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االهداء

وحجته عىل عباده ،إىل الثقل األصغر الذي أوىص الرسول
إىل :بق ّية اهلل يف أرضه
ّ

بالتمسك به بعد الثقل األكرب ،إليك ياحامي الرشيعة ومنقذ البرش ّية إليك
األكرم
ّ
يا خاتم األوصياء ياس ّيدي وموالي ياصاحب العرص والزمان املهدي روحي لك

الفداء وجسمي لك الوقاء.

فتفضل بقبول بضاعتي املزجاة وتصدّ ق علينا إن اهلل جيزي املتصدّ قني.
ّ

جمتبى القائني

ملاذا نعتقد بالغيبة؟



خصنا بحججه البالغة ،ونعمه السابغة ،ا ّلذين هبم رزق اهلل الورى،
احلمد للهّ الذي ّ

وبيمنهم ثبتت األرض والسامء ،ولوالهم لساخت األرض بأهلها.

النبوة ،واملبعوث إىل األ ّمة باهلداية والرمحة،
والصالة والسالم عىل خاتم صحيفة ّ

وعىل آله الكرام الربرة.

نشكرك ال ّلهم يامن حبانا بخاتم األوصياء وخاتم األصفياء ،وم ّن عىل املؤمنني
ِ
ُون بِا ْل َغ ْي ِ
ب.
ين ُي ْؤ ِمن َ
املنتظرين لدولته ووصفهم بالذكر بقوله ا َّلذ َ
وبعد :إن من أهم الدواعي للبحث عن مفهوم الغيبة هي:أن يشعر اإلنسان من

يرعاه حيث قال اإلمام املهدي يف رسالته اىل الشيخ املفيد« :إنا غري مهملني ملراعاتكم،

وال ناسني لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء»((( فاإلمام
ليس غائبا عنا بمعنى انه حارض معنا ويرعانا ولوال رعايته لنا لنزل بنا البالء واستأصلنا
ُون واملؤمنون هم
األعداء قال
تعاىلو ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى اهللُ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمُْ ْؤ ِمن َ
َ
األئمة  كام نصت عليه الروايات عن أئمتنا  فهذا إمامنا الصادق  حيذر
((( بحار األنوار:ج 53:ص.175
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أصحابه من ارتكاب الشبهات فض ً
ال عن املحرمات وخيربهم بأنه ال حتجبه اجلدران

عن مشاهدة أفعاهلم؛ روي عن أيب الصباح الكناين قال:رصت يوم ًا إىل باب أيب جعفر
فقرعت الباب فخرجت إيل وصيف ٌة ناهد فرضبت بيدي عىل رأس ثدهيا ،فقلت هلا:قويل
ملوالك إين بالباب ،فصاح من آخر الدار "ادخل ال أم لك" ،فدخلت وقلت:واهلل ما

أردت ريبة وال قصدت إال زيادة يف يقيني ،فقال":صدقت لئن ظننتم أن هذه اجلدران
حتجب أبصارنا كام حتجب أبصاركم إذا ال فرق بيننا وبينكم ،فإياك أن تعاود ملثلها".

((( بحار األنوار:ج 46ص248و.24

(((

ي�شتمل ثالثة مباحث

•املبحث الأول:مفهوم الغيبة
•املبحث الثاين�:إثبات وجود املهدي 
•املبحث الثالث:متهيد الأئمة  للغيبة

9

متهيد

�ك ّ
ال ش� ّ
تعرض هلام النبي األكرم واألئمة
أن لإلمام املهدي غيبتني ّ

التعرض إىل معنى الغيبة ينبغي لنا اإلشارة إىل بعض
األطهار ،ولكن هنا وقبل ّ
أحاديث الغيبة كمقدّ مة لتفسري املعنى الصحيح للغيبة ،فعن أمري املؤمنني  يف تفسري

قوله تعاىل:

وجع َلها كَلِم ًة ب ِ
ونقال« :فينا نزلت هذه اآلية،
اق َي ًة فِي َع ِقبِ ِه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
َ َ َ َ
َ َ

وجعل اهلل اإلمامة يف عقب احلسني إىل يوم القيامة ،وأن للقائم منّا غيبتني إحدامها أطول

وصحت معرفته»
من االُخرى فال يثبت عىل إمامته إالّ من قوي يقينه
ّ

(((

ثم قال« :ال
وعن أيب جعفر الصادق قال« :إن لصاحب هذا األمر غيبتني»ّ ،

يقوم القائم وألحد يف عنقه بيعة»

(((

((( ينابيع املودة:ج 3ص ،249رشح إحقاق احلق:ج 13ص.306
((( الغيبة للنعامين ص176بحار األنوار ج 25:ص ،155معجم أحاديث اإلمام املهدي ج 3ص.33
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املبحث الأول:

مفهوم الغيبة

هناك تفسري خاطئ ملعنى الغيبة أال وهو مقابلتها للحضور ،وقد رسى هذا املعنى

التخصص ّية يف الفكر اإلمامي عند معاجلتها ملفهوم
بشكل كبري حتّى إىل بعض األبحاث
ّ
الغيبة وحيتمل أن تكون هناك مناشئ كثرية هلذه الشبهة ،منها بعض أحاديث اللقاء

كقصة عيل بن إبراهيم بن مهزيار يف حديث طويل إىل أن يقول الراوي:
باإلمام
ّ

حممد
فقلت :س ّيدي لقد َب ُعدَ الوطن ،وطال املطلب ،فقال«:يا بن مهزيار ،أيب أبو ّ
إيل أن ال ُأجاور قوم ًا غضب اهلل عليهم ولعنهم وهلم اخلزي يف الدنيا واآلخرة
عهد ّ
وهلم عذاب أليم وأمرين أن ال أسكن من اجلبال إالّ َو ِع َرها ،ومن البالد إالّ َع ِف َرها ،واهلل
موالكم أظهر التق ّية فوكلها يب ،فأنا يف التقية إىل يوم يؤذن يل فأخرج»((( ،ولك ّن هذا
احلديث ال يكون سند ًا ودلي ً
ال عىل األخذ بتفسري معنى الغيبة باملعنى املقابل للحضور،

حيث ّ
أن اإلمام مل يكن يف صدد بيان معنى الغيبة ورسها وفلسفتها ،بل أن الراوي سأله

عن سبب بعده عن الوطن فأجابه اإلمام بأن أباه اإلمام العسكري عهد إليه

أن ال يسكن من اجلبال إالّ وعرها إىل آخر احلديث والدليل عىل أنّه حارض بيننا

حممد بن عثامن« :واهلل إن صاحب هذا األمر ليحرض املوسم ّ
كل
ما قال السفري الثاينّ :
سنة ،ويؤ ّمن عىل دعاء املؤمنني بعرفات ،ويرى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه»

(((

((( بحار األنوار ج52:ص.12
((( كامل الدين ص ،440الغيبة للطويس ص.36
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وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام الصادق  يف بعض األحاديث املرو ّية عنه فاملعنى

الصحيح للغيبة هو :اخلَفاء ،وا ّلذي ُيقابله الظهورّ ،
ويدل عىل هذا املعنى أحاديث كثرية

رويت عن املعصومني  نذكر منها :عن األعمش عن الصادق  قال« :مل ُ
ختل

حجة هلل فيهاّ ،اما ظاهر مشهور أو غائب مستور ،وال ختلو
األرض منذ خلق اهلل آدم من ّ
حجة هلل فيها ،ولوال ذلك مل يعبد اهلل» احلديث(((وأحاديث كثرية
إىل أن تقوم الساعة من ّ
تشري إىل التفسري الصحيح والواقعي للغيبة.

خفاء ال�شخ�ص �أم خفاء العنوان؟
بعد أن أثبتنا ّ
أن املعنى الصحيح للغيبة هو املقابل للظهور وبالتّايل يكون معنى

الغيبة هو :اخلفاء يمكن طرح نظريتني للخفاء:
•نظرية خفاء ال�شخ�ص.
•نظرية خفاء العنوان.

والبدّ أن نشري إىل كال النظريتني ون نُِّبي املراد منهام ،ويف النهاية نختار النظرية

املرجح هلا.
األصح مع ذكر ّ

ٍ
خمتف
•نظرية خفاء ال�شخ�ص:وهذه النظرية تشري إىل أن اإلمام املهدي
ٍ
ألحد رؤيته إالّ إذا أراد هو أن يظهر نفسه لآلخرين
بشخصه وجسمه فال يتسنّى
ِ
ثم يعود إىل اإلختفاء ،فيمكن تشبيهه يف حال اختفائه
ملصلحة بشكل مؤ ّقت طبع ًا ّ

املجردات ا ّلتي ال تدرك باحلواس كاملالئكة والروح وغريمها.
بالكثري من ّ
((( كامل الدين ص ،440الغيبة للطويس ص،3ينابيع املودة ج 1:ص.75
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واملستند يف هذه النظرية الروايات ا ّلتي تشري إىل خفاء شخصه يف غيبته نذكر

حممد ،قال« :اخلامس
منها :ما أخرجه الصدوق بإسناده عن الصادق جعفر بن ّ

من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ،وال ّ
حيل لكم تسميته»(((وبسنده أيض ًا عن الر ّيان
بن الصلت قال سمعته يقولُ :س ِئل أبو احلسن الرضا عن القائم فقال« :ال
ِ ِ (((
ُيرى
تم
جسمه وال ُي ّ
ُ
يتم بطريق اإلعجاز اإلهلي ،كام ّ
سمى باسمه» فهذا اإلختفاء ّ
طول العمر له عىل مدى السنني املتطاولة بطريق اإلعجاز أيض ًا ،وكال األمرين
اإلختفاء وطول العمر حيصالن ألجل حفظ اإلمام وصيانته عن األخطار لكي

يقوم باملسؤول ّية الكربى يف اليوم املوعود فإذا كانت صيانته وحفظه منحرصة باختفاء

عز ّ
وجل تنفيذ هذه املعجزة وفا ًء بغرضه الكبري.
شخصه ،لزم عىل اهلل ّ

•نظرية خفاء العنوان :وتعني هذه النظرية ّ
أن الناس يرون اإلمام املهدي 

بشخصه من دون أن يكونوا عارفني أو ملتفتني إىل حقيقته فاملهدي  تر ّبى يف حضن

اخلاصة ا ّلذين أراد اإلمام العسكري  أن
أبيه  حمتجب ًا عن الناس ،إالّ القليل من
ّ
ثم ازداد احتجاب ًا بعد وفاة أبيه  وال
يطلعهم عىل وجوده ويثبت هلم إمامته بعدهّ ،

اخلاصة املأمونني
يكاد يتّصل بالناس إالّ عن طريق سفرائه األربعة ،باستثناء عدد من
ّ
ا ّلذين كانوا يبحثون عن اخللف بعد اإلمام العسكري  كعيل بن مهزيار األهوازي

وغريه ،وك ّلام تقدّ مت السنني يف الغيبة الصغرى وتقدّ مت األجيالّ ،
قل ا ّلذين عارصوا
اإلمام العسكري وشاهدوا ابنه املهدي  ،حتى انقرضوا ،وظهرت أجيال جديدة

ال تعرف من ُأسلوب اتصاهلا باإلمام  إالّ اإلتصال بسفريه ،عىل أفضل التقادير،
وكان هذا اجليل ومن تعاقب بعده جاه ً
ال بشكل اإلمام  ومالحمه ،بحيث لو واجهوه
((( كامل الدين ص ،333كشف الغمة ج 3:ص.33
((( كامل الدين ص.370
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ملا عرفوه البتّة إالّ بإقامة الدليل عىل نفسه.
تتيس لإلمام املهدي الفرصة أن يعيش كأي فرد من املجتمع ويامرس
ومن هنا رّ

واخلاصة بشخصيته الثانية.
نشاطاته العا ّمة
ّ

وقد دلت عىل هذه النظرية أخبار كثرية منها :ما أخرجه الشيخ الطويس يف الغيبة

حممد بن عثامن العمري أنّه قال« :واهلل إن صاحب هذا األمر
عن السفري الثاين :الشيخ ّ
ليحرض املوسم ّ
كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه»

(((

املفضل بن عمر عن أيب عبداهلل الصادق عن آبائه عن أمري
ومنها :ما رواه ّ

«إن من ورائكم فتن ًا مظلمة عمياء منكسفة
املؤمنني يف خطبة له عىل منرب الكوفة قالّ :

ال ينجو منها إالّ النومة ،فقيل يا أمري املؤمنني وما النومة؟ قال :ا ّلذي يعرف الناس وال
حجة هلل عز ّ
ولكن اهلل سيعمي خلقه عنها
ّوجل،
ّ
يعرفونه واعلموا أن األرض ال ختلو من ّ

حجة هلل
بظلمهم وجورهم وإرسافهم عىل أنفسهم ،ولو خلت األرض ساعة واحدة من ّ

احلجة يعرف الناس وال يعرفونه ،كام كان يوسف يعرف الناس
لساخت بأهلها،
ولكن ّ
ّ

وهم له منكرون» احلديث(((.

أ�صح يف تف�سري معنى الغيبة؟
� ّأي النظريتني � ّ

ّ
أصح باألخذ يف تفسري معنى الغيبة ويمكن
إن النظرية الثانية خفاء العنوان
ّ

اإلستدالل عىل صحة هذه النظرية ألمرين:

الأمر الأول :ما ورد عن اإلمام املهدي يف توقيع َص َد َر ابتدا ًء من غري سؤال
((( الغيبة للطويس ص ،364كامل الدين ص.440
((( بحار األنوار ج51:ص.31
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فإنم إن وقفوا عىل
ومكاتبة حيث قال
وأما الكالم والنار هّ
«:أما السكوت واجلنّة ّ
ّ

اإلسم أذاعوه وإن وقفوا عىل املكان د ّلوا عليه»((( فإنّه ليس يف طلب احلكّام للمهدي
أي تأثري لو كانت النظرية األوىل صادقة وكان جسم اإلمام
أي خطر وال ّ
ومطاردهتم لهّ ،

خمتفي ًا ،إذ يستحيل عليهم الوصول إليه ،وإنّام يبدأ اخلطر والنهي عن اإلسم حيث يكون
عنوان اإلمام خافي ًا دون شخصه ،فإنّه ما دام عنوان اإلمام واسمه جمهولني
ُ
املكان فال يكون هذا املأمن
رف
رف
اإلسم أو ُع َ
يكون يف مأمن من األعداء ،وأ ّما إذا ُع َ
ُ

صحة
متحق ّق ًا بل عىل العكس فإنّه
سيعرض اإلمام املهدي إىل اخلطر ،وممّا يؤ ّيد ّ
ّ
هذه النظرية أيض ًا ما ورد عن اإلمام املهدي يف رسالته الثانية إىل الشيخ املفيد يف

قوله« :ولو أن أشياعنا وفقهم اهلل لطاعته عىل اجتامع من القلوب يف الوفاء بالعهد
حق
املأخوذ عليهم ،لمَا ّ
تأخر عنهم ال ُي ْمن بلقائنا،ولتعجلت هلم السعادة بمشاهدتنا عىل ّ

حق املعرفة وصدقها
املعرفة وصدقها منهم بنا احلديث»((( فتقييد املشاهدة بكوهنا عىل ّ

من الناس باإلمام دليل عىل خفاء عنوانه خالل غيبته دون شخصه ،باعتبار أن
املهدي خالل غيبته معروف بالشخص جمهول العنوان واحلقيقة ،وإنّام هو معروف
بشخص ّيته الثانية كام ذكرنا ،وأ ّما بعد الظهور فتصبح املعرفة حق ًا وصدق ًا وينطبق

العنوان عىل الشخص بوضوح ،ولو كانت نظرية خفاء الشخص صادقة ملا أمكن أن

نجد تفسري ًا هلذه العبارة ،بل الكتفى اإلمام بالبشارة بحدوث املشاهدة عند الظهور

حق املعرفة وصدقها من الناس
بعد انعدامها ،ومل يق ّيدها املشاهدة بأنهّ ا ستكون عىل ّ

به.

الأم��ر الثاينّ :
إن النظرية األُوىل خفاء الشخص تستند إلىهااملعجزة ،وقانون
((( الغيبة للطويس ص.36
((( االحتجاج ج2:ص.32
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ينص عىل ّ
احلق عليها ،وأ ّما مع
أن املعجزة إنّام حتدث إذا انحرص طريق إقامة ّ
املعجزات ّ

عدم هذا اإلنحصار والتو ّقف وإمكان إنجاز األمر بدون املعجزة فإنهّ ا ال حتدث أبد ًا،
شك ّ
وال ّ
احلق بعد ظهوره،
أن حفظ اإلمام املهدي وبقا َء ُه ممّا يتو ّقف عليه إقامة ّ
ولك ّن حفظ اإلمام ال يتو ّقف عىل إقامة املعجزة بإخفاء شخصه ،بل يكفي إخفاء

عنوانه يف إنجاز الغرض املطلوب وهو حفظ ُه وصيانت ُه من كيد األعداء.
هل ميكن اللقاء بالإمام املهدي؟
مقدمة:

السمري وهو آخر توقيع
توقيع َخ َر َج عىل يد السفري الرابع عيل بن حممد
لدينا
ٌ
ّ

صدر يف عهد السفراء األربعة وبه انتهت الغيبة الصغرى وهذا نصه« :بسم اهلل الرمحن
السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنّك م ّيت ما بينك وبني
حممد ّ
الرحيم ياعيل بن ّ

ستّة أ ّيام ،فامجع أمرك وال تويص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة

التامة ،فال ظهور إالّ بإذن اهلل تعاىل ذكره ،وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب وامتالء
ّ
األرض جور ًا ،وسيأيت لشيعتي من يدعي املشاهدة ،أال فمن ا ّدعى املشاهدة قبل خروج

السفياين والصيحة فهو ّ
كذاب مفرت وال حول وال قوة إالّ باهلل العيل العظيم»((( هناك
جانبان يف قضية اللقاء باإلمام املهدي: 

اجلانب االول :امكانية اللقاء بالإمام.
اجلانب الثاين :وظيفتنا جتاه من يدعي امل�شاهدة واللقاء بالإمام؟
((( الغيبة للطويس ص.39

مفهوم الغيبة

17

اجلانب االول :لدى استقرائنا ألخبار املشاهدة نجد ماييل :
ّ
إن األخبار ا ّلتي وردت حول مشاهدته يف الغيبة الكربى كانت معظمها مقرتنة

باملعجزات فيبعد صدورها من غريه،نقلت معظم هذه األخبار عن اشخاص مل
حيتمل احد يف حقهم قصد املتاجرة والدعاية .

النتيجة :جيب محل نفي املشاهدة عىل ما إذا كانت مقرتنة با ّدعاء السفراء أو

الوكالة،واىل هذه النتيجة ذهب املجليس يف البحار ومجلة من املحققني.

سؤال :وقد يقال انه لو كان اإلمام مريد ًا هلذا املعنى لق ّيد وقال مث ً
ال «فمن ا ّدعى

املشاهدة مع النيابة أو السفارة فهو ّ
كذاب مفرت» فعدم التقييد كاشف عن إطالق النفي

_نفي املشاهدة_ واحلكم بالكذب واإلفرتاء مطلقا؟اجلواب :ال جيب أن يفهم التقييد

دائ ًام عن طريق اللفظ وكذلك ال جيب يف القرينة أن تكون دائ ًام لفظ ّية فهناك قاعدة
مذكورة يف كتب األُصولينّ وهي مناسبات احلكم واملوضوع وهي مس ّلمة ويعمل هبا
يف كثري من اإلستنباطات الرشع ّية للفقهاء ويمكن تطبيقها عىل ما نحن فيه بأن نقول:
حيث أنّه اشتهر يف ذلك الوقت أعني وقت خروج التوقيت كثرة من يدّ عي السفارة

املزورة عن اإلمام ويدّ عي املشاهدة معها.
ّ

فاإلمام أراد أن بسدّ هذا الباب يف وجههم وينفي املشاهدة بعد وفاة السفري

الرابع فأصدر هذا التوقيع ولك ّن القرينة احلال ّية كام يعبرّ اللغويون ومناسبات احلكم

اخلاصة وهي نفي املشاهدة املقرتنة
احلصة
ّ
واملوضوع يرصفان إطالق نفي املشاهدة اىل ّ
بأداء النيابة أو الوكالة ونحومها عىل أنّه قد ّقرر يف حمله ّ
إن اإلطالق ال جيري إالّ بعد
استيفاء مقدّ مات احلكمة ومنها كام هو واضح :عدم إمكان وجود ما يصلح للتقييد من
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قرينة مقال ّية أو حال ّية ،فإذا قلنا ولو عىل نحو اإلحتامل أنّه يمكن أن يكون هناك قرينه
التمسك باإلطالق.
حال ّية كا ّلتي ذكرناها ،فال يمكن
ّ

اجلانب الثاين :وظيفتنا جتاه من يدّ عي اللقاء باملهدي 
بعد الفراغ عن إمكان اللقاء باملهدي ،فيقع السؤال :هل جيب علينا تصديق من

يدعي املشاهدة؟اجلواب :كال ،فالقاعدة األولية يف كل من يدعي املشاهدة هي التكذيب

يلوح بأنه باب الرتباط الناس باإلمام املهدي
خاصة إذا فهمنا من املدعي أنه يريد أن ّ
فيجب ان نفرق بني امكانية املشاهدة وبني وظيفتنا نحن جتاه من يدعي املشاهدة ولبيان
هذا الفرق ارشت إىل هذين اجلانبني.
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املبحث الثاين:

�إثبات وجود �صاحب الزمان

هناك أد ّلة كثرية من الكتاب والسنة عىل وجود اإلمام املهدي  نشري إليها

باختصار:

أمّا القرآن:

ين ا ْل َح ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى الدِّ ِ
ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِا ْل ُهدَ ى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو
قال تعاىل ُ
ُون التوبة33:
ك َِر َه ا ْل ُم ْش ِرك َ
فاهلل سبحانه وتعاىل يعد رسوله بأن يظهر دين اإلسالم عىل مجيع األديان وأن

ال ُيع َبدَ اهلل إالّ بدين اإلسالم ا ّلذي هو خاتم األديان وقد جاء هذا الوعد ضمن ثالث

آيات متشاهبة يف اللفظ واملضمون تقريب ًا باستثناء اآلية الثالثة ا ّلتي انتهت هبذا املقطع
و َك َفى بِال َّل ِه َش ِهيد ًا  أي أن اهلل هو ا ّلذي ارسل رسوله ووعد بإظهار ِ
دينه عىل الدين
َ

كله وهو ا ّلذي سيشهد عىل تنفيذ هذا الوعد ،بعد اتضاح معنى اآليات الثالثة تقول
شك ّ
أنّه ال ّ
أن هذا الوعد اإلهلي مل يتح ّقق منذ قيام اإلسالم إىل اآلن ،فالبد أن يتح ّقق

هذا الوعد يف مستقبل البرشية وحيث ّ
إن قيادة البرشية يف اليوم املوعود لتحقيق هذا
الوعد ال يمكن أن توكل إىل غري اإلمام املعصوم إلمكان اخلطأ واإلنحراف يف
ح ّقه عق ً
ال ولداللة قوله تعاىل َ أ َف َم ْن َي ْه ِدي إِ َلى ا ْل َح ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال َي ِهدِّ ي إِلاَّ َأ ْن

ُي ْهدَ ىيونس  35:فعليه ينحرص حتقيق هذا الوعد باإلمام املهدي ألنّه آخر ما تب ّقى
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ثم خيرج فيمأل األرض قسط ًا وعدالً ،كام
األئمة وقد أخرب النبي بأنّه يغيب ّ
من ّ

ملئت ظل ًام وجور ًا.

عن ابن عباس عن عيل يف قوله :لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى الدِّ ِ
ين ُك ِّل ِه َو َل� ْ�و ك َِر َه
نرصاين وال صاحب م ّلة
ُون قال« :ال يكون ذلك حتّى ال يبقى هيودي وال
ا ْل ُم ْش ِرك َ
ّ

إالّ صار إىل اإلسالم ،حتّى تأمن الشاة والذئب والبقرة واألسد واإلنسان واحل ّية ،حتّى ال
كس الصليب ويقتل اخلنزير وهو قوله تعاىل:
تقرض فأرة جراب ًا وحتّى توضع اجلزية و ُي رّ
(((
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى الدِّ ِ
ُون وذلك يكون عند قيام القائم»
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْل ُم ْش ِرك َ

قال تعاىلوعدَ ال َّله ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْكُم وع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات َل َي ْستَخْ لِ َفن َُّه ْم فِي
َّ َ
ْ َ َ
ُ
َ َ
َ َ
ض كَما استَخْ َل َ ِ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكن ََّن َل ُه ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارت ََضى َل ُه ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم
ف ا َّلذ َ
الأْ َ ْر ِ َ ْ
ك َف ُأو َلئِ َ
ُون بِي َش ْيئ ًا َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َذلِ َ
ك ُه ُم
ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ ونَنِي ال ُي ْش ِرك َ
ا ْل َف ِ
ونالنور.55:
اس ُق َ
ِ
بإسناده عن عيل بن احلسني أنّه قرأ اآلية وقال« :هم شيعتنا
روى الع ّيايش

ي رجل منّا وهو مهدي هذه االُ ّمة ،وهو ا ّلذي قال
أهل البيت يفعل اهلل ذلك هبم عىل َيدَ ْ
لطول اهلل ذلك اليوم حتّى ييل رجل من
رسول اهلل ولو مل َ
يبق من الدنيا إالّ يوم واحد ّ
عرتيت اسم ُه اسمي يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ملئت جور ًا وظلامً»(((.

مالحظة :نعني باإلستدالل عىل وجود اإلمام املهدي بالقرآن :التفاسري املروية

لآليات عن أئمتنا فقط.

((( بحار األنوار ج 1:ص.61
((( سنن ايب داوود ج 2:ص 310معجم احاديث اإلمام املهدي ج 5:ص.281
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وأما السنّة :فهناك أحاديث كثرية تثبت وجود اإلمام املهدي منها:أحاديث

صحة سندها
الثقلني وقد تضافرت بشكل متواتر عن كال الفريقني ومل خيتلف أحد يف ّ

حجة الوداع ،وعىل
وقد أوردها النبي يف أكثر من موضع ،منها يف غدير خم يف سنة ّ

ليكتب هلم
منرب املسجد يف املدينة ،وأخري ًا عند وفاته حيث طلب منهم دوا ًة وكتف ًا
َ

كتاب ًا لن يظ ّلوا بعده أبد ًا ،فقال أحدهم حسبنا كتاب اهلل ،احلديث...

(((

قال رسول اهلل« :إنيّ تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن

عيل احلوض» (((.فإذا أنكرنا
متسكتم هبام لن تظ ّلوا بعدي أبد ًا ،هّ
ّ
وإنام لن يفرتقا حتّى يردا ّ

وجود اإلمام الثاين عرش لزم أن يفرتق الكتاب عن العرتة قبل أن يرد كالمها عىل

النبي احلوض ،ويعني هذا نسبة الكذب إىل النبي ا ّلذي ما ينطق عن اهلوى إن

هو إالّ وحي يوحى.

حجة هلل عزّ ّ
وجل وقد ذكرناها.
�أحاديث �أن الأر�ض ال تخلو من ّ
واألئمة
أحاديث من مات ومل يعرف إمام زمانه ،فقد روي عن النبي
ّ

هذا املعنى بشكل مستفيض عن كال الفريقني ،عن معاوية بن وهب قال :سمعت

أبا عبداهلل يقول« :قال رسول اهلل«:من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة

جاهلية»((( والكثري من األحاديث بنفس املضمون عن املعصومني .

وعن ابن عباس عن النبي يف حديث طويل أشار يف بدايته إىل عيل بن أيب
((( ينظر صحيح البخاري ج5ص،138ج7ص،9م���س���ن���د امح��د ب��ن حنبل ج1ص325
ج1ص،336صحيح مسلم ج5ص.76
((( مسند امحد ج5:ص.182
((( مسند امحد ج 4:ص.97
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ثم أشار إىل القائم املنتظر ،ووصف الثابتني عىل القول
طالب باإلمامة من بعده ّ

أعز من الكربيت األمحر ،فقام إليه جابر بن عبداهلل األنصاري فقال :يا رسول
به يف غيبته ّ
وليمحص اهلل ا ّلذين آمنوا ويمحق
اهلل ،وللقائم من ولدك غيبة؟ قال« : إي وربيّ ،
ّ

الكافرين» ،احلديث(((.

واألئمة إىل اإلمام املهدي
تعليق:من الطبيعي جد ًا أن يشري النبي
ّ

ألنّه املح ّقق للغرض اإلهلي من إرسال خاتم األنبياء أال وهو إظهار دين اإلسالم

حممد ًا
عىل مجيع األديان حتّى ال تبقى قرية إالّ ونودي فيها بشهادة أن ال إله إالّ اهلل وأن ّ
رسول اهلل كام عبرّ أمري املؤمنني عن حتقيق هذا الغرض والوعد اإلهلي لذلك
نرى أن األحاديث الواردة يف اإلمام املهدي الرشيف من النبي األكرم واألئمة

األطهار تفوق بكثري باقي األحاديث ال��واردة يف األئمة حتّى أن أحد
الفضالء قد مجع ستة آالف حديث مروي عن النبي واألئمة صلوات اهلل عليهم يف

اإلمام املهدي وال عجب من ذلك ألنّه مل يستطع أحد من األئمة يف زمانه أن

حي ّقق هذا الغرض اإلهلي الكبري أعني إظهار الدين اإلسالمي عىل مجيع األديان فتحقيق

ذلك موكول إىل اإلمام املهدي يف اليوم املوعود حيث قال رسول اهلل« يمأل

األرض قسطا وعدال بعدما ملئت ظلام وجورا».

((( كشف الغمة ج 3:ص.328
((( بحار األنوار ج 50:ص.318

(((

متهيد الأئمة لغيبته

املبحث الثالث:
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متهيد الأئمة لغيبة الإمام املهدي

شك ّ
ال ّ
أن األئمة قاموا بجهود كبرية يف متهيدهم لغيبة القائم فك ّلهم

أخربوا عن املهدي وعن غيبته وبيان فلسفتها وباقي لوازم إمامته  ،وكان من

جهادهم العلمي أن قاموا بإبطال آراء بعض الفرق اإلسالمية باألدلة العقل ّية والنقل ّية،
بالرد عىل ادعاء الكيسان ّية ّ
حممد بن احلنفية
بأن ّ
فقد قام اإلمامان الباقر والصادقّ 

هو املهدي وأنّه مل يمت بل غاب عن األنظار وسيظهر ،وكذلك الر ّد عىل ادعاء الزيد ّية

بأن زيد بن عيل هو املهدي ،وهكذا فعل باقي األئمة يف الر ّد عىل الفرق
املنحرفة كالناووس ّية والواقفة حيث ا ّدعت األوىل ّ
أن اإلمام الصادق هو املهدي،
وا ّدعت األخرية ّ
أن اإلمام الكاظم هو املهدي ووقفت عىل إمامته ومل تعرتف باألئمة

َبعده ولك ّن ما يم ّيز اإلمامني اهلادي والعسكري هو قيامهام بالتمهيد النظري

والعميل مع ًا لغيبة اإلمام املهدي .

النقطة الأُوىل:التمهيد النظري لغيبة املهدي
ونعني به تعاليم اإلمامني العسكر ّيني وبياناهتام عن املهدي ،كحلقة من

ختص اإلمام احلسن العسكري
تبليغات آبائهام واجدادمها الطاهرين مع زيادة ّ

بصفته الوالد املبارش للمهدي واملخطط األخري لغيبته ،وهلذا التمهيد النظري أشكال
متعدّ دة فمن ذلك:
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توجيه القواعد الشعب ّية وإعطائهم هنج السلوك الصحيح جتاه ما سيعانونه من

غيبة إمامهم وانقطاعهم عن القيادة املعصومة ردح ًا من الدهر ،فمن ذلك الرسالة ا ّلتي

القمي
كتبها اإلمام العسكري إىل العامل اجلليل أيب احلسن عيل بن احلسني بن بابويه ّ

وقد ورد فيها هبذا الشأن ما نصه«عليك بالصرب وانتظار الفرج قال النبي أفضل
احلجة ا ّلذي رّ
بش
أعامل ُأمتي انتظار الفرج ،وال يزال شيعتنا يف حزن حتّى يظهر ولدي ّ

به النبي يمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وج��ور ًا ،فاصرب يا شيخي يا
أبا احلسن عيلْ ،
فإن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده
وأمر مجيع شيعتي بالصربّ ،

والعاقبة للمتقني»(((.

النقطة الثانية:التمهيد العملي لغيبة املهدي
فقد قام اإلمامان العسكر ّيان باختاذ ثالثة أساليب عملية للتمهيد لغيبة

اإلمام املهدي .

الأُ�سلوب الأ ّول :أسلوب اإلحتجاب عن الناس إالّ عن خاصة أصحابه ،ومل يكن

هذا األسلوب بإرادة اإلمامني العسكر ّيني بل إن اخللفاء العباس ّيني املعارصين

هلام كانوا يأمرون بجلب اإلمام إىل مركز اخلالفة وتقريبه من البالط بل وإسكانه
مهها قطع الناس عن اإلتصال بإمامهم وحجبه عنهم،
يف العسكر ألغراض كثرية أ ّ
وكذلك السيطرة عىل متهيدات اإلمام واإلطالع عىل حاله ليكونوا بمأمن منه،

فكان اإلمامان اهلادي والعسكري مأمورين ّ
بالذهاب إىل البالط قرص اخلالفة يف
األسبوع مرتني :اإلثنني واخلميس بدون ختلف .
((( بحار األنوار ج 52:ص.91
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الأُ�سلوب الثاينُ :أسلوب املكاتبات يف إيصال األحكام والتوجيهات إىل أصحاهبام

تعرضنا قبل قليل إىل هذا األسلوب يف بيان الشكل الثاين من
وشيعتهام  وقد ّ
النقطة األوىل حيث اختذ اإلمام العسكريأسلوب املكاتبة يف توجيهه لقواعده

الشعب ّية عندما أرسل رسالة إىل والد الشيخ الصدوق  وذكر فيها بعض توجيهاته

للشيعة عند غيبة إمامهم .

الأ�سلوب الثالث :إتخّ ��اذ نظام الوكالء ،وهذا األسلوب اعتاد عليه الناس يف

زماهنام فإنّه مل يكن من املمكن اإلتصال بالبالد البعيدة ذات القواعد الشعب ّية

املوالية إالّ من هذا الطريق أعني تعيني الوكالء فكانت توجيهات اإلمامني
تصل اىل القواعد الشعب ّية املنترشة يف البالد اإلسالمية بواسطة الوكالء ،وأبرز وكالء
اإلمامني هو :الشيخ عثامن بن سعيد العمري ويلقب بالسماّ ن ألنّه كان يتّجر
بالسمن تغطية عىل متهيده ووكالته عن اإلمام اهلادي وبعده العسكري وكان الشيعة

إذا محلوا إىل اإلمام العسكري ما جيب عليهم من املال س ّلموه إىل الشيخ عثامن

بن سعيد العمري ،فيجعله يف زقاق السمن وحيمله إىل اإلمام ،وقد نصبه اإلمام
اهلادي وكي ً
ثم صار
ثم أبقاه اإلمام العسكري عىل نفس املنصبّ ،
ال له من قبلّ ،
األول لإلمام املهدي بعد وفاة اإلمام العسكري.
السفري ّ

مهدوا لغيبة اإلمام املهدي حتّى ال يستغرب
وهكذا يكون األئمة قد ّ

الناس منها عند حدوثها بل يستسيغون فكرة قيادة اإلمام ل ُ
ألمة من وراء حجاب.

وي�شتمل على مبحثني:
•املبحث االول:ا�سباب الغيبة
•املبحث الثاين�:شبهات وردود

29

�أ�سباب الغيبة

املبحث الأ ّول:

�أ�سباب الغيبة

حساس للغاية وإذا مل يستطع الباحث إغنا َء ُه باألد ّلة
هذا املوضوع يف بحثنا ّ

والرباهني العقل ّية والنقل ّية والتأرخي ّية فقد يفسح املجال أمام اخلصوم واألعداء للنفوذ

إىل أصل االعتقاد بالغيبة وبالتايل تسويغ إنكارها ،لذلك نرى يف عرصنا احلارض ال

س ّيام يف شبكات اإلنرتنيت سي ً
ال من الشبهات والطعون باعتقاد الشيعة اإلثن َْي عرش ّية

باإلمام املهدي وغيبته ،وقد استعملوا الطعن بأسباب الغيبة كوسيلة إلنكار أصل
سنتعرض يف هذا البحث إىل حمورين:
وجود اإلمام املهدي وغيبته ،ونحن
ّ
وابتداء.
•�أ�سباب الغيبة حدوثا
ً
•�أ�سباب بقاء الغيبة وعدم حتولّها �إىل الظهور ،و�س�أحاول قدر الإمكان الإيجاز
ما مل ي�ؤ ِّد �إىل الإخالل بالغر�ض.
املحور الأ ّول� :أ�سباب حدوث الغيبة:
واألئمة نجد أنهّ م يحُ جمون
إذا رجعنا إىل األحاديث والروايات عن النبي
ّ

عن الترصيح بالسبب الواقعي اإلهلي ا ّلذي يؤ ّدي إىل غيبة املهدي فعند سؤال
(((
الراوي عن السبب يسبب الغيبة جييبه اإلمام « :ألَ ْم ٍر مل ُيؤ َذ ْن لنا يف كشفه لكم»
((( كامل الدين ص.384
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إن وجه احلكمة يف ذلك ال ينكشف إالّ بعد ظهوره أو يقولّ 
أو يقولّ 
إن هذا

عز ّ
وجل
رس اهلل
وغيب من غيب اهلل ،ومتى علمنا أنّه ّ
ٌ
األمر ٌ
ورس من ّ
أمر من أمر اهلل ٌّ
ٍ
حكيم صدقنا ّ
منكشف لنا((( وحتى
غري
بأن أفعاله ك ّلها حكمة ،وإن كان
ُ
وجهها َ
ّ
ويستدل بقوله
نفس ُه ينهى شيعته ومواليه عن السؤال عن ع ّلة الغيبة
اإلمام ّ
احلجةُ 
ِ
ثم يميض قائالً:
تعاىلَ :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
اء إِن ُت ْبدَ َلك ُْم ت َُس ْؤك ُْم ّ
ين َآمنُوا الَ ت َْس َأ ُلوا َع ْن َأ ْش َي َ
«فاغلقوا أبواب السؤال عماّ ال َيعنيكم ،وال تتك ّلفوا علم ما قد كفيتكم وأكثروا الدعاء
فإن ذلك فرجكم» ((( وأو ّد أن أشري هنا إىل نقطة هامة وهي :أنّه ال يلزمنا
بتعجيل الفرج ّ

أن نعرف العلل لألحكام والتقادير اإلهل ّية ،وإالّ لزم أن نرد كثري ًا من األحكام وال نعمل

بحجة عدم معرفتنا بالع ّلة من صدورها ،فام هي الع ّلة يف كون صالة الصبح ركعتني
هبا ّ
وصالة املغرب ثالث ،وهكذا ،فالوجدان شاهد عىل جهلنا بكثري من األمور ا ّلتي تدور

حولنا ،فلو أنّنا كنّا عاملني بالسبب احلقيقي للحوادث ا ّلتي جتري حولنا ،ملا أرجعنا
الكثري منها إىل القضاء والقدر اإلهلي فلتكن غيبة اإلمام املهدي كذلك تقدير ًا إهل ّي ًا
نجهل سببه ،ولنِ ْع َم ماقاله الشاعر:
العلم للرمحن ّ
جل جالله

ما للرتاب وللعلوم وإنّام

يتغمم
وس��واه يف جهالئه ّ
يسعى ليعلم أ ّن��ه ال يعلم

أهم
فاإليامن بالغيب صفة أساس ّية للمتّقني قد قدّ مها اهلل يف كتابه احلكيم عىل ّ
ك ا ْلكِتَاب الَ ري ِ ِ
الواجبات وعمود الدين أال وهي الصالة قال تعاىل:ذلِ َ
دى
ب فيه ُه ً
َْ َ
ُ
ِ ِ
مِ
ُون بِا ْل َغي ِ ِ
ِ
ونالبقرة3:و2
ناه ْم ُين ِْف ُق َ
يم َ
ين ُي ْؤ ِمن َ
ل ْل ُمتَّق َ
الصال َة َومَّا َر َز ْق ُ
ون َّ
ني ا َّلذ َ
ب َو ُيق ُ
ْ
((( الغيبة للطويس ص.292
((( كامل الدين ص .340
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وعن الصادق يف تفسري هذه اآلية قال« :املتّقون هم شيعة عيل ،والغيب

احلجة الغائب»((( فطوبى لنا نحن شيعة عيل هذا الوسام العظيم ا ّلذي ق ّلدنا به
فهو ّ

إمامنا الصادق وطوبى لنا هذا اللباس الكريم ا ّلذي أنعم اهلل به علينا ألنّه خري لباس
ِ
اس ال َّت ْق َوى َذلِ َ
ك َخ ْي ٌرفام ُد ْمنا متل ّبسني هبذا اللباس فنحن بمأمن
ول َب ُ
قال تعاىلَ :
األئمة بأنّنا يف اعتقادنا باإلمام
من اإلنحراف عن الرصاط املستقيم ،فقد بشرّ نا
ّ
املهدييف غيبته ،بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل بالسيفُ ،أنظر ماذا يقول
إن أهل زمان غيبته القائلني
اإلمام زين العابدين أليب خالد الكابيل« :يا أبا خالد ّ

بإمامته واملنتظرين لظهوره ،أفضل من اهل ّ
ألن اهلل تبارك وتعاىل أعطاهم
كل زمانّ ،
صارت بِ ِه الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف
من العقول واألفهام واملعرفة ما
ْ

ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل بالسيف ،أولئك املخلصون ح ّق ًا،
وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة إىل دين اهلل ع ّز ّ
رس ًا وجهر ًا».
وجل ّ

(((

وهناك أمور ُأخرى تستند إليها الغيبة لكن ال بام أنهّ ا سبب وع ّلة تا ّمة لوقوع الغيبة

بل يذكرها األئمة كبيان لوجه احلكمة ،والدليل عىل أنهّ ا ليست بأسباب وعلل
للغيبة اختالفها يف الروايات ،فعندما يسأل أحدهم اإلمام الصادق مث ً
ال عن سبب

الغيبة جييبه اإلمام :بأنّه خياف القتل ،ويسأله آخر فيجيبه :ليقوم القائم

وليس ألحد يف عنقه بيعة ،ويسأله ثالث فيجيبه :يغيب متييز ًا ألهل الظاللة ،أو ليشقى
من شقي عن ب ّينة ويسعد من سعد عن ب ّينة وهكذا ،ممّا ّ
يدل عىل ّ
أن املذكور من أسباب

يفس الفالسفة  -عل ً
ال تامة ،ولك ْن نحن هنا
للغيبة ليست أسباب رئيس ّية أو  -كام رّ

ماضون يف ذكر األسباب ا ّلتي ذكرها األئمة يف معرض جواهبم عن سؤال الراوي عن
((( كامل الدين ص.319
((( علل الرشائع ج 1:ص.264
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سبب الغيبة:
ليحفظه اهلل تعاىل عن األعداء ،خوف ًا عليه من القتل ،عن زرارةعن الصادق:
«إن للقائم منّا غيبتني َ
قبل ظهوره ،قلت ولمِ َ؟ قال :خياف عىل نفسه من القتل» وعن
قال ّ
حممد عن أبيه الباقر قال« :إذا قام القائم
ّ
املفضل بن عمر ،عن جعفر بن ّ
قال :ف َف َر ْر ُت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حك ًام وجعلني من املرسلني»(((ونحن بعد

أن تص ّفحنا تاريخ الغيبة الصغرى والكربى من اضطهاد السلطات لسفراء اإلمام

وكذلك قواعده الشعب ّية ،ال لذنب سوى أنهّ م يعتقدون باإلمام املهدي  ،فام بالك
بام كانوا يصنعون باإلمامِ 
نفس ِه إن كانوا قد ظفروا به ،ولقد ذكر لنا التاريخ ثالث
حماوالت للسلطات العباسية املتعاقبة ،الغتيال اإلمام ،فنجد ّ
أن هذا السبب أعني

مر العصور.
اخلوف من القتل يعدّ منطق ّي ًا وله خلفية واقعية ذكرها لنا التاريخ عىل ّ

إنهّ ا حمنة من اهلل تعاىل للناس ،حتّى يفيئوا إىل أمر اهلل ويصلحوا أنفسهم ،عن

«إن أمري املؤمنني قال عىل
ّ
املفضل بن عمر يف حديث طويل عن الصادق قالّ :

إن من ورائكم فتن ًا مظلمة عمياء منكسفة ال ينجو منها إالّ النومة قيل يا أمري
منرب الكوفة ّ
أن األرض ال ختلو
املؤمنني وما النومة؟ قال الذي يعرف الناس وال يعرفونه واعلموا ّ

حجة اهلل عز ّ
ولكن اهلل سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإرسافهم عىل
ّوجل،
ّ
من ّ
أنفسهم ،إىل آخر احلديث حيث قال  :ثم تال :يا حسر ًة ع َلى ا ْل ِعب ِ
اد َما َي ْأتِ ِ
يه ْم ِم ْن
َ
َ َ ْ َ َ
ّ
رس ٍ
ُون.(((»
ول إِلاَّ كَانُوا بِ ِه َي ْست َْه ِزئ َ
َ ُ
متحيص وامتحان إهلي حتّى يميز اخلبيث من الطيب ،والشقي من السعيد :عن عبد
((( الغيبة للطويس ص.180
((( بحار األنوار ج 51:ص.351
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املفضل بن عمر اجلعفي قال :سمعت
حممد بن مساور عن ّ
الرمحن بن أيب نجران عن ّ

خملن
ليغيبن من دهركم ،ول َي
الشيخ يعني أبا عبداهلل يقول« :إ ّياكم والتنويه أما واهلل
ّ
ّ

ولتكفأن تكفأ السفن
ولتدمعن عليه عيون املؤمنني
بأي واد سلك،
ّ
ّ
حتّى يقال مات هلك ّ

يف أمواج البحر فال ينجو إالّ من أخذ اهلل ميثاقه ،وكتب يف قلبه اإليامن ،وأ ّيده بروح منه»،
احلديث(((.

وعن ابن عباس عن النبي يف حديث طويل أشار يف بدايته إىل عيل بن أيب

ثم أشار إىل القائم املنتظر ووصف الثابتني عىل القول
طالب باإلمامة من بعده ّ
أعز من الكربيت األمحر ،فقام إليه جابر بن عبداهلل األنصاري فقال :يا رسول
به يف غيبته ّ
وليمحص اهلل ا ّلذين آمنوا ويمحق
اهلل ،وللقائم من ولدك غيبة؟ قال« : إي وربيّ ،
ّ
الكافرين» ،احلديث(((.

حممد
لئال تكون يف عنقه بيعة ألحد:عن عبد العظيم بن عبداهلل احلسني عن اإلمام ّ

حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،عن آبائه
بن عيل بن موسى بن جعفر بن ّ

عن أمري املؤمنني قال« :للقائم منّا غيبة أمدها طويل كأنيّ بالشيعة جيولون جوالن
النِّعم يف غيبته يطلبون املرعى فال جيدونه ،أال فمن ثبت منهم عىل دينه ومل يقس قلبه

قال:إن القائم منّا إذا قام مل يكن
ثم
ّ
لطول غيبة إمامه فهو معي يف درجتي يوم القيامة» ّ
ألحد يف عنقه بيعة فلذلك ختفى والدته ويغيب شخصه»(((.

التع ّبد املحض ملا اختاره اهلل تعاىل له ولشيعته من املصري يف هذه الدنيا عن أيب
((( الكايف:ج 1ص.336
((( بحار األنوار ج38:ص .127
((( كامل الدين ص.303
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بصري ،عن أيب عبداهلل قال :سمعته يقول «منّا اثنا عرش مهدي ًا مىض ستّة ،وبقي ستّة

يصنع اهلل بالسادس ما أحب»(((.

�إ�ستيفاء لغيبات الأنبياء حتّى جتري �سننهم فيه:
عن حنان بن سدير عن أبيه ،عن ابن عبداهلل قالّ :
إن للقائم منّا غيبة يطول

قال«:ألن اهلل عز ّ
ّوجل أبى أالّ جتري فيه سنن
أمدها ،فقلت يا بن رسول اهلل ومل ذلك؟
ّ
األنبياء يف غيباهتم وأنّه ال بد له يا سدير من استيفاء ُمدَ د غيباهتم ،قال اهلل تعاىل
َ لت َْر َك ُب َّن َط َبق ًا َع ْن َط َب ٍق أي سنن من كان قبلكم»(((.

وعن أيب بصري قال :سمعت أبا جعفر يقول« :يف صاحب هذا األمر سنّة من

فأما سنّته من موسى
حممدّ ،
موسى ،وسنّة من عيسى ،وسنّة من يوسف وسنّة من ّ

وأما من يوسف فالسجن
وأما من عيسى فيقال فيه ما قد قيل يف عيسىّ ،
فخائف يرت ّقبّ ،

ثم يضع سيفه عىل عاتقه ثامنية
حممد ،فالقيام بسريته ،وتبينّ آثارهّ ،
وأما من ّ
والغيبةّ ،
(((
أشهر فال يزال يقتل أعداء اهلل حتّى يرىض اهلل ع ّز ّ
وجل عنه» ،احلديث
ِ
الع ّلة خافية علينا ال يعلمها إالّ اهلل تعاىل ورسوله واألئمة صلوات اهلل عليهم

رس من األرسار ،واحلكمة الرئيس ّية خافية علينا وستنكشف بعد ظهوره
أمجعني ألنهّ ا ّ
إذ مجيع أفعال اهلل تعاىل مبن ّية عىل احلكمة.

حممد يقول:
عن عبداهلل بن الفضل اهلاشمي قال :سمعت الصادق جعفر بن ّ
((( كامل الدين ص.338
((( كامل الدين ص.481
((( كامل الدين ص.329
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«إن لصاحب هذا األمر غيبة ال بدّ منها يرتاب فيها ّ
إن وجه
كل مبطل ،إىل قولهّ :
ّ

احلكمة يف ذلك ال ينكشف إالّ بعد ظهوره كام ال ينكشف وجه احلكمة ملا أتاه اخلرض

من خرق السفينة وقتل الغالم وإقامة اجلدار ،ملوسى إالّ وقت افرتاقهام ،يا بن الفضل

رس اهلل ،وغيب من غيب اهلل ،ومتى علمنا أنّه ع ّز
ّ
إن هذا األمر ٌ
ورس من ّ
أمر من أمر اهللّ ،

ّ
بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غري منكشف لنا».
وجل حكيم صدقنا ّ

(((

تنويه :بعد استعراضنا هلذه الروايات ا ّلتي أشارت إىل األسباب واحلكم للغيبة

ما عدا الروايات ا ّلتي حتجم عن ذكر السبب كلي ًا ،فيمكن أن نستخلص جامع ًا هلذه

األسباب املتعدّ دة ،وهو :أن السبب يف غيبة اإلمام هو التمهيد لليوم املوعود

بظهوره ،فهو حيافظ عىل نفسه من القتل متهيد ًا لظهوره فإذا قتل ال سمح اهلل
مل يتحقق الوعد اإلهلي عىل يده املباركة ،وكذلك فالغيبة وقعت ألجل التمحيص
واإلختبار اإلهلي ا ّلذي يستنتج عنه كام ذكرنا حتقيق الرشط األسايس للظهور أال وهو

انتشار الوعي والشعور باملسؤولية الكبرية يف اليوم املوعود لدى األ ّمة ،وهكذا باقي

تعرضت اليها الروايات ،ما عدا الروايات التي أحجمت عن ذكر السبب
األسباب ا ّلتي ّ
رس اهلل ،وغيب من غيب اهلل ،فال يمكن إعامل
رس من ّ
وعبرّ ت عن غيبة اإلمام بأنهّ ا ّ

النظر فيها.

املحور الثاين�:أ�سباب ا�ستمرار الغيبة وعدم حت ّولها �إىل الظهور:
يف احلقيقة عند مطالعتنا لصفحات التاريخ سواء يف ذلك التاريخ القديم أواملعارص

نجد ّ
أن األسباب املذكورة يف الرويات ال زالت قائمة ومل تعمل األُ ّمة عىل إزالتها متهيد ًا

لظهور إمامهم فالطواغيت وحكّام اجلور ا ّلذين ال يريد اإلمام أن يكون
((( بحار األنوار ج 52:ص.91
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ألحد منهم بيعة يف عنقه موجودون وال زالوا يضطهدون شيعة اإلمام وإن ظفروا
باإلمام ال سمح اهلل الستنفذوا ّ
كل أساليب القمع والقتل والظلم معه فاخلوف

األول ٍ
«وأما سنّته من موسى
من القتل ّ
باقي ،وإليه أشار اإلمام الصادق بقوله ّ
فدوام خوفه» ،وكذلك باقي األسباب ا ّلتي ذكرت للغيبة.

حتوهلا إىل الظهور جيب
ولكن إذا أردنا أن نعبرّ عن نظرة حتقيق ّية لدوام الغيبة وعدم ّ

أن نشري إىل السبب األهم وهو :عدم حتقق رشط الظهور وعدم هتيئة األرض ّية لتطبيق
النظرية العادلة الشاملة جلميع بقاع األرض أو فقل عدم وجود أرضية مناسبة لنجاح

التخطيط اإلهلي لليوم املوعود وممّا يكون سبب ًا رئيس ًا لتهيئة األرضية املناسبة لنجاح

التخطيط اإلهلي يف اليوم املوعود أمران:

الأمر الأ ّول :يتع ّلق باإلمام نفسه ،من وجود النظرية العادلة الشاملة ا ّلتي

متثل العدل املحض الواقعي والقابلة للتطبيق يف مجيع األمكنة واألزمنة ،وكذلك وجود
القائد املحنّك الكبري ا ّلذي له القابل ّية عىل تطبيق النظرية اإلهل ّية ،وكال الرشطني متوفران

يف اإلمام ،فيبقى األمر الثاين وهو ما يتع ّلق باألُ ّمة.

الأم��ر ال��ث��اين :يتعلق باألُ ّمة نفسها من حيث انتشار ثقافة الوعي والشعور
باملسؤول ّية الكبرية امللقاة عىل عاتقها يف اليوم املوعود وا ّلذي ال حيصل لدهيا إالّ بعد
التمحيص واإلختبار اإلهلي ل ُ
أل ّمة وا ّلذي أخربت عنه الروايات ،وهذه الثقافة الكبرية

مل تتحقق حلدّ اآلن.

نص هذا املعنى اإلمام يف رسالته الثانية إىل الشيخ املفيد بقوله:
وقد أشار إىل ّ

أن أشياعنا و ّفقهم اهلل لطاعته عىل اجتامع من القلوب يف الوفاء بالعهد املأخوذ
«ولو ّ
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حق املعرفة
عليهم ،ملا ّ
تأخر عنهم ال ُيمن بلقائنا ،ولتعجلت هلم السعادة بمشاهدتنا عىل ّ
وصدقها منهم بنا ،فام حيبسنا عنهم إالّ ما يتّصل بنا ممّا نكرهه وال نؤثره منهم»(((.

ِ
ِ
َاب
ويؤيد ما ذكرناه قوله تعاىل َ ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأ ْن َز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
َان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
طاحلديد. 25:
ُ
ْ
َوالمْيز َ َ َ
ومل يقل ل ُيقيموا الناس بالقسط بالضم فالغرض األسايس من ارسال األنبياء

ونصب األوصياء انام هو اقام ُة العدل لك ْن ال باالجبار بل باإلختيار ألنه إذا كان الناس
جمربين يف قيامهم بالعدل والقسط فال يستحقون الثواب عىل فعلهم وال العقاب عىل

تركهم وهذا مقتىض كوهنم جمربين

وهناك رشوط ُأخرى فرع ّية نطوي ذكرها آسفني رعاية لإلجياز.

((( بحار األنوار ج 3:ص.177
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كام ذكرنا يف أسباب الغيبة ّ
أن كثري ًا من املنكرين لوجود اإلمام املهدي أخذوا

بال ّطعن يف أسباب الغيبة وصوالً إىل إنكار وجود صاحب الغيبة ،ونحن هنا نذكر
تعرضوا إليها ونحاول أن نجيب عليها بأ ّد ٍلة تأرخي ّية وعقل ّية ونقل ّية.
أهم الشبهات ا ّلتي ّ
ّ
ال�شبهة الأُوىل :إذا كان املهدي موجود ًا كام تقولون فلامذا مل يظهر؟ واحلال ّ
أن

أي وقت مىض فلقد انترش الظلم واجلور يف البالد
الناس يف وقتنا احلارض أحوج إليه من ّ
والعباد ،أليس هو نارش للعدل عند ظهوره كام قال النبي؟ وحيث أنّه مل يظهر إىل اآلن

فهذا يعني أنّه غري موجود أي مل يولد بعد.

اجلواب :ال نس ّلم ّ
أن رشط الظهور متح ّقق فاأللف والالم يف األرض الواردة يف

احلديث النبوي تفيد العموم أي مجيع أنحاء األرض واحلال أنّنا نرى يف كثري من البلدان
اإلسالم ّية وغريها ممارسة الناس للعبادة وإحيائهم للشعائر الدين ّية ،فلم متتأل األرض

َب ْعدُ ظل ًام وجور ًا.

ولو س ّلمنا ّ
أن مجيع أنحاء األرض قد امتلئت ظل ًام وجور ًا ،فإذا جاز عىل هذه

احلال تأخري خلقه فقد جاز يف ح ّقه اإلستتار بعد اخللق ،ألنّه يف كلت ًا احلالتني مل

أن ُي َ
قال هنا ّ
يظهر ،فالذي ينبغي ْ
أن رشط الظهور األسايس مل يتح ّقق وهو شعور األُ ّمة
لتحمل مها ّم اليوم املوعود وقد عبرّ اإلمام عن هذا املعنى يف رسالته إىل
باملسؤول ّية
ّ
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أن أشياعنا عىل اجتامع من القلوب يف الوفاء بالعهد املأخوذ
الشيخ املفيد بقوله «ولو ّ

تأخر عنهم ال ُيمن بلقائنا» احلديث
عليهم ،ملا ّ

(((

ال�شبهة الثانية :إنّكم قد ع ّللتم يف بعض رواياتكم ّ
أن سبب غيبته إنّام هي

خلوفه عىل نفسه من القتل وقد ارتضيتموه كسبب للغيبة واحلال ّ
أن هذا السبب ال يقبله
العقل وكذا النقل فكيف خياف عىل نفسه القتل وهو املوعود بالنرص اإلهلي يف اليوم

املوعود؟ ّ
وإن اهلل سيطيل يف عمره إىل نزول املسيح فيصليّ خلف املهدي.

ّ
مور إالّ بأسباهبا فاإلمام املهدي موعود بالنرص
اجلواب:إن اهلل يأبى أن يجُ ري األُ َ

اإلهلي عىل األعداء ولكن مع رعاية األسباب والرشائط ،فيجب عىل اإلمام  كغريه

نفسه ويصوهنا من األعداء وعند ذلك فهو املوعود بالنرص وإبقائه
من الناس أن حي َف َظ َ
إىل نزول املسيح ،ولنا نظائر يف ذلك :ملاذا أمر اهلل ُأ ّم موسىّ 
بأن تدخل ولدها
أن اهلل كان يعلم ّ
يف التابوت وتلقي به يف ال َيم؟ واحلال ّ
بأن ابنها موسى سينترص

عىل فرعون وسيملك مرص مركز الفراعنة ،وملاذا اختفى النبي مع صاحبه يف الغار؟

وقد كان يعلم ّ
أن اهلل سيظهر دينه عىل الدين ك ّله ولو كره املرشكون فهؤالء مجيع ًا كانوا
يعلمون ّ
بأن اهلل حافظهم ونارصهم ولك ّن النرص اإلهلي اليتح ّقق هلم إالّ مع رعاية
األسباب والرشائط.

ال�شبهة الثالثة :إنّكم أسندتم اختفاء املهدي إىل اهلل وقلتم أنّه اختفى بأمر اهلل

ولك ّن هذا القول ينسب املعجزة إىل اهلل تعاىل ،فهل ّ
أن اهلل يعجز عن نرصة أوليائه عىل
ِ
اعدائه؟
((( بحار األنوار ج 3:ص.177
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اجلواب :يف احلقيقة هذه الشبهة مبن ّية عىل مغالطة واضحة ومقصودة فيبدوا ّ
أن

يفرق بني قدرة اهلل وبني حكمته ،فهل كان اهلل عاجز ًا عن نرصة
صاحب هذه الشبهة مل ّ
اء اهلل ِم ْن َق ْب ُل إِ ْن ُكنْت ُْم
أنبيائه عىل أعدائهم؟ إستمع إىل هذه اآلياتُ  :ق ْل َفلِ َم َت ْق ُت ُل َ
ون َأ ْنبِ َي َ

ِِ
ون بِآي ِ
نيالبقرة91ذلِ َ
ني بِ َغيرْ ِ الحَْ ِّق
ات اهلل َو َي ْق ُت ُل َ
ُم ْؤمن َ
ون النَّبِ ِّي َ
ك بِ َأ هَّنُ ْم كَانُوا َي ْك ُف ُر َ َ
اء ُه ْم َر ُس ٌ
البقرة61:و َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ْم ُر ُس ً
ول بِماَ الَ تهَ ْ َوى َأ ْن ُف ُس ُه ْم َف ِريق ًا ك ََّذ ُبوا
َ
ال ُك َّلماَ َج َ

ون املائدة 70:هذا ولو راجعنا قصص األنبياء لوجدنا أالف املآيس
َو َف ِريق ًا َي ْق ُت ُل َ
التي انص ّبت عليهم ومنهم نب ّينا األكرم فلامذا مل ينرصهم اهلل سبحانه؟ فإذا أراد اهلل

أن يمحو ّ
والنحصرَ ْت أفعال والعباد باخلري
الرش أبد ًا
َ
كل مكروه عن أوليائه مل يوجد ّ
فقط ،ممّا يستلزم القول باجلرب املنايف حلكمة اهلل تعاىل ،عىل ّ
أن هذه الشبهة ال يمكن

أن يتبنّاها املستشكل حيث ّ
أن أغلب علامء العا ّمة ومنهم صاحب الشبهة يذهبون إىل

ّ
أن أفعال اهلل تعاىل غري مع ّللة بالعلل واألغراض وإالّ لكان حمتاج ًا إىل الع ّلة والزم
يصح أن يأمر اهلل اإلمام باإلختفاء
املنزه عنه تعاىل ،فعىل رأهيم أنّه
اإلحتياج الفقر ّ
ّ
من دون أن يتع ّلق له غرض ومصلحة باإلختفاء ،فال ت َِر ُد هذه الشبهة من أصلها.
ال�شبهة الرابعة :إذا اعرتفنا بوجود املهدي فهذا يلزم منه العمر الطويل جد ًا

ا ّلذي يعني َخ ْرق القوانني الطبيع ّية.

اجلواب :ال ّ
شك أنّه يزول العجب من العمر الطويل لإلمام املهدي بعد أن

نعم ما قاله العامل اجلليل
مل يكن هو ّ
األول واألخري ممّن قدّ ر اهلل هلم العمر الطويل و َل َ
الس ّيد ابن طاووس  حيث قال يف معرض جوابه عىل هذه الشبهة :أنّه لو حرض

رجل إىل بغداد وقال أنا أميش عىل املاء ،فإنّه جيتمع ملشاهدته مجيع أهل بغداد ،فإذا
يتفرقوا وقال أنا أميش
مشى عىل املاء ونظروا إليه ،تعجبوا كثري ًا ،فإذا جاء آخر قبل أن ّ
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عىل املاء أيض ًاّ ،
كثري من احلارضين قبل أن
فإن التعجب منه يكون أقل ،ور ّبام ّ
تفرق ٌ
ينظروا إليه ،فإذا جاء ثالث ورابع ومشوا عىل املاء سقط التعجب من ذلك ،فر ّبام ال يبقى
أحد ينظر إليهم ،قال :وهذه حال املهدي فقد رويتم ّ
حي موجود
أن إدريسّ 

يف السامء منذ زمانه إىل اآلن ،ورأيتم ّ
حي موجود منذ زمان موسى أو
أن اخلرض ّ

قبله إىل اآلن ،ورويتم ّ
حي موجود يف السامء وأنّه يرجع إىل األرض عند
أن عيسىّ 
ظهور املهدي ،فهؤالء ثالثة نفر من البرش قد طالت أعامرهم ،وسقط التعجب من

طول أعامرهم فه ّ
ملحمد بن عبداهللُ أسوة بواحد منهم أن يكون من عرتته
ال كان ّ
آية هلل ّ
جل جالله يف ُأمته بطول عمر واحد من ذر ّيته ،إىل آخر ما قال.أقول :وإذا
عرضنا مسألة طول العمر عىل القرآن الكريم نجد نامذج من البرش قدّ ر اهلل تعاىل هلم

أن يعيشوا عمر ًا طويالً ،فمنهم نبي اهلل نوح أنظر ماذا يقول عنه القران الكريم:
ِ
ث فِ ِ
و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا نُوح ًا إِلىَ َق ْو ِم ِه َف َلبِ َ
يه ْم َأ ْل َ
ان
ني َعام ًا َف َأ َخدَ ُه ُم ال ُّطو َف ُ
ف َسنَة إِالَّ مَخْس َ
َ
َو ُه ْم َظا ُلمِونَالعنكبوت ،14:يف الكايف :عن الصادق قال« :عاش نوح ألفي سنة
وثالثامئة سنة فمنها ثامنامئة ومخسون سنة قبل أن يبعث ،وألف سنة إالّ مخسني عام ًا

وهو يف قومه يدعوهم ،ومخسامئة بعدما نزل من السفينة ونضب املاء ،فمصرَّ األمصار،
وأسكن ولده البلدان»((( وعن اإلمام زين العابدين قال« :يف القائم سنّة من
نوح ،وهي طول العمر»(((.

ال�شبهة اخلام�سة :إذا اعرتفنا بوجود املهدي فيلزمنا القول بأنّه غائب عن

األبصار ّ
كل هذه املدة وال زال ،وهذا خمالف للقوانني الطبيع ّية واحلقائق الواقع ّية.
((( الكايف ج 8:ص.284
((( كامل الدين ص.322
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اجلواب :هذا ليس مستحي ً
ال بل حاله حال طول العمر ا ّلذي أثبتنا قبل قليل إمكانه

ووقوعه وقد ورد يف األحاديث عن املعصومني أنّه اجتمعت فيه سنن األنبياء

فمنها ما رواه أمحد بن إسحاق عن اإلمام العسكري يف حديث طويل حيث عرض
احلجة حيث قال« :يا أمحد بن إسحاق مثله يف هذه األُ ّمة كمثل
عليه ولده:
ّ

اخلرض ومثله كمثل ذي القرنني» إىل أن قال أمحد بن إسحاق :يا بن رسول اهلل
عيل ،فام السنّة اجلارية فيه من اخلرض وذي القرنني؟
لقد عظم رسوري بام مننت به َّ

فقال«:طول الغيبة يا أمحد»(((احلديث.

ال�شبهة ال�ساد�سة :كيف يمكن االنتفاع باإلمام الغائب؟ أو ليس ّ
أن عدمه مساوي

لغيبته عن األبصار وعدم متكّن الناس من الوصول إليه واالنتفاع به ؟

اجلواب:لدى مراجعتنا للكتب التي تعرضت للغيبة نجد أن اإلمام جييب

عن املسائل واملكاتبات املرفوعة إليه عن طريق السفراء ،ويقوم بإجراء املقابالت ذات

واخلاصة ّ
اخلاصة والعا ّمة ،وينقذ قواعده الشعب ّية من
وحيل املشكالت
األهداف العا ّمة
ّ
ّ
ّ
وحيذرهم من اإلنحراف
ويوجه قواعده الشعب ّية إىل الطريق الصحيح
مكائد األعداء
ّ

عن جا ّدة الصواب كام َق َرأنا يف الرسالتني اللتني بعث هبام إىل الشيخ املفيد ،والكثري
الكثريمن التمهيدات ا ّلتي ذكرها لنا التاريخ ،وأكثر من ذلك ممّا مل يصل إلينا من

متهيداته وقد أجاب اإلمام املهدي بنفسه عن هذا السؤال أعني وجه اإلنتفاع

حممد بن عثامن العمري
باإلمام يف غيبته يف توقيعه ا ّلذي خرج عىل يد السفري الثاينّ :

جواب ًا عىل مكاتبة إسحاق بن يعقوب ا ّلذي سأله عن ُأمور كثرية فيها ومنها سؤاله
فأجاب«:وأما وجه اإلنتفاع يب يف غيبتي فكاإلنتفاع
عن وجه اإلنتفاع به يف غيبته،
ّ
((( كامل الدين ص.384
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أن النجوم أمان
بالشمس إذا غ ّيبها عن األبصار السحاب ،وإنيّ ألمان ألهل األرض كام ّ
واألئمة إىل هذا املعنى يف أحاديثهم
ألهل السامء»(((،احلديث وقد أشار النبي
ّ

ومنها أحاديث ّ
حجة هلل ولو خلت األرض لساخت بأهلها.
أن األرض ال ختلو من ّ

تنزلنا جدالً وس ّلمنا ّ
بأن الفائدة منتفية لإلمام بسبب غيبته،
جواب آخر :لو ّ

نقول ال مانع من ذلك وال قبح فيه ،إذا كانت الغيبة بسبب العباد أنفسهم كام ّ
أن الرسل
واألنبياء إذا ك ُّذبوا ومل يؤمن هبم أحد وقتلوا حني إظهار الدعوة ،أو أخفوا
انفسهم خوف ًا زمان ًا طوي ً
ال أو قصري ًا ،مل يكن لنا أن تقول :ما الفائدة يف إرساهلم؟ فعىل

احلجة ويقطع املعذرة بإرسال األنبياء ونصب األولياء ،فإذا
اهلل سبحانه وتعاىل أن يقيم ّ
مل يقبل منهم أو حال بعض العباد بني الناس وبني اإلنتفاع هبم مل يكن يف ذلك قبح وال

إخالل باملصلحة.

((( الغيبة للطويس ص.292
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ٍ
فكرة عن املفهوم الصحيح للغيبة
كان الغرض من كتابة هذا البحث اعطا َء

وكذلك دراسة أسباب الغيبة من خالل استنطاق األحاديث والروايات وكذلك ذكر

األد ّلة النقلية عىل الغيبة وبالتايل اثبات وجود املهدي وأخري ًا ر َّد بعض الشبهات التي
أثريت حول مسألة الغيبة.

وهذه دعوة للسادة الباحثني أن يشبعوا فكرة الغيبة بحثا ودراسة يف كتاباهتم

ومسامهاهتم.

ملا لالعتقاد هبا من احلصانة الفكرية التي متنع االنسان من اإلنحراف عند ظهور

الفتن.

كام قرأنا يف رواية ايب خالد الكابيل عن السجاد .
هذا :
واحلمد هلل أوالً وآخرا
جمتبى القائني
السبت  /8ربيع االول #1432 /
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م�صادر البحث
ـ بحار األنوار :العالّمة املجليس ط:مؤسسة الوفاء-بريوت.

ـ ُأصول الكايف :الشيخ الكليني ط:دار الكتب االسالمية-طهران.

ـ الغيبة :الشيخ الطويس ط:مؤسسة املعارف االسالمية-قم.
ـ الغيبة :الشيخ النعامين ط:انوار اهلدى-قم.

ـ كامل الدين :الشيخ الصدوق ط:مؤسسة النرش االسالمي-قم.

ـ عيون أخبار الرضا.

حممد بن املرتىض الكاشاين.
ـ
ّ
املحجة البيضاءّ :
ـ إلزام الناصب :الشيخ عيل اليزدي.

ـ منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش :لطف اهلل الصايف ط:مؤسسة النجف االرشف

الثقافية.

حممد الصدر ط:دار الكتاب العريب.
ـ تاريخ الغيبة الصغرى :الس ّيد ّ
حممد الصدر ط:دار الكتاب العريب.
ـ تاريخ الغيبة الكربى :الس ّيد ّ

ـ املقنع يف الغيبة :الرشيف الريض ط:مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث-لبنان.

حممد كاظم القزوينيط:منشورات لسان
ـ اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور :السيد ّ

الصدق-قم.

حممد كاظم القزوينيط:منشورات لسان
ـ اإلمام العسكري من املهد إىل الظهور :السيد ّ
الصدق-قم.
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ـ رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد.

ـ كشف احلق األربعون :اخلاتون آبادي األصفهاين.

معجم احاديث اإلمام املهدي :الشيخ عيل الكوراين ط:مؤسسة املعارف االسالمية-قم.
ـ اخلرائج واجلرائح :قطب الدين الراوندي ط:مؤسسة اإلمام املهدي -قم.

ـ النجم الثاقب :املحدّ ث النوري.

 0كشف االستار :املحدّ ث النوري.

حممد مريلوجي األصفهاين.
ـ خمترص كفاية املهتدي ملعرفة املهدي ّ

القمي.
ـ منتهى اآلمال :الشيخ عباس ّ

ـ الربهان يف اثبات وج��ود صاحب الزمان :الشيخ حمسن األم�ين العامليط:مركز
الدراسات التخصصية-النجف االرشف .

حممد مهدي املؤمنط:مؤسسة املعارف االسالمية -قم.
ـ خاتم األوصياءّ :
ـ االحتجاج :العالّمة الطربسيط:دار النعامن –النجف االرشف.
مسند امحد:امحد بن حنبل ط:دار صادر بريوت.

سنن أيب داوود:ايب داوود السجستاين ط:دار الفكر.

مطالب السؤول :حممد بن طلحة الشافعي ط:منقول من مكتبة اهل البيت االلكرتونية.

ينابيع املودة:القندوزي ط :دار االسوة للطباعة والنرش.

البيان يف اخبار صاحب الزمان :حممد بن يوسف الكنجي الشافعي.
كشف الغمة :االربيل ط :دار االضواء بريوت.

الصواعق املحرقة:ابن حجر العسقالين ط:املطبعة امليمنية.
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