


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  ااء

توحيده   تعاٰىل  اهللا  قرن  التي  العزيزة  والديت  وخصوصاً  والديَّ  إٰىل 

تُ   ،بطاعتها أُ   ،ني وأنا أكتبلُّ ظِ والتي كانت  كمل هذه  وفارقتني ومل 

اللَّ  هلا  مَّ هُ الوريقات،  ذخرًا  رجاء    ، اجعله  لوجهك  خالصاً  وعمالً 

  . ¨أمرنا  ويلِّ  بحقِّ  ،رمحتك

 *   *   *  





 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

:ّ  

اْألَ   اْحلَْمُد هللاِِ  َخِفيَّاِت  َبَطَن  ِذي  الظُُّهورِ وَ   ، ُمُورِ الَّ َأْعَالُم  َعَليْه  ْت  اْمتَنََع  وَ   ،َدلَّ

هوَ  ، َفَال َعْنيُ َمْن َملْ َيَره ُتنْكُِره ، َعْنيِ اْلبَِصريِ  َعَىلٰ    . َال َقْلُب َمْن َأْثبَتَه ُيبِْرصُ

إِ َال   نْ أَ   دُ هَ ْش أَ وَ  وَ هُ ْريُ غَ   هَ لٰ   وَ   نَّ أَ ،  َعبُْده  دًا  َصاِدعاً   ، َرُسوُلهُحمَمَّ بَِأْمِره    ، َأْرَسَله 

ٰى   ، َناطِقاً   بِِذْكِره وَ  وَ   َفَأدَّ اْحلَقِّ وَ   ، َرِشيداً   َمَىضٰ َأِمينًا  َراَيَة  فِينَا  َمَها    ، َخلََّف  َتَقدَّ َمْن 

َق وَ  ، َمْن َختَلََّف َعنَْها َزَهَق وَ  ، َمَرَق    . َمْن َلِزَمَها َحلِ

ٍد   ُحمَمَّ آِل  َمثََل  إِنَّ  َخَوٰى   َأَال  إَِذا  َامِء  السَّ ُنُجوِم  َنْجمٌ   َكَمثَِل  َطَلَع  ،  َنْجٌم 

نَائِعُ  َتَكاَمَلْت ِمَن اهللاِ َفَكَأنَُّكْم َقدْ    . َأَراُكْم َما ُكنْتُْم َتْأُمُلونَ وَ  ، فِيُكُم الصَّ

  ا بعد.. أمَّ 

من     ة أهل البيتأئمَّ   إمامة الثاين عرش من  فمسألة اإلمامة وباألخصِّ 

صنَّ   أهمّ  وقد  وأسامها،  الكالم  علم  علامؤنا  مسائل  اهللا عليهم( ف  يف    )رضوان 

منواهلم ونقتدي هبم   ننسج عىلٰ  الغفري، وأحببنا أنْ  ذلك الكثري وخرج عنهم اجلمُّ 

وأفعاهلم أقواهلم  وغيبته    ،يف  ووالدته  إمامته  مسائل  يف  يديك  بني  الذي  فكان 

وتمَّ  عىلٰ   ودولته،  ُح   تبويبها  دراسيَّ َص شكل  وتعمُّ ص  تناوهلا  ليسهل  الفائدة    ة 

فإنَّ  تُ   منها،  ال  وهي  تكاليفها  امتثال  الرشيعة  أبناء  تُ درَ غاية  وال  حدودها  نال  ك 

  . وحضوره ن بواليته يف غيبتهقرَ آثارها ما مل تُ 

  .. .فصول عىلٰ  مظِّ ونُ 

 *   *   *  





  

  

  

  

  

  

  

وا ل:ا  

  

  

  ¨ إ ا اي



  

  

  وفيه قسامن: 

  ونبحث فيه:  ل: القسم األوَّ 

  ين. وموقعها يف الدِّ  ،ة اإلمامةأدلَّ  -   ١

  ووجوب طاعته.  ، عصمة اإلمام  -   ٢

  . ¨ة إمامة اإلمام املهدي أدلَّ  -   ٣

الثاين:  عىلٰ   القسم  الوقف  املهدي   داللة  اإلمام  إمامة  ودفع  ،  ¨  منع 

  . ¨اإلشكاالت واإلثارات حول إمامته 

  قائمة باملصادر التي ينبغي مراجعتها يف هذا الفصل ملزيد من التوسعة: 

  ل. الفصل األوَّ  /  لشيخ الطويس ا /كتاب الغيبة  -   ١

الدِّ   -   ٢ النعمة كامل  ومتام  الصدوقا  /ين  التي    /  لشيخ  البحوث 

  ل. ض هلا ما قبل الباب األوَّ تعرَّ 

الغيبة   -   ٣ النعامين ا  / كتاب  األوَّ   /   لشيخ  الباب  إىلٰ من  الباب    ل 

  التاسع. 

  الكتاب.  كلُّ  /  لشيخ النوبختي ا / ق الشيعة رَ فِ  -   ٤

مركز الدراسات  إعداد    / علامء الشيعة   يف مصادر   ̈ اإلمام املهدي    -   ٥

صيَّة يف اإلمام املهدي     ). ٤٤٣  -  ٣١٥  ص( ل من اجلزء األوَّ  / ¨التخصُّ

املهدويَّ   -  ٦ إشكاليَّ العقيدة  ومعاجلات ة  اإلشكوري/    /ات  أمحد  السيِّد 

  الفصل الثاين. 

 *   *   *  



  

  

  

ورس الا  

 ا  ا  

هذه احلصَّ  الدراسيَّ نتناول يف  الدِّ ة  اإلمامة يف  موقع  اخللق  وأهنَّ   ،ينة  قبل  ا 

وبعدهم قِ   أنْ   بدَّ   وال   ،ومعهم  من  وخمتارًا  معصومًا  اإلمام  تعاىلٰ بَ يكون  اهللا    ، ل 

ثَ  الناس طاعته عقالً ونقالً، ومن  األئمَّ  تعنيُّ بنيِّ نُ   مَّ وجيب عٰىل  ين      ة   الدِّ يف 

  عٰىل ذلك بدليلني.  ونستدلُّ  ،باثني عرش إماماً اإلسالمي 

ا  و ا:  

اهللا تعاٰىل واحد    ة من التوحيد، فمن يعتقد أنَّ ينبثق اإليامن بالعقيدة املهدويَّ 

  . ¨ يعتقد باإلمام املهدي  أنْ  بدَّ  ال

  : هبيان

  عٰىل ذلك: احلكمة تدلُّ 

واجب    فق عليها أهل التوحيد يف مجيع امللل أنَّ من بني الصفات التي اتَّ   إنَّ 

إالَّ  والغائب  املشهود  للعامل  َخْلُقُه  وما  أفعاله،  يف  حكيم  لذاته  لغرض  الوجود   

  ف عباده بام يكون سببًا لتحصيل ذلك الغرض. كلِّ يُ  وغاية، فاقتضت حكمته أنْ 

أنْ  وهنيه    واقتضت حكمته  أمره  إيصال  يف  واسطة  عباده  وبني  بينه  جيعل 

  .)١( همويوقف اخللق عٰىل ما حيرزون به منافعهم ودفع مضارِّ 
 

: «مل يكن بدٌّ من رسول بينه وبينهم معصوم ُيؤدِّي  عن اإلمام الرضا عن الفضل بن شاذان،  )١(

 ).١/ ح ١٠٧/ ص ٢: ج (عيون أخبار الرضا  إليهم أمره وهنيه...»



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .........................................  ١٠

  ن عٰىل ذلك: العقل والعقالء يدالَّ 

اتَّ  ذلك  العقل  من أجل  بعد حكم  العقالء  عٰىل    - منهم     من شذَّ إالَّ   - فق 

الناس،  هلداية  واخلالق  اخللق  بني  الواسطة  وجود  بعثة    رضورة  برضورة  فقالوا 

  .)١( ة مع اخللقكوسائط إهليَّ    األنبياء

أنَّ وممَّ  فيه  ابتداءً     وجود اإلمام   ا ال ريب  هو رضورة  الناس كام    بني 

،    إليصال األحكام والتكاليف إليهم، عن أمري املؤمنني   كذلك هو استدامةً 

 » َبَىلٰ قال:  َختْ   اللَُّهمَّ  ِمْن  َال  األَْرُض  هللاِِ ُلو  ةٍ   َقائٍِم  وَ   ، بُِحجَّ َمْشُهورًا  َظاِهرًا  ا  ا  إِمَّ إِمَّ

  .)٢( »َبيِّنَاُتهوَ  لِئَالَّ َتبُْطَل ُحَجُج اهللاِ ،َخائِفًا َمْغُموراً 

اإلمامة ونصب اإلمام واجب عٰىل اهللا    : (إنَّ )التجريد (يف   مة  قال العالَّ 

  .)٣( واللطف واجب) ،اإلمام لطف ألنَّ   ،تعاىلٰ 

الشيخ الصدوق     كام اعتقدنا أنَّ   اإلمامة حقٌّ   يعتقد أنَّ   : (جيب أنْ قال 

هو الذي جعل إمامًا،    ا نبي�     الذي جعل النبيَّ   اهللا    ، ويعتقد أنَّ ة حقٌّ النبوَّ 

يعتقد    فضله منه، وجيب أنْ   وأنَّ   ، نصب اإلمام وإقامته واختياره إٰىل اهللا    وأنَّ 

اإلمام  أنَّ  طاعة  من  يلزمنا  النبيِّ ه  طاعة  من  يلزمنا  آتاه    كلَّ   وأنَّ ،    ما  فضل 

واملنكِر   ،ةاملنكِر لإلمامة كاملنكِر للنبوَّ   ة، ويعتقد أنَّ  النبوَّ ه آتاه اإلمام إالَّ نبيَّ   اهللا

  .)٤( )ة كاملنكِر للتوحيدللنبوَّ 

ا:ا    

عٰىل ذلك    اهللا تعاٰىل دلَّ   وأنَّ   ، ة قبل خلق اخللقاحلجَّ   ة تعتقد أنَّ اإلماميَّ   إنَّ 

 
 ة لزوم البعثة.حيث ذكر مجلة من أدلَّ فصاعدًا)،  ٤٦٨(ص  ) كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد١(

 ).١٤٧/ ح ٤٩٧هنج البالغة (ص ) ٢(

 ). ٤٩٠(ص  كشف املراد يف رشح جتريد االعتقادراجع: ) ٣(

 ).٢٨ - ٢٥(ص ) اهلداية ٤(



ين ل: موقع اإلمامة يف الدِّ ل/ الدرس األوَّ  ١١  ........................................  الفصل األوَّ

 :  قال تعاىلٰ   ، برهانهيف حمكم كتابه ونريِّ 
َ
 ق

ْ
 َو�ِذ

َ
َمال

ْ
 �ِل

َ
 َر��ك

َ
 جَ ال

�
ِة إِ�

َ
 ِ�  ئِ�

ٌ
اِعل

 
ً
ة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
به تعاٰىل قبل خلق اخللق هو خلق    أل ما بد)، فأوَّ ٣٠(البقرة:    األ

  اخلليفة. 

الصادق  اإلمام  يشري  ذلك  «احلجَّ   وإٰىل  قب :  اخللقة  اخللق  ،ل    ، ومع 

  .)١( وبعد اخللق»

إذ لو خلق اهللا تعاٰىل    ،كام والعقل يقودنا إٰىل هذه املسألة دونام إرشاد النقل

قبل خلق حجَّ  إليه    - ة هلم  خلقًا  الضالل    -به هيتدون  هؤالء يف معرض  لكان 

  واالنحراف. 

أنَّ إنَّ قلت:    إنَّ  نجد  أنَّ   نا  يثبت  مل  األقوام  من  هلم    بعضًا  بعث  تعاٰىل  اهللا 

  ة الدليل. يَّ ، وهذا يكشف عن عدم كلّ ةً حجَّ 

  عٰىل عدم الوجود.   عدم الوجدان ال يدلُّ  قلت: 

ا  :  

  عٰىل ذلك:  يدلُّ 

  الدليل العقيل: - ١

وهكذا    إنَّ  هيديه،  من  إٰىل  حيتاج  اخلطأ  منه  يقع  معصوم  غري  إمام  وجود 

 لزم  وإالَّ   ، املعصوم وليس هو إالَّ   ، ٰى تصل إٰىل من يكون هاديًا ال مهتديًا بغريهحتَّ 

  ة اتِّباع اإلمام مطلقة. أدلَّ  ألنَّ   ،اإللقاء يف الضالل

الشيخ الطويس (وإنَّ   قال  أنْ   :  الرئيس  مقطوعاً   من رشط  عٰىل    يكون 

أنْ   ، عصمته) بعد  ثبت وجوب اإلمامة عٰىل كلِّ   قال ذلك    وأنَّ   ،حالٍ   قال: (إذا 

 
الكايف  ١( باب  ١٧٧/ ص  ١(ج  )    ، والسند تامٌّ )٤ح    / بإمامة ال تقوم هللا عٰىل خلقه إالَّ احلجَّ   أنَّ / 

حييٰى حممّ   :وهو  ،نقيٌّ  بن  حممّ   ،د  بن  أمحد  الربقي  ، دعن  محَّ   ، عن  بن  خلف  بن    ،ادعن  أبان  عن 

 ... احلديث.  قال: قال أبو عبد اهللا ،تغلب



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .........................................  ١٢

أنْ  جيوز  ال  معصومني  غري  كوهنم  مع  من    اخللق  وقت  يف  رئيس  من  خيلو 

  .)١( األوقات)

  وهكذا.  ، بهصوِّ طئ الحتاج إٰىل من يُ إذ لو كان املنصوب واسطة ُخي 

  الدليل النقيل: - ٢

تعاٰىل: ُ�مْ   قال 
ْ
ِمن ِر 

ْ
�

َ ْ
األ وِ� 

ُ
َوأ  

َ
ا�ر�ُسول ِطيُعوا 

َ
َوأ اَهللا  ِطيُعوا 

َ
  أ

  يكون املطاع معصومًا.   أنْ  بدَّ  فال  ،) واإلطاعة هنا مطلقة٥٩  (النساء:

أنْ  بمعنٰى  املعايص والذنوب    فالعصمة يف اإلمام  هًا عن  منزَّ اإلمام  يكون 

وم ال حيصل الغرض  صغريها وكبريها، عن اخلطأ والنسيان، واإلمام غري املعص

ة زجره ومنعه بمقتٰىض  مَّ ض احلكمة من جعله، بل ولوجب عٰىل أفراد األُ به وُتنقَ 

واآل متبوعًا  التابع  ولصار  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  مأمورًا،  األمر  مر 

التبنيُّ  علينا  كلِّ ولوجب  يف  يقول    أنَّ   ، ما  أنَّ   مع  جعلت    الفرض  قد  الوسائط 

والشه اهلداية  تعاٰىل: وظيفتهم  قال  الناس،  عٰىل      ادة 
ً
ِهيدا

َ
ش  

ُ
ا�ر�ُسول  

َ
ون

ُ
ِ�َك

يُْ�مْ 
َ
  ). ٧٨:  (احلّج  َعل

ا ب طو :  

  له بوجوه:  دلُّ ستَ ويُ 

  ف إالَّ عرَ ُب اإلمام دافع للرضر احلاصل برتك التكاليف التي ال تُ َنْص   -  ١

   بطاعته. ب األثر عٰىل نصبه إالَّ باإلمام، وال يرتتَّ 

   ،  رشيعة اإلسالم هي اخلامتة  ا نعلم أنَّ نَّ أ  -   ٢
َ
 اِهللا وَخ

َ
َم  َولِ�ْن رَُسول

َ
ا�

إالَّ   وأنَّ   ، )٤٠(األحزاب:    ا��ِ�ي��َ  ليست  بالتكاليفالرشيعة  هذه    وأنَّ   ،  

النبيِّ التكاليف مل تصل إٰىل الناس كافَّ  أنَّ ،    األكرم   ة بعد رحيل  ه يقتيض  مع 

 
 . )الغيبةفصل يف الكالم يف / ٣ة (ص ) الغيب١(



ين ل: موقع اإلمامة يف الدِّ ل/ الدرس األوَّ  ١٣  ........................................  الفصل األوَّ

نَ ا  َومَ   اأهنَّ 
ْ
رَْسل

َ
 أ

ً
ِذيرا

َ
 َون

ً
اِس �َِش�ا

�
 �ِلن

ً
ة
�
ف

َ
� 

�
فكان من الالزم    ،)٢٨(سبأ:  اَك إِال

أنْ  احلكيم  األحكام   عٰىل  تصل  به  من  الزمان  مدار  وعٰىل  مطاعاً   ،ُيبِقَي    ، ويكون 

   اإلمام. وليس هو إالَّ 

  ، اد بن عيسٰى عن محَّ   ،عن أبيه  ، بن إبراهيم  يف احلديث الصحيح عن عيلِّ 

قال: «ذروة األمر وسنامه ومفتاحه  ،    عن أيب جعفر  ،عن زرارة  ، يزعن حر 

:  قال  ، ثمّ »وباب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاٰىل الطاعة لإلمام بعد معرفته

يقول:   إنَّ « وتعاٰىل  تبارك  طَ   اهللا 
َ
أ  

ْ
د

َ
ق

َ
�  

َ
ا�ر�ُسول يُِطِع  ٰ َمْن 

�
َو�

َ
ت َوَمْن  اَهللا   

َ
مَ   اع

َ
ا  �

نَ 
ْ
رَْسل

َ
 أ

ً
يِْهْم َحِفيظا

َ
  .)١( ]»٨٠[النساء:   �اَك َعل

إن ا   و ر إا:  

فيقع االختيار  ،   مودعها وال يعرفها إالَّ ،  بمقتٰىض لزوم العصمة يف اإلمام 

  عليه.

اإلمام   ثَ وفتمييز  األُ تعيُّ   مَّ من  بني  من  العصمة  مَّ نه  صفة  من  حيمل  ملا  ة 

له تعاٰىل ال غري، وقد  بَ من التنصيص عليه من قِ   بدَّ   تعاٰىل، فالمستحيٌل عٰىل غريه  

  .)٢(، فراجعيف هذا املعنٰى وجوهًا عديدةً  ذكر الشيخ الصدوق  

  .)٣( ت مجلة من األخبار عٰىل ذلكوقد دلَّ 

 
 . )١ح  /ةباب فرض طاعة األئمَّ /  ١٨٦و ١٨٥/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 .) اهللا خيتار اخلليفة إالَّ  ليس ألحٍد أنْ  /٣٧ ص(ين ) كامل الدِّ ٢(

الدرجات  راجع:    )٣( والتبرصة    )،١/ باب  ١/ ج  ٤٩٣  -  ٤٩٠(ص  بصائر    -   ٣٧(ص  اإلمامة 

 .)ةكتاب احلجَّ  /١٦٨ ص/ ١(ج الكايف )،  ٣/ باب ٣٩

 ومن بني تلك األحاديث:

  ،وأعٰىل مكاناً  ،وأعظم شأناً   ، قدراً   اإلمامة أجّل   حيث جاء فيه: «إنَّ    حديث اإلمام الرضا -  ١

جانباً أو أنْ   ،منع  من  غورًا  بعقوهلم  وأبعد  الناس  بآرائهم  ،يبلغها  ينالوها  إماماً    ،أو  يقيموا  أو 

       ).١ح   /يف فضل اإلمام وصفاته جامع باب نادر   /١٩٩  ص / ١ الكايف: ج(باختيارهم...»  
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    ا   ا؟

عن  ث  م عن رضورة اإلمامة والعصمة، واآلن نتحدَّ كان البحث فيام تقدَّ 

  .   شخوصهم

املفيد الشيخ  (فأمَّ   يقول  بالكامل يف كلِّ :  فإنَّ   ا الوصف هلم    أحواهلم، 

ُح  فيها  كانوا  التي  أحواهلم  مجيع  يف  كامهلم  به  خلقه،  جَ املقطوع  عٰىل  تعاٰىل  هللا  جًا 

بأنَّ  اخلرب  جاء  اهللا  وقد  ذرّ     ةواألئمَّ     رسول  ُح يَّ من  كانوا  هللا  جَ ته  جًا 

  من بعده.   ة واألئمَّ    عٰىل التنصيص عٰىل رسول اهللا  وهو دالٌّ  ،)١( تعاٰىل)

كانت     الطاعة يف وقت رسول اهللا : (إنَّ )ة املسائل العكربيَّ ( ويقول يف  

ة دون من سواهله من جهة اإلمامة دون غريه     َض بِ  قُ فلامَّ   ،، واألمر له خاصَّ

املؤمنني  بعده ألمري  من  اإلمامة  من    صارت  رعيَّة  ، ومن عداه  الناس كافَّة 

قُ فلامَّ ،  له للحسن    َض بِ   اإلمامة  عيلٍّ    صارت  قُ فلامَّ   ، ...بن    َض بِ  

وهكذا حكم    ،إمامًا مفرتض الطاعة عٰىل األنام     صار احلسني     احلسن

  .)٢( إمام وخليفة يف زمانه...) كلِّ 

 اا اا   :  

  -   يا معرش الشيعة  -   لوا: (فتأمَّ   إبراهيم النعامين د بن  يقول الشيخ حممّ 

 
  اهللا  :قال  ،عن عمرو بن مصعب  -  ٢ ا يويص  املويص منَّ  يقول: «أترون أنَّ     سمعت أبا عبد 

ولكنَّ واهللا  ال  يريد؟  من  اهللاإٰىل  رسول  من  عهد  فرجل    ه  رجل  ج(»  ...إٰىل    / ١  الكايف: 

 .)٤واحد/ ح  معهود من واحد إىلٰ   اإلمامة عهد من اهللا   باب أنَّ  /٢٧٩ ص

بن سعيد   ،د عن أمحد بن حممّ   -   ٣ أبان   ،عن احلسني  اهللا   ، عن عمرو بن  أبو عبد      قال ذكر 

إسامعيل  ،األوصياء حممّ   ،وذكرت  أبا  يا  واهللا  «ال  إليناوقال:  ذاك  ما  إالَّ   ، د  هو  يُ ما  اهللا  إٰىل  نزل   

 ).٤/ ح ١/ باب ١٠/ ج ٤٩١لدرجات: ص (بصائر ا  واحدًا بعد واحد»

 ).١٣٠و ١٢٩(ص  ة) تصحيح اعتقادات اإلماميَّ ١(

 ).٩٩و ٩٨(ص  ة) املسائل العكربيَّ ٢(



ين ل: موقع اإلمامة يف الدِّ ل/ الدرس األوَّ  ١٥  ........................................  الفصل األوَّ

اهللا   كتاب  به  نطق  ما  اهللا  اهللا رمحكم  رسول  عن  جاء  وما   ،      أمري وعن 

األئمَّ     ةواألئمَّ     املؤمنني ذكر  يف  واحد  بعد  عرش  واحدًا  االثني  ة 

وعدَّ  طُ وفضلهم  من  األئمَّ رُ هتم  عند  املوثوقني  الشيعة  رجال  إٰىل  ة،  ق  فانظروا 

فإنَّ اتِّ  متواترًا،  ذلك ووروده  وينفي  تأمُّ   صال  العمٰى،  من  القلوب  جيلو  ذلك  ل 

  .)١( ...)قه لسلوك طريق احلقِّ ن أراد اهللا به اخلري ووفَّ ويزيل االرتياب عمَّ  ،الشكَّ 

صلة إٰىل اإلمام  سلسلة متَّ     من رسول اهللا    ةكون األئمَّ    أنَّ يتبنيَّ 

  ، لتواتر اخلرب به. د والشكُّ يقع فيه الرتدُّ  ا ال ينبغي أنْ ممَّ  ̈  الثاين عرش 

  .   ة إثبات إمامتهموملزيد من اإلثبات نعرض نموذجني من أدلَّ 

  ة االنطباق:ة اثنا عرش وقطعيَّ األئمَّ  ة أنَّ ل: قطعيَّ األوَّ 

  .)٢( ة اثنا عرشاألئمَّ  ت عٰىل أنَّ هناك روايات نصَّ 

عٰىل     ة من أهل البيت عٰىل األئمَّ هذا العدد مل ينطبق إالَّ  واملقطوع به أنَّ 

  ة. ة االثني عرشيَّ مذهب اإلماميَّ 

  زمان: ة اإلمام يف كلِّ الثاين: اهلداية من الضالل مرهونة باستمراريَّ 

النبيِّ  النُّ: «إينِّ   األكرم   تواتر عن    : خ َس  تارك فيكم خليفتني [ويف بعض 

  . ) ٣( ٰى يردا عيلَّ احلوض» ام لن يفرتقا حتَّ فإهنَّ   ، وعرتيت أهل بيتي كتاب اهللا  ]:  الثقلني 

 
ٰ  -  لنعامينة لالغيب )١(  ). ١٠٣(ص  -هـ) ٣٦٠حدود سنة ( املتوىفَّ

،  )م من اهللا وباختيارهوأهنَّ  ، ة اثنا عرش إماماً األئمَّ  ما روي يف أنَّ  ٤ باب  / ٦٥ ص( لنعامين ة ل) الغيب٢(

عديدة فصول  يف  الباب  (  ،وهذا  فيه  روي  وممَّ ٤٠وقد  حديثًا،  احلديث  )  الباب  هذا  يف  ورد  ا 

 ، وهو حديث طويل جاء فيه: «... واختار من  عن رسول اهللا    السابع عن أيب عبد اهللا

وعلي�  واختارين  هاشم،  بني  منِّ  ا الناس  واختار  هاشم،  بني  عيلٍّ من  ومن  واحلسني،  احل  ي  سن 

أفضلهم، وهو  باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو  تاسعهم  احلسني  ُولد  إمامًا من  اثني عرش  وتكملة 

 قائمهم».

 ). ٦٠/ ح ٢٢/ باب ٢٤٠و ٢٣٩(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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:    عن معنٰى قول رسول اهللا(صلوات اهللا عليه)    أمري املؤمنني  َل ئِ وُس 

الثقلني«إينِّ  فيكم  خملف  مَ   :   وعرتيت»،  اهللا  فقال   نْ كتاب  «أنا    العرتة؟   :

تاسعهم مهدهيم وقائمهم، ال   ،ة التسعة من ُولد احلسنيواحلسن واحلسني واألئمَّ 

  .)١( حوضه»   ٰى يردوا عٰىل رسول اهللا يفارقون كتاب اهللا وال يفارقهم حتَّ 

دام الكتاب    ة العرتة مع القرآن واضحة، فاموداللة احلديث عٰىل استمراريَّ 

يكون    أنْ   بدَّ   ين اإلسالمي فالبل هو من رضورات الدِّ   -   بال خالف   -  موجوداً 

  ة بنفس املثابة من الوضوح. مَّ ألُ وجود اإلمام يف ا 

  .)٢( ة االثنا عرش املنصوص عليهمالعرتة هم األئمَّ  ة أنَّ ت األدلَّ وقد دلَّ 

 *   *   *  

 
ين (ص ) ١(  ). ٦٤/ ح ٢٢/ باب ٢٤١و ٢٤٠كامل الدِّ

 .)٦٤ ح(  م يف اهلامش السابق عٰىل ذلك، ومنها ما تقدَّ  الً ذكر ما يدلُّ ) سيأيت مفصَّ ٢(



  

  

  

مرس اا  

يأدا ا إ   ̈  

  وهم:،   ة االثني عرشبعدما أثبتنا إمامة األئمَّ 

عيلُّ  عيلٍّ   اإلمام  بن  احلسن  طالب،  أيب  عيلٍّ بن  بن  احلسني  عيلُّ ،  بن    ، 

د  بن موسٰى، حممّ   د، موسٰى بن جعفر، عيلُّ ، جعفر بن حممّ د بن عيلٍّ احلسني، حممّ 

عيلٍّ ا عيلُّ بن  حممّ   ،  بن  بن  احلسن  احلجَّ عيلٍّ د،  صاحب  ،  العسكري  احلسن  بن  ة 

  .   الزمان

املهدي نتحدَّ  اإلمام  إمامة  عن  وممَّ   ̈   ث  استُ بخصوصه،  عٰىل    لَّ دِ ا  به 

  ة، منها: ة أدلَّ إمامته عدَّ 

وا ر:اا ل: د  

  تقريب الدليل: 

  .   ةر إمامة مجيع األئمَّ نكِ يُ  ا أنْ املخالف إمَّ  نَّ أ - أ 

م دليل ذلك يف الدرس  ا منحرصة يف اثني عرش إمامًا، وتقدَّ عليه بأهنَّ   والردُّ 

  الً. ل مفصَّ األوَّ 

  . ¨ ر فقط إمامة اإلمام املهدي نكِ أو يُ  -  ب

له أثر  ال  اإلنكار  الدالَّ   ،هذا  املتواترة  عرش  للنصوص  باثني  احلرص  ة عٰىل 

  عٰىل ذلك:  ا دلَّ ه منهم، وممَّ إمامًا وأنَّ 

أنَّ   -  ١ يف  روي  إماماً األئمَّ   ما  عرش  اثنا  النبيِّ وممَّ ،  ة  عن  فيه  ورد    ا 
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ُأمَّ   األكرم  أمر  يزال  «ال  حتَّ :  ظاهرًا  كلُّ تي  خليفة  عرش  اثنا  يميض  من  ٰى  هم 

  .)١( قريش»

ه الثاين عرش  وأنَّ   ، عٰىل القائم  يف النصِّ     األكرم   ما روي عن النبيِّ   -   ٢

ي، روحه  منِّ  ا علي�   يا بن سمرة، إنَّ : «...    األكرم   ، فعن النبيِّ   ة من األئمَّ 

فاطمة   ابنتي  زوج  وهو  أخوه،  وأنا  أخي  وهو  طينتي،  من  وطينته  روحي،  من 

دي شباب  تي وسيِّ ي ُأمَّ منه إمامَ   نَّ إلني واآلخرين، ودة نساء العاملني من األوَّ سيِّ 

اجلنَّ ُأمَّ أهل  قائم  تاسعهم  احلسني  ولد  من  وتسعة  واحلسني،  احلسن  يمأل  ة  تي، 

مُ  كام  وعدالً  قسطًا  وظلًام»ئَ لِ األرض  جورًا  عن  )٢( ت  روي  ما  وكذلك   ،

  .)٣( إٰىل آخرهم بنفس املضمون   من أمري املؤمنني  ة األئمَّ 

  ¨  املهدي   وأنَّ ،    ة التسعة من ُولد احلسنياألئمَّ   ما روي يف أنَّ   -   ٣

  .)٤(   من ُولد احلسني

تدلُّ  األحاديث  من  جمموعة  أنَّ   هذه  عٰىل  املهدي   باخلصوص    ̈   اإلمام 

  ، وغريها كثري.   ة االثني عرشمن األئمَّ   واحد

الشيخ الصدوق  ج اهللا تعاٰىل  جَ ُح   اعتقادنا أنَّ (  : )االعتقادات(يف      قال 

نبيِّ  بعد  خلقه  حممّ عٰىل  عرش...األئمَّ     ده  االثنا  أنَّ   ،ة  يف  حجَّ   ونعتقد  اهللا  ة 

هذاأرضه وخليفته عٰىل عباده يف   حممّ   ،زماننا  املنتظر  القائم  بن  هو  احلسن  بن  د 

بن    بن احلسني بن عيلِّ   د بن عيلِّ بن موسٰى بن جعفر بن حممّ   د بن عيلِّ بن حممّ   عيلِّ 

وأنَّ  طالب،  النبيُّ أيب  به  أخرب  الذي  هو  اهللا      ه  ونسبه...  عن    ، باسمه 

 
 .)٣٧ح  /٤٧٥ ص(  ) اخلصال١(

 ). ١/ ح ٢٤/ باب ٢٥٧و ٢٥٦(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 . )٣٨ - ٢٦األبواب (ين كامل الدِّ راجع: ) ٣(

  )، الفصل العارش واحلادي عرش/  ١٦٩  -  ١٦٢/ ص  ٢(ج  ) منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش  ٤(

 .)كفاية األثر(أغلبها منقول عن  ،) حديثاً ٣٢٥(من وفيه ما يقرب 



ل/ الدرس الثاين: أدلَّة إمامة اإلمام املهدي   ١٩  ...................................  ¨الفصل األوَّ

بقي، ولو بقي يف غيبته   يكون القائم غريه، بقي يف غيبته ما  ه ال جيوز أنْ ونعتقد أنَّ 

القائم غريه، ألنَّ  يكن  الدنيا مل  باسمه  دلُّ   ة  واألئمَّ     النبيَّ   عمر  وا عليه 

  .)١( (صلوات اهللا عليه)) وا وبه برشَّ  ، واونسبه، وبه نصُّ 

املفيد  و الشيخ  حممّ (  : )اإلرشاد(يف    قال  أيب  بعد  اإلمام      دوكان 

املسمَّ  اهللا ابنه  رسول  باسم  غريه  املكنَّ،    ٰى  ولدًا  أبوه  خيلف  ومل  بكنيته،  ٰى 

ة اإلسالم  عليه يف ملَّ   وقد سبق النصُّ   ،وخلفه غائبًا مسترتًا...  ،ظاهرًا وال باطناً 

عليه    ونصَّ ،  عيلِّ بن أيب طالب  من أمري املؤمنني    ثمّ ،  اهلدٰى    من نبيِّ 

أبيه احلسن   ة  األئمَّ  إٰىل  بعد واحد  ثقاته  عليه  أبوه    ، ونصَّ   واحدًا  عند 

 .)٢( )ة شيعتهوخاصَّ 

ا  :ما ا ¨ :إ د  

  تقريب الدليل: 

دلَّ   -   ١ املتواترةلقد  الروايات  أنَّ   )٣( ت  شخص   عٰىل  يف  ستقع  غيبة    هناك 

ب، ككتاب  تُ فت فيها الكُ لِّ ، ذكرها العلامء وأُ  ة رسول اهللايَّ من ذرّ   الثاين عرش 

  وغريهم.  ،ين للصدوق وكامل الدِّ  ، للشيخ الطويس والنعامين ) الغيبة(

  . ¨ قبل والدة اإلمام  والعامِّ  وصارت حديثًا للخاصِّ  ، ا ستقع حتامً وأهنَّ 

الرسول    -   ٢ تكذيب  الستلزم  بوقوعها  الغيبة  هذه  تصدق  مل  فلو 

  .   ته يَّ ة من ذرّ واألئمَّ    األكرم 

  . ¨ وقوعها دليالً عٰىل إمامته هبا قبل فتكون الغيبة املخَرب 

 
 ). ٩٥ - ٩٣يف دين اإلماميَّة (ص ) االعتقادات ١(

 ). ٣٤٠و ٣٣٩/ ص ٢(ج ج اهللا عٰىل العباد جَ ) اإلرشاد يف معرفة ُح ٢(

الدالَّ ٣( املتواترة  الروايات  ذكر  الكتاب  هذا  من  الثالث  الفصل  يف  وسيأيت  عٰىل  )  وأقوال    ،الغيبةة 

 ، فانتظر.̈ العلامء الذين ذكروا تواتر الغيبة يف اإلمام الثاين عرش  
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الدِّ  القاسم عيلُّ يقول ريض  أبو  بن طاوس   ين  (  بن موسٰى  يا  :  واعلم 

حممّ  عنك  -   د ولدي  به  ويرٰىض  منك  يريده  ما  اهللا  موالنا    أنَّ   -   أهلمك  غيبة 

التي  املهد ( عليه)  اهللا  (صلوات  واملحريَّ ي)  املخالف  مجلة  ؤت  من  هي  الف 

وجَ احلُ  إمامته  ثبوت  عٰىل  الطاهرين  ج  آبائه  عىلٰ إمامة  اهللا  حمّمد    (صلوات  ه  جدِّ

ب الشيعة أو غريهم مثل كتاب الغيبة  تُ ك إذا وقفت عٰىل كُ ألنَّ وعليهم أمجعني)،  

للنعامين الغيبة  بابويه، وكتاب  الشفاء واجلالل، ومثل كتاب    ،البن  ومثل كتاب 

يف   احلافظ  نعيم  ونعوته...  أخبار أيب  تضمَّ ،  املهدي  أكثرها  أو  قبل  وجدهتا  نت 

يغيب  أنَّ   والدته  يقول    حتَّٰى   غيبة طويلة   ه  كان  إمامته بعض من  يرجع عن 

الغيبة حجَّ   ،هبا آبائه وفيه، فصارت  إمامة  الغيبة كان طعنًا يف  هذه  يغب  مل  ة  فلو 

  .)١()ة غيبته ة عٰىل خمالفيه يف ثبوت إمامته وصحَّ وحجَّ    مهل

الطويس   الشيخ  أيضًا  الدليل  هذا  ممَّ   ) الغيبة(يف    وذكر  قريب  ا  بتقرير 

  .)٢( )طريقة معتمدة اعتمدها الشيوخ قديامً أيضًا  وهذه : (وقال ،هنا رَ كِ ذُ 

 *   *   *  

 
 ). ٥٣(ص  ة لثمرة املهجة) كشف املحجَّ ١(

 ). ١٥٨و ١٥٧(ص  لطويسل) الغيبة ٢(



  

  

  

رس اا  

  ̈   أد إ ا اي

 ديا ا :ا ا   ما إ د ¨:  

  تقريب الدليل: 

  م الدليل عٰىل رضورة وجود إماٍم يف كلِّ وتقدَّ   ، اإلمامةثبت وجوب    -   ١

  زمان. 

األوَّ تقدَّ   -  ٢ الدرس  يف  إماماً م  عرش  اثني  إمامة  عٰىل  التواتر    وأنَّ   ،ل، 

  إمامتهم مقطوع هبا. 

يكون    أنْ   بدَّ   قد مات، فال  اإلمام احلادي عرش    ثبت بالدليل أنَّ   -  ٣

  متني. متني املتقدِّ بمقتٰىض املقدّ  ،ة إمام بعدهمَّ يف األُ 

اإلمامة وجوب  العقيل  بالدليل  ثبت  إذا  ثانية:  أنْ   ، بعبارة  يل  ُخي   الستحالة 

واحلالل   األحكام  معرفة  إٰىل  هيدهيم  معصوم  إماٍم  وجود  من  عباده  احلكيم 

،  ¨  ة ابنه احلجَّ     هذا صفته بعد شهادة احلسن العسكري   نْ مَ   واحلرام، وأنَّ 

  .)١( ثابتة لهفتكون اإلمامة 

  مور مخسة:أُ   وجه الدليل عٰىل شهادة اإلمام العسكري 

العسكري  نَّ أ  -  ١ وإليك بعض ما    ، ني ومائتني سنة ستِّ وّيف تُ     اإلمام 

  عليه:  دلَّ 

  قنا: رُ من ُط    عٰىل وقوع الوفاة باإلمام العسكري ما دلَّ 
 

 ).٢٢٤/ ص ٢(ج إعالم الورٰى بأعالم اهلدٰى راجع: ) ١(
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،  ...  عيلٍّ د احلسن بن مولد أيب حممّ باب : (  قال الشيخ الكليني  -أ 

العسكري    -     َض بِ وقُ  اإلمام  من    -   أي  ليال خلون  لثامن  اجلمعة  يوم 

  .)١( ني ومائتني)ل سنة ستِّ شهر ربيع األوَّ 

من رأٰى لثامن خلون من ربيع   بُرسَّ  َض بِ : (وقُ  قال الشيخ الطويس   -ب 

  .)٢( ني ومائتني)ل سنة ستِّ األوَّ 

بن عيلِّ  د بن حممّ   (احلادي عرش احلسن بن عيلِّ :   مة احليلِّ قال العالَّ  -ج 

جعفر   بن  موسٰى  العسكري...  ، بن  لثامن    بُرسَّ   َض بِ وقُ ،  اإلمام  رأٰى  من 

  .)٣( ني ومائتني)ل سنة ستِّ خلون من ربيع األوَّ 

  ة:من العامَّ    عٰىل وقوع الوفاة لإلمام العسكري ا دلَّ وممَّ 

تيميَّ   - أ   ابن  تلميذ  الذهبي  سنة قال  احلسن  موت  (وكان  ني  ستِّ   ة: 

  .)٤( ومائتني)

 احلسن بن  وّيف وفيها تُ : (ني ومائتنيأحداث سنة ستِّ   يف   قال ابن األثري   - ب 

بن    بن احلسني بن عيلِّ   د بن عيلِّ بن موسٰى بن جعفر بن حممّ   د بن عيلِّ بن حممّ   عيلِّ 

ة االثني عرش  وهو أحد األئمَّ   ، العسكري  د العلوي وهو أبو حممّ   ،   أيب طالب 

  . )٥(ة)عٰىل مذهب اإلماميَّ 

  منها:  ،وهي كثرية ، الروايات -   ٢

د  ثني أيب وحممّ قال: (حدَّ   ،بسند صحيح    ما رواه الشيخ الصدوق  -أ  

الطائفة ووجهائها وثقاهتا)ا   ،بن احلسن بن أمحد بن الوليد (وكالمها من شيوخ 

 
 ).٥٠٣/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 .) د احلسن بن عيلٍّ نسب أيب حممّ  ٤٢باب  /٩٢ ص /٦ ج(هتذيب األحكام  )٢(

 ).٢٦٦٠/ الرقم ١٢٦و ١٢٥/ ص ٢(ج ) حترير األحكام ٣(

 ).١٦١/ ص ٢٠(ج ) تاريخ اإلسالم ٤(

 ).٢٧٤/ ص ٧(ج ) الكامل يف التاريخ ٥(



ل/ الدرس الثالث:   ٢٣  .................................. ̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي الفصل األوَّ

حدَّ  بن  قاال:  سعد  زمانه)ثنا  يف  ووجهها  الطائفة  شيخ  (وهو  اهللا  قال:    ، عبد 

بن عيلِّ حدَّ  احلسن  من حرض موت  العسكري بن حممّ   ثني  ممَّ     د  ن ال  ودفنه 

فقد   وبعد  بالكذب.  التواطؤ  مثلهم  عٰىل  جيوز  وال  عددهم  إحصاء  عٰىل  يوقف 

د احلسن  أيب حممّ   وذلك بعد ميضِّ   ، حرضنا يف شعبان سنة ثامن وسبعني ومائتني

  .)١( بثامين عرشة سنة أو أكثر...) العسكري   بن عيلٍّ ا

الكليني   - ب   الشيخ  رواه  حممّ     ما  أيب  مولد  باب  بن  يف  احلسن  د 

حممّ ،   عيلٍّ  بن  احلسني  عن  وحممّ بإسناده  األشعري  وغريمهاد  حييٰى  بن    ، د 

حممّ  بن  احلسني  وثاقة  تكفينا  إذ  صحيح  القمّ واخلرب  األشعري  عنه  د  قال  ي، 

  هات يف الفصل الثاين. بُ وسيأيت متام اخلرب يف دفع بعض الشُّ  ،)٢( ثقة :النجايش

حتَّ  هناك  يزالوا  فلم   ...) فيه:  تُ جاء  ُرسَّ   ،   وّيف ٰى  رأٰى    فصارت  من 

رها وختم عٰىل مجيع  جَ ش ُح شها وفتَّ وبعث السلطان إٰىل داره من فتَّ   ، ة واحدةضجَّ 

جواريه ينظرن    فدخلن إىلٰ   ، وجاؤوا بنساء يعرفن احلمل  ،هما فيها وطلبوا أثر ولد 

ل هبا نحرير  كِّ ت يف حجرة ووُ لَ عِ فجُ   ، هناك جارية هبا محل   أنَّ   فذكر بعضهنَّ ،  إليهنَّ 

  ، لت األسواق طِّ وعُ   ، أخذوا بعد ذلك يف هتيئته   ثمّ وأصحابه ونسوة معهم،    اخلادم 

والقوَّ  هاشم  بنو  جنازته وركبت  إٰىل  الناس  وسائر  وأيب  ُرسَّ   ،اد  رأٰى    فكانت  من 

ل  بن املتوكِّ  أيب عيسٰى   فرغوا من هتيئته بعث السلطان إىلٰ   فلامَّ ، بالقيامة اً يومئٍذ شبيه

ت اجلنازة للصالة عليه دنا أبو عيسٰى منه فكشف  عَ ِض وُ   فلامَّ   فأمره بالصالة عليه،

العلويَّ  من  هاشم  بني  عٰىل  فعرضه  وجهه  والعبَّ عن  والقوَّ اسيَّ ة  والُكتَّ ة  اب  اد 

د بن الرضا مات حتف أنفه  بن حممّ   هذا احلسن بن عيلِّ   : وقال  ، لنيوالقضاة واملعدِّ 

فراشه  املؤمنني وثقاته فالن وفالن   ه من حرض   ه حرض  ، عٰىل  أمري  ومن    ، من خدم 

 
 ). ٤٠(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ). ١٥٦/ الرقم ٦٦رجال النجايش (ص ) ٢(
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وفالن املتط  ، القضاة فالن  وفالنبِّ ومن  بحمله  غطَّٰى   ثمّ   ، بني فالن  وأمر    ، وجهه 

  . )١( )... فيه أبوه نَ فِ يف البيت الذي دُ  نَ فِ من وسط داره ودُ   َل مِ فحُ 

  :  عٰىل وفاة اإلمام العسكري   التواتر الدالُّ نقل  -   ٣

الطائفة يف زمانه سعد بن عبد اهللا قال: (  م أنَّ تقدَّ  ثني من حرض  حدَّ شيخ 

ن ال يوقف عٰىل إحصاء  ودفنه ممَّ     د العسكريبن حممّ   موت احلسن بن عيلِّ 

  .)٢( عددهم وال جيوز عٰىل مثلهم التواطؤ بالكذب)

  وهي كثرية:   ،  الوفاة سوف تقع فيه  الروايات التي ذكرت أنَّ  -  ٤

اإلمام بعدي    إنَّ « وجاء فيها:  ،    فمنها ما روي عن اإلمام اجلواد   -أ  

أمري، وقوله قويل، وطاعته طاعتي، واإل،  ابني عيلٌّ  ابنه احلسن،أمره  بعده    مام 

فقلت له: يا ابن    ،سكت  ، ثمّ »أمره أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه

من    إنَّ «قال:    ، ثمّ شديداً   بكاءً     مام بعد احلسن؟ فبكٰي فمن اإل  ، اهللا  رسول 

  .)٣( »... املنتظر ابنه القائم باحلقِّ   بعد احلسن

اهللا    -ب   عبد  أيب  عن  ما  «ومنها  اهللا  :  عبد  بن  جلابر  أيب  قال 

إليك   إنَّ   : األنصاري فمتٰى   يل  أنْ   خيفُّ   حاجة  عنها  عليك  فأسألك  بك  ؟  أخلو 

يا جابر  ،ام فخال به يف بعض األيَّ ،  األوقات أحببته  فقال له جابر: أيَّ    ، فقال له: 

وما  ،  بنت رسول اهللا    ي فاطمة  مِّ أخربين عن اللوح الذي رأيته يف يد أُ 

  فهل لك يا جابر أنْ فقال له أيب:    ، ...ه يف ذلك اللوح مكتوبي أنَّ مِّ أخربتك به أُ 

،  منزل جابر فأخرج صحيفة من رقٍّ   أيب إىلٰ   معه   قال: نعم، فمشٰى   ؟ تعرضه عيلَّ 

فقرأه أيب    ، عليك، فنظر جابر يف نسخته  انظر يف كتابك ألقرأ [أنا]   ،فقال: يا جابر

 
 ).١ح   // باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ ٥٠٥/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 ). ٤٠(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 ). ٣/ ح ٣٦/ باب ٣٧٨(ص ) كامل الدين ٣(



ل/ الدرس الثالث:   ٢٥  .................................. ̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي الفصل األوَّ

:   هكذا رأيته يف اللوح مكتوباً باهللا أينِّ   ، فقال جابر: فأشهدفام خالف حرف حرفاً 

الرحيم الرمحن  اهللا  من    ،بسم  كتاب  ملحمّ هذا  احلكيم  العزيز  نبيِّ اهللا  ونوره  د  ه 

عند ربِّ   وسفريه وحجابه ودليله من  األمني  الروح  به  ختم  أو...،  العاملني  نزل 

عيلٍّ  البنه  خلقي وليِّ   بالسعادة  يف  والشاهد  ونارصي،  عىلٰ ي  وأميني  ،  وحيي  ، 

  د) (م ح م كمل ذلك بابنه أُ و ، واخلازن لعلمي احلسن ، خرج منه الداعي إٰىل سبييلأُ 

  .)١( »...للعاملني رمحةً 

روي    - ج   ما  ار: ومنها  الغفَّ عبد  بن  عيلِّ  احلسن    عن  أيب  إٰىل  الشيعة  كتبت 

فإذا    ، ا : «األمر يل ما دمت حي�  فكتب   ، يسألونه عن األمر   صاحب العسكر 

  . ) ٢( ٰى لكم باخللف بعد اخللف» وأنَّ   ، ي آتاكم اهللا اخللف منِّ   نزلت يب مقادير اهللا  

دلف  - د   أيب  بن  الصقر  عيلَّ   : قال  ، وعن  حممّ   سمعت  عيلِّ بن  بن    د 

  .)٣( اإلمام بعدي احلسن ابني، وبعد احلسن ابنه القائم»إنَّ يقول: «    الرضا

  ،   فيها عٰىل شهادة اإلمام العسكري   تفسري بعض اآليات والنصُّ   -   ٥

  ومنها:

الطويس  الشيخ  أُ     روٰى  عن  أبا    ،هاين   مِّ بإسناده  لقيت  قالت: 

تعاٰىل: ،   جعفر  اهللا  قول  عن     فسألته 
َ

ال
َ
ِس ف

�
�ُ
ْ
بِا� ِسُم 

ْ
ق
ُ
أ َوَ   �   

ْ
اِر  ا�

ِس 
�
�
ُ
ك

ْ
: «إمام خينس يف زمانه عند انقطاع    فقال   ]، ١٦و   ١٥التكوير:  [   �  ال

أدركِت  ني ومائتني من علمه عند الناس سنة ستِّ  الوقَّاد، فإْن  يبدو كالشهاب  ثّم   ،

ت عينِك ذلك  يف سنة     اإلمام العسكري  وفاة ، وداللته ظاهرة يف حتديد )٤( »قرَّ

 
 ).٣ح  // باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم  ٥٢٨/ ص ١الكايف (ج ) ١(

ين (ص ) ٢(  ). ٨/ ح ٣٧/ باب ٣٨٢كامل الدِّ

ين (ص كامل ) ٣(  ). ١٠/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣الدِّ

 ). ١١٦/ ح ١٥٩(ص  لطويسل) الغيبة ٤(
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الناس«أي يغيب،    » إمام خينس«، فقوله:  )هـ٢٦٠( انقطاع من علمه عند    » عند 

العسكري   اإلمام  وجود  انقطاع  عند  وجود  أي  يف  ظاهر  فاحلديث   ،

خينس   بأنَّه  اآلخر  ووصف  بعده،  آخر  يأيت  ثّم  يموت  شخص  أي  شخصني 

  يغيب. 

النعامين  الشيخ  أُ     ورواه  الذي    ، هاين  مِّ عن  احلديث  عن  ذكرناه  وذكر 

  .)١(   ورواه أيضًا عن الشيخ الكليني ، باختالف يسري الشيخ الطويس  

ة باثني  م، وانحصار األئمَّ بام تقدَّ     وبعد إثبات وفاة اإلمام العسكري 

بعده، وهو ما أشارت له بعض  عرش إمامًا، يكون من الرضوري وجود إمام آخر  

العسكري  اإلمام  موت  إمامًا،      أحاديث  عرش  االثني  أحاديث  إٰىل  مضافًا 

  ل. م يف الدرس األوَّ والذي تقدَّ 

 *   *   *  

 
 ). ٧/ ح ١٠/ باب ١٥٢(ص  لنعامينل) الغيبة ١(



  

  

  

ارس اا  

  ̈ أد إ ا اي 

وا  فا  :اا ياا ا إ د   ̈:  

  تقريب الدليل: 

األُ نَّ أ  -   ١ اإلسالميَّ مَّ ه ال خالف بني  أنَّ ة  األُ ة  هذه  ة مهدي  مَّ ه سيخرج يف 

  وجورًا. ت ظلًام ئَ لِ يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

أنَّ   -  ٢ أثبتنا  املهدي  فإذا  احلسن  ¨  هذا  ابن  غريه     هو   ،دون 

مهدويَّ  غريه وأبطلنا  األدلَّ   ، ة  بتلك  إمامته  الدالَّ ثبتت  املهدويَّ ة  عٰىل  يف ة  ة 

 اإلسالم.

  .)١( إٰىل هذا الدليل يف ضمن كالم طويل وقد أشار الشيخ الطويس  

  نقطتني: وٰىل ففي مة األُ ا دليل املقدّ أمَّ 

  ومنه:  ،ةما روي عن أبناء العامَّ  -   ١

  أو سبعاً   خيرج يعيش مخساً   تي املهدي مَّ يف أُ   : «إنَّ   قال رسول اهللا  -أ  

  فيجئ إليه«، قال:  »سنني« قال:    ؟ وما ذاك  : قلنا  :قال  ، »-  زيد الشاكُّ   -   تسعاً   أو

  أنْ   له يف ثوبه ما استطاع  يحث فيُ «:  ، قال»يا مهدي أعطني أعطني  : الرجل فيقول

  .)٢( »حيمله 
 

 ).١٧٤(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٢٣٣٣/ ح ٣٤٣/ ص ٣(ج  ن الرتمذينَُس  )٢(
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  .)١( ا أهل البيت»: «املهدي منَّ  قال رسول اهللا  -  ب

 )٢( )ة نَّعند أهل السُّ   ̈ اإلمام املهدي  (ع كتاب  راَج وملزيد من النصوص يُ 

ة  فات أبناء العامَّ هات مصنَّمَّ فًا من أُ ) مصن٦٧َّحيث أورد أحاديث ما يقرب من ( 

  يف هذا الصدد. 

طُ   -   ٢ عن  روي  أنْ   فإنَّ   ، قنارُ ما  من  أكثر  أنَّ   ،ٰىص ُحت   األخبار  نذكر  غري  نا 

  طرفًا منها: 

أنَّ   - أ   يف  روي  اثن األئمَّ   ما  بأسامئهم  اة  إمامًا  خامتهم    وأنَّ   ،عرش 

  .)٣( ¨ املهدي 

الكليني  - ب   الشيخ  رواه  املؤمنني    ما  أمري  أنَّ     عن    من 

  .)٤( عدالً وقسطاً من ولده ويمأل األرض  ¨ املهدي 

ا أهل  : «املهدي منَّ  عن رسول اهللا     ما رواه الشيخ الصدوق  - ج  

  .)٥( ح اهللا له أمره يف ليلة»صلِ يُ  ،البيت

ي  مّ ام ُس : «... وإنَّ   عن أيب جعفر الباقر   ما رواه الشيخ النعامين   - د 

  .)٦( ...»خفيٍّ  أمرٍ  إىلٰ ه هيدي ألنَّ  ا املهدي مهدي� 

الطويس    -  هـ الشيخ  رواه  يارس:  عن عامَّ   ما  بن  املهدي  ثمّ (ر  ،  خيرج 

ابن أيب    الشام قد اجتمع أمرها عىلٰ   أهل  لوائه شعيب بن صالح، وإذا رأٰى   عىلٰ 

ة ضيعة، فينادي  ة وأخوه بمكَّ النفس الزكيَّ   ل قتَ ة، فعند ذلك تُ سفيان فأحلقوا بمكَّ 

 
 .)٤٠٨٥/ ح ١٣٦٧/ ص ٢(ج ن ابن ماجة نَ) ُس ١(

 ي الفقيه إيامين. هدملة نَّ) اإلمام املهدي عند أهل السُّ ٢(

 ل. اإلشارة إليها يف الدرس األوَّ  تم) تقدَّ ٣(

 . )٧باب يف الغيبة/ ح  /٣٣٨ ص /١ ج( ) الكايف٤(

 ). ١٥/ ح ٦/ باب ١٥٢(ص  ين) كامل الدِّ ٥(

 ). ٢٦/ ح ١٢/ باب ٢٤٣(ص  لنعامينل) الغيبة ٦(



ل/ الدرس الرابع:   ٢٩  ..................................  ¨أدلَّة إمامة اإلمام املهدي الفصل األوَّ

أهيُّ   منادٍ  السامء:  إنَّ من  الناس  يمأل  فالن،    أمريكم  ا  الذي  املهدي  هو  وذلك 

  .)١( )كام ُملِئَت ظلًام وجوراً  األرض قسطًا وعدالً 

  وٰىل. مة األُ املقدّ  وبذلك تتمُّ 

  ؟¨   اي

والذي    ، فقد وقع اختالف كبري يف حتديد االثني عرش إماماً   ، ا عند غريناأمَّ 

أُ  الذي  املهدي  عزُّ منهم  بل  الدِّ   نيط  ومنعته  بوجودهمين  أورد    ،وبقاؤه  حيث 

ٰى يميض فيهم اثنا عرش خليفة»،  هذا األمر ال ينقيض حتَّ   مسلم يف صحيحه: «إنَّ 

ثمّ  «كلُّ تكلَّ   قال:  قال:  قال؟  ما  أليب:  فقلت  قال:   ، عيلَّ خفي  بكالم  من  م  هم 

  .)٢( قريش»

الدِّ  يزال  آخر: «ال  لفظ  يكون عليكم  ين قائًام حتَّ ويف  أو  الساعة،  تقوم  ٰى 

  .)٣( »كلُّهم من قريش  نا عرش خليفةاث

  ومن األقوال يف حتديدهم: 

أحدًا يقطع يف هذا    قال ابن حجر: (قال ابن بطال عن املهلب: مل ألَق   -   ١

معنيَّ  بيشء  يعني  قالوا:  فقوم  ،  احلديث  وقوم  إماراهتم،  بتوايل  يكونون  قالوا: 

كلُّ  واحد  زمن  يف  يدَّ يكونون  اإل هم  عدَّ )٤( مارة...)عي  وذكر  ما  ،  منها  أقوال،  ة 

  سنشري إليه فيام يأيت. 

عرش خليفة، اخللفاء    يمن االثن  دَ جِ وُ فقد  قال السيوطي: (وعٰىل هذا    -   ٢

الزبري  ، ومعاوية  ، واحلسن  ، األربعة ثامنية،    ، وابن  هؤالء  العزيز،  عبد  بن  وعمر 

 
 ). ٤٧٩/ ح ٤٦٤(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٣/ ص ٦(ج  ) صحيح مسلم٢(

 ). ٤/ ص ٦(ج  ) صحيح مسلم٣(

 ).١٨٢/ ص ١٣(ج  ) فتح الباري٤(
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أنْ  املهتدي    مَّ َض يُ   وحيتمل  وبقي    ...،الطاهركذلك  و  ،...نياسيِّ العبَّ من  إليهم 

  .)١( )  حمّمد  بيت آل من ألنَّه االثنان املنتظران أحدمها املهدي  

قال ابن كثري: (... فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه مجاعة،    -  ٣

أنَّ  االثن  من  باخللفاء  يف    ي املراد  املذكورين  إٰىل  هذا  عرش  املتتابعون  هم  احلديث 

املَ  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  الفاسق لِ زمان  قدَّ   ك  بالذمِّ الذي  فيه  احلديث    منا 

اخللفاء إٰىل زمن الوليد بن يزيد هذا    يقول: (وبيان ذلك أنَّ   إٰىل أنْ   ، والوعيد...)

كلِّ  عٰىل  عرش  اثني  من  أنَّ   أكثر  وبرهانه  األربعة...  تقدير،  بعدهم    ثمّ   ، اخللفاء 

ابنه معاوية بن يزيد،    ابنه يزيد بن معاوية، ثمّ   ثمّ   ،معاوية  ثمّ   ،...احلسن بن عيلٍّ 

املَ   م، ثمّ كَ مروان بن احلَ   ثمّ  املَ   ثمّ   ، ك بن مروانلِ عبد    ثمّ   ، كلِ ابنه الوليد بن عبد 

هشام    ثمّ   ، كلِ يزيد بن عبد املَ   ثمّ   ،عمر بن عبد العزيز  ثمّ   ، كلِ سليامن بن عبد املَ 

املَ ا عبد  مخسة عرش...)لِ بن  فهؤالء  أنْ ،  ك،  العالَّ   إٰىل  (قال شيخنا  أبو  يقول:  مة 

تيميَّ العبَّ  ابن  املبرشَّ اس  وهؤالء  وقُ ة:  سمرة،  بن  جابر  حديث  يف  هبم  أهنَّ رِّ   م  ر 

مفرَّ  األُمَّ يكونون  يف  حتَّ قني  الساعة  تقوم  وال  يُ ة،  ممَّ وجَ ٰى  كثري  وغلط  ن  دوا، 

فظنُّترشَّ  اليهود  من  باإلسالم  أهنَّ ف  إليهم  وا  تدعو  الذين  الرافضة  فرقة  م 

  .)٢(بعوهم)فاتَّ 

(وقيل  -   ٤ املناوي:  مدَّ   ي اثنوجود  املراد    : قال  مجيع  يف  خليفة  ة  عرش 

باحلقِّ  يعملون  القيامة  يوم  إٰىل  ومحل بعضهم احلديث    ، يتوالوا...  وأنْ   ، اإلسالم 

  .)٣( ...)رجالً  عرش ي األمر بعده اثنييل   ثمّ  ،يأيت بعد املهدي لرواية نْ عٰىل مَ 

م وقعوا يف حيص بيص من حديث واحٍد واضح  فأنت تالحظ كيف أهنَّ 

  هبم هداية الناس.  األكرم   ين بعد النبيِّ ة للدِّ يف داللته عٰىل وجود أئمَّ 

 
 ).١٥(ص  ) تاريخ اخللفاء١(

 ). ٢٨٠و ٢٧٩/ ص ٦(ج  ) البداية والنهاية٢(

 ).٥٨٢/ ص ٢(ج  ديرق) فيض ال٣(



ل/ الدرس الرابع:   ٣١  ..................................  ¨أدلَّة إمامة اإلمام املهدي الفصل األوَّ

   : ا ا ¨ اي

العسكري   احلسن  بن  ة  احلجَّ وهو  ة،  واهلويَّ النسب  ص  مشخَّ شخص  هو 

إىلٰ ابن   وصوالً  اهلادي  عيلٍّ  املؤمنني    اإلمام  يف  أمري  إثباته  يأيت  ما  وهذا   ،

االستدالل   بال حاجة إىلٰ  املهدويَّة األُخرٰى   الفصل الثاين، ومعه تبطل كلُّ دعاوٰى 

يف    عىلٰ  اهللا  شاء  إْن  هلا  ض  نتعرَّ الفائدة  تعميم  باب  من  ولكنَّا  الً،  مفصَّ بطالهنا 

ا هنا فاحلديث يف نقطة واحدة هي: القسم الثاين من هذا الفص    ل، أمَّ

  . ¨  عٰىل اإلمام املهدي  البحث الروائي الدالُّ 

  نأخذ منها:  ، الروايات يف هذا اإلطار كثرية اعلم أنَّ 

معاوية       صالح احلسن بن عيلٍّ امَّ ـقال: ل  ،عن أيب سعيد عقيصا  -   ١

وحيكم  «  :بيعته، فقال    بن أيب سفيان دخل عليه الناس، فالمه بعضهم عىلٰ ا

ا طلعت عليه الشمس أو  واهللا الذي عملت خري لشيعتي ممَّ   ،ما تدرون ما عملت

أنَّ أَال   غربت،  تعلمون  سيِّ   وأحد  عليكم  الطاعة  مفرتض  إمامكم  شباب  ني  دي 

اجلنَّ بنصٍّ أهل  اهللا    ة  رسول  بىلٰ   ، »؟عيلَّ   من  قال:  قالوا:  أنَّ أمَ «،  علمتم    ا 

سخطاً   خرق  امَّ ـ ل  اخلرض   ذلك  كان  الغالم  وقتل  اجلدار  وأقام    السفينة 

  احلكمة يف ذلك، وكان ذلك عند اهللا تعاىلٰ   بن عمران إذ خفي عليه وجه  ملوسٰى 

أنَّ أمَ   ؟وصواباً   ذكره حكمةً  منَّ ا علمتم  ما  إالَّ   اه  بيعة لطاغية  أحد  ويقع يف عنقه   

إالَّ  يُ زمانه  الذي  القائم  اهللا عيسٰى صيلِّ     اهللا    فإنَّ   ؟ خلفه    يم بن مر    روح 

شخصه ويغيب  والدته،  عنقهلئالَّ   ، خيفي  يف  ألحد  يكون  ذلك      خرج،  إذا  بيعة 

احلسني أخي  ولد  من  سيِّ   ، التاسع  عمره ابن  اهللا  يطيل  اإلماء،  ثمّ   دة  غيبته،    يف 

  ء يش  كلِّ   اهللا عىلٰ   دون أربعني سنة، ذلك ليعلم أنَّ   يظهره بقدرته يف صورة شابٍّ 

  .)١( »قدير

 
 ). ٢/ ح ٢٩/ باب ٣١٦(ص  ين) كامل الدِّ ١(
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احلسني  -  ٢ اإلمام  األُ   عن  هذه  «قائم  ولدي،  مَّ :  من  التاسع  هو  ة 

  .)١( وهو صاحب الغيبة»

أيب    -  ٣ اإلمام  الصادق  عن  اهللا  ُسئَِل   عبد  من  وقد  املهدي  فمن   :

  .)٢( قال: «اخلامس من ولد السابع...» ؟ولدك

الكاظم   -   ٤ جعفر  بن  موسٰى  اإلمام  من    عن  اخلامس  هو   ...»  :

أمدها   ، ولدي يطول  غيبة  عىلٰ   له  فيها    خوفًا  ويثبت  أقوام  فيها  يرتدُّ  نفسه، 

  .)٣( »آخرون...

  ، ذلك الرابع من ولدي...  : «  بن موسٰى الرضا   عن اإلمام عيلِّ   -   ٥

ت  ئَ لِ كام مُ   وعدالً   فيمأل [به] األرض قسطاً   رهظهِ يُ   ثمّ   ،غيِّبه اهللا يف سرته ما شاءيُ 

  .)٤( »وظلامً  جورًا 

الذي    ا هو املهدي القائم منَّ  : «إنَّ  اجلواد  د بن عيلٍّ اإلمام حممّ عن    -   ٦

  .)٥( »...وهو الثالث من ولدي ، جيب أْن ُينتَظر يف غيبته، وُيطاع يف ظهوره

  ،اإلمام بعدي احلسن ابنيإنَّ  : « د اهلاديبن حممّ   عن اإلمام عيلِّ  - ٧

  .)٦( وبعد احلسن ابنه القائم»

يا بن    وقد ُسئل:    العسكري   د احلسن بن عيلٍّ حممّ عن اإلمام أيب    -   ٨

اهللا اإل   ، رسول  أنْ   ، بعدك؟...واخلليفة  مام  فمن  عٰىل    :قال  إٰىل  كرامتك  «لوال 

 
ين (ص ) ١(  ). ٢/ ح ٣٠/ باب ٣١٧كامل الدِّ

ين (ص كامل ) ٢(  ). ١/ ح ٣٣/ باب ٣٣٣الدِّ

ين (ص ) ٣(  ). ٥/ ح ٣٤/ باب ٣٦١كامل الدِّ

ين (ص ) ٤(  ). ٧/ ح ٣٥/ باب ٣٧٦كامل الدِّ

ين (ص ) ٥(  ). ١/ ح ٣٦/ باب ٣٧٧كامل الدِّ

ين (ص ) ٦(  ). ١٠/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣كامل الدِّ



ل/ الدرس الرابع:   ٣٣  ..................................  ¨أدلَّة إمامة اإلمام املهدي الفصل األوَّ

ُح    اهللا إنَّ جَ وعٰىل  هذا،  ابني  عليك  عرضت  ما  سميُّ جه  اهللا    ه    رسول 

  .)١( »كام ُملِئَت ظلًام وجورًا... الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً  ،وكنيُّه

مام بعدك؟  ة واإل فمن احلجَّ   ، : يا بن رسول اهللا  ه قيل له ويف خرب آخر أنَّ 

ة،  ة بعدي، من مات ومل يعرفه مات ميتة جاهليَّ د هو اإلمام واحلجَّ فقال: «ابني حممّ 

  اتون، ثمّ فيها الوقَّ وهيلك فيها املبطلون، ويكذب ، ار فيها اجلاهلون له غيبة ُحي  نَّ إ ا أمَ 

  . ) ٢(» البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة   عالم  أنظر إٰىل األ خيرج فكأينِّ 

تدلُّ  الرشيفة  األحاديث  أنَّ   فهذه  عٰىل  احلجَّ   بوضوح  هو  بن  املهدي  ة 

  . ¨ احلسن العسكري دون غريه 

  الدليل الرابع. وهبا يتمُّ  ، مة الثانية من الدليلوبذلك تثبت املقدّ 

الطويس  الشيخ  (وممَّ     قال  فيه:  الدليل جاء  هذا  ا  يف كالم طويل حول 

ة  ه ال خالف بني األُمَّ أنَّ  ،زائدًا عٰىل ما مٰىض    أيضًا عٰىل إمامة ابن احلسن  يدلُّ 

األُمَّ أنَّ  هذه  يف  سيخرج  مُ ه  كام  وعدالً  قسطًا  األرض  يمأل  مهدي  ظلًام  ئَ لِ ة  ت 

) َمْن  ذلك املهدي من ولد احلسني    ا أنَّ نَّوجورًا، وإذا بيَّ  ، وأفسدنا قول (كلِّ

عي ذلك من ولد احلسني     .   املراد به هو  ثبت أنَّ ،    سوٰى ابن احلسن يدَّ

  ا نذكر طرفًا من ذلك). ٰىص، غري أنَّ ُحت   ة يف ذلك أكثر [من] أنْ واألخبار املرويَّ 

) صفحة، بل أكثر من ذلك بكثري  ٢٠ذكر تفصيل الدليل فيام يزيد عٰىل ( ثمّ 

مقدّ  أدخلنا  ادَّ إذا  من  إبطال  ( مة  من  يقرب  فيام  أبطلهم  حيث  اإلمامة  )  ٣٠عٰى 

  .)٣( صفحة، فراجع

 *   *   *  

 
ين (ص ) ١(  ). ١/ ح ٣٨/ باب ٣٨٤كامل الدِّ

ين (ص ) ٢(  ). ٩/ ح ٣٨باب / ٤٠٩كامل الدِّ

 . )١٩٥ - ١٧٤ ص( لطويسل) الغيبة ٣(



  

  

  

رس اا  

ورد ات ا  

  ة من اإلثارات، منها: عدَّ  ¨  ثريت حول إمامة اإلمام الثاين عرشأُ 

ورة اا١(: ا(:  

  وينقسم الكالم فيه إٰىل جهتني: 

  .   الوقف قبل شهادة اإلمام العسكري -   ١

  .   اإلمام العسكريالوقف بعد شهادة  -   ٢

  وٰىل:الكالم يف اجلهة األُ 

  يقع البحث عنه يف نقطتني: 

  :¨ وٰىل: داللة الوقف عٰىل منع إمامة اإلمام املهديالنقطة األُ 

الثاين  ة متفرِّ مَّ إمامًا لألُ   ¨  اعتقادنا باإلمام املهدي   إنَّ  ع عٰىل كونه اإلمام 

  .   عرش من أهل البيت 

 
الالَّ ١( باإلمام  باالعتقاد  االستمرار  الوقف: معناه عدم  أئمَّ )  البيتحق من  أهل  والوقوف    ة   ،

   عيلٌّ  َل تِ  قُ فلامَّ : ()٢٢و ٢١ ص(ق الشيعة رَ يف فِ   عٰىل من سبق، وجاء يف كلامت النوبختي 

ثبتت عىلٰ  التي  فِ   ،ورسوله      اهللاِ   ا فرض منإمامته وأهنَّ   افرتقت  فرقة   قاً رَ فصاروا    ثالثة: 

قالت يُ علي�   نَّ إ   :منهم  مل  يُ قتَ ا  وال  يمت  ومل  حتَّ قتَ ل  يموت  وال  ويمأل    ٰى ل  بعصاه  العرب  يسوق 

عدالً  مُ   وقسطاً   األرض  ظلامً ئَ لِ كام  اإلوَّ أوهي    ،وجوراً   ت  يف  قالت  فرقة  بعد  ل  بالوقف  سالم 

األُ    النبيِّ  هذه  عٰىل عيلٍّ ةمَّ من  هبم من وقف  يقصد   ،(  .   الشيخ أيضًا يف كلامت  وجاء 

 حيث قال: (فإنْ   )١٠٥  ص(ين  ة يف كتابه كامل الدِّ ه عٰىل اإلسامعيليَّ يف معرض ردِّ   الصدوق  

 وقف واقف عٰىل بعضهم سألناه الفصل بينه وبني من وقف عٰىل سائرهم).
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يُ    ، ف عند هؤالء مدفوعاالنقطاع يف سلسلة اإلمامة والتوقُّ عٰى من  دَّ وما 

تقدَّ   ألنَّ  أدلَّ ما  من  بحدِّ م  هي  إمامته  ة  عٰىل  الداللة  يف  كافية  لوضوحها    ،ذاهتا 

  دها. ورصاحتها وتعدُّ 

وخالفوا يف االنطباق، إذ قالوا    ، وا بلزوم اإلمامةإذ هؤالء الواقفون قد أقرُّ 

  من إثبات بطالن هذه األقوال:  بدَّ  بإمامة غريه، فال

  تهم:أدلَّ  عٰى الوقف وردُّ النقطة الثانية: من ادَّ 

  وعدم موته:  ة أمري املؤمننيادِّعاء مهدويَّ  - ١

  عوا: (... إنَّ عٰى عدم موته، حيث ادَّ وادَّ   عٰى الوقف عليه  هناك من ادَّ 

يمأل األرض  و ٰى يسوق العرب بعصاه  ل وال يموت حتَّ قَت ل ومل يمت وال يُ قَت مل يُ   ا علي� 

  .) ١( ل فرقة قالت يف اإلسالم بالوقف) ت ظلًام وجورًا، وهي أوَّ ئَ لِ كام مُ وقسطًا  عدًال  

  واجلواب عنها: 

ق  ا ال يتطرَّ ة موته شهيدًا يف حمراب الصالة داخل مسجد الكوفة ممَّ قضيَّ   نَّ أ

  . الشكُّ هلا  

  القضايا تسلم؟ فأيُّ  ، ةإذ لو وقع التشكيك يف مثل هذه القضيَّ 

  .   ومن سبقه من األنبياء   إٰىل رحيل النبيِّ  ق الشكِّ ولتطرُّ 

  .)٢( ت عٰىل شهادته ووقوعهامجلة من الروايات دلَّ   عٰىل أنَّ 

 
 .)٢٢ ص(ق الشيعة رَ : فِ  ر لتفصيل الوقف عٰىل أمري املؤمننينظَ ) يُ ١(

الطويس  ٢( الشيخ  نقل  عيلٍّ   )  اإلمام  شهادة  إلثبات  الروايات  من  الغيبة      عددًا  كتابه  يف 

ة يف حديث طويل يذكر فيه وصيَّ     عن أيب جعفر، ومنها ما رواه جابر  فصاعدًا)  ١٩٣ ص(

 مل يزل يقول: ال إله إالَّ   ا جاء فيه: «... ثمّ قبل وفاته، وممَّ     لإلمام احلسن    أمري املؤمنني

وكان    ، ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان ليلة اجلمعة سنة أربعني من اهلجرة  َض بِ ٰى قُ اهللا، حتَّ 

شهر   َب ُرضِ  من  وعرشين  إحدٰى  وموته،    ليلة  رضبته  وقت  روايات  إحدٰى  وهذه  رمضان»، 

 وفاته ليلة إحدٰى وعرشين، فراجع.  وأنَّ  ،ا يف ليلة التاسع عرشعٰىل أهنَّ  وهناك روايات تدلُّ 
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الشيخ الطويس وقتله    -     أمري املؤمنني  -العلم بموته    : (إنَّ   قال 

  .)١( إنسان...) أحد وموت كلِّ  أظهر وأشهر من قتل كلِّ 

  ة:د بن احلنفيَّ ة التي قالت بإمامة حممّ الكيسانيَّ  - ٢

ام قالوا بإمامة  ، وإنَّ   هؤالء مل يعتقدوا بإمامة اإلمام زين العابدين   فإنَّ 

هؤالء عٰىل   ة، واستدلَّ وُيعَرفون باسم الكيسانيَّ  ، ه هو املهديوأنَّ  ، ةد بن احلنفيَّ حممّ 

  . ا»«أنت ابني حق� :  وقال له ، أعطاه الراية يوم البرصة   أمري املؤمنني إمامته أنَّ 

هؤالء قال  هذا  املهدي حممّ   نَّ إ  :وألجل  هو  احلنفية  بن  يف  نَّ إو  ،د  غائب  ه 

ووقعت    ، ابن أخيه  ثمّ   ، بعده عبد اهللا أبو هاشم  إنَّ   :جبال رضوٰى، وبعضهم قال

  .)٢(بينهم يف هذا األمر خالفات كثرية

  واجلواب عنها: 

ة مل  د بن احلنفيَّ ة العصمة يف اإلمام، ومن وقف عٰىل حممّ م رشطيَّ تقدَّ   -  ١

وإنْ   عِ يدَّ  بل  إالَّ ادَّ   عصمته،  ينفع  فال  أنْ عاها  والعلمثبِ يُ     بالقطع  هلم  وأنَّ   ،تها  ٰى 

  ذلك.

الدالَّ   -   ٢ األئمَّ النصوص  عٰىل  إمامة  وأهنَّ     ة ة  ينفي  إمامًا  عرش  اثنا  م 

  لعدد عليهم. انطبق ي ة ال  ن يعتقد هبم الكيسانيَّ بعده ممَّ  إذ معه وَمنْ  ، ةابن احلنفيَّ 

أنَّ   -   ٣ أثبتنا  احلسني   ̈   املهدي   إذا  ولد  احلسن  ،    من  ابن  وهو 

تقدَّ     العسكري  كام  القطعي  الثالثم  بالدليل  الدليل  االدِّ   فإنَّ   ،يف  عاء  هذا 

 يموت ويتالشٰى. 

 
 ). ١٩٣و ١٩٢(ص  لطويسل) الغيبة ١(

الشيعة  رَ فِ راجع:  )  ٢( فِ   )؛٢٦  ص(ق  وقيلرَ الكيسانية  القائلون ١١(  :ق ثالث،  فرقة، منهم    إنَّ   :) 

بعده ابنه عبد اهللا    عي أنَّ ة، ومنهم من يدَّ ون بالكربيَّ دعَ د بن احلنفية غائب يف جبال رضوٰى ويُ حممّ 

امللل بحوث يف  ع لذلك  راَج ق، يُ رَ واختلفوا أيضًا عٰىل فِ   ،ابن أخيه احلسن بن عيلٍّ   ثمّ   ،أبو هاشم

 .)٢٩ -  ٢٧ ص /٧ ج( لسبحاينلوالنحل  
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  ة:كالناووسيَّ   ة اإلمام الصادقادِّعاء مهدويَّ  - ٣

النوبختي الشيخ  (ل  قال  تُ امَّ ـ :  حممّ وّيف   بن  جعفر  اهللا  عبد  أبو      د  

مل    د حيٌّ جعفر بن حممّ   ففرقة منها قالت: إنَّ   ، فَِرق...  افرتقت شيعته بعده ستُّ 

حتَّ  يموت  وال  الناس  ٰى  يمت  أمر  وييل  املهدي...نَّ إويظهر  هو  الفرقة    ، ه  وهذه 

ٰى  ابنه إسامعيل  اإلمام بعد جعفر بن حممّ   وفرقة زعمت أنَّ   ، ة...الناووسيَّ   تسمَّ د 

جعفرا أبيه...  ،بن  حياة  يف  إسامعيل  موت  أنَّ   ،وأنكرت  ال    وزعموا  إسامعيل 

اإلمام    زعمت أنَّ ثالثة  وفرقة    ، ه هو القائم...وأنَّ   ، األرض...ٰى يملك  يموت حتَّ 

جعفر  حمّمد    بعد  إسامعيلحممّ بن  بن  جعفر  د  القول  و  ، ...بن  هذا  أصحاب 

ون   أنَّ [ و  ،ة...املباركيَّ ُيَسمَّ هو  حممّ   ]زعموا  إسامعيل  بن  القائم  د  اإلمام 

د بن  حممّ ن حمّمد ابنه  بعد جعفر باإلمام    نَّ إ  ...: وقالت الفرقة الرابعة  ، املهدي...

ٰى و  ، جعفر... بعد  اإلمامة  قالت:  اخلامسة  الفرقة  و  ،ة...السمطيَّ   هذه الفرقة تسمَّ

األفطح...ابنه  يف  جعفر   جعفر  بن  اهللا  هيو  ،عبد  الفرقة...    ، ة...الفطحيَّ   هذه 

ة الفطحيَّة عن القول رًا، فرجع كَ ف ذَ لِّ امت عبد اهللا ومل ُخي ف وقالت   ،بإمامته...عامَّ

  .)١( موسٰى بن جعفر)منهم: إنَّ اإلمام الفرقة السادسة 

  واجلواب عنها: 

الصادق أمَّ   -   ١ اإلمام  بحياة  القائلون  قال  فريدُّ     ا  موته،  اشتهار  هم 

،    ام ظهر من موتهب عٰىل الواقفة: (فقوهلم باطل    يف الردِّ   الشيخ الطويس  

وجدِّ  أبيه  موت  اشتهر  كام  واستفاض،  تقدَّ واشتهر  ومن  آبائه  ه  من   ،)٢( )م 

  ). كام اشتهر موت أبيه... : (الشاهد قوله  وحملُّ 

(أمَّ   وقال الناووسيَّ :  بن  ا  جعفر  اهللا  عبد  أيب  عٰىل  وقفوا  الذين  ة 

 
 . )٧٨ - ٦٧ ص(ق الشيعة رَ ) فِ ١(

 ).٢٣(ص  لطويسل) الغيبة ٢(
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املهدي...  :وقالوا   دحممّ  موته  علَ [يُ   ، هو  من  علمناه  بام  قوهلم  فساد  م] 

  .)١( األمر فيه) واشتهار 

اثنا عرش األئمَّ   ة قامت عٰىل أنَّ األدلَّ   م أنَّ تقدَّ   -   ٢ والوقوف عليه  ،    ة 

  ة. ينايف هذه القطعيَّ 

  م يف الدليل اخلامس وبعض إشارات الدليل الثالث أنَّ ما تقدَّ  ثبت يف  -  ٣

ته إٰىل  ة وصيَّ فبام ثبت من صحَّ   ،ة يوصون الواحد إٰىل اآلخر إٰىل الثاين عرشاألئمَّ 

  ينقطع قول الوقف عليه.  -  ابنه موسٰى   - من أوٰىص إليه  

ة الصحيحة من ثبوت إمامة ابنه  يبطل قوهلم أيضًا بام قامت عليه األدلَّ   -  ٤

  .)٢(  اإلمام موسٰى بن جعفر 

ما خيصُّ أمَّ   -   ٥ أنْ   فإنَّ   ، ةالفطحيَّ   ا  اهللا دون  ذَ لِّ ُخي   موت عبد  رًا  كَ ف ولدًا 

  .)٣( ة عليهميقوم مقامه كاٍف يف احلجَّ 

  فقون معنا أنَّ م متَّ فحيث إهنَّ ،  د بن جعفر ا القائلون بإمامة حممّ أمَّ  -   ٦

املؤمنني احلسن  نصَّ     أمري  عٰىل    ثمّ ،    احلسني  ثمّ ،    عٰىل  هو 

أنَّ ،    جعفر   ثمّ ،    دحممّ   ثمّ ،   عيلٍّ  نصَّ   ودليلنا  عٰىل    جعفرًا 

  . بعينه دون غريه  موسٰى 

  . د بن جعفرهذا ما مل نجده يف حممّ و

أنَّ  بن    عٰىل  نقلوا عن موسٰى  قد  باحلالل واحلرام  العلم  اآلثار وأهل  مجلة 

 
 ).١٩٦(ص  لطويسل) الغيبة ١(

عددًا من األحاديث يف إثبات إمامة اإلمام موسٰى بن    )١٩٦ ص() روٰى الشيخ الطويس يف الغيبة ٢(

  ، ، حيث عقد لذلك باباً ) ٣٠٧  ص  /١  ج(، كام روٰى غريه ذلك كالكليني يف الكايف    جعفر

  ، يومًا ونحن عنده    أبا احلسن    ا رواه فيه عن سليامن بن خالد، قال: دعا أبو عبد اهللاوممَّ 

 فقال لنا: «عليكم هبذا، فهو واهللا صاحبكم بعدي». 

 ). ١٠٤(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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وظهر من نقله يف نفسه ما   ، ن مشهورا هو مدوَّ علم احلالل واحلرام ممَّ   جعفر 

بنيِّ  اخلاصِّ هو  عند  هي  امِّ والع    وهذه  فلامَّ أ،  اإلمامة،  وجدناها  مارات   

  .)١( دون أخيه  ه اإلمام بعد أبيه دون غريه علمنا أنَّ   ملوسٰى 

إسامعيلأمَّ   -   ٧ بإمامة  القائلون  حجَّ   ، ا  أنَّ فيقطع  يف    تهم  مات  إسامعيل 

  .)٢( تخليفة امليِّ   ام يكون احليُّ وإنُّ  ، ت ال يكون خليفة احليِّ وامليِّ  ،حياة أبيه

الصدوق الشيخ  (  قال  السلففنحن  و:  من  أحد  موت  نشاهد    ، لم 

فإنْ   ام صحَّ وإنَّ  باخلرب،  الفصل    موهتم عندنا    - وقف واقف عٰىل بعضهم سألناه 

عٰىل سائرهم  -الفرق   وقف  من  وبني  فيه)  ، بينه  هلم  ال حيلة  ما  وهو    ،)٣( وهذا 

 هبا،  وال فرق بني من نقف عليه دون غريه إالَّ   ،  األخبارإذ ال دليل إالَّ   ، كالم متني

  فأين هي؟! 

  عليه أنْ   ة إسامعيل باإلمامة يف زمان أبيهانيَّ عي حقَّ من يدَّ  عٰىل أنَّ  -  ٨

  وهي ال دليل عليها.  ،عي عصمتهيدَّ 

كلُّ  فِ ه فضالً عامَّ هذا  باختالف  أنفسهم  يقولونه عن  هم  فإنَّ رَ   تعداد    قهم، 

فِ أئمَّ  حسب  الفاطميَّ رَ تهم  من  والنزاريَّ قهم  ـ ة  ال يفوق  واملستعلية  إمامًا  ٥٠(   ة   (

  ة االثنا عرش؟ هذه الكثرة هم األئمَّ  ِمنْ  بكثري، فَمنْ 

  ت عن النبيِّ ق وأشباهها ثابت بأحاديث صحَّ رَ وضوح بطالن هذه الفِ   إنَّ 

  ،ةعرشيَّ   ي ة االثنيَّ ماموعجز عن تطبيقها هؤالء ما عدٰى مذهب اإل،   األكرم 

  باع. واحلقيق باالتِّ  وهو املذهب احلقُّ 

 *   *   *  

 
 املصدر السابق. ) ١(

 ). ١٠٢(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 ). ١٠٥(ص  ين) كامل الدِّ ٣(



  

  

  

  ارس ادس

 ناا    ا   

النوبختي الشيخ  (ثمّ   قال  املؤمتِّ   نَّ إ  :  جعفرمجاعة  بن  بموسٰى  مل   ني 

أمره  يف  املرَّ   ، خيتلفوا  يف  حبسه  إٰىل  إمامته  عٰىل  الثانية فثبتوا  يف   ثمّ   ، ة  اختلفوا 

 ،بن موسٰى الرضا   اإلمام بعد موسٰى عيلُّ   أنَّ   ،ق... فصاروا مخس فَِر   ،أمره... 

بالقطعيَّ مّ فُس  عيلٍّ ألهنَّ   ،ة يت  إمامة  وعٰىل  جعفر  بن  موسٰى  وفاة  عٰىل  قطعت   ا 

مل   موسٰى بن جعفر  إنَّ   :وقالت الفرقة الثانية ..،  ابنه بعده ومل تشك يف أمرها. 

و  حيٌّ نَّ إ يمت  املهدي... نَّ إ و   ،... ه  القائم  الناسنَّ إ و   ،ه  عن  غاب   ،واختفٰى   ه 

حممّ  بن  جعفر  أبيه  عن  روايات  ذلك  يف  القائم أنَّ     دورووا  هو  قال:  ه 

القائم إنَّ بعضهم:  وقال  ،  املهدي...  مات   ، ه  لغريه   ، وقد  اإلمامة  تكون  وال 

ويظهر... حتَّ  فيقوم  يرجع  منهم   ،ٰى  فرقة  أ   :وقالت  ندري  أم   حيٌّ هو  ال 

 . ) ١(ت؟...) ميِّ 

  واجلواب عنها: 

جعفر   نَّ أ   -   ١ بن  موسٰى  اإلمام  كام      موت  مستفيض  مشتهر  ظاهر 

  .   مه من آبائه اشتهر موت من تقدَّ 

ه عند  ألنَّ ،    ة مه من األئمَّ أشهر من موت من تقدَّ     موته  نَّ أ  -   ٢

(هذا الذي تزعم    : ونودي عليه ببغداد عٰىل اجلرس  ،موته حرض القضاة والشهود
 

 ). ٨٢ - ٧٩(ص  ق الشيعةرَ ) فِ ١(
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وما جيري هذا املجرٰى ال يمكن    ، أنفه)  مات حتف  )١( ال يموت  ه حيٌّ الرافضة أنَّ 

  .)٢( اخلالف فيه

الطويس الشيخ  روٰى  (    وقد  الباب  هذا  تنصُّ ٧يف  روايات  عٰىل    ) 

  .)٣(  موته

الروايس   قال: (حرض احلسني بن عيلٍّ   ،منها: ما رواه يونس بن عبد الرمحن

إبراهيم  أيب  وُ فلامَّ ،    جنازة  بن    عَ ِض   سندي  من  رسول  إذا  القرب،  شفري  عٰىل 

اكشف وجهه للناس    أنْ   :-وكان مع اجلنازة    - أبا املضا خليفته    قد أتٰى   شاهك

أنْ  حتَّ   قبل  حدث. تدفنه  به  حيدث  مل  صحيحًا  يروه  وجه    ٰى  عن  وكشف  قال: 

ٰ طِّ غُ  ٰى رأيته وعرفته، ثمّ موالي حتَّ    .)٤(  اهللا عليه))ي وجهه وُأدخل قربه (صىلَّ

املخالف يف ذلك يدفع    ال حيتاج إٰىل ذكر الروايات، ألنَّ    موته  نَّ أ  -   ٣

  .)٥( الرضورات

وأسند إليه أمره بعد  ،    بن موسٰى   أوٰىص إٰىل ولده عيلِّ     هنَّ أ  -  ٤

باقيًا ملا احتاج إليه، وقد    اٰىص، ولو كان حي� ُحت   واألخبار بذلك أكثر من أنْ   ،موته

الطويس الشيخ  (     روٰى  الباب  هذا  النصِّ ١٧يف  يف  خربًا  احلسن    )  أيب  عٰىل 

  .)٦(   الرضا

املخزومي  منها: اهللا  عبد  موسٰى   ، عن  احلسن  أبو  إلينا  بعث  ،    قال: 

 
الناس وإنْ روِّ هؤالء هم من كان يُ   ) ولعلَّ ١( كام هو   ،كان ظاهرهم خالف ذلك  ج لفكرة غيبته بني 

 جون هلا يف اخلفاء.روِّ روهنا يف العلن يُ نكِ من يُ   فإنَّ  ،مشاهد يف عدد من القضايا يف عاملنا املعارص

 ).٢٣الغيبة للطويس (ص ) ٢(

 .الواقفة)  م عىلٰ الكال /٢٣ ص( لطويسل ) الغيبة٣(

 ). ٢/ ح ٢٤و ٢٣(ص  لطويسل) الغيبة ٤(

 ).٣٢(ص  لطويسل) الغيبة ٥(

 املصدر السابق. ) ٦(



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .........................................  ٤٢

لِ   فجمعنا ثمّ  ابني هذا    مجعتكم؟» فقلنا: ال، قال: «اشهدوا أنَّ   مَ ـقال: «أتدرون 

من بعديي والقيِّ وصيِّ  بأمري وخليفتي  فليأخذه من  ،  م  دين  له عندي  كان  من 

من لقائي    ومن مل يكن له بدٌّ   ،زها منهعندي عدة فليتنجَّ   ابني هذا، ومن كانت له 

  .)١( » بكتابهفال يلقني إالَّ 

وهي   ، ٰىص ُحت   يف هذا املعنٰى أكثر من أنْ واألخبار (  :   قال الشيخ الطويس  ثمّ 

  . ) ٢( ) معروفة ومشهورة من أرادها وقف عليها من هناك   ، ة ب اإلماميَّ ُت موجودة يف كُ 

تُ   قيل:   إنْ  وتدَّ عوِّ كيف  األخبار  هذه  عٰىل  والواقفة  لون  بموته  العلم  عون 

  إليه؟ه القائم املشار ه مل يمت، وأنَّ ن أنَّ تروي أخبارًا كثرية تتضمَّ 

  قلنا: 

العلم بموته حاصل ال    ألنَّ   ، إيراد هذه األخبار ليس إلثبات موته  نَّ أ   -   ١

ك بموهتم، بل وموت  ك بموته مشكِّ ، واملشكِّ   فيه كالعلم بموت آبائه   شكَّ 

  ام إيراد األخبار لتأكيد هذا العلم. من علمنا بموته، وإنَّ  كلِّ 

  ا ما ترويه الواقفة فهي بني: أمَّ  -   ٢

  ة هلا. يَّ أخبار آحاد ال حجّ  - أ 

  ق بقوهلم. وثَ رواهتا مطعون عليهم ال يُ  - ب 

الطويس  متأوَّ   -ج   الشيخ  أورد  حيث  املودعة    لة،  رواياهتم  يف  مجلة 

  .)٣( ها واحدة واحدةبن أمحد العلوي وردَّ  د عيلِّ كتاب (نرصة الواقفة) ملحمّ 

السبب وراء وقف هؤالء هو الطمع يف    اخلبري املتابع جيد أنَّ   عٰىل أنَّ   -   ٣

 
 ). ١٥/ ح ٣٨و ٣٧(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ).٤٢(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

، من املناسب هنا مراجعة هذه الروايات ومالحظة طريقة شيخ  )٧٦  -  ٤٣(ص    لطويسل) الغيبة  ٣(

 ة غاية يف اجلودة واإلتقان والتعليم. ا طريقة تعليميَّ ها، فإهنَّ ة ردِّ يف كيفيَّ  الطائفة 
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الثقات أنَّ   ، الدنيا  بن أيب محزة البطائني    ل من أظهر هذا االعتقاد عيلُّ أوَّ   حيث روٰى 

الروايس  عيسٰى  بن  وعثامن  القندي  مروان  بن  إٰىل    ، وزياد  ومالوا  الدنيا  يف  طمعوا 

اقتاتوه من األموال ممَّ حطامها واستاملوا قومًا فبذلوا هلم شيئًا   بن    حيث روٰى عيلُّ   ، ا 

قال: (كنت أرٰى    ، ال بن فضَّ   عن احلسني بن أمحد بن احلسن بن عيلِّ بن قوين،  حبيش  

ي، فقال له  وكان هيازل عمِّ  ، ال شيخًا من أهل بغداد بن احلسن بن فضَّ  ي عيلِّ عند عمِّ 

ي:  فقال له عمِّ ،  -   الرافضة   : أو قال   - منكم يا معرش الشيعة    يومًا: ليس يف الدنيا رشٌّ 

اهللا؟ ـ ولِ  لعنك  إنَّ   َم  الرسَّ   قال:  برش  أيب  بن  أمحد  بنت  ل زوج  قال يل  حرضته  امَّ ـ اج   

، فدفعت ابنه    بن جعفر ا ه كان عندي عرشة آالف دينار وديعة ملوسٰى  الوفاة: إنَّ 

أنَّ  وشهدت  موته،  بعد  يمت عنها  مل  خلِّ   ، ه  اهللا  وسلِّ فاهللا  النار  من  إٰىل  صوين  موها 

  . ) ١( م) ة، ولقد تركناه يصٰىل [هبا] يف نار جهنَّ اهللا ما أخرجنا حبَّ فوَ   .   الرضا 

يُ  هؤالء، فكيف  أمثال  املذهب  هذا  كان أصل  ويُ وثَ فإذا  برواياهتم  ل  عوَّ ق 

  عليها ما بلغت؟ 

ٰىص ال  ُحت   : (والطعون عٰىل هذه الطائفة أكثر من أنْ   قال الشيخ الطويس 

وأقوال  أحواهلم  ق بروايات هؤالء القوم وهذه  وثَ فكيف يُ   ، بذكرها الكتابل  طوِّ نُ 

التي ذكروها ملا كان  السلف الصالح فيهم؟ ولوال معاندة من تعلَّ  ق هبذه األخبار 

ما فيه     ا من النصوص عٰىل الرضانَّ بيَّ قد ا  ألنَّ  ، صغٰى إٰىل من يذكرهايُ  ينبغي أنْ 

قوهلمبطِ ويُ   ، الكفاية يد  ل  بطِ ويُ   . ل  عٰىل  املعجزات  من  ظهر  ما  أيضًا  ذلك 

  .)٢( ب)تُ وهي مذكورة يف الكُ  ،ة إمامتهة عٰىل صحَّ الدالَّ    الرضا

  .   ث عن بعض معاجز اإلمام الرضا ) روايات تتحدَّ ٨(   ذكر الشيخ    ثمّ 

 
 ). ٦٩/ ح ٦٧و ٦٦(ص  لطويسل) الغيبة ١(

لكي     م ا ذكر بعض الروايات يف معاجز اإلما ، من املناسب جد� ) ٧١و   ٧٠(ص    لطويسل الغيبة  )  ٢(

 .  ة ة، وتكون شواهد لرتسيخ العقيدة باألئمَّ ب عٰىل اُألنس هبذه املعاين املهمَّ ب الطالَّ يتدرَّ 



  

  

  

رس اا  

ّ  نا   ديا  اّ ن:  

النوبختي الشيخ  (فلامَّ   قال  تُ :  عيلُّ وّيف   حممّ     بن  عيلِّ [اهلادي]  بن  بن    د 

ابنه (حممّ  د)  موسٰى الرضا (صلوات اهللا عليهم) قالت فرقة من أصحابه بإمامة 

تُ  كان  وقد  الدجيل]  بُرسَّ وّيف [سبع  أبيه  حياة  يف  رأٰى     أنَّ   ، من  حيٌّ وزعموا  مل    ه 

  .)١( وهو القائم املهدي) ، يمت...

الطويس  الشيخ  الفِ : (وأمَّ   قال  قالوا  رَ ا من خالف من  الذين  الباقية  ق 

كاملحمّ بإما غريه  حممّ ديَّ مة  بإمامة  قالوا  الذين  عيلِّ ة  بن  حممّ   د  عيلٍّ بن  بن    د 

  .)٢( ...)  الرضا

اهلدٰى  علم  املرتٰىض  الرشيف  ُأ   قال  فرقة  (وقالت  اإلمام    إنَّ   :خرٰى : 

عوا  ، وادَّ   ، ورجعوا عن إمامة احلسن أخو احلسن بن عيلٍّ  د بن عيلٍّ حممّ 

  .)٣( رون ذلك)نكِ كانوا يُ  د بعد أنْ حياة حممّ 

  واجلواب عنها: 

ولو    ، قائل منهم يقول بمثل هذه املقاالت  هؤالء انقرضوا ومل يبَق   نَّ أ  -   ١

  ملا انقرض.  ا كان حق� 

املفيد الشيخ  فِرقة    قال  ذكرناها  التي  الِفَرق  هؤالء  من  (وليس   :
 

 ).٩٤(ص ق الشيعة رَ ) فِ ١(

 ). ٨٢و ٨١(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 ). ٣٢٠(ص  ) الفصول املختارة٣(
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ة االثنا  اإلماميَّ   موجودة يف زماننا هذا، وهو من سنة ثالث وسبعني وثالثامئة إالَّ 

  وسيأيت نقل متام عبارته فيام يأيت.  ،)١( ة القائلة بإمامة ابن احلسن...)عرشيَّ 

عيلٍّ حممّ   نَّ أ  -   ٢ بن  ظاهراً     العسكري   د  موتًا  أبيه  حياة  يف    ، مات 

مه  واألخبار يف ذلك ظاهرة معروفة، فمن دفع موته كان كمن دفع موت من تقدَّ 

  .   من آبائه

الشيخ الطويس   القمّ عن حممّ   روٰى  الثقة بواسطة  د بن أيب الصهبان  ي 

أنَّ  لواحدة  قال:  حممّ امَّ ـه  جعفر  أبو  مات  عيلِّ   بن  حممّ   د  عيلِّ بن  بن  بن    د 

كريس فجلس عليه، وكان أبو     د بن حممّ  أليب احلسن عيلِّ   عَ ِض وُ    موسٰى 

َغ من ُغسل (أيب جعفر) التفت   ُفرِ قائًام يف ناحية، فلامَّ     د احلسن بن عيلٍّ حممّ 

ُبنَ    د أبو احلسن إٰىل أيب حممّ  «يا  ث هللا شكرًا فقد أحدث فيك  َأحدِ   ، يَّ فقال: 

  .)٢( أمرًا»

، )٣( د يف حياة أبيهة روايات يف موت حممّ عدَّ     وقد ذكر الشيخ الطويس

  منها التي نقلناها آنفًا. 

باطل  نَّ أ  -   ٣ القول  دلَّ   ، هذا  عٰىل  ملا  عيلٍّ نا  بن  احلسن  أخيه  ،    إمامة 

عيلِّ وتقدَّ  عن  ما  ومنها  بعضها،  النوفيل  م  عمر  احلسن    ،بن  أيب  مع  كنت  قال: 

  ، ال«فقلت له: هذا صاحبنا؟ فقال:   ، عليه أبو جعفر  يف داره فمرَّ    العسكري

  .)٤( »صاحبكم احلسن 

  .)٥(عٰىل ذلك  ة من الروايات تدلُّ عدَّ  وقد ذكر شيخ الطائفة  

 
 ). ٣٢١(ص  ) الفصول املختارة١(

 ). ١٧٠/ ح ٢٠٣(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 ). ٢٠٣ - ٢٠٠(ص  لطويسل) الغيبة ٣(

 ). ١٦٣/ ح ١٩٩و ١٩٨(ص  لطويسل) الغيبة ٤(

 ). ٢٠٠ - ١٩٨(ص  لطويسل) الغيبة ٥(



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .........................................  ٤٦

والتي أكثر  ،   العسكري   ة عٰىل إمامة احلسن بن عيلٍّ املعجزات الدالَّ   -   ٤

  د كام هو ظاهر. اإلمامة يف أخيه حممّ   عٰى أنْ عٰىل بطالن مدَّ   إذ تدلُّ   ، ٰىص ُحت   من أنْ 

الطويس   الشيخ  ذكر  منها٩(  وقد  بعض  علَّ   ثمّ   ،)  (فهذه  قائالً:  ق 

الناس    ، دالئله أكرم  من  إمامته  مع  وكان  الكتاب،  به  لطال  استوفيناها  ولو 

  .)١(وأجودهم)

الِفرَ  أبرز  ادَّ هذه  التي  العسكري ق  اإلمام  شهادة  قبل  الوقف  ،    عت 

فِرَ  أُ وهناك  نتعرَّ ق  مل  بالوقف  قالت  أنْ خرٰى  بعد  ها وأبطلنا  ضنا ألمهّ تعرَّ   ض هلا 

  تهم.أدلَّ 

تبنيَّ  أنَّ وقد  إٰىل اآلن  العسكري     اإلمام  احلادي عرش    -    إمامة  وهو 

  فيها وال شبهة تعرتهيا.  ا ال شكَّ ممَّ  -   ة أهل البيت من أئمَّ 

  ويقع الكالم بعد ذلك يف اجلهة الثانية: 

  :)٢( ا ام    :دة ا اي

  ، ...  -     العسكري  أي احلسن بن عيلٍّ  -  وّيف : (وتُ  قال الشيخ النوبختي 

  .)٣( فافرتق أصحابه بعده)

  : -   ) ٤( ) الفصول املختارة ( يف كتاب      د املرتٰىض حسب السيِّ   - وهم كالتايل  

 
 ).٢١٧(ص  لطويسل) الغيبة ١(

ضح خرٰى يتَّ البعض منها متداخل مع دعوٰى غريها، واألُ   ألنَّ   ،ترَ كِ ق التي ذُ رَ ) مل نذكر مجيع الفِ ٢(

 .  عليه، فكان فيام ذكرنا كفاية لبيان احلال بعد شهادة اإلمام العسكري الردُّ   ا تمَّ عليها ممَّ  الردُّ 

فِ ٣( الشيعة  رَ )  اإلشارة  بترصُّ )  ٩٦(ص  ق  وستأيت  عٰىل  أنَّ   إىلٰ ف.  اعتمدنا  املختارة(نا    ) الفصول 

 .)ق الشيعةرَ فِ (وليس فقط ، للرشيف املرتٰىض 

يُ ٤( املختارة  راَج )  الفصول  لذلك  السيِّ   ).٣١٨  ص(ع  من  العبارات  من  جزءًا  الرشيف  أخذنا  د 

النوبختي    املرتٰىض   بيدنا  مبارشةً   دون  املصدر  وجود  بيان    ،مع  يف  إرباك  لوجود  وذلك 

 ، فألجل تسهيل البيان ووضوح الرتتيب قمنا بذلك.  العبارة عند النوبختي
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وهو    ، ام غابوإنَّ  ، مل يمت حيٌّ    احلسن بن عيلٍّ  وٰىل قالت: إنَّ الفرقة األُ 

أنْ   ،القائم  األرض ال ختلو من إمام،    ألنَّ   ،يموت وليس له ولد ظاهر   وال جيوز 

يغيب    ف ثمّ عرَ وسيظهر ويُ   ، فهذه الغيبة إحدامها  ، للقائم غيبتني  والرواية قائمة أنَّ 

 . آخره إىلٰ خرٰى، وقالوا فيه ببعض مقالة الواقفة عٰىل موسٰى بن جعفر... غيبة أُ 

املفيد  الشيخ  التي   قال  الِفَرق  هؤالء  من  (وليس  الفِ   - ذكرناها    :  ق  رَ أي 

إالَّ   - مة  املتقدِّ  وثالثامئة  وسبعني  ثالث  سنة  من  وهو  هذا  زماننا  يف  موجودة    فرقة 

القاطعة     ٰى باسم رسول اهللا املسمَّ  ة القائلة بإمامة ابن احلسن ة االثنا عرشيَّ اإلماميَّ 

ومن سواهم منقرضون ال يعلم أحد من مجلة األربع عرشة فرقة التي    ، عٰىل حياته... 

وإنَّ  ديانته،  الوصف من  بمقالة وال موجودًا عٰىل هذا  منا ذكرها ظاهرًا  احلاصل  قدَّ ام 

  كالمه.   انتهٰى   ن سلف وأراجيف بوجود قوم منهم ال تثبت) منهم حكاية عمَّ 

  متني: ب من مقدِّ ويرتكَّ 

الفِ   نَّ أ  -   ١ بأمجرَ هذه  اإلماميَّ ق  سوٰى  انقرضت  قد  االثنعها  ة  عرشيَّ   ي ة 

  هم اهللا تعاٰىل. أعزَّ 

احلقُّ   -   ٢ كان  الفِ   لو  هذه  من  واحدة  ملرَ مع  قُ ق  االنقراضدِّ ا  هلا    ألنَّ   ، ر 

  . بانقراضها ينقرض احلقُّ 

اإلماميَّ   -انقراضهم    نَّ أ  النتيجة: االثنسوٰى  بطالن    -ة  عرشيَّ   ية  دليل 

  دعواهم. 

رد وا ا :  

تقدَّ نَّ أ  -   ١ الردُّ م مفصَّ ه  ادَّ   الً  املؤمننيعٰىل من  أمري  حياة  وغريه      عٰى 

األئمَّ  كمحمّ ،    ةمن  غريهم  احلنفيَّ بل  بن  وأنَّ د  هؤالء    الشكَّ   ة،  موت  يف 

الشكِّ يُ  إٰىل  كلِّ   فيض  موت  بموته  يف  سمعنا  ممَّ   ، أحد  ال  وهو  بها  القول    ، يمكن 

  خلالفه للرضورات. 
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من وجود فارق    بدَّ  لو قلنا بإمكان القول به وعدم وجود مانع منه فال -  ٢

تقدَّ  يدَّ   مه وموته مدلول عليه بني موت من  بقا ، ومن  هو من عليه  ءعي  ه، 

  بيان الفاصل والفارق بني االثنني. 

ت وفاته،  حَّ قد ص    د احلسن أبا حممّ   ة من األخبار أنَّ ويت عدَّ رُ   -   ٣

ثنا  (حدَّ   :بسند صحيح عن سعد بن عبد اهللا    ومنها ما رواه الشيخ الصدوق

ن ال يوقف عٰىل  ودفنه ممَّ   د العسكري  بن حممّ  من حرض موت احلسن بن عيلِّ 

  .)١( اخلرب آخر  إىلٰ  ) إحصاء عددهم وال جيوز عٰىل مثلهم التواطؤ بالكذب...

 *   *   *  

 
 . )١٨١ ح /٢١٩و ٢١٨ ص( يف الغيبة ورواه الشيخ الطويس )؛ ٤٠(ص ين ) كامل الدِّ ١(



  

  

  

رس اا  

 قَِا   

:ما ا   

وهو    ، مات وعاش بعد موته]   [احلسن بن عيلٍّ   ] اإلمام [  القائلة: (إنَّ 

ويقوم وال    ،بعد املوتمن  يقوم  هو أْن  القائم     معنٰى ا روينا أنَّ ألنَّ   ، القائم املهدي

  .)١( موته) ولو كان له ولد لصحَّ  ،ولد له

  واجلواب عنها: 

  .)٢( ة ولو حلظةالزمان ال خيلو من حجَّ  عٰىل أنَّ  ما دلَّ 

  وتقريبه: 

حجَّ   نَّ أ  - أ   وجود  وعدم  خلو  موته  يستدعي  غائبًا  أم  حارضًا  خيلفه  ة 

  األرض. 

دهراً   -ب   أم  حلظة  األرض  خلو  بني  يفرق  واحد  ألنَّ   ، ال  فيها    ، املناط 

  ة عٰىل رضورة عدم اخللو مطلقة. ة الدالَّ واألدلَّ 

  وبالتايل فهناك فرتة.  ،الزمان السابق قد قيل فيه باخللو إنَّ  قيل:  إنْ 

ت عٰىل  اآلثار دلَّ   ٰى يف الزمان السابق، بل إنَّ م وقوع اخللو حتَّ سلِّ ال نُ   قلنا: 

  ف. عرَ مل يُ  رضورة الوجود وإنْ 

 
 ).٩٧فَِرق الشيعة (ص ) ١(

 . »بغري إمام ساعة لساختاألرض لو بقيت «: وفيه)، ١٨٢/ ح ٢٢٠(ص  لطويسل) الغيبة ٢(
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  .)١( ه يقوم بعد موتهت عٰىل أنَّ ة دلَّ األدلَّ  إنَّ  قيل:  إنْ 

  قلنا: 

دلَّ   -   ١ األدلَّ قد  عٰىل موت ت  العسكري    ة  ورجوعه    اإلمام  تواترًا، 

دلَّ  ما  حجم  يناسب  دليل  إٰىل  موته   حيتاج  مفقود  عٰىل  وهو  الزمه    ، ،  بل 

  ، عي فيهم ذلكن ادُّ ممَّ    مه من آبائهجلاز فيمن تقدَّ   إذ لو جاز فيه  ،فاسد

  م. وهو باطل بام تقدَّ 

  . هذا يلزم الفساد بخلو الزمان عٰىل أنَّ  -   ٢

،  ) ٢( بعد موت ذكره   ̈   ل بالقيام للثاين عرش هذا احلديث مؤوَّ   عٰىل أنَّ   -   ٣

ه  إذ جاء فيها: «ألنَّ  ، التي نقلناها يف اهلامش  بل هو رصيح رواية الشيخ الصدوق  

  ت املوت بموت الذكر ال املوت حتف األنف. يقوم بعد موت ذكره»، فهي فرسَّ 

الصدوق الشيخ  عيلِّ ادَّ   ثمّ (:    قال  بن  احلسن  عٰىل  الواقفة  بن    عت 

بموضعها  أنَّ     دحممّ  وجهلهم  عندهم  الغيبة  أمر  لصحة  به  وقعت    ، الغيبة 

فلامَّ وأنَّ  املهدي،  القائم  صحَّ ه  وفاته  فيه    ت  قوهلم  باألخبار    ،بطل  وثبت 

التي   أنَّ قد  الصحيحة  الكتاب  هذا  بابنه   ذكرناها يف   )٣( دونه)    الغيبة واقعة 

  . انتهٰى كالمه

 
ناقالً اخلرب عن أصحاب هذا القول      ، حيث روٰى عن أيب عبد اهللا )٢٢٠(ص    لطويس ل الغيبة  )  ١(

يف كامل    كام رواه الشيخ الصدوق    ؛ه يقوم بعد ما يموت»ألنَّ   ]قائامً [ي القائم  مّ ام ُس ه قال: «إنَّ إنَّ 

القائم؟ قال:  َم ُس ـ: لِ وقد ُسئَِل     ، عن اإلمام اجلواد)٣/ ح  ٣٦/ باب  ٣٧٨  ص( ين  الدِّ  ّمي 

القائلني بإمامته»وه يق «ألنَّ  املجليس    ؛م بعد موت ذكره وارتداد أكثر  األنوار    يف بحار  كام رواه 

ه يقوم  ّمي القائم ألنَّ : «... وُس  عن أيب عبد اهللا ،لطويسلغيبة ال، عن )٦ح  /٣٠  ص /٥١ ج( 

إنَّ  الصدوق    ؛ه يقوم بأمر عظيم»بعدما يموت،  الشيخ  فتكون    ، قرينة وناظرة إٰىل غريها  ورواية 

 عن هؤالء يغاير ما نقله املشايخ.   ما نقله الشيخ الطويس  عٰىل أنَّ  .ة ملعنٰى املوتمفرسِّ 

 ). ٣٢٢ ص() الفصول املختارة ٢(

 ). ٤٠(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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أنَّ  كالمه  لأدلَّ   وظاهر  الغيبة  صحَّ   -  كانت  امَّ ـة  لإلمام    -   تها بعد  ثابتة 

تقدَّ ،  ¨  املهدي  من  موت  عٰىل  دليالً  بواحد،  ¨  مه كانت  الغيبة    ، النحصار 

الثالث من  بمقتٰىض األخبار، والتي سوف يأيت احلديث عنها مفصَّ  الفصل  الً يف 

  هذه الدروس. 

:ا ا   

(إنَّ  عيلٍّ   ]اإلمام [   القائلة:  بن  [ احلسن     [ ُأخوه    ، وّيف ت بعده  واإلمام 

  :)١( )احلسن  وإليه أوٰىص  ، جعفر

  عليهم من وجوه:  والردُّ 

أنَّ تقدَّ   -  ١ تُ   م  اإلمامة  أنَّ   ،ط العصمةشَرت يف  بدليل  يثبت  من    ومل  جعفر 

  املعصومني، بل ثبت عدمها، والرشط عدم عند عدم رشطه.

  م يشمل املقام. دليل االنقراض املتقدِّ  نَّ أ -   ٢

  مت. وقد تقدَّ ،   ة إمامة أخيه احلسن ل إمامة جعفر أدلَّ بطِ ا يُ وممَّ  -   ٣

ة اثنا عرش فصار  األئمَّ  ب، وحيث إنَّ عقِّ مات ومل يُ   احلسن   إنَّ  قيل:  إنْ 

  يكون جعفر إمامًا.  أنْ  بدِّ من الالَّ 

  قلنا: 

  .   ة القاطعة عٰىل والدة ولد للحسنأيت يف الفصل الثاين األدلَّ تس -   ١

  جعفرًا إمام بعينه.  نَّ مل يثبت بدليل أ -   ٢

ا هو من  ممَّ    اإلمامة ال تعود يف أخوين سوٰى احلسن واحلسني   نَّ أ  - ٣

  ة. عرشيَّ  ي ة االثنرضورات مذهب اإلماميَّ 

دلَّ   -   ٤ األدلَّ قد  أنَّ ت  يتربَّ   ة  ال  اإلمام اإلمام  من  احلسن  ،  ) ٢( أ  واإلمام 

 
 ).٩٨فَِرق الشيعة (ص ) ١(

 أ من اإلمام).: (واإلمام ال يتربَّ )٥٥(ص ين يف كامل الدِّ  ) قال الشيخ الصدوق ٢(
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اإلمام    العسكري   من  أ  تربَّ قد  جعفرًا  أنَّ  ثبت  وحيث  إمام،  هؤالء  عند 

ئه من اإلمام   احلسن  أ من اإلمام، فال يكون جعفر إمامًا، لتربُّ   . ، واإلمام ال يتربَّ

املرياث    –  ٥ طلب  استعان يف  بمن  استعانته  أمره  فساد  عٰىل  الدليل  ومن 

مِّ مع األُ األخ ال يرث   وقد أمجعت الشيعة أنَّ ،  احلسن   مِّ من أُ 
)١(.  

أدلَّ  حملِّ وباجلملة  يف  مراجعتها  يمكن  كثرية  جعفر  دعوٰى  بطالن  ممَّ ة  ا  ها 

  مة. أرشنا إليه من مصادر متقدِّ 

  .)٢(   د) بدالً من أخيه احلسن اإلمامة له من أخيه (حممّ  قيل:  إنْ 

وهو الذي مات يف   - إمامة   بن اإلمام اهلادياد متٰى كانت ملحمّ   قلنا:

  ! ؟ٰى تكون منه ألخيه جعفر إمامةحتَّ  -   زمن إمامة أبيه اهلادي  

:ا ا   

  .)٣( بعد وفاته بثامنية أشهر دَ لِ ه وُ ولد، لكنَّ  للحسن  إنَّ 

  واجلواب عنها: 

عٰىل   ،وهو قبيح، بل مستحيل ،ةه يلزم خلو الزمان من إمام هذه املدَّ نَّ أ -  ١

  ة لزوم اإلمامة. م يف أدلَّ ما تقدَّ 

نصٍّ نَّ أ  -   ٢ من  هذه  دعواهم  عٰىل  دليل  ال  يبَق ه  فلم  أنْ إالَّ   ،  يكون     

  شيئًا.  غني من احلقِّ وهو ال يُ  ، دليالً عليها  ص والظنُّ التخرُّ 

  .   ة والدته يف حياة أبيهما يأيت من أدلَّ  -   ٣

النصوص  دلَّ   -   ٤ ابنه،     بعد أنْ ال يموت إالَّ     اإلمام   عٰىل أنَّ ت  يرٰى 

 
 ). ٥٨(ص ين ) كامل الدِّ ١(

الصدوق٢( الشيخ  قال  الدِّ     )  كامل  أمره  )٥٨(ص  ين  يف  فساد  عٰىل  الدليل  (ومن    - جعفر    - : 

 الً. السابقة مفصَّ م ذكره يف احللقة وتقدَّ  ،د) بعد أخي حممّ إينِّ  :قوله

 ).١٠٣راجع: فَِرق الشيعة (ص ) ٣(
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قال: قلت أليب   ، عن عقبة بن جعفر )الغيبة (يف  ومنها ما رواه الشيخ الطويس  

  إنَّ   ، : قد بلغت ما بلغت وليس لك ولد، فقال: «يا عقبة بن جعفر  احلسن

  .)١( ٰى يرٰى ولده من بعده»صاحب هذا األمر ال يموت حتَّ 

أيب جعفرويف خرب   املصدر عن  نفس  أبا محزة    آخر يف  «يا    إنَّ   ، قال: 

إالَّ  منَّ األرض لن ختلو  زادوا، وإنْ   فإنْ   ،ا وفيها عامل  قد  قال:  الناس  نقصوا    زاد 

ٰى يرٰى يف ولده من يعلم مثل علمه  رج اهللا ذلك العامل حتَّ قال: قد نقصوا، ولن ُخي 

  .)٢( أو ما شاء اهللا»

إماٍم اإلمام الذي بعده    ن باخلصوص عٰىل رؤية كلِّ الرشيفان داالَّ ان  والنصَّ 

  دون فاصل زمني. 

الفِ أمَّ  األُ رَ ا  السيِّ ق  كالم  يف  املذكورة  والنوبختي  خرٰى  املرتٰىض    د 

  م. ا تقدَّ ضح بطالهنا ممَّ فيتَّ 

هم اهللا  ة ة االثنا عرشيَّ  الفرقة اإلماميَّ ها، مل يبَق إالَّ ق كلِّ رَ وببطالن هذه الفِ  (أعزَّ

  والثابتة عٰىل ذلك.  ، ووالدته وغيبته   ̈   ة بن احلسن تعاٰىل) القائلة بإمامة احلجَّ 

 *   *   *  

 
 ). ١٨٤/ ح ٢٢٢(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ١٨٥/ ح ٢٢٣و ٢٢٢للطويس (ص ) الغيبة ٢(





  

  

  

  

  

  

  

 اما:  

  

  

  ¨ ا اي ودة



  

  

  

  وفيه قسامن: 

  ة الوالدة. ونبحث فيه أدلَّ ل: القسم األوَّ 

  ها. هات حول الوالدة وردُّ بُ الشُّ  القسم الثاين: 

  قائمة باملصادر التي ينبغي مراجعتها يف هذا الفصل ملزيد من التوسعة: 

  الفصل الثاين.  /  لشيخ الطويس ا /الغيبة  -   ١

  . ٤٣و ٤٢الباب  /  لشيخ الصدوقا /ومتام النعمة  ينكامل الدِّ  -   ٢

مركز الدراسات  إعداد    / يف مصادر علامء الشيعة   ̈   اإلمام املهدي   -   ٣

صيَّة يف اإلمام املهدي     ). ٣٩٩  -  ٣٨٧  ص( ل من اجلزء األوَّ  / ¨التخصُّ

  يرواين. لشيخ اإلا  /االحتامل بني التواتر وحساب  ̈  اإلمام املهدي -   ٤

منشورات مركز    /فني جمموعة من املؤلِّ   / متاهات يف مدينة الضباب  -  ٥

صيَّة يف اإلمام املهدي    . ) ١٢٣  ص( ما بعد   /̈ الدراسات التخصُّ

 *   *   *  



  

  

  

رس اا  

ّدة  ت  

  مرتبط باإليامن باهللا تعاٰىل.   اإليامن باإلمام  نَّ أ -   ١

  مع اخللق دائًام.   ةرضورة وجود احلجَّ  -   ٢

فهو من    ،  اهللا تعاىلٰ وال يعرفها إالَّ   ، من العصمة  بدَّ   ألجل اإلمامة ال   -   ٣

   اإلمام. عنيِّ يُ 

األدلَّ دلَّ   -   ٤ األئمَّ ت  حرص  عٰىل  إماماً ة  عرش  باثني  بطالن  ممَّ   ، ة  يقتيض  ا 

  ت يف إبطاله.رَ كِ دة ذُ ة متعدِّ مضافًا ألدلَّ  ، الوقف عٰىل بعضهم

، فننتهي  ¨ لة عٰىل إمامة اإلمام الثاين عرشة مفصَّ م ذكر أربعة أدلَّ تقدَّ  -  ٥

  . ¨  إٰىل رضورة وجود اإلمام الثاين عرش

  مات:ة مقدّ نالحظ عدَّ  ¨ ة والدة اإلمام وقبل الدخول يف أدلَّ 

 ّاوا ذ :دو  ا  ت    ̈:  

  ومنهم:

اهللا  سعد  قول    -   ١ القّمي بن عبد    : )قرَ فِ املقاالت وال(يف      األشعري 

متف(...   كنحن  ،  ون  مسِّ عيلٍّ بن  احلسن  بوفاتهمقرُّ بإمامة  مؤمنون    ،ون  موقنون 

نون بذلك،  له خلفًا من صلبه،    بأنَّ  ،    بعد من  اإلمام    ه وأنَّ متديِّ أبيه احلسن بن عيلٍّ

جاءت األخبار  ذلك وب  ،...وأنَّه يف هذه احلالة مسترت خائف مغمور مأمور بذلك

الواضحهذا  و  ،سبيل اإلمامة  ه فهذ  ، ة...عن األئمَّ املشهورة  الصحيحة   ،  املنهاج 
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املهتدية  ة  الشيعة اإلماميَّ عليه اإلمجاع من    يزل الذي مل  والغرض الواجب الالزم  

  .)١( )يها)(رمحة اهللا عل

الكليني   -   ٢ الشيخ  الصاحب  (  :  قول  مولد      دَ لِ وُ :  باب 

  .)٢( سنة مخس ومخسني ومائتني) ،للنصف من شعبان

النعامين   -  ٣ الشيخ  األحاديث (  :  قول  هذه  يف  [ويقصد    َأليس 

تقدَّ  ما  منه]  باألحاديث  الشيعة  -م  معرش  التمييز  ممَّ   -  يا  له  تعاٰىل  اهللا  وهب  ن 

هل يوجد أحد    ؟ بيان ظاهر ونور زاهر    ة ر لكالم األئمَّ ل والتدبُّ التأمُّ وشايف  

األئمَّ  املاضني من  يف عدمه ووجوده، ودانت    َف لِ يف والدته، واختُ   كُّ َش يُ     ة 

 يف   من حتريَّ امه، وحتريَّ ين يف أيَّ الفتن يف الدِّ وقعت  ة به يف غيبته، ومَّ طائفة من األُ 

هذا  إالَّ   ،أمره... الدِّ جعل  الذي      اإلمام   يديه...كامل  وعٰىل  به    وأنَّ   ،ين 

  .)٣( )غاب شخصه... رضه ال ختلو منه وإنْ أ

ج اهللا  جَ ُح  واعتقادنا أنَّ (  : )االعتقادات(يف     الصدوققول الشيخ    - ٤

نبيِّ  عيلُّ    هلم أمري املؤمننيأوَّ :  عرش  اة االثناألئمَّ     ده حممّ تعاٰىل عٰىل خلقه بعد 

ة القائم صاحب الزمان خليفة اهللا يف   د بن احلسنحممّ   ثمّ   ،...أيب طالببن  ا احلجَّ

اهللا عليهم أمجعني)،  أهنَّ   أرضه (صلوات  فيهم  أُ واعتقادنا  أمر  م  الذين  ولو األمر 

بطاعتهم تعاٰىل  الناس...وأهنَّ   ،اهللا  عٰىل  الشهداء  اخلطأ  وأهنَّ   ، م  من  معصومون  م 

األرض    ونعتقد أنَّ  ،أمرهم أمر اهللا تعاٰىل وهنيهم هني اهللا تعاٰىل... وأنَّ  ،والزلل...

ونعتقد  ...،  ا ظاهر مشهور أو خائف مغمورإمَّ   ، عٰىل خلقههللا  ة  ال ختلو من حجَّ 

 
الذريعة  )؛١٠٦  -  ١٠٣  ص(ق  رَ فِ املقاالت وال)  ١( الطهراين يف  الشيخ    : )٣٩٤  ص  /٢١  ج(  قال 

ٰ   ،ياألشعري القمِّ سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف  شيخ الطائفة  ( أو بعدها    هـ)٢٢٩(سنة    املتوىفَّ

 .)، له املقاالت والِفَرق وأسامئها وصنوفها بسنتني

 .)٥١٤/ ص ١(ج ) الكايف ٢(

 ). ١٩٠و ١٨٩(ص  لنعامينل) الغيبة ٣(
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د  وخليفته عٰىل عباده يف زماننا هذا، هو القائم املنتظر حممّ   ،حجة اهللا يف أرضه  أنَّ 

بن عيلِّ ا حممّ   بن احلسن  عيلِّ بن  بن  حممّ   د  بن  جعفر  بن  موسٰى  عيلِّ بن  بن  بن    د 

عيلِّ  بن  و  احلسني  طالب،  أيب  ه  بن  النبيُّ أنَّ به  أخرب  الذي  اهللا      هو    عن 

  .)١( ...)مه ونسبهباس

الدِّ (يف    وقال   زماننا  : )ينكامل  صاحب  سبيل  حفظ      (وكذلك 

وعرفوا عالماته وشواهد    ، أولياؤه املؤمنون من أهل املعرفة والعلم وقته وزمانه

غيبته  أيَّ  حني  يف  أمره  من  يقني  عٰىل  فهم  ونسبه،  والدته  ووقت  وكونه  امه 

  .)٢( ومشهده...)

ة  ما روي يف ميالد القائم صاحب الزمان حجَّ باب ( :موضع آخروقال يف 

بن    د بن عيلِّ بن موسٰى بن جعفر بن حممّ   د بن عيلِّ بن حممّ   اهللا ابن احلسن بن عيلِّ 

  ) حديثًا. ١٦، وروٰى فيه ( )٣( )صلوات اهللا عليهم)(بن أيب طالب  احلسني بن عيلِّ 

اإلمام    َمنْ   :قيل  فإنْ (  : )ةالنكت االعتقاديَّ (يف    قول الشيخ املفيد    -  ٥

املهدي    ثمّ   ...، فاجلواب: ولده احلسن  ؟  بعد عيلٍّ  القائم  (صلوات  اخللف 

أمجعني)،   عليهم  كلِّ   فإنْ اهللا  إمامة  عٰىل  الدليل  ما  هؤالء    قيل:  من  واحد 

الدليل عٰىل ذلك أنَّ   املذكورين؟ متواترًا    ا عليهم نص�   نصَّ     النبيَّ   فاجلواب: 

َمنْ   فإنْ ،  باخلالفة... املهدي    الزمان؟ هذا  إمام    قيل:  املنتظر  القائم  فاجلواب: 

العسكري  حممّ  قيل:    فإنْ آبائه الطاهرين)،    (صلوات اهللا عليه وعىلٰ د بن احلسن 

سيوجد؟ أم  موجود  احلسن    هو  أبيه  زمان  من  موجود  هو  فاجلواب: 

 
 ).٩٥ - ٩٣(ص  ) االعتقادات١(

د بوالدة  ) حديثًا عمن هنَّأ أبا حممّ ٢٧حقني (كام ذكر يف البابني الالَّ   )؛٣٠و  ٢٩(ص  ين  ) كامل الدِّ ٢(

 مه.ابنه ومن شاهد القائم ورآه وكلَّ 

 ). ٤٢٤(ص  ين) كامل الدِّ ٣(
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أنْ لكنَّ   العسكري إٰىل  مسترت  باخلروج...  ه  له  تعاٰىل  اهللا  ما    فإنْ ،  يأذن  قيل: 

فيه من إمام    بدَّ   زمان ال  لَّ ك   فاجلواب: الدليل عٰىل ذلك أنَّ   الدليل عٰىل وجوده؟

ه لطف، واللطف واجب عٰىل   خلال الزمان من إمام معصوم، مع أنَّ معصوم وإالَّ 

  .)١( )زمان...  اهللا تعاٰىل يف كلِّ 

    (واخلرب بوالدة ابن احلسن :)الغيبة (يف   الشيخ الطويس   قول  -  ٦

  .)٢( ا يثبت به األنساب يف الرشع)وارد من جهات أكثر ممَّ 

الزمان وصحَّ   وقال   الثاين: (الكالم يف والدة صاحب    ، تهايف الفصل 

  الً.ذكر ذلك مفصَّ  ، ثمّ )٣(ة...)ة وأشياء إخباريَّ فأشياء اعتباريَّ 

 ّدة:اء ا :ما  

أنَّ  الروايات نالحظ  تابعنا  حتدَّ   إذا  منها  التي  مجلة  الظروف  تلك  ثت عن 

  : ¨ اإلمام تقتيض إخفاء والدة 

للغالم غيبة قبل    يقول: «إنَّ     سمعت أبا عبد اهللا :قال ،عن زرارة -  ١

يا  « ، ثّم قال:  »-بطنه    وأومأ بيده إىلٰ   - خياف  «قال: قلت: ولِـَم؟ قال:    »يقوم   أنْ 

مات أبوه بال    : يف والدته، منهم من يقول  كُّ َش وهو الذي يُ   ،وهو املنتظرزرارة،  

  .)٤( قبل موت أبيه بسنتني» دَ لِ وُ  : ومنهم من يقول ، محل  :ومنهم من يقول ،خلف

أيُّ   -   ٢ نوح عن  بن  للرضا   ، وب  قلت  إنَّ   قال:  أنْ :  لنرجو  تكون    ا 

 
 .)٤٥ - ٤٢(ص ) النكت االعتقادية ١(

 ).١٠٦(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 .)٢٢٩ ص( لطويسل) الغيبة ٣(

الكايف  ٤( ص  ١(ج  )  الغيبة٣٣٧/  يف  باب  معترب  )؛ ٥ح    / /  ثقة  فعيلُّ   ،واحلديث  إبراهيم    ، بن 

عٰىل    ،وعبد اهللا بن موسٰى يظهر من املفيد توثيقه ،اب من وجوه أصحابنا واحلسن بن موسٰى اخلشَّ 

 وثَّق. يُ  وزرارة أوضح من أنْ  ،وعبد اهللا بن بكري ثقة ،بن إبراهيم ن ورد يف تفسري عيلِّ ه ممَّ أنَّ 
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ه اهللا صاحب هذا األمر  َبت    ، وأْن يردَّ إليك من غري سيف، فقد بويع لك، وُرضِ

عن املسائل    َل ب وُسئِ تُ إليه الكُ   اختلفت ا أحد  : «ما منَّ  فقال   ، الدراهم باسمك 

وُمحِ  األصابع  إليه  إالَّ لَ وأشارت  األموال  إليه  حتَّ ت  فراشه  عٰىل  مات  أو  اغتيل  ٰى   

واحلديث    ، ) ١(  نسبه» يف   املولد واملنشأ غري خفيٍّ   هلذا األمر رجًال خفيَّ   يبعث اهللا  

  ة. ة عٰىل أجواء الوالدة املهدويَّ ذاته داللة واضحة وقرينة قويَّ   ل بحدِّ شكِّ يُ 

الشيعة قالت له يومًا: أنت صاحبنا الذي    أنَّ     ما روي عن الباقر   - ٣

  : فيقول قوم   ،نظروا من خفيت والدتهاقال: «لست بصاحبكم،    ؟ يقوم بالسيف

  .)٢( ، فهو صاحبكم»دَ لِ ما وُ  :ويقول قوم  ،دَ ُولِ 

غيبة،    للقائم   يقول: «إنَّ   سمعت أبا جعفر   : قال ،عن زرارة  - ٤

  . )٣( » -بطنه   بيده إىلٰ  وأومٰى  -   َم ذلك؟ قال: «خياف ـوجيحده أهله» قلت: ولِ 

حممّ   -  ٥ بن  عن  البلخيأيب  د  احلسن    ، يعقوب  أبا  سمعت  قال: 

«إنَّ     الرضا هو  يقول:  بام  ستبتلون  بطن    ،وأكرب  أشدّ كم  يف  باجلنني  تبتلون 

  .)٤(غاب ومات، ويقولون: ال إمام...» : ٰى يقاله، والرضيع حتَّ مِّ أُ 

الباقر  -  ٦ جعفر  أيب  قال  عن  متدُّ ،  تزالون  «ال  إٰىل  :  أعناقكم  ون 

منَّ هذاالرجل  هو  تقولون:  حتَّ ذهِ فيُ   ،ا  به  اهللا  ال  ب  من  األمر  هلذا  اهللا  يبعث  ٰى 

  .)٥( »قلَ أم مل ُخي  َق لِ د، ُخ ولَ مل يُ أم   دَ لِ تدرون وُ 

 
الدِّ ١( كامل  باب  ٣٧٠(ص  ين  )  يرويه   )؛١/ ح  ٣٥/  الصدوق  فالشيخ  السند،  واحلديث صحيح 

الطائفة يف زمانه حممّ  العنيعن شيخ  الثقة  الوليد  احلسن بن أمحد بن  بن احلسن عن حممّ   ،د بن  د 

 وب بن نوح الثقة. عن أيُّ  ،عن يعقوب بن يزيد الثقة ،ار الثقةالصفَّ 

 . )١٣/ ص ٢(ج ) رسائل يف الغيبة ٢(

 ).١٨/ ح ٤/ فصل ١٠/ باب ١٨٢(ص  لنعامينل) الغيبة ٣(

 ).٢٧/ ح ٤/ فصل ١٠/ باب ١٨٥للنعامين (ص  ) الغيبة٤(

 ). ٣٢/ ح ٤/ فصل ١٠/ باب ١٨٩و ١٨٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٥(
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لشدَّ  حصوهلا  زمان  يف  الوالدة  خفاء  عٰىل  واضحة  األحاديث  ة  وداللة 

  البالء.

أنَّ يتبنيَّ  اإلمام     والدة  فيها  حصلت  التي  تستدعي    ̈   الظروف  كانت 

  إخفاء الوالدة. 

 *   *   *  



  

  

  

رس اا  

  أد ادة

وا ا دة: لا ا ا:  

  تقريب الدليل: 

تقدَّ تقرَّ   -   ١ فيام  أنَّ ر  الناس متوقِّ   م    فة عٰىل شخص معصوم يف كلِّ هداية 

  زمان بمقتٰىض اللطف اإلهلي. 

  ة حصوهلا فينا. لع عٰىل كيفيَّ مل نطَّ   وهذه اهلداية الزمة وإنْ 

ت  ة دلَّ األدلَّ   وأنَّ ، ة أحد عرش إماماً ن هذا شأهنم يف األُمَّ وقد انقٰىض ممَّ   -  ٢

ة  م شطر من هذه األدلَّ م اثنا عرش إمامًا ال يزيدون وال ينقصون، وقد تقدَّ عٰىل أهنَّ 

  حقة.ويف ثنايا بعض الدروس الالَّ  ،ل حتديداً س األوَّ يف الدر

أنْ  ذلك  من  عرش   فلزم  الثاين  بإمامة  يدلّ   وإنْ     منهم   نعتقد  عٰىل  مل  نا 

  . والدته دليل خاصٌّ 

املفيد  الشيخ  العقل    :   قال  يقتضيه  ما  ذلك  عٰىل  الدالئل  (فمن 

األحكام  باالستدالل الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه يف  

كلِّ  يف  املكلَّ   ، زمان  والعلوم  خلو  بوجوده  الستحالة  يكونون  سلطان  من  فني 

عٰىل من هذا سبيله من    ووجوب النصِّ   ، أقرب إٰىل الصالح وأبعد من الفساد...

أحٍد   ن سواه، وعدم هذه الصفات من كلِّ زه ممَّ لتميُّ  ، األنام أو ظهور املعجزة عليه

احل  إمامته أصحاب  أثبت  بن عيلٍّ سوٰى من  املهدي    سن  ابنه  ما    ، وهو  عٰىل 
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جاء  نَّبيَّ  ما  وتعداد  النصوص  رواية  إٰىل  اإلمامة  معه يف  حيتاج  لن  أصل  وهذا  اه، 

  .)١( ته بثابت االستدالل)وصحَّ  ، ة العقوللقيامه بنفسه يف قضيَّ  ، فيها من األخبار

االعتقاديَّ ( يف    وقال   وجوده؟    : قيل   (فإنْ   : ) ة النكت  عٰىل  الدليل  ما 

 خلال الزمان  فيه من إمام معصوم وإالَّ  بدَّ  زمان ال  كلَّ  فاجلواب: الدليل عٰىل ذلك أنَّ 

  . ) ٢( زمان)   ه لطف، واللطف واجب عٰىل اهللا تعاٰىل يف كلِّ من إمام معصوم، مع أنَّ 

يف   ذكره  الذي  تفصيالً   ) اإلرشاد(والوجه  تطرَّ   ، أكثر  إٰىل  حيث  ق 

، ومل    ل إمجاع األصحاب عٰىل شخصه بعد شهادة أبيه بَ من قِ   ̈  تشخيصه

مها األوسط هو  فحدُّ   ،يذكر ذلك هنا، وفيام عدٰى هذا فالدليالن من واٍد واحدٍ 

رصَّ  الذي  هنااللطف  به  بـوعربَّ   ،ح  هناك  عنه  املكلَّ     خلو  من  (الستحالة  فني 

  سلطان يكونون بوجوده أقرب). 

أنْ إالَّ  باإنَّ   :يقال    يريد  اإلرشاد   -  لألوَّ ه  يف  بسرية    -  ما  االستدالل  هو 

ا هنا فهو دليل عقيل  ة للطف فيه، وأمَّ العقالء عٰىل تنصيب السلطان وال مدخليَّ 

ولعلَّ  اللطف،  حدُّ بمالك  دليلني  فيكونان  األقرب،  العقالء    ه  عمل  أحدمها 

  واآلخر العقل. 

زمان،    يف كلِّ   العقل يقتيض بوجوب الرئاسة  (إنَّ   :  د املرتٰىض قال السيِّ 

  وإذا ثبت هذان األصالن مل يبَق   ،من كونه معصومًا مأمونًا...  بدَّ   الرئيس ال  نَّ أو

  ، ه صاحب الزمان بعينه...من القول بأنَّ   بدَّ   فال   ،  إمامة من نشري إٰىل إمامته...إالَّ 

دون   اإلمام هو ابن احلسن   وإذا علمنا بالسياقة التي ساق األصالن إليها أنَّ 

  .)٣( غريه...)

 
 ). ٣٤٣و ٣٤٢/ ص ٢(ج  ) اإلرشاد١(

 ). ٤٥و ٤٤(ص  ة) النكت االعتقاديَّ ٢(

 . )٢٩٥و ٢٩٤/ ص ٢(ج ) رسائل الرشيف املرتٰىض ٣(
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الناس عند اإلمهال وفقد    نَّ أمالك وجوب الرئيس هو (  وقد أشار إٰىل أنَّ 

أمواهلم وتفسد  القبيح،  يف  يبالغون  ذلك    وخيتلُّ   ،الرؤساء  يف  واألمر  نظامهم، 

  .)١( واإلشارة إليه كافية) ، حيتاج إٰىل دليل  أظهر من أنْ 

األوسط هو البدهية التي تقتيض حفظ النظام، يف سياق   احلدَّ   ويظهر منه أنَّ 

أنَّ  اللطف العقيل حيث قال: (إنَّ كالم آخر له يف نفس الصفحة    ه يشري إٰىل دليل 

  اإلمامة لطف). 

املحقِّ  احليلِّ قال  بيَّ (أمَّ   :  ق  فقد  والدته،  تصحيح  أنَّ نَّ ا  قيام  ه  ا  فيه  يكفي 

من قال    كلَّ   الزمان ال خيلو من إماٍم معصوم، ونحن نعلم أنَّ   ة أنَّ الداللة العقليَّ 

ن تصحيح  بذلك قال بإمامة املشار إليه، وهذا دليل عٰىل وجوده، وبذلك يتضمَّ 

  .)٢( غني عن اإلشارة إٰىل من شاهده...)والدته، ويُ 

السيوري  املقداد  الشيخ  ا  :   قال  ووجوب  بوجوده...(...    ، لقطع 

  .)٣(ووجوب عصمته)  ، زمان لوجوب نصب الرئيس يف كلِّ و

 *   *   *  

 
 ).٢٩٤/ ص ٢(ج  ) رسائل الرشيف املرتٰىض ١(

 ). ٢٧٧(ص  ينصول الدِّ ) املسلك يف أُ ٢(

 ).٣٧٧(ص ) إرشاد الطالبني ٣(



  

  

  

 ديرس اا  

  أد ادة

ا ام  دةا: دا د:  

  تقريب الدليل: 

من  ت  دلَّ  أنَّ العديد  عٰىل  االثني    ̈   اإلمام   الروايات  ة  األئمَّ أحد  هو 

بل   عرش عنه،  بالكناية  عليه  داللتها  منها  خمتلفة،  أنحاء  الداللة  وهلذه   ،

ة   األئمَّ من  دًا  حمدَّ وعددًا  رقًام  حيمل  أنَّه  اختالف    والترصيح  وحسب 

،  ، فتارًة هو الثاين عرش منهم، وتارًة هو التاسع من ولد احلسني    اإلمام 

  ، وهكذا. وتارًة هو السادس من ولد الصادق  

. األحاديث الرشيفة عىلٰ وداللة هذه    والدته ممَّا هو ظاهر جيلٌّ

  . التاسع من ُولد احلسني  ̈ ه نَّ أ منها:

از ومن نصوصها ما رواه   : «... وهو  عن رسول اهللا      القّمي  اخلزَّ

  .)١( التاسع من صلب احلسني»

  .   السابع من ُولد الباقر ¨ه نَّ أ ومنها:

عن أيب محزة    النعامين  الشيخ  رواه ا ورد من نصوص هذه الطائفة ما  وممَّ 

ق   تفرَّ فلامَّ   ، ذات يوم   الباقر    د بن عيلٍّ قال: كنت عند أيب جعفر حممّ   ، الثاميل

أبا محزة «يا  يل:  قال  له    ،من كان عنده  تبديل  الذي ال  املحتوم  اهللا  من  قيام  عند 
 

 ). ١٠٧كفاية األثر (ص ) ١(
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، ثّم قال:  »، فمن شكَّ فيام أقول لقي اهللا سبحانه وهو به كافر وله جاحدقائمنا

ي  بأيب  « باسمي،  املسمَّ وُأمِّ بعدياملكنَّوٰى  من  السابع  بكنيتي،  يمأل  ٰى  من  بأيب   ،

  .)١( »األرض عدالً وقسطًا كام ُملِئَت ظلًام وجورًا...

  . السادس من ُولد الصادق  ¨ه نَّ أ ومنها:

رواه ما  الطائفة  هذه  نصوص  السيِّ   الصدوق    الشيخ   ومن  د  عن 

عن   «إنَّ     الصادقاحلمريي  فيه:  جاء  طويل  حديث  ستقع    يف  الغيبة 

  .)٢( بالسادس من ُولدي...»

  . اخلامس من ُولد السابع موسٰى بن جعفر   ¨ه نَّ أ ومنها:

رواه  ما  الطائفة  هذه  نصوص  اإلسالم   من  اإلمام    الكليني    شيخ  عن 

جعفر  بن  فُ   موسٰى  «إذا  يف    دَ قِ :  اهللا  فاهللا  السابع  ُولد  من  اخلامس 

  .)٣( أديانكم...»

عيلِّ   ¨ه  نَّ أ  ومنها: احلسن  أيب  اإلمام  ُولد  من  موسٰى    الرابع  بن 

  .   الرضا

ان  عن الريَّ    ا ورد من نصوص هذه الطائفة ما رواه الشيخ الصدوقوممَّ 

الرابع  : أنت صاحب هذا األمر؟ فقال: «... ذاك    قلت للرضا  : بن الصلت

  وعدالً   ره فيمأل [به] األرض قسطاً ظهِ يُ   به اهللا يف سرته ما شاء، ثمّ غيِّ يُ ،  من ُولدي

  .)٤( »وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ 

  . الرضا   د بن عيلٍّ من ولد اإلمام حممّ الثالث   ¨ه نَّ أ ومنها:

 
 ). ١٧/ ح ٤/ باب ٨٩و ٨٨الغيبة للنعامين (ص ) ١(

ين (ص ) ٢(  ). ٢٣/ ح ٣٣/ باب ٣٤٢كامل الدِّ

 ). ٢الغيبة/ ح / باب يف  ٣٣٦/ ص ١الكايف (ج ) ٣(

 . )٧/ ح ٣٥/ باب ٣٧٦(ص  ين) كامل الدِّ ٤(
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الطائفة ما رواه الشيخ الصدوقوممَّ  عن عبد      ا ورد من نصوص هذه 

سيِّ العظيم،   عٰىل  دخلت  حممّ قال:  عيلِّ دي  بن  موسٰى   د  أُ     بن  أنْ روأنا    يد 

القائم   إنَّ  ، يا أبا القاسم« فقال يل:  فابتدائيأهو املهدي أو غريه؟  أسأله عن القائم

طاع يف ظهوره، وهو الثالث من  ويُ   ظر يف غيبته، نتَ يُ   ا هو املهدي الذي جيب أنْ منَّ

من الدنيا    ه لو مل يبَق باإلمامة إنَّ   ناة وخصَّ بالنبوَّ     داً ولدي، والذي بعث حممّ 

  وعدالً   فيمأل األرض قسطاً   خيرج فيه  ٰى ل اهللا ذلك اليوم حتَّ  يوم واحد لطوَّ إالَّ 

له أمره يف ليلة، كام أصلح   حصلِ ليُ   اهللا تبارك وتعاىلٰ   ، وإنَّ وظلامً   ت جوراً ئَ لِ كام مُ 

  .)١( »رسول نبيٌّ  فرجع وهو إذ ذهب ليقتبس ألهله ناراً    أمر كليمه موسٰى 

  . د اهلادي  بن حممّ  من ُولد اإلمام أيب احلسن عيلِّ   ¨ه نَّ أ ومنها:

عن الصقر بن أيب     ومن نصوص هذه الطائفة ما رواه الشيخ الصدوق

اإلمام بعدي    يقول: «إنَّ     الرضا  د بن عيلٍّ بن حممّ   دلف، قال: سمعت عيلَّ 

ت  ئَ لِ وبعد احلسن ابنه القائم الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ   ،احلسن ابني

  .)٢( »وظلامً  جورًا 

  . د احلسن  خلف أيب احلسن وابن أيب حممّ   ¨ه نَّ أ ومنها:

عن داود بن     ومن نصوص هذه الطائفة ما رواه شيخ اإلسالم الكليني

فكيف    ، احلسنيقول: «اخللف من بعدي      قال: سمعت أبا احلسن   ،القاسم

كم ال  َم جعلني اهللا فداك؟ فقال: «إنَّ ـفقلت: ولِ   ، »؟لكم باخللف من بعد اخللف

  : فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: «قولوا ، لكم ذكره باسمه» وال حيلُّ  ،ترون شخصه

  .)٣( »  د ة من آل حممّ احلجَّ 

 
 . )١/ ح ٣٦/ باب ٣٧٧(ص ين كامل الدِّ  راجع: )١(

 . )١٠/ ح ٣٧/ باب ٣٨٣(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 .)١٣ح   /أيب حمّمد  / باب اإلشارة والنصِّ عىلٰ ٣٢٨/ ص ١(ج ) الكايف ٣(
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حممّ نَّ أ  ومنها: أسامء:  ثالثة  توالت  إذا  وعيلٌّ ه  هو    د  الرابع  كان  واحلسن 

  : انالقائم، وفيه نصَّ 

ل  قال: «إذا      عن أيب عبد اهللا   رواه الشيخ الصدوق  ما    النصُّ األوَّ

اآلخر    والنصُّ   ،)١( كان رابعهم قائمهم»  ، واحلسن  د وعيلٌّ حممّ  :توالت ثالثة أسامء

  .)٢( )دالئل اإلمامةصاحب (رواه 

  .  ة الثاين عرش من األئمَّ  ¨ه نَّ أومنها: 

عن أيب      ا روي من نصوص هذه الطائفة ما رواه الشيخ الصدوقوممَّ 

الباقر  جعفر   عيلٍّ  بن  يُ حمّمد  الذي  عرش  الثاين   ...» بن  صيلِّ :  عيسٰى   

  .)٣( »...خلفه  مريم

  هبا عٰىل العدد.   دلُّ ستَ ظ كطوائف يُ لحَ تُ  خرٰى يمكن أنْ وهناك نصوص أُ 

 املعدود،  العدد ومل يتعنيَّ معظمها  نت  مة قد تضمَّ األخبار املتقدِّ   إنَّ   قيل:  إنْ 

م كدليل عٰىل والدة  فال ينفع ما تقدَّ   ، وكالمنا يف انطباق العدد األخري عٰىل املعدود

  . ¨ اإلمام 

  قلنا: 

نها  واملطلق م  ،نت ذكر العدد واملعدودأغلب هذه الروايات تضمَّ   نَّ أ  -  ١

باخلاصِّ قيَّ يُ  اهلاديد  اإلمام  كقول   ،  ابني احلسن  بعدي  «اإلمام  وبعد    ،: 

  احلسن ابنه القائم». 

حتَّ   نَّ أ  -   ٢ بالوجدان  ومشاهد  احلال  معلوم  األخبار  هبذه  ٰى  املعدود 

يقرُّ  عيلٍّ   أنَّ   املخالف  و    من  عيلٌّ   ، احلسنياحلسن  ولده  احلسني  ومن    ، ومن 

 
 . )٣/ ح ٣٣/ باب ٣٣٤(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 .)٤٢٢/٢٦/ ح ٤٤٧(ص ) دالئل اإلمامة ٢(

 . )١٧/ ح ٣٢/ باب ٣٣٢و ٣٣١(ص  ين) كامل الدِّ ٣(
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ومن موسٰى    ، ومن جعفر ولده موسٰى   ، د ولده جعفرومن حممّ   ، دولده حممّ   عيلٍّ 

عيلٌّ  عيلٍّ   ،ولده  حممّ   ومن  حممّ   ، دولده  عيلٌّ ومن  ولده  عيلٍّ   ،د  ولده    ومن 

  .   احلسن

ا ال خالف فيه،  فهم ال خالف هلم يف ذلك، فانطباق العدد عٰىل املعدود ممَّ 

  ات. بل من الرضوريَّ 

احلسنأمَّ  ولد  يف  اخلالف  وقوع  مناشئف    ا  الوالدة    ألنَّ   ،له  أصل 

  م يف الدرس التاسع. تقتيض اإلخفاء عٰىل ما تقدَّ 

ل  بَ وقد روي اخلالف فيها من قِ   ، ل عليهعوَّ أغلبها ضعيف ال يُ   إنَّ قيل:    إنْ 

  فال تفيد علًام.  ، املخالفني أو الواقفني

ولو    إنَّ قلنا:   التواتر  إٰىل  ينته  مل  إذا  الطوائف  هذه  من  الكبري  العدد  هذا 

  عليه من نصوص بعد ذلك؟  فلعمري ماذا يدلُّ  ، اإلمجايل

ٰى  هل سلم أحٌد من الطعن حتَّ   : كا الطعن مع هذه األخبار فقل يل بربِّ أمَّ 

  ؟ تسلم عقيدة كان اقتضاء والدة صاحبها اخلفاء

 *   *   *  



  

  

  

 مرس اا  

  أد ادة

 اا:  دية او   مدة او د ¨:  

بنفسه  وهو ، ¨  ل االستدالل هبذا الدليل عٰىل إمامتهم يف الفصل األوَّ تقدَّ 

  يقتيض والدته ببيان: 

ة اثنا عرش  األئمَّ   وثبت أنَّ   ،زمان  ثبت وجوب اإلمامة يف كلِّ   بعد أنْ   -   ١

  إمامًا فقط. 

من وجود    بدَّ   فال،    ة عٰىل موت اإلمام احلادي عرشت األدلَّ ودلَّ   -  ٢

  مل نشاهده.   فنحن نقطع بوجوده ووالدته وإنْ ، ¨ اإلمام الثاين عرش 

 ااا:  عدة: اا  

  تقريب الدليل: 

لغةً عرَّ يُ  اإلمجاع  االتِّ بأنَّ   ف  بأنَّ ه  واصطالحًا  اتِّ فاق،  يوجب  ه  حديس  فاق 

  ثبوت املحمول للموضوع. 

أنَّ واملالَح  حّس قضيَّ   ظ  الوالدة  حدسيَّ يَّ ة  ال  عليها  ة  االستدالل  فيكون  ة، 

  ام قال هبا تبعًا ملا دلَّ والدة إنَّ من قال بال  ز، باعتبار أنَّ باإلمجاع فيه نوع من التجوُّ 

أوجب    وملا كثر من قال به إٰىل حدٍّ   ، ة عليها، فيكون أشبه بالرأي يف املسألةمن أدلَّ 

وهو يف   ،ةيَّ فاقهم ذا أمهّ اتِّ  ، ألنَّ ، وال يرضُّ امجاع نقل ذلك عنهم، فيكون مدركي� اإل 

اإلمجاع عٰىل الوالدة مجلة  نقل  ة ثبوت املحمول للموضوع، وكيف ما كان فقد  قوَّ 

  من علامئنا نذكر من بينهم: 
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املفيد  -  ١ األدلَّ ،    الشيخ  وقيام   ...) أنَّ قال:  عٰىل  من  ة  معصوم  ه 

عليه  عٰىل من هذا سبيله من األنام، أو ظهور املعجز    ووجوب النصِّ   ، ت...الزالَّ 

سواه، ممَّ زه  لتميُّ  كلِّ   ن  من  الصفات  هذه  إمامته    وعدم  أثبت  من  سوٰى  أحد 

  .)١( اه...)نَّعٰىل ما بيَّ  ،وهو ابنه املهدي،   أصحاب احلسن بن عيلٍّ 

أنَّ  وتعنيُّ اتِّ   بتقريب:  تشخيصه  عٰىل  األصحاب  وأنَّ فاق  شخصه  ه   

  ، عبارة ثانية عن اإلمجاع. ¨ املهدي 

الطويس  -   ٢ (وأمَّ ،    الشيخ  أنَّ ا  قال:  عٰىل  باألخبار    الدليل  املراد 

أئمَّ  هبا  أنَّ   تنا  واملعني  أنَّ فهو  األخبار  هبذه  ثبت  إذا  يف    ه  حمصورة  اإلمامة 

ة  األُمَّ   م ال يزيدون وال ينقصون، ثبت ما ذهبنا إليه، ألنَّ االثني عرش إمامًا، وأهنَّ 

هبا من يذهب إٰىل   املراد إنَّ   : فهو يقول  ،قائل يعترب العدد الذي ذكرناه  :بني قائلني

  : - مع اعتبار العدد    - ومن خالف يف إمامتهم ال يعترب هذا العدد، فالقول  إمامته،  

  .)٢( ٰى إٰىل ذلك وجب القول بفساده)وما أدَّ  ، خروج عن اإلمجاع  ،املراد غريهم نَّ إ

  ، دد ومنطبق عٰىل حمدَّ وهو حمدَّ   ، ا ثبتت به الوالدة دليل العددممَّ   بتقريب: أنَّ 

  وخمالفة ذلك خروج عن اإلمجاع. ، ¨ ة بن احلسنن انطبق عليه العدد احلجَّ وممَّ 

أباه مل يمت    فقوا عٰىل أنَّ قال: (واتَّ ،    البحراين   الشيخ ميثم بن عيلٍّ   -   ٣

مه احلكمة وفصل اخلطاب، وأبانه من سائر اخللق  ٰى أكمل اهللا تعاٰىل عقله وعلَّ حتَّ 

  .)٣( األوصياء وقائم الزمان) ج وويصُّ جَ إذ كان خاتم احلُ  ، هبذه الصفة

السيوري  -   ٤ املقداد  الفاضل  قال  الشيخ  (إنَّ ،  ل :  دلَّ امَّ ـه  الدليل عٰىل     

سيِّ  املنتظر  إمامة  والسالم ( دنا  الصالة  وأنَّ )عليه  ال  كلَّ   ،  إمام    بدَّ   زمان  من 

 
 . )٣٤٢/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ١(

 ).١٥٧(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 .)٢٠١(ص ) النجاة يف القيامة ٣(
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إٰىل آخر زمان      وجب وجوده وبقاءه من حيث موت أبيه احلسن  ،معصوم 

وهو باطل باإلمجاع    ،ا القول بوجوب إمامة معصوم غريه لزم إمَّ التكليف، وإالَّ 

  .)١( وهو باطل...) ، أو خلو زمان عن إمام 

الطربيس   -   ٥ قال  الشيخ  وجوب  ،  العقيل  بالدليل  ثبت  (إذا   :

صفته من األنام، أو ظهور املعجز    ه  من هذ عىلٰ   وثبت وجوب النصِّ   ، اإلمامة...

املميِّ   الدالِّ  أحد بعد وفاة أيب    وعدم هذه الصفات من كلِّ   ، ن سواهز له عمَّ عليه 

، سوٰى من  عيت اإلمامة له يف تلك احلالن ادُّ العسكري ممَّ   د احلسن بن عيلٍّ حممّ 

  .)٢( ...) ت إمامته تمن ولده، القائم مقامه، ثب  أثبت إمامته أصحابه 

  هو إمجاع عٰىل اإلمامة.  ما مرَّ  إنَّ  قلت: إنْ 

  وال يمنع من داللته عٰىل الوالدة باملالزمة.  ، م يف بعضهاسلِّ نُ  قلت: 

 اا  دةدة:اا د ا :  

  تقريب الدليل: 

ُس  من  تُ نَالعقيقة:  اإلسالم  الولدذبَ ن  عن  فداًء  فيها  ،ح  ورد    كلُّ «  :وقد 

بعقيقته  مرهتن  املستحبَّ )٣( »امرئ  من  وهي  الرشعيَّ ،  النبيُّ ات  عقَّ  وقد    ة، 

واحلسني     األكرم  احلسن  عند    عن  املسلمون  يفعل  وكذلك   ،

العسكري احلسن  واإلمام  هبا      مواليدهم،  قام  التي  التدابري  ضمن  ومن 

  ا ورد يف ذلك:عنه بعقاق كثرية، وممَّ  عقَّ  أنْ  ¨ ة إلثبات والدة ولده احلجَّ 

العمري  -   ١ جعفر  أيب  وُ امَّ ـل  : عن  حممّ     د السيِّ   دَ لِ   أبو  :    د قال 

فقال له: «اشرت عرشة آالف رطل    ، إليه، فصار إليه  َث عِ فبُ   ، «ابعثوا إٰىل أيب عمرو»

 
 .)٣٤٦(ص ة ) اللوامع اإلهليَّ ١(

 .)٢٢٥/ ص ٢(ج ) إعالم الورٰى ٢(

 .)٣/ باب العقيقة ووجوهبا/ ح ٢٥/ ص ٦(ج  الكايف) ٣(
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وفرِّ  حلم  رطل  آالف  وعرشة  هاشم]خرب  بني  عٰىل  قال:  [أحسبه  عنه    قَّ وعُ   ،قه 

  .)١( بكذا وكذا شاة»

ح فيها  العقيقة مالزمة هلا، بل ُرصِّ   وداللة الرواية عٰىل الوالدة من جهة أنَّ 

  نت نوعني من العقيقة: د، وقد تضمَّ ا لوالدة السيِّ أهنَّ 

رطل  ل:األوَّ  آالف  وهي عرشة  اللحم  (   ، عقيقة  يقارب  ما  )  ٤٠٠٠وهو 

اخلبز له  فإذا ضممنا  اللحم،  من  اخلرب    صيب كلِّ ن  فإنَّ   ،كيلو  شخص رطل من 

 ) يقارب  ما  إٰىل  اخلرب  وصل  وبذلك  وهي  ١٠واللحم،  عائلة،  أو  فرد  آالف   (

هو   كام  اللحم؟  هذا  مناسبة  هي  ما  األقل:  عٰىل  منهم  بعضًا  أو  تسأل  بدورها 

  . متعارف لدينا، وبذلك ينتقل خرب الوالدة بشكل ال ينايف الكتامن املطلوب

شاة  قَّ عُ «:  قوله  الثاين:  وكذا  بكذا  نسبي�   ، »عنه  كبري  عدد  إٰىل  يشري    ا وهو 

  ضاف إٰىل العرشة آالف رطل. يُ 

بكبش      دموالي أبو حممّ   ه إيلَّ قال: وجَّ ،  عن إبراهيم بن إدريس  -  ٢

«عُ  ابني فالن  قَّ وقال:  ففعلت  ْل وكُ   ،عن  أهلك»،  ذلك  ثمّ   ،وأطعم  بعد    ، لقيته 

وُ  الذي  «املولود  يل:  مات»  دَ لِ فقال  إيلَّ وجَّ   ثمّ   ، يل  وكتب  ه  اهللا  «:  بكبشني  بسم 

عُ  الرحيم،  موالك  قَّ الرمحن  عن  الكبشني  وأطعم  هنَّ  وُكْل   ، هذين  اهللا  أك 

  .)٢( ولقيته بعد ذلك، فام ذكر يل شيئاً  ، ففعلت ،إخوانك»

ة  «مات» حيتمل للتقيَّ   :وىلٰ ة األُ وقوله يف املرَّ   ، وداللته عٰىل الوالدة واضحة

أنَّ   ،الراويأو اخلوف عٰىل   بداللة    ا ال يرضُّ أو غري ذلك ممَّ   ، ومات  دَ لِ ه وُ أو فعالً 

  الرواية عٰىل املطلوب. 

  ولدين.    لإلمام احلسن العسكري ف أو يشتهر أنَّ عرَ ه مل يُ إنَّ  قلت: إنْ 

 
 . )٦/ ح ٤٢/ باب ٤٣١(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ). ٢١٤/ ح ٢٤٦و ٢٤٥الغيبة للطويس (ص ) ٢(
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  نحن وداللة الرواية ال بصدد إثبات أو نفي غري ذلك. قلت: 

والتتبُّ  العلم  أهل  بعض  وُ لعلَّ   : عوقال  ثمّ   دَ لِ ه  ومات  له    دَ لِ وُ   فعالً 

الذي حيتمل    ه ال أثر له سوٰى هذا النصِّ اب عنه بأنَّ ُجي   ، ويمكن أنْ ¨ املهدي 

  م.التوجيه املتقدِّ 

حممّ   -  ٣ أيب  صاحب  إبراهيم  وجَّ أنَّ     د عن  قال:  إيلَّ ه  أبو    ه  موالي 

الرحيمإيلَّ   بأربعة أكبش وكتب  حمّمد   الرمحن  هذه عن  )  قَّ (عُ   ، : «بسم اهللا 

  .)١( أك اهللا وأطعم من وجدت من شيعتنا»هنَّ ْل وكُ  ، د املهديابني حممّ 

حممّ   -   ٤ أنَّ عن  الكويف  إبراهيم  بن  حممّ   د  من      د أبا  بعض  إٰىل  بعث 

مذبوحةسامَّ  بشاة  يل  حممّ   ، ه  ابني  عقيقة  من  «هذه  أنَّ )٢( د»قال:  منها  ويظهر   ،  

  وهذه بعض منها.  ،العقاق كثرية

 *   *   *  

 
 .)٢٨/ ص ٥١(ج ) بحار األنوار ١(

 . )١٠/ ح ٤٢/ باب ٤٣٢(ص  ين) كامل الدِّ ٢(



  

  

  

 رس اا  

  أد ادة

 ت ددس: اا دة اا:  

  تقريب الدليل: 

  : الفراغ منه، ويقالالتوقيع يف اللغة: مأخوذ من األثر، وهو إحلاق فيه بعد  

وُس  سقط،  أي  اليشء  ألنَّ مّ وقع  به  التوقيع  ألنَّ ي  أو  الكتاب،  يف  تأشري  سبب  ه  ه 

  وقوع األمر وإنفاذه. 

  ب يف أسفل الكتاب من إمضاء األمر أو رفضه. كتَ فوه اصطالحًا: ما يُ وعرَّ 

أُ وممَّ  املؤمنني   رَ ثِ ا  أمري  صوحان      عن  بن  صعصعة  لكتاب  توقيعه 

كل   بـ حيسن»«قيمة  ما  واختصَّ )١( امرئ  اإلمام  ،  عن  صدر  بام  بعد  فيام  ت 

ـ   ¨ املهدي  الوكالء ال التي  ٢٠(   للسفراء األربعة وغريهم من  ) يف زمن الغيبة 

  ) عامًا. ٧٠ت ما يقارب ( امتدَّ 

) توقيعًا تقريبًا، أي  ٩٠ ( ة الطويلة مل يصل إالَّ والتوقيعات يف هذه الفرتة الزمنيَّ 

تق   ه يف كلِّ نَّ إ  إالَّ سنة  به  االطمئنان  يمكن  ال  ما  توقيع واحد، وهذا  إذا  ريبًا يصدر   

:  هناك توصية يف إتالف التوقيعات ملن تصل هلم كام يف هذا النصِّ   ضممنا إليه أنَّ 

قال: جاءين أبو جعفر فمٰىض يب    ، املتييل   ثني أبو عيلٍّ قال: حدَّ   ، عن سعد بن عبد اهللا 

فإذا فيه رشح مجيع ما حدث    ، فقرأه عيلَّ  كتاباً  وأخرج  ، وأدخلني خربة  ، ة اسيَّ  العبَّ إىلٰ 

ذ بشعرها وخترج من الدار وحيدر  ؤَخ تُ   - عبد اهللا    مّ يعني أُ   - فالنة    أنَّ   وفيه   ، عٰىل الدار 
 

 .)٢٨٨/ ص ٤(ج  ) العقد الفريد١(
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  قال يل: احفظ، ثمّ   ثمّ   ، ا حيدث وأشياء ممَّ   ، - السلطان    هبا إٰىل بغداد، فتقعد بني يدي 

  .) ١( ة حيدث ما حدث بمدَّ   قبل أنْ وذلك من    ، ق الكتاب مزِّ 

من جانب آخر نالحظ اإلشارة إٰىل احلجم الكبري للتوقيعات الصادرة من  

التوقيعات رغم  خالل ما يتحدَّ  القاسم بن العالء وكثرة ما يرد عليه من  ث عنه 

األربعةبُ  السفراء  دار  عن  آذربيجانعده  يف  يسكن  كان  إذ  تنقطع    :،  ال  (وكان 

د بن عثامن العمري  عٰىل يد أيب جعفر حممّ     توقيعات موالنا صاحب الزمان

القاسم  [يد]  وبعده عٰىل   س اهللا روحهام)، فانقطعت  بن روح (قدَّ [احلسني]  أيب 

  .)٢( لذلك...)   فقلق ، عنه املكاتبة نحوًا من شهرين

ن خروج التوقيعات من  ة لدٰى الطائفة وعلامئها م وعٰىل أساس هذه املعروفيَّ 

املقدَّ  داللتها عٰىل كون من خترج منه مولودًا ال حيتاج إٰىل استدالل    فإنَّ   ، سة الناحية 

الصدوق   الشيخ  أمثال  نجد  لذلك  برهان،  يُ   وإقامة  بابًا  هلا  يفرد  لها  رِس عندما 

التوقيعات  : ذكر ٤٥باب : ( حيث يقول   إرسال املسلَّامت يف كوهنا صادرة عنه 

ا ما  وأمَّ ( حيث قال:      ، وكذلك فعل الشيخ الطويس ) ٣( )   الواردة عن القائم 

  . ) ٤( ) من التوقيعات فكثرية نذكر طرفًا منها     ظهر من جهته 

نُ   إنَّ   قلت:  إنْ  نُ   َل قِ ما  توقيعات،  من  وهم  لَ قِ لنا  األربعة،  السفراء  عن  ت 

إالَّ   وإنْ  الوثاقة،  درجات  أعٰىل  يف  أنَّ كانوا  حقِّ   يف  حيتمل  والغفلة،  ه  الكذب  هم 

  . ¨ وبالتايل ال يوجد اطمئنان بصدور هذه التوقيعات عن اإلمام 

  قلت: 

هلذا    نَّ أ  -   ١ يعريون  ال  والعقالء  النقلة،  مجيع  يف  موجود  اخلطأ  احتامل 

 
 . )٢٠/ ح ٤٥باب / ٤٩٨(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ). ٢٦٣/ ح ٣١٠(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 . )٤٨٢(ص  ين) كامل الدِّ ٣(

 ).٢٨٥(ص  لطويسل) الغيبة ٤(
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أيَّ  حجّ   ، ةيَّ أمهّ   االحتامل  عٰىل  سريهتم  جرت  كام  يَّ لذلك  والسفراء  الثقة،  خرب  ة 

  سيأيت يف ترمجة حاهلم هم يف أعٰىل درجات الوثاقة، فهذا االحتامل ال قيمة له. 

بخطِّ   نَّ أ  -   ٢ تصدر  كانت  أهنَّ   ̈   اإلمام   التوقيعات  أو  ال  بخطوطهم  ا 

  م.ٰى يأيت االحتامل املتقدِّ مشافهة حتَّ 

طرح    -   ٣ وهو  أحد،  به  يلتزم  مل  فاسد  الزم  بخرب  يلزم  املنقول  الرتاث 

  الواحد. 

  ة ما دلَّ الصحيح فيهم (رضوان اهللا عليهم) لرصاحة وصحَّ   عٰىل أنَّ   -   ٤

يا إليك عنِّ  ٰى هذا االحتامل كام يف قوله عٰىل نفي حتَّ  يان،  ؤدّ ي يُ ي فعنِّ: «فام أدَّ

  .)١( ام الثقتان املأمونان»فإهنَّ  ،فاسمع هلام وأطعهام ، ي يقوالنوما قاال لك فعنِّ

 اا ورة ددة: : اا  

األُ  هبا  نحتاج  يعنون  ال  بحيث  والثبوت  الوضوح  من  وصلت  التي  مور 

ة  ة واملعاد، ومن ذلك إمامة األئمَّ معها إٰىل إقامة دليل، كاالعتقاد باهللا تعاٰىل والنبوَّ 

عرش األئمَّ   االثني  آخر  بوجود  اإليامن  فيكون  من  ه  وأنَّ     ة ،  مولود، 

  الرضورات التي ال حتتاج إٰىل إقامة برهان. 

ة، ويف املسائل  ة كالرضورات املنطقيَّ ت الرضورة يف العلوم العقليَّ رَ كِ وقد ذُ 

والدِّ العقائديَّ  العلوم    ، ةينيَّ ة  باختالف  ختتلف  عديدة  ومصاديق  موارد  وهلا 

سعةً  ختتلف  وكذلك  ختتلف    ًا، وضيق   والفنون،  الصالة  وجوب  عن  فرضورة 

املنكر عن  النهي  وجوب  التشهُّ   ،رضورة  رضورة  عن  خيتلفان  د  ومها 

  وغريمها.  ، والتسبيحات يف الصالة

ويُ  املذهب،  رضوري  أنَّ دَّ وموردنا  ثبوته    عٰى  يف  املذهب  رضوري 

 
 . )١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠/ ص ١(ج  ) الكايف١(
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الدِّ  عرش كرضوري  الثاين  اإلمام  فإمامة  عند    ¨  ين،  كالصالة  الثبوت  يف 

ة، وال نعني هبا أحد  البدهية املنطقيَّ   دليل عٰىل حدِّ املسلمني يف الثبوت ال حتتاج إٰىل  

املنطقيَّ  ا منحرصة، وموردنا ليس منها، بل هي ما  ة ليقال: إهنَّ أقسام الرضورات 

  . وتراكم الزمان جعله رضورةً  ، ينيالدِّ  عليه النصُّ  دلَّ 

ه يدخل يف املتواترات، وبالتايل  وقد يدافع عن هذا املعنٰى من الرضورة بأنَّ 

قد    ̈   والدة اإلمام   فيه أنَّ   ا ال شكَّ ة، وممَّ ل يف أحد أقسام الرضورة املنطقيَّ يدخ 

نع بالتواتر،  صغرً ثبتت  التواتر  ثبوت  يف  يناقش  من  كون  سيتوقَّ   ى م  يف  ف 

التواتر ليس منحرصًا    جياب بأنَّ   ه مع ذلك يمكن أنْ  أنَّ الرضورة هبذا املعنٰى، إالَّ 

  حصول العلم ولو برتاكم االحتامل.  قرينة توجب  ويشمل كلَّ  ، بالروايات

قلنا إذا  أنْ   إنَّ   :نعم،  هو  املذهبي  القضيَّ   الرضوري  من  تكون  جزءًا  ة 

يُ  ر وجود للمذهب دون هذا اجلزء، فيكون ثبوت والدة  تصوَّ املذهب بحيث ال 

  ̈   فيه، فوجود اإلمام   ا ال شكَّ هبذا املعنٰى من الرضوري ممَّ   ¨  اإلمام املهدي

م للمذهب وأحد أجزائه التي  ه مقوِّ وأنَّ  ،فيه ا ال شكَّ ة ممَّ ينيَّ املنظومة الدِّ كجزء من 

  عنه.  ال تنفكُّ 

فباإلمكان االعتامد عٰىل    ،عدم وجود دليل رشعي عٰىل الوالدة  َض رِ ولو فُ 

  الرضورة إلثباهتا. 

 *   *   *  



  

  

  

 ارس اا  

  أد ادة

 اا  :دةا ات اواا  دةا:  

  بنحوين:  ا روائي�   ¨ الطريق يف إثبات والدة اإلمام املهدي 

  :ةل: الروايات العامَّ النحو األوَّ 

  التواتر، منها:   دة قد تبلغ حدَّ طوائف متعدِّ وهي عٰىل 

من األرض   عَ فِ اإلمام رُ  قال: «لو أنَّ ،   عن اإلمام أيب جعفر الباقر -   ١

  .)١( ساعة لساخت بأهلها»

  . زمان جيلٌّ  وتقريب داللة هذه الطائفة عٰىل رضورة وجود إمام يف كلِّ 

: «من    اهللاعن رسول  ،    يف اخلرب الصحيح عن أيب عبد اهللا  -  ٢

  .)٢( ة»مات وليس له إمام مات ميتة جاهليَّ 

زمان رضورة للوقاية من    وتقريب داللتها عٰىل كون وجود اإلمام يف كلِّ 

  ة ظاهرة. امليتة اجلاهليَّ 

ومضموهنا ما    ،)٣( الً خترجيها مفصَّ  وقد مرَّ   ،أحاديث االثني عرش إماماً   - ٣

  .)٤( إمامًا»: «نحن اثنا عرش   عن أيب جعفر

 
 ). ١٠/ ح ٨/ باب ١٤٠و ١٣٩(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 .)١الناس عند ميضِّ اإلمام/ ح  / باب ما جيب عىلٰ ٣٧٨/ ص ١(ج ) الكايف ٢(

 وما بعده.  الثالثراجع الدرس ) ٣(

 ). ١٦/ باب / ح ٥٣٣/ ص ١(ج ) الكايف ٤(
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عٰىل لزوم وجود االثني عرش إمامًا، وقد مٰىض    ا تنصُّ وتقريب داللتها أهنَّ 

  من الثاين عرش.  بدَّ  فال ، منهم أحد عرش إماماً 

  :  تارك فيكم الثقلني: «إينِّ  حديث الثقلني املتواتر عن رسول اهللا   - ٤

ٰى يردا  ام لن يفرتقا حتَّ هنَّ إ و ،ومها اخلليفتان من بعدي ،كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي

  .)١( عيلَّ احلوض»

يدّل  ومل  االفرتاق،  بعدم  رصحية  داللته  قرين    وتقريب  وجود  عٰىل  دليل 

  من والدته ووجوده.  بدَّ  ، فال¨ ة بن احلسن للقرآن سوٰى احلجَّ 

اسع، وهي  مت مجلة منها يف الدرس التوقد تقدَّ   ، املولد  روايات خفيِّ   -  ٥

خفيِّ دالَّ  والدة  عٰىل  يُ   ة  الذي  أو  فخفيُّ   كُّ َش املولد  والدته،  عنوان    يف  املولد 

تها بعد  ثبِ كعنوان االثني عرش أو أحد الثقلني، وهلا أفراد عديدة، فخفاء الوالدة يُ 

ة عليها، وليس ينفيها، فهذه النصوص ظاهرة، بل  الروايات والقرائن الدالَّ   ضمِّ 

  ة. وهي الوالدة اخلفيَّ  ، ةة خاصَّ د ولكن بنحو وكيفيَّ ولَ ه يُ بعضها عٰىل أنَّ رصحية يف 

  :الوالدة ة عىلة الدالَّ النحو الثاين: الروايات اخلاصَّ 

  نأخذ منها:  ،وهي كثرية

كتوقيع    ،بَس ي وإثبات النَّعٰىل حصول الوالدة يف مقام التحدِّ   ما دلَّ   -  ١

العسكري  الكليني    اإلمام  رواه  صحيح    الذي  (باب  ونصُّ   ،بسند  ه: 

الصاحب  وُ   مولد  ومخسني      دَ لِ ،  مخس  سنة  شعبان  من  للنصف 

حممّ حدَّ   .ومائتني بن  احلسني  ٰ ثنا  معىلَّ عن  األشعري،  حممّ د  بن  بن    أمحد  عن  د، 

قُ     د قال: خرج عن أيب حممّ   ،دحممّ  الزبريي: «هذا جزاء من افرتٰى    َل تِ حني 

أنَّ  زعم  أوليائه،  يف  اهللا  اهللاه  عٰىل  قدرة  رأٰى  فكيف  عقب،  يل  وليس  »،  ؟يقتلني 

  .)٢(ومخسني ومائتني) ه (م ح م د) سنة ستٍّ له ولد سامَّ  دَ لِ ووُ 
 

 . )٦٤(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 .)٥١٤/ ص ١(ج  ) الكايف٢(
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أُ مرَّ   ورواه   والنصِّ ة  اإلشارة  باب  يف  رقم    خرٰى  الدار  صاحب  إٰىل 

  .)١( )٥احلديث ( 

ٰ   ) ينكامل الدِّ (يف     ورواه الصدوق  د البرصي يف   بن حممّ بسنده عن معىلَّ

م  وما تقدَّ   ،وهو الصحيح  ، دخرٰى بسنده عنه عن أمحد بن حممّ خ أُ َس نسخة، ويف نُ 

  .)٢( سقط

دلَّ   -  ٢ والنصِّ   ما  الوالدة  عن  السؤال  رواه    ، عليها  عٰىل  ما  ومنها 

عن أيب هاشم اجلعفري،    ، عن أمحد بن إسحاق  ، د بن حييٰى عن حممّ    الكليني

أسألك؟    جاللتك متنعني عن مسألتك، فتأذن يل أنْ :    دقال: قلت أليب حممّ 

يا سيِّ ْل فقال: «َس  حدث    هل لك ولد؟ فقال: «نعم»، فقلت: فإنْ   ، دي»، قلت: 

  سندًا.  ، واحلديث تامٌّ )٣( بك حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: «باملدينة»

    رية، منها ما رواه الشيخ الصدوقوهي كث ،  ¨عٰىل رؤيته    ما دلَّ   - ٣

د بن  قال: قلت ملحمّ   ، عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي،   د بن احلسن عن حممّ 

ِرِ�    حني قال له:    ه أسألك سؤال إبراهيم ربَّ إينِّ :    عثامن العمري 
َ
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، وله رقبة  فأخربين عن صاحب هذا األمر هل رأيته؟ قال: نعم]،  ٢٦٠  [البقرة:

  سندًا.  ، واحلديث تامٌّ )٤( -عنقه  وأشار بيده إىلٰ  -من ذي  

دلَّ   -   ٤ وجوده    ما  كونه  ،  ¨عٰىل  بعنوان  الناس  بني  املوسم  وحضوره 

  إالَّ     ينطبق عليه وعٰىل آبائه  اكان عام�   صاحب هذا األمر، وهذا العنوان وإنْ 

 
 .)٣٢٩/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 . )٣/ ح ٤٢/ باب ٤٣٠(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

الكايف  ٣( اإلشارة  ٣٢٨/ ص  ١(ج  )  باب  الدار    والنصِّ عىلٰ /  واحلديث    )؛٢ح    /صاحب 

 عٰىل ذلك أيضًا، فراجع.  ل ينصُّ األوَّ 

 . )٣/ ح ٤٣/ باب ٤٣٥(ص  ين) كامل الدِّ ٤(
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منهم  أنَّ  أحد  بقاء  وأنَّ ¨  سواه    عدم  له    ،  الرؤية  ينقل  الذي  الراوي 

ق االنحصار به، كام يف هذا  قِّ ُحي    املوسم ليس هو يف طبقة آبائه ̈  وحضوره

الصدوق  رواه  الذي  الصحيح  حممّ     احلديث  بن  عن  موسٰى  بن  د 

احلمريي حدَّ   : قال،    لاملتوكِّ  جعفر  بن  اهللا  عبد  حممّ   ،ثنا  عثامن  عن  بن  د 

صاحب هذا األمر ليحرض املوسم    واهللا إنَّ (، قال: سمعته يقول:    العمري

يعرفونه  كلَّ  وال  ويرونه  ويعرفهم  الناس  فريٰى  النصِّ   ،)١( )سنة  يليه    ويف  الذي 

السند:   ع(وبنفس  به  عهدي  وآخر  نعم،  فقال:  األمر؟  هذا  صاحب  ند  أرأيت 

«اللَّ  يقول:  وهو  احلرام  اهللا  وعدتني»  مَّ هُ بيت  ما  يل  روايات  )٢( )أنجز  وهناك   ،

  خرٰى هبذه املضامني. أُ 

دلَّ   -  ٥ العسكري   ما  اإلمام  عرض  إذ      عٰىل  أصحابه،  عٰىل  ولده 

حتدَّ  الروايات  من  مجلة  العسكري وردت  اإلمام  تدابري  عن  إثبات      ثت  يف 

فه عٰىل أصحابه أفرادًا أو مجاعات  عرَّ   من مجلتها أنْ وكان  ،  ¨  ة احلجَّ   ه والدة ولد

الصدوق   الشيخ  ما رواه  بينها  الظرف، ومن  يقتضيه  ما  بن    عن عيلِّ   حسب 

الورَّ  اهللا  حدَّ عبد  قال:  اهللاق،  عبد  بن  سعد  سعد    ،ثنا  بن  إسحاق  بن  أمحد  عن 

أيب حممّ  قال: دخلت عٰىل  بن عيلٍّ د  األشعري،  ُأ     احلسن  أنْ وأنا  أسأله    ريد 

اهللا تبارك وتعاٰىل    إنَّ   ،عن اخللف [من] بعده، فقال يل مبتدئًا: «يا أمحد بن إسحاق

آدم  منذ خلق  األرض  خيل  أنْ ،    مل  إٰىل  من حجَّ   وال خيلها  الساعة  ة هللا  تقوم 

بركات    رجنزل الغيث، وبه ُخي به يدفع البالء عن أهل األرض، وبه يُ ،  عٰىل خلقه

له:  قال:    ، »األرض اهللافقلت  رسول  بن  بعدك؟    ، يا  واخلليفة  اإلمام  فمن 

خرج وعٰىل عاتقه غالم كان وجهه القمر   ثمّ   ، فدخل البيت  ، مرسعاً    فنهض

 
 . )٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 . )٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين ) كامل الدِّ ٢(
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لوال كرامتك عٰىل    ،ليلة البدر من أبناء الثالث سنني، فقال: «يا أمحد بن إسحاق

ُح   اهللا   إنَّ جَ وعٰىل  هذا،  ابني  عليك  عرضت  ما  سميُّ جه  اهللا    ه    رسول 

ف  ...»، قال مصنِّ وظلامً  ه، الذي يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جوراً وكنيُّ 

الكتاب [الصدوق]: مل أسمع هبذا احلديث إالَّ  اق  بن عبد اهللا الورَّ    من عيلِّ هذا 

بخطِّ  مثبتاً وجدته  عنه  ، ه  اهللا  ، فسألته  عبد  بن  سعد  عن  يل  بن    ،فرواه  أمحد  عن 

  .)١( كام ذكرته   إسحاق

شاء اهللا    ت عٰىل الوالدة تأيت يف دراسة أوسع إنْ خرٰى دلَّ طوائف أُ وهناك  

  تعاٰىل.

 *   *   *  

 
اق شيخ الصدوق الذي  بن عبد اهللا الورَّ  وعيلُّ  )؛١/ ح ٣٨/ باب ٣٨٥و ٣٨٤(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ٰ كُ ترىضَّ من  عدد  ويف  عديدة  موارد  يف  عنه  ومُ تُ   ُوِصَف  وقد  رواية  بأنَّ   َح دِ به،  عٰىل  عكف  من  ه 

 احلديث.



  

  

  

 رس اا  

  أد ادة

 اا   :دةء ا افوا ا ا

  :وار دة

النَّ اإلمام َس لقد ذكر مجلة من علامء  والتاريخ والدة  مجلة  ¨  ب  ، ونذكر 

  منهم: 

املتويفِّ   -   ١   نصَّ   احلسن بن عيلٍّ   نَّ إو  (... ):  هـ٣٢٤(  سنة  قال األشعري 

عون  وهو الغائب املنتظر عندهم الذي يدَّ   ،د بن احلسن بن عيلٍّ عٰىل إمامة ابنه حممّ 

 .)١(ت ظلًام وجورًا...)ئَ لِ مُ  ه يظهر فيمأل األرض عدالً بعد أنْ نَّ أ

يُ  بأنَّ رصِّ فهو  املهدي    ح  وأنَّ   ¨اإلمام  اإلمام  مولود،  ابن  ه 

 .ه منصوص عليه من أبيهوأنَّ ،  العسكري

  ة واضحة. الزمان قضيَّ يف ذلك  ̈  ة والدة اإلمام قضيَّ  عٰىل أنَّ  وهو يدلُّ 

  ويفِّ وفيها تُ (  : )هـ٢٦٠( قال ابن األثري اجلزري يف آخر حوادث سنة    -   ٢

  ،ةة االثني عرش عٰىل مذهب اإلماميَّ وهو أحد األئمَّ   ،د العلوي العسكريأبو حممّ 

املنتظر برسداب سامرَّ وهو والد حممّ  الذي يعتقدونه  وكان مولده سنة اثنتني    ، اد 

  .)٢( وثالثني ومائتني)

 .مد عليها يف نقل احلوادثعتَ ة التي يُ املصادر التارخييَّ  وهو من أهمّ 

 
 .)١٨(ص  ني) مقاالت اإلسالميِّ ١(

 .)٢٧٤/ ص ٧(ج ) الكامل يف التاريخ ٢(
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،    هو ابن اإلمام احلسن العسكري   ̈   اإلمام املهدي   ح أنَّ رصِّ ه يُ فإنَّ 

قوله (بقرينة  حممّ :  والد  املنتظروهو  يعتقدونه  الذي  معرض  )د  يف  ذلك  قال   ،

د العلوي   أبو حممّ ويفِّ وفيها تُ (الذي قال فيها:   ) هـ٢٦٠( حديثه عن أحداث سنة  

  .)العسكري

سنة    -  ٣ يف  املذكور  العسكري  احلسن  والدة  (وكانت  الفداء:  أبو  قال 

إٰىل جانب أبيه    نَ فِ ودُ   ...،لني ومائتني يف ربيع األوَّ  سنة ستِّ ويفِّ وتُ   ، ثالثني ومائتني

، وأنت  )١( د املنتظر)واحلسن العسكري املذكور هو والد حممّ   ، الزكي املذكور  عيلٍّ 

 تالحظ إرساهلا له إرسال املسلَّامت. 

الذهبي يف    -  ٤   د بن عيلٍّ بن حممّ   احلسن بن عيلِّ (  :)تاريخ اإلسالم (قال 

حممّ  أبو  الصادق،  جعفر  بن  موسٰى  بن  احلسينيالرضا  اهلاشمي  أئمَّ   ،د  ة  أحد 

تدَّ  الذين  لهالشيعة  ويقال  عصمتهم،  الشيعة  العسكري  :عي  لكونه    ،احلسن 

سامرَّ  فإهنَّ سكن  هلااء،  يقال  تُ   : ا  الرافضة،  منتظر  والد  وهو  إٰىل  ويفِّ العسكر،   

بسامرَّ  اهللا  األوَّ رضوان  ربيع  ثامن  يف  ستِّ اء  سنة  سنة،  ل  وعرشون  تسع  وله  ني، 

د بن احلسن الذي يدعوه الرافضة القائم  حممّ  ا ابنهوأمَّ   ،إٰىل جانب والده...  نَ فِ ودُ 

ومخسني، عاش بعد أبيه   سنة ثامن ومخسني، وقيل: سنة ستٍّ   دَ لِ ة، فوُ اخللف احلجَّ 

ثمّ  يُ مَ دِ عُ   سنتني  ومل  وُأمُّ علَ ،  مات،  كيف  أُ م  يدَّ   مُّ ه  وهم  يف  ولد،  بقاءه  عون 

 .)٢( )سنةومخسني أربعامئة من الرسداب 

بن عيلٍّ ( :  ) العرب ( وقال يف   احلسن  حممّ   وفيها  بن  بن عيلٍّ اجلواد  بن    د  الرضا 

ة االثني عرش الذين  أحد األئمَّ   ، موسٰى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي احلسيني 

 .) ٣( ) د صاحب الرسداب... لد املنتظر حممّ تعتقد الرافضة فيهم العصمة، وهو وا 

 
 .)٤٥/ ص ٢(ج ) تاريخ أيب الفداء ١(

 .)١١٣/ ص ١٩(ج ) تاريخ اإلسالم ٢(

 .هـ)٢٦٠حوادث سنة / ٢٦/ ص ٢(ج ) العرب يف خرب من غرب ٣(
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  عٰىل موته.   السابق ينصُّ   النصَّ  إنَّ  قلت: إنْ 

مدَّ   إنَّ   قلت: الدعوٰى عهدهتا عٰىل  دلَّ هذه  بام  األخذ  تنايف  من    عيها، وال 

يُ   ألنَّ   ،كالمه عٰىل والدته املتقدِّ واألدلَّ   ،قهاصدِّ الواقع  أمَّ ة  إثباهتا،  قائمة عٰىل  ا  مة 

 ده ومن ال يعبأ بقوله هبا مبطل هلا. تفرُّ  ، كام أنَّ فال دليل عليهادعوٰى موته 

  ة:اإلماميَّ أقوال علامء 

الكليني  -  ١ الشيخ  الصاحب(  :  قال  مولد  وُ   باب      دَ لِ ، 

 .)١( )للنصف من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني

الصدوق   -   ٢ الشيخ  (  قال  روباب  :  صاحب    ي ما  القائم  ميالد  يف 

حجَّ  اهللا  الزمان  عيلِّ اة  بن  احلسن  حممّ   بن  عيلِّ بن  بن  بن    د  جعفر  بن  موسٰى  بن 

 . )٢()صلوات اهللا عليهم) (بن أيب طالب   بن احلسني بن عيلِّ  د بن عيلِّ حممّ 

الطويس  -  ٣ الشيخ  أنَّ (   :  قال  استقرَّ   عٰىل  قد  الرشع  يف    أنْ   الوالدة 

القابلة بقول  بقوهلا يف كونه حي� كَ وُحي   ،يثبت  ميِّ   ام  جاز ذلك كيف ال  أو  فإذا  تًا، 

مجاعة  قبَ يُ  قول  األمر ل  صاحب  والدة  من    ̈   نقلوا  وشاهدوا  [وشاهدوه] 

 .)٣( ؟)شاهده من الثقات

تها فأشياء  ا الكالم يف والدة صاحب الزمان وصحَّ فأمَّ   ، فصل(  :  وقال

لنا عليه من  ه إذا ثبت إمامته بام دلَّ ة فهو أنَّ ا االعتباريَّ فأمَّ   ة. ة وأشياء إخباريَّ اعتباريَّ 

كلِّ  وإفساد  إالَّ   األقسام،  منها  إمامتهقسم  [ثبتت]  ثبت  بإمامته  القول  وعلمنا    ،  

ة  األئمَّ   لنا عليه من أنَّ وأيضًا ما دلَّ   مل يرد فيه خرب أصالً.  ة والدته إنْ بذلك صحَّ 

لنا عٰىل  وما دلَّ    ملوجود.العدد ال يكون إالَّ   ة والدته، ألنَّ عٰىل صحَّ   اثنا عرش يدلُّ 

 
 .)٥١٤/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 ). ٤٢٤(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 ).٨١(ص  لطويسل) الغيبة ٣(
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ة  عٰىل صحَّ   ذلك مبنيٌّ   كلَّ   د ذلك، ألنَّ ؤكِّ يبتني يُ له من غ  بدَّ   صاحب األمر ال  أنَّ 

ا  ا تصحيح والدته من جهة األخبار فسنذكر يف هذا الكتاب طرفًا ممَّ وأمَّ   والدته. 

  ألنَّ   ، وتفصيالً، ونذكر بعد ذلك مجلة من أخبار من شاهده ورآه  روي فيه مجلةً 

  .)١( )استيفاء ما روي يف هذا املعنٰى يطول به الكتاب 

 *   *   *  

 
 ).٢٢٩الغيبة للطويس (ص ) ١(



  

  

  

 دسرس اا  

دة ال و راتإ  ̈  

اإلمام  والدة  حول  من    ̈   ُأثريت  واإلشكاالت  العديد  التساؤالت 

  نحاول اإلجابة عٰىل مجلة منها: 

ورة ااُ  ي  يا ::  

عقيم،      اإلمام العسكري   ألنَّ   ،دولَ يُ   ال يمكن أنْ   ̈   اإلمام املهدي 

ب، كام ذكر  عقِّ العسكري مل ينسل ومل يُ   احلسن بن عيلٍّ   نَّ إة: (هذا ما قاله ابن تيميَّ 

وغريمهحممّ ذلك   قانع  بن  الباقي  وعبد  الطربي  جرير  بن  العلم    ا د  أهل  من 

  .)١( ب)َس النَّب

عٰىل    ا تدلُّ زعموا أهنَّ   )الكايف( وبعض هؤالء استند إٰىل رواية موجودة يف  

د احلسن  باب مولد أيب حممّ   ) الكايف( حيث ورد يف  ،    عقم اإلمام العسكري 

عيلٍّ  فيها  بن  جاء  يطلب،  والسلطان   ...) عيلٍّ   :  بن  احلسن  ولد    ، ...)أثر 

(فلامَّ  أيضًا:  فيها  دُ وجاء  العسكري    -   نَ فِ   اإلمام  السلطان    -   أي  أخذ 

ولده طلب  يف  والدور  ،والناس  املنازل  يف  التفتيش  قسمة  وتوقَّ   ،وكثر  عن  فوا 

ٰى  م عليها احلمل الزمني حتَّ وهِّ لوا بحفظ اجلارية التي تُ كِّ ومل يزل الذين وُ   ،مرياثه

فلامَّ تبنيَّ  احلمل،  بطالن  عنهنَّ   احلمل  بطل  أُ سِّ قُ     بني  مرياثه  جعفر،  مِّ م  وأخيه  ه 

 
السُّ )  ١( الدهلوي يف    )؛ ١٢٢  ص  /١(ج  ة  نَّمنهاج    ١٩٦(ص    ة عرشيَّ   ا ثناالتحفة  الكام وذكر ذلك 

 .)٢٤٤و
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يقول: (... والسلطان عٰىل    ثمّ   ، ته وثبت ذلك عند القايض...)ه وصيَّ عت ُأمُّ وادَّ 

  .)١( ذلك يطلب أثر ولده...)

  واجلواب عنها: 

رواية    -   ١ عن  بمعزل  فاقدة    ) الكايف(الشبهة  دعوٰى  رصف  تعدو  ال 

وفيه أقوال    ، ة عٰىل الوالدة، ومنها األخريدة الدالَّ ة املتعدِّ مت األدلَّ للدليل، إذ تقدَّ 

  ب والتواريخ.َس ومنهم مجلة من أهل النَّ  ،وا عليهامن نصُّ 

ستفاد منها  نا نالحظ مجلة من القرائن التي يُ فإنَّ ،  ا بمالحظة الروايةأمَّ   -   ٢

  ي:وه  ، وجود الولد

حممّ   -   ١ أيب  لدار  علَّ     د التفتيش  وبعث  أثناء  وبعدها،  وفاته  ويف  ته 

هو   فام  وهنارًا،  ليالً  الدار  للزوم  ثقاته  أوثق  من  بإحضار عرشة  واألمر  القضاة، 

  ؟ ذلك احلذر والتفتيش إذا كان ال يوجد يشء يبحثون عنه املوجب لكلِّ 

عٰىل وجوده نظري ما    وهو دالٌّ   ، الرواية تقول: (وطلب أثر ولده)  نَّ أ  -   ٢

  .  فعله فرعون مع موسٰى 

تورُّ توقُّ   نَّ أ   -  ٣ ليس  املرياث  قسمة  عن  وتثبُّ فهم  احلقِّ عًا  إليصال  إٰىل    تًا 

  أهله، بل من أجل الضغط يف حتصيل خرب عن هذا املولود املختبئ. 

يدلُّ   نَّ أ  -  ٤ ما  النصُّ   أقٰىص  وأتباعه    عليه  السلطان  عند  العلم  عدم  هو 

ندَّ  ونحن  للولد،  أثر  عٰىل  احلصول  التي  لعدم  لآلثار  الولد،  بوجود  العلم  عي 

أهل    قد نصَّ   ̈   اإلمام   عٰىل أنَّ   . ة عٰىل من ال يعلموصلت لدينا، ومن يعلم حجَّ 

  مراتب اخلفاء يف الوالدة خفاءها عن أعدائه.  املولد، وأقّل   ه خفيُّ أنَّ    البيت

كام يف    -   ٥ قائله  به من  القول  يثبت  مل  إٰىل قول  استنادًا  يكون عقيًام  كيف 

مؤرِّ  من  ومجلة  وأمثاله؟!  الطربي  إٰىل  ذلك  بذاهتم  نسبة  األنساب  وأهل  خيهم 

 
 .)١ح  // باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيلٍّ  ٥٠٦و ٥٠٥/ ص ١(ج  ) الكايف١(
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ت عليك بعض كلامهتم،  وقد مرَّ   ،له ولداً   أنَّ     ذكروا يف ترمجة اإلمام احلسن 

س إليه  قادهم  القوم،  فيه  وقع  ظاهر  هتافت  الظنِّ هذا  اهتِّ   وء  الشيعة  وقصد  ام 

  والنيل منهم. 

تنزَّ   -   ٦ بأنَّ لو  وقلنا  دالَّ   لنا  مدَّ الرواية  عٰىل  تيميَّ ة  ابن  فهي  عٰى  وأمثاله،  ة 

  ، الصحيح الرصيح عٰىل ثبوت الولد بالنصِّ   م من الروايات، ودلَّ معارضة بام تقدَّ 

  القضايا.  م ذلك عليها، كام هو صناعة باب التعارض يف كلِّ قدَّ فيُ 

ُ  :مرة اا:أ ا  ف ،  

ه (اختُلَِف يف  ألنَّ   ،دولَ مل يُ   ¨اإلمام املهدي    أنَّ   )١( ذكر عدد من املخالفني

قالوا التي  اجلارية  ولدتهإهنَّ   : اسم  بعضهم  ، ا  نرجس  إنَّ   : فقال    : وقيل  ، اسمها 

صيقل أو  االختالف    ، حكيمة  :وقيل  ،صقيل  هذا  والزم  ذلك...)،  غري  وقيل 

  عدم والدته. 

وبالتايل املهدي ال    ، ةة حقيقيَّ خمتلفًا فيه فليست شخصيَّ   وإذا كان اسم األُمِّ 

  له. ُأمَّ 

  اجلواب عنها:

هلا  -   ١ أساسًا  نعرف  ال  قاعدة  أساس  عٰىل  قائمة  أنَّ   ،الشبهة    وحاصلها 

  عيها. ة هكذا قاعدة عٰىل مدَّ ته، وعهدد أسامء شخص دليل عٰىل ومهيَّ تعدُّ 

يدلُّ تعدُّ   نَّ أ  -   ٢ ال  األسامء  أمهّ   د  بل  الشخص،  ومهية  أغلب  يَّ عٰىل  يف  ته 

  ته عند اآلخرين. يَّ ة أسامء تبعًا ألمهّ األحيان، فبعض األشخاص يأخذ عدَّ 

التعدُّ   نَّ أ   -  ٣ املتعدِّ هذا  البيئات  وليد  السيِّ د  عاشتها  التي  ُأمُّ دة    دة 

 
وذكره كذلك إحسان إهلي ظهري يف الشيعة  )؛  ٢٦٣/ ص  ١(ج    ق معارصةرَ فِ   يف ) غالب عواجي  ١(

 .)٢٧٢ ص( عوالتشيُّ 
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املسيحيِّ ،  ̈  اإلمام  أهلها  كنف  يف  عاشت  ُس فكوهنا  وعندما  مّ ني  مليكة،  يت 

تُ  جارية  ُس كانت  ُس مّ باع  زوجها  بيت  إٰىل  انتقلت  وعندما  آخر،  باسم  يت  مّ يت 

  يت برابع، وهكذا. مّ باسم ثالث، وعندما ظهر عليها احلمل ُس 

فالنبيُّ   نَّ أ  -   ٤ اخلصم،  هبا  يلتزم  ال  القاعدة  أسامء      د حممّ   هذه  له 

أسامئهوأُ   ، دةمتعدِّ  يف  فصوالً  احلديث  موسوعات  يف  له  يف      فرد  زاد  (كام 

قال:    )املعاد أسامئه(،  يف  حممّ ،    فصل  املتوكِّ منها:  أمحد،  املاحي،  د،  ل، 

  .)١( )احلارش، العاقب، املقفي، األمني... 

سة  كام يف الذات املقدَّ   ، ٰى ال عٰىل ومهيتهة عٰىل عظم املسمَّ فكثرة األسامء دالَّ 

  وغريمها من العظامء.    األكرم  هللا تعاٰىل والنبيِّ 

  : ومل يقل أحد  ،دةة هلا أسامء متعدِّ ات اإلسالميَّ وهناك الكثري من الشخصيَّ 

  م خرافة. إهنَّ 

 *   *   *  

 
 ).٨٥(ص  مالبن قيِّ ) زاد املعاد ١(



  

  

  

 رس اا  

دة ال و راتإ  ̈  

  ات؟أرَِ  ارة ا  :ن دة  ُو

د يف سنة  ه ال سبيل لإليامن بمولود وقع الرتدُّ أنَّ   )١( د عٰىل ألسنة البعضيرتدَّ 

  . اتأربع مرَّ والدته 

وقد قرأهتا يف مواقع عديدة    ، وهذه الشبهة تأيت عٰىل غرار الشبهة السابقة

  أثناء احلوار مع املخالفني وأقوال الوالدة اجلارية عٰىل ألسنتهم كالتايل: 

ا يف سنة  ، إهنَّ )٣(ة هجريَّ   )٢٥٦( ا يف سنة  ، إهنَّ )٢( ةهجريَّ   ) ٢٥٥( ا يف سنة  إهنَّ 

  .)٥( ةهجريَّ  ) ٢٥٧(  ا يف سنة ، إهنَّ )٤( ةهجريَّ  ) ٢٥٤(

  اجلواب عنها:

دلَّ     اإلمام   أنَّ   ال شكَّ   -   ١ أدلَّ   مولود،  ذلك  ما    ، ة عديدةعٰىل  منها 

فهو بني سنة    ،رَ كِ االختالف ليس كبريًا فيام ذُ   م ذكره يف الفصل السابق، وأنَّ تقدَّ 

يُ )٢٥٧(إٰىل سنة    ) ٢٥٤( التواريخ يف العصور    اختالفًا، فإنَّ   دُّ عَ ، وهذا ال  ضبط 

ا إذا  ، أمَّ مة ليس بالشكل الذي عليه اآلن، هذا يف والدة الناس بشكل عامٍّ املتقدِّ 
 

؛ وكذلك ذكره يان  )١٩٦  -  ١٩١  ص(  ر الفكر السيايس الشيعيتطوُّ يف  ) ذكر ذلك أمحد الكاتب  ١(

 .)٤١ ص( عرشية االثنا تحفة ال؛ والدهلوي يف )٧٠ ص( اإلسالم الشيعي يفريشار 

 ). / باب مولد الصاحب ٥١٤/ ص ١الكايف (ج ) ٢(

ين (ص ) ٣(  ). ١٢/ ح ٤٢/ باب ٤٣٢كامل الدِّ

ين (ص ) ٤(  ). ٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٤كامل الدِّ

 ).٣٢٧(ص  اهلداية الكربٰى ) ٥(
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القضيَّ  ُيرتبَّ لوحظت  بالنسبة لشخص  ص به، فدواعي اإلخفاء متوافرة، ومعها  ة 

ممَّ  أكثر  االختالف بشكل  ـ حيصل  ب الروايات  املوصوف يف    (خفيِّ   ا حصل، فهو 

  املولد)، ومن تدابري حفظه إخفاء مولده. 

  - لف يف والدته فهو وهم وخرافة شخص ُخيتَ  كلَّ   إنَّ   : لنا وقلنالو تنزَّ   -  ٢

ه وقع  ألنَّ   ،دولَ مل يُ     األكرم   النبيَّ   إنَّ   :نقول  أنْ   بدَّ   فال  -زم به  لتَ وهذا ما ال يُ 

  ة أقوال، منها: عٰىل عدَّ    خالف يف والدته

يف    دَ ِل ه وُ نَّ إ ل، و من ربيع األوَّ   ) ١٢( يف    دَ ِل ه وُ نَّ إ ل، و ل من ربيع األوَّ يف األوَّ   دَ ِل ه وُ إنَّ 

االختالف يف الوالدات قد يكون مقبوالً،    ، بل إنَّ ) ١( من شهر رمضان وغريها   ) ١٢( 

ٰى يف وفاته مع ما له من مقام كبري يستدعي حفظ تاريخ وفاته، ففي  هم اختلفوا حتَّ ولكنَّ

ربيع   ) ٢(  ويفِّ ه تُ عديدة، فقالوا بأنَّ   األقوال يف وفاة النبيِّ  نجد أنَّ (البداية والنهاية) 

  . ) ٢( ل، وعند هالله ربيع األوَّ   ) ١٢( ل، و ربيع األوَّ   ) ١٠(   ويفِّ ه تُ ل، وأنَّ األوَّ 

  و  ز أْن  اا  :ن  ايارة 

: فا  

ا الطويس  الشبهة قديمة جد� هذه  الشيخ  فقد ذكرها  أنْ (قال:    ،    لقائل 

ه مل يكن له عرش بنني،  ابن كام نعلم أنَّ   ه مل يكن للحسن بن عيلٍّ ا نعلم أنَّ إنَّ   :يقول

قلتم: لو علمنا    لصلبه عاش بعد موته، فإنْ ابن      ه مل يكن للنبيِّ وكام نعلم أنَّ 

يقع اخلالف يف    يقع فيه خالف كام ال جيوز أنْ   أحدمها كام نعلم اآلخر ملا جاز أنْ 

  .)٤( ت بعدهرَ كِ ، كام وذُ )٣( كالمه آخر  إىلٰ  ) اآلخر...

 
 .)٣٢٠/ ص ٢(ج  ) البداية والنهاية١(

 .)٢٧٥/ ص ٢(ج ) البداية والنهاية ٢(

 ).٧٦(ص  لطويسل) الغيبة ٣(

 .)٢٤٤و ٤١ ص( ةعرشيَّ االثنا تحفة ال) ذكرها الدهلوي يف  ٤(
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  واجلواب عنها: 

لدواعٍ   نَّ أ  -  ١ الولد  يف  اخلالف  وعليه  عقالئيَّ   وقوع  واقع،  أمر  شهادة  ة 

إٰىل كتامن والدة أوالدهم ألغراض  ي  العقالء قد تدعوهم الدواع  الوجدان، فإنَّ 

ومات    دَ لِ د، وهل وُ ولَ أم مل يُ   دَ لِ ه وُ فينشأ من ذلك وقوع االختالف يف أنَّ   ،خمتلفة

  ، وهكذا. دَ لِ ومتٰى وُ 

املتقدِّ   نَّ أ  -   ٢ مرَّ النصوص  التي  دلَّ مة  عليك  أنَّ ت  عٰىل  خفيُّ ت  املولد،    ه 

عنه، بل هو    الزمه حصول االختالف فيه، فاالختالف بالنسبة له الزم ال ينفكُّ و

رصَّ  الذي  واالمتحان  االبتالء  موارد  األئمَّ من  به  يف      ة ح  سيأيت  ما  عٰىل 

الغيبة ومربِّ  الثالث حول دواعي  إنَّ الفصل  بل  البيت   راهتا،  حوا  رصَّ     أهل 

عديدة... روايات  يف  فيه  اخلالف  عٰىل    ،بوقوع  ال  والدته  عٰىل  شاهد  فاخلالف 

  عدمها. 

ا :رة اا:ا    

يكون  (عٰىل عدم الوالدة، فكيف    ه تدلُّ ألُمِّ     ة اإلمام العسكري وصيَّ 

 فيه إٰىل والدته  ويفِّ ته يف مرضه الذي تُ ولد مع إسناده وصيَّ     للحسن بن عيلٍّ 

فه وصدقاته، وأسند النظر إليها يف ذلك،  واحلسن، بوق اة بُأمِّ ة بحديث، املكنَّاملسامَّ 

  .)١( )ةلو كان له ولد لذكره يف الوصيَّ و

  واجلواب عنها: 

العسكري  -  ١ اإلمام  أغراض  اإلمام      من  عٰىل  احلفاظ  هو 

هذا الغرض قام بذلك لكي يسرته عن السلطان، إذ لو    ، ولكي يتمَّ ¨ املهدي 

  ته التي أشهد عليها بعضًا من رجال الدولة لنقض غرضه. ذكره يف وصيَّ 

 
 .)٥٠١/ ص ٢(ج  صول مذهب الشيعةوذكرها القفاري يف أُ  )؛١٠٧ ص( لطويسل) الغيبة ١(
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أنَّ الوصيَّ   -  ٢ عٰىل  له،  ولٍد  وجود  ينفي  ال  هلا  يملكه  وصيَّ   ة  بام  هلا  ته 

  ويورثه. 

ا ينفي وجود  مل تكن يف املواريث بل عٰىل اإلمامة ممَّ   الوصيَّة هلا   إنَّ قلت:    إنْ 

  . ولد له

لنا فإنَّ   : ه يقالفإنَّ  ام أوٰىص بذلك عٰىل  إنَّ     اإلمام   مل يثبت ذلك، ولو تنزَّ

وصيَّ  نظري  الواقع،  ال  الظاهر  احلسنيمستوٰى  اإلمام  مع      لزينب    ة 

    إذ روٰى الصدوق   ، ، وقد ورد اخلرب بذلك  وجود اإلمام زين العابدين 

الذي حادث  إبراهيم  بن  أمحد  األمرالسيِّ   عن  ذلك  عن  حكيمة  ...  (  قائالً:   ، دة 

اجلدَّ من    فإىلٰ  إٰىل  فقالت:  الشيعة؟  أُ تفزع  حممّ   مِّ ة  أقتدي    دأيب  هلا:  فقلت   ،

اقتدبمن وصيَّ  فقالت:  امرأة؟  إٰىل  بن عيلِّ   اء ته  بن أيب طالب  باحلسني     ، َّإن  

عيلٍّ  بن  أُ     احلسني  إٰىل  عيلِّ أوٰىص  بنت  زينب  طالب  خته  أيب  بن       يف

ًا عٰىل  سرتُّ تب إٰىل زينب  نَس بن احلسني من علم يُ   كان ما خيرج عن عيلِّ والظاهر،  

إنَّ   ثمّ ،  بن احلسني  عيلِّ  التاسع من    ا رويتم أنَّ كم قوم أصحاب أخبار، أمَ قالت: 

  .)١( ؟)م مرياثه وهو يف حياةقسَّ يُ  ولد احلسني 

  رإم :درة ادة:ا  

قائالً: (إنكار      فقد ذكرها الشيخ الطويس   ، هات القديمةبُ وهي من الشُّ 

ة بولد ألخيه احلسن  شهادة اإلماميَّ   -  صاحب الزمان    عمِّ   -  جعفر بن عيلٍّ 

عيلٍّ ا وحوزه    دَ لِ وُ   بن  تركته  وأخذه  بعده،  وجوده  بذلك  ودفعه  حياته،  يف 

  .)٢( مرياثه...)

 
 ). ٢٧/ ح ٤٥/ باب ٥٠١(ص ين ) كامل الدِّ ١(

والقفاري يف    )،١٦٨  ص(  ؛ وذكرها ابن حجر يف الصواعق املحرقة )١٠٦  ص(  لطويسل) الغيبة  ٢(

 .)٥٠٢/ ص ٢(ج  صول مذهب الشيعةأُ 
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  واجلواب عنها: 

مقالة جعفررَ الفِ   يف ردِّ   م تقدَّ   -   ١ إبطال  الواقفة  يُ وأنَّ   ، ق  منه يف  سمَ ه ال  ع 

  هذا األمر شيئًا. 

اإلمام   نَّ أ  -   ٢ حياة  عٰىل  مؤمتن  غري  اإلمام  ¨  جعفرًا  أمام  يكن  فلم   ،

ة يف الباب بعد وضوح  حجَّ  دُّ من إخفائه عنه، فإنكاره له ال ُيعَ  دٌّ بُ    العسكري

  فيسقط قوله.  ، فساده وخيانته

ُس   -   ٣ القطعيَّ وال يصمد أمام تلكم األدلَّ   ،م م فهو يعارض ما تقدَّ لِّ لو  ة  ة 

  عٰىل ثبوت الوالدة. 

أكثر من    نَّ أ  -  ٤ النافني  بعدمها، وليس عند  العلم  يعني  الوالدة ال  نفي 

يصحُّ  ال  وهو  العلم،  هبا    نفي  علم  لديه  من  قول  فيكون  العلم،  به  يدفع  دليالً 

  علم. ة عٰىل من ليس لديه حجَّ 

األصل هو عدم الوالدة، وما مل تثبت بدليل فقول القائل هبا    إنَّ قلت:    إنْ 

  ة. ليس بحجَّ 

يدلُّ تقدَّ   قلت: ما  بيد    م  وليس  بوقوعها،  العلم  به  وحيصل  الوالدة  عٰىل 

  النافني هلا سوٰى النفي، ال العلم بالعدم. 

 *   *   *  



  
  
  

 رس اا  

دة ال و راتإ  ̈  

  ارة ا :رون مر ادة:

الطويس  الشيخ  تناوهلا  أيضًا وقد  قديمة  إنَّ   ،وغريه    هناك شبهة    قال: 

ٰى  ل حتَّ كوا باألوَّ اعتامدًا عٰىل رواية «متسَّ   ¨  مجاعة أنكروا والدة اإلمام املهدي

بإمامة احلسن العسكري من التمسُّ   بدَّ   ، فال )١( لكم اآلخر»  يصحَّ    إٰىل أنْ     ك 

  .)٢( ¨ إمامة ولده  تصحَّ 

  واجلواب عنها: 

  . أقّل ة اثنا عرش ال األئمَّ  عٰىل أنَّ  ا مردودة بام دلَّ هنَّ أ -   ١

ة  وعدم خلو الزمان من حجَّ     عٰىل وفاة اإلمام العسكري   ما دلَّ   -   ٢

  هللا تعاٰىل. 

  . ¨  عٰىل حصول الوالدة للثاين عرش ما دلَّ  -   ٣

الشيخ      ما ورد من تأويل من الشيخ سعد بن عبد اهللا   -   ٤ ونقله عنه 

قال:    الطويس باألوَّ متسَّ « قوله:  ( ،  اآلخرل حتَّ كوا  لكم  يظهر  دليل  ،  »ٰى  هو 

ل وال يبحث عن أحوال  ك باألوَّ يض وجوب التمسُّ ته يقعٰىل إجياب اخللف، ألنَّ 

ر  ظهِ ٰى يأذن اهللا يف ظهوره، ويكون الذي يُ ة حتَّ اآلخر إذا كان مستورًا غائبًا يف تقيَّ 

  .)٣( )نفسه  رشهِ أمره ويُ 

 
 .) بتفاوت يسري٢/ ح ٢فصل / ١٠/ باب ١٦١الغيبة (ص يف  ورواه النعامين  )١(

 ).٢٢٤(ص  لطويسلالغيبة  راجع: ) ٢(

 املصدر السابق. ) ٣(
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مستورًا غائبًا  له بعدم البحث عن اآلخر وأحواله إذا كان ه تأوَّ نَّ أ وحاصله:

عٰىل وجود اآلخر واملنع عن البحث    ٰى يأذن اهللا تعاٰىل له، فنفس احلديث يدلُّ حتَّ 

  يف أحواله. 

: أ  :رة اا  

، ويف بعضها: (ما هبا  )١( (فلم أَر فيها أثر محل...)  :ت بعض النصوصعربَّ 

وٰىل  م يف الشبهة األُ وقد تقدَّ شكل يف الوالدة لعدم احلمل،  ستَ ، من هنا قد يُ )٢( أثر)

العسكري   أنَّ  اإلمام  بيت  حول  رضب  ببعض    ، حصاراً     السلطان  وجاء 

  ومل يعثروا عٰىل يشء.  ،  احلملصن النساء لتبنيُّ القابالت يتفحَّ 

  واجلواب عن ذلك: 

دلَّ   نَّ أ  -   ١ التي  النصوص  هي  نفس  للحمل  الظاهر  األثر  عدم  عٰىل  ت 

دلَّ  وقوع  بنفسها  عٰىل  (... ت  فيها:  ورد  حيث  ذلك،  بعد  هلا:  ثّم    الوالدة  قلت 

فهو ما    وامجعي قلبِك   ة، فقلت هلا: امجعي نفسِك ني شيئًا؟ قالت: نعم يا عمَّ أحتسِّ 

  ت فكشف  ،ديسيِّ   فانتبهت بحسِّ   ،، قالت: فأخذتني فرتة وأخذهتا فرتةقلت لِك 

عنه به  ، الثوب  أنا  يتلقَّ     فإذا  بمساجدهساجدًا  األرض  مته  فضم   ،ٰى 

(...   خرٰى، فراجع. وفيه موارد أُ  ،)٣(إيلَّ

املقصود من عدم األثر هو عدم األثر الظاهر للعيان وليس عدم    نَّ أ  -   ٢

  األثر احلقيقي من عدم وقوع احلمل. 

بعدم احلمل    -  ٣ القطعيَّ خمالف لألدلَّ القول  والتي  ة الدالَّ ة  الوالدة  ة عٰىل 

 
 ).٣٥٥(ص  اهلداية الكربٰى ) ١(

 . )١/ ح ٤٢/ باب ٤٢٤(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

 . )١/ ح ٤٢/ باب ٤٢٦ - ٤٢٤(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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ه  ة، وما مل نذكره منها معلوم ومذكور يف حملِّ أدلَّ )  ١٠ل ( م منها يف الفصل األوَّ تقدَّ 

  ل الفصل. وقد أرشنا إٰىل بعضها يف أوَّ  ،ة لذلكفات املعدَّ من املصنَّ

ُيلتَ   نَّ أ  -   ٤ زم به من خلو  االنتهاء إٰىل عدم الوالدة يلزم منه الزم فاسد ال 

 ة. الزمان من حجَّ 

أو  :رة اا  ل ار :  

السيِّ هذه   لسان  عٰىل  وردت  أُ اإلثارة  عن  هلا  ناقالً  املرتٰىض،  ستاذه  د 

ته لدٰى  ة الطلب عليه ومعروفيَّ مع شدَّ     رسول اهللا  صها أنَّ وملخَّ   ،  املفيد

  دليل عىلٰ  ̈ فخفاء والدة املهدي والدته،  وٰىل مل ختَف ب األُ تُ أهل األديان يف الكُ 

  عدم والدته. 

قد ظهر    فقيل له: أليس رسول اهللا    ،ده اهللالشيخ أيَّ   َل ُسئِ (:    قال

هجرته وكانت والدته معروفة ونسبه مشهورًا   نفسه قبل  إٰىل  استتاره ودعا  قبل 

معلومة الكُ   ؟ وداره  يف  عنه  اخلرب  مع  األُ تُ هذا  ُص ب  يف  له  والبشارة  ف  حُ وٰىل 

دالئل  ك قريش وأهل الكتاب عالماته ومشاهدهتم لادر إو   إبراهيم وموسٰى 

بسرت  نبوَّ  أباه  اهللا  أمر  نفسه، وال  مل خيف مع ذلك عٰىل  ته وأعالم عواقبه، فكيف 

ه فرض ذلك عٰىل أيب اإلمام ملا كان  والدته وفرض عليه إخفاء أمره، كام زعمتم أنَّ 

وهل قولكم يف الغيبة مع ما وصفناه من حال  (يقول:    إٰىل أنْ   )، املنتظر عندكم...

  .)١( ؟)فاسد متناقض  إالَّ    النبيِّ 

  اجلواب عن ذلك: 

األُ   نَّ أ   -   ١ تُ هذه  بأدلَّ عرَ مور  دلَّ ف  وقد  أنَّ تها،  عٰىل  الثابت  الدليل    نا 

فلم     األكرم  ا النبيُّ بعناه وطابق اخلرب الواقع، أمَّ ختفٰى والدته فاتَّ   ̈  املهدي 

 
 .)٣٢٨و ٣٢٧(ص ) الفصول املختارة ١(
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ة التي  مور الغيبيَّ ا القياس يف األُ ة عٰىل ذلك، فنحن والدليل، أمَّ يشء من األدلَّ  يدّل 

  ال نعلم املصالح التي ورائها فليس لنا إليه سبيل. 

أنَّ   -   ٢ عدَّ عٰىل  يلزم  لوازم فاسدة، منها خلو الزمان من حجَّ ه  وعدم    ،ةة 

  انطباق أحاديث حصل العلم بصدورها كحديث الثقلني واالثني عرش. 

اليهود    كان مع قومه ممنوعًا عن األبعدين من    األكرم   النبيَّ   نَّ أ  -   ٣

ص به هم أقرب األقربني من  من يرتبَّ   فإنَّ   ̈   والفرس وغريهم بخالف اإلمام 

  فيقتيض لذلك إخفاء أمر والدته.  ،أبناء جلدته وبعض من يف بيته

أنَّ  آبائه   عٰىل  معلوماً     حال  كان  السلطة  اإلمام    ،مع  مع  جرٰى  فام 

  ض ما يمكن أنْ ام لبعإنَّ   ة ملوسٰى بن جعفروإخفاء أمر الوصيَّ    الصادق

  . ¨  جيري مع املهدي

السيِّ  املرتٰىض وقد ذكر  الشيخ    د  له عن  ناقالً  الثالثة،  النقاط  ذكرناه يف  ما 

، من املناسب الرجوع إليها  )١( ، يف صفحات ثالث)أعٰىل اهللا تعاٰىل مقاميهام(املفيد  

مني  املتقدِّ بعد االنتهاء من الدرس، ملزيد من ترسيخ املطلب، ومعرفة لغة علامئنا  

  ه إليهم. وجَّ عٰىل اإلشكاالت التي تُ   قهم يف الردِّ رُ وطُ 

 *   *   *  

 
 .)٣٣٠ - ٣٢٧(ص ) الفصول املختارة ١(



  

  

  

 رس اا  

دة ال و راتإ  ̈  

  وت: َِارة اة: ُو

،    ه ابن احلسن العسكري وأنَّ ،  ¨  تعرتف هذه الشبهة بوالدة اإلمام 

ن ذكر هذه املقالة  وقد اختلفوا يف زمان موته عٰىل أقوال، وممَّ   ، ها تقول بموتهلكنَّ

الطويس قالوا  ،  الشيخ  (وكالذين  قال:  ثمّ إنَّ   :حيث  مات   ،)١( يعيش)  ه 

فيام قال    ،)٢( م كيف مات)علَ ومل يُ   ،مَ دِ عُ   والذهبي قال: (عاش بعد أبيه سنتني ثمّ 

الفتَّ  الفتَّ عبد  عبد  فتحي  (وأمَّ اح  حممّ اح:  اإلمام  احلسن  ا  اإلمام  بن  املهدي  د 

وهو   ، نرجس :ولد يقال هلا ه ُأمُّ وُأمُّ  ، ةهجريَّ  )٢٥٢( سنة  دَ لِ العسكري اخلالص وُ 

فدخلها    ، رش، هاجر من املدينة إٰىل بالد املغرب بمدينة فاسة االثني ع آخر األئمَّ 

  .)٣( ة...)هجريَّ  ) ٢٩٠( مات بفاس سنة  ، ...)٢٧٦( سنة 

  واجلواب عنها: 

ة،  ة هللا تعاٰىل، والوقوع يف امليتة اجلاهليَّ الزمه خلو الزمان من حجَّ   نَّ أ  -   ١

وعدم انطباق حديث االثني عرش،    ،وعدم وجود قرين للقرآن يف حديث الثقلني

  ل ما هو قطعي الداللة والصدور، فام خيالفها زخرف. شكِّ ها تُ وكلُّ 

ه رسائله وتوقيعاته إٰىل  وجِّ ) سنة كان يُ ٧٠وطيلة فرتة (   ̈ ه  سيأيت أنَّ   - ٢

 
 ).٨٢(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ة.عٰىل الوالدة من أقوال أبناء العامَّ  م كالمه يف ما دلَّ وتقدَّ  )؛١١٣ ص/ ١٩(ج ) تاريخ اإلسالم ٢(

 .)١٢/ ص ٢(ج ) األوصياء بعد اإلنساء ٣(
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اب والسفراء األربعة بينه وبينهم، ووجود  مواليه عن طريق النوَّ   ة وخواصِّ األُمَّ 

  ن من الوضوح ينفي بشكل جازم ما ينافيها.هذه احلالة بمكا 

يصحُّ   نَّ أ  -   ٣ مستند  وال  عليها  شاهد  ال  األقوال  إليه،    هذه  الركون 

الفتَّ   .عيهافعهدهتا عٰىل مدَّ  يُ وبالنسبة لدعوٰى عبد  ن إليه  ركَ اح فلم نجد هلا ذكرًا 

تقدَّ  ما  منهسوٰى  عليه  ،م  أنَّ   . وعهدته  تأخُّ   عٰىل  مع  قاله  له  ما  يتيح  ال  بقرون  ره 

التتبُّ ادِّ  وحسب  دعوٰى،  هكذا  فإنَّ عاء  يُ   ع  يتخطَّ دَّ ما  ال  اجلانب  هذا  يف  ٰى  عٰى 

 االحتامل الضعيف. 

أد   : درة اال    :دةا  

التارخييَّ األدلَّ   أنَّ   يادُّع كحجَّ ة  تنهض  ال  إثبات  ة  يف  اإلمام  ة  والدة 

  ن نعارصهم. وبعض هؤالء ممَّ ، ¨ املهدي 

  ه أو نبغضه؟ بُّ حِ ا نُ  يف الدنيا سواء كنَّت والدة شخص معنيَّ ثبِ فكيف نُ 

  اجلواب عنها:

والدة    نَّ أ  -   ١ أثبتنا  ذلك  مع  متواتر،  قطعي  دليل  إٰىل  حتتاج  ال  الوالدة 

مت توجب القطع هبا.  ¨ اإلمام  ة تقدَّ ة أدلَّ   بعدَّ

الوالدة ال حتتاج إٰىل اإلمجاع أو الوضوح أو الرضورة أو غريها،    نَّ أ  -  ٢

  م بعضها. كام تقدَّ  ¨  مع ذلك أثبتنا هبا والدة اإلمام 

أدلَّ   نَّ أ  -  ٣ إٰىل  حتتاج  ال  حتدَّ الوالدة  كالتي  مستفيضة  العدد  ة  عن  ثت 

  ت عليك. وقد مرَّ  ، ة االثني عرشد لألئمَّ املحدَّ 

بادِّ   نَّ أ  -  ٤ تثبت  أنَّ الوالدة  األب  تقدَّ   عاء  له، وقد  املولود  إثبات  هذا  م 

  ذلك.

  م حصوهلا. الوالدة تثبت بالعقيقة من األب عن وليده، وقد تقدَّ  نَّ أ -   ٥

كام روٰى ذلك    ،دة حكيمة وهي السيِّ   ، الوالدة تثبت بقول القابلة  نَّ أ  -   ٦
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باب    ) ينكامل الدِّ (يف      ومنهم الشيخ الصدوق،    غري واحد من أصحابنا 

  .)١( ما روي يف ميالد القائم

نُ   -   ٧ التي  الكثرية  عمَّ لَ قِ األخبار  منها يف  ولعلَّ   ، ن شاهدهت  نذكر مجلة  نا 

  .)٢(   وقد ذكرها الشيخ الطويس ، شاء اهللا تعاىلٰ  الفصل القادم إنْ 

بنصِّ   نَّ أ  -  ٨ تثبت  تقدَّ املؤرِّ   الوالدة  وقد  اآلثار،  ونقلة  من  خني  مجلة  م 

  األقوال يف ذلك.

   يف الدنيا؟! فهل وجدت شواهد كهذه يف والدة شخص معنيَّ 

تقدَّ  قد  أنَّ أليس  أدلَّ   م  إنكار والدتهمن  إنكار    ؟ ة وجوده  بعد  نحتاج  فهل 

  هؤالء إٰىل دليل لتثبت به والدته؟! 

ة  إلثبات والدة احلجَّ   دَ قِ وبذلك ننتهي من احلديث يف هذا الفصل الذي عُ 

  ودفع اإلثارات حول والدته. ، ¨ بن احلسن ا

  ونرشع بعون اهللا تعاٰىل يف الفصل الثالث. 

 *   *   *  

 
 . )٤٢٤(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 .)٢٥٣ ص( لطويسل) الغيبة ٢(



  

  

  

  

  

  

  

 اا:  

  

  

َاَْ  



  

  

  ضمن مباحث: 

هات  بُ إثارات وُش ،  تهاأدلَّ   ، تهاماهيَّ   ، أسباهبا  ، الغيبة: أقسامهال:  البحث األوَّ 

  حوهلا. 

  النيابة يف الغيبتني.  الثاين:البحث 

  يف عرص الغيبة.  املهامُّ  البحث الثالث:

  عالمات الظهور.  البحث الرابع: 

  ة. أدعياء املهدويَّ  البحث اخلامس:

  املصادر التي ينبغي مراجعتها يف هذا الفصل ملزيد من التوسعة:  قائمة بأهمّ 

  . ١٨و  ١٦و  ١٤و  ١٠  الباب /  لشيخ النعامينا /الغيبة  -   ١

الدِّ   -   ٢ النعمة   ين كامل  الصدوقا  / ومتام    ٤٥و  ٤٤الباب    /   لشيخ 

  . ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٤٦و

  ل والسادس. الفصل األوَّ  /  لشيخ الطويس ا /الغيبة  -   ٣

الشيعة   -  ٤ علامء  مصادر  يف  املهدي  الدراسات    /اإلمام  مركز  إعداد 

صيَّة يف اإلمام املهدي     . ٢٢و  ٢٠و  ١٩الكتاب رقم   /ل اجلزء األوَّ  / ¨التخصُّ

املهدويَّ   -  ٥ متهيديَّ املعارف  قراءة  عيلّ ا  / ةة  الفصل    /الدهنني   لشيخ 

  الثالث. 

الوصيَّ   -   ٦ رواية  يف  نقديَّ (ة  نظرات  لُش دراسة  مدَّ بُ ة  اليامنيَّ هات    / )ة عي 

  ل والثالث. الفصل األوَّ  / لشيخ كاظم القره غويلا

*   *   *    



  

  

  

  اونارس 

وا ل:ا :أ ،أ ،  

  تعريف الغيبة: - ١

يف   اللغة(قال  مقاييس  أصل (  ): معجم  تسرتُّ   يدلُّ   صحيح   الغيب:    عٰىل 

غابت الشمس تغيب    :ويقال   ...، يقاس، من ذلك الغيب  ثمّ   ، اليشء عن العيون

  .)١( )غيبةً 

  .   أهل البيتمن   ¨ واملقصود به هنا غيبة اإلمام الثاين عرش 

الصدوق  الشيخ  املتوكِّ عن حممّ     روٰى  بن  بن موسٰى  بن    عن عيلِّ   ،لد 

عن أيب    ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي  ،عن أبيه إبراهيم بن هاشم  ،إبراهيم

عيلِّ  الرضا  احلسن  موسٰى  آبائه   بن  عن  أبيه،  عن   ،   ٍّعيل عن   ،    ،

القائم من ولدي    بشريًا ليغيبنَّ   : «والذي بعثني باحلقِّ   قال: قال رسول اهللا

  د حاجة، ويشكُّ ما هللا يف آل حممّ   :ٰى يقول أكثر الناسي حتَّ بعهد معهود إليه منِّ

فليتمسَّ  زمانه  أدرك  فمن  والدته،  يف  بدينهآخرون  إليه  ،  ك  للشيطان  جيعل  وال 

من    ةأخرج أبويكم من اجلنَّ  رجه من ديني، فقدتي وُخي ه فيزيله عن ملَّ بشكِّ   سبيالً 

وإنَّ  للذين   اهللا    قبل،  أولياء  الشياطني  يؤمنون  جعل  تامٌّ )٢( »ال  واحلديث   ،  

  سندًا. 

 
 . / مادَّة غيب)٤٠٣/ ص ٤(ج ) معجم مقاييس اللغة ١(

 . )٥١(ص ين ) كامل الدِّ ٢(
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  أقسام الغيبة: - ٢

   عنها: ربِّ وعُ  ، ة إٰىل قسمنيمت الغيبة يف لسان األدلَّ سِّ قُ 

  .)١( ةالقصرية والطويلة أو الطوالنيَّ  -   ١

  .)٢( يظهر يف الثانية -   ٢

واألُ   -   ٣ قصرية  األُ إحدامها  ويف  طويلة،  إالَّ خرٰى  بمكانه  يعلم  ال    وٰىل 

  .)٣( ة مواليه يف دينه خاصَّ خرٰى ال يعلم بمكانه إالَّ ة شيعته، واألُ خاصَّ 

املفيد  الشيخ  غيبتان  قال  قيامه  قبل  وله   ...) من    ، :  أطول  إحدامها 

كام خرٰى األُ  فأمَّ   ،  األخبار،  بذلك  إٰىل  جاءت  مولده  وقت  فمنذ  منها  القرصٰى  ا 

وأمَّ ان بالوفاة،  السفراء  وعدم  شيعته  وبني  بينه  السفارة  بعد  قطاع  فهي  الطوٰىل  ا 

  .)٤( ويف آخرها يقوم بالسيف) ، وىلٰ األُ 

املمتدَّ  الفرتة  هي  الصغرٰى:  إمَّ والغيبة  والدته  ة  من  إٰىل  ٢٥٥(   ¨ا  هـ) 

) سنة  الرابع  السفري  وفاة  العسكري   ،هـ)٣٢٩زمان  والده  وفاة  من      أو 

  . هـ)٣٢٩سنة (  هـ) إٰىل وفاة السفري الرابع ٢٦٠(

 . ¨هـ) إٰىل زمان ظهوره  ٣٢٩ة من ( ا الغيبة الكربٰى فهي الفرتة املمتدَّ أمَّ 

  أسباب الغيبة وحكمتها: - ٣

، وليس املراد به السبب احلقيقي  ذكرت الروايات العديد من األسباب هلا

م ومصالح  كَ ام هي حِ ، وإنَّ يعلمه إالَّ اهللا والراسخون يف العلمالتكويني الذي ال  

  .)٥( أشار هلا الشارع

 
 ).٢٤٦/ ص ١إلزام الناصب (ج ) ١(

 ).٦/ ح ٤/ فصل ١٠/ باب ١٧٧الغيبة للنعامين (ص ) ٢(

 . )١٩/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٠/ ص ١(ج  ) الكايف٣(

 . )٣٤٠/ ص ٢(ج  ) اإلرشاد٤(

 ويأيت يف احللقة الثالثة بيان ذلك.  ،من أرسار اهللا تعاىلٰ  ا رسٌّ الروايات أهنَّ ) نعم، ذكرت بعض ٥(
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  وٰىل: اخلوف من القتل:احلكمة األُ 

الكليني رواية  زرارة    يف  اهللاقال:    ،عن  عبد  أبو  «ال  قال    بدَّ   : 

  .)١( »-  وأومأ بيده إٰىل بطنه  -   َم؟ قال: «خيافـللغالم من غيبة»، قلت: ولِ 

الصدوق  رواية  «  ويف  ولِ :  قلت:  قيامه»،  قبل  غيبة  قال مَ ـ للقائم  :  ؟ 

  قال:   ، عن يونس بن عبد الرمحن   خرٰى ، ويف روايته األُ )٢( خياف عٰىل نفسه الذبح»« 

جعفر   بن  موسٰى  عٰىل  اهللا،  دخلت  رسول  ابن  يا  له:  القائم    ، فقلت  أنت 

فقال: باحلقِّ  باحلقِّ   ؟  القائم  يُ   ،«أنا  الذي  القائم  أعداء  طهِّ ولكن  من  األرض  ر 

له غيبة يطول   ،هو اخلامس من ولدي  وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  عدالً  ويمألها    اهللا 

نفسه،   خوفًا   أمدهًا  أ   يرتدُّ   عٰىل  آخرونفيها  فيها  ويثبت  وغريها،  ،  )٣( »... قوام 

  وقوع الغيبة كان ألجل اخلوف عٰىل النفس.  مة رصحية يف أنَّ فالروايات املتقدِّ 

فس  نالسببها اخلوف عٰىل    : (وغيبة ابن احلسن  د املرتٰىض قال السيِّ 

ب  ر من حكم يبوء بإثمه من سبَّ وتأخَّ   هذااملبيح للغيبة واالستتار، وما ضاع من  

  . )٤()وأحوج إليها  الغيبة

املتقدِّ   ويف رشح شيخ الطائفة   ال سبب للغيبة جيوز  ( مة، قال:  للعبارة 

إالَّ  االستتار  فأمَّ    خوفه  ألجله  نفسه،  األذٰى يف  عٰىل  ماله وعٰىل  ا خوفه عٰىل 

ه  يف أنَّ    كام يقول من خالفنا يف النبيِّ   ،ه...ل ذلك كلَّ يتحمَّ   ه جيب أنْ نفسه فإنَّ 

منه األداء إٰىل اخللق   ٰى يصحَّ أذٰى يف نفسه دون القتل حتَّ  ل كلَّ يتحمَّ   جيب عليه أنْ 

  .)٥( ما هو لطف هلم)

 
 . )٢٩/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٢/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 . )١٠/ ح ٤٤/ باب ٤٨١(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

ين (ص ) ٣(  ). ٥/ ح ٣٤/ باب ٣٦١كامل الدِّ

 . )٤٤(ص  العلم والعملُمجَل ) ٤(

 . )ة غيبة اإلمام الثاين عرشبيان علَّ /  ٢٢٨و ٢٢٧(ص ل العلم والعمل ) رشح ُمجَ ٥(
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الدِّ   قلت:  إنْ  عن  دفاعًا  القتل  من  للخوف  معنٰى  للوظيفة  ال  وأداًء  ين 

الناس، وله يف جدِّ اإلهليَّ  هداية  من  أُ     احلسنيه  ة يف  بذل مهجته  سوة حيث 

  ين. أجل الدِّ 

ثَ   قلت: كان  لو  جيوز  بعد  مَّ هذا  اإلمامة  بدور  يقوم  بعده  يكون  إمام  ة 

أنْ  تعاٰىل  اهللا  اقتضت حكمة  األئمَّ   استشهاده، وحيث  آخر  ة فوجب عليه  يكون 

  الغيبة أمر من اهللا تعاٰىل وعهد معهود   حفظ نفسه الرشيفة بالغيبة، فضالً عن أنَّ 

  ل بحث الغيبة. م أوَّ كام تقدَّ    إٰىل اإلمام من النبيِّ 

فلِ قلت:    إنْ  كذلك  األمر  كان  ويُ   مَ إذا  القتل  عنه  تعاٰىل  اهللا  يمنع  ي  ؤدِّ مل 

ظ بحراسة اهللا تعاٰىل له، وذلك  فَ ُحي  ظ بالغيبة يمكن أنْ ُحيفَ  وظيفته، فكام يمكن أنْ 

  ي دوره. ؤدِّ بحراسة اهللا تعاٰىل ويُ  ان يريد قتله، فيكون ظاهرًا حممي� بمنع م 

وال نعرف متٰى يوجده ومع    ، ة احلفظ أمره منوط باهللا تعاىلٰ كيفيَّ   إنَّ   قلت: 

طريقة    أنَّ   -كام سوف يأيت    -ة  ة القطعيَّ تنا األدلَّ شخص ومتٰى يرفعه، وقد دلَّ   أيِّ 

املهدي  اإلمام  حفظ  يف  أنْ   بأنْ   ¨  الرشيعة  إٰىل  الناس  عن  وقت    يغيب  حيني 

  د. وبذلك نتعبَّ  ، ظهوره

أنَّ  إٰىل  ومتنع    مضافًا  واإلجلاء  اجلرب  توجب  حفظه  يف  املقرتحة  الطريقة 

وُس  قتله،  من  اجلرب  نحو  عٰىل  نظام  نَّ األعداء  عٰىل  احلياة  هذه  قائمة يف  تعاٰىل  اهللا  ة 

يف نرصته باملالئكة    االختيار مناط التكاليف، بل لعلَّ   بات، وأنَّ األسباب واملسبَّ 

به فاملصلحة فيها ال يف  اهللا تعاٰىل حيث غيَّ   نعم، نحن نعلم أنَّ   . ال نعلمها  مفسدة

 نرصته باملالئكة أو بإبطال التكليف واجلرب. 

:ا  فل ا راتإ  

الغيبة اآلنف  مَ ـلِ   قلت:  إنْ  فيأيت سبب  بني ظهوره ألعدائه  تفصلون    ، ال 

  ؟ وبني ظهوره ألوليائه فال وجه له
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القتل، أمَّ   قلت: الغيبة منحرصًا بخوف  ده كام  ا مع تعدُّ هذا لو كان سبب 

  ستقف عليه، فال وجه للتفصيل. 

ظهوره ألوليائه    الغيبة تدور مدار اخلوف من القتل فقط، فإنَّ   م أنَّ لِّ ولو ُس 

 بالعالمات، وهي  زونه، ليس ذلك إالَّ ميِّ م كيف يعرفونه ويُ وهو أهنَّ   ، بتٰىل باملانعم

فرد فرد، إذ إتياهنا كذلك خالف    ة، أو املعجزة وهلا رشائطها وال تأيت مع كلِّ عامَّ 

  . احلكمة

لت من  ت عليه اآلثار التي سجَّ ه يظهر جلملة من أوليائه عٰىل ما دلَّ عٰىل أنَّ 

  ة. لصغرٰى أو التامَّ رآه يف الغيبة ا

األُمَّ  تدبري  من  والوظيفة  احلكمة  خالف  فقط  للبعض  ظهوره  ه  فإنَّ   ،ةبل 

  ة ال أفرادًا فيها. إمام األُمَّ 

فإنْ   مَ ـلِ   قلت:  إنْ  زمان عن زمان  الغيبة يف  أنصارًا ظهر    ال ختتلف  وجد 

  بلد.  زمان وال يف كلِّ  لكلِّ  اوهكذا، فاخلوف ليس عام�  ، مل جيد غاب وإنْ 

يصحُّ   قلت:  ال  وظهر  أنصارًا  وجد  الغيبة  لو  ذلك  بعد  يقم    ،منه  هبم  إذ 

أنَّ امَّ ـول  ،دولته علمنا  يظهر  مل  كاٍف     غري  أنصار  وجود  من  يظهر  زماهنم    ما  يف 

ظهوره يف زمان دون زمان خالف الوظيفة املناطة به من إظهار    عٰىل أنَّ   .للظهور

  زمان بعد ظهوره.  ويف كلِّ  لِّ العدل عند ظهوره للك

الطويس الشيخ  ظهوره    قال  يف  فائدة  (ال  ا  :  أوليائهرس�   ألنَّ   ، لبعض 

  .)١( ونفوذ األمر)  بظهوره للكلِّ إالَّ  ة ال يتمُّ النفع املبتغٰى من تدبري األُمَّ 

 *   *   *  

 
 ).٩٨(ص  لطويسل) الغيبة ١(



  

  

  

  ارس ادي واون

  احلكمة الثانية: ليس ألحد يف عنقه بيعة:

  ̈   ال تكون يف يد املهدي  م الغيبة أنْ كَ من حِ   ت مجلة من الروايات أنَّ دلَّ 

ُح  من  لطاغية  أنْ كَّ بيعة  بعد  الزمان،  الدِّ   ام  املراسيم  من  البيعة  ة  ينيَّ صارت 

  .ةوالعرفيَّ 

العابدين    ما رواه الصدوق   ومنها: منَّ  عن اإلمام زين  ا  : «القائم 

حتَّ  الناس  عٰىل  والدته  يُ ختفٰى  مل  يقولوا:  وليس  ولَ ٰى  خيرج  حني  ليخرج  بعد،  د 

بيعة» عنقه  يف  التعليل)١( ألحد  تفيد  والرواية  إالَّ   ،،  االنحصار،  يقتيض  أنَّ وهو     

  ة. خرٰى جيعله جزء علَّ ذكر أسباب أُ 

ا  يف حديث طويل جاء فيه: «... أمَ     عن اإلمام احلسن    وما رواه 

  صيلِّ  القائم الذي يُ  ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه، إالَّ ا أحد إالَّ ه ما منَّعلمتم أنَّ 

ب شخصه  غيِّ خيفي والدته، ويُ   اهللا    خلفه، فإنَّ     روح اهللا عيسٰى بن مريم 

  ا. ، وغريمه)٢( يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج»لئالَّ 

  : احلكمة الثالثة: استيفاء غيبات األنبياء

عن أيب     منها ما رواه الراوندي   ، ة رواياتورد يف بيان هذه احلكمة عدَّ 

  َم ذلك؟ قال: «ألنَّ ـا غيبة يطول أمدها»، قيل: ولِ للقائم منَّ  : «إنَّ   عبد اهللا

 
 . )٦/ ح ٣١/ باب ٣٢٣و ٣٢٢(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 . )٢/ ح ٢٩/ باب ٣١٦(ص ين ) كامل الدِّ ٢(
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إالَّ  أبٰى  تعاٰىل  أنْ اهللا  ُس     فيه  فإنَّ نَ جتري  غيباهتم،  يف  األنبياء  من  ال ن  من    بدَّ   ه  له 

  .)١( ة الغيبات»استيفاء مدَّ 

بام وقع     ن األنبياء نَ ُس   : «إنَّ   عن أيب عبد اهللا    وروٰى الصدوق 

منَّ القائم  يف  حادثة  الغيبات  من  حذو  هبم  البيت  أهل  والقذَّ ا  بالنعل  ة  النعل 

  ا. ، وغريمه)٢( ة»بالقذَّ 

  . ¨غري معلومة لنا، فكذلك غيبته    ة غيباهتمومدَّ 

ملدَّ قلت:    إنْ  باالستيفاء  منوطًا  األمر  كان  للتعليل  إذا  وجه  فال  غيباهتم  ة 

  باخلوف من القتل وغريه. 

ا  م أهنَّ وتقدَّ   ،ةهذه علل حقيقيَّ   عٰىل أنَّ   هذا القول واالستشكال مبنيٌّ   قلت:

  ف. م ختتلف وتتخلَّ كَ حِ 

  :احلكمة الرابعة: اإلذاعة وكشف الرسِّ 

أيب عبد  أيب بصري، عن  عن     ة روايات، منها ما رواه النعامين ورد فيه عدَّ 

قلت له: ما هلذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال: «بٰىل،    ، قال:اهللا  

  .)٣( ره اهللا»كم أذعتم فأخَّ ولكنَّ

وكان يف   ،: «قد كان هلذا األمر وقتأيضًا عن أيب عبد اهللا     وروٰى 

  .)٤( »ره اهللا  ثتم به وأذعتموه فأخَّ سنة أربعني ومائة، فحدَّ 

  .)٥( تني»ر مرَّ خِّ هذا األمر قد أُ  : «... إنَّ أيضًا عنه  وروٰى  

 
 .)٩٥٥/ ص ٢(ج ) اخلرائج واجلرائح ١(

 . )٣١/ ح ٣٣/ باب ٣٤٥(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

 ). ١/ ح ١٦/ باب ٢٩٩(ص  لنعامينلبة ) الغي٣(

 ). ٨/ ح ١٦/ باب ٣٠٣الغيبة للنعامين (ص ) ٤(

 ). ٩/ ح ١٦/ باب ٣٠٣الغيبة للنعامين (ص  )٥(
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ت  اهللا تعاٰىل قد كان وقَّ   : «... إنَّ كذلك عن اإلمام الباقر    وروٰى  

ره  غضب اهللا تعاٰىل فأخَّ   اشتدَّ   احلسني    َل تِ  قُ هذا األمر يف سنة السبعني، فلامَّ 

فحدَّ  ومائة،  أربعني  السرتإٰىل  قناع  وكشفتم  فأذعتم  بذلك  اهللا    ، ثناكم  فلم جيعل 

  .)١( هلذا األمر بعد ذلك وقتًا عندنا...»

    ة م من األئمَّ فكام ينطبق عٰىل ما تقدَّ   ،مطلق  ) هذا األمر(أو    )األمر(و

اإلمام  أمر  عٰىل  بإطالقه  أنْ   فيصحُّ ،  ¨  ينطبق  من    معه  الطائفة  هذه  تكون 

ولعلَّ  الغيبة،  ِحَكم  النصِّ   روايات  ممَّ   يف  ظهوراألخري  أوردناه  أنَّ ا  يف  بسبب  ًا  ه 

  غيابه.   ثمّ  ¨  ٰى زمان اإلمام ل لظهور أمرهم وقت حتَّ اإلذاعة مل ُجيعَ 

أنْ  أنَّ يُ   ويمكن  املهدي  ستفاد  اإلمام  أمر  تشمل  النصوص  ما    ¨  هذه 

  : ) هبذا العنوان١٦يف كتابه الغيبة حيث عنون الباب (   أرسله الشيخ النعامين  

)، فهو جعلها لصاحب  (ما جاء يف املنع والتوقيت والتسمية لصاحب األمر  

ا ورد  وهو ما استظهرناه ممَّ  ، م الغيبة وأسباهباكَ األمر، نعم هو مل يذكر كوهنا من حِ 

اهللافأخَّ «فيها   فيها مطلق  ، »ره  الوارد  وأنَّ   .والتأخري  رواه    كام  الذي  الثاين  اخلرب 

ال  الشيخ النعامين   ،  ¨املراد باألمر هو أمر اإلمام    باب رصيح يف أنَّ يف هذا 

  ولوال طول احلديث لنقلناه، فراجعه. 

  ث عن طول الغيبة ال عن أصل وقوعها. هذه الروايات تتحدَّ  إنَّ قلت:  إنْ 

ر ث عن األمرين معًا، إذ تقول بسبب اإلذاعة هي تتحدَّ  قلت: اهللا تعاٰىل  أخَّ

ره اهللا تعاىلٰ األمر، إذ لو مل يذعه الناس، ملا    أمره.  ب ويلَّ وملا غيَّ  أخَّ

اهللا   بعلم  ترتبط  الوقوف عندها  ينبغي  عالية  ويف هذه النصوص مضامني 

األئمَّ  إخبار  وحكمة  البداء،  وبحث  باإلذاعة      ة تعاٰىل  علمهم  مع  الناس 

  وغري ذلك.  ،وكشف الرسِّ 

 
 ). ١٠/ ح ١٦/ باب ٣٠٤و ٣٠٣الغيبة للنعامين (ص  )١(
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  اإليامن:أهل ستيفاء ودائع احلكمة اخلامسة: ا

ا  ينال أهل اإليامن نصيبهم يف الدنيا ممَّ   اقتضت حكمة اهللا تعاٰىل وعدله أنْ 

مقدَّ  أنْ هو  العدل  هذا  فاقتٰىض  هلم،  أنْ يتأخَّ   ر  إٰىل  الظهور  وجوداهتم    ر  تستوٰىف 

علل  ( يف    ا ورد يف هذا الشأن ما رواه الشيخ الصدوق ويظهروا إٰىل الدنيا، وممَّ 

ن ذكره، عن  عن    )الرشائع قال: قلت    ،  أيب عبد اهللاحمّمد بن أيب عمري، عمَّ

يقاتل فالنًا وفالنًا وفالنًا؟ قال: «آلية يف كتاب    له: ما بال أمري املؤمنني   مل 

  :  اهللا  
َ
َعذ ُهْم 

ْ
ِمن ُروا 

َ
ف

َ
� يَن  ِ

�
ا� �ْنَا 

�
َعذ

َ
ل وا 

ُ
َز��ل

َ
ت ْو 

َ
�  

ً
ِ�ما

َ
أ  

ً
  �ابا

تزايلهم؟ قال: «ودائع مؤمنني يف أصالب  يعني ب: قلت: وما  ]»، قال٢٥  [الفتح:

ٰى خترج ودائع اهللا تعاٰىل، فإذا  لن يظهر أبدًا حتَّ   قوم كافرين، وكذلك القائم  

  .)١( من ظهر من أعداء اهللا فقتلهم» عىلٰ خرجت ظهر 

كلَّ قلت:    إنْ  العدل  تأخري  االستيفاء  هذا  يستوجب  املدَّ   هل  عن  هذه  ة 

  من املؤمنني؟  األعمّ 

تعاىلٰ   بمقتٰىض   -  ١  قلت:  باهللا  تأخري    اإليامن  أنَّ  نؤمن  أْن  بدَّ  ال  وحكمته 

ر    العدل فيه مصلحة أكرب، وإالَّ مع الظلم الفظيع الذي وقع عىلٰ  البرشيَّة كام تأخَّ

  يوم القيامة وإقامة العدل واالنتصاف للمظلوم.

ة اآلتية أنَّ   أنَّنا نعتقد بمقتٰىض   -   ٢ ال تعني انعدامه    غيبة اإلمام    األدلَّ

  وعدم تأثريه يف جمريات األحداث، فهو يؤثِّر بمقدار الذي حيفظ ولو احلّد األدنٰى 

  من العدل يف الكون. 

ال    -   ٣ قطعيَّة  ليست  أي  ِحَكم،  عن  ث  تتحدَّ روايات  من  ُذكَِر  ما  إنَّ 

  . ختتلف وال تتخلَّف، فلو ُوِجَدت مصلحة أهّم ألظهره اهللا تعاىلٰ 

  ار بعد هذا االستيفاء؟ فَّ هل ينتهي املؤمنون يف أعقاب الكُ قلت:  إنْ 

 
 .)٢/ ح ١٢٢/ باب ١٤٧/ ص ١(ج ) علل الرشائع ١(
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  .إٰىل أوان الظهور نعم، وهذا ما تقتضيه حكمة النصِّ  قلت: 

  احلكمة السادسة: كره جماورة القوم:

الكلينيوممَّ  الشيخ  رواه  ما  احلكمة  هذه  بيان  يف  ورد  أيب      ا  عن 

انا عن جوارهم عىلٰ   إذا غضب اهللا تبارك وتعاىلٰ « :   جعفر   .)١( »خلقه نحَّ

املازندراين  الفقرة:      قال  هذه  رشح  بالغيبة  نحَّ (يف  جوارهم  عن  انا 

  .)٢( )عنهم

  احلكمة السابعة: التمييز والتمحيص:

ا  إهنَّ   : ة طوائف، وقد يقال فيها كام يف ما بعدهاوقد ورد يف هذه احلكمة عدَّ 

وكي  الغيبة،  وقوع  ال أصل  الغيبة  تُ حكمة طول  فقد  كان  بعد    دُّ عَ فام  أسباهبا  من 

النعامين الشيخ  رواه  ما  ومنها  رواياهتا،  من  مجلة  اإلمام      مالحظة  عن 

ٰى  زوا وحتَّ يَّ صوا ومتُ حَّ ٰى متُ ون إليه أعينكم حتَّ : «واهللا ال يكون ما متدُّ   الرضا

  .)٣(  األندر فاألندر»ال يبقٰى منكم إالَّ 

اخلامس من ولد السابع    دَ قِ إذا فُ ...  : «وعن اإلمام موسٰى بن جعفر  

األئمَّ  فإنَّ من  أديانكم،  يف  اهللا  فاهللا  يغيبها    بدَّ   ال  هة  غيبة  من  األمر  هذا  لصاحب 

ام هي حمنة من اهللا امتحن هبا  إنَّ   ٰى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، يا بنيَّ حتَّ 

  .)٤( »...بعوه ين التَّ من هذا الدِّ  وأجدادكم دينًا أصّح خلقه، لو علم آباؤكم 

  هذا األمر ال يأتيكم إالَّ   «إنَّ   : ت يف هذه الرواياترَ كِ ومن العناوين التي ذُ 

  .)٥( بعد إياس»

 
 . )٣١/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٣/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 . )٢٧١/ ص ٦(ج صول الكايف ) رشح أُ ٢(

 ). ١٥/ ح ١٢/ باب ٢١٦(ص  لنعامينل) الغيبة ٣(

 ). ١٢٨/ ح ١٦٧و ١٦٦(ص  لطويسل) الغيبة ٤(

 . )٣/ باب التمحيص واالمتحان/ ح ٣٧٠/ ص ١(ج ) الكايف ٥(
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  .)١( يمتحن خلقه» أنْ  بُّ ُحيِ   اهللا   ومنها: «ألنَّ 

  .)٢( ٰى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به»«حتَّ  :ومنها

  .)٣( امتحن هبا خلقه» ام هو حمنة من اهللا  «إنَّ  :ومنها

  .)٤( د حاجة»ما هللا يف آل حممّ  : ٰى يقول اجلاهلعنهم حتَّ  «ليغيبنَّ  :ومنها

عدَّ  أنْ وهناك  يمكن  حِ ستَ يُ   ة طوائف  منها  أُ كَ ظهر  دراسة  م  يف  تأيت  خرٰى 

  شاء اهللا تعاٰىل.  عة إنْ موسَّ 

  ة الغيبة:ماهيَّ  - ٤

أنَّ عرفنا   سبق  يُ   فيام  هنا  أهل  قَص الغيبة  من  عرش  الثاين  اإلمام  غيبة  د هبا 

احلواسِّ   البيت   هي ماهيَّ   عن  ما  نسأل:  بمكانه، وهنا  العلم  الغيبة  وعدم  ة 

  ؟ ¨التي وقعت يف اإلمام الثاين عرش 

  هناك شيئًا آخر؟  فهل هو غائب غيبة عنوان أم معنون، أم أنَّ 

  مها إٰىل ثالثة أقسام: قسِّ نا نُ ولعلَّ  ، يبةختتلف اإلجابة بلحاظ زمان الغ

األُ  إمَّ وٰىل:  الفرتة  غيبته  زمان  من  أوائل  أو  الكربٰى  غيبته  إٰىل  والدته  ا من 

إٰىل غيبته الكربٰى، ويف هذه الفرتة هو غائب عن أغلب الناس    وفاة والده  

إالَّ  يعرفه  اخلاصُّ وال  دلَّ   كام  املتقدِّ ،  الروايات  عليه  إنَّ ت  حيث      ها أب  مة، 

أمَّ  وعنوانه،  بشخصه  أصحابه  بعض  إٰىل  عامَّ أخرجه  عن  غائب  ا  فهو  الناس  ة 

املتقدِّ  باملعنيني  فالغيبتان  وعنوانه،  بشخصه  وغيبة    - مني  عنهم  شخص  غيبة 

الزمنيَّ   -عنوان   الفرتة  هذه  يف  األشخاصواقعتان  اختالف  بحسب  فعن  ة   ،

 
 . )٣٢/ ح ٣٣/ باب ٣٤٦(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 . )٢/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٦/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 املصدر السابق. ) ٣(

 ). ٢٩٠/ ح ٣٤١و ٣٤٠(ص  لطويسل) الغيبة ٤(
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بشخصه وعنوانه، وعن غري    -ولو يف بعض األوقات    -السفراء مثالً ظاهر هلم  

  . السفراء غائب

غيبته فيها عن الناس هي غيبة    إنَّ   : ة، فقد يقال وهي الغيبة التامَّ   الفرتة الثانية: 

الناس  عن  غائب  وجسمه  فشخصه  وشخص،  من    ، معنون  مجلة  عٰىل  اعتامدًا 

الكليني   الشيخ  ما رواه  منها  بن  عدَّ عن    الروايات،  ة من أصحابنا، عن جعفر 

    قال: سمعت أبا احلسن الرضا ،  ان بن الصلت ال، عن الريَّ د، عن ابن فضَّ حممّ 

  . ) ١(  اسمه» ٰى سمَّ وال يُ   رٰى جسمه، فقال: «ال يُ   ، - م  عن القائ   َل ئِ وُس   - يقول  

الصدوق   الشيخ  حممّ قال: حدَّ ،  وما رواه  احلسن ثنا  بن  قال:  ،    د 

عبد اهللاحدَّ  بن  أبو جعفر حممّ قال: حدَّ   ، ثنا سعد  العلوي، عن أيب  ثنا  بن أمحد  د 

   قال: سمعت أبا احلسن صاحب العسكر  ،هاشم داود بن القاسم اجلعفري

ابني احلسن ،  »؟ فكيف لكم باخللف من بعد اخللف  ،يقول: «اخللف من بعدي 

ولِ  «ألنَّ ـفقلت:  فقال:  فداك؟  اهللا  جعلني  حيلُّ َم  وال  ترون شخصه  ال  لكم    كم 

  .)٢( »  د ة من آل حممّ ذكره باسمه»، قلت: فكيف نذكره؟ قال: «قولوا: احلجَّ 

إنَّ قد  و  غيبة عنوان وهويَّ   يقال:  هي  أمَّ غيبته  ا شخصه وجسمه فموجود  ة، 

الناس، وممَّ  يدلُّ بني  الصدوق   ا  الشيخ  رواه  ما  الروايات  من  القول  هذا  ،    عٰىل 

حدَّ  حممّ قال:  املتوكِّ ثنا  بن  موسٰى  بن  حدَّ ،    ل د  جعفر  قال:  بن  اهللا  عبد  ثنا 

صاحب    معته يقول: «واهللا إنَّ قال: س ،   د بن عثامن العمري احلمريي، عن حممّ 

  . ) ٣( سنة فريٰى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه»   هذا األمر ليحرض املوسم كلَّ 

إنَّ  يقال:  تُ   وقد  الطائفة  األُ قيِّ هذه  وتُ د  والشخص  فرسِّ وٰىل  اجلسم  معنٰى   

 
 . )٣/ باب يف النهي عن االسم/ ح ٣٣٣/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 . )٥/ ح ٣٧/ باب ٣٨١(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

 . )٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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واهلويَّ  ألنَّ بالعنوان  واألُ   ة،  رصحية  ظاهرةالثانية  عٰىل    ، وٰىل  الشخص  إطالق  إذ 

  - ة النصوص ال مانع يمنع من استعامله فيه  ا اجلسم بقرينة بقيَّ العنوان عريف، أمَّ 

َتقْ   وإنْ   - العنوان   فرتة  مل  عٰىل  اجلسم  رؤية  عدم  محل  يمكن  املذكور  بالتقييد  بَل 

  ة من الناس. ة من الغيبة أو مجاعة خاصَّ خاصَّ 

يتبنيَّ  أنَّ وبذلك  الغ    املناسب محل  الفرتة  من  هذه  العنوان يف  غيبة  يبة عٰىل 

  ة. الزمنيَّ 

الثالثة:  يقال  الفرتة  قد  فرتة  الغيبة إهنَّ   :وهي  فرتات  من  غري    ،ا  يقال  وقد 

رة إليها  مة وانتقاله من املدينة املنوَّ ة املكرَّ ذلك، وهي ما قبل ظهوره العلني يف مكَّ 

ُخ وجتمُّ  النعامينع  الشيخ  روٰى  فقد  حوله،  األصحاب  اإلمام      لَّص  عن 

ٰى ترٰى عالمات  ك يدًا وال رجالً حتَّ رِّ : «يا جابر، الزم األرض وال ُحت   الباقر

الكوفة وعدَّ   أذكرها لك إنْ  هتم سبعون  أدركتها: ... ويبعث السفياين جيشًا إٰىل 

أقبلت   إذ  كذلك  هم  فبينا  وسبيًا،  وصلبًا  قتالً  الكوفة  أهل  من  فيصيبون  ألفًا، 

قِ  من  طي� ل  بَ رايات  املنازل  وتطوي  أصحاب    ، حثيثاً   اخراسان  من  نفر  ومعهم 

ثمّ  جيش    القائم،  أمري  فيقتله  ضعفاء  يف  الكوفة  أهل  موايل  من  رجل  خيرج 

املدينة فينفر املهدي منها   السفياين بني احلرية والكوفة، ويبعث السفياين بعثًا إٰىل 

مكَّ  أنَّ إٰىل  السفياين  أمري جيش  فيبلغ  قد خرج    ة،  مكَّ املهدي  فيبعث جيشًا  إٰىل  ة، 

يُ  فال  أثره  حتَّ عٰىل  مكَّ دركه  يدخل  يرتقَّ ٰى  خائفًا  ُس ة  عٰىل  بن  نَّب  موسٰى  ة 

  وٰىل. ما الفرتة األُ  ، فهي تشبه إٰىل حدٍّ )١( ...»  عمران

 *   *   *  

 

 . )٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٨٩و ٢٨٨(ص  لنعامينل) الغيبة ١(



  

  

  

  ارس ام واون

ا أد  

  ة الغيبة:أدلَّ  - ٥

  ل: املالزمة:الدليل األوَّ 

أنَّ عرَّ  وغريهم  املناطقة  البنيِّ   ف  األخّص الالزم  باملعنٰى  من      يلزم  ما  هو 

  ط يشء آخر. ره بال حاجة إٰىل توسُّ ر ملزومه تصوُّ تصوُّ 

،    ة بن احلسن ة عٰىل والدة احلجَّ ة القطعيَّ أقمنا األدلَّ   مقامنا بعد أنْ ويف  

األئمَّ وأنَّ  آخر  بالوجدان، فال  ةه  نشاهده  مل  ذلك  ومع  غائبًا    أنْ   بدَّ   ،  يكون 

  ، مع عدم مشاهدته، الغيبة.  ة ه آخر األئمَّ ا، فالزم الوالدة وأنَّ عنَّ

  الدليل الثاين: السرب والتقسيم:

وعدم خلو الناس من رئيس يف وقت من    ، زمان إماماً   لكلِّ   نَّ أحيث ثبت  

أنْ  الرئيس  رشط  ومن  إمَّ   األوقات،  خيلو  فال  عصمته،  عٰىل  مقطوعًا  أنْ يكون    ا 

أنَّ  علمنا  ومع  غائبًا،  أو  ظاهرًا  يدَّ   كلَّ   يكون  الرئاسة  من  ليس  ظاهرًا  عي 

  .)١( املعصوم غائب مستور ظاهر أفعاهلم ينافيها، قطعنا أنَّ   ألنَّ  ،بمعصوم 

ادُّ قلت:    إنْ  لغريهقد  الغيبة  الكيسانيَّ وممَّ   ، عيت  ادَّعاها  والناووسيَّ ن  ة  ة 

  وغريهم.  ،ةة والواقفيَّ والفطحيَّ 

  ل، فراجع. الً يف الفصل األوَّ ثبت بطالن دعوٰى هؤالء مفصَّ  قلت: 

 
 ).٣(ص  لطويسلالغيبة  راجع: ) ١(



 ١٢١ .......................................  الثاين والعرشون: أدلَّة الغيبة الدرس  /الثالثالفصل 

  الدليل الثالث: اإلعجاز يف االنطباق:

احللبي  وأمَّ   قال   ...) النصِّ ا  :  من  الثالث  عن    ،الرضب  ورد  ما  فهو 

    وأمري املؤمنني إٰىل ابنه احلسن بن عيلٍّ   من النبيِّ   (صلوات اهللا عليهم)آبائه  

احلجَّ  مطابق بغيبة  قبل وجوده، وصفتها قبل مولده، ووقوع ذلك  من    اً ة  للخرب، 

  .)١( يشء...)منه  ينخرم  غري أنْ 

الطويس  الشيخ  مو  وقال   ...) االستدالض:  ما  من  ل  ع  األخبار  هذه 

  .)٢( نه...)فكان كام تضمَّ  ،اليشء قبل كونهبن اخلرب تضمَّ 

  ووقعت كام جاء هبا اخلرب.  ، عنها قبل وقوعهافالغيبة خمَرب 

  ة:الدليل الرابع: الفرعيَّ 

املدَّ  ألُ الغيبة  فرٌع  صحَّ   -صول  عاة  حملِّ قد  يف  صحَّ   ،-ها  ت  تلك  ومع  ة 

ارتياب يف  األُ  يقع  السيِّ صول ال  قال  الفرع،  املرتٰىض هذا  فرع    : (إنَّ   د  الغيبة 

إنْ ألُ  متوقِّ صحَّ   صول  هي  إذ  وأوضحه،  يشء  أسهل  الغيبة  يف  فالكالم  فة  ت 

م رضورة وجود إمام  صول هي اإلمامة والعصمة، وقد تقدَّ ، وهذه األُ )٣( عليها)

كلِّ  وتقدَّ   وأنْ   ، زمان  يف  كام  معصومًا،  عٰىل  يكون  الدليل  باخلصوص،  م  إمامته 

  .   د املرتٰىض ة أيضًا بعني ما قاله السيِّ ة، فالغيبة تكون تامَّ صول تامَّ فهذه األُ 

  الدليل اخلامس: التوقيعات:

تقدَّ  معروف  مصطلح  يف  التوقيعات  السابع  الدليل  يف  إليه  اإلشارة  مت 

أدلَّ  من  الثالث عرش  عنهالدرس  مفروغ  التوقيعات  وداللته    ، ة الوالدة، ووجود 

الواضحات من  الغيبة  عُ حتَّ   ،عٰىل  التوقيعات  فَ رِ ٰى  منها  تصدر  التي  اجلهة  ت 

 
 . )٤٢٨(ص ) تقريب املعارف ١(

 .)١٧٣ ص( لطويسل) الغيبة ٢(

 .)٢٩٣/ ص ٢(ج ) رسائل الرشيف املرتٰىض ٣(
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هناك     أنَّ إالَّ   ، ه غري ظاهر للعيانوأنَّ   ، ¨عن غيبة اإلمام    سة، كنايةً بالناحية املقدَّ 

  س. وهي جنابه املقدَّ  ، جهة تصدر عنها التوقيعات

  االستدالل به عليها؟  فكيف يصحُّ  ،التوقيع فرع الغيبة إنَّ قلت:  إنْ 

الغيبة بعد زمان حصوهلا وثبوهتا وكوهنا من    إنَّ   قلت:  االستدالل به عٰىل 

سة ال خفاء  ا صادرة من الناحية املقدَّ ة، فإهنَّ القضايا التي ال خفاء فيها عند اإلماميَّ 

  فيه.

  الدليل السادس: السفراء:

القائمة عٰىل وجود سفراء أربعة لإلمام    إنَّ  عٰىل ما سيأيت    -   ̈ الرضورة 

بيِّ تتق  -الً  االستدالل عليه مفصَّ  األخّص يض الزمًا  باملعنٰى  أنَّ نًا  النظم    ، يف  هذا 

التوقيعات تصدر يف الغالب    وأنَّ   ، يكونوا واحدًا بعد واحد  هلؤالء السفراء وأنْ 

، تقتيض وجود غيبة  ¨عٰىل يدهيم مع متام داللتها عٰىل كوهنا من اإلمام وتوقيعه 

 . ¨له 

  ة عٰىل الغيبة:دليل السابع: الروايات الدالَّ ال

روايات كثرية، نذكر    ̈ يف غيبة اإلمام املهدي    ورد عن أهل البيت  

  منها: 

الكليني    -  ١ الشيخ  رواه  اهللا  ما  عبد  أيب  عن  معترب  :    بإسناد 

الغيبة األُ إحدامها قصرية واألُ   :«للقائم غيبتان وٰىل ال يعلم بمكانه  خرٰى طويلة، 

  .)١( ة مواليه» خاصَّ خرٰى ال يعلم بمكانه فيها إالَّ ة شيعته، واألُ  خاصَّ فيها إالَّ 

الطويس    -  ٢ الشيخ  اهللا  وروٰى  عبد  أيب  عن  «إنَّ   بإسناده   :  

حتَّ  تطول  إحدامها  غيبتني  األمر  هذا  ويقول  لصاحب  مات،  بعضهم:  يقول  ٰى 

قُ  بعضهم: ذهبَل تِ بعضهم:  يبقٰى   ٰى حتَّ ،  ، ويقول  من  ال  أمره  إالَّ   عىل    أصحابه 

 
 . )١٩/ باب يف الغيبة/ ح ٣٤٠/ ص ١(ج  ) الكايف١(
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يطَّ  ال  يسري  عىلٰ نفر  إالَّ   لع  غريه  وال  ولده  من  أحد  املوىلٰ موضعه  ييل    الذي    

  .)١( »أمره

اخلامس    دَ قِ إذا فُ : « أيضًا عن اإلمام موسٰى بن جعفر     وروٰى   -  ٣

لصاحب هذا األمر من    بدَّ   ال هة فاهللا اهللا يف أديانكم، فإنَّ من ولد السابع من األئمَّ 

ام هي حمنة من  إنَّ   ٰى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، يا بنيَّ غيبة يغيبها حتَّ 

أصّح  دينًا  وأجدادكم  آباؤكم  علم  لو  خلقه،  هبا  امتحن  الدِّ   اهللا  هذا  ين  من 

  .)٢( التَّبعوه...»

يف حديث    عن اإلمام زين العابدين   وروٰى الشيخ الصدوق   -   ٤

جاء   إنَّ طويل   ...» لظهوره    فيه:  واملنتظرين  بإمامته  القائلني  غيبته  زمان  أهل 

  .)٣( زمان...»  أفضل من أهل كلِّ 

الباقر  وروٰى    -  ٥ اإلمام  عن  وأمَّ   أيضًا   ...» من  :  شبهه  ا 

، وطول غيبته، وخفاء والدته، وتعب شيعته من بعده  ، فدوام خوفه موسٰى 

واهلوان  ممَّ  األذٰى  من  لقوا  أنْ ا  اهللا    إٰىل  وأيَّ   أذن  ونرصه  ظهوره  عٰىل  يف  ده 

  .)٤( ه...»عدوِّ 

ما  أيضًا عن اإلمام الصادق    وروٰى    -   ٦ : «... لو بقي يف غيبته 

الدنيا حتَّ  ٰى يظهر فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام  بقي نوح يف قومه مل خيرج من 

  .)٥( ت جورًا وظلًام»ئَ لِ مُ 

 
 ). ١٢٠/ ح ١٦٢و ١٦١(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ١٢٨/ ح ١٦٧و ١٦٦للطويس (ص الغيبة ) ٢(

 . )٢/ ح ٣١/ باب ٣٢٠(ص ين ) كامل الدِّ ٣(

 . )٧/ ح ٣٢/ باب ٣٢٧(ص ين كامل الدِّ  )٤(

 . )٢٣/ ح ٣٣/ باب ٣٤٢(ص ين كامل الدِّ  )٥(



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ١٢٤

الرضا      وروٰى   -  ٧ عن  معترب  من  بحديث  الرابع  ذاك   ...»  :

  .)١( به اهللا يف سرته ما شاء...»غيِّ يُ   ،ولدي

  .)٢(   واألحاديث يف هذا الباب طويلة كام قال الشيخ الطويس 

 *   *   *  

 
 . )٧/ ح ٣٥/ باب ٣٧٦(ص ين كامل الدِّ  )١(

 .)١٥٨ ص( لطويسلالغيبة   راجع: )٢(



  

  

  

  ارس ا واون

ل ا راتإ  

املهدي  أُ  اإلمام  غيبة  حول  واإل  ̈ ثريت  األسئلة  من  شكاالت  العديد 

  إٰىل يومنا هذا، ونتناول قدرًا منها بام يناسب احللقة.    ةمنذ زمن األئمَّ 

ورة ااء:ا وا ا :  

ال فرق بني إمام غائب ال يصل إليه أحد    : د املرتٰىض  وأشار إليها السيِّ 

  ؟ وال ينتفع منه البرش، وبني عدم وجوده أصالً 

فأيُّ   فإنْ (:  قال   إل  قيل:  يصل  ال  غائبًا  وجوده  بني  وال  فرق  أحد  يه 

وإالَّ بينتفع   عدمه؟  وبني  برش  بتمكني  ه  سبحانه  اهللا  علم  حني  إٰىل  إعدامه  جاز   

  .)١( )ٰى يعلم منه التمكني هللا فيظهريبيحه االستتار حتَّ  ة له كام جاز أنْ الرعيَّ 

  واجلواب عنها: 

نُ   -   ١ أنَّ سلِّ ال  ا يف زمان غيبته الصغرٰى فكان له  ه ال يصل إليه أحد، أمَّ م 

ا يف  وعدد آخر من املوالني، وأمَّ   ،اب أربعة يتواصلون معه، ومجلة من الوكالءنوَّ 

ة لقاءات مع أوليائه  عدَّ  ̈ له    تكذيبهم أنَّ   الغيبة الكربٰى فقد أثبت من ال يصحُّ 

أنَّ  كام  غيبته،  تناسب  التي  نُ   بالطريقة  التي  وحتدَّ لَ قِ الروايات  سابقًا  عن  ت  ثت 

غيبته حتدَّ  إليه،  ثت عن وجوتقسيم  الغيبتني  لقاءات ووصول بعض مواليه يف  د 

  فليس العدم ووجوده يف الغيبة سواء. 

 
 .)٢٩٧/ ص ٢(ج املرتٰىض  الرشيف ) رسائل١(
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سلَّ   -   ٢ الغيبة  لو  بني  االستواء  يلزم  فال  أيضًا  ذلك  حصول  عدم  منا 

ة،  ة لألُمَّ ليست منحرصة باهلداية الظاهريَّ   ¨وظائف اإلمام    فإنَّ   ، والعدم أيضاً 

  ة يف غيبته. جتاه األُمَّ  ̈ وسيأيت يف البحث الثالث احلديث عن وظائف اإلمام 

أنَّ   -   ٣ كلَّ   عٰىل  للقول  ذلك  بإمامته وعصمته  علمنا  كفانا  نعلمه،  مل  لو  ه 

هناك   مل نعلم ذلك تفصيالً، بل يدفعنا هذا العلم للجزم بأنَّ  برضورة وجوده وإنْ 

  بوظيفة إمامته.  ه ال يفعل ما خيلُّ إذ مع عصمت  ،سببًا راجحًا أوجب غيبته

السيِّ  أجاب  املرتٰىض  وقد  مضامينها    د  من  مجلة  ذكرنا  عديدة  بوجوه 

وتركنا نقل عبارته بطوهلا ملناسبة احلديث جانب االختصار، واملناسب مراجعة  

عٰىل    مني يف الردِّ منها: معرفة طريقة علامئنا املتقدِّ ،  كلامته ملا فيها من فوائد عديدة

  هات املخالفني. بُ ُش 

اهللا  نَّ أ   -   ٤ من  يصدر  لإلمام  سبحانه  ، اإلعدام  للطفه  خمالف    ، وهو 

قبال    يفة  فال تكون للعاصني والظاملني حجَّ   ،ا بسبب الظاملنيفإهنَّ   ،بخالف الغيبة

  اهللا تعاٰىل. 

  ارة ام: أ ؟

  الغيبة ما مل يكن فيها وجه حكمة، فام هو؟ ال تصحُّ 

الطويس  الشيخ  الشبهة  هذه  إٰىل  أشار  قال:    وقد  إذ  نحن    فإنْ (،  قيل: 

بأنْ  بغيبته  إمامته  قولكم يف  دلَّ   نعرتض  بيان وجه حسنها  يمكنكم  مل  إذا    نقول: 

ألنَّ  بإمامته،  القول  بطالن  عٰىل  صحَّ ذلك  لو  احلسن    ه  وجه  (بيان)  ألمكنكم 

  ، كام ذكر هذا اإلشكال غريه. )١()فيه

  واجلواب عنها: 

 
 .)٨٦ ص( لطويسل) الغيبة ١(
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الفرعيَّ   -   ١ من  كثري  يف  احلكمة  بوجه  يف  بالنقض:  احلكمة  فام وجه  ات، 

  لو سألنا امللحد عن ذلك؟  رمي اجلمرات يف احلجِّ 

واحلكمة فيها احلكمة يف   ،متصول تقدَّ الكالم يف الغيبة فرع عٰىل أُ   نَّ أ -  ٢

إذ يكفي   ،إمامته وعصمته ال نحتاج لبيان وجه حكمة لغيبتهصول، فبعد تلك األُ 

  ه معصوم. أنَّ 

لقد ذكرنا يف بحث أسباب الغيبة وِحَكمها ما فيه كفاية يف دفع هذه    -  ٣

  الشبهة. 

الكالم إٰىل    فال ينجرُّ   ،م عن الغيبة بمعزل عن اإلمامةنحن نتكلَّ قلت:    إنْ 

  .)١( احلديث عن عصمته وإمامته

  تها. يف ذلك بمقتٰىض فرعيَّ ال خيار  قلت: 

إ وا ا :رة ااء: ا ءا  

: (وكذلك قوهلم: ما الفرق بني وجوده بحيث ال    قال الشيخ الطويس 

  .)٢( )؟يصل إليه أحد وبني وجوده يف السامء

  واجلواب عنها: 

ي  ؤدِّ يُ   السامء كاألرض إذا كان بحيث ال يمنع وجوده يف السامء أنْ   -  ١

  . األكرم   وظيفته املناطة به كام يف حاالت العروج للنبيِّ 

  وحيرض املوسم كلَّ   ،ه مع غيبته هو يف األرضعٰىل أنَّ   )٣( ت األخباردلَّ   -  ٢

 
 .)٨٨ ص( يف الغيبة ) أشار إٰىل ذلك الشيخ الطويس ١(

 .)٩٣ ص( لطويسل) الغيبة ٢(

الصدوق  ٣( الشيخ  روٰى  الدِّ   )  كامل  باب  ٤٤٠(ص    ينيف  ح  ٤٣/  الشيخ  )٨/  عن   ،

إنَّ ،    العمري واهللا   ...) كلَّ   قال:  املوسم  ليحرض  األمر  هذا  الناس    ،سنة  صاحب  فريٰى 

 ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه).
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  ، فهو غائب غيبة عنوان (روحي فداه)  ،سنة يرٰى الناس ويرونه لكن ال يعرفونه

  ي وظيفته عٰىل أمتّها. ؤدِّ ويُ 

  اا  :ا ال:ارة 

عٰىل غيبته إٰىل اآلن    م لكم الغيبة ولكن ال هبذا الطول، فقد مرَّ سلِّ نُ قيل:    إنْ 

  ه يقوم بوظيفته. ك بإمامته وأنَّ ) سنة، ومعها ال وجه لكم للتمسُّ ١١٨٦(

  قلنا: 

نُ   -   ١ والقصريةفرِّ ال  الطويلة  الغيبة  بني  مدخليَّ   ، ق  ال  لهفالزمان    ألنَّ   ، ة 

ا  اجلملة  ¨إلمام  وظيفة  يف  وحمفوظة  الغيبة    ما،  يف  فرق  فال  حمفوظة  دامت 

أنَّ   . حينئذٍ  يرضُّ   عٰىل  ال  األتباع  لدٰى  املستحكمة  أم  البصرية  الغيبة  قرصت  ها 

  طالت. 

م شطر منها يف الدليل السابع من الدرس  وقد تقدَّ   - جاءتنا األخبار    -   ٢

خرٰى  مها قصرية واألُ احدإغيبتني    ̈ له    والتي ال يسعنا تكذيبها أنَّ   ، -السابق  

إنَّ  بل  فيها،  ونحن  قبل    طويلة  العصمة  أهل  هبا  أخرب  التي  املعاجز  من  طوهلا 

  وقوعها.

شاء اهللا تعاٰىل احلديث    فسيأيت إنْ   ،ا عن كون الغيبة مانعة عن أداء دورهأمَّ 

  ٰى. يف زمن الغيبة الكرب ¨عن مجلة من وظائفه  

:ا ا  :رة اا  

ذكر   إٰىل  الكالم  وصل  تقدَّ شبهة  وحيث  بام  ودفعها  غيبته  من  طول  م، 

مولده    م أنَّ ، فقد تقدَّ ¨نذكر الشبهة املعروفة حول طول عمر اإلمام   احلسن أنْ 

) سنة، وإٰىل حني خروجه ما  ١١٨٥هـ)، فعمره إٰىل اآلن ما يزيد عٰىل ( ٢٥٥سنة (

  الزمان، وهذا أمر غري معتاد وال معقول.   يناسب ذلك
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  اجلواب عن ذلك: 

أنْ   -   ١ من  ال يمنع  أّي   العقل  أو  اإلنسان  كائن حي، فطول    يطول عمر 

ن  ل التاريخ الكثري ممَّ ا وقوعًا فكذلك، حيث سجَّ ة، أمَّ العمر من املمكنات الذاتيَّ 

وممَّ  أعامرهم،  دلَّ طالت  تعاٰىل:    ا  قوله  احلكيم  الذكر  من  العمر  طول  وقوع  عٰىل 

 �َ �َِْس
َ

� 
�

ٍة إِال
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ف

ْ
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َ
 ِ�يِهْم أ

َ
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َ
ل
َ
 ف

ً
  ). ١٤(العنكبوت:   ما

عٰىل املعتاد ال قدح به،    : (وزيادة عمر الغائب  د املرتٰىض قال السيِّ 

  .)١( لصاحلني)وا   ةلألئمَّ  قالعادة قد تنخر ألنَّ 

الطويس  وعلَّ  الشيخ  أُ   ق  عبارة  (فأمَّ عٰىل  قائالً:  الغيبة  ستاذه  طول  ا 

  فال اعرتاض به أيضًا ألمرين:  ، وخروجه عن العادة

من قرأ األخبار ونظر يف    رق للعادة، ألنَّ اذلك خ  م أنَّ سلِّ ا ال نُ أنَّ   : حدمهاأ

م  أحوال   ذلك    رين، علم أنَّ ب من ذكر املعمّ تُ يف الكُ   رَ طِ ووقف عٰىل ما ُس من تقدَّ

  قد جرت العادة بمثله... 

أنَّ  اآلخر:  سلَّ والوجه  لو  أنَّ ا  خ  منا  كلِّ اذلك  للعادات  عاداتنا  رق  ها 

يكون معجزًا، وإظهار    أكثر ما يف ذلك أنْ   ألنَّ   ، وغريها، كان أيضًا جائزًا عندنا

بنبيٍّ  ليس  ما  عٰىل  عندنا جيوز  أكثر    املعجزات  مذهب  وهو  صالح،  أو  إمام  من 

والزيديَّ األُمَّ  املعتزلة  غري  وإنْ ة  واخلوارج،  ال  سمَّ   ة  كرامات  ذلك  بعضهم  ٰى 

  .)٢( بل املراد خرق العادات) ، معجزات، وال اعتبار باألسامء

ا  هو صاحب العمر الطويل، وممَّ  ̈ اإلمام    أنَّ بنيِّ جاءت الروايات لتُ  -   ٢

:  بسند صحيح عن اإلمام الصادق    ورد فيها ما رواه الشيخ الصدوق  

  .)٣( ألفي سنة ومخسامئة سنة...» «عاش نوح 

 
 ). ٤٥(ص ل العلم والعمل ُمجَ  )١(

 . الغائب) مبحث طول الغيبة وزيادة عمر / ٢٣٤(ص ل العلم والعمل ) رشح ُمجَ ٢(

 . )١/ ح ٤٦/ باب ٥٢٣(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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نوح   بغيبة  التشبيه  مقام  الصادق    ويف  اإلمام  الرواية    يقول  يف 

الشيخ الطويس   نقلها  تُ التي  «ما  أنْ نكِ :  األمر يف  اهللا  يمدَّ   رون  هذا   لصاحب 

  .)١( يف العمر» لنوح   العمر كام مدَّ 

 *   *   *  

 
 ). ٤٠٠/ ح ٤٢١(ص  لطويسل) الغيبة ١(



  

  

  

  ارس اا واون

ل ا راتإ  

رة اه إْنأروم :دا  ن:  

الصدوق  الشيخ  (  قال  امللحدف:  أراه  : قال  ال  بإمام  أؤمن  وال    ، لست 

حجَّ  أرَ تلزمني  مل  ما  األيَّ )١( ه)ته  هذه  يف  نسمعها  مقولة  وهي  كثرياً ،  كان  :  ام  إذا 

عون يف املهدي    الشيعة عٰىل حقٍّ  ل  مثِّ روه ملن يُ اه، أو يُ فلامذا ال يرونا إيَّ   ، ¨فيام يدَّ

  ؟ خرٰى لينتهي النزاعقادة الطوائف األُ 

  واجلواب عنها: 

الصدوق    -  ١ الشيخ  قال  وكام  (إنَّ   بالنقض:  عنها:  اإلجابة  ال  يف  ه 

ك  ألنَّ   ة الرسولك ال تراه، وال تلزمك حجَّ ة اهللا تعاٰىل ذكره ألنَّ تلزمك حجَّ 

  .)٢( ه)مل ترَ 

  ض عليه. نقَ امللحد ال يعتقد باهللا تعاٰىل كي يُ  إنَّ قلت:  إنْ 

الصدوق    قلت:  الشيخ  مقصود  املعنٰى    ليس  هو  وجوابًا  إشكاالً 

  وهو اإلنكار.  ، ام يريد به املعنٰى األعمّ وإنَّ  ، االصطالحي للملحد

حضوره ومل حيرض فهو    َب لِ غائب إذا طُ   كلَّ   فهل يلتزم صاحب الشبهة أنَّ 

  خرافة؟ 

عيسٰى    -   ٢ بحياة  يعتقدون  املسلمني  فهم  وأنَّ   مجيع  يمت،  مل  ه 

 
 ). ٨٨(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 املصدر السابق. ) ٢(
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بأنْ مطالَ  يف    بون  احلال  وكذلك  املنطق،  هذا  حسب  به  نؤمن  لكي  يروناه 

فإهنَّ   اخلرض بأنْ ،  فهم مطالبون  به ويعتقدون بحياته،  يروناه كي    م يؤمنون 

  نؤمن به. 

  حياته يف القرآن الكريم.  ت رَ كِ ذُ   عيسٰى   إنَّ قيل:  فإنْ 

وهي    ،ةة الرشيفة القطعيَّ نَّت حياته يف السُّ رَ كِ ذُ   ¨اإلمام املهدي    إنَّ   قلنا:

  ة كالقرآن الكريم. حجَّ 

وموجود عٰىل    ه حيٌّ وأنَّ   ،اليعتقد مجلة من املسلمني بل أغلبهم بالدجَّ  - ٣

ة ألمحد  نَّصول السُّ (أُ   األرض، كام يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي يف رشحه لـ

أُ ا (من  حنبل):  السُّ بن  بأنَّ نَّصول  اإليامن  الدجَّ ة عندنا  آدم  ...  بني  من  رجٌل  ال 

به  بدَّ  ال ، فلَِم ال يروناه  )١( وهو مربوط يف جزيرة من جزائز البحر)  ،من اإليامن 

  نطق؟ حسب هذا امل

وهل    ؟ق اللقاء مع هؤالء، فهل سينقلون احلقيقة عٰىل فرض حتقُّ   ثمّ   -  ٤

  قوهنم؟ صدِّ سيؤمن اآلخرون إذا سمعوا منهم أو يُ 

األدلَّ تقدَّ   -  ٥ أنَّ مت  عٰىل  ت  نصَّ التي  غيبة  ̈ اإلمام    ة  فيه  ويف    ،ستقع 

عامَّ  يراه  ال  غيبته  األدلَّ زمان  هذه  إنكار  يسعنا  وال  الناس،  عن  ة  ة  نبعت  التي 

  ة. صول قطعيَّ أُ 

آ    دون ا  و َِ :رة اا ؟  

  ، : (وقد يعرتض معرتض جاهل بآثار احلكمة... قال الشيخ الصدوق

تقدَّ   بأنْ  من  دون  هذا  زمانكم  بصاحب  وقعت  الغيبة  بال  ما  آبائه  يقول:  من  م 

يف زماننا هذا أحسن حاالً وأرغد     د ة بزعمكم، وقد نجد شيعة آل حممّ األئمَّ 

 
 ) املوقع الرسمي للشيخ عبد العزيز الراجحي. ١(
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بني بالرباءة من أمري  إذ كانوا يف ذلك الزمان مطالَ   ، ةميَّ عيشًا منهم من زمن بني أُ 

  .)١( إٰىل غري ذلك من أحوال القتل والترشيد) ،املؤمنني  

  واجلواب عن ذلك: 

يقتضيه يف  ه ما ال  وهذا يقتيض يف حقِّ   ،ة  آخر األئمَّ   ̈ ه  م أنَّ تقدَّ   -   ١

آبائه    حقِّ  من  إنْ   غريه  بعده،    مَ دِ عُ   الذين  الذي  اإلمام  جاء  منهم  واحد 

خر إلقامة دولة العدل.  ة  ه آخر األئمَّ فإنَّ  ¨بخالفه هو    واملدَّ

باخلصوص دون غريه    ¨ة دلَّت عٰىل وقوع الغيبة فيه  دلَّ األ  م أنَّ تقدَّ   -  ٢

  . ث هبا رسول اهللا  فقد حتدَّ  ،قبل والدته ووالدهتم  من آبائه  

األئمَّ   نَّ أ  -  ٣ األعرف    ة  ظهور  فهم  بنا،  منوط هبم ال  استتارهم  أو 

  مة ما يصلح لإلجابة هنا أيضًا. ات األجوبة املتقدِّ م يف طيَّ ا، وتقدَّ بتكليفهم منَّ 

  ارة ا: ا  ااف:

إنَّ  يقال:  يف   قد  اإلمام  الغيبة  وصارت    ̈   احلرية  يف  الناس  أوقعت  قد 

الناس عن احلقِّ ممَّ   ،سببًا لالختالف يف اإلمامة وجود    ، مع أنَّ ا أوجب انحراف 

  ؟)٢( هلداية الناس إليه، فكيف هذا  ¨اإلمام 

  واجلواب عنها: 

نُ   -  ١ ،  الغيبة هي السبب وراء انحراف من انحرف عن احلقِّ   م أنَّ سلِّ ال 

  ، ن انحرف عنهم الناسممَّ   بل عدم إيامنه به هو السبب، وهذا جيري يف آبائه 

يقال وهل  الناس،  انحراف  يف  السبب  هو  وجودهم  أمري    إنَّ   :فليس  إمامة 

  ؟! ة عن احلقِّ هي سبب يف انحراف بعض أفراد األُمَّ    املؤمنني

 
 . )٤٥(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ).٢٨(ص  ينيف كامل الدِّ   ) أشار إٰىل هذا اإليراد الشيخ الصدوق٢(
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وليست منوطة بوقوع الغيبة أو    ، فاالنحراف واالستقامة وظيفة املكلَّ   إنَّ 

  عدمها. 

أنَّ دلَّ   -   ٢ عٰىل  خمتلفة  وبمضامني  األخبار  هبا    ت  امتحن  اهللا  من  حمنة  الغيبة 

تولُّ خلقه، وأهنَّ  توجب  الشكوك، وأنَّ ا  عن    د  وينحرف  فيها  يرتاب  سوف  بعضهم 

كني بإمامته أثناءها  ح الثابتني عليها واملتمسِّ ه يف ذات الوقت امتد  أنَّ ، إالَّ ̈ صاحبها 

أهنَّ حتَّ  النصوص  بعض  عنهم  قالت  كلِّ ٰى  أهل  من  أفضل  فليس  ) ١( زمان   م   ،

األخبار قد   فإنَّ  ، عٰىل غيبته   ̈ يلقوا بانحرافهم عن إمامته  للمتخاذلني واملنحرفني أنْ 

  بام أعطتهم من عظيم املنزلة. يه  زهتم عٰىل ختطِّ وحفَّ   ، هتهم إٰىل هذا االمتحان الدائم نبَّ 

  َِ :رة اا  رة؟ ااا  

َم أعطاهم القدرة  ـ وإذا خلقهم لِ   ؟َم خلق اهللا األعداءـ: لِ )٢( يقول البعض

  اإلمام القدرة عٰىل املدافعة؟  عطِ َم مل يُ ـ وإذا أعطاهم القدرة لِ  ؟عٰىل إيذاء اإلمام 

  واجلواب عنها: 

  ،ضوا للترشيد والتنكيل واإلقصاء ما ندر قد تعرَّ إالَّ   األنبياء    نَّ أ  -   ١

قُ  يصحُّ وهجِّ   َب لِ وُص   َل تِ وبعضهم  فهل  شاكل،  وما  وحورب    مَ ـلِ   : يقال  أنْ   ر 

  نتصار؟ القدرة عٰىل اال األنبياء   عطِ َم مل يُ ـوإذا خلقهم لِ  ؟خلق اهللا األعداء

األدلَّ دلَّ   -   ٢ أنَّ تنا  إنكارها  يسعنا  ال  التي  لكنَّ  ¨للمهدي    ة  ها  قدرة، 

خرة بأمر اهللا تعاٰىل وأهنَّ  صول  ة ألُ ا فاعلة ال منفعلة، ونحن عباد، قادتنا األدلَّ مدَّ

يتفرَّ  فام  ونُ ثابتة صحيحة،  به  نؤمن  فيه، وممَّ   قه وإنْ صدِّ ع عليها  احلكمة  ا  مل نعلم 

غائب بأمر اهللا    ¨اإلمام    زمان، وأنَّ   صول رضورة اإلمامة يف كلِّ م من األُ تقدَّ 

   اإلذعان واإليامن. تعاٰىل، فليس علينا إالَّ 

 
 .  بن احلسني اإلمام عيلِّ ة عن والرواية مرويَّ )، ٢/ ح ٣١/ باب ٣٢٠(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 . )٦٦(ص  ̈ ي يف ثنايا حديثه عن اإلمام املهدة التحفة االثنا عرشيَّ قاله الدهلوي يف  ) ٢(



  

  

  

  ارس ا واون

ل ا راتإ  

ب ا  :ةرة اا ود:وا   

  ونقيم احلدود؟  مع غيبته كيف نصيب احلقَّ  : ا نقول لكمإنَّ 

  وغريه.  )١(   وهذا اإليراد مستفاد من كلامت الشيخ الطويس

  واجلواب عنها: 

احلقِّ   نَّ أ  -  ١ اإلمام    إصابة  بمشاهدة  منوطًا  ليس  إصابته  عدم  ،  ¨أو 

الصادق    فلعلَّ  اإلمام  زمان  يف  كان  من  األئمَّ   بعض  من  ة  وغريه 

  ، فيام أخطأه من شاهدهم. مل يشاهدوهم أصابوا احلقَّ   وإنْ    السابقني

احلدودأمَّ   -   ٢ إقامة  حتَّ   ، ا  اإلمام  بوجود  منوطًا  ليس  ُيشَكل  فاألمر  ٰى 

املؤمنني   أمري  فهذا  يده،  ببسط  منوط  بل  من    بغيبته،  بعده  جاء  ومن 

فهل كانت احلدود تقام عٰىل وجهها    ، -باستثناء زمان بسط يدهم    -   ولده

  مع وجودهم؟ 

غيبة  ب يف  ل هو يف رقبة من تسبَّ الذي تعطَّ   الذي غاب واحلدَّ   احلقَّ   نَّ أ  -  ٣

  اإلمام وعدم بسط يده. 

ب من اآلثار، فال  تُ نته الكُ الرشيعة قد ُحِفَظت بنََقَلة األخبار وما دوَّ  نَّ أ -  ٤

  يلزم من حصول الغيبة ضياعها. 

 
 ). ٩٨ - ٩٤(ص  لطويسل) الغيبة ١(
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أُ قلت:    إنْ  احلفظة  عن  يغيب  أنَّ قد  كام  كثرية،  مل    مور  األحكام  من  مجلة 

الكُ  تلف  بسبب  إلينا  ُح تُ تصل  فكيف  تضييعها،  قصد  أو  الرشيعة  ظَ فِ ب  ت 

أنَّ   ؟بالتدوين  األخبار    عٰىل  َنَقَلة  للرشيعة  احلافظ  كون  من  فاسد  الزم  البني  يف 

  وليس اإلمام.

التلف موجبًا لضياع كلِّ   قلت:  الرشيعة وتغيري رسمها بحيث ال    لو كان 

إالَّ  منها  أنْ يبقٰى  عليه  لوجب  االسم  إمَّ     حيصل  حيفظها  به  ما  إقامة  أو  بظهوره  ا 

أنَّ   . احلفظ للواقع  عٰىل  يدًا  أُ   أهمّ   فإنَّ   ،هذا فرض جمانب  الرشيعة حمفوظة  صول 

  من هذه.   ل والتحريف يف أزمان أشدّ بيد ومل يطرأ عليها التبدُّ 

ُجت قلت:    إنْ  دلَّ وكيف  ما  عٰىل  تبدُّ   يب  وانحراف  عٰىل  وغربته  اإلسالم  ل 

أ اإلسالم  : «بدالناس عنه، وعدم بقاء يشء منه سوٰى االسم والرسم كقوله 

  ؟)١( ، فطوبٰى للغرباء»كام كان غريبًا وسيعود غريباً 

ته  يَّ مجيع اإلسالم وبكلّ  م منه أنَّ فهَ م لكن ال عٰىل ما يُ هذا املعنٰى مسلَّ قلت:  

تغريَّ  وتبدَّ قد  بقاء مجلة من أحكامه وآثاره وآدابه وإنْ     ل، والوجدان شاهد عٰىل 

  لت. خرٰى منها وتبدَّ كان قد انحرف مجلة أُ 

األخبار َنَقَلة  هم  هلا  احلافظ  كون  فاسد من  الزم  البني  يف  هو    ،وليس  إذ 

واملؤيِّ  ورائهم  من  ـ احلافظ  ب ملراعاتكم»«إنَّ   د  مهملني  غري  يف  )٢( ا  سيأيت  ما  عٰىل   ،

  االستدالل يف بيان وظيفته يف الغيبة. 

عاليمه من  أنَّ املقصود من عود اإلسالم غريبًا هو قلَّة االلتزام بت  مضافًا إىلٰ 

  أوامر ونواهي. 

 
 ). ١١٨/ ح ٣٠٣/ ص ٢تفسري العيَّايش (ج ) ١(

 ).٣٢٣/ ص ٢االحتجاج (ج ) ٢(
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:ا أو ما : درة اا  

من مل    يكون كلُّ   قيل: فيجب عٰىل هذا أنْ   : (فإنْ   قال الشيخ الطويس 

  .)١( ه عٰىل كبرية...)يظهر له اإلمام يقطع عٰىل أنَّ 

  واجلواب عنها: 

اإلفراد عٰىل  ٰى يلحظ املانع جهة  فرد فرد حتَّ   ليس احلجب ُمناطًا بكلِّ   -  ١

  نحو االنحالل. 

العصاة، كام هو حاصل يف قضيَّ   ̈ قد يظهر اإلمام    -   ٢ ة جعفر  لبعض 

  ف عٰىل الذنب. ، فال معنٰى للتوقُّ )٢( ةأكثر من مرَّ 

الغيبةتقدَّ   -  ٣ بيان حكم  ة ببعض دون بعض،  ة وغري خمتصَّ ا عامَّ وأهنَّ   ،م 

ه ليس  كام أنَّ   ،هو الذنب ¨ف برؤية اإلمام وعليه فليس السبب املانع من الترشُّ 

  املوجب حلصول الغيبة. 

  ارة ام   : ب  اداب؟

ة حيث قال:  د عٰىل ألسنة الكثريين ومنهم ابن تيميَّ هات التي ترتدَّ بُ من الشُّ 

  .)٣( ه غاب فيه)ا الذي يزعمون أنَّ (...كالرسداب الذي بسامرَّ 

 
 ).١٠٢(ص  لطويسل) الغيبة ١(

، عن أيب عبد اهللا بن صالح وأمحد بن النرض،    الكليني    روٰى )  ٢( من   رجل  -عن القنربي  عن عيلٍّ

ه، فقلت فذمَّ   حديث جعفر بن عيلٍّ   جرٰى :  قال  ، أيب احلسن الرضا    موىلٰ   -ولد قنرب الكبري  

ومن رآه؟ قال: قد رآه جعفر   ولكن رآه غريي، قلت:   ،هله: فليس غريه فهل رأيته؟ فقال : مل أرَ 

 ). ٩ح  // باب يف تسمية من رآه  ٣٣١/ ص ١(الكايف: ج  وله حديث. ،تنيمرَّ 

ة األُوىلٰ  ،  ر يا عمّ ه: «تأخَّ لعمِّ   ̈ قال  حيث  ،  جنازة اإلمام العسكري    عند الصالة عىلٰ   واملرَّ

ين: ص  بالصالة عٰىل أيب» فأنا أحّق   ). ٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٥(كامل الدِّ

ه:    ¨، حيث قال  والثانية عندما كبسوا دار اإلمام العسكري     » يا جعفر، أدارك هي؟«لعمِّ

ين: ص   ). ١٥/ ح ٤٣/ باب ٤٤٢(كامل الدِّ

 .)٤٤/ ص ١(ج ة نَّ) منهاج السُّ ٣(
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عون بقاءه يف الرسداب من أربعامئة ومخسني  القائل: (... وهم يدَّ والذهبي 

  .)١( ه صاحب الزمان)سنة، وأنَّ 

  ...) القائل:  اإلماميَّ ك والغزايل  املنتظرةقول  يف    نَّ إ  :ة  خمتٍف  اإلمام 

  .)٢( الرسداب)

  واجلواب عنها: 

  وهو أمر رائج يف  ، خذ حتت األرض يقي من احلرِّ تَّ الرسداب بيت يُ   نَّ أ  -   ١

  ة إٰىل اآلن. البلدان احلارَّ 

نصٌّ  لدينا  يوجد  الرسداب  ¨ه  إنَّ   :يقول  وال  يف  فيه  نَّ إو  ،غاب  باٍق  ه 

  بنا بني يدي الناس. تُ وسيخرج منه، وكُ 

ه حينام خيرج  وأنَّ  ،نعلم بمكانه  غاب دون أنْ   ¨اإلمام    نا نعتقد أنَّ نَّ أ  - ٢

ت عليه األخبار،  عٰىل ما نصَّ  -الرابع  عٰىل ما سيأيت يف الفصل  -مة  ة املكرَّ ففي مكَّ 

  فالكالم يف الرسداب حمض افرتاء. 

سامرَّ أمَّ  لرسداب  الشيعة  احرتام  فيها  والزيارة  العبادة  طقوس  وإقامة    ، اء 

املعصومني    ه حملُّ فألنَّ  يُ   ، سكن وعبادة ثالثة من  الناحية  هذه  به  تربَّ فمن  ك 

  زيارته.   حبُّ ستَ وتُ 

 *   *   *  

 
 .)١١٣/ ص ١٩(ج ) تاريخ اإلسالم ١(

 ).٢٥٠جمموعة رسائل اإلمام الغزايل (ص ) ٢(



  

  

  

  ارس ادس واون

ا  ا :ما ا  

االتِّ  عٰىل  قائمة  السرية  املبارش  كانت  سبقوا  ممَّ     ةاألئمَّ ورؤية  صال  ن 

صال  الغيبة متنع من ذلك، فصارت النيابة بديالً عن االتِّ   ، يف حني أنَّ ¨اإلمام  

صال بالناس إٰىل ما ال  ا تنقسم بلحاظ االتِّ ثنا يف تقسيم الغيبة، أهنَّ املبارش، وقد حتدَّ 

الثانية فال يُ ة شيعته وهي القصرية، أمَّ  خاصَّ يعلم بمكانه فيها إالَّ  درٰى أين هو  ا 

  ا تطول ويظهر بعدها. وأهنَّ  ، ة مواليه خاصَّ علم بمكانه إالَّ وال ي

)  ٣٢٩( ة إٰىل  هجريَّ )  ٢٦٠(أو    ) ٢٥٥(ت من سنة  والصغرٰى منهام استمرَّ 

  كان له فيها أربعة سفراء.  ، ةهجريَّ 

  من ينوب عنه فيها الفقهاء.   وأنَّ  ، ةا الغيبة الكربٰى فهي التامَّ أمَّ 

 ا   ¨؟  

كان بإمكانه ذلك رغم      من كان من املؤمنني يرغب يف لقاء اإلمام   إنَّ 

العسكريَّ  اللقاء خصوصًا بالنسبة لإلمامني  التي تواجه    ، إالَّ ني  الصعوبات 

  . احلال اختلف بعد رحيل اإلمام العسكري   أنَّ 

ُحي  من  األيَّ دِّ أفضل  عن  األُ ثنا  العسكري  ام  اإلمام  رحيل  بعد    وٰىل 

  ف عٰىل األحداث التي جرت فيها: ونتعرَّ  لقي نظرةً النصوص، فلنُ

اث أأ:ا   

الصدوق  الشيخ  أنَّ     روٰى  العمري ومجاعة  الشيخ  اإلمام احلسن    عن 
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احلجَّ   العسكري   ولده  عليهم  من    ̈ ة  عرض  إمامكم  «هذا  هلم:  وقال 

ا  أمَ   قوا من بعدي يف أديانكم فتهلكوا،عوه وال تتفرَّ وخليفتي عليكم، أطي،  بعدي

عندهإنَّ  من  فخرجنا  قالوا:  هذا»،  يومكم  بعد  ترونه  ال  إالَّ   ، كم  مضت  أيَّ فام  ام   

  .)١(  د ٰى مٰىض أبو حممّ قالئل حتَّ 

وأمحل      احلسن اإلمام  قال: كنت أخدم    ، عن أيب األديان    وروٰى 

عليه  تُ كُ  فدخلت  األمصار،  إٰىل  علَّ به  تُ يف  التي  فيها ويفِّ ته  عليه)    اهللا  ،  (صلوات 

كُ  معي  «امضِ تُ فكتب  وقال:  املدائن  بًا  إٰىل  يومًا  فإنَّ   ، هبا  عرش  مخسة  ستغيب  ك 

إٰىل ُرسَّ  أبو    وتدخل  فسأله  الواعية...»،  اخلامس عرش وتسمع  اليوم  من رأٰى يف 

بعده الذي  اإلمام  عن  يُ فقال    ، األديان  من   ...» عيلَّ صيلِّ :  القائم      فهو 

أُ  عالمات  له  وذكر  األديانبعدي...»،  أبو  يقول  أخرب    : خرٰى،  كام  ،  فكان 

بالواعية يف داره به    ، فإذا أنا  أنا    وإذا     أخيه بجعفر بن عيلٍّ عٰىل املغتسل، وإذا 

يُ  حوله  من  والشيعة  الدار  وُهي زُّ عَ بباب  أنْ   ، ونه...نِّونه  فلامَّ   إٰىل  جعفر  قال:  همَّ   

بشعره قطط، بأسنانه تفليج، فجبذ برداء جعفر  ، بوجهه سمرة بالتكبري خرج صبيٌّ 

ر جعفر، وقد أربد  بالصالة عٰىل أيب»، فتأخَّ   فأنا أحّق   ، ر يا عمّ وقال: «تأخَّ ،  بن عيلٍّ 

ٰ   م الصبيُّ ، فتقدَّ صفرَّ اوجهه و  قال    ، ثمّ   إٰىل جانب قرب أبيه   نَ فِ  عليه ودُ وصىلَّ

  . )٢( ب التي معك...»تُ هات جوابات الكُ   ، يل: «يا برصي  الصبيُّ 

  اادث  ادة:

ه كان يف دار احلسن  ه أنَّ عن جدِّ   ، عن أبيه   ، أيضًا عن احلسن بن وجناء   وروٰى  

عيلٍّ ا  عيلٍّ (     بن  بن  جعفر  وفيهم  اخليل  بالنهب    ، اب الكذَّ   فكبستنا  واشتغلوا 

 
 . )٢/ ح ٤٣باب / ٤٣٥(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 . )٤٣/ باب ٤٧٦و ٤٧٥(ص ين كامل الدِّ راجع: ) ٢(
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به قد أقبل وخرج عليهم   ) أنا ( ، قال: فإذا  تي يف موالي القائم وكانت مهَّ  ، والغارة 

  . ) ١( ) ٰى غاب ه أحد حتَّ سنني، فلم يرَ   ابن سّت   وهو    ، من الباب وأنا أنظر إليه 

امه  وأيَّ   األخبار يف أحداث رحيل اإلمام العسكري    اجلدير بالذكر أنَّ 

احلجَّ  اإلمام  إمامة  وأوائل  ومن    ̈ ة  األخرية  املقدار،  هذا  منها  أخذنا  كثرية، 

  .)٢(ة، فراجعاملناسب قراءهتا، ففيها تفاصيل كثرية وأحداث مهمَّ 

  ادث  اار:

ام  أليَّ     ويفِّ ٰى تُ ا جاء فيها: (... حتَّ وممَّ ،   نقلها الشيخ الصدوق  -  ١

ة  من رأٰى ضجَّ   ني ومائتني، فصارت ُرسَّ ل من سنة ستِّ مضت من شهر ربيع األوَّ 

الرضا    -واحدة   ابن  يُ   ، -مات  من  داره  إٰىل  السلطان  ويُ فتِّ وبعث  ش  فتِّ شها 

يعرجَ ُح  بنساء  وجاؤوا  ولده،  أثر  وطلبوا  فيها،  ما  مجيع  عٰىل  وختم  فن  رها، 

جواريه... عٰىل  فدخلن  دُ فلامَّ   ،باحلبل،  السلطان    نَ فِ   اضطرب  الناس  وتفرق 

  .)٣(وأصحابه يف طلب ولده وكثر التفتيش يف املنازل والدور...)

(احلوادث بعد   :آنفًا وحتت العنوان  ما رويناه عن الشيخ الصدوق   -   ٢

فيه ورد  حيث  عيلٍّ   :الشهادة)  بن  جعفر  وفيهم  اخليل    ، ابالكذَّ   (فكبستنا 

  ) أنا(، قال: فإذا  تي يف موالي القائم  وكانت مهَّ   ، واشتغلوا بالنهب والغارة

إليه   به   أنظر  وأنا  الباب  من  وخرج عليهم  أقبل  سّت   وهو    ،قد    ابن 

  . )٤(ٰى غاب)ه أحد حتَّ فلم يرَ  ،سنني

 
 . )٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٣(ص ين ) كامل الدِّ ١(

الدِّ راجع:  )  ٢( القائم  / ذكر  ٤٣فصاعدًا/ باب    ٤٣٤(ص  ين  كامل    )، مهورآه وكلَّ   من شاهد 

 ) حديثًا.٢٦وفيه (

 . )٤٣(ص ين ) كامل الدِّ ٣(

 . )٢٥/ ح ٤٣/ باب ٤٧٣(ص ين ) كامل الدِّ ٤(
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املادراي  -   ٣ صاحب  رشيق  رواه  ونحن    ، ما  املعتضد  إلينا  (بعث  قال: 

ني ال  جنب آخر ونخرج متخفِّ نا فرسًا وواحد منَّ  يركب كلُّ   فأمرنا أنْ   ، ثالثة نفر

إالَّ  كثري  وال  قليل  معنا  ميكون  الرسج  عٰىل  بسامرَّ )لنا (وقال    ،ىلٰ ص  احلقوا    ، ة: 

حملَّ  لنا  وداراً ووصف  جتدو  ، ة  أتيتموها  إذا  أسود  ن وقال:  خادمًا  الباب    ، عٰىل 

إٰىل آخر اخلرب الذي سوف يأيت    )، توين برأسه...أومن رأيتم فيها ف  ، فاكسبوا الدار

  .)١( الشاهد فيه ذكر حملِّ 

أيضاً   -  ٤ مثله  املادراي  صاحب  رشيق  عن  روي  فيه:    ،وما  وجاء 

السكَّ  (... (من)  الرسدابفخرج  باب  عٰىل  التي  قال  فلامَّ   ،عليهم  ومرَّ   ،ة  غاب   

انزلوا   مرَّ األمري:  هو  أليس  فقالوا:  ولِ   عليه،  قال:  رأيت،  ما  فقال:    مَ ـ عليك؟ 

ا  تركتموه؟ قالوا:    .)٢( ك تراه)حسبنا أنَّ إنَّ

:وا ا  

املفيد  الشيخ  حممّ   يقول  أيب  خملفي  عٰىل  وجرٰى   ...)   د  : 

،  عظيمة، من اعتقال وحبس وهتديد وتصغري واستخفاف وذلٍّ   ذلك كلُّ  بسبب

واجتهد  ،  د  السلطان منهم بطائل، وحاز جعفر ظاهر تركة أيب حممّ ومل يظفر  

يف القيام عند الشيعة مقامه، فلم يقبل أحد منهم ذلك وال اعتقده فيه، فصار إٰىل  

جليالً، وتقرَّ  أخيه، وبذل ماالً  الوقت يلتمس مرتبة  ه  أنَّ   ما ظنَّ   ب بكلِّ سلطان 

  .)٣( ب به، فلم ينفع بيشء من ذلك...)تقرَّ يُ 

  : ا  ا اي

يت  مّ ٰى ُس حتَّ   ا كان صعبًا جد�   ما حصل للشيعة بعد اإلمام العسكري 

 
 ). ٢١٨/ ح ٢٤٩و ٢٤٨الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ). ٣٧/ ح ٥٣و ٥٢/ ص ٥٢(ج  ) بحار األنوار ٢(

 . )٣٣٧و ٣٣٦/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ٣(
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وممَّ  الرشور،  تلك  الثابتني  عن  تعاٰىل  اهللا  دفع  وقد  باحلرية،  الفرتة  يف  تلك  جاء  ا 

األيَّ  تلك  العسكري  وصف  اإلمام  شهادة  بعد  رواه    ام  الشيخ  ما 

قُ   الصدوق ففيها   ...) حممّ   َض بِ :  وأنصاره،  وتفرَّ ،  د  أبو  الشيعة  قت 

تاه، ومنهم من شكَّ  من  إٰىل جعفر، ومنهم  انتمٰى  من  ، ومنهم من وقف  فمنهم 

  .)١( )ه، ومنهم من ثبت عٰىل دينه بتوفيق اهللا  عٰىل حتريُّ 

  ، مع الفرقة الثابتة  ق وإثبات احلقِّ رَ مجيع الفِ   ل ردُّ م يف الفصل األوَّ وقد تقدَّ 

تُ  التي  الفقهاء والصلحاء منهم، وقولهشكِّ وهي  :    ل مجهور الشيعة ومشهور 

إٰىل جعفر( انتمٰى  من  ،    ، منهم  من شكَّ تاه، ومنهم  وقف  ومنهم من  ومنهم من 

ووجاهتهمه حتريُّ   عىلٰ  كثرهتم  ذلك  يعني  ال  قلَّ   ، )  هم  تقدَّ بل  كام  وانقرضوا،  م  ة 

املفي الشيخ  كلامت  زمانه  د  إليك  يف  بأمجعهم  بانقراضهم  حيث    ،وترصحيه 

ق التي ذكرناها فرقة موجودة يف زماننا  رَ ه: (وليس من هؤالء الفِ ما نصُّ     قال

ة االثنا عرشية القائلة بإمامة   اإلماميَّ هذا وهو من سنة ثالث وسبعني وثالثامئة إالَّ 

  .)٢( ابن احلسن...)

د بن جعفر احلمريي مع  أيضًا يف حكاية حممّ  ا رواه الشيخ الصدوق  وممَّ 

د  دنا أبو حممّ سيِّ   َض بِ  قُ امَّ ـ حيث قال: ... ل  جعفر بعد وفاة اإلمام العسكري  

عيلٍّ  بن  عليهام)العسكري    احلسن  اهللا  وفود    (صلوات  واجلبال  قم  من  وفد 

ُحت  كانت  التي  يكمَ باألموال  ومل  والعادة،  الرسم  عٰىل  وفاة  ل  خرب  عندهم  ن 

أنْ فلامَّ   ،  احلسن ُرسَّ     إٰىل  سيِّ   وصلوا  عن  سألوا  رأٰى  بن  من  احلسن  دنا 

إنَّ  عيلٍّ  هلم:  فقيل  فُ ،  قد  ومَ دَ قِ ه  فقالوا:  جعفر   وارثه؟   نْ ،  أخوه  بن    فقالوا: 

هًا وركب زورقًا يف الدجلة يرشب  ه قد خرج متنزِّ ، فسألوا عنه، فقيل هلم: إنَّ عيلٍّ 

 
 . )٦/ ح ٣٨/ باب ٤٠٨(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ). ٣٢١(ص  ) الفصول املختارة٢(
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املغنُّ وقال  قال:  ون،  ومعه  اإلمام،  صفة  من  ليست  هذه  فقالوا:  القوم،  فتشاور 

حتَّ  بنا  امضوا  لبعض:  نردَّ بعضهم  ولكن    ٰى  أصحاهبا...،  عٰىل  األموال  هذه 

بنا حتَّ  قفوا   ... قال:  بالصحَّ بعضهم  أمره  الرجل ونخترب  هذا  ينرصف    ة، فلامَّ ٰى 

دنا نحن من  بعد وصوهلم إليه: ... يا سيِّ   ونيقول  لوا عليه...، إٰىل أنْ انرصف دخ

د احلسن  دنا أيب حممّ ا نحمل إٰىل سيِّ أهل قم ومعنا مجاعة من الشيعة وغريها، وكنَّ

عيلٍّ ا إيلَّ   ،األموال...  بن  امحلوها  إنَّ قال:  ال،  قالوا:  خربًا    ،  األموال  هلذه 

باملال كنَّ  ، طريفًا... وردنا  إذا  سيِّ   ا  حممّ عٰىل  أيب  كذا    : يقول  د  دنا  املال  مجلة 

أسامء الناس    عىلٰ ٰى يأيت  حتَّ   ،من عند فالن كذا، و، من عند فالن كذااً وكذا دينار 

الغيب    ،هم...كلِّ  علم  هذا  يفعله،  ال  ما  أخي  عٰىل  تقولون  كذبتم،  فقال جعفر: 

إالَّ  يعلمه  اهللا،  وال  إٰىل  فلامَّ قال:    ينظر  بعضهم  جعل  جعفر  كالم  القوم  سمع   

  -   فدخل جعفر عٰىل اخلليفة ،  بعالمات...م املال إالَّ سلِّ ال نُ قالوا:   إٰىل أنْ  ...،بعض

بُرسَّ  جلعفر،  ،  م...فاستعدٰى عليه  ،-   من رأٰى   وكان  اعطوها  اخلليفة:  فقال هلم 

وال مستأجرون  نحن  له:  كنَّ  بدَّ   فقالوا  عالمة  العادة  من  جرت  وقد  نعرفها  ا 

العالمة اخلليفة عن  رُ   ، بذلك، فسأل  القوم  اخلليفة جلعفر:    ، لُس فأخربوه، فقال 

إالَّ  الرسول  عٰىل  أنْ وما  إٰىل  املبني،  البالغ  أنْ     بعد  غالم  خا أُ   جاءهم  رج  خرجوا 

اإلمام   دار  فأدخلهم  يدعوكم،  وهو  موالكم  عبد  أنا  هلم:  وقال  املدينة  أسوار 

قال: مجلة    ثمّ   ،قاعد عٰىل رسير...  دنا  : ... فإذا ولده القائم سيِّ احلسن  

  .)١(فحملنا إليه األموال... ، محل فالن كذا...  اً املال كذا وكذا دينار

إ دار ا اد: م  

  ال نحمل إٰىل ُرسَّ   أنْ  السابق: (... وأمرنا القائم  يقول يف النصِّ  إٰىل أنْ 

 

 . )٢٦/ ح ٤٣/ باب ٤٧٩ - ٤٧٦(ص ين كامل الدِّ راجع: ) ١(
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فإنَّ  املال،  من  شيئًا  بعدها  رأٰى  ُحي من  رجالً  ببغداد  لنا  ينصب  األموال  مَ ه  إليه  ل 

التوقيعات... عنده  من  إٰىل  وكنَّ   ،وخيرج  بغداد  إٰىل  األموال  نحمل  ذلك  بعد  ا 

  عندهم التوقيعات). اب املنصوبني هبا وخيرج من  النوَّ 

بغداد إٰىل  النيابة  دار  نقل  أحداث  بدأت  هنا  مرحلة    ، من  مالمح  وبدأت 

  . ¨له بَ اب املنصوبني من قِ من خالل النوَّ  ̈ جديدة يف العالقة مع اإلمام 

ا:ؤ ن  

  ام إمامة والده  سواء أيَّ   ̈ من رأٰى اإلمام    أنَّ   عىلٰ من التنبيه    بدَّ   وال

أيَّ  غأو  من  ام  وغريهم  ومشاخيها  الطائفة  فقهاء  من  كثرية  مجاعة  الصغرٰى  يبته 

والطويس   والصدوق  الكليني  الشيخ  ذكر  وقد  والناس،  الشيعة    سواد 

رآه   من  (باب  عنوان  حتت  أبوابًا  التي  وغريهم  األخبار  من  بعضًا  نذكر   (

  ثبتت عٰىل نحو التواتر اإلمجايل: 

صحيح      الكليني   روٰى  وعن  بسند  اهللا  عبد  بن  حييٰى  حممّ حمّمد  بن  د 

  قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو    ، عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي مجيعًا،  

أسأله عن اخللف، فقلت له: يا    فغمزي أمحد بن إسحاق أنْ   ، عند أمحد بن إسحاق

ُأ إينِّ   ، أبا عمرو  ُأ   وما أنا بشاكٍّ   ، أسأل عن يشء   ريد أنْ     ، . أسألك عنه..أْن  ريد  فيام 

سألته وقلت: من   : قال ، أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن  وقد أخربين أبو عيلٍّ 

ي  ٰى إليك فعنِّ فقال له: «العمري ثقتي، فام أدَّ   وقول من أقبل؟   ن آخذ عامل أو عمَّ أُ 

لك  ؤدِّ يُ  قال  وما  فإنَّ فعنِّ عنِّي  ي،  وأطع،  له  فاسمع  يقول،  املأمون»،  ي  الثقة  ه 

عن مثل ذلك، فقال له: «العمري وابنه    د  سأل أبا حممّ ه  أنَّ   وأخربين أبو عيلٍّ 

أدَّ  فام  عنِّ ثقتان،  إليك  فعنِّ يا  يُ ي  فعنِّ ؤدِّ ي  لك  قاال  وما  هلام  يان،  فاسمع  يقوالن،  ي 

املأمونان»، فهذا قول إمامني قد مضيا فيك، قال: فخرَّ وأطعهام فإهنَّ  أبو    ام الثقتان 
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فقلت له: أنت رأيت اخللف من بعد    حاجتك،  ْل قال: َس   ثمّ  ،عمرو ساجدًا وبكٰى 

  . )١( ... - وأومأ بيده    - فقال: إي واهللا ورقبته مثل ذا   ؟  د أيب حممّ 

العبَّ  أبو  احلمريي  ونتواصف  فكنَّ(اس:  قال  القول  هذا  نتذاكر  ما  كثريًا  ا 

  .)٢( )أيب عمرو جاللة حملِّ 

عن عبد اهللا    ،د بن موسٰى املتوكلعن حممّ   بسند صحيح   الصدوق  روٰى و

فقلت له: أرأيت   ،د بن عثامن العمري  قال: سألت حممّ  ، بن جعفر احلمرييا

فقال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت اهللا احلرام وهو يقول:    صاحب هذا األمر؟

  .)٣( أنجز ما وعدتني» مَّ هُ «اللَّ 

يف باب من رآه ويف حديثه عن السفراء،    الشيخ الطويس   اهوكذلك رو

  .)٤( فراجع

من بغداد   : منهم  ا من رآه أو وقف عٰىل بعض معجزاته من الوكالء فقد ُعدَّ أمَّ 

د  ومن الكوفة العاصمي، ومن األهواز حممّ ،  ار والعطَّ   وحاجز والباليل العمري وابنه  

د بن  بن إبراهيم بن مهزيار، ومن أهل قم أمحد بن إسحاق، ومن أهل مهدان حممّ 

ذربيجان القاسم بن العالء،  آ امي واألسدي، ومن أهل البسَّ  صالح، ومن أهل الريِّ 

  .) ٥( ومن غري الوكالء مجاعة أيضًا، فراجع   ، د بن شاذان ومن أهل نيسابور حممّ 

 *   *   *  

 
 ).١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠و ٣٢٩/ ص ١(ج  الكايف) ١(

 . )٣١٥ح  /٣٥٥ ص( لطويسل) الغيبة ٢(

 . )٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين ) كامل الدِّ ٣(

 ). ٣٣٠و ٢٢٢/ ح ٣٦٤و ٢٥١الغيبة للطويس (ص ) ٤(

 . )١٦/ ح ٤٣/ باب ٤٤٣و ٤٤٢(ص ين ) كامل الدِّ ٥(



  

  

  

  ارس ا واون

ا ا  

بعد نقل دار الوكالة إٰىل بغداد وتنصيب الوكالء إلدارة شؤون الشيعة فيام  

ي األحكام عن طريق الرسائل التي  من مبارشته، بدأ تلقِّ   ̈ متنع الغيبة اإلمام  

يُ  اإلمام  وقِّ كان  عليها  وبخطٍّ   ¨ع  خطَّ باجلواب  يشبه  وهؤالء  والده       ،

  الوكالء هم: 

وا ياا   ن :ل :  

املكنَّ سعيد  بن  عثامن  منها:  هو  األلقاب،  من  العديد  وله  عمرو،  بأيب  ٰى 

ها،  يف حملِّ ُذكَِرت يف أسباب ألقابه وجوهًا ، وات، العسكري، وغريهان، الزيَّ السامَّ 

أنَّ  بالسامَّ   ومنها  تسميته  الزيَّ وجه  أو  ألنَّ ن  ليُ ات،  بالسمن  يتَّجر  كان  عٰىل  غطِّ ه  ي 

  . ¨ل إليه يف جراب السمن وحيمله إٰىل اإلمام مَ أمره، حيث جيعل ما ُحي 

هلم  فأوَّ  : الغيبةن يف زمان وا السفراء املمدوحفأمَّ (:    قال الشيخ الطويس

 بن حمّمد  د احلسن بن عيلِّ د العسكري وأبو حممّ بن حممّ   من نصبه أبو احلسن عيلُّ 

... وكان    وهو الشيخ املوثوق به أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري ،ابنه  

، ما جيب عليهم محله من األموال، أنفذوا إٰىل    د الشيعة إذا محلوا إٰىل أيب حممّ 

فيجعله   عمرو،  حممّ أيب  أيب  إٰىل  وحيمله  وزقاقه  السمن  جراب  ًة  تقيَّ   د  يف 

  .)١()وخوفاً 

 
 ). ٣٥٤و ٣٥٣(ص  لطويسل) الغيبة ١(
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  ل:ة تنصيب السفري األوَّ أدلَّ 

  ذلك بام ييل: واستُِدلَّ عىلٰ 

  : النصُّ عليه -   ١

اإلمام العسكري    -أ   أربعون رجالً عند  فيه  الذي اجتمع    يف اخلرب 

قال: «... فاقبلوا من عثامن ما يقوله، وانتهوا   ثمّ   ،اهة وأراهم إيَّ وسألوه عن احلجَّ 

  .)١( إٰىل أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم واألمر إليه...»

فيه  وممَّ   -ب   ورد  من    ا  الصادر  التوقيع  ولده  أيضًا  بتعزية  الناحية 

اخلالَّ حممّ  الثواب د  لك  اهللا  أجزل   ...» فيه:  جاء  حيث  العزاء،    ،ين  لك  وأحسن 

ه اهللا يف منقلبهزئنا وأوحشك فراقه وأوحشنازئت ورُ رُ  كان من كامل  [و]  ،، فرسَّ

  .)٢( رزقه اهللا تعاٰىل ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره...» سعادته أنْ 

، وما  ¨عٰىل تعيني العمري وكيالً عنه   م من نصٍّ ًا إٰىل ما تقدَّ ومضاف  -ج  

  م من تذاكرهم جاللة قدره. م أيضًا يف الدرس املتقدِّ تقدَّ 

  إمجاع الشيعة عٰىل سفارته وتساملهم عٰىل ذلك:  -   ٢

  : (... فلم تزل الشيعة مقيمة عٰىل عدالتهام إٰىل أنْ قال الشيخ الطويس  

  .)٣( )(رمحه اهللا وريض عنه) عثامن بن سعيد  ويفِّ تُ 

  : يديه  ظهور املعاجز عىلٰ  -   ٣

الطربيس   الشيخ  (...قال  إالَّ   :  تقبل الشيعة قوهلم  آية  ومل  بعد ظهور   

عىلٰ  تظهر  كلٍّ   معجزة  قِ   واحدٍ   يد  من  األمر  بَ منهم  صاحب  تدلُّ ل    عىلٰ   ، 

  .)٤( )تهمة بابيَّ صدق مقالتهم، وصحَّ 

 
 ). ٣١٩/ ح ٣٥٧الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ). ٣٢٣/ ح ٣٦١الغيبة للطويس (ص ) ٢(

 ). ٣١٨/ ح ٣٥٦للطويس (ص  ) الغيبة٣(

 ).٢٩٧/ ص ٢االحتجاج (ج ) ٤(
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  يديه كثري، منها:   من املعاجز عىلٰ وممَّا ورد 

أيب    قال: إنَّ   ، بن مهزيار   د بن إبراهيم حممّ عن    الشيخ الكيشِّ    روٰى   - أ  

العالمة أحد    وأعطاين عالمة، ومل يعلم   ماالً    حرضته الوفاة دفع إيلَّ امَّ ـ ل   الَّ إ بتلك 

املال.اهللا   إليه  فادفع  العالمة  أتاك هبذه  وقال: من  فخرجت    ،  بغداد  قال:  إٰىل 

الباب، فقلت للغالم: انظر   ودقَّ   كان اليوم الثاين إذ جاء شيخ ونزلت يف خان، فلامَّ 

بالباب، فقلت:   فدخل وجلس، فقال: أنا العمري،    دخل، ُا من هذا، فقال: شيخ 

  . )١( فدفعت إليه املال : العالمة، قال  وهو كذا وكذا ومعه   ، هات املال الذي عندك

ته مع الزهري ا - ب    لتي ستأيت فيام بعد. قصَّ

  ، األسود   د بن عيلٍّ جعفر حممّ عن أيب    الشيخ الصدوق    روٰى   - ج 

إيلَّ  دفعت  ثوباً   قال:  السنني  من  سنة  إىلٰ اوقالت:    امرأة  ،  العمري    محله 

ثياب  فلامَّ   فحملته مع  بتسليم ذلك كلِّ كثرية،  أمرين  بغداد  إىلٰ  وافيت  بن  حممّ   ه  د 

القمِّ العبَّ  فسلَّ اس  كلَّ   مته ي،  فوجَّ ذلك  املرأة.  ثوب  ما خال  إيلَّ ه    العمري    ه 

وطلبته    ،ثوباً   مت إيلَّ امرأة سلَّ  مه إليه، فذكرت بعد ذلك أنَّ سلِّ  وقال: ثوب املرأة

فقال  أجده،  تغتمَّ   فلم  ال  ستجدهفإنَّ   يل:  مع    ، ك  يكن  ومل  ذلك،  بعد  فوجدته 

  .)٢( ما كان معي نسخة  العمري  

حكٰى  ما  الزراري  وكذلك  غالب  حدَّ   ، أبو  حممّ قال:  احلسن  أبو  بن ثني    د 

  أيب طاهر بن   إىلٰ   قال: كان رجل من أصحابنا قد انضوٰى   ، املعاذي  د بن حييٰى حممّ 

ثمّ  بعدما وقعت الفرقة،  مجلتنا، فسألناه عن نَّ إ  بالل    ه رجع عن ذلك وصار يف 

يوماً   قال:  ،السبب بالل  بن  طاهر  أيب  عند  ا  كنت  أبو  وابن  لطيِّ وعنده أخوه  ب 

  الباب،   ومجاعة من أصحابه، إذ دخل الغالم فقال: أبو جعفر العمري عىلٰ   حرز 

 
 ).١٠١٥/ ح ٨١٣/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ١(

ين (ص ) ٢(  ). ٣٠/ ح ٤٥/ باب ٥٠٢كامل الدِّ
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وقال: يدخل، فدخل    ، ففزعت اجلامعة لذلك وأنكرته للحال التي كانت جرت

وجلس    وجلس يف صدر املجلس،   ، ، فقام له أبو طاهر واجلامعةجعفر    أبو

إىلٰ  فأمهلهم  يديه،  بني  كاجلالس  طاهر  طاهر  ثمّ   كتوا. س  أنْ   أبو  أبا  يا    ، قال: 

؟ فقال:  بحمل ما عندك من املال إيلَّ   الزمان   نشدتك باهللا أمل يأمرك صاحب

  ت  جتلَّ القوم سكتة، فلامَّ  ووقعت عىلٰ  ،منرصفاً  فنهض أبو جعفر  ، نعم مَّ هُ اللَّ 

فقال أبو طاهر:  ؟  ب: من أين رأيت صاحب الزمانعنهم قال له أخوه أبو الطيِّ 

داره فأمرين بحمل   من علوِّ  عيلَّ  بعض دوره، فأرشف  إىلٰ  أدخلني أبو جعفر  

الطيِّ  أبو  له  فقال  إليه،  املال  من  عندي  ومن ما  أنَّ   ب:  علمت  صاحب  أين  ه 

له ودخلني من الرعب منه ما علمت    من اهليبة   ؟ قال: قد وقع عيلَّ  الزمان

  .)١( سبب انقطاعي عنه فكان هذا .ه صاحب الزمان  أنَّ 

الطويس  الشيخ  األمر  (:    قال  صاحب  توقيعات  خترج    وكانت 

أبيه    د بن عثامن إٰىل شيعته وخواصِّ عٰىل يدي عثامن بن سعيد وابنه أيب جعفر حممّ 

حممّ  عامَّ   د  أيب  واألجوبة  والنهي  إٰىل  باألمر  احتاجت  إذا  عنه  الشيعة  يسأل   

فلم تزل الشيعة مقيمة    ، ج يف حياة احلسن  الذي كان خير  السؤال فيه، باخلطِّ 

  .)٢( (رمحه اهللا وريض عنه)) عثامن بن سعيد ويفِّ تُ  عٰىل عدالتهام إٰىل أنْ 

  : مدفنه

الطويس الشيخ  قال  السالم،  مدينة  بن سعيد يف  رأيت  (:    وقرب عثامن 

مشاهرةً فكنَّ  ،قربه... ونزوره  إليه  ندخل  بغداد  ا  إٰىل  دخويل  من وقت  وكذلك   ،

سنة   وأربعامئة  وهي  نيِّ ثامن  سنة  وأربعامئة...إٰىل  وثالثني  جريان  ويتربَّ   ،ف  ك 

ويقولوناملحلَّ  بزيارته  وربَّ   : ة  صالح،  قالوارجل  احلسني   : ام  داية  ابن  ،    هو 

 
 ). ٣٧٥/ ح ٤٠١و ٤٠٠(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٣١٨/ ح ٣٥٧و ٣٥٦(ص  لطويسل) الغيبة ٢(
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هذا   يومنا  إٰىل  وهو  فيه،  احلال  حقيقة  يعرفون  وأربعني  سنة  وذلك    - وال  سبع 

  .)١( )عٰىل ما هو عليه  - وأربعامئة 

السوق   من  بالقرب  بغداد،  مدينة  وسط  يف  يقع  زماننا  يف  اآلن  وقربه 

الزيِّ  املتن  املعروف بسوق  فيه مقام كبري  بِّ القريب من شارع  مشهور  ي، معروف 

ك به. يُ    زار وُيتربَّ

ّ  أ :ما امي ان ا   :  

ويُ حممّ  العمري،  سعيد  بن  عثامن  بن  عدَّ كنَّد  بأيب جعفر، وله  ألقاب،  ٰى  ة 

  وغريها. ،ينن، األسدي، اخلالَّ منها: العمري، العسكري، السامَّ 

  ة سفارته:أدلَّ 

  : النصُّ عليه -   ١

عبد اهللا بن جعفر احلمريي: وخرج  : قال   ما رواه الشيخ الصدوق  -أ  

حممّ  الشيخ أيب جعفر  إٰىل  بأبيه التوقيع  التعزية  العمري يف  بن عثامن  «...  T  د   :

ولدًا مثلك خيلفه من بعده، ويقوم مقامه    رزقه اهللا    وكان من كامل سعادته أنْ 

ويرتحَّ  فإنَّ بأمره،  هللا،  احلمد  وأقول:  عليه،  طيِّ   م  وما جعله  األنفس  بمكانك  بة 

وعندك   اهللا وقوَّ   ،فيك  اهللا  ووفَّ أعانك  وعضدك  ولي� اك  لك  اهللا  وكان    اقك، 

  .)٢( وحافظًا وراعيًا وكافيًا ومعينًا»

 مٰىض أبو عمرو عثامن بن سعيد قام  : (فلامَّ   قال الشيخ الطويس  - ب  

أبيه عثامن    ونصِّ عليه    د  أيب حممّ   د بن عثامن مقامه بنصِّ ابنه أبو جعفر حممّ 

  .)٣( )عليه بأمر القائم  

 
 ).٣٥٨(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 . )٤١/ ح ٤٥/ باب ٥١٠(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

 ).٣٥٩(ص  لطويسل) الغيبة ٣(
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(ل   -ج   احلمريي:  جعفر  بن  اهللا  عبد  عمرو  امَّ ـقال  أبو  مٰىض  اهللا  (  ريض 

عنه  الكُ   )تعاٰىل  باخلطِّ تُ أتتنا  كنَّ  ب  جعفر  الذي  أيب  بإقامة  به  نكاتب    ا 

  .)١( )مقامه 

ه خرج إليه بعد وفاة أيب  د بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي أنَّ وعن حممّ  - د 

  ريض اهللا عنه وأرضاه ونرضَّ (واالبن وقاه اهللا مل يزل ثقتنا يف حياة األب «عمرو:  

ه  ه، وعن أمرنا يأمر االبن، وبه يعمل، توالَّ مسدَّ   جيري عندنا جمراه، ويسدُّ  )وجهه

  .)٢( »ذلك ] معاملينا[ف معاملتنا اهللا، فانته إٰىل قوله: وعرِّ 

ريض  ( ا حممد بن عثامن العمري  ... وأمَّ «بن يعقوب:  وعن إسحاق    -هـ  

  .)٣( »ه ثقتي وكتابه كتايب فإنَّ  ) اهللا عنه وعن أبيه من قبل

  إمجاع الشيعة وتساملهم عٰىل سفارته:  -   ٢

عٰىل ذلك حيث قال: (... مل تزل الشيعة    ما يدلُّ     ذكر الشيخ الطويس

ه مردودًا  وجعل األمر كلَّ   ،د بن عثامن...مقيمة عٰىل عدالة عثامن بن سعيد وحممّ 

والتوقيعات خترج عٰىل يده إٰىل   ، إليه، والشيعة جمتمعة عٰىل عدالته وثقته وأمانته...

املهامَّ  يف  باخلطِّ الشيعة  حياة    ت طول حياته  كانت خترج يف  ال  الذي  عثامن،  أبيه 

، ومعجزات اإلمام  ...يعرف الشيعة يف هذا األمر غريه، وال يرجع إٰىل أحد سواه 

  .)٤( وهي مشهورة عند الشيعة...) ، ظهرت عٰىل يده...

والشهرة   واإلمجاع  والرضورة  اإلعجاز  داللة  اجتمعت  املقطع  هذا  ففي 

  ها عٰىل نيابة االبن. كلِّ 

 
 ). ٣٢٤/ ح ٣٦٢الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ). ٣٢٥/ ح ٣٦٢الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ). ٢٤٧/ ح ٢٩١الغيبة للطويس (ص ) ٣(

 ). ٣٢٧/ ح ٣٦٣و ٣٦٢الغيبة للطويس (ص ) ٤(
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  ا حتلُّ املنازعات إذا حصلت فإهنَّ   الشيعة أنَّ وبلغ األمر من وضوحه عند  

بسنده عن    الطويس    بالرجوع إٰىل الشيخ أيب جعفر العمري، فقد روٰى الشيخ

الدالَّ  القمِّ أمحد  أنَّ ل  العقائديَّ   ي  املسائل  بعض  يف  اختلفوا  الشيعة  من    ، ةمجاعة 

إٰىل أيب جعفر حممّ  ترجعون  ال  بالكم  ما   ...) العمري  فقال بعضهم:  بن عثامن  د 

،  ¨ه الطريق إٰىل صاحب األمر  فإنَّ   ؟فيه   ح لكم احلقَّ وضِّ فتسألونه عن ذلك فيُ 

  .)١( مت...)فرضيت اجلامعة بأيب جعفر وسلَّ 

  املعجزات التي ظهرت عٰىل يديه، ومنها:  -   ٣

تقدَّ   -أ   النصِّ ما  يف  الطائفة الس  م  شيخ  من  (...      ابق  قال:  حيث 

  ومعجزات اإلمام ظهرت عٰىل يديه...). 

بالتحديد  -ب   وفاته  وقت  معرفته  يف  روي  ما  الشيخ    ،منها  روٰى 

الدالَّ   بسنده إٰىل عيلِّ    الطويس د  دخلت عٰىل أيب جعفر حممّ (قال:    ، لبن أمحد 

اش ينقش عليها  ساجة ونقَّ سلِّم عليه، فوجدته وبني يديه  يومًا ألُ   بن عثامن ا

ما   ،دي: يا سيِّ له  عٰىل حواشيها، فقلت   ةويكتب آيًا من القرآن وأسامء األئمَّ 

  ، -   سند إليها أو قال: أُ   -   ع عليها وَض هذه الساجة؟ فقال يل: هذه لقربي تكون فيه أُ 

كلِّ  يف  وأنا  منه،  عرفت  فاصعد،    وقد  فيه  القرآن  من  جزءًا  فأقرأ  فيه  أنزل  يوم 

بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من  وأظنُّ ه قال: فأخذ 

 خرجت  ، فلامَّ )معي (فنت فيه وهذه الساجة  ودُ   سنة كذا وكذا رصت إٰىل اهللا  

أثبتُّ  ذكره  من عنده  مرتقِّ   ، ما  أزل  به ذلكومل  تأخَّ   ،بًا  حتَّ فام  اعتلَّ ر األمر  أبو    ٰى 

ذكرها،   التي  السنة  من  قاله  الذي  الشهر  من  ذكره  الذي  اليوم  يف  فامت  جعفر، 

  .)٢( )فيه نَ فِ ودُ 

 
 ). ٢٤٨/ ح ٢٩٤و ٢٩٣(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٣٣٢/ ح ٣٦٥و ٣٦٤للطويس (ص  ) الغيبة٢(
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الشيخ الصدوق    - ج   الذي    د بن عيلٍّ عن حممّ   ومنها ما رواه  األسود 

جعفر   أيب  إٰىل  األموال  حيمل  من  (قال:  ،  كان  شيئًا  يومًا  إليه  فحملت 

أيَّ  آخر  بساألموال يف  موته  قبل  إٰىل أيب  امه  بتسليمه  أو ثالث سنني، فأمرين  نتني 

الروحي   أُ   القاسم  جعفر  وكنت  أيب  إٰىل  ذلك  فشكا  بالقبوض،  طالبه 

أنْ   العمري فأمرين  أُ   ،  كلَّ ال  وقال:  بالقبض،  القاسم  طالبه  أيب  إٰىل  ام وصل 

ُأ  ، قال: فكنت أمحل بعد ذلك األموال إليه وال  بالقبوض وصل إيلَّ قال  )،  طالبه 

ل  مَ : الداللة يف هذا احلديث هي يف املعرفة بمبلغ ما ُحي ف هذا الكتاب مصنِّ

  .)١(  عن أمر اهللا  وال يكون ذلك إالَّ  ،إليه واالستغناء عن القبوض

  : مدفنه

ٰ هجريَّة  ) ٣٠٥) أو ( ٣٠٤مات العمري يف سنة (   أمر النيابة ما  ، وكان يتوىلَّ

د بن  قرب أيب جعفر حممّ  إنَّ (قربه كام قال أبو نرص هبة اهللا:   ) سنة، وأنَّ ٥٠يقارب ( 

ومنازله   دوره  كانت  الذي  املوضع  يف  الكوفة  باب  شارع  يف  والدته  عند  عثامن 

  .)٢( )وسط الصحراء يف ، وهو اآلن )فيه(

وعٰىل    ، ينا يف زماننا اآلن فيقع قربه يف وسط مدينة بغداد يف منطقة اخلالَّ أمَّ 

  قام فيه الصلوات.صل به مسجد تُ ومقامه عامر يتَّ  ،اخمةة ش قربه قبَّ 

 *   *   *  

 
 ). ٢٨/ ح ٤٥/ باب ٥٠٢و ٥٠١(ص  ين) كامل الدِّ ١(

 ).٣٦٦الغيبة للطويس (ص ) ٢(



  

  

  

  ارس ا واون

ا ا  

ر ا  ا ا أ :اوح ا :  

يُ  النوبختي،  بحر  بن  روح  بن  احلسني  عدَّ كنَّهو  وله  القاسم،  بأيب  ة  ٰى 

  .)١(ي، القيني أو القيسألقاب، منها: الروحي، النوبختي، القمِّ 

  بدايات النوبختي:

قال: (كان من رسمي إذا    ، د املدائني املعروف بابن قزداعن جعفر بن حممّ 

حممّ  أيب جعفر  الشيخ  إٰىل  يدي  يف  الذي  املال  العمري  محلت  عثامن  بن    أنْ   د 

:  يل  فقلت له عٰىل رسمي، فقال   ، ...أقول له...، فرصت إليه آخر عهدي به  

منِّ  ، فتامض هبا إٰىل احلسني بن روح، فتوقَّ  ي عٰىل الرسم؟  فقلت: تقبضها أنت 

إٰىل    ، وقال: قم عافاك اهللا فادفعها إٰىل احلسني بن روح...)  ،قويلكاملنكر ل  عيلَّ   فردَّ 

َم مل متتثل ما قلته لك؟  ـ ولِ   ؟ ك عٰىل الرجوعأما الذي جرَّ   (... فقال يل: يقول:    أنْ 

فقد أقمت أبا القاسم حسني بن روح    ،... فقال يل وهو مغضب: قم عافاك اهللا

مقامي ونصبته منصبي، فقلت: بأمر اإلمام؟ فقال: قم عافاك اهللا كام أقول لك،  

وما زلت أمحل    ،فرصت إٰىل أيب القاسم بن روح...  .فلم يكن عندي غري املبادرة

  .)٢( إليه ما حيصل يف يدي بعد ذلك)

 
 ). ١٩٠/ ص ٢٤تاريخ اإلسالم (ج  :) يراجع لذلك١(

 ). ٣٣٥/ ح ٣٦٨و ٣٦٧(ص  لطويسل) الغيبة ٢(
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:   كلثوم بنت أيب جعفر   مِّ وروي يف متهيد أيب جعفر أليب القاسم عن أُ 

سنني كثرية ينظر   وكيالً أليب جعفر   (كان أبو القاسم احلسني بن روح 

ويُ  أمالكه،  يف  خصِّ   يلق له  وكان  الشيعة،  من  الرؤساء  حتَّ بأرساره  به  ه  نَّ إٰى  يصًا 

ُحي  منهدِّ كان  لقربه  جواريه  وبني  بينه  جيري  بام  أنفس  فحصَّ   ،...وُأنسه   ثه  يف  ل 

  .)١( اه وتوثيقه عندهم...)ملعرفتهم باختصاص أيب إيَّ  ،جليالً  الشيعة حمصالً 

القمّ  متيل  بن  بن أمحد  يقول: (... كان حممّ وعن جعفر  أبو  ي  بن عثامن  د 

وأبو القاسم   ،ف له ببغداد نحو من عرشة أنفسله من يترصَّ  جعفر العمري  

  ، وقع االختيار عليه أيب جعفر    كان وقت ميضِّ فلامَّ  ،فيهم... بن روح  ا

  .)٢( ة إليه)وكانت الوصيَّ 

  االنقياد والطاعة:

قال:    ، عن املشايخ   ة ما نقله الشيخ الطويس  ومن مجيل التقديرات اإلهليَّ 

كانت كائنة من [أمر] أيب جعفر ال يقوم مقامه    ه إنْ أنَّ   ا ال نشكُّ (وقال مشاخينا: كنَّ

 كان عند ذلك ووقع االختيار عٰىل أيب  فلامَّ   ،  جعفر بن أمحد بن متيل أو أبوه...إالَّ 

  . )٣( )  وكانوا معه وبني يديه كام كانوا مع أيب جعفر  ، روانكِ موا ومل يُ القاسم سلَّ 

ال الحظ  والفقهاء،  والعظامء  األعيان  من  هم مجلة  واالنقياد  هؤالء  طاعة 

  واإلمجاع. 

  امَّ ـل (قال:    ،ه جعفر بن أمحد بن متيلعن عمِّ   ،د بن متيلبن حممّ   وعن عيلِّ 

أبا جعفر حممّ  العمري  حرضت  بن عثامن  عند رأسه    د  الوفاة كنت جالسًا 

  مرت أنْ قال: أُ   ثمّ   ثه، وأبو القاسم بن روح عند رجليه، فالتفت إيلَّ حدِّ أسأله وأُ 

 
 ). ٣٤٣/ ح ٣٧٢الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ).  ٣٣٦/ ح ٣٦٩و ٣٦٨الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ). ٣٣٧/ ح ٣٦٩الغيبة للطويس (ص  )٣(
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فقمت من عند رأسه وأخذت بيد  (، قال: )أيب القاسم احلسني بن روح ويص إٰىل أُ 

  .)١( )لت إٰىل عند رجليهأيب القاسم وأجلسته يف مكاين وحتوَّ 

  التنصيص عليه:

دلَّ ممَّ   -   ١ النصُّ عليه، وقد جاء ذلك ضمن أخبار كثرية،    عٰىل سفارته   ا 

  منها: 

  نَّ أ  إبراهيم ومجاعة من بني نوبخت عبد اهللا بن  أمحد بن إبراهيم وعن    -أ  

فدخلوا    ،حاله اجتمع مجاعة من وجوه الشيعة...  ت اشتدامَّ ـ أبا جعفر العمري ل

حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال هلم: هذا   فقالوا له: إنْ  ،عٰىل أيب جعفر  

والسفري بينكم    ،أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر النوبختي القائم مقامي

صاح األمر  وبني  [له]  ، ب  يف    ،والوكيل  إليه  فارجعوا  األمني،  والثقة 

أُ لوا عليه يف مهامَّ موركم وعوِّ أُ  وغريه مثله أو    ،)٢( غت)مرت وقد بلَّ تكم، فبذلك 

  قريب منه. 

املعروف  د املدائني  بسنده عن جعفر بن حممّ   ما رواه الشيخ الطويس    - ب  

قزدا)   (ابن  طويل  بـ  حديث  فيه   - يف  عثامن    -   جاء  بن  حمّمد  الشيخ  عن 

  . ) ٣( (... أقمت أبا القاسم حسني بن روح مقامي ونصبته منصبي...)   :   العمري 

ام يرويه  بسنده عن جعفر بن أمحد بن متيل في   ما رواه الشيخ الطويس  - ج 

حني حرضته الوفاة وهو جالس عند رأسه،   عن الشيخ حمّمد بن عثامن العمري  

  . ) ٤( أويص إٰىل أيب القاسم احلسني بن روح)   مرت أنْ : (ُأ قال الشيخ العمري  

 
 ). ٣٣٩/ ح ٣٧٠(ص  لطويسل) الغيبة ١(

 ). ٣٤٢/ ح ٣٧٢و ٣٧١(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 ). ٣٣٥/ ح ٣٦٨و ٣٦٧للطويس (ص  ) الغيبة٣(

 ). ٣٣٩/ ح ٣٧٠(ص  لطويسل) الغيبة ٤(
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  ، عن أيب جعفر العمري  ،ام د بن مهَّ أيضًا بسنده إٰىل حممّ   وما رواه    -د  

حدث عيلَّ حدث املوت فاألمر إٰىل أيب القاسم احلسني بن روح    جاء فيه: (... إنْ 

ُأِمرْ الن فقد  أنْ وبختي،  وعوِّ   ُت  إليه  فارجعوا  بعدي،  موضعي  يف  يف  أجعله  لوا 

  .)١( موركم عليه)أُ 

  : تسامل الشيعة ووجوهها وفقهائها عٰىل سفارته -   ٢

هذا وممَّ  يف  جاء  رواه    ا  الطائفة  ما  أُ   شيخ  عن  أيب    مِّ بسنده  بنت  كلثوم 

  الشاهد منه: (... فلم خيتلف يف أمره ومل يشّك  يف حديث طويل حملُّ   جعفر 

إالَّ  أوَّ فيه أحد  بأمر أيب  اجلاهل  أنَّ   ما لست أعلم  الشيعة شكَّ   الً، مع    أحدًا من 

  .)٢(فيه)

  يديه:   ظهور املعاجز عىلٰ  -   ٣

الطويس   الشيخ  رواه  ما  منها  كثرية،  الصفواين  وهي  واىفٰ   ،عن    قال: 

عيلٍّ  بن  حممّ   الوجناء   احلسن  ومعه  وثالثامئة  سبع  سنة  الفضل  النصيبي  بن  د 

رجالً  وكان  أنَّ   اشيعي�   املوصيل،  يُ غري  روح  نكِ ه  بن  القاسم  أيب  وكالة    ر 

إنَّ  األموال   ويقول:  حقوقها.   هذه  غري  يف  عيلٍّ   خترج  بن  احلسن  الوجناء    فقال 

الرجلملحمّ  ذا  يا  الفضل:  بن  فإنَّ اتَّ   ،د  اهللا  القاصحَّ   ق  أيب  وكالة  كصحَّ ة  ة  سم 

ا  الزاهر، وكنَّ  نزال ببغداد عىلٰ   د بن عثامن العمري، وقد كانا وكالة أيب جعفر حممّ 

هناك  حرض  قد  وكان  للسالم عليهام،  له  حرضنا  يقال  لنا  بن    : شيخ  احلسن  أبو 

د بن الفضل وبني احلسن بن  حممّ  ظفر وأبو القاسم بن األزهر، فطال اخلطاب بني 

ة ما تقول وتثبت وكالة احلسني  من يل بصحَّ   للحسن: د بن الفضل  ، فقال حممّ عيلٍّ 

أُ   فقال احلسن بن عيلٍّ ؟  بن روحا يثبت يف نفسك،  بنيِّ الوجناء:   لك ذلك بدليل 

 
 ). ٣٤١/ ح ٣٧١للطويس (ص  ) الغيبة١(

 ). ٣٤٣/ ح ٣٧٢للطويس (ص  ) الغيبة٢(
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  د بأسود فيه حسباناته، د بن الفضل دفرت كبري فيه ورق طلحي جملَّ مع حممّ   وكان

وقال   بياض،  فيه  كان  ورقة  نصف  منه  وقطع  احلسن  الدفرت  بن ملحمّ فتناول    د 

طلع  أو  بينهام مل أقف أنا عليه   ءيش   فقا عىلٰ واتَّ   ،قلامً   فربٰى   ،الفضل: أبروا يل قلامً 

يكتب ما    الوجناء القلم، وجعل   وتناول احلسن بن عيلٍّ   ، عليه أبا احلسن بن ظفر

يُ اتَّ  مداد، وال  بال  املربي  القلم  بذلك  الورقة  تلك  يف  عليه  حتَّ ؤثِّ فقا  فيه  مال    ٰى ر 

د بن الفضل أسود خيدمه، وأنفذ هبا  ختمه وأعطاه لشيخ كان مع حممّ   ثمّ   الورقة.

صالة    إىلٰ  وحرضت  يربح،  مل  الوجناء  ابن  ومعنا  روح  بن  احلسني  القاسم  أيب 

يل:  فصلَّ   الظهر قال  فقال:  الرسول  ورجع  هناك،  فإنَّ اينا  جي  مض    ، يءاجلواب 

عن   لورقة مكتوب بمدادكل إذ ورد اجلواب يف تلك امت املائدة فنحن يف األدِّ وقُ 

  الوجناء:   أ بطعامه، وقال البن د بن الفضل وجهه ومل يتهنَّفصل فصل، فلطم حممّ 

يبكي ويقول:   وبقي   أيب القاسم بن روح   دخل عىلٰ   ٰى قم معي، فقام معه حتَّ 

  .)١( شاء اهللا يغفر اهللا لنا ولك إنْ  : دي أقلني أقالك اهللا، فقال أبو القاسميا سيِّ 

  مور:احلكمة يف تدبري األُ 

عن  ما روي  ة واحلكمة  يف حسن تدبريه واستعامله التقيَّ   ورد ومن مجيل ما  

در أمحد  واأيب  أنا  كنت   ...) القاسم...إنويه:  أيب  إٰىل  ندخل  مثالً    ،خويت  ونحن 

يُ  وواحد  نلعنه  تسعة  تسعة  كشكِّ عرشة  إليه  دخلنا  بعدما  عنده  من  فنخرج   ،

  .)٢( ...)واقفته وواحد بمحبَّ ب إٰىل اهللا نتقرَّ 

ابن نوح: (وسمعت مجاعة من أصحابنا بمرص يذكرون أنَّ  أبا سهل    قال 

ُس  فقيل له: كيف صار هذا األمر إٰىل الشيخ أيب قاسم احلسني بن    ،َل ئِ النوبختي 

ألق رجل  أنا  ولكن  اختاروه،  وما  أعلم  هم  فقال:  دونك؟  اخلصوم    ي روح 

 
 ). ٢٦٤/ ح ٣١٧ - ٣١٥الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ). ٣٤٩/ ح ٣٨٦الغيبة للطويس (ص ) ٢(



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ١٦٠

احلجَّ   ، ناظرهموأُ  وضغطتني  القاسم  أبو  علم  كام  بمكانه  علمت  (عٰىل  ولو  ة 

لعيلِّ  أدلُّ مكانه)  كنت  احلجَّ     كانت  فلو  القاسم  وأبو  مكانه،  حتتعٰىل  ذيله    ة 

  .)١( )-  أو كام قال -ض باملقاريض ما كشف الذيل عنه  رِّ وقُ 

  : مدفنه

  قال يل أبو نرص: مات أبو القاسم احلسني بن روح  :  قال الشيخ  

النوبختيَّ   ،وعرشين وثالثامئة...  يف شعبان سنة سّت  الذي  وقربه يف  الدرب  ة يف 

  .)٢( بن أمحد النوبختي كانت فيه دار عيلِّ 

بالشورجةوهو   املعروفة  املنطقة  يف  بغداد  مدينة  وسط  يف  بناء    ، اليوم  وله 

ك به. ومزار عظيم يُ  ، كبري وشامخ   زار وُيتربَّ

 ا أ :اا ا ّ يا  :  

  .)٣( الصيمري : د السمري، أبو احلسن، وقيلبن حممّ  هو عيلُّ 

مدَّ  من  وكانت  إٰىل  بالقياس  قليلة  نيابته  النوَّ ة  من  حيث    B  ابسبقه 

  ت ثالث سنوات. استمرَّ 

  : ُأمور عٰىل سفارته  ا دلَّ وممَّ 

  ، ومنها: النصُّ عليه كام جاء يف األخبار -   ١

  ، د بن أمحد الصفواينبسنده عن عبد اهللا حممّ   الشيخ الطويس  ما رواه  

القاسم   أبو  الشيخ  (أوٰىص  عيلِّ   قال:  احلسن  أيب  حممّ   إٰىل  د  بن 

  .)٤( فقام بام كان إٰىل أيب القاسم) ،   السمري

 
 ). ٣٥٨/ ح ٣٩١الغيبة للطويس (ص ) ١(

 ). ٣٥٠/ ح ٣٨٧و ٣٨٦الغيبة للطويس (ص راجع: ) ٢(

 .)٣٩٣ ص( لطويسل) الغيبة ٣(

 . )٣٦٣ح  /٣٩٤ صللطويس ( ) الغيبة٤(
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  ا روي يف ذلك: املعاجز والوضوح، وممَّ  -   ٢

الصدوق    - أ   الشيخ  والد  وفاة  ذكره حلادثة  يف  روي  روٰى    ما  حيث 

حرضت بغداد  (قال:    ، بسنده عن أمحد بن إبراهيم بن خملد  الشيخ الطويس  

منه:    ابتداءً   د السمري  بن حممّ   فقال الشيخ أبو احلسن عيلُّ   ، عند املشايخ  

عيلَّ  اهللا  القمّ   رحم  بابويه  بن  احلسني  ذلك  بن  تاريخ  املشايخ  فكتب  قال:  ي، 

  .)١( ) يف ذلك اليوم ويفِّ ه تُ فورد اخلرب أنَّ  ،اليوم 

قائالً: (قد ذكرنا مجالً من أخبار السفراء    وذكر الشيخ الطويس    -ب  

يف الغيبةواألبواب  زمان  مبنيٌّ صحَّ   ألنَّ   ،   ذلك  صاحب    ة  إمامة  ثبوت  عٰىل 

ويف ثبوت وكالتهم وظهور املعجزات عٰىل يدهيم دليل واضح عٰىل    ،  الزمان

  .)٢( إمامة من انتموا إليه، فلذلك ذكرنا هذا)

ل بعده وملن   حرضته الوفاة حرضت الشيعة عنده، وسألته عن املوكَّ امَّ ـل(و

ويص إٰىل أحد بعده  يُ   ر بأنْ ؤمَ ه مل يُ ر شيئًا من ذلك، وذكر أنَّ ظهِ مقامه، فلم يُ يقوم  

  .)٣( )يف هذا الشأن 

ب،  د احلسن بن أمحد املكتِّ ثنا أبو حممّ قال: حدَّ ،  روٰى الشيخ الصدوق  

التي تُ  الشيخ عيلُّ ويفِّ قال: كنت بمدينة السالم يف السنة    د السمري بن حممّ    فيها 

س اهللا روحه)   ام، فأخرج إٰىل الناس توقيعًا نسخته: ، فحرضته قبل وفاته بأيَّ (قدَّ

  : التوقيع األخري للسفري الرابع

ِحيِم،  « الرَّ ْمحِن  الرَّ اهللاِ  دٍ بِْسِم  ُحمَمَّ ْبَن  َعِيلَّ  ُمِريَّ   َيا  َاهللاُ   ، َالسَّ َأْجَر    َأْعَظَم 

فِيَك  امٍ   ،إِْخَوانَِك  َأيَّ ِستَِّة  َوَبْنيَ  َبيْنََك  َما  َميٌِّت  وَ   ،َفإِنََّك  َأْمَرَك  إَِىلٰ   َال َفاْمجَْع    ُتوِص 

 
 ). ٣٦٤/ ح ٣٩٤للطويس (ص  ) الغيبة١(

 ). ٤١٥و ٤١٤للطويس (ص  ) الغيبة٢(

 ). ٣٦٣/ ح ٣٩٤الغيبة للطويس (ص ) ٣(
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َوَفاتَِك  َبْعَد  َمَقاَمَك  َيُقوُم  َالثَّانِيَةُ   ، َأَحٍد  َاْلَغيْبَُة  َوَقَعِت  إِالَّ َفَال   ، َفَقْد  ُظُهوَر  إِْذِن    َبْعَد   

َاْألََمدِ   ،   َاهللاِ ُطوِل  َبْعَد  من  ،  ...»َوَذلَِك  وخرجنا  التوقيع  هذا  فنسخنا  قال: 

بنفسه، فقيل له: من وصيُّ عنده، فلامَّ  اليوم السادس عدنا إليه وهو جيود  ك   كان 

  .)١( منه  عَ مِ ، فهذا آخر كالم ُس من بعدك؟ فقال: هللا أمر هو بالغه، ومٰىض  

ةُ َوَقَعِت َاْلَغيْبَُة  َفَقدْ : «...   ويف نسخة الشيخ الطويس   .)٢(  ...»َالتَّامَّ

  عٰىل ما يأيت.   وسند اخلرب تامٌّ 

اخل بشارع  املعروف  الشارع  يف  من  لوقربه  قريب  أيب  شاطئ  نجي  هنر 

النهر،  )٣( عتاب بشارع  املعروف  الشارع  يف  بغداد  مدينة  وسط  يف  اليوم  وهو   ،

  الناس للتربُّك. ، وله مزار يقصده   قرب مرقد الشيخ الكليني

الشيخ الطربيس مدَّ (:    يقول  األُ وكان  غيبته  السفارة  ة  زمان  وٰىل وهي 

بعد أبيه،  سنة  ون  وتسع وستُّ   ،أربعًا وسبعني سنة، منها مخس سنني مع أبيه  

ُيعرَ  كان  ويُ قد  أخباره  فيها  وُهي ف  آثاره  وبينهم  قتفٰى  بينه  بوجود سفري  إليه  تدٰى 

دلَّ  قد  وصحَّ   وباب  صدقه  عٰىل  القاطع  بابيَّ الدليل  املعجزة  ة  وهي  وسفارته،  ته 

يد كلِّ  تظهر عٰىل  السفراء    التي كانت  األبواب، وعدد األبواب وهم  من  واحد 

  .)٤( )أربعة

مدَّ  تنتهي  الصغرٰى وبذلك  الغيبة  هو    ، ة  كام  الثانية  الغيبة  مرحلة  وتبدأ 

  رصيح التوقيع األخري. 

  ومن اخلصوم استشكال مفاده:ملؤمنني من اام يرد استفهام ربَّ 

 
 ). ٤٤/ ح ٤٥/ باب ٥١٦(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ). ٣٦٥/ ح ٣٩٥للطويس (ص الغيبة ) ٢(

 ). ٣٦٧/ ح ٣٩٦(ص  لطويسل) الغيبة ٣(

 .)٦٦و ٦٥(ص ) تاج املواليد ٤(
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، أم تصل الرسائل والتوقيعات إليه دون  ¨السفري يلتقي اإلمام    هل أنَّ 

  الرؤية؟ 

  واجلواب عن ذلك: 

التوقيعات   وتسليم  تسلُّم  مبارشًا  التواصل  يكون  أْن  بالرضورة  ليس 

ال يكون هناك  املباركة دائًام، فقد يكون هناك لقاء حني كام يف النقاط التالية، وقد 

  لقاء مبارش. 

  .)١( يف صبيحة غده ¨أراه اإلمام  وأنَّ العمري ة الزهري قصَّ  -   ١

  : سأله احلمريي  ، فقد ¨ه يرٰى اإلمام  مت مجلة من النصوص أنَّ تقدَّ   -   ٢

حممّ  أيب  بعد  من  اخللف  رأيت  ذا    ؟  د أنت  مثل  ورقبته  واهللا  إي    -فقال: 

  .)٢( -وأومأ بيده  

القاسم    )األحكام هتذيب  ( يف    -  ٣ أيب  الشيخ  إٰىل  منسوبة  األبواب  زيارة 

يت عنه  ٰى عاينت الشخص فأدَّ ك بنوره حتَّ اهللا اختصَّ  : (إنَّ احلسني بن روح  

  .)٣( يت إليه...)وأدَّ 

سأل    نَّ أ  -  ٤ زمانه  يف  الفقهاء  شيخ  بابويه  كابن  القاسم  (الفقهاء  أبا 

أنْ  اهللا  يد  أنْ   يسأل موالنا صاحب الزمان    الروحي  يرزقه ولدًا    أنْ   عو 

وهي  ،  )٤( ...)بن احلسني  ه قد دعا لعيلِّ ام أنَّ أخربين بعد ذلك بثالثة أيَّ   ثمّ   ،رًا...كَ ذَ 

ألنَّ  املبارش،  السؤال  يف  أنْ   ظاهرة  القاسم  أبا  سأل  بابويه  ثمّ   ابن  موالنا،    يسأل 

أنَّ  الثالثة  بعد  اإلمام  أخربه  عٰىل  عائد  والضمري  له،  دعا  من    ̈ ه  ظاهر  هو  كام 

  سياق الكالم. 

 
 ). ١٧٢راجع هامش (ص ) ١(

 ).١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠و ٣٢٩/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 . )١١٨/ ص ٦(ج ) هتذيب األحكام ٣(

ين (ص ) ٤(  ). ٣١/ ح ٤٥/ باب ٥٠٢كامل الدِّ
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  :  B ااء

لت جزءًا من املنظومة    ا ينبغي االلتفات إليه أنَّ ممَّ  معرفة حال السفراء شكَّ

حتَّ العقائديَّ  الشيعة  لدٰى  الشكُّ ة  غدا  واخلطل    ٰى  الزلل  يف  للوقوع  مدعاة  فيهم 

ر  نكِ ه يُ غري أنَّ   ا وكان رجالً شيعي�   ،د بن الفضل املوصيلالعظيم، كام حدث مع حممّ 

  ، هذه األموال خترج يف غري حقوقها  ويقول: إنَّ   وكالة أيب القاسم بن روح  

   هو فيه، فقال خماطبًا دعت إٰىل الرجوع عامَّ   فحدثت له كرامة مع أيب القاسم 

  .)١( له: أقلني أقالك اهللا

:ا  ا  

مرَّ  الذي  العصيب  أنْ الظرف  دعته  القاسم  أيب  سفارة  به  بديالً    ت  جيعل 

احلاالت بعض  يف  النصَّ   ، عنه  هذين  يف  ذلك  نالحظ  غالب  كام  أيب  فعن  ني، 

أبا    ه واستتاره، ونصب  ام الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح ... يف أيَّ (الرازي:  

حممّ  عيلٍّ جعفر  بن  ظهر    د  ما  منه  يظهر  مل  مستقيًام  وكان  بالشلمغاين،  املعروف 

ألنَّ (منه)   ويلقونه  يقصدونه  الناس  وكان  واإلحلاد،  الكفر  صاحب  من  كان  ه 

حوائجه وبينه يف  بينهم  سفريًا  بن روح  احلسني  القاسم  أيب  ومهامَّ الشيخ  هتم،  م 

ه املنصوب اليوم  ث به عهدًا فإنَّ دِ تلقٰى أبا جعفر وُحت  هل لك أنْ  :فقال يل صاحبي

ويف هذا  ،  )٢( أسأله شيئًا من الدعاء يكتب به إٰىل الناحية...)  ريد أنْ  أُ للطائفة فإينِّ 

آخر احلرضة حيث    ويف نصٍّ ،  ة دالالت، منها وضوح مصطلح الناحيةعدَّ  النصِّ 

القاسم أنْ   ورد أنَّ  يدعو    (يسأل احلرضة أنْ   الصدوق األب كتب إٰىل الشيخ أيب 

  سة أكثر شيوعًا. مصطلح الناحية املقدَّ   أنَّ إالَّ  )٣( يرزقه أوالدًا فقهاء)  اهللا أنْ 

 
 ). ٢٦٤/ ح ٣١٧ - ٣١٥للطويس (ص راجع: الغيبة  ) ١(

 ). ٢٥٦/ ح ٣٠٤ - ٣٠٢الغيبة للطويس (ص ) ٢(

 ). ٢٦١/ ح ٣٠٩و ٣٠٨(ص  لطويسل) الغيبة ٣(
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ابتُ وممَّ  الشيخ  ا  به  بن روح  يل  زمانه جتيلِّ   احلسني  االدِّ يف    ، عاء ظاهرة 

وتعرُّ ث  وسنتحدَّ  تقيَّ عنها،  وشدَّ ضه رغم  املضايقات  ته  من  الكثري  إٰىل  حكمته  ة 

اجليِّ  العالقة  رغم  السلطة  فرات..من  بني  مع  دراسة  .دة  يف  ذكره  يأيت  ما  عٰىل   ،

  أوسع.

  ط السفري:بتوسُّ  ¨ اللقاء باإلمام

روٰى عن  ة التي تُ ة ورسعته، القصَّ صال باحلجَّ ستفاد منه دوام االتِّ ا قد يُ وممَّ 

الزم    ثمّ   ،ٰى أنفق يف ذلك ماالً صاحلًا وعظيامً طلب الزهري لإلمام طلبًا حثيثًا حتَّ 

 .)١( فحصل له ما أراد ،العمري وطلب اللقاء

 *   *   *  

 
قال: طلبت   ،عن الزهري ،د بن يعقوب رفعهوروٰى حممّ  ):٢٣٦/ ح ٢٧١(ص  لطويسل) الغيبة ١(

وسألته    ،العمري وخدمته ولزمتهٰى ذهب يل فيه مال صالح، فوقعت إٰىل  حتَّ   اهذا األمر طلبًا شاق� 

الزمان   إٰىل ذلك وصول، فخضعتبعد ذلك عن صاحب  بكِّ   ،، فقال يل: ليس  ر  فقال يل: 

ار،  جَّ هبيأة التُّ   وأطيبهم رائحةً   ،من أحسن الناس وجهاً   فاستقبلني ومعه شابٌّ   ، بالغداة، فوافيت

، فعدلت إليه وسألته  ،لعمري نظرت إليه دنوت من ا فلامَّ   ار.جَّ ه يشء كهيأة التُّ مِّ ويف كُ   ،فأومأ إيلَّ

فقال   ،-ث هلا  كَرت وكانت من الدور التي ال يُ   - مرَّ ليدخل الدار    ما أردت، ثمّ   فأجابني عن كلِّ 

ك ال تراه بعد ذا، فذهبت ألسأل فلم يسمع ودخل الدار،  ، فإنَّ ْل تسأل َس   أردت أنْ   العمري: إنْ 

كلَّ  أنْ وما  من  بأكثر  أنْ   مني  إٰىل  العشاء  ر  أخَّ من  ملعون  «ملعون  ملعون    قال:  النجوم،  تشتبك 

ر الغداة إٰىل أنْ   تنقيض النجوم»، ودخل الدار.  ملعون من أخَّ



  

  

  

  ارس ا واون

  ا اى

  عٰىل وجودها:  ا دلَّ وممَّ 

املتقدِّ   -   ١ قسَّ الروايات  التي  وتقدَّ مة  قسمني،  إٰىل  الغيبة  يف  مت  مت 

  الدرس العرشين. 

ة استمرار للغيبة الصغرٰى  مَّ لو كان لبان، مع كثرة االبتالء فلو كان ثَ   -  ٢

  نة، لبان. خصائص معيَّ خرٰى هلا ة أُ ة أو كيفيَّ بنفس الكيفيَّ 

الطويس   -   ٣ الشيخ  نقله  حممّ     ما  بن  جعفر  الشيخ  عن  بن  بسنده  د 

ألنَّ   ...) زمانه:  يف  الطائفة  شيخ  أنَّ   قولويه  ادَّ   كلَّ   عندنا  بعد  من  األمر  عٰى 

  .)١( ...)مضلٌّ  س ضالٌّ فهو كافر منمِّ  السمري  

أو بعبارة الشيخ   ،ة»«الغيبة التامَّ وقوع  عٰىل    م حيث نصَّ التوقيع املتقدِّ   -  ٤

  «فقد وقعت الغيبة الثانية». :  الصدوق  

املتقدِّ   إنَّ قلت:    إنْ  التوقيع  أمحد  سند  بن  احلسن  جهة  من  كالم  فيه  م 

  ب. املكتِّ 

  قلت: 

إلثبات صدقه، فالتوقيع موافق ملا وقع    يف بعض املوارد املضمون كاٍف   - أ  

  وما ذكرته الروايات. 
 

 ). ٣٨٥/ ح ٤١٢(ص  لطويسل) الغيبة ١(
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  ّص نَ مل يُ  وإنْ   - ب املكتِّ  -ه ي، فإنَّ ظري إبراهيم بن هاشم القمّ ب ناملكتِّ   - ب  

رًا  م الصدوق عليه مكرَّ إكثار الثقات، بل األجالء عنه، وترحُّ    أنَّ عٰىل وثاقته إالَّ 

َ عنه أنَّ بل تعظيمه له، حتَّ    كاشف عنها. ، )١(ة مشايخ الصدوق ه من أجلَّ ٰى ُعربِّ

أد  ءا م ى ¨ اا ا :  

ل:    :ةة القرآنيَّ األدلَّ الدليل األوَّ

  ونذكر منها ثالثة:

  آية النفر: - ١

تعاٰىل:    قوله 
َ

ال ْو 
َ
ل
َ
طَ ف ُهْم 

ْ
ِمن ٍة 

َ
فِْرق  

� ُ
� ِمْن  َر 

َ
ف
َ
� يِن    ا��  �ِ ُهوا 

�
ق

َ
ِ�َتَف  

ٌ
ة

َ
ائِف

 
َ
ْوَ�ُهْم إِذ

َ
ِذُروا ق

ْ
 َوِ�ُن

َ
ُرون

َ
ذ

ْ َ
ُهْم �

�
َعل

َ
ِْهْم ل

َ
  ). ١٢٢(التوبة:   �ا رََجُعوا إِ�

اإلنذار غائي ألجل احلذر عند القوم، سواء حصل    ه ثمّ التفقُّ   بتقريب: أنَّ 

د بقول الفقيه مطلقًا، واحلذر  العلم من إنذار املنذرين أم ال، فتفيد وجوب التعبُّ 

  .)٢( ظ عن الوقوع يف ما يوجب املهالك ال لنفسه، فهو عنوان للعملام للتحفُّ إنَّ 

  تلف. الفقاهة يف زمن اآلية غريها اآلن، فاملوضوع خم إنَّ قلت:  إنْ 

العنوان    قلت: أخذت  وإنْ   -هوا  ليتفقَّ   -اآلية  أفراده  عٰىل  صادق    وهو 

ة والضعف الختالف الزمان،  حصل اختالف يف بعض مصاديقه من حيث الشدَّ 

الطويس    فإنَّ  الشيخ  زمان  يف  إالَّ   الفقاهة  زماننا،  يف  هي  أنَّ هي  مات  املقدّ    

  . العلوم واحلاجة وغري ذلكع عت بسبب توسُّ للوصول إليها قد توسَّ 

أنَّ  نُ عٰىل  ال  أنَّ سلِّ نا  األعصار،    م  مجيع  يف  واحد  بل  خمتلف،  الفقاهة  معنٰى 

زمان، نعم قد يكون سهالً   وهي هي يف كلِّ  ،ةا عبارة عن معرفة احلكم باألدلَّ ألهنَّ 

  . يف زمان دون آخر، وهذا ال يوجب تغاير املوضوع

 
 . )٨٨١/ الرقم ٤١١/ ص ٥(ج  ) أعيان الشيعة١(

 ). ٨٥(ص  د اخلوئيلسيِّ لاالجتهاد والتقليد  :عراَج ) يُ ٢(
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والغيب من حيث احلضور  فيها  واآلية مطلقة  بل  مع    - الغيبة    - ة،  إذ  أوٰىل 

  عمل األصحاب هبا، فكيف مع عدم احلضور.    وجود اإلمام وحضوره 

  آية السؤال: - ٢

  قوله تعاٰىل: 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع

َ
� 

َ
تُْم ال

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ِر إِن

ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
�
َ
اْسأ

َ
  ). ٤٣(النحل:   � ف

أهنَّ  دالَّ بتقريب:  اجلهل  ا  عند  السؤال  وجوب  عٰىل  مقدّ ة  وهو  مة  باحلكم، 

  .)١( فتيعٰىل وجوب رجوع اجلاهل للعامل للعمل بام يُ   للعمل به، وبذلك تدلُّ 

  م للعمل بالعلم. عٰىل التعلُّ  ه من قبيل احلثِّ إنَّ  ال يقال:

أمثال هذا اخلطاب هو لبيان الوظيفة عند عدم العلم للعمل    إنَّ ه يقال:  فإنَّ 

الطبيب قول  عٰىل  العمل  نظري  أنْ   ،به،  الطبيب  من سؤال  الغرض  يصري    وليس 

عقالئيَّ  والية  له  فالطبيب  طبيبًا،  للتشخيص  املريض  املريض  حاجة  بمقدار  ة 

  والشفاء من مرضه. 

  . بأهل البيت   أهل الذكر خمتصٌّ قلت:  إنْ 

تضمَّ   قلت:  واآلية  أفراده،  أكمل  وهم  لالختصاص،  وجه  كربٰى  ال  نت 

  الرجوع للعامل. 

  آية االتِّباع: - ٣
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  لعلمه. ، ة عٰىل وجوب طاعة الفقيه ومتابعتها دالَّ بتقريب: أهنَّ 

 *   *   *  

 
 ). ٨٨(ص  د اخلوئيلسيِّ لاالجتهاد والتقليد  :عراَج يُ  )١(



  

  

  

  ارس ان

ىأدا ا  ا م   

 :ما اة اا:  

استقرَّ  حيث  للعامل،  اجلاهل  رجوع  عٰىل  مجيع  القائمة  يف  سريهتم  ت 

األُمَ  للخبري  األعصار واألمصار من مجيع  يرجعون  فهم  م واملذاهب عٰىل ذلك، 

  مأمونًا.  ص إذا كان ثقةً املتخصِّ 

زمن الغيبة    وداللتها عٰىل الرجوع للفقهاء يف   ، ل الشارعبَ وهي ممضاة من قِ 

  مل يكن أوٰىل فال فرق فيه بينهام.  إنْ 

 :ا ع:ارت اروا  

كالعمري    ة  الروايات التي أرجعت الشيعة إٰىل بعض أصحاب األئمَّ 

احلمريي  ،وابنه بن جعفر  اهللا  «...    ،عن عبد  فعنِّقال:  لك  قاال  يقوالنوما    ، ي 

وأطعهام هلام  املأمونان»ام  فإهنَّ   ،فاسمع  بكربٰى  )١( الثقتان  التعليل  بصدد  فهي   ،

ل  ف غري مؤهَّ مرتكزة يف األذهان من الرجوع إٰىل فتوٰى الثقة املأمون إذا كان املكلَّ 

  هلا. 

الرمحن عبد  بن  الرضا    ، وكيونس  اإلمام  بن  فعن  يونس  عن  «خذ   :

  .)٢( عبد الرمحن»

 
 . )١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠/ ص ١(ج  ) الكايف١(

 ). ١٢٠٨/ الرقم ٤٤٧رجال النجايش (ص ) ٢(
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روي   عيسٰى وما  بن  حمّمد  إليك    عنه  ،  عن  أصل  أكاد  ال   ... أيضًا: 

ما أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ    أسألك عن كلِّ 

«نعم» فقال:  ديني؟  معامل  من  إليه  أحتاج  ما  عٰىل  )١( عنه  واضحة  وداللته   ،

الدِّ  معامل  عنه  يأخذ  لكي  الثقة  عٰىل  فيها  املدار  إذ  يريد  املقصود،  كان  لو  إذ  ين، 

ه   أنَّ ة له إالَّ د هبا، ومع التقييد هبا ال خصوصيَّ زل عن وثاقته ملا كان قيَّ يونس بمع 

  من أوضح مصاديقها أو أقرهبا وأسهلها وصوالً إٰىل السائل.

: «... ما يمنعكم  وكاحلارث بن املغرية الذي ورد فيه عن أيب عبد اهللا  

  .)٢( من احلارث بن املغرية النرضي»

القمّ  آدم  بن  الذ وكزكريا  عن  ي  فيه  ورد  عن  ي  املسيّب،  بن  عيل 

ي املأمون  قال: «من زكريا بن آدم القمِّ فخذ معامل ديني؟  آن  : ... فممَّ   الرضا

  .)٣( ين والدنيا...»عٰىل الدِّ 

فيهم عن أيب عبد    عَ د بن مسلم حيث ُسمِ وكربيد وأيب بصري وزرارة وحممّ 

ليث  اهللا   بصري  وأبو  العجيل،  معاوية  بن  بريد   ...» املرادي،  :  البخرتي  بن 

مناء اهللا عٰىل حالله وحرامه، لوال هؤالء  د بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أُ وحممّ 

  .)٤( ة واندرست»انقطعت آثار النبوَّ 

نصٍّ  عنه    ويف  هذا،  آخر  يستنبط  أحد  كان  ما  هؤالء  ولوال   ...»  :

  .)٥( وحرامه...» اهللا  عٰىل حالل   ين وُأمناء أيب  اظ الدِّ فَّ هؤالء ُح 

 
 ).٩٣٥/ ح ٧٨٤/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ١(

 ).٦٢٠/ ح ٦٢٨/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٢(

 ).١١١٢/ ح ٨٥٨/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٣(

 ).٢٨٦/ ح ٣٩٨/ ص ١اختيار معرفة الرجال (ج ) ٤(

 ).٢١٩/ ح ٣٤٨/ ص ١اختيار معرفة الرجال (ج ) ٥(



 ١٧١ ..........................  الثالثون: أدلَّة نيابة الفقيه يف الغيبة الكربىٰ الدرس  /الثالثالفصل 

الباقر   اإلمام  عن  فيه  ورد  حيث  تغلب  بن  يف  وكأبان  «... اجلس   :

فإينِّ  الناس،  وافت  املدينة  أُ مسجد  مثلك»يُ   أنْ   بُّ حِ   شيعتي  يف  فمع  )١( رٰى   ،

  ووجوده يف املدينة أمره باجللوس يف مسجد رسول اهللا   حضور اإلمام  

  ن الغيبة؟ وإفتاء الناس، فكيف بمن كان فقيهًا يف زما

  وغريها من األخبار. 

  فيها.  رَ كِ ة بمن ذُ هذه الروايات خاصَّ  إنَّ قلت:  إنْ 

هي بصدد التعليل بكربٰى مرتكزة يف األذهان من الرجوع إٰىل فتوٰى    قلت: 

  ل هلا. ف غري مؤهَّ الثقة املأمون إذا كان املكلَّ 

 ااا:ا :  

: «... ينظران [إٰىل] من كان  عن أيب عبد اهللا    ،مقبولة عمر بن حنظلة

فلريضوا به    ،حكامنان قد روٰى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أمنكم ممَّ 

  .)٢(  قد جعلته عليكم حاكًام...»فإينِّ  ،حكامً 

بنصِّ حممّ  عني  ثقة  عيسٰى  بن  يرضُّ   د  فال  فيه    النجايش،  الشيخ  قول 

  ل. ه معلَّ ألنَّ   ،بالضعف

  ثقة.  :وقفه بعد قول النجايش عنه  فال يرضُّ  ، ا داود بن حصنيأمَّ 

بن حنظلةأمَّ  تدلُّ   ، ا عمر  رواية  بناًء عٰىل  بتوثيقه  يقال  عٰىل ذلك جاء    فقد 

  . خليفة املجهولبن  فيها يزيد   أنَّ إالَّ  ،)٣( فيها: «... إذن ال يكذب علينا»

مجلة من    عٰىل أنَّ   . أمارة توثيقه  دُّ عَ قد تُ (عمر بن حنظلة)  نعم كثرة روايته  

 
 . )٧/ الرقم ١٠(ص ) رجال النجايش ١(

 . )١٠/ باب اختالف احلديث/ ح ٦٧/ ص ١(ج ) الكايف ٢(

 ).٥٦/٧/ ح ٢٠/ ص ٢هتذيب األحكام (ج ) ٣(
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الثايناألصحاب وثَّ  يظهر من غريه بعد استقصاء حاله  ام  كام ربَّ ،  )١( قوه كالشهيد 

  .)٢( بل توثيقه ، حسنه

  . وهو من أصحاب اإلمجاع ،يونس يروي عنه عٰىل أنَّ 

ُغضَّ  كلِّ   ولو  عن  عند    النظر  إليها  مركون  هبا  معمول  فالرواية  ذلك، 

  (املقبولة). بـ   تفَ رِ ٰى عُ األصحاب حتَّ 

  قد جعل الفقيه حاكًام.  اإلمام  تقريب داللتها: أنَّ 

  هذا يف زمن احلضور دون الغيبة.  إنَّ قلت:  إنْ 

اخلصوصيَّ   قلت:  نحتمل  حمكَّ ال  األزماين  فاإلطالق  أو  ة،  فحضوره  م، 

  ه لو كان مرادًا لنُبِّه عليه. عٰىل أنَّ   .تهعدمه بعد إطالق اجلعل ال نحتمل خصوصيَّ 

  ما مل يرضيا.   اإلمام جيعله دون   مورد الرواية ما إذا رضيا به فإنَّ   إنَّ قلت:    إنْ 

ع عٰىل  ام الرضا املتفرِّ ة، وإنَّ ة شخصيَّ ة وجدانيَّ الرضا هنا ليس قضيَّ  إنَّ قلت: 

قال    ،الضوابط «لذلك  أحكامنا:  وحرامنا وعرف  حاللنا  يف  عٰىل    .»ونظر 

الً للنظر يف احلالل واحلرام هو املريض  أي من كان مؤهَّ   ،أمر بالرضا به   هأنَّ 

  . ل اإلمام  بَ وهو املجعول من قِ 

 *   *   *  

 
 ).١٣١(ص الدراية الرعاية يف علم ) ١(

 ). ١٤٥/ ص ٢(ج  لكلبايسلاملقال  ء) سام ٢(



  

  

  

  ارس ادي وان

ىأدا ا  ا م   

 اا ::ز ارا  

الذهنيَّ فإنَّ  يف  املركوز  من  الرشعيَّ ه  النبيِّ ة  زمان  من    األكرم    ة 

الرشعيَّ     ةواألئمَّ  مسائلهم  يف  الناس  قِ رجوع  من  املنصوبني  إٰىل  ل  بَ ة 

البلدان التي يتواجدون فيها، وال نحتمل     ة األئمَّ  يف زمان حضورهم، ويف 

  ة لذلك الزمان. اخلصوصيَّ 

 دسااوا ::  

نصبوا من ترجع له الشيعة يف املسائل، مع إمكان الرجوع   ة  األئمَّ  فإنَّ 

من بعض الناس يف زمان حضورهم، فمن باب أوٰىل يكون ذلك يف    إليهم  

  ة. يف زمن الغيبة التامَّ  رجوع اجلميع إليهم    زمان عدم إمكان

 ااء ا رواة ا : :  

:  قال رسول اهللا  «:  : قال أمري املؤمنني    قال الصدوق  منها:

ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من    ،يا رسول اهللا  :قيل  ،ارحم خلفائي  مَّ هُ اللَّ 

وُس  حديثي  يروون  مرَس   الصدوق    ،)١( تي»نَّبعدي  فقد  رواه  قال،  بلسان  الً 

  ستفاد اعتباره. يُ 
 

رواه يف سائر ُكتُبه مسندًا،    )؛ هذا ولكنَّه  ٥٩١٩/ ح  ٤٢٠/ ص  ٤(ج  الفقيه  من ال حيرضه  )  ١(

 فراجع.
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م عٰىل من خيلفه فيها  التي ترحَّ     ت النبيِّ من مهامَّ   وتقريب الداللة: أنَّ 

  ة. هو بيان األحكام الرشعيَّ 

  شاء اهللا تعاٰىل.  تأيت يف دراسة أوسع إنْ ها ة مناقشات يف حملِّ ونوقش بعدَّ 

 اء اما ورا ::  

القدَّ   منها: اهللا  صحيح  عبد  أيب  عن  سلك    اح  «من  فيه:  جاء  الذي 

  .)١( يقول: «... العلامء ورثة األنبياء» إٰىل أنْ  ،»... طريقًا يطلب فيه علامً 

أنَّ  مهامِّ   بتقريب:  إليهم،    األنبياء    من  الناس  ورجوع  األحكام  بيان 

  . فكذلك العلامء، إذ قد ورثوا األنبياء  

  . ة باألئمَّ  العلامء مصطلح خاصٌّ  إنَّ قلت:  إنْ 

العلامء من  الكاملون  فهم  هبم  االختصاص  عٰىل  دليل  ال  أنَّ   .قلت:    عٰىل 

  ة. يَّ ة ال اللدنّ أي فيام يرتبط بالعلوم الكسبيَّ  »من سلك طريقاً « : احلديث يقول

وإنَّ  واإلنشاء،  اجلعل  مقام  يف  ليس  هو  طُ نعم،  عن  حكاية  انتقال  رُ ام  ق 

  العلم، أو هو لبيان مقام العلامء ومنزلتهم ال من جهة الرجوع إليهم. 

 اا:اادث اا :  

يعقوب: «... وأمَّ  بن  إٰىل  ا  توقيع إسحاق  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث 

  .)٢( ة اهللا عليهم»تي عليكم وأنا حجَّ م حجَّ رواة حديثنا، فإهنَّ 

  .)٣( ه إمكان اعتبار الطريقوجَّ وقد يُ 

 
 . )١/ باب ثواب العامل واملتعلِّم/ ح ٣٤/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 . )٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٤(ص  ين) كامل الدِّ ٢(

الصدوق  )  ٣( الشيخ  حممّ   رواه  حممّ عن  بن  الكليني  د  عصام  بن  حدَّ د  قال:  حممّ ،  بن  ثنا  د 

 د بن حممّ و...، د بن عثامن العمري يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت حممّ 

   



 ١٧٥ .................  احلادي والثالثون: أدلَّة نيابة الفقيه يف الغيبة الكربىٰ  الدرس /الثالثالفصل 

م  إهنَّ «ا الداللة: فبعد جتاوز كون املراد بالرواة النقلة بل نظرهم، إذ قال:  أمَّ 

  رواياهتم.   :ومل يقل ، »تيحجَّ 

إنَّ : (فإنَّ )اركجامع املد(قال يف   التي يكون املرجع فيها  ام يناسب األُ ه  مور 

  .)١( الرأي والنظر...)

  ة عٰىل الناس يناسب ذلك. التعليل بكوهنم احلجَّ  كام أنَّ 

نها التوقيع أو عليها  نة تضمَّ احلوادث إشارة إٰىل حوادث معيَّ   لعلَّ قلت:    إنْ 

  فال إطالق.  ، عهد خاصٌّ 

  التعليل يدفعه. فإنَّ  ،د احتاملفضالً عن كونه جمرَّ  قلت: 

 اا:ع واا :  

فها  : (قال الكركي يف املحكي من رسالته التي ألَّ   قال الشيخ اجلواهري 

اتَّ  اجلمعة:  صالة  أنَّ يف  عٰىل  أصحابنا  لرشائط    فق  اجلامع  األمني  العادل  الفقيه 

املعربَّ    ة اهلدٰى  ل أئمَّ بَ  عنه باملجتهد يف األحكام الرشعية نائب من قِ الفتوٰى 

  .)٢( يف حال الغيبة...)

السيِّ  العلوم وقال  بحر  (أمَّ   د  فمامَّ :  اجلملة،  يف  ولو  للفقيه،  ثبوهتا  ال  ا   

  .)٣( كالم فيه بعد اإلمجاع عليه بقسميه...)

 
   ّالصدوق  حمم عنه  روٰى  عصام  بن  ٰ   د  وترىضَّ فمن  كثريًا  عنه،  يعتمد    الطريق  هذا  يقبل 

 هذا التوقيع يدلُّ   إنَّ   : قيل   ا إسحاق بن يعقوب، فإنْ أمَّ   . ق وثَّ يُ   والكليني أشهر من أنْ   . الرجل 

وإالَّ  فهو،  جاللته  الكليني  عٰىل  فالعتامد  والطويس   ، عليه     الصدوق  ،   وكذلك 

  نظر.  واملسألة حملُّ 

 . )٩٩/ ص ٣للخوانساري (ج ) جامع املدارك ١(

 .)٣٩٦/ ص ٢١(ج ) جواهر الكالم ٢(

 .)٢٢١/ ص ٣(ج ) بلغة الفقيه ٣(



  

  

  

  ارس ام وان

 عما :ا ا ¨ ا    

يف   خصوصًا  احلضور  عن  الغيبة  زمن  االختالف  خيتلف  وهذا  الكربٰى، 

وجتدُّ  الوظائف  توزيع  يف  اختالفًا  أُ اقتٰىض  تارةً د  والبحث  التكليف    خرٰى،  يف 

اإلمام   يُ   ̈ والوظائف يف جانب  املبارك يف عرص  عربَّ وقد  بفوائد وجوده   عنها 

  فني فيها.خرٰى يف تكاليف ووظائف املكلَّ الغيبة الكربٰى، وأُ 

  ب؟ فع منه وهو غائنتَ كيف يُ قد يرد: 

اهللا    قلت: أجاب رسول  إهنَّ   قد   ...» بقوله:  ذلك  يستضيئون  عن  م 

وإنْ  بالشمس  الناس  كانتفاع  غيبته  يف  بواليته  وينتفعون  لها  جتلَّ   بنوره 

  .)١( سحاب...»

عن   وعن  األعمش،  مهران  بن  الصادق    سليامن  قال  اإلمام   ...  :

الغائب املستور؟ قال:  ة : فكيف ينتفع الناس باحلجَّ فقلت للصادق   :سليامن

  .)٢( «كام ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب»

هو   «...    ¨وقال  بن يعقوب:  إٰىل إسحاق  املشهور  عن ذلك يف توقيعه 

غيَّ وأمَّ  إذا  بالشمس  فكاالنتفاع  غيبتي،  يف  يب  االنتفاع  وجه  األبصار  ا  عن  بها 

  .)٣( السحاب...»
 

 . )٣/ ح ٢٣/ باب ٢٥٣(ص  ين) كامل الدِّ ١(

ين (ص ) ٢(  ). ٢٢/ ح ٢١/ باب ٢٠٧كامل الدِّ

ين (ص ) ٣(  ). ٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥ - ٤٨٣كامل الدِّ
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  ك بالوجدان والرضورة. مدرَ واالنتفاع بالشمس الغائبة خلف السحاب 

يف عرص   ̈ بة عٰىل وجود اإلمام  مرتتِّ   من آثار وفوائد ومهامّ  ل: البحث األوَّ 

وإْن      أنَّ لوجود اإلمام   حيث دلَّت العديد من الروايات عىلٰ الغيبة الكربٰى،  

ة فوائد يف غاية األّمهيَّة نشري إليها ضمن نقاط   كان غائبًا ال ُيرٰى    : عدَّ

  وجوده رضورة ملعرفة اهللا تعاٰىل وعبادته: -   ١

ويعبده   ام يعرف اهللا  : «إنَّ ة روايات منها عن أيب جعفر الباقر  يف عدَّ 

يعرف    ]ال[ و  من عرف اهللا وعرف إمامه من أهل البيت، ومن ال يعرف اهللا  

  .)١( الً»الَّ ام يعرف ويعبد غري اهللا، هكذا واهللا ُض فإنَّ  ا أهل البيت اإلمام منَّ

اإلمام   من    فوجود  واخلروج  وعبادته  تعاٰىل  اهللا  ملعرفة  موجب 

  الضالل.

  معرفته رشط لقبول األعامل:  -   ٢

ربَّ   -  فقبول األعامل منوط بمعرفة اإلمام   ام قد  وليس حضوره، كام 

ْسمَ  :  يف قول اهللا    ، عن أيب عبد اهللا  -م  توهَّ يُ 
َ ْ
ُْسَ�ٰ َوِهللاِ األ

ْ
ُعوهُ    اُء ا�

ْ
اد

َ
ف

التي ال يقبل اهللا من  ١٨٠[األعراف:    ابِهَ  ]، قال: «نحن واهللا األسامء احلسنٰى 

  .)٢(  بمعرفتنا»العباد عمالً إالَّ 

  من الباطل: ملعرفة احلقِّ  وجود اإلمام  -   ٣

أحدمها  وممَّ  عن  بصري  أبو  رواه  ما  ذلك  عٰىل  دل  «إنَّ ا  يدع    :  مل  اهللا 

  أنَّ يف  ، وهي رصحية  )٣(من الباطل»   ف احلقُّ عرَ ولوال ذلك مل يُ   ،األرض بغري عامل

  من الباطل.  ملعرفة احلقِّ  وجود اإلمام 

 
 . )٤/ باب معرفة اإلمام والردِّ إليه/ ح ١٨١/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 . )٤/ باب النوادر/ ح ١٤٤و ١٤٣/ ص ١(ج ) الكايف ٢(

ة/ ح ١٧٨/ ص ١(ج ) الكايف ٣(  ). ٥/ باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ
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  وجوده ملعرفة احلالل واحلرام:  -  ٤

اهللا  ا روي يف ذلك عدَّ وممَّ  منها: عن أيب عبد  : «ما زالت  ة روايات، 

إالَّ  حجَّ األرض  فيها  وهللا  واحلرام   احلالل  يعرف  سبيل    ، ة،  إٰىل  الناس  ويدعو 

  .)١(اهللا»

أنَّ  احلجَّ   بتقريب:  وإنْ وجود  ممَّ   ة  غائبًا  الرشيعة  كان  حفظ  يف  أثر  له  ا 

وإنْ  تعاٰىل  اهللا  سبيل  إٰىل  والدعوة  واحلرام  احلالل  كيفيَّ   ومعرفة  نعرف  ذلك  مل  ة 

  ة املتناسبة مع الغيبة. فيَّ يفالغيبة ال متنع من ممارسة دوره املناط به بالك ،تفصيالً 

  وجوده حلفظ الرشيعة من الزيادة أو النقصان:  -   ٥

األرض    : «إنَّ ة روايات، منها: عن أيب عبد اهللا  ا ورد يف ذلك عدَّ وممَّ 

إالَّ  ختلو  إنْ ال  كيام  إمام،  وفيها  ردَّ     شيئًا  املؤمنون  وإنْ زاد  أمتَّ   هم،  شيئًا  ه  نقصوا 

  .)٢( هلم»

تقدَّ  بام  فإنَّ وتقريبه:  اإلمام    م  الدِّ   وجود  حفظ  الزيادة  يف  من  ين 

  فيه.  ا ال شكَّ والنقصان يف اجلملة ممَّ 

كام ليس بيدنا طريقة حفظ اهللا تعاٰىل    ، يننعم، ليس بيدنا طريقة حفظه للدِّ 

  إٰىل ذلك. مور الكون وما ين ونرصة املؤمنني وتسيري أُ للدِّ 

  وجوده للشهادة عٰىل أعامل الناس:  -   ٦

الكليني   إبراهيم  عن عيلِّ   روٰى  أبيه  ، بن  عن    ، عن ابن أيب عمري  ، عن 

أذينة العجيل  ،ابن  بريد  جعفر    ،عن  أيب  عٰىل  عن  الشهداء  ونحن   ...»  :

ق يوم القيامة صدَّ    .)٣( بناه»ب كذَّ ومن كذَّ  ، قناهالناس، فمن صدَّ

 
ة/ ح ١٧٨/ ص ١(ج ) الكايف ١(  ). ٣/ باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

ة/ ح ١٧٨/ ص ١(ج ) الكايف ٢(  ). ٢/ باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

ة شهداء اهللا ١٩١/ ص ١(ج  ) الكايف٣(  .)٤خلقه/ ح  عىلٰ  / باب أنَّ األئمَّ
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  زمان:  ة مع القرآن الكريم يف كلِّ لرضورة املعيَّ وجوده  -   ٧

أمري املؤمنني   معنا، ال  فعن  القرآن  القرآن وجعل  مع  «... وجعلنا   :

  .)١( نفارقه وال يفارقنا»

أنَّ  اإلمام  معيَّ   بتقريب:  حتَّ   ة  القرآن  حلفظ  مع  رضورة  غيبته  يف  ٰى 

  تواتر. عليه حديث الثقلني امل ا نصَّ وهو ممَّ  ، القرآن من التحريف

  وجوده ألجل هداية الناس:  -   ٨

الذي هو فيه  إمام هادٍ   كلُّ ...  : «فعن أيب عبد اهللا   ، ويف )٢( »مللقرن 

  ثمّ   ، اهلداة من بعده عيلٌّ   ثمّ   ، هيدهيم... ا هادٍ زمان منَّ اخلرب الذي بعده: «... ولكلِّ 

  .)٣( األوصياء واحد بعد واحد»

  التكوينيَّة. وإْن كان بنحو اهلداية 

   الرمحة: نَرش مسك السامء واألرض باإلمام، وبه ينزل الغيث وتُ  -   ٩

الرضا   اإلمام  ُح فعن  عباده،  جَ : «نحن  اهللا يف خلقه، وخلفاؤه يف  ج 

رسِّ وأُ  عٰىل  الوثقٰى   ، همناؤه  والعروة  التقوٰى،  كلمة  اهللا    ،ونحن  شهداء  ونحن 

ل الغيث  نزِ تزوال، وبنا يُ   الساموات واألرض أنْ اهللا  ك  مِس ته، بنا يُ وأعالمه يف بريَّ 

، ولو خلت يومًا بغري  ا ظاهر أو خاٍف وينرش الرمحة، وال ختلو األرض من قائم منَّ 

  .)٤( ة ملاجت بأهلها كام يموج البحر بأهله»حجَّ 

  وجوده ألجل نزول الرزق:   -  ١٠

وأينعت الثامر، وجرت    ،: «... بنا أثمرت األشجارفعن أيب عبد اهللا  

 
ة شهداء اهللا ١٩١/ ص ١(ج  ) الكايف١(  .)٥خلقه/ ح  عىلٰ  / باب أنَّ األئمَّ

ة ١٩١/ ص ١(ج  ) الكايف٢(  . )١هم اهلداة/ ح  / باب أنَّ األئمَّ

ة ١٩٢و ١٩١/ ص ١(ج  ) الكايف٣(  .)٢هم اهلداة/ ح   / باب أنَّ األئمَّ

 ). ٦/ ح ٢١/ باب ٢٠٣و ٢٠٢(ص  ين) كامل الدِّ ٤(
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ولوال    ، اهللا  دَ بِ عُ   وينبت عشب األرض، وبعبادتنا   ،األهنار، وبنا ينزل غيث السامء

  .)١( اهللا» دَ بِ نحن ما عُ 

  وجوده ألجل دفع البالء وخروج الربكات:   -  ١١

اهللا تبارك    : «... يا أمحد بن إسحاق، إنَّ   د احلسن بن عيلٍّ عن أيب حممّ 

األرض   خيل  مل  آدم  وتعاٰىل  خلق  أنْ   ،منذ  إٰىل  من    وال خيليها  الساعة  تقوم 

رج  نزل الغيث، وبه ُخي ة هللا عٰىل خلقه، به يدفع البالء عن أهل األرض، وبه يُ حجَّ 

  .)٢( بركات األرض...»

  وجوده ألجل استجابة الدعاء:   -  ١٢

:  يف حديثه مع أمري املؤمنني  عن رسول اهللا   فعن أيب جعفر  

هم، وهبم يرصف اهللا عنهم  ؤستجاب دعاوهبم يُ   ،ة من ولدك...األئمَّ   :«... قال

،  إٰىل احلسن  بيده    أ وأوم  - هلم  وهذا أوَّ   ، وهبم تنزل الرمحة من السامء  ،البالء

  .)٣( ة من ولده»: األئمَّ   قال ثمّ ، -  إٰىل احلسني  بيده  أأوم ثمّ 

الناس  ¨فائدة وجوده ال تقترص عٰىل حضوره    ضح أنَّ اتَّ  ، فوجوده بني 

رضورة ال يمنع منها خفاء عنوانه وعدم معرفته يف غيبته، وهناك وظائف وفوائد  

  شاء اهللا تعاٰىل.   خرٰى تأيت يف دراسة أوسع إنْ أُ 

 *   *   *  

 
 ).٥/ باب النوادر/ ح ١٤٤/ ص ١الكايف (ج ) ١(

 . )١/ ح ٣٨/ باب ٣٨٤(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

ين (ص ) ٣(  ). ٢١/ ح ٢١/ باب ٢٠٧و ٢٠٦كامل الدِّ



  

  

  

  ارس ا وان

 ه ا ظا ̈ ا   

املكلَّ  األئمَّ وظيفة  جتاه  هي    ة  فني  غيباهتم  أو  حضورهم  زمان  سواء 

  هي عٰىل حٍد سواء. 

  زن  وم :ورة  ا   - أ

ك إذا  : «اعرف إمامك فإنَّ قال أبو عبد اهللا  قال:    ، ففي صحيح زرارة

  .)١( ر»م هذا األمر أو تأخَّ ك تقدَّ عرفت مل يّرض 

النصِّ  ثمّ   ويف  إمامه  عرف  ومن   ...» يليه:  أنْ   الذي  قبل  يقوم    مات 

كان بمنزلة من كان قاعدًا يف عسكره، ال بل بمنزلة من قعد    ، صاحب هذا األمر

  .)٢( »مع رسول اهللا   دَ شهِ بمنزلة من استُ  ،حتت لوائه...

تك  حجَّ فني عرِّ مل تُ   ك إنْ تك فإنَّ فني حجَّ عرِّ  مَّ هُ وقد ورد يف الدعاء: «... اللَّ 

الالَّ )٣( ضللت عن ديني...» الغيبة، وهبذه املعرفة  زمة  ، وهو من األدعية يف زمن 

  .)٤( ةحتصل النجاة من امليتة اجلاهليَّ 

  ا : - ب

قال: «ذروة األمر وسنامه ومفتاحه  ،  يف صحيح زرارة عن أيب جعفر 
 

ر/ ح / ٣٧١/ ص ١(ج ) الكايف ١( م هذا األمر أو تأخَّ  .)١باب أنَّه من عرف إمامه مل يّرضه تقدَّ

ر/ ح ٣٧١/ ص ١(ج ) الكايف ٢( م هذا األمر أو تأخَّ  .)٢/ باب أنَّه من عرف إمامه مل يّرضه تقدَّ

 ). ٥/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٧/ ص ١الكايف (ج ) ٣(

ة اهلدٰى / باب من مات وليس له إمام م٣٧٦/ ص ١راجع: الكايف (ج ) ٤(  ). ن أئمَّ
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قال:    لإلمام بعد معرفته»، ثمّ وباب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاٰىل، الطاعة  

طَ  اهللا تبارك وتعاٰىل يقول:  «إنَّ 
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
 اهللاَ َمْن يُِطِع ا�ر�ُسول

َ
  . )١( ]»٨٠[النساء:    اع

ة، هل جيرون  ، قال: سألته عن األئمَّ عن أيب عبد اهللا    ، وعن أيب بصري

«نعم» قال:  واحد؟  جمرٰى  والطاعة  األمر  وتقدَّ )٢(يف  تفصيل  ،  أدلَّ م  يف  ة  الكالم 

  ل. إمامته يف الفصل األوَّ 

نصَّ  التي  الوظائف  األدلَّ ومن  عليها  بأعٰىل  ت  مراعاهتا  ينبغي  والتي  ة 

  : هي ¨يف خصوص اإلمام املهدي  الدرجات

  امر وا و ال: - ١

اهللا   رسول  باحلقِّ فعن  بعثني  والذي   ...» عٰىل    نَّ إبشريًا،    :  الثابتني 

  .)٣( القول به يف زمان غيبته ألعّز من الكربيت األمحر...»

جعفر   بن  موسٰى  اإلمام  املتمسِّ وعن  لشيعتنا،  طوبٰى   ...» كني  : 

ا ونحن  ولئك منَّأُ ، بحبلنا يف غيبة قائمنا، الثابتني عٰىل مواالتنا والرباءة من أعدائنا

أئمَّ  بنا  قد رضوا  هبم منهم،  ورضينا  فطوبٰى   ة،  ثمّ   شيعة،  و  طوبٰى   هلم،  هم  هلم، 

  .)٤( واهللا معنا يف درجتنا يوم القيامة»

 بالشيعة جيولون  كأينِّ ،  ا غيبة أمدها طويل : «للقائم منَّوعن أمري املؤمنني  

 فمن ثبت منهم عٰىل دينه ومل  أَال   ، م يف غيبته، يطلبون املرعٰى فال جيدونه عَ جوالن النَّ

  . ) ٥( » يوم القيامة   غيبة إمامه، فهو معي يف درجتي يقس قلبه لطول أمد  

 
ة/ ح ١٨٦و ١٨٥/ ص ١(ج  ) الكايف١(  ). ١/ باب فرض طاعة األئمَّ

ة/ ح ١٨٧/ ص ١الكايف (ج ) ٢(  ).٩/ باب فرض طاعة األئمَّ

 . )٧/ ح ٢٦/ باب ٢٨٨و ٢٨٧(ص ين ) كامل الدِّ ٣(

ين (ص ) ٤(  ). ٥/ ح ٣٤/ باب ٣٦١كامل الدِّ

ين (ص ) ٥(  ). ١٤/ ح ٢٦/ باب ٣٠٣كامل الدِّ



 ١٨٣ ..................  يف الغيبة ̈ الثالث والثالثون: الوظيفة جتاه اإلمام  الدرس /الثالثالفصل 

الرضا   اإلمام  ويُ وعن  املخلصون،  خروجه  فينتظر   ...» ره  نكِ : 

الوقَّ  فيها  ويكذب  اجلاحدون،  بذكره  ويستهزئ  فيها  املرتابون،  وهيلك  اتون، 

  .)١( مون»املستعجلون، وينجو فيها املسلِّ 

ت مجلة من الروايات قد يقال بتواترها عٰىل وجوب االنتظار، فعن  كام ودلَّ 

اهللا   عبد  «أَال أيب  أُ :  اهللا    يقبل  ال  بام  إالَّ   خربكم  عمالً  العباد  به؟...  من   

  .)٢( ...» واالنتظار للقائم 

ها إٰىل اهللا  مجلة من الروايات من أفضل األعامل وأحبّ   -االنتظار    -ته  وعدَّ 

ه قد  ب عٰىل ذلك عدم اليأس من ظهوره، فإنَّ ، ويرتتَّ )٣( لعبادةتعاٰىل، بل وأفضل ا

  من رضورات املذهب.   دَّ عُ 

٢ - وا ق إا ءن واوا  :ا  

  ، إمامكم سنينًا من دهركم...  ا واهللا ليغيبنَّ : «... أمَ فعن أيب عبد اهللا  

  .)٤( عليه عيون املؤمنني...» ولتدمعنَّ 

وذلك عند فقدان    ، ء صيلم... من فتنة صامَّ   بدَّ   : «ال وعن اإلمام الرضا  

ٰى  كم من حرَّ   ، الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل السامء وأهل األرض... 

  . ) ٥( ف حريان حزين عند فقدان املاء املعني» مؤمنة، وكم من مؤمن متأسِّ 

الشيخ   فإنَّ (:    العمري وعن  إليهأيَّ   ...  تشتاق  الغيبة  تسأل    ،ام  وال 

  .)٦( )االجتامع معه...

 
ين (ص ) ١(  ). ٣/ ح ٣٦/ باب ٣٧٨كامل الدِّ

 ). ١٦/ ح ١١/ باب ٢٠٧(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(

 . )٦/ ح ٢٥/ باب ٢٧٨(ص  ين) كامل الدِّ ٣(

 ). ٣/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٦/ ص ١(ج ) الكايف ٤(

 . )١٠٢/ ح ١١٤(ص ) اإلمامة والتبرصة ٥(

 ).٥٨٥(ص  بن املشهديال) املزار ٦(
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٣ - : ءوا   

وأكثِ   ...» املشهور:  يعقوب  بن  إسحاق  توقيع  بتعجيل  ففي  الدعاء  روا 

  .)١( ذلك فرجكم» الفرج، فإنَّ 

هذا وما عشت فيه  د يف صبيحة يومي  جدِّ  أُ إينِّ   مَّ هُ ويف دعاء العهد: «... اللَّ 

  .)٢( له يف عنقي...» ام حيايت عهدًا وعقدًا وبيعةً من أيَّ 

٤ - :ا از ذ   

خالٍف  بني   عٰىل  ذلك  الغيبة    يف  بزمن  احلرمة  اختصاص  يف  العلامء 

الناس  ،أو عند اخلوف عليه  ، الصغرٰى  أو مطلقًا، فعن أيب عبد    ، أو يف حمفل من 

ث  ، وهذا ما سنتحدَّ )٣( كافر» يه باسمه إالَّ مِّ س : «صاحب هذا األمر ال يُ اهللا  

  الً يف الدرس القادم. عنه مفصَّ 

٥ - :ا ذ  ا  

املبارك االسم  هذا  سامع  عند  ممَّ   ،تعظيًام  لدٰى  وهو  السرية  عليه  قامت  ا 

الطائفة  هم اهللا تعاٰىل، وقد ذكر مستند ذلك يف سؤال موجَّ ة أعزَّ اإلماميَّ  ه لزعيم 

اخلوئي  السيِّ  أنَّ   د  اجلواب  مقام  يف  ذكر  يف  حيث  الكامل(ه  مة  للعالَّ   )مرآة 

أنَّ  الرضا    املامقاين  له    اإلمام  ودعا  قائًام  وتواضع  رأسه  عٰىل  يده  وضع 

كام  )٤( بالفرج رواية  ،  هناك  الثاقب(يف  أنَّ  اإلمام    ) النجم  عن  الصدد  بذلك 

  .)٥( الصادق  

 
 . )٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 .)٥٥١ ص(  لكفعميل ) املصباح٢(

 ). ٤/ باب يف النهي عن االسم/ ح ٣٣٣/ ص ١(ج  ) الكايف٣(

 . )١٣٠٥/ سؤال ٤٦٥/ ص ١(ج ) رصاط النجاة ٤(

 . )٤٧٤/ ص ٢(ج  ) النجم الثاقب٥(
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  وا ره  زن : اة  - ٦

«... وسيأيت شيعتي من   الرابع:  السفري  يد  توقيع عٰىل  آخر  حيث ورد يف 

أَال يدَّ  املشاهدة،  ادَّ عي  فمن  فهو    والصيحة  السفياين  خروج  قبل  املشاهدة  عٰى 

  .)١( ب مفرت»ذكا

ا  ه، فإنَّ بكذِّ تُ   أنْ   ا توقيتًا فال هتابنَّ : «... من أخربك عنَّقال أبو عبد اهللا  

  . الً يف الدرس السابع والثالثونأيت بحثه مفصَّ ، وسي)٢( ت ألحٍد وقتًا»وقِّ ال نُ 

٧ - رز ¨:  

ا ورد يف بعضها: «... السالم عليك يا وعد اهللا  وممَّ   ، ة زياراتعدَّ   ̈ وله  

  .)٣( الذي ضمنه...»

وهناك الكثري من اآلداب واملسنونات التي ينبغي القيام هبا كوظائف جتاه  

  يف عرص الغيبة.  ¨اإلمام 

 *   *   *  

 
 ). ٤٤/ ح ٤٥/ باب ٥١٦(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ). ٣/ ح ١٦/ باب ٣٠٠(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(

 ).٥٦٩(ص  بن املشهديال) املزار ٣(



  

  

  

  اا وانارس 

ا    ̈  

  يف نقاط:  ̈ نذكر يف هذا الدرس حكم تسمية اإلمام 

١ - ا    الة ¨ ا:  

  منها: 

د  السيِّ ومة  ق والعالَّ د املرتٰىض واملحقِّ اجلواز، قال به الشيخ املفيد والسيِّ   - أ  

  .)١( ومجاعة اخلوئي  

به    - ب   قال  اجلواز،  والعالَّ عدم  الصدوق  املجليس  الشيخ    مة 

  .)٢( ومجاعة

احلرُّ   - ج   الشيخ  به  قال  مانع،  البني  يف  يكن  مل  ما    العاميل    اجلواز 

  .)٣( ومجاعة

٢ - :ا  تواا  

  وهي عٰىل طوائف ثالثة:

منها ما رواه    ، عٰىل املنع مطلقًا، وهي روايات عديدة  ما دلَّ وٰىل:  الطائفة األُ 

 
الشيعة  ١( السائل  ،أسامء من قال باجلواز  حيث نقل    )٢٤٦/ هامش ص  ١٦(ج  ) وسائل   منية 

 . )٢٢٢ ص( د اخلوئيلسيِّ ل

 ).١٧و ١٦/ ص ٤(ج مرآة العقول )، ٣٠٧(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

 .)٢٣٧/ ص ١٦(ج ) وسائل الشيعة ٣(
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الصدوق   الصادق    الشيخ  اإلمام  عن  ولد  بسنده  من  اخلامس   ...»  :

  . )١(لكم تسميته» السابع، يغيب عنكم شخصه وال حيلُّ 

الثانية:   دلَّ الطائفة  مقيَّ   ما  املنع  فبعضها  عٰىل  املذكورة عديدة،  والقيود  دًا، 

الكليني  يِّ قُ  الشيخ  صحيح  يف  كام  الظهور  زمان  إٰىل  باملنع  جعفر    د  أيب  عن 

يُ  الثاين ال  احلسن  ولد  من  رجل  عٰىل  وأشهد   ...» يُ كنَّ:  وال  حتَّ سمَّ ٰى  ٰى  ٰى 

  .)٢( ت جورًا...»ئَ لِ يظهر أمره فيمألها عدالً كام مُ 

قُ  الشيخ  يِّ وبعضها  رواه  ما  ومنها  والطلب،  اخلوف  بسبب  باملنع  د 

تامٍّ    ينيالكل هو    أيضًا وبسند  اجتمع  بن جعفر احلمريي عندما  عن عبد اهللا 

الثاين وسأاله عدَّ  بن إسحاق عند السفري  االسم حيث جاء  وأمحد  أسئلة منها  ة 

حمرَّ (فيه:   قال:  فاالسم؟  قلت:  أنْ ...  ذلك...  م عليكم  وقع    ،تسألوا عن  وإذا 

  .)٣( )االسم وقع الطلب... 

قيَّ  الشيخ  فيام  رواه  ما  ومنها  الناس،  أمام  كان  إذا  املنع  ثالثة  طائفة  دت 

العمري  حمّمد  بإسناده عن الشيخ    الصدوق   ين  : «... من سامَّ بن عثامن 

  .)٤( يف جممع من الناس باسمي فعليه لعنة اهللا»

هم غري اإلماميَّة،    إنَّ مصطلح الناس يف لسان أهل البيت    إْن قلت:

  فال يدلُّ املنع إالَّ من خصوص طائفة من الناس. 

إىلٰ   قلت:  وحيتاج  املوارد  باختالف  وخيتلف  دائًام  أو    ليس  ة  عامَّ قرينة 

ة، وموضع الغيبة وعدم اخلوف من طائفة بعينها يكشف عن أنَّ املراد من   خاصَّ

 
 ة سنده. واخلرب يمكن القول بتامميَّ )؛ ١/ ح ٣٣/ باب ٣٣٣(ص ين كامل الدِّ ) ١(

 ).١ح  // باب ما جاء يف االثني عرش والنصِّ عليهم ٥٢٦و ٥٢٥/ ص ١(ج  ) الكايف٢(

 .) ١ح  // باب يف تسمية من رآه ٣٣٠و ٣٢٩/ ص ١(ج ) الكايف ٣(

 ة سنده. واخلرب يمكن القول بتامميَّ  )؛٣/ ح ٤٥/ باب ٤٨٣(ص ين ) كامل الدِّ ٤(
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املنع عن التسمية شامل    الناس هو األعمُّ من ذلك، وبالتايل فداللة احلديث عىلٰ 

  للجميع.

الثالثة:  دلَّ   الطائفة  اجلواز   ما  بتواترها   ، عٰىل  قيل  هذه  ) ١( وقد  أخبار  ومن   ،

د بن عثامن بن  بسنده عن الشيخ العمري حممّ   رواه الشيخ الصدوق  الطائفة ما  

: يا بن رسول    د احلسن بن عيلٍّ أبو حممّ   َل ئِ سعيد يقول: سمعت أيب يقول: ُس 

  . ) ٢( ة بعدي...» د، هو اإلمام واحلجَّ اهللا، فمن احلجة واإلمام بعدك؟ فقال: «ابني حممّ 

٣ - :ه او  

  ة وجوه، نذكر منها: للجمع بني هذه الطوائف عدَّ  رَ كِ ذُ 

د هبا ما  قيِّ نقول باجلواز ونحمل روايات املنع عٰىل حالة اخلوف، ونُ   أنْ   -   ١

  فيه ذكر اسمه.  زمان ال خوف فيه عٰىل اإلمام يصحُّ  عٰىل املنع، ففي كلِّ  دلَّ 

مقيَّ   أنْ   -  ٢ املنع  روايات  مطلقة عٰىل  نحمل  أو  كانت  بقرينة  دة  الكراهة 

  روايات اجلواز. 

خاصَّ   أنْ   -   ٣ مجاعة  عٰىل  املنع  روايات  من  نحمل  جممع  «يف  الناس  من  ة 

بالغيبة    ا يكون املنع خمتص�   ، وهو ما يناسب أنْ ¨اف منهم عٰىل اإلمام  الناس» ُخي 

  الصغرٰى. 

حممّ أنَّ   -  ٤ عٰىل  واجلواز  أمحد  اسم  عٰىل  املنع  روايات  نحمل  بقرينة  نا  د 

مة من الروايات، فقد روي عن  وائي يصلح للجمع بني الطوائف املتقدِّ شاهد ر

له اسامن: اسم    ، : «... خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان...اإلمام الباقر  

  .)٣( د...»ن فمحمّ علَ ا الذي يُ ا الذي خيفٰى فأمحد، وأمَّ ن، فأمَّ علَ خيفٰى واسم يُ 

 
 .)٨٦ ص( م كشف التعميةيف كتابه القيِّ   العاميل ) القائل هو الشيخ احلرُّ ١(

 جتاوزنا اإلشكال يف ابن إسحاق.   إنْ  والسند تامٌّ  )؛٩/ ح ٣٨/ باب ٤٠٩(ص ين ) كامل الدِّ ٢(

 ). ١٧/ ح ٥٧/ باب ٦٥٣(ص  ين) كامل الدِّ ٣(
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  .)١(   وهذا الوجه ذكره الشيخ احلرٌّ 

  شاء اهللا تعاٰىل.  ض هلا يف دراسة أوسع إنْ عرَّ تخرٰى سنوهناك وجوه أُ 

 *   *   *  

 
 .)١٠٤(ص ) كشف التعمية ١(



  

  

  

  ارس ا وان

  ا اا :ت ار

 ءت؟ أ و ا   

قال  ،  ة عالمات، وجاءت األخبار بذكرهاعدَّ   ̈ ُذكَِر ملعرفة ظهور اإلمام  

املفيد  قيام    :   الشيخ  لزمان  عالمات  بذكر  األخبار  جاءت  القائم  (قد 

فمنها     املهدي  ودالالت،  وآيات  قيامه  أمام  تكون  خروج    : وحوادث 

ثمّ   ، السفياين  احلسني...)،  أنْ   وقتل  إٰىل  العالمات  من  العرشات  (كام    ذكر  قال: 

جاءت بذلك األخبار، ومن مجلة هذه األحداث حمتومة ومنها مشرتطة، واهللا أعلم  

  . )١( نها األثر املنقول)صول وتضمَّ ام ذكرناها عٰىل حسب ما ثبت يف األُ وإنَّ  ، بام يكون 

  .)٢( مةعبارته املتقدِّ عني  كام وذكر الشيخ الطربيس 

النعامين الشيخ  األئمَّ   :  قال  ذكرها  التي  العالمات  مع    ة  (هذه 

 بعد  إالَّ    يظهر القائم  فاقها موجبة أالَّ صال الروايات وتواترها واتِّ كثرهتا واتِّ 

ه قيل  نَّ إٰى  وهم الصادقون، حتَّ   ، منها  بدَّ   ال  قد أخربوا أنْ كانوا  جميئها وكوهنا، إذ  

أنْ نرج  :هلم القائم    و  أمر  من  نؤمل  ما  السفياين،    يكون  قبله  يكون  وال 

واهللا «بٰىل  الإنَّ   ،فقالوا:  الذي  املحتوم  ملن  ثمّ   بدَّ   ه  العالمات  حقَّ   منه»،  كون  قوا 

احلقِّ  ظهور  عٰىل  والرباهني  الدالئل  أعظم  التي  أمر    اخلمس  أبطلوا  كام  بعدها، 

بوه كائنًا من كان،  كذِّ تُ   ا توقيتًا فال هتابوا أنْ التوقيت، وقالوا: «من روٰى لكم عنَّ 

 
 .)٣٧٠ - ٣٦٨/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ١(

 . )٧٤ - ٧٠(ص ) تاج املواليد ٢(
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عي  عٰى أو ادُّ من ادَّ   ت»، وهذا من أعدل الشواهد عٰىل بطالن أمر كلِّ وقِّ ا ال نُ فإنَّ 

  .)٢)(١(العالمات...)هذه له مرتبة القائم ومنزلته، وظهر قبل جميء 

  مور عديدة. وأخرصه من تعبري عن أُ  ،ها من عبارة أدقَّ فام

تها يف كوهنا حوادث تكون قبل  معنٰى العالمات وماهيَّ   لنا أنَّ وبذلك يتبنيَّ 

  ة عٰىل ظهوره. وتكون دالَّ  ¨قيام اإلمام 

  وفيها:  ،مجلة من روايات العالمات

ت إا  :ا و ا  

ها انقسامها إٰىل املحتومة  ة تقسيامت للعالمات من أمهّ ذكرت الروايات عدَّ 

  عٰىل ذلك:  ا دلَّ وغري املحتومة، وممَّ 

 ٰ يقول: «من    قال: سمعت أبا عبد اهللا    ، بن خنيسما روي عن املعىلَّ

  .)٣( رجب»األمر حمتوم، ومنه ما ليس بمحتوم، ومن املحتوم خروج السفياين يف  

بن أعني  ويف نصٍّ  حممّ   ،آخر عن محران  بن عيلٍّ عن أيب جعفر  يف      د 

تعاٰىل:  ٰ   قوله 
َ

�
َ
ق م� 
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َ
َدهُ   أ

ْ
«إهنَّ ]٢األنعام:  [  ِعن فقال:  ام  ، 

أجالن: أجل حمتوم، وأجل موقوف»، فقال له محران: ما املحتوم؟ قال: «الذي  

فيه   إينِّ   ،املشيئة»هللا  محران:  أنْ قال  ألرجو  املوقوف    من  السفياين  أجل    ، يكون 

  .)٤( ه ملن املحتوم»: «ال واهللا إنَّ فقال أبو جعفر  
 

 ). ٢٩٢و ٢٩١(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

املهدويَّ ٢( به  متتاز  ما  أمجل  من  أنَّ )  متعدِّ   ة  عليها  اجلهاتاالستدالل  أو  اجلوانب  روايات    دُّ عَ وتُ   ،د 

 تها. ة صحَّ من أدلَّ  ̈ قيام اإلمام   العالمات قبل

 ). ٢/ ح ١٨/ باب ٣١١و ٣١٠(ص  لنعامينل) الغيبة ٣(

الغيبة  ٤( باب  ٣١٣و  ٣١٢(ص    لنعامينل)  ح  ١٨/  بحار ٥/  يف  ورد  ما  الصحيح  ولكن  هذا  )؛ 

) عن الغيبة للنعامين، وفيه: قال له محران: ما املحتوم؟ قال:  ١٣٣/ ح ٢٤٩/ ص ٥٢األنوار (ج 

 ، فراجع. »هو الذي هللا فيه املشيَّة...«، قال: وما املوقوف؟ قال: »الذي ال يكون غريه«
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  .)١(منه» بدَّ  السفياين من املحتوم الذي ال  نَّ إثالث: «و ويف نصٍّ 

اإلمام   تعريف  بأنَّ   وتالحظ  منه، وقسمه عٰىل كون    بدَّ   ه الللمحتوم 

  السفياين منه. 

  ات ات:

الصدوق    -  ١ الشيخ  تامٍّ   روٰى  حنظلة  )٢(بسند  بن  عمر  قال:    ،عن 

حمتومات عالمات  مخس  القائم  قيام  «قبل  يقول:  اهللا  عبد  أبا    ، اليامين  : سمعت 

  .)٣( ة، واخلسف بالبيداء»وقتل النفس الزكيَّ  ،والصيحة ، والسفياين

قال: قلت أليب عبد    ،عن أيب محزة الثاميل  وروٰى الشيخ الطويس    -  ٢

كان يقول: «خروج السفياين من املحتوم، والنداء    أبا جعفر    : إنَّ اهللا  

من   يقوهلا  كان  املحتوم»، وأشياء  من  املغرب  من  الشمس  وطلوع  املحتوم،  من 

توم، وقتل النفس  : «واختالف بني فالن من املحاملحتوم، فقال أبو عبد اهللا  

  .)٤( ة من املحتوم...»الزكيَّ 

  السابق.  ا يف النصِّ عدد املحتوم أكثر ممَّ  ومنه يظهر أنَّ 

بني يدي هذا   «إنَّ   :ة روايات بأسانيد خمتلفةة مصادر وعدَّ وذكرت عدَّ  -  ٣

تبقَّ  خلمس  القمر  انكساف  عرشة  ، ٰى األمر  خلمس  شهر    ،والشمس  يف  وذلك 

  .)٥( مني»رمضان، وعنده يسقط حساب املنجِّ 

 
 ). ٦/ ح ١٨اب / ب٣١٣الغيبة للنعامين (ص ) ١(

أبان ٢( بن  احلسن  بن  احلسني  سوٰى  بعدَّ   ، )  توثيقه  ذُ ويمكن  وجوه  حملِّ َر كِ ة  يف  بن  أمَّ   . هات  عمر  ا 

 مت وجوه توثيقه، فراجع.حنظلة فقد تقدَّ 

 ). ٧/ ح ٥٧/ باب ٦٥٠(ص ين ) كامل الدِّ ٣(

 ). ٤٢٥/ ح ٤٣٥(ص  لطويسل) الغيبة ٤(

ين (ص ٤٦/ ح ١٤/ باب ٢٨٠الغيبة للنعامين (ص ) ٥(  ). ٢٥/ ح ٥٧/ باب ٦٥٥)، كامل الدِّ
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بعضهم    نَّ إ ٰى  أبدًا، حتَّ   ا آية مل تكن منذ أهبط اهللا آدم آخر أهنَّ   ويف نصٍّ 

أنْ  لإلمام  صحِّ يُ   أراد  اهللا فقال  ح  بن رسول  يا   ... يف    ،:  الشمس  تنكسف 

هام  تقول، ولكنَّ أعلم ما  : «إينِّ فقال اإلمام    ! آخر الشهر والقمر يف النصف؟ 

  .)١( »  آيتان مل تكونا منذ هبط آدم 

  ات. وهذا اللسان قد يدخل يف احلتميَّ 

ك بن أعني، قال: كنت  لِ عن عبد املَ   بسند تامٍّ   روٰى الشيخ النعامين  -   ٤

يكون عاجالً    ، فقلت له: أرجو أنْ فجرٰى ذكر القائم    ، عند أيب جعفر  

  .)٢( منه» بدَّ   ه ملن املحتوم الذي ال نَّ فقال: «ال واهللا إ، وال يكون سفياين

  ، : «النداء من املحتوم، والسفياين من املحتوم وعن أيب عبد اهللا    -  ٥

ة من املحتوم، وكف يطلع من السامء من  واليامين من املحتوم، وقتل النفس الزكيَّ 

اليقظان وتفزع  النائم،  توقظ  رمضان  شهر  يف  «وفزعة  قال:  رج  وُخت   ، املحتوم»، 

  للعالمات. ) املحتوم (، هنا جاء وصف )٣( الفتاة من خدرها»

الرضا    -   ٦ احلسن  أيب  السفياين  أنَّ   وعن  األمر  هذا  «قبل  قال:  ه 

  .)٥(»؟!)٤( واليامين واملرواين وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا هذا

  قبل اجلزم بوقوع العالمات.   ¨عاء ظهور اإلمام ة ادِّ بتقريب: عدم صحَّ 

  و  ؟ا   

د بن أمحد بن  عن حممّ   ،ام د بن مهَّ عن شيخه حممّ   روٰى الشيخ النعامين  

 
 . )٢٥٨/ ح ٢١٢/ ص ٨(ج ) الكايف ١(

 ). ٤/ ح ١٨/ باب ٣١٢(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(

 ). ١١/ باب / ح ٢٦٢و ٢٦١الغيبة للنعامين (ص ) ٣(

  القائم؟ د بن إبراهيم بن إسامعيل املعروف بابن طباطبا: إينِّ ) أي كيف يقول حممّ ٤(

 ). ١٢/ ح ١٤/ باب ٢٦٢للنعامين (ص الغيبة ) ٥(
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اخلالنجي اهللا  حدَّ   ، عبد  كنَّقال:  قال:  اجلعفري،  القاسم  بن  داود  هاشم  أبو  ا  ثنا 

حممّ  جعفر  أيب  عيلٍّ عند  بن  السفياين،  ،الرضا    د  ذكر  يف    فجرٰى  جاء  وما 

أنَّ  من  جعفر    الرواية  أليب  فقلت  املحتوم،  من  يف  أمره  هللا  يبدو  هل   :

القائم    فقال: «إنَّ ،  يبدو هللا يف القائم  املحتوم؟ قال: «نعم»، فقلنا له: فنخاف أنْ 

  .)١( من امليعاد، واهللا ال خيلف امليعاد»

النصُّ  هذا  وقع  احلتم  حمّالً   وقد  يف  يقع  وهل  للنقاش،  هي    البداء؟  فام 

  وقع البداء فيه؟  زه عن غريه إنْ فائدته ومتيُّ 

  واجلواب عن هذه اإلثارات: 

وهو ضعيف باخلالنجي، وال معنٰى    ، هو الوحيد يف بابه  هذا النصَّ   نَّ أ  -  ١

  من روايات العالمات املحتومات به.  د ما صحَّ لتقيُّ 

أنَّ   -  ٢ لو سلَّ عٰىل  اعتباره سندًا، فهو مفرسَّ ه  يُ  معمنا  بام  ُس شكِّ ارض  ة  نَّل 

  منه.  بدَّ  احلتم هو الذي ال  وأنَّ  ،ةه من العالمات احلتميَّ عٰىل أنَّ  ا دلَّ ة ممَّ قطعيَّ 

  ومعارضها ساقط.  ،دمة آيب عن التقيُّ اللسان يف النصوص املتقدِّ  -   ٣

ُخي   -   ٤ ال  بام  احلتم  البداء يف  تأويل وقوع  لو    ، تهرجه عن حتميَّ يمكن  كام 

  كانت له.  اته إنْ مات املحتوم أو زمان وقوعه أو بعض خصوصيَّ كان يقع يف مقدّ 

ُ :      

مفصَّ تقدَّ  احلديث  عرش  السابع  الدرس  يف  السابقة  احللقة  يف  عن  م  الً 

  التطبيق والتوقيت اخلاطئ واملمنوع، فراجع. 

البيت  وممَّ  أهل  عن  ورد  تعجُّ   ا  مقام  ممَّ يف  بتطبيق  بهم  يقوم  ن 

ه قال:  أنَّ   ، ما روي عن اإلمام الرضا  األشخاص واألولياء واألحداث خطأً 

 
 ). ١٠/ ح ١٨/ باب ٣١٥و ٣١٤(ص  لنعامينل) الغيبة ١(
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«قبل هذا األمر السفياين واليامين واملرواين وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا  

املحقِّ )١( »؟!وهذا له:  ، وذكر  تفسريًا  هامش احلديث  د  أي كيف يقول حممّ (ق يف 

  ).؟  القائماملعروف بابن طباطبا: إينِّ بن إسامعيل بن إبراهيم ا

 *   *   *  

 
 ). ١٢/ ح ١٤/ باب ٢٦٢(ص  لنعامينل) الغيبة ١(



  

  

  

  ارس ادس وان

ا   

ة يف الكشف عن الظهور،  يَّ ة، وغاية يف األمهّ العالمات احلتميَّ الصيحة من  

  ومن الروايات التي ذكرهتا: 

:ا   

عن    ،د بن سعيد بن عقدةعن أمحد بن حممّ   لشيخ النعامين  ل  ) غيبةال(يف  

بن يعقوب   بن يوسف  قال: حدَّ أبو احلسن  أمحد  كتابه،  ثنا إسامعيل  اجلعفي من 

  ، عن أبيه ووهيب بن حفص  ، بن أيب محزة  ثنا احلسن بن عيلِّ بن مهران، قال: حدَّ ا

بصري أيب  حممّ   ،عن  جعفر  أيب  عيلٍّ عن  بن  قال:أنَّ     د  نارًا    ه  رأيتم  من  «إذا 

اهلردي شبه  أيَّ   )١( املرشق  ثالثة  تطلع  سبعةالعظيم  أو  آل  فتوقَّ   )٢(ام  فرج  عوا 

  . اهللا عزيز حكيم» ، إنَّ شاء اهللا   إنْ    دحممّ 

شهر رمضان شهر    )٣(  يف شهر رمضان، ألنَّ «الصيحة ال تكون إالَّ   قال:  ثمّ 

  . اهللا، والصيحة فيه هي صيحة جربائيل إٰىل اخللق»

 
 ) أي خرضاء مائلة إٰىل احلمرة. ١(

مل    حصلت كان ثالثة وإنْ  ة إنْ مور وعنارص متغريِّ ف عٰىل أُ ه ناشئ من التوقُّ ) الرتديد يف الرواية لعلَّ ٢(

 . بالعصمة بال شكٍّ   ومثله ال يرضُّ  ،حتصل كان سبعة أو بالعكس 

العلَّ ) التعليل بشهر رمضان لعلَّ ٣( الصيحة كام تقع فيه تقع يف    ألنَّ   ،ةة احلقيقيَّ ه لبيان احلكمة وليس 

 ه لبيان فضله. غريه كام يأيت، ولعلَّ 
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منادٍ   قال:   ثمّ  القائم    «ينادي  باسم  السامء  باملرشق    ، من  من  فيسمع 

 قام عٰىل   قعد، وال قاعد إالَّ  استيقظ، وال قائم إالَّ ومن باملغرب، ال يبقٰى راقد إالَّ 

  رجليه فزعًا من ذلك الصوت، فرحم اهللا من اعترب بذلك الصوت فأجاب، فإنَّ 

  . »ل هو صوت جربئيل الروح األمني  الصوت األوَّ 

شهر    : قال    ثمّ  يف  الصوت  ثالث  «يكون  ليلة  ليلة مجعة  يف  رمضان 

تشكُّ   ،وعرشين ذلكفال  يف  صوت    ،وا  النهار  آخر  ويف  وأطيعوا،  واسمعوا 

ك الناس ويفتنهم،  شكِّ مظلومًا، ليُ   َل تِ فالنًا قُ    إنَّ امللعون إبليس اللعني ينادي: أَال 

اليوم من شاكٍّ  فإذا سمعتم الصوت يف  متحريِّ   فكم يف ذلك  النار،  هوٰى يف  قد   

رم  تشكُّ شهر  فال  أنَّ ضان  يف  أنَّ وا  ذلك  وعالمة  جربئيل،  صوت  باسم  ه  ينادي  ه 

أبيه   واسم  فتُ حتَّ   القائم  خدرها  يف  العذراء  تسمعه  وأخاها  حرِّ ٰى  أباها  ض 

  . عٰىل اخلروج»

«ال  القائم    بدَّ   وقال:  خروج  قبل  الصوتني  هذين  من  من  صوت   ،

يه، والصوت الثاين  السامء وهو صوت جربئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أب

أنَّ  فالن  باسم  ينادي  اللعني  إبليس  صوت  هو  األرض  قُ من  يريد    َل تِ ه  مظلومًا، 

  .)١( تفتنوا به» اكم واألخري أنْ ل، وإيَّ بعوا الصوت األوَّ بذلك الفتنة، فاتَّ 

وتامٌّ  طويل  املباين  واحلديث  بعض  عٰىل  دالالت    ،)٢( سندًا  مجلة  وحيمل 

  . ¨ة تساعد يف تشكيل صورة ملالمح ما قبل ظهور اإلمام مهمَّ 

 
 ). ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٣و ٢٦٢(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

أنَّ   احلسن بن عيلٍّ   )٢( الثقات عنه، وأنَّ   توجد وجوه لتوثيقه: من  الطائفة عملت   له أصالً، ورواية 

«وأبوه أوثق    :هبرواياته، ورواية أصحاب اإلمجاع عنه كابن أيب عمري والبزنطي، وصدر يف حقِّ 

 . )٣٣/٦/ الرقم ٥١(رجال ابن الغضائري: ص  منه»

ي،  ه من رواة كامل الزيارات والقمّ م يف ابنه، وأنَّ فيمكن توثيقه ملا تقدَّ   ،بن أيب محزة  ا والده عيلُّ أمَّ 

 ة سندًا. فيه من عمل الطائفة برواياته، وبذلك تكون الرواية تامَّ  الطويس الشيخ وقول 
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أنَّ  خيفٰى  وال  النصِّ   كام  يف  العالمات  من  غري    مجلة  من  وهي  نوردها  مل 

أنْ احلتميَّ  ويمكن  كام  مٰىض،  فيام  وقعت  تكون  قد  بل  صورة  قَص يُ   ات،  منها  د 

  خرٰى يف املستقبل. أُ 

  تا :  أ  

النعامين   الشيخ  تامٍّ   روٰى  عبد    بسند  أليب  قلت  قال:  زرارة،  عن 

حقٌّ   اهللا  النداء  حتَّ   ؟ :  واهللا،  «إي  كّل قال:  يسمع  بلساهنم»،    ٰى  قوم 

اهللا   عبد  أبو  حتَّ وقال  األمر  هذا  يكون  «ال  أعشار  :  تسعة  يذهب  ٰى 

  . ) ١( الناس» 

وقوع   مورد  هو  يكون  قد  احلديث  من  الثاين  بعض  والشطر  يف  البداء 

ق البداء باحلتم  من وجوه اإلجابة عٰىل رواية تعلُّ   إنَّ   : العالمات، حيث قلنا هناك

أُ قه بمقدّ تعلُّ  حصول الصيحة منوط    فهمنا أنَّ   نيط به، فإنْ ماته أو رشائطه أو ما 

  م.بذهاب تسعة أعشار الناس أمكن إعطاء مثال التوجيه املتقدِّ 

    رن:

ثني  د بن سعيد، قال: حدَّ عن أمحد بن حممّ   لشيخ النعامين  ل  )غيبة (اليف  

  ، عن احلسني بن خمتار  ، اد بن عيسٰى عن محَّ   ،بن مهزيار  عن عيلِّ   ،بن احلسن  عيلُّ 

، )٢( عن عباية بن ربعي األسدي  ، عن عمران بن ميثم  ، عن عبد الرمحن بن سيابة

...، إٰىل  ام سن�القو  وأنا خامس مخسة وأصغر  قال: دخلت عٰىل أمري املؤمنني  

 
 ). ٥٤/ ح ١٤/ باب ٢٨٣و ٢٨٢(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

الرمحن بن سيابة، ويمكن توثيقه لورود روايات تدلُّ  ما  إالَّ   ) والسند تامٌّ ٢(  ،عٰىل حسنه  قيل يف عبد 

الزيارات كامل  رواة  من  أنَّ   .وكونه  عٰىل  األسدي،  عباية  خواصِّ وكذلك  من  أمري    ه  أصحاب 

 .، وعليه فالسند تامٌّ املؤمنني 
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يف يوم حرام، يف بلد حرام، عن قوم من قريش،   ،يقول: قال: «قتل نفس حرام  أنْ 

ة وبرئ النسمة ما هلم ملك بعده غري مخس عرشة ليلة»، قلنا: هل  والذي فلق احلبَّ 

«صيحة   فقال:  يشء؟  من  بعده  أو  هذا  اليقظانقبل  تفزع  رمضان  شهر    ، يف 

  .)١( رج الفتاة من خدرها»وُخت  ، ظ النائموقِ وتُ 

:مت ااق ا  

النعامين  ل  ) غيبة(اليف   اهللا  ،  لشيخ  عبد  أيب  إذا    عن   ...» فيه:  جاء 

أَال  السامء:  من  الصوت  عيلِّ   احلقَّ   نَّ إ  سمعوا  أيب طالب    يف  وشيعته»،    بن 

  ٰى يتوارٰى عن أهل األرض ثمّ قال: «فإذا كان من الغد صعد إبليس يف اهلواء حتَّ 

مظلومًا فاطلبوا بدمه»،    َل تِ ه قُ ان وشيعته، فإنَّ يف عثامن بن عفَّ   احلقَّ   نَّ إ  أَال   : ينادي

  ،)٢( ل...»وهو النداء األوَّ   ، ت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت عٰىل احلقِّ ثبِّ قال: «فيُ 

  . سنداً  واحلديث تامٌّ 

مثله  ( أيضًا وبنفس لفظه، قال:    وذكر النعامين احلديث الذي بعده بسند تامٍّ 

  . بلفظه) سواء

تقدَّ  ما  بقرينة  الوارد  كلِّ والصوت  من  مسموعًا  كونه  من  وكلِّ   م    الناس 

عريف صوت  فهو  بلغتهم  لغة  العرفيَّ مَ وُحي   ،أهل  معانيه  عٰىل  لدٰى  ل  املفهومة  ة 

ع  أنَّ   ، ةامَّ الناس  يناسب  عامَّ لكي  آية  اجلارية  ه  األحداث  عن  وكاشفة  واضحة  ة 

  املتبادر منه هو املعنٰى العريف. عٰىل أنَّ  .ومدٰى مطابقتها للواقع

أنَّ  األُ   فالترصيح  واألُ الصيحة  السامء  أو األرض  وٰىل من  خرٰى من اهلواء 

  يمنع يد التالعب فيها. 

 
 ). ١٧/ ح ١٤/ باب ٢٦٧و ٢٦٦(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 ). ١٩/ ح ١٤/ باب ٢٦٧(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(
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  ؟ ُم

أنَّ  بمفاد  نصوص  يُ   وردت  ويقولونعريِّ الناس  أنَّ إنَّ   : ونا  تزعمون  ه  كم 

ام ام نداءان، وأهنَّ  ،)١( سيكون صوت من السامء   ؟)٢( الصادق من الكاذب فأهيُّ

أنَّ حتَّ  األوَّ   ٰى ورد  الصوت  يسمع  يقول:  بعض من  الشيعة  (ل  هذا سحر 

  .)٣( )ٰى يتناولوناوحتَّ 

  : فيأيت اجلواب عٰىل لسان أهل البيت 

موثَّ  بكرييف  بن  اهللا  عبد  زرارة  ،قة  اهللا    ، عن  عبد  أيب  قال:  عن   ...  :

ويعلمون    ، يكون  ه يكون قبل أنْ إنَّ   : «يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون

  .)٤( ون الصادقون»م هم املحقُّ أهنَّ 

النعامين   رواه  ما  تامٍّ   وأيضًا  بن سامل  بسند  هشام  قال: قلت أليب    ، عن 

اهللا   إنَّ عبد  يقول   :  إسحاق  أخا  إنَّ لنا  اجلريري  تقولون:  نداءان  :كم    ،مها 

الذي أخربنا    إنَّ   : : «قولوا لهفقال أبو عبد اهللا    ام الصادق من الكاذب؟ فأهيُّ 

  .)٥( هو الصادق» - هذا يكون  ر أنَّ نكِ وأنت تُ  -بذلك  

نصٍّ  تامٌّ   ويف  فقلت:    ثالث   ... سامل:  بن  هشام  عن  أيضًا  كيف  وسندًا 

: «يعرفها من كان سمع هبا قبل  ف هذه من هذه؟ فقال اإلمام الصادق  عرَ تُ 

  .)٦( تكون» أنْ 

نصٍّ  اجلريري  ويف  عن  اهللا    ،رابع  عبد  أليب  قلت  إنَّ قال:  الناس    : 

 
 .الصادق أيب عبد اهللا عن )، ٢٠/ ح ١٤/ باب ٢٦٩(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 .الصادق أيب عبد اهللا عن )، ٣٠/ ح ١٤/ باب ٢٧٣(ص  لنعامينلالغيبة  )٢(

 .الصادق أيب عبد اهللا عن )، ٢٠/ ح ١٤/ باب ٢٦٩(ص  لنعامينلالغيبة  )٣(

 ). ٢٨/ ح ١٤/ باب ٢٧٣و ٢٧٢(ص  لنعامينلالغيبة  )٤(

 ). ٣٠/ ح ١٤/ باب ٢٧٣(ص  لنعامينلالغيبة  )٥(

 ). ٣١/ ح ١٤/ باب ٢٧٤و ٢٧٣الغيبة للنعامين (ص ) ٦(
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يُ   :ويقولونخونا  وبِّ يُ  أين  ون  فقال: «ما تردُّ   من املبطل إذا كانتا؟  ف املحقُّ عرَ من 

نردُّ   ،»؟عليهم فام  شيئاً   قلت:  يُ ،  عليهم  هلم:  «قولوا  فقال:  إذا  صدِّ قال:  هبا  ق 

َمْن   يقول:   اهللا    تكون»، قال: «إنَّ   يؤمن هبا قبل أنْ   ،كانت، من كان مؤمناً 
َ
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��    :وقوله:  )١( ]»٣٥[يونس إنَّ   » كانت  إنْ «،  احلتم،  ينايف  يتعلَّ ال  ق  ام 

  عٰىل املشيئة. 

الباقر    ويف نصٍّ  ه قال: «اسكنوا ما سكنت  أنَّ   خامس عن أيب جعفر 

ا   أهنَّ أمركم ليس به خفاء، إالَّ   اموات واألرض، أي ال خترجوا عٰىل أحد فإنَّ الس

وال    ا أضوأ من الشمس ال ختفٰى عٰىل برٍّ  أهنَّ إالَّ   ، ليست من الناس  آية من اهللا  

  .)٢( ا كالصبح ليس به خفاء»فاجر، أتعرفون الصبح؟ فإهنَّ 

النصَّ   إنَّ  أنَّ   هذا  البيان والوضوح  غاية  ختفٰى عٰىل أحد    يف  لن  السامء  آية 

  ة وضوحه ال حيتاج إٰىل توضيح. من شدَّ   ة للجميع، والنصُّ وهي عامَّ 

ٰى  حتَّ   ̈ حوا استبقاء النفس لصاحب الزمان  رجَّ  أهل البيت   بل إنَّ 

    والشهادة، كام يف رواية الشيخ النعامين  لو كان إذهاب النفس يف سبيل احلقِّ 

جعفر   أيب  عن  «كأينِّ بسنده  احلقَّ :  يطلبون  باملرشق  خرجوا  قد  بقوم  فال     

  ،ونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عٰىل عواتقهمعطَ يطلبونه فال يُ   ونه، ثمّ عطَ يُ 

حتَّ عطَ فيُ  يقبلونه  فال  سألوه  ما  يقومواون  إالَّ   ،ٰى  يدفعوهنا  صاحبكموال  إٰىل    ،  

 
الغيبة  ١( باب  ٢٧٤(ص    لنعامينل)  ح  ١٤/  حممّ   )؛٣٢/  سنده  خالدويف  بن  بني   ،د  مشرتك  وهو 

األصمُّ   ،مجاعة طبقةً   منهم  املتقاربان  فبهااستظ  فإنْ   ،والربقي  الثقة  التعويض  وإالَّ   ،هرنا  فيمكن   

املشكلة تبقٰى    أنَّ د بن خالد، إالَّ بمحمّ   ه ال يمرُّ ، فإنَّ )٢٥٢  ح  /٢٠٨  ص  /٨  ج(  بطريق الكليني

 من جهة عبد الرمحن بن مسلمة اجلريري مل يذكروه. 

 ). ١٧/ ح ١١/ باب ٢٠٨و ٢٠٧(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(
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،  )١( أدركت ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر» لو ا إينِّ قتالهم شهداء، أمَ 

  فيه داللة عٰىل قرب الظهور من جهة إبقاء النفس.  عٰىل أنَّ 

 *   *   *  

 
الغيبة  ١(  من جهة أيب  والسند ال مشكلة فيه إالَّ   )؛ ٥٠/ ح  ١٤/ باب  ٢٨٢و  ٢٨١(ص    لنعامين ل) 

األصّح  عٰىل  توثيقه  ويمكن  الكابيل،  يُ   . خالد  مل  الذي  موسٰى  بن  أنَّ إالَّ   ،ق وثَ واحلسني  أيب      ابن 

 عمري قد روٰى عنه، ملن يقبل ذلك.



  

  

  

 رس اناوا  

وء اأد :ا ا  

  ̈ ت دعاوٰى النيابة عن اإلمام  دَ ِص ة فقد رُ عاء يف املهدويَّ االدِّ   فيام خيصُّ 

  عٰى ذلك: ن ادَّ رًا، وممَّ مبكِّ 

١ -  و ا ا ّ أأول ا:  

من    )١(لوهو أوَّ (،  اإلمام احلسن    وهو من أصحاب اإلمام اهلادي ثمّ 

فيهادَّ  اهللا  جيعله  مل  مقامًا  وعٰىل    ،عٰى  اهللا  عٰىل  وكذب  له،  أهالً  يكن  ومل 

وتربَّ   ،...  جهجَ ُح  الشيعة  منهفلعنته  اإلمام    ،أت  توقيع  بلعنه    وخرج 

  .)٢( )والرباءة منه

٢ -   اا :ا  ة  

حممّ  بن  احلسن  ـ وهو  ب املعروف  القمِّ   د  بابا  أصحاب  ي)،  (ابن  من  كان 

،  ه باب اإلمام العسكري  عٰى أنَّ ، وادَّ مام العسكري  اإلمام اهلادي واإل

بتكذيبه جاء فيه: «أبرأ إٰىل     ه توقيع منها، فصدر يف حقِّ ه جعله نبي� عٰى أنَّ بل ادَّ 

رك ومجيع   حمذِّ برأ منهام، فإينِّ اي، فد بن بابا القمّ اهللا من الفهري، واحلسن بن حممّ 

اهللا، وإينِّ موايلَّ  لعنة  ألعنهام عليهام  الناسس م  ،   بنا  يأكالن  انني مؤذيني  فتَّ   ، تأكلني 
 

لعلَّ ١( األوَّ   )  من  وإالَّ املقصود  الغيبة،  زمن  يف  ادَّ ل  فمن  الن  األئمَّ عٰى  عن  أو    ة  يابة  والوكالة 

 ل. م بعضهم يف الفصل األوَّ ة ُكثر، وقد تقدَّ املهدويَّ 

 ). ٣٦٨/ ح ٣٩٧(ص  لطويسل) الغيبة ٢(
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ه باب، عليه  ، وأنَّ ا بعثته نبي� يزعم ابن بابا أينِّ   ،سهام يف الفتنة ركساً كأروآذامها اهللا  

اهللا فأغواه...  ،لعنة  الشيطان  منه  حممّ   ،سخر  إنْ )١( ديا  أنْ   ،  رأسه    دختش   قدرت 

  .)٢( آذاه اهللا يف الدنيا واآلخرة» ، ه قد آذاينباحلجر فافعل، فإنَّ 

  عي. كالمه للمدَّ  ه اإلمام وجِّ العبارات يُ  هكذا بأشدّ 

٣ - :ما اا ا  

حممّ  بن عيلٍّ وهو  متقدِّ   ، الشلمغاين  د  فقيهًا  إالَّ كان مستقيًام    مًا يف أصحابنا 

محله عٰىل ترك املذهب، فخرجت    احلسد أليب القاسم احلسني بن روح    أنَّ 

بذمِّ  توقيعات  ارتدَّ فيه   ...» ووصفه:  اهللا    ه  دين  يف  وأحلد  وفارقه،  اإلسالم  عن 

باخلالق  وادَّ  معه  كذبًا وزورًا...  )، وتعاىلٰ   جلَّ (عٰى ما كفر  اه عليه  ولعنَّ  ، وافرتٰى 

اهللا... وتابع  ، لعائن  شايعه  من  منَّ وعٰىل  القول  هذا  بلغه  أو  تولِّ ه  عٰىل  وأقام  يه  ا 

  .)٣( بعده...»

د بن عثامن، وروح  انتقلت إٰىل حممّ   روح رسول اهللا    وكان يقول: إنَّ 

انتقلت إٰىل    انتقلت إٰىل الشيخ ابن روح، وروح الزهراء    أمري املؤمنني  

  .)٤( ابنة الشيخ العمري، وحكايته مع بني بسطام معروفة

٤ - :ا ا  

وُ  هالل،  بن  أمحد  (   دَ لِ وهو  ـ ١٨٠سنة  وتُ ه (ويفِّ )  سنة  من  ٢٦٧  هـ)، 

والعسكري   اهلادي  اإلمامني  أُ أصحاب  أكثر  روٰى  حجَّ ،  أصحابنا،    صول 

 
 . د العبيدي من أصحاب اإلمام العسكري ) حممّ ١(

 ).٩٩٩/ ح ٨٠٥/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٢(

 ). ٣٨٤/ ح ٤١١(ص  لطويسل) الغيبة ٣(

 ). ٣٧٨/ ح ٤٠٥ - ٤٠٣ ص( لطويسلالغيبة   راجع: )٤(
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  امَّ ـة تأثريه يف األصحاب ل ولشدَّ   ة، عرشون منها عٰىل قدميه، أربعًا ومخسني حجَّ 

ه أنكروا ذلك، فحملوا الوكيل القاسم بن العالء عٰىل املراجعة  خرج توقيع يف ذمِّ 

ع ابن هالل ال رمحه اهللا بام  يف أمره، فخرج إليه: «قد كان أمرنا نفذ إليك يف املتصنِّ

أمرنا بال إذن  يداخل يف   -ال غفر اهللا له ذنبه وال أقال عثرته   - قد علمت، مل يزل 

يستبدُّ اا وال رض منَّ إالَّ   ، برأيه...  ،  أمرنا  يميض من  اهللا  ال  أرداه  بام هيواه ويريد،   

  .)١( م...»بذلك يف نار جهنَّ 

ولكن مع ذلك فقد ثبت قوم عٰىل إنكار ما خرج فيه، فعاوده فيه، فخرج: «ال  

به    جيعل ما منَّ   هداه، وأنْ   ال يزيغ قلبه بعد أنْ   ه بأنْ شكر اهللا قدره، مل يدع املرء ربَّ 

  ة لعن عليه    ) ٢( وال جيعله مستودعًا، وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان   ا عليه مستقر� 

  . ) ٣( اهللا وخدمته وطول صحبته، فأبدله اهللا باإليامن كفرًا حني فعل ما فعل...» 

أنْ  يفرتض  عن    كان  النيابة  أمر  يف  الزيغ  عن  وعبادته  علمه  يمنعه 

  ، واهللا املستجار وهو املستعان. ̈  اإلمام 

  اي: - ٥

حممّ  والعسكري  وهو  اهلادي  اإلمامني  أصحاب  من  نصري  بن  ،  د 

 
 ).١٠٢٠/ ح ٨١٦/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ١(

النخَّ ٢( حييٰى  بن  عروة  الدهقان:  والعسكري  )  اهلادي  اإلمامني  أصحاب  من  فيه اس  خرج   ،

العسكري   اإلمام  وممَّ   توقيع من  والدعاء عليه،  تُ باللعنة  قال عيلُّ رجِ ا  به:  بن    م  سليامن  بن 

وكان    ،خزانة    دكانت أليب حممّ ذكر أنَّه  ، ود  أبو حممّ يلعنه  ار البغدادي: كان  رشيد العطَّ 

أحرق باقي ما فيها يغايظ بذلك    مت إٰىل عروة فأخذ منها لنفسه ثمّ لِّ بن راشد، فُس   ليها أبو عيلّ ي

حممّ  اإلمام  وممَّ .  د  أبا  قول  فيه  ورد  «ا  ه لريبِّ جلست  :  ليلتي  جلسة  كذا وكذا  فام   ،ذه 

الصبح   عمود  النار  انفجر  ذلك  انطفأ  اهللا»  حتَّ وال  لعنه  عروة  اهللا  قتل  رجال  (راجع:  ٰى  معجم 

 ). ٧٦٨١/ الرقم ١٥٤و ١٥٣/ ص ١٢: ج احلديث

 ).١٠٢٠/ ح ٨١٧و ٨١٦/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٣(
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أنَّ ادَّ  نبيٌّ عٰى  حممّ   عيلَّ   وأنَّ   ، رسول  ه  العسكري  بن  يقول    د  وكان  أرسله، 

احلسن  والربوبيَّ   بالغلوِّ  أيب  يف  املحارم ة  بإباحة  ويقول  نكاح  لِّ وُحي   ،،  ل 

ألنَّ  بعضًا  بعضهم  الطيِّ الرجال  من  ُحي ه  مل  تعاٰىل  واهللا  ورؤي  الطيِّ   م رِّ بات  بات، 

معلِّ  عٰىل ظهره  فلامَّ وغالم  بالتواضع،  تُ الً ذلك  حممّ ويفِّ   أبو  البابيَّ ادَّ   د    ة  عٰى 

الزمان   فِ ،  ¨لصاحب  ثالث  إٰىل  بعده  أصحابه  الرَ وافرتق  من    ق،  منهم  زال 

  ة وغريهم. ة والنمرييَّ ٰى به كالنصرييَّ يتغنَّ

النصارٰى    ولسنا منهم، وأنَّ   اليهود عٰىل احلقِّ   من مقاالت هذه الفرقة: (إنَّ 

احلقِّ  منهم)  عٰىل  واستحلُّ   ،ولسنا  العبادات،  ترك  أباحوا  املنهيَّ وقد  ات  وا 

  .)١( ماتواملحرَّ 

(ل  األنباري:  طالب  أبو  حممّ امَّ ـقال  ظهر  أبو    لعنه  ظهر  بام  نصري  بن  د 

  .)٢( أ منه)وتربَّ    جعفر

  اج:ا  ر  - ٦

أنَّ عادَّ  الزمانٰى  صاحب  وكيل  يُ   ، ه  باجلُ غرِّ وكان  من  هَّ ر  والبسطاء  ال 

  النوبختي   ن كان يصانعهم ويراسلهم أبا سهل إسامعيل بن عيلٍّ وممَّ   ، الشيعة

مثله عليك    أسألك أمرًا يسريًا خيفُّ ليستميل الناس بذلك، فقال له أبو سهل: إينِّ 

أنَّ   -  بذلك  تدَّ   يريد  يشما  عظيم  عيه  و   - ء  فإينِّ ...  سوداء،  حليتي  طوع  جتعل   

،  ته...مراسليف ه أخطأ  علم أنَّ من قوله وجوابه  ج احلالَّ ذلك   سمع  ، فلامَّ يديك...

  .)٣( اجلامعة عنه وكان هذا الفعل سببًا لكشف أمره وتنفرُّ 

 
 والشيخ  ، نقالً عن الكّيش ) ١١٩٣١/ الرقم  ٣١٩  -  ٣١٧/ ص  ١٨(ج  ) معجم رجال احلديث  ١(

 والطربيس وغريهم. 

 ). ٣٧٠/ ح ٣٩٨(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 ). ٣٧٦/ ح ٤٠٢و ٤٠١راجع: الغيبة للطويس (ص ) ٣(
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قمنَّ إ  ثمّ  إٰىل  صار  بابويه  ، ه  ابن  زمانه  فقيه  منهم  مجاعة  وكانت    ،وكاتب 

غالم    بينهام يا  له:  وقال  له  غالم  بابويه  ابن  فأمر  السوق،  يف  واجتامع  مراسلة 

عي املعجزات  قال له: أتدَّ   ثمّ   ، هللا ولرسوله  العدوُّ من الدار  قفاه، فخرج ببرجله و

  .)١( بعدها بقم رَ ومل يُ  ؟عليك لعنة اهللا

  قهم يف إبطال دعاوهيم.رُ من األدعياء وطُ  فالحظ موقف الفقهاء 

٧ - ّ ّ:ازيا ر   

رت فأصبحت  يقال عن هذه الدعوة التي تطوَّ   ويمكن أنْ   ،ةس البابيَّ مؤسِّ 

األديان   من  دينًا  إهنَّ -ة  البهائيَّ   -اآلن  برشيَّ ،  صناعة  أنَّ ا  يعتقدون  بامتياز،  اهللا    ة 

مجيع   عنه  خرجت  الذي  املبدأ  وهو  الباب،  خلق  بل  األشياء  خيلق  مل  تعاٰىل 

بادئ أمره مهتام� حمّمد    األشياء، كان عيلّ  الغريبَّ   يف  والعلوم  ة، ومنغمسًا  بالسحر 

السيِّ    د كاظم الرشتي يف كربالء، ثمّ بالرياضات وتسخري األرواح، ودرس عند 

عىلٰ  انطواء  به  يقوم  ما  بسبب  له  كربالء  حصلت  وترك  الدرس  وترك  نفسه   

  ا. ن، منها رشت وأصفهان وغريمهدُ ة مُ وهاجر إٰىل عدَّ 

أنَّ أوَّ  ادِّعائه  املهدي  ل  لإلمام  الباب  ثمّ ¨ه  أُ تطوَّ   ،  ادِّعاءاته،  عدم  رت 

 ) سنة  وال ١٢٦٦الباب  تربيز،  مدينة  يف  الدِّ   هـ)  هذا  أتباع  يف  زال  منترشين  ين 

  .)٢( ة مقنعة عن ديانتهمعٰىل تقديم توجيه وأدلَّ بلدان عديدة، دون القدرة 

عني من خمتلف املذاهب  وهو ميلء باملدَّ   ،عاء ال يقف عند حدٍّ االدِّ   سجلُّ 

  واألديان. 

 
 ). ٣٧٧/ ح ٤٠٣و ٤٠٢راجع: الغيبة للطويس (ص ) ١(

رات كينيازي  ومذكِّ )، ٦٤٣/ ص  ٢(ج  غالب عواجيلق معارصة  رَ منها: فِ  ، ة مصادرع عدَّ راَج ) يُ ٢(

 حسن عبد احلميد.ملة ة والبهائيَّ وحقيقة البابيَّ  )،وما بعدها ٦٣ ص( د الكوري



  

  

  

  ارس ا وان

أد رة اء اأد ىا ا ز  :  

ة يف زمن الغيبة الكربٰى نجدهم  عي السفارة اخلاصَّ عًا ملن يدَّ إذا أجرينا تتبُّ 

  العناوين التالية: عياهتم ال خترج عن ة إلثبات مدَّ ة أدلَّ مون عدَّ قدِّ يُ 

ٍل  ل بشكعاء والضالة أهل االدِّ أدلَّ   وهو من أهمّ   ،الرؤٰى واألحالم   -  ١

  .عامٍّ 

التوسُّ ادِّ   -  ٢ بعلم  املعرفة  امتالك  والعلوم  عاء  واجلفر  احلروف  وعلم  م 

  عيها من كذبه.ر أدواهتا وإثبات صدق مدَّ الغريبة التي ال تتوفَّ 

  م.ه علم بال تعلُّ ف يف القلب، وأنَّ عاء امتالك النور الذي ُيقذَ ادِّ  -   ٣

  عاء إقامة املعجزات واإلتيان ببعض اخلوارق والكرامات. ادِّ  -   ٤

الرمل وقراءة    -   ٥ الكريم أو غريه، والتفاؤل برضب  االستخارة بالقرآن 

  وما شاكلها.  الكفِّ 

االتِّ ادِّ   -   ٦ املهدي  عاء  باإلمام  املبارش  وأشكال  رُ بُط   ̈ صال  خمتلفة  ق 

  . دةمتعدِّ 

عاء تأييد  ة اخلارقة كادِّ عاء التأييد بعامل امللكوت والقدرات التكوينيَّ ادِّ   -   ٧

  جربائيل وميكائيل وإرسافيل وغريهم من املالئكة.

  . Bأو السفراء   ة  عاء التأييد بأرواح األنبياء أو األئمَّ ادِّ  -   ٨

صفات  ادِّ   -   ٩ من  النصوص  يف  الواردة  والعالمات  األوصاف  انطباق  عاء 

  ة، كاليامين والقائم وغريها. ة أو الزمانيَّ ب أو األلقاب املكانيَّ َس البدن أو األخالق أو النَّ 
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ة وتطبيقها عٰىل األدعياء دون الرجوع إٰىل  تقطيع النصوص الروائيَّ   -  ١٠

العقالئيَّ  والرشعيَّ الضوابط  إسقاط  ة  وحماولة  النصوص،  عٰىل  االعتامد  يف  ة 

واألُ  املعتربة  املوازين  حملَّ صول  للنصوص  خمالفتها  واعتبارها    عند  االستدالل، 

  علومًا خمتلقة. 

األُ ادِّ   -   ١١ بعظائم  املعرفة  حتَّ عاء  سبقهم  من  يعرفها  مل  التي  ٰى  مور 

  األدعياء السابقني عليهم. 

يامن واألقسام غري  دعوٰى املباهلة مع املخالفني هلم واللجوء إٰىل األ  -   ١٢

  سة وغريها. املقدَّ  ة كقسم الرباءة من الذات الرشعيَّ 

واالطِّ ادِّ   -   ١٣ احلقائق  انكشاف  القلب  عاء  يف  النقر  بواسطة  عليها  الع 

  بالكشف والشهود.  ف عرَ والقرع فيه أو ما يُ 

واهتِّ ادِّ   -   ١٤ زخارفها  عن  واالبتعاد  بالدنيا  الزهد  اخلصوم  عاء  ام 

م هبم برسعة  هَ الدنيا وإلصاق التُّ م من أهل  ة أهنَّ ٰى املُطالِبني باألدلَّ واملخالفني وحتَّ 

ظ أيضًا اجلرأة الكبرية واأللفاظ القاذعة والقاسية جتاه خمالفيهم  الحَ كبرية، فيام يُ 

  مصحوبة بالتصعيد والتهويل. 

جزئيَّ   -  ١٥ أُ ادِّعاءات  ختتصُّ ة  االطِّ   خرٰى  يمكن  األدعياء،  الع  ببعض 

  عاء. االدِّ  عياهتم طيلة فرتة قرون من عليها من خالل مراجعة مدَّ 

ا :  

يدَّ  أنَّ من  احلجَّ عي  عن  ونائب  سفري  احلسن  ه  بن  عٰىل  ؤفادِّعا  ¨ة  ه 

  نحوين: 

أنَّ يدَّ   أنْ   -  ١ عامٌّ عي  نائب  خاص�   ه  سفريًا  وليس  له  اعنه  ذلك  وإثبات   ،

اخلاصُّ  واملحدَّ   طريقه  املعروفة  العلميَّ وموازينه  احلوزة  يف  لضوابط  دة  وختضع  ة 

  . ¨ة عنه إثبات الفقاهة والنيابة العامَّ واضحة يف 
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أنَّ يدَّ   أنْ   -  ٢ خاصٌّ عي  نائب  عنه    ه  مبارش  الغيبة    ̈ وسفري  عرص  يف 

  وهذا عٰىل نحوين:  ،الكربٰى 

أنْ إمَّ   -أ   الرابع،  يدَّ   ا  السفري  بعد  انقطاعها  بعدم  القول  مع  السفارة  عي 

أنْ  هنا  بني    وعليه  واحد  بعد  واحدًا  السفراء  بأسامء  أنْ يأتينا  إٰىل  الرابع    السفري 

إليه   األمر  املدَّ   - يصل  ثمّ -عي أي  ثَ ثبِ يُ   ،  لنا، ولو كان  ذلك  هذا حق� مَّ ت  مثل    ا ة 

  لبان. 

يدَّ   -ب   بانقطاعها  أو  القول  مع  ذلك  السفارة    - عي  السفري    - أي  بعد 

ها  ا ببدئم بانقطاع السفارة، وللتسليم منَّ سلِّ ة ثانية، فهو هنا يُ بدأت به مرَّ   الرابع ثمّ 

تقدَّ   بدَّ   ال ما  مع  إذ  ذلك،  عٰىل  قاطع  دليل  أدلَّ من  من  انتهائها  م  عٰىل  قاطعة  ة 

أنَّ  بذلك  ادَّ وتسليمه  فقد  ذلك  مع  ولكن  دعوٰى،  هكذا  مثل  إثبات  له  عاها  ٰى 

  كالمنا.  بعض، وهذا هو حملُّ 

ة يف زمان الغيبة  للنيابة اخلاصَّ   مدعٍ   عدم التصديق أليِّ   فاألصل يف املسألة: 

  الكربٰى. 

ادُّ  فقد  كان  أدلَّ وكيف  وجود  أمهّ عي  آنفًا  ذكرنا  يف  و  ،هاة  ننقاشها  سوف 

  . الدروس اآلتية إْن شاء اهللا تعاىلٰ 

 *   *   *  



  

  

  

 رس اناوا  

أدرة وء اأد   

وا ا ود ل: ا رة اى اد  

  ز ا اى:

أدلَّ   لعلَّ  أقوٰى  هو  األحالم  الداللة  دليل  يف  وأشمله  السفارة  أدعياء  ة 

بل    - عيًا  نجد مدَّ ام  وأكثره استعامالً منهم ودورانًا عٰىل ألسنتهم، وألجل ذلك قلَّ 

  مل يعتمد عٰىل األحالم والرؤيا يف تثبيت دعاواه.  - مل نجد  

األدعياء: أحد  أينِّ وقصَّ (  يقول  اللقاء  هذا  نائًام  ة  الليايل  من  ليلة  يف  كنت   

كأنَّ  املنام  يف  رؤيا  املهدي    فرأيت  سيِّ   ̈ اإلمام  رضيح  من  حممّ بالقرب  د  د 

  .)١( )ت وكانت الساعة الثانية ليالً وأمرين باحلضور للقائه، وبعد ذلك استيقظ 

  ة الرؤيا:يَّ عٰىل حّج  ممَّا استدلُّوا به

  دة، منها: ا من القرآن الكريم فاآليات متعدِّ أمَّ  -   ١

   قوله تعاٰىل:   -أ  
َ
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  قوله تعاٰىل:  - ج 
َ
رَ َوق

َ
 أ

�
 إِ�

ُ
َمِلك

ْ
 ا�

َ
رَ  ىٰ ال

َ
  . )٤٣(يوسف:  اٍت َسبَْع َ�ق

  وغريها من اآليات. 
 

 ة اللقاء، منشورة تفاصيلها يف موقعه.قصَّ  /اطع السلميگ ) أمحد إسامعيل ١(



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٢١٢

داللتها: إبراهيم    نَّ أ  وتقريب  من  الرؤيا  وقوع  يف  رصحية  اآليات  هذه 

وأهنَّ ويوسف   كام  أيضًا،  وفرعون  حتقَّ ،  قد  الوقت  نفس  يف  فداللة  ا  قت، 

حجَّ  املنام وكوهنا  يف  ممَّ الرؤيا  شكَّ ة  ال  حتَّ   ا  عدَّ فيه،  أهمّ ٰى  من  ق  رُ ُط   ه بعضهم 

  عون.  نحن فيه من االستدالل عٰىل ما يدَّ ، فضالً عامَّ )١( ¨القائم العلم بخروج  

  ة روايات، عمدهتا: ا من الروايات فذكروا عدَّ أمَّ  -   ٢

: «من رآين يف منامه فقد  عن رسول اهللا    ، عن اإلمام الرضا    - أ  

يتمثَّ   رآين ألنَّ  ل يف صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي وال يف  الشيطان ال 

شيعتهم من  واحد  من    نَّ إو  ، صورة  جزءًا  سبعني  من  جزء  الصادقة  الرؤيا 

  .)٢( ة»النبوَّ 

أنَّ  النبيَّ   والرواية رصحية يف  يرٰى  األئمَّ   األكرم    من  ،  ة  أو أحد 

أيَّ  فإنَّ   بل  الشيعة  من  يتمثَّ   واحد  ال  الرؤيا  الشيطانهذه  هبا  ليس    ،ل  وما 

  . للشيطان فيه نصيب فهو حقٌّ 

رواه حممّ   -   ب الشيباين عن برش  ما  بن بحر  اس حيث  النخّ بن سليامن  د 

الليلة  دة نرجس  ورد فيه عٰىل لسان السيِّ  املسيح  كأنَّ  : (... فأريت يف تلك 

وعدَّ  احلواريِّ والشمعون  من  جدِّ ة  قرص  يف  اجتمعوا  قد  فلامَّ ني  استيقظت  ي...،   

نومي أش أنْ من  القتل...)هذه الرؤيا عٰىل أيب وجدِّ   أقصَّ   فقت  أنْ   ، ي خمافة    إٰىل 

دة النساء قد زارتني ومعها مريم  سيِّ   نَّ أ تقول: (... فرأيت أيضًا بعد أربع ليال ك

 كانت الليلة القابلة جاءين  تقول: (... فلامَّ   إٰىل أنْ   ،بنت عمران وألف وصيفة...)

حممّ  فرأيته...)  د  أبو  منامي  الداللة يف حجّ   ،)٣( يف  املنام يَّ والرواية ظاهرة    ، ة 

  . ياعظيمة عٰىل هذه الرؤ اً بت آثار ا رتَّ وأهنَّ 

 
 .)١٤٠ ص( عبد الرزاق هاشم الديراوي لة ) جامع األدلَّ ١(

 . )٣١٩١/ ح ٥٨٥و ٥٨٤/ ص ٢(ج ) من ال حيرضه الفقيه ٢(

 . )١/ ح ٤١/ باب ٤٢٣ - ٤١٧(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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ة األحالم ولزوم  يَّ هبا األدعياء عٰىل حجّ   وهناك عدد من الروايات استدلَّ 

  :)١( باعهااتِّ 

  ها: ويردُّ 

ذُ   نَّ أالً:  أوَّ  قرآنيَّ   رَ كِ ما  آيات  خاصَّ من  وروايات  باملعصوم  ة  عٰىل    ة 

اآل  لرؤيا  التفسري  أو  الرؤيا  املَ مستوٰى  كرؤيا  الروايات،  لِ خرين  يف  ورد  ما  أو  ك 

ت من  رسِّ ة رؤيا غري املعصوم إذا فُ يَّ عاء التعميم حيتاج إٰىل دليل يف إثبات حجّ فادِّ 

  غري املعصوم، وهو مفقود، بل الدليل موجود عٰىل العدم كام سيأيت. 

ة وللجميع  تكون حجَّ   ا أنْ ة، فإمَّ ة للرؤيا واألحالم ذاتيَّ يَّ احلجّ  إنَّ   قلت:  إنْ 

أنْ وإمَّ  حجَّ   ا  تكون  أنَّ ال  مع  وللجميع،  الروايات    ة  كام  أثبت  الكريم  القرآن 

  مة. ة املتقدِّ تها، فالتعميم مستبطن بنفس األدلَّ يَّ حجّ 

ت  دَ جِ فمتٰى وُ ز والذي به التفصيل هو العصمة،  املميِّ   عي أنَّ نا ندَّ إنَّ   قلت: 

دة بدائرة  ة حمدَّ يَّ ا مع عدم العصمة فاحلجّ ة مطلقًا رؤيا أم غريها، وأمَّ يَّ ثبتت احلجّ 

ته، والرؤيا مل يقم  يَّ ا القطع والرؤيا ليست منه، أو ما قام الدليل عٰىل حجّ قة إمَّ ضيِّ 

  تها مطلقًا. يَّ دليل عٰىل حجّ 

وٰىل  يم موجود وهو الرواية األُ الدليل عٰىل التعم  عون أنَّ م يدَّ إهنَّ قلت:    إنْ 

يتمثَّ   «من رآين يف منامه فقد رآين ألنَّ   :مت وجاء فيهاالتي تقدَّ  ل يف  الشيطان ال 

  صوريت وال يف صورة أحد من أوصيائي...». 

تدلُّ   إنَّ   قلت: ال  وأمثاهلا  الرواية  مدَّ   هذه  عديدة،  عٰىل  وجوه  من  عاهم 

  منها: 

، فاملستند  اكان حكًام عقائدي�  ق املنام والرؤيا إنْ من مالحظة متعلَّ  بدَّ  ال   -  ١

  ه، وإنْ عة يف حملِّ ة املتنوِّ ت عليه األدلَّ ة هو القطع حرصًا كام دلَّ يف املسائل العقائديَّ 

 
 .)٤٥و ٣٤ ص( ضياء األنصاري الزيديل الرؤيا يف مفهوم أهل البيت راجع: ) ١(
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ة  ين هو األدلَّ املستند يف مسائل فروع الدِّ  فالرضورة قائمة عٰىل أنَّ  اكان حكًام فرعي� 

ما   أو  عبارات  األربعة  يف  عليه  ستقف  كام  األحالم  منها  وليس  مقامها،  يقوم 

  ة له أصالً وال إلزام فيه.يَّ كان غري ذلك فال حجّ  علامئنا، وإنْ 

وهو    ، ا خرب واحدع سندي، ألهنَّ هذه الرواية وأمثاهلا حتتاج إٰىل تتبُّ   نَّ أ  -   ٢

من    : أنَّ معناه داللةً   ته سندًا فإنَّ يَّ منا حجّ ة ما مل يقم عليه دليل، ولو سلَّ ليس بحجَّ 

الشيطان ال    يراهم يف املنام فإنَّ   ثمّ   ة أو األئمَّ   ة للنبيِّ كانت له مشاهدة حقيقيَّ 

  السالبة بانتفاء املوضوع.  ة عٰىل حدِّ ا من مل يسبق له ذلك، فالقضيَّ ل هبم، أمَّ يتمثَّ 

من حجّ   نسأل:  -  ٣ املقصود  هو  الرؤيا؟يَّ ما  مستقلٌّ   ة  دليل  هي  من    هل 

قلنااألدلَّ  لو  كام  فإنْ   : ة  وهكذا،  دليل،  الرباءة  دليل،  كذلك    االستصحاب  كان 

األدلَّ   بدَّ  فال األحالم وحدود حجّ يَّ ة عٰىل حجّ من بحث  النقطة  وتقدَّ   ، تهايَّ ة  م يف 

احلجّ   وإنْ   ، وٰىل عدم ذلكاألُ  من  املقصود  بيانه، فال    بدَّ   ة شيئًا آخر فاليَّ كان  من 

  حكم عٰىل جمهول. 

احلجّ   إنَّ   قلت:  نْ إ من  من  يَّ املقصود  فهي  االنطباق،  يف  التشخيص  هو  ة 

  ة انطباق املفاهيم أو العناوين عٰىل اخلارج. أدوات صحَّ 

ه من القضايا  ألنَّ   ،ة االنطباقال حاجة بنا إٰىل األحالم إلثبات صحَّ   قلت: 

بُ الوجدانيَّ  وقد  معها،  قياساهتا  التي  أو  آليَّ   َث حِ ة  املنطق  عن  يف  الكشف  ات 

  منها األحالم.  املطابقة، ومل يبحثوا أنَّ 

ا ال تعدو  ة بنحو من األنحاء، فإهنَّ يَّ لألحالم حجّ   لنا وفرضنا أنَّ لو تنزَّ   - ٤

الواحد، والذي ال  أنْ  النظر فيه إٰىل الطريق ووثاقة    بدَّ   تكون عٰىل غرار خرب  من 

فإنْ  ال متَّ   الناقل،  وإالَّ ال    أنْ   بدَّ   ت  بغريه  معارضًا  فإنَّ يكون  عن  يَّ حجّ     تسقط  ته 

ثانية فإنَّ   . االعتبار   بدَّ   بل ال   ، ة ال يعني األخذ هبا مطلقاً يَّ التسليم باحلجّ   وبعبارة 

  . عامٍّ  ة بشكلٍ يَّ ختضع لضوابط احلجّ  أنْ 
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نرجس  السيِّ   إنَّ قلت:    إنْ  منامها،  حترَّ   دة  يف  رأته  ما  عٰىل  بناًء  كت 

  ؟ ة عن املناماتيَّ تنفون احلجّ فكيف 

حترَّ   أنْ   قلت:  أنْ تكون  دون  فقط  املنام  عٰىل  بناًء  أمارة    كت  لدهيا  تكون 

عٰىل ذلك    خرٰى توجب االطمئنان هلا، هذا ما ال يمكن التسليم به، واخلرب الدالُّ أُ 

دالليَّ  مناقشات  وسنديَّ فيه  أنَّ   .ةة  املعصوم ترصُّ   عٰىل  حضور  زمان  يف  كان    ، فها 

إٰىل    . كت عٰىل ضوئهاه كان عندها عالمات توجب االطمئنان فتحرَّ ولعلَّ  مضافًا 

  ة علينا. فها ليس حجَّ ترصُّ  أنَّ 

فات حصلت بسبب املنامات وكانت يف  ما ورد من أحداث أو ترصُّ   فكلُّ 

ف واحلديث ليس  الترصُّ   أنَّ   نا نطمئنُّ فإنَّ   زمان وجود األنبياء واملعصومني  

ة عندنا بنحو  احلجَّ   ته، فإنَّ يَّ ام إلمضاء املعصوم وحجّ ته، وإنَّ يَّ وحجّ معلوالً للمنام  

  مطلق هو قول املعصوم وفعله وتقريره دون سواه. 

ة مطلقًا،  ة ليست حجَّ مور الشخصيَّ قة باألُ الرؤٰى املتعلِّ   م أنَّ سلِّ نُ قلت:    إنْ 

املتعلَّ أمَّ  كان  ما  األُ ا  فيها  العامَّ ق  ختتصُّ مور  ال  فهي  هو  بالرا  ة  فيها  واحلال  ئي، 

ة فعٰىل الناس التصديق  ا عامَّ ، فحيث إهنَّ ¨احلال يف دعوٰى السفارة عن اإلمام  

  هبا واإلذعان. 

  قلت: 

  عيه. عهدته عٰىل مدَّ  م هكذا تقسيم، فإنَّ سلِّ ال نُ  -   ١

سلَّ   -  ٢ نُ لو  فال  أنَّ سلِّ مناه،  حجّ جمرَّ   م  يوجب  الرؤيا  عموم  عٰىل  يَّ د  تها 

احلجّ   اآلخرين، ألنَّ  تقدَّ يَّ مناط  األدلَّ ة عٰىل ما  هو  لنَُقلم  أو  األربعة فقط،  هو    : ة 

  املعصوم وما يصدر عنه. 

ة فال تعدو كوهنا خرب آحاد حيتاج إٰىل موازين إثبات  ا حجَّ منا أهنَّ لو سلَّ  -  ٣

  ة خرب الواحد. يَّ ت يف باب حجّ ثَ حِ صدقه من التي بُ 



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٢١٦

تنزَّ   -   ٤ ليست قطعيَّ لو  االعتامد عٰىل  ة داللةً لنا، فهي  السبيل إٰىل  ، وكيف 

فنُ به نضبط مضموهنا  ميزان  يوجد  ما  كذِّ ق ما هو صادق ونُ صدِّ داللتها وال  ب 

كاذب باحلواسِّ ؟  هو  مشاهد  غري  آخر  عامل  من  صورة  ال  فالرؤيا  العامل  وذاك   ،

نعرف موازين الصدق واملطابقة فيه مع عاملنا، فنحن ال نضمن سالمة املنام من  

األح وحتكُّ أضغاث  الشياطني  وإلقاء  ال  الم  كام  الصورة،  هذه  العوامل يف  تلك  م 

ة للكالم عند العقالء هو يف  يَّ احلجّ   ة نقل الناقل هلذه الصورة، فإنَّ نعلم مقدار دقَّ 

العقالء جارية عٰىل    دة وواضحة، وال نجزم أنَّ اليقظة وضمن موازين حمدَّ  سرية 

ال يوجد دليل    : قالفكيف يُ   خرٰى. ن عوامل أُ ل منقَ األخذ هبا واالعتامد عليها فيام يُ 

  ؟ عي السفارة يف الغيبة الكربٰى عٰىل تكذيب مدَّ 

مدَّ   ثانياً: املنام  بناًء عٰىل أنَّ   -  عي السفارة يف الغيبة الكربٰى نسأل  ه رأٰى يف 

  فإنَّ  م عليهم؟كَ وبامذا ُحي  ؟قك بعض الناسصدِّ ما هو املوقف إذا مل يُ  :-  ه سفريأنَّ 

هو العلم أو    - عثوا إٰىل الناس ل األنبياء الذين بُ بَ ٰى من قِ حتَّ   - االحتجاج    املدار يف 

  املعجزة. 

عليهم بالعلم أو اإلعجاز، فال وجه إلدخال املنام كوسيلة   قال: نحتجُّ  فإنْ 

  عٰى. يف إثبات املدَّ 

نحتجُّ   وإنْ  باملنام    قال:  املدَّ   -عليهم  رآه  ما  فقط  وبخصوص  فهو    - عي 

م  بعد ذلك االحتجاج به، وتقدَّ  ة ما يراه عٰىل الناس، ثمّ يَّ الً بإثبات حجّ مطالب أوَّ 

  وسيأيت املزيد أيضًا.  ،الً عدم إمكان ذلكيف النقطة أوَّ 

إنْ أمَّ  نحتجُّ   ا  فنقول: ماذا    قال:  منامهم،  بأنفسهم يف  هم  يرون  بام  عليهم 

  عيًا بالباطل؟ تقول يف رؤيا من يراك شيطانًا ومدَّ 

  . قال: هذه رؤيا باطلة فإنْ 

  ا باطلة؟ ورؤيا غريك وأهنَّ  ا حقٌّ قلنا: ما هو وجه التفصيل بني رؤياك وأهنَّ 



 ٢١٧ ...................  أدلَّة أدعياء السفارة ومناقشتها والثالثون: التاسعالفصل الثالث/ الدرس 

  ، ثبت املطلوب يف إبطال دعواه. قال: هذه رؤية حقٍّ  وإنْ 

منام حيتاج إٰىل تفسري، فكيف    كلَّ   فإنَّ   ، األحالم   ة كلِّ يَّ منا بحجّ لو سلَّ   : ثالثًا 

  د يف التطبيق. من وضع ميزان حمدَّ   بدَّ   ال   ؟ هذا مطابق للواقع وذاك خمالف   نجزم أنَّ 

  ة الرؤٰى واألحالم مطلقًا، منها: يَّ ة عديدة تنفي حجّ ة روائيَّ توجد أدلَّ  رابعاً: 

  أعزّ  دين اهللا   : «... إنَّ ورد يف اخلرب الصحيح عن أيب عبد اهللا   -  ١

  .)١( رٰى يف النوم»يُ  من أنْ 

يا مفضَّ : «... فكِّ ل مع اإلمام الصادق  يف حديث املفضَّ   -  ٢ ل يف  ر 

كلُّ فإهنَّ   ،األحالم... كانت  لو  كلُّ ا  الناس  لكان  تصدق  كانت  ها  ولو  أنبياء،  هم 

مل  كلُّ  تكذب  تصدق  ها  فصارت  له،  معنٰى  ال  فضالً  كانت  بل  منفعة،  فيها  يكن 

  . )٢(االعتامد» مد عليها كلُّ عتَ  يُ وتكذب كثريًا لئالَّ  ،أحيانًا فينتفع هبا الناس...

قوله   ثمّ الحظ  كثريًا»،  «تكذب  علَّ   :  به  ما  كذهبا    ل  وجه  من 

  ة وال قانون عامٌّ يَّ االعتامد»، فاألحالم ليس فيها قاعدة كلّ   مد عليها كلُّ عتَ  يُ «لئالَّ 

ل عليه، وما كان يف زمان  عوَّ ال يُ   منضبط يف مجيع األزمنة، وما طابق الواقع صدفةً 

  فقط.  ة فيه هو املعصوم فاحلجَّ 

: «أخربين  عن زرارة، قال: قال أبو عبد اهللا      ما رواه الكيشِّ   -   ٣

أنَّ  أيزعم  محزة،  آتيهأيب  عن  إالَّ   ،»؟   يأتيه  ما  واهللا  «كذب  قال:  نعم،    قلت: 

صورة شاء،    ن يأيت الناس يف أيِّ املتكوِّ   : ط شيطانًا يقال لهإبليس سلَّ   ن، إنَّ املتكوِّ 

جييء   اهللا ما يستطيع أنْ ال و و ،شاء يف صورة كبرية شاء يف صورة صغرية، وإنْ  إنْ 

  .)٣( »  يف صورة أيب

 
 .)١/ باب النوادر/ ح ٤٨٢/ ص ٣(ج  ) الكايف١(

 . )٤٤و ٤٣(ص  ل) توحيد املفضَّ ٢(

 .)٥٣٧/ ح ٥٨٩/ ص ٢(ج ) اختيار معرفة الرجال ٣(
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ك به من قول رسول اهللا    ظاهر عىلٰ يف هذه الرواية جواب   :  ما ُيتََمسَّ

، فإنَّه ناظر إليه  )١( »من رآين يف املنام فقد رآين فإنَّ الشيطان ال يتمثَّل يف صوريت«

  نحو الرصاحة والتفسري.  وناٍف له عىلٰ 

قال: قلت    ،د بن القاسم النوفيلعن حممّ   ما رواه الشيخ الصدوق   - ٤

ام رأٰى الرؤيا  املؤمن يرٰى الرؤيا فتكون كام رآها، وربَّ  :الصادق  أليب عبد اهللا 

«إنَّ  فقال:  شيئًا؟  تكون  ممدودة    فال  حركة  روحه  من  خرجت  نام  إذا  املؤمن 

ما رآه روح املؤمن يف ملكوت السامء يف موضع التقدير    صاعدة إٰىل السامء، فكلُّ 

  .)٢(م...»ما رآه يف األرض فهو أضغاث أحال ، وكلُّ والتدبري فهو احلقُّ 

  ة الرؤيا: يَّ أقوال علامء الطائفة يف حجّ  خامساً: 

كان  (  :  كام نقله الشيخ أبو الفتح الكراجكي  قول الشيخ املفيد  -   ١

ه إله كفرعون  عي يف اليقظة أنَّ يدَّ   يقول: إذا جاز من برش أنْ   -املفيد   - شيخي 

املانع من أنْ ة حيلة البرش وزوال اللبس يف  ومن جرٰى جمراه، مع قلَّ    اليقظة، فام 

ن منه  ن إبليس بام ال يتمكَّ مع متكُّ   ؟ه نبيٌّ عي إبليس عند النوم بوسوسته له أنَّ يدَّ 

من املنامات... ما هو    ح لك أنَّ وضِّ ا يُ البرش، وكثرة اللبس املعرتض يف املنام، وممَّ 

  ك ترٰى الشيعي يقول: رأيت يف املنام رسول اهللا  ومنها ما هو باطل، أنَّ   حقٌّ 

املؤمنني   أمري  طالب  ومعه  أيب  بن  به...  عيلُّ  باالقتداء  ترٰى    ثمّ   ، يأمرين 

يف النوم ومعه أبو بكر وعمر وعثامن وهو    رأيت رسول اهللا   :الناصبي يقول

بمحبَّ  أنَّ   ،تهم...يأمرين  حمالة  ال  حقٌّ   فتعلم  املنامني  با   أحد  فأوٰىل  واآلخر  طل، 

أنْ  احلقُّ   األشياء  صحَّ   يكون  عٰىل  اليقظة  يف  بالدليل  ثبت  ما  تضمَّ منهام  ما  نه  ة 

  .)٣( ة عن فساده وبطالنه...)والباطل ما أوضحه احلجَّ 

 
 ). ٣٦/ ص ١صحيح البخاري (ج ) ١(

 ).٢٣١/١٥/ ح ٢٠٩و ٢٠٨(ص  ) أمايل الصدوق٢(

 .)٢١٣(ص  ) كنز الفوائد٣(
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السيِّ   -   ٢ املنامات  (  يف جواب مسائل:  ) رسائله(يف    د املرتٰىض  قال  يف 

  ؟ ...ومن فعل من هي ؟ صحيحة هي أم باطلة

أنَّ   اجلواب: ألنَّ   اعلم  العقل،  السهو،    النائم غري كامل  من  النوم رضب 

لنقصان عقله وفقد   ،والسهو ينفي العلوم، وهلذا يعتقد النائم االعتقادات الباطلة

إنَّ  املنامات  يبتدعلومه، ومجيع    ا النائم يف نفسه، وال جيوز أنْ أ هب ام هي اعتقادات 

ه  وأنَّ   ، ه قد ماتوأنَّ   ،رأسه مقطوع  نائم يرٰى أنَّ ال ألنَّ   ، تكون من فعل غريه فيه...

يعتقد   وإذا جاز... أنْ  ،ه خالف ذلك كلَّ  قد صعد إٰىل السامء، ونحن نعلم رضورةً 

أنَّ  الرساب  يف  املراليقظان  ويف  ماء،  أنَّ ده  املاء  يف  كان  إذا  وهو عٰىل  ي  مكسور،  ه 

النائم وهو من   جاز ذلك يف أالَّ واحلقيقة صحيح، لرضب من الشبهة واللبس،    

و أبعد  أقرب؟  إىلٰ الكامل  أنْ   النقص  يتخيَّ قسَّ يُ   وينبغي  ما  أنَّ م  النائم  إٰىل  ل  يراه  ه 

  .)١( أقسام ثالثة...) إٰىل آخر عبارته  

من    دنا يفما يقول سيِّ (   :  مة احليلِّ ا ابن سنان العالَّ د مهنَّ سأل السيِّ   -  ٣

ينهاه عن   وأوهو يأمره بيشء  ة  بعض األئمَّ  وأ رأٰى يف منامه رسول اهللا  

مع  نهاه عنه أم ال جيب ذلك؟  يبه واجتناب ما    رَ مِ يشء؟ هل جيب عليه امتثال ما أُ 

سيِّ   صحَّ ما   اهللا  عن  رسول  فإنَّ أنَّ   دنا  رآين  فقد  منامه  يف  رآين  «من  قال:    ه 

، وما قولكم لو  املرويَّة عنه   وغري ذلك من األحاديث  ، ل يب»الشيطان مل يتمثَّ 

  ). ؟... كان ما أمر به أو هنٰى عنه عٰىل خالف ما يف أيدي الناس من ظاهر الرشيعة

ر اهللا رضحيه (فأجاب   ا  ما خيالف الظاهر فال ينبغي املصري إليه، وأمَّ ( :  )نوَّ

عطي وجوب  ال يُ   رؤيته  وما يوافق الظاهر فاألوٰىل املتابعة من غري وجوب،  

  .)٢( )باع يف املنام االتِّ 

 
 ). ١١ - ٩/ ص ٢(ج  رسائل الرشيف املرتٰىض ) ١(

 ). ١٥٩/ مسألة ٩٨و ٩٧أجوبة املسائل املهنَّائيَّة (ص ) ٢(
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احلرُّ   -   ٤ بأنَّ (  : العاميل    الشيخ  الروايات  الرؤيا    وتواترت  بعض 

األحكام   مجيع  يف  الرجوع  بوجوب  أيضًا  وتواترت  كاذب،  وبعضها  صادق 

  .)١( )ة إٰىل أهل العصمة  الرشعيَّ 

أمَّ يَّ فاحلجّ  فقط،  املعصوم  لإلمام  هي  املطلقة  غريه  ة  احلجّ ا  له  ثبت  ة  يَّ فام 

يُ  الواحد  عليه الدليل، واألحالم األصل فيها عدم    ذ به بمقدار ما دلَّ ؤَخ كخرب 

  .)٢( ة جزماً يَّ ة عدم احلجّ يَّ األصل يف مشكوك احلجّ  ألنَّ   ،تهايَّ حجّ 

 *   *   *  

 
 ). ٦٩٠/ ص ١(ج ة املهمَّ ) الفصول ١(

 .)املقصد السادس/ مباحث الظنِّ / ٣١٠/ ص ٢(ج صول ) كفاية األُ ٢(



  

  

  

  ارس ارن

أدرة وء اأد   

:ما ه: اوف وا  ك اء ااد  

احلروفادِّ  بعلم  املعرفة  امتالك  والتوسُّ   )١( عاء  الغريبة  والعلوم    ، مواجلفر 

العلم نور    ، ودعوٰى أنَّ ل فيه علم النجوم واألرواح واالرتباط بعامل اجلنِّ دِخ ونُ 

  م. ف يف القلوب بال تعلُّ قذَ يُ 

  واجلواب عنه: 

  ،ةة وقطعيَّ بة عليها علميَّ وال تكون النتائج املرتتِّ  ،ةيَّ هذه العلوم علوم ظنّ نَّ أ

من إمضائها من    بدَّ   ة الة والعقائديَّ االستناد إليها يف املسائل الرشعيَّ   ولكي يصّح 

وغري  بَ قِ  مفقود  األمرين  وكال  وقواعدها،  قوانينها  عٰىل  الوقوف  بعد  الشارع  ل 

، فليس بيدنا قواعد هذه العلوم وال قوانينها وضوابطها، وال يوجد دليل  متيرسَّ 

املقدَّ   أنَّ  وأجاز الشارع  عليها  اعتمد  الوظائف    س  حتديد  يف  إليها  االستناد 

  ة. ينيَّ ة وحتصيل العقائد الدِّ الرشعيَّ 

العامَّ  القاعدة  حتت  حجّ فتدخل  عدم  من  العقالء  ذكرها  التي  الظنِّ يَّ ة    ، ة 

 َومَ   وأشار إليها القرآن الكريم يف قوله تعاٰىل: 
َ

ن� ال
�
 الظ

�
ا إِن

�
 َظن

�
ُُهْم إِال َ�

ْ
�

َ
بُِع أ

�
  ا يَ�

 اَهللا َعِليٌم بِمَ 
�
 إِن

ً
ئا

ْ
�

َ
َق� ش

ْ
ِ� ِمَن ا�

ْ
غ

ُ
� 

َ
ون

ُ
َعل

ْ
ف

َ
  ). ٣٦(يونس:   �ا �

 
ه مصيب بدعواه عن  عي أنَّ ألمحد إسامعيل يدَّ   )٥٥/ ص  ١(ج    ) يف كتاب اجلواب املنري عرب األثري١(

 ).٣٥طريق علم احلروف، فراجع السؤال (
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ا ا: اّدء إ اات وان  اارق 

  واات:

  :)١( واجلواب عنه

وصحَّ   نَّ أ كان  لو  أنَّ   هذا  ولكن  منه،  مانع  من  فال  هو  وأين  ذلك،  هلم  ٰى 

ن كانت هلم القدرة عٰىل ذلك، كانوا  األولياء واألنبياء والصلحاء ممَّ   دعواهم، فإنَّ 

يُ  بام  سجَّ طلَ يقومون  وكم  منهم،  لألنبياء  ب  معاجز  لنا  التاريخ  كام  )٢( ل   ،

ملا توانوا    افلو كان هلؤالء قدرة اإلعجاز حق�   ، الً ل القرآن الكريم ذلك مفصَّ سجَّ 

 
الغيبة  ١( عن  بسنده    جة كشف أمر احلالَّ قصَّ   )٣٧٦/ ح  ٤٠٢و  ٤٠١  ص() ذكر الشيخ الطويس يف 

حممّ  ابن  اهللا  هبة  نرص  الكاتبأيب  ل  ،د  أنْ امَّ ـقال:  تعاٰىل  اهللا  أراد  احلالَّ     أمر  ويُ يكشف  ر ظهِ ج 

 رقته وتتمُّ ز عليه خم ن جتوممَّ   النوبختي    أبا سهل إسامعيل بن عيلٍّ   زيه، وقع له أنَّ فضيحته وُخي 

أبا سهل كغريه من الضعفاء يف هذا األمر بفرط جهله،    أنَّ   ه إليه يستدعيه وظنَّ عليه حيلته، فوجَّ 

أنْ وقدَّ  ويتسوَّ يستجرَّ   ر  (به)  فيتمخرق  إليه  فيستتّب ه  عٰىل غريه،  بانقياده  من    ف  إليه  له ما قصد 

وحملِّ  الناس  أنفس  يف  سهل  أيب  لقدر  الضعفة،  عٰىل  والبهرجة  أيضًا  احليلة  واألدب  العلم  من  ه 

إيَّ  مراسلته  يف  له  ويقول  الزمان  إينِّ   اه:عندهم،  صاحب  وكيل     -   َّأو يستجرُّ وهبذا  كان   الً 

ثمّ هَّ اجلُ  إٰىل غريه    ال  منه  ما  -يعلو  وإظهار  بمراسلتك  ُأمرت  لتقوي    وقد  لك  النرصة  تريده من 

   أسألك أمرًا يسريًا خيفُّ يقول له: إينِّ   فأرسل إليه أبو سهل    نفسك، وال ترتاب هبذا األمر.

أينِّ  والرباهني، وهو  الدالئل  يديك من  عٰىل  ظهر  جنب ما  أُ مثله عليك يف  رجل  اجلواري    بُّ حِ  

إليهنَّ  منهنَّ وأصبو  أحتظَّ عدَّ   ، ويل  يُ   ،اهنَّ ة  عنهنَّ عِ بوالشيب  إليهنَّ بغِّ [ويُ   دين  أنْ ضني  وأحتاج   [ 

،   انكشف أمري عندهنَّ ذلك، وإالَّ   ة شديدة ألسرت عنهنَّ ل منه مشقَّ مجعة، وأحتمَّ   خضبه يف كلِّ أُ 

تغنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته، وجتعل حليتي    ريد أنْ فصار القرب بعدًا والوصال هجرًا، وأُ 

إٰىل مذهبك، مع ما يل يف ذلك من    ل بقولك، وداعٍ  طوع يديك، وصائر إليك، وقائسوداء، فإينِّ 

ه قد أخطأ يف مراسلته  ج من قوله وجوابه علم أنَّ  سمع ذلك احلالَّ فلامَّ   البصرية ولك من املعونة.

يُ   عنه ومل يردّ   وجهل يف اخلروج إليه بمذهبه، وأمسك ه  ل إليه رسوالً، وصريَّ رِس إليه جوابًا، ومل 

ر أمره عند الصغري والكبري، وكان  وشهَّ  ،أحد ُأحدوثة وضحكة ويطنز به عند كلِّ  أبو سهل 

 هذا الفعل سببًا لكشف أمره وتنفري اجلامعة عنه. 

  . ة  واألئمَّ   األكرم    معاجز النبيِّ ل فيه  ) أجزاء، سجَّ ٨د هاشم البحراين يف ( مدينة املعاجز للسيِّ ) ٢(
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ادِّ أبدًا وملا تأخَّ  أنَّ   .رصف دعوٰى فارغة  ام هل عاؤه روا، فال يعدو  إٰىل  نا ال  مضافًا 

وإنَّ  ودعواه  كالمه  ببطالن  للقطع  باملعجزة  تُ نطالبه  الشكِّ طلَ ام  حني  املعجزة    ب 

  والرتديد بصدقه. 

ا اا: ارة آن ا، وب ا واءة 

: و ا  

عون،  ة ما يدَّ ة إثبات صحَّ ا من أدلَّ أهنَّ   )١( عٰى بعضهما االستخارة فقد ادَّ أمَّ 

م  لِّ م يف الرؤيا، فال يوجد دليل عٰىل االعتبار، ولو ُس والكالم فيها هو عني ما تقدَّ 

  ا ال تفيد القطع. عٰىل أهنَّ  ؟ تهيَّ وجود دليل فام هي حدوده ومساحة حجّ 

الكفِّ أمَّ  وقراءة  الرمل  برضب  التفاؤل  هو    ا  فيها  فالكالم  شاكلها،  وما 

  م يف الدليل الثاين ونقضه. كالم املتقدِّ ال

املدَّ  هذه  يف  الفصل:  أنْ وكلمة  املستندات  هذه  إٰىل  فيها  والركون    عيات 

ة سواء ما كان منها األحالم أم االستخارة  يَّ هذه املستندات بأمجعها ظنّ  يقال: إنَّ 

له وال جيوز  ة  يَّ ال حجّ  الظنَّ   نَّ إأم علم احلروف واجلفر وغريها، و  أم قراءة الكفِّ 

  يكون مصيبًا.   ه ال يكشف عن الواقع فضالً عن أنْ ألنَّ   ،باعهاتِّ 

اد :ا اء ا  ل ا¨ ُ  ق

 لدةوأ:  

  اجلواب عنه:

عيه عن طريق املنام أو االستخارة  صال املبارش يدَّ عي لالتِّ كان املدَّ   إنْ   -   ١

 
هة  اطع السلمي كام يف عدد من إجاباته عٰىل الرسائل املوجَّ گ أمحد إسامعيل  ) كام هو احلال يف املدعوِّ ١(

األثري  عرب  املنري  اجلواب  فراجع  ،  )١٢٩/ ص  ٦، وج  ٥٥/ ص  ٤، وج  ٤٨/ ص  ٣(ج    إليه، 

 وغريها من املوارد. 
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معنيَّ  شخص  اإلمام عٰىل  هو  ويقول  أنَّ ¨    دعواه  بحسب  عنه  أخذ  والذي  ه  ، 

صته، أو ألجل التطبيق عليه عن  االستخارة هي التي شخَّ   أخذه عن اإلمام ألنَّ 

تقدَّ  ما  أو  احلروف  علم  ومدَّ طريق  وجوه  من  ذكره  الثاين  م  الدليل  يف  عيات 

  م اجلواب عنه. والرابع، فهذا تقدَّ 

ط هذه األشياء، فهذه رصف دعوٰى  عيه بال توسُّ عي يدَّ كان املدَّ   وإنْ   -  ٢

مدَّ  عٰىل  تقدَّ فإنَّ   ،عيهاعهدهتا  قد  أنَّ ه  الرابع  للسفري  األخري  التوقيع  يف  عاء  ادِّ   م 

يُ  الصيحة والسفياين  قبل  تقدَّ واَج املشاهدة  بالتكذيب، كام  الطائفة  ه  م ذكر إمجاع 

  ع السفارة يف الغيبة الكربٰى. عٰىل انقطا 

الردِّ  تفصيل  أوسع  دراسة  يف  أكثر    وسيأيت  بشكل  الدعاوٰى  هذه  عٰىل 

  تفصيالً.

 *   *   *  



  

  

  

  ادي وارنارس 

ض أدا وإ   

:وا ا   

التسديد  ادَّ  خالل  من  هلم  الكربٰى  الغيبة  يف  السفارة  حصول  مجاعة  عٰى 

  . ة أو املالئكة  والتأييد له من األنبياء أو األئمَّ 

  واجلواب عنه: 

املفهوم    نَّ أ والتأييد    - هذا  عباده  ؤيِّ يُ   عامٌّ   -التسديد  به  تعاٰىل  اهللا  د 

تعاٰىل:  قال  ِ   املخلصني، 
َ
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استقامتهمقوِّ ويُ   ، )٢٢(املجادلة:   ألجل  خيتصُّ   ، هيم  أو    وال  مكان  أو  بزمان 

حمدَّ  وه أشخاص  أنْ دين،  يصلح  ال  السفار  ذا  إلثبات  وجهًا  الغيبة  يكون  يف  ة 

  عاء االختصاص به رصف دعوٰى. للجميع، فادِّ  االكربٰى، لكونه عام� 

اد قمء ا :رت ا  

يدَّ أمَّ  من  أنَّ ا  بن  عي  أو شعيب  اخلراساين  أو  اليامين  تنطبق عليه أوصاف  ه 

شخصيَّ  من  آخر  شخص  أو  فاقد  ات  صالح  التطبيق  فهذا  الظهور،  عرص 

الكثري من الرمزيَّ   ألنَّ   ، للموازين ة لالنطباق عٰىل  ة والقابليَّ هذه العالمات حتمل 

فرد يف زمان واحد ومكان واحد، فال من  ق آخر خارج عن  من مصدِّ   بدَّ   أكثر 

  ه يف االسم أو اللقب أوبَ د الشَّ وال يكفي جمرَّ  ،ت صدق االنطباقثبِ نفس العالمة يُ 

العالمات أنَّ ة، وقد تقدَّ قيَّ ة والصفات اخلُلُ بعض األوصاف اجلسديَّ    م يف بحث 
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الصيحة  أهمَّ  السامويَّ ،  العالمات وأوضحها  الصيحة  مع  االنطباق  يقرن  مل  ة  فام 

  . ة واالتِّباعيَّ ويكون مسلوب احلجّ  ه يبقٰى يف دائرة االحتامل والظنِّ فإنَّ 

  ء:ادت  ا ا ل 

عٰىل   أنفسهم  تزكية  يف  مبالغتهم  الباطلة  الدعاوٰى  أهل  عالئم  ومن   ...)

الغلوِّ  إٰىل  اآلخرين  وتوجيه  به،  تعاٰىل  اهللا  أمر  ما  عن    خالف  واالستغناء  فيهم، 

الرشعيَّ  األحكام  استنباط  يف  الفقهاء  لدٰى  املعروفة  الوقوف  املناهج  ودعوٰى  ة 

ا  طريق  عن  مالكاهتا  وعٰىل  الباطنيَّ ألُ عليها  والتصدِّ مور  غري  ة،  من  للفتيا  ي 

األهليَّ  التعليم والتعلُّ استحصال  املبتدئني يف  اخلاصَّ ة هلا، واستغالل  ة  م واملواالة 

عٰىل طريقتهم، والوقيعة فيمن انسلخ منهم  ِر  أذعن هبم واملعاداة مع من مل جي ملن  

ُس  متعارفة لالمتياز عن غريبُ بعد اإليامن هبم، وسلوك  العلم  ل غري  أهل  من  هم 

يدَّ وعامَّ  وما  املنامات  عٰىل  االعتامد  يف  واملبالغة  الناس،  يف  ة  هلم  ترائيه  عون 

املعنويَّ  والتميُّ احلاالت  والزيِّ ة،  اللبس  يف  متسُّ   ز  اآلخرين،  عن  يف  واملظهر  كًا 

بأنَّ  الثانويَّ بعضه  اجلوانب  مأثور من غري مالحظة  يُ ه عمل  التي  الفقهاء،  رها  قدِّ ة 

الدِّ  يف  االبتداع  العالئم  تلك  تُ ومن  مل  التي  بالرياضات  والتوصية  من  عهَ ين  د 

يدَّ األنبياء واألوصياء   فيام  ما ورد يف مصادر  ، واالستناد  إٰىل  استحبابه  عي 

تذرُّ  موثوقة  أدلَّ غري  يف  بالتسامح  السُّ عًا  التأثُّ نَ ة  وأيضًا  واألديان  ن،  امللل  بأهل  ر 

يُ والتس ،  خرٰى األُ  فيام  الغنائيَّ   دُّ عَ اهل  واألحلان  املوسيقٰى  من  املحرَّ رضبًا  مة،  ة 

بالنساء الرجال  اختالط  ماليَّ   ،ووجوه  مصادر  عٰىل  معروفة  واالعتامد  غري  ة 

 .)١( ا ال خيفٰى عٰىل املؤمن الفطن...)إٰىل غري ذلك ممَّ  ، وارتباطات غامضة مريبة

 

املوجَّ )  ١( السيِّ ه  االستفتاء  للطائفة  األعٰىل  عيلٍّ للمرجع  ظلُّ   د  (دام  أدعياء السيستاين  حول  ه) 

  الضالل. 
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  ا  ار: دى

إٰىل رواية رواها الشيخ    )١( مورأهل االدِّعاء املعرفة بعظائم األُ استند بعض  

حممّ   النعامين   يعقوبعن  بن  حممّ   ،د  إدريسعن  بن  وأمحد  حييٰى  بن  عن    ،د 

ل  عن املفضَّ   ،عن عبد الرمحن بن كثري ،انبن حسَّ  عن عيلِّ  ،الكويف احلسن بن عيلٍّ 

  ، لصاحب هذا األمر غيبتني  يقول: «إنَّ   قال: سمعت أبا عبد اهللا    ، بن عمرا

أهله، واألُ  إٰىل  يقاليرجع يف إحدامها  أيِّ   ،هلك  : خرٰى  »، قلت:  ؟ واٍد سلك  يف 

فاسألوه عن تلك العظائم التي    عٍ عٰى مدَّ ادَّ   كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: «إنْ 

  .)٢( يب فيها مثله»ُجي 

آخر رواه صاحب   بن    ) خمترص بصائر الدرجات( وهناك حديث  عن أمحد 

  ، د بن أيب نرص عن أمحد بن حممّ  ، اب د بن احلسني بن أيب اخلطَّ د بن عيسٰى وحممّ حممّ 

مور العظام من  عن األُ  عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اهللا    ، اد بن عثامنعن محَّ 

«إنَّ  فقال:  وأشباهها،  أوانه  الرجعة  جيئ  مل  عنه  تسألون  الذي  قال    ، هذا  وقد 

بُوا بِمَ  :    اهللا 
�
ذ

َ
 ك

ْ
هُ ا بَل

ُ
ِو�ل

ْ
أ
َ
تِِهْم ت

ْ
ا يَأ م�

َ
ِمِه َو�

ْ
ِيُطوا بِِعل

ُ
ْم �

َ
�    :٣( ]» ٣٩[يونس(.  

  واجلواب عن ذلك: 

  : استغالل بعض أهل االدِّعاء هلذين احلديثني واضح البطالن -   ١

قبل   َل تِ وقد قُ  ،بل اليامين ، أنا املهدي : مل يقل  -القحطاين   - ل منهام األوَّ  فإنَّ 

اإلمام   فأيُّ ¨ظهور  هذا  ،  أنَّ   ؟ يامين  أقرُّ   مع  الذين  يقولون  أتباعه  بمقتله  وا 

  ل هلا. هي العظائم التي توصَّ  :وقالوا ، ةوها بالروحيَّ له رجعة سمُّ  نَّ أو ،بغيبته

 
املدَّ ١( ادَّ ) منهم  الذي  السلمي وحيدر منشد، أحدمها  أنَّ عي أمحد إسامعيل  ابن اإلمام ووصيُّ عٰى  ه  ه 

 ٰى نفسه القحطاين.ه اليامين وسمَّ عٰى أنَّ ٰى نفسه أمحد بن احلسن، والثاين ادَّ وسمَّ 

 ).٩/ ح ٤/ فصل ١٠/ باب ١٧٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(

 .)٢٤(ص ) خمترص بصائر الدرجات ٣(
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الثاين  أمَّ  ادَّ   -ا  أنَّ وهو الذي  فلم جيب عن عظيمة    -   ̈ ه ابن اإلمام  عٰى 

  ف حاله وعلمه. عرَ رٰى شخصه وال يُ واحدة إٰىل يومنا هذا، وهو غائب ال يُ 

ادَّ  أنَّ   عٰى أصحابه أنَّ نعم  التي أجاب عنها  د موضع قرب  ه حدَّ من العظائم 

  ؟ عاء! وكيف السبيل إٰىل صدق هكذا ادِّ الزهراء  

الذي  اخلاطئ  والتطبيق  باألحاديث  التالعب  من  نموذج  إليه    هذا  يعمد 

  أهل الضالل.

يتحدَّ   -   ٢ اإلمام  اخلربان  ظهور  فرض  عن  بل    ̈ ثان  عالمات،  بال 

معهاوحتَّ  الناس    -فلهم    ،ٰى  عامَّ   أنْ   - أي  األُ يسألوه  من  عندهم  يعظم  مور   

  ه مرتبط بالسامء. فون عليه ويعرفون أنَّ جيب عن ذلك، فيتعرَّ فيُ 

 *   *   *  



  
  
  

  ارس ام وارن

ض أدا وإ   

  :امح ب ا  دى

يدَّ  الدعوٰى  املدَّ هذه  أغلب  الناس  عيها  تصديق  أجل  من  للسفارة  عني 

أنَّ بمدَّ  إٰىل  ذلك  يف  استنادًا  أتباعهم،  عٰىل  الطاعة  وفرض  املدَّ   عياهتم    ٰى عاملقام 

  لوها، ومنها: يقتيض العصمة أو لبعض النصوص التي تأوَّ 

، والذي  بسنده عن اإلمام الباقر    اخلرب الذي رواه الشيخ النعامين  

ملسلم    رايته راية هدٰى، وال حيلُّ   إذا خرج اليامين فاهنض إليه فإنَّ وورد فيه: «...  

النار  أنْ  أهل  من  فهو  ذلك  فعل  فمن  عليه،  احلقِّ ألنَّ   ، يلتوي  إٰىل  يدعو  وإٰىل    ه 

  .)١( رصاط مستقيم...»

ة،  ه صاحب والية إهليَّ حرمة االلتواء عليه تعني أنَّ  بوا الداللة: بأنَّ حيث قرَّ 

ه معصوم  أي أنَّ   ،طئه ال ُخي لهم يف النار، وهذا يعني أنَّ دِخ فإعراض الناس عنه يُ 

  .)٢( منصوص العصمة

  عي العصمة عٰىل هذا. ة فهو يدَّ عي مقام اليامنيَّ من يدَّ  فكلُّ 

ل  بَ بالبيعة من قِ   صَّ ح بعضهم: (... صاحب رايات املرشق الذي ُخ رصِّ ويُ 

اليامين    صَّ دام ُخ   خمصوص بالعصمة ما  - اليامين    - ل  اهللا ورسوله هو املهدي األوَّ 

  .)٣( ة...)بالوصاية والبيعة اإلهليَّ 
 

 ). ١٣/ ح ١٤/ باب ٢٦٤(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 .)٤٣/ ص ٤(ج  محد احلسنأل) كتاب املتشاهبات ٢(

 .)٨٦ ص( يدر الزياديحلة اهللا ) اليامين املوعود حجَّ ٣(
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  واجلواب عنها: 

ثبوهتا لشخص، كام  ة عٰىل  ت األدلَّ دلَّ   ة هي التي العصمة االصطالحيَّ   -   ١

يقة الطاهرة ومريم  ألنبياء وذلك يف ثبوهتا ل  دلَّت عىلٰ  ة والصدِّ فنحن  ،  األئمَّ

ثَ ادِّعائهامع الدليل الدالِّ عليها ال مع حرف     ة عصمة لغريهم لدلَّ مَّ ، فلو كان 

  ه عليه العلامء. إلينا ولنبَّ  َل قِ الدليل عليها ولنُ

حرمة املخالفة ال تعني العصمة، فهي حكم تكليفي، كام لو أصدر    نَّ أ  -  ٢

فإنَّ  األحكام  فتوٰى    الفقيه حكًام من  فلو أصدر  ال تعني عصمته،  خمالفته  حرمة 

  ت عصمته. ثبِ لتواء عليه، ولكن هذه احلرمة ال تُ ه حيرم االباجلهاد فإنَّ 

  حرمة االلتواء عليه يشء واالنخراط يف حركته ومتابعته يشء آخر.   نَّ أ   -   ٣

معلَّ   -   ٤ احلقِّ ألنَّ «لة،  الرواية  إٰىل  يدعو  احلقِّ »ه  إٰىل  والدعوة  تالزم    ،  ال 

داعٍ  من  فكم  احلقِّ   العصمة،  وتقدَّ   إٰىل  معصوم،  الدرس  غري  يف  السادس  م 

أنَّ نيوالثالث احلقِّ     يُ   أهل  الوقت  ذات  يف  اإلمام  ولكن  شهداء،  ح  رجِّ قتالهم 

  . ¨استبقاء النفس لإلمام 

ا  ه هو اليامين فعالً، أمَّ االنطباق وأنَّ عليه  حرمة االلتواء عليه ملن يثبت    -   ٥

  ل الكالم.مشكوك االنطباق فاحلرمة فضالً عن العصمة أوَّ 

  :¨  امَ  ا دى

حيث يقول: (أمرين    )١( ه ابنهوأنَّ   ¨عٰى بعض االنتساب لإلمام املهدي  ادَّ 

حممّ  املهدي  اإلمام  العسكري  أيب  احلسن  بن  موضعي  بنيِّ أُ   د  من  يشء   

  .)٢( ل من حيكم من ولده...)ه وأوَّ  وصيُّ وهو أينِّ   منه

 
 السلمي.) املدعو أمحد إسامعيل صالح ١(

املدَّ ٢( من  صدرت  بيانات  جمموعة  إسامعيل  )  أمحد  أنَّ گ عي  منها  ويذكر  واملقطع  اطع،  املهدي،  ه 

 هـ).١٤٢٤ال//شوَّ ١ل بتاريخ (م مأخوذ من البيان املذيَّ املتقدِّ 
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أنْ  وبعد   ...) حممّ   ويقول:  املهدي  اإلمام  أيب  احلسن  أبلغني  بن    د 

  .)١( ل...)فديتك عجِّ  يَّ نَبأمره بإعالن الثورة عٰىل الظاملني ختم كالمه بقوله: بُ 

  ها: ة وجوه إلثبات هذا النسب من أمهّ عدَّ  )٢( عيوقد ذكر أتباع املدَّ 

الوصيَّ  عدَّ رواية  عٰىل  هبا  احتجوا  أنَّ ة:  منها:  دعاوٰى  موٰىص  ة  وأنَّ ه  ه  إليه، 

قِ منصَّ  من  وأنَّ بَ ب  تعاٰىل،  اهللا  اإلمام  ل  ابن  (واحلقُّ   ¨ه  قالوا:    أنَّ   حيث 

  ة وحده يكفي دليالً عٰىل صدق هذه الدعوة). االحتجاج بالوصيَّ 

  تها عندهم هبذه املثابة. يَّ فأمهّ 

  وا ما ظنُّ نردُّ  عاة ثمّ ج رواية الوصية املدَّ خرِّ عاء نُ وقبل اجلواب عن هذا االدِّ 

  فيها عٰىل دعواهم.  ه دالٌّ أنَّ 

ا روا:  

الطويس   الشيخ  كتاب    روٰى  (   ) الغيبة(يف  الرقم  قائالً:  ١١١حتت   (

بن    بن سفيان البزوفري، عن عيلِّ   أخربنا مجاعة، عن أيب عبد اهللا احلسني بن عيلِّ 

عيلِّ  عن  العدل،  املوصيل  حممّ   سنان  بن  أمحد  عن  احلسني،  عن  بن  اخلليل،  بن  د 

عن أيب عبد اهللا جعفر    ،، عن أبيه ه احلسن بن عيلٍّ جعفر بن أمحد املرصي، عن عمِّ 

الباقر  ،دبن حممّ ا الثفنات سيِّ   ،عن أبيه  العابدين، عن أبيه احلسني  عن أبيه ذي  د 

يف الليلة    -  قال: قال رسول اهللا   ، عن أبيه أمري املؤمنني   ،الزكي الشهيد

، فأمال  »حرض صحيفة ودواةأ ،يا أبا احلسن« :  لعيلٍّ  -التي كانت فيها وفاته  

«يا عيلُّ ته حتَّ وصيَّ   رسول اهللا   انتهٰى إٰىل هذا املوضع فقال:  ه سيكون  إنَّ   ،ٰى 

 
البيانات التي يذكر فيها ذلك وقد  ١٤٢٤ال/  /شوَّ ٣) بيان آخر بتاريخ (١( هـ)، وهناك العديد من 

هذه صور  نرش  نرشت  للدراسات  يَّ البيانات  اإلسالمي  املركز  من  الصادرة  الرصد  ة 

 ة.) أدعياء املهدويَّ ٣ملحق ( /ةاالسرتاتيجيَّ 

 ناظم العقييل. لة القائم يَّ احلاسم عٰىل منكري ذرّ  ) الردُّ ٢(
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اثنا عرش إماماً  اثنا عرش مهدي�   ، بعدي  االثني أوَّ   ، فأنت يا عيلُّ ا ومن بعدهم  ل 

فليُ   ،إماماً... عرش   الوفاة  حرضته  حممّ سلِّ فإذا  ابنه  إٰىل  آل مها  من  املستحفظ  د 

ثمّ  دحممّ  إماماً،  اثنا عرش  ع  ، فذلك  اثنا  بعده  من  مهدي� يكون  ، (فإذا ا رش 

اسم كاسمي   :أسامي   ةبني، له ثالث ل املقرَّ مها إٰىل ابنه أوَّ سلِّ حرضته الوفاة) فليُ 

اهللا  عبد  وهو  أيب  الثالث   ،واسم  واالسم  أوَّ   :وأمحد،  وهو  ل املهدي، 

 .) ١(املؤمنني» 

  والبحث يف هذا اخلرب من جهات: 

  البحث السندي:

  الرواية ضعيفة من جهات: 

  وال نعرف هذه اجلامعة.  ، أخربنا مجاعة : اإلرسال، حيث قال - أ 

  وهم:  ، وجود عدد من املجاهيل - ب 

  بن سنان املوصيل.  عيلُّ  -   ١

  بن احلسني.  وعيلُّ  -   ٢

  ه ابن بابويه والد الصدوق. حيتمل فيه أنَّ   قيل:  إنْ 

للبزوفري   ،ال يظهر ذلك قلت:   بابويه معارص  فابن  الطبقة،  الختالف 

متقدِّ  عليه وهذا  يُ   ، م  أنَّ عرَ ومل  حممّ   ف  بن  أمحد  عن  يروي  بابويه  بن ابن  د 

 اخلليل.

  اخلليل. د بن  وأمحد بن حممّ  -   ٣

  وجعفر بن أمحد املرصي.  -   ٤

  ). جعفر (احلسن بن عيلٍّ   وعمُّ  -   ٥

  عن أبيه.   ،وعن أيب احلسن -   ٦

 
 ). ١١١/ ح ١٥١و ١٥٠(ص  لطويسل) الغيبة ١(
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  البحث الداليل:

املدَّ تقدَّ  ب  َس تهم عٰىل العصمة والنَّ أدلَّ   ا أهمّ عي عٰىل أهنَّ م تقريب استدالل 

  واملنصب. 

  ه: ويردُّ 

حجّ   -   ١ يف  الشارع  من  املمٰىض  العقالئي  إنَّ ة  يَّ البناء  يصحُّ الظهور    ام 

ة يف  عاء النيابة اخلاصَّ ة ادِّ ا يف قضيَّ ة املتعارفة، وأمَّ االعتامد عليه يف القضايا العاديَّ 

ة، فهذه دعاوٰى حتتاج إٰىل  يَّ ب والعصمة واحلجّ َس صال النَّ ة مع اتِّ زمن الغيبة التامَّ 

مكنها إثبات هذه  ا صحيحة ال يم أهنَّ لِّ ورواية واحدة لو ُس  ،لكي تثبت قويٍّ  دليلٍ 

  ب. َس عيات، خصوصًا مع ما فيه من غرابة كالنَّاملدَّ 

(إنَّ املنظِّ   -  ٢ يقولون:  الدعوٰى  هلذه  من  قضيَّ   رون  والنيابة  اإلمامة  ة 

ي الصدور ال  هذا اخلرب آحاد ظنِّ  خرٰى: (إنَّ ، ويقولون يف مواضع أُ )١( العقائد...)

ة   إذا كانت قطعيَّ العمل بالرواية إالَّ و(ال جيوز  ،  )٢( يصلح لالستدالل العقائدي)

  .)٣( أي هلا وجهًا واحدًا وال نحتمل غريه) ، الداللة

  ؟ فكيف يستندون إٰىل خرب واحد ضعيف إلثبات هذه الدعاوٰى العظيمة

عٰىل إمامتهم أو عصمتهم،    ال يدلُّ  ة   بعد األئمَّ ني كوهنم مهديِّ   نَّ أ  -  ٣

ماهيَّ  عن  ساكتة  مهامِّ والرواية  لإلمامةة  ليس  فالتسليم    النبيَّ   ألنَّ   ، هم، 

األئمَّ     األكرم  عرش  االثني  بني  املهديِّ فصل  عرش  واالثني  قال:  ة  حيث  ني، 

  ة إمامة فال وجه للتفصيل. مَّ »، فلو كان ثَ ابعدهم اثنا عرش مهدي� «ومن 

تنزَّ   -  ٤ الظهورفإنَّ   ،لنالو  بعد  ذلك  هلم  يكون  اإلمام    ،ام  ظهر    ¨فإذا 

 
 .)٥١(ص  العقييلناظم لة القائم يَّ احلاسم عٰىل منكري ذرّ  ) الردُّ ١(

 ).٤٣و ٢٧(ص  املصدر السابق )٢(

 املصدر السابق. ) ٣(
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واستتبَّ  دولته  ثمّ   وقامت  متامًا،  له  فإنَّ   األمر  املوت،  يأتيه  ذلك  بعد ذلك  بعد  ه 

ولكن مع   ، »مها إٰىل ابنه...سلِّ ... فإذا حرضته الوفاة فليُ «مها إٰىل ابنه برصاحة سلِّ يُ 

مها إٰىل ابنه اخلامس من  سلِّ ه يُ عٰىل أنَّ هذا فهي ال تنفع هؤالء، إذ ليس فيها داللة  

مرَّ  الذي  هو التسليم  ما  له عٰىل  بل املبارش  األئمَّ   أصالبه،  موا  ام سلَّ فإنَّ   ة  يف 

  حون أنَّ رصِّ ل عدد من الوسائط، وهؤالء يُ اإلمامة للمبارش ال ملن بينه وبني األوَّ 

ا يف  طويل  فصل  فوجود  األبناء،  من  املبارش  ليس  السلمي  ممَّ أمحد  ال  لتسليم  ا 

  ل. عقَ يُ 

 *   *   *  



  

  

  

  

  

  

  

 ااا:  

  

  

وا ور واا  



  

  

  

  وفيه بحوث: 

  ة.مرحلة الظهور، واحلديث فيها عن نقاط ستَّ ل: البحث األوَّ 

  بناء الدولة واإلثارات حوهلا.  البحث الثاين:

  ما بعد الدولة ومسألة الرجعة.   البحث الثالث:

  املصادر التي ينبغي مراجعتها يف هذا الفصل ملزيد من التوسعة:  قائمة بأهمّ 

  ). ٥٨و   ٥٧الباب  (   /   لشيخ الصدوق ا  ومتام النعمة/  ين كامل الدِّ   -   ١

  ). ٢٦و  ٢٣  -  ١٩و ١٣ الباب (  /  لشيخ النعامينا /الغيبة  -   ٢

  ). ٨و  ٧الفصل  (  /  لشيخ الطويس ا /الغيبة  -   ٣

  . الرجعة/ الشيخ احلرُّ العاميل   بالربهان عىلٰ اإليقاظ من اهلجعة  -   ٤

إعداد مركز الدراسات    / يف مصادر علامء الشيعة   ̈ اإلمام املهدي    -   ٥

صيَّة يف اإلمام املهدي   /  ٢ج  ، و١٧و   ١١و  ٦الكتاب رقم    /١  ج(  / ¨التخصُّ

  . )٣٥و  ٢٦و  ٢٥الكتاب رقم  

 *   *   *  



  
  
  

  ا وارنارس 

١ - :ء اام  

  م احلديث عن أبرزها. مجلة من العالمات تقدَّ   ¨يسبق ظهور اإلمام 

  ة الكربٰى. تنتهي بذلك فرتة الغيبة التامَّ 

ف، وينتهي بذلك عرص طويل عاشته  أحداث الظهور بالتكشُّ  اتبدأ تدرجيي� 

  قرون عديدة منه. ت طيلة مَ رِ رشة إمامها، وُح ة بعيدة عن مبا البرشيَّ 

  . ̈ األحداث فيه ستقع مع وجود اإلمام  يمتاز البحث يف هذا الفصل بأنَّ 

دلَّ   إنَّ  النصوص  من  مجلة  أنَّ هناك  عٰىل  األحكام  بنيِّ سيُ   ̈ اإلمام    ت   

، ومع هذا األمر سينكشف ما مل ينكشف  )٢( ة، وسرتتفع يف زمانه التقيَّ )١(ةالواقعيَّ 

  . ٰى مع وجود آبائه  يف زمان سابق حتَّ 

٢ - ف ا  ¨ ؟أمو ن و    

الطُّ  العديد من    من خالل أيٍّ   ¨ف اإلمام  يتعرَّ   ق التي يمكن أنْ رُ هناك 

  منها عٰىل وقت ظهوره، ومنها: 

 
حكم بالعدل، وارتفع يف    : «إذا قام القائم  )٣٨٤  ص/  ٢(ج    ) يف اإلرشاد للشيخ املفيد  ١(

السُّ أيَّ  به  يبَق   حقٍّ   كلَّ   ل، وأخرجت األرض بركاهتا، وردَّ بُ امه اجلور، وأمنت  أهله، ومل  أهل    إٰىل 

 اإلسالم...».  وا رظهِ ٰى يُ دين حتَّ 

املهدي حيكم بحكم داود ال يريد بيِّنة«:  وعن أيب عبد اهللا       ٣٢٨(الغيبة للنعامين: ص    »هذا 

 ). ٧/ ح ٢٠/ باب ٣٢٩و

الصادق  ٢( اإلمام  عن   ( َّالتقي «رفع  أعد:  من  فينتقم  الكشف،  عند  اهللاة  العيَّ (»  اء  :  ايشتفسري 

 . ̈ ، وسيأيت مزيد من األحاديث عن خصائص دولته )٨٦ح  /٣٥١ ص/ ٢ ج
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دلَّ بتحقُّ   -  ١ التي  العالمات  الظهورق  أوان  عٰىل  عارف    ،ت  جزمًا  فهو 

  ة. بانطباقها عٰىل مصاديقها احلقيقيَّ 

أبيه    ̈ ه  نَّ أ  -   ٢ واسم  باسمه  النداء  خالل  من  ذلك  وهو  يعلم   ،

  األقدر عٰىل معرفة هذا النداء ومتييزه. 

  .)١( يا فالن بن فالن، قم» : : «ينادٰى باسم القائمقال أبو عبد اهللا 

مة  ة املكرَّ إٰىل مكَّ   ̈ اإلمام    ا لهرِس ة التي يُ حيدث قتل النفس الزكيَّ   أنْ   -   ٣

  حتجَّ مرِسل إليهم ألي  ولكنِّ   ،ة ال يريدوننيأهل مكَّ   نَّ إ«:  حيث يقول ألصحابه

فيقول له: امض   ،من أصحابه  فيدعو رجالً ، عليهم  حيتجَّ  بام ينبغي ملثيل أنْ  عليهم

ا أهل  وهو يقول لكم: إنَّ   ، رسول فالن إليكم أنا  ، ةفقل: يا أهل مكَّ   ، ةأهل مكَّ   إىلٰ 

ا قد  نَّ إني، ود وساللة النبيِّ ة حممّ يَّ ونحن ذرّ ، بيت الرمحة، ومعدن الرسالة واخلالفة

واضطُ ظُ  وقُ لمنا  وابتُ هدنا  قُ حقُّ   ا منَّ  زَّ هرنا  منذ  إىلٰ نبيُّ   َض بِ نا  هذا  نا  فنحن    ، يومنا 

فانرصونا تكلَّ فإ.  نستنرصكم  بني  هذا  م  ذا  فذبحوه  إليه  أتوا  الكالم  هبذا  الفتٰى 

واملقام  الزكيَّ   ،الركن  النفس  أَال وهي  ألصحابه:  قال  اإلمام  ذلك  بلغ  فإذا    ة، 

ٰى خيرج فيهبط من عقبة طوٰى  ة ال يريدوننا، فال يدعونه حتَّ أهل مكَّ   أخربتكم أنَّ 

  .)٢( يف ثالثامئة وثالثة عرش رجالً...»

ا  بزمان خروجه، فإنَّ   ̈ ة معرفته  عٰىل كيفيَّ   يدلُّ   يكن بيدنا نصٌّ لو مل    -   ٤

أنَّ  وإمامته  بعصمته  القطع  بعد  أنْ اتِّ   نجزم  يقتيض  بالغيب  بزمان    صاله  يعلم 

  خروجه إذا حان موعده عٰىل نحو اجلزم. 

  وٰىل غري الذي ذكر هنا، فراجع. خرٰى يف احللقة األُ قًا أُ رُ وقد ذكرنا ُط 

  مور عٰىل نحو مانعة اجلمع. وليس حصول هذه األُ 

 
 ). ٦٤/ ح ١٤/ باب ٢٨٧(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 .)٩٤و ٩٣)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨١/ ح ٣٠٧/ ص ٥٢(ج ) بحار األنوار ٢(
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   م إذا ج؟ - ٣

تقدَّ   -  ١ التي  العالمات  أو  بانطباق  اجلزم  نحو  عٰىل  عنها  احلديث  م 

النعامين  الشيخ  قال  العالمات...    االطمئنان،  (هذه  واتِّفاقها  :  وتواترها 

  .)١(  بعد جميئها وكوهنا)إالَّ   يظهر القائم  موجبة أالَّ 

ُيس  أنْ   -   ٢ إالَّ ئَ ال  يشء  عن  عنهل  أجاب  اإلمام    ،   عن  ذلك  ورد  كام 

  .)٢( أجاب»ل عن يشء بني صدفيها إالَّ ئَ : «... وال ُيس   الباقر

  .)٣( يظهر اإلعجاز عٰىل يديه  أنْ  -   ٣

٤ - : و اث اأ  

  يكون يف املدينة، ومنها:   ¨اإلمام  تذكر الروايات أنَّ 

الزم  ...  : «بسند صحيح عن اإلمام الباقر   الشيخ النعامين ما رواه  

ُحت  وال  حتَّ رِّ األرض  رجالً  وال  يدًا  لك...ك  أذكرها  عالمات  ترٰى  ويبعث    ، ٰى 

  ة، فيبلغ أمري جيش السفياين أنَّ فينفر املهدي منها إٰىل مكَّ   ، السفياين بعثًا إٰىل املدينة

مكَّ  إٰىل  خرج  قد  أثرهاملهدي  جيشًا عٰىل  فيبعث  يُ   ، ة،  حتَّ فال  مكَّ دركه  يدخل  ة  ٰى 

  .)٤( ...»ة موسٰى بن عمران  نَّب عٰىل ُس خائفًا يرتقَّ 

  : برتاث رسول اهللا ¨ خروج اإلمام

اهللا  بسنده    روٰى  و عبد  أيب  خرج  عن  السفياين...  وظهر   ...»  :

ة    من املدينة إىلٰ صاحب هذا األمر   : وما تراث  قلت»،  برتاث رسول اهللا  مكَّ

 
 ). ٢٩١(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 ). ٤١/ ح ١٣/ باب ٢٥٠و ٢٤٩الغيبة للنعامين (ص ) ٢(

 . )١٢٢(ص ) املسائل العرش يف الغيبة ٣(

 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩١ -  ٢٨٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٤(
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اهللا   وقضيبه،  رسول  ورايته،  وبرده،  وعاممته،  ودرعه،  «سيفه،  فقال:  ؟ 

  .)١( وفرسه، والمته، ورسجه»

  يف عقبة ذي طوٰى: ¨ اإلمام

ة أهل بدر، ثالثامئة  ة ذي طوٰى يف عدَّ هيبط من ثنيَّ  القائم   ويف نفس املصدر: «إنَّ 

  . ) ٢( الراية الغالبة»   وهيزُّ   ، ٰى يسند ظهره إٰىل احلجر األسود وثالثة عرش رجالً، حتَّ 

  ):٣١٣( اجتامع الـ

النفس    ̈ ومنها إرسال اإلمام    ، سابق ذكرنا فيه بعض األحداث   يف نصٍّ 

جاء فيه: «... فإذا بلغ ذلك اإلمام قال ألصحابه:    ، ة وقتلهم لهة إٰىل أهل مكَّ الزكيَّ 

أنَّ أَال  أخربتكم  مكَّ     حتَّ أهل  يدعونه  فال  يريدوننا،  ال  عقبة  ة  من  فيهبط  خيرج  ٰى 

عدَّ  رجالً  عرش  وثالثة  ثالثامئة  يف  حتَّ طوٰى  بدر،  أهل  احلرام،  ة  املسجد  يأيت  ٰى 

ويسند ظهره إصيلِّ فيُ  ركعات،  أربع  إبراهيم  مقام  عند  فيه  ثمّ   األسود،  احلجر    ٰىل 

النبيَّ  اهللا ويثني عليه، ويذكر  يتكلَّ  عليه ويتكلَّ صيلِّ ويُ     حيمد  مل  به  م بكالم  م 

  . )٣( ل من يرضب عٰىل يده ويبايعه جربئيل وميكائيل...» فيكون أوَّ  ، أحد من الناس

  يف الكعبة: ¨ خطبة اإلمام

الصحيح الذي ذكرناه سابقًا جاء: «... فيقوم القائم بني الركن   ويف النصِّ 

خيطب بالناس وهي خطبة حماججة   »، ثمّ ... وينرصف ومعه وزيرهصيلِّ واملقام فيُ 

باألنبياء   صلته  فيها  أنْ   يذكر  إٰىل  أَال   والقرآن   ...» إنَّ يقول:  اهللا    نستنرص  ا 

وكلَّ  امرأة    اليوم  مخسون  فيهم  عرش رجالً  وبضعة  ثالثامئة  واهللا  وجييء  مسلم، 

بمكَّ  بعضاً جيتمعون  بعضهم  يتبع  اخلريف،  كقزع  قزعًا  ميعاد،  غري  عٰىل    ، ...ة 

 
 ). ٤٢/ ح ١٤/ باب ٢٧٨الغيبة للنعامين (ص ) ١(

 ). ٩/ ح ٢٠/ باب ٣٢٩الغيبة للنعامين (ص ) ٢(

 .)٩٤)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨١/ ح ٣٠٧/ ص ٥٢(ج ) بحار األنوار ٣(
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نبيِّ  عهد  ومعه  واملقام،  الركن  بني  معه  يبايعونه  ووزيره  وسالحه  ورايته    ، اهللا 

بمكَّ  املنادي  حتَّ فينادي  السامء  من  وأمره  باسمه  كلُّ   ٰى ة  األرض  أهل  هم  يسمعه 

نبيٍّ  اسم  نبيِّ ،  اسمه  فلم يشكل عليكم عهد  ورايته    اهللا    ما أشكل عليكم 

والنفس فالزكيَّ   وسالحه  احلسني،  ولد  من  هذا    نْ إة  عليكم  يشكل  أشكل  فال 

  .)١( »...عليكم الصوت من السامء باسمه وأمره

  ل من يبايع:أوَّ 

جعفر   أيب  تعاٰىل:   عن  قوله     يف 
َ
إِذ َطر� 

ْ
ُمض

ْ
ا� يُب  ِ

ُ
� ْن  م�

َ
�َ أ

َ
د   هُ ا 

يف    عٰىل امليزاب  ، وكان جربائيل  قال: «نزلت يف القائم  ]،  ٦٢[النمل:  

له، أعني جربئيل، ويبايعه الناس    ل خلق اهللا مبايعةً فيكون أوَّ   ، صورة طري أبيض

   يف تلك الساعة، ومن مل يبتلِ اىفٰ باملسري و  يل الثالثامئة والثالثة عرش، فمن كان ابتُ 

  .)٢( من فراشه...» دَ قِ باملسري فُ 

الباقر   «... كأينِّ وعن أيب جعفر  يوم السبت  :  يوم عاشوراء  بالقائم   

  .)٣( قائًام بني الركن واملقام...»

 *   *   *  

 
 ). ١١٧/ ح ٦٦ - ٦٤/ ص ١العيَّايش (ج تفسري ) ١(

 ). ٦/ ح ٢٠/ باب ٣٢٨الغيبة للنعامين (ص ) ٢(

 ). ٤٥٩/ ح ٤٥٣(ص  لطويسل) الغيبة ٣(



  

  

  

  ارس اا وارن

٥ - اث ات:ارك واوا   

  تكون: وما قبله تارةً  ̈ ة عند ظهور اإلمام األحداث العسكريَّ 

  ة مهد الظهور. يف مكَّ  - أ 

والشام  وأُ   - ب   املدينة والكوفة  يف  تقع  التي  كاألحداث  غريها  يف  خرٰى 

  . خرٰى ومناطق أُ 

ة سواء كانت طويلة أو قصرية، وقد  وهذه األحداث قد تسبق الظهور بمدَّ 

فاإلمام   له،  مكَّ   ̈ تكون مواكبة  األحداث جارية يف مواطنها، وقد  يف  ة وهذه 

واإلمام   بنفسه    ̈ تكون  هو  كان  لو  كام  حدوثها  مواطن  يف  يف    ̈ موجود 

  الكوفة أو النجف أو الشام أو غريها. 

  تناولت تلك األحداث، ونذكر منها: الروايات 

  اكتامل احللقة:

اهللا    ويف نصٍّ  أبو عبد  قال  ٰى تكون  حتَّ   : «ال خيرج القائم  آخر 

عن   جربئيل  آالف،  «عرشة  قال:  احللقة؟  تكملة  وكم  قلت:  احللقة»،  تكملة 

أحد يف املرشق وال   فال يبقٰى ، الراية ويسري هبا هيزُّ  وميكائيل عن يساره، ثمّ  ، يمينه

إالَّ  املغرب  راية رسوليف  لعنها، وهي  بدر  اهللا        ثمّ ،  »نزل هبا جربئيل يوم 

  »، قلت: فمن أيِّ وال حرير  ان وال قزٍّ د، ما هي واهللا قطن وال كتَّ يا أبا حممّ «قال:  

اجلنَّ ورق  «من  قال:  هي؟  اهللا  ،  ةيشء  رسول  ثمّ   نرشها  بدر،  ها  لفَّ   يوم 

إذا كان يوم البرصة نرشها    ٰى حتَّ     ، فلم تزل عند عيلٍّ   عيلٍّ   ودفعها إىلٰ 
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املؤمنني   ثمّ ،  أمري  عليه،  اهللا  أحد    ،هالفَّ   ففتح  ينرشها  ال  هناك  عندنا  وهي 

  أحد يف املرشق واملغرب إالَّ   فلم يبَق   ، هو قام نرشها  ، فإذا يقوم القائم    ٰى حتَّ 

قدَّ ولعنها،   الرعب  شهرًا،  يسري  شهراً امها  شهراً   ، وورائها  يمينها  وعن    ، وعن 

خيرج موتورًا غضبان أسفًا لغضب اهللا    ه د، إنَّ يا أبا حممّ «  قال:   ثمّ   ، »يسارها شهراً 

اهللا   اخللق، يكون عليه قميص رسول  هذا  عليه    عٰىل  ُأحُ الذي كان  د،  يوم 

السحاب اهللا    ، وعاممته  رسول  درع  رسول  السابغة،    ودرعه  سيف  وسيفه 

ُجي   ذو  اهللا   ثامنية أشهر رِّ الفقار،  فأوَّ يقتل هرجاً   ،د السيف عٰىل عاتقه  ما  ،  ل 

فيقطع  شيبة  ببني  ويُ   يبدأ  ُرسَّ علِّ أيدهيم  هؤالء  مناديه:  وينادي  الكعبة،  يف  اق  قها 

ثمّ  قريشاً   اهللا،  إالَّ ،  يتناول  منها  يأخذ  إالَّ فال  يعطيها  وال  السيف،  وال    السيف،   

القائم   يُ حتَّ   خيرج  بالرباءة    : كتابان  أ قرَ ى  بالكوفة،  وكتاب  بالبرصة،  كتاب 

  .)١( » من عيلٍّ 

ة  ة وليس أصل خروجه، وسيأيت بيان ماهيَّ وقوله: «ال خيرج» أي من مكَّ 

  . مستقلٍّ  سالحه عند خروجه يف بحٍث 

  أحداث كثرية يف أماكن خمتلفة:

الذي   الصحيح  اخلرب  النعامين يف  الشيخ  السنة    رواه  فتلك   ...» يا    - : 

كلِّ   - جابر   يف  كثري  اختالف  فأوَّ   فيها  املغرب،  ناحية  من  خترب  أرض  أرض  ل 

ثمّ  الشام  رايات  أرض  ثالث  عٰىل  ذلك  عند  وراية    : خيتلفون  األصهب،  راية 

السفياين باألبقع  ، األبقع السفياين ومن   ، وراية السفياين، فيلتقي    فيقتتلون فيقتله 

جيشه   ويمرُّ  ،  اإلقبال نحو العراقة إالَّ ال يكون له مهَّ  يقتل األصهب، ثمّ  تبعه، ثمّ 

ارين مائة ألف، ويبعث السفياين جيشًا  ل هبا من اجلبَّ قتَ لون هبا فيُ ت، فيقتءبقرقيسيا 

الكوفة وعدَّ  ألفاً إٰىل  قتالً وصلبًا وسبيًا،    ، هتم سبعون  الكوفة  أهل  من  فيصيبون 

 
 ). ٢/ ح ١٩/ باب ٣٢١ -  ٣١٩(ص  لنعامينل) الغيبة ١(
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إ كذلك  هم  قِ فبينا  من  رايات  أقبلت  طي� بَ ذ  املنازل  وتطوي  خراسان  حثيثًا    ال 

خيرج رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء   ومعهم نفر من أصحاب القائم، ثمّ 

املدينة   إٰىل  بعثًا  السفياين  احلرية والكوفة، ويبعث  السفياين بني  أمري جيش  فيقتله 

مكَّ  إٰىل  منها  املهدي  السفيافينفر  جيش  أمري  فيبلغ  أنَّ ة،  إٰىل    ين  خرج  قد  املهدي 

يدخل    ٰى دركه حتَّ فال يُ ،  ةٰى يدخل مكَّ كه حتَّ درِ ة، فيبعث جيشًا عٰىل أثره فال يُ مكَّ 

ُس يرتقَّ   ة خائفاً مكَّ  بن عمران    ة نَّ ب عٰىل  «،  » موسٰى  أمري جيش  فوقال:  ينزل 

القوم   ، يا بيداء  : من السامء  السفياين يف البيداء، فينادي مناٍد  ف هبم،  خَس فيُ   ، بيدي 

إالَّ  منهم  يفلت  نفرفال  ثالثة  كلبوِّ ُحي   ،   من  وهم  أقفيتهم،  إٰىل  وجوههم  اهللا  ،  ل 

 يَ   وفيهم نزلت هذه اآلية: 
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  ، » ] ٤٧[النساء:  اآلية    ... ا ارِه

  . )١( ة قد أسند ظهره إٰىل البيت احلرام مستجريًا به...»والقائم يومئٍذ بمكَّ «قال:  

ع  وجتمُّ   ،وحصول البيعة له  ، ةم احلديث عن األحداث داخل مكَّ وقد تقدَّ 

  فراجع. اته يف احللقة السابقة، قادته وقوَّ 

  ة:عليكم بمكَّ 

النعامين   الشيخ  الباقر    تامٍّ   بسندٍ   روٰى  اإلمام  وكفٰى  عن   ...»  :

الفاسق لو قد    مع أنَّ   ،وهو من العالمات لكم   ، كملكم من عدوِّ   بالسفياين نقمةً 

ٰى يقتل خلقًا  خرج ملكثتم شهرًا أو شهرين بعد خروجه مل يكن عليكم بأس حتَّ 

قال:   فقال له بعض أصحابه: فكيف نصنع بالعيال إذا كان ذلك؟، كثريًا دونكم»

فإنَّ «يتغيَّ  عنه،  منكم  الرجل  فإنَّ   ب  هي عٰىل شيعتنا، وأمَّ حنقه ورشهه  النساء  ام  ا 

  ؟وهيربون منه   لاإٰىل أين خيرج الرج فقيل:  ،  شاء اهللا تعاٰىل»  بأس إنْ   فليس عليهنَّ 

ة أو إٰىل بعض البلدان»،  خيرج، خيرج إٰىل املدينة أو إٰىل مكَّ   فقال: «من أراد منهم أنْ 

 

 ). ٦٧/ ح ١٤/ باب ٢٩١ -  ٢٨٨(ص  لنعامينل) الغيبة ١(
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وإنَّ   ثمّ  باملدينة،  تصنعون  «ما  عليكم  قال:  ولكن  إليها،  الفاسق  جيش  يقصد  ام 

فإهنَّ بمكَّ  وإنَّ ة  جممعكم،  فتا  إنْ ام  جيوزها  وال  أشهر،  تسعة  امرأة،  محل  شاء    نته 

  .)١(اهللا»

 *   *   *  

 
 ). ٣/ ح ١٨/ باب ٣١٢و ٣١١(ص  لنعامينل) الغيبة ١(



  

  

  

  ارس ا وارن

٦ - ات اوا   ¨:  

الباقر   جعفر  أيب  مكَّ   ثمّ ...  « :  عن  من  حتَّ خيرج  مثل  ة  يف  يكون  ٰى 

وميكائيل    ، عرشة آالف رجل، جربئيل عن يمينه « ، قلت: وما احللقة؟ قال: » احللقة 

ودرع   ، السحابة  وهي راية رسول اهللا  ، ة وينرشها الراية اجلليَّ  هيزُّ  ثمّ ، عن شامله 

  .) ١( » ذي الفقار   بسيف رسول اهللا    د السابغة، ويتقلَّ   رسول اهللا  

  : ة وإعالن الوالية لإلمام عيلٍّ إٰىل مكَّ  ¨ عودة اإلمام

الباقر  و جعفر  أيب  بمكَّ عن  القائم  «يبايع  وُس :  اهللا  كتاب  عٰىل  ة  نَّ ة 

، فريجع  َل تِ عامله قُ   يسري نحو املدينة، فيبلغه أنَّ   ة، ثمّ رسوله، ويستعمل عٰىل مكَّ 

ينطلق فيدعو الناس بني املسجدين    املقاتلة، وال يزيد عٰىل ذلك، ثمّ إليهم فيقتل  

ه...»،  بن أيب طالب، والرباءة من عدوِّ   ة رسوله، والوالية لعيلِّ نَّإٰىل كتاب اهللا وُس 

خيرج إٰىل الكوفة، ويستعمل    يقول: «خيرج إٰىل املدينة فيقيم هبا ما شاء، ثمّ   إٰىل أنْ 

السفياين  ، من أصحابه  عليها رجالً  مل تقتلوه    إنْ   : فإذا نزل الشفرة جاءهم كتاب 

اخلرب،    مقاتليكم وألسبنيَّ   ألقتلنَّ  فيأتيه  فيقتلونه،  فيقبلون عٰىل عامله  ذراريكم، 

خيرج    ، ثمّ منهم إالَّ أكلة كبش  ال يبقٰى   ، ويقتل قريشًا حتَّٰى فريجع إليهم فيقتلهم

  .)٢( فيقبل وينزل النجف» ،ويستعمل رجالً من أصحابه ،إٰىل الكوفة

 
 .)٩٤)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨١/ ح ٣٠٧/ ص ٥٢(ج ) بحار األنوار ١(

 ). ١٠٠ - ٩٨)، عن رسور أهل اإليامن (ص ٨٣/ ح ٣٠٨/ ص ٥٢(ج ) بحار األنوار ٢(
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  نزول اجليش بظهر الكوفة:

أحد طعامًا    ال حيملنَّ أَال  : ة ينادي مناديهيف خرب: «إذا خرج القائم من مكَّ و

فال ينزل منزالً    ، ، وهو وقر بعريوال رشابًا، وحيمل معه حجر موسٰى بن عمران

ٰى  حتَّ  ،، ومن كان ظمآنًا روي ودواّهبممنه عيون، فمن كان جائعًا شبعنبعت   إالَّ 

  .)١( ينزلوا النجف من ظهر الكوفة»

اإلمامة(ويف   «كأنَّ )دالئل  مس:  إٰىل  السالم  وادي  من  عرب  قد  به  جد  ني 

  .)٢( السهلة...»

العيَّ (ويف   يُ )ايش تفسري  ال  نور  من  قباب  سبع  يف  «ينزل  أهيِّ علَ :  يف  هو  م  ا 

  .)٣( حني ينزل يف ظهر الكوفة...»

  :¨ صفات جنود اإلمام

«إنَّ ل  ) غيبة(اليف  و إالَّ   لنعامين:  فيهم  كهول  ال  شباب  القائم    أصحاب 

  .)٤( الزاد امللح» وأقّل  ،كالكحل يف العني، أو كامللح يف الزاد

اهللا   عبد  أبو  قال  أيضًا:  عىلٰ «:  وفيه  الشيعة  شباب  ظهور    بينا 

غري ميعاد، فيصبحون    صاحبهم يف ليلة واحدة عىلٰ   نيام إذ توافوا إىلٰ   سطوحهم

  .)٥( »ةبمكَّ 

الدِّ (ويف   «كأينِّ )ين كامل  القائم  :  بأصحاب       بني بام  أحاطوا  وقد 

إالَّ   ، اخلافقني حتَّ فليس من يشء  الطري وهو مطيع هلم    ، ٰى سباع األرض وسباع 

 
 ). ٢٩/ ح ١٣/ باب ٢٤٤(ص  لنعامينل) الغيبة ١(

 ).٤٣٨/٤٢/ ح ٤٥٨(ص ) دالئل اإلمامة ٢(

 ). ٣٠١/ ح ١٠٣/ ص ١(ج ايش ) تفسري العيَّ ٣(

 ). ١٠/ ح ٢٠/ باب ٣٣٠و ٣٢٩الغيبة للنعامين (ص ) ٤(

 ). ١١/ ح ٢٠/ باب ٣٣٠الغيبة للنعامين (ص ) ٥(
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يب اليوم    ٰى تفخر األرض عٰىل األرض وتقول: مرَّ يشء حتَّ   يطلب رضاهم يف كلِّ 

  .)١( »رجل من أصحاب القائم 

  :¨ ة حروب اإلماممدَّ 

ه ُيبنيِّ    لنعامين: «... إذا قام سار بسرية رسول اهللا  ل  )غيبة(اليف  و إالَّ أنَّ

حمّمد أشهر  ،آثار  ثامنية  عاتقه  عٰىل  السيف  مرجًا    ويضع  يريض حتَّ هرجًا    ٰى 

  .)٢( اهللا...»

  مع قريش:

فال يأخذ منها    ، بقريش ه ال يبدأ إالَّ نَّ إا  أيضًا: «... أمَ   لنعامينل  ) غيبة(اليف  و

ليس هذا من آل    : ٰى يقول كثري من الناس السيف، حتَّ عطيها إالَّ  السيف، وال يُ إالَّ 

  .)٣( د لرحم»ولو كان من آل حممّ  ،دحممّ 

  بامذا يقوم؟

وقضاء   جديد،  وكتاب  جديد،  بأمر  القائم  «يقوم  يليه:  الذي  اخلرب  ويف 

وال يستتيب أحدًا، وال تأخذه    ، السيفجديد، عٰىل العرب شديد، ليس شأنه إالَّ 

  . ، وبمضمونه غريه)٤( يف اهللا لومة الئم»

الشُّ  بعض  عٰىل  اإلجابة  تُ بُ وسيأيت  التي  النصوص  طرَ هات  هذه  حول  ح 

 وأشباهها.

٧ -  ولم  :تء اوام  

وخليفته عٰىل   ،ة اهللا يف أرضه حجَّ   : (ونعتقد أنَّ الصدوق  قال الشيخ  

 
 ). ٢٥/ ح ٥٨/ باب ٦٧٣(ص ين ) كامل الدِّ ١(

 ).٥/ ح ٣/ فصل ١٠/ باب ١٦٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(

 ). ١٨/ ح ١٣/ باب ٢٣٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٣(

 ). ١٩/ ح ١٣باب   /٢٣٨(ص  لنعامينل) الغيبة ٤(
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يف   حممّ عباده  املنتظر  القائم  هو  هذا،  احلسن... زماننا  بن  املهدي وأنَّ   ،د  هو  ه 

النبيُّ  به  أخرب  مريم  أنَّ     الذي  بن  عيسٰى  نزل  خرج  إذا  ٰ   ه   فصىلَّ

 . ) ١(خلفه...)

حتدَّ  التي  وأصحاب  األخبار  وإلياس  واخلرض  مريم  بن  عيسٰى  عن  ثت 

ال ويأجوج ومأجوج وإبليس، ودورهم  الكهف وغريهم، ومن األعداء كالدجَّ 

  ا: ظ أهنَّ الَح ، يُ ¨مع اإلمام  

ام أصل وجودهم،  قنا مل تذكر تفاصيل حركتهم وإنَّ رُ فيام روي من طُ   -   ١

  أغلبهم يف الرجعة عٰىل ما سوف يأيت يف آخر هذا الفصل.  ولعلَّ 

ال  أو الدجَّ   الروايات التي تناولت تفاصيل عيسٰى بن مريم    نَّ أ  -   ٢

غري طُ امهأو  من  أغلبها  العامَّ رُ ،  مهمٌّ ق  غرض  وال  يتمَّ   ة،  لكي  الفصل  هذا    يف 

  مور. اهتم يف مثل هذه األُ االعتامد عٰىل مرويَّ 

  قنا: رُ من طُ  ثت عن عيسٰى ومن النصوص التي حتدَّ 

الباقر   جعفر  أيب  منَّ عن  «القائم  مؤيَّ :  بالرعب،  منصور  د  ا 

تُ  له  بالنرص،  وتظهر  األرض  له  املرشق  طوٰى  سلطانه  يبلغ  الكنوز، 

ويُ  اهللا ظهِ واملغرب،  الدِّ     ر  عٰىل  دينه  كلِّ به  فال  ين  املرشكون،  كره  ولو  ه 

ر، وينزل روح اهللا عيسٰى بن مريم  يبقٰى يف األرض خراب إالَّ     قد ُعمِّ

  . ) ٢(  خلفه» صيلِّ فيُ 

  غ   ارض: - ٨

يف    تهاهللا تبارك وتعاٰىل سيجري سن   نَّ إ: «... وعن رسول اهللا    يورو

 
 . )٩٥(ص ة ) االعتقادات يف دين اإلماميَّ ١(

 . )١٦/ ح ٣٢/ باب ٣٣١و ٣٣٠(ص ين ) كامل الدِّ ٢(
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يبقٰى منهالً وال موضعًا  فيبلغه رشق األرض وغرهبا حتَّ   ، القائم من ولدي ٰى ال 

له كنوز األرض    ر اهللا  ظهِ  وطئه، ويُ من سهل وال جبل وطئه ذو القرينني إالَّ 

بالرعب وينرصه  مُ   ، ومعادهنا،  كام  وقسطًا  عدالً  به  األرض  جورًا  ئَ لِ فيمأل  ت 

  .)١(وظلًام»

النعامين   الشيخ  أبا    روٰى  سمعت  قال:  الثاميل،  محزة  أيب  عن  بسنده 

حممّ  بن عيلٍّ جعفر  حممّ     د  آل  قائم  خرج  قد  «لو  اهللا   د  يقول:  لنرصه 

املسوِّ  والكرُّ باملالئكة  واملنزلني  واملردفني  أمامه   ،ني وبيِّ مني  جربائيل   ، يكون 

يساره عن  وإرسافيل  يمينه،  عن  أمامه   ،وميكائيل  شهر  مسرية  يسري  والرعب 

شاملهوخلفه   وعن  يمينه  املقرَّ   ،وعن  حذاهواملالئكة  يتبعه أوَّ ،  بون  من    ل 

يفتح اهللا له الروم والديلم    ،الثاين، ومعه سيف خمرتط     ، وعيلٌّ  دحممّ 

واخلزر شاه  وكابل  واهلند  القائم    .والسند  يقوم  ال  محزة،  أبا  عٰىل  إالَّ   يا   

وبالء وفتنة  وزالزل  شديد  وسيف    خوف  ذلك،  قبل  وطاعون  الناس  يصيب 

بني شديد  واختالف  العرب،  بني  وتشتُّ   قاطع  دينهم الناس،  يف  من  وتغريُّ   ،ت   

حتَّ  يتمنَّحاهلم  املتمنِّٰى  صباحاً ٰى  املوت  كلب   ومساءً   ي  من  يرٰى  ما  عظم  من 

بعضاً  بعضهم  وأكل  خرجالناس  إذا  وخروجه  والقنوط.  ،  اإلياس  فيا    عن 

أمره    الويل ملن خالفه وخالف  طوبٰى ملن أدركه وكان من أنصاره، والويل كلُّ 

ثمّ  أعدائه»،  من  وُس   وكان  جديد،  بأمر  «يقوم  جديد، نَّقال:  وقضاء  جديدة،    ة 

يستتيب أحداً عٰىل العرب شديد، ليس شأنه إالَّ  ال تأخذه يف اهللا  و،   القتل، وال 

  . )٢( لومة الئم»

 

ين (ص ) ١(  ). ٤/ ح ٣٨/ باب ٣٩٤كامل الدِّ

 ). ٢٢/ ح ١٣/ باب ٢٤٠و ٢٣٩(ص  لنعامينل) الغيبة ٢(



  

  

  

  ارس ادس وارن

ُرات وإُت  

ورة اج او  ي آا : م:  

اإلمام  أُ  حركة  حول  عدَّ العسكريَّ   ¨ثريت  إشكاالتة  أنَّ   )١(ة  آلة  من  ه 

   لالنتقام. وال خيرج إالَّ  ،للقتل

  واجلواب عنها: 

ة الواضحة، وخيطب  ل ما يقوم به عند ظهوره إقامة احلجَّ أوَّ   م أنَّ تقدَّ   -  ١

ذلك   مع  ولكن  املسلمني،  عند  بقعة  أقدس  ويف  الناس  بسفك  يف  هؤالء  يقوم 

املقدَّ  أُ   ، سالدماء يف هذا املكان  ناس ال خيضعون مليزان من  فامذا عساه يفعل مع 

يتمُّ  بمنهج  يتمسكون  وال  حكمة،  أو  فإمَّ   عقل  معهم؟  التحاور  خالله  أنْ من    ا 

احلوار   حماوالت  فشل  بعد  يقاتلهم  أو  رادع،  دون  هلم  حيلو  ما  يفعلون  يرتكهم 

  لثاين. منصف خيتار ا معهم، كلُّ 

مقارنةً   نَّ أ  -   ٢ القتٰىل  وعدد  احلرب  كلِّ   حدود  العامل  فتح  تمَّ مع  ما  إذا    ه 

أليِّ  الزمنيَّ   قياسه  الفرتة  قرص  حيث  من  عليه  سابقة  تتجاوز  حرب  ال  التي  ة 

فإنَّ  الضحايا،  عدد  حيث  ومن  املعدودة  جد� األشهر  الفارق  مع  قياس  فمن  اه   ،

نها، ولكن جماراًة لعقول هؤالء نقول  املعيب ذكر هذه األحداث مع ما سينتج ع

  ذلك.

 
أُ ١( اإلماميَّ )  الشيعة  لة  صول مذهب  سرية  بحث    /٨٧٥/ ص  ٢(ج    القفارينارص  االثني عرشيَّة 

 . القائم املنتظر)
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ماذا سيفعل املنقذ واملهدي الذي    : نسأل أصحاب الشبهة  لنا أنْ   حيقُّ   -   ٣

له املعاندين  مع  زعمهم  حسب  يف    ؟ينتظرونه  التي  الروايات  فلرياجعوا 

التكلُّ  قبل  الصدد  هبذا  إهنَّ مصادرهم  معرفة،  بدون  تتحدَّ م  أضعاف  ا  عن  ث 

  . يف املهدي -ت  لَ بِ قُ  إنْ  -مضاعفة  

   حماوالت للتغطية والتشويه يف ذات الوقت.هي إالَّ  يف احلقيقة إنْ 

!   ب وا  يا :مرة اا  

يكتِف  ومل   ...) القفاري:  إنَّ   يقول  بل  هبذا؛  بقتلٍ منتظرهم  يقوم    عامٍّ   ه 

ولذلك    شاملٍ  وجوده،  واستئصال  العريب  العرب    فإنَّ للجنس  تعد  أخبارهم 

غائبهم... يد  عٰىل  إالَّ   ،بملحمة  العرب  وبني  بيننا  بقي  الذبح...ما    ن و صُّ خيو  ،  

ختصيص    وال خيفٰى أنَّ   ، قريش التي منها صفوة أصحابه...  قبيلة رسول اهللا  

يدلُّ  بالقتل  االجتِّ   العرب  تغلغل  الروايات،  عٰىل  هذه  واضعي  لدٰى  الشعويب  اه 

ي  يس الرفض والرغبة يف التشفِّ ٰى العداوة للجنس العريب لدٰى مؤسِّ  مدبنيِّ وهي تُ 

  .)١( منهم...)

  واجلواب عنها: 

َرَمُ�ْم    ث هبذه الشبهة ينبغي به مسلًام، والقرآن يقول: املتحدِّ   -   ١
ْ
�

َ
 أ

�
إِن

 
َ
ق
ْ
�
َ
أ اِهللا  َد 

ْ
ضمن    ،)١٣(احلجرات:    اُ�مْ ِعن يف  الثابت  الوحيد  فالوالء 

القوميَّ متغريِّ  وراء  فالتخندق  التقوي،  العقائدي  الوالء  هو  الوالء  خمالف  ات  ة 

اإلسالميَّ ألُ  املبادئ  فالتعاليم    ، ةصول  الديني،  مع  القومي  الوالء  تزاحم  وإذا 

  د. ل بال تردُّ م الثاين عٰىل األوَّ قدِّ ة تُ ينيَّ الدِّ 

مجلة من قادة جيشه    وأنَّ   ، عريب  ¨ة املهدي  احلجَّ   فيه أنَّ   ا ال شكَّ ممَّ   -  ٢

 
 .)٨٧٧و ٨٧٦/ ص ٢(ج  نارص القفارياالثني عرشيَّة لة صول مذهب الشيعة اإلماميَّ أُ  )١(
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العرب، ويف رواياتنا ما يشري إٰىل أنَّ  ُخ   وجنوده من  لَّص قادته هم من  بعضًا من 

  وغريهم. التميمي العرب، كاليامين وشعيب بن صالح 

يقتفي أثر رسول اهللا    ̈ اإلمام املهدي    نَّ أ   -  ٣ وإذا    ، عندما خيرج 

طر  إٰىل  النبيِّ رجعنا  فإنَّ   األكرم    يقة  األعداء  مع  تعامله  أنَّ يف  نجد  أكثر    نا 

يصحُّ  بعد عصياهنم وجحودهم، فهل  العرب    أنْ   حروبه كانت مع قريش ومع 

  ؟ األكرم   النبيَّ  نذمَّ 

العرب عند ظهور اإلمام    -  ٤ مَ   ¨ما هو حال  يستشكل    نْ يف روايات 

  ؟ د  عٰىل عقيدتنا يف مهدي آل حممّ 

  ة:نَّ العرب يف لسان روايات املستقبل عند السُّ حال 

النبيِّ   -أ   قول  من  البخاري  رواه  رشٍّ   ما  من  للعرب  «ويل  قد    : 

  .)١( اقرتب»

الركن واملقام بايَ «يُ   ): مسند أمحد(يف    - ب   ما بني  يستحلَّ   ،ع لرجل    ولن 

  .)٢(وه فال تسأل عن هلكة العرب»  أهله، فإذا استحلُّ البيت إالَّ 

فأين العرب يومئٍذ؟ قال: «هم   ، : ... يا رسول اهللا)حيح مسلمص(يف   - ج 

  .)٣( قليل»

أُ  نصوص  تتحدَّ يف  ملكَّ خرٰى  وتركهم  هروهبم  عن  وذهاهبم  ث  واملدينة،  ة 

  لبيت املقدس، وما عساهم يفعلون هناك؟ 

مكَّ   مَ ـولِ  النبيُّ هتجر  جعلها  التي  واملدينة  الفتن    األكرم    ة  من  آمنة 

 ؟ ال حسب زعمهمالدجَّ ٰى فتنة حتَّ 

 
 .»قد اقرتب ويل للعرب من رشٍّ «: قول النبيِّ باب /  ١٠/ ص ١١(ج ) صحيح البخاري ١(

 . )٧٩١٠/ ح ٢٩٠و ٢٨٩/ ص ١٣(ج ) مسند أمحد ٢(

 . )٢٠٧/ ص ٨(ج ح مسلم ) صحي٣(
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   ؟ ¨ ارة ا :ح ا اي

به عدَّ   ¨ثريت حول سالح اإلمام  أُ  استفهامات، فهل  الذي سيخرج  ة 

املتقدِّ  النصوص  اهللا  هو كام يف بعض  الفقار، وهل    مة سيف رسول  ذو  أو 

فهل هذا االستعامل حقيقي أم جمازي وللكناية عن آالت    ؟ جه من غمدهخرِ سيُ 

  احلرب؟ 

  واجلواب عنها: 

ُحت   -  ١ ذلك  مَ األلفاظ  نعرف  كيف  ولكن  هلا،  املوضوعة  معانيها  عٰىل  ل 

  ث عن املعاين املستعملة. القاموس يتحدَّ  بعد وضوح أنَّ 

فارس:   ابن  يدلُّ (قال  أصل  والفاء  والياء  يشء    السني  يف  امتداد  عٰىل 

ُس وطول السيف  ذلك  من  المتداده...مّ ،  بذلك  يدلُّ وممَّ   ، ي  صحَّ   ا  هذا  عٰىل  ة 

  .)١( )معه  وهو ما امتدَّ  ، سيف البحر : االشتقاق قوهلم

التي استُ  ت فيه ونستظهر  لَ عمِ وهكذا يف غريه، نعم قد نجزم بأحد معانيه 

  ذلك منه. 

تنزَّ   -   ٢ وقلنالو  وُ إنَّ   :لنا  احلديديَّ   عَ ِض ه  فإنَّ لآللة  املعروفة،  يف    ة  استعامله 

تارةً  منه، والقرينة  ال مانع  القرينة  مع  لفظيَّ   غريها  ة وثالثة  خرٰى حاليَّ ة وأُ تكون 

  ة، ومع فرض انتفاء الغرض من استعامل السيف يف املعارك، فال معنٰى ألنْ عقليَّ 

  به الكناية عن السالح. يكون املراد  أنْ  بدَّ  يكون هو السالح املستعمل فيها، فال

  الفقار.  يه سيف ذ يف بعض النصوص أنَّ  رَ كِ ذُ قلت:   إنْ 

فيكون    ، محلناه عٰىل املعنٰى املجازي فنحمل وصفه كذلك ه بعد أنْ إنَّ   قلت:

ذكر ذي الفقار من بني السيوف إشارة    أو األقوٰى، وكأنَّ   املعنٰى السالح اخلاّص 

  ه األقوٰى. إٰىل أنَّ 

 
 .)١٢١/ ص ٣(ج ) معجم مقاييس اللغة ١(
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تنزَّ   -   ٣ وقلنالو  خصوص    :لنا  هو  بل  السالح  عٰىل  للحمل  وجه  ال 

إٰىل    :السيف، أي قطعة احلديد، نقول ال مانع من ذلك، ويكون حينئٍذ لإلشارة 

أنْ  ألجل  ال  السيف  حامالً  يظهر  فهو  املعنوي،  نشاهد    بعده  كام  بل  به،  يقاتل 

تطوُّ  مع  فإنَّ اليوم  األسلحة  ال   ر  مستعمَ   السيف  كرمززال  يف    ، الً  كام 

  ات وما شاكل. االستعراضات أو استقبال الشخصيَّ 

 *   *   *  



  

  

  

  ا وارنارس 

وء ا :ما ا  

أنْ  الدولة    بعد  بناء  مرحلة  تبدأ  أثنائها،  ويف  بل  أوزارها،  احلرب  تضع 

نها،  ت األخبار عٰىل الدولة ومعاملها واألحكام واآلثار التي ستتضمَّ ة، ودلَّ املهدويَّ 

  ومنها:

١ -  ا  ندا أ  ل، واا إ واُ:  

دلَّ وممَّ  ذلك   ا  النعامين    عٰىل  الشيخ  رواه  اإلمام   ما  عن  بسنده 

قسَّ   الباقر  البيت  أهل  قائم  قام  إذا   ...» بالسويَّ :  الرعيَّ م  ة،  ة، وعدل يف 

اهللا  أطاع  فقد  أطاعه  ع   ، فمن  فقد  عصاه  وإنَّ   ٰىص ومن  ُس اهللا،  املهدي مّ ام  ي 

أمر  ألنَّ   ا مهدي�  إٰىل  هيدي  كُ ه  وسائر  التوراة  ويستخرج  اهللا  تُ خفي،  من   ب 

بأنطاكية  اإلنجيل    ، غار  أهل  وبني  بالتوراة،  التوراة  أهل  بني  وحيكم 

بالقرآن، وُجت  القرآن  بالزبور، وبني أهل  الزبور  ع إليه  مَ باإلنجيل، وبني أهل 

للناس: تعالَ  الدنيا من بطن األرض وظهرها، فيقول  وا إٰىل ما قطعتم  أموال 

األر  حرَّ فيه  ما  فيه  وركبتم  احلرام،  الدماء  فيه  وسفكتم  اهللا  حام،  ،  م 

يُ فيُ  مل  األرض عدالً وقسطاً ونوراً كام  عطِ عطي شيئاً  قبله، ويمأل  أحد كان  ه 

  . ) ١( » ا ت ظلًام وجوراً ورش� ئَ لِ مُ 
 

 ). ٢٦/ ح ١٣/ باب ٢٤٣و ٢٤٢(ص  لنعامينل) الغيبة ١(



 ٢٥٧ ........................  البحث الثاين: بناء الدولة  :السابع واألربعونالدرس  /الرابعالفصل 

٢ - :ا ر دل وامل اا  

الكليني   الشيخ  رواه  ما  ذلك  عٰىل  دل  جعفر    ومما  أيب  عن  بسنده 

فجمع هبا عقوهلم    ، «إذا قام قائمنا وضع اهللا يده عٰىل رؤوس العباد:    الباقر

  .)١( وكملت به أحالمهم»

القائم  (:    وروٰى الشيخ املفيد حكم بالعدل، وارتفع    ... إذا قام 

أيَّ  اجلور، ويف  السُّ أامه  به  بركاهتا، وردَّ ل،  بُ منت  األرض  إٰىل    حقٍّ   كلَّ   وأخرجت 

ا سمعت اهللا  روا اإلسالم ويعرتفوا باإليامن، أمَ ظهِ ٰى يُ أهل دين حتَّ   أهله، ومل يبَق 

يقول:  مَ   تعاٰىل  ا�س�  �ِ َمْن  َم 
َ
ْسل

َ
أ  ُ

َ
ِْه  اوَ َو� َو�ِ�َ  

ً
ْرها

َ
َو�  

ً
َطوْ� رِض 

َ ْ
َواأل اِت 

 
َ
عمران:    � يُرَْجُعون وحكم    ،]٨٣[آل  داود  بحكم  الناس  بني  وحكم 

بدي بركاهتا، فال جيد الرجل منكم  ر األرض كنوزها وتُ ظهِ ، فحينئٍذ تُ   دحممّ 

لربِّ  وال  لصدقته  موضعًا  املؤمنني  ، هيومئٍذ  مجيع  الغنٰى    إنَّ (قال:    ثمّ )،  لشمول 

يبَق  ومل  الدول،  آخر  إالَّ   دولتنا  دولة  بيت هلم  لئالَّ أهل  قبلنا،  ملكوا  يقولوا   إذا     

تعاٰىل:  اهللا  هؤالء، وهو قول  بمثل سرية  إذا ملكنا رسنا  عَ   رأوا سريتنا: 
ْ
  َوال

ُ
اقِبَة

ُمت�ِق�َ 
ْ
  .)٢()�ِل

  ة ات وطل ار: - ٣

اهللا  وممَّ  عبد  أيب  عن  روي  ما  ذلك  يف  ورد  إنَّ ا   ...» قام    :  إذا  قائمنا 

واستغنٰى الناس عن ضوء الشمس، وذهبت الظلمة،    ، اأرشقت األرض بنور رهبِّ 

ر األرض  ظهِ نثٰى، وتُ د فيهم أُ ولَ ر ال يُ كَ د له ألف ذَ ولَ ٰى يُ ر الرجل يف ملكه حتَّ عمِّ ويُ 

حتَّ  بامله  كنوزها  يصله  من  منكم  الرجل  ويطلب  وجهها،  عٰىل  الناس  يراها  ٰى 

 
 ). ٢١/ كتاب العقل واجلهل/ ح ٢٥/ ص ١(ج ) الكايف ١(

 ). ٣٨٥و ٣٨٤/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ٢(
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فال جيد أحدًا يقبل منه ذلك، استغنٰى الناس بام رزقهم اهللا من  ويأخذ منه زكاته  

  .)١(»فضله

شمر،    املفيد    ٰى ورو بن  عمرو  الباقر  عن  جعفر  أيب  قالعن   ،  :

الكوفة «يدخل  فقال:  املهدي  له،    ذكر  فتصغو  اضطربت  قد  رايات  ثالث  وهبا 

فإذا كانت    يأيت املنرب فيخطب فال يدري الناس ما يقول من البكاء،  ٰى ويدخل حتَّ 

أنْ  الناس  سأله  الثانية  أنْ صيلِّ يُ   اجلمعة  فيأمر  اجلمعة،  هبم  عىلٰ   طَّ ُخيَ    مسجد    له 

هناكصيلِّ ويُ   الغريِّ  هبم  احلسني    ثمّ   ،   مشهد  ظهر  من  حيفر  من  هنرًا    يأمر 

  .)٢( ويعمل عٰىل فوهته القناطري...» ،النجفٰى ينزل املاء يف ني حتَّ جيري إٰىل الغريَّ 

رو تليها  التي  الرواية  اهللا    ي ويف  عبد  أيب  آل  عن  قائم  قام  «إذا   :

باب   دحممّ  ألف  له  مسجدًا  الكوفة  ظهر  يف  أهل  واتَّ   ، بنٰى  بيوت  صلت 

  .)٣( الكوفة بنهري كربالء»

   ا واآن  مل: - ٤

: «إذا  أيضًا عن أيب جعفر    ا ورد يف ذلك ما رواه الشيخ املفيد  وممَّ 

حممّ  آل  قائم  يُ   د  قام  ملن  فساطيط  أنزل  علِّ رضب  ما  عٰىل  القرآن  الناس  م 

  .)٤( ...» اهللا

اهللا  وروٰى   عبد  أيب  عن  حممّ   أيضًا  آل  قائم  قام  «إذا  عليه  (د  : 

نة، يلهمه اهللا تعاٰىل  حكم بني الناس بحكم داود ال حيتاج إٰىل بيِّ   ) وعليهم السالم 

م، قال  ه بالتوسُّ ه من عدوِّ قوم بام استنبطوه، ويعرف وليَّ   كلَّ ِرب فيحكم بعلمه، وُخي 

 
 ). ٣٨١/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ١(

 ). ٣٨٠/ ص ٢اإلرشاد (ج ) ٢(

 السابق. املصدر ) ٣(

 ). ٣٨٦/ ص ٢اإلرشاد (ج ) ٤(



 ٢٥٩ ........................  البحث الثاين: بناء الدولة  :السابع واألربعونالدرس  /الرابعالفصل 

وتعاٰىل: سبحانه     اهللا 
َ
ذ  �ِ  

�
 إِن

َ
آل  

َ
ِمَ�  يَ �ِك ُمتَوَس�

ْ
�ِل هَ   �اٍت 

�
ِ�َسِ�يٍل  َو�ِ�

َ
ل ا 

  .)١( ]»٧٦و ٧٥[احلجر:    � ُمِقيمٍ 

٥ - ن وا اج اس:إا    

ين ا ورد يف ذلك ما رواه قطب وممَّ  :  عن أيب عبد اهللا    الراوندي  الدِّ

الرُّ  به  جاءت  ما  وعرشون جزءًا، فجميع  سبعة  يعرف  ُس «العلم  فلم  جزءان،  ل 

القائم  الناس حتَّ  فإذا قام  اليوم غري اجلزءين،  أخرج اخلمسة والعرشين جزءًا  ٰى 

  .)٢( ها سبعة وعرشين جزءًا»ٰى يبثَّ إليها اجلزءين، حتَّ  ها يف الناس، وضمَّ فيبثَّ 

٦ -  ول اوم ب ا فا  و ا

:  

املفيدوممَّ  األيَّ   ا ورد يف ذلك ما رواه الشيخ  ام والليايل  : «... تطول له 

  .)٣(كم...»ه مقدار عرش سنني من سنيِّ تكون السنة من سنيِّ ٰى حتَّ 

الطربي الرضا    الشيعي  وروٰى  اإلمام  اهللا  عن  يأمر  القائم  قام  «إذا   :

واحد   أراد  فإذا  جمالسهم،  يف  معهم  واجللوس  املؤمنني،  عٰىل  بالسالم  املالئكة 

ٰى يأيت القائم،  ك حتَّ لَ حيمله، فيحمله املَ  حاجة أرسل القائم من بعض املالئكة أنْ 

ومنهم من يطري مع    ،ه، ومن املؤمنني من يسري يف السحابيردُّ  فيقيض حاجته ثمّ 

املالئكة، ومنهم   مشيًا، ومنهم من يسبق  املالئكة  يميش مع  املالئكة، ومنهم من 

ه  صريِّ من تتحاكم املالئكة إليه، واملؤمنون أكرم عٰىل اهللا من املالئكة، ومنهم من يُ 

  .)٤( قاضيًا بني مائة ألف من املالئكة»القائم 

 
 املصدر السابق. ) ١(

 .)٥٩/ ح ٨٤١/ ص ٢(ج ) اخلرائج واجلرائح ٢(

 . )٣٨١/ ص ٢(ج  ) اإلرشاد٣(

 . )٤٣٤/٣٨/ ح ٤٥٥و ٤٥٤(ص ) دالئل اإلمامة ٤(
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املفيد   الشيخ  بصري،    وروٰى  أيب  الصادق  عن  اإلمام  «...  عن   :

له:  قال: قلت  يفعل اهللا ما يشاء»،    كم هذه، ثمّ سنة عرش سنني من سنيِّ   مقدار كلِّ 

فكيف    علتُج  السنون؟ تفداك،  وقلَّ   طول  باللبوث  الفلك  اهللا  «يأمر  ة  قال: 

ا الفلك    م يقولون: إنَّ ام لذلك والسنون»، قال: قلت له: إهنَّ أليَّ احلركة، فتطول 

  .)١( »...قال: «ذلك قول الزنادقة،  فسدتغريَّ  إنْ 

 *   *   *  

 
 ). ٣٨٥/ ص ٢(ج  ) اإلرشاد١(



  

  

  

  ارس ا وارن

ُرات وإُ يا ا ل دو ت ̈  

ولت األحداث يف فرتة دولة  ا تنامة وغريها ممَّ ثريت حول النصوص املتقدِّ أُ 

هت هلا العديد من االنتقادات واإلشكاالت، ومن  جِّ ووُ  ، ة إثاراتعدَّ  ̈  اإلمام 

  بني أكثرها رواجًا نتناول: 

ورة اداود:: ا   يا  

إنَّ  بل   ...) القفاري:  يُ   قال  املنتظر  دولة  يف  والقضاء  غري  احلكم  عٰىل  قام 

د حكم بحكم داود وسليامن وال يسأل  إذا قام قائم آل حممّ   ، رشيعة املصطفٰى...

بيِّ   ،بيِّنة... إٰىل  الروايات    ،نة...وال حيتاج  الذين    -انظر كيف حيلم واضعو هذه 

  .)١( بدولة حتكم بغري رشيعة اإلسالم) - ع زورًا وهبتانًا لبسوا ثوب التشيُّ 

  واجلواب عنها: 

تعاٰىل:   -   ١ ِ   قال 
ْ

اإل اِهللا  َد 
ْ
ِعن يَن  ا��  

�
 ِإن

َ
عمران:    مُ ْسال وقال  ١٩(آل   ،(

 آَمَن    تعاٰىل: 
� ُ

� 
َ
ِمنُون

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
 ِباِهللا َوَ�ال

َ
تُِبِه َورُُسِلِه ال

ُ
ِتِه َو�

َ
َحٍد ِمْن ِئ�

َ
َ أ ْ
 بَ�

ُ
ق ر�

َ
ف
ُ
� 

َن   )، وقال تعاٰىل: ٢٨٥(البقرة:    رُُسِلهِ 
ْ
�
َ
 َوآت

َ
  ا د

ً
 َز�ُورا

َ
  ). ١٦٣(النساء:    �اوُد

عن آخر يف    ومل خيتلف نبيٌّ   ، عثوا بأركان دين واحدبُ   فجميع األنبياء  

قا اإلسالم،  دين  وهو  تعاٰىل: ذلك   مَ   ل 
َ
� إِبْرَ ا   

َ
 ن

َ
َوال ُهوِدي�ا 

َ
� َ اِهيُم 

ْ
�

َ
ن اِ�ي�ا  

 
َ
 َول

َ
�  ِ�ْن 

ً
ُ�ْسِلما  

ً
َحنِيفا  

َ
عمران:    ن بُ ٦٧(آل  من  ومجيع  األنبياء    َث عِ )،  من 

 
ة (ج صول مذهب الشيعة ) أُ ١(  . )٨٧٢/ ص ٢اإلماميَّة االثني عرشيَّ
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خارجان عن    ، فهل داود وسليامن  معصومون بام فيهم داود وسليامن  

  ة املسلمة؟ احلنيفيَّ 

من    -   ٢ الرشائع  نسخ  األُ مسألة  متعدِّ صوليَّ املسائل  اآلراءة  وفيها    ، دة 

أنْ  واألنسب  أُ   تفصيالت،  من  يعتقده  بام  اإلشكال  صاحب  يتديَّ حياكم  ن  صول 

  ا كثر السؤال عنه يف مذهبهم: وممَّ  ،هبا

  رب رشيعة لنا أم ال؟ عتَ رشيعة من قبلنا تُ   هل أنَّ 

رشيعة من قبلنا رشيعة    ة، الصحيح فيها أنَّ صوليَّ هذه مسألة أُ ( جاء اجلواب:  

لنا، ما مل يرد رشعنا بخالفها، فام ذكره اهللا سبحانه وتعاٰىل يف الرشائع السابقة ومل يرد  

  . ) ١( ) واهللا العامل   ، ه رشع لنا، هذا هو الصحيح يف املسألة يف رشعنا ما ينسخه فإنَّ 

  - ل  التوراة واإلنجي  -حيكم بام فيهام    -القرآن    - ة: (... فهو  قال ابن تيميَّ 

  . )٢(ل)بدَّ ا مل يُ ا مل ينسخه اهللا، ويشهد بتصديق ما فيهام ممَّ ممَّ 

ومل    ما أمر اهللا به عٰىل لسان نبيٍّ   كلَّ   وقال يف موضع آخر: (... ومعلوم أنَّ 

النبيُّ  نبيٍّ الثاين، بل أقرَّ   ينسخه  نبيٍّ   ه كان اهللا آمرًا به عٰىل لسان  ومل يكن يف    بعد 

الثاين ما يضادُّ  اتِّ   بعثه  النبيُّ وجوب  به  النبيُّ ل وقرَّ األوَّ   باع ما أمر  الثاين، وال    ره 

أنْ  الثاين مجيع ما رشَّ   إنَّ   : يقال  جيوز  بالكتاب  األوَّ اهللا ينسخ  بالكتاب  إنَّ عه  ام  ل، 

  .)٣(ب والرشائع) تُ فقت عليه الكُ املنسوخ قليل بالنسبة إٰىل ما اتَّ 

داود  وعليه   حكمه    فرشيعة  ومنها  بالنسخ،  نجزم  مل  ما  لنا  رشيعة 

فكيف بخليفة اهللا    ،حيكم بعلمه  منه أنْ    يصحُّ العاملِ   أنَّ   - ضح  كام يتَّ   -بعلمه، بل  

  . ¨املهدي 

 
 الفتاوٰى.  /موقع طريق اإلسالم /ةعضو هيأة كبار العلامء بالسعوديَّ  /صالح بن فوزي الفوزان ) ١(

 .)٥٢/ ص ٢(ج ) دقائق التفسري ٢(

 ).٥٦/ ص ٢دقائق التفسري (ج ) ٣(
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ت  فرسَّ   بحكم داود    ̈ النصوص التي ذكرت حكم اإلمام    نَّ أ  -  ٣

  .)١( ها»نفس حقَّ  عطي كلَّ ويُ  ،نة«ال يسأل بيِّ  : وجه هذا احلكم

  ¨ه كان حيكم بعلمه ال حيتاج إٰىل بيِّنة، كذلك هو ووجه التشبيه بداود أنَّ 

 حكم  فرسِّ يُ   ، وهذا النصُّ )٢( نة» بيِّ ام  بحكم اهللا ال يريد عليهام «حكم فيه  : كام ورد

  ه واقعي ال حيتاج إٰىل بيِّنة. وألنَّ  ، ه حكم اهللاداود أنَّ 

ا  حيكم بعلمه فكيف باملعصوم، وممَّ   للقايض أنْ يف باب القضاء جيوز    -  ٤

  ورد يف ذلك: 

(وله    -أ   البهويت:  غضبان  أنْ   قال  وهو  ويفتي  يقيض    وأنْ   ،يقيض 

يشهد   من  شهادة  ويقيل  وولده،  لنفسه  ويشهد  وولده،  لنفسه  وحيكم  بعلمه 

  .)٣( ه معصوم)أو لولده، حلديث خزيمة، وألنَّ   له

يقيض بعلمه؟ عٰىل   القايض هل له أنْ   عٰىل أنَّ قال ابن قدامة: (... بناءً  - ب 

به يف علمه  ألنَّ   ، روايتني دمشق أخربه  هذا كقول    ، قايض  الشافعي يف  ومذهب 

  .)٤( القايض هاهنا)

  .)٥( القايض يقيض بعلمه) العلامء أمجعوا عٰىل أنَّ  قال ابن رشد: (إنَّ  - ج 

قضاء عمر بعلمه فيام قد علمه  : (... ففي هذا اخلرب  قال ابن عبد الربِّ   - د  

  ة ينبغي عدم تفويت مراجعتها. ، وفيه قصَّ )٦( قبل واليته)

 
الكايف  ١( ص  ١(ج  )  ة  ٣٩٨و  ٣٩٧/  األئمَّ يف  باب   /    بحكم حكموا  أمرهم  ظهر  إذا  م  أهنَّ

 ). ٢داود.../ ح 

 ). ٥/ باب منع الزكاة/ ح ٥٠٣/ ص ٣الكايف (ج ) ٢(

 ). ٣٧/ ص ٥(ج ) كشف القناع ٣(

 ).٤٧٨/ ص ١١(ج ) املغني ٤(

 ). ٣٨٥/ ص ٢(ج ) بداية املجتهد ٥(

 ).٩٥/ ص ٧(ج ) االستذكار ٦(
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قلت:  من    إْن  يبَق  ومل  ة  املحّمديَّ بالرشيعة  ُنِسَخت  السابقة  الرشائع  إنَّ 

  أحكامها يشء. 

من  قلت:   مجلة  بل  ُنِسَخ،  قد  السابقة  الرشائع  يف  ما  مجيع  أنَّ  ُنسلِّم  ال 

القايض بعلمه ممَّا دلَّ عليه الدليل، فكيف بحكم املعصوم  أحكامها باقية، وحكم 

، إنَّه ممَّا دلَّ عليه الدليل من أنَّه يقيض وحيكم به.   بعلمه اللدينِّ

  :¨ارة ام : ا  ز دو ا اي 

املهدي إذا رجع من غيبته ينسخ رشيعة اإلسالم فيام   قال القفاري: (... إنَّ 

«فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورث األخ الذي آخٰى    ، ق بأحكام املرياث...يتعلَّ 

 خيتلج  هذه الرواية تكشف عامَّ   لعلَّ   ، ة ومل يرث األخ من الوالدة»بينهام يف األظلَّ 

ة بني  ة والتنظيميَّ احلزبيَّ يف نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة يف إحالل العالقة  

القرابة والوالدة يف املرياث، وهنب أموال الناس باسم هذه العالقة    أفرادها حملَّ 

املوعودة...خوَّ واألُ  دولتها  قيام  عند  به  حتلم  وما  الرواية    ، ة!  هذه  تفضح  كام 

اإلسالميَّ  الرشيعة  تطبيق  من  الروايات  هذه  واضعي  يف  موقف  ورغبتهم  ة 

إحلادي� ه   ثمّ   ،تعطيلها مضمونًا  تعكس  عٰىل    ا ي  واخلروج  الرشيعة،  هلدم  يسعٰى 

النبوَّ  ختم  الدعوعقيدة  وهذه  أهنَّ   ٰى ة،  عن  اإلسالم  فضالً  رشيعة  عن  خروج  ا 

الظاهرة من الوالدة والقرابة،    ة فهي خمالفة ملنطق العقل، فالتوارث منوط بالعالق

األزليَّ أمَّ  املؤاخاة  يُ ا  فال  املزعومة  البرشة  فكيف  دركها  لقسمة  تكون  ،  أساسًا 

  .)١( املرياث؟)

  واجلواب عنها: 

أنَّ نَّ أ  -   ١ نعتقد  وإنَّ   ̈ اإلمام    نا  للرشيعة،  احلافظ  إلعادة  هو  يظهر  ام 

 
ة (ج صول مذهب الشيعة ) أُ ١( وسبب اعتامدنا يف هذا البحث  )؛ ٨٧١/ ص ٢اإلماميَّة االثني عرشيَّ

 مه.ن تقدَّ ر عمَّ ه مستوعب ألغلبها، ومتأخِّ مالحظة اإليرادات أنَّ عٰىل هذا الكتاب يف 
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وأنَّ  املخالفون،  فيها  التي وضعه  اهللا عندهم، فأصل  اإلسالم من غربته  ه خليفة 

إٰىل     بإنكار كونه خليفة اهللا، ولعلَّ االعرتاض ال وجه له إالَّ  املستشكل مل يلتفت 

  . ا ال يمكن التسليم بهد املهدي عند خروجه، وهذا ممَّ ه يبني عٰىل تعدُّ ذلك، أو أنَّ 

أنَّ  تنزَّ عٰىل  لو  وقلناه  بأنَّ سلِّ نُ   : لنا  تعتقد،    م  ما  هو  الزمان  آخر  يظهر  الذي 

ت  مسلَّ  نْ م له؟ فإسلِّ فعل ذلك فهل تعرتض عليه أم تُ   فإنْ   أفليس هو خليفة اهللا؟ 

اخرتت عدم التسليم مع كونه خليفة اهللا تعاٰىل فهذا جحود ال ينبغي    له فهو، وإنْ 

  جيحده.   أنْ  ملن عرف احلقَّ 

املهدي    -   ٢ اإلمام  دولة  زمن  يف  حيقُّ   ̈ التوارث  بالواقع، وكام    منوط 

أنْ  أوَّ يترصَّ   للشارع  يف  بأحكامه  حيقُّ ف  فكذلك  الدعوة،  أنْ   ل  اإلرث  علِّ يُ   له  ق 

الرشعيَّ قبل   فاألحكام  اإليامن،  عٰىل  دولته  ويف  الرحم  عٰىل  املهدي  بيد  دولة  ة 

  تعليقها عٰىل ما يريد من موضوعات. الشارع وله وحده حقَّ 

إنَّ  إحلادًا  األحكام  يف  التغيري  هذا  العبوديَّ فليس  عني  للشارع  ام  واالنقياد  ة 

النبوَّ املقدَّ  ختم  عن  خروجًا  ليس  هو  كام  لأل س،  إبراز  بل  كانت  ة،  التي  حكام 

  خافية طيلة قرون. 

الرشعيَّ   -  ٣ الرسَّ األحكام  نعرف  ال  فنحن  البرش،  بإدراك  منوطة  غري    ة 

بحصيات   العقبة  مجرة  نرمي  وملاذا  أشواط،  سبعة  الطواف  كون  وراء  احلقيقي 

ركعاتصيلِّ ونُ   ،سبعة ثالث  املغرب  (   وأنَّ   ،  الزكاة  فإنَّ   ،)% ٢نسبة    وهكذا، 

ليست   األحكام  نُ مالكات  إدراك  بيدنا، وال  الترشيع  األساس يف  دركها، فليس 

  فني. س هلا يف عهدة املكلَّ الناس ملالك األحكام، بل جعل الشارع املقدَّ 

   أ ا: ¨ارة ا: دو ا اي 

يُ  وكذلك   ...) القفاري:  يتعلَّ غريِّ يقول  فيام  اإلسالم  رشيعة  منتظرهم  ق   

أنَّ  رواياهتم  الكتاب وتنص  أهل  هدي    باجلزية من  خيالف  املنهج  منتظرهم هبذا 
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فتقول: «وال يقبل صاحب هذا األمر اجلزية، كام قبلها رسول    ، رسول اهللا  

  . »)، انتهٰى كالمهاهللا  

اهللا:  قول  «وهو  قالت:  حيث  الرواية  أكمل     وليته 
َ
ٰ َوق َح�� وُهْم 

ُ
   اتِل

َ
  ال

 َوَ� 
ٌ
نَة

ْ
 فِت

َ
ُ�ون

َ
ُه ِهللاِ ت

� ُ
يُن �  ا��

َ
  .)١( »]٣٩[األنفال:   ُ�ون

ُس   ثمّ  عن  خروجه  تأكيد  يف  االعرتاف  هذا  (ويكفي  رسول  نَّقال:  ة 

  .)٢( ا عمدًا...)ه هلوتبديل  اهللا

  واجلواب عنها: 

خمتصَّ   نَّ أ  -   ١ من  اجلزية  وله  وضع  فرضها  فله  املعصوم،  احلاكم  ات 

  رفعها.

النصِّ   ¨ة اإلمام  خصوصيَّ   نَّ أ  -  ٢ الذي برته    يف هذا احلكم ظاهرة يف 

  ين ال يأخذ اجلزية.ة إظهار الدِّ صاحب الشبهة، فلخصوصيَّ 

أُ   نَّ أ  -   ٣ نصوص  تدلُّ هناك  أنَّ   خرٰى  وغريهم    عٰىل  والناصبي  اليهودي 

تُ )٣( يعطون اجلزية مل  التساقط وترجع    ، فالتعارض ثمّ د تلك بزمان معنيَّ قيَّ ، فإذا 

  لألصل يف املسألة. 

 *   *   *  

 
 ). ٤٩/ ح ٦٠/ ص ٢تفسري العيَّايش (ج ) ١(

ة (ج صول مذهب الشيعة ) أُ ٢(  ).٨٧٢و ٨٧١/ ص ٢اإلماميَّة االثني عرشيَّ

 ).٣٩٥/٨/ ح ٢٩٣و ٢٩٢تفسري فرات الكويف (ص ) ٣(



  

  

  

  ارس ا وارن

ُرات وإُ يا ا ل دو ت ̈  

:ارة اآن  اك او  ود  ب ةا

:ا  

أُ  روايات  (وتصف  القفاري:  من  قال  منتظرهم  به  يقوم  ما  عندهم  خرٰى 

وإخراج كتاب آخر خمالف    ،فه حمرَّ حماولة لرصف الناس عن القرآن بدعوٰى أنَّ 

الذي    له، وسعيه لتضليل الناس بدعوٰى أنَّ  الكامل  الكتاب  نزل عٰىل  أُ كتابه هو 

اهللا   إيَّ   ،رسول  وتعليمهم  الناس،  بني  لنرشه  بالسعي  (العجم)  اه،  وقيام 

اهللا... من كتاب  الناس وأذهاهنم  أفئدة  لتغيري ما يف  بالغة    ، ومواجهتهم صعوبة 

  نَّ إو  ،رشيعة اإلسالم...  ضدَّ   ا ون نفوس واضعيها وأهدافها تفصح عن مكنأهنَّ 

املسلمني... والة  حلكم  اإلسالميَّ   إىلٰ يرمي    ،منازعتهم  احلكومة  إلقامة  إزالة  ة 

  .)١( خرٰى يف مكاهنا حتكم بحكم القائم املوعود)دولة أُ 

وُس  جديد،  وكتاب  جديد،  بأمر  املزعوم  يقوم  وهكذا   ...) ة  نَّويقول: 

  .)٢( وقضاء جديد...)جديدة، 

  واجلواب عنهام:

ليس حملُّ   -   ١ القرآن،  أنَّ   دعوٰى حتريف  فيه  هنا، وعقيدتنا  الذي  بحثها  ه 
 

ة (ج اإلماميَّة االثني عرشصول مذهب الشيعة ) أُ ١(  ). ٨٧٤/ ص ٢يَّ

ة (ج صول مذهب الشيعة أُ  )٢(  ).٨٨٣و ٨٨٢/ ص ٢اإلماميَّة االثني عرشيَّ
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  بهم تنصُّ تُ كُ   تني ال زيادة فيه وال نقيصة، وعند القوم روايات يف أصّح بني الدفَّ 

  عٰىل التحريف، فإقحامها يف هذه اإلثارة ال وجه له. 

أمل  -  ٢ الشبهة  صاحب  «يوشك    لنسأل  عندك:  احلديث  مصادر  ترِو 

يبقٰى إالَّ درَ يُ   اإلسالم أنْ  يبقٰى إالَّ درَ  اسمه، ويُ س فال  القرآن فال  ،  )١(  رسمه»س 

نصٍّ  يبقٰى    ويف  ال  زمان  الناس  عٰىل  «يأيت  اإلسالم  آخر:  اسمهإالَّ من  من    وال   ،

  ؟)٢( »القرآن إالَّ رسمه

اآلخر    النصُّ و  ؟بقاء يشء منهام فام معنٰى اندراس القرآن واإلسالم وعدم  

يكون قد أتٰى    ع اإلسالم إٰىل عهد رسول اهللا  رجِ (ال يبقٰى)، فهل من يُ   :عربِّ يُ 

  ! ؟بدين جديد

،  )٣( اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كام بدأ» : «إنَّ هصحيح مسلم يف روٰى  

أنَّ  ف  مع  بدأ،  حينام  إليه  بالقياس  مضاعفة  أضعاف  اآلن  املسلمني  ليست  عدد 

وإنَّ  عدد  غربة  هنا  املقصودة  وتعاليمالغربة  أحكام  غربة  يُ   ،ام  ما  أنَّ ؤكِّ وهو    د 

الذي سُري   ̈ املهدي   هو  وُخي جِ عندما خيرج  اإلسالم جديدًا،  رجه من غربته  ع 

  كام صدرت منه.  ة رسول اهللا  نَّعيد ُس ويُ 

«أُ  أمحد يف مسنده:  يُ برشِّ روٰى  باملهدي  ُأمَّ بعَ كم  من  تي عٰىل  ث يف  اختالف 

مُ   وزالزل،  الناس  عنه    ، يرٰىض ت جورًا وظلامً ئَ لِ فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام 

  .)٤( »ساكن السامء وساكن األرض...

ساكن    ألنَّ   ،مون بهنحن مذعنون له مسلِّ   ¨فام سيأيت به اإلمام املهدي  

  . السامء قبل ساكن األرض عنه راضٍ 

 
 . )٣١١٣٧/ ح ١٨١/ ص ١١(ج ل امَّ ) كنز العُ ١(

 ).٤٨(ص  لبخاريلأفعال العباد  ق) خل٢(

 ). ٩٠/ ص ١(ج ) صحيح مسلم ٣(

 ). ١١٣٢٦/ ح ٤٢٧و ٤٢٦/ ص ١٧(ج ) مسند أمحد ٤(
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أنْ  الشبهة  صاحب  بإمكان  كان  اآلية:  وقد  تفسري  ٰ   يراجع 
َ َ

� ِهَرهُ 
ْ
  ِ�ُظ

هِ 
� ُ
يِن �   .)١( ¨ به ليعرف ما يقوم به املهديتُ يف كُ  )، ٣٣(التوبة:   ا��

  ، هناك داًء فيهم ال دواء له وكأنَّ  ،بهمتُ هموننا بام يف كُ هؤالء يتَّ  والغريب أنَّ 

  ت نظري هذا. هات مرَّ بُ وقد الحظنا يف ُش 

عن ذلك   ...) الطربي:  كلُّ يقول  امللل  تصري  حني  عيسٰى  خروج  ها  د 

  ، فال ينقيض العجب أنَّ )٢( دين)  بعه أهل كلِّ اتَّ   إذا خرج عيسٰى    ، واحدة...

داود    ̈ املهدي   بحكم  هيودي�   إذا قٰىض  وعلامني� صار  وماسوني� ا  أمَّ اا  إذا  ،  ا 

  ! املهدي؟ دون مسلمون، وال أدري ملاذا عيسٰى وليس بعوا عيسٰى فهم موحِّ اتَّ 

مل    -   ٣ من  عٰىل  هو  اجلديد،  والقضاء  اجلديد  والكتاب  اجلديد  اإلسالم 

ين وهداية  ام جاء لنرش الدِّ ين، وهو إنَّ يسمع به يكون جديدًا وليس ابتداعًا يف الدِّ 

  الكون إليه. 

يُ   وهو جديد ألنَّ  كان أصله موجودًا    قوه بشكل صحيح وإنْ طبِّ الناس مل 

 هم. بني ظهرانيِّ 

     ذم : ¨ارة ا: ا اي 

ه يقتل من ال ذنب له، تقول رواياهتم: «إذا خرج القائم  قال القفاري: (إنَّ 

 القتل ال  إالَّ   ه قائمهم ليس شأن  وهكذا فإنَّ   ، قتل ذراري قتلة احلسني بفعل آبائها»

  .)٣( أحدًا)يستبقي 

  اجلواب عنها:

هؤالء ال ذنب هلم، فمن يرتيض فعل املجرمني فهو منهم    ل الكالم أنَّ أوَّ 

 
 . اوغريه ، والثعلبي ،والواحدي ، والسمعاين ،لطربي تفسري ا  :عراَج ) يُ ١(

 ). ١٥٠/ ص ١٠تفسري الطربي (ج ) ٢(

ة (ج صول مذهب الشيعة ) أُ ٣(  . )٨٨١/ ص ٢اإلماميَّة االثني عرشيَّ
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ُيس  وعندما  جرمهم،  يف  الرضا  ئَ ورشيك  اإلمام  سأله    ل  حيث  ذلك  عن 

قائالً له: يا بن رسول اهللا، ما تقول يف    الشيخ عبد السالم بن صالح اهلروي  

قتل ذراري قتلة    ه قال: «إذا خرج القائم  أنَّ   حديث روي عن الصادق  

آبائه  احلسني   :  قول اهللا  و: «هو كذلك»، فقلت:  »؟ فقال  مبفعال 

 
َ

ِزُر وَ َوال
َ
رَ  ت

ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ما معناه؟ فقال: «صدق اهللا يف  ]،  ١٦٤[األنعام:    ىٰ اِزَرة

قتلة احلسني  مجي ذراري  لكن  أقواله،  ويفتخرون  بيرضون    ع  آبائهم  أفعال 

املرشق فريض بقتله رجل  ب  َل تِ رجالً قُ   هبا، ومن ريض شيئًا كان كمن أتاه، ولو أنَّ 

إذا    ام يقتلهم القائم  وإنَّ   ، رشيك القاتل  يف املغرب لكان الرايض عند اهللا  

  .)١( خرج لرضاهم بفعل آبائهم...»

»، فمن ريض فعل يزيد  مل آبائهما نقله بنفسه بنيَّ سبب قتلهم، «بفع   وإنَّ 

احلسني   اإلمام  قتل  يف  يُ   وجيشه  فيه،  قتَ سوف  لإلشكال  ال وجه  وهذا  ل، 

أنَّ   فإنَّ  الواضحات  باملبارش  من  أُ   ، الفعل ليس حمصورًا  لو  قتله  وهؤالء  هلم  تيح 

  خرٰى لفعلوا، لذلك يقتلهم. أُ  ةً مرَّ 

درة اود!ا  ر طام :  

عٰىل اختالف بينها يف    ̈ ة ملك اإلمام  ة روايات يف حتديد مدَّ وردت عدَّ 

  ة ملكه، ومنها: مدَّ 

  ة، وهي عديدة، نذكر منها: ق العامَّ رُ ما روي من ُط الً: أوَّ 

  .)٢( «سبع، ثامن، تسع» -   ١

  .)٣( «سبع سنني» -   ٢

 
 ). ٥/ ح ٢٤٧/ ص ١(ج  عيون أخبار الرضا ) ١(

 . )٤٢٠للمروزي (ص ) الفتن ٢(

 . )٤٢٨٥/ ح ٣١٠/ ص ٢(ج ن أيب داود نَ) ُس ٣(
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  .)١( «عرشين سنة» -   ٣

البيت...سبعني: «املهدي منَّسبعة أو    -  ٤ وبسط    -  يعيش هكذا  ،ا أهل 

  .)٢(» - وعقد ثالثة  صبعني من يمينه املسبحة واإلهبام إيساره و

  ة روايات، منها: وهي عدَّ  ، قنارُ من ُط   ثانياً:

ٰى تكون السنة من سنيِّه  ام والليايل حتَّ ... تطول له األيَّ «سبع سنني:    -  ١

  .)٣( سنيِّكم...»مقدار عرش سنني من 

النعامين    -   ٢ الشيخ  هلا  أفرد  وأشهر:  سنة  عرشة  الباب    تسع  هو  بابًا 

)٢٦(،   ) فيه  كلُّ ٤روٰى  روايات  حدَّ )  (ها  الرواية  ١٩دت  منها  وأشهرًا،  سنة   (

اهللا    وٰىل حيث روٰى  األُ  عبد  القائم  بسنده عن أيب  «يملك   :    تسع

  .)٤( عرشة سنة وأشهرًا»

الطويس    -  ٣ الشيخ  روٰى  سنني،  وتسع  أيب    ثالثامئة  عن  بسنده 

«إنَّ   جعفر أ  :  لبث  كام  سنني  وتسع  ثالثامئة  يملك  يف    هلالقائم  الكهف 

  .)٥( كهفهم»

  واجلواب عنها: 

ة ملكه باختالف مراتب ظهوره ومالحظة عنارص استتباب األمر  مدَّ   -  ١

 
 . )٣١٩/ ص ٧(ج  ) جممع الزوائد١(

 ).٥٥٧/ ص ٤احلاكم (ج ) مستدرك ٢(

 ). ٣٨١/ ص ٢اإلرشاد (ج ) ٣(

باب  ٣٥٥  -   ٣٥٣(ص    لنعامين ل الغيبة  )  ٤( القائم    ٢٦/  ملك  ة  مدَّ يف  روي  بعد    ما 

  قيامه). 

يف  )  ٢٤ح  / ٣٢٦ ص /٢  جيف تفسريه (  ايشوروٰى العيَّ )؛ ٤٩٦/ ح ٤٧٤(ص  لطويسل) الغيبة  ٥(

أنَّ  القائم  بعد  ويزدادرجل  سنة  ثالثامئة  موته  بعد  يملك  وهو تسعاً   ه  املنترص  يف  روٰى  وأيضًا   ،

 ه يعيش ثالثامئة سنة ويزداد تسعًا.أنَّ  احلسني 
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ورد  ما  نظري  املؤمنني    له،  أمري  وكم  عن   ... قال:  :  والغيبة؟  احلرية  تكون 

  .)١( »سنني  أو سّت  ،ة أشهرأو ستَّ  ،ام ة أيَّ ستَّ «

املُ   -   ٢ فمدَّ دَ هذه  املعمورة،  بسطه للعدل يف  بلحاظ  يبسط  د  ملكه وهو  ة 

سنوات سبعة  مثالً  هي  بلد  لكذا  تسعة   ، العدل  عرش  ،وآلخر  تسعة    ، ولثالث 

  وهكذا.

حمدَّ   -  ٣ فرتة  لدولته  املفيد    ،دةليس  الشيخ  عبد    روٰى  أيب  عن 

ر ال  كَ د له ألف ذَ ولَ ٰى يُ عّمر الرجل يف ملكه حتَّ ويُ  ،قائمنا إذا قام... : «إنَّ  اهللا

أُ ولَ يُ  فيهم  القائم  )٢( نثٰى...»د  هذا تعمري الرجل يف ملك  أمَّ ¨،  ملكه  ،  هو  ما  ا 

  ده الروايات. دِّ وكم، فهذا ما مل ُحت 

  دة. العدل بعد بسطه فغري حمدَّ ة استمرار ا مدَّ أمَّ 

  حصلت وإالَّ   قة عٰىل يشء إنْ ة معلَّ مدَّ  ة ولكن كلَّ د حقيقيَّ دَ هذه املُ   نَّ أ  - ٤

وهكذا إنْ   ،فال  سبعة  حيكم  فإنْ   فهو  مثالً،  الصدقة  حتصل  فتسعة  مل    ، حصلت 

معلَّ  التسعة  عٰىل  وهكذا  فإنْ عدم  قة  عرش  يشء  التسعة  وجاءت  انتفت    ، حصل 

  ة. ة ال فعليَّ د املذكورة تعليقيَّ دَ وهكذا هي، فاملُ 

 *   *   *  

 
 ). ٧/ باب يف الغيبة/ ح ٣٣٨/ ص ١الكايف (ج ) ١(

 . )٣٨١/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ٢(



  

  

  

  ارس ان

:ا ي اا ا دو    ̈  

ا و ا   

وماهيَّ تقدَّ  الرجعة  حقيقة  السابقة  احللقة  يف  روائي� م  منها  اتها  والغاية   ،

  هتا، وحديثنا حول هذا املبحث ضمن نقاط عديدة: ومدَّ 

   ا   ام أو اة؟ - ١

  ونالحظ ماذا يظهر منها: نقرأ بعض النصوص 

من   رج القائم قال: «ُخي ،  عن أيب عبد اهللا   روٰى الشيخ املفيد 

كانوا    ن الذي   ظهر الكوفة سبعة وعرشين رجالً، مخسة عرش من قوم موسٰى  

باحلقِّ  نون  هيدون  بن  الكهف، ويوشع  أهل  يعدلون، وسبعة من  وسلامن،    ، وبه 

دجانة  ومالكاألنصاري  وأبا  واملقداد،  فيكونو،  األشرت،  أنصارًا    نًا  يديه  بني 

  .)١( امًا»كَّ وُح 

أنَّ فدلَّ  عٰىل  الذي   ت  النفر  بني    ن هؤالء  سريجعون  طويل  زمان  من  ماتوا 

القائم   أنْ   ̈ يدي  دون  غيبته  من  سيظهر  فاإلمام    الذي  مات،  قد  يكون 

وبكلِّ   ̈  املهدي  الطبيعي  إطارها  ضمن  هذه  دنيانا  يف  بيننا  من    يعيش  هلا  ما 

  رسي وغريها. ات وما تنتظم به من نظام اجتامعي واقتصادي وأُ اخلصوصيَّ 

 
 . )٣٨٦/ ص ٢(ج ) اإلرشاد ١(
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  وهؤالء يرجعون إٰىل الدنيا، والرجعة ستقع يف عامل الدنيا ال الربزخ وال القيامة. 

إٰىل    ن ذكرهم النصُّ فأهل الربزخ ممَّ  الدنيا ليعيشوا مع  السابق سريجعون 

  اآلالف بل املاليني من الناس الذين مل يشاهدوا املوت والربزخ. 

الرجعة  فخصوصيَّ  األقّل   - ات  عٰىل  الفرتة  هذه  بذاهتا    -  يف  هي 

  ات عامل الدنيا. خصوصيَّ 

  ة. ات عامل املادَّ من يرجعون سريجعون إٰىل الدنيا بام هلا من خصوصيَّ  وإنَّ 

٢ -  ؟أ ا  

قرون منذ  ما وقعت  ومنها  واحدة،  ليست  عند    ، الرجعة  ستقع  ما  ومنها 

  ة نصوص عٰىل ذلك، منها: ت عدَّ ومنها ما ستكون بعده، وقد دلَّ  ،الظهور

  الرجعة يف العصور السابقة: - أ

 وَ   قوله تعاٰىل: -  ١
َ
ذ

َ
نَ �

ْ
 َ�َعث

َ
سَ �ِك

َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ف َمِدينَِة 
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ً
َحدا

َ
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ْ
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َ
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َ
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ه

َ
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َ
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ً
اُدوا �ِْسعا

َ
  النصُّ   تهم معروفة، ودلَّ وقصَّ   ،)٢٥  -   ١٩(الكهف:    �ِسنَِ� َوازْد

  تني. ، فهم قد رجعوا مرَّ ¨م سريجعون مع اإلمام السابق عٰىل أهنَّ 

ٰ   تعاٰىل:قوله    -  ٢
َ

إِ� َر 
َ
ت ْم 

َ
�
َ
ِديَ   أ ِمْن  رَُجوا 

َ
يَن خ ِ

�
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َ
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ٌ
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ُ
�
ُ
أ اِرِهْم َوُهْم 

 
َ
ق

َ
َموِْت �

ْ
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ْ
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ُ
ُهُم اُهللا ُ�وتُوا �

َ
� 

َ
  . )٢٤٣(البقرة:   اُهمْ ال

هؤالء أهل مدينة من    إنَّ : «عن أيب جعفر    روٰى الشيخ الكليني  

الشام  بيت،  مدائن  ألف  فيهم يف كلِّ و  ، وكانوا سبعني  يقع  الطاعون  أوان،    كان 

أحسُّ  إذا  لقوَّ فكانوا  األغنياء  املدينة  من  خرج  به  الفقراء  وا  فيها  وبقي  هتم 

فيقول الذين  ،  يف الذين خرجوا  لضعفهم، فكان املوت يكثر يف الذين أقاموا ويقلُّ 
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فينا    خرجنا لقلَّ  اويقول الذين أقاموا: لو كنَّ   ، ا أقمنا لكثر فينا املوتلو كنَّ   : خرجوا

فاجتمع رأهيم مجيعًا   ، املوت فيهم وأحسُّ أنَّ   قال:  الطاعون  إذا وقع  به خرجوا    واه 

حذر    وا عن الطاعون وتنحّ   وا بالطاعون خرجوا مجيعًا  أحسُّ فلامَّ   ، هم من املدينة كلُّ 

  ا بمدينة خربة قد جال أهلها عنها و م مرُّ هنَّ إ   ثمّ .  فساروا يف البالد ما شاء اهللا   ، املوت

الطاعون  فلامَّ   وأفناهم  قال اهللا  وا رحاهلم واطمأنُّ  حطُّ فنزلوا هبا،  موتوا  وا هبا   :

يلوح رميًام  وصاروا  ساعتهم،  من  فامتوا  املارَّ )١( مجيعًا،  طريق  عٰىل  وكانوا  ة،  ، 

من أنبياء بني إرسائيل    هبم نبيٌّ   وهم ومجعوهم يف موضع، فمرَّ ة فنحُّ فكنستهم املارَّ 

لو شئت    ،  رأٰى تلك العظام بكٰى واستعرب، وقال: يا ربِّ (حزقيل)، فلامَّ   :يقال له 

  روا بالدك وولدوا عبادك وعبدوك مع من يعبدك هم، فعمَّ ألحييتهم الساعة كام أمتَّ 

قال:  ،  فأحيهم»   يا ربِّ  ذلك؟ قال: نعم  ّب حِ إليه: أفتُ   تعاىلٰ فأوحٰى اهللا    من خلقك، 

فقال أبو   - يقوله  أنْ  أمره اهللا   قل كذا وكذا، فقال الذي   إليه أنْ  «فأوحٰى اهللا 

 قال حزقيل ذلك الكالم نظر إٰىل العظام  فلامَّ  ، - : وهو االسم األعظم  عبد اهللا  

ذكره   حون اهللا عزَّ سبِّ يُ  فعادوا أحياًء ينظر بعضهم إٰىل بعض   ، يطري بعضها إٰىل بعض 

،  )٢( » شئ قدير   اهللا عٰىل كلِّ   أشهد أنَّ   لونه، فقال حزقيل عند ذلك: لِّ ونه وُهي كربِّ ويُ 

  ا بدأت منذ قرون. ة بوضوح عٰىل وقوع الرجعة يف عامل الدنيا وأهنَّ وهي دالَّ 

النبيِّ  عن  ورد  «كلَّ   األكرم    وقد  األُمَ مستفيضًا:  يف  كان  السالفة  ام  م 

األُمَّ  هذه  يف  النعل  تكون  حذو  مثله  والقذَّ ة  بالقذَّ بالنعل  فينا  )٣( ة»ة  فالرجعة   ،

  م. تكون بعني ما كانت يف من سبقنا من األُمَ 

  م السابقة قد حصلت. إذن الرجعة يف األُمَ 

 
 يظهر للناس عظامهم املندرسة. أي :) يلوح١(

 . )٢٣٧/ ح ١٩٩و ١٩٨/ ص ٨(ج  ) الكايف٢(

 . )٥٧٦(ص ين ) كامل الدِّ ٣(
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  الرجعة قبيل الظهور: -ب  

  دلَّت العديد من األخبار أنَّ هناك رجعة حتصل قبيل الظهور، وممَّا دلَّ عىلٰ 

  ذلك:

: مررت  ، قالأبان بن تغلببسنده عن    ما رواه الشيخ النجايش    -  ١

، قال: فقلت: كيف تلوموين يف روايتي  روايتي عن جعفر  بقوم يعيبون عىلٰ 

عن يش سألته  ما  رجل  اهللا    إالَّ   ءعن  رسول  قال  فمرَّ ؟  قال:  صبيان    قال: 

ال: لقاء  فق   ،العجب بني مجادى ورجب، فسألته عنه  كلُّ   وهم ينشدون: العجب 

  .)١( حياء باألمواتاأل

  وهو ظاهر يف أنَّ هذه احلادثة من أناشيد الصبية يف األزقَّة، بل رصيح. 

قال ابن الكواء  بسنده عن الشعبي، قال:  ما رواه الشيخ الصدوق  -  ٢

أمري   لعيلٍّ  يا  قولك:    ، املؤمنني  :  ورجب « أرأيت  مجادي  بني    ،»العجب 

أعور «:   قال يا  نبات،  هو    وحيك  وحصد  أموات،  ونرش  أشتات،  مجع 

  .)٢( »لست أنا وال أنت هناك وهنات بعد هنات، مهلكات مبريات، 

آل   ومؤمن  الكهف،  وأصحاب  نون،  بن  يوشع  كذلك  يرجع  وممَّن 

  فرعون، وسلامن الفاريس، وأبا دجانة األنصاري، ومالك األشرت، وغريهم. 

  الرجعة عند الظهور: - ج

م  املتقدِّ   عند حصوله كام يف النصِّ   عند الظهور فستتحققُّ ا الرجعة التي  أمَّ 

 بعبد اهللا  : «كأينِّ منها ما روي عن أيب جعفر   ،خرٰى عن اإلرشاد ونصوص أُ 

سوداء  ا عاممة  عليه  العامري  رشيك  حلف  وبن  يف  مصعدًا  كتفيه  بني  ذؤابتاها 

ون ومكرورون اجلبل بني يدي قائمنا أهل البيت يف أربعة آالف    .)٣( »مكرُّ

 
 ). ١٣و ١٢رجال النجايش (ص ) ١(

 ). ٨١نوادر املعاين/ ح  / باب معنٰى ٤٠٦معاين األخبار (ص ) ٢(

 ).٣٩٠/ ح ٤٨١/ ص ٢اختيار معرفة الرجال (ج ) ٣(
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  الرجعة بعد عرص الظهور: - د

بل يشمل أهل الضالل، فعن أيب عبد    ،وال يقترص الرجوع عٰىل أهل احلقِّ 

إنَّ   اهللا   يقاتل  ال يموت حتَّ   عمر بن ذرٍّ   ث أنَّ ا نتحدَّ سأله أبا بصري قائالً:  ٰى 

يقال له  مثل ابن ذرٍّ   ، فقال: «إنَّ د  قائم آل حممّ    : مثل رجل يف بني إرسائيل 

ثون  وكان يدعو أصحابه إٰىل ضاللة، فامت فكانوا يلوذون بقربه ويتحدَّ   ، هعبد ربِّ 

هلم ويقول  رأسه  من  الرتاب  ينفض  قربه  من  عليهم  خرج  إذ  كيت    : عنده 

  .)١( وكيت»

٣ - ا    ؟  

م  وأهنَّ   ، دولتهم آخر الدول  وأنَّ   ، ت نصوص عديدة عٰىل رجعتهم مجيعاً دلَّ 

حتَّ  بل  واحد،  بعد  واحدًا  بأمجعهم  فيها  والرُّ حيكمون  األنبياء  سوف  ُس ٰى  ل 

  عٰىل ذلك:  ومن بني ما دلَّ  ،يرجعون بأمجعهم

  . وهم يدخلون حتت هذا العنوان بال شكٍّ ، )٢( رجوع ممحيض اإليامن - أ 

  عٰىل األنبياء أنْ  «... فأخذ اهللا ميثاق رسول اهللا   : امليثاق بالنرصة  -ب 

أُ ُخي  أُ َمم ربوا  وأمروا  بالقول  نرصوه  فقد  وينرصونه،  بذلكَمم هم  وسريجع    ،هم 

اهللا   الدنيا»  رسول  يف  وينرصونه  دالَّ ،  )٣( ويرجعون  مجيع  وهي  عٰىل رجعة  ة 

  الذي سريجع أيضًا.  لنرصة الرسول األكرم   األنبياء  

اهللا    - ج   عبد  أيب  رُ  :  عن   ُ�ُ
ْ
َن

َ
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�
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َ
َيَ ُسل

ْ
ا�  �ِ آَمنُوا  يَن  ِ

�
َوا� اةِ  ا 

 
 .)٢١(ص ) خمترص بصائر الدرجات ١(

ُ�ُ   يف قوله تعاٰىل:  عن أيب عبد اهللا   ،لعن املفضَّ ): ١٣١/ ص ٢(ج ي ) تفسري القمّ ٢(
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َ
ٍة ف م�

ُ
 أ

� ُ
وال   ،ٰى يموت يرجع حتَّ إالَّ   َل تِ ]، قال: «ليس أحد من املؤمنني قُ ٨٣[النمل:    ِمْن �

 اإليامن حمضًا، ومن حمض الكفر حمضًا». من حمض يرجع إالَّ 

 ).٢٤٢/ ص ١تفسري القّمي (ج ) ٣(
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يَ 
ْ
� اهللا  ٥١[غافر:    اا�� رسول  رجع  إذا  الرجعة  يف  «وهو   ،[  

  مجيعًا.  ة  عٰىل رجوع األئمَّ  ، وهو دالٌّ )١( »  ةواألئمَّ 

ة  وليس مرَّ  ة  د رجعة بعض األئمَّ ت عٰىل تعدُّ بل بعض الروايات دلَّ   - د  

ة مع احلسني ابنه  يف األرض كرَّ    لعيلٍّ  : «إنَّ واحدة فقط، فعن أيب عبد اهللا  

ة ومعاوية وآل معاوية ومن  ميَّ ٰى ينتقم له من أُ يقبل برايته حتَّ   ) صلوات اهللا عليهام(

ومن    ، يبعث اهللا إليهم بأنصاره يومئٍذ من أهل الكوفة ثالثني ألفًا   ثمّ   ، شهد حربه

بصفِّ ،  سائر الناس سبعني ألفًا  املرَّ   ني فيلقامها  يبقٰى  وٰىل حتَّ ة األُ مثل  يقتلهم وال  ٰى 

ة  كرَّ  عذابه مع فرعون وآل فرعون، ثمّ  دخلهم أشدّ فيُ  يبعثهم اهللا  ثمّ  ، منهم خمرب 

اهللا  أُ  رسول  مع  األئمَّ حتَّ   خرٰى  وتكون  األرض  يف  خليفته  يكون    ة  ٰى 

ا يف  رس�   اهللا   دَ بِ فتكون عبادته عالنية يف األرض كام عُ   ، د اهللا عالنيةعبَ ٰى يُ له وحتَّ امَّ عُ 

عطي اهللا  يُ   ، -  ضعافاً أعقد بيده    ثمّ   - ضعاف ذلك  أي واهللا وإ «:  قال  ثمّ   ، األرض»

، وهي  )٢( اهللا الدنيا إٰىل يوم يفنيها...»ملك مجيع أهل الدنيا منذ يوم خلق    ه نبيَّ 

  ة منها. كرَّ   ات وطول فرتة احلكم يف كلِّ د الكرَّ ة عٰىل تعدُّ دالَّ 

ممَّ  دلَّ وأيضًا  ذلك    ا  روي  عٰىل  جعفر  ما  أيب  قال:  عن  أمري  ،  قال 

ة، والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب  ة بعد الكرَّ يل الكرَّ   : «... وإنَّ املؤمنني  

  .)٣( ات...»كرَّ الرجعات وال

  : ر ط ااء - ٤

رجعتها  وممَّ  يف  ورد  املفضَّ   ا  رواه  عند  ما  يكون  بام  عمر  بن  ل 

  ، د رسول اهللا  د األكرب حممّ السيِّ   حيث جاء فيه: «... وليحرضنَّ   ̈  ظهوره

 
ي (ج ) ١(  ).٢٥٨/ ص ٢تفسري القمِّ

 .)٢٩(ص ) خمترص بصائر الدرجات ٢(

 .)٣٣الدرجات (ص ) خمترص بصائر ٣(
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من    وكلُّ   ة  يق األكرب أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمَّ والصدِّ 

  .)١( حمض اإليامن حمضًا أو حمض الكفر حمضًا...»

  وال شكَّ   ،ة من رجعة ممحيض اإليامنمن النصوص العامَّ    يدلُّ فضالً عامَّ 

  دة أهل اإليامن. هي سيِّ  ا  أهنَّ 

٥ - ا ا ر :  

  باخلصوص العديد من الروايات، منها:   ا ورد يف رجعة اإلمام احلسني  وممَّ 

  ل من يرجع جلاركم احلسني  أوَّ   قال: «إنَّ   ، عن أيب جعفر    - أ  

  .)٢( ٰى تقع حاجباه عٰىل عينيه من الكرب»فيملك حتَّ 

اهللا    - ب   عبد  أيب  «أوَّ وعن  تنشقُّ :  من  إٰىل    ل  ويرجع  عنه  األرض 

  .)٣( ...»  الدنيا احلسني بن عيلٍّ 

 *   *   *  

 
 ).١٨٨خمترص بصائر الدرجات (ص ) ١(

 ).٢٨و ٢٧(ص  ) خمترص بصائر الدرجات٢(

 ).٢٤(ص  الدرجات) خمترص بصائر ٣(



  

  

  

  ارس ادي وان

  ظره  ر؟ ر أ أن ¨  اي 

ما حيصل من    وأنَّ   ،ة  سريجع كام يرجع األئمَّ   ¨ه  م يظهر أنَّ ا تقدَّ ممَّ 

  . ¨رجعة يف زمان ظهوره ليس رجعة له 

دلَّ  تقدَّ   وقد  ملا  مضافًا  مجيعًا  هلم  الرجعة  عموم  بعض  عٰىل  يف  ورد  ما  م 

  الزيارات واألدعية، ومنها: 

  .)١( من املؤمنني برجعتكم»«إينِّ  -   ١

  .)٢(«مصدق برجعتكم، منتظر ألمركم، مرتقب لدولتكم» -   ٢

  .)٣( امكم»كني يف أيَّ وملَّ  ، «وأحياين يف رجعتكم -   ٣

  .)٤( ك يف دولتكم»ملَّ ويُ  ،يف رجعتكم «ويكرُّ  -   ٤

  م أنَّ ه تقدَّ مع أنَّ   ، نظام الدنيا يف الرجعة ال يتغريَّ   م أنَّ ا تقدَّ ظهر ممَّ   قلت:  إنْ 

  ؟ النظام ال يتغريَّ   إنَّ  :ر، فكيف يقالكَ د للشخص ألف مولود ذَ ولَ يف زمانه يُ 

  قلت: 

تبدُّ   -  ١ بعض  عدم  إلغاء  عدم  يعني  ال  الرجعة  يف  الدنيا  نظام  ل 

ات ختتلف عنها يف  اهتا، نظري ما يف الدنيا يف بعض الفرتات هلا خصوصيَّ خصوصيَّ 

 
 ). ٦٣٣/١٧/ ح ٣٨٨(ص ) كامل الزيارات ١(

 . )٣٢١٣/ ح ٦١٤/ ص ٢(ج ) من ال حيرضه الفقيه ٢(

 ). ٣٢١٣/ ح ٦١٧/ ص ٢من ال حيرضه الفقيه (ج ) ٣(

 ). ٣٢١٣/ ح ٦١٥/ ص ٢من ال حيرضه الفقيه (ج ) ٤(
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رون كثريًا، بينام اآلن ال  عمِّ كان األشخاص يُ   خرٰى، ففي زمن نوح  فرتات أُ 

  دنيا.   :اجلميع يقال له  رون، مع أنَّ عمِّ يُ 

دلَّ األدلَّ   نَّ أ  -  ٢ أنَّ ة  تبدُّ   ت عٰىل  الدنيا دون  تقع يف  نظامها،  الرجعة  ل يف 

الوحيد إلدراك ذلك هو النصوص  ألنَّ   ،د بذلكونحن نتعبَّ  وال جمال    ،الطريق 

  . اتديَّ لالستبعاد أو املقايسات يف التعبُّ 

قلت:  عىلٰ   إْن  دلَّت  ة  األدلَّ أنَّ  مع  النظام!  ل  يتبدَّ ال  يقال:  طلوع    كيف 

تطول األيَّام والليايل    ، وحتَّٰى )٢( ، واجتامع الشمس والقمر)١( الشمس من مغرهبا

  ، وغريها؟ )٣( سنيه مقدار عرش سنني من سنيكم تكون السنة من  حتَّٰى 

ل النظام هو بقاء الدنيا يف كوهنا دار تكليف   قلت: إنَّ املقصود من عدم تبدُّ

.  للناس، وأنَّ الناس باالختيار وال جرب عليهم، وتبقٰى    نزعة اخلري والرشِّ

  ا يف الدنيا: من الروايات أهنَّ  ا نصَّ وممَّ 

ٰى  يرجع إٰىل الدنيا حتَّ  أنْ من  بدَّ  ال  َل تِ من قُ  : «... إنَّ عن أيب جعفر   -أ 

  .)٤( يذوق املوت»

تعاٰىل:   - ب   قوله  تفسري  نَ   يف 
َ
رُُسل  ُ�ُ

ْ
َن

َ
� ا 

�
َيَ إِن

ْ
ا�  �ِ آَمنُوا  يَن  ِ

�
َوا� اةِ  ا 

يَ 
ْ
� ا علمت  : «ذلك واهللا يف الرجعة، أمَ ، قال أبو عبد اهللا  ]٥١غافر:  [  اا��

يُ   أنَّ  مل  كثرية  وقُ نَرص أنبياء  الدنيا  يف  ووا  قُ ئمَّ األتلوا  بعدهم  من  ومل  ة  تلوا 

  .)٥( ...»؟وانَرص يُ 

  وغري ذلك من النصوص. 

 
 ). ٤٢٦/ ح ٤٣٦الغيبة للطويس (ص  )١(

 ). ٢٢٨/ ح ٢٦٦الغيبة للطويس (ص  )٢(

 ). ٣٨١/ ص ٢اإلرشاد (ج ) ٣(

 ). ١٣٩/ ح ١١٢/ ص ٢تفسري العيَّايش (ج ) ٤(

 ).٢٥٩و ٢٥٨/ ص ٢تفسري القّمي (ج ) ٥(
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تبدُّ فاخلصوصيَّ  تستوجب  ال  العمر  طول  من  الرجعة  يف  حتصل  التي  ل  ة 

  النظام أو تعطيله أو اخلروج من عامل الدنيا إٰىل غريه من العوامل. 

يُ   ،نعم علميَّ سوف  إمكانات  الرجعة  عامل  يف  وكونيَّ تاح  وة  خمتلف  ة  عٰىل 

ممَّ عُ الصُّ  واملجاالت  تطوُّ د  حصول  يوجب  يُ ا  قد  وكبري  هائل  أنَّ وهِ ر  العامل    م 

  ة.  باملرَّ والنظام الكوين قد تغريَّ 

الغاية املتوخَّ   قلت:   إنْ  وهي إبراز رمحة اهللا تعاٰىل    ، اة من الرجعةإذا كانت 

أنَّ  املظلوم  إراءة  خالل  من  الدنيا  فلِ يف  ظامله،  من  ينترص  ظهور    مَ ه  يكون  ال 

ال    مَ فلِ   ؟ قًا للفائدة من الرجعة أو معظمهاوإظهار العدل وبسطه حمقِّ   ̈   اإلمام 

  ؟ ستعاض به عنهايُ 

  قلت: 

ل من خالل  يكون السري يف عامل الكام  ة كام اقتضت أنْ احلكمة اإلهليَّ   -   ١

أنْ   ،التكليف اقتضت  الكيفيَّ   كذلك  العوامل هبذه  ثَ تكون  فلو كان  ة يف  ة لغويَّ مَّ ة، 

القيام هبا، إيامننا بذلك ُحي  يف    إنَّ   : م علينا القولتِّ البني المتنع عٰىل احلكيم العليم 

   هبا. الرجعة حلقة يف عامل التكامل ال تكون إالَّ 

اململوء    -  ٢ الدنيا  عامل  يف  ووجوده  تكاميل،  خملوق  بطبيعته  اإلنسان 

ة  ئق به، فالرجعة هي ممارسة عمليَّ باملزامحات قد يمنعه من الوصول إٰىل كامله الالَّ 

الدنيا بال مزامحات، وكأنَّ  أُ لتحصيل الكامل يف عامل    خرٰى ودور ثانٍ ام هي فرصة 

الالَّ  كامله  لينشد  يف  لإلنسان  الوصول  من  منعته  التي  املزامحات  عن  بعيدًا  به  ئق 

  ل اململوء باملزامحات. الدور األوَّ 

ت ا  ¨ ؟َُ أ  

ه  ه يموت حتف أنفه أم أنَّ إٰىل رجعته، فهل أنَّ   ̈ لكي يصل اإلمام املهدي  

  ل؟ قتَ يُ 
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الدنيا هو املوت والفناء، فلو كان أحد أوٰىل بالبقاء لكان  األصل يف احلياة  

  ،  د  حممّ   النبيُّ 
َ
َمي�تُون ُهْم 

�
َو�ِ� َمي�ٌت   

َ
ك

�
وكذلك  )٣٠(الزمر:    �إِن  .

عندما يظهر ويستتبُّ له األمر ال بدَّ أْن يقع عليه املوت، والكالم يف    ̈  اإلمام 

  كيفيَّة املوت ما هي؟ 

  يموت مقتوالً أو مسمومًا بـ:  ¨ه  أنَّ عىلٰ  دلَّ ستَ يُ   يمكن أنْ 

الناصب(حكاية    -   ١ متَّ )إلزام  فإذا   ...» احلجَّ :  أتٰى  سنة  السبعون  ة  ت 

مت   ،املوت امرأة من بني  وهلا حلية كلحية الرجل بجاون    ،يم اسمها سعيدةفتقتله 

 ٰ توىلَّ مات  فإذا  الطريق،  يف  متجاوز  وهو  سطح  فوق  من  جتهيزه  صخر   

  .)١( يقوم باألمر...» ثمّ   احلسني

ا من جهة سندها فهي ال تعدو  ، أمَّ سندًا وداللةً   ة هذه احلكاية مناقش   أنَّ إالَّ 

  ا من جهة داللتها: لة، وأمَّ كوهنا حكاية مرَس 

ا كوهنا اصطناعية  امرأة ذات حلية كلحية الرجل مستبعد، أمَّ   كون   فإنَّ   - أ  

  . لتخفي نفسها فهو خالف ظاهر النصِّ 

من إمكانات،    ¨ة اغتيال مكشوفة مع ما لدٰى اإلمام  هكذا عمليَّ   -ب  

  تها. من البعيد عدم إمكان انكشاف خطَّ 

ر يف  ال تناسب ما حيصل من تطوُّ   ا ة جد� اآلالت املستعملة يف القتل بدائيَّ   - ج  

  ر أو ما شاكل ال يساعد عليه الظاهر. ي لسالح متطوِّ ئ وإرادة املعنٰى الكنا   ، ̈ زمانه  

وسندها    ،¨، فإطالقها شامل له  )٢(  مقتول شهيد»ا إالَّ «ما منَّ  عموم   -   ٢

املتوكِّ   بناءً   ) األمايل(يف    تامٌّ  ابن  املنصوص عٰىل وثاقته عند  عٰىل وثاقة    ، بعضهمل 

  ة السند ال مشكلة فيه. وهو الصحيح، وبقيَّ 

 
 .)١٤٦/ ص ٢(ج ) إلزام الناصب ١(

 ). ٣١٩٢/ ح ٥٨٥/ ص ٢(ج من ال حيرضه الفقيه )، ١٠٩/٨/ ح ١٢٠أمايل الصدوق (ص  )٢(
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يقال: ختصُّ   ¨املهدي    إنَّ   قد  فإنَّ خارج  حال    النصَّ   صًا،  إليهم  ناظر 

ولكنَّ غريهم،  دولة  يف  يُ وجودهم  املؤمنني  نقَ ه  بأمري  عليه  دولته  ،  ض  ففي 

  ع بالفرق بني الدولتني. دفَ ، وقد يُ َل تِ وقُ 

«إنَّ  النصوص:  بعض  األمر    ويف  ولد  هذا  من  إمامًا  عرش  اثنا  يملكه 

منَّ   وفاطمة    عيلٍّ  ما  إالَّ ،  مقتول»ا  أو  مسموم  ولعلَّ )١(   للتغليب،  كام    ، ه 

  زوجها.  أمري املؤمنني  م من ولد فاطمة مع أنَّ غلب االثني عرش بأهنَّ 

ت عٰىل  حيث دلَّ   ،صهصِّ م وُخت ه توجد روايات تعارض العموم املتقدِّ  أنَّ إالَّ 

بسنده عن أيب    منها ما رواه الشيخ الكليني    ،يموت حتف أنفه  ¨اإلمام    أنَّ 

اهللا   احلجَّ عبد  جاء   ...» املوت:  يُ   ، ة  الذي  ويُ غسِّ فيكون  وُحي كفِّ له  طه  نِّنه 

عيلٍّ  بن  احلسني  حفرته  يف  شمعون    ،)٢( ...»  ويلحده  بابن  ضعيف  وهو 

  وغريه. 

يقال قد  يف    إنَّ   : ولكن  هو  والذي  األنف  حتف  إٰىل  ناظرة  ليست  الرواية 

البيان عن كيفيَّ مقابل القتل، بل تتكلَّ  ة  م عن أصل مفارقة احلياة وليس يف مقام 

األنف بحتف  أو  بالقتل  هي  هل  املتقدِّ ،  املفارقة  العموم  عن  فيكون  ساملًا  م 

  . املعارضة

ول إليه هبذا الطريق  إلمكان الوص  ،عٰىل غريه  مِّ ح قتله بالسُّ قد يرتجَّ   ،نعم

  إذا قلنا بصعوبة غريه. 

 *   *   *  

 
 ). ٢٢٧كفاية األثر (ص ) ١(

 ). ٢٥٠/ ح ٢٠٦/ ص ٨(ج  ) الكايف٢(



  

  

  

  ارس ام وان

د   ؟ا   رو أ ؟  

من يرجعون    ة فقط، وأنَّ البعض يرٰى الرجعة روحيَّ   منشأ هذا السؤال أنَّ 

أنَّ  وذكر  أبداهنم،  ترجع  رجوع    ال  هو  ذلك  ومعنٰى  التناسخ،  من  ليس  ذلك 

واألئمَّ  األنبياء  بعض  وأرواح  اإليامن  ممحيض  أصحاب    ة  أرواح  لتسديد 

املهدي   أنَّ ¨اإلمام  إليه  يستندون  ما  وعمدة  تكو  ،  ال  زمان  الرجعة  يف  ن 

  ة، فكلُّ من تأويله بالرجعة الروحيَّ  بدَّ   بل بعده، وما يكون يف زمانه ال   ̈  اإلمام 

ة  من تأويلها بالروحيَّ   بدَّ   ال  ¨رواية يظهر منها الرجوع يف زمان اإلمام املهدي  

  مة. استنادًا إٰىل هذه املقدّ 

  واجلواب عن هذه املقالة:

م  ة عليها عٰىل نحو ما وقعت يف األُمَ الرجعة دالَّ ة عٰىل  ة الدالَّ األدلَّ   نَّ أ  -  ١

  ة. ة ال روحيَّ يَّ وهي وقعت فيهم مادّ  ،م السابقة كام تقدَّ 

الروحيَّ   -  ٢ بالتناسخالرجعة  القول  أنحاء  من  نحو  من    ،ة  وبطالنه 

وإنْ   ،الواضحات باحللول،  القول  أنفسهم  الستلزامه  ذلك عن  وبطالهنا    ، نفوا 

  ات. يَّ ببطالنه من البدهي

ي، فكيف هي  ٰى يوم القيامة غري املادِّ  ببدن حتَّ الروح ال تكون إالَّ   نَّ أ  -   ٣

  ة، هل ترجع دون بدن؟! يف عامل املادَّ 

أنَّ رصَّ   -  ٤ الروايات  من  مجلة  إنَّ   حت  يرجع  ببدنهالذي  يرجع    وأنَّ   ،ام 

ينشقُّ  والقرب  إالَّ   ، عنه  األرض  هلذا  معنٰى  أنْ وال  مادّ     الرجعة  وبالبدن،  يَّ تكون  ة 



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٢٨٦

اهللا  عبد  أيب  تنشقُّ «أوَّ يقول:      عن  من  الدنيا    ل  إٰىل  ويرجع  عنه  األرض 

  .)١( ...»  احلسني بن عيلٍّ 

إٰىل    -   ٥ معنٰى آخر حيتاج  والبدن، وإرادة  بالروح  هو  من الرجعة  املتبادر 

  م. ة، ال ما تقدَّ قرينة تامَّ 

 إ  أ ر  ا  ؟  

واإلمام    األكرم    من حيكم يف عامل الرجعة عند ظهور النبيِّ قلت:    إنْ 

ففي زمان وجود أكثر    ؟ة واألنبياء واحلسن واحلسني وغريهم من األئمَّ   عيلٍّ 

  من معصوم من احلاكم؟ 

النبيُّ   قلت:  هو  املطلق  عنه    ، األكرم    احلاكم  يأخذ  معه  يوجد  ومن 

  يبارش احلكم بنفسه أو يوكله إٰىل غريه بحضوره.    سواء كان النبيُّ 

ة  حسب فضلهم، فاحلال هو كام كان األئمَّ   ة  وكذلك احلال يف األئمَّ 

  . مع وجود أمري املؤمنني واحلسن واحلسني   األكرم    يف زمن النبيِّ 

  ن؟دو؟ و  ا ¨  دو ا اي 

يُ  قد  التي  النصوص  بعض  أنَّ وردت  منها  اإلمام    ستفاد  بعد  احلكم 

للمهديِّ    املهدي  وممَّ هو  ولده،  من  دلَّ ني  ذلك  ا  الشيخ    عٰىل  رواه  ما 

وليِّ  الطويس عٰىل  «وصلِّ  واألئمَّ :  عهده  ووالة  ولده»ك  من  نصٍّ   ،)٢( ة    ويف 

ا ورد يف بعض الزيارات بالسالم  ا ممَّ ، وغريمه)٣( «من بعده»  : »ولده«آخر بدالً من  

  ة من بعده أو من ولده. عليه وعٰىل والة عهده واألئمَّ 

 
 ).٢٤(ص  ) خمترص بصائر الدرجات١(

 ). ٢٣٨/ ح ٢٨٠(ص  لطويسل) الغيبة ٢(

 ).١٩٢خمترص بصائر الدرجات (ص ) ٣(
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  ا ال يمكن االلتزام هبا، وذلك:داللة هذه النصوص ممَّ   أنَّ إالَّ 

  .)١( ةاألرض ال ختلو من حجَّ  ت عٰىل أنَّ ة دلَّ األدلَّ  نَّ أ -   ١

ا ال يوجب  خ ممَّ َس هذه النصوص فيها اختالف يف النُّ   ع أنَّ يظهر للمتتبِّ  - ٢

معنيَّ  بلفظ  منهااالطمئنان  تعرَّ هنَّ أو  ،   قد  ممَّ ا  للتصحيف  إمجاهلا،  ضت  يوجب  ا 

  فضالً عن ضعف سند أغلبها. 

ال عقب   ¨اإلمام الثاين عرش    عٰىل أنَّ   م ودلَّ ا معارضة بام تقدَّ هنَّ أ   -  ٣

 له.

دلَّ هنَّ أ  -  ٤ بام  معارضة  أنَّ   ا  تنشقُّ أوَّ   عٰىل  من  هو    ل  األرض  عنه 

  وجتهيزه.  ¨وهو من يقوم بتغسيل اإلمام  ،  احلسني

دلَّ هنَّ أ  -   ٥ بام  معارضة  أنَّ   ا  احلسني    عٰىل  ولد  من  ولد    هؤالء  ال 

  . ¨املهدي 

الروايات    -  ٦ هذه  تكون  األئمَّ قد  عن  ثانيًا  بعد  تعبريًا  عرش  االثني  ة 

  ني. خرٰى باسم املهديِّ وليس هناك حقيقة أُ  ، الرجعة

تنزَّ   -   ٧ ظلِّ   ،لنالو  يف  حيكمون  األئمَّ   فهم  أهنَّ   ة  حكم  ُح ال  ام  كَّ م 

  ون عٰىل األرض. مبارشون مستقلُّ 

 *   *   *  

 
ة)١٧٨/ ص ١(ج ) الكايف ١(  . / باب أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ



  

  

  

  ارس ا وان

  ا  ال  وات:

من مات    وأنَّ   ،ل يوم من اآلخرةاملوت أوَّ   ت مجلة من الروايات عٰىل أنَّ دلَّ 

بل    ؟ وغريها، فكيف ينسجم هذا مع الرجعة  ،)٢( ه هو القيامةوأنَّ   ،)١( قامت قيامته

تعاٰىل:   إنَّ  بقوله  نفيها  يف  ظاهر  الكريم  َورَ   القرآن  ٰ َوِمْن 
َ

إِ�  
ٌ
بَْرَزخ يَْوِم   ائِِهْم 

 
َ
بَْعثُون

ُ
��  :١٠٠(املؤمنون .(  

أنَّ  تفيد  التعابري  عارض    فهذه  وما  الدنيا،  إٰىل  يرجع  ال  مات  إذا  اإلنسان 

  القرآن فهو باطل. 

  عنها:  واجلواب

تعارض  -   ١ يوجد  تتحدَّ   ، ال  فاآلية  املوضوع،  وجود  الختالف  عن  ث 

يموتون من  جلميع  مستمرٌّ   وأنَّ   ،الربزخ  وأدلَّ   الربزخ  القيامة،  يوم  الرجعة  إٰىل  ة 

ة  يعود إليه، فأدلَّ  ثمّ   بعض من يدخل الربزخ سيخرج منه بدليل خاصٍّ   إنَّ   :تقول

  لبعض الذي يرجع منه وسيعود إليه. صه باصِّ الرجعة ال تنفي الربزخ، بل ُخت 

ة الربزخ ليست يف مقام البيان من جهة املنع عن وجود يشء يف  أدلَّ   نَّ أ  -   ٢

التقييد، بل ظاهر بعض اآليات أهنَّ  دة هلا كام يف  ا مقيِّ البني، فهي ليست آبية عن 

تعاٰىل:  ُب   قوله 
�
ذ

َ
يُ� ْن  ِ�م�  

ً
وْجا

َ
ف ٍة  م�

ُ
أ  

� ُ
� ِمْن   ُ�ُ

ْ َ
� بِآيَ َو�َْوَم    اتِنا 

 
 ).١٨/ ص ١إرشاد القلوب (ج ) ١(

ل (ج ) ٢(  . )٤٢١٢٤و ٤٢١٢٣/ ح ٥٤٨/ ص ١٥كنز الُعامَّ



 ٢٨٩ ...................................................  الثالث واخلمسون  الفصل الرابع/ الدرس 

ة الرجعة موافقة لظاهر  وٰىل، وعليه فأدلَّ صة لعموم األُ )، فاآلية خمصِّ ٨٣  (النمل:

  ا خمالفة له. إهنَّ  : يقال أنْ  فال يصحُّ  ،القرآين اخلاصِّ 

  ج وج:

ُجوَج   ث القرآن الكريم عن هذه اجلامعة بقوله تعاٰىل:حتدَّ 
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
 يَأ

�
إِن

رِض 
َ ْ
 ِ� األ

َ
ِسُدون

ْ
ٰ   )، وقال تعاٰىل: ٩٤(الكهف:    ُمف    َح��

َ
ُجوُج إِذ

ْ
تَِحْت يَأ

ُ
ف ا 

  
َ
ون

ُ
ِسل

ْ
يَ� َحَدٍب   

� ُ
� ِمْن  َوُهْم  ُجوُج 

ْ
  بعض   ثتوحتدَّ   ،)٩٦(األنبياء:    �َوَمأ

تصديقهالضعيفة  الروايات   يصعب  قد  الذي  التفصيل  من  بيشء  ا  وممَّ   ، عنهام 

  يقال:  ينبغي أنْ 

م خيرجون عند  هنَّ ، فإم يرجعون وخيرجون يف عاملنا هذا ويف آخر الزمانهنَّ إ

القائم   عٰىل    ،¨قيام  حينه  يف  املناسب  التكليف  يقتضيه  بام  معهم  ويتعامل 

  م. األصل الذي تقدَّ 

    إ  ا؟

أنَّ  الروايات  بعض  اهللا    ذكرت  الوقت    رسول  يوم  إبليس  يقتل 

يف مجيع أشياعه    ) لعنه اهللا(كان يوم الوقت املعلوم ظهر إبليس  املعلوم: «... فإذا  

املعلوم  الوقت  يوم  إٰىل  آدم  اهللا  خلق  كرَّ   ،منذ  آخر  يكرُّ وهي  أمري  ة  ها 

لكرَّ هنَّ إ  ، نعم«:  قال  ؟ اتلكرَّ   ا هنَّ إو  : فقلت،  »  املؤمنني من    ، اتات وكرَّ ا  ما 

الكافر  ٰى والفاجر يف دهره حتَّ   الربُّ    ويكرُّ الَّ إ مام يف قرن  إ املؤمن  اهللا  فإذا    ، يديل 

الوقت يوم  كرَّ   كان  املؤمنني    املعلوم  يف    أمري  إبليس  وجاء  أصحابه  يف 

هلا  ،أصحابه يقال  الفرات  أرايض  من  أرض  يف  ميقاهتم  قريب    : ويكون  الروحا 

  نظر إىلٰ أ ينِّ فكأ ،العاملني مل يقتتل مثله منذ خلق اهللا   فيقتلون قتاالً ، من كوفتكم

نظر  أ  وكأينِّ   ، مائة قدم   ٰى خلفهم القهقر   أمري املؤمنني قد رجعوا إىلٰ   أصحاب عيلٍّ 
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يف ظلل      ارفعند ذلك هيبط اجلبَّ   ، إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم يف الفرات

الغامم واملالئكة وقُ  فإذا نظر  ،  بيده حربة من نور  رسول اهللا    ، مراأل  ِيضَ من 

أين تريد وقد    :فيقولون له أصحابه،  عقبيه  عىلٰ   ناكصاً   ٰى القهقر إليه إبليس رجع  

ترون    ما  أرٰى   ينِّ إ  : فيقول  ؟ ظفرت ربَّ   أخاف   ينِّ إال  فيلحقه    ،العاملني  اهللا 

  .)١( فيكون هالكه وهالك مجيع أشياعه...» ،فيطعنه طعنة بني كتفيه   النبيُّ 

: «... فإذا بعث اهللا  ¨الذي يقتله هو اإلمام املهدي    خرٰى أنَّ وذكرت أُ 

الكوفة مسجد  يف  كان  حتَّ   ،قائمنا  إبليس  يديهوجاء  بني  جيثو  ،  ركبتيه  عىلٰ   ٰى 

اليوم  هذا  من  ويله  يا  بنا  ،فيقول:  هو  ص فيأخذ  اليوم  فذلك  عنقه،  فيرضب  يته 

  .)٢( الوقت املعلوم»

النصَّ  بني  تنايف  إمَّ وال  بتعدُّ ني  قتل  ا  تعدُّ   ، إبليسد  األبالسةأو  أنَّ   ، د    أو 

  واألمر سهل من هذه الناحية. ،   وأمام النبيِّ  يقتله مبارشةً  ̈  اإلمام 

  ا ال إبليس. متَّ   ني إنْ وبعدها حسب هذين النصَّ 

 *   *   *  

  الً وآخرًا. ة أوَّ وهللا تعاٰىل احلمد واملنَّ

هـ)  ١٤٤١الفراغ منه يوم الثالثاء السابع والعرشين من شهر شعبان (   مَّ ت

النجف األرشف عٰىل مرشِّ  ف دام أكثر من  ة والسالم بعد توقُّ فها آالف التحيَّ يف 

الوقت إلكامله    سنتني لظروف قاهرة منعت إكامله إٰىل أنْ  منَّ اهللا تعاٰىل بتحصيل 

أيَّ  نعيش  البيوتونحن  احلبس اإلجباري يف  العاملي    ام  الوباء  فريوس    -بسبب 

نا إٰىل اجللوس، فكان من رمحة اهللا تعاٰىل  ام فاضطرَّ الذي انترش هذه األيَّ   - كورونا  

  ة. وله احلمد واملنَّ ،  إكامل هذا العمل وغريه من األعامليرسَّ  علينا أنْ 

 
 .)٢٧الدرجات (ص  بصائر) خمترص ١(

 ). ١٤/ ح ٢٤٢/ ص ٢(ج ايش ) تفسري العيَّ ٢(
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ومجيع من    ال ينساين ووالديَّ  ن ينتفع به أنْ وأسأل من إخواين املؤمنني وممَّ 

الدعاء، وأنْ  من  العمل  هذا  أدنٰى مسامهة يف  له  باملالحظات    لوا عيلَّ يتفضَّ   كان 

 شاء اهللا تعاٰىل.  التي سننتفع منها إنْ 

 *   *   *  





  

  

  

ادر واا  

  القرآن الكريم.  -   ١

  هـ/ دار أنصاريان/ قم. ١٤١٠السيِّد اخلوئي/    :االجتهاد والتقليد -   ٢

/    : أجوبة املسائل املهنَّائيَّة   -   ٣ مة احليلِّ   هـ/ مطبعة اخليَّام/ قم. ١٤٠١العالَّ

حمّمد  السيِّد  :  تعليق ومالحظاتالطربيس/  أمحد بن عيلٍّ  االحتجاج:    -  ٤

  النجف األرشف. / هـ/ دار النعامن١٣٨٦باقر اخلرسان/  

الرجال   -  ٥ معرفة  الكيشِّ   اختيار  حتقيق:    ):(رجال  الطويس/  الشيخ 

سة آل البيت  ١٤٠٤السيِّد مهدي الرجائي/     إلحياء الرتاث.   هـ/ مؤسَّ

  هـ/ دار املفيد/ بريوت.١٤١٤/ ٢الشيخ املفيد/ ط  : اإلرشاد -   ٦

اد السيوري/  هنج املسرتشدين:    إىلٰ إرشاد الطالبني    -   ٧ هـ/  ١٤٠٥املقدَّ

  انتشارات مكتبة آية اهللا املرعيش/ قم. 

  بعة هـ/ مط١٤١٥/  ٢احلسن بن حمّمد الديلمي/ ط إرشاد القلوب:   -   ٨

  أمري/ انتشارات الرشيف الريض/ قم. 

عّيل    :االستذكار  -   ٩ وحمّمد  عطا  حمّمد  سامل  حتقيق:   / الربِّ عبد  ابن 

  م/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ٢٠٠٠/  ١معوض/ ط  

 . يان ريشار  :اإلسالم الشيعي -  ١٠

  . القفاري :صول مذهب الشيعةأُ   -  ١١

الشيخ الصدوق/ حتقيق: عصام عبد    االعتقادات يف دين اإلماميَّة:  -  ١٢

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/  ٢السيِّد/ ط  
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الورىٰ   -  ١٣ اهلدىٰ   إعالم  احلسن الطربيس/ ط    : بأعالم  بن  /  ١الفضل 

سة آل البيت  ١٤١٧   إلحياء الرتاث/ قم.   هـ/ مؤسَّ

السيِّد حمسن األمني/ حتقيق وختريج: حسن األمني/    :أعيان الشيعة  -  ١٤

  دار التعارف للمطبوعات/ بريوت. 

الناصب:    -   ١٥ حت إلزام  احلائري/  اليزدي  عيل  عيلّ السيِّ   قيق: الشيخ    د 

  عاشور. 

هـ/ مركز الطباعة والنرش  ١٤١٧/ ١ط   / الصدوق  الشيخ   : مايلاأل  -  ١٦

سة البعثة/ قم.    يف مؤسَّ

هـ/  ١٤٠٢  /مهدي الفقيه إيامين :ةنَّ عند أهل السُّ  ̈  املهدي اإلمام  -  ١٧

  أصفهان.  / / مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ٢ط 

والتبرصة:   -   ١٨ ط   اإلمامة  بابويه/  اإلمام  ١٤٠٤/  ١  ابن  مدرسة  هـ/ 

  قم.  /  اهلادي

  .احاح فتحي عبد الفتَّ عبد الفتَّ  :األوصياء بعد اإلنساء -  ١٩

األطهار:  األنواربحار    -  ٢٠ ة  األئمَّ أخبار  لُدَرر  مة    اجلامعة  العالَّ

حييٰى  حتقيق:  الشريازي/    املجليس/  الربَّاين  الرحيم  وعبد  الزنجاين  العابدي 

سة الوفاء/ بريوت.١٤٠٣/  ٢ ط   هـ/ مؤسَّ

املجتهد    -  ٢١ املقتصد:  بداية  خالد  وهناية  وتصحيح:  تنقيح  رشد/  ابن 

  الفكر/ بريوت. هـ/ دار ١٤١٥العطَّار/  

والنهاية  -   ٢٢ شريي/    : البداية  عّيل  وتعليق:  وتدقيق  حتقيق  كثري/  ابن 

  هـ/ دار إحياء الرتاث العريب/ بريوت. ١٤٠٨/  ١ ط

حمّمد بن احلسن  :  يف فضائل آل حمّمد   الكربىٰ  بصائر الدرجات  -  ٢٣

كوجه  ا حسن  مريزا  احلاج  وتقديم:  وتعليق  تصحيح  ار)/  (الصفَّ وخ  فرُّ بن 

  هـ/ منشورات األعلمي/ طهران. ١٤٠٤باغي/  
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الفقيه  -   ٢٤ السيِّد حمّمد    : بلغة  العلوم/ رشح وتعليق:  السيِّد حمّمد بحر 

  هـ/ منشورات مكتبة الصادق/ طهران. ١٤٠٣/  ٤تقي آل بحر العلوم/ ط  

املواليد  -   ٢٥ ووفياهتم  تاج  ة  األئمَّ مواليد  ط    :يف  الطربيس/  الشيخ 

  املرعيش/ قم. هـ/ مكتبة آية اهللا ١٤٠٦

أبو الفداء/ دار املعرفة    ء (املخترص يف أخبار البرش): تاريخ أبو الفدا  -  ٢٦

  للطباعة والنرش/ بريوت. 

املشاهري واألعالم:تاريخ اإلسالم    -   ٢٧ الذهبي/ حتقيق: عمر    ووفيات 

  هـ/ دار الكتاب العريب.١٤٠٧/  ١عبد السالم تدمري/ ط  

اخللفاء  -   ٢٨ األُدباء/    :تاريخ  من  السيوطي/ حتقيق: جلنة  ين  الدِّ جالل 

مة.  ة املكرَّ   دار التعاون/ مكَّ

األحكام  -  ٢٩ عىلٰ   حترير  اإلماميَّة:    الرشعيَّة  /  مذهب  احليلِّ مة  العالَّ

هـ/  ١٤٢٠/ ١م البهادري/ إرشاف: جعفر السبحاين/ ط حتقيق: الشيخ إبراهي 

سة اإلمام الصادق    . مؤسَّ

  الدهلوي. : ةعرشيَّ  ا ثناالتحفة ال -  ٣٠

اإلماميَّة:  -  ٣١ اعتقادات  حسني    تصحيح  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/ ٢دركاهي/ ط 

الشيعيتطوُّ   -   ٣٢ السيايس  الفكر  ط    :ر  الكاتب/  هـ/  ١٤٢٦/  ٣أمحد 

  لندن.  /دار الشورٰى 

حمّمد بن جرير    (جامع البيان عن تأويل آي القرآن):  تفسري الطربي  -   ٣٣

مجيل   صدقي  وختريج:  وتوثيق  ضبط  امليس/  خليل  الشيخ  تقديم:  الطربي/ 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٥العطَّار/  

العيَّايشت  -  ٣٤ هاشم    :فسري  السيِّد  حتقيق:  العيَّايش/  مسعود  بن  حمّمد 

يت/ املكتبة العلميَّة اإلسالميَّة/ طهران.    الرسويل املحالَّ
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الكويفتفسري    -   ٣٥ حمّمد    :فرات  حتقيق:  الكويف/  إبراهيم  بن  فرات 

سة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد  ١٤١٠/ ١كاظم/ ط   هـ/ مؤسَّ

  اإلسالمي/ طهران. 

القّميت  -  ٣٦ القّمي/ تصحيح وتعليق وتقديم:    :فسري  إبراهيم  بن  عيلُّ 

سة١٤٠٤/ ٣السيِّد طيِّب املوسوي اجلزائري/ ط    دار الكتاب/ قم.  هـ/ مؤسَّ

ون/ ط  فارس احلسُّ   قيق:أبو الصالح احللبي/ حتتقريب املعارف:    -  ٣٧

  هـ. ١٤١٧

األحكام  -   ٣٨ حسن    : هتذيب  السيِّد  وتعليق:  حتقيق  الطويس/  الشيخ 

  هـ/ دار الكتب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٤/  ٣املوسوي اخلرسان/ ط  

حت   التوحيد:   -  ٣٩ عمر/  بن  ل  ط    قيق:املفضَّ ر/  املظفَّ /  ٢كاظم 

  سة الوفاء/ بريوت. هـ/ مؤسَّ ١٤٠٤

  . عبد الرزاق هاشم الديراوي  :ةجامع األدلَّ   -  ٤٠

النافع:  املداركجامع    -  ٤١ املخترص  ا   يف رشح    /خلوانساري السيِّد أمحد 

  هـ/ مكتبة الصدوق/ طهران. ١٤٠٥/  ٢تعليق: عّيل أكرب الغفاري/ ط  

حتقيق: السيِّد أمحد اخلميني/    /السيِّد املرتٰىض   :العلم والعملُمجَل    -   ٤٢

  هـ. ١٣٧٨/ ١ط 

  اطع. گ أمحد إسامعيل  :اجلواب املنري عرب األثري -  ٤٣

الكالم:    -   ٤٤ حت جواهر  اجلواهري/  القوجاين/  عبَّ   قيق: الشيخ  اس 

  ة/ طهران. ب اإلسالميَّ تُ خورشيد/ دار الكُ  بعة ش/ مط١٣٦٥/  ٢ ط

  حمسن عبد احلميد.   : ةة والبهائيَّ حقيقة البابيَّ   -  ٤٥

السيِّد حمّمد    : اخلرائج واجلرائح   -   ٤٦ ين الراوندي/ بإرشاف:  الدِّ قطب 

د األبطحي/ ط   سة اإلمام املهدي ١٤٠٩/  ١باقر املوحِّ   قم.  /̈ هـ/ مؤسَّ
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الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل أكرب الغفاري/    :اخلصال  -   ٤٧

فة. ١٣٦٢ سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   ش/ مؤسَّ

سة الرسالة/  ١٤٠٤/ ١البخاري/ ط  : العبادخلق أفعال  -  ٤٨ هـ/ مؤسَّ

  بريوت.

التفسري  -  ٤٩ ط    :دقائق  اجلليند/  السيِّد  حمّمد  حتقيق:  تيميَّة/  /  ٢ابن 

سة علوم القرآن. ١٤٠٤   هـ/ مؤسَّ

هـ/  ١٤١٣/ ١حمّمد بن جرير الطربي الشيعي/ ط  : دالئل اإلمامة  -  ٥٠

سة البعثة/ قم.    مؤسَّ

الشيعة:  إىلٰ   الذريعة  -  ٥١ ط    تصانيف  الطهراين/  بزرك  /  ٣آغا 

 هـ/ دار األضواء/ بريوت. ١٤٠٣

/  ١حتقيق: السيِّد حمّمد رضا اجلاليل/ ط   /ابن الغضائري   : رجالال  - ٥٢

  هـ/ دار احلديث. ١٤٢٢

أبو العبَّاس أمحد    (فهرست أسامء مصنِّفي الشيعة):   جال النجايش ر  -   ٥٣

العبَّاس  ا بن  أمحد  بن  عّيل  ط  بن  الكويف/  األسدي  هـ/  ١٤١٦/  ٥النجايش 

فة. سني بقم املرشَّ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرِّ   مؤسَّ

  ناظم العقييل.  : ة القائميَّ احلاسم عٰىل منكري ذرّ  الردُّ  -  ٥٤

الرشيف املرتٰىض/ تقديم: السيِّد أمحد احلسيني/  رسائل املرتٰىض:    -  ٥٥

  هـ/ دار القرآن الكريم/ قم. ١٤٠٥الرجائي/  إعداد: السيِّد مهدي 

الغيبة  -   ٥٦ يف  ط    :رسائل  جعفر/  آل  عالء  حتقيق:  املفيد/  /  ٢الشيخ 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤

علم    -   ٥٧ حمّمد    : الدرايةالرعاية يف  املحسن  الثاين/ حتقيق: عبد  الشهيد 

ال/ ط     هـ/ مكتبة آية اهللا املرعيش/ قم. ١٤٠٨/  ٢عّيل بقَّ
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  . ضياء األنصاري الزيدي : الرؤيا يف مفهوم أهل البيت  -  ٥٨

هـ/  ١٤١٥/ ٧اجلوزيَّة/ ط    مابن قيِّ   يف هدي خري العباد:  زاد املعاد  - ٥٩

سة الرسالة/ بريوت.    مؤسَّ

الرجال: املقال    ء سام  -   ٦٠ علم  حمّمد    / لكلبايس ا  يف  السيِّد  حتقيق: 

ط   القزويني/  العرص  ١٤١٩/  ١احلسيني  ويلِّ  سة  مؤسَّ للدراسات    ¨هـ/ 

  اإلسالميَّة/ قم. 

أبو عبد اهللا حمّمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة)/    : ن ابن ماجةنَ ُس   -   ٦١

  حتقيق وترقيم وتعليق: حمّمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر. 

داودنَ ُس   -  ٦٢ أيب  حتقيق    :ن  السجستاين/  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو 

ام/ ط    هـ/ دار الفكر. ١٤١٠/ ١وتعليق: سعيد حمّمد اللحَّ

الرتمذي  -  ٦٣ عيسٰى   :ُسنَن  عيسٰى   حمّمد  أبو  الرتمذي/    بن  سورة  بن 

ط   اللطيف/  عبد  هاب  الوَّ عبد  وتصحيح:  الفكر/  ١٤٠٣/  ٢حتقيق  دار  هـ/ 

  بريوت.

الكايف  -   ٦٤ ُأصول  ا  موىلٰ   :رشح  املريزا    / ملازندراين حمّمد صالح  تعليق: 

هـ/  ١٤٢١/  ١أبو احلسن الشعراين/ ضبط وتصحيح: السيِّد عّيل عاشور/ ط  

  ريوت. دار إحياء الرتاث العريب/ ب

تصحيح وتعليق: الشيخ    /السيِّد املرتٰىض   : ل العلم والعملرشح ُمجَ  -  ٦٥

  هـ/ دار األُسوة.١٤١٩/  ٢يعقوب اجلعفري املراغي/ ط  

  . إحسان إهلي ظهري : عالشيعة والتشيُّ  -  ٦٦

البخاري:  -   ٦٧ اجلعفي/    صحيح  البخاري  إسامعيل  بن  حمّمد 

  . بريوتدار الفكر/ هـ/ ١٤٠١

اج بن مسلم القشريي النيسابوري/  :  صحيح مسلم  -  ٦٨ مسلم بن احلجَّ

  دار الفكر/ بريوت.
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النجاة:   -   ٦٩ للسيِّ   رصاط  الصاحلني  منهاج  التربيزي عٰىل  املريزا  د  تعليق 

  هـ/ دفرت نرش برگزيده. ١٤١٦/ ١اخلوئي/ ط 

الردِّ عىلٰ   اعق املحرقةالصو  -   ٧٠ أمحد بن حجر    أهل البدع والزندقة:  يف 

عبد   اب  الوهَّ عبد  له:  م  وقدَّ حواشيه  وعلَّق  أحاديثه  ج  خرَّ املّكي/  اهليتمي 

ط   سليامن/  ١٣٨٥/  ٢اللطيف/  يوسف  عّيل  لصاحبها  القاهرة  مكتبة  هـ/ 

  القاهرة. 

غرب  -  ٧١ من  خرب  يف  سيِّد/    : العرب  فؤاد  حتقيق:  م/  ١٩٦١الذهبي/ 

  الكويت. 

الفريد  -  ٧٢ حتقيق    :العقد  األندليس/  ربِّه  عبد  بن  حمّمد  بن  أمحد 

  هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ١٤٠٤/  ١وتصحيح: مفيد حمّمد قميحة/ ط  

الرشائع  -   ٧٣ السيِّد حمّمد صادق بحر    :علل  تقديم:  الصدوق/  الشيخ 

ة ومطبعتها/ النجف األرشف. هـ/ منشو ١٣٨٥العلوم/    رات املكتبة احليدريَّ

الرضا    -  ٧٤ أخبار  وتعليق    :عيون  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

سة األعلمي/ بريوت. ١٤٠٤وتقديم: الشيخ حسني األعلمي/     هـ/ مؤسَّ

ون كريم/ ط  / النعامين   ابن أيب زينب  : لغيبةا  - ٧٥ /  ١حتقيق: فارس حسُّ

  . هـ/ أنوار اهلدٰى ١٤٢٢

حت بة:  الغي  -  ٧٦ الطويس/  الطهراين  قيق: الشيخ  اهللا  أمحد    عيلّ و  عبد 

  ة/ قم. سة املعارف اإلسالميَّ هبمن/ مؤسَّ  بعة هـ/ مط١٤١١/ ١ ناصح/ ط 

/  ٢ابن حجر العسقالين/ ط    رشح صحيح البخاري:   فتح الباري   -   ٧٧

  دار املعرفة/ بريوت. 

محَّادأبو عبد اهللا    :لفتنا  -   ٧٨ بن  حتقيق وتقديم: سهيل    نعيم  املروزي/ 

  هـ/ دار الفكر/ بريوت. ١٤١٤زكار/  
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الشيعة:رَ فِ   -   ٧٩ النوبختي/    ق  موسٰى  بن  دار  ١٤٠٤احلسن  هـ/ 

  األضواء/ بريوت. 

  . غالب عواجي : ق معارصةرَ فِ  -  ٨٠

املختارة:    -   ٨١ ط الفصول  املفيد/  املفيد/  ١٤١٤/  ٢  الشيخ  دار  هـ/ 

  بريوت.

ة    -   ٨٢ املهمَّ ة: الفصول  األئمَّ معرفة  املّكي    يف  املالكي  بن حمّمد أمحد  عيلُّ 

  هـ/ دار احلديث/ قم. ١٤٢٢/  ١)/ حتقيق: سامي الغريري/ ط  اغابن الصبَّ (

القدير  -  ٨٣ الصغري:  فيض  اجلامع  املناوي/    رشح  الرؤوف  عبد  حمّمد 

  هـ/ دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. ١٤١٥/ ١تصحيح: أمحد عبد السالم/ ط 

الغفاري/    / لكليني ا  الشيخ   : الكايف  -   ٨٤ أكرب  عّيل  وتعليق:  تصحيح 

  هـ/ دار الُكتُب اإلسالميَّة/ طهران. ١٣٦٣/  ٥ ط

الزيارات  -  ٨٥ الشي  :كامل  خ جواد  جعفر بن حمّمد بن قولويه/ حتقيق: 

سة نرش الفقاهة. ١٤١٧/  ١القيُّومي/ ط    هـ/ مؤسَّ

ين أبو احلسن عيلُّ بن أيب الكرم حمّمد بن  :  الكامل يف التاريخ   -   ٨٦ عزُّ الدِّ

  هـ/ دار الصادر/ بريوت.١٣٨٥حمّمد الشيباين (ابن األثري)/  

التعمية  -   ٨٧ التسمية:  كشف  حمّمد محد    يف حكم  احلرُّ العاميل/ حتقيق: 

  هـ/ دار اهلادي/ بريوت. ١٤٢٥/  ١فتالوي/ ط  

القناع:  -  ٨٨ ط   كشف  الكُ ١٤١٨/  ١البهويت/  دار  العلميَّ تُ هـ/  ة/  ب 

  بريوت.

ة    -  ٨٩ املحجَّ املهجة:  كشف  عيلُّ  لثمرة  هـ/  ١٣٧٠  /بن طاوس السيِّد 

  املطبعة احليدريَّة/ النجف األرشف. 

حسن    قيق: / حتمة احليلِّ العالَّ :  يف رشح جتريد االعتقاد  املرادكشف    -   ٩٠

  سة النرش اإلسالمي/ قم. هـ/ مؤسَّ ١٤١٧/  ٧  زاده اآلميل/ ط
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األثر   -   ٩١ عىلٰ   كفاية  النصِّ  عرش:   يف  االثني  ة  بن    األئمَّ عيلُّ  القاسم  أبو 

اللطيف احلسيني الكوهكمري   عبد  السيِّد  حتقيق:  الرازي/  القّمي  از  اخلزَّ حمّمد 

  هـ/ انتشارات بيدار. ١٤٠١اخلوئي/  

اآلخوند اخلراساين/ حتقيق وتعليق: الشيخ عبَّاس    :صولكفاية األُ   -  ٩٢

السبزواري/ ط   الزارعي  التابعة  ١٤٣٠/  ٦عّيل  اإلسالمي  النرش  سة  هـ/ مؤسَّ

فة.  سني بقم املرشَّ   جلامعة املدرِّ

ين  -   ٩٣ الشيخ الصدوق/ تصحيح وتعليق: عّيل   ومتام النعمة:  كامل الدِّ

سة النرش اإلسالم١٤٠٥أكرب الغفاري/  سني بقم  هـ/ مؤسَّ ي التابعة جلامعة املدرِّ

فة.   املرشَّ

ل   -   ٩٤ الُعامَّ واألفعال:    كنز  األقوال  ُسنَن  بن  يف  املتَّقي  عّيل  ين  الدِّ عالء 

الشيخ   وتفسري:  ضبط  اهلندي)/  (املتَّقي  فوري  الربهان  اهلندي  ين  الدِّ حسام 

ا/   السقَّ صفوة  الشيخ  وفهرسة:  تصحيح  حيَّاين/  سة  ١٤٠٩بكري  مؤسَّ هـ/ 

  سالة/ بريوت.الر

الفوائد  -  ٩٥ ط  :  كنز  الكراجكي/  عيلٍّ  بن  حمّمد  الفتح  /  ٢أبو 

  ش/ مكتبة املصطفوي/ قم. ١٣٦٩

اإلهليَّ   -   ٩٦ الكالميَّة:    ة اللوامع  املباحث  ط  يف  السيوري/  /  ٢املقداد 

  هـ/ دفرت تبليغات إسالمي/ قم. ١٤٢٢

  گاطع.  أمحد احلسن  : املتشاهبات -  ٩٧

هـ/  ١٤٠٨عيلُّ بن أيب بكر اهليثمي/    ومنبع الفوائد:   الزوائد جممع    -   ٩٨

  دار الُكتُب العلميَّة/ بريوت. 

هـ/ دار  ١٤١٦/  ١أبو حامد الغزايل/ ط    : جمموعة رسائل الغزايل  -   ٩٩

  الفكر/ بريوت. 



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٣٠٢

الدرجات  -  ١٠٠ بصائر  احليلِّ :  خمترص  سليامن  بن  ط  حسن   /١  /

  احليدريَّة/ النجف األرشف.هـ/ منشورات املطبعة ١٣٧٠

  . كينيازي د الكوري :راتمذكِّ  -  ١٠١

جعفر   الكبري:   املزار   -  ١٠٢ بن  القيُّومي    / املشهدي   حمّمد  جواد  حتقيق: 

  هـ/ نرش القيُّوم/ قم. ١٩١٩/  ١األصفهاين/ ط  

الغيبة  -   ١٠٣ يف  العرش  تربيزيان  :  املسائل  فارس  حتقيق:  املفيد/  الشيخ 

ون/ مركز    األبحاث العقائديَّة/ قم. احلسُّ

العكربيَّ   -   ١٠٤ حت   ة: املسائل  املفيد/  اإلهلي    عيلّ   قيق: الشيخ  أكرب 

  هـ/ دار املفيد/ بريوت. ١٤١٤/  ٢  اخلراساين/ ط

اهللا    الصحيحني:  عىلٰ   ستدرك امل  -   ١٠٥ عبد  النيسابوري/    احلاكمأبو 

  إرشاف: يوسف عبد الرمحن املرعشيل. 

/ حتقيق: رضا األُستادي/    :ينصول الدِّ املسلك يف أُ   -  ١٠٦ ق احليلِّ املحقِّ

  هـ/ جممع البحوث اإلسالميَّة/ مشهد. ١٤٢١/ ٢ط 

أمحد:    -   ١٠٧ حنبل/  مسند  بن  قني/  أمحد  حمقِّ ة  عدَّ /  ١ط  حتقيق 

ـ ١٤١٦ سة الرسالة  / ه   . بريوت / مؤسَّ

ط املصباح:    -   ١٠٨ مؤسَّ ١٤٠٣/  ٣  الكفعمي/  األعلمي/  هـ/  سة 

  بريوت.

  هـ. ١٤١٣/  ٥  د اخلوئي/ ط السيِّ  معجم رجال احلديث:  -  ١٠٩

اللغة  -  ١١٠ مقاييس  حمّمد    :معجم  السالم  عبد  حتقيق:  فارس/  ابن 

  هـ/ مكتبة اإلعالم اإلسالمي. ١٤٠٤هارون/  

والعدل  -   ١١١ التوحيد  أبواب  اهلمذاين/  :  املغني يف  اجلبَّار  القايض عبد 

مدكور/   إبراهيم  مراجعة:  ار/  النجَّ احلليم  وعبد  ار  النجَّ عّيل  حمّمد  حتقيق: 

  م/ الدار املرصيَّة/ القاهرة. ١٩٦٥إرشاف: طه حسني/  



 ٣٠٣ .........................................................................  املصادر واملراجع

أبو احلسن األشعري/ ط   واختالف املصلِّني:   نيمقاالت اإلسالميِّ  -  ١١٢

  هـ/ فرانس شتاينر/ آملان. ١٤٠٠/  ٣

والا  -  ١١٣ ط    : قرَ فِ ملقاالت  ي/  القمِّ األشعري  سعد  اخللف  /  ٢أبو 

  ي. گش/ مركز انتشارات علمي وفرهن ١٣٦٠

الفقيه  -  ١١٤ حيرضه  ال  عّيل   :من  وتعليق:  تصحيح  الصدوق/  الشيخ 

ط   الغفاري/  بقم  ٢أكرب  سني  املدرِّ جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  سة  مؤسَّ  /

فة.   املرشَّ

الشيخ لطف اهللا الصايف  :  ¨  منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش  -   ١١٥

  هـ/ مكتب املؤلِّف/ قم. ١٤٢٢/ ١الكلبايكاين/ ط 

نَّة   -  ١١٦ ة يف نقض كالم الشيعة القدريَّة:  منهاج السُّ أمحد بن عبد    النبويَّ

ط   سامل/  رشاد  حمّمد  حتقيق:  الدمشقي/  احلنبيل  اين  احلرَّ تيميَّة  ابن  /  ١احلليم 

  هـ/ جامعة اإلمام حمّمد بن سعود اإلسالميَّة. ١٤٠٦

/  ١ط    /ابن ميثم البحراين   يف حتقيق أمر اإلمامة:النجاة يف القيامة    -   ١١٧

سة اهلادي/ قم. هـ/ جم ١٤١٧   مع الفكر اإلسالمي/ مطبعة مؤسَّ

  بعة هـ/ أنوار اهلدٰى/ مط١٤١٥/  ١  النوري/ ط  النجم الثاقب:  -   ١١٨

  مهر/ قم. 

هـ/ مؤمتر الشيخ  ١٤١٣/ ١الشيخ املفيد/ ط   : ةالنكت االعتقاديَّ   -  ١١٩

  املفيد/ قم. 

البالغة  -  ١٢٠ املؤمنني    :هنج  أمري  ومجعه:    /ُخَطب  اختاره  ما 

ط   صالح/  صبحي  الدكتور  حتقيق:  الريض/  وبرشح  ١٣٨٧/  ١الرشيف  هـ، 

  هـ/ دار الذخائر/ قم. ١٤١٢/  ١حمّمد عبدة/ ط  

والفروع:  اهلداية    -   ١٢١ األُصول  ط  يف  الصدوق/  /  ١الشيخ 

سة اإلمام اهلادي  ١٤١٨     . هـ/ مؤسَّ



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٣٠٤

هـ/  ١٤١١/  ٤  اخلصيبي/ طاحلسني بن محدان  اهلداية الكربٰى:    -  ١٢٢

  سة البالغ/ بريوت. مؤسَّ 

(تفصيل    -  ١٢٣ الشيعة  الشيعة وسائل  مسائل    إىلٰ   وسائل  حتصيل 

ط    الرشيعة): العاميل/  البيت  ١٤١٤/  ٢احلرُّ  آل  سة  مؤسَّ إلحياء    هـ/ 

  الرتاث/ قم. 

  . حيدر الزيادي  :ة اهللاليامين املوعود حجَّ  -  ١٢٤

 *   *   *  



  

  

  

  اس

  ٣ ....................................................................  اإلهداء

  ٥ ......................................................................  مقّدمة

ل:   ٧ ......................................  ̈ إمامة اإلمام املهدي   الفصل األوَّ

ل ين : الدرس األوَّ   ٩ ....................................  موقع اإلمامة يف الدِّ

ين    ٩ ...........................................  اإلمامة وموقعها من الدِّ

ة قبل اخللق    ١٠  ...................................................  احلجَّ

  ١١  ................................................  عصمة اإلمام  

  ١١  ..................................................الدليل العقيل  -   ١

  ١٢  ..................................................  الدليل النقيل  -   ٢

  ١٢  ..........................................  وجوب طاعة اإلمام  

ا   إنَّ اإلمام     ١٣  ............................  اختيار إهلي وليس برشي�

  ١٤  ..................................  من هو اإلمام يف رشيعة اإلسالم؟ 

ة بعد النبيِّ     ١٤  ...................................  التواتر عىل األئمَّ

ة اثنا عرش وقطعيَّة االنطباق  ل: قطعيَّة أنَّ األئمَّ   ١٥  ..................  األوَّ

ة اإلمام يف كلِّ زمان    ١٥  ....  الثاين: اهلداية من الضالل مرهونة باستمراريَّ

  ١٧  ............................  ̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي :  الدرس الثاين

ل: دليل االنحصار    ١٧  .....................................  الدليل األوَّ

  ١٩  ..........................  إمامته  دليل ¨الدليل الثاين: غيبة اإلمام  



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٣٠٦

  ٢١  .............................  ̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي  :  الدرس الثالث

  ٢١  .  ̈ دليل إمامة الثاين عرش  الدليل الثالث: اإلمام احلادي عرش 

  ٢٧  ...............................̈ أدلَّة إمامة اإلمام املهدي  : الدرس الرابع

ة دليل إمامة اإلمام املهدي     ٢٧  ....  ̈ الدليل الرابع: عدم اخلالف يف املهدويَّ

  ٢٩  ...............................................  ؟ ¨من هو املهدي 

ة  االثني اإلماميَّة  عند  ̈ املهدي    ٣١  .............................  عرشيَّ

ها : الدرس اخلامس عيات الواقفة وردُّ   ٣٤  ...............................  مدَّ

  ٣٤  ..............................................  : الوقف وىلٰ اإلثارة األُ 

  ٣٤  .............................................  الكالم يف اجلهة األُوىلٰ 

  ٣٤  ........¨النقطة األُوٰىل: داللة الوقف عٰىل منع إمامة اإلمام املهدي  

تهم النقطة الثانية: من ادَّعٰى الوقف وردُّ أ   ٣٥  .........................  دلَّ

ة أمري املؤمنني   -   ١   ٣٥  ...................  وعدم موته  ادِّعاء مهدويَّ

  ٣٦  ....................  الكيسانيَّة التي قالت بإمامة حمّمد بن احلنفيَّة  -   ٢

ة اإلمام الصادق  -   ٣   ٣٧  ................  كالناووسيَّة  ادِّعاء مهدويَّ

  ٤٠  ........... بن جعفر   اإلمام موسىٰ  الواقفون عىلٰ : الدرس السادس 

  ٤٤  ..............  القائلون بإمامة حمّمد بن عيلٍّ اهلادي  : الدرس السابع

  ٤٦  ...........  اجلهة الثانية: ما حصل بعد شهادة اإلمام العسكري  

  ٤٧  ..............................................  وىلٰ ردُّ مقالة الفرقة األُ 

  ٤٩  ...................................... مقالة سائر الِفَرق : الدرس الثامن

  ٤٩  .................................................  مقالة الفرقة الثانية 

  ٥١  .................................................  مقالة الفرقة الثالثة 

  ٥٢  .................................................  القائلة  مقالة الفرقة



 ٣٠٧ .................................................................................  الفهرس

  ٥٥  ....................................  ̈ والدة اإلمام املهدي   الفصل الثاين:

  ٥٧  .............................. مقّدمات مرتبطة بالوالدة : الدرس التاسع

  ٥٧  ......  ̈ : ذكر مجلة من كلامت علامئنا األقدمني يف والدته  وىلٰ املقّدمة اُأل 

  ٦٠  ........................................  املقّدمة الثانية: خفاء الوالدة 

  ٦٣  ...........................................  أدلَّة الوالدة :  الدرس العارش

ل عىلٰ    ٦٣  .........................  الوالدة: الدليل الكالمي  الدليل األوَّ

  ٦٦  ......................................  أدلَّة الوالدة :  الدرس احلادي عرش

  ٦٦  ...............................  الوالدة: دليل العدد  الدليل الثاين عىلٰ 

  ٧١  ........................................أدلَّة الوالدة :  الدرس الثاين عرش

  ٧١  .. ̈ دليل والدة الثاين عرش  الدليل الثالث: وفاة احلادي عرش 

  ٧١  ..................................  الوالدة  الدليل الرابع: اإلمجاع عىلٰ 

  ٧٣  ...................  الوالدة: العقيقة دليل الوالدة  الدليل اخلامس عىلٰ 

  ٧٦  ......................................  أدلَّة الوالدة : الدرس الثالث عرش

  ٧٦  .......................  الوالدة   الدليل السادس: التوقيعات دليل عىلٰ 

  ٧٨  ..........................  الوالدة  الدليل السابع: الرضورة دليل عىلٰ 

  ٨٠  .......................................  أدلَّة الوالدة : الدرس الرابع عرش

ة عىلٰ  الدليل الثامن عىلٰ    ٨٠  .............  الوالدة  الوالدة: الروايات الدالَّ

ة  ل: الروايات العامَّ   ٨٠  ......................................  النحو األوَّ

ة عىلٰ  ة الدالَّ   ٨١  ...................  الوالدة  النحو الثاين: الروايات اخلاصَّ

  ٨٥  .....................................  أدلَّة الوالدة : الدرس اخلامس عرش

عىلٰ  التاسع  والتاريخ    الدليل  والنسب  احلديث  علامء  اعرتاف  الوالدة 

  ٨٥  ...........................................................  بالوالدة 



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٣٠٨

  ٨٧  ................................................  أقوال علامء اإلماميَّة 

  ٨٩  ..................  ̈ إثارات حول والدة اإلمام  : الدرس السادس عرش

  ٨٩  .....................  : العسكري عقيم فاملهدي مل ُيوَلد وىلٰ اإلثارة األُ 

ه    ٩١  .......................  اإلثارة الثانية: مل ُيوَلد، لالختالف يف اسم ُأمِّ

  ٩٣  ....................  ̈ إثارات حول والدة اإلمام  :  الدرس السابع عرش

ات؟   ٩٣  .......  اإلثارة الثالثة: كيف تؤمنون بوالدة شخص ُولَِد أربع مرَّ

ولد ملا جاز أْن يقع اخلالف   اإلثارة الرابعة: لو كان لإلمام العسكري 

  ٩٤  ................................................................  فيه

  ٩٥  ............................. اإلثارة اخلامسة: الوصيَّة تكشف العدم 

  ٩٦  ..............................  اإلثارة السادسة: إنكار جعفر للوالدة 

  ٩٨  ....................  ̈ إثارات حول والدة اإلمام : الدرس الثامن عرش

  ٩٨  ............................اإلثارة السابعة: مأمورون بإنكار الوالدة 

  ٩٩  .......................................  اإلثارة الثامنة: ال أثر للحمل 

  ١٠٠  .....................  من رسول اهللا    اإلثارة التاسعة: ليس أوىلٰ 

  ١٠٢  ...................  ̈ إثارات حول والدة اإلمام :  الدرس التاسع عرش

  ١٠٢  .......................................  اإلثارة العارشة: ُولَِد ومات 

ة كافية تدلُّ عىلٰ    ١٠٣  ..........  الوالدة  اإلثارة احلادية عرش: ال توجد أدلَّ

  ١٠٥  ....................................................  الَغيْبَة  الفصل الثالث:

  ١٠٧  .....................................................  الدرس العرشون 

ل: تعريفها، أقسامها، أسباهبا    ١٠٧  ..........................  البحث األوَّ

  ١٠٧  ................................................  تعريف الغيبة  -   ١

  ١٠٨  ..................................................  أقسام الغيبة  -   ٢



 ٣٠٩ .................................................................................  الفهرس

  ١٠٨  ......................................  أسباب الغيبة وحكمتها  -   ٣

  ١٠٩  ..................................  ألُوٰىل: اخلوف من القتل احلكمة ا 

  ١١٠  ....................................  إثارات حول اخلوف من القتل 

  ١١٢  ............................................  احلادي والعرشون الدرس 

  ١١٢  .............................  احلكمة الثانية ليس ألحد يف عنقه بيعة 

  ١١٢  ........................  احلكمة الثالثة: استيفاء غيبات األنبياء  

  ١١٣  ..............................  احلكمة الرابعة: اإلذاعة وكشف الرسِّ 

  ١١٥  ........................احلكمة اخلامسة: استيفاء ودائع أهل اإليامن 

  ١١٦  ................................  احلكمة السادسة: كره جماورة القوم 

  ١١٦  ...............................  احلكمة السابعة: التمييز والتمحيص 

  ١١٧  ..................................................  ماهيَّة الغيبة  -   ٤

  ١٢٠  ..................................  أدلَّة الغيبة : الدرس الثاين والعرشون

ة الغيبة  -   ٥   ١٢٠  ....................................................  أدلَّ

ل: املالزمة    ١٢٠  ............................................  الدليل األوَّ

  ١٢٠  .....................................  الدليل الثاين: السرب والتقسيم 

  ١٢١  ...............................  الدليل الثالث: اإلعجاز يف االنطباق 

  ١٢١  ............................................  الدليل الرابع: الفرعيَّة 

  ١٢١  .......................................  الدليل اخلامس: التوقيعات 

  ١٢٢  ..........................................  الدليل السادس: السفراء 

ة عٰىل الغيبة    ١٢٢  .........................  الدليل السابع: الروايات الدالَّ

  ١٢٥  ........................  إثارات حول الغيبة : الدرس الثالث والعرشون

  ١٢٥  .................................  : الغيبة والعدم سواء وىلٰ اإلثارة األُ 



 الثانيةاحللقة  /  ةدروس استدالليَّة يف العقيدة املهدويَّ   .......................................  ٣١٠

  ١٢٦  ......................................  اإلثارة الثانية: أين حكمتها؟ 

  ١٢٧  .......................  السامء سواء   اإلثارة الثالثة: الغيبة والرفع إىلٰ 

  ١٢٨  .....................................  اإلثارة الرابعة: ال هبذا الطول

  ١٢٨  .....................................  اإلثارة اخلامسة: ال هبذا العمر 

  ١٣١  .........................  إثارات حول الغيبة :  الدرس الرابع والعرشون

ا    ١٣١  ...............................  اإلثارة السادسة: أروناه إْن كان حق�

  ١٣٢  ...  ؟ اإلثارة السابعة: ِملَ وقعت فيه الغيبة دون من سبق من آبائه 

  ١٣٣  ............................  اإلثارة الثامنة: الغيبة توجب االنحراف 

  ١٣٤  .....................  املدافعة؟  اإلثارة التاسعة: ِملَ مل يعَط القدرة عىلٰ 

  ١٣٥  .......................  إثارات حول الغيبة : الدرس اخلامس والعرشون

  ١٣٥  ................ اإلثارة العارشة: بغيبته غاب احلقُّ وتعطَّلت احلدود 

  ١٣٧  .......................  اإلثارة احلادية عرش: الذنب أوجب احلجب 

  ١٣٧  ..................  اإلثارة الثانية عرش: هل فعالً غاب يف الرسداب؟ 

  ١٣٩  ..........  البحث الثاين: النيابة يف الغيبتني: الدرس السادس والعرشون

  ١٣٩  ..................................  ؟ ¨ كيف يلتقي الشيعة باإلمام 

  ١٣٩  ..............................................  أحداث أيَّام الرحيل 

  ١٤٠  .............................................  احلوادث بعد الشهادة 

  ١٤١  ..............................................  حوادث تفتيش الدار 

  ١٤٢  ................................................. الترشيد والتنكيل 

  ١٤٢  .................................  الشيعة بعد اإلمام العسكري  

  ١٤٤  ..........................................  بغداد  نقل دار الوكالة إىلٰ 

فون بالرؤية    ١٤٥  .................................................  املترشِّ



 ٣١١ .................................................................................  الفهرس

ة : الدرس السابع والعرشون   ١٤٧  .............................  النيابة اخلاصَّ

ل: عثامن بن س   ١٤٧  .......................  عيد العمري  السفري األوَّ

ل  ة تنصيب السفري األوَّ   ١٤٨  .........................................  أدلَّ

  ١٥٠  .......................................................  مدفنه  

  ١٥١  .......ين  السفري الثاين: أبو جعفر حمّمد بن عثامن العمري اخلالَّ 

ة سفارته    ١٥١  .......................................................  أدلَّ

  ١٥٤  .......................................................  مدفنه  

ة : الدرس الثامن والعرشون   ١٥٥  ..............................  النيابة اخلاصَّ

  ١٥٥  .........السفري الثالث: أبو القاسم احلسني بن روح النوبختي  

  ١٥٥  .................................................  بدايات النوبختي 

  ١٥٦  ..................................................  االنقياد والطاعة 

  ١٥٧  ...................................................  التنصيص عليه 

  ١٥٩  ...........................................  احلكمة يف تدبري األُمور 

  ١٦٠  .......................................................  مدفنه  

  ١٦٠  ..............  السفري الرابع: أبو احلسن عيلُّ بن حمّمد السمري  

  ١٦١  ................................  التوقيع األخري للسفري الرابع  

  ١٦٤  ...........................................  B  مة مقام السفراء عظ

  ١٦٤  ................................................  الوكالة عن السفري 

ط ̈ اللقاء باإلمام    ١٦٥  ..................................  السفري  بتوسُّ

  ١٦٦  .............................  الغيبة الكربىٰ : الدرس التاسع والعرشون

ة نيابة الفقهاء عن اإلمام    ١٦٧  ..................  الكربٰى   الغيبة  يف ̈ أدلَّ

ة القرآنيَّة  ل: األدلَّ   ١٦٧  ......................................  الدليل األوَّ
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  ١٦٧  ......................................................  آية النفر  -   ١

  ١٦٨  ................................................... آية السؤال  -   ٢

  ١٦٨  ....................................................  آية االتِّباع  -   ٣

  ١٦٩  .....................  أدلَّة نيابة الفقيه يف الغيبة الكربىٰ : الدرس الثالثون

  ١٦٩  .....................................  الدليل الثاين: السرية العقالئيَّة 

  ١٦٩  ..................................  الدليل الثالث: روايات اإلرجاع 

  ١٧١  .............................................  الدليل الرابع: املقبولة 

  ١٧٣  ............  أدلَّة نيابة الفقيه يف الغيبة الكربىٰ : الدرس احلادي والثالثون

  ١٧٣  ...............................  الدليل اخلامس: االرتكاز املترشعي 

  ١٧٣  .........................................  الدليل السادس: األولويَّة 

  ١٧٣  .....................الدليل السابع: رواة احلديث خلفاء النبيِّ  

  ١٧٤  ................................. الدليل الثامن: وراثة األنبياء 

  ١٧٤  ...................................الدليل التاسع: احلوادث الواقعة 

  ١٧٥  ...................................  : اإلمجاع والتسامل العارشالدليل  

والثالثون  الثاين  باإلمام  :  الدرس  االنتفاع  الثالث:   عرص   يف   ¨البحث 

 ١٧٦  ............................ ................................   الغيبة

  ١٨١  ............  الغيبة يف ̈ الوظيفة جتاه اإلمام : الدرس الثالث والثالثون

  ١٨١  ...............  رضورة معرفة اإلمام يف كلِّ زمان بشخصه ونعته  - أ 

  ١٨١  ...............................................  الطاعة لإلمام  - ب 

  ١٨٢  ..........................  التسليم وعدم االستعجال االنتظار و -   ١

ف واحلزن والبكاء عىلٰ  -   ٢   ١٨٣  ...............  فراقه  الشوق إليه والتأسُّ

  ١٨٤  ............................................  مبايعته والدعاء له  -   ٣



 ٣١٣ .................................................................................  الفهرس

  ١٨٤  .........................................  عدم جواز ذكر اسمه  -   ٤

  ١٨٤  .........................................  عند ذكر اسمه  القيام  -   ٥

  ١٨٥  .............  تكذيب املشاهدة والتوقيت لظهوره يف زمان غيبته  -   ٦

  ١٨٥  ...................................................  ̈ زيارته  -   ٧

  ١٨٦  .....................  ̈ حكم تسمية اإلمام : الدرس الرابع والثالثون

  ١٨٦  .....................  عديدة  ¨األقوال يف حكم تسمية اإلمام   -   ١

  ١٨٦  ...........................................  الروايات يف املسألة  -   ٢

  ١٨٨  .................................................  اجلمع  وجوه  -   ٣

  ١٩٠  ........... البحث الرابع: عالمات الظهور: الدرس اخلامس والثالثون

  ١٩٠  ..................................  ما هي العالمة ومن أين جاءت؟ 

  ١٩١  .........................  املحتوم وغري املحتوم  تقسيم العالمات إىلٰ 

  ١٩٢  .............................................  العالمات املحتومات 

  ١٩٣  .....................................  يف املحتوم؟ تعاىلٰ هل يبدو هللا 

  ١٩٤  ........................................  ال ُتطبِّق ما مل جتزم بالعالمة 

  ١٩٦  ...........................  عالمة الصيحة : الدرس السادس والثالثون

  ١٩٦  ................................................  خصائص الصيحة 

  ١٩٨  ...............................  الصوت يسمعه كلُّ أهل لغة بلغتهم 

  ١٩٨  ..............................................  صيحة شهر رمضان 

  ١٩٩  ............................................  مصداق الصوت الثاين 

  ٢٠٠  .......................................................  كيف ُنميِّز؟ 

  ٢٠٣  ............  البحث اخلامس: أدعياء املهدويَّة: الدرس السابع والثالثون

عني  -   ١ ل املدَّ   ٢٠٣  ...................  أبو حمّمد احلسن الرشيعي وهو أوَّ
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ة عن اإلمام  -   ٢ عي النبوَّ   ٢٠٣  ...............................  ابن بابا مدَّ

  ٢٠٤  ........................................  ابن العزاقر الشلمغاين  -   ٣

  ٢٠٤  ...........................................  العربتائي الكرخي  -   ٤

  ٢٠٥  ......................................................  النمريي  -   ٥

  ٢٠٦  ....................................  ج احلسني بن منصور احلالَّ  -   ٦

  ٢٠٧  .....................................  عّيل حمّمد رضا الشريازي  -   ٧

ة يف زمن الغيبة  :  الدرس الثامن والثالثون تصنيف أدلَّة أدعياء السفارة اخلاصَّ

  ٢٠٨  .............................................................. الكربىٰ 

عي    ٢٠٩  .....................................................  تقسيم املدَّ

  ٢١١  ..............  أدلَّة أدعياء السفارة ومناقشتها : الدرس التاسع والثالثون

عىلٰ  وداللتها  األحالم  ل:  األوَّ زمن    دعوٰى   الدليل  يف  ة  اخلاصَّ السفارة 

  ٢١١  .....................................................  الغيبة الكربٰى 

  ٢١١  ....................................  به عٰىل حّجيَّة الرؤيا ممَّا استدلُّوا 

  ٢٢١  ......................أدلَّة أدعياء السفارة ومناقشتها : الدرس األربعون

  ٢٢١  ............ الدليل الثاين: ادِّعاء امتالك املعرفة بعلم احلروف وغريه 

ادِّ  الثالث:  اخلوارق  الدليل  ببعض  واإلتيان  املعجزات  إقامة  عاء 

  ٢٢٢  .......................................................  والكرامات 

بال االستخارة  الرابع:  الكفِّ الدليل  الرمل وقراءة  الكريم، ورضب    قرآن 

  ٢٢٣  .......................................................  وما شاكلها 

  وأشكال خمتلفة  بُطُرق  ¨الدليل اخلامس: ادِّعاء االتِّصال املبارش باإلمام 

دة    ٢٢٣  ...........................................................  متعدِّ

عني وإبطاهلا : الدرس احلادي واألربعون   ٢٢٥  ...............  عرض أدلَّة املدَّ



 ٣١٥ .................................................................................  الفهرس

  ٢٢٥  ............................................  مقولة التسديد والتأييد 

  ٢٢٥  ...........................  ادِّعاء االنطباق بكلِّ شخصيَّات الظهور 

  ٢٢٦  .........................  حول االدِّعاء  كلامت مرجع الطائفة األعىلٰ 

  ٢٢٧  ......................................  مور املعرفة بعظائم األُ  دعوٰى 

عني وإبطاهلا : الدرس الثاين واألربعون   ٢٢٩  ..............  عرض أدلَّة املدَّ

عي  دعوٰى    ٢٢٩  ...............................  انفتاح باب العصمة للمدَّ

  ٢٣٠  ..............................  ̈ دعوى النََّسب لإلمام الثاين عرش 

  ٢٣١  .....................................................  رواية الوصيَّة 

  ٢٣٢  ...................................................  البحث السندي 

  ٢٣٣  ....................................................  البحث الداليل 

  ٢٣٥  .................................  الظهور والدولة والرجعة  الفصل الرابع: 

  ٢٣٧  ............................................  الدرس الثالث واألربعون

  ٢٣٧  ..................................................  انتهاء الغيبة  -   ١

  ٢٣٧  ............  خروجه؟  وقت  حان   قد أنَّه ̈ كيف يعرف اإلمام  -   ٢

  ٢٣٩  ........................................  كيف نعرفه إذا خرج؟  -   ٣

  ٢٣٩  .....................................البيعة وما يسبقها أحداث  -   ٤

  ٢٣٩  ..........................    اهللا  رسول برتاث  ̈ خروج اإلمام 

  ٢٤٠  ......................................  طوٰى  ذي   عقبة يف  ¨اإلمام 

  ٢٤٠  .................................................  ) ٣١٣اجتامع الـ ( 

  ٢٤٠  ........................................  الكعبة  يف ̈ خطبة اإلمام 

ل من يبايع    ٢٤١  .....................................................  أوَّ

  ٢٤٢  .............................................  الدرس الرابع واألربعون 
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  ٢٤٢  ....................  األحداث العسكريَّة واملعارك والفتوحات  -   ٥

  ٢٤٢  ......................................................  اكتامل احللقة 

  ٢٤٣  ..................................... أماكن خمتلفة أحداث كثرية يف 

ة    ٢٤٤  ......................................................  عليكم بمكَّ

  ٢٤٦  ...........................................  الدرس اخلامس واألربعون

كات العسكريَّة األُ  -   ٦   ٢٤٦  .......................  ̈ لإلمام  وىلٰ التحرُّ

ة  إىلٰ  ̈ عودة اإلمام    ٢٤٦  ..........    عيلٍّ  لإلمام  الوالية وإعالن  مكَّ

  ٢٤٧  .........................................  نزول اجليش بظهر الكوفة

  ٢٤٧  ..........................................  ̈ صفات جنود اإلمام 

ة حروب اإلمام    ٢٤٨  ...........................................  ̈ مدَّ

  ٢٤٨  .........................................................  مع قريش 

  ٢٤٨  .......................................................  بامذا يقوم؟

  ٢٤٨  ..........................وانتهاء الفتوحات    نزول عيسٰى  -   ٧

  ٢٤٩  ......................................  بلوغ ملكه مجيع األرض  -   ٨

  ٢٥١  ........................  إثارات وُشبُهات :  الدرس السادس واألربعون

ة : وىلٰ اإلثارة األُ    ٢٥١  .............  املهدي آلة للقتل وخيرج لالنتقام خاصَّ

  ٢٥٢  ..  اإلثارة الثانية: املهدي يقتل العرب وقريشًا خصوصاً فهو شعويب! 

نَّة    ٢٥٣  ..................  حال العرب يف لسان روايات املستقبل عند السُّ

  ٢٥٤  ....................هو؟  ما  ¨اإلثارة الثالثة: سالح اإلمام املهدي 

  ٢٥٦  ..................  البحث الثاين: بناء الدولة : الدرس السابع واألربعون

  ٢٥٦  ..  إقامة العدل، واحلكم بني أهل األديان يف بداية الدولة بُكتُبهم  -   ١

  ٢٥٧  ...........................  اكتامل العقول وانتشار دين اإلسالم  -   ٢



 ٣١٧ .................................................................................  الفهرس

  ٢٥٧  ..................................  كثرة الربكات وطول األعامر  -   ٣

  ٢٥٨  ................................  يعلم األحكام والقرآن كام نزل  -   ٤

  ٢٥٩  ..........................  إخراج العلم املكنون وبثُّه بني الناس  -   ٥

  ٢٥٩  ............  املؤمنني   اختالف حساب السنني ونزول املالئكة عىلٰ   -   ٦

  ٢٦١  .....  ̈ إثارات وُشبُهات حول دولة اإلمام : الدرس الثامن واألربعون

  ٢٦١  ..........................  : املهدي حيكم برشيعة داود وىلٰ اإلثارة األُ 

  ٢٦٤  .....  ¨اإلثارة الثانية: تعطيل الرشيعة يف زمن دولة اإلمام املهدي  

  ٢٦٥  ......  اإلسالم  أحكام  ختالف  ̈ اإلثارة الثالثة: دولة اإلمام املهدي 

  ٢٦٧  ....  ̈  إثارات وُشبُهات حول دولة اإلمام: الدرس التاسع واألربعون

  ٢٦٧  .....  اإلثارة الرابعة: الدعوة لكتاب جديد ودين جديد وترك القرآن 

  ٢٦٩  ............  له  ذنب  ال   من يقتل  ¨اإلثارة اخلامسة: اإلمام املهدي  

  ٢٧٠  .......................  اإلثارة السادسة: انتظار طويل حلكم حمدود! 

من الرجعة   ¨البحث الثالث: ما بعد دولة اإلمام املهدي  : الدرس اخلمسون

  ٢٧٣  ......................................................  وحكم املهديِّني 

  ٢٧٣  .........................  هل الرجعة من عامل الدنيا أو اآلخرة؟  -   ١

  ٢٧٤  ............................................  تبدأ الرجعة؟  متٰى  -   ٢

  ٢٧٤  ....................................  الرجعة يف العصور السابقة  - أ 

  ٢٧٦  ..........................................  الرجعة عند الظهور  - ج 

  ٢٧٧  .....................................  بعد عرص الظهور  الرجعة  - د 

ة   -   ٣   ٢٧٧  .................................  ؟ هل يرجع مجيع األئمَّ

  ٢٧٨  ...................................  رجعة فاطمة الزهراء   -   ٤

  ٢٧٩  ....................................  رجعة اإلمام احلسني  -   ٥
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احلادي واخلمسون املهدي  :  الدرس  لإلمام  هو  ظهور  أنَّ   أم  رجعة  ¨هل  ه 

  ٢٨٠  ..............................................................  رجعة؟ 

  ٢٨٢  ...................................  ُيقتَل؟   أم  ¨هل يموت اإلمام 

واخلمسون  الثاين  أم :  الدرس  ة  ماديَّ هي  هل  الرجعة؟  حقيقة  هي  ما 

  ٢٨٥  ......................... ................................   روحيَّة؟ 

  ٢٨٦  .................   ؟ من هو احلاكم عند رجعة أكثر من إمام  

  ٢٨٦  ......  املهديُّون؟ حيكم   وهل دولة؟  ¨ هل بعد دولة اإلمام املهدي 

  ٢٨٨  ..........  التنايف بني القول بالرجعة واملوت: الدرس الثالث واخلمسون

  ٢٨٩  ..................................................  يأجوج ومأجوج 

  ٢٨٩  ......................................  هل يوجد إبليس يف الرجعة؟ 

  ٢٩٣  ........................................................  املصادر واملراجع 

  ٣٠٥  .................................................................الفهرس 

 *   *   *  

  


