :للعمري
ْ
ـؤ

ُ
ـْم ت

َ
َو�

َ
أ

 بَ�ٰ 
َ

ِ�  قال
ْ
ل
َ
: هل رأيت صاحبي؟ فقـال يل: ]٢٦٠: البقرة[ َولِ�ْن ِ�َْطَمِ�� ق

فاالسـم؟ : قلـت: ، قـال-عنقه  إىلٰ  مجيعاً  وأومأ بيديه -وله عنق مثل ذي  ،نعم

 .)٢(النسل قد انقطع هذا عند القوم أنَّ  نَّ إف ،تبحث عن هذا اك أنْ إيّ : قال

إذ ال نحتمل ، ¨ قلنا بكفايتها يف إثبات وجوده وهذه الرواية ال نبالغ إنْ 

 وكـذا احلمـريي ،د الكـذب يف والـد الصـدوق وابـن الوليـد معـاً اخلطأ وتعمُّ 

 .ق فيه االشتباها يتحقَّ واملسألة ليست ممَّ  ،والعمري

لكـن  ،)صـاحبي(بكلمة  مل نكتِف  نا وإنْ ا الداللة فال غبار عليها، فإنَّ وأمَّ 

ل شـكِّ يُ ) هذا النسل قد انقطـع عند القوم أنَّ  تبحث عن هذا فإنَّ  اك أنْ إيّ ( :قوله

 .¨ املراد هو اإلمام أنَّ  ة عىلٰ قرينة قطعيَّ 

 .موجبة لالطمئنان العايل اولو مل نقطع فإهنَّ 

، د بن إبراهيم بن إسـحاق الطالقـاين ثنا حممّ حدَّ : ينكامل الدِّ  - ١٣
                                                

ين  )١(  ).٨ح / ٤٢باب / ٤٣١ص (كامل الدِّ

 .)١٤ح / ٤٣باب / ٤٤٢و ٤٤١ ص( ينكامل الدِّ  )٢(



 ٧٧  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

د بـن عـثامن العمـري سـمعت حمّمـ: ام يقـولد بن مهّ حممّ  أبا عيلٍّ  سمعت: قال

ين يف جممـع مـن مـن سـّام «: أعرفـه توقيع بخطٍّ  خرج: يقول )س اهللا روحهقدَّ (

وكتبـت أسـأله عـن : امد بن ّمهـحممّ  قال أبو عيلٍّ  ،»الناس باسمي فعليه لعنة اهللا

 .)١(»اتونكذب الوقّ «: يكون؟ فخرج إيلَّ  ٰى الفرج مت

 .)٢(ام ثقة جليل القدرد بن مهّ وحممّ 

ت ثبِـ، لكن ذلـك ال يُ  عنه الشيخ الصدوق د بن إبراهيم ترّىضٰ وحممّ 

 .وثاقته

 .¨ املقصود فيمن خرج توقيعه هو اإلمام أنَّ  وهذه الرواية ال شكَّ 

ة احـتامل ام هـي أكثـر مـن قـوَّ ة احتامل صدورها واضحة، وربَّـقوَّ  كام أنَّ 

مثالً كانت نسبة مطابقة الواقـع يف أخبـارهم  ةصدور رواية يف سندها مخسة ثقا

يف %) ٨٠(احتامل صدور هكذا رواية هو حاصل رضب  ألنَّ  ؛%)٨٠( ٰى بمستو

 %).٣٣(قليالً عن  ات وهو ما يقلُّ نفسها مخس مرّ 

د بـن إبـراهيم نسـبة املطابقـة يف إخبـار حمّمـ ا هذه الرواية إذا فرضـنا أنَّ وأمَّ 

عليـه يف املشـيخة يف طريقـه  قد ترّىضٰ  الشيخ الصدوق  ألنَّ  ؛وهو قليل%) ٥٠(

ع تشـيُّ  عـىلٰ  ويوجـد مـا يـدلُّ  ،د بـن سـعيدأمحد بن حممّ  أيب سعيد اخلدري وإىلٰ  إىلٰ 

. )٣(اسوكنّاه يف أكثر من مورد بـأيب العّبـ ،كثرياً  عنه الصدوق  ٰى وقد رو. الرجل

 .من عدم كونه معروفًا بالكذب ت وثاقته، فال أقلَّ ثبِ مل تُ  وهذه القرائن إنْ 

لكن  ،بمقدار واضح%) ٥٠(وهذا جيعل احتامل الصدق يف خربه أكثر من 

د بـن ونسبة املطابقة يف خرب حممّ %) ٥٠(نسبة املطابقة يف خربه هذا  لو فرضنا أنَّ 

                                                

 ).٣ح / ٤٥باب / ٤٨٣ص ( ينكامل الدِّ  )١(

 ).٩٩٩٢الرقم / ٢٤٥و ٢٤٤ص / ١٥ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ).٩٩٦١الرقم / ٢٣١و ٢٣٠ص / ١٥ج ( معجم رجال احلديث: راجع )٣(



ة   ........................................  ٧٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

وهو أكثر بال  ،%)٤٥(فاحتامل صدور اخلرب  ،%)٩٠(ام باعتباره جليل القدر مهّ 

 %).٣٣(من  شكٍّ 

 :¨ فيمن رآه: الطائفة الثانية

: قـال ،اقبن عبـد اهللا الـورّ  عيلِّ عن  )ينكامل الدِّ (يف  الصدوق  ٰى رو

دخلـت : قال ،بن إسحاق بن سعد األشعري سعد بن عبد اهللا، عن أمحدثنا حدَّ 

بعـده، ] مـن[أسأله عن اخللف  ريد أنْ أُ  وأنا  د احلسن بن عيلٍّ أيب حممّ  عىلٰ 

ل األرض منـذ مل ُخيـ تبـارك وتعـاىلٰ  اهللا إنَّ  ،يا أمحد بن إسحاق«: فقال يل مبتدئاً 

خلقه، بـه يـدفع  ة هللا عىلٰ حجَّ  تقوم الساعة من أنْ  ليها إىلٰ وال ُخي  خلق آدم 

 .»بركات األرض نزل الغيث، وبه خيرجالبالء عن أهل األرض، وبه يُ 

 مام واخلليفة بعدك؟فمن اإل ،يا ابن رسول اهللا: فقلت له: قال

وجهه  نَّ أعاتقه غالم ك خرج وعىلٰ  فدخل البيت، ثمّ  ،مرسعاً  فنهض 

لوال كرامتك  ،يا أمحد بن إسحاق« :الثالث سنني، فقال القمر ليلة البدر من أبناء

 رسول اهللا  ه سميُّ ما عرضت عليك ابني هذا، إنَّ  جهجَ ُح  وعىلٰ  اهللا  عىلٰ 

يـا أمحـد بـن  .وظلـامً  ت جـوراً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  قسطاً  ه، الذي يمأل األرضوكنيُّ 

واهللا  ، ومثلـه مثـل ذي القـرنني،ر ـة مثل اخلضمَّ مثله يف هذه األُ  ،إسحاق

وفقـه  القول بإمامتـه عىلٰ  ته اهللا  من ثبَّ غيبة ال ينجو فيها من اهللكة إالَّ  ليغيبنَّ 

 .»للدعاء بتعجيل فرجه] فيها[

إليهـا  فهل من عالمة يطمئنُّ  ،يا موالي: فقلت له: فقال أمحد بن إسحاق

 قلبي؟

ة اهللا يف أرضـه، أنـا بقيَّـ«: فقـال ،بلسان عريب فصـيح الغالم  فنطق

 .»بعد عني يا أمحد بن إسحاق تطلب أثراً  أعدائه، فالواملنتقم من 

 كان من الغد عـدت ، فلامَّ فرحاً  فخرجت مرسوراً : فقال أمحد بن إسحاق



 ٧٩  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ة نَّ فام السُّ  ،عيلَّ ] به[لقد عظم رسوري بام مننت  ،يا ابن رسول اهللا: فقلت له إليه

 من اخلرض وذي القرنني؟ اجلارية فيه

 .»طول الغيبة يا أمحد«: فقال

 لتطول؟ غيبته وإنَّ  ،يا ابن رسول اهللا: قلت

 إالَّ  ٰى وال يبقـ ،مر أكثر القائلني بهيرجع عن هذا األ ٰى  حتَّ إي ورّيب «: قال

يا أمحد . ده بروح منهوأيَّ  ،يامنعهده لوال يتنا، وكتب يف قلبه اإل أخذ اهللا  من

اهللا، فخذ ما  اهللا، وغيب من غيب من رسِّ  هذا أمر من أمر اهللا، ورسٌّ  ،بن إسحاقا

 .)١(»ينييف علِّ  آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً 

م عليه  وقد ترّىضٰ ، اق شيخ الصدوق بن عبد اهللا الورّ  وعيلُّ  عنه وترحَّ

ة مواضع من ُكتُبهيف   .)٢(عدَّ

 .)٣(ني ووجههميِّ ي شيخ القمّ وسعد هو ابن عبد اهللا األشعري القمّ 

الرازي   أنَّ كان مشرتكًا بني األشعري والرازي إالَّ  بن إسحاق وإنْ  وأمحد

وكـان مـن  ،كبـري القـدر ،أبو عيلٍّ ( :واألشعري ذكر الشيخ الطويس فيه ،)٤(ثقة

 .)٥()ني ووافدهميِّ وهو شيخ القمّ ، ... دأيب حممّ  خواصِّ 

الــرازي مل يــرِو عــن احلســن  ألنَّ  ؛يف هــذه الروايــة األشــعري واملعنــيُّ 

اإلمـام  ٰى األشـعري رأ ح أنَّ رصَّ  الشيخ الطـويس  أنَّ  ، عىلٰ  العسكري

 .)٦(¨ صاحب الزمان

                                                

ين  )١(  ).١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤ص (كامل الدِّ

  ).٨٣٠٤الرقم / ٩١ص / ١٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ).٥٠٥٨الرقم / ٩٠ - ٧٧ص / ٩ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(

  ).٤٣٦الرقم / ٥٥ص / ٢ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٤(

  ).٧٨/١٦الرقم / ٧٠ص (الفهرست ) ٥(

 .املصدر السابق) ٦(



ة   ........................................  ٨٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

إذ يف سـندها ثـالث،  ؛هبـا اة معتد� هذا فالرواية تورث قيمة احتامليَّ  وعىلٰ 

 .اثنان منهم من أعاظم الرواة وأكابرهم

 بن احلسـني د بن عيلِّ مجاعة، عن حممّ  عن )الغيبة(يف  الطويس  ٰى روو

ل، عن بن املتوكِّ  ٰى د بن موسد بن احلسن وحممّ وحممّ  أخربنا أيب: قال ،]الصدوق[

: فقلـت لـه، د بـن عـثامن سألت حممّ  :ه قالأنَّ  عبد اهللا بن جعفر احلمريي،

وآخر عهدي به عند بيت اهللا احلرام وهو  ،نعم: فقال مر؟رأيت صاحب هذا األ

 .»وعدتني أنجز يل ما مَّ هُ اللَّ «: يقول

 بأسـتار قـاً متعلِّ  )صـلوات اهللا عليـه(ورأيتـه : د بن عـثامن قال حممّ 

 .)١(»انتقم يل من أعدائك مَّ هُ اللَّ «: وهو يقول ،الكعبة يف املستجار

علــم يف الــورع  فــأبوه نــار عــىلٰ  ،يف غايــة الوثاقــة ونقــل الصــدوق 

 ،)٤(وابـن الوليـد جليـل القـدر ثقـة ،)٣(ريـبل ثقة بال وابن املتوكِّ  ،)٢(ٰى والتقو

 .د بن عثامن العمري فهو السفري الثاينا حممّ ، وأمَّ )٥(واحلمريي كذلك

توجـب  األقـّل  فهذه الرواية منفردًة قد تكون موجبة لالطمئنان أو عـىلٰ 

 .مرتبة عالية من الظنِّ 

بـن  ٰى د بـن موسـحمّمـعن  )ينكامل الدِّ (يف  الشيخ الصدوق  ٰى ورو

، احلمريي، عن إبراهيم بن مهزيـار ثنا عبد اهللا بن جعفرحدَّ : قال، ل املتوكِّ 

 د احلسن بن عيلٍّ آل أيب حممّ  فبحثت عن أخبار، مدينة الرسول  ُت مْ دِ قَ : قال

                                                

 .)٢٢٢ح / ٢٥١ ص( لطويسلغيبة ال )١(

  ).٨٠٧٦الرقم / ٤٠٠ - ٣٩٨ص / ١٢ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ).١١٨٧٨الرقم / ٣٠٠و ٢٩٩ص / ١٨ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(

  ).١٠٤٩٠الرقم / ٢٢١ - ٢١٩ص / ١٦ج (معجم رجال احلديث : راجع )٤(

  ).٦٧٦٦الرقم / ١٥٤ - ١٤٨ص / ١١ج (معجم رجال احلديث : راجع )٥(



 ٨١  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

عن ذلك،  مستبحثاً  ةمكَّ  فرحلت منها إىلٰ  ،منها ءيش فلم أقع عىلٰ ، األخري 

مجيـل املخيلـة،  أسمر اللون، رائع احلسـن، ٰى فت يل ٰى فبينام أنا يف الطواف إذ تراء

منـه   قربـتمنه عرفان ما قصدت لـه، فلـامَّ  الً ، فعدت إليه مؤمِّ م يفَّ يطيل التوسُّ 

 البالد أنت؟ من أيِّ : قال مت، فأحسن اإلجابة، ثمّ سلَّ 

 .العراق رجل من أهل: قلت

 العراق؟ من أيِّ : قال

 .من األهواز: قلت

 .هبا جعفر بن محدان احلصيني هل تعرف ،بلقائك مرحباً : فقال

 .عي فأجابدُ : قلت

وأجزل نيله، فهل تعـرف إبـراهيم  ما كان أطول ليله ،رمحة اهللا عليه: قال

 .بن مهزيارا

 .أنا إبراهيم بن مهزيار: قلت

ما فعلت بالعالمـة التـي  ،بك يا أبا إسحاق مرحباً : قال ثمّ ، افعانقني ملي� 

 ؟ دوشجت بينك وبني أيب حممّ 

د احلسـن ب أيب حمّمـك تريد اخلاتم الذي آثرين اهللا به من الطيِّ لعلَّ : فقلت

 . بن عيلٍّ ا

 قـرأ له، ثـمّ  نظر إليه استعرب وقبَّ ما أردت سواه، فأخرجته إليه، فلامَّ : فقال

 .)١(¨ لقاء اإلمام وكيف وصل إىلٰ  ،ة كاملةيروي القصَّ  ثمّ  ،...كتابته

ـ)٢(وقد نقلها يف البحار بتاممها ،لطوهلاة كاملة وقد تركنا نقل القصَّ  ام ، وإنَّ

 .ة سندهاغريها لتامميَّ  اخرتهتا عىلٰ 
                                                

 .)١٩ح / ٤٣باب / ٤٥٣ - ٤٤٥ص ( ينكامل الدِّ  )١(

 .)٢٨ح / ٣٧ - ٣٢ ص /٥٢ ج( بحار األنوار )٢(



ة   ........................................  ٨٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 :¨ ما ظهر من معجزاته: الطائفة الثالثة

ـ، ¨ ذلك بام ظهر من معجزاتـه ويمكن االستدالل عىلٰ  ا إذا ثبتـت فإهنَّ

وقـد مجـع يف البحـار . ا يعني والدته قبلهـاممَّ  ،يف ذلك الزمان ¨ ثبت وجوده

 .ونكتفي بذكر بعضها ،ذلك عرشات الشواهد عىلٰ 

اجتمعـت : قـال ،د بن شاذان بـالتنعيمحممّ عن  )اخلرائج واجلرائح(ففي 

 ، فأمتمتها من عندي، وبعثت هبـا إىلٰ مخسامئة درهم تنقص عرشون درمهاً  عندي

وصـلت مخسـامئة «: كتابـه ي، ومل أكتب كم يل فيها، فأنفذ إيلَّ أمحد القمّ  د بنحممّ 

 .)١(»لك فيها عرشون درمهاً  درهم

 اجتمع مع أيب القاسم احلسني بـن روح : قال ،)النجايش رجال(ويف 

 بن جعفـر بـن األسـود يسـأله أنْ  يد عيلِّ  كاتبه بعد ذلك عىلٰ  ثمّ  ،مسائل وسأله

قد دعونا اهللا «: فكتب إليه ،ويسأله فيها الولد الصاحب  رقعة إىلٰ  يوصل له

له أبو جعفر وأبو عبد اهللا من  دَ لِ فوُ  ،»ينذكرين خريِّ  ق ولدينزَ بذلك، وسُرت  لك

أنا : سمعت أبا جعفر يقول: وكان أبو عبد اهللا احلسني بن عبيد اهللا يقول .ولد مِّ أُ 

 .)٢(، ويفتخر بذلكمر بدعوة صاحب األ ُت دْ لِ وُ 

احلسن بن  إنَّ : قال ،بن حممد، عن سعد بن عبد اهللا عيلِّ عن  )الكايف(ويف 

فيام يف أيدي الوكالء  د أيب حممّ  موا بعد ميضِّ ومجاعة تكلَّ  امدَ النرض وأبا ِص 

 ،ريـد احلـجَّ  أُ إّين : ام فقالدَ أيب الصِّ  احلسن بن النرض إىلٰ  فجاء ،وأرادوا الفحص

 أفـزع يف إّين ]: رـبن النضـ[السنة، فقال له احلسن  ره هذهأخِّ  :امدَ فقال له أبو ِص 

للناحيـة  وأوٰىص  ،ادبن ّمحـ أمحد بن يعىلٰ  إىلٰ  وأوٰىص  ،من اخلروج بدَّ  وال ،املنام

 .يده بعد ظهور إىلٰ   من يدهإالَّ  رج شيئاً ال ُخي  وأمره أنْ  ،بامل
                                                

 .)١٤ح / ٦٩٨و ٦٩٧ ص /٢ ج( اخلرائج واجلرائح )١(

 .)٦٨٤الرقم  /٢٦١ ص( النجايشرجال  )٢(



 ٨٣  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

بعـض  فجاءين ،فنزلتها  وافيت بغداد اكرتيت داراً امَّ ـل: فقال احلسن: قال

 ، ثـمّ ٰى هو ما تر :قال ما هذا؟ :الوكالء بثياب ودنانري وخلفها عندي، فقلت له

جاءين أمحد بن إسـحاق بجميـع  كبسوا الدار، ثمّ  ٰى آخر بمثلها وآخر حتَّ  جاءين

إذا «: رقعـة الرجـل  فـوردت عـيلَّ  ،راً بت وبقيت متفكِّ فتعجَّ ، كان معه ما

، فرحلت ومحلت ما معي ويف الطريق »من النهار كذا وكذا فامحل ما معك مٰىض 

فوافيـت  ،مني اهللا منهفاجتزت عليه وسلَّ  ،رجالً  نيصعلوك يقطع الطريق يف ستِّ 

لني، يته يف صنان احلّام فعبَّ  ،»ما معك امحل« العسكر ونزلت، فوردت عٰيل رقعة أنْ 

نعم، : بن النرض؟ قلت أنت احلسن: فقال ، بلغت الدهليز إذا فيه أسود قائمفلامَّ 

إذا يف زاويـة و لـنيغت صنان احلّام وفرَّ  ادخل، فدخلت الدار ودخلت بيتاً : قال

بيـت  وإذا ،خرجـواأُ لني رغيفـني وواحد من احلّام  كلَّ  ٰى فأعط ،البيت خبز كثري

بـه عليـك  مـا مـنَّ  امحد اهللا عـىلٰ  ،رـيا حسن بن النض«: فنوديت منه ،عليه سرت

خـذها «: ثـوبني وقيـل ، وأخـرج إيلَّ »ك شـككتالشيطان أنَّ  فودَّ  ،نَّ تشكَّ  وال

 .وخرجت فأخذهتام ،»فستحتاج إليهام

ـومات يف شهر رمضـان وكُ  ،فانرصف احلسن بن النرض: قال سعد  ن يففِّ

 .)١(الثوبني

 .)٢(د الذي يروي عنه الكليني ثقةبن حممّ  فعيلُّ  ،والرواية صحيحة السند

 .)٣(ي فكان وجه الشيعة ومن أجلَّتهما سعد بن عبد اهللا األشعري القمّ وأمَّ 

 .)٤( عنه علامء الرجالعربَّ  ة إخواننا كامواحلسن بن النرض من أجلَّ 

                                                

 ).٤ح / باب مولد الصاحب / ٥١٨و ٥١٧ص / ١ج (الكايف  )١(

أنَّه عـيلُّ بـن ) ٨٣٩٨الرقم / ١٣٦و ١٣٥ص / ١٣ج (رجاله استظهر السيِّد اخلوئي يف معجم ) ٢(

 .الثقة) أبو القاسم(حمّمد بن بندار 

م خترجيه يف  )٣(  .، فراجع)٧٩ص (تقدَّ

 ).٣١٧٩الرقم / ١٦١ص / ٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٤(



ة   ........................................  ٨٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

بـن  د بـن يعقـوب، عـن عـيلِّ حممّ عن  )الغيبة(الشيخ الطويس يف  ٰى روو

 كان بعد أشـهر دعـا فلامَّ  ،رائمقابر قريش واحل خرج هني عن زيارة: قال ،دحممّ 

ال تزوروا مقـابر  :وقل هلم بني الفرات والربسيني لقا: الوزير الباقطاين فقال له

 .)١(فيقبض عليه ،من زار د كلُّ تفقَّ يُ  قريش ، فقد أمر اخلليفة أنْ 

 . ريد هبا زيارة الكاظمنيزيارة مقابر قريش أُ  والظاهر أنَّ 

 .والرواية صحيحة أيضاً 

د بن أخربين احلسني بن عبيد اهللا، عن أيب احلسن حممّ : لطويسلغيبة الويف 

 د بن عـيلٍّ أنفذ حممّ : قال ،امبن مهّ  ]حمّمد[ أيب عيلٍّ ، عن ي داود القمّ  أمحد بن

أنـا : يباهلـه وقـال الشيخ احلسـني بـن روح يسـأله أنْ  العزاقري إىلٰ  الشلمغاين

 ،، فباهلنيوظاهراً  مرت بإظهار العلم، وقد أظهرته باطناً وقد أُ ، صاحب الرجل

م املخصوم، فتقـدَّ م صاحبه فهو نا تقدَّ أيُّ : يف جواب ذلك  فأنفذ إليه الشيخ

 رينـمعه ابن أيب عون، وذلك يف سنة ثالث وعش ذَ ِخ وأُ  َب لِ وُص  َل تِ فقُ  العزاقري

 .)٢(وثالثامئة

 .والرواية صحيحة السند، واملباهلة إلثبات من هو وكيل الناحية

عن سعد بن عبد اهللا، عن عن أبيه، ) ينكامل الدِّ (يف  الصدوق  ٰى ورو

أسأله الدعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز،  كتبت :قال ،د بن الصالححممّ 

اسـتولدها ويفعـل اهللا مـا يشـاء، «: أسـتولدها، فخـرج وأستأذن يف جاريـة يل

 عن املحبوس ّيل فولدت فامتت، وُخ  فاستولدت اجلارية ،»صه اهللالِّ واملحبوس ُخي 

 .)٣(التوقيع يوم خرج إيلَّ 

                                                

 .)٢٤٤ح / ٢٨٤ ص( لطويسلغيبة ال )١(

 .)٢٥٨ ح /٣٠٧ ص( لطويسلغيبة ال )٢(

 ).١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩ص ( ينكامل الدِّ  )٣(



 ٨٥  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

، ٰى م يف الوثاقـة والتقـولَ والد الصدوق عَ  ألنَّ  ؛والرواية صحيحة ظاهراً 

د بن صالح وكيـل كـان مـن ي، وحممّ بن عبد اهللا األشعري القمّ اراد به وسعد يُ 

 .)١(ي أصحاب العسكر

 !؟¨ وهل تراه كان ينتظر توقيعًا من شخص غري اإلمام

 : ةأسامء األئمَّ  عىلٰ  النصُّ : الطائفة الرابعة

ـ رَ ِكـلقد وردت مجلة من الروايات التـي ذُ   وأنَّ ،  ةفيهـا أسـامء األئمَّ

 . هو ابن العسكري ¨ة اإلمام احلجَّ 

د ة من أصـحابنا، عـن أمحـد بـن حمّمـعدَّ عن  ما رواه الكليني  :منها

 ،اجلعفري، عـن أيب جعفـر الثـاين  الربقي، عن أيب هاشم داود بن القاسم

يـد  كـئ عـىلٰ وهـو متَّ   ومعه احلسن بن عيلٍّ  أقبل أمري املؤمنني « :قال

م فسلَّ  ،واللباس ةأفجلس إذ أقبل رجل حسن اهلي ،فدخل املسجد احلرام ،امنسل

أسـألك  ،يا أمري املـؤمنني: قال فجلس، ثمّ  ،عليه السالم أمري املؤمنني، فردَّ  عىلٰ 

 ٰى ـضـالقوم ركبوا من أمـرك مـا قَ  علمت أنَّ  أخربتني هبنَّ  ثالث مسائل إنْ  عن

ك علمت أنَّ  ٰى خرتكن األُ  وإنْ  ،دنياهم وآخرهتم بمأمونني يف ليسوا وأنْ  ،عليهم

 .وهم رشع سواء

 .لك  بداني عامَّ لْ َس  :أمري املؤمنني  فقال له

وعـن الرجـل كيـف ؟ أخربين عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه: قال

 ؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األعامم واألخوال؟ٰى يذكر وينس

 .د أجبهيا أبا حممّ : فقال ،احلسن إىلٰ  أمري املؤمنني  فالتفت

 .فأجابه احلسن : قال

 داً حمّمـ وأشهد أنَّ  ، اهللا ومل أزل أشهد هباال إله إالَّ  أشهد أنْ : فقال الرجل
                                                

 ).١٠٩٩٤الرقم / ١٩٦ - ١٩٤ص / ١٧ج (معجم رجال احلديث : راجع )١(



ة   ........................................  ٨٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

والقـائم  رسـول اهللا  ك ويصُّ أنَّـ وأشـهد ،رسول اهللا ومل أزل أشهد بذلك

ه وصـيُّ  كوأشـهد أنَّـ، ومل أزل أشـهد هبـا -أمري املـؤمنني  وأشار إىلٰ  -ته بحجَّ 

 ويصُّ  احلسني بـن عـيلٍّ  وأشهد أنَّ  ،- احلسن  وأشار إىلٰ  -ته والقائم بحجَّ 

ه القائم بـأمر احلسـني بن احلسني أنَّ  عيلِّ  وأشهد عىلٰ  ،ته بعدهأخيه والقائم بحجَّ 

 وأشـهد عـىلٰ  ،بـن احلسـني ه القائم بأمر عـيلِّ أنَّ  د بن عيلٍّ حممّ  وأشهد عىلٰ ، بعده

ه القائم بـأمر جعفـر أنَّ  ٰى موس وأشهد عىلٰ  ،دالقائم بأمر حممّ  هد بأنَّ جعفر بن حممّ 

وأشـهد  ،بن جعفـر ٰى ه القائم بأمر موسأنَّ  ٰى موس بن عيلِّ  وأشهد عىلٰ  ،دبن حممّ 

ه د بأنَّـبن حمّمـ عيلِّ  وأشهد عىلٰ  ،ٰى بن موس ه القائم بأمر عيلِّ أنَّ  د بن عيلٍّ حممّ  عىلٰ 

بـن  ه القـائم بـأمر عـيلِّ بأنَّ  عيلٍّ  احلسن بن وأشهد عىلٰ  ،د بن عيلٍّ القائم بأمر حممّ 

يظهـر أمـره  ٰى حتَّـ ٰى سمّ يُ  وال ٰى كنّ رجل من ولد احلسن ال يُ  وأشهد عىلٰ  ،دحممّ 

ورمحـة اهللا  والسـالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني ،ت جـوراً ئَ لِ كام مُ  ها عدالً فيمأل

 .قام فمٰىض  وبركاته، ثمّ 

 ؟اتبعه فانظر أين يقصد ،دحممّ يا أبا : فقال أمري املؤمنني

مـن  وضـع رجلـه خارجـاً   أنْ ما كان إالَّ : فقال،  فخرج احلسن بن عيلٍّ 

 .فأعلمته أمري املؤمنني  فام دريت أين أخذ من أرض اهللا، فرجعت إىلٰ  املسجد

 أتعرفه؟، ديا أبا حممّ : فقال

 .اهللا ورسوله وأمري املؤمنني أعلم: قلت

 .)١(»هو اخلرض : قال

د بن خالد محد بن حممّ ألة الكايف والرواية صحيحة السند، فمن ضمن عدَّ 

 .)٢(يبن إبراهيم الثقة اجلليل صاحب تفسري القمّ  عيلُّ  الربقي
                                                

 .)١ح / باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم / ٥٢٦و ٥٢٥ص / ١ج ( الكايف )١(

 ).٧٨٣٠الرقم / ٢٢٩ - ٢١٢ص / ١٢ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(



 ٨٧  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ر مـن النقـل كثِ ه يُ ُأشكل عليه أنَّ  وإنْ  د الربقي ثقة بال شكٍّ وأمحد بن حممّ 

 .)١(عن الضعفاء لكن ذلك ال خيدش وثاقته

القاسم اجلعفري، فهو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبـد ا داود بن وأمَّ 

،  ةجليل القدر عظيم املنزلة عند األئمَّ  اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وكان ثقةً 

 .)٢( دشهد أبا جعفر وأبا احلسن وأبا حممّ 

سموا بجاللة القدر فضـالً عـن فسندها قصري، والطبقات الثالث فيها اتَّ 

 .الوثاقة

 ،ارد بن احلسن الصفّ عن حممّ  ،ٰى د بن حييثني حممّ حدَّ و:  وقال الكليني

 .)٣(سواء مثله ،عن أيب هاشم ،عن أمحد بن أيب عبد اهللا

د بـن ة، فمحمّ آخر للربقي يف عرض العدَّ  اهناك طريقًا تام�  وهذا يعني أنَّ 

 .)٤(وهو ثقة ،ارهو العطّ  الذي يروي عنه الكليني  ٰى حيي

 .)٥(ار أيضًا ثقة جليلوالصفّ 

 .)٦(وأمحد بن أيب عبد اهللا هو الربقي

فقلـت : ٰى د بـن حييـقال حمّمـ: ولكن يف ذيل هذا النقل الثاين زيادة وهي

هذا اخلرب جاء من غري جهة أمحـد بـن  وددت أنَّ  ،يا أبا جعفر: د بن احلسنملحمّ 

 .ثني قبل احلرية بعرش سننيلقد حدَّ : فقال: أيب عبد اهللا، قال

                                                

 ).٨٦١الرقم / ٦١ - ٤٩ص / ٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ١(

 ).٤٤٢٨الرقم / ١٢٦ - ١٢٢ص / ٨ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ).٢ح /عرش والنصِّ عليهم  باب ما جاء يف االثني/٥٢٧و ٥٢٦ص /١ج ( الكايف) ٣(

 ).١٢٠١٠الرقم / ٣٣ص / ١٩ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٤(

 ).١٠٥٣٢الرقم / ٢٦٥ - ٢٦٣ص / ١٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٥(

م خترجيه قبل قليل) ٦(  .تقدَّ



ة   ........................................  ٨٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

قه الواقع بعـد ه خرب صدَّ ألنَّ  ؛صدق احلديث عىلٰ  ٰى خرويف ذلك شهادة أُ 

 .وغاب كام جاء يف اخلرب  للحسن دَ لِ ة، إذ وُ مدَّ 

د بن عبد اهللا، عن عبد اهللا وحممّ  ٰى د بن حييحممّ ما رواه الكليني عن  :ومنها

اد، عـن د، عن صالح بـن أيب ّمحـبن حممّ  وعيلِّ  بن جعفر، عن احلسن بن ظريف

 ،عن أيب بصري، عن أيب عبـد اهللا  الرمحن بن سامل،بكر بن صالح، عن عبد 

عليك  خيفُّ  ٰى فمت ،حاجة يل إليك إنَّ  :قال أيب جلابر بن عبد اهللا األنصاري«: قال

 ؟أخلو بك فأسألك عنها أنْ 

 .األوقات أحببته أيَّ : فقال له جابر

أخربين عن اللوح الذي رأيتـه  ،يا جابر: فقال له ،امفخال به يف بعض األيّ 

ه يف ذلـك ي أنَّـمّ وما أخربتك به أُ ، بنت رسول اهللا  ي فاطمة مّ يف يد أُ 

 .اللوح مكتوب

يف حيـاة رسـول  ك فاطمة مِّ أُ   دخلت عىلٰ باهللا أّين  أشهد: فقال جابر

ه مـن ر ظننـت أنَّــأخض ورأيت يف يدهيا لوحاً ، يتها بوالدة احلسنيفهنَّ  اهللا 

ي يـا بنـت ّمـبأيب وأُ : لون الشمس، فقلت هلا أبيض شبه ورأيت فيه كتاباً  ،دزمرُّ 

 ما هذا اللوح؟، رسول اهللا 

فيه اسم أيب واسـم بعـيل ، رسول اهللا  هذا لوح أهداه اهللا إىلٰ  :فقالت

 .ين بذلكبرشِّ وأعطانيه أيب ليُ  ،من ولدي واسم األوصياء واسم ابنيَّ 

 .فقرأته واستنسخته، ك فاطمة مُّ فأعطتنيه أُ  :قال جابر

 ؟تعرضه عيلَّ  فهل لك يا جابر أنْ : فقال له أيب

 .فأخرج صحيفة من رقٍّ  ،منزل جابر أيب إىلٰ  معه ٰى نعم، فمش: قال

 ،عليك، فنظر جـابر يف نسـخته ]أنا[انظر يف كتابك ألقرأ  ،يا جابر: فقال

 .فام خالف حرف حرفاً  ،فقرأه أيب
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 : هكذا رأيته يف اللوح مكتوباً أّين باهللا  فأشهد: فقال جابر

ِحيمِ اهللاِ بِْسِم « ْمحَِن الرَّ ـٍد َنبِيِّـِه ، الرَّ َهَذا ِكتَاٌب ِمَن اهللاِ اْلَعِزيِز اْحلَِكـيِم ملَُِحمَّ

وُح اْألَِمُني ِمْن ِعنِْد َربِّ اْلَعاملَِنيَ  ،َوُنوِرِه َوَسِفِريِه َوِحَجابِِه َوَدلِيِلهِ   .َنَزَل بِِه الرُّ

ُد َأْسَامِئي َحْد آَالِئي ،َواْشُكْر َنْعَامِئي ،َعظِّْم َيا ُحمَمَّ إِينِّ َأَنـا اهللاُ َال إَِلـَه  ،َوَال َجتْ

ينِ  ،َوُمِديُل املَْظُلوِمنيَ  ،َقاِصُم اْجلَبَّاِرينَ  ،إِالَّ َأَنا اُن الدِّ  .َوَديَّ

ْبتُـُه َفَمْن َرَجا َغْريَ  ،إِينِّ َأَنا اهللاُ َال إَِلَه إِالَّ َأَنا  َفْضِيل َأْو َخـاَف َغـْريَ َعـْدِيل َعذَّ

ُبُه َأَحدًا ِمَن اْلَعاملَِنيَ  اَي َفاْعبُدْ  ،َعَذابًا َال ُأَعذِّ ْل  ،َفإِيَّ  .َوَعَيلَّ َفتََوكَّ

ُتُه إِالَّ  اإِينِّ َملْ َأْبَعْث َنبِي�  اُمُه َواْنَقَضْت ُمدَّ إِينِّ وَ  ،اَجَعْلُت َلـُه َوِصـي�  َفُأْكِمَلْت َأيَّ

ْلتَُك َعَىلٰ  ـْلُت َوِصـيََّك َعـَىلٰ  ،اْألَْنبِيَاءِ  َفضَّ َوَأْكَرْمتُـَك بِِشـبَْليَْك  ،اْألَْوِصـيَاءِ  َوَفضَّ

ِة َأبِيهِ  ،َوِسبَْطيَْك َحَسٍن َوُحَسْنيٍ   .َفَجَعْلُت َحَسنًا َمْعِدَن ِعْلِمي َبْعَد اْنِقَضاِء ُمدَّ

َهاَدةِ  ،َوَجَعْلُت ُحَسيْنًا َخاِزَن َوْحِيي ـَعاَدةِ  ،َوَأْكَرْمتُُه بِالشَّ  ،َوَختَْمُت َلُه بِالسَّ

َهَداِء َدَرَجـةً  ،َفُهَو َأْفَضُل َمِن اْستُْشِهدَ  ـَة َمَعـهُ  ،َوَأْرَفُع الشُّ  ،َجَعْلـُت َكِلَمتِـَي التَّامَّ

تَِي اْلبَالَِغَة ِعنَْدهُ  تِِه ُأثِيُب َوُأَعاِقُب  ،َوُحجَّ  .بِِعْرتَ

ُهلُْم   .َوَزْيُن َأْولِيَاِئَي املَاِضنيَ  ،َعِيلٌّ َسيُِّد اْلَعابِِدينَ َأوَّ

ِه املَ  دٌ َواْبنُُه ِشبُْه َجدِّ ْكَمتِي ،اْلبَاِقُر ِعْلِمي ،ْحُموِد ُحمَمَّ  .َواملَْعِدُن ِحلِ

ادِّ َعـَيلَّ  ،َسيَْهِلُك املُْرَتاُبوَن ِيف َجْعَفرٍ  ادُّ َعَليْـِه َكـالرَّ ي َحـقَّ اْلَقـْوُل  ،الـرَّ ِمنـِّ

ُه ِيف َأْشيَاِعِه َوَأْنَصاِرِه َوَأْولِيَاِئهِ  ،َجْعَفرٍ  ٰى َألُْكِرَمنَّ َمثْوَ  نَّ  .َوَألَُرسَّ

 ،ِألَنَّ َخـيَْط َفـْرِيض َال َينَْقطِـعُ  ؛فِتْنٌَة َعْميَـاُء ِحنْـِدٌس  ٰى ُأتِيَحْت َبْعَدُه ُموَس 

تِي َال َختْفَ  َمْن َجَحَد َواِحدًا ِمـنُْهْم  ،بِاْلَكْأِس اْألَْوَىفٰ َوَأنَّ َأْولِيَاِئي ُيْسَقْوَن  ،ٰى َوُحجَّ

َ آَيًة ِمْن ِكتَاِيب َفَقِد اْفَرتَ  ،َفَقْد َجَحَد نِْعَمتِي  .َعَيلَّ  ٰى َوَمْن َغريَّ

ِة ُموَس  يَن اْجلَاِحِديَن ِعنَْد اْنِقَضاِء ُمدَّ ِيت  ٰى َوْيٌل لِْلُمْفَرتِ َعبِْدي َوَحبِيبِي َوِخَريَ

ي ةِ  ،ِيف َعِيلٍّ َولِيِّي َوَناِرصِ  ،َوَأْمتَِحنُُه بِاِالْضـطَِالِع ِهبَـا ،َوَمْن َأَضُع َعَليِْه َأْعبَاَء النُّبُوَّ
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ـالُِح إَِىلٰ  ،َيْقتُُلُه ِعْفِريٌت ُمْستَْكِربٌ  تِي َبنَاَها اْلَعبْـُد الصَّ نْـِب َرشِّ َج  ُيْدَفُن ِيف املَِدينَِة الَّ

 .َخْلِقي

ٍد اْبنِهِ  ُه بُِمَحمَّ نَّ  ،َوَواِرِث ِعْلِمـهِ  ،َوَخِليَفتِِه ِمْن َبْعـِدهِ  ،َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي َألَُرسَّ

ي ،َفُهَو َمْعِدُن ِعْلِمي تِي َعَىلٰ  ،َوَمْوِضُع ِرسِّ َال ُيـْؤِمُن َعبْـٌد بِـِه إِالَّ  ،َخْلِقـي َوُحجَّ

ْعتُُه ِيف َسبِْعَني ِمْن َأْهِل َبيْتِِه ُكلُُّهْم َقِد اْستَْوَجبُوا النَّارَ  ،َواهُ َجَعْلُت اْجلَنََّة َمثْ   .َوَشفَّ

ي َعاَدِة ِالْبنِِه َعِيلٍّ َولِيِّي َوَناِرصِ اِهِد ِيف َخْلِقـي ،َوَأْختُِم بِالسَّ َوَأِمينِـي  ،َوالشَّ

 .َوْحِيي َعَىلٰ 

اِعَي إَِىلٰ   .َواْخلَاِزَن لِِعْلِمَي اْحلََسنَ  ،َسبِييل ُأْخِرُج ِمنُْه الدَّ

َوَهبَـاُء  ،ٰى َعَليْـِه َكـَامُل ُموَسـ ،َرْمحًَة لِْلَعـاملَِنيَ  )م ح م د(َوُأْكِمُل َذلَِك بِاْبنِِه 

 ٰى وُسـُهْم َكـَام ُتتََهـادَ ؤُ رُ  ٰى َوُتتََهادَ  ،َفيَُذلُّ َأْولِيَاِئي ِيف َزَمانِهِ  ،َوَصْربُ َأيُّوَب  ،ٰى ِعيَس 

ْيَلمِ وُس ؤُ رُ  ِك َوالدَّ ْ َرُقوَن َوَيُكوُنوَن َخـاِئِفَني َمْرُعـوبَِني َوِجِلـَني  ،الرتُّ َفيُْقتَُلوَن َوُحيْ

ُة ِيف نَِساِئِهمْ  نَّ ِهبِْم  ،اُأوَلِئَك َأْولِيَاِئي َحق�  ،ُتْصبَُغ اْألَْرُض بِِدَماِئِهْم َوَيْفُشو اْلَوْيُل َوالرَّ

َالِزَل َوَأْدَفُع اْآلَصـاَر َواْألَْغـَالَل  ،نِْدسٍ َأْدَفُع ُكلَّ فِتْنٍَة َعْميَاَء حِ   ،َوِهبِْم َأْكِشُف الزَّ

ِْم َوَرْمحَةٌ   .»َوُأوَلِئَك ُهُم املُْهتَُدونَ  ،ُأوَلِئَك َعَليِْهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

  هـذالـو مل تسـمع يف دهـرك إالَّ : قال أبو بصري: قال عبد الرمحن بن سامل

 .)١( عن أهلهاحلديث لكفاك، فصنه إالَّ 

 ما يف بكر بن صالح، لكن ضعفه ال يمنع والرواية ال مشكلة يف سندها إالَّ 

ا بالنسبة لبكر فقد عنه، وأمَّ  ٰى ة السند فيمن روا تامَّ فإهنَّ  ،من االستدالل بالرواية

ورد يف أسـانيده  نمـ القائل بتوثيق كلِّ  ٰى املبن ورد يف أسانيد كامل الزيارة، فعىلٰ 

ه الً، وألنَّـأوَّ  غري تامٍّ  ٰى نفس املبن ألنَّ  ؛يمكن االلتزام بوثاقته، لكن ذلك غري تامٍّ 

                                                

 ).٣ح / عرش والنصِّ عليهم  ما جاء يف االثنيباب / ٥٢٨و ٥٢٧ص / ١ج ( الكايف )١(
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راد منه بكر بن صالح الرازي كـام يُ  ه ليس ببعيد أنْ تضعيفه حيث إنَّ  عىلٰ  صَّ قد نُ 

 .)٢(فه النجايشوقد ضعَّ  ،)١(يف معجم رجاله  د اخلوئيذكر السيِّ 

الرواية  ة دفع منافاة ضعف الراوي مع االستدالل بالرواية، فإنَّ ا كيفيَّ وأمَّ 

ه الشيخ الطويس إذ عدَّ ؛  أو يف زمان أبيه  قد نقلها بكر يف زمان الرضا

. ٰى ه النجايش من أصحاب أيب احلسن موسوعدَّ ،  من أصحاب الرضا

ا مل يكـن الرجـل ن مل يولـدوا بعـد، فـإذة ممَّ أسامء األئمَّ  عىلٰ  ه نصَّ وهذا يعني أنَّ 

 دَ لِ ته حيث وُ خباراته، فهذا اخلرب كان الواقع قد أثبت صحَّ إة موضع اعتامد يف بقيَّ 

 ا يعنـي أنَّ ممـَّ ،بعد هذا اإلخبار وطبقًا ملا أخرب  اجلواد واهلادي والعسكري

 .اهللا كذبًا يف ذلك وال من جهة قد افرتت عىلٰ  ،اخلرب مل يكن من عنده جزماً 

 . ابن لإلمام احلسن العسكري ¨ داإلمام حممّ  أنَّ  ة عىلٰ تامَّ وداللة اخلرب 

ة جابر وحديث الصحيفة التي فيها نصٌّ وقد روي هذا املضمون من قصَّ 

وببعض التفاصيل املختلفة برواية أيب نرضة  ٰى خربألفاظ أُ   ةأسامء األئمَّ  عىلٰ 

 .)٣() عيون أخبار الرضا(و )ينكامل الدِّ (يف 

 دخلـت عـىلٰ  :إذ فيها ؛اها خمترصة جد� لكنَّ  ،بن يزيد اجلعفيورواها جابر 

فيه اثنا ، واألبصار ٰى ّدامها لوح يكاد ضوؤه يغشوقُ   فاطمة بنت رسول اهللا

 ،-يف ثالثـة مواضـع  - دد حمّمـحمّمـ دفرأيت فيه حممّ : قال جابر ،...عرش اسامً 

 .)٤(-يف أربعة مواضع  - اا علي� ا علي� ا علي� وعلي� 

 .تركناها لالختصار ٰى خروهناك روايات أُ 

                                                

 ).١٨٥٨الرقم / ٢٥٥ - ٢٥١ص / ٤ج ( معجم رجال احلديث )١(

 ).٢٧٦الرقم / ١٠٩ص ( رجال النجايش )٢(

 ).٢ح /٥٠ - ٤٨ص /١ج (  أخبار الرضاعيون ؛ )٢٨باب /٣٠٨ص ( ينكامل الدِّ  )٣(

  ).٥ح / ٥٢و ٥١ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا ) ٤(
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 : ابن اإلمام احلسن العسكري ¨ هأنَّ  عىلٰ   نصُّ آبائه: الطائفة اخلامسة

، مجلـٌة مـن الروايـات التـي دَ لِ قد وُ  ¨ هأنَّ  به عىلٰ  دلَّ ستَ يُ  وممّا يمكن أنْ 

ت عىلٰ   أنْ  بـدَّ   فـالوّيف  تُ امَّ ـه لحيث إنَّ  ، ه ابن اإلمام احلسن العسكريأنَّ  نصَّ

أبيـه   كيـف يقـال بنسـبته إىلٰ يف حياته أو بعدها بقليـل، وإالَّ  ¨ دَ لِ يكون قد وُ 

 !د؟ولَ يُ  سنني قبل أنْ  ويرحل والده عن الدنيا ومترُّ 

: قال، اق د الدقّ بن أمحد بن حممّ  عيلِّ ما روي عن  ومن هذه الروايات

ـ ٰى د بن أيب عبد اهللا الكويف، عن موسثنا حممّ حدَّ  ه بن عمران النخعـي، عـن عمِّ

دي جعفر بن سيِّ  دخلت عىلٰ : قال ،ل بن عمرعن املفضَّ  احلسني بن يزيد النوفيل،

 عهدت إلينا يف اخللف من بعدك؟ لو ،دييا سيِّ : ، فقلتد حممّ 

واخللـف املـأمول ، ٰى مام من بعـدي ابنـي موسـاإل ،ليا مفضَّ «: فقال يل

 .)١(»ٰى بن موس عيلِّ ] بن[د بن حممّ  ابن احلسن بن عيلِّ  )م ح م د(املنتظر 

وهـي روايـة ابـن أيب  ،»اخلامس من ولـد السـابع«:  وعن الصادق

 .)٢(يعفور

ــالثاين عشهو و ،السادس من ولدي«:  هوعن  ،»ة اهلـداةر من األئمَّ

 .)٣(وهي رواية احلمريي

 .)٤(»دة اإلماءذلك ابن سيِّ  ،ٰى اخلامس من ولد ابني موس«:  وعنه

 وهي رواية عـيلِّ  ،»اخلامس من ولد السابع إذا ُفِقدَ «:  الكاظموعن 

 .)٥(بن جعفرا
                                                

 ).٤ح / ٣٣باب / ٣٣٤ص ( ينكامل الدِّ  )١(

 ).١٢ح / ٣٣باب / ٣٣٨ص ( ينكامل الدِّ : راجع )٢(

 ).٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢ص ( ينكامل الدِّ : راجع )٣(

 ).٣١ح / ٣٣باب / ٣٤٦و ٣٤٥ص ( ينكامل الدِّ  :راجع )٤(

 ).٤ح / ١٧٩باب / ٢٤٥و ٢٤٤ص / ١ج ( علل الرشائع: راجع )٥(



 ٩٣  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 ،ارعبدوس العطّ  د بنثنا عبد الواحد بن حممّ حدَّ  :، قالد بن عيلٍّ حممّ وعن 

ثنا محدان بـن سـليامن، حدَّ  :قال د بن قتيبة النيسابوري،بن حممّ  ثنا عيلُّ حدَّ  :قال

 ٰى بن موس د بن عيلِّ سمعت أبا جعفر حممّ  :قالثنا الصقر بن أيب دلف، حدَّ  :قال

، أمره أمـري وقولـه قـويل وطاعتـه اإلمام بعدي ابني عيلٍّ « :يقول الرضا 

 واإلمام بعده ابنه احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيـه وطاعتـه طاعـة طاعتي،

 .سكت ثمّ  ،»أبيه

 فمن اإلمام بعد احلسن؟ ،يا بن رسول اهللا: فقلت له

 بـاحلقِّ  بعـد احلسـن ابنـه القـائم إنَّ «: قـال ثـمّ  ،شديداً  اءً بك  ٰى فبك

 .)١(اخلرب »...املنتظر

ثنا سـعد بـن حـدَّ : قال، د بن احلسن ثنا حممّ حدَّ ): ينكامل الدِّ (ويف 

د بن أمحد العلوي، عـن أيب هاشـم داود بـن ثنا أبو جعفر حممّ حدَّ  :قال ،عبد اهللا

اخللف «: يقول سمعت أبا احلسن صاحب العسكر  :قال ،القاسم اجلعفري

 .»لكم باخللف من بعد اخللف؟ فكيف ،من بعدي ابني احلسن

 جعلني اهللا فداك؟ مَ ـولِ : فقلت

 .»لكم ذكره باسمه وال حيلُّ  ،شخصه كم ال ترونألنَّ «: فقال

 فكيف نذكره؟: قلت

 .)٢(»د آل حممّ  ة مناحلجَّ : قولوا«: قال

ثنا أبـو حدَّ : قال، ار القزويني بن بّش  د بن عيلِّ حممّ  ثناحدَّ : وفيه أيضاً 

د بن ثنا حممّ حدَّ : قال ،د بن جعفر الكويفثنا حممّ حدَّ : قال ،ر بن أمحداملظفَّ  الفرج

سـمعت : قال ،ازد بن صالح البزّ ثنا احلسن بن حممّ حدَّ : قال، إسامعيل الربمكي
                                                

 ).٢٨٤و ٢٨٣ص ( كفاية األثر )١(

 ).٥ح / ٣٧باب / ٣٨١ص ( ينكامل الدِّ  )٢(



ة   ........................................  ٩٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

وهـو  ،ابني هـو القـائم مـن بعـدي إنَّ «: يقول  العسكري احلسن بن عيلٍّ 

تقسو القلـوب لطـول  ٰى بالتعمري والغيبة حتَّ  ن األنبياء نَ الذي جيري فيه ُس 

ـيف قلبه اإل   من كتب اهللالقول به إالَّ  فال يثبت عىلٰ  ،األمد ده بـروح يامن وأيَّ

 .)١(»منه

 :ةاألرض ال ختلو من حجَّ  إنَّ : الطائفة السادسة

 ،ة هللا تعاىلٰ األرض ال ختلو من حجَّ  أنَّ  ت عىلٰ نصَّ  دت الروايات التيتعدَّ 

ـ  ه بعد رحيل اإلمام احلسن العسكريوبام أنَّ  ة غـري اإلمـام ال نعـرف حجَّ

 . ه كان موجودًا بعد رحيل والدهأنَّ  ة عىلٰ ، فهي دالَّ ¨ الثاين عرش

عن أمحد  ،ة من أصحابناعن عدَّ  ما رواه الكليني  ن هذه الرواياتوم

قلت أليب : قال ،عن احلسني بن أيب العالء ،بن أيب عمرياعن  ،ٰى د بن عيسبن حممّ 

يكون إمامـان؟ : قلت ،»ال«: تكون األرض ليس فيها إمام؟ قال:  عبد اهللا

 .)٢(» وأحدمها صامتال، إالَّ «: قال

ـ ):مـرآة العقـول(يف  ي ـوالرواية صحيحة السند، وقال املجلسـ ا إهنَّ

 .)٣(حسنة

د بن أيب عمـري، عـن بن إبراهيم، عن أبيه، عن حممّ  عيلِّ عن  وما رواه 

ر، عـن أيب عبـد بن مسـلم، عـن إسـحاق بـن عـّام  منصور بن يونس وسعدان

زاد   وفيهـا إمـام، كـيام إنْ ال ختلو إالَّ  األرض إنَّ «: سمعته يقول: قال ، اهللا

 .)٤(»ه هلمأمتَّ  نقصوا شيئاً  هم، وإنْ ردَّ  املؤمنون شيئاً 
                                                

ين  )١(  ).٤ح / ٤٦باب / ٥٢٤ص (كامل الدِّ

ة/ ١٧٨ص / ١ج ( الكايف )٢(  ).١ح / باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

 ).٢٩٤رشح ص / ٢ج (مرآة العقول : راجع) ٣(

ة/ ١٧٨ص / ١ج (الكايف  )٤(  ).٢ح / باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ



 ٩٥  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

، وإسحاق )١(معتربة، وإبراهيم بن هاشم يوجب وصفها باحلسنوالرواية 

 .)٢(قةر جيعلها موثَّ بن عّام ا

روايـة، والروايـة ) ١٣(يف الكـايف يف هـذا البـاب  وقد مجع الكليني 

كانت صحيحة السند لكن داللتها غري واضحة، لكـن األمـر  اخلامسة منها وإنْ 

 .كالمنا إذا كان مرتبطًا بحساب االحتامل فهي نافعة يف حملِّ 

اهللا مل يـدع األرض  إنَّ «: وإنام قلنا إهنا غري واضحة الداللة ألن متنها هـو

 .)٣(»من الباطل ف احلقُّ عرَ ولوال ذلك مل يُ  ،بغري عامل

، لكـن يمكـن جتـاوز هـذا اإلشـكال  من اإلمـام أعمُّ ) عامل(فلفظ 

 :الداليل من خالل قرينتني

 . عمل كثريًا يف اإلمامستَ العامل يُ  نَّ أ: وىلٰ األُ 

 الذي يعني أنَّ  »من الباطل ف احلقُّ عرَ لوال ذلك مل يُ «ه التعليل بأنَّ  :والثانية

 باإلمـام ق إالَّ اإلطالق ال يتحقَّ  من الباطل، وهو عىلٰ  العامل املذكور يعرف احلقَّ 

 . املعصوم

 ٰى كثــرة اســتعامل اللفــظ يف معنــ ألنَّ  ؛قابلــة للمناقشــة وىلٰ والقرينــة األُ 

 إذا اسـتوجب ذلـك الوضـع تستوجب ظهوره فيه إذا ورد بغـري قرينـة، إالَّ  ال

 .الً أوَّ هذا  .له احقيقي�  ٰى املستعمل فيه اللفظ معن ٰى ْن يصبح املعنأني، أي التعيُّ 

ل فيصبح كاملنقول، أو من املنقول األوَّ  ٰى استعامله يف املعن رَ جِ إذا هُ  :وثانياً 

 .الً له أوَّ  عَ ِض جديد وترك االستعامل فيام وُ  ٰى ملعن عَ ِض الذي وُ 

مـن  هذه القرينة تنفع يف نفي البعد عن إرادة اإلمام املعصـوم  ،نعم

 . املراد هو اإلمام أنَّ  عىلٰ رت قرينة وداللة فيام إذا توفَّ  )العامل(لفظ 

                                                

  ).٣٣٢الرقم / ٣٢٢ - ٢٨٩ص / ١ج (معجم رجال احلديث : راجع) ١(

  ).١١٦٦ - ١١٦٣الرقم / ٢٢٤ - ٢١٢ص / ٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

ةباب / ١٧٨ص / ١ج (الكايف ) ٣(  ).٥ح / أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ



ة   ........................................  ٩٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

. ة الداللـةوهي يف املجموع تامَّ  ،ا ال ختلو من إماموقد ورد يف بعضها أهنَّ 

لكن الذي يبحـث عـن التـواتر ال يمنعـه ضـعف  ،بعضها ضعيف السند ،نعم

 .رها أكربمن توفُّ  بدَّ  ضعف السند جيعل عدد الروايات التي ال ،نعم .السند

 رجالن لكـان يف األرض إالَّ  ه لو مل يبَق أنَّ  عىلٰ  ومن تلك الروايات ما دلَّ 

 .ةأحدمها احلجَّ 

كانت  ، وهي وإنْ )١(مخس روايات حتت هذا العنوان وقد ذكر الكليني 

 .ةا نافعة يف جتميع القرائن االحتامليَّ  أهنَّ إالَّ  ،غري ناهضة لضعفها السندي

واخلامسة  ،لةوالثالثة مرَس  ،والثانية والرابعة ضعيفة السند وىلٰ والرواية األُ 

 .جمهولة

 .»ةاثنان لكان أحدمها احلجَّ  يف األرض إالَّ  لو مل يبَق «: وىلٰ وكان متن األُ 

 .»صاحبه ة عىلٰ لو بقي اثنان لكان أحدمها احلجَّ «: والثانية

آخر  إنَّ «: وقال ،»لو كان الناس رجلني لكان أحدمها اإلمام«: ويف الثالثة

 .»ة هللا عليهه تركه بغري حجَّ أنَّ  اهللا  أحد عىلٰ   حيتّج لئالَّ  ؛من يموت اإلمام

 .والثانية متن الرابعة واخلامسة وىلٰ وقريب من األُ 

 : رضورة معرفة إمام الزمان عىلٰ  ما دلَّ : الطائفة السابعة

ــ ــي دلَّ ــات الت ــن الرواي ــد م ــاك العدي ــىلٰ هن ــام  ت ع ــة إم رضورة معرف

ونحن ال نعرف أحدًا سواه منـذ رحيـل  ،، وهذا يستدعي وجوده الزمان

 . احلسن العسكري

د بـن حمّمـعـن  الكلينـي  ٰى صـحيحة زرارة، فقـد رو: ومن هذه الروايات

: قـال ،سامل، عن زرارة د، عن احلسن بن حمبوب، عن هشام بن، عن أمحد بن حممّ ٰى حيي

 مجيع اخللق؟ مام منكم واجبة عىلٰ أخربين عن معرفة اإل: قلت أليب جعفر 

                                                

  .)ة رجالن لكان أحدمها احلجَّ الَّ إيف األرض  ه لو مل يبَق أنَّ (باب /١٨٠و ١٧٩ص /١ج (الكايف ) ١(



 ٩٧  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ـ الناس أمجعني رسـوالً  إىلٰ   داً بعث حممّ  اهللا  إنَّ «: فقال هللا  ةً وحجَّ

 فإنَّ  قهبعه وصدَّ د رسول اهللا واتَّ مجيع خلقه يف أرضه، فمن آمن باهللا وبمحمّ  عىلٰ 

 قهصـدِّ بعـه ومل يُ ا واجبة عليه، ومن مل يؤمن باهللا وبرسوله ومل يتَّ مام منّ معرفة اإل

مـام وهـو ال يـؤمن بـاهللا ورسـوله عليه معرفـة اإلهام فكيف جيب ويعرف حقَّ 

 .»!هام؟حقَّ  ويعرف

 ق رسوله يف مجيع ماصدِّ فام تقول فيمن يؤمن باهللا ورسوله ويُ : قلت: قال

 معرفتكم؟ ولئك حقُّ أُ  أنزل اهللا، جيب عىلٰ 

 .»؟وفالناً  أليس هؤالء يعرفون فالناً  ،نعم«: قال

 .بىلٰ : قلت

 اهللا هو الذي أوقع يف قلوهبم معرفة هؤالء؟ واهللا ما أوقـع أنَّ  ٰى أتر«: قال

 .)١(»اهللا  نا إالَّ  الشيطان، ال واهللا ما أهلم املؤمنني حقَّ ذلك يف قلوهبم إالَّ 

د بـن حمّمـعـن  الكلينـي ، فقد رواها د بن مسلمومنها صحيحة حممّ 

عـن ، رزيـن، عن العالء بـن ٰى د بن احلسني، عن صفوان بن حيي، عن حممّ ٰى حيي

 بعبادة من دان اهللا  كلُّ «: يقول سمعت أبا جعفر : قال ،د بن مسلمحممّ 

واهللا  ،متحـريِّ  جيهد فيها نفسه وال إمام له من اهللا فسعيه غري مقبول، وهو ضـالٌّ 

ت عن راعيهـا وقطيعهـا، فهجمـت ذاهبـة ل شاة ضلَّ ثَ له كمَ ثَ عامله، ومَ أل شانئ

ت إليهـا رت بقطيع غـنم مـع راعيهـا، فحنـَّـالليل بصها جنَّ  وجائية يومها، فلامَّ 

ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها   أنْ فلامَّ ، ت هبا، فباتت معها يف مربضهاواغرتَّ 

 ،رت بغنم مع راعيهـاـفبص ة تطلب راعيها وقطيعها،وقطيعها، فهجمت متحريِّ 

فأنـت  ،وقطيعـِك  احلقي براعيـِك : فصاح هبا الراعي ،ت هبات إليها واغرتَّ فحنَّ 

ة تائهة، ال راعـي هلـا ، فهجمت ذعرة متحريِّ وقطيعِك  ة عن راعيِك تائهة متحريِّ 

                                                

 ).٣ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨١و ١٨٠ص / ١ج ( الكايف )١(



ة   ........................................  ٩٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ضيعتها، فأكلها،  ها، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئبمرعاها أو يردُّ  دها إىلٰ رِش يُ 

ظاهر عادل،  ة ال إمام له من اهللا مَّ د من أصبح من هذه األُ وكذلك واهللا يا حممّ 

 .)١(»اخلرب »...هذه احلالة مات ميتة كفر ونفاق مات عىلٰ  وإنْ  ، تائهاً أصبح ضاال� 

ـ ا وهذه الرواية وإن أمكن التشكيك يف إمكان االستناد إليها من جهة أهنَّ

ص الذئب هبـا، واملـؤمن يف لت للذي ال يعرف إمامه بالشاة التائهة التي يرتبَّ مثَّ 

وقـد جيعـل ذلـك . إمامه ن من الوصول إىلٰ ه ال يتمكَّ ألنَّ  ،زمن الغيبة هذا حاله

،  إرادة خصوص زمن احلضور حيث يمكن التواصل مع اإلمام قرينة عىلٰ 

د عن رضورة وجود إمام جيِّ  ٰى ة وبمستوالرواية ال ختلو من داللة احتامليَّ   أنَّ إالَّ 

 .زمان يف كلِّ 

 رواية بعضـها ال داللـة هلـا عـىلٰ ) ١٤( )٢(وقد نقل الكليني يف هذا الباب

، عـن )٣(دبن حممّ  كالرواية األخرية، وهي ما رواه بسند ضعيف فيه معّىلٰ  ٰى عاملدَّ 

أمري  دخل أبو عبد اهللا اجلديل عىلٰ : أبو جعفر  قال«: قال،  أيب عبد اهللا

ِة : خربك بقول اهللا  أُ أَال ، يا أبا عبد اهللا: فقال  ،املؤمنني
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 .علت فداكُج  ،يا أمري املؤمنني بىلٰ : قال

ئة إنكـار الواليـة والسـيِّ ، نا أهل البيـتاحلسنة معرفه الوالية وحبُّ : فقال

 .)٤(»قرأ عليه هذه اآلية وبغضنا أهل البيت، ثمّ 

                                                

 ).٧ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨٤و ١٨٣ص / ١ج ( الكايف )١(

 .إليه والردِّ   باب معرفة اإلمام )٢(

  ).١٢٥٣٧و ١٢٥٣٦الرقم / ٢٨٢ - ٢٧٩ص / ١٩ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(

 ).١٤ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨٥ص / ١ج ( الكايف )٤(



 ٩٩  .........................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .وجود اإلمام الثاين عرش املستقبيل وال داللة فيها عىلٰ 

 .والرواية التاسعة كذلك

ة ال إمام مَّ من أصبح من هذه األُ «: ه ورد فيهاألنَّ  ؛والرواية الثامنة كذلك

د اإلمـام بصـفة يِّـقـد قُ ، و)١(»... تائهـاً ظاهر عادل، أصبح ضـاال�  له من اهللا 

 .اإلمام الثاين عرش يف زمن الغيبة وهذا ما ال ينطبق عىلٰ  ،)الظاهر(

 بأسـباب، جيـري األشـياء إالَّ  اهللا أنْ  ٰى أب«: إذ جاء فيها ؛والرواية السابعة

، رشح علـامً  وجعـل لكـلِّ ، سـبب رشحـاً  وجعل لكـلِّ  ،سبباً  ءيش فجعل لكلِّ 

رسـول  ، عرفه من عرفـه، وجهلـه مـن جهلـه، ذاكناطقاً  علم باباً  وجعل لكلِّ 

 .)٢(»ونحن   اهللا

 .لةا مرَس أهنَّ  مضافًا إىلٰ  ،وال داللة فيها

وأهــل   بــاع الرســول األمــر باتِّ فيهــا إالَّ  والسادســة أيضــًا مل يــأِت 

 .األمر بطاعة الرسول وصل طاعة ويلِّ  واإلشارة إىلٰ  ، بيته

 فام معرفة اهللا؟ ،علت فداكُج  :وفيها ،وىلٰ بل واألُ 

واالئتامم   ومواالة عيلٍّ  وتصديق رسوله  تصديق اهللا «: قال

 .)٣(»ف اهللا عرَ هم، هكذا يُ من عدوِّ  اهللا  والرباءة إىلٰ ،  ٰى اهلد ةبه وبأئمَّ 

 .ة اخلمسة األوائلاألئمَّ  عن ث إالَّ واخلامسة مل تتحدَّ 

 :)هـ ٢٦٠(سنة  ¨ غيبته عىلٰ  ما نصَّ : الطائفة الثامنة

ثنا سعد بن حدَّ : قاال، Tد بن احلسن وحممّ  هأبيعن   الصدوق ٰى رو

ثنا أمحد بن احلسني بن عمـر بـن حدَّ : قاال ،وعبد اهللا بن جعفر احلمريي عبد اهللا

                                                

 ).٨ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨٤و ١٨٣ص / ١ج ( الكايف )١(

 ).٧ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨٣ص / ١ج ( الكايف )٢(

 ).١ح / باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ١٨٠ص / ١ج ( الكايف )٣(



ة   ......................................  ١٠٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

د بن إسحاق، عن أسيد بن ثنا حممّ حدَّ : قال ،يزيد، عن احلسني بن الربيع املدائني

بـن  بن احلسني بن عيلِّ  د بن عيلِّ لقيت أبا جعفر حممّ : قالت، هانئ مِّ ثعلبة، عن أُ 

ِس : اآليـة فسـألته عـن هـذه ،أيب طالـب 
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 ني ومائتني، ثـمّ من علمه سنة ستِّ  عند انقضاءإمام خينس يف زمانه «: فقال

 .)١(»ت عيناكِ ذلك قرَّ  أدركِت  فإنْ  ،اد يف ظلمة الليليبدو كالشهاب الوقّ 

بن بابويه والد الصدوق وابن الوليد، بل وجاللـة  يف وثاقة عيلِّ  وال شكَّ 

 .قدرمها، وكذا سعد واحلمريي

 .)٢(وثاقة أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد علامء الرجال عىلٰ  كام نصَّ 

احلسـني بـن  ألنَّ  ؛عـدم توثيقـه رُّ ـوال يض ،)٣(قوثَّ واحلسني بن الربيع مل يُ 

ووثاقة من نقل عنـه ولـو بواسـطة يف هـذه الروايـة  ،الربيع يف طبقة قبل الغيبة

به لو كان فهو من احلسني بن  احتامل الكذب املعتدَّ  فيها، وهذا يعني أنَّ  شكَّ  ال

أمحد بن احلسني قد أخـذ منـه قبـل  ا يعني أنَّ الربيع أو من كان قبله يف السند، ممَّ 

ة والتي حصـلت فيهـا الغيبـة قبـل ونفس إخباره هبذه السنة بالدقَّ  ،زمان الغيبة

ة إخباره ونفي احتامل الكذب والوضـع منـه هنـا صحَّ  حصول الغيبة دليل عىلٰ 

 .مل تثبت وثاقته وإنْ 

والزم ذلـك ، ¨ غيبتـه ة الصـحيحة عـىلٰ رب الرواية من األدلَّ عتَ وهبذا تُ 

 .الً والدته أوَّ 

عن  ،دُسالمة بن حممّ  :وهو ،د بن إسحاقحممّ  وقد رويت بطريق آخر إىلٰ 

                                                

 ).١ح / ٣٢باب / ٣٢٥و ٣٢٤ص ( ينكامل الدِّ  )١(

 ).٥٣٢الرقم / ١٠٧ ص/ ٢ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

  ).٤٣٤٤الرم / ١٢٨ص / ٣ج (مستدركات علم رجال احلديث : راجع) ٣(



 ١٠١ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 ،عن ابن أيب نجران ،اجعن عمران بن احلجّ  ،عن أمحد بن احلسن ،أمحد بن داود

 .)١(د بن إسحاقمّ عن حم ،عن ابن أيب عمري

 .مع اختالف قليل يف املتن

عـن  ،دبـن حمّمـ عن عـيلِّ  ورويت بطريق ثالث، فقد رواها الكليني 

عـن  ،عـن وهـب بـن شـاذان ،بن جعفر البغدادي ٰى عن موسجعفر بن حمّمد، 

د يف الليلـة كالشهاب يتوقَّ « :مع زيادة ،د بن إسحاقعن حممّ  ،احلسني بن الربيع

 .)٢(»الظلامء

بــن جعفــر  ٰى فالثالــث مــثالً فيــه موســ ، الطــريقني فــيهام ضــعفوِكـَال 

ومل يرد فيهم  ،)٥(احلسني بن الربيع مضافًا إىلٰ  ،)٤(ووهب بن شاذان ،)٣(البغدادي

ـلـو كـان ثَ  -ف كون الواضـع ضعِّ لكن الطريق الثاين يُ . فهم جماهيل ،توثيق ة مَّ

 .)٦(هو احلسني بن الربيع -وضع 

فمثل هذا الضعف  ،ختتلف عن الصحيحة السندفالرواية ال كان، وكيف 

 .ف مثل هذه الروايةضعِّ يف الراوي ال يُ 

                                                

  ).٦ح / ١٠باب / ١٥١ص (الغيبة للنعامين : راجع) ١(

  ).٢٢ح / باب يف الغيبة/ ٣٤١ص / ١ج (الكايف ) ٢(

 ).١٢٧٧١الرقم / ٣٨و ٣٧ص / ٢٠ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(

 ).١٣٢١٦الرقم / ٢٢٧ص / ٢٠ج (ديث معجم رجال احل: راجع) ٤(

 ).٢٨٢٥و ٢٨٢٤الرقم / ٣١٨و ٣١٧ص / ٥ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٥(

ــع للصــدوق ) ٦( ــنِّف وهــو وهنــاك طريــق راب ــن عبــد الواحــد بــن حمّمــ( :مل يــذكره املص د ب

اح، ر بـن الصـبّ ـد بن مسعود، عـن نصـعن حممّ  ،يـالكّش  ثنا أبو عمروحدَّ : قال،  عبدوس

ر بـن ـالكابيل، عن القابويس، عن نص ثني أبو عبد اهللا أخو أيب عيلٍّ حدَّ : قال ،جعفر بن سهيلعن 

هانئ  مِّ عن أُ ، ةبن احلسني الفزاري، عن إبراهيم بن عطيَّ  السندي، عن اخلليل بن عمرو، عن عيلِّ 

ين: راجع). (ةالثقفيَّ   ).١٤ح / ٣٢باب / ٣٣٠ص : كامل الدِّ



ة   ......................................  ١٠٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

له إالَّ اإلمام ال يُ : الطائفة التاسعة  : ة إمام من األئمَّ غسِّ

ـت عـىلٰ  ـله إالَّ اإلمـام ال يُ  أنَّ  ويمكن االستدالل بالروايات التي نصَّ  غسِّ

 ¨ يكـون اإلمـام أنْ  بـدَّ  فـال،  وظاهرها يشمل اإلمام العسـكري ،إمام

 .إذ ال إمام سواه ؛موجودًا حني وفاة والده

 ،داللتها يف حدود الظهور ألنَّ  ؛ة الداللةلكن هذه الروايات ليست قطعيَّ 

 .اها اإلمام العسكري ليشمل مؤدّ 

لوجود  ،املوجود منها يف الكايف تشرتك يف الضعف السندي أنَّ  مضافًا إىلٰ 

وهـو مضـطرب احلـديث  ،ريـوهـو البصـ ،مجيعـاً د يف سـندها بن حمّمـ معّىلٰ 

 .)١(واملذهب

د بـن والثانية والثالثة فـيهام حمّمـ ،لة فوق ذلكإحداها مرَس  أنَّ  مضافًا إىلٰ 

وقيـل فيـه  ،ضعفه يف احلديث وفسـاد مذهبـه ون عىلٰ الرجاليُّ  مجهور الذي نصَّ 

 .)٢(هكذا قالوا ،أشياء اهللا أعلم هبا من عظمها

 .ضعف يف داللة إحداها مضافًا إىلٰ 

 :والروايات هي

اء، الوّشـ د، عن احلسني بن عـيلٍّ بن حممّ  د، عن معّىلٰ احلسني بن حممّ  - ١

ونا م حياجُّ إهنَّ : قلت له: قال، أو غريه، عن الرضا  لعن أمحد بن عمر احلّال 

 . اإلمامله إالَّ غسِّ االمام ال يُ  إنَّ : يقولون

 .»له؟ فام قلت هلم؟درهيم من غسَّ ما يُ «: فقال: قال

له حتت عرش ه غسَّ إنَّ : قال موالي إنْ : قلت هلم ،علت فداكُج  فقلت: قال

 .له يف ختوم األرض فقد صدقغسَّ : قال وإنْ  ، فقد صدقرّيب 
                                                

  .، فراجع)٩٨ص (تمَّ خترجيه يف ) ١(

 ).١٠٤٣٩الرقم / ١٩٢ - ١٨٩ص / ١٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(



 ١٠٣ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .»هكذا ،ال«: قال

 فام أقول هلم؟: فقلت] قال[

 .»لته غسَّ إّين : قل هلم«: قال

 لته؟ك غسَّ إنَّ  :أقول هلم :فقلت

 .)١(»نعم«: فقال

اإلمـام  ه أقرَّ ما كانوا قد اعتقـدوا بـه مـن أنَّ أنَّ   وظاهر كالم اإلمام

له إالَّ يُ  ال  وّيف قد ُتـ  اإلمام الكاظم إشكال املستشكلني أنَّ   اإلمام، وكأنَّ غسِّ

، فكيـف ينسـجم  يف السجن ببغداد ومل يكن قد حرضه ولده اإلمام الرضا

له إالَّ إلمام ال يُ ا ذلك مع ما كانوا قد بنوا عليه من أنَّ    اإلمام؟غسِّ

ا عن احلّالل أو آخر غـري نقل إمَّ  ءاالوّش  وإرسال هذه الرواية من جهة أنَّ 

 .لةفهي مرَس  ،معروف لنا

: قـال ،د بـن مجهـورد، عن حمّمـبن حممّ  د، عن معّىلٰ احلسني بن حممّ  - ٢

 ؟مامله اإلغسِّ مام يُ عن اإل سألت الرضا : قال، رثنا أبو معمّ حدَّ 

 .)٢(»بن عمران  ٰى ة موسنَّ ُس «: قال

. ة تغسيله وجتهيزهعمليَّ   ٰى موس توّيل ويصِّ  يشري إىلٰ   هوكأنَّ 

كوهنـا قاعـدة يف  ه أشـار إىلٰ فإنَّ )  بن عمران ٰى ة موسُسنَّ «:  وحني قال

 بدَّ  فال،  اإلمام احلسن العسكري فتنطبق عىلٰ  ، ةجتهيز األنبياء واألئمَّ 

 .¨ ة احلجَّ ه ليس إالَّ زه، ووصيُّ ه قد جهَّ يكون وصيُّ  أنْ 

 .)٣(ر جمهولوأبو معمّ 

                                                

له إالَّ إمام/ ٣٨٥و ٣٨٤ص / ١ج ( الكايف )١(  ).١ح .../ باب أنَّ اإلمام ال ُيغسِّ

له إالَّ إمام/ ٣٨٥ص / ١ج ( الكايف )٢(  ).٢ح .../ باب أنَّ اإلمام ال ُيغسِّ

  ).١٤٨٦٠الرقم / ٦١ص / ٢٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٣(



ة   ......................................  ١٠٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

د بـن مجهـور، عـن د، عـن حمّمـبن حممّ  عن معّىلٰ د، احلسني بن حممّ  - ٣

 مام؟ اإلله إالَّ غسِّ مام ال يُ اإل إنَّ : للرضا  قلت :قال ،يونس، عن طلحة

الذين  ،عنهن غاب حرضه خري ممَّ  قد ،سلها تدرون من حرض لغُ أمَ «: فقال

 .)١(»هحني غاب عنه أبواه وأهل بيت بِّ حرضوا يوسف يف اجلُ 

 .وطلحة جمهول

دفـع   اإلمـام ظاهر الرواية أنَّ  إذ إنَّ  ؛ةويف هذه الرواية مشكلة دالليَّ 

ل نقضـًا لقاعـدة اإلمـام  ه مل حيرض تغسيل والـده، وأنَّ إشكاهلم بأنَّ  ذلـك ُيَشـكِّ

له إالَّ يُ  ال  أي إنَّ  ،ن غـاب عنـهالذي حرضه هو خـري ممـَّ بأنَّ   إمام، فأخربهمغسِّ

 . احلارض كان آخرين غري اإلمام الرضا

مـثالً قـد   اإلمـام احلسـن العسـكري إنَّ : يقال هذا يمكن أنْ  وعىلٰ 

له إمامأنَّ  وجود ابن له ليصحَّ  يكون من حرضه ولده، فال رضورة عىلٰ  ال  .ه غسَّ

عـن إبـراهيم بـن أيب  ،بن حكـيممعاوية عن  يومثل هذه الرواية ما رو

 ا قد روينا عن أيب عبد اهللا نّ إ :احلسن الرضا  أيب كتبت إىلٰ  :قال ،سامك

 ؟فام تقول فيه ،وقد بلغنا هذا احلديث ،مام اإلالَّ إله غسِّ مام ال يُ اإل نَّ أ

 .»الذي بلغك هو احلقُّ  نَّ إ«: إيلَّ  فكتب

 ؟هله ومن وليُّ غسَّ  أبوك من :فقلت له ،فدخلت عليه بعد ذلك :قال

 .»فوا عنهالذين حرضوه أفضل من الذين ختلَّ  لعلَّ « :فقال

 ؟ومن هم :قلت

 .)٢(»مالئكة اهللا ورمحته ،حرضوه الذين حرضوا يوسف« :قال

 .العدم عىلٰ  وهذه الرواية أوضح داللةً 
                                                

له إالَّ إمام/ ٣٨٥ص / ١ج ( الكايف )١(  ).٣ح .../ باب أنَّ اإلمام ال ُيغسِّ

 .)١٣ ص( خمترص بصائر الدرجات )٢(



 ١٠٥ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

عنـد تغسـيل   حضور اإلمام الرضـا ولكن هناك أخبار كثرية دلَّت عىلٰ 

 .)١(آخر كالمه إىلٰ  )...ةالتقيَّ  اخلربين حمموالن عىلٰ  لعلَّ (:  قال املجليس ،والده

وهـي  ،)مناقـب آل أيب طالـب(عن  )البحار(بقيت رواية نقلها صاحب 

 أنْ  فيام أوصاين به أيب «: الصادق عن  ،بصري أيبإذ رواها عن  ؛لةمرَس 

 .)٢(» إمامله إالَّ غسِّ مام ال يُ اإل نَّ إفلني أحد غريك، غسِّ فال يُ  إذا أنا متُّ  ،يا بنيَّ  :قال

لة أيضًا، فقـد نقلهـا وهي مرَس  ،)اخلرائج واجلرائح(ورواية أيب بصري يف 

بـن  أيب عـيلُّ  بـه إيلَّ  كـان فـيام أوٰىص «: قال، بصري، عن أيب جعفر  أيبعن 

مـام اإل سـيل غـريك، فـإنَّ فـال يـيل غُ  إذا أنـا مـتُّ  ،يا بنيَّ  :قال أنْ  احلسني 

 .)٣(اخلرب »... إمام مثلهله إالَّ غسِّ يُ  ال

 .لة أيضاً وهي مرَس 

 .)٤(أيضاً  )ةكشف الغمَّ (وقد نقلها يف 

ها ضعيفة السند ال يمكن االعتامد عليها هذه الروايات كلَّ   لك أنَّ وقد تبنيَّ 

 !صول؟تفصيل يف األُ  هبا عىلٰ  دلُّ ستَ فكيف يُ  ،يف إثبات يشء من الفروع

ام ذكرناهـا ، وإنَّـنذكرها ألجل االعتامد عليهـا كـدليل مسـتقلٍّ نا مل  أنَّ إالَّ 

 .القطع أو ما هو بحكمه عقالً  نصل إىلٰ  ٰى ة القرائن حتَّ ة تدعم بقيَّ كقرينة احتامليَّ 

بل غاية ما يقال  ،اها للواقعوضعف الرواية ال يعني أبدًا عدم مطابقة مؤدّ 

ذلـك ال يعنـي أيضـًا عـدم  أنَّ  إالَّ  ،طريقها ال ينهض إلثبات صدورها إنَّ : فيها

 .صدورها

                                                

 ).٢ذيل احلديث / ٢٨٩ص / ٢٧ج ( بحار األنوار )١(

 ).٣٥١ص / ٣ج (، عن مناقب آل أيب طالب )٤ح / ٢٩٠ص / ٢٧ج ( بحار األنوار )٢(

 ).٨ح / ٢٦٤ص / ١ج ( اخلرائج واجلرائح )٣(

ة  )٤(  ).٣٥١ص / ٢ج (كشف الغمَّ



ة   ......................................  ١٠٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ط هـذه الروايـات عـن سـقِ اإلشـكال الـداليل ال يُ   لك أنَّ وبذلك يتبنيَّ 

 .ةاالستفادة منها كقرائن احتامليَّ 

 عىلٰ  -الصدوق  د بصورة احلضور، ولذلك استدلَّ ذلك مقيَّ  إنَّ : فقد قيل

إسـامعيل إلبطـال بتغسـيل ولـده   بـأمر الصـادق -ما نقل عنه يف البحار 

 .)١( إمام إذا حرضهله إالَّ غسِّ اإلمام ال يُ  ألنَّ  :قال ،إمامته

ه إىلٰ  )٢(بل طرح الصدوق وجهًا آخر له إالَّ ال يُ ( أنَّ  مردُّ راد مجلة يُ )  إمامغسِّ

فلو كـان  ،سل اإلمام السابقلغُ  ٰى يتصدّ  غري اإلمام أنْ  ٰى ا تنهأي إهنَّ  ،هبا اإلنشاء

لـو  ايكون فعلي�ـ ٰى املبنوهذا  ،ة يف مقام اإلنشاءفهي مجلة خربيَّ  مرفوعاً ) لهغسِّ يُ (

 .بعد وفاة والده  وجود اإلمام اإلمام اآلخر، فتسقط داللتها عىلٰ  دَ جِ وُ 

يف  ، وهي ما رواه الصدوق  ومأخذ هذا الوجه رواية عن الرضا

أيب،  ثناحـدَّ : ، قـالمتيم بن عبد اهللا بن متـيم القـريش عن  )عيون األخبار(

ثني حـدَّ : قـال ،الطـاطري بن خلفاثني حدَّ : ، قالٰى د بن حييثني حممّ حدَّ : قال

مـن الليـل أربـع  ٰى ـمض ٰى كنت ليلة بني يدي املأمون حتَّ : قال ،هرثمة بن أعني

من الليـل نصـفه قـرع  مٰىض  فلامَّ  ،فانرصفت ،أذن يل يف االنرصاف ثمّ  ،ساعات

 .دكأجب سيِّ  :هلرثمة قل: فقال له ،قارع الباب، فأجابه بعض غلامين

دي ســيِّ  وأرسعــت إىلٰ  ،أثــوايب وأخــذت عــيلَّ  ،رعاً ـفقمــت مســ: قــال

يف  دي بسـيِّ  فإذا أنـا ،ودخلت وراءه فدخل الغالم بني يديَّ ،  الرضا

 .»يا هرثمة«: فقال يل ،صحن داره جالس

 .يا موالي يكلبَّ : فقلت

 هذا أوان ،يا هرثمة ،هوعِ سمع ا«: فقال يل ،فجلست ،»جلسا«: فقال يل

                                                

ين )١٠ذيل احلديث / ٢٤٨ص / ٤٧ج ( بحار األنوار )١(  .)٧١ص (، عن كامل الدِّ

 ).٨ذيل احلديث / ٩٨و ٩٧ص / ١ج ( عيون أخبار الرضا : راجع )٢(



 ١٠٧ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

وقد عـزم  ،أجله ، وقد بلغ الكتابي وآبائي وحلوقي بجدِّ  اهللا تعاىلٰ  رحييل إىلٰ 

يغمـس السـلك يف  ها العنب فإنَّ ان مفروك، فأمَّ مّ ي يف عنب ورُ سمّ  هذا الطاغي عىلٰ 

ـان فإنَّ مّ ا الرُّ وأمَّ  ،وجيذبه باخليط بالعنب مِّ السُّ  بعـض غلامنـه  كـفِّ  يف مَّ ه يطـرح السُّ

ـ ]يف[ه خ حبَّ ان بيده ليتلطَّ مّ ويفرك الرُّ  يف اليـوم املقبـل  ه سـيدعوينوأنَّـ ،مِّ ذلك السُّ

ر ـاحلكـم وحيضـ ينفـذ ثـمّ  ،فآكلهـا ،ويسـألني أكلهـا ،ان والعنـبمّ الرُّ  ب إيلَّ قرِّ ويُ 

ي بينـك عنّـ: فقل لـه فإذا قال ذلك ،له بيديغسِّ أنا أُ  :فسيقول فإذا أنا متُّ  ،القضاء

فعلـت ذلـك  ك إنْ فإنَّ ، سيل وال لتكفيني وال لدفنيض لغُ ال تتعرَّ : ه قال يلإنَّ  ،وبينه

 .»ه سينتهيفإنَّ ، بك أليم ما حتذر وحلَّ  ،ر عنكخِّ عاجلك من العذاب ما أُ 

 .دينعم يا سيِّ  :فقلت: قال

 بنيتـه مرشـفاً أمن  فيجلس يف علوٍّ  ،ٰى تر ٰى سيل حتَّ  بينك وبني غُ ّيل فإذا ُخ «: قال

 فسـطاطاً  ٰى تـر ٰى سـيل حتَّـمن غُ  ءهرثمة ليش ض يافال تتعرَّ  ،سيل لينظرموضع غُ  عىلٰ 

 ،فإذا رأيت ذلـك فـامحلني يف أثـوايب التـي أنـا فيهـا، يف جانب الدار َب أبيض قد ُرضِ 

وال تكشـف  ،ويكون من معـك دونـك ،من ورائه وقف ،فضعني من وراء الفسطاط

ألـيس  ،يـا هرثمـة :ه سيرشف عليك ويقول لكنَّ فإ ،فتهلك تراين ٰى ي الفسطاط حتَّ عنّ 

وابنـه  ٰى بـن موسـ ل أبا احلسن عيلَّ غسِّ  إمام مثله، فمن يُ له إالَّ غسِّ يُ  مام الاإل زعمتم أنَّ 

 :ا نقـولإّنـ: فإذا قال ذلك فأجبه وقل له ؟من بالد احلجاز ونحن بطوس د باملدينةحممّ 

ـ متعـدٍّ  ٰى تعـدّ  فـإنْ  ،مثلـهمام إ له إالَّ غسِّ يُ  االمام ال جيب أنْ  إنَّ   مـام مل تبطـلل اإلفغسَّ

سـل غُ  عـىلٰ  َب لِـمام الذي بعده بـان غُ ي غاسله وال بطلت إمامة اإلمام لتعدّ إمامة اإل

 د ظـاهراً ابنـه حمّمـ لهباملدينة لغسَّ   الرضا ٰى بن موس أبو احلسن عيلُّ  كَ رِ ولو تُ  ،أبيه

ارتفـع الفسـطاط فسـوف  فإذا .ٰى حيث خيف هو من إالَّ  له اآلن أيضاً غسِّ وال يُ  ،مكشوفاً 

 .)١(اخلرب »...نعيش وامحلني فضعني عىلٰ  ،يف أكفاين تراين مدرجاً 

                                                

 ).١ح / ٢٧٩ - ٢٧٥ص / ٢ج ( عيون أخبار الرضا  )١(



ة   ......................................  ١٠٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ا كانت يف مقـام ألهنَّ ؛ وال تصلح هذه الرواية وجهًا ملا ذكره الصدوق 

: نفـس الروايـة قالـت أنَّ  مضافًا إىلٰ . بيان جواب للمأمون وليست لبيان الواقع

له اآلن وال يُ «  .»ٰى  هو من حيث خيفإالَّ غسِّ

يكون املـراد الـواقعي  إذ يمكن أنْ  ؛حاله فاالحتامل باٍق عىلٰ  ،وكيف كان

ـله إالَّ إمام ال يُ  كلَّ  اه أنَّ فرض صدورها هو إخبار بواقع مؤدّ  منها عىلٰ   إمـام غسِّ

والتشـكيك الـداليل .  ذلك يشـمل اإلمـام احلسـن العسـكري آخر، وأنَّ 

 وفائـدة هـذا االحـتامل وإنْ . فه مـن جهـة قيمتـهضـعِّ نعم يُ  ،يلغي االحتامل ال

 .تهقوَّ  ف عىلٰ أصل الفائدة ال تتوقَّ   أنَّ إالَّ  ،ام كربازدادت كلَّ 

 :ه ما مات عامل فذهب علمهأنَّ  عىلٰ  ما دلَّ : الطائفة العارشة

د، عن احلسني ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممّ عدَّ عن  الكليني  ٰى رو

د احللبي، عن بريد بن معاوية، عن حممّ  ٰى سويد، عن حيي النرض بنبن سعيد، عن 

والعلم يتوارث،  ،كان عاملاً  ا علي�  إنَّ «: قال، بن مسلم، عن أيب عبد اهللا 

 .)١(»من يعلم علمه، أو ما شاء اهللا  بقي من بعدهولن هيلك عامل إالَّ 

 .والرواية صحيحة السند

 ، عن حريز، عن زرارةٰى اد بن عيسمحّ  بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيلِّ وعن 

 ع،رَفـمل يُ  العلم الذي نزل مع آدم  إنَّ : قال، والفضيل، عن أيب جعفر 

 إالَّ  ا عـامل قـطُّ ه مل هيلك منّ ة، وإنَّ مَّ عامل هذه األُ   والعلم يتوارث، وكان عيلٌّ 

 .)٢(»مثل علمه، أو ما شاء اهللا مَ لِ خلفه من أهله من عَ 

 .والرواية حسنة

د، عن الربقي، عن النرض بن سويد، ، عن أمحد بن حممّ ٰى د بن حييحممّ وعن 
                                                

 ).١ح .../ ورثة العلم ة األئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢و ٢٢١ص / ١ج ( الكايف )١(

 ).٢ح .../ ورثة العلم ة األئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكايف )٢(



 ١٠٩ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

قـال أبـو : قـال ،د بن مسـلماحللبي، عن عبد احلميد الطائي، عن حممّ  ٰى حيي عن

 وترك من يعلم مثل علمه، العلم يتوارث، وال يموت عامل إالَّ  إنَّ «: جعفر 

 .)١(»أو ما شاء اهللا

وثَّقه الذي فعبد احلميد الطائي هو ابن عواض  ،والرواية صحيحة السند

 .)٢(الشيخ يف رجاله

وهو ثقة ثقـة  ،بن أيب شعبة بن عمران بن عيلِّ  ٰى احللبي فهو حيي ٰى ا حييوأمَّ 

 .)٣(صحيح احلديث

 .والباقون وثاقتهم واضحة

، عن فضالة ، عن احلسني بن سعيدد، عن أمحد بن حممّ ٰى د بن حييحممّ وعن 

العلـم  إنَّ «: يقـول سمعت أبـا جعفـر : قال ،عمر بن أبانوب، عن أيّ  بنا

 .)٤(»ع، وما مات عامل فذهب علمهرفَ مل يُ  آدم  الذي نزل مع

 وهو موىلٰ  ،راد به الكلبي أبو حفصفعمر بن أبان يُ  ،وهو حديث صحيح

 .)٥(كويف ثقة

 .والباقون وثاقتهم واضحة

 بقـي ِمـْن لن هيلك عامل إالَّ ه أنَّ  هذه أربع روايات معتربة السند دلَّت عىلٰ 

 .)٦(يف بعضها  عيلٍّ  ق العامل عىلٰ بِّ وطُ  ،بعده َمْن يعلم علمه أو ما شاء اهللا

                                                

 ).٣ح .../ ورثة العلم ة األئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكايف )١(

  ).٥٠٤٥/٦الرقم / ٣٣٩ص (رجال الطويس ) ٢(

 ).١٣٥٩٣الرقم / ٧٨و ٧٧ص / ٢١ج ( معجم رجال احلديث: راجع )٣(

 ).٥ح .../ ورثة العلم ة األئمَّ  أنَّ باب / ٢٢٢ص / ١ج ( الكايف )٤(

  ).٨٦٩٥الرقم / ١٤ - ١٢ص / ١٤ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٥(

 .ُطبِّق ذلك يف الرواية الثانية )٦(



ة   ......................................  ١١٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ـ ¨ ةرضورة وجود اإلمام احلجَّ  ا داللتها عىلٰ وأمَّ  ه لـوال ذلـك ملـا فألنَّ

 . وعلم آبائه  من يرث علم العسكري دَ جِ وُ 

ا:  

ه يوجد جمال أنَّ  ه أتظنُّ ما ذكرناه من الروايات وأرشنا إليه دون نصِّ  بعد كلِّ 

 ؟¨ والدته للتشكيك يف التواتر عىلٰ 

 عــىلٰ  عـدد الروايــات التـي مجعهــا الشـيخ آصــف حمسـني يف الــنصِّ  إنَّ 

وجمموع ما يدخل حتت . )١(رواية، اثنان منها صحيحتا السند) ٣٢( ¨ والدته

 وبعضـه لـيس يف سـنده إالَّ . بكثري يتجاوز املائة بال شكٍّ ما ذكرناه من األبواب 

دت طبقات سند احلـديث، وبعـض ا لو تعدَّ ة احتامل أكرب ممَّ عطيه قوَّ ا يُ رجالن ممَّ 

 .األسانيد جتد فيها اثنني أو ثالثة من أعاظم الرواة وأعيان الفقهاء

ــا أنْ  ــا لــو أردن ــامح وقلن ــا إنَّ : نتس ــة مــن هــذه الرواي ــات الرواي ت إثب

 ٰى ي حاصل إثباهتا امللحوظ فيه احتامل صدورها وإرادة هذا املعن، أ¨ لوالدته

 ،وهو أكثر بكثري يف العديد منها بال شـكٍّ  ،ليف املعدّ %) ١٠( ٰى منها كان بمستو

من درجة الكشف ثبَّتـت املطلـوب بـام قابـل  ٰى مائة رواية مثبتة هبذا املستو فإنَّ 

 .ةيف نفسها مائة مرَّ %) ٩٠(حاصل رضب 

من املليون، وما قابلـه يسـاوي ) ٢٧٫٥(وهذا ما يساوي تقريبًا ما قابل 

مـن ثلـث الواحـد مـن  احتامل اخلطأ أقـّل  أي إنَّ  ،من املليون) ٩٩٩٩٧٢٫٥(

احتامل  نسبة املطابقة للواقع قد أخذناها بأقّل  العرشة آالف، هذا مع مالحظة أنَّ 

 مثل روايـة الكلينـي ، ني باملائةوبعضها قد يتجاوز الثامن ،وهو العرشة باملائة

ومثـل  ،)٢(ة عن الربقي عن داود بن القاسم اجلعفري يف الطائفة الرابعةعن العدَّ 
                                                

 .أكثر من أربعني رواية ، وفيه أنَّ هذا الباب فيه)٢٠٨ص /٢ج (مرشعة بحار األنوار : راجع) ١(

مت يف ) ٢(   .، فراجع)٨٥ص (تقدَّ



 ١١١ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

د الذي نقل خروج النهي عـن زيـارة مقـابر بن حممّ  عن عيلِّ  رواية الكليني 

د بن أمحد بن عن حممّ  ،عن الغضائري والرواية التي نقلها الطويس ، )١(قريش

ل وابن ورواية الصدوق عن أبيه وابن املتوكِّ ، )٢(امبن مهّ  حمّمد أيب عيلٍّ عن  ،داود

مثـل  أنَّ  ٰى وأنـا أر ،)٣(د بن عثامن العمريسألت حممّ : قال ،الوليد عن احلمريي

 %).٩٠(كشف قد يتجاوز  هذا السند يوصل إىلٰ 

 .الغاية هي التمثيل ال االستقصاء فإنَّ  ولنقف عند هذا احلدِّ 

 .¨ والدته ة عىلٰ ة الدالَّ ك يف تواتر األدلَّ شكِّ تقيض عجبًا ملن يُ  ولك أنْ 

شري إليـه أكثـر بكثـري مـن وما أُ  رَ كِ ما ذُ  أنَّ  ٰى خرأُ  ةً ُأنبِّه مرَّ  وال يفوتني أنْ 

ه قد التقاه يف غيبتـه إنَّ  :ذكر أخبار َمْن قيل ٰى  تركت استقصاء أو حتَّ املائة، كام أّين 

 .ةفردات وإن قلَّت قيمتها االحتامليَّ ، وما أكثر هذه املٰى الكرب

ما ذكرناه أو أرشنا إليه من الروايات كانت داللة األكثر منـه بالداللـة  إنَّ 

ة األمارات بام يف يَّ حجّ  بعض األعاظم ال يبني عىلٰ  وبام أنَّ ، ةة ال املطابقيَّ االلتزاميَّ 

يف هـذه الروايـات  ه ال فائـدةم أنَّ ، فقد يكون ذلك منشأ لتوهُّ ةذلك أخبار الثقا

 .¨ املشار إليه إلثبات والدة اإلمام ٰى وفق املبن

ة األمارات يَّ إثبات حجّ  احلاجة إىلٰ  ل هذا البحث أنَّ نّا يف أوَّ نا سبق وبيَّ لكنَّ 

د ام هـي يف دائـرة التعبُّـإنَّـ -ون عـربِّ كـام يُ  -ة أو يف مثبتاهتا يف مداليلها االلتزاميَّ 

األمـارة مـن  بًا عـىلٰ ال ما كان مرتتِّ  ،ة األمارةيَّ جّ يثبت بواسطة ح يمكن أنْ  وما

 .ة بهيَّ ه أثر تكويني ال عالقة لدليل احلجّ فإنَّ  ،جهة الكشف

ة ولو كانـت حاصـلة بـرتاكم االحـتامل الدالالت القطعيَّ  وهذا يعني أنَّ 

                                                

مت يف ) ١(  .، فراجع)٨٤ص (تقدَّ

مت يف ) ٢(  .، فراجع)٨٤ص (تقدَّ

مت يف ) ٣(  .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ



ة   ......................................  ١١٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

عـدم  عـىلٰ  ٰى ن بنـممَّ  د اخلوئي ومثل السيِّ  ،ةديَّ ة التعبُّ يَّ احلجّ  ٰى ربط هلا بمبن ال

ة مـثالً عـن يَّـتها الظنّ ه ال يريد إسقاط كاشفيَّ أنَّ  ة األمارة يف مثبتاهتا ال شكَّ يَّ حجّ 

 .ةاملداليل االلتزاميَّ 

 .ةهذه الكاشفيَّ   إىلٰ ويف تراكم االحتامل ال نحتاج إالَّ 

مـد يف عتَ والـذي ال يُ  ،أي القطعـي ،والتواتر من وسائل اإلثبـات الوجـداين

 كشف الروايات املتـواترة يف موضـوع معـنيَّ  بل عىلٰ  ،ةالرشعيَّ  ةيَّ احلجّ  حصوله عىلٰ 

أو  ،-يف التـواتر اللفظـي  -مثًال عن ثبوت صدور هذا اللفظ قطعـًا مـن املعصـوم 

 أو ثبوت صدور رواية واحدة عـىلٰ  ،-يف التواتر املعنوي  - ٰى ثبوت صدور هذا املعن

 .واجلزم ذلك بنحو البتِّ  كلُّ  ،-يف التواتر اإلمجايل  -من الروايات املتواترة  األقّل 

 .املزبور ال عالقة له بحصول التواتر أو عدمه ٰى فاملبن

مـن  بـدَّ  ال :مة والتـي قلنـابعض القواعد املقدّ  أنَّ  ه إىلٰ نوِّ أُ  وال يفوتني أنْ 

قد يكون بعضها  ،ةمنها والكاشفيَّ ة االحتامل احلاصل ر يف قوَّ ؤثِّ ا تُ مالحظتها ألهنَّ 

من  ام مل نذكرها هناك لالستغناء عنها بعد هذا الكمِّ وإنَّ  ،ا مل ُنِرش إليه يف التطبيقممَّ 

يف نفسه إذا  ام ذكرهتا ليالحظها الباحث لقطع الشكِّ ع فيها، وإنَّ الروايات والتنوُّ 

ِ ذلك  ،ب اجلزم والقطع عليهك يف حصول التواتر وترتُّ شكَّ  َر �
�
ك

�
 يَذ

ْ
ن

َ
 أ

َ
راد

َ
َمْن أ
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ُ
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ُ
 ش

َ
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َ
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 .)٦٢: الفرقان( �أ

اا  مل واا ا  ة :  

ــ إنَّ : قـد يقــول قائــل د الســيِّ  ٰى ة ال يــرتبط بمبنــتــراكم االحـتامل كنظريَّ

ال   د اخلوئيالسيِّ  ٰى ه وفق مبنفاحلديث عن أنَّ  ،أو غريه يف التواتر  اخلوئي

اخلـوض يف تـراكم  هـذا يكـون وعـىلٰ ، ¨ والدة اإلمـام ق التواتر عـىلٰ يتحقَّ 

 .النزاع ة عن حملِّ باملرَّ  ااالحتامل أجنبي� 

ـ ؛يف التواتر ٰى مبن مع أيِّ  لكن تراكم االحتامل ال يتناىفٰ  فـوا م قـد عرَّ إذ إهنَّ



 ١١٣ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

كان يف هذا التعريف  وإنْ  -الكذب  ه إخبار مجاعة يمتنع تواطؤهم عىلٰ التواتر بأنَّ 

يكون املقصود إخبار مجاعـة يمتنـع خمالفـة خـربهم  وينبغي أنْ  ،-نوع مساحمة 

فقد يكون منشأ خمالفة الواقع  ،كام ال دخالة للكذب ،فال دخالة للتواطؤ ،للواقع

 .اخلطأ واالشتباه من املخرب

تراكم  و أنَّ يف التواتر ه ٰى مبن ة الرتاكم وبني أيِّ ووجه عدم التنايف بني نظريَّ 

 وهذا قابل لالنطباق عىلٰ  ،ة حصول العلم من اخلرب املتواتر لنا كيفيَّ بنيِّ االحتامل يُ 

والـذي بموجبـه  ،والتي اختلفت من حيث العدد املعترب يف املخربين ،املباين كلِّ 

 .حيصل القطع بمطابقة خربهم للواقع

إذ  ؛يف التـواترما هو معتـرب  قد ينعكس األخذ برتاكم االحتامل عىلٰ  ،نعم

مـا  بـل املـدار عـىلٰ  ،كانت أصل الكثرة معتـربة ة للعدد وإنْ حينها ال خصوصيَّ 

ة املخرب عنها وبمسلك ة القضيَّ ة املخرب ونوعيَّ وهذا مرتبط بنوعيَّ  ،حيصل به اجلزم

اه يكون احتامل الصدق يف خربه أكـرب خالف متبنّ  ة عىلٰ رب بقضيَّ فمن ُخي  ،الراوي

هذا فقد حيصل التواتر بإخبار عرشة وقد  وعىلٰ . اهة موافقة ملتبنّ بقضيَّ ا لو أخرب ممَّ 

 .ال حيصل بإخبار عرشين

ِـعـامَّ  ام كون تراكم االحتامل أجنبي�ـوكيف كان، فال جمال لتوهُّ  مـن  ذَ  اختُّ

 .مسلك يف حصول التواتر

يل الـدل ألنَّ  ؛ةة أو التزاميَّـتكون الداللـة مطابقيَّـ وال فرق حينئٍذ بني أنْ 

الذي يكشف عن مدلوله املطابقي بدرجة ما يكشف بنفس الدرجة عن املدلول 

 .املالزمة االلتزامي بمقتٰىض 

ة ة األمـارات يف املـداليل االلتزاميَّـيَّ وهذا ال عالقة له أيضًا بمبحث حجّ 

 .)١(مثبوتًا وعدمًا كام تقدَّ 
                                                

  .، فراجع)٦٣ص (يف ) ١(



ة   ......................................  ١١٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

آن واا  ات:  

 :ةاآليات القرآنيَّ 

ض لذكرها وبيـان وجـه ذكرنا مجلة من اآليات الرشيفة سنتعرَّ د ما ؤيِّ ويُ 

وجود اإلمام  ةً د مستقلَّ ؤيِّ أو تُ  ت مبارشةً ثبِ وهي ال تُ  ،تأييدها بيشء من االختصار

ـووالدته، بل فيها تأييد أو ربَّ  ة يف األرض، فتحتـاج ام أكثر من تأييد لوجود حجَّ

 .تأييدامت للداللة أو الأو متمِّ  ٰى خرة أُ أدلَّ  إىلٰ 

ناٍس بِإِماِ�ِهمْ  :وىلٰ اآلية األُ 
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
د

َ
 ).٧١: اإلرساء( يَْوَم ن

دعـوة  ببيـان أنَّ  ،زمانٍ  وقد استند إليها البعض إلثبات وجود إمام يف كلِّ 

 ،ناسأُ  من إمام لكلِّ  بدَّ  ه الاألعصار، وهذا يعني أنَّ  ناس بإمامهم تشمل كلَّ أُ  كلِّ 

وهـو  ،اإلمـام احلـقُّ  )إمام(وظاهر لفظة  .يكون موجوداً  أنْ  بدَّ  ه الا يقتيض أنَّ ممَّ 

 .زمانٍ  واحد يف كلِّ 

 .دةولذلك جعلناها مؤيِّ  ،ولكن يف الداللة ما فيها

يَـْوَم  :أليب عبـد اهللا  قلـت: قال ،عبد اهللا بن سنانعن ويف الرواية 

ناٍس بِإِماِ�ِهمْ 
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
د

َ
 ؟ن

 .)١(»وهو قائم أهل زمانه، أظهرهمإمامهم الذي بني «: قال

يف قول اهللا تبارك  عن أيب جعفر ، الفضيل بن يسارويف الصحيح عن 

ناٍس بِإِماِ�ِهمْ  :وتعاىلٰ 
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
د

َ
 ،يف قومـه رسول اهللا يء جي«: قال، يَْوَم ن

من مات بني ظهـراين  واحلسن يف قومه، واحلسني يف قومه، وكلُّ  ،يف قومه وعيلٌّ 

 .)٢(»جاؤوا معه قوم

                                                

بـاب / ٥٣٧و ٥٣٦ص / ١ج (؛ الكايف )٣٣٠ح / ١٩٢و ١٩١ص / ٣ج (تفسري نور الثقلني  )١(

ة   ).٣ح .../ كلَّهم قائمون بأمر اهللا أنَّ األئمَّ

 ).٢٣و ٢٢ص / ٢ج (؛ تفسري القّمي )٣٣٢ح / ١٩٢ص / ٣ج (تفسري نور الثقلني  )٢(



 ١١٥ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

مـام إك األرض بغري رتَ ال تُ «: عن أيب عبد اهللا  ،ر الساباطيعّام وعن 

ناٍس بِإِماِ�ِهمْ  :م حرام اهللا، وهو قول اهللارِّ حالل اهللا وُحي  حيلُّ 
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
د

َ
، «يَْوَم ن

 وا أعناقهم وفتحـوافمدُّ  ،»ةً جاهليَّ  من مات ميتةً : قال رسول اهللا « :قال ثمّ 

 خرجنـا مـن فلامَّ  ،»؟ة اجلهالءأليست اجلاهليَّ «: أعينهم، فقال أبو عبد اهللا 

 رآكم مددتم أعناقكم امَّ ـة اجلهالء، ولكن لهو واهللا اجلاهليَّ : سليامن عنده قال لنا

 .)١(قال لكم كذلك وفتحتم أعينكم

 .من إمام زمانٍ  يف كلِّ  بدَّ  ه الوالروايات ظاهرة الداللة يف أنَّ 

ـ يعني أنَّ وهذا  ة الداللـة، لكـن هذه اآلية بضميمة الروايات ستكون تامَّ

ا داللتها يف حدود الظهور  .وليست نص�

ٰ  :اآلية الثانية
َ َ
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ُ
 ا�ر�ُسول

َ
ون

ُ
 ).١٤٣: البقرة( َو�َ�

ـ نَّ أ التأييدووجه  ام هـي ملـا يـدور عليـه الشهادة وفق املنطـق القـرآين إنَّ

َولِ�ـْن  مـا تكسـبه القلـوب  كانت املحاسبة عـىلٰ امَّ ـاحلساب يوم القيامة، ول

مْ 
ُ
و�ُ�

ُ
ل
ُ
َسبَْت ق

َ
ْم بِما ك

ُ
�

ُ
 ر إالَّ ـوإدراك ذلك ال يتيسَّ ، )٢٢٥: البقرة( يُؤاِخذ

نه اهللا تعاىلٰ  سـواء كانـت حـارضة أم  ،فكشف له عن مسـتور النفـوس ،ملن مكَّ

 .شؤوهنم اهللا تعاىلٰ  ناس توّىلٰ بأُ  غائبة، وذلك أمر خاصٌّ 

ة وليس جلميع أبنائها فمقام الشهادة عىلٰ  إذ ليس  ؛هذا ألفراد من هذه األُمَّ

ة هلم هذه القدرة والقابليَّ  مـا تكنـه نفـوس  الع عـىلٰ االطِّـ ة عىلٰ مجيع أفراد األُمَّ

 .ناسال

ي احليـاة كـام يف قـول ـ كانت الشهادة وفـق املنطـق القـرآين تقتضـامَّ ـول

ـَت  : ٰى عيسـ
ْ
ن
َ
ـَت أ

ْ
ن
ُ
ِ� ك

َ
يْ�

�
َو�

َ
ا ت م�

َ
ل
َ
ُت ِ�يِهْم ف

ْ
م

ُ
 ما د

ً
ِهيدا

َ
يِْهْم ش

َ
ُت َعل

ْ
ن
ُ
َو�

                                                

 ).١١٩ح /٣٠٣ص /٢ج (؛ تفسري العّيايش )٣٤٣ح /١٩٤ص /٣ج (تفسري نور الثقلني  )١(



ة   ......................................  ١١٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 ٰ
َ
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ْ
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َ
يِْهْم َوأ

َ
ِ�يَب َعل   ا�ر�

ٌ
ِهيد

َ
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�� )ختلـو فاآلية ال ، )١١٧: املائدة

ة يشـهدون عـىلٰ  بدَّ  ه الأنَّ  من شهادة وتأييد عىلٰ   من وجود بعض أفراد هذه األُمَّ

 .لون شهادهتم حال حياهتمويتحمَّ  ،األزمنة الناس يف كلِّ 

والشهادة ،  ة لألئمَّ ر إالَّ ـومقام الشهادة بالرشط الذي ذكرناه ال يتيسَّ 

مجيع  ظاهر يف االمتداد عىلٰ  )الناس(وأداؤها يوم القيامة، وإطالق لفظ  ،مطلقة

 .يرث اهللا األرض ومن عليها ٰى األزمنة حتَّ 

ة الوسط والشهداء عىلٰ   مر يف الروايات أهنَّ ولقد تكرَّ  ، الناس هم األُمَّ

ْم  :نزل اهللاأام نَّ إ  في رواية محران بن أعني عن الباقرف
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 الَّ إالنـاس  يكـون شـهداء عـىلٰ  وال«: قال، »]١٤٣: البقرة[ َعل

وفـيهم مـن  يستشـهدها اهللا، ه غري جايز أنْ ة فإنَّ مَّ ا األُ مَّ أل، فُس والرُّ  ة األئمَّ 

 .)١(»حزمة بقل جتوز شهادته يف الدنيا عىلٰ  ال

عبد  سألت أبا: قال ،- ٰى مبن وهي صحيحة عىلٰ  -ويف رواية بريد العجيل 

ٰ  :عن قول اهللا  اهللا 
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جه يف جَ خلقه، وُح  ، ونحن شهداء اهللا عىلٰ ٰى ة الوسطمَّ نحن األُ «: فقال، ا��اِس 

 .)٢(»أرضه

نفس  -آخر  وصحيحة عىلٰ  ٰى مبن وهي حسنة عىلٰ  - ٰى خرروايته األُ ويف 

 .)٣(ٰى املعن

                                                

 ).٣١٤ص / ٣ج (؛ مناقب آل أيب طالب )٤١١ح / ١٣٥ص / ١ج ( نور الثقلنيتفسري  )١(

بــاب يف أنَّ / ١٩٠ص / ١ج (، عـن الكـايف )٤٠٢ح / ١٣٤ص / ١ج ( نـور الثقلــنيتفسـري  )٢(

ة شهداء اهللا   ).٢ح / عٰىل خلقه األئمَّ

 ).٤٠٣ح / ١٣٤ص / ١ج (تفسري نور الثقلني  )٣(



 ١١٧ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

تفصيله،  وكيف كان فاالستدالل باآلية منفردة مدخول بام ليس هذا حمّل 

الداللة بضميمة الروايات الـواردة يف  كام ال غبار عىلٰ  ،لكن التأييد ال غبار عليه

 .الكالم حملِّ  تفسريها أو تطبيقها عىلٰ 

 أنَّ  فت إىلٰ لتَ وليُ . إعادة الكالم هناك فال حاجة إىلٰ  ،ة اآلياتوهذا شأن بقيَّ 

ام هو فيام إذا أمكن القطع من جمموع اآلية والروايات امللحقة هبا ة الداللة إنَّ متاميَّ 

 .ر القطع يف موارد املعتقدقناه من رضورة توفُّ وفق ما حقَّ 

  :اآلية الثالثـة
ْ
 �ِل

َ
 َر��ك

َ
 قال

ْ
 َو�ِذ

ً
ـة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 جاِعل

�
ِة إِ�

َ
 َمالئِ�

 ).٣٠: البقرة(

 كانت مطلقة أي مل تكـن خالفـة امَّ ـاخلالفة املجعولة ل وتوجيه داللتها أنَّ 

 وضعت اإلنسان يف األرض ليخلف من قبله، بل أّين  ٰى ملوجود آخر ليصبح املعن

 .هو خليفة للجاعل وهو اهللا تبارك وتعاىلٰ 

ة اخلالفة التي كانت مطلوبة للمالئكة هي اخلالفة اإلهليَّـ أنَّ ويدعم ذلك 

 .ة املاضيةال اخلالفة عن املخلوقات األرضيَّ 

ه لو كانت اخلالفة املرادة عن غريه من املخلوقات مل يكن جمـال ده أنَّ ؤيِّ ويُ 

 ا��  :الستغراب املالئكة بقوهلم
ُ

 ِ�يهـا َو�َْسـِفك
ُ
ِسـد

ْ
ف

ُ
 ِ�يها َمْن �

ُ
َعل

ْ َ
�

َ
 مـاءَ أ

 مَ فِلـ ،فمن كانوا قبـل النـوع اإلنسـاين عـاثوا فسـادًا يف األرض، )٣٠: البقرة(

 االستغراب من املالئكة؟

يف خمتلف الشـؤون، ومـن  وإطالق اخلالفة يعني خالفة اإلنسان هللا تعاىلٰ 

ف عليـه ا تتوقَّـمور، وممَّ ف املناسب يف األُ ر القدرة يف اخلليفة للترصُّ هنا لزم توفُّ 

بجميـع صـفات املسـتخِلف وشــؤون  ذلـك كـون اخلليفــة عاملـاً  عـىلٰ القـدرة 

 .يستخلفه فيه، وهو اإلنسان الكامل الذي يكون خليفة اهللا يف أرضه ما

بـل  ، مل تكن هذه اخلصائص ثابتة جلميع الناس، إذن فاملراد الـبعضامَّ ـول

 .وهو األوحدي ،بعض اآلحاد



ة   ......................................  ١١٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 : وحني استعمل القرآن مفردة
ٌ

ذلك استمرار هذا اجلعل  اقتٰىض  جاِعل

 .يوم القيامة إىلٰ   ل خلقة آدميف أمد الزمان من أوَّ 

قلـت أليب : قـال ،رد بن إسحاق بن عّام حممّ نا عليه رواية تدلُّ  ٰى وهذا املعن

 من آخذ عنه ديني؟ ني إىلٰ  تدلَّ أَال  :ل احلسن األوَّ 

 ،سول اهللا رقرب  إىلٰ  خذ بيدي فأدخلنيأأيب  إنَّ  ،هذا ابني عيلٌّ «: فقال

  :قال اهللا  إنَّ  ،يا بنيَّ : فقال
ً
ـة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 جاِعل

�
إذا  اهللا  وإنَّ ، إِ�

 .)١(»به وىفٰ  قال قوالً 

 من آخذ عنه ديني بعد وفاتك؟ :سؤال السائل وكأنَّ 

  : وقوله
ً
ة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 جاِعل

�
 أجعل ذلك أبـدًا إّين  :أراد به إِ�

 .يوم القيامة خيل األرض من خليفة إىلٰ وال أُ 

 مـت إىلٰ مِّ فكيـف عُ ، جعل اخلالفة آلدم  اآلية ناظرة إىلٰ  إنَّ  :ال يقال

 أبناء نوعه؟

فقـط ملـا   لو كان املالئكة قد فهموا جعلهـا لشـخص آدم: ه يقالألنَّ 

 : يقولوا ساغ هلم أنْ 
ُ

 ِ�يها َو�َْسِفك
ُ
ِسد

ْ
ف

ُ
 ِ�يها َمْن �

ُ
َعل

ْ َ
�

َ
ماءَ أ  .الً أوَّ هذا  .ا��

لألسـامء،   بتعلـيم آدم ل اهللا تعاىلٰ بَ  كان دفع شبهتهم من قِ امَّ ـل :وثانياً 

 .ك الدماءسفِ د فيها وال يُ فِس ال يُ   هت هلم أنَّ ثبِ يُ  بل كان املناسب أنْ 

ة للعلم ما كانت موجودة فاملجعول للخالفة آدم النوعي، واملناط فيه قابليَّ 

ام إنَّـ:  لقالواوإالَّ  ،هامه بعض األسامء أو كلَّ قد علَّ  ه تعاىلٰ د أنَّ ال جمرَّ عند املالئكة، 

 .اهاك أعلمته إيّ أجابك وأنبأنا باألسامء ألنَّ 

الذي  أنَّ  من إشارة إىلٰ  )معلَّ ( إىلٰ  )أعلم(ـ بل ال خيلو العدول عن التعبري ب

إذ  ؛اإلعـالم، فـالتعليم غـري  د طباعة أسامء يف ذهـن آدمحصل مل يكن جمرَّ 
                                                

 ).٤ح / باب اإلشارة والنصِّ عٰىل أيب احلسن الرضا / ٣١٢ص / ١ج ( لكايفا )١(



 ١١٩ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

التفكـري واالسـتنتاج واإلعـالم  وهي هنا عىلٰ  ،ةه إفادة القابليَّ التعليم يوحي بأنَّ 

 .إفادة معلومة

ــا يتَّ  ــن هن ــح أنَّ وم ــاىلٰ  ض ــن  اهللا تع ــاط  -مل يك ــع من ــان واق ــام بي يف مق

عند  رِّ ـينفي ما ذكرته املالئكة من وجود نزعة الش أنْ  بحاجة إىلٰ  -االستخالف 

 ،تقرير ذلك عند بعض أبناء النوع بني النوع اإلنساين، بل سكوته عنها يشري إىلٰ 

 .تهم املطلقةغالبيَّ  ٰى بل حتَّ 

 : اآلية الرابعة
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ما بَل

َ
 ).٦٧: املائدة( ف

وفق هذه اآلية بتبليغ أمر للنـاس   هأمر نبيَّ  اهللا تبارك وتعاىلٰ  ن أنَّ ببيا

ريعة كالعدم يف صـورة تبليـغ ـما بلغ من تفاصيل الش يكون التبليغ السابق لكلِّ 

قد امتثل   النبيَّ  التارخيي والروائي نجد أنَّ  ٰى املعط هذا األمر، وحني نأيت إىلٰ 

أمـري  أنَّ  هنـاك عـىلٰ  ، حيث نـصَّ مٍّ غدير ُخ  يف  هذا األمر بأخذ البيعة لعيلٍّ 

 هبم مـن أنفسـهم باملؤمنني من أنفسهم كام كان هو أوىلٰ  أوىلٰ  ا املؤمنني علي� 

 ْٰو�
َ
ِسِهمْ  ا��ِ�� أ

ُ
ف
ْ
�
َ
ِمِنَ� ِمْن أ

ْ
ُمؤ

ْ
 ).٦: األحزاب( بِا�

جيعل ما سبق مـن تبليـغ الرسـالة   ترك تبليغ والية عيلٍّ  ا يعني أنَّ ممَّ 

خريات بيعة الغدير ونزول اآلية يف سورة املائدة كان يف أُ  كالعدم، وبمالحظة أنَّ 

ة يف تبليـغ الواليـة، ومـا ة بالغـة الشـدَّ يَّـهناك أمهّ  أنَّ  نصل إىلٰ   حياة النبيِّ 

 :يوجب ذلك أحد أمرين

، غها النبيُّ بلِّ يف الرشيعة مل يُ  ٰى خروتعليامت أُ  اً هناك أحكام أنَّ : لاألوَّ 

من أخذ البيعة له  بدَّ  ة، وكان الإلكامل املهمَّ   أمري املؤمنني فأوكل األمر إىلٰ 

 .طيعوه فيام يأمرهممن الناس ليُ 

ذهبـت  ٰى ريعة منوطـًا بـه، فـإذا انتفــهناك أمرًا يكون بقاء الش أنَّ  :الثاين

 .فتكون كالعدم ،الرشيعة أدراج الرياح



ة   ......................................  ١٢٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فه ل ا االحتامل األوَّ أمَّ  نـة ال ريعة غـري مبيَّ ـبقاء بعض أحكام الش أنَّ فيُضعِّ

 : إذا كان املراد من قوله تعاىلٰ إالَّ  مَّ هُ يستوجب تنزيل ما بلغ منها منزلة العدم، اللَّ 

 
ُ
َه َت رِسا�َ

ْ
غ
�
ما بَل

َ
 ه حيتاج إىلٰ ألنَّ  ؛غت متام رسالته، وهو خالف الظاهرما بلَّ  :ف

ما ال يقولـه ال  واألصل عدم التقدير، وأعني بالظاهر ظاهر حاله يف أنَّ  ،التقدير

 .يريده

ريعة ـإثبات عدم بيان بعض أحكام الشـ ل إىلٰ كذلك حيتاج االحتامل األوَّ 

ريعة ـات الشإذ الكثري من جزئيّ  ؛وهذا ال مشكلة كبرية فيه،  عهد النبيِّ  عىلٰ 

مل   ري اآليات وأحاديـث النبـيِّ تطبيق تعاليمها فضالً عن تفس ٰى ولو بمستو

 .ضح يف زمانهتتَّ 

 . االحتامل الثاينفيتعنيَّ 

 ،رُّ ـال يضـ أنَّـه إالَّ  ،للمناقشة يف وجه الداللة هذا جماالً  لكن اإلنصاف أنَّ 

دة دة ومل نرد من سوقها هنا أكثر من إثبات كوهنا مؤيِّ اآلية كانت مؤيِّ  من جهة أنَّ 

 .زمانٍ  يف كلِّ  ة هللا تعاىلٰ وجود حجَّ  املتواترة ولو إمجاالً عىلٰ ملا ثبت بالروايات 

 أنَّ  ال شهادة فيها منفردة لكن الروايـات دلَّـت عـىلٰ  ٰى خروهناك آيات أُ 

قاُ�وا  :، منها قوله تعاىلٰ  املراد هبا هو اإلمام
َ
رِض أ

َ ْ
ْم ِ� األ

ُ
اه

�
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�
 َمك

ْ
يَن إِن ِ

�
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َ
�ة ُوا ا�ز�

َ
 َوآت

َ
الة ،  ففي رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر، )٤١: احلّج ( ا�ص�

كهم اهللا ملِّ واملهدي وأصحابه يُ  ،ةآخر األئمَّ  إىلٰ   دآلل حممّ اآلية هذه «: قال

ع دَ ميـت اهللا بـه وبأصـحابه البِـويُ  ،ينر الـدِّ ظِهـويُ  ،مشارق األرض ومغارهبـا

 .)١(»لظلمل ثرأ ٰى رال يُ  ٰى حتَّ  والباطل كام أمات السفه احلقَّ 

املهـدي هـو ابـن احلسـن  إنَّ  :من إضـافة الروايـات التـي قالـت بدَّ  وال

 . العسكري

                                                

 .)٨٧ ص /٢ ج( تفسري القمي )١(



 ١٢١ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ام اإلتيـان إذ لـيس الغـرض هـو االستقصـاء وإنَّـ ؛هبذا املقـدار ولنكتِف 

 .هذا األمر بشواهد وأمثلة من الدوال عىلٰ 

اات ا:  

رضورة وجـود  ة عـىلٰ ب الكالم سيقت كأدلَّ تُ ة تناثرت يف كُ هناك وجوه عقليَّ 

شـخص  عـىلٰ  تنصـبَّ  دون أنْ   أو حافظ للرشيعة بعد النبيِّ  زمانٍ  ة يف كلِّ حجَّ 

 ،ةاحلديث عن شخص هو حديث عـن مسـألة جزئيَّـ ألنَّ  ؛ة يف زماناإلمام أو احلجَّ 

أمكـن نفـي  وإنْ . اتيّ مساحة عمله الكلّ  ألنَّ  ؛ات إثباتاً اجلزئيّ  ق إىلٰ والعقل ال يتطرَّ 

بـل عـن طريـق إقامـة  ،ةالدليل العقـيل لكـن ال بـام هـي جزئيَّـ ة اعتامدًا عىلٰ اجلزئيَّ 

 .ات قطعاً  يقتيض انتفاء اجلزئيّ والسلب الكّيل  ،النفي الكّيل  الربهان عىلٰ 

بـل  ،ة إلمكان املناقشة فيهـاا أدلَّ ض لبعضها ال بعنوان أهنَّ ونحن هنا نتعرَّ 

 .داتبعنوان املؤيِّ 

وال تـورث القطـع  ،الـدليل ب القطـع عـىلٰ واملناقشات تورث انتفاء ترتُّ 

نت املناقشة مؤونة زائدة يمكن مـن خالهلـا إثبـات بانتفاء املدلول، إالَّ   إذا تضمَّ

 .القطع باالنتفاء

 :الوساطة يف الفيض: لاألوَّ 

د التوحي ٰى ـوهذا مقتض ،يف أصل وجودها اهللا تعاىلٰ  األشياء حمتاجة إىلٰ  إنَّ 

 .يشء وال خالق سواه خالق كلِّ  يف اخلالقية، فاهللا تعاىلٰ 
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، فلو انقطع عنها الفيض اإلهلـي آلٍن واألشياء حمتاجة يف بقائها إليه تعاىلٰ 

وجودها، ومن هنا مل ولن ينقطع الفيض عـن املوجـودات يف  ٰى من الزمان النتف

 .ظرف وجودها
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ذ اهللا تعاىلٰ  ـ وسائط يف إيصال فيضه إىلٰ  وقد اختَّ ة خملوقاته، وقد دلَّت األدلَّ

وسائط بني اهللا وبني خلقه يف ذلـك، وهـذا   وآله الكرام  النبيَّ  أنَّ  عىلٰ 

 من واحد منهم يف كـلِّ  بدَّ  ه الا يعني أنَّ ممَّ ،  ه ال بقاء للوجود بدوهنميعني أنَّ 

  ، وهذا يقتيض وجود أحدهم يف فرتة ما بعد رحيل احلسن العسكريزمانٍ 

 .¨ ة اإلمام احلجَّ زماننا، وليس هو إالَّ  إىلٰ 

ـ :ا ملاذا مل نقـلالتأييد، أمَّ هذه هي جهة  وسـاطة الفـيض  ه دليـل؟ ألنَّ إنَّ

واسطة يف الفيض   تكون واسطة الفيض يف هذه النشأة، فالنبيُّ  تقتيض أنْ  ال

رق ـتشـ قبـل أنْ  هف عامل اإلمكان بوجـودرَّ ـفلقد تش ،هذه النشأة قبل جميئه إىلٰ 

 .األرض بوالدته

 :قاعدة اللطف: الثاين

ورضورة وجود إمام يف   يف إثبات رضورة بعثة األنبياء ا استند إليهممَّ 

يف مبحـث  )١()ةعقائـد اإلماميَّـ(ص ما ذكره يف لخِّ ولنُ . قاعدة اللطف زمانٍ  كلِّ 

 :ة يف نقاطالنبوَّ 

نوازع الفسـاد  هاإلنسان خملوق غريب األطوار، وقد اجتمعت في إنَّ  - ١

كه العواطـف والغرائـز رِّ ، ُحت ٰى خرمن جهة وبواعث اخلري والصالح من جهة أُ 

 .ده العقل والضمريرِش ويُ 

بـني العاطفـة  اة مسـتمر� ال يزال اخلصام الداخيل يف النفس اإلنسـانيَّ  - ٢

ُ ، النفس العاطفة وجنودها هذين املتخاصمني أثرًا عىلٰ  والعقل، وأشدّ 
َ

�
ْ
�

َ
َوما أ

ِمِنَ� 
ْ
ْو َحَرْصَت بُِمؤ

َ
 ).١٠٣: يوسف( �ا��اِس َو�

ه رُّ ـما يض يعرف كلَّ  العه ال يستطيع أنْ ة اطِّ لقصور اإلنسان وحمدوديَّ  - ٣

                                                

  ).٦٤ - ٤٨ص (عقائد اإلماميَّة : راجع) ١(



 ١٢٣ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

يبلـغ مراتـب  ي أو النـوعي، وألجـل أنْ ـالشخصـ ٰى املستو وينفعه، سواء عىلٰ 

 .د له معامل الطريقدِّ من ُحي  السعادة حيتاج إىلٰ 

ُهْم  يبعـث رسـوالً  لطفه أنْ  اهللا بمقتٰىض  ألجل ذلك وجب عىلٰ  - ٤
ْ
ِمـن

 
َ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
� )٢: اجلمعة.( 

 .واللطف يقتضيه كامل اهللا املطلق عندما يوجد القابل املستعدُّ 

 :صهما ملخَّ  )١(وأضاف يف مبحث اإلمامة

عرص إمام هادي خيلـف  يكون يف كلِّ  أنْ  بدَّ  ة، فالاإلمامة لطف كالنبوَّ  إنَّ 

 .ما فيه الصالح يف وظائفه من اهلداية واإلرشاد إىلٰ  النبيَّ 

ل وبعـث األنبيـاء هـو نفسـه يوجـب ُس فالدليل الذي يوجب إرسال الرُّ 

ر مـن العصـور مـن إمـام ـخيلو عص وعليه ال جيوز أنْ . نصب اإلمام بعد النبيِّ 

 .مفروض

قاعدة اللطف وتطبيقها يف هذا اخلصوص  ستفاد اإلشارة إىلٰ تُ  ويمكن أنْ 

بـن إبـراهيم، عـن  عيلِّ عن  الكليني  ٰى فقد رو، من رواية يونس بن يعقوب

فـورد  كنت عند أيب عبد اهللا  :قال ،ن ذكره، عن يونس بن يعقوبأبيه، عمَّ 

وقـد  ،كالم وفقه وفـرائض  رجل صاحبإّين : فقال ،عليه رجل من أهل الشام

 .جئت ملناظرة أصحابك

أو مــن  مـن كـالم رسـول اهللا  كالمــك«: فقـال أبـو عبـد اهللا 

 .»عندك؟

 .ومن عندي، من كالم رسول اهللا : فقال

 .»رشيك رسول اهللا؟ فأنت إذاً «: فقال أبو عبد اهللا

 .ال: قال
                                                

  ).٨٨ - ٦٥ص (عقائد اإلماميَّة : راجع) ١(



ة   ......................................  ١٢٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 .»ربك؟ُخي  عن اهللا  فسمعت الوحي«: قال

 .ال: قال

 .»؟فتجب طاعتك كام جتب طاعة رسول اهللا «: قال

 .ال: قال

هذا قد خصـم  ،يا يونس بن يعقوب«: فقال إيلَّ  فالتفت أبو عبد اهللا 

 .»متهن الكالم كلَّ ِس لو كنت ُحت  ،يا يونس«: قال ثمّ  ،»ميتكلَّ  نْ أقبل  نفسه

عن  ٰى سمعتك تنه ّين إ ،علت فداكُج : من حرسة، فقلت هلا فيا: قال يونس

هذا ينقاد وهذا ال ينقاد، وهـذا  :الكالم يقولون ويل ألصحاب: الكالم وتقول

 .نعقله وهذا ال نعقله ينساق وهذا ال ينساق، وهذا

 وذهبوا إىلٰ  تركوا ما أقول نْ إفويل هلم : ام قلتإنَّ «: فقال أبو عبد اهللا 

 .»دخلهأمني فمن املتكلِّ  ٰى الباب فانظر من تر اخرج إىلٰ : قال يل ثمّ ، »ما يريدون

ن الكـالم، وأدخلـت األحـول ِسـكان ُحي فأدخلت محران بن أعني و :قال

ن الكـالم، وأدخلـت ِسـوأدخلت هشام بن سامل وكـان ُحي ، ن الكالمِس وكان ُحي 

بـن  م الكالم من عيلِّ ، وكان قد تعلَّ أحسنهم كالماً  قيس بن املارص وكان عندي

 يستقرُّ  قبل احلجِّ  وكان أبو عبد اهللا  - بنا املجلس  استقرَّ فلامَّ  ،احلسني 

 .-يف جبل يف طرف احلرم يف فازة له مرضوبة  اماً أيّ 

 :فقـال ،فـإذا هـو ببعـري خيـبُّ  ،فأخرج أبو عبد اهللا رأسه من فازتـه: الق

 .»الكعبة هشام وربِّ «

 .ة لهرجل من ولد عقيل كان شديد املحبَّ  هشاماً  ا أنَّ فظننَّ : قال

  منالَّ إوليس فينا  ،ت حليتهل ما اختطَّ وهو أوَّ  ،مكَ فورد هشام بن احلَ : قال

 .ا منههو أكرب سن� 

 ، ثـمّ »نارصنا بقلبه ولسانه ويده«: وقال، ع له أبو عبد اهللا فوسَّ : قال

 .فظهر عليه محران ،مه، فكلَّ »م الرجلكلِّ  ،يا محران«: قال



 ١٢٥ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .فظهر عليه األحول ،مهفكلَّ ، »مهكلِّ  ،يا طاقي«: قال ثمّ 

 .تعارفا، ف»مهكلِّ  ،يا هشام بن سامل«: قال ثمّ 

بـو عبـد فأقبـل أ ،مهفكلَّ  ،»مهكلِّ «: لقيس املارص أبو عبد اهللا  قال ثمّ 

 .ا قد أصاب الشاميممَّ  يضحك من كالمهام  اهللا

 .»-م كَ هشام بن احلَ  نييع -م هذا الغالم كلِّ «: فقال للشامي

 .مامة هذاإني يف لْ َس  ،يا غالم :فقال هلشام ،نعم: فقال

أنظر خللقـه أم  كأربُّ  ،يا هذا: قال للشامي ثمّ  ،ارتعد ٰى فغضب هشام حتَّ 

 خلقه ألنفسهم؟

 .نظر خللقهأ بل رّيب : فقال الشامي

 بنظره هلم ماذا؟ ففعل: قال

قيم أودهم فهم ويُ توا أو خيتلفوا، يتألَّ كيال يتشتَّ  ودليالً  ةً أقام هلم حجَّ  :قال

 .مربهم بفرض رهبِّ وُخي 

 فمن هو؟: قال

 .رسول اهللا : قال

 ؟فبعد رسول اهللا : هشام قال

 .ةنَّ الكتاب والسُّ : قال

 ا؟ة يف رفع االختالف عنّ نَّ الكتاب والسُّ  فهل نفعنا اليوم: قال هشام

 .نعم: قال الشامي

 اك؟نا وأنت ورصت إلينا من الشام يف خمالفتنا إيّ أاختلفنا  مَ فلِ : قال

مـا لـك ال «: للشـامي  فسـكت الشـامي، فقـال أبـو عبـد اهللا: قال

 .»م؟تتكلَّ 

ـ نَّ إ: قلُت  مل نختلف كذبت، وإنْ : قلُت  إنْ : قال الشامي ة نَّ الكتـاب والسُّ



ة   ......................................  ١٢٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

قـد اختلفنـا : قلـُت  نْ إو، ام حيتمالن الوجوهألهنَّ  ؛ا االختالف أبطلتيرفعان عنّ 

يل عليه هـذه  نَّ أ الَّ ، إةنَّ فلم ينفعنا إذن الكتاب والسُّ  ،عي احلقَّ ا يدَّ منّ  واحدٍ  وكلُّ 

 .ةاحلجَّ 

 .»اه جتده ملي� لْ َس «: قال أبو عبد اهللا ف

 م أو أنفسهم؟رهبُّ أنظر للخلق أمن  ،يا هذا: فقال الشامي

 .أنظر هلم منهم ألنفسهم مرهبُّ : فقال هشام

ربهم أودهـم وُخيـ قـيمفهل أقام من جيمع هلم كلمـتهم ويُ : فقال الشامي

 هم من باطلهم؟بحقِّ 

 أو الساعة؟ يف وقت رسول اهللا : قال هشام

 والساعة من؟ ،، رسول اهللا يف وقت رسول اهللا: قال الشامي

خبـار السـامء أربنـا بإليه الرحال، وُخي  دُّ َش القاعد الذي تُ  هذا: فقال هشام

 .عن جدٍّ  عن أٍب  وراثةً ] واألرض[

 علم ذلك؟أ نْ أفكيف يل : قال الشامي

 . بدا لكه عامَّ لْ َس : قال هشام

 .السؤال فعيلَّ  ،قطعت عذري :الشامي قال

 خربك كيف كان سفرك؟ وكيف كانأُ  ،يا شامي«: فقال أبو عبد اهللا 

 .صدقت، أسلمت هللا الساعة: قبل الشامي يقولأ، ف»طريقك؟ كان كذا وكذا

 ،يـامنسالم قبل اإلاإل نَّ إبل آمنت باهللا الساعة، «: أبو عبد اهللا  فقال

 .»ونيامن عليه يثابويتناكحون، واإل وعليه يتوارثون

 .)١(اخلرب.. .صدقت: فقال الشامي

ة االستدالل بقاعدة اللطف لإلشكال يف اقتضاء اللطف وإنَّام مل نقل بتامميَّ 

                                                

ة/ ١٧٣ - ١٧١ص / ١ج (الكايف ) ١(   ).٤ح / باب االضطرار إٰىل احلجَّ



 ١٢٧ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ه منقوض عليها بأجيال خلت مـن النـذير ألنَّ  ؛زمانٍ  رضورة وجود إمام يف كلِّ 

 
َ
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 ث فيهـا نبـيٌّ بعَ مل يُ م ، وُأمَ )٦: يس( ِ�ُن

  سرتاليا منذ بعثة النبـيِّ وال يوجد فيهم إمام لقرون متامدية كاألمريكتني وأُ 

 .زمان وصول احلضارة هلم إىلٰ 

 :ةالرمحة اإلهليَّ : الثالث

ته املطلقة، ، وكذا رحيميَّ الكامل املطلق ثابت هللا تبارك وتعاىلٰ  وتوجيهه أنَّ 

 احلاجـب وشـعرًا عـىلٰ  خيلق له شعرًا عىلٰ  أنْ  بنظام اخلري قد اقتٰىض  وعلمه تعاىلٰ 

 .وغري ذلك ،ر أمخس القدمقعِ يُ  أنْ  األشفار، كام اقتٰىض 

ل ُسـوجود األنبيـاء والرُّ  ضِ تلك املنافع ومل تقت فهل اقتضت عنايته تعاىلٰ 

هم وسـوقهم نحـو سـعادهتم يف حهم ويرضُّ صلِ لتعليم الناس ما يُ   ةواألئمَّ 

 الدنيا واآلخرة؟

مـع عـدم  ة املحـلِّ كامله املطلق ورمحته املطلقة وعلمـه وقابليَّـ مقتٰىض  إنَّ 

 يف كلِّ  بدَّ  فال ، لزم اخللف يف إطالق رمحته وكاملهوجود املانع هو اإلفاضة، وإالَّ 

من وجود إمام يكون إنسانًا كامالً هاديًا للنـاس مقـيًام للعـدل والقسـط،  زمانٍ 

حافظًا لدين اهللا، رافعًا للشبهة  ،دًا للرشيعة بسلوكهلعدوان، جمسِّ رافعًا للظلم وا

 .به احلكامء واالختالف، وهذا ما استدلَّ 

لكن لعـدم وجـود مـن يكـون  ،ة ال اإلماماملراد هو احلجَّ  أنَّ  وغري خفيٍّ 

املراد  التزمنا بأنَّ   ةاألئمَّ  ٰى سو  د للرشيعة بعد رسول اهللاة املجسِّ احلجَّ 

  وبعد رحيل اإلمام العسكري،  ة هو اإلمامولو من جهة تطبيق احلجَّ 

 .¨ هو اإلمام الثاين عرش

، ويكفي يف عدم الداللة الدخل لة يف هذا الوجه يف حدود التأييدوال مشك

 .قاعدة اللطف، فال حاجة لإلطالة والتكرار الذي أوردناه عىلٰ 



ة   ......................................  ١٢٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 :ةقياس األولويَّ : الرابع

 يف الروايات كوجه عقيل إلثبـات رضورة وجـود اإلمـام يف كـلِّ  رَ كِ ا ذُ ممَّ 

 .ةقياس األولويَّ  زمانٍ 

بن إبراهيم، عـن أبيـه، عـن احلسـن بـن  عيلِّ عن  الكليني  ٰى فقد رو

مجاعـة مـن  كـان عنـد أيب عبـد اهللا : قال، إبراهيم، عن يونس بن يعقوب

ار، بـن سـامل، والطيّـ وهشامد بن النعامن، محران بن أعني، وحممّ  :أصحابه منهم

 أَال ، يا هشام«: فقال أبو عبد اهللا  ،وهو شابٌّ  ،مكَ ومجاعة فيهم هشام بن احلَ 

 .»ربين كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ُخت 

ك وأستحييك وال يعمل لساين بني لُّ جِ أُ  إّين  ،يا ابن رسول اهللا: فقال هشام

 .يديك

 .»فافعلوا ءإذا أمرتكم بيش«: فقال أبو عبد اهللا

 ،رةـبلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه يف مسجد البص: قال هشام

فأتيـت مسـجد  ،رة يوم اجلمعـةـودخلت البص ،فخرجت إليه ،ذلك عيلَّ  فعظم

زر هبا من كبرية فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متَّ  فإذا أنا بحلقة ،البرصة

 فاستفرجت الناس فـأفرجوا يل، ثـمّ والناس يسألونه،  صوف، وشملة مرتد هبا

 رجل غريب تأذن يل يف إّين  ،ا العاملأهيُّ : قلت ثمّ ، ركبتيَّ  قعدت يف آخر القوم عىلٰ 

 مسألة؟

 .نعم: فقال يل

 ألك عني؟ :فقلت له

 تراه كيف تسأل عنه؟ ءيش هذا من السؤال؟ ويش ّي أ ،يا بنيَّ  :فقال

 .هكذا مسألتي: فقلت

 .كانت مسألتك محقاء نْ إو ْل َس  ،يا بنيَّ  :فقال



 ١٢٩ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .أجبني فيه: قلت

 .ْل َس  :قال يل

 لك عني؟أ :قلت

 .نعم: قال

 فام تصنع هبا؟: قلت

 .شخاصواأل هبا األلوان ٰى أر: قال

 نف؟أفلك : قلت

 .نعم: قال

 فام تصنع به؟: قلت

 .به الرائحة أشمُّ : قال

 ألك فم؟: قلت

 .نعم: قال

 فام تصنع به؟: قلت

 .أذوق به الطعم: قال

 ن؟ذُ أُ  فلك :قلت

 .نعم: قال

 فام تصنع هبا؟: قلت

 .أسمع هبا الصوت: قال

 ألك قلب؟: قلت

 .نعم: قال

 فام تصنع به؟: قلت

 .واحلواسِّ  هذه اجلوارح ام ورد عىلٰ ز به كلَّ ميِّ أُ : قال



ة   ......................................  ١٣٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 عن القلب؟ ٰى ليس يف هذه اجلوارح غنأوَ : قلت

 .ال: فقال

 ؟ذلك وهي صحيحة سليمة وكيف: قلت

أو ذاقتـه أو  ته أو رأتـهشـمَّ  ءت يف يشاجلـوارح إذا شـكَّ  إنَّ  ،يا بنيَّ : قال

 .ل الشكَّ بطِ فيستيقن اليقني ويُ  ،القلب ته إىلٰ سمعته ردَّ 

 اجلوارح؟ ام أقام اهللا القلب لشكِّ فإنَّ : فقلت له :قال هشام

 .نعم: قال

  مل تستيقن اجلوارح؟وإالَّ  من القلب بدَّ  ال: قلت

 .نعم: قال

جعل هلا  ٰى مل يرتك جوارحك حتَّ  فاهللا تبارك وتعاىلٰ  ،مروانيا أبا : فقلت له

هـم يف ويـرتك هـذا اخللـق كلَّ ، فيه ن به ما شكَّ ح هلا الصحيح ويتيقَّ صحِّ يُ  إماماً 

هم وحـريهتم، إليـه شـكَّ  ونيردُّ  هم واختالفهم، ال يقيم هلم إماماً حريهتم وشكِّ 

 !ك؟إليه حريتك وشكِّ  جلوارحك تردُّ  ويقيم لك إماماً 

 .فسكت ومل يقل يل شيئاً  :قال

 م؟كَ أنت هشام بن احلَ : فقال يل ،التفت إيلَّ  ثمّ 

 .ال: فقلت

 أمن جلسائه؟: قال

 .ال: قلت

 فمن أين أنت؟: قال

 .من أهل الكوفة: قلت: قال

 ،وزال عن جملسـه ،ني إليه، وأقعدين يف جملسهضمَّ  ثمّ ، هو فأنت إذاً : قال

 .قمت ٰى وما نطق حتَّ 



 ١٣١ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

 .»مك هذا؟من علَّ  ،يا هشام«: وقال، فضحك أبو عبد اهللا  :قال

 .فتهمنك وألَّ  أخذته ءيش: قلت

 .)١(»ٰى ف إبراهيم وموسحُ هذا واهللا مكتوب يف ُص «: فقال

فهي  كثرهتا قد تقع يف الشكِّ   كانت الناس عىلٰ امَّ ـه لة هنا أنَّ وقياس األولويَّ 

ها عنـد للذي يرفع شكَّ  احلواسِّ  ها، فإذا كانت حاجةمن يرفع شكَّ  يف حاجة إىلٰ 

 ومعرفـة احلـقِّ  خيلق اهللا معها ما ترجع إليه لـدفع الشـكِّ  حصوله استدعت أنْ 

 .جيعل هلم إماماً  بأنْ  د، فاخللق أوىلٰ ورفع احلرية والرتدُّ 

، والنفس هـي  أدوات لإلدراكليست إالَّ  احلواسَّ  ل دليالً ألنَّ عَ وإنَّام مل ُجي 

 .ةحجَّ  فيها لرتجع بعدها إىلٰ  ال إدراك فيها ليقع الشكُّ  ك، فاحلواسُّ املدرِ 

االستناد إليه  ال بشكل علمي يصحُّ  يصلح لالحتجاج خطابي�ا رَ كِ نعم، ما ذُ 

 .ةإلثبات املطالب االعتقاديَّ 

 :زمانٍ  ة الرسالة تقتيض رضورة وجود إمام يف كلِّ خامتيَّ : اخلامس

ريعة ـباإلمكان إثبـات رضورة وجـود اإلمـام احلـافظ للشـ إنَّ  :قد يقال

 :بمالحظة أمرين زمانٍ  ة البيضاء يف كلِّ املحجَّ  واحلامل ألتباعها عىلٰ 

 ،فيـه هي الرشيعة اخلامتة، وهذا ما ال شـكَّ   رشيعة النبيِّ  نَّ أ :لاألوَّ 

بـا  :ويشري إليه بشكل ال غبار عليـه، قولـه تعـاىلٰ 
َ
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ويشـهد  ،األُمـم وأتبـاع الـديانات السـابقة عمومية الرسالة لكلِّ  :الثاين
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ة/ ١٧١ - ١٦٩ص / ١ج ( الكايف )١(  ).٣ح / باب االضطرار إٰىل احلجَّ
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ة من عناية خاصَّ  بدَّ  عت الرشيعة اخلامتة كان الة وُرشِّ باب النبوَّ  دَّ  ُس امَّ ـول

ة هـذه سامويَّ  التحريف ما أمكن وإبقاء الشاهد عىلٰ بعادها عن إتضمن بقاءها و

ل واملتمثِّ  ة شاهد احلقِّ رت اإلرادة اإلهليَّ ذلك، فوفَّ  الدعوة والربهان القاطع عىلٰ 

 ،ومكانٍ  زمانٍ  ه شاهد يف كلِّ املعجزات بأنَّ  بالقرآن الكريم الذي اختلف عن كلِّ 

د يف ظرف دَّ مل ُحت  اهللا تعاىلٰ  ه رسول منإنَّ : يف قوله  صدق النبيِّ  فشهادته عىلٰ 

اخلـاتم حفظتـه مـن يـد  ه معجـزة النبـيِّ ة أنَّـة خلصوصيَّ ، والعناية اإلهليَّ خاصٍّ 

 ، التالعب والتحريف
َ
ون

ُ
افِظ

َ
� ُ

َ
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�
َر َو�ِن

ْ
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 ).٩: احلجر( �إِن

تكـون يف عهـدة جهـة  أنْ  بـدَّ  ة الات الرشيعة ومفرداهتا التطبيقيَّـوجزئيّ 

، فضياع زمانٍ  ة يف كلِّ ا يعني رضورة وجود احلجَّ ممَّ  ،معصومة عن الزلل واخلطأ

حصـول ذلـك يف  ٰى الرشائع السابقة وحتريفها لـيس يف األثـر السـلبي بمسـتو

وال يف عـدد  )١(الناس ة لكلِّ ة وال يف العموميَّ ة، ال يف طول املدَّ الرشيعة اإلسالميَّ 

 .بعهايتَّ  من يفرتض أنْ 

ـ ؛دًا كالوجوه السابقةلكن ذلك ال خيرج عن كونه مؤيِّ  ه مـدخول بـام ألنَّ

 .ض لهالتعرُّ  ليس هذا حملُّ 
                                                

كـان رسـوالً إٰىل بنـي  إذ مل يثبت عامليَّة الرشائع السـابقة، فقـد ورد يف الكتـاب أنَّ عيسـٰى  )١(
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مل يكونوا مـن النصـارٰى،  ، عٰىل أنَّ آباء النبيِّ )٥٠و ٤٩: آل عمران( ا�

 عامليَّة بمعنٰى رضورة إيامن كلِّ الناس هبا ملا كـان آبـاء النبـيِّ  ولو كانت رشيعة عيسٰى 

ق يف علم الكالم من إيـامن األصـالب واألرحـام التـي تقلَّـب فيهـا  مؤمنني، وهو خالف ما ُحقِّ

ة   النبيُّ  ـرة«، واألئمَّ  »أشهد أنَّـك كنـت نـورًا يف األصـالب الشـاخمة واألرحـام املطهَّ

د(  ).٧٢١ص : مصباح املتهجِّ

ة، ولو كانت تلك الرشيعة عامليَّـة  والنبيُّ األكرم  قبل بعثته مل يكن من أتباع الرشيعة العيسويَّ

ا جيب اإليامن هبا ملا ساغ للنبيِّ   .أْن يرتكها بمعنٰى أهنَّ



 ١٣٣ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

ه اا  ي  لا ا:  

بعضها ال جتري فيه قاعـدة  ة إىلٰ ة غري القطعيَّ االستدالالت العقليَّ  إنَّ ضمَّ 

رضورة وجود إمـام يف  ان مثالً عىلٰ تراكم االحتامل، فلو كان عندي دليالن عقليّ 

دليـل  ة، فنتيجـة كـلِّ يَّـبل كانت ظنّ  ،ةماهتام قطعيَّ ، ومل تكن بعض مقدّ زمانٍ  كلِّ 

ة هـذا إذا كانـت بقيَّـ -مـة ة تلـك املقدّ بصـحَّ  الظـنِّ  ٰى الذي بمستو منهام الظنُّ 

مات أربـع منهـا فلو كان عندي دليل عقيل فيـه مخـس مقـدّ  ،-ة مات قطعيَّ دّ املق

ماتـه اخلمـس حاصل الـدليل بمقدّ  فإنَّ  ،%)٨٠( ٰى ة بمستويَّ ة وواحدة ظنّ قطعيَّ 

مع %) ٨٠(من اثنتني منها  ا لو كان االحتامل يف كلٍّ ال أكثر، وأمَّ %) ٨٠(احتامل 

 %).٦٤(ماته اخلمس حاصل الدليل بمقدّ  فإنَّ  ٰى خرمات الثالث األُ ة املقدّ قطعيَّ 

ـ ،انفلو كان عندي دليالن عقليّ  منهـا  ة كشـف كـلٍّ ة عقليَّـبل أربعـة أدلَّ

ة ال جيعل الكشف أكثر من الكشف د هذه األدلَّ تعدُّ  مثالً، فإنَّ %) ٨٠( ٰى بمستو

 .، وال حيصل تراكم االحتامل%)٨٠(يف أحدها فقط أي 

 ،لو كان لبيت جدار مـن أربـع جهـات: الً  أوَّ ب ذلك بمثال حّيس قرِّ ولنُ 

 تعرف أنَّ  ة من جهة من جهاته األربع تريد أنْ مرَّ  ات كلَّ وأطللت عليه أربع مرّ 

ه موجود يف الدار إطاللة منها احتملت ملعطيات أنَّ  زيدًا يف الدار أو ال، ومن كلِّ 

جـرت ولو . اتر مرّ ـة واحدة أو عشتطل مرَّ  فال فرق بني أنْ  ،%)٧٠(باحتامل 

ة تراكم االحتامل لكان احلاصل من أربع إطالالت االحتامل املقابل لرضب عمليَّ 

، واالحـتامل املقابـل )رة آالفـمن عش ٨١(وهو  ،اتيف نفسه أربع مرّ %) ٣٠(

حاصل جمموع هـذه اإلطـالالت  والوجدان حاكم بأنَّ %) ٩٩٫٩٩(لذلك هو 

 .ٰى ذلك املستو األربع ال يصل إىلٰ 

 بـأنَّ مجيعًا من جهة فأخربوا  أربعة أفراد كلٌّ  إذا أطلَّ  ونفس الكالم جيري

 ٰى دها يبقـفنتيجـة هـذه اإلخبـارات بتعـدُّ  ،%)٨٠(احتامل وجود زيد يف الدار 
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. بحسـب العـادة ا عند غريهم فاالحتامل أقّل عند املخربين أمَّ  %)٨٠( ٰى بمستو

 ،مـن أعالهـاد اإلخبارات ال جيعل االحتامل عند السامع أكثر وكيف كان فتعدُّ 

%) ٨٠( ٰى احـتامل وجـود زيـد يف الـدار بمسـتو فلو أخرب ألف رجل ثقـة بـأنَّ 

إذا كان مستندًا يف %) ٨٠(يتجاوز  فاحلاصل عند السامع ليس احتامالً قابالً ألنْ 

 .والبحث فيه تفاصيل ال تناسب هذا املقام ،إخباراهتم فقط كشفه إىلٰ 

الواقع من جهات خمتلفة ومقاربات  ة بمثابة إطالالت عىلٰ ة العقليَّ واألدلَّ 

منها  ة ألّي د املقاربات ال يضيف قيمة احتامليَّ دة، وتعدُّ للحقيقة من نواحي متعدِّ 

 .ستفاد من إحداهاأو ملا يُ 

 إ ا ا ُ  ا اّي ا:  

 إذا كان وال ينفع يف املجال الرشعي إالَّ  - يتمَّ  ا أنْ االستدالل العقيل إمَّ  إنَّ 

 مـن الظـنِّ  األعـمّ  ٰى بـاملعن اا كان احتاملي� فإذا مل يكن قطعي� . أو ال يتمُّ  - )١(اقطعي� 

وهل ينفع الوجه العقيل االحتاميل يف تراكم االحتامل . تااملنطقيّ  والوهم والشكِّ 

ت إذا ُض   ة؟غري عقليَّ  ٰى خرليه قرائن احتاملية أُ إمَّ

أخربين الثقة  ، ثمّ %)٩٠( ٰى عقيل بمستو ٰى فلو فرضنا وجود احتامل كمعط

يف املورد كـام  ٰى فهل نتعاط ،مثالً %) ٩٠( ٰى والذي نسبة املطابقة يف خربه بمستو

مـنهام  مع خربين يف عرض بعضهام ونسـبة اإلصـابة والصـدق يف كـلٍّ  ٰى نتعاط

 أو ال؟%) ٩٠(

حاصل احتامل املطابقة  الكشف املزبور فإنَّ  ٰى لو كان عندنا خربان بمستو

                                                

ة بدليل إمضاء السرية، والسرية قائمـة عـٰىل إذ االطمئنان حجَّ  ؛قد ينفع فيام إذا أورث االطمئنان )١(

مات دليـل االنسـداد املشـار إليـه يف ة مقدّ عٰىل متاميَّ  بناءً  إذا أورث الظنَّ العمل به، وقد ينفع فيام 

 ).املؤلِّف( .صولب األُ تُ كُ 
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املقابـل %) ١٠(اآلخـر هـو مـا قابـل حاصـل رضب  من ضـميمة أحـدها إىلٰ 

 %).٩٩(وهو %) ١(املقابلة يف اخلرب اآلخر أي ما قابل %) ١٠(يف %) ٩٠( لـ

خرب نسبة  ة املفروضة يف السطور السابقة إىلٰ القرينة العقليَّ  ضمَّ  ومعلوم أنَّ 

 .ةواملسألة وجدانيَّ  %)٩٩(د احتامل مطابقة بنسبة ولِّ يُ ال ) %٩٠(صدقه 

 دَ ِجـالكشف االحتاميل إذا وُ  ٰى مستو ٰى ط حتَّ سقِ االستدالل العقيل يُ  إنَّ  ثمّ 

 فإذا عثرنا عـىلٰ  ،ياتك الكلّ درِ ام يُ فالعقل إنَّ  ،نقض عليه، فيكون وجوده كالعدم

 ة، ال أنَّ ة العقليَّـيَّـال وجـود لتلـك الكلّ ه  أنَّ ة املزعومة تبنيَّ يَّ تلك الكلّ  نقض عىلٰ 

 .تهاأو االحتامل، بل سيجزم بعدم صحَّ  الظنُّ  ٰى القطع هبا هو الذي ينتفي فيبق

ه أسـاس أنَّـ لكن ليس عـىلٰ  ،احتامل وجود املجزم به بواسطتها ٰى نعم يبق

 .ة التي ثبت بطالهنامستفاد من هذه القاعدة العقليَّ 

ّ رات اا ا   ي ا  :  

ام تدعم بعضها البعض وجيعل دة يف عرض بعضها إنَّ اإلخبارات املتعدِّ  إنَّ 

واجلـزم  رب بنحو البـتِّ املورد من موارد قاعدة تراكم االحتامل إذا كان املخرب ُخي 

ة نة معيَّ ا إذا جاءك مخسة أشخاص أخربوك بحدوث قضيَّ ، أمَّ احلسِّ  واعتامدًا عىلٰ 

أحتمـل  :لفقـال األوَّ  ،ال اجلـزم الظنَّ  ٰى ولكن ذلك كان بنحو االحتامل أو حتَّ 

 ،جاءك الثاين فأخربك بخرب مماثل ه قد حصل األمر الكذائي، ثمّ أنَّ %) ٧٠(بنسبة 

ام ، بل ربَّ %)٧٠(بعضها ال يزيد عن  اإلخبارات إىلٰ  ضمَّ  اخلامس، فإنَّ  وهكذا إىلٰ 

 %).٥٠( ٰى بمستو -%) ٧٠(م أهنَّ  -قهم ينقص إذا كانت النسبة يف صد

 .بةمع األمثلة املقرِّ  ٰى ة حتَّ واملسألة غاية يف الدقَّ 

 رأينـا أنَّ  ،ث فيـهبَحـال تتناسب مع موضـوعنا لتُ  ٰى خروهناك تفاصيل أُ 

دليل  املخربين اعتمدوا عىلٰ  ض هلا، كام لو فرضنا أنَّ املناسب التجاوز عن التعرُّ 

 .عن إدراك عقيل وكام لو أخرب عن حسٍّ ، احلسِّ  عقيل ال عىلٰ 
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ا عنـد مدركـه، ولـو مل  قطعي�  ال يكون إالَّ املدرك احلّيس  بقي يشء وهو أنَّ 

، فلو رأيت رجالً من بعيد ومل ذلك سيكون من جانب غري حّيس  فإنَّ  ايكن قطعي� 

وهو  ، قطعيإدراكك احلّيس  فإنَّ  ،%)٧٥(ه زيد باحتامل تعرف مالحمه وظننت أنَّ 

ال يكـون  ، ومـن هنـا أمكـن أنْ اي� زيد مل يكن حّس  والتطبيق عىلٰ  ،وجود الرجل

 .اقطعي� 

    آ د   ا واا د:  

املطلب املذكور  فيها داللة بنحو ما عىلٰ  إنَّ  :آية من اآليات التي قيل كلَّ  إنَّ 

مـن احـتامل  مل تكن ظاهرة فيه فال أقلَّ  ها إنْ لكنَّ  ،مستقلٍّ  لٍ مل نقبل هبا كدلي وإنْ 

 معنيَّ  ٰى فهي كاشفة عنه بمستو ،التزامي هلا ٰى إرادته منها كمدلول مطابقي أو حتَّ 

 .)الظنِّ (الظهور  ٰى مستو من الكشف ال يصل إىلٰ 

نـاٍس بِإِمـاِ�ِهمْ  :خذ لذلك مثالً قوله تعاىلٰ 
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
د

َ
: اإلرساء( يَْوَم ن

 فلفظة ، )٧١
� ُ

� جيل  فاحتامل إرادة العموم احلقيقي لكلِّ  ،ظاهر يف التعميم

لفظة  ألنَّ %) ١٠٠( :، ومل نقلٰى أو أكثر حتَّ %) ٧٠( ٰى ام كان بمستومن البرش ربَّ 

 
� ُ

�  م رج طائفة من األُمَ ص ُخي يف التعميم، فلذا إذا جاء دليل خمصِّ  اليست نص�

 للفظ  ومعارضًا بالتعارض املستقرِّ أو األجيال مل يكن منافيًا 
� ُ

� يف اآلية. 

أو الباطل، لكن  من إمام احلقِّ  مل فيها اإلمام األعمّ تَ ُحي  إِماِ�ِهمْ ولفظة 

ه ليس إمامًا إنَّ  :االحتامل اآلخر، فإمام الباطل قد يقال عىلٰ  عالٍ  احتامل إمام احلقِّ 

ة كاشـفيَّ  وفـق نظـرهم، ولنفـرض أنَّ ، بل هو إمام م وهو اهللا تعاىلٰ يف نظر املتكلِّ 

 %).٦٠( ٰى كان بمستو لفظة إمامهم عن إمام احلقِّ 

هم ومزامنًا راد به اإلمام الذي يكون بني ظهرانيِّ يُ  حيتمل أنْ  واإلمام املعنيُّ 

راد به ما كان إمامًا هلم واقعًا أو وفق زعمهم ولو مل يكن مزامنًا يُ  وحيتمل أنْ  ،هلم
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احتامل إرادة  يف زماننا، ولنفرض أنَّ  َي ه مل ُحيْ مع أنَّ   نا عيلٌّ إمام :كام نقول ،هلم

 %).٥٠( ٰى هم كان بمستواإلمام الذي بني ظهرانيِّ 

 زمـانٍ  ة اآلية عن رضورة وجود إمام يف كـلِّ كاشفيَّ  أنَّ  ي بنا إىلٰ ؤدّ وهذا يُ 

وهـو وفـق قاعـدة حسـاب  ،ة هذه الدالالت الثالث معاً سيكون حاصل متاميَّ 

 *%) ٦٠( *%) ٧٠(ات الثالثـة االحتامل عبـارة عـن حاصـل رضب الكاشـفيّ 

 .ام أقّل وربَّ %) ٢١(والذي يساوي  ،%)٥٠(

ضـعيف يمنـع مـن  ٰى املطلـوب كـان بمسـتو ٰى إذن فاحتامل إرادة املعنـ

 .زمانٍ  إلثبات رضورة وجود إمام يف كلِّ  مستقلٍّ  لٍ هذه اآلية كدلي االستناد إىلٰ 

ف ومجيع اآليات ليس فيها مضعِّ  اآلية الثانية والثالثة والرابعة ننتقل إىلٰ  ثمّ 

 ألنَّ  ؛الداللـة ر عـىلٰ ـفها االحـتاميل مقتصـاحتاميل من جهة الصدور، بل مضـعِّ 

 .آيات الكتاب الكريم صدورها قطعي كشأن كلِّ 

أو الداللـة املبحوث عنه يف املقـام  ٰى ويكفينا إلثبات املطلب اجلزم بإرادة املعن

هـذا  التعيـني، أي نعلـم إمجـاالً بـأنَّ  عليه ولو بااللتزام بواسطة آية واحـدة ال عـىلٰ 

 .مل نجزم بواحدة بخصوصها تكشف عنه آية ما من جمموع هذه اآليات وإنْ  ٰى املعن

 أوصلتنا إىلٰ  فإنْ  ،بعضها ة إىلٰ هذه القرائن االحتامليَّ  ذلك ضمُّ  والطريق إىلٰ 

والتفصييل  ،املقصود ثبت املطلوب هبذا العلم اإلمجايل بلحاظ اآلية ٰى اجلزم باملعن

 .ةبلحاظ نوع الداللة القرآنيَّ 

 ٰى بمسـتو ٰى منهـا عـن هـذا املعنـ ة كـلٍّ فإذا كان عندنا عرش آيات كاشفيَّ 

االحتامل املقابل حلاصل  ٰى ذلك تكون بمستو ة عىلٰ ، فنوع الداللة القرآنيَّ %)٢٠(

اآليات يف بعضها، أي ما قابـل احـتامل رضب  رضب االحتامالت املخالفة لكلِّ 

 %)١٠٫٧٣٧٤( ٰى وهــو بمســـتو) ٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠*٨٠(

 .تقريباً %) ٨٩٫٢(وما قابله  ،تقريباً 
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 سـبق، وبنفس الطريقة جتري احلسابات إذا كانت االحتامالت خمتلفة عامَّ 

لكـان كشـف %) ٣٠( ٰى ن الكشف االحـتاميل يف اآليـات مجيعـًا بمسـتوفلو كا

يف %) ٧٠(هـو املجموع من عرش آيات ما قابل رضب االحتامل املقابـل فيهـا و

%) ٢٫٨(رب هـذا هـو ـنفسه بعدد اآليات وليكن عددها عرشًا وحاصل الضـ

تقريبـًا، %) ٩٧٫٢( ٰى  بمستوفيكون احتامل املوافقة يف أحدها غري املعنيَّ  ،تقريباً 

 .اوهو احتامل كبري جد� 

مل يكـن  ة أو بتعبري أدّق الكشف املوافق خمتلفًا يف األدلَّ  ٰى ا لو كان مستوأمَّ 

 املعـدل الكشـفي ثـمّ  اآليات، فإّنا ال نرجـع إىلٰ  الكشف املوافق متساويًا يف كلِّ 

ليـل د من رضب احتامل املخالفـة يف كـلِّ  بدَّ  بل ال ،ة السابقةنجري عليه العمليَّ 

 ثـمّ  ،ةالنتيجة النهائيَّـ نصل إىلٰ  ٰى الثالث وهكذا حتَّ  باحتامل املخالفة يف الثاين ثمّ 

 .نأخذ خمالفها وهو احتامل املوافقة يف املجموع كام فعلنا يف املثالني السابقني

 ل الكشفي الختالف نتيجته عن نتيجة مالحظة كـلِّ ام منعنا من أخذ املعدَّ وإنَّ 

إذ نـاتج  ؛)٤*٤*٤*٤(ال يسـاوي حاصـل رضب ) ٣*٣*٥*٥(رب ـفض، احتامل

 ).٤(هو ) ٣و ٣و ٥و ٥(ل معدَّ  مع أنَّ  ،)٢٥٦(وناتج الثاين ) ٢٢٥(ل هو األوَّ 

ال يسـاوي ) ١٥(وهـو ) ٣*٥(رًا فحاصل رضب ـوإذا أردنا مثاالً خمتص

 ).١٦(ه يساوي ألنَّ  ؛)٤*٤(ل بنفسه وهو حاصل رضب املعدَّ 

 .اتل مرضوبًا يف نفسه بعدد املرّ املعدَّ  ومن هنا مل جيز االعتامد عىلٰ 

رًا أكثـر دائـًام مـن رضب األعـداد املتفاوتـة ل يف نفسه مكرَّ فرضب املعدَّ 

 ومن خالل احلديث عنهام يتبنيَّ  ،ولنحرص كالمنا يف رقمني ،الً هلاوالتي كان معدَّ 

لعـددين الفرق بني أحـد ا دة، والقاعدة أنَّ وجه الفرق لو كان عندنا أعداد متعدِّ 

الفـرق بـني رضب العـددين  فـإنَّ ، ...كان واحدًا أو اثنني أو ثالثـة ل إنْ واملعدَّ 

رب ـروباً يف نفسه، فضـعاً أي مضة يساوي الفرق مربَّ ل يف نفسه مرَّ ورضب املعدَّ 
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 ١٧( ولــ) ٢٢و ١٨( ولـ) ٢١و ١٩( ل لـرون معدَّ ـ، والعش)٤٠٠=٢٠*٢٠(

 .وهكذا )٢٥و ١٥( ولـ) ٢٤و ١٦( ولـ) ٢٣و

) ٢٠(ل وفرقه عن رضب املعدَّ  ،)٣٩٩(هو ) ٢١*١٩(وحاصل رضب 

وهو مقـدار التفـاوت  ،)٢٠و ١٩(والواحد هو التفاوت بني  ،)١(يف نفسه هو 

 .)٢٠و ٢١(بني 

) ٤(هـو ) ٤٠٠( وفرقه عن الـ ،)٣٩٦(هو ) ٢٢*١٨(وحاصل رضب 

بـني أو ) ٢٠و ١٨(واثنان هي التفـاوت بـني  ،)٢*٢(التي هي حاصل رضب 

 .)٢٠و ٢٢(

 *) ٣( بــ) ٤٠٠( من الــ وهو أقّل  ،)٣٩١(هو ) ٢٣*١٧(وحاصل رضب 

 .نفسها أي تسعة

 *) ٤( بــ) ٤٠٠( من الــ وهو أقّل  ،)٣٨٤(هو ) ٢٤*١٦(وحاصل رضب 

 .)١٦(نفسها أي 

ــو ) ٢٥*١٥(وحاصــل رضب  ـــ وهــو أقــّل  ،)٣٧٥(ه ــن ال ) ٤٠٠( م

 .وهكذا، هذه هي القاعدة) ٢٥(أي ) ٥*٥( بـ

 :فهو ،ا برهاهنا والدليل عليهاأمَّ 

ل يف فحاصـل رضب املعـدَّ  ،)س(املعدل بني العددين هـو  إذا فرضنا أنَّ 

، فالعـددان )أ(ل هـو الفرق بني العـدد واملعـدَّ  وإذا فرضنا أنَّ ، )٢س( نفسه هو

وحاصـل ، )أ+  س(و) أ - س(أن يكونـا  بـدَّ  راد رضهبـام ببعضـهام الاللذان يُ 

 .)٢أ - ٢س(وهو يساوي  ،)٢أ -أس  -أس  + ٢س( رضهبام هو

دائـًام مـن حاصـل  حاصل رضب العددين يف بعضهام أقّل  وهذا يعني أنَّ 

روبًا يف نفسـه، واملثـال ـل مضـهلام يف نفسه بالفارق بني العدد واملعدَّ رضب معدَّ 

 .م يكفي للتوضيحاملتقدِّ 
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ام كانـت وكلَّ  األعداد ثالثة أو أكثر، توال جتري هذه القاعدة فيام إذا كان

ل يف نفسه األعداد أكثر ازداد االختالف بني رضهبا مجيعًا ببعضها ورضب املعدَّ 

مـن حاصـل  ها ال خترج عن كون حاصل رضهبا مجيعًا أقـّل رًا بعددها، لكنَّ مكرَّ 

 .رًا بعددهاهلا يف نفسه مكرَّ رضب معدَّ 

كالفروع يف الفقـه  ديف ما يقبل التعبُّ  ٰى د هذا االحتامل حتَّ وهنا ال ينفع جمرَّ 

 ة يف كلِّ من القطع، فالقطع حجَّ  بدَّ  نظر مشهور، بل ال وكتفاصيل االعتقاد عىلٰ 

د ته وكان املورد قابالً للتعبُّ يَّ حجّ  الدليل عىلٰ   فيام دلَّ ة إالَّ ليس حجَّ  موارده والظنُّ 

ة فيه، واملفروض ديَّ ة التعبُّ يَّ احلجّ  ة ال دليل عىلٰ القرائن االحتامليَّ  فيه، وضمُّ  بالظنِّ 

 ؛ذلك ال يعني سقوطه عن االنتفاع  أنَّ إالَّ  .ه ليس قطعاً ألنَّ  ؛ةة الذاتيَّ يَّ انتفاء احلجّ 

التـي تـأيت مـن  ٰى خـرة تدعم القرائن األُ ة قويَّ ينفعنا كقرينة احتامليَّ  إذ يمكن أنْ 

 ّل،قباأل اا جد� ب حصول القطع أو ما يقرب منه جد� قرِّ ا تُ أهنَّ  وال شكَّ . الروايات

 .ة ضعفهفت إليه لشدَّ لتَ بمخالفه أو ال يُ  ٰى عتنوالذي ال يُ 

ة ة وكاشفيَّ ة تراكم االحتامل والتي مفرداهتا دالالت لفظيَّ استعامل نظريَّ  إنَّ 

الـدالالت  ٰى اهتا ومستووليس حتقيق جزئيّ  ،الدليل اللفظي ليس باألمر السهل

 ة، والسـبب أنَّ ة الرياضـيَّ حتتاجهـا العمليَّـة التي الدقَّ  ٰى مستو فيها باملمكن عىلٰ 

ل هـذا االحـتامل مثِّـمن املعاين من لفظ من األلفاظ يُ  ٰى وجود احتامل إرادة معن

ة عند من يعرف عالقات األلفاظ باملعاين ومساحة استعامهلا فيهـا، حالة وجدانيَّ 

لنـا  ة وفق الكشف، فـال يمكـنتراها بدقَّ  ومثل هذه احلالة ال يمكن للنفس أنْ 

مـن اللفـظ الكـذائي يف املـورد  ٰى احـتامل إرادة هـذا املعنـ إنَّ  :نقول بسهولة أنْ 

ماتـه ر مقدّ ة، فـذلك أمـر مل تتـوفَّ وجه الدقَّ  عىلٰ %) ٢٠(أو %) ١٠(الكذائي هو 

الذي يقدر عليه  ة، وكلُّ د االحتامل بالدقَّ دِّ الذي ُحي  ٰى ر باملستوولن تتوفَّ  ،للنفس

 .ييأيت باحتامل تقريبي ال دقّ  اللغة أنْ ع يف املتضلِّ  ٰى حتَّ 
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وكثـري مـن  ،كظهـور احلـال ،ةات االسـتظهاريَّ العمليّـ يف كلِّ  وهذا جارٍ 

 ا مجيعًا حيصل فيهـا عـادةً فإهنَّ  ،ةة وحتليل القضايا االجتامعيَّ التحليالت السياسيَّ 

ن وال تكـو ،ةمات ليسـت قطعيَّـمقـدّ  ام تكون مسـتندة إىلٰ ة ربَّ إدراكات وجدانيَّ 

 وال أقـلَّ  ،ةفتكون النتائج يف الكشف تقريبيَّـ ،الكثري منها قابلة للتحديد الدقيق

 .من عموم ذلك يف االستظهارات سواء كان موردها دالالت األلفاظ أو احلال

يأخذ  إذ يمكن للباحث أنْ  ؛طها عن الفائدة واالعتبارسقِ ذلك ال يُ   أنَّ إالَّ 

 ؛من الكشف%) ٢٥(ق ن حتقُّ املتيقَّ  فإنَّ %) ٣٠( فإذا كان تقريباً  ،ناالحتامل املتيقَّ 

ر وذلـك ال ينـايف عـدم جزمـه بتـوفُّ  ،%)٢٥(عـن  االحتامل ال يقلُّ  إذ جيزم بأنَّ 

)٣٠.(% 

ذلك الكشـف،  كالمنا يف تراكم االحتامل له جمال إذا مل يرد نقض عىلٰ  إنَّ 

ورد  ثمّ  ،زمانٍ  ة يف كلِّ فمثالً إذا ورد دليل كشف عن رضورة وجود إمام أو حجَّ 

وكـان مدلولـه  ،ت عكس ذلك كام يف خرب قطعي الصدور قطعي الداللـةثبِ ما يُ 

هبـا  ة معتـدٌّ كاشـفيَّ  ٰى ه حينها ال تبقـفإنَّ  ،ة أو نبيٍّ ة ما من حجَّ مرحلة زمانيَّ  خلوّ 

، بـل تبطـل تلـك الداللـة زمـانٍ  رضورة وجود إمام يف كـلِّ  لذلك الدليل عىلٰ 

لـة ة املتمثِّ ته لـوال القرينـة اخلارجيَّـولو كانت كاشـفيَّ  ٰى وتكون كالعدم، بل حتَّ 

مثالً، ولذا كان يف موارد %) ٩٩( ٰى االطمئنان أو بمستو ٰى بالناقض مثالً بمستو

 بطالن ذلك بنيِّ ة تُ لوال القرينة اخلارجيَّ  اياس التي حيصل فيها كشف كبري جد� الق

 .الكشف وانتفاؤه إذا أخرب اإلمام املعصوم بخالفه

يف ديـة قطـع   ة أبان بن تغلب واإلمام الصادقومثاله الواضح قضيَّ 

ثالثة من أصابع املرأة املساوية لدية قطع ثالثة أصابع للرجل، ودية قطـع أربعـة 

من ديـة  ، فهي أقّل ي نصف دية قطع أربعة أصابع للرجلأصابع للمرأة والتي ه

 .قطع ثالثة أصابع منها
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ه قد وصف هذا احلكم الذي بلغه بأنَّ  ٰى حتَّ  والقياس الذي استند إليه أبان

 ٰى عـن بطـالن هـذا القيـاس انتفـ  لكن حني أخربه اإلمام ،جاء به شيطان

 .)١( الكشف مع مالحظة بيان اإلمام ٰى بل انتف ،الكشف املعترب به

 ألنَّ  ؛لة برتاكم االحـتاملة املتمثِّ وليس يف ذلك خروج عن القاعدة العقليَّ 

 .ة هلذه املفردةلة بالنقض مثالً قد أسقطت القيمة االحتامليَّ املتمثِّ  ٰى خرالقرينة األُ 

نـة أو فـرد نعم، قد يكون دور القرينة املنفصلة إبطال الظهور يف جهة معيَّ 

ب، ّال الطُّـ جـاء كـلُّ : ة األفراد، كـام لـو قـال لـك شـخصمن األفراد دون بقيَّ 

زيدًا منهم مل يأِت، فـإنَّ علمـك بـذلك أخـرج زيـدًا عـن عمـوم  وعلمت بأنَّ 

 .بّال ة الطُّ ومل يبطل ظهور كالم ذلك الشخص بالشمول لبقيَّ  ،بّال الطُّ 

داللـة  يرد من مناقشة أو نقض عـىلٰ  وهذا يستدعي مالحظة ما يمكن أنْ 

الكشـف ل بطِـفه أو يُ ضـعِّ ل أصـل كشـفها أو يُ بطِـذلك يُ  هل أنَّ  ٰى لنر ،آية كلِّ 

 .من األفراد ةٍ خاصَّ  ةٍ أو حصَّ  خاصٍّ  بالنسبة لفردٍ 

ِذيٌر  :فمثل قوله تعاىلٰ 
َ
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ت دلَّ  وإنْ  -عد نفس اآلية بُ  عىلٰ  - نٍ زم هلا ظهورًا يف وجود نذير يف كلِّ  إنَّ  :يقال

يف سـورة  ٰى خـر، وقد وردت آيـة أُ )٢(الكايف عليه الرواية التي رواها الكليني يف

  :يس
َ
ون

ُ
ُهْم �فِل

َ
ْم �

ُ
ه

ُ
ِذَر آباؤ

ْ
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ُ
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يف الشـمول ألجيـال مـن قـوم  وىلٰ ل ظهور اآلية األُ بطِ فمثل هذه اآلية تُ 

األجيـال ة لغي ظهورها يف بقيَّـذلك ال ينفي أو يُ   أنَّ ن سبقوه، إالَّ ممَّ   النبيِّ 

لة باآلية التي يف سـورة يـس مثل هذه القرينة املنفصلة املتمثِّ  ٰى فتبق ،مة األُمَ وبقيَّ 

ة املدلول الذي كانت آية سورة فاطر ظاهرة فيه غري ضارَّ  والتي أتت بنقض عىلٰ 
                                                

  ).٦ح .../باب الرجل يقتل املرأة واملرأة تقتل الرجل/٣٠٠و ٢٩٩ص /٧ج (الكايف : راجع) ١(

 .)٦ح /...القدرباب يف شأن إّنا أنزلناه يف ليلة /٢٥٠و ٢٤٩ص /١ج (الكايف : راجع) ٢(



 ١٤٣ .......................................................  ¨ إثبات والدة اإلمام املهدي) ٢(

هذا اخلـروج  منها، وال يرضُّ  ةً خاصَّ  ةً بذلك الظهور، نعم أخرجت فردًا أو حصَّ 

امتداد األزمنة  م عىلٰ مَ ة األُ ة أو نذير يف بقيَّ وجود حجَّ  فاطر عىلٰ  ة آية سورةبقرينيَّ 

 .ةواملسألة غاية يف الدقَّ  ،املختلفة

ة ولـو مل تكـن رعيَّ ـة الشـوما ذكرناه يفتح بابًا واسعًا لالستفادة من األدلَّ 

م، نع. ةمطلب من املطالب االعتقاديَّ  ة عىلٰ يَّ ة أو مل تكن لداللتها حجّ داللتها تامَّ 

بعيد  حدٍّ  ة مستوعبة إىلٰ ة كبرية ومتابعة جزئيَّ ة يستلزم ذلك دقَّ من الناحية التطبيقيَّ 

 .دات ملثل هذا املطلبة والشواهد واملؤيِّ من األدلَّ  رَ كِ التفاصيل فيام ذُ  كلِّ 

   اردةت اواا ا  تا :  

ة من الروايات التي يمكن االستفادة منها يف إثبات رضورة وجود حجَّ  إنَّ 

نـة ذلـك املراد من آيات معيَّ  والروايات الواردة يف بيان أنَّ  ،زمانٍ  أو إمام يف كلِّ 

ة داللة اآليـات املـذكورة وعدم متاميَّ  ،ذلك ة عىلٰ ا دالَّ إهنَّ  :وهي اآليات التي قيل

داللـة هـذه  ايات عن االسـتفادة هنـا، فـإنَّ ذلك ال يعني سقوط هذه الرو عىلٰ 

ة تلـك متاميَّـ عـة عـىلٰ غري متفرِّ  ٰى عذلك املدَّ  ة تلك الداللة عىلٰ الروايات ومتاميَّ 

 .اآليات يف داللتها

داللـة تلـك  داللة اآليات ال يـنعكس عـىلٰ  اإلشكال عىلٰ  وهذا يعني أنَّ 

وردت يف تفسـري تلـك  وإنْ ة هذه الروايات هلا داللتهـا املسـتقلَّ  الروايات، فإنَّ 

 عليه ظاهر اآليات مأخذًا عـىلٰ  رب اختالفها يف الداللة عن ما دلَّ عتَ فال يُ  ،اآليات

املراد من اآلية ولو مل تكن اآلية ظاهرة فيه،  ٰى املعن ة عىلٰ داللتها، بل قد تكون دالَّ 

تكون  نْ الرواية يمكن أ هذا إذا كانت واردة يف مقام تفسري اآلية، وهذا يعني أنَّ 

فكيـف تكـون داللتهـا . خـالف ظاهرهـا ة ولو عىلٰ رة يف توجيه داللة اآليَّ مؤثِّ 

ام يكون مرجعًا وظهور اآليات إنَّ  ؟ٰى ذلك املعن متامية داللة اآلية عىلٰ  عة عىلٰ متفرِّ 
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ـ املراد منها إذا مل ترد قرينة عىلٰ  ٰى يف حتديد املعن ك بـذلك اخلالف متنع من التمسُّ

 . ة والرواية الصادرة من املعصومنينة العقليَّ الظهور، كالقري

ليس لـه جسـم  اهللا تعاىلٰ  ة ما ثبت بواسطة العقل أنَّ ومثال القرينة العقليَّ 

 :وأعضاء، فهي مانعة من االلتزام بظاهر قوله تعاىلٰ 
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 ).٢٧: الرمحن( �ك

 .له يدًا ورجالً ووجهاً  وهي الظاهرة يف أنَّ 

ك منتحـل هبـذا املـذهب يف شـكِّ يُ  مناسبًا لإلنصـاف أنْ  ٰى وبعد هذا أتر

 !بعض املباين؟ ما لكم كيف حتكمون؟ ولو عىلٰ  ¨ والدته حصول التواتر عىلٰ 

 .ه خري نارص ومعنيإنَّ  ،اهللا بالقول الثابت يف الدنيا واآلخرةثبَّتنا 

*   *   * 
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وت اا  

وروإا    





 

 

 

ّ:  

ـدام لـه عقـل يُ   مـاإنَّ طلب املعرفة يف النوع البرشي يشء جبّيل  ر بـه ولـه فكِّ

هلذا املصنع لينتج منها معلومات جديدة، هـذا هـو ديـدن  خامٍّ  ده بموادٍّ زوِّ تُ  حواسٌّ 

الع، البرش، عطشه للمعرفة ال ترويه رشفة معلومات وال قدح معرفـة وال هنـر اطِّـ

 .عه ساعة وصالقنِ ات، فهو واالستزادة يف العلم كعاشق ال تُ وسعته أشبه بالالهنائيّ 

ريـدت لـه مـن ية أُ ف عن غاه كذلك لتخلَّ ، ولوال أنَّ هكذا أراده اهللا تعاىلٰ 

يقطع أجزاء طريقهـا باختيـاره، فكـان تكوينـه معينـًا  خلقته قضت احلكمة أنْ 

ة مات برهانيَّ ومستشاره العقل، يستفيد من مقدّ  ،ة للمسريونوازعه دابَّ  ،للترشيع

م له قدِّ منها، إذ يُ  ل الوحي جزءًا مهام� شكِّ ة يُ ة ودالالت خارجيَّ ومعلومات بدهييَّ 

وبيانًا  ،كللتحرُّ  اوإطارًا عام�  ،ومبدأه ومنتهاه ،الذي يعيش فيهصورة عن الكون 

ومسرية ومواقف  ،م ومآالهتامَ ونبذة عن جتارب األُ  ،اتلكثري من اجلزئيّ  اتفصيلي� 

 .األفراد ودالالهتا

كام يف قولـه ،  لُس ، باستثناء األنبياء والرُّ عادةً  منطلق العلم هو الشكُّ  إنَّ 

ِد َصـبِي�ا :  ٰى عيسـ بحقِّ  تعاىلٰ 
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ـبعد بلوغ مرتبـة النبـوَّ  ٰى ف حتَّ طلب املعرفة ال يتوقَّ  لكن  ة النبـيِّ ة، وقصَّ

 ِمـْن : ذلك ال غبار يف داللتها عىلٰ   مع اخلرض  ٰى موس
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هـذا :  رـقال لـه اخلضـ ٰى يفارقه حتَّ  أنْ   ٰى موس ومل يشأ النبيُّ 
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، وهـو  البرش بام يف ذلك أعاظم األنبياء ر تشمل كلَّ ة التفكُّ ومطلوبيَّ 

 .م من خالله املجهولف سرت املستور وُيعلَ كَش ر به يُ ر، والتفكُّ ر ال تذكُّ تفكُّ 

: زيادة العلم يطلب من اهللا تعاىلٰ  بأنْ   وها هو اخلطاب القرآين للنبيِّ 
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ال يصـل  -ومنها مضامر العلم  -يف مضامري الكامل  ٰى فاإلنسان مهام ارتق

ها األقٰىص  إىلٰ  ، وبـني ر خملـوق ممكـن حمـدودـوالبش ،، فالكامل ليس له حدٌّ حدِّ

 . ملا كان ال حمدوداً حمدود واملحدود ما ال حدَّ له، وإالَّ الّال 

يشء  بكـلِّ  ثت عـن علـم اهللا تعـاىلٰ تكون اآليـات التـي حتـدَّ  ويمكن أنْ 

هة ومنبِّ  اهللا تعاىلٰ  هة لإلنسان الطالب للكامل العلمي إىلٰ يشء موجِّ  وإحاطته بكلِّ 

 .يشء ، ففيه العلم غري املحدود واإلحاطة بكلِّ ام هو اهللا تعاىلٰ مطلوبه إنَّ  له أنَّ 
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ت عنده املعلومة فيبدأ ام سار البحث عن الدليل مسارًا خاطئًا، كمن متَّ وربَّ 

إنزال   ٰى عيس ون حني سألوا النبيَّ كام فعل احلواريُّ  ،ر يف طلب الدليلبالتبطُّ 
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 ٰى وأمرهم بالتقو  ٰى عيس ردعهم النبيُّ  اطلبهم مل يكن موضوعي�  وألنَّ 

إنزال املائدة  وا طلب من اهللا تعاىلٰ إذا أحلُّ  ٰى د ذلك بصورة كوهنم مؤمنني، حتَّ وقيَّ 
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له اقرتن ذلك بوعيد شديد ملن يكفر بعد ذلـك  وحني استجاب اهللا تعاىلٰ 
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 ٰى األدنـ ة واآليات، وفائدهتا يف احلـدِّ وبني هذا وذاك تأيت البيانات واألدلَّ 
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 ).٤٢: األنفال( �اَهللا �

ـ -امنـا هـذه وقد كثـرت التسـاؤالت يف أيّ  ر التواصـل بـني ـحيـث تيسَّ

 .، دليالً ومدلوالً صوالً وفروعاً عن مفردات الرشيعة أُ  -احلضارات 

ـة املهدويَّ وقد حظيت القضيَّ  ة ة بسهم وافر مـن هـذه التسـاؤالت وحصَّ

ريفة ـالتوقيعات الشـ كبرية من اإلشكاالت، ومن تلك التساؤالت ما يرجع إىلٰ 

هلا عند أتباع  ٰى ت هذه التساؤالت صددَ َج ام وَ ، وربَّ ¨ التي خرجت من اإلمام

: ؟ وقيـل¨ اإلمـام هذا هو خطُّ  ف أنَّ عرَ يُ  كيف: فقد قيل. املذهب من العوامِّ 

 .ذلك كيف نقبل بقول السفراء؟ وما إىلٰ 

ـ ٰى ما نـر ط الضوء عىلٰ سلِّ نُ  ونحن يف هذه الوريقات نحاول أنْ  ل مثِّـه يُ أنَّ

جيعـل  وأنْ  ،والعمـل بـه قنا لقول احلقِّ وفِّ يُ  جوابًا هلذه التساؤالت، نسأل اهللا أنْ 

 .مسؤوله خري التسديد رفيقنا، إنَّ 

  ّا وا   اءا؟  

من األسئلة التي تتوارد بخصوص السفراء وتداولتها أخرياً بعض وسائل 

 ،ةاسيَّ وجود الدولة العبّ  كيف أمكن للسفراء العمل يف ظلِّ  :التواصل االجتامعي

؟ ¨ اإلمام املهدي خيط يوصلهم إىلٰ  ني كانوا يبحثون عن أيِّ اسيِّ العبّ  رغم أنَّ 

ة م كانوا معروفني يف األوساط العامَّ ة رغم أهنَّ يَّ يعمل السفراء بحرّ  ل أنْ عقَ فهل يُ 

 يوجب ذلك ؟ أَال ¨ اإلمام ة ليصلوا من خالهلم إىلٰ اسيَّ وال تتبعهم السلطة العبّ 

؟ هـذا ¨ م مل يكونوا يلتقون باإلمـامعالقة مع السلطة وأهنَّ  احتامل كوهنم عىلٰ 

 .ت ما يقرب من سبعني سنةالسفارة استمرَّ  مالحظة أنَّ مع 
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 :واجلواب

ة وقطـع ربـط األسـباب الطبيعيَّـ ذلك االستبعاد كان مبتنيًا عىلٰ  نَّ أ :الً أوَّ 

 هذه املسألة مرتبطة بالغيب، والغيب وإنْ  أنَّ  ة، وال شكَّ املسألة باألسباب الغيبيَّ 

 ة، وهـو تعـاىلٰ رجها عن السـببيَّ ه ال ُخي  أنَّ أخرج املسألة عن األسباب املألوفة إالَّ 

 .ب األسبابمسبِّ 
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 اَهللا يُـدافُِع َعـِن  :الدفاع عن املؤمنني حـني قـال اهللا تعاىلٰ  وقد توّىلٰ 
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وَعِلَم فرعـون بـذلك  ث يف بني إرسائيل نبيٌّ ُيبعَ  احلكمة أنْ حني اقتضت 

يف  ،طافت زبانيته يف بيوت بني إرسائيل يذبحون أبناءهم ويسـتحيون نسـاءهم

ذوه ولدًا، وقبل ذلـك أخفـ ؛رعاية ذلك النبيِّ  وقت كان هو الذي يتوّىلٰ   ٰى إذ اختَّ

حيـث  ¨ مام املهـديليلة الوالدة كام حصل ذلك أيضًا مع اإل عالمة محله إىلٰ 

بًا ملجيء اإلمام الثاين عش إىلٰ   ه اإلمام اهلاديجدُّ  َل ُنقِ  ر الـذي ـسامراء حتسُّ

 .ت ظلًام وجوراً ئَ لِ يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

يف بطـن  احي�ـ  يـونس النبـيُّ  ٰى يبقـ ة أنْ حني اقتضت اإلرادة اإلهليَّـ

ه  طـاغوت عـدوَّ رّيب ُيـ ذلك أغرب من أنْ  احلوت بقي تطوف به البحار، مع أنَّ 

 .دون أن يعلم

احلياة بعد عرشات  زير من املوت عاد إىلٰ ث عُ ُيبعَ  حني اقتضت احلكمة أنْ 

 ؟اهللا تعاىلٰ  يستبعد ذلك عىلٰ  وهل ملؤمن أنْ . احلياة السنني من املوت إىلٰ 

 ةزير ما حصل ألصحاب الكهـف الـذين نـاموا ملـدَّ ة عُ وأغرب من قضيَّ 
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  التاريخ قد حفظ لنا حوادث عن أتباع األنبيـاء واألوليـاء نَّ أ :ثانياً 

ه مـن ام جاءت األخبار عن البعض أنَّـن كانوا يعملون بقرب الطواغيت، وربَّ ممَّ 

ثنا القرآن عن مؤمن آل فرعون الـذي كـان دِّ ام ُحي طائفة األعداء، فمن غابر األيّ 

ِمٌن ِمْن آِل  :يكتم إيامنه
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تها أملانيا يف املقاومة يف الدول التي احتلَّ  ل إلينا أنَّ نقَ ومن تارخينا احلديث يُ 

ح يف تلك الـدول رغـم لعمل الثوري املسلَّ ة الثانية كانت متارس ااحلرب العامليَّ 

ـيف التعاطي مع املناوئني هلم، ورغم تطوُّ ) الغستابو(ة وحشيَّ  س ر وسائل التجسُّ

ر ار نجـوا، بـل وتطـوَّ الكثري من هؤالء الثوّ   أنَّ واملتابعة واإلمكانات اهلائلة، إالَّ 

وضـعت  أنْ بعـد ) هتلر(رأوا هزيمة النازيني وموت  أنْ  عملهم بشكل كبري إىلٰ 

 حًا، وعمـل السـفراء مل يكـن فيـه أّي احلرب أوزارها، وعمل هؤالء كان مسـلَّ 

 .حةنوع مقاومة مسلَّ  وأّي  ،جانب عسكري

اد السـوفيتي ة يف االحتِّ حة التي كانت تناهض الشيوعيَّ واملجموعات املسلَّ 

اإلمكانـات  هبـا مـع كـلِّ ) KGB( طال زمان عملها دون علم الـ) ستالني(ام أيّ 

رة له  ٰى أقـو ٰى ة جتوب الدنيا ال تنجـو منهـا حتَّـواملجموعات اجلاسوسيَّ . املسخَّ

صـة يف مكافحـة وغريها، مع وجـود أقسـام متخصِّ ) CIA( خمابرات العامل كالـ

هتم أو زمان انقضاء مهّام  شف أمرهم إىلٰ كتَ س، وكثري من اجلواسيس ال يُ التجسُّ 

 .ُأخريات حياهتم إىلٰ 

بـن  نجد الروايات حتكي لنا عـن عـيلِّ  ٰى خرة أُ التاريخ مرَّ  نا إىلٰ وإذا رجع
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، وقد كان الوشاة يسعون بـه عنـد الرشـيد  يقطني صاحب اإلمام الكاظم

 .)١(ءل إليه بسووَص يُ  له منعت أنْ   لكن رعاية اإلمام الكاظم

 عـن الكلينـي  ٰى فقد رو، يدفع أيضًا عن وكالئه ¨ وقد كان اإلمام

 ،معـه كان رجل من ندماء روزحسـني وآخـر: قال ،احلسن العلوياحلسني بن 
                                                

سوداء من لباس امللوك مثقلـة بالـذهب،  اعة خزٍّ بن يقطني درّ  ايس خلع عٰىل عيلِّ هارون العبّ  إنَّ ) ١(

 اعـة إٰىل عـيلِّ الدرّ  مع مال كثري، فردَّ   موسٰى بن جعفر] اإلمام[إٰىل ] بن يقطني[ فأنفذها عيلُّ 

ا لـه عـن بن يقطني خاص�  ام رصف عيلُّ فبعد أيّ  ،»ك حتتاج إليهااحتفظ هبا فإنَّ «: بن يقطني، وقالا

ه يقول بإمامة موسٰى إنَّ : فسعٰى به إٰىل الرشيد، فقال،  يعرف ميله إٰىل موسٰى ] وكان[ ،خدمته

عن ذلـك،  ألكشفنَّ : ، فقال]من ذلك[اعة إليه، فغضب الرشيد بن جعفر، وقد بعث بتلك الدرّ ا

هي عندي يف سفط، : ؟ قال]هبا[اعة التي كسوتك درّ ما فعلت بال: بن يقطني وقال ر عيلُّ ـفأحض

البيـت ] الصـندوق يف[امـض إٰىل داري وخـذ السـفط الـذي يف : رها، فقال لغالمهـأحض: قال

اعة، فنظر الرشيد إٰىل الدرّ  ،]ففتحه ،ر السفطـٰى الغالم وأحضـفمض[الفالين بختمي فجئني به، 

 .ٰى ماتعي حتَّ ورضب السا ،خرٰى فسكن من غضبه، وأعطاه جائزة أُ 

املسـح عـٰىل (يف  َف لِـاختُ :  موسـٰى بـن جعفـر] اإلمـام[بن يقطني كتب إٰىل  عيلَّ  وروي أنَّ 

الذي آمـرك «:  تكتب ما يكون عميل عليه فعلت، فكتب أبو احلسن رأيت أنْ  فإنْ ) الرجلني

وتغسـل ل شـعر حليتـك، لِّـوُخت  ،وتستنشق ثالثًا، وتغسل وجهـك ثالثـاً  ،به أن تتمضمض ثالثاً 

نيـك وبـاطنهام، وتغسـل رجليـك ثالثـًا، وال ذُ ومتسح ظـاهر أُ  ،هومتسح رأسك كلَّ  ،يديك ثالثاً 

 أستربئ أمر عيلِّ  أنْ  بُّ حِ أُ ]: يوماً [، فامتثل أمره وعمل عليه، فقال الرشيد »ختالف ذلك إٰىل غريه

يء ـفناطـه بشـ ،]فطلبـه[فون يف الوضوء، فِّ ي والرافضة ُخي ـه رافضإنَّ  :م يقولونبن يقطني، فإهنَّ ا

ٰى دخل وقت الصالة، فوقف الرشيد من وراء حائط احلجرة بحيث يـرٰى من الشغل يف الدار حتَّ 

، فقـام  أ كـام أمـره موسـٰى يراه هو، وقد بعث إليه باملاء للوضوء، فتوضَّ  بن يقطني وال عيلَّ 

كتـاب موسـٰى ] د ذلكبع[بن يقطني  ي، فورد عٰىل عيلِّ ـك رافضكذب من زعم أنَّ : الرشيد وقال

خـرٰى إسـباغًا، ة فريضـة وأُ اغسـل وجهـك مـرَّ  :أ كـام أمـر اهللامن اآلن توضَّ «:  بن جعفرا

م رأسـك وظـاهر قـدميك مـن فضـل نـداوة وامسح مقدَّ  ،من املرفقني كذلك ]يديك[واغسل 

 .»اف عليكوضوئك، فقد زال ما ُخي 

 ).٢٦و ٢٥ح / ٣٣٦ - ٣٣٤ص / ١ج ( اخلرائج واجلرائح  
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ي هنوأُ  ،وا مجيع الوكالء يف النواحيهو ذا جيبي األموال وله وكالء وسمُّ : فقال له

: فقال السلطان ،الوزير بالقبض عليهم عبيد اهللا بن سليامن الوزير، فهمَّ  ذلك إىلٰ 

 نقبض عىلٰ : عبيد اهللا بن سليامن هذا أمر غليظ، فقال فإنَّ  ،هذا الرجل اطلبوا أين

فـون بـاألموال، فمـن عرَ ال يُ  وا هلم قوماً ولكن دسُّ  ،ال: السلطان الوكالء، فقال

 مجيـع الـوكالء أنْ  م إىلٰ يتقـدَّ  فخـرج بـأنْ : عليـه، قـال َض بِ ُقـ قبض منهم شيئاً 

 مـر، فانـدسَّ ويتجـاهلوا األ ،مـن ذلـك يمتنعوا وأنْ  ،يأخذوا من أحد شيئاً  ال

فقال له  ،وصلهأُ  ريد أنْ مال أُ  معي: فقال ،بن أمحد رجل ال يعرفه وخال به دملحمّ 

 ،د يتجاهل عليهوحممّ  فه، فلم يزل يتلطَّ غلطت أنا ال أعرف من هذا شيئاً : دحممّ 

 .)١(م إليهمهم ملا كان تقدَّ وامتنع الوكالء كلُّ  ،وا اجلواسيسوبثُّ 

ه كتـب أيب بخطِّـ: قـال ،احلسن بن الفضل بن زيد اليامينعن   ٰى ورو

رجل من فقهـاء  كتب بخطِّ  ي فورد جوابه، ثمّ كتبت بخطّ  ثمّ ، فورد جوابه كتاباً 

 .)٢(ال قرمطي� الرجل حتوَّ  ة أنَّ فنظرنا فكانت العلَّ ، أصحابنا فلم يرد جوابه

خرج هني عـن زيـارة مقـابر قـريش : قال ،دبن حممّ  عيلِّ عن   ٰى ورو

الـق بنـي الفـرات : فقال له ،أشهر دعا الوزير الباقطائيبعد   كان، فلامَّ )٣(واحلري

من  د كلُّ تفقَّ يُ  فقد أمر اخلليفة أنْ  ،مقابر قريش ال يزوروا: وقل هلم ،)٤(والربسيني

 .)٥(]عليه[ض قبَ زار فيُ 

 .والرواية صحيحة

السفراء كانوا يعملـون بطريقـة مدروسـة ُحمَْكمـة لـدفع أنظـار  نَّ أ :ثالثاً 
                                                

 ).٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج ( الكايف )١(

 ).١٣ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٠ص / ١ج (الكايف  )٢(

 ).احلائر: (يف بعض النَُّسخ )٣(

 ).١٠٣ص / ١ج : معجم البلدان. (ناحية بأرض بابل: برس )٤(

 ).٣١ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج (الكايف  )٥(
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هلـم  أنُّ طَمـن يُ  عن الثُلَّة القليلة املخلصة ممَّ فقد أخفوا عملهم إالَّ الظاملني عنهم، 

 .وعرفوا منهم صدق الوالء

 :ةذلك كانت هلم جمموعة خطوات هامَّ  ومضافًا إىلٰ 

 ة آنـذاك إىلٰ اسـيَّ م نقلوا عملهم من سامراء عاصمة الدولـة العبّ أهنَّ : منها

 .بغداد، وكان ُبعد املسافة بني املدينتني كفيالً بتخفيف املتابعة هلم

 ،ل كان سّامناً ، فالسفري األوَّ ٰى خروا ببعض العناوين األُ م قد ختفُّ أهنَّ  :ومنها

 .أي يمتهن بيع السمن

م كانوا يعملون بالتقيَّة، خصوصًا عند اشـتداد األمـر علـيهم، أهنَّ  :ومنها

 . ت عن السفري الثالث احلسني بن روحوهذا ما حفظته الروايا

من الوقائع التي استعمل فيهـا ) الغيبة(كتاب فقد نقل الشيخ الطويس يف 

 :ة، فقد قالعند العامَّ  ٰى بعض السفراء التقيَّة، ولذا كان يف موقع جليل حتَّ 

 ويسـتعمل ،من أعقل الناس عند املخالف واملوافق وكان أبو القاسم 

غالب محـو  ثني أبو عبد اهللا بنحدَّ : د، قالأبو نرص هبة اهللا بن حممّ  ٰى فرو، ةالتقيَّ 

أيب القاسـم  ما رأيت من هو أعقـل مـن الشـيخ: قال ،بأيب احلسن بن أيب الطيِّ 

د عنـد السـيِّ  يف دار ابن يسار، وكان لـه حمـلٌّ  احلسني بن روح، ولعهدي به يوماً 

 .وخوفاً  ةً حيرض تقيَّ  وكان أبو القاسممه، عظِّ تُ  أيضاً  ةواملقتدر عظيم، وكانت العامَّ 

 أبا بكر أفضـل النـاس بعـد وعهدي به وقد تناظر اثنان، فزعم واحد أنَّ 

أفضـل مـن عمـر، فـزاد  بل عيلٌّ : ، وقال اآلخرعيلّ  عمر ثمّ  ثمّ  رسول اهللا 

 .الكالم بينهام

 ،يقتقديم الصدِّ  الذي اجتمعت الصحابة عليه هو: فقال أبو القاسم 

وأصـحاب  ،الـويصِّ  عـيلٌّ  ثـمّ  ،بعـده عـثامن ذو النـورين ثمّ  ،بعده الفاروق ثمّ 

مـن  بـاً متعجِّ  ذلك، وهو الصحيح عندنا، فبقي من حرض املجلس احلديث عىلٰ 
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له والطعن  وكثر الدعاء ،رؤسهم ة احلضور يرفعونه عىلٰ هذا القول، وكان العامَّ 

 .من يرميه بالرفض عىلٰ 

 ي يف فمـي،مّ كُ  ي وأدسُّ ـ وأمنع نفسفلم أزل أتصربَّ  ،الضحك فوقع عيلَّ 

  حصـلت يفففطن يب، فلـامَّ  ونظر إيلَّ  ،أفتضح، فوثبت عن املجلس فخشيت أنْ 

فـإذا بـأيب القاسـم احلسـني بـن  ،ق، فخرجـت مبـادراً طـرَ منزيل فإذا بالبـاب يُ 

 .داره ه إىلٰ بغلته قد وافاين من املجلس قبل مضيِّ  راكباً   روح

 هتتف يب كأنَّ  فأردت أنْ  ،ضحكت مَ ـلِ  ،دك اهللاأيَّ  ،يا أبا عبد اهللا :فقال يل

 ؟الذي قلته عندك ليس بحقٍّ 

 .كذاك هو عندي: فقلت

 ، تستعظم هـذا القـول ال أجعلك يف حلٍّ ا الشيخ فإّين ق اهللا أهيُّ تَّ ا: فقال يل

 .يمنّ 

قول مام ووكيله يقول ذلك اله صاحب اإلبأنَّ  ٰى رجل ير ،دييا سيِّ : فقلت

 ك من قوله هذا؟ضحَ يُ ] ال[ب منه وتعجَّ يُ  ال

 .)١(عني وانرصفوودَّ  ،كألهجرنَّ  وحياتك لئن عدت: فقال يل

كانـت  ثني أبو أمحد درانويه األبـرص الـذيوحدَّ : قال أبو نرص هبة اهللاو

أيب القاسم   كنت أنا وإخويت ندخل إىلٰ إّين : قال يل: قال ،داره يف درب القراطيس

عرشة تسعة نلعنـه  مثالً  وكانوا باعة، ونحن: نعامله، قال احلسني بن روح 

تـه اهللا بمحبَّ  ب إىلٰ نتقرَّ  ك، فنخرج من عنده بعدما دخلنا إليه تسعةشكِّ وواحد يُ 

رويناه وما مل نروه، فنكتبه  ه كان جيارينا من فضل الصحابة ماوواحد واقف، ألنَّ 

 .)٢(حلسنه عنه 
                                                

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص ( لطويسلغيبة ال )١(

 ).٣٤٩ح / ٣٨٦ص (الغيبة للطويس  )٢(
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د بـن أخربين مجاعة، عن أيب عبد اهللا أمحـد بـن حمّمـ :لطويسلغيبة الويف 

 ٰى إحـد مـن الكوفـة وأنـا شـابٌّ  ُت مْ دِ َقـ: قال ،غالب الزراري اش، عن أيبعيّ 

ام أيب عبد اهللا اسمه، وذلـك يف أّيـ إخواننا قد ذهب عىلٰ  قدمايت ومعي رجل من

 د بن عيلٍّ ونصبه أبا جعفر حممّ  ،واستتاره احلسني بن روح  الشيخ أيب القاسم

مـن الكفـر ) منـه(مل يظهـر منـه مـا ظهـر  بالشلمغاين، وكان مسـتقيامً  املعروف

ه كان صاحب الشـيخ أيب القاسـم وكان الناس يقصدونه ويلقونه ألنَّ  حلاد،واإل

 .هتمبينهم وبينه يف حوائجهم ومهّام  سفرياً  احلسني بن روح

 ه، فإنَّـث بـه عهـداً دِ أبـا جعفـر وُحتـ ٰى تلقـ هل لك أنْ : فقال يل صاحبي

 من الـدعاء يكتـب بـه إىلٰ  أسأله شيئاً  ريد أنْ  أُ املنصوب اليوم هلذه الطائفة، فإّين 

 .الناحية

 ،أصـحابنا فرأينـا عنـده مجاعـة مـن ،نعم، فدخلنا إليه :]له[فقلت : قال

 ؟معك ٰى من هذا الفت :فقال ،صاحبي منا عليه وجلسنا، فأقبل عىلٰ فسلَّ 

 .رجل من آل زرارة بن أعني: له فقال

 زرارة أنت؟ من أّي : فقال، فأقبل عيلَّ 

 .أنا من ولد بكري بن أعني أخي زرارة ،دييا سيِّ : فقلت

 .مرأهل بيت جليل عظيم القدر يف هذا األ: فقال

 .من الدعاء ءريد املكاتبة يف يشأُ  ،دنايا سيِّ  :فقال له ،فأقبل عليه صاحبي

 .نعم: فقال

اعتقـدت  مثل ذلك، وكنت أسأل أنا أيضاً   سمعت هذا اعتقدت أنْ فلامَّ : قال

وكانـت كثـرية  اس ابنـي،حد من خلق اهللا حال والدة أيب العّبـبده أليف نفيس ما مل أُ 

الـدعاء يل يف  أسـأل :يـي بمنزلة، فقلت يف نفسـ، وكانت منّ اخلالف والغضب عيلَّ 

 .حاجة وأنا أسأل ،دناأطال اهللا بقاء سيِّ  :يه، فقلتسمّ ني وال أُ أمر قد أمهَّ 
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 وما هي؟: قال

 .نيالدعاء يل بالفرج من أمر قد أمهَّ : قلت

: فكتـب ،بـني يديـه كـان أثبـت فيـه حاجـة الرجـل درجـاً  فأخـذ: قال

 .هيف أمر قد أمهَّ  الزراري يسأل الدعاء له)و(

 أَال : صـاحبيام قـال يل  كان بعـد أّيـفلامَّ ، فقمنا وانرصفنا ،طواه ثمّ : قال

، فمضيت معـه ودخلنـا ا سألناهحوائجنا التي كنّ  أيب جعفر فنسأله عن نعود إىلٰ 

جيـب يف الـدرج، وفيـه مسـائل كثـرية قـد أُ  فحني جلسـنا عنـده أخـرج ،عليه

وهـو  أقبـل عـيلَّ  جواب ما سأل، ثـمّ  فقرأ عليه ،صاحبي تضاعيفها، فأقبل عىلٰ 

 .»ج والزوجة فأصلح اهللا ذات بينهاما الزراري وحال الزووأمَّ « :]فقال[ ،يقرأ

 .فانرصفت ،أمر عظيم، وقمنا فورد عيلَّ  :قال

 .مرقد ورد عليك هذا األ: فقال يل

 .أعجب منه :فقلت

 ؟ءيش مثل أّي : قال

 .فقد أخربين به، وغريي  اهللا تعاىلٰ مل يعلمه إالَّ  ه رسٌّ ألنَّ : فقلت

 .فعجب منه، فأخربته ؟يف أمر الناحية؟ أخربين اآلن ما هو أتشكُّ : فقال

اس أيب العبّـ مُّ وكانـت أُ  ،فـدخلت داري ،الكوفـة عدنا إىلٰ  أنْ  ٰى ـقض ثمّ 

فاسرتضـتني واعتـذرت ووافقتنـي ومل  ،فجاءت إيلَّ  ،يف منزل أهلها مغاضبة يل

 .)١(اخلرب.. .املوت بيننا قفرَّ  ٰى ختالفني حتَّ 

ومـا سـبقها لالستشـهاد   أّنا أوردناهاة سندًا إالَّ مل تكن تامَّ  والرواية وإنْ 

 .وليس لالستدالل

 مـات أيب امَّ ـلـ: قـال ،د بن صـالحد، عن حممّ بن حممّ  عيلِّ ويف الكايف عن 
                                                

 ).٢٥٦ح / ٣٠٤ - ٣٠٢ص ( لطويسلغيبة ال )١(
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 ،علمهأُ الناس سفاتج من مال الغريم، فكتبت إليه  أليب عىلٰ  مر يل، كانوصار األ

 رجل واحد كانت عليـه ، فقضاين الناس إالَّ »عليهم طالبهم واستقض«: فكتب

، ه عيلَّ يب ابنه وسفَّ  فامطلني واستخفَّ  ،طالبهأُ  فجئت إليه ،بأربعامئة دينارسفتجة 

حليته وأخذت برجله وسحبته  فقبضت عىلٰ  وكان ماذا؟: فقال، أبيه فشكوت إىلٰ 

ي قمّ : ه يستغيث بأهل بغداد ويقولفخرج بأنَّ  ،كثرياً  وسط الدار وركلته ركالً  إىلٰ 

أحسنتم  :تي وقلتفركبت دابَّ  ،منهم اخللق رافيض قد قتل والدي، فاجتمع عيلَّ 

الغريب املظلوم، أنا رجل من أهل مهدان من  يا أهل بغداد متيلون مع الظامل عىلٰ 

فاملوا : قال .ي ومايلوالرفض ليذهب بحقّ  أهل قم وهذا ينسبني إىلٰ  ،ةنَّ أهل السُّ 

صــاحب  وطلــب إيلَّ  ،نتهمســكَّ  ٰى حتَّـ حانوتــه يــدخلوا عــىلٰ  عليـه وأرادوا أنْ 

 .)١(أخرجتهم عنه ٰى يوفيني مايل حتَّ  السفتجة وحلف بالطالق أنْ 

 .)٢(حسن كالصحيح: يف هذا اخلرب وقد قال املجليس 

ـويشهد ملا ذكرناه من إعامل التقيَّـ ـة أهنَّ ة م مل يكونـوا معـروفني عنـد عامَّ

ـ حك يف الروايـات أنَّ الشيعة، ولذا جتد عند تصفُّ  ف كلِّـة الشـيعة كانـت تُ عامَّ

 .سفراء اإلمام ووكالئه تذهب بام عليها من احلقوق إىلٰ  أنْ  اخلواصَّ 

مل يكونوا يعرفون السفراء،  اخلواصَّ  ع يف الروايات أنَّ ويظهر أيضًا للمتتبِّ 

 بعد البيِّنة واالختبار، فـإذا جـاءهم مون إليهم األموال إالَّ سلِّ ولذلك ما كانوا يُ 

 .موا األموالمنهم أمر بنيِّ سلَّ 

 جعفر عمِّ  دم وضوح األمر عندهم ابتداًء كان البعض منهم يذهب إىلٰ ولع

 إذا مل جيدوا عنده ما يريدون امتنعوا عن تسليمه األموال وذهبوا إىلٰ  ٰى اإلمام حتَّ 

 .مبتغاهم يقعوا عىلٰ  ٰى حتَّ  ٰى خرأُ  مظانٍّ 
                                                

 ).١٥ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٢و ٥٢١ص / ١ج ( الكايف )١(

  ).١٨٩رشح ص / ٦ج (مرآة العقول ) ٢(



ة   ......................................  ١٦٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

قة  ضمن نطاق دائرة ضيِّ ا يكشف لك عن عدم معرفة صفة السفراء إالَّ ممَّ 

 .اجد� 

 ال تكون السلطات قد علمت بشأهنم؟ َم االستبعاد أنْ ـومع هذا لِ 

السفراء مل يكونوا معروفني عند  أنَّ  وكيف كان، ففي الروايات دالئل عىلٰ 

ـ ،ة الشيعةعامَّ  هم، فكيـف تعـرفهم أعـداؤهم بنحـو بل عند الكثري من خواصِّ

 سهل؟

د بن يعقـوب، د، عن حممّ أخربين أبو القاسم جعفر بن حممّ  :اإلرشاد فيف

 دأبو حمّمـ ٰى ـ مضامَّ ـل: قال ،يـالعريض ٰى د، عن احلسن بن عيسبن حممّ  عن عيلِّ 

 َف لِ األمر، فاختُ  ة لصاحبمكَّ  ورد رجل من مرص بامل إىلٰ   احلسن بن عيلٍّ 

: وقـال آخـرون ،غري خلف عن د قد مٰىض أبا حممّ  إنَّ : عليه، وقال بعض الناس

 ٰى كنّ يُ  فبعث رجالً  ،اخللف من بعده ولده :نوقال آخرو ،اخللف من بعده جعفر

 ومعه كتاب، فصار الرجـل إىلٰ  ،تهعن األمر وصحَّ  العسكر يبحث أبا طالب إىلٰ 

فصار الرجل  ،أ يل يف هذا الوقتال يتهيَّ : فقال له جعفر جعفر وسأله عن برهان،

آجرك «: سومني بالسفارة، فخرج إليهوأصحابنا امل الكتاب إىلٰ  وأنفذ ،الباب إىلٰ 

 ثقـة يعمـل فيـه بـام باملال الذي كان معه إىلٰ  صاحبك فقد مات، وأوٰىص  اهللا يف

 .)١(وكان األمر كام قيل له ،جيب عن كتابهوأُ  ،»جيب

يا قوم، هـذه حـرية، وال نعـرف : فقلت: قال :ويف رواية أمحد الدينوري

نعـرف مـن  ام اخرتناك حلمل هذا املـال ملـاإنَّ : فقالوا: قال، الباب يف هذا الوقت

 .)٢(اخلرب...  بحجةرجه من يديك إالَّ  ُخت أالَّ  عىلٰ  ،فامحله ،ثقتك وكرمك

دينـور،  امـرأة مـن أهـل هـت إيلَّ وجَّ : قـال ،ويف رواية أمحد بن أيب روح
                                                

 ).٣٦٥و ٣٦٤ص / ٢ج ( اإلرشاد )١(

 ).٤٩٣/٩٧ح / ٥٢٤ - ٥١٩ص (دالئل اإلمامة  )٢(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٦١ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

ريد أُ  ، وإّين وورعاً  أنت أوثق من يف ناحيتنا ديناً  ،يا ابن أيب روح: فقالت ،فأتيتها

شـاء اهللا  أفعـل إنْ : فقلـت ،هيا وتقوم هباؤدّ رقبتك تُ ودعك أمانة أجعلها يف أُ  أنْ 

 ٰى ه وال تنظـر فيـه حتَّـهذه دراهم يف هذا الكيس املختوم، ال حتلُّ : فقالت، تعاىلٰ 

ات ربك بام فيه، وهذا قرطي يساوي عرشة دنانري، وفيه ثالث حبّ من ُخي  إىلٰ  يهؤدّ تُ 

 ربين هبا قبلُخي  ريد أنْ صاحب الزمان حاجة أُ  ، ويل إىلٰ تساوي عرشة دنانري لؤلؤ

ي يف ّمـرة دنـانري استقرضـتها أُ ـعش: وما احلاجة؟ قالت: فقلت، أسأله عنها أنْ 

ن أخـربك هبـا إ، فـمـن أدفعهـا ن استقرضـتها، وال أدري إىلٰ ممَّ  عريس ال أدري

مـا  وحصـل عـىلٰ  ٰى مـن رأ ُرسَّ  وصـل إىلٰ  أنْ  إىلٰ ، ...من يأمرك هبـا فادفعها إىلٰ 

أحد  م ال يقبلون من كلِّ الشاهد فيها أهنَّ  حملَّ  ننقل الرواية كاملة ألنَّ ، ومل )١(يريد

 .من الشيعة العوامِّ  عىلٰ  ٰى  ببيِّنة، وهذا يرسي حتَّ إالَّ 

، عن سعد بن عبد اهللا، عن أيب حامـد ثنا أيب حدَّ  ):ينكامل الدِّ (ويف 

بامل ورقعة بعث رجل من أهل بلخ : د بن شاذان بن نعيم، قالعن حممّ ، املراغي

امحل : فيها بإصبعه كام تدور من غري كتابة، وقال للرسول قد خطَّ  ليس فيها كتابة

ته وأجاب عن الرقعـة فأوصـل إليـه املـال، فصـار بقصَّ  فمن أخربك ،هذا املال

بالبداء؟  تقرُّ : وأخربه اخلرب، فقال له جعفر العسكر وقد قصد جعفراً  الرجل إىلٰ 

عطيني املال، فقـال تُ  صاحبك قد بدا له وأمرك أنْ  إنَّ ف: نعم، قال له: قال الرجل

أصحابنا،  فخرج من عنده وجعل يدور عىلٰ ، قنعني هذا اجلوابال يُ : له الرسول

وكان فوق صندوق فـدخل  ،ر بهغرَّ  هذا مال قد كان«: فخرجت إليه رقعة قال

وقد وردت عليه الرقعة  م املالوسلَّ  ،»اللصوص البيت وأخذوا ما يف الصندوق

 .)٢(»وفعل ،وسألت الدعاء فعل اهللا بك، كام تدور«: فيها َب تِ كُ 
                                                

 ).١٧ح / ٧٠٢ - ٦٩٩ص / ٢ج (اخلرائج واجلرائح  )١(

 ).١١ح / ٤٥باب / ٤٨٩و ٤٨٨ص ( ينكامل الدِّ  )٢(
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 ٰى ة سندًا، فأبو حامد املراغي هو أمحد بن إبراهيم املراغـي، قـد رووالرواية تامَّ 

 .)١(ه ممدوح عظيم الشأنإنَّ : وقال ابن داود عنه ،مدحه عىلٰ   توقيعًا رشيفًا يدلُّ الكّيش 

 .)٢(كان من وكالء الناحية ،د بن شاذان بن نعيم ثقةوحممّ 

 .)٣(ي اجلليل القدربن عبد اهللا األشعري القمّ اوسعد هو 

 .)٤(م يف الوثاقةلَ ووالد الصدوق عَ 

الكتـاب  ٰى د بن شاذان قـد رأحممّ  ولكن ليس من الواضح يف الرواية أنَّ 

 .الذي فيه وعرف اخلطَّ 

االستشـهاد ولـيس د ذكر الروايـة ومـا سـبقها ملجـرَّ  ألنَّ  ؛واألمر سهل

ربهم عن ُخي  أحد أنْ  م مل يكونوا يقبلون من أيِّ ومن الواضح فيها أهنَّ  ،لالستدالل

 .أو يأخذ املال له ¨ اإلمام

 ا و   ؟ أ  ل اا  

يقال  غاية ما يمكن أنْ  السفراء أنَّ  ومن األسئلة والشبهات فيام يرجع إىلٰ 

درجات الوثاقة، والثقة نحتمل اخلطأ منه، ونحتمل وقوعه  أعىلٰ  م عىلٰ إهنَّ : عنهم

الكذب، وهذا االحتامل مانع من اجلزم بام  نفينا عنه اإلرصار عىلٰ  يف الكذب وإنْ 

 .نقلوه لنا من التوقيعات

 :ويف مقام اجلواب عن هذه الشبهة نقول

مـا فيـه صـالح  له للناس كي يأخذوا بأيـدهيم إىلٰ ُس رُ  لقد بعث اهللا تعاىلٰ 

ر ـرؤية للكون ومـآل الـدنيا وأفـراد البشـ كئ ذلك عىلٰ يتَّ  ،الدنيا ومنفعة العباد

                                                

 ).٣٨٣الرقم / ١٦ص / ٢ج (معجم رجال احلديث : راجع) ١(

 ).١٠١٧٧الرقم / ٢٩ - ٢٦ص / ١٦ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

م خترجيه يف  )٣(   .، فراجع)٧٩ص (تقدَّ

م خترجيه يف  )٤(   .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ
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مها الرشائع للناس، ويستقيم فوق ذلك منظومة أحكام تضبط إيقاع حركـة تقدَّ 

ط بني هذا وذاك منظومة ويتوسَّ  ،األفراد وفق ما يف طبائع األفعال من نفع ورضر

ــ ــتأخالقيَّ ــمن دوام االس ــن أراد أنْ ة تض   قامة مل
ً
ورا

ُ
ــك

ُ
 ش
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�
ك

�
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ا يضـمن ، وجتعل سلوكه احلسن نبتة نمت يف بيئتهـا املناسـبة ممـَّ)٦٢: الفرقان(

 .استمرار اخرضارها

ب ة بنحو تسـبَّ  كثرت تفاصيل الرشائع بام يف ذلك الرشيعة اإلسالميَّ امَّ ـول

بها، وللبعد الزماين عن حضور تفاصيلها لكثرة تشعُّ  يف انعدام فرصة العلم بكلِّ 

يقبل الشارع بـام  ، قضت الرضورة أنْ ٰى خرع املحيط بالرشيعة، ولظروف أُ املرشِّ 

ـيَّ دون العلم يف إحراز أحكامه، فجعل احلجّ   ة، كـالظنِّ ة لـبعض الظنـون اخلاصَّ

 ظنـون عـىلٰ بعض ال ٰى الناشئ من الظهور، وأبق والظنِّ  ،الناشئ من إخبار الثقة

حاهلا، بل ردع عن العمل ببعضها، كام يف القياس الذي منع الشارع مـن جعلـه 

 .)١(»ينالدِّ  َق ة إذا قيست ُحمِ نَّ السُّ  إنَّ «، درجات الظنِّ  مستندًا ولو أورث أعىلٰ 

يف  ةة األخبـار التـي ينقلهـا الثقـايَّـحجّ  فقت كلامت الفقهـاء عـىلٰ وقد اتَّ 

، )اهللا مقـامهام أعـىلٰ (عن ذلك نفر يسري كالطربيس وابن إدريـس  اجلملة، وشذَّ 

وقـع اخلـالف يف بعـض التفصـيالت يف  ،نعـم. ة الظهـوراتيَّ ومثل ذلك حجّ 

 .تنييَّ احلجّ 

ة من جهة الصـدور أو يَّ ة ظنّ أغلب أحكامنا ثبتت بأدلَّ  أنَّ : وكانت النتيجة

ن ة الرشعيَّ يَّ ثبوت احلجّ  الداللة أو كليهام، وال مشكلة يف ذلك، ألنَّ  ة يضمن املَُؤمِّ

 -به  ٰى من تبعة خمالفة الواقع غري املعلوم، كام يضمن الثواب للمنقاد لو كان ما أت

 .من إطاعة بنظرة خمالفًا للواقع -ة احلجَّ  الظنِّ  اعتامدًا عىلٰ 

فكان ذلك سببًا يف نشوء علم اجلـرح والتعـديل للتعامـل مـع املـوروث 
                                                

  ).١٥ح / باب البدع والرأي واملقائيس/ ٥٧ص / ١ج (الكايف : راجع) ١(



ة   ......................................  ١٦٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

س، اوز مشكلة عدم حصول العلم بالصـدور مـن الشـارع املقـدَّ الروائي لتتج

ن يقعون يف أسانيد الروايـات اعـتامدًا ل هذا العلم ضبط أحوال الرجال ممَّ وتكفَّ 

ـ ة بـالراوي أو اتِّكـاالً عـىلٰ شهادات خاصَّ  عىلٰ  ة كمشـايخ الثالثـة قواعـد عامَّ

 .وأصحاب اإلمجاع

ـعـدَ دور اخلـرب مل يُ علـم بصـ مل حيصل عـىلٰ  فالفقيه والباحث إنْ  ة م احلجَّ

 .ة يف عديد املواردديَّ التعبُّ 

كبريًا  لتكون معينًا للباحثني حوت كام�  ة كثريةوقد ُألِّفت موسوعات رجاليَّ 

 .من املعلومات التي تساعد يف تكوين صورة عن رواة األحاديث

ر ـسـفراء اإلمـام الثـاين عشـ ض له أرباب هذا الفنِّ ومن ضمن من تعرَّ 

عن طـريقهم،  ¨ والذين خرجت توقيعاته ،ٰى ووكالؤه يف زمن الغيبة الصغر

د طريـق معتـرب ، بل يكفي جمرَّ ¨ رب القطع بصدور تلك التوقيعات عنهعتَ فال يُ 

 .ة التي ُأشري إليها آنفاً وفق الضوابط العامَّ 

فرق  سة، فأّي إثبات السفارة أو الوكالة عن الناحية املقدَّ  كام ال نحتاج إىلٰ 

د بن مسلم أو أبو بصري أو غريهم من أعالم الرواة، ني رواية نقلها زرارة أو حممّ ب

بـن  د أو احلسني بن روح أو عـيلُّ وبني رواية نقلها عثامن بن سعيد أو ولده حممّ 

لنقبل رواية األوائل دون السفراء  ،الوكالء غري السفراء ٰى د السمري، أو حتَّ حممّ 

 أو الوكالء؟

 :وهو ،بالقبول اية الوكالء والسفراء أوىلٰ بل هنا ما جيعل رو

ة يف اخلرب نوعـًا احـتامل وقـوع املخـرب يف فات االحتامليَّ من املضعِّ  إنَّ  - ١

اخلطأ واحتامل نسيانه يف القول لفقرة من الكـالم الـذي ينقلـه أو احلادثـة التـي 

دور  ألنَّ ، ¨ اإلمـام يروهيا، وهذا ال جمال له يف التوقيـع الـذي يكـون بخـطِّ 

كالمنـا يف  واملفـروض أنَّ . ¨ ه تسـليم تلـك املكاتبـة بخطِّـالسـفري لـيس إالَّ 

 .ت إلينا عن طريق السفراءلَ قِ ونُ  ¨ التوقيعات التي صدرت من اإلمام



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٦٥ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

آخر، فبعض الناس جتزم بعدم  الوثاقة خمتلف من فرد إىلٰ  ٰى مستو أنَّ  - ٢

ل احتامل قصده كذب أو يتعقَّ ده للكذب واالفرتاء، ومن يتَّهم مثل زرارة بالتعمُّ 

 الكذب؟

ة، بـل اسـتحالته العقليَّـ واحتامل نفي الكذب يف مثل زرارة ال يسـتند إىلٰ 

 .نه الذي علمناه عليهتديُّ  ٰى ة ومستوواقع بنيته النفسيَّ  يستند إىلٰ 

ـ ال شكَّ  ٰى واألعالم األربعة الذين هم سفراء الغيبة الصغر م كـذلك أهنَّ

ـ :يأيت السفري بكتاب يقول عنه ا احتامل أنْ وأمَّ  ،من هذه الناحية ه مكاتبـة مـن إنَّ

 ر فيه، فالناس تسأل ثـمّ وليس هو يف الواقع كذلك، فهذا غري متصوَّ  ¨ اإلمام

 .همة ليأيت التوقيع الرشيف وفيه ما خيصُّ تنتظر مدَّ 

فال يدخل حتت عنوان املكاتبات أو التوقيعات  ¨ ا نقل قول اإلماموأمَّ 

 .¨ وإن كان متَّصفًا بنفس الوثاقة واالطمئنان بصدوره عنهالرشيفة له، 

اإلمـام غائـب عـن  حدٍّ بعيـد، ألنَّ  ة أو ضعفه إىلٰ انتفاء احتامل التقيَّ  - ٣

بيان حكم  إىلٰ  نفسه من الظاملني من جهة رأيه ليضطرَّ  أعني الناس فال خياف عىلٰ 

ة الغيبة يد منها يف بيان علَّ ورد العد والروايات وإنْ . ة دفعًا للشبهاتموافق للعامَّ 

اخلوف يف غيبته ناشـئ مـن احـتامل معرفـة الظـاملني   أنَّ نفسه، إالَّ  باخلوف عىلٰ 

ق  بأصل وجوده ال من رأيه املخالف للظاملني، وورود خرب عنه فيه رأي له ال ُيفرِّ

آبائه كثريًا ة يف زمن التقيَّ  ألنَّ  ؛ة أو ال يكونيكون موافقًا لفقهاء العامَّ  فيه بني أنْ 

ما كانت لدفع بعض ما يدفع الظامل نحو قرار تصفيته أو التضييق عليه، ويف زمن 

هم مل يعثروا عليه، فظهور خرب عنه هو مطلوب غيبته قد صدر قرار تصفيته، لكنَّ 

 .حكومات اجلور، وافق مضمون اخلرب رأي علامئهم أم خالفها

بـل  ،طلبته سلطة اجلور يف صـغره منية املتقدِّ وهلذا ال جتد إمامًا من األئمَّ 

بل مل يطلـب بحسـب  ،قبل تسنُّمه منصب اإلمامة فضالً عن فرتة ما قبل والدته



ة   ......................................  ١٦٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ة من إمامته ألسباب ليس هذا ام بعد مدَّ يه ملنصب اإلمامة وإنَّ د تصدِّ العادة بمجرَّ 

 .استقصائها حمّل 

مـام بعـد اإل ٰى املنصـور طلـب مـن يتصـدّ  ام قلنا بحسب العـادة ألنَّ وإنَّ 

خفتْت يف االثنني  ، ثمّ  وطلب هارون خليفة اإلمام الكاظم،  الصادق

 . قتل اإلمامني نار احلقد بعد إقدامهم عىلٰ 

ة من الزمان، ملا فقد طلبه أعداؤه قبل والدته بمدَّ  ¨ ا اإلمام املهديوأمَّ 

ويمـأل ط عـروش الظـاملني سقِ اإلمام الثاين عرش هو الذي يُ  إليهم من أنَّ  ٰى انته

وذلك هو سـبب اإلتيـان باإلمـام . ت ظلًام وجوراً ئَ لِ األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

ــادي ــن  إىلٰ   اهل ــام احلس ــي اإلم ــذاك، وُأبق ــة آن ــمة اخلالف ــامراء عاص س

ب األخبار عن وكانت جالوزهتم ترتقَّ . حتت نظرهم هناك أيضاً   العسكري

ش بـني فـتِّ لتُ   عسـكريبيت اإلمام ال الوالدة امليمونة، ونساؤهم تدخل إىلٰ 

 من خالل طريق معجز مل املولود امليمون إالَّ  ومل يأِت . نسائه وجواريه عن احلمل

 دة حكيمة حني ُأخربت بأنَّ السيِّ  ٰى ، بل حتَّ ¨ ليلة والدته ٰى أثر حتَّ  يظهر له أيُّ 

أثر  أيَّ  ه ومل ترَ مَّ يف تلك الليلة سترشق األرض بوالدته استغربت حني فحصت أُ 

 .للحمل

، فوجود اإلمام الثاين عرش كان مستهدفًا، ومن هنا ال يفرق حالٍ  أيِّ  وعىلٰ 

 .ةيَّ نحو اإلرادة اجلدّ  ة أو عىلٰ وجه التقيَّ  كثريًا بني خرب صدر منه عىلٰ 

ة تقتيض عدم صدور التوقيع لو اقتضت ذلك، ال صدوره بمضمون والتقيَّ 

 . من آبائهمه ة، بخالف من تقدَّ يتناسب مع التقيَّ 

، وكفاك بمثلها دلـيًال ¨ حتريم ذكر اسمه وقد دلَّت مجلة من الروايات عىلٰ 

 .ةخالف التقيَّ  عىلٰ  - ة لو كانولو بمضمون موافق للتقيَّ  -ذكر رواية عنه  أنَّ  عىلٰ 

غري اإلمام من األتباع، لكن ذلك جيري  ة عىلٰ ل احتامل التقيَّ تعقَّ قد يُ  ،نعم



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٦٧ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

لـزرارة يف بعـض الروايـات   اإلمام الصادق كام يف ذمِّ ، ¨ ةيف غري احلجَّ 

أنار (ة ألجل دفع الشبهة عنه، لكن ذلك ال جمال له فيام صدر من توقيع عن احلجَّ 

دفـع اخلطـر  دفع الشبهة عن تابع لإلمام يزاحم عادةً  ، ألنَّ )اهللا األرض بظهوره

 .ل، والثاين أرجح من األوَّ ¨ عن اإلمام

ـبـاقي وهبذا يضعف املضعف النوعي يف مكاتبات  ل واملتمثِّـ  ةاألئمَّ

 .¨ ةيف توقيعات اإلمام احلجَّ  ةً باحتامل صدورها تقيَّ 

سـالمة أتباعـه، ومـن هنـا كانـت  حريص عىلٰ  ¨ اإلمام إنَّ  :وقد يقال

ة واردة يف الظـاملني، فالتقيَّـ معـه رشَّ  ٰى قـتَّ بعض األوامر خترج إليهم للعمل بام يُ 

 .دفعًا للرضر عن أتباعه ¨توقيعاته 

كان رجل من : قال ،احلسني بن احلسن العلوي عن الكليني  ٰى فقد رو

وا هو ذا جيبي األموال وله وكـالء وسـمُّ : فقال له ،معه ندماء روزحسني وآخر

ير الوز عبيد اهللا بن سليامن الوزير، فهمَّ  ذلك إىلٰ ي هنوأُ  ،مجيع الوكالء يف النواحي

هـذا أمـر غلـيظ،  فـإنَّ  ،هذا الرجل اطلبوا أين: فقال السلطان ،بالقبض عليهم

ـ ،ال: السلطان الوكالء، فقال نقبض عىلٰ : فقال عبيد اهللا بن سليامن وا ولكن دسُّ

 فخرج بأنْ : عليه، قال َض بِ قُ  فون باألموال، فمن قبض منهم شيئاً عرَ ال يُ  هلم قوماً 

 ،مـن ذلـك يمتنعـوا وأنْ  ،يأخذوا من أحـد شـيئاً  ال مجيع الوكالء أنْ  م إىلٰ يتقدَّ 

 معـي: فقـال ،د بن أمحد رجل ال يعرفه وخال بهملحمّ  مر، فاندسَّ ويتجاهلوا األ

، فلم يزل غلطت أنا ال أعرف من هذا شيئاً : دفقال له حممّ  ،وصلهأُ  ريد أنْ مال أُ 

هـم ملـا كـان وامتنع الـوكالء كلُّ  ،وا اجلواسيسوبثُّ  ،د يتجاهل عليهوحممّ  فهيتلطَّ 

 .)١(م إليهمتقدَّ 

خرج : قال ،دبن حممّ  د بن يعقوب، عن عيلِّ حممّ عن  )لطويسالغيبة ل(ويف 
                                                

 ).٣٠ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥ص / ١ج ( الكايف )١(



ة   ......................................  ١٦٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاين فقال فلامَّ  ،مقابر قريش واحلري هني عن زيارة

ال تـزوروا مقـابر قـريش ، فقـد أمـر  :وقل هلـم بني الفرات والربسيني لقا: له

 .)١(فيقبض عليه ،من زار د كلُّ تفقَّ يُ  اخلليفة أنْ 

د بـن بـن حمّمـ د بن يعقوب هو عـيلُّ د الذي يروي عنه حممّ بن حممّ  وعيلُّ 

، )٢(توثيقه عىلٰ  وبندار هو أبو القاسم عبد اهللا بن عمران الربقي، وقد نصَّ  ،بندار

 .فالرواية صحيحة السند

ففـي ، ةالكثري من اإلجابات عن مـوارد شخصـيَّ  ¨ عن اإلمامبل ورد 

عن سعد بن عبد اهللا، عن عن أبيه، ) ينكامل الدِّ (يف  الصدوق  ٰى رواحلسنة 

كتبت أسأله الدعاء لباداشاله وقد حبسه ابن عبد العزيز،  :قال ،د بن الصالححممّ 

مـا يشـاء، اسـتولدها ويفعـل اهللا «: أسـتولدها، فخـرج وأستأذن يف جاريـة يل

 عن املحبوس ّيل فولدت فامتت، وُخ  فاستولدت اجلارية ،»صه اهللالِّ واملحبوس ُخي 

 .)٣(التوقيع يوم خرج إيلَّ 

د بن حمّمـ ، عن سعد بن عبد اهللا، عن عيلِّ عن أبيه يف احلسنة  ٰى ورو

أت ببغـداد، وهتيَّـ كنت مقـيامً : قال ،رسول جعفر بن إبراهيم اليامين الشمشاطي

ال ختـرج «: فخـرج ،فكتبت أستأذن يف اخلـروج معهـا ،للخروج نياليامنيِّ قافلة 

فخرجـت القافلـة وخرجـت  ،»وأقـم بالكوفـة، لك يف اخلروج خرية فام ،معها

: وكتبـت أسـتأذن يف ركـوب املـاء، فخـرج: قال ،عليها بنو حنظلة فاجتاحوها

ج فقطعوا عليها البوار  خرجتفام خرجت سفينة يف تلك السنة إالَّ  ،»تفعل ال«

 .)٤(اخلرب... عليها
                                                

 .)٢٤٤ح / ٢٨٤ ص( لطويسلغيبة ال )١(

 ).٨٣٩٨الرقم / ١٣٦و ١٣٥ص / ١٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ٢(

 ).١٢ح / ٤٥باب / ٤٨٩ص ( ينكامل الدِّ  )٣(

 ).١٤ح / ٤٥باب / ٤٩١ص ( ينكامل الدِّ  )٤(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٦٩ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

فناه هو إطالق لفظ ة الذي ضعَّ لكن ذلك مردود من جهة أنَّ احتامل التقيَّ 

ومثـل مـا  ،راد ظاهرهه يُ غري ظاهر منه أو إرادة إهيام من يسمعه أنَّ  ٰى وإرادة معن

ة فال مشكلة فيها من جهة التقيَّـ ،ق فيها هذا االحتاملم من الروايات مل يتحقَّ تقدَّ 

ففي عني الوقت الذي يكـون الـداعي لبيـان  ،توجب احتامل إرادة غري ظاهرها

 األتباع، ال نحتمل يف هذه التوقيعـات صـدورها عـىلٰ  تلك املوارد احلرص عىلٰ 

ة، وهذا غري صـدور ة الشيعة بالتقيَّ بل يف بعضها أمر للوكالء ولعامَّ  ،ةنحو التقيَّ 

 .ةوجه التقيَّ  التوقيع عىلٰ 

، بعض الروايات األمر بتمزيق الكتاب الـذي فيـه التوقيـعبل قد ورد يف 

 ثني أبو عيلٍّ حدَّ : قال ،، عن سعد بن عبد اهللاثنا أيب حدَّ ): ينكامل الدِّ (ففي 

 ة وأدخلنـي خربـة وأخـرجاسيَّ العبّ  يب إىلٰ  فمٰىض  ،جاءين أبو جعفر: قال ،املتييل

يعنـي  -فالنة  أنَّ  :وفيه ،الدار فإذا فيه رشح مجيع ما حدث عىلٰ  ،فقرأه عيلَّ  كتاباً 

 بغداد، فتقعد بني يدي ج من الدار وحيدر هبا إىلٰ رَ ذ بشعرها وُخت ؤَخ تُ  -عبد اهللا  مّ أُ 

وذلك من  ،ق الكتابمزَّ  احفظ، ثمّ : قال يل ثمّ  ،-وأشياء مما حيدث  -السلطان 

 .)١(ةحيدث ما حدث بمدَّ  قبل أنْ 

زمان كبـري بـني صـدور هـذه سناد التواقيع، حيث ال يفصل إقرب  - ٤

التـي  ٰى الكايف يف زمان الغيبة الصغر َب التوقيعات وكتابة جمامع احلديث، إذ ُكتِ 

ت عـن اإلمـامني البـاقر َلـقِ ة رواياتنا كانـت قـد نُ بينام غالبيَّ  ،عاماً ) ٦٩(دامت 

ـيف زمن الدولة األُ   ، وقد استشهد اإلمام الباقر والصادق ة التـي مويَّ

واإلمـام  ،وجه التحديد عىلٰ ) هـ١١٤(بل استشهد عام  ،)هـ١٣٢(انتهت عام 

.  ة بني وفاة اإلمـام البـاقرفاملدَّ  ،)هـ١٤٨(قد استشهد عام   الصادق

الروايات عنه يف آخر سنة من  ل كلُّ نقَ ومل تُ  ،عاماً ) ١٤٢( ٰى وبداية الغيبة الصغر

                                                

ين  )١(  ).٢٠ح / ٤٥باب / ٤٩٨ص (كامل الدِّ



ة   ......................................  ١٧٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ة بـني واملـدَّ  .تـهل سنة من غيبقد خرجت يف أوَّ  ¨ وال توقيعات اإلمام ،عمره

سـنة، وليسـت ) ١١٢( ٰى وبداية الغيبـة الصـغر  استشهاد اإلمام الصادق

تكون يف بدايـة  بل يمكن أنْ  ،ت يف آخر سنة من حياتهلَ قِ الروايات املنقولة عنه نُ 

ليكون الفاصل بني صدور مثلها وبدايـة  ،إمامته التي دامت أربعة وثالثني عاماً 

 .عاماً ) ١٤٦(الغيبة 

 .ةه يرتك أثره من الناحية االحتامليَّ ة، لكنَّ يَّ ذلك باحلجّ  ال خيلُّ نعم، 

تكون بداية سندها ثقة  ¨ ةالتوقيعات الصادرة عن اإلمام احلجَّ  إنَّ  - ٥

سـة، بخـالف من نقلوهـا سـفراء الغيبـة ووكـالء الناحيـة املقدَّ  يف العادة، ألنَّ 

قل عنهم قد كـان فـيهم من ن ، فإنَّ  ةالروايات التي صدرت عن باقي األئمَّ 

 .ن مل تثبت وثاقتهموالسمني، وما أكثر الرواة املبارشين ممَّ  الغثُّ 

 درجات الوثاقة، بل فيهم مـن نـصَّ  أعىلٰ  بل الراوي املبارش للتوقيع عىلٰ 

، )١(»ؤّديي يُ فعنّ  ٰى ما أدَّ «طئ يف نقله عنه ه الثقة الذي ال ُخي أنَّ  عىلٰ   املعصوم

 .التوضيح والتفصيلوسيأتيك مزيد من 

اخلـرب عنـه  مـا كـان عـرف الشـيعة أنَّ  ¨  كان من اسـتتار اإلمـامامَّ ـل - ٦

الشـيعة  يعـرف أنَّ  ¨ أحد، فمـن أخـرب عـن الـوكالء بخـرب عنـه يأيت من كلِّ  ال

لالرتـداع عـن الكـذب يف  ٰى وقد يكـون ذلـك أدعـ ،أحد ق ذلك عن كلِّ صدِّ تُ  ال

 .عنه امل يكن مانعًا قطعي�  الحتامل الكذب وإنْ  افًا نوعي� ل مضعِّ شكِّ البعض، وهذا يُ 

جيعلهم  ¨ اهتامم الناس باإلمام ألنَّ  ؛قد يكون هناك احتامل مقابل ،نعم

لكن الـذي مجـع  ،¨ ظهرون االحرتام ملن ينقل األخبار عنهون االهتامم ويُ يولُّ 

 ،ة النـاسعامَّ موا نوع املعرفة بذلك، وما وصلنا ليس من عدَ ن مل يُ األخبار هم ممَّ 

لوا مسؤوليَّ  هم وعلامئهم الذين حتمَّ  .ة مجع األخبار وتدوينهابل من خواصِّ
                                                

 ).١ح / باب يف تسمية من رآة / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج (الكايف : راجع) ١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧١ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

ني األوائـل مـن أمارات التوثيـق وشـواهده كانـت أقـرب للرجـاليِّ  إنَّ  - ٧

ـ  األقـّل  سـنة عـىلٰ ) ١٥٠(ل مني، فمعـدَّ ة املتقـدِّ مثيالهتا يف رواة األخبار مـن األئمَّ

ا له دخـل يف قبـول الروايـة ات األفراد ممَّ ظ فيها خصوصيّ حفَ ة اليسرية ليُ ليست باملدَّ 

هـا ليسـت كمشـكلة مـن كـان وقد جتاوز مشكلتها علـامء الرجـال، ولكنَّ  ،وعدمها

فـاحتامل صــدق التوثيــق يف رواة . ة قــرن ونصــف مـن الزمــانأقـرب إلــيهم بمـدَّ 

 . لباقرينعهد اإلمامني ا من مثيله يف الرواة الذين كانوا عىلٰ  التوقيعات أعىلٰ 

ـ ل تكـذيب واضـعي احلـديث عـىلٰ شـكِّ يف الوقت الذي مل يُ  - ٨ ة األئمَّ

اإلمام الثاين  ظاهرة، كان ذلك ظاهرة يف من كذب عىلٰ   لهمبَ مني من قِ املتقدِّ 

ادِّعاء  نقل رواية فحسب، بل كان يتعّداه إىلٰ  األمر مل يقترص عىلٰ  ألنَّ ؛ ¨ عرش

 وحني جتارست أنفسهم عـىلٰ . السفارة، ومن هنا قضت الرضورة بالتصّدي هلم

أكـرب مـن بعضـهم، وقـد نقـل الشـيخ  ٰى ادِّعاء السفارة كان ذلك إيذانًا بدعاو

 الً ام يكون كذهبم أوَّ عني إنَّ هؤالء املدَّ  وكلُّ  :قوله ٰى الطويس عن هارون بن موس

 ٰى يرتّقـ مواالهتم، ثـمّ  ون الضعفة هبذا القول إىلٰ فيدع م وكالؤه،مام وأهنَّ اإل عىلٰ 

ة، كام اشـتهر مـن أيب جعفـر الشـلمغاين ونظرائـه جيَّ احلّال  قول هبم إىلٰ ) مراأل(

 .)١()ٰى ترت لعائن اهللا عليهم مجيعاً (

 .والنصريي الرشيعي: ومثل الشلمغاين

مـن ل وهو أوَّ (، والتّربي منهالرشيعي يف لعن  ¨ وقد نقل توقيع اإلمام

 .)٢()مقامًا مل جيعله اهللا فيه ٰى ادَّع

ي منه واالحتجـاب د بن نصري النمريي، لكن لعنه والتربّ وجاء بعده حممّ 

 .)٣(د بن عثامنعنه كان من حممّ 

                                                

 ).٣٦٨ح / ٣٩٨و ٣٩٧ص (الغيبة للطويس  )١(

 .املصدر السابق: راجع )٢(

 ).٣٦٩ح / ٣٩٨ص (للطويس الغيبة : راجع )٣(
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حيث خرج  ،ن ظهر التوقيع بلعنه والرباءة منه أمحد بن هالل الكرخيوممَّ 

 .)١(يد أيب القاسم بن روح بلعنه والرباءة منه التوقيع عىلٰ 

                                                

ورد عٰىل القاسم بن : املراغي، قال ثني أبو حامد أمحد بن إبراهيمحدَّ : د بن قتيبة، قالبن حممّ  عيلُّ  )١(

: امـه بـالعراقإٰىل قوّ  كتـب  ابتداء ذلـك أنْ  وكان ،العالء نسخة ما خرج من لعن ابن هالل

 .»عاحذروا الصويف املتصنِّ«

ـ أربعـاً  ه قد كان حجَّ بن هالل أنَّ وكان من شأن أمحد  :قال  رون منهـا عـىلٰ ـة، عشـومخسـني حجَّ

 .قدميه

تـه، فحملـوا القاسـم مذمَّ  وكان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه، وأنكروا ما ورد يف: قال

ال (ع ابـن هـالل قد كان أمرنا نفذ إليك يف املتصنِّ«: فخرج إليه، يراجع يف أمره عٰىل أنْ  ءبن العالا

ا ذن منّـإيداخل يف أمرنـا بـال  )ال غفر اهللا له ذنبه وال أقاله عثرته(مل يزل  ،علمت بام قد )محه اهللار

 ه اهللا بـام هيـواه ويريـد، أردالَّ إي من أمرنا ـمن ديوننا، ال يمض برأيه، فيتحامٰي  يستبدُّ ، وال رٰىض 

مـن  فنـا خـربه قومـاً ا قـد عرَّ وكنّـ . اهللا بدعوتنا عمـرهرتٰى بم، فصربنا عليه حتَّ بذلك يف نار جهنَّ

مـن موالينـا، ونحـن نـربأ إٰىل اهللا  إٰىل اخلاصِّ  لقاء ذلكإ، وأمرناهم ب)ال رمحه اهللا(امه موالينا يف أيّ 

ا وأهـل بيتـه ممـَّ )مه اهللاسـلَّ (علـم اإلسـحاقي أو .منـهأ ن ال يرب، وممَّ )ال رمحه اهللا(من ابن هالل 

من كان سألك ويسألك عنـه مـن أهـل بلـده واخلـارجني  أعلمناك من حال هذا الفاجر، ومجيع

ا يـه عنّـؤدّ حد من موالينا يف التشكيك فـيام يُ ه ال عذر ألذلك، فإنَّ  لع عىلٰ يطَّ  أنْ  ومن كان يستحقُّ 

شـاء اهللا  نْ إوعرفنا ما يكون من ذلـك  ،اه إليهمنا، ونحمله إيّ نفاوضهم رسَّ  ناثقاتنا، قد عرفوا بأنَّ 

 .»تعاىلٰ 

اهللا قـدره مل  شـكر ال«: فخـرج ،نكار ما خرج فيه، فعاودوه فيـهإفثبت قوم عٰىل : وقال أبو حامد

 .جيعله مسـتودعاً  ا والمستقر�  به عليه جيعل ما منَّ  هداه وأنْ  ال يزيغ قلبه بعد أنْ  ه بأنْ املرء ربَّ  عُ يد

يامن اهللا بـاإل وخدمته وطول صحبته، فأبدلـه )عليه لعنة اهللا(وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان 

 اهللا عـٰىل لـه، وصـّىلٰ  يمهله، واحلمد اهللا ال رشيك حني فعل ما فعل، فعاجله اهللا بالنقمة ومل كفراً 

 .»مد وآله وسلَّ حممّ 

 ).١٠٢٠ح / ٨١٧و ٨١٦ص / ٢ج : اختيار معرفة الرجال(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧٣ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

املعروف بالشلمغاين  د بن عيلٍّ حممّ : ن خرج التوقيع بلعنه والرباءة منهوممَّ 

 .)١(املعروف باسم العزاقري

يف زمن احلضور قـد   ةت عن األئمَّ لَ قِ بعض الروايات التي نُ  إنَّ  - ٩

يشـتبه الـراوي يف  ، وحيتمل ولو ضعيفًا أنْ ل لفظها بالنصِّ نقَ ومل يُ  ٰى ت باملعنلَ قِ نُ 

، والنقل ¨ ه، وهذا االحتامل ال يأيت يف نقل مكاتبة بخطِّ  فهم مراد اإلمام

، خصوصًا إذا مل يكن افًا احتاملي� مضعِّ  ٰى ه يبق أنَّ ة إالَّ يَّ مل يمنع من احلجّ  وإنْ  ٰى باملعن

 .د راٍو ثبتت وثاقتهالراوي ضليعًا بالفهم، بل كان جمرَّ 

ة التوقيعات الصادرة يَّ القرائن بصدد إثبات حجّ ولست باستعرايض هلذه 

 رَ مـا ُذِكـ أو املنسوبة إليه دون إعامل الضوابط يف القبول وعدمه، بل إنَّ  ¨ عنه

متنع من النظر  ٰى األدن ها يف احلدِّ اجلزم، ولكنَّ  ة ال توصل إىلٰ ل قرائن احتامليَّ شكِّ يُ 

ت يف زمان احلضور عن لَ قِ التي نُ  ا يف القبول دون الرواياتأهنَّ  التوقيعات عىلٰ  إىلٰ 

ة يَّ رشائط احلجّ  رها عىلٰ ة الروايات يف صورة توفُّ فِلَم نقبل بقيَّ .  ةباقي األئمَّ 

 !؟كانت كذلك ك فيها إنْ وال نقبل التوقيعات أو ُنشكِّ 

                                                

، خ أيب القاسـم احلسـني بـن روح والتوقيع الذي خرج بلعنه مع آخرين كـان عـٰىل يـد الشـي )١(

وتسـكن إٰىل  من تثق بدينه )ه وختم به عملكفك اهللا اخلري كلَّ أطال اهللا بقاك وعرَّ (ف عرِّ «: ونسخته

ـ( املعروف بالشـلمغاين د بن عيلٍّ حممّ  ته من إخواننا أدام اهللا سعادهتم بأنَّ نيَّ  ل اهللا لـه النقمـة وال عجَّ

، )وتعـاىلٰ  جـلَّ (عٰى ما كفر معه باخلالق وادَّ ، عن اإلسالم وفارقه، وأحلد يف دين اهللا قد ارتدَّ  )أمهله

روا ـوخسـ بعيـداً  وا ضـالالً ، كذب العادلون باهللا وضلُّ عظيامً  وإثامً  ، وقال هبتاناً وزوراً  وافرتٰى كذباً 

منـه، ) وسالمه ورمحته وبركاته صلوات اهللا عليه(ا برئنا إٰىل اهللا تعاٰىل وإٰىل رسوله نّ إو .مبيناً  راناً ـخس

 وعـٰىل كـلِّ  وقـٍت  واجلهر، ويف كـلِّ  رِّ ـا والباطن، يف السيف الظاهر منّ )عليه لعاين اهللا ترتٰى (اه ولعنّ

نـا يف أنَّ  )ك اهللاتـوّال (أعلمهـم  .ه بعدهيتول ا فأقام عىلٰ من شايعه وبلغه هذا القول منّ ، وعٰىل كلِّ حالٍ 

] الشــريعي[ريعي ـمـه مـن نظرائـه مـن السـتقدَّ  نا عليـه ممـَّمثل ما كنّـ ي واملحاذرة منه عىلٰ التوقّ 

مع ذلك قبله وبعده عنـدنا مجيلـة، وبـه  )ثناؤه جلَّ (وعادة اهللا  .والنمريي واهلاليل والباليل وغريهم

 ).٢٩٠ص / ٢ ج: االحتجاج( »مورنا ونعم الوكيلأُ  حسبنا يف كلِّ  وهو ،اه نستعنيوإيّ  ،نثق
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من األخذ هبا عندما تنتفـي وجـدانًا أو  بدَّ  ت أسانيد التوقيعات الفإذا متَّ 

وعندما ينتفي أيضًا وجود القرينة املانعة من العمـل هبـا  .ةالتقيَّ دًا احتامالت تعبُّ 

م عليهـا  ٰى معارضة مكافئة هلذه املكاتبة أو أقو ٰى خرمن وجود رواية أُ  بنحو ُتَقدَّ

ة، أو إعراض أو خمالفة لدليل قرآين أو قرينة عقليَّ  ،وفق قواعد صنعة االستنباط

 .للمشهور عنها مع كوهنا بني أيدهيم

وكون التوقيع بذلك ¨  اإلمام ال يكون من الرضوري معرفة خطِّ وهبذا 

ــ اخلــطِّ  اإلمــام  هــو خــطُّ  هــذا اخلــطَّ  إنَّ  :ومــن قــال: يتســاءل املتســائل ٰى حتَّ

 .؟ كام قيل املعصوم

د بن مسلم أمثال زرارة وحممّ   منية املتقدِّ ل الرواة عن األئمَّ وهل سجَّ 

اإلمـام البـاقر واإلمـام الصـادق أو ويونس بن عبد الرمحن وأرضاهبم صـوت 

، وعرفنا هذا الصوت لنقبل منهم خـربهم بعـد مطابقـة  ةغريمها من األئمَّ 

فلامذا نعتـرب  ؟ما نقلوه لنا يف االعتامد عىلٰ كان كافيًا د وثاقتهم جمرَّ  الصوت أم أنَّ 

 !ة الروايات؟يف التوقيعات هذا الرشط اإلضايف دون بقيَّ 

املكاتبات كانت  وأنَّ  ،كان معروفًا للخواصِّ  اخلطَّ  نَّ ذلك سيأيت أ ومع كلِّ 

 .املعروف خترج بنفس اخلطِّ 

  :ط ا  ااء أ ف

الغريبة، بل مـن املـألوف  ٰى د اإلنسان يف قبول الدعاويرتدَّ  من الطبيعي أنْ  إنَّ 

ـمـور حتـت جمهـر د غرابتها، والناس ال تضع مثل هذه األُ ها ملجرَّ ردُّ  ة، ة العقليَّـالدقَّ

 .ون هبا أو آذان يسمعون هبابِرص هذا إْن كان هلم قلوب يعقلون هبا أو أعني يُ 

السفارة يف اخللق عن اهللا  املعجزات، فإنَّ  إىلٰ   ومن هنا احتاج األنبياء

 .أمر غاية يف الغرابة تعاىلٰ 
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خمتلـف، ام ازدادت غرابة األمر كانت املعجزة أكثر لزومًا ومن سـنخ وكلَّ 

ر بعد خلـق آدم من غري أب وهو أمر مل يتكرَّ   ٰى عيس فحني يأيت بخلق النبيِّ 

 صه اجلاهل والعامل عىلٰ شخِّ كانت طريقة إثبات ذلك بيشء ال لبس فيها يُ  ،اءوحوّ 

، ومـع معـرفتهم السـابقة بطهـارة ايف املهـد صـبي�  حدٍّ سواء، فأنطقـه اهللا تعـاىلٰ 

الربهـان   أنَّ االستغراب من جميئها بمولودهـا إالَّ  والذي دعاهم إىلٰ   مريم

 .القاطع كان من خالل إنطاق وليدها حديث الوالدة، فألقم الناس حجراً 

فرعون  ٰى ومن معه عندما سع  ٰى موس النبيِّ  وحني تضيق اآلفاق عىلٰ 

يكون  هلم البحر ليميض بقومه بني طودين عظيمني من املاء، ثمّ  إلدراكهم، ينشقُّ 

طريق بوار وهـالك لفرعـون   ٰى طريق اإلعجاز الذي أنقذ قوم موسنفس 

، إذ مل قـوم فرعـون بـال شـكٍّ  ة عـىلٰ وتلك املعجزة مل تكن إلمتام احلجَّ . وجيشه

وإمتـام   ٰى بل لتكميل إيامن قوم موس ،يمهلهم األجل ملا بعدها كي يعتربوا

 !ة عليهم، ومع ذلك مل يكتمل إيامهنماحلجَّ 

  يـأيت النبـيُّ  فاحتاجـت أنْ  ،ة اخلامتـةالنبـوَّ  يصل األمر إىلٰ  ٰى وهكذا حتَّ 

ــ ــاِس  ه كــان رســوالً بــاملعجزات، ولكــن ألنَّ
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�� ) َِّصـد باهبـا بـهوة قـد أُ النبـوَّ  وألنَّ  ؛)٣٧و ٣٦: رثِّ املد  ،

 ر حـدود الزمـان واملكـان، فـأنزل اهللا تعـاىلٰ ـتكون له معجزة تكسـ ذلك أنْ  اقتٰىض 

يسـم جبـاههم  ي الذيكني، بل التحدّ املشكِّ  ي الصارخ لكلِّ عليه القرآن مع التحدّ 

 .يأتوا بسورة واحدة مثله والصغار حني جعل ساحة النزال أنْ  بوسم الذلِّ 

ة ، فبعـد قبـول نبـوَّ ٰى أدن ٰى ولكن بمستو  ةاألمر يف األئمَّ  ٰى وقد جر

 صال بالسامء واطِّالع عىلٰ من نزول وحي واتِّ  غرابةً  كانت اإلمامة أقلُّ   النبيِّ 

وببيـان  ،تهمحمبَّ  باحلثِّ عىلٰ   أهل بيته إىلٰ   الغيب، هذا مع إشارة النبيِّ 

 .ذلك وما إىلٰ  ،م لن يفرتقوا عنهوأهنَّ  ،م ِعدل القرآنأهنَّ 
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تلـك  ظاملة، فـإنَّ  ٰى ة أنظمة حاكمة وقولكن لكون اإلمامة تسلب رشعيَّ 

الطغم مل تأُل جهدًا يف الوقوف بوجهها بتهديد ووعيد وخلق أجـواء تشـكيك، 

، وىلٰ وفقهاء باعوا دينهم بالدنيا ورضوا بـدل اآلخـرة بـاألُ ظِّف لذلك علامء ووُ 

 فكانت احلاجـة إىلٰ ، ٰى ة اهلدة الناس عن إمامة أئمَّ نوا بذلك من رصف عامَّ ومتكَّ 

ـ .ٰى خرباليقني ويرد حبائل الشياطني بني الفينة واألُ  ما يقطع الشكَّ  ا وكـان حق�

 .إمامته عىلٰ  شاهد احلقِّ   ب من اإلمامُيطلَ  أنْ  اطبيعي� 

مت يف الرواية املعروفـة   أيب عبد اهللا حني يأيت الشامي إىلٰ  وقـد تقـدَّ

. وقد جئت ملنـاظرة أصـحابك ،كالم وفقه وفرائض  رجل صاحبإّين : ويقول

فهل أقام من : قال الشامي أنْ  إىلٰ   ويطول الكالم بينه وبني أصحاب اإلمام

 من باطلهم؟ همربهم بحقِّ أودهم وُخي  قيمجيمع هلم كلمتهم ويُ 

 أو الساعة؟ يف وقت رسول اهللا : قال هشام

 والساعة من؟ رسول اهللا  ،يف وقت رسول اهللا: قال الشامي

خبـار السـامء أربنـا بإليه الرحال، وُخي  دُّ َش القاعد الذي تُ  هذا: فقال هشام

 .عن جدٍّ  عن أٍب  وراثةً ] واألرض[

 علم ذلك؟أ نْ أفكيف يل : قال الشامي

 . بدا لكه عامَّ لْ َس : قال هشام

 .السؤال فعيلَّ  ،قطعت عذري :الشامي قال

 خربك كيف كان سفرك؟ وكيف كانأُ  ،يا شامي«: فقال أبو عبد اهللا 

 .صدقت، أسلمت هللا الساعة: قبل الشامي يقولأ، ف»طريقك؟ كان كذا وكذا

ســالم قبــل اإل نَّ إبــل آمنــت بــاهللا الســاعة، «: أبــو عبــد اهللا  فقــال

 .)١(اخلرب »...يامناإل
                                                

ة/ ١٧٣ - ١٧١ص / ١ج (الكايف ) ١(   ).٤ح / باب االضطرار إٰىل احلجَّ



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧٧ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

ه سـفري اإلمـام الغائـب إنَّ  : وقعت الغيبة وظهر من يقول أو يقال لهامَّ ـول

 ة أنَّ إثبـات ودعــم مــع خصوصــيَّ  عـن أعــني النــاس، كـان األمــر بحاجــة إىلٰ 

 كانوا حـني يـأتون بـام يقطـع الشـكَّ   يف زمن احلضور والنبيَّ   ةاألئمَّ 

 زمن أشدّ  ¨  كانت غيبة اإلمامامَّ ـباليقني يكتفون بمفردة يف مجع من الناس، ول

ه نَّ إصدق قول السفري  كانت الدالئل عىلٰ  ¨ اإلمام ة للخوف عىلٰ حاالت التقيَّ 

 أنْ  اولذلك كـان طبيعي�ـ ،م عليهاالتكتُّ  سفري تظهر آلحاد األفراد مع السعي إىلٰ 

ه والربهان أنَّـه سفري يطلب البيِّنة صال بالسفري بعنوان أنَّ من أراد االتِّ  يكون كلُّ 

 .كذلك

ت وثاقـة ثبِـفلنقف للنظر هل جاء يف الـرتاث الشـيعي مـا يُ  ،وكيف كان

 نقلهم أو ال؟ السفراء والوكالء ليكون ذلك موجبًا للركون إىلٰ 

ا   ورد  T:  

وثاقة عثامن بن سعيد العمـري  ة عىلٰ لقد وردت مجلة من الروايات الناصَّ 

 :ومنها ،ل والثاينومها السفري األوَّ  ،دوولده حممّ 

ام د بـن ّمهـحممّ  ، عن أيب عيلٍّ ٰى د هارون بن موسمجاعة، عن أيب حممّ  - ١

أمحد بن إسحاق  ثناحدَّ : ثنا عبد اهللا بن جعفر احلمريي، قالحدَّ : اإلسكايف، قال

 يف )صلوات اهللا عليه( دبن حممّ  أيب احلسن عيلِّ  دخلت عىلٰ : قال ،يبن سعد القمّ 

أ يل الوصول إليك إذا أنا أغيب وأشهد وال يتهيَّ  ،دييا سيِّ  :فقلت ،اميوم من األيّ 

 وأمر من نمتثل؟ ،، فقول من نقبلوقٍت  شهدت يف كلِّ 

مـا قالـه لكـم  ،عمرو الثقة األمني هذا أبو«: )صلوات اهللا عليه(فقال يل 

 .»يهؤدّ ي يُ اه إليكم فعنّ يقوله، وما أدّ  يفعنّ 

  العسـكري د ابنه احلسنأيب حممّ  وصلت إىلٰ  أبو احلسن   مٰىض فلامَّ 

 ،هذا أبو عمرو الثقة األمني«: يل مثل قويل ألبيه، فقال فقلت له  ،ذات يوم



ة   ......................................  ١٧٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

إلـيكم  ٰى ي يقولـه، ومـا أدّ لكم فعنّ  ثقة املايض وثقتي يف املحيا واملامت، فام قاله

 .»يهؤدّ ي يُ فعنّ 

 ا كثـرياً فكنّ : اس احلمرييقال أبو العبّ : قال أبو عيلٍّ : د هارونقال أبو حممّ 

 .)١(أيب عمرو ما نتذاكر هذا القول ونتواصف جاللة حملِّ 

هو ابن أمحد بن سعيد التلعكربي من بني شيبان، قال  ٰى وهارون بن موس

 .)٢()عليهن طعَ ال يُ  ،معتمداً  ،ثقةً  ،أصحابنا يفكان وجهًا (: النجايش

: ام بن سهيل، وقد قال الشيخ عنهبكر مهّ د بن أيب ام هو حممّ د بن مهّ وحممّ 

 .)٣()جليل القدر، ثقة(

 .)٤(م يف الوثاقةلَ وعبد اهللا بن جعفر عَ 

احـتامل  ٰى املشكلة يف اجلامعة الذين يـروي عـنهم الشـيخ، ويقـو ٰى وتبق

 .ة نظرًا لكوهنم مجاعةالصحَّ 

عند ويف الرواية التي بعدها حني يلتقي عبد اهللا بن جعفر بأيب عمرو  - ٢

 :أمحد بن إسحاق قال له

ثنا فيـك وهو عندنا الثقة املريض حدَّ  -أمحد بن إسحاق  -هذا الشيخ  إنَّ 

يف قولـه  كُّ َشـن ال يُ وأنـت اآلن ممـَّ -م عليـه مـا تقـدَّ  واقتصَّ  -بكيت وكيت 

د الذي هو ن وثَّقاك هل رأيت ابن أيب حممّ ذيلاإلمامني ال وصدقه، فأسألك بحقِّ 

،  بـذلك أحـدًا وأنـا حـيٌّ ِرب ال ُختـ أنْ  عىلٰ : قال ثمّ  ٰى فبك؟  صاحب الزمان

 .)٥(اخلرب... وعنقه هكذا  قد رأيته: نعم، قال: قلت

                                                

 ).٣١٥ح / ٣٥٥و ٣٥٤ص ( لطويسلغيبة ال )١(

 ).١١٨٤الرقم / ٤٣٩ص (رجال النجايش ) ٢(

 ).٦١٢/٢٧الرقم / ٢١٧ص (الفهرست ) ٣(

م خترجيه يف  )٤(  .، فراجع)٨٠ص (تقدَّ

 ).٣١٦ح / ٣٥٥ص ( غيبة الطويسال )٥(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٧٩ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

خـرب أمحـد بـن  جاللته يقـول اعـتامدًا عـىلٰ  فها هو عبد اهللا بن جعفر عىلٰ 

 .يف قوله وصدقه كُّ ن ال ُيَش أنت اآلن ممَّ : إسحاق

د ه سأل أبا حمّمـأمحد بن إسحاق أنَّ بسند صحيح عن  الكليني  ٰى رو - ٣

ـن آخـذ وقـول مـن أقبـل؟ فقـالمن أُ : فقال ،احلسن بن عيلٍّ  : لـه  عامل وعمَّ

يا إليك فعنّ  ]عثامن بن سعيد[العمري « ياني يُ وابنه ثقتان، فام أدَّ  .)١(احلديث» ..ؤدِّ

، عـن عبـد اهللا بـن جعفـر مجيعـاً  ٰى د بن حييـد بن عبد اهللا وحممّ حممّ  - ٤

 ،عنـد أمحـد بـن إسـحاق اجتمعت أنا والشيخ أبـو عمـرو  :قال ،احلمريي

ريـد  أُ إّين  ،يا أبا عمـرو: فقلت له ،عن اخللف أسأله فغمزين أمحد بن إسحاق أنْ 

اعتقادي ودينـي  أسألك عنه، فإنَّ  ريد أنْ فيام أُ  وما أنا بشاكٍّ  ءأسألك عن يش أنْ 

، فإذا كـان بأربعني يوماً  قبل يوم القيامة إذا كان ة إالَّ األرض ال ختلو من حجَّ  أنَّ 

ـْن  غلق باب التوبة فلم يُك ة وأُ ت احلجَّ عَ فِ ذلك رُ 
ُ
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ولئك أرشار من ، فأُ ]١٥٨: األنعام[ آَمن

 وإنَّ  ،أزداد يقيناً  ي أحببت أنْ ولكنّ  ،وهم الذين تقوم عليهم القيامة، خلق اهللا 

 بَ�ٰ  :، قالٰى يي املوتيريه كيف ُحي  أنْ  ه ربَّ  سأل إبراهيم 
َ

ِمْن قال
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َ
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َ
أمحد بن إسـحاق،  ، وقد أخربين أبو عيلٍّ ]٢٦٠: البقرة[ َولِ�ْن ِ�َْطَمِ�� ق

ـمن أُ  :سألته وقلت: قال، عن أيب احلسن  ن آخـذ وقـول مـن عامل أو عمَّ

ومـا قـال لـك  ،يؤدّ ي ُيـفعنّ  يإليك عنّ  ٰى فام أدّ  ،العمري ثقتي«: أقبل؟ فقال له

ه سأل أنَّ  وأخربين أبو عيلٍّ  ،»ه الثقة املأموني يقول، فاسمع له وأطع، فإنَّ ي فعنّ عنّ 

ي يا إليك عنّـفام أدّ  العمري وابنه ثقتان،«: عن مثل ذلك، فقال له د أبا حممّ 

ام الثقتـان فـإهنَّ  ي يقوالن، فاسمع هلـام وأطعمهـاوما قاال لك فعنّ  ،يانؤدّ ي يُ فعنّ 

 .، فهذا قول إمامني قد مضيا فيك»املأمونان
                                                

 ).١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكايف )١(



ة   ......................................  ١٨٠ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 .)١(اخلرب... ٰى وبك أبو عمرو ساجداً  فخرَّ : قال

 .والرواية صحيحة السند

د بن مالك وقال جعفر بن حممّ  :قال ،)الغيبة(يف  الشيخ الطويس  - ٥

د بن بالل وأمحد بن هالل وحممّ  الشيعة منهم عيلُّ  عن مجاعة من از،الفزاري البزّ 

قـالوا  ،وب بن نوح يف خرب طويـل مشـهورواحلسن بن أيّ  بن معاوية بن حكيما

ة من بعده، ويف نسأله عن احلجَّ   د احلسن بن عيلٍّ حممّ  أيب اجتمعنا إىلٰ : مجيعاً 

: له فقال ،عمرو العمري، فقام إليه عثامن بن سعيد بن أربعون رجالً   جملسه

 .يأسألك عن أمر أنت أعلم به منّ  ريد أنْ أُ  ،يا بن رسول اهللا

 ال خيـرجنَّ «: فقـال ،ليخـرج ، فقـام مغضـباً »جلس يا عـثامنا«: فقال له

 عىلٰ  بعثامن، فقام كان بعد ساعة، فصاح ) أنْ ( ا أحد إىلٰ خيرج منّ  فلم ،»أحد

 .»أخربكم بام جئتم؟«: فقال ،قدميه

 .يا بن رسول اهللا ،نعم :قالوا

 .»ة من بعديتسألوين عن احلجَّ  جئتم«: قال

 :فقـال، د الناس بأيب حمّمـ ه قطع قمر أشبهنعم، فإذا غالم كأنَّ : قالوا

 قـوا مـن بعـديأطيعـوه وال تتفرَّ  ،وخليفتـي علـيكم ،هذا إمامكم من بعدي«

 لـه عمـر، يتمَّ  ٰى تَّ كم ال ترونه من بعد يومكم هذا ح وإنَّ فتهلكوا يف أديانكم، أَال 

، أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفـة إمـامكم فاقبلوا من عثامن ما يقوله، وانتهوا إىلٰ 

 .)٢(يف حديث طويل» ...مر إليهواأل

 .)٣( قه الطويسد بن مالك قد وثَّ وجعفر بن حممّ 

                                                

 ).١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكايف )١(

 ).٣١٩ح / ٣٥٧ص (الغيبة للطويس  )٢(

 ).٦٠٣٧/٢الرقم / ٤١٨ص (رجال الطويس  )٣(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨١ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

بـن  ة عيلِّ ، وجمهوليَّ )١(وأحد من يروي عنهم وهو أمحد بن هالل ثقة أيضاً 

أمحد بن هالل يف  ألنَّ  ؛رُّ ـال تض )٤(وبواحلسن بن أيّ  )٣(د بن معاويةوحممّ  )٢(بالل

 .عرضهم

خـرج : ، قـالاحلمـريي الشيخ بإسناده عن عبد اهللا بن جعفـر ٰى رو - ٦

س اهللا روحه( د بن عثامن بن سعيد العمريجعفر حممّ أيب الشيخ  التوقيع إىلٰ  ) قدَّ

 زئـتالثواب وأحسن لك العزاء، رُ  أجزل اهللا لك«: وفيه،  يف التعزية بأبيه

 كان من كامل سعادته]و[ه اهللا يف منقلبه، زئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فرسَّ ورُ 

عليه،  ممثلك خيلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره، ويرتحَّ  ولداً  رزقه اهللا تعاىلٰ  أنْ 

دك، وعنـ فيـك بة بمكانك، وما جعله اهللا األنفس طيِّ  احلمد هللا، فإنَّ  :وأقول

 .)٥(»وكافياً  وراعياً  ا وحافظاً قك، وكان لك ولي� اك وعضدك ووفَّ أعانك اهللا وقوّ 

 .وثاقته ووثاقة أبيه وداللتها واضحة عىلٰ 

عبد اهللا بن أي [به تُ أخرب بجميع كُ : ، فقد قال الشيخوطريق الشيخ إليه تامٌّ 

د بن عن أبيه وحممّ  ،عن أيب جعفر بن بابويه،  الشيخ املفيد( :ورواياته ]جعفر

 .، وهذا الطريق تامٌّ )عنه ،احلسن

 ،أيضـاً  وهو تـامٌّ  ،)٦()عنه ،عن ابن الوليد ،وأخربنا هبا ابن أيب جيد(: قال

 .ون حديثه صحيحًا أو حسناً ابن أيب جيد يعدُّ   أنَّ إالَّ 

                                                

 ).١٠٠٨الرقم / ١٥٦ - ١٤٩ص / ٣ج (معجم رجال احلديث : راجع )١(

 ).٧٩٦٦الرقم / ٣٠٨ - ٣٠٦ص / ١٢ج (معجم رجال احلديث : راجعبل هو ثقة،  )٢(

 ).١١٨٣٣الرقم / ٢٧٩ص / ١٨ج (معجم رجال احلديث : راجع )٣(

 ).٣٣٩٣الرقم / ٣٥٥ص / ٢ج (مستدركات علم رجال احلديث : راجع )٤(

 ).٣٢٣ح / ٣٦١ص (الغيبة للطويس  )٥(

  ).٤٣٩/٧الرقم / ١٦٨و ١٦٧ص (الفهرست ) ٦(



ة   ......................................  ١٨٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

  :  ورد  ا  روح

يدعم ما هو متسامل من  اا ورد يف السفري الثالث ممَّ هنا مجلة من الشواهد ممَّ 

 .¨ وثاقته وسفارته لإلمام

بتوثيقه باخلصوص، ال هـو   مبارش من املعصومني ولكن مل يرد نصٌّ 

ام مل يكونا يف زمـن احلضـور بخـالف ألهنَّ  ؛)١()رضوان اهللا عليهام(وال السمري 

وعـارص األب اإلمـام ،  العمريني فقد عارصا اإلمـام احلسـن العسـكري

 ¨ ذلك كان بأمر اإلمـام ة اختيارمها للسفارة وأنَّ نعم، أدلَّ . أيضاً   اهلادي

 .الوثاقة بااللتزام عىلٰ  يدلُّ 

أخربين احلسني بن عبيد اهللا، عن : لطويسلغيبة اليف  ومن الشواهد ما ورد

: قال ،امبن مهّ  ]حمّمد[ ، عن أيب عيلٍّ ي داود القمّ  د بن أمحد بنأيب احلسن حممّ 

 الشـيخ احلسـني بـن روح يسـأله أنْ  العزاقري إىلٰ  الشلمغاين عيلٍّ د بن أنفذ حممّ 

 مرت بإظهار العلم، وقد أظهرتـه باطنـاً وقد أُ ، أنا صاحب الرجل: يباهله وقال

م صاحبه فهو نا تقدَّ أيُّ : يف جواب ذلك  فأنفذ إليه الشيخ ،، فباهلنيوظاهراً 

معه ابن أيب عون، وذلك يف سنة  ذَ ِخ وأُ  َب لِ وُص  َل تِ فقُ  م العزاقرياملخصوم، فتقدَّ 

 .)٢(وثالثامئة ثالث وعرشين

 .)٣(والرواية صحيحة سندًا، فاحلسني بن عبيد اهللا هو ابن الغضائري

 .)٤(يني يف وقتهد بن أمحد جليل القدر، شيخ القمّ وحممّ 
                                                

يف شـهر ) هــ٣٠٥(لكـن زمـان خروجـه يف عـام  ،السمري من املعصوم يف حقِّ  ورد نصٌّ نعم  )١(

التوقيع قـد خـرج عـٰىل يـد السـفري الثالـث نفسـه،  ا يعني أنَّ ممَّ  ،ر عن رحيل السفري الثاينمتأخِّ 

 .الستلزام ذلك الدور ؛يمكن االستناد إليه إلثبات الوثاقة وال

 .)٢٥٨ ح /٣٠٧ ص( لطويسلغيبة ال )٢(

 ).٣٤٩٠الرقم / ٢٤ - ٢٢ص / ٧ج (معجم رجال احلديث : راجع )٣(

 ).١٠١٢١الرقم / ٣٤٩ - ٣٤٥ص / ١٥ج (معجم رجال احلديث : راجع )٤(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٣ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

ام البغدادي جليل القدر أيضـًا، عظـيم د بن مهّ ام هو حممّ بن مهّ  وأبو عيلٍّ 

 .)١(املنزلة

ــد ــ وق ــة حتَّ ــن روح بمنزل ــني ب ــان احلس ــان  أنَّ  ٰى ك ــدوق األب ك الص

عــن  الشــيخ الطــويس  ٰى فقــد رو، ســةيســأل الناحيــة املقدَّ  يكتــب لــه أنْ 

  يد بـن سـورة القّمـثني أبـو عبـد اهللا احلسـني حمّمـوحـدَّ : ابن نوح قولـه

ـ مَ دِ حني قَ   بـن احلسـن بـن يوسـف الصـائغ ثني عـيلُّ حـدَّ  :ا، قـالعلينـا حاج�

ل وغريمهـا د الصـرييف املعـروف بـابن الـدّال د بـن أمحـد بـن حمّمـي وحممّ القمّ 

بـن بابويـه كانـت حتتـه  ٰى بـن احلسـني بـن موسـ عـيلَّ  أهل قـم أنَّ  من مشايخ

ـ  فكتـب إىلٰ  .ق منهـا ولـداً رزَ فلـم ُيـ ،بـن بابويـه ٰى موسـ د بـنه حمّمـبنت عمِّ

اهللا  يــدعو رة أنْ ـاحلضــ يســأل أنْ  الشــيخ أيب القاســم احلســني بــن روح 

وسـتملك  ،ق مـن هـذهرزَ ك ال ُتـإنَّـ« :فقهاء، فجـاء اجلـواب يرزقه أوالداً  أنْ 

 .)٢(اخلرب ...»فقيهني ق منها ولدينرزَ ة وتُ جارية ديلميَّ 

يظهر من (: يف معجم رجاله بعد إيراد هذه الرواية  د اخلوئيقال السيِّ 

أمـر   بن احلسني بدعاء اإلمام د بن عيلِّ ة والدة حممّ قصَّ  الرواية األخرية أنَّ 

 .)٣(آخر كالمه إىلٰ  )...مستفيض معروف متسامل عليه

 د بـن عـيلٍّ جعفـر حمّمـ أيبعـن  )ينكـامل الـدِّ (يف  الصـدوق  ٰى ورو

بعد موت  بن بابويه  ٰى بن احلسني بن موس سألني عيلُّ : قال،  األسود

يسـأل موالنـا  أنْ أسأل أبـا القاسـم الروحـي  أنْ  د بن عثامن العمري حممّ 

 ٰى فـأهن ،فسألته: قال ،ذكراً  يرزقه ولداً  أنْ  يدعو اهللا  أنْ  صاحب الزمان 

                                                

م خترجيه يف  )١(  .، فراجع)٧٧ص (تقدَّ

 .)٢٦١ رقمال/ ٣٠٩و ٣٠٨ص ( الغيبة للطويس )٢(

 ).٣٤٦ص / ١٧ج (معجم رجال احلديث  )٣(



ة   ......................................  ١٨٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

د له ولَ ه سيُ وأنَّ  ،بن احلسني لعيلِّ  ه قد دعاام أنَّ أخربين بعد ذلك بثالثة أيّ  ذلك، ثمّ 

 .)١(اخلرب... وبعده أوالد ،به] اهللا[ولد مبارك ينفع 

م عليـه الشـيخ  ،األسـود عـيلٍّ د بـن  حممّ وليس يف سندها إالَّ  وقـد تـرحَّ

ــ الصــدوق وتــرّىضٰ  بعــض  عــىلٰ  ، ال أقــّل ة ســنداً عليــه، فتكــون الروايــة تامَّ

 .املباين

 ا  اءا و:  

عليه  اً لقد كانت وثاقة السفراء وجاللة قدرهم وعظم منزلتهم أمرًا متسامل

 .واالختصاص تشكيك من أهل الفنِّ  ومل يقبل ذلك أّي  ،بني علامء الطائفة

وكانت توقيعـات صـاحب ( : للشيخ الطويس )الغيبة(كتاب ورد يف 

 د بـن عـثامن إىلٰ وابنه أيب جعفر حمّمـ عثامن بن سعيد يدّي  خترج عىلٰ  مر األ

 يسـأل الشـيعة واألجوبة عامَّ  باألمر والنهي د أبيه أيب حممّ  شيعته وخواصِّ 

، خيرج يف حيـاة احلسـن  الذي كان السؤال فيه باخلطِّ  عنه إذا احتاجت إىلٰ 

رمحه اهللا وريض ( عثامن بن سعيد وّيف تُ  أنْ  عدالتهام إىلٰ  فلم تزل الشيعة مقيمة عىلٰ 

إليـه،  ه مـردوداً مر كلُّـوحصل األ ،القيام به وتوّىلٰ  ،له ابنه أبو جعفروغسَّ  ،)عنه

عليـه باألمانـة  له من الـنصِّ  متقدَّ عدالته وثقته وأمانته، ملا  والشيعة جمتمعة عىلٰ 

أبيـه وبعـد موتـه يف حيـاة ، مر بالرجوع إليه يف حياة احلسن والعدالة واأل

 .)٢())رمحة اهللا عليه(عثامن 

لسفراء املمدوحون يف زمـان ون واا األبواب املرضيُّ وأمَّ (: ويف االحتجاج

 :الغيبة
                                                

ين  )١(  ).٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٣و ٥٠٢ص (كامل الدِّ

 ).٣١٨ح / ٣٥٧و ٣٥٦ص (للطويس  الغيبة )٢(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٥ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

 نصـبه. سـعيد العمـريبن ) عثامن(الشيخ املوثوق به أبو عمرو : هلمفأوَّ 

 القيـام د احلسن، فتـوّىلٰ ابنه أبو حممّ  د العسكري، ثمّ بن حممّ  أبو احلسن عيلُّ  الً أوَّ 

 ، وكـانبعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان  ، ثمّ مورمها حال حياهتام بأُ 

 .يديه توقيعاته وجواب املسائل خترج عىلٰ 

 عثامن مقامه، وناب منابـهبن ) دحممّ (لسبيله، قام ابنه أبو جعفر   مٰىض فلامَّ 

 .يف مجيع ذلك

 .من بني نوبخت) حسني بن روح(هو، قام بذلك أبو القاسم   مٰىض فلامَّ 

 .د السمريبن حممّ ) عيلُّ (حلسن هو، قام مقامه أبو ا  مٰىض فلامَّ 

، ل صـاحب األمـر بَـعليه مـن قِ   بنصٍّ أحد منهم بذلك إالَّ  ومل يقم

 بعـد ظهـور آيـة تقبـل الشـيعة قـوهلم إالَّ  م عليه، وملتقدَّ  ونصب صاحبه الذي

 عـىلٰ  ، تـدلُّ ل صـاحب األمـر بَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ  معجزة تظهر عىلٰ 

 .)١()تهمة بابيَّ صدق مقالتهم ، وصحَّ 

قهـم ا اجلامعة الـذين وثَّ وأمَّ ( :وورد يف خامتة الوسائل يف الفائدة السابعة

إليهم والعمل برواياهتم ونصبوهم وأمروا بالرجوع  ،يهموأثنوا عل ة األئمَّ 

ونحن نذكر مجلة منهم، وأكثرهم  ،للشيعة فهم كثريون مرجعاً  وكالء وجعلوهم

 .للشيخ) الغيبة(كتاب  مذكور يف

 .منهم ٰى خر، ويأيت مجلة أُ م بعضهم يف القضاءوقد تقدَّ 

 :ئهم وعظامئهمفمن أجّال 

 واحلسـني بـن روح، وعثامن بن سعيد العمـري، د بن عثامن العمريحممّ 

 .)٢(آخر كالمه إىلٰ  )...د السمريبن حممّ  وعيلُّ ، النوبختي

                                                

 ).٢٩٧و ٢٩٦ص / ٢ج ( االحتجاج )١(

 ).٢٣٢ص / ٣٠ج (وسائل الشيعة  )٢(



ة   ......................................  ١٨٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

حـاهلام يف ( :العمـريني بحـقِّ  )املقال ٰى منته(يف  وقال الشيخ احلائري 

 .)١()بيان حيتاج إىلٰ  العظمة واجلاللة والثقة أظهر من أنْ 

قدره  جاللة شأن الرجل وعلوُّ : (عثامن بن سعيد بحقِّ  وقال املامقاين 

 .)٢()بيان وإقامة برهان حيتاج إىلٰ  ة أشهر من أنْ ومنزلته يف اإلماميَّ 

د ابن بنـت وأخربين هبة اهللا بن حممّ : اسقال أبو العبّ  :لطويسلغيبة الويف 

مل تزل الشيعة مقيمة : قالوا ،عن شيوخه ،أيب جعفر العمري  كلثوم بنت مِّ أُ 

 أبـو وّيف ُتـ أنْ  إىلٰ  )رمحها اهللا تعـاىلٰ (د بن عثامن وحممّ (عدالة عثامن بن سعيد  عىلٰ 

د بن عثامن، له ابنه أبو جعفر حممّ وغسَّ  ،)رمحه اهللا تعاىلٰ () عثامن ابن سعيد عمرو

عدالته وثقته  إليه، والشيعة جمتمعة عىلٰ  ه مردوداً مر كلَّ القيام به، وجعل األ وتوّىلٰ 

مـر بـالرجوع إليـه يف انة والعدالة، واألعليه باألم م له من النصِّ ملا تقدَّ ، وأمانته

لف يف عدالته، تَ وبعد موته يف حياة أبيه عثامن بن سعيد، ال ُخي   حياة احلسن

ت طول حياته الشيعة يف املهّام  يده إىلٰ  رتاب بأمانته، والتوقيعات خترج عىلٰ يُ  وال

مر غريه، الذي كانت خترج يف حياة أبيه عثامن، ال يعرف الشيعة يف هذا األ باخلطِّ 

 .أحد سواه ع إىلٰ رَج يُ  وال

 مـوريـده، وأُ  مام ظهرت عىلٰ ت عنه دالئل كثرية، ومعجزات اإللَ قِ وقد نُ 

 .)٣(آخر كالمه إىلٰ ... مر بصريةأخربهم هبا عنه زادهتم يف هذا األ

وهـو  ،وهو من مشايخ النجـايش ،بن نوح اس هو أمحد بن عيلِّ وأبو العبّ 

 .)٤(ثقة
                                                

 ).١٠٨ص / ٦ج ( منتهٰى املقال )١(

 ).١١٠٥١الرقم / ١٤٩ص / ٣ج ( تنقيح املقال )٢(

 ).٣٢٧ح / ٣٦٣و ٣٦٢ص (الغيبة للطويس  )٣(

 ).١٠٠١الرقم / ١٤٧و ١٤٦ص / ٣ج (رجال احلديث معجم : راجع )٤(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٧ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

وقـد  ،د الكاتب املعروف بابن برينـةاهللا بن أمحد بن حممّ وهبة اهللا هو هبة 

بن نوح ااس أبا العبّ  ٰى ه رأيف معجم رجاله عن النجايش أنَّ  د اخلوئي ذكر السيِّ 

وآخر  ،وكان هذا الرجل كثري الزيارات ،)أخبار الوكالء(ل عليه يف كتابه قد عوَّ 

يوم الغدير سنة أربعامئة بمشـهد أمـري  -كام قال النجايش  -زيارة حرضها معنا 

 .)١( املؤمنني

ت ا   ا ا :  

وكـان أبـو (:  يف مـدح احلسـني بـن روح  قال الشيخ الطـويس

 ٰى فـرو، ةالتقيَّـ ويسـتعمل ،من أعقل الناس عند املخالف واملوافق القاسم 

غالب محو أيب احلسن بن  ثني أبو عبد اهللا بنحدَّ : د، قالأبو نرص هبة اهللا بن حممّ 

أيب القاسـم احلسـني بـن  ما رأيت من هـو أعقـل مـن الشـيخ: قال ،بأيب الطيِّ 

  .)٢()روح

أحـد رؤسـاء الشـيعة يف خالفـة (: وقال ابن حجر العسقالين يف ترمجتـه

ه كان كثري اجلاللة يف وإنَّ (: قال أنْ  إىلٰ  ،)...الوزراءاملقتدر، وله وقائع يف ذلك مع 

 .)٣()بغداد

هـو أحـد السـفراء : النـوبختي أبـو القاسـم( : د اخلـوئيوقال السـيِّ 

وشهرة جاللتـه وعظمتـه أغنتنـا عـن  ،¨عرش  مام الثاينة لإلاب اخلاصَّ والنوّ 

 .)٤()شأنه اإلطالة يف
                                                

 ).١٣٣١٦الرقم / ٢٧٦ص / ٢٠ج ( معجم رجال احلديث: راجع )١(

 ).٣٤٧ح / ٣٨٥و ٣٨٤ص ( لطويسلغيبة ال )٢(

 ).١١٧٧الرقم / ٢٨٣ص / ٢ج ( لسان امليزان )٣(

 .)٣٤٠٦الرقم / ٢٥٧ص / ٦ج ( معجم رجال احلديث )٤(



ة   ......................................  ١٨٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

ت ا   اا ا :  

ن بـ وثاقة وجاللة أيب احلسن عيلِّ  فقت كلمة أصحاب الرتاجم عىلٰ لقد اتَّ 

مـن  ،د السمريبن حممّ  عيلُّ ( :مقاله ٰى فقد قال احلائري يف منته، د السمريحممّ 

 .)١()ض حلالهغني عن التعرُّ وجاللته تُ  ،ابالسفراء والنوّ 

األربعـة لإلمـام اب رابع السـفراء والنـوّ ( :)واةالر ةثقا(وقال األصفهاين يف 

يف  ٰى فكفـ(: قـال أنْ  إىلٰ  ،)... ة بن احلسـن العسـكريالثاين عرش املنتظر احلجَّ 

 .)٢()بعنوان اخلاصِّ   لهبَ ه منصوب من قِ منزلته أنَّ  وثاقته وجاللة شأنه وعلوِّ 

هو السفري بعد أيب القاسم بن روح، وثقتـه وجاللتـه ( :وقال املامقاين فيه

 .)٣()بيان نوره فهو كالشمس ال حيتاج إىلٰ  ،زرَ ُحت  وأظهر من أنْ ر ذكَ تُ  أشهر من أنْ 

ا  تُ  ا :  

مو ض هلـم متقـدِّ بعض األعـاظم مـن الـرواة مل يتعـرَّ  من الالفت أنَّ  إنَّ 

 ومن أمثلة ذلك السفراء األربعة أو بعضهم يف احلدِّ  ،ني بجرح أو تعديلالرجاليِّ 

 أنَّ ذلك ال يعني اجلهالة يف حال هؤالء األعـاظم، إذ بعـض الـرواة إالَّ  ،ٰى األدن

ل القـول وحتصـيل فـيكون بدرجة من عظم املنزلة بحيث يصبح توثيقـه مـن ن

وهكـذا . دليـل احلاصل، فالشمس الساطعة يف هنار األرض ال حيتاج إثباهتا إىلٰ 

قة بعـض املسـكوت وثا البعض عىلٰ  احلال يف مجلة من األعاظم، وهكذا استدلَّ 

املريزا جواد التربيـزي  عن توثيقهم يف الرتاجم، كالقاسم بن عروة الذي استدلَّ 

وثاقته بذلك، إذ نفس نقل عدد من أكابر الرواة عنه مـع سـكوت  يف درسه عىلٰ 

وثاقتـه، وسـكوت بعـض  ض لتوثيقه قد اعتربه دليالً عـىلٰ ني عن التعرُّ الرجاليِّ 

                                                

 ).٢٠٩٢الرقم  /٥٧ص / ٥ج (منتهٰى املقال  )١(

 .)٦٠ ص /٣ ج( الرواة ةثقا )٢(

 .)٨٤٧٦الرقم / ٣٠٥ ص /٢ ج( تنقيح املقال )٣(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٨٩ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

عن وثاقـة السـفراء األربعـة مـع تـداول مسـألة  يس علم اجلرح والتعديلمؤسِّ 

مغمز وأعظم  م فوق كلِّ أهنَّ  ساع لدليل واضح عىلٰ سفارهتم هبذا املقدار من االتِّ 

 .الوثاقة بذلك شاهدًا عىلٰ  ٰى ينالوا بجرح يف وثاقة النقل، وكف من أنْ 

   ا ¨  وج ا ا   :  

 ¨ توقيعات اإلمام ام فيام يرجع إىلٰ يف هذه األيّ  ٰى لقالتي تُ  ومن الشبهات

ا خرجـت منـه، فقـد ليعرف أهنَّ  ¨ اإلمام خطِّ  ه ال يوجد شخص اطَّلع عىلٰ أنَّ 

 .ب إليهنَس تكون تلك رسائل من غريه وتُ 

 َّ مدرسـة أهـل  هات، خصوصًا من منتسـب إىلٰ وما أعجب مثل هذه الرتُّ

 .كان معروفاً  ¨ هخطَّ  أنَّ  بالروايات التي دلَّت عىلٰ الً ، ولنبدأ أوَّ  البيت

، عن ٰى وأخربين مجاعة، عن هارون بن موس): الغيبة(يف  الطويس قال 

أبـو عمـرو  ٰى ـ مضـامَّ ـل: قال يل عبد اهللا بن جعفر احلمريي :قال ،امد بن مهّ حممّ 

ا نكاتب بـه بإقامـة أيب جعفـر الذي كنّ  ب باخلطِّ تُ الكُ  أتتنا )عنه ريض اهللا تعاىلٰ (

 .)١(مقامه )ريض اهللا عنه(

د بن قولويه وأخربنا مجاعة، عن أيب القاسم جعفر بن حممّ : أيضاً  وقال 

 د بـن يعقـوب، عـنهم، عن حممّ د التلعكربي كلُّ غالب الزراري وأيب حممّ  وأيب

 كتاباً  يوصل يل أنْ  د بن عثامن العمري سألت حممّ : قال ،إسحاق بن يعقوب

موالنـا صـاحب  فوقـع التوقيـع بخـطِّ  .لت فيه عن مسائل أشكلت عيلَّ أقد س

عنه وعن أبيه من  د بن عثامن العمري فريض اهللا تعاىلٰ ا حممّ وأمَّ ... «:  الدار

 .)٢(»وكتابه كتايب ه ثقتيفإنَّ  ،قبل

                                                

 .)٣٢٤ رقمال /٣٦٢ ص( لطويسلغيبة ال )١(

 .)٣٢٦ح  /٣٦٢ ص( لطويسلغيبة ال )٢(
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 ، كام أنَّ ¨ اإلمام إسحاق بن يعقوب كان يعرف خطَّ  وظاهر الرواية أنَّ 

د بن قولويه قد ال متنع من االستناد جهالة اجلامعة الذين رووا عن جعفر بن حممّ 

 :هذه الرواية، وذلك إىلٰ 

 .بحساب االحتامل صدق أحدهم ٰى م مجاعة، فيقوألهنَّ : الً أوَّ 

 ،هم رووا عن الثالثـةاجلامعة كلُّ  رووا عن ثالثة، وظاهر السند أنَّ : وثانياً 

 .همالثالثة كلِّ  يكذب اجلميع من خالل نسبة اخلرب إىلٰ  ويبعد أنْ 

فق يتَّ  مضمون الرواية قد ورد يف روايات معتربة، ومن البعيد أنْ  أنَّ  :وثالثاً 

 ب عـىلٰ وال أثر كبريًا يرتتَّ ، )موالنا بخطِّ (الكذب يف خصوص كلمة  الثالثة عىلٰ 

إضـافة هـذه  ا اجلميع إىلٰ هناك ما دع إنَّ : ليقال -موالنا  :قوهلم أي عىلٰ  -ذلك 

إذ  ؛فخـرج التوقيـع: ه قالإذ كأنَّ  ؛فرض ذلك الكلمة عند وضعهم للرواية عىلٰ 

 .¨ اإلمام املراد خطَّ  كان األتباع يفهمون أنَّ 

 .)١(ن مدحه توقيعًا يتضمَّ الكّيش  ٰى وإسحاق بن يعقوب قد رو

أبا جعفر  د بن أمحد أنَّ حممّ ] بن[وذكر أبو نرص هبة اهللا : وقال الطويس 

مـن  مـر نحـواً هـذا األ ه كان يتوّىلٰ مات يف سنة أربع وثالثامئة، وأنَّ  العمري 

الذي كان  رج إليهم التوقيعات باخلطِّ حيمل الناس إليه أمواهلم، وُخي  مخسني سنة

 ين والدنيا وفيام يسألونه منت يف أمر الدِّ إليهم باملهّام  حياة احلسن  خيرج يف

 .)٢()ريض اهللا عنه وأرضاه(لعجيبة املسائل باألجوبة ا

اس أبا العبّـ ٰى ه رأأنَّ توثيقه لكن ذكر النجايش  ص عىلٰ نَ مل يُ  وأبو نرص وإنْ 

وكـان هـذا الرجـل كثـري  ،)أخبـار الـوكالء(ل عليـه يف كتابـه بن نوح قد عوَّ ا

 .)٣(كام مرَّ  الزيارات

                                                

 .، وليس فيه ذكر للتوقيع)١٢٠١الرقم /٢٣٧و ٢٣٦ص /٣ج (معجم رجال احلديث : راجع) ١(

 .)٣٣٤ح / ٣٦٦ ص( لطويسلغيبة ال )٢(

م يف  )٣(  .، فراجع)١٨٧ص (تقدَّ
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 .الذي كان خيرج التوقيع به فالرواية رصحية يف معرفتهم باخلطِّ  ،وكيف كان

ل الرواة  ¨ اإلمام معرفة خطِّ  ة حاجة إىلٰ أيَّ  ثمّ  لنقبل توقيعه؟ وهل سجَّ

وأسمعوها للناس الذين كـانوا يعرفـون صـوت   ةفيام سبق أصوات األئمَّ 

د وثاقـة الطريـق جمرَّ  يقبلوها؟ ما لكم كيف حتكمون؟ إنَّ  ألجل أنْ   اإلمام

 .باليقني قطعوا الشكَّ  ٰى الناس بالوثاقة فقط حتَّ  تكتِف كافية لالعتامد، بل مل 

 بعـد ومل تقبل الشيعة قـوهلم إالَّ ( :)االحتجاج(يف  وقد قال الطربيس 

 ، تدلُّ ل صاحب األمر بَ منهم من قِ  واحدٍ  يد كلِّ  ظهور آية معجزة تظهر عىلٰ 

 .)١()تهمة بابيَّ صدق مقالتهم، وصحَّ  عىلٰ 

 .مته ومآلهبيان مقدّ  وهذا ما حيتاج إىلٰ 

لته لالستخالف يف األرض دون سواه من املخلوقـات  إنَّ  ميزة اإلنسان التي أهَّ

يرفـع  أنْ  م، ومـن هنـا حـني أراد اهللا تعـاىلٰ تـه للـتعلُّ ل يف قابليَّ بام يف ذلك املالئكة تتمثَّ 

يف نفوس املالئكة عند تساؤهلم عن احلكمـة يف اختيـاره دوهنـم  منشأ التساؤل والشكِّ 

م بعـد ة اإلنسـان للـتعلُّ أظهر هلم من خالل موقف عميل قابليَّـ ٰى ة الكربهلذه املسؤوليَّ 

 .إذ ارتفع املنشأ ؛ها، ومل يقع بعد ذلك تساؤل منهمعلَّمه األسامء كلَّ  أنْ 

 ؛آخر حلظة يف عمره ًا له إىلٰ ة مالزمسعي اإلنسان لالستزادة املعرفيَّ  ٰى ويبق

قد أعمل التكوين من خـالل خلقـة هـذا النـوع متَّصـفًا  اهللا تبارك وتعاىلٰ  إذ إنَّ 

ة ارتقائه وتكاملـه، الـذي هـو ذلك عنرص أسايس يف عمليَّ  ألنَّ  ؛االطِّالع بِّ بحُ 

 .غاية خللقته

كـان  كانت املعرفة أسرية الربهان واالستدالل يف أغلب احلـاالت، امَّ ـول

ـ عىلٰ  س حيثُّ الشارع املقدَّ  ر والسـعي لطلـب العلـم، واإلشـادة ر والتـدبُّ التفكُّ

 .منيبالعلامء واملتعلِّ 
                                                

 ).٢٩٧ص / ٢ج ( االحتجاج )١(
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، واملالئكة ختفض أجنحتها )١(وكان مداد العلامء أفضل من دماء الشهداء

املعتقد  هتيئة ما يوصل الناس إىلٰ  ل اهللا تعاىلٰ ، ومن هنا أيضًا تكفَّ )٢(لطالب العلم
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رؤية واضحة وبرهان مبني، ومـا   ما كان مبتنيًا عىلٰ ال يقبل يف اإليامن إالَّ 

 .سواه يكون موردًا للسؤال واملؤاخذة
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إذا كـان يـوم القيامـة « :قال، د عن أيب عبد اهللا الصادق جعفر بن حممّ  ،عن مدرك بن عبد الرمحن )١(

فـريجح  ،دماء الشهداء مع مداد العلـامء نوزَ فتُ  ،ت املوازينعَ ِض ووُ  ،الناس يف صعيد واحد مجع اهللا 

 ).٥٨٥٣ح /٣٩٩ص /٤ج : من ال حيرضه الفقيه( »مداد العلامء عٰىل دماء الشهداء

 يطلب فيه علـامً  من سلك طريقاً «: رسول اهللا  قال: قال، اح، عن أيب عبد اهللا عن القدّ  )٢(

ج : الكـايف( »...بـه املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً  وإنَّ ، ةإٰىل اجلنَّ سلك اهللا به طريقاً 

 ).١ح / باب ثواب العامل واملتعلِّم/ ٣٤ص / ١
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 ).٣٦: اإلرساء( ��ن

ت النار عَ وُمنِ  ،ايف املهد صبي�   ٰى وأنطق عيس ،البحر اهللا تعاىلٰ  لقد شقَّ 

ورواحهــا شــهر وســخرت الريــاح غــدّوها شــهر ،  عــن حــرق إبــراهيم

ـ،  لسليامن عيـت الشـجرة ة، ودُ ه ظلَّـورفع اجلبل فوق بنـي إرسائيـل كأنَّ

وغري ذلك من مئات املعاجز التي ،  األكرم األرض سعيًا للنبيِّ  دُّ فجاءت خت

يؤمنوا دون برهان  مل يرد من الناس أنْ  اهللا تعاىلٰ  ألنَّ  ؛للبرش  جاء هبا األنبياء

ل لإلمام وسفري لـه يف يريد منّا االعتقاد بممثِّ  فهل تراه تعاىلٰ . واضح ودليل بنيِّ 

ة يفتح للناس باب طلب ما يمكن أن يكون فيصالً يف إثبات حّقانيَّ  خلقه دون أنْ 

ب الـدنيا ا يكثر فيها االدِّعاء مـن طـّال أو زيفها؟ خصوصًا واملسألة ممَّ  ٰى الدعو

 .كنيمورد مغمز للمشكِّ واملورد 

وتلـك حالـة  ،د نقل خرب أو حادثة قد ال حيتاج أكثـر مـن الوثاقـةجمرَّ  إنَّ 

وارتضـاها  ،وجـرت عليهـا طريقـة العقـالء ،يوم تقريباً  نعيش تطبيقاهتا يف كلِّ 

هذه السرية ومل يـردع  ٰى ـب إليه حني أمضنَس س يف التعامل مع ما يُ الشارع املقدَّ 

بَـإٍ : ريفةـن علامئنا بداللة اآلية الشعنها، وقد قال مجع م
َ
ْم فاِسٌق بِ�

ُ
 جاَء�

ْ
إِن

وا
ُ
تَ�َي�ن

َ
� )ثقة كلِّ  م ذلك إىلٰ مِّ ام عُ وربَّ  ،ة خرب العادليَّ حجّ  عىلٰ ) ٦: احلجرات. 

ولذا مل يقبـل النـاس  ،د الوثاقةبمجرَّ  ٰى كتفمور العظيمة ال يُ ولكن يف األُ 

بل  ،م كانوا يعرفونه بصفة الصادق األمنيمع أهنَّ  ،د وثاقتهبمجرَّ   ة النبيِّ بنبوَّ 

يف فـرتة  ٰى حيث إّنا نعتقد بعصمتهم حتَّ   األنبياء كلِّ  يمكن تعميم ذلك إىلٰ 

ا يعني بحسب العادة ثبوت الوثاقة والصدق واألمانة يف النقـل ممَّ  ،ةقبل النبوَّ  ما

املعجزات، بل مل  جاءهتم ٰى الناس بذلك حتَّ  عند من يعرفهم، ومع ذلك مل تكتِف 

 . بعد الربهان القاطع، إذ كان اإلرسال باآلياتباإليامن إالَّ  فهم اهللا تعاىلٰ كلِّ يُ 
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 س يف نبّوات األنبياء ووصـاية األوصـياء عـىلٰ بل مل يقترص الشارع املقدَّ 

كونه  قام الدليل القطعي عىلٰ  ته أو إخبار من ويصٍّ ثبتت نبوَّ  بالغ وإعالم من نبيٍّ 

 .اوصي� 

يـأيت  بل يكفي أنْ  ،يأيت هو بمعجزة رب أنْ عتَ وهكذا هي السفارة، نعم ال يُ 

، وهذا ما حدث كثريًا  به هو اإلمام ٰى ذلك ولو كان الذي أت معه برهان عىلٰ 

تهم، وقد يكون بعـض عامَّ  عىلٰ  ٰى الناس بعض ما خيف حني كان السفري ينقل إىلٰ 

 . صدق سفارته تفصيالً أخذه من اإلمام ا كان شاهدًا عىلٰ يقوله هلم ممَّ  ما

  أنَّ إالَّ ، مل تكن بمثابة الدليل الربهاين القاطع وبعض هذه اإلخبارات وإنْ 

ل موجبًا لالطمئنان عند الكثري من الناس أوَّ ما كان يف السفراء قد يُ  الً، وثانيًا شكِّ

ـ ٰى ضيفت لـه وثـاقتهم املشـهود عليهـا حتَّـبل أُ  ،ه مل يقترص عليهأنَّ  ة مـن األئمَّ

 وخـطُّ  ،)١(»يانؤدّ ما أّديا إليك فعنِّي يُ «: ، وعدم اخلطأ يف النقل املعصومني

ب خترج بـه، وعـدم كـوهنم تُ هم حيث كانت الكُ الذي يعرفه خواصُّ  ¨ اإلمام

ـ السفري األوَّ ذوي قرابة مع بعضهم إالَّ  ه آخـر ل والثاين، وإخبار الرابع مـنهم أنَّ

م زم مـن خالهلـا بـأهنَّ من الشواهد والدالئل التي ُجيـهذه السلسلة، وغري ذلك 

وشيعته، فهـي   ام كانوا واسطة بني اإلمام املعصومحيكوا من أنفسهم وإنَّ  مل

 .¨ باب التواصل ولو بالواسطة مع اإلمام الغائب كانت بمثابة التمهيد لسدِّ 

باألشـياء  -ون فـيهم عنـدما يشـكُّ  -عني وقد كانت الشيعة تطالب املـدَّ 

ـ احلقِّ  ٰى اخلارقة للتمييز بني دعو احلسـني بـن  عـن ة الباطـل، ويف الروايـةوفريَّ

د ر هبة اهللا بـن حمّمــعن أيب نص بن نوح، اس أمحد بن عيلِّ إبراهيم، عن أيب العبّ 

 أنْ   أراد اهللا تعـاىلٰ امَّ ـلـ: قـال، كلثوم بنت أيب جعفر العمري مِّ الكاتب ابن بنت أُ 

 أبا سهل إسامعيل بن عيلٍّ  زيه، وقع له أنَّ فضيحته وُخي ر هِ ظج ويُ يكشف أمر احلّال 

                                                

 ).١ح / باب يف تسمية من رآه / ٣٣٠و ٣٢٩ص / ١ج ( الكايف )١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٩٥ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

ـ عليه ن جتوز عليه خمرقته وتتمُّ ممَّ  النوبختي   ،ه إليـه يسـتدعيهحيلتـه، فوجَّ

 بفـرط جهلـه، وقـدر أنْ  مـرأبا سهل كغريه مـن الضـعفاء يف هـذا األ أنَّ  وظنَّ 

له ما قصد إليه  تبُّ غريه، فيست ف بانقياده عىلٰ ويتسوَّ ) به(ه إليه فيتمخرق يستجرَّ 

ه من العلم يف أنفس الناس وحملِّ  الضعفة، لقدر أيب سهل من احليلة والبهرجة عىلٰ 

 .عندهم واألدب أيضاً 

 الً وهبـذا أوَّ  -  وكيل صاحب الزمان إّين  :اهإيّ  ويقول له يف مراسلته

مـرت بمراسـلتك وإظهـار وقـد أُ  ،-غـريه  يعلو منه إىلٰ  ال ثمهّ اجلُ  كان يستجرُّ 

 .مرنفسك، وال ترتاب هبذا األ تريده من النرصة لك لتقوي ما

مثلـه  خيـفُّ  يسـرياً   أسألك أمـراً إّين : يقول له فأرسل إليه أبو سهل 

 بُّ ِحـأُ   رجليديك من الدالئل والرباهني، وهو أّين  عليك يف جنب ما ظهر عىلٰ 

 بعـدين عـنهنَّ والشـيب يُ  ،اهنَّ ة أحتّظـعـدَّ  ، ويل مـنهنَّ اجلواري وأصـبو إلـيهنَّ 

 ة شـديدةل منه مشقَّ مجعة، وأحتمَّ  أخضبه يف كلِّ  وأحتاج أنْ  ،]ضني إليهنَّ بغِّ ويُ [

 والوصـال ، فصار القرب بعـداً  انكشف أمري عندهنَّ ذلك، وإالَّ  سرت عنهنَّ أل

 فإّين  غنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته، وجتعل حليتي سوداء،تُ  ريد أنْ ، وأُ هجراً 

يف ذلـك  مذهبك، مع مـا يل إىلٰ  عٍ ، ودايك، وقائل بقولكطوع يديك، وصائر إل

 .من البصرية ولك من املعونة

 ه قد أخطـأ يف مراسـلته وجهـلأنَّ  مَ لِ ج من قوله وجوابه عَ  سمع ذلك احلّال فلامَّ 

 ،ل إليـه رسـوالً رِسـ، ومل يُ يف اخلروج إليه بمذهبه، وأمسـك عنـه ومل يـرد إليـه جوابـاً 

ر أمـره عنـد وشـهَّ  أحـد، ز به عند كـلِّ طنِّ وضحكة ويُ  حدوثةأُ  ه أبو سهل وصريَّ 

 .)١(عنه لكشف أمره وتنفري اجلامعة الصغري والكبري، وكان هذا الفعل سبباً 

فنحن جلـوس  ...: ثنا أبو األديانحدَّ : ، قال)ينكامل الدِّ (ويف رواية عن 

                                                

 ).٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١ص (الغيبة للطويس  )١(



ة   ......................................  ١٩٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

فمـن : فقالوا ،فعرفوا موته ، فسألوا عن احلسن بن عيلٍّ  ،من قم نفر مَ دِ إذ قَ 

: وقـالوا ،وهوه وهنُّ موا عليه وعزُّ فسلَّ  ،جعفر بن عيلٍّ  الناس إىلٰ  ؟ فأشار)يعزّ نُ (

 .ن الكتب وكم املالممَّ  ، فتقولوماالً  باً تُ معنا كُ  إنَّ 

 .نعلم الغيب ا أنْ تريدون منّ : فقام ينفض أثوابه ويقول

ومهيان فيه  ،)وفالن(ب فالن وفالن تُ معكم كُ : فقال ،فخرج اخلادم :قال

الـذي : ب واملـال وقـالواتُ ة، فدفعوا إليه الكُ دنانري منها مطليَّ  ألف دينار وعرشة

 .)١(مامخذ ذلك هو اإله بك ألوجَّ 

صلوات (العسكري  د احلسن بن عيلٍّ أبو حممّ  دناسيِّ  َض بِ  قُ امَّ ـل :ٰى خريف أُ و

الرسـم  عـىلٰ  لَمـباألموال التي كانـت ُحت  وفد من قم واجلبال وفود )اهللا عليهام

 ٰى من رأ ُرسَّ  وصلوا إىلٰ   أنْ ، فلامَّ  والعادة، ومل يكن عندهم خرب وفاة احلسن

ومـن : ، فقـالوادَ ِقـه قـد فُ إنَّـ: هلـم ، فقيل دنا احلسن بن عيلٍّ سألوا عن سيِّ 

 هـاً ه قد خـرج متنزِّ إنَّ : فقيل هلم ،فسألوا عنه ،أخوه جعفر بن عيلٍّ : ؟ قالواوارثه

 .ونيف الدجلة يرشب ومعه املغنُّ  وركب زورقاً 

مام، وقـال بعضـهم هذه ليست من صفة اإل: فقالوا ،القوم فتشاور: قال

 .أصحاهبا هذه األموال عىلٰ  نردَّ  ٰى امضوا بنا حتَّ : لبعض

رف ـينص ٰى قفوا بنا حتَّ : يد بن جعفر احلمريي القمّ اس حممّ فقال أبو العبّ 

 .ةالرجل ونخترب أمره بالصحَّ  هذا

دنا نحـن مـن يا سيِّ : وقالوا ،موا عليهفسلَّ  ، انرصف دخلوا عليهفلامَّ : قال

د احلسن دنا أيب حممّ سيِّ  ا نحمل إىلٰ وكنّ  ،أهل قم ومعنا مجاعة من الشيعة وغريها

 .األموال بن عيلٍّ ا

 ؟وأين هي: فقال
                                                

ين  )١(  ).٢٥ح / ٤٣باب / ٤٧٦ص (كامل الدِّ



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٩٧ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

 .معنا: قالوا

 .امحلوها إيلَّ : قال

 .طريفاً  هلذه األموال خرباً  ال، إنَّ : قالوا

 وما هو؟: فقال

ـَمـهذه األمـوال ُجت  إنَّ : قالوا الـدينار  ة الشـيعةع ويكـون فيهـا مـن عامَّ

دنا سيِّ  عىلٰ  ا إذا وردنا باملالوكنّ  ،جيعلوهنا يف كيس وخيتمون عليه والديناران، ثمّ 

ومـن عنـد  ، من عند فالن كـذامجلة املال كذا وكذا ديناراً : يقول د أيب حممّ 

 .نقش اخلواتيم من ويقول ما عىلٰ  ،همأسامء الناس كلِّ  ىلٰ يأيت ع ٰى فالن كذا حتَّ 

.. .أخي ما ال يفعله، هـذا علـم الغيـب تقولون عىلٰ  ،كذبتم: فقال جعفر

 .)١(اخلرب

مـن دون  ر دالئل الصدق وشواهد احلقِّ ظهِ وهناك موارد عديدة كانت تُ 

أضمره يف نفسه ربه السفري أو الوكيل بام ل السائل، كان ُخي بَ سعي لالختبار من قِ 

مـن جـاء  ت أنَّ ثبِـا يُ يشء ممَّ  أو يأيت اجلواب يف رقعته التي طلبها مع اإلشارة إىلٰ 

ام أو ربه عن يشء سيحصـل لـه يف قـادم األّيـأو ُخي ، هبا من نفسه بالرقعة مل يأِت 

 .يدعو له بأمر فيُقٰىض 

يف  مـا رواه الصـدوق  ا ذكرته الروايات يف ذلـك، ومثالـهوما أكثر م

بـن  سـألني عـيلُّ : قال، األسود  د بن عيلٍّ جعفر حممّ  أيبعن  )ينكامل الدِّ (

 أنْ  د بن عـثامن العمـري بعد موت حممّ  بن بابويه  ٰى احلسني بن موس

 يدعو اهللا  أنْ  يسأل موالنا صاحب الزمان  أسأل أبا القاسم الروحي أنْ 

ه ام أنَّ أخربين بعد ذلك بثالثة أيّ  ذلك، ثمّ  ٰى فأهن ،فسألته: قال ،ذكراً  يرزقه ولداً  أنْ 

 .وبعده أوالد ،به] اهللا[د له ولد مبارك ينفع ولَ ه سيُ وأنَّ  ،بن احلسني لعيلِّ  قد دعا

                                                

ين  )١(  ).٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٧و ٤٧٦ص (كامل الدِّ



ة   ......................................  ١٩٨ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

يدعو  ي أنْ ـوسألته يف أمر نفس: األسود  د بن عيلٍّ قال أبو جعفر حممّ 

 .هذا سبيل ليس إىلٰ : وقال ،فلم جيبني إليه ،راً كَ ذَ  يرزقني ولداً  يل أنْ  اهللا

د يل وَلـوبعـده أوالد، ومل يُ  د بن عيلٍّ حممّ  بن احلسني  لعيلِّ  دَ لِ فوُ : قال

 .)١(ءيش

األسود، ويكفـي  د بن عيلٍّ  حممّ ة سندًا، إذ ليس يف سندها إالَّ والرواية تامَّ 

 ٰى مل يقبل هذا املبن البعض عليه، وإنْ  ٰى ، كام بنلقبول روايته ترّيض الصدوق عليه

 .آخرون

ق ولدًا مباركـًا زَ ه سُري االستشهاد بالرواية إخبار الصدوق األب أنَّ  وحملُّ 

 .ينفع اهللا به وبعده أوالد

د بـن حمّمـ عن شيخه احلسني بن عيلِّ  ما رواه الصدوق  ومثاله اآلخر

املعروف بابن  ، فدفع إيلَّ ٰى كنت ببخار: البغدادي، قال ي املعروف بأيب عيلٍّ القمّ 

الشـيخ أيب  بمدينـة السـالم إىلٰ  مهاسلِّ أُ  وأمرين أنْ  ،اً جاوشري عرشة سبائك ذهب

 بلغـت آمويـه فلـامَّ ، فحملتها معي ،)س اهللا روحهقدَّ (القاسم احلسني بن روح 

مدينـة  دخلـت ٰى ومل أعلـم بـذلك حتَّـ ،ي سبيكة من تلك السـبائكضاعت منّ 

فاشـرتيت  ،فوجدهتا قد نقصت واحـدة ،مهاسلِّ السالم، فأخرجت السبائك ألُ 

الشـيخ أيب  دخلـت عـىلٰ  ثـمّ ، التسع السبائك مكاهنا بوزهنا وأضفتها إىلٰ  سبيكة

فقـال  ،السبائك بني يديـه ووضعت )س اهللا روحهقدَّ (القاسم احلسني بن روح 

السـبيكة  إنَّ  :وقـال ،-وأشار إليها بيـده  -خذ تلك السبيكة التي اشرتيتها : يل

 تلـك السـبيكة التـي أخـرج إيلَّ  ذا هي، ثـمّ وهو  ،عتها قد وصلت إليناالتي ضيَّ 

 .فنظرت إليها فعرفتها ،ي بآمويهكانت ضاعت منّ 

ورأيـت تلـك  :البغدادي د املعروف بأيب عيلٍّ بن حممّ  قال احلسني بن عيلِّ 
                                                

 ).٣١ح / ٤٥باب / ٥٠٣و ٥٠٢ص ( ينكامل الدِّ  )١(



ة وإشكاليَّة عدم الصدور) ٣(  ١٩٩ ............................................  التوقيعات املهدويَّ

مـن هـو؟ فأخربهـا  فسألتني عن وكيل موالنا  ،بمدينة السالم امرأة السنة

فدخلت عليـه وأنـا  ،بن روح وأشار إليها أبو القاسم احلسني هني أنَّ يِّ بعض القمّ 

 معي؟ ءيش ا الشيخ أّي أهيُّ  :عنده، فقالت له

 .خربكأُ  ٰى ائتيني حتَّ  ثمّ  ،فألقيه يف الدجلة ما معِك : فقال

رجعـت  املرأة ومحلت ما كان معها فألقتـه يف الدجلـة، ثـمّ  فذهبت: قال

: القاسم ململوكة له فقال أبو ،)س اهللا روحهقدَّ ( أيب القاسم الروحي ودخلت إىلٰ 

 ة التي كانت معِك قَّ هذه احلُ : فقال للمرأة ،ةقَّ إليه ُح  ، فأخرجتقَّ احلُ  أخرجي إيلَّ 

 ربيني؟بام فيها أو ُخت  خربكأُ  ،هبا يف الدجلة ورميِت 

 .بل أخربين أنت: فقالت له

ـيف هـذه احلُ : فقال سـوار ذهـب، وحلقـة كبـرية فيهـا جـوهرة،  ة زوجقَّ

 .أحدمها فريوزج واآلخر عقيق فيهام جوهر، وخامتانوحلقتان صغريتان 

ما فيهـا  ة فعرض عيلَّ قَّ احلُ  فتح ثمّ  ،مر كام ذكر، مل يغادر منه شيئاً فكان األ

ي ـيف الدجلة، فغشـ هذا الذي محلته بعينه ورميت به: فنظرت املرأة إليه، فقالت

 .)١(بام شاهدناه من صدق الداللة املرأة فرحاً  وعىلٰ  عيلَّ 

 .)٢( وهو شيخ الصدوق ،يد القمّ بن حممّ   احلسني بن عيلِّ يف السند إالَّ  وليس

 الشواهد عـىلٰ  نا لسنا بصدد االستقصاء ومجع كلِّ ونكتفي هبذا املقدار ألنَّ 

السـفري   أنَّ كانت املـرأة بصـدد االختبـار، إالَّ  ذلك، وهذه الرواية األخرية وإنْ 

 .ا طلبتهآخر أكثر ممَّ ه باإلتيان بيشء الثالث أظهر صدق حملِّ 

*   *   * 

                                                

 ).٤٧ح / ٤٥باب / ٥١٩و ٥١٨ص ( ينكامل الدِّ  )١(

 ).٣٥٤٩الرقم / ٥٤ص / ٧ج (معجم رجال احلديث : راجع )٢(
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ة   ......................................  ٢٠٢ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ
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سـة مؤسَّ / هــ١٤١٣/ ١ ط)/ الشـيعي(الطربي : دالئل اإلمامة - ١٣

 .قم/ البعثة

/ حمّمد صادق بحر العلوم :قيقحت/ ابن داود احلّيل  :رجال ابن داود - ١٤

 .النجف األرشف/ ةمنشورات املطبعة احليدريَّ / هـ١٣٩٢

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٥/ ١ ط/ الشـيخ الطـويس :رجال الطـويس - ١٥

 .ر اإلسالميـالنش

ر ـسـة النشـمؤسَّ / هــ١٤١٦/ ٥ ط/ النجـايش :رجال النجايش - ١٦

 .قم/ اإلسالمي

 .قم/ انتشارات أنصاريان /رحمّمد رضا املظفَّ  :ةعقائد اإلماميَّ  - ١٧

حمّمـد صـادق بحـر  :قيـقحت/ الشـيخ الصـدوق :رائعـعلل الشـ - ١٨

 .النجف األرشف/ ة ومطبعتهامنشورات املكتبة احليدريَّ / هـ١٣٨٥/ العلوم

حســني  :قيــقحت/ الشــيخ الصــدوق : عيــون أخبــار الرضــا - ١٩

 .بريوت/ سة األعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ األعلمي

أمحـد  عـيلّ و عبـد اهللا الطهـراين :قيـقحت/ الطـويس الشيخ: الغيبة - ٢٠

 .قم/ ةسة املعارف اإلسالميَّ مؤسَّ / هبمن بعةمط/ هـ١٤١١/ ١ ط/ ناصح

/ هــ١٤٢٢/ ١ ط/ فارس حّسون كريم :قيقحت/ النعامين :الغيبة - ٢١

 .ٰى أنوار اهلد/ مهر بعةمط



 ٢٠٣ .........................................................................  املصادر واملراجع

ــ :قيــقحت/ الشــيخ الطــويس :الفهرســت - ٢٢ / ١ ط/ وميجــواد القيّ

 .سة النرش اإلسالميمؤسَّ  /هـ١٤١٧

/ ٥ط/ الغفــاريأكــرب  عــيلّ  :قيــقحت/ الشــيخ الكلينــي :الكــايف - ٢٣

 .طهران/ ةب اإلسالميَّ تُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٣

ــ - ٢٤ دار / هـــ١٤٠٥/ ٢ ط/ ربــيلابــن أيب الفــتح اإل: ةكشــف الغمَّ

 .بريوت/ األضواء

 كمـريعبـد اللطيـف الكـوه :قيـقحت/ ياخلّزاز القمّ  :كفاية األثر - ٢٥

 .انتشارات بيدار/ اماخليّ  بعةمط/ هـ١٤٠١/ اخلوئي

/ الغفــاريأكـرب  عــيلّ  :قيـقحت/ الشــيخ الصـدوق :ينكـامل الـدِّ  - ٢٦

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ / هـ١٤٠٥

/ سـة األعلمـيمؤسَّ / هـ١٣٩٠/ ٢ ط/ ابن حجر :لسان امليزان - ٢٧

 .بريوت

/ ١ ط/ احلسـن بــن ســليامن احلــّيل : رجاتر بصــائر الــدَّ ـخمتصـ - ٢٨

 .النجف األرشف/ ةمنشورات املطبعة احليدريَّ / هـ١٣٧٠

ب تُـدار الكُ / هــ١٤٠٤/ ٢ ط/ يـمة املجلسالعالَّ  :مرآة العقول - ٢٩

 .ةاإلسالميَّ 

/ هــ١٤١٢/ ١ ط/ الـنامزي عـيلٌّ  :مستدرك علم رجال احلديث - ٣٠

 .طهران/ شفق بعةمط

سة العارف / الشيخ حمّمد آصف حمسني: األنوارمرشعة بحار  - ٣١ مؤسَّ

 .بريوت/ هـ١٤٢٦/ ٢ط / للمطبوعات

سة فقه مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطويس :دمصباح املتهجِّ  - ٣٢

 .بريوت/ الشيعة



ة   ......................................  ٢٠٤ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

/ دار إحياء الرتاث العـريب/ هـ١٣٩٩/ احلموي :معجم البلدان - ٣٣

 .بريوت

 .هـ١٤١٣/ ٥ ط/ اخلوئيد السيِّ  :معجم رجال احلديث - ٣٤

/ الغفاريأكرب  عيلّ  :قيقحت/ الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه - ٣٥

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤسَّ / ٢ ط

جلنـة مـن أسـاتذة  :قيقحت/ ابن شهرآشوب :مناقب آل أيب طالب - ٣٦

 .النجف/ ةاملكتبة احليدريَّ / هـ١٣٧٦/ النجف

سـة آل مؤسَّ / هــ١٤١٦/ ١ ط/ املازندراينالشيخ : املقال ىٰ منته - ٣٧

 .قم/  البيت

ـ/ ريف الـريضـالشـ: هنج البالغة - ٣٨ ه الـدكتور صـبحي ضـبط نصَّ

 .بريوت/ هـ١٣٨٧/ ١ ط/ صالح

/ مهـر بعـةمط/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ العـاميل احلرُّ  :وسائل الشيعة - ٣٩

 .قم/  سة آل البيتمؤسَّ 

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقّدمة املركز

 ٥  ..............................................................  مقّدمة املؤلِّف

 ٩  ..........................................  يف زمن الغيبة ¨رؤية اإلمام  )١(

 ١١  ............................................... القرآن الكريم/ وجوه املنع

 ١٤  ...................................................................  اإلمجاع

 ٢٠  ....................................................................  العقل

نَّة  ٢٨  .....................................................................السُّ

 ٤٩  .......................................  ¨إثبات والدة اإلمام املهدي  )٢(

 ٥٣  ..................................  يف كلامت األوائل ¨خفاء ذكره  دعوٰى 

ة الناس به ¨خفاء والدته   ٥٥  .........................  سبب عدم معرفة عامَّ

 ٦٠  ................................................  قواعد ال بدَّ من مالحظتها

د طريق الرواية يزيد من القيمة االحتامليَّة لثبوت مضموهنا: األوىلٰ   ٦٠  .....  تعدُّ

 ٦٣  ..........................  ال عالقة لبحثنا بحّجيَّة األمارة يف مثبتاهتا: الثانية

 ٦٥  .........  ظهور الرواية يف معنٰى ال ُيسِقط فائدهتا يف إثبات معنٰى آخر: الثالثة

 ٦٧  ......................  انتفاء املضعِّف االحتاميل املقابل يف حملِّ بحثنا: الرابعة

 ٦٨  ....................  يلغي احتامهلا ثبوتاً عدم متاميَّة القاعدة إثباتاً ال : اخلامسة

 ٦٩  .................................................................  السادسة

 ٧٠  .................................... ̈ املهمُّ إثبات وجود اإلمام : السابعة



ة   ......................................  ٢٠٦ ُبهات يف العقيدة املهدويَّ  إرساء املحكامت وتبديد الشُّ

 ٧١  ..................................  ¨طوائف الروايات الدالَّة عىل والدته 

 ٧٢  ..................................  دلَّ عٰىل والدته مطابقةً ما : الطائفة األُوىلٰ 

 ٧٨  .............................................. ̈ فيمن رآه : الطائفة الثانية

 ٨٢  ..................................  ¨ما ظهر من معجزاته : الطائفة الثالثة

ة : الطائفة الرابعة  ٨٥  ..............................  النصُّ عٰىل أسامء األئمَّ

ه  نصُّ آبائه: الطائفة اخلامسة  ٩٢  ..  ابن اإلمام احلسن العسكري  ¨ عٰىل أنَّ

ة: الطائفة السادسة  ٩٤  ............................  إنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

 ٩٦  ...............  ما دلَّ عٰىل رضورة معرفة إمام الزمان : الطائفة السابعة

 ٩٩  ......................)هـ ٢٦٠(سنة  ¨ما نصَّ عٰىل غيبته : الطائفة الثامنة

ة : الطائفة التاسعة له إالَّ إمام من األئمَّ  ١٠٢.................  اإلمام ال ُيغسِّ

 ١٠٨.................  ما دلَّ عٰىل أنَّه ما مات عامل فذهب علمه: الطائفة العارشة

 ١١٠..................................................................  النتيجة

 ١١٢............................  ال منافاة بني تراكم االحتامل واملباين يف التواتر

 ١١٤.............................  اآليات القرآنيَّة/ القرآن والعقل مؤيِّدات من

 ١٢١.........................................................  املؤيِّدات العقليَّة

ل  ١٢١...............................................الوساطة يف الفيض: األوَّ

 ١٢٢.....................................................  قاعدة اللطف: الثاين

 ١٢٧....................................................  الرمحة اإلهليَّة: الثالث

 ١٢٨...................................................  قياس األولويَّة: الرابع

 ١٣١...........  خامتيَّة الرسالة تقتيض رضورة وجود إمام يف كلِّ زمانٍ : اخلامس

 ١٣٣...............................   جيري يف الوجوه العقليَّةتراكم االحتامل ال

 ١٣٤.......................  ضمُّ الوجه العقيل إىل الوجه النقيل ال ُيقّوي احتامله



 ٢٠٧ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ١٣٥..................  اإلخبارات التي تقّوي بعضها هي املخرب  هبا بنحو اجلزم

 ١٣٦...........  ينعكس ضعفاً عىل داللة الرواية املرتبطة هباضعف داللة آية ال 

 ١٤٣...................  الروايات الواردة يف تفسري  بعض اآليات قرينة احتامليَّة

ة )٣(  ١٤٥  ..........................  وإشكاليَّة عدم الصدور التوقيعات املهدويَّ

 ١٤٧...................................................................  مقّدمة

 ١٥٠...........................  السفراء من متابعة الدولة العبّاسيَّة؟ كيف نجٰى 

 ١٦٢.........................  هل تنايف وثاقة السفري  احتامل اخلطأ فيام أخرب به؟

 ١٧٤.......................................  طلب البيِّنة من السفراء أمر مألوف

 ١٧٧........................................... T ما ورد يف توثيق العمريني

 ١٨٢.........................................  ما ورد يف احلسني بن روح 

 ١٨٤..........................................  تسامل الطائفة عىل وثاقة السفراء

 ١٨٧.............................  كلامت الرجاليِّني يف حقِّ السفري الثالث 

 ١٨٨..............................  كلامت الرجاليِّني يف حقِّ السفري الرابع 

مي الرجاليِّني ال ُيسبِّب مغمزاً   ١٨٨..............................  سكوت متقدِّ

 ١٨٩............ال يمنع من اجلزم بخروج التوقيع عنه ¨ عدم معرفة خطِّ اإلمام

 ٢٠١........................................................  املصادر واملراجع

 ٢٠٥....................................................  فهرست املوضوعات

*   *   * 

 


