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عقيدتنا يف الإمامة
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف اإلمامة:

أن اإلمامة ٌ
أصل من أصول الدين ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا ،وال جيوز
نعتقدُ ّ

فيها تقليد اآلباء واألهل واملربني مهام عظموا وكربوا ،بل جيب النظر فيها كام جيب النظر

يف التوحيد والنبوة.

ِّ
أن االعتقاد بفراغ ذمة املكلف من التكاليف الرشعية املفروضة عليه
وعىل
األقل ّ

تكن أص ً
ال من األصول ال جيوز فيها التقليد
يتوقف عىل االعتقاد هبا إجياب ًا أو سلب ًا ،فإذا مل ْ
هِ
لكونا أص ً
أن فراغ ذمة املكلف من
ال فإنّه جيب االعتقاد هبا من هذه اجلهة أي من جهة ّ

ٍ
طريقة
واجب عقالً ،وليست ُك ُّلها معلوم ًة من
التكاليف املفروضة عليه قطع ًا من اهلل
ٌ

قطعية ،فال ُبدّ من الرجوع فيها إىل من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ،أما اإلمام عىل طريقة

اإلمامية أو غري عىل طريقة غريهم.

عرص إما ٍم ٍ
ٍ
ٌ
هاد خيلف
أن يكون يف ك ُِّل
كام نعتقد هّأنا كالنبوة
لطف من اهلل ،فال ُبدّ ْ

النبي يف وظائفه من هداية البرش وإرشادهم إىل ما فيه الصالح والسعادة يف النشأتني ،وله
ما للنبي من الوالية العامة عىل الناس لتدبري شؤوهنم ومصاحلهم وإقامة العدل بينهم

ورفع الظلم والعدوان من بينهم.

استمرار للنبوة .والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث
وعىل هذا ،فاإلمامة
ٌ

األنبياء هو نفسه يوجب أيض ًا نصب اإلمام بعد الرسول.
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فلذلك نقول :إن اإلمامة ال تكون إال بالنص من اهلل عىل لسان النبي أو لسان

أن
اإلمام الذي قبله .وليست هي باالختيار واالنتخاب من الناس ،فليس هلم إذا شاءوا ْ
أن يرتكوا تعيينه
أن يعينوا إمام ًا هلم عينوه ،ومتى شاءوا ْ
ينصبوا أحد ًا نصبوه ،وإذا شاءوا ْ

ليصح هلم البقاء بال إمام ،بل «من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»
تركوه،
ّ

عىل ما ثبت ذلك عن الرسول األعظم باحلديث املستفيض.

ٍ
منصوب من
عرص من العصور من إما ٍم مفروض الطاعة
وعليه ال جيوز أن خيلو
ٌ

اهلل ،سواء أبى البرش أم مل يأبوا ،وسواء نارصوه أم مل ينارصوه ،أطاعوه أم مل يطيعوه،

وسواء كان حارض ًا أم غائب ًا عن أعني الناس ،إذ كام يصح أن يغيب النبي كغيبته يف الغار

والشعب صح أن يغيب اإلمام ،وال فرق يف حكم العقل بني طول الغيبة وقرصها.
ٍ
ِ
﴿وإِ ْن ِم ْن ُأ َّم ٍة اَّإِل َخلاَ فِ َيها ن َِذ ٌير﴾».
﴿ولك ُِّل َق ْو ٍم َهاد﴾ ،وقالَ :
قال اهلل تعاىلَ :

انتهى.

ٍ
ببحث مفصيل يف علم الكالم ،ربام يكون هو أهم
يف هذا الفصل يبدأ الشيخ

البحوث عىل اإلطالق ،وقد أشار الشيخ إىل عدة نقاط:

النقطة األوىل:

هل الإمامة � ٌ
أ�صل من �أ�صول الدين �أو فر ٌع من فروعه؟
أن اإلمامة ٌ
ذهب اإلمامية أتباع مذهب أهل البيت إىل َّ
أصل من أصول

وترتتب عىل قوهلم هذا عدة نتائج:
الدين.
ُ

األوىلَّ :
أن اإليامن هبا رضوري عىل حدّ التوحيد والنبوة ،وهذا ما أشار إليه الشيخ

رمحه اهلل بقوله« :ال يتم اإليامن إال باالعتقاد هبا».

الثانية :جيب حتصيل اليقني فيها وال يكفي الظن اً
فضل عن التقليد ،بل البد من

اليقني واجلزم واالعتقاد الواضح ،وهذا ما أشار إليه الشيخ رمحه اهلل بقوله« :وال جيوز
فيها تقليد اآلباء واألهل واملربني مهام عظموا وكربوا».

الثالثةَّ :
أن البحث فيها سيدخل حتت كربى :لزوم النظر واملعرفة ،ذلك اللزوم

أن يكون رشع ًيا ،وقد أشار الشيخ رمحه اهلل إىل ذلك اً
والوجوب العقيل قبل ْ
قائل« :بل

جيب النظر فيها كام جيب النظر يف التوحيد والنبوة».

أما العامة فج ُّلهم ذهب إىل هًّأنا مسألة فرعية ،وعليه فيكفي فيها الظن والتقليد،

مرسح؛ ألهنا تابعة الجتهاد املجتهدين.
وليس للعقل يف ثبوهتا أو عدمه
ٌ

قسمتا األمة اإلسالمية إىل مدرستني،
وقد أنتج هذا اخلالف منظومتني فكريتني ّ

اختلفتا يف الكثري من النتائج عىل مستوى العقيدة وعىل مستوى الفقه ،بل وعىل مستوى
أيضا.
السلوك ً
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درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

�سبب االختالف يف كون الإمامة �أ�ص ًال �أو فرع ًا:

ٍ
خالف أعمق منه ،وسيشري إليه الشيخ الح ًقا
يرجع هذا االختالف يف احلقيقة إىل

أن تكون بالنص (أي َّ
أن اإلمامة بالنص) ،فمن قال :هَّإنا البد ْ
يف (عقيدتنا يف َّ
إن التعيني
فيها يكون من قبل اهلل حرصا) ،فقد جعلها والنبوة عىل ٍ
حد سواء من هذه الناحية
ً
(التعيني) ،وبام َّ
أن النبوة أصل من أصول الدين ،فاإلمامة كذلك.
أما من قال بكفاية االنتخاب أو الشورى أو اختيار أهل احلل والعقد أو حتى

بأنا مسألة فرعية تابعة
االنقالب العسكري يف تعيني اإلمام ،فال حمالة سينتهي إىل القول هَّ
لالجتهادات واالختيارات البرشية.

ما هو الدليل على �أنَّ الإمامة �أ�صل من �أ�صول الدين؟

مقدمة:
حيسن بنا أن نقد َم مقدمة ،مفادها :ما هو
قبل الولوج يف اجلواب عن هذا السؤال ُ
ٍ
عقيدة ما اً
أصل من أصول الدين؟
املالك أو املعيار أو الضابط يف كون
ٍ
عقيدة ما اً
الظاهر َّ
أصل من أصول الدين يكمن يف أمهية تلك
أن املعيار يف جعل

العقيدة ،أي مقدار دورها ووظيفتها يف املنظومة األساسية لإلسالم ،فقد تقدم أنه عىل
أن العدل صفة من الصفات الكاملية هلل جل وعال ،ولكنه ُج ِعل اً
الرغم من َّ
أصل من

أصول الدين ملا يرتتب عىل اإليامن به أو عدمه من الثمرات اخلطرية جد ًا ،ونفس هذا
املعيار يأيت يف اإلمامة ،حيث َّ
دورا ضخ ًام جدً ا يف منظومة اإلسالم عموم ًا.
إن هلا ً

حياج ويناظر أتباع مدرسة اخللفاء أن يس ّلط الضوء كل الضوء
ومن هنا جيدر بمن ّ

ويكثف اجلهد كل اجلهد عىل مسألة اإلمامة ،وال هيدر جهده ووقته عىل النقاش يف

املسائل التفصيلية التي ما هي إال فروع أثمرت من أساس تلك املسألة ،من قبيل
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االختالف يف التكتف يف الصالة أو إسباهلام ،واالختالف يف ح ّلية الزواج املنقطع أو

حرمته ،واالختالف يف جواز السجود عىل الرتبة أو عدمه ،واالختالف يف جواز التوسل
عقيم يف العادة؛ ألهنا نتائج خلالف أسبق يكمن
باألولياء أو عدمه...؛ فإن النقاش فيها
ٌ
فيمن هو اخلليفة الرشعي لرسول اهلل؟ فإن متكن املناظر واملحاجج من إثبات أنه
هو أمري املؤمنني عيل ،أغناه ذلك عن النقاش يف مجيع تلك املسائل التفصيلية ،ألهنا
ستثبت بتلقائية حسب ما يراه أمري املؤمنني.

ويرجع االختالف يف تعيني اإلمام أو اخلليفة الرشعي إىل اختالف أسبق ورئييس

مفاده :هل َّ
إن اإلمامة بالنص أو ال؟

توجب البحث عن النصوص واألدلة الرشعية التي
فإن ثبت أهنا بالنص ،فقد ّ
ٍ
وحينئذ يثبت َّ
أن أمري املؤمنني وحده هو اخلليفة الرشعي؛ إذ ما من
ع ّينت اإلمام،
ٍ
ٍ
معترب أشار إىل سواه باإلمامة ،وهذا ما ذهب إليه اإلمامية ،عىل خالف مدرسة
نص

النصية من رأس ،وبالتايل نفت تعيني أي إما ٍم ،متخبط ًة يف
اخللفاء التي نفت اإلمامة ّ
ٍ
نظريات ،ما وضعت إال لتصحيح واقع متناقض ورشعنة
أمر تعيني اخلليفة بني عدة
أحداث منحرفة سيأيت احلديث عنها الح ًقا.

كام نعتقد َّ
أن اإلمامة ليست جمرد مسألة مهمة من مسائل اإلسالم ،بل هي أهم

مسائله؛ وذلك ألن أصيل التوحيد والنبوة ثابتان بصورة عامة لدى املسلمني ،وإن كان

هناك خالف يف بعض اجلزئيات ،عىل حني َّ
خمتلف فيها اختال ًفا جذر ًيا يمتد
أن اإلمامة
ٌ

إىل أصلها وأساسها.

�أدلة كون الإمامة �أ�صلاً من �أ�صول الدين:

ِِ
ول َقدْ َخ َل ْ ِ
م َّمدٌ اَّإِل َر ُس ٌ
ات
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
﴿و َما حُ َ
الدليل االول :قولهَ :
ت م ْن َق ْبله ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ض اهللَ َش ْيئًا َو َس َي ْج ِزي اهللُ
َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعلىَ َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
ب َعلىَ َعق َب ْيه َف َل ْن َي رَُّ
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َّ ِ
ين﴾.
الشاك ِر َ

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

(((

أنبأت هذه اآلية َّ
أن هناك حد ًثا سيقع بعد رحيل رسول اهلل يؤدي اىل االنقالب

عىل العقب ،واالنقالب عىل العقب كناية عن اخلروج عن الدين ،وإذا رجعنا إىل التاريخ
أن األمة اإلسالمية بعد رحيل النبي مبارشة ،وقبل ْ
املتفق عليه نجدَّ :
أن ُيدفن،
نزاع ضخم حول (منا أمري ومنكم أمري) أي اخلالف عىل اإلمامة ،وكان
فإنه قد حدث ٌ
بغض النظر عن ح ّقانية دعوى كل
هذا اخلالف سبب انقالب الكثري منهم عىل العقبّ ،

فريق ،ولكن من كان عىل باطل فإنّه خيرج عن الدين واإلسالم ،وهنا تكمن خطورة

اإلمامة يف كوهنا مسأل ًة يدور عليها اإلسالم ثبوتًا ونف ًيا ،وبالتايل َّ
فإن مسأل ًة هي املالك

يف إيامن اإلنسان وكفره هلي جدير ٌة بكل تأكيد أن تكون اً
أصل من أصول الدين.
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ك َوإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ْل
الدليل الثاين :قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا َّ
ِ
ِ
(((
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ين﴾.
َفماَ َب َّلغ َ
َّاس إِ َّن اهللَ لاَ هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
الذي نزل يف حجة الوداع يوم غدير خم ،وعىل إثره مجع الرسول االعظم

أن يرجع واملتأخر ْ
املسلمني ،فأمر املتقدم ْ
ربا من أقتاب اإلبل،
أن يلحق ،وعمل من ً
اسَ ،م ْن َولِ ُّيك ُْم َ
وأ ْولىَ بِك ُْم ِم ْن
وصعد عليه وخطب ُخطبة عظيمة ثم أردفهاَ « :يا َأ هُّ َيا النَّ ُ
ِ
يِ
اللهم َو ِ
ال َم ْن َوااله
ور ُسو ُلهَ .ف َق َالَ :م ْن ُكن ُ
ْت َم ْولاَ ه َف َع ٌّل َم ْولاَ ه ُ َّ
َأ ْن ُفسك ُْم؟ َف َقا ُلوا :اهلل َ
ث مر ٍ
ِ
(((
ات.»..
و َعاد َم ْن َعا َداه ثَلاَ َ َ َّ
ٍ
بمسألة ما ،واملقرون بالتشديد عىل أمهيته ،بحيث
فنزول األمر اإلهلي بالتبليغ
((( آل عمران 144
((( املائدة 67
((( احلديث متواتر لدى العامة واخلاصة ،انظر مثلاً :الكايف للكليني ج 1ص 293باب اإلشارة
والنص عىل أمري املؤمنني ح ( )3ومسند أمحد بن حنبل ج 1ص  118وسنن ابن ماجة ملحمد بن
يزيد القزويني ج 1ص  45وغريها.
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يكون عدم االمتثال له وعدم تبليغ رسالة السامء من رأس سوا ًء بسواء ،أي يوجب
ٍ
ادل ٍ
ثالث وعرشين سن ًة من التبليغ للرسالة اإلهلية أدراج الرياح ،هلو ُّ
دليل
ضياع أتعاب
عىل عظم هذه املسألة وخطورهتا وأمهيتها البالغة ،فال يعقل أن تكون جمرد مسألة فرعية
أبد ًا ،وال يناسبها إال ْ
أن تكون أصولية.

أيضا ،أنه ما أن ب ّلغ الرسول وبايع املسلمون أمري املؤمنني
ومما يؤكد ذلك ً
ت
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ مْت َ ْم ُ
صلوات اهلل وسالمه عليه حتى نزل قوله تعاىل﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ

يت َلك ُُم الإِْ ْسلاَ َم ِدينًا﴾((( أي إن الدين مل يكتمل ومل يرضه اهلل دينًا
َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ

إال بالتبليغ بوالية اإلمام عيل.

أيضا،
الدليل الثالث :احلديث املستفيض واملتفق عليه بني املسلمني بل واملتواتر ً

حديث «من مات ومل يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» هو ٌ
دليل آخر عىل َّ
أن اإلمامة

ٌ
أصل ال فرع؛ لرتتب خروج اإلنسان من الدين عىل اجلهل باإلمام وعدم معرفته ،ومثله

احلديث الوارد عن رسول اهلل أنَّه قال« :من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»(((.
الدليل الرابع :قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َندْ ُعوا ك َُّل ُأن ٍ
َاس بِإِ َم ِام ِه ْم﴾(((.
ويف تفسريه روي عن رسول اهلل أنه قال« :يدعى كل قوم بإمام زماهنم وكتاب

اهلل وسنة نبيهم».
ِ
و َع ْن َمالِ ٍك الجْ ُ َهنِ ِّي َق َالَ :ق َال ليِ َأ ُبو َع ْب ِد اهللَ « :يا َمالِ ُ
يموا
كَ ،أما ت َْر َض ْو َن َأ ْن تُق ُ
ك ،إِنَّه َل ْي َس ِم ْن َق ْو ٍم ا ْئت َُّموا بِإِ َما ٍم فيِ
الصَّلاَ َة وت ُْؤتُوا ال َّزكَا َة و َت ُك ُّفوا وتَدْ ُخ ُلوا الجَْ نَّ َةَ ،يا َمالِ ُ
ِ ِ
َان َعلىَ ِم ْث ِل َحالِك ُْمَ ،يا َمالِ ُ
ك،
وم ْن ك َ
اء َي ْو َم ا ْلق َي َامة َي ْل َعن ُُه ْم و َي ْل َعنُونَه ،اَّإِل َأ ْنت ُْم َ
الدُّ ْن َيا اَّإِل َج َ
(((

((( املائدة 3
((( كامل الدين للصدوق 413 :و /414باب  /39ح .15
((( اإلرساء 71
((( عيون أخبار الرضا ج 2ص .37
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الض ِ
ار ِ
ب بِ َس ْي ِفه فيِ َسبِ ِ
يل اهلل».
ت واهلل ِمنْك ُْم َعلىَ َه َذا األَ ْم ِر َل َش ِهيدٌ بِ َمن ِْز َل ِة َّ
إِ َّن المَْ ِّي َ

(((

أي :إال الذين يوالون أهل البيت.

إذن ختصيص النداء يوم القيامة باإلمام يدل بوضوح عىل َّ
أن اإلمامة مسألة

مصريية ،وفقها يكون مصري اإلنسان يوم القيامة يف اجلنة أو النار ،وهذا يتناسب مع

كوهنا مسألة أصولية ال فرعية.

الدليل اخلامس :ما َّ
دل من الروايات عىل َّ
أن منكر اإلمام كافر ،أي خارج عن

أن الذي يوجب اخلروج عن الدين هو األصل ال الفرع ،اً
الدين ،ومن الواضح َّ
فمثل:

من ال يصيل وهو يعرتف هَّأنا أمر من اهلل تعاىل ،لكنه ال يصيل ،فإنه يقال عنه :فاسق،

ال كافر ،أما بالنسبة ملنكر اإلمامة ف ُيقال عنه :كافر ال فاسق ،كام ورد عن اإلمام الباقر
صلوات اهلل عليه أنَه قال يف قوله تعاىل﴿ :كَمن م َث ُله فيِ ال ُّظ ُل ِ
ت َل ْي َس بِخَ ِ
ارجٍ ِمن َْها﴾(((:
َ ْ َ ُ
ماَ
(((
فا ِ
إل َما َم».
«ا َّل ِذي لاَ َي ْع ِر ُ
بل األوضح ما ورد َع ْن َأ يِب َس َل َم َة َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ :س ِم ْعتُه َي ُق ُ
ول« :ن َْح ُن
ِ
َّاس بِ َج َها َلتِنَا َم ْن َع َر َفنَا
َّاس اَّإِل َم ْع ِر َف ُتنَا ولاَ ُي ْع َذ ُر الن ُ
ين َف َر َض اهلل َطا َع َتنَا لاَ َي َس ُع الن َ
ا َّلذ َ
َان م ْؤ ِمن ًا ،ومن َأ ْنكَرنَا ك َ ِ
َان َضاالًَّ ،حتَّى َي ْر ِج َع إِلىَ
وم ْن لمَ ْ َي ْع ِر ْفنَا ولمَ ْ ُينْكِ ْرنَا ك َ
َان كَافر ًاَ ،
َ ْ َ
ك َ ُ
الهُْ دَ ى ا َّل ِذي ا ْفترَ َض اهللَ َع َل ْيه ِم ْن َطا َعتِنَا ا ْل َو ِ
ت َعلىَ َضلاَ َلتِه َي ْف َع ِل اهلل بِه َما
اج َب ِةَ ،فإِ ْن َي ُم ْ
َ

اء».
َي َش ُ

(((

ويف رواية أخرى عن اإلمام الصادق« :اإلمام علم بني اهلل وبني خلقه ،فمن

((( الكايف للكليني ج 8ص  146ح.122
((( األنعام 122
ِ
ِ
والر ِّد إِ َل ْيه ح.13
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 185ب ُ
اب َم ْع ِر َفة اإل َما ِم َّ
اب َف ْر ِ
ض َطا َع ِة َاأل ِئ َّم ِة /ح.11
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 187ب ُ

������������ �
��������������������������������������
عرفه كان مؤمنًا ،ومن أنكره كان كافر ًا».
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(((

الدليل السادس :ما َّ
دل الدليل من الروايات الرشيفة عىل َّ
أن من تولىّ غري إمام احلق
فإنَّه بمنزلة املرشك ،كام روي عن اإلمام الصادق أنّه قالَ َ :
ش َك َم َع إِ َما ٍم إِ َم َامتُه
«م ْن أ رْ َ
(((
َان ُمشرِْ ك ًا بِاهلل».
ِم ْن ِعن ِْد اهلل َم ْن َل ْي َس ْ
ت إِ َم َامتُه ِم َن اهلل ك َ
ويف رواية َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالَ « :ق َال اهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ  :ألُ َع ِّذ َب َّن ك َُّل َر ِع َّي ٍة فيِ
َت الر ِعي ُة فيِ َأع َ هِ
َت بِولاَ ي ِة ك ُِّل إِما ٍم جائِ ٍر َليس ِمن اهلل ،وإِ ْن كَان ِ
ا ِ
ماَلا َب َّر ًة
ْ
ْ َ َ
َ َ
َّ َّ
إل ْس�َل�اَ ِم َدان ْ َ َ
(((
ت َِق َّي ًة.»..
الدليل السابع :السرية العملية للمخالفني ،فاملخالفون الذين قالوا َّ
بأن اإلمامة فرع

من فروع الدين هم أنفسهم قد تعاملوا مع اإلمامة عىل هَّأنا ٌ
اصل من أصول الدين .فقد

احلجاج مكَّة وصلب ابن الزبري راح عبد اهلل بن عمر إليه وقالُ :مدَّ
روي أنه لـماَّ دخل ّ
يدك ألُبايعك لعبد ا َمل ِلك ،قال رسول اهلل« :من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة

احلجاج رجله وقال :خذ رجيل َّ
فإن يدي مشغولة ،فقال ابن عمر:
جاهلية» ،فأخرج ّ

عيل وتقول اليوم :من مات
أتستهزئ منّي؟ قال ّ
احلجاج :يا أمحق بني عدي ما بايعت مع ٍّ

عيل إمام زمانك؟ واهلل ما جئت إ َّيل
ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليةَ ،أوما كان ٌّ
ِ
(((
ب عليها ابن الزبري.
النبي ،بل جئت خمافة تلك الشجرة التي ُصل َ
لقول ِّ

ُ
ففعل عبد اهلل بن عمر هذا يكشف وبشكل جيل أنَّه كان يتعامل مع اإلمامة عىل هَّأنا

مسألة مهمة جدً ا –بغض النظر عن حقيقة توجهه الذي كشفه له احلجاج-

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  412باب  39ح .9
ِ
اب َم ِن ا َّد َعى ِاإل َما َم َة و َل ْي َس َلهَا بِ َأ ْه ٍل و َم ْن َج َحدَ َاألئ َّم َة َأ ْو َب ْع َض ُه ْم
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 373ب ُ
و َم ْن َأ ْث َب َت ِ
اإل َما َم َة َلمِ ْن َل ْي َس لهَ َا بِ َأ ْه ٍل ح.6
((( الكايف للكليني ج 1ص  376ب ِ
يم ْن َد َ
ان اهلل بِ َغ ِيرْ إِ َما ٍم ِم َن اهلل َج َّل َجلاَ ُله ح.4
َ ٌ
اب ف َ
القمي :ج  /1ص .363
(((
الكنى واأللقاب للشيخ ع ّباس ّ
ٰ
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أضف إىل ذلك :الفتاوى الكثرية التي صدرت والزالت تصدر َّ
بأن من يشتم

اخلليفة ُيقتل ،عىل حني َّ
أن من يرشب اخلمر أو ال يصيل ال ُيقتل ،وإنَّام جيلد وحسب،

فنالحظ أن تعاملهم مع املسائل الفرعية خمتلف متا ًما عن تعاملهم مع اإلمامةَّ ،
فإن
سريهتم العملية مع اإلمامة تكشف عن أهنم يتعاملون معها عىل أهنا مسألة من صميم
اإلسالم ،وهذا مؤرش عىل هَّأنم يرفعوهنا عمل ًيا عن مرتبة الفروع ،وإن كانوا نظر ًيا

بأنا ليست من األصول.
يقولون هَّ

إن جمموع هذه املؤرشات أو املؤيدات يصلح –كل واحد منها أو جمموعها -اً
دليل

عىل َّ
أن اإلمامة أصل من أصول الدين.

النقطة الثانية:

من�ش�أ ال�ضرورة يف البحث عن الإمامة.
أن االعتقاد بفراغ ذمة املكلف من التكاليف الرشعية
قال الشيخ« :وعىل األقل َّ

املفروضة عليه يتوقف عىل االعتقاد هبا سلب ًا أو اجياب ًا».

قد يتساءل البعض :هل هناك من رضورة يف البحث يف اإلمامة؟ وإذا كانت هناك

رضورة فام هو منشؤها؟

أن البحث يف اإلمامة أمر رضوريَّ ،
أشار الشيخ إىل َّ
وأن رضورته تنبع من أحد

أمرين  -بحسب ما أشار إليه الشيخ :-

األولَّ :
أن اإلمامة أصل من أصول الدين ،وبالتايل فهي تدخل يف صميم االنتامء

أن اإلمامة مدار اإلسالم وأصلهَّ ،
للدين االسالمي ،بمعنى َّ
متوقف عىل
وأن اإليامن
ٌ
االعتقاد هبا ،وهذا ما تقدم يف الروايات التي ُذكرت يف النقطة األوىل.

األمر من ال يعتقد
الثاين :البحث يف اإلمامة يستلزمه االحتياط العقيل ،و ُيلزم هذا
ُ

بأن اإلمامة ٌ
َّ
أصل من أصول الدين ،وبيان ذلك:

َّ
إن املسلم يواجه مدرستني أساسيتني عىل األقل يف باب تفريغ ذمته من التكاليف

أن اخلالفة إنام تثبت بالنصَّ ،
املفروضة عليه من اهلل ،إحدامها تذهب إىل َّ
وأن اخللفاء

وأنم معصومون،
بعد رسول اهلل األعظم هم األئمة من أهل البيت فقط ،هَّ
وهلم الواليتان التكوينية والترشيعية ،وجتب مودهتم والطاعة والتسليم املطلق هلم.

واألخرى تذهب إىل غري هذا ،فتكتفي فيها باالنتخاب أو الشورى بل وحتى
15
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اً
فضل عن
االنقالب العسكري ،وال تلتزم برضورة العصمة وال بالوالية الترشيعية

التكوينية.

ثم َّ
مكلف بتكاليف واجبة عىل كال املستويني العقائدي والفقهي ،وال
إن املسلم
ٌ

تفرغ ذمته إال بعد اإلتيان هبا عىل الوجه الصحيح ،وال خيتلف اثنان عىل َّ
أن هناك

اختال ًفا جذر ًيا بني هاتني املدرستني يف بعض تلك املوضوعات ،السيام تلك املسائل

التي تتعلق بالتوحيد وصفات اهلل والعدل والنبوة عىل املستوى العقدي ،وإسبال
اليدين أو تكتيفهام والوضوء ووقت اإلفطار وغريها.

وبالتايل َّ
فإن املكلف عندما يلتزم بإحدى املدرستني بصورة عفوية أو نتيجة تقليد

اآلباء ال يمكنه القطع بأنَّه قد جاء بالتكاليف عىل الوجه الذي يطلبه الشارع األقدس،
مما يعني َّ
أن فراغ ذمته من تلك التكاليف سيكون مشكوكًا؛ وألن االشتغال اليقيني

يستدعي الفراغ اليقينيَّ ،
احلق التي
فإن العقل حيكم برضورة بحث املكلف عن املدرسة ّ

ينهل من فكرها ويعتقد بعقائدها ويلتزم بأحكامها بح ًثا موضوع ًيا منهج ًيا بعيدً ا عن

األهواء والتعصب؛ حتى يصل إىل القطع بح ّقانية إحدى املدرستني؛ ليجزم بعد ذلك
بفراغ ذمته لسالمة عقيدته من االنحراف ولصحة ما يأيت به من تكاليف.

النقطة الثالثة:

الإمامة لطف من اهلل تعاىل
قال« :كام نعتقد أهنا كالنبوة لطف من اهلل تعاىل».

ال بدّ من اإلشارة بادئ ذي بدء َّ
أن دليل اللطف يثبت رضورة املبدأ وال يشخص

أن دليل اللطف يف النبوة اً
القائم باملبدأ ،بمعنىَّ :
مثل ،يثبت رضورة إرسال األنبياء

والرسل من اهلل تعاىل ،ولكن ال ُي ِّ
شخص لنا خصوص شخص النبي وأن فالنًا هو
النبي ال غريه ،فنحتاج إىل مثبتات أخرى إلثبات الشخص ،كاملعجزة ،وكذلك اللطف
ٍ
خليفة بعد الرسول ،لكن ال ُيعينِّ لنا
يف مسألة اإلمامة ،هو يثبت لزوم تعيني إما ٍم أو
شخص اإلمام.
نكتة:
إن لطف اهلل تعاىل ذاته ٌ
دليل عقيل عىل رضورة وجود اإلمام املهدي ح ًيا يف

قارصا عن تشخيص شخصه املبارك الذي هو موكول إىل الدليل
هذا العرص ،وإن كان
ً

النقيل.

وقد تقدم تعريف اللطف بأنَّه :ما يكون سب ًبا يف تقريب العبد إىل الطاعة وإبعاده

عن املعصية ،وهو الزم عىل اهلل تعاىل لزو ًما عقل ًيا ،كلزوم الزوجية للعدد أربعة ،إذ

مل يفرض أحدٌ عليه ذلك سوى طبيعة ذاته .وكذا اهلل جل وعال إذ مل يوجب اللطف
ويفرضه أحدٌ عليه ،ولكن طبيعة كامل ذاته الالمتناهي قد اقتضت ذلك ،فهو احلكيم

دائم وأبدً ا ،فال يفعل إال الفعل األكمل ورمحته ولطفه وسعا كل يشء ،فال يفعل إال ما
اً
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قرب العبد إىل الطاعة والكامل.
ُي ِّ

كام إنّه سبحانه وتعاىل يعلم َّ
أن اإلنسان ال يصل إىل الطاعة إال إذا بينَّ هو له
الطريق املؤدي إليها ،وإال فال يستطيع ْ
أن يصل إليها بمفرده ،وبالتايل تكون عقوبته عىل
املخالفة قبيحة اً
قبيح قط ،وبذا
عقل ،واهلل تعاىل ال يفعل إال احلسن ،فلزم ألاّ يصدر منه ٌ

لزم عليه -لط ًفا بعبادهْ -
أن يبعث األنبياء والرسل و ُيعينِّ االئمة ،فهو إلزام من باب
الكامل الذايت ،ال أنه إلزام من اخلارج.

ومن الواضح جدً ا َّ
أن وجود اإلمام بني الناسُ ،يبينِّ هلم األحكام الرشعية ،ويقطع

يف نزاعاهتم ،ويعلم اجلاهل ويرد املتجاوز عىل احلدود الرشعية ،ويفرس القرآن الكريم،

ويقيم القسط بني الناس وير ُّد الشبهات ،ال شك هَّأنا من األمور التي تقرب العبد إىل

الطاعة وتبعده عن املعصية ،إذن وجود اإلمام لطف ،وحيث َّ
إن اللطف واجب عىل اهلل
تعاىل ،إذن اإلمامة واجبة عىل اهلل تعاىل من باب اللطف.

وب َق َال:
ومن ألطف األدلة الروائية يف بيان جمال اللطف ما روي َع ْن ُيون َُس ْب ِن َي ْع ُق َ
َان ِعنْدَ َأ يِب َع ْب ِد اهلل جمَ َا َع ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِه ِمن ُْه ْم حمُ ْ َر ُ
«ك َ
ان ْب ُن َأ ْعينَ َ ومحُ َ َّمدُ ْب ُن النُّ ْعماَ ِن
ِ
ِ
ابَ ،ف َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل:
وه َشا ُم ْب ُن َسالمِ ٍ وال َّط َّي ُار وجمَ َا َع ٌة ف ِيه ْم ِه َشا ُم ْب ُن الحْ َ َك ِم ُ
وه َو َش ٌّ
َيا ِه َشا ُم ،ألاَ

رس ِ
ول اهلل إِنيِّ
َ ُ

ت بِ َع ْم ِرو ْب ِن ُع َب ْي ٍد و َك ْي َ
خُ ْتبرِ ُ نيِ َك ْي َ
ف َس َأ ْلتَه؟ َف َق َالِ :ه َشا ٌمَ :يا ا ْب َن
ف َصنَ ْع َ
(((
ُأ ِج ُّل َك و َأ ْست َْح ِي َ
يك ولاَ َي ْع َم ُل لِ َسانيِ َبينْ َ َيدَ ْي َك.

ِ
َ
ش ٍء َفا ْف َع ُلوا.
َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل :إِ َذا أ َم ْر ُتك ُْم بِ يَ ْ
ٍ
َق َال ِه َشام :ب َل َغنِي ما ك َ ِ
وسه فيِ َم ْس ِج ِد ا ْل َبصرْ َ ِةَ ،ف َع ُظ َم
َان فيه َع ْم ُرو ْب ُن ُع َب ْيد ُ
ٌ َ
وج ُل ُ
َ

((( وهذا أدب من هشام بني يدي اإلمام املعصوم.
((( إذ الطاعة أوىل من األدب كام ُيقال.

(((

عت هللا نم فطل ةمامإلا

َذلِ َك َعليََّ .

19

(((

َف َخ َر ْج ُت إِ َل ْيه و َد َخ ْل ُت ا ْل َبصرْ َ َة َي ْو َم الجْ ُ ُم َع ِةَ ،ف َأ َت ْي ُت َم ْس ِجدَ ا ْل َبصرْ َ ِةَ ،فإِ َذا َأنَا بِ َح ْل َق ٍة
كَبِري ٍة فِيها َعمرو بن ُعبي ٍد ،و َع َليه َشم َل ٌة سوداء مت َِّزر ًا بهِ ا ِمن ص ٍ
وفَ ،
وش ْم َل ٌة ُم ْرت َِدي ًا بهِ َا،
َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
ْ ْ َ ْ َ ُ ُ
والنَّاس يس َأ ُلونَهَ ،فاس َت ْفرج ُت النَّاس َف َأ ْفرجوا ليِ ُ ،ثم َقعدْ ُت فيِ ِ
آخ ِر ا ْل َق ْو ِم((( َعلىَ ُر ْك َبت ََّي،
َّ َ
َ ُ
َ
ْ َ ْ
ُ َْ
ُث َّم ُق ْل ُت:

لمِ
يب ت َْأ َذ ُن ليِ فيِ َم ْس َأ َل ٍة؟
َأيهُّ َا ا ْل َعا ُ إِنيِّ َر ُج ٌل َغ ِر ٌ
َف َق َال ليِ َ :ن َعمَ .ف ُق ْل ُتَ :له أ َل َك َع ٌ ؟! َف َق َالَ :يا ُبنَيَ ،أ ُّي شيَ ٍء َه َذا ِم َن الس َؤ ِ
ال! وشيَ ْ ٌء
َّ
ينْ
ْ
ُّ
ْ
َت َم ْس َأ َلت َُك
ت ََراه َك ْي َ
ف ت َْس َأ ُل َعنْه؟! َف ُق ْل ُتَ :هك ََذا َم ْس َأ َلتِيَ .ف َق َالَ :يا ُبن ََّي َس ْل وإِ ْن كَان ْ
حمَ ْ َقا َء! ُق ْل ُتَ :أ ِج ْبنِي فِ َيهاَ .ق َال ليِ َ :س ْلُ .ق ْل ُت :أ َل َك َعينْ ٌ ؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع

بهِ َا؟ َق َالَ :أ َرى بهِ َا األَ ْل َو َ
اص.
ان واألَ ْش َخ َ

الر ِائ َح َة.
ُق ْل ُتَ :ف َل َك َأن ٌ
ْف؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُت َفماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َال َأ َش ُّم بِه َّ
ُق ْل ُت :أ َل َك َف ٌم؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َالَ :أ ُذ ُ
وق بِه ال َّط ْع َم.

الص ْو َت.
ُق ْل ُتَ :ف َل َك ُأ ُذ ٌن؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بهِ َا؟ َق َالَ :أ ْس َم ُع بهِ َا َّ

ب؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َالُ :أ َم ِّي ُز بِه ك َُّل َما َو َر َد َعلىَ َه ِذه
ُق ْل ُت :أ َل َك َق ْل ٌ
اس.
الجْ َ َو ِار ِح والحْ َ َو ِّ

ف َذلِ َك ِ
ُق ْل ُت :أو َل ْي َس فيِ َه ِذه الجْ َ َو ِار ِح ِغنًى َع ِن ا ْل َق ْل ِ
وه َي
ب؟ َف َق َال :لاَ ُ .ق ْل ُت :و َك ْي َ
ِ
ِ
َّت فيِ شيَ ْ ٍء َش َّمتْه َأ ْو َر َأتْه َأ ْو َذا َقتْه َأ ْو
يم ٌة؟ َق َالَ :يا ُبن ََّي ،إِ َّن الجْ َ َو ِار َح إِ َذا َشك ْ
َصح َ
يح ٌة َسل َ

هم كل دا ٍع ومؤمن ،إذ إن االهتامم بأمور املسلمني مما ندب إليه الدين
((( وهو أمر ال بد أن يكون ّ
ودعا إليه.
صغريا ،ولعله من باب إرادة أن يسمع اجلميع
((( ولعله من باب األدب؛ ألن عمر هشام كان
ً
حوارمها.
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َس ِم َعتْهَ ،ر َّدتْه إِلىَ ا ْل َق ْل ِ
ني و ُي ْبطِ ُل َّ
الش َّك.
ب َف َي ْس َت ْي ِق ُن ا ْل َي ِق َ
ِ
ب لِ َش ِّك الجْ َ َو ِار ِح؟! َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُت :لاَ ُبدَّ
َق َال ه َشا ٌمَ :ف ُق ْل ُت َلهَ :فإِنَّماَ َأ َقا َم اهلل ا ْل َق ْل َ
(((
ِم َن ا ْل َق ْل ِ
ب وإِلاَّ لمَ ْ ت َْس َت ْي ِق ِن الجْ َ َو ِار ُح؟!
(((

َق َالَ :ن َع ْم.

َف ُق ْل ُت َلهَ :يا َأ َبا َم ْر َو َ
انَ ،فاهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ لمَ ْ َيترْ ُ ْك َج َو ِار َح َك َحتَّى َج َع َل لهَ َا إِ َمام ًا
ِ
يح و َي َت َي َّق ُن بِه َما ُش َّك فِيه ،و َيترْ ُ ُك َه َذا الخْ َ ْل َق ُك َّل ُه ْم فيِ َحيرْ َ تهِ ِ ْم َ
وشك ِِّه ْم
الصح َ
ُي َص ِّح ُح لهَ َا َّ
ِ
ْ ِ ِ
ِ
يم لهَ ُ ْم إِ َمام ًا َي ُر ُّد َ
يم َل َك إِ َمام ًا لجِ َ َو ِار ِح َك
ون إِ َل ْيه َشك َُّه ْم َ
واختلاَ ف ِه ْم لاَ ُيق ُ
وحيرْ َ تهَ ُ ْم ،و ُيق ُ
وشك َ
ت َُر ُّد إِ َل ْيه َحيرْ َ ت َ
َك َ
َّك؟!

ْت ِه َشا ُم ْب ُن الحْ َ َك ِم؟ َف ُق ْل ُت:
َت ولمَ ْ َي ُق ْل ليِ َش ْيئ ًاُ ،ث َّم ا ْل َت َف َت إِليََّ َف َق َال ليِ َ :أن َ
َق َالَ :ف َسك َ
ْت؟ َق َالُ :ق ْل ُتِ :م ْن َأ ْه ِل ا ْلكُو َف ِةَ .ق َال:
لاَ َ .ق َالِ :أم ْن ُج َل َس ِائه؟ ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َالَ :ف ِم ْن َأ ْي َن َأن َ
وز َال َع ْن مجَ ْ ِل ِسه! و َما َن َط َق َحتَّى ُق ْم ُت.
َف َأن َ
ْت إِذ ًا ُه َو! ُث َّم َض َّمنِي إِ َل ْيه و َأ ْق َعدَ نيِ فيِ مجَ ْ ِل ِسه َ

َق َالَ :ف َض ِح َك َأ ُبو َع ْب ِد اهلل و َق َالَ :يا ِه َشا ُم َم ْن َع َّل َم َ
ك َه َذا؟ ُق ْل ُت :شيَ ْ ٌء َأ َخ ْذتُه

ِمن َْك و َأ َّل ْفتُه.

(((

ِ
ِ
وسى.
َف َق َالَ :ه َذا واهلل َم ْكت ٌ
وم َ
يم ُ
ُوب فيِ ُص ُحف إِ ْب َراه َ

(((

((( ويف هذا إشارة واضحة إىل أن أصحاب املنهج احليس ال يكفيهم احلس للوصول إىل اليقني من
دون الرجوع إىل (القلب) أو العقل.
قره عىل ما أجاب به ،حتى ال يتمكن من اهلروب من لوازمه
كرر السؤال نفسه بعبارات خمتلفة ل ُي ّ
((( ّ
فيام بعد.
((( ويف هذا إشارة إىل تواضع هشام وأدبه يف حرضة اإلمام ،فلم ينسب هذه املناظرة لنفسه ،وفيه
أيضا إىل جواز االجتهاد واالستنباط ،إذ هشام أخرب اإلمام بأنه أ ّلف هذا املعنى مما سمعه
إشارة ً
أقره عليه.
منه ،واإلمام ّ
((( الكايف للكليني ج 1ص 171 - 169باب االضطرار اىل احلجة ح.3

النقطة الرابعة:

�إنَّ الإمامة ا�ستمرار للنبوة.
لطف من اهلل ،فال ُبدّ أن يكون يف ك ُِّل ٍ
قال الشيخ«:كام نعتقد هّأنا كالنبوة ٌ
عرص
إمام ٍ
هاد خيلف النبي يف وظائفه.»...
ٌ

أن َّ
نعتقد َّ
كل وظائف النبي تكون لإلمام الذي خيلف ،من بيان األحكام الرشعية

وتفسري القرآن والقضاء بني الناس ورد الشبهات ،فال فرق من حيث الوظيفة بني النبي
واإلمام ،إنّام الفرق بينهام يكون يف َّ
أن النبي يوحى إليه وح ًيا رسال ًيا ،أما اإلمام فال

يوحى إليه هذا النوع من الوحي ،وال ُيفهم من ذلك أنَّنا نقول بمساواة اإلمام للنبي
فإن اإلمام عيل نفسه كان يقول :إِن َأنَا َعبدٌ ِمن َعبِ ِ
(((
والعياذ باهللَّ ،
يد محُ َ َّم ٍد.
ْ ْ
َّماَ
استمرارا للنبوة ،فهذا يعني َّ
أن األحكام املتعلقة بالنبوة
فإذا كانت اإلمامة
ً

واملميزات والركائز األساسية ،كلها ال ُبدَّ ْ
أن تتوفر يف اإلمامة وهي اآلتية:
ْ
/1أن تكون اإلمامة بالنص.

/2رضورة وجود اإلمام يف كل عرص.

أن وج��ود اإلم��ام ال يتوقف عىل إطاعة اخللق له ،بل َّ
َّ /3
إن وظيفته اهلداية

((( يف الكايف للكليني (ج 1ص  90 - 89باب باب ا ْلكَو ِن والمَْك ِ
َان حَ :)5ع ْن َأ يِ
ب َع ْب ِد اهللَ ق َال:
ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
اء حِبرْ ِم َن األَ ْح َب ِ
ك؟ َف َق َال َلهَ :ثك َلت َ
َان َر ُّب َ
ْك
نيَ ،متَى ك َ
نيَ ف َق َالَ :يا َأم َري المُْ ْؤمن َ
ار إِلىَ َأم ِري المُْ ْؤمن َ
َ
«ج َ ٌ
َان َر يِّب َق ْب َل ا ْل َق ْب ِل بِلاَ َق ْب ٍل ،و َب ْعدَ ا ْل َب ْع ِد بِلاَ َب ْع ٍد ،ولاَ غَا َي َة ولاَ
لمَ
ُأ ُّم َ
َان؟ ك َ
ومتَى ْ َيك ُْن َح َّتى ُي َق َال َمتَى ك َ
ك! َ
ِِ
ِ
ٍ
ت ا ْلغَاي ُ ِ
منْتَهى لِغَايتِه ،ا ْن َق َطع ِ
ْتَ .ف َق َال:
نيَ ،أ َفنَبِ ٌّي َأن َ
ات عنْدَ هَ ،ف ُه َو ُمنْت ََهى ك ُِّل غَا َيةَ .ف َق َالَ :يا َأم َري المُْ ْؤمن َ
ُ َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َو ْي َل َ
ك إنَّماَ أنَا َع ْبدٌ م ْن َعبيد حُم ََّمد.»
21
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االختيارية ،فيبقى االختيار للناس ،فقد يطيعونه وقد ال ،كام يف النبي متا ًما ،كام َّ
أن القرآن
هدى للناس ،ولكنّه ال جيرب الناس عىل اهلداية.

َّ /4
ظاهرا ،بل يكفي وجوده الواقعي
أن رضورة وجود اإلمام ال تتوقف عىل كونه
ً

وإن كان غائ ًباْ ،
ْ
وإن مل نعلم به أو نصل إليه ،وهناك العديد من الروايات الرشيفة تؤكد

َّ
روي عن أمري
ظاهرا أو غائ ًبا ،فقد
أن احلجة سواء كان إما ًما أو نب ًيا فإنه قد يكون
َ
ً
«الله َّم َبلىَ  ،لاَ خَ ْت ُلو األَ ْر ُض ِم ْن َقائِ ٍم هلل بِ ُح َّج ٍة ،إِ َّما
املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهُ :

َظ ِ
اهر ًا َم ْش ُهور ًا وإِ َّما َخائِف ًا َمغ ُْمور ًا ،لِئ اََّل َت ْب ُط َل ُح َج ُج اهلل و َب ِّينَاتُه».

(((

روي عن اإلمام الصادق« :مل ُ
ختل األرض منذ خلق اهلل آدم من حجة اهلل
كام َ

فيها ،ظاهر مشهور ،أو غائب مستور ،وال ختلو إىل أن تقوم الساعة من حجة اهلل فيها،

ولوال ذلك مل يعبد اهلل»...

(((

بل يف بعض الروايات يسأل البعض اإلمام عن صحة الروايات التي تقولَّ :
إن اهلل

تعاىل ال يرفع احلجة من األرض إال إذا غضب عليهم ،فنفى اإلمام ذلك اً
معلل بأن رفع

احلجة يوجب ْ
أن تسيخ األرض بأهلها.
ِ
الر َضاَ ق َالُ « :ق ْل ُت َله :أ َت ْب َقى
فقد روي َع ْن محُ َ َّمد ْب ِن ا ْل ُف َض ْي ِل َع ْن َأ يِب الحْ َ َس ِن ِّ
األَ ْر ُض بِ َغيرْ ِ إِ َما ٍم؟ َق َال :لُ .ق ْل ُتَ :فإِ َّنا ن َُر َّوى َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل أ هََّنَا لاَ َت ْب َقى بِ َغيرِْ إِ َما ٍم اَّإِل
ض َأو علىَ ا ْل ِعب ِ
(((
ت».
اخ ْ
اد؟ َف َق َال :لاَ  ،لاَ َت ْب َقى إِذ ًا َل َس َ
َ
َأ ْن َي ْسخَ َط اهلل َت َعالىَ َعلىَ َأ ْه ِل األَ ْر ِ ْ َ
أن ظهور احلجة وعدمه س ّيان من هذه الناحية ،إال َّ
وعىل الرغم من َّ
أن ظهوره

ُ
األصل هو
بال شك أعظم من غيبته ،من جهة إمكان االستفادة منه مبارشة؛ ولذا كان
((( هنج البالغة ج 4ص  .37من احلكمة رقم ()147
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  207باب  21ح .22
اب َأ َّن َاأل ْر َض لاَ ْتخَ ُلو ِم ْن ُح َّج ٍة ح.11
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 179ب ُ
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ٍ
وحينئذ يرشع السؤال عن سبب غيابه،
ظهور احلجة ،فإذا غاب كان خالف األصل،
وسيأيت تفصيل اجلواب يف عقيدتنا يف املهدي إن شاء اهلل تعاىل.

قائم بوظائفه ،وكانت
 /5كفاية وجود احلجة الواقعي فيام إذا كان غائ ًبا طاملا أنَّه ٌ

غيبته وف ًقا حلكمة اهلل تعاىل ،سوا ًء طالت غيبته أو قرصت؛ ألن العقل ال يفرق بني
اضطر إىل بعض مسؤولياته التي
الغيبة القصرية أو الطويلة ،حيث إنَّه يف كال احلالتني قد
ّ
تقتيض ظهوره كالقيادة املبارشة هلم وما إىل ذلك من مسؤوليات ،أما األمور األخرى

ككونه أمانًا ألهل األرض كام َّ
أتم
إن النجوم أمان ألهل السامء فهو ال زال يقوم هبا عىل ّ
وجه ،وستأيت التفاصيل يف حملها إن شاء اهلل تعاىل.
ٌ
إ�شكــال (الفرتة) وجوابه:
�
أن من الركائز األساسية للنبوةْ :
تقدّ م َّ
نبي هيدي الناس
أن يكون يف كل عرص ٌّ

يوضح هلم الرشيعة ويردهم عن الظلم والطغيان ،والقرآن الكريم يؤكد هذه املسألة
﴿وإِ ْن ِم ْن ُأ َّم ٍة اَّإِل َخلاَ فِ َيها
يف كثري من اآليات ،ومنها ما ذكره الشيخ قوله تعاىلَ :
(((
ن َِذ ٌير﴾.
إال أن هناك ما ربام يتناىف -ألول وهلة -مع هذه احلقيقة ،من قبيل قوله عز من
ٍ ِ
(((
قائلَ ﴿ :يا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
الر ُس ِل﴾.
اءك ُْم َر ُسو ُلنَا ُي َبينِّ ُ َلك ُْم َعلىَ َفترْ َ ة م َن ُّ
َاب َقدْ َج َ

والفرتة :من الفتور ،أي السكون بعد احلدة ،أو اللني بعد الشدة ،أو الضعف بعد

القوة.

ومعنى (الفرتة) هي ما بني الرسولني ،فهذه اآلية تقولَّ :
إن اهلل تعا ٰىل أرسل الرسول
ٰ

عىل َّ
أن
الر ُسل ،وهذا
ٰ
األكرم يف فرتة كانت خالية من ُّ
يتناىف مع اآلية املتقدِّ مة الدا ّلة ٰ
((( فاطر 24
((( املائدة 19
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َّ
كل ُأ َّمة كان فيها نذير.

وقد يرد نفس هذا اإلشكال عىل غيبة اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه بمعنى (عىل

فرتة من اإلمامة)؟
واجلواب:

الر ُسل ال األنبياء ،ومعلوم َّ
أن األنبياء
عىل فرتة من ُّ
َّأوالً :اآلية قالت :إنَّه جاء ٰ

نبي ،فقد
الر ُسل ،فال مالزمة بني عدم وجود رسول وبني عدم وجود ٍّ
أكثر بكثري من ُّ
نبي .وهذا هو املروي ،حيث ذكرت بعض
يكون يف زمن ال يوجد رسول ولكنَّه يوجد ٌّ
عيسى ،كخالد بن
النبي
ٰ
النبي األكرم وبني ِّ
الروايات وجود بعض األنبياء بني ِّ

سنان العبيس كام سيأيت بعد قليل.

ثاني ًا :فض ً
ال عن هذا فإنَّه وبوجود الكتاب الساموي (اإلنجيل) وبوجود العلامء

واألوصياء يف تلك الفرتة َّ
الر ُسل
فإن
َّ
عىل الناس ،وإنَّام يرسل اهلل تعا ٰىل ُّ
احلجة قائمة ٰ

احلجة تا َّمة مل يكن عدم اإلرسال منافي ًا هلداية الدعوة،
احلجة عليهم ،فإذا كانت َّ
إلمتام َّ
إذ اهلداية موجودة حسب الفرض.

ثالث ًاَّ :
احلجة غري الظاهر فقد
حجة ظاهر ،وأ َّما َّ
خلوها من َّ
أن املقصود من الفرتة هو ّ

كان موجود ًا يف تلك الفرتة.

رصح به
وهذا
خلو األرض من َّ
املعنى  -أي عدم ِّ
ٰ
حجة ولو غري ظاهر  -هو ما َّ
أمري املؤمنني بقوله« :اللهم بلىَ لاَ خَ ْت ُلو األَر ُض ِمن َقائِ ٍم هللِ بِحج ٍة ،إِما َظ ِ
اهر ًا َم ْش ُهور ًا
ْ
ُ َّ َّ
ْ
ُ َّ َ ٰ
َوإِ َّما َخائِف ًا َمغ ُْمور ًا ،لِئ اََّل َت ْب ُط َل ُح َج ُج اهللِ َو َب ِّينَاتُه»(((.
نصه:
وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق؛ يف إكامله ،حيث قال ما ُّ

((( هنج البالغة /497 :ح .147
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ويص ظاهر مشهور
نبي وال
«وإنَّ�ما
معنى الفرتة أنَّه مل يكن بينهام رسول وال ٌّ
ٰ
ٌّ
وعىل ذلك َّ
دل الكتاب املنزل َّ
عىل حني
كمن كان قبله،
أن اهلل بعث ّ
حممد ًاٰ 
ٰ
عيسى
الر ُسل ،ال من األنبياء و األوصياء ،ولكن قد كان بينه وبني
ٰ
فرتة من ُّ

نبي ال يدفعه
أنبياء
وأئمة مستورون خائفون ،منهم خالد بن سنان العبسـيٌّ ،
َّ

اخل���اص وال��ع��ا ِّم ،وشهرته
داف��ع وال ينكره منكر ،لتواطئ األخ��ب��ار بذلك ع��ن
ِّ
عندهمَّ ،
النبي« :هذه
وأن ابنته أدرك��ت رس��ول اهلل ودخلت عليه ،فقال
ُّ

قومه ،خالد بن سنان العبسـي»((( ،وك��ان بني مبعثه ومبعث نب ِّينا
نبي ض َّيعه ُ
ابنة ٍّ

حممد مخسون سنة.(((»...
ّ
نكتة مهدوية:

ذكرت بعض الروايات الشـريفة َّ
األئمة،
أن اإلمام املهدي يظهر بعد فرتة من
َّ

بمعنى أنَّه يظهر بعد وجود فاصل زمني بينه وبينه آخر ظهور وحضور للمعصوم.
ٰ

((( يف الكايف للكليني (ج  /8ص  342و /343ح  ،540حديث ابنة خالد بن سنان) :عن أيب عبد
ثم قال:
اهلل ،قال« :بينام رسول اهلل جالس ًا إذ جاءته امرأةَّ ،
فرحب هبا وأخذ بيدها وأقعدهاّ ،
نبي ض َّيعه قومه ،خالد بن سنان ،دعاهم فأبوا أن يؤمنوا ،وكانت نار يقال هلا :نار احلدثان تأتيهم
ابنة ٌّ
َّ
كل سنة فتأكل بعضهم ،وكانت خترج يف وقت معلوم ،فقال هلم :إن رددهتا عنكم تؤمنون؟ قالوا:

عىل
نعم» ،قال« :فجاءت فاستقبلها بثوبه فر َّدهاّ ،
ثم تبعها حت َّٰى دخلت كهفها ودخل معها ،وجلسوا ٰ
باب الكهف وهم يرون اَّأل خيرج أبد ًا ،فخرج وهو يقول :هذا هذا ُّ
وكل هذا من ذا (أي هذا شأين
يندى (أي ُّ
ثم قال :تؤمنون
وإعجازي) ،زعمت بنو عبس أنيّ ال أخرج وجبيني
ٰ
يبتل من العرق)ّ ،
فإنا ستجيء عانة (القطيع من
يب؟ قالوا :ال ،قال :فإنيّ م ِّيت يوم كذا وكذا ،فإذا أنا ُّ
مت فادفنوين ،هَّ
عىل األهيل أيض ًا.
محر الوحش) من محر يقدمها َعري أبرت (وال َعري بالفتح :احلامر الوحشـي ،وقد ُيط َلق ٰ
فلم مات دفنوه ،وكان
عىل قربي ،فانبشوين َ
عم شئتم ،اَّ
وسلوين اَّ
واألبرت :املقطوع الذنب) حت َّٰى يقف ٰ
ذلك اليوم إذ جاءت العانة اجتمعوا وجاؤوا يريدون نبشه ،فقالوا :ما آمنتم به يف حياته ،فكيف تؤمنون
به بعد موته؟ ولئن نبشتموه ليكون س َّبة عليكم ،فاتركوه ،فرتكوه».
((( كامل الدين للصدوق /659 :باب  /58ذيل احلديث .2
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عىل أيب عبد اهلل ،فقلت له :أنت صاحب
فقد روي عن أيب محزة ،قال« :دخلت ٰ

هذا األمر؟ فقال :ال ،فقلت :فولدك؟ فقال :ال ،فقلت :فولد ولدك هو؟ قال :ال،
فقلت :فولد ولد ولدك؟ فقال :ال ،قلت :من هو؟ قال :الذي يملؤها عدالً كام ُملِئَت
أن رسول اهللُ ب ِع َ
الر ُسل»(((.
األئمة ،كام َّ
عىل فرتة من ُّ
عىل فرتة من َّ
ث ٰ
ظل ًام وجور ًاٰ ،
ا�ستطراد:
الصطالح (صاحب األمر) الذي ورد يف الرواية اآلنفة معنيان:
األول :هو اإلمام املفرتض الطاعة من اهلل وهذا املعنى ينطبق عىل كل أئمتنا

صلوات اهلل عليهم.

الثاينُ :يراد به اإلمام الذي يقوم بإزالة الظلم واجلور ،والذي يقوم بإقامة الدولة
أِ
اً
وجورا ،وهو اإلمام املهدي.
ظلم
العادلة ويمأل األرض قس ًطا
ً
وعدل كام ُملت اً
ايضا له معنيان:
وهكذا احلال يف اصطالح (القائم) إذ إنَّه ً
األول :هو من يقوم بأمور الوالية التكوينية والترشيعية خالفة عن النبي

األكرم ،وهذا ينطبق عىل كل أئمتنا؛ لذلك ورد يف زيارة اإلمام احلسن

التعبري عنه بالقائم .وهكذا يف زيارات بعض األئمة.

وأم��ا املعنى الثاين فهو :القائم ال��ذي يقوم بدولة العدل اإلهلية ،وهو اإلمام

املهدي.

وقد أشارت بعض الروايات إىل كال املعنيني ،كام روي يف رد بعض األئمة صلوات

اهلل عليهم عن سؤال :أأنت القائم هبذا األمر؟ فريوى عنهم هَّأنم كانوا يقولون :نعم ،أنا
((( الكايف للكليني  /341 :1باب يف الغيبة /ح .21
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اً
وعدل.
القائم هبذا األمر ولكنّي لست بالذي أمألها قس ًطا
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(((

((( يف كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  376باب 35ح  :7عن الريان بن الصلت قال:
«قلت للرضا :أنت صاحب هذا االمر؟ فقال :أنا صاحب هذا االمر ولكني لست بالذي أمالها
عدال كام ملئت جورا ،وكيف أكون ذلك عىل ما ترى من ضعف بدين ،وإن القائم هو الذي إذا خرج
كان يف سن الشيوخ ومنظر الشبان ،قو ًيا يف بدنه ،حتى لو مد يده إىل أعظم شجرة عىل وجه األرض
لقلعها ،ولو صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورها ،يكون معه عصا موسى ،وخاتم سليامن.
ذاك الرابع من ولدي ،يغيبه اهلل يف سرته ما شاء ،ثم يظهره فيمأل [ به] األرض قسطا وعدال كام ملئت
جورا وظلام».

عقيدتنا يف ع�صمة الإمام
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف عصمة اإلمام:

أن اإلمام كالنبي جيب أن يكون معصوم ًا من مجيع الرذائل والفواحش
ونعتقد ّ

ما ظهر منها وما بطن ،من سن الطفولة إىل املوت ،عمد ًا وسهو ًا .كام جيب أن يكون
معصوم ًا من السهو واخلطأ والنسيان ،ألن األئمة حفظة الرشع والقوامون عليه حاهلم
يف ذلك حال النبي ،والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة األنبياء هو نفسه يقتضينا أن

نعتقد بعصمة األئمة ،بال فرق.

ٍ
بمستنكر أن جيمع العامل يف واحد» انتهى.
ليس عىل اهلل

قبل الرشوع يف رشح هذه العقيدة البد من اإلشارة إىل َّ
أن هناك بحثني جيدر بنا أن

نفرق بينهام:
ِّ

أوهلام :أصل احلاجة إىل اإلمامة ،وهل يلزم وجود إمام أو ال يلزم ،وما هو الدليل

عىل لزوم اإلمام؟ وقد تقدم احلديث عن كل ذلك فيام عنونه الشيخ ( عقيدتنا يف

اإلمامة).

ثانيهام :يف صفات اإلمام ومؤهالته التي ال بد أن تتوفر فيه ليشغل هذا املنصب

املهم ،وهذا ما تناوله الشيخ يف( :عقيدتنا يف عصمة اإلمام) و(عقيدتنا يف صفات

اإلمام وعلمه).

29

30

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

عقيدتنا يف ع�صمة الإمام.
تقدم َّ
أن اإلمام هو القائم مقام النبي يف مجيع وظائفه ،وأنَّه ال فرق بينهام من هذه

الناحية إال بالوحي الرسايل الذي يوحى به إىل النبي دون اإلمام ،وبالتايل َّ
فإن قيام اإلمام
بكل تلك املهام يستلزم العصمة.

ما الدليل على لزوم ع�صمة الإمام؟
يمكن االستدالل عىل عصمة اإلمام من خالل التايل:

أولاً َّ :
بأنا جمرد منصب
إن العصمة إثباتًا ونف ًيا مرتبط ٌة بتفسري اإلمامة ،فمن فرسها هَّ

دنيوي حيكم فيها اإلمام عباد اهلل تعاىل ،بغض النظر عن طريقة وصوله إىل هذا احلكم،

وبغض النظر عن مقدار التزامه الديني ومقامه العلمي ،فإنه ينتهي بال ريب إىل أنه ال
منصب إهلي خالف ًة عن النبي يف كل ما
بأنا
ٌ
تُشرتط العصمة فيها ،وأما من فرسها هَّ

يقوم به ،خال تلقي الوحي الرسايل ،أي هَّإنا امتداد للنبوة ،فال حمالة ينتهي إىل َّ
أن العصمة
أمر جوهري بالنسبة لإلمامة وعنرص من عنارصها الذاتية ال تتقوم إال هبا.
ٌ

ولذا قال علامء مدرسة اخللفاء بعدم لزوم العصمة ،مستشهدين بسيرَ خلفائهم

وكوهنم ليسوا معصومني ويرتكبون األخطاء بإقرارهم ،كام ورد عن أيب بكر أنَّه قال:

فإن استقمت فأعينوينْ ،
إن يل شيطانًا يعرتيني ْ
َ
وإن زغت فقوموين(((.

وعن عمر بن اخلطاب كان يقول... :إنام كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت ،أال وإهنا
((( يف الطبقات الكربى البن سعد ج 3ص  :183ملا ويل أبو بكر خطب الناس فحمد اهلل وأثنى عليه
ثم قال أمبعد أهيا الناس قد وليت أمركم ولست بخريكم ولكن نزل القرآن وسن النبي السنن
فعلمنا فعلمنا اعملوا أن أكيس الكيس التقوى وأن أمحق احلمق الفجور وأن أقواكم عندي الضعيف
حتى آخذ له بحقه وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه احلق أهيا الناس إنام أنا متبع ولست
بمبتدع فإن أحسنت فأعينوين وإن زغت فقوموين.
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مامإلا ةمصع يف انتديقع
قد كانت كذلك ،ولكن اهلل وقى رشها...

(((

كام ذكر ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة أن عمر قال :كل النساء أفقه من عمر

حتى ربات احلجال يف خدورهن.

(((

ويف احلقيقةَّ ،
أي االستشهاد بالنتيجة
أن ما ذكروه إنام هو مصادرة عىل الدليل ّ -

كدليل ،-فهم استدلوا عىل لزوم عدم عصمة اإلمام بعدم عصمة خلفائهم ،عىل حني
ٍ
َّ
بأئمة من رأس.
أن عصمة اإلمام واجبة ،وبام هَّأنم ليسوا بمعصومني ،لذا فإهنم ليسوا

ثان ًيا :تقدّ م َّ
منصب إهلي كام النبوة ،فثمرهتا هي
وأنا
ٌ
أن اإلمامة امتدا ٌد للنبوة ،هَّ

حفظ الرشيعة من حيث التبليغ والتعليم ور ّد الشبهات عن الدين وتفسري القرآن

الكريم والقضاء بني الناس وما شابه ذلك ،والزم كل ذلك :العصمة ،وإال ملا كان
اإلمام حاف ًظا للدين ،فلو جاز عىل اإلمام اخلطأ وارتكاب املعصية ،لكان املسلمون أمام
خيارين ال ثالث هلام :إما وجوب الطاعة أو ال ،فإن وجبت الطاعة عليهم ،كان ذلك

تغريرا هلم  -للمسلمني  -هبام  -أي باخلطأ واملعصية  -فكيف سيحاسبهم اهلل تعاىل
ً

لغوا وعب ًثا.
عليهام؟! وإن مل جتب الطاعة كانت اإلمامة ً

(((

((( صحيح البخاري ج 8ص .26
((( يف رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج 1ص  :182قال مرة :ال يبلغني أن امرأة جتاوز صداقها
صداق نساء النبي إال ارجتعت ذلك منها ،فقالت له امرأة :ما جعل اهلل لك ذلك ،إنه تعاىل قال:
﴿وآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقنْ َط ًارا فَلاَ ت َْأ ُخ ُذوا ِمنْ ُه َش ْيئًا َأت َْأ ُخ ُذو َن ُه ُب ْهتَانًا َوإِ ْث ًما ُمبِينًا﴾ فقال :كل النساء أفقه من
َ
عمر ،حتى ربات احلجال! أال تعجبون من إمام أخطأ وامرأة أصابت ،فأضلت إمامكم ففضلته!
((( يف الشايف يف اإلمامة للرشيف املرتىض ج 1ص .180 – 179قال السيد املرتىض يف تقريب هذا
البيان :قد علمنا أن رشيعة نبينا مؤبدة غري منسوخة ،ومستمرة غري منقطعة ،فإن التع ّبد الزم
للمكلفني إىل أوان قيام الساعة ،وال بد هلا من حافظ ،ألن تركها بغري حافظ إمهال ألمرها ،وتكليف
ملن تع ّبد هبا ما ال يطاق ،وليس خيلو أن يكون احلافظ معصو ًما أو غري معصوم ،فإن مل يكن معصو ًما
مل ُي ْؤ َم ْن من تغيريه وتبديله ،ويف جواز ذلك عليه  -وهو احلافظ هلا  -رجوع إىل أهنا غري حمفوظة يف
احلقيقة ،ألنه ال فرق بني أن حتفظ بمن جائز عليه التغيري والتبديل والزلل واخلطأ وبني أن ال حتفظ
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أن وظيفة اإلمامة هي احلفاظ عىل الدين ،وهل ُينتظر ممن يخُ طئ ْ
كام َّ
أن يحُ كم الرد
عىل مجيع الشبهات الواردة عليه؟ أو ُيفرس آيات القرآن الكريم بام ال يمكن ْ
أن يخُ طِئه

العلم مهام تقدّ م أو تطور.

وعليه فال ُبدَّ ْ
أن يكون اإلمام معصو ًما ولو يف اجلملة ،أي عىل نحو العصمة املتفق

عليها بني الفرق الكالمية للنبي وهي العصمة يف تبليغ األحكام الرشعية وتعليم
اإلسالم وتفسري القرآن الكريم والقضاء بني الناس وما شابه .ال سيام ْ
أن ال دليل عىل

–علم أننا نؤمن بالعصمة املطلقة لألئمة-
انحصار العصمة بالنبي
اً

ملاذا كانت الع�صمة �أم ًرا جوهر ًيا يف الإمامة عند الإمامية؟

يف مقام اجلواب توجد عدة أدلة ،ولكننا نقترص عىل أحدها ،وهو قوله عز من
ت َف َأتهن َق َال إ ج ِ
اهيم ربه بِكَل ٍ
ِ
ِ
ك لِل َّن ِ
اع ُل َ
اس إِ َم ًاما َق َال َو ِم ْن
ِنيِّ َ
مََّ ُ َّ
قائلَ :
﴿وإِذ ا ْب َتلىَ إِ ْب َر َ َ ُّ ُ ِماَ
لمِِ
ِ
ِ
ني﴾((( ،فاآلية حتكي َّ
أن النبي ابراهيم بعد نجاحه
ُذ ِّر َّيتي َق َال لاَ َين َُال َع ْهدي ال َّظا َ

يف االختبار واالبتالء ،بلغ مرحل ًة جعله اهلل تعاىل فيها إما ًما ،وعندما طلب لذريته هذا
لمِِ
ِ
ني﴾.
املقام أجابه اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :لاَ َين َُال َع ْهدي ال َّظا َ

ويمكن االستفادة من هذه اآلية املباركة بحو ًثا كثري ًة ق ّيم ًة ،ولكننا نشري إىل بعضها

بإجياز بام يناسب هذه املرحلة بنقاط:

لمِِ
ِ
ني﴾ ،جاءت كلمة (عهدي) هنا اً
فاعل،
األوىل :قال تعاىل﴿ :لاَ َين َُال َع ْهدي ال َّظا َ

اً
أن اإلمامة هي التي تنال الناس ،ال َّ
مفعول به ،مما يعني َ
أن الناس هم الذين
والظاملني
مجلة إذا كان ما يؤدي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم ،وإذا ثبت
أن احلافظ ال بد أن يكون معصو ًما ،استحال أن تكون حمفوظة باألمة وهي غري معصومة ،واخلطأ جائز
عىل آحادها ومجاعتها ،وإذا بطل أن يكون احلافظ هو األمة فال بد من إمام معصوم حافظ هلا.
((( البقرة 124

مامإلا ةمصع يف انتديقع
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ينالوهنا ،وفيها إشارة إىل التنصيب اإلهلي.

الثانية :نسب اهلل تعاىل العهد إىل نفسه ،مما يبطل نظرية الشورى يف تنصيب اإلمام

وتفصيل ،إذ ّ
اً
إن عهد اإلمامة عهد اهلل تعاىل يضعه
التي يتشبث هبا علامء العامة مجل ًة
حيث من يشاء.

الثالثة :يمكن تقسيم الناس عىل أساس الظلم وعدمه قسمة عقلية إىل أربعة أقسام:

األول :من يكون ظا ًملا من بداية حياته إىل أن يموت ،وهذا ال يستحق اإلمامة

قط ًعا.

أيضا من الواضح جدً ا
الثاين :من يكون حمسنًا يف بداية حياته ثم يصبح ظا ًملا ،وهذا ً

أنه ال يكون إما ًما.

كافرا أو مرشكًا أو مناف ًقا ثم أصبح
الثالث :من يكون ظا ًملا يف بداية حياته سواء كان ً

أيضا ال يستحق اإلمامة؛ وذلك ألن اآلية أطلقت عدم نيل العهد اإلهلي
حمسنًا ،وهذا ً
للظامل ،أي لكل ظامل ،وإن اتصف بالظلم بمقدار ٍ
ثوان من حياته.
أن يموت ،أي مل يظلم ولو بمقدار ٍ
الرابع :من كان حمسنًا من بداية حياته إىل ْ
ثانية

منها ،وال يعني ذلك إال العصمة ،وهو الذي يستحق اإلمامة.

وهذا ُّ
يدل عىل ًّ
أمر جوهري يف استحقاق اإلمامة وهو املطلوب.
أن العصمة ٌ

ثال ًثا :بطالن الت�سل�سل:

ببيان:

أن اإلم��ام غري معصومَّ ،
لو فرضنا َّ
فإن عدم عصمته يعني أنَّه سيجهل بعض
ٍ
ٍ
مثلَّ ،
رشعية اً
فإن األمر ال خيلو من
مسألة
األحكام الرشعية ،وعليه لو ُسئل عن حكم
أحد احتاملني مها:
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جاهل باجلهل املركب ،ف ُيجيب ً
ٌ
اً
ْ
جاهل باحلكم ،وهنا يرتتب
خطأ ،ألنه
/1أن يكون

عىل وجوب اتباعه الوقوع يف املعصية ،ويرتتب عىل عدمها عبثية اإلمامة ولغويتها.
ٌ
ْ
جاهل فال يجُ يب ،وهنا:
/2أن يعلم أنَّه

أن ُي ِ
َ
أ /إما ْ
السائل عىل عدم البوح بجهله ،والتكتّم عليه وإال ُينزل به العقاب،
كره

وهذا خالف اللطف االهلي؛ ألنه سيؤدي اىل ضياع األحكام الرشعية.
ٍ
ٍ
وحينئذ ال خيلو األمر :إما ْ
أن
شخص آخر ليسأله،
ب /أو ال ،فيذهب السائل إىل

يكون –ذاك الثاين -عا ًملا باحلكم الرشعي أو الْ ،
فإن كان عار ًفا بكل األحكام كان هو
األوىل أن يكون اإلمام ،وإال يذهب السائل إىل غريه وهكذا يتسلسل ،أي ال نصل إىل

أن التسلسل ٌ
شخص نتمكن من معرفة احلكم الرشعي الواقعي منه ...ومعلو ٌم َّ
باطل

يف هكذا أمور ،السيام بوجود قاعدة اللطف ،فال ُبدَّ من انتهائه عند حد ،والعصمة هي

التي تقطع التسلسل باالنتهاء إىل اإلمام املعصوم؛ ولذا فمن باب اللطف فإن اهلل تعاىل

ُينصب للناس إما ًما معصو ًما لئال يبقى الناس من دون حكم رشعي ،وبذا نصل إىل
رضورة عصمة اإلمام.

(((

مالحظة:
اً
فمثل أمري
إن استقراء سري األئمة يكشف بكل وضوح عن عصمتهم،

املؤمنني نجد أنه مل خيطئ ومل جيهل ومل ينس ومل يسه عىل االطالق ،فواقعه دليل

عصمته.

((( يف رسائل الرشيف املرتىض -الرشيف املرتىض -ج 1ص  .324قال السيد املرتىض يف بيان
هذا التقريب :والذي يدل عىل عصمة اإلمام :أن علة احلاجة إليه هي جواز اخلطأ وفعل القبيح من
األمة .قال :فليس خيلو اإلمام من أن يكون جيوز عليه ما جاز عىل رعيته أو ال جيوز ذلك عليه .قال:
نقضا للعلة ،وهذا
ويف األول وجوب إثبات إمام له ،ألن علة احلاجة إليه موجودة فيه وإال كان ذلك ً
يؤدي إىل إثبات ما ال يتناهى من األئمة ،أو االنتهاء إىل إمام معصوم ،وهو املطلوب.
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اً
وهذا ليس اً
مستقل ،وإنام نذكره لالستئناس.
دليل

باإلضافة إىل األدلة املتقدمة ،هناك األدلة النقلية ،وأمهها:
أولاً  :آية التطهري :قال تعاىل ﴿إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ُ
(((
َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا﴾.
ترصح بكل وضوح َّ
أن اهلل هو الذي يريد أن
وكلمة (يريد) يف اآلية املباركة ّ

يذهب عن أهل البيت الرجس ،والرجس :كل ما يلوث النفس اإلنسانية .وقد

أذهب اهلل تعاىل هذا الرجس عنهم ،فهم معصومون.

ثان ًيا :حديث الثقلني املتواتر :الذي قال فيه النبي :انى تارك فيكم الثقلني،

أحدمها أكرب من اآلخر ،كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي،

وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام.
ول اهلل فيِ ِ
وروي أنه َق َال َر ُس ُ
ْت
آخ ِر ُخ ْط َبتِه َي ْو َم َق َب َضه اهلل إِ َل ْيه« :إِنيِّ َقدْ ت ََرك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب اهلل وعِترْ َ يِت َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،فإِ َّن
فيك ُْم َأ ْم َر ْي ِنَ ،ل ْن تَض ُّلوا َب ْعديَ ،ما إِ ْن مَت َ َّس ْكت ُْم هِبِماَ  :كت َ
ال َّلطِ َ
يف الخَْ بِ َري َقدْ َع ِهدَ إِ يََّل َأ هَّنُماَ َل ْن َي ْفترَِ َقا َح َّتى َي ِر َدا َع يََّل الحَْ ْو َض ك ََها َتينِْ -وجمَ َ َع َبينْ َ
ِ
ُم َس ِّب َح َت ْيه -ولاَ َأ ُق ُ
اها األُ ْخ َرى،
ول ك ََها َتينْ ِ -وجمَ َ َع َبينْ َ المُْ َس ِّب َحة وا ْل ُو ْس َطىَ -فت َْسبِ َق إِ ْحدَ مُ َ
ِ
(((
وه ْم َفت َِض ُّلوا».
َفت ََم َّسكُوا هِبِماَ لاَ ت َِز ُّلوا ولاَ تَض ُّلوا ،ولاَ َت َقدَّ ُم ُ
(((

َّ
إن عبارة «لن تضلوا بعدي» تنفي الضالل بصورة مؤبدة ملن يتمسك هبم ،وهي

دليل جيل عىل عصمتهم هذا من جهة ،ومن جهة أخرى َّ
فإن الرسول قد قرن
((( األحزاب 33
((( احلديث متواتر ،انظر مثلاً :مسند أمحد بن حنبل ج 3ص  14و ج 5ص  182وسنن الرتمذي
ج 5ص  329واملستدرك للحاكم النيسابوري ج 3ص  110وج 3ص  148وجممع الزوائد للهيثمي
ج 9ص  162وغريها من املصادر.
اب َأ ْدنَى َما َيك ُ
ُون بِه ا ْل َع ْبدُ ُم ْؤ ِمن ًا َأ ْو كَافِر ًا َأ ْو َضاالًّ -ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 415ب ُ
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إن القرآن معصو ٌم ،فقرينه ال ُبدَّ ْ
بني العرتة وبني القرآن الكريم ،وحيث َّ
أن يكون كذلك،

وإال ال يصح القرن بينهام.

ثال ًثا :عن أيب سخيلة ،قال :أتيت أبا ذر فقلت :يا أبا ذر ،إين قد رأيت اختالفا،

فبامذا تأمرين؟ قال :عليك هباتني اخلصلتني :كتاب اهلل ،والشيخ عيل بن أيب طالب،

فإين سمعت رسول اهلل يقول« :هذا أول من آمن يب ،وأول من يصافحني يوم القيامة،
وهو الصديق األكرب ،وهو الفاروق الذي يفرق بني احلق والباطل».

(((

((( أمايل الشيخ الصدوق ص  274ح  .5 /304وانظر رشح ابن أيب احلديد ج  13ص .228

عقيدتنا يف �صفات الإمام وعلمه
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف صفات اإلمام وعلمه:

ٍ
شجاعة
أن يكون أفضل الناس يف صفات الكامل من
أن اإلمام كالنبي جيب ْ
ونعتقد ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وخلق .والدليل يف النبي هو
وحكمة
وعقل
تدبري
وعدل ،ومن
وصدق
وعفة
وكر ٍم

نفسه الدليل يف اإلمام...

أما علمه فهو يتلقى املعارف واألحكام اإلهلية ومجيع املعلومات من طريق النبي أو

أن يعلمه من طريق اإلهلام بالقوة القدسية التي
اإلمام من قبله .وإذا استجدّ
يشء ال ُبدّ ْ
ٌ
ٍ
أن يعلمه عىل وجهه احلقيقي ،ال خيطأ فيه
توجه إىل
يشء وشاء ْ
أودعها اهلل فيهْ ،
فإن ّ

سن الرشد ،حتى القراءة والكتابة ،ومل يثبت
وال يشتبه يد معلم ،من مبدأ طفولتهم إىل ِّ
عن أحدهم أنّه دخل الكتاتيب أو تتلمذ عىل يد أستاذ يف ٍ
يشء من األشياء ،مع ما هلم من
علمية ال جتاري .وما سئلوا عن ٍ
ٍ
ٍ
يشء إال أجابوا عليه يف وقته ،ومل متر عىل ألسنتهم
منزلة
ُ
كلمة (ال أدري) ،وال تأجيل اجلواب إىل املراجعة أو التأمل أو نحو ذلك .يف حني أنّك

ال جتد شخصا مرتمج ًا له من فقهاء اإلسالم ورواته وعلامئه إال ذكرت يف ترمجته تربيته

وتلمذته عىل غريه وأخذه الرواية أو العلم عىل املعروفني وتوقفه يف بعض املسائل أو

ٍ
ٍ
ومرص ».انتهى.
عرص
شكه يف كثري من املعلومات ،كعادة البرش يف ك ُِّل

يتعرض الشيخ يف هذه العقيدة إىل رضورة ْ
أن يكون اإلم��ام ال��ذي خيلف

الرسول جام ًعا للكامالت التي جتعله أفضل الناس عىل اإلط�لاق؛ َّ
ألن ملنصب
37
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اإلمامة ومقام احلجية أمهية عظيمة ،بحيث وصفته الروايات الرشيفة بأنه لوال (القائم)

عىل هذا املنصب لساخت األرض ومن عليها ،فهو األمان ألهل األرض كام َّ
أن النجوم

أمان ألهل السامء ،وبالتايل فليس ألي أحد ْ
أن يدّ عي هذا املقام إال إذا كان متص ًفا بام

جيعله أفضل من غريه عىل اإلطالق –باإلضافة إىل ما تقدم من رضورة النص.-

وأما الدليل عىل ذلك فهو نفس الدليل الذي ُذكر يف لزوم كون النبي أفضل

املوجودين قاطب ًة ،وقد تقدّ م َّ
أن هناك عدة أدلة إلثبات هذه املسألة ،منها :أننا لو قسنا

اإلمام إىل غريه فال خيلو األمر :إما ْ
أن يكون مساو ًيا له أو أقل منه أو أفضل ،فإن كان
ترجيحا بال مرجح ،وإذا كان أقل فالعقل
مساو ًيا لغريه فإن ترجحيه عىل الغري يكون
ً

حيكم بتقديم األفضل ،فال يبقى سوى تقديم االفضل وترجيحه.

ٍ
تفسري
تطرق الشيخ إىل ذكر بعض الصفات املتوفرة لدى اإلمام ،ثم أشار إىل
ثم ّ

ملعنى اإلهلام أو النكت بالقلب.

ومن املناسب بعد هذا البيان ،ذكر إشارتني:
الإ�شارة الأوىل� :أنواع كماالت الإمام
قبل الولوج يف إيضاح أنواع كامالت املعصوم ،ال ُبد من التنويه عىل َّ
أن ما سنتناوله
ٍ
كامالت تقترص عىل الكامالت الذاتية للمعصوم ،فال يشتمل حديثنا مثل (التنصيص
من

اإلهلي عىل املعصوم) عىل الرغم من كونه هو اآلخر اً
كامل.

تعتقد املدرسة اإلمامية بأنَّه ليس ٍ
ألي كان احلق با ّدعاء اإلمامة بل ال ُبدَّ من توفره

عىل كامالت من عدة أنواع ،فإذا هي توفرت فيه ،أمكن ْ
أن يكون إما ًما وخليفة عن
الرسول وإال فال ،وبام َ
أن أنواع الكامالت هذه مشرتكة بني األنبياء واألئمة ،فمن
املفيد التحدّ ث عنها حتت عنوان الكامالت يف احلجة ليشملهام م ًعا ،وهي:
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النوع الأول :الكمال البدين او ا َ
خللقي.

فال ُبدَّ ْ
أن يكون جسم احلجة عمو ًما خال ًيا من التشوهات البدنية والعالمات
الفارقة الدالة عىل النقص كالعرج والعمى واخلرس وغريها ،كذلك جيب ْ
أن يكون
جسم احلجة خال ًيا من ا ُملن ِّفرات كالرائحة النتنة املقرفة سوا ًء كانت والدي ًة (أي منذ
ٍ
ملرض ونحوه)؛ ولذا جتد َّ
أن األئمة قد نفوا
الوالدة) أو عارض ًة (كأن تعرض عليه

ما تضمنته بعض الروايات املوضوعة من نسبة التشوهات اخللقية إىل بعض املعصومني،
وأشهرها تلك التي وردت يف قصة النبي أيوب حيث ذكرت َّ
أن جسمه وصل إىل

مرحلة من التعفن بحيث َّ
أن الدود كان ينمو يف جسده!

فعن اإلمام الباقر أنَّه قال« :إن أيوب من مجيع ما ابتيل به ،مل تنتن له رائحة،

وال قبحت له صورة ،وال خرجت منه مدة من دم وال قيح ،وال استقذره أحد رآه ،وال
تدود يشء من جسده ،وهكذا يصنع اهلل بجميع من
استوحش منه أحد شاهده ،وال ّ

يبتليه من أنبيائه وأوليائه املكرمني عليه ،وإنام أجتنبه الناس لفقره وضعفه يف ظاهر أمره
جلهلهم بام له عند ربه تعاىل ذكره من التأييد والفرج».

(((

ومن لطيف ما ورد عن جابر بن عبد اهلل قال« :كان يف رسول اهلل خصال :مل

يكن يمر يف طريق فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه.»...

(((

وعن ثابت بن أنس بن مالك قال :إن رسول اهلل كان أزهر اللون ،كأن لونه

اللؤلؤ ،وإذا مشى تكفأ ،وما شممت رائحة مسك وال عنرب أطيب من رائحته ،وال

مسست ديباجة وال حريرا ألني من كف رسول اهلل كان أخف الناس صالة يف متام.

(((

((( بحار األنوار للمجليس ج 12ص .348
((( مناقب اإلمام أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف ج 1ص .55
((( بحار األنوار للمجليس ج 16ص .238
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دائم ما يضع العطور ويتط َّيب ،ويؤكد عليه ،بل
عالوة عىل ذلك ،فقد كان اً
روي أنَّه ما أنفقت يف الطيب فليس بسـرف((( ،وأنَّه كان رسول اهللُ ي ِنفق يف الطيب
ِ
(((
عرف موضع سجود أيب عبد اهلل بطيب رحيه(((.
أكثر ممَّا ُينفق يف الطعام  ،وأنَّه كان ُي َ

أمر لطيف يسهم يف التحابب والتقارب بني املؤمنني ،عىل عكس الرائحة
فالتط ُّيب ٌ

املنفرة التي تكون داعي ًة للفرقة والتباعد؛ ولذا فقد ورد يف بعض الروايات كراهة حضور
ّ
املسجد ملن تنبعث من فمه رائحة الثوم وما اىل ذلك ،حتى يبقى عىل رائحة طيبة.

(((

النوع الثاين :الكمال النف�سي

بمعنى ْ
أن تكون الترصفات النفسية للحجة مستقيمة ،يف احلاالت االعتيادية

تفرده عن سائر الناس
ويف احلياة اليومية مما يراه الناس منه بحيث تكشف بنفسها عن ّ
بصفات استثنائية.

وبعبارة أخرىْ :
أن تكون أفعاله تكشف عن مقام احلجية ،فتجد احلجة يتصف

بالسكينة واهلدوء ْ
يمر بأحلك الصعاب ،كام نقل الشيخ املفيد يف حاالت
وإن كان ُّ
مكثورا قط قد قتل ولده
االمام احلسني عن محيد بن مسلم قال :فواهلل ما رأيت
ً
وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا وال أمىض جنانا منه ،إن كانت الرجالة لتشد عليه
فيشد عليها بسيفه ،فتنكشف عن يمينه وشامله انكشاف املعزى إذا شد فيها الذئب.

(((

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /512باب الطيب /ح .)16
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /512باب الطيب /ح .)18
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /511باب الطيب /ح .)11
ِ
ِ
اب ال ُّثو ِم حَ « 1ع ْن َمحُ َّمد ْب ِن ُم ْسل ٍم َع ْن َأ يِ
ب َج ْع َف ٍر
((( يف الكايف للكليني ج 6ص َ 376 – 375ب ُ
َق َالَ :س َأ ْلتُه َع ْن َأك ِ
ْل ال ُّثو ِم؟ َق َال :إِنَّماَ هَنَى َر ُس ُ
ول اهللَ عنْه لِ ِرحيِهَ ،ف َق َالَ :م ْن َأك ََل َه ِذه ا ْل َب ْق َل َة الخَْ بِي َث َة فَلاَ
جدَ نَا َف َأما من َأ َك َله ولمَ ي ْأ ِ
ت المَْ ْس ِ
َي ْق َر ْب َم ْس ِ
جدَ فَلاَ َب ْأ َس».
َّ َ ْ
َْ
((( اإلرشاد للشيخ املفيد ج 2ص .111
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كذلك جيب ْ
أن يتصف احلجة بالتوكل املطلق عىل اهلل ،كام ورد يف أحوال اإلمام

السجاد سالم اهلل عليه عن إبراهيم بن أدهم ،وفتح املوصيل قال كل واحد منهام« :كنت
أسيح يف البادية مع القافلة فعرضت يل حاجة فتنحيت عن القافلة فإذا أنا بصبي يميش
فقلت :سبحان اهلل بادية بيداء وصبي يميش! فدنوت منه وسلمت عليه فرد عيل السالم،

فقلت له :إىل أين؟ قال :أريد بيت ريب ،فقلت :حبيبي انك صغري ليس عليك فرض وال

سنة ،فقال :يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا منى مات؟ فقلت :أين الزاد والراحلة؟
فقال :زادي تقواي وراحلتي رجالي وقصدي موالي ،فقلت ،ما أرى شيئا من الطعام

معك! فقال :يا شيخ هل يستحسن أن يدعوك انسان إىل دعوة فتحمل من بيتك الطعام؟

قلت :ال ،قال :الذي دعاين إىل بيته هو يطعمني ويسقيني ،فقلت :ارفع رجلك حتى
ِ
جاهدُ وا فِينا
ين َ
﴿وا َّلذ َ
تدرك ،فقال عيل اجلهاد وعليه االبالغ أما سمعت قوله تعاىل َ
ِ ِ
ِ
(((
ني﴾(((»...
َلن َْهد َين َُّه ْم ُس ُب َلنا َوإِ َّن اهللَ لمََ َع المُْ ْحسن َ
وهذا يكشف عن شدة توكل اإلمام زين العابدين عىل صغر سنه.

ومن صفات احلجة :هيبته يف القلوب ،رغم أنَّه ال خيرج عن احلد املتعارف يف
((( العنكبوت 69
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 3ص  ،280ومتام الرواية...:قال :فبينا نحن كذلك إذا
أقبل شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض حسنة فعانق الصبي وسلم عليه فأقبلت عىل الشاب وقلت
له :أسألك بالذي حسن خلقك من هذا الصبي؟ فقال :أما تعرفه! هذا عيل ابن احلسني بن عيل بن أيب
طالب ،فرتكت الشاب وأقبلت عىل الصبي فقلت :أسألك بآبائك من هذا الشاب؟ فقال :أما تعرفه؟
هذا أخي اخلرض يأتينا كل يوم فيسلم علينا ،فقلت :أسألك بحق آبائك ملا أخربتني بام جتوز املفاوز بال
زاد؟ قال :بىل أجوز بزاد وزادي فيها أربعة أشياء ،قلت :وما هي؟ قال :أرى الدنيا كلها بحذافريها
مملكة اهلل ،وأرى اخللق كلهم عبيد اهلل واماءه وعياله ،وأرى األسباب واألرزاق بيد اهلل ،وأرى قضاء
اهلل نافذا يف كل أرض اهلل ،فقلت :نعم الزاد زادك يا زين العابدين وأنت جتوز هبا مفاوز اآلخرة فكيف
مفاوز الدنيا.
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أمري املؤمنني يف جملس معاوية بأوصاف
التصـرف مع أصحابه ،وقد وصف
ُ
رضار َ

كان ُج ُّلها التواضع هلل تعا ٰىل والناس ،حيث روي أنَّه قال ...« :كان واهلل فينا كأحدنا،

قربنا إذا زرناه ،ال ُيغ َلق له دوننا باب ،وال حيجبنا
ُيدنينا إذا أتيناه ،ويجُ يبنا إذا سألناه ،و ُي ِّ

عنه حاجب ،ونحن واهلل مع تقريبه لنا وقربه منّا ال نُك ِّلمه هليبته ،وال نبتديه لعظمته ،فإذا

تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم.(((»...
َّ

ومن صفات احلجة :وضعه اليشء يف موضعه ،ومن ذلك اهتاممه البالغ بالوقت

وحرصه عىل استثامره خري استثامر ،فقد نقل ابن حجر يف الصواعق يف أوالد اإلمام

اهلادي صلوات اهلل عليه ما نصه «أج ّلهم أبو حممد احلسن اخلالص ....ووقع لبهلول

معه أنه رآه وهو صبي يبكي ،والصبيان يلعبون ،فظن أنه يتحرس عىل ما يف أيدهيم،

فقال :أشرتي لك ما تلعب به؟ فقال:يا قليل العقل ،ما للعب خلقنا .فقال له:فلامذا
ُخلقنا؟ قال :للعلم والعبادة! فقال له :من أين لك ذلك؟ قال من قول اهللَ 
﴿أ َف َح ِس ْبت ُْم
(((
خر
َأنَّام َخ َل ْقناك ُْم َع َبث ًا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينا ال ت ُْر َج ُع َ
ون﴾  ،ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات ،ثم ّ
احلسن مغشي ًا عليه ،فلام أفاق قال له :ما نزل بك وأنت صغري ال ذنب لك؟! فقال :إليك
عني يا هبلول،إين رأيت والديت توقد النار باحلطب الكبار ،فال تتّقد إال بالصغار ،وإين

أخشى أن أكون من صغار حطب نار جهنم».

(((

النوع الثالث :الكمال الأخالقي

خصوصا جيب ْ
نعتقد َّ
أن يتحىل ليس بمجرد األخالق،
أن احلجة عمو ًما واإلمام
ً

أن يكون عىل قمة اهلرم األخالقي ،اً
وإنّام ْ
فمثل يقر القرآن الكريم بقانونني أخالقيني:
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /41ص .)15
((( املؤمنون 115
((( الصواعق املحرقة ألمحد بن حجر اهليتمي املكي ص .207
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ِ ِ
َدى َع َل ْيك ُْم﴾
َدى َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْيه بِم ْث ِل َما ا ْعت ٰ
أحدمها :ر ُّد االعتداء ﴿ َف َم ِن ا ْعت ٰ
اء والضَّـر ِ
ون فيِ الس ِ
ِ
اء
ين ُين ِْف ُق َ
َّـر َ
واآلخر أرقى منه وهو قانون العفو واملغفرة ﴿ا َّلذ َ
َّ
َّ
(((

ِ ِ
يحُِ
ِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
ني﴾((( فعىل الرغم من إن
ب المُْ ْحسن َ
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْلعاف َ
َوا ْلكاظم َ
َّاس َواهللُ ُّ
كليهام أخالقيٍ ،
وبأي منهام التزم املؤمن فإنه ال خيرج عن دائرة التعامل األخالقي ،إال
أن اإلمام ال يتعامل إال بالثاين منهام عادة ،ولذا فهو ال يتصف باألخالق وحسب ،بل

أيضا.
بالكامل األخالقي ً

ُر ِو َي َأ َّن أمري املؤمنني« ك َ
َان َجالِس ًا فيِ َأ ْص َحابِهَ ،ف َم َّر ْت بهِ ِ ُم ا ْم َر َأ ٌة جمَ ِي َل ٌة َف َر َم َق َها
ك سب ِ
ِ
ِ
ار ِهمَ ،ف َق َال :إِ َّن َأ ْب َصار َه ِذه ا ْل ُف ُح ِ
اباَ ،فإِ َذا
ول َط َوام ُح وإِ َّن َذل َ َ َ ُ
ب ه َب هِ َ
َ
ا ْل َق ْو ُم بِ َأ ْب َص ِ ْ
ِ
ِ
َن َظ َر َأ َحدُ ك ُْم إِلىَ ْام َر َأ ٍة ُت ْع ِ
َام َر َأتِهَ .ف َق َال َر ُج ٌل ِم َن
ج ُبه َف ْل ُيلاَ م ْس َأ ْه َلهَ ،فإِنَّماَ ه َي ْام َر َأ ٌة ك ْ
ِ
ِ
ب
ب ا ْل َق ْو ُم ل َي ْق ُت ُلوهَ ،ف َق َالُ ر َو ْيد ًا إِنَّماَ ُه َو َس ٌّ
الخْ َ َو ِار ِجَ ،قا َت َله اهلل كَافر ًا َما َأ ْف َق َهه! َف َو َث َ
َ ٍ (((
ب َأ ْو َع ْف ٌو َع ْن ذنْب».
بِ َس ٍّ
ومل ينقل التاريخ أنه عاقبه ،فهنا اإلمام اختار القانون األرقى.

ربد وابن عائشةَّ :
عيل راكب ًا فجعل
أن شامي ًا ٰ
وروي عن امل َّ
رأى احلسن بن ٍّ

يلعنه! و احلسن ال ير ُّد .فلماَّ فرغ أقبل احلسن فس َّلم عليه وضحك ،فقال:

«أيا الشيخ أظنُّك غريب ًا ،ولع َّلك شبهت ،فلو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا
هُّ
أعطيناك ،ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو استحملتنا أمحلناك ،وإن كنت جائع ًا أشبعناك،

وإن كنت عريان ًا كسوناك ،وإن كنت حمتاج ًا أغنيناك ،وإن كنت طريد ًا آويناك ،وإن كان

إىل وقت ارحتالك ،كان
حرك َ
لك حاجة قضيناها لك ،فلو َّ
ْت رحلك إلينا ،وكنت ضيفنا ٰ
((( البقرة 194
((( آل عمران 134
((( هنج البالغة ج 4ص  99 – 98احلكمة .420
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ألن لنا موضع ًا رحب ًا وجاه ًا عريض ًا وماالً كثري ًا».
أعود عليكَّ ،

ثم قال :أشهد أنَّك خليفة اهلل يف أرضه ،اهلل أعلم
بكى ّ
فلماَّ سمع الرجل كالمهٰ ،

أحب خلق اهلل
حيث جيعل رسالته ،وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اهلل إ َّيل ،واآلن أنت ُّ

وحول رحله إليه ،وكان ضيفه إ ٰىل أن ارحتل ،وصار معتقد ًا ملح َّبتهم(((.
إ َّيلَّ ،

وقال نصـراين لإلمام الباقر :أنت بقر؟ قال« :أنا باقر» ،قال :أنت ابن الط ّباخة؟

قال« :ذاك حرفتها» ،قال :أنت ابن السوداء الزنجية البذ َّية؟ قال« :إن كنت صدقت غفر

اهلل هلا ،وإن كنت كذبت غفر اهلل لك» ،قال :فأسلم النرصاين(((.
ِ
يكتف األئمة بالقمم من األخالق ألنفسهم ،بل ح ُّثوا شيعتهم عىل
ومل

إن
االتصاف هبا ً
أيضا ،منها ما روي عن اإلمام الصادق أنَّه قال...« :فمن قال لكْ :

إن
إن قلت عشـر ًا مل تسمع واحدة ،ومن شتمك فقلْ :
قلت واحدة سمعت عشـر ًا ،فقلْ :
أن
وإن كنت كاذب ًا فيام تقول فاهلل أسأل ْ
أن يغفرها يلْ ،
كنت صادق ًا فيام تقول فاهلل أسأل ْ

يغفرها لك ،ومن وعدك باجلفاء فعده بالنصيحة والدعاء.(((»...

فعىل من يدّ عي التشيع ْ
أن يتصف بمعايل ومكارم االخالق ،وقد كان مالك األشرت
من خري من امتثل ألقواهلم واتصف بصفاهتم ،فقد ُح ِك َي َّ
أن مالِك ًا األَشترَ َ 
سوق الكو َف ِة و َع َل ِيه َقميص خام ِ
كان مجُ تاز ًا بِ ِ
َ
السو َق ِة َفاز َدرى
وعام َم ٌة ِمن ُهَ ،ف َرآ ُه َب ُ
ٌ
عض ّ
ٌ
ِ
اون ًا بِ ِهَ ،ف َمىض ولمَ َيلت َِفتَ .ف َ
يت؟
قيل َل ُهَ :وي َل َك! أتَدري بِ َمن َر َم َ
بِ ِز ِّيهَ ،ف َرما ُه َب ُبندُ َقة تهَ ُ
أمري ا ُمل ِ
ِ
ِ
ب ِ
قال :الَ ،ف َ
َف َ
الر ُج ُل و َمىض إ َل ِيه
ؤم َ
قيل َل ُه :هذا مال ٌك صاح ُ
ننيَ .فار َت َعدَ َّ

ِ
لِ َيعت َِذر ِمن ُهَ ،فرآ ُه و َقد َد َخ َل م ِ
الر ُج ُل َعىل َقدَ َم ِيه
سجد ًا ُ
وه َو قائ ٌم ُي َصليّ َ ،ف َلماَّ ان َفت ََل أك َّ
َب َّ
َ
َ
َ

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص .)184
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب .337 :3
لعيل الطربيس (ص .)564
((( مشكاة األنوار ٍّ
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َعتَ .ف َ
مر؟ َف َ
ُي َق ِّب ُل ُهامَ ،ف َ
قال :ما َ
أس َع َل َ
قال :أعت َِذ ُر إ َل َ
يك ؛ َف َواهللِ
يك ممِ ّا َصن ُ
قال :ال َب َ
هذا األَ ُ
سجدَ إالّ ِالَست ِ
(((
لت ا َمل ِ
َغف َر َّن َل َك.
ما َد َخ ُ
كام ن ُِقل عن اخلواجة نصري الدين الطويس ،قيل :إن ورقة حرضت إليه من شخص

من مجلة ما فيها :يا كلب بن كلب .فكان اجلواب :أما قولك (يا كذا) فليس بصحيح،

ألن الكلب من ذوات األربع ،وهو نابح طويل األظفار ،وأما أنا فمنتصب القامة بادي
البرشة عريض األظفار ناطق ضاحك ،فهذه الفصول واخلواص غري تلك الفصول
واخلواص .وأطال يف نقض كلام قاله .هكذا رد عليه بحسن طوية وتأن غري منزعج ،ومل

يقل يف اجلواب كلمة قبيحة.

(((

فكان جوابه منطق ًيا ال ر ًّدا عليه باملثل.

وأيضا نقل أنه يف أحد األيام التي كان شيخ الفقهاء العظام املرحوم احلاج الشيخ
ً

قسم مرة حقو ًقا رشعية عىل
جعفر صاحب (كشف الغطاء) موجو ًدا يف (أصفهان) أنه ّ
الفقراء قبل رشوعه بالصالة .فعند انتهائه من تلك الصالة ،وقيامه للصالة األخرى

جاءه أحد السادات الفقراء  -الذين أخربوا باألمر  -بني الصالتني ،وقال له :أعطني

متأخرا ،وال يوجد عندي اآلن يشء ألعطيك منه.
من مال جدي .فقال له :لقد جئت
ً
فغضب ذلك السيد ،وبصق عىل حلية الشيخ املباركة .فقام الشيخ من املحراب ،ورفع

طرف ردائه وأخذ يدور يف صفوف اجلامعة وهو يقول( :من كان حيرتم شيبة الشيخ
فليساعد هذا السيد) .فمأل الناس طرف ثوبه باألموال ،ثم أعطاها الشيخ للسيد .وبعد

ذلك توجه لصالة العرص.

(((

((( تنبيه اخلواطر لورام بن أيب فراس ص.10
((( خامتة املستدرك للمريزا حسني النوري الطربيس ج 2ص .423
((( منازل اآلخرة للشيخ عباس القمي ص .215
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النوع الرابع :الكمال العلمي

من املعلوم أنَّه ال ُبدَّ ْ
أن يكون اإلمام عا ًملا ،وبرشوط:
ْ
/1أن يكون أعلم اناس.

ْ
/2أن ال يكون قد أخذ هذا العلم من غريه ،إال إذا كان ذلك الغري نب ًيا أو إما ًما

مثله ،كام روي عن أيب جعفر قال« :قال عيل :علمني رسول اهللَ 
ألف باب،
يفتح َ
ألف باب».

(((

وعن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :إن رسول

اهلل ع ّلم عل ًيا با ًبا من العلم ،ففتح ألف باب ،لكل باب فتح له الف باب».

(((

ْ
/3أن يكون عا ًملا باللغات املختلفة ،وهذا ما يقتضيه كونه حجة اهلل عىل األرض

واملكلف ببيان األحكام اإلهلية لكل الناس.

ْ
/4أن يكون اإلمام يعرف حتى لغة احليوانات.
وقد أثبتت السيرَ العطرة ألئمتنا هَأنم أعلم الناس رغم صغر سنهم ،فاإلمام

املهدي استلم اإلمامة وعمره مخس سنوات ،واإلمام اهلادي استلم اإلمامة

وعمره ست أو ثامن سنوات ،واإلمام اجلواد استلم اإلمامة وعمره ست سنوات،
أن اإلمام اجلواد اً
ومن يقرأ التاريخ جيد كيف َّ
مثل ر َد عىل حييى بن األكثم عندما سأله

وفرع له فرو ًعا متكثرة من هذا السؤال ،بحيث عجز
عن حمر ٍم قتل صيدً ا وكيف ّ
فصل له ّ

ابن األكثم ْ
أن جييبه((( ،وأنه سأل ابن أكثم فقال له« :يا أبا حممد ما تقول يف رجل
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .647
((( بصائر الدرجات للصفار ص  323الباب ( )16باب يف ذكر األبواب التي علم رسول اهلل
أمري املؤمنني ح (.)5
((( حتف العقول للحراين ...452

47

هملعو مامإلا تافص يف انتديقع

حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار وحرمت عليه نصف النهار ،ثم حلت

له الظهر ،ثم حرمت عليه العرص ،ثم حلت له املغرب ،ثم حرمت عليه نصف الليل،
ثم حلت له الفجر ،ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ،ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي

خرسا((( ،فقال املأمون :يا أبا جعفر أعزك اهلل بني لنا هذا؟ قال:
بلسا ً
حييى والفقهاء ً

هذا رجل نظر إىل مملوكة ال حتل له ،اشرتاها فحلت له .ثم أعتقها فحرمت عليه ،ثم

تزوجها فحلت له .فظاهر منها فحرمت عليه .فكفر الظهار فحلت له ،ثم طلقها تطليقة

فحرمت عليه ،ثم راجعها فحلت له ،فارتد عن االسالم فحرمت عليه .فتاب ورجع إىل

االسالم فحلت له بالنكاح األول ،كام أقر رسول اهلل نكاح زينب مع أيب العاص بن
الربيع حيث أسلم عىل النكاح األول».

(((

ويف هذه املحاورة مل يكن اإلمام قد بلغ احللم بعد!

بل هَإنم كانوا يعرفون حتى لغات احليوان ،ففي رواية عن عبد اهلل بن قيس قال:

كنت مع من غزى مع أمري املؤمنني يف صفني وقد أخذ أبو أيوب األعور السلمي

املاء وحرزه عن الناس فشكى املسلمون العطش فأرسل فوارس عىل كشفه فانحرفوا
خائبني ،فضاق صدره ،فقال له ولده احلسني أميض إليه يا أبتاه؟ فقال :امض يا
ولدي ،فمىض مع فوارس فهزم أبا أيوب عن املاء ،وبنى خيمته وحط فوارسه ،وأتى
إىل أبيه وأخربه .فبكى عيل فقيل له :ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟ وهذا أول فتح بربكة

احلسني فقال :ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربال ،حتى ينفر فرسه وحيمحم

ويقول :الظليمة الظليمة ألمة قتلت ابن بنت نبيها.

(((

((( البلس  -بالضم  :-مجع أبلس :املتحري .واخلرس  -بالضم  :-مجع أخرس :الذي انعقد لسانه عن
الكالم[ .هامش املصدر]
((( حتف العقول للحراين ص .454
((( بحار األنوار للمجليس ص .266
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النوع اخلام�س :الكمال الغيبي

أن تكون للحجة قدرات غيبية ال يمكن لغريه ْ
أي ْ
أن يفعلها ،كاإلخبار باملغيبات

(املستقبليات) وكمعرفته ما يف داخل النفس ،وكإحياء املوتى وما شابه ذلك من األمور.
وكل ما تقدم إنّام هي كامالت ال ُبدَّ ْ
أن يتسم هبا من يدّ عي أنَّه حجة اهلل.

وقد شهد التاريخ عىل َّ
أن أئمتنا (سالم اهلل عليهم) هم فقط -دون سواهم-

املصاديق احلقيقية ألئمة اإلسالم وخلفاء الرسول األكرم؛ ملا اتّسموا به من خمتلف
أن ال أحد يستطيع ْ
هذه الكامالت لذا نجد ْ
أن ينكرها هلم ،السيام املعتزلة الذين اعرتفوا
بأفضلية أمري املؤمنني.

ٍ
ومن يقرأ التاريخ بعني اإلنصاف َّ
احلق عماّ سواه،
يتجل له
وبشكل واضح اإلمام ّ

ألن الكامل هو من حيتاج إليه الناس وال حيتاج إىل أحد ،وهذا أحد األدلة التي استخدمها
الفراهيدي ملا ُسئل عن أفضلية عيل بن أيب طالب سالم اهلل عليه قال« :احتياج الكل إليه

واستغناؤه عن الكل دليل إمامته» ،ولكن التعصب األعمى حال دون هدايتهم ،فحيث

هَّإنم مل يستطيعوا ْ
أن ينكروا أفضليته ،فقد عمدوا إىل إنكار قاعدة عقلية ووجدانية
أيضا ،إذ قالوا بعدم لزوم اتباع الفاضل بل جيوز تقديم املفضول عىل الفاضل! وهم يف
ً

هذا إنّام خالفوا وجداهنم واستهانوا بعقلهم؛ ألن اً
كل من العقل والوجدان يستقبحان

تقديم املفضول مع وجود الفاضل.

وقد أشار الشيخ إىل رضورة ْ
أن يتصف اإلم��ام بكل صفات الكامل فقال:

أن اإلمام كالنبي جيب ْ
«ونعتقد َّ
أن يكون أفضل الناس يف صفات الكامل من شجاعة

وخلق َ
وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبري وعقل وحكمة ُ
(خلق) والدليل يف النبي

هو نفسه الدليل يف اإلمام.»....
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قال الشيخ:

«أما علمه ،فهو يتلقى املعارف واألحكام اإلهلية ومجيع املعلومات من طريق النبي

أو االمام من قبله.»...

الإ�شارة الثانية :م�صادر علوم �أهل البيت
إن من يطالع التاريخ العام واخلاص ،جيد أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر يف حق أهل

البيت ،وهي أهنم كانوا أعلم الناس يف زماهنم عىل اإلطالق ،رغم أهنم مل يأخذوا

العلم من أي أحد ،فلم ينقل لنا التاريخ – عامه وخاصه – عن أحد كان أستاذ ًا ألحد
األئمة ،فالكل كان عياالً عىل أهل البيت ،وهذا ما يدعو إىل االستغراب،

فكيف خيرج أحدهم عامل ًا رغــم أنه مل يأخذ الـعـلم من أي معلم!

إن هذا يدعونا ألن نبحث عن املصادر التي كان أهل البيت يعتمدون عليها

يف ذلك ،وهذا ما أغنتنا به مكتبة أهل البيت العلمية الغنية األحاديث الرشيفة يف
كل املجاالت.

فام هي املصادر التي كان أهل البيت (سالم اهلل عليهم) يعتمدوهنا عىل ذلك؟
ويمكن اإلجابة بجوابني:

�أولهما� :إجمايل:

ٍ
حيث إننا نعتقد َّ
حينئذ يف عدم تع ّلمه من غري املعصوم؛
أن اإلمام معصوم ،فال غرابة

ألن العصمة تعني فيام تعنيه :العلم اخلاص الذي يتمتع به املعصوم منذ نعومة أظفاره،
علم لدين ،أي هو من لدن اهلل تبارك وتعاىل.
وهو ٌ

وثانيهما :تف�صيلي:
عندما نرجع لكلامهتم نجد هّأنم قد ّبينوا العديد من مصادر العلوم التي
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أغنتهم عن غريهم ،وتلك املصادر عىل نحو اإلمجال هي التايل:

الأول :القر�آن الكرمي

ال شك أن أهم مصادر العلوم اإلسالمية عموم ًا هو القرآن الكريم ،ولكن القرآن

الكريم والروايات تؤكد أن الذي يستطيع فهم القرآن هم الراسخون يف العلم وهم أهل

البيت ،فعن أيب بصري عن أيب عبد اهلل قال :نحن الراسخون يف العلم ونحن

نعلم تأويله.

(((

وهذا ينبغي أن يكون واضح ًا ،إذ القرآن نزل يف بيوهتم ،وأهل البيت أدرى بام فيه.
إذا عرفنا هذا ،فاعلم أن من أهم مصادر علوم أهل البيت هو القرآن الكريم.
فعن حممد بن رشيح قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :واهلل لوال أن اهلل فرض

واليتنا ومودتنا وقرابتنا ما أدخلناكم بيوتنا ،وال أوقفناكم عىل أبوابنا ،واهلل ما نقول
بأهوائنا ،وال نقول برأينا ،وال نقول إال ما قال ربنا».

(((

إن الروايات الرشيفة تؤكد عىل أن أعلم الناس بالقرآن الكريم هو أمري املؤمنني،

هذا ما تؤكده اآليات القرآنية املفرسة بالروايات الرشيفة ،وعىل سبيل املثال ال احلرص،
يقول تعاىل ﴿وي ُق ُ ِ
ت ُم ْر َس ً
ال ُق ْل َك َفى بِاللهِّ َش ِهيدً ا َب ْينِي َو َب ْينَك ُْم َو َم ْن
ين َك َف ُرو ْا َل ْس َ
ول ا َّلذ َ
ََ
ِعندَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َاب﴾.

(((

إن رصيح هذه اآلية يف أن هناك شهيد ًا بني الذين يكذبون النبي األكرم وبينه،

وهو اهلل تعاىل ومن عنده علم الكتاب ،فمن هو من عنده علم الكتاب؟

قيل هو (اهلل) تعاىل ،وهو رأي ترده نفس اآلية ،ألن اآلية تقول :إن الشهود اثنني،

((( بصائر الدرجات  -حممد بن احلسن الصفار  -ص  224باب  11ح .5
((( بصائر الدرجات  -حممد بن احلسن الصفار  -ص  320باب  14ح .5
((( سورة الرعد(.)43
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ومها اهلل تعاىل ومن عنده علم الكتاب.

وقيل :هو عبد اهلل بن سالم ،وقيل :هو سلامن املحمدي الفاريس ،وهذا أيض ًا

مردود ،ألهنام أسلام يف املدينة ،وهذه اآلية هي من سورة الرعد ،وهي سورة مكية!

والصحيح هو ما روي عن النبي األكرم عن أيب سعيد اخلدري قال :سألت
رسول اهلل عن قول اهلل جل ثناؤهَ ﴿ :ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب﴾؟ قال :ذاك
ويص أخي سليامن بن داود .فقلت له :يا رسول اهللُ ﴿ :ق ْل َك َفى بِ ِ
الله َش ِهيدً ا َب ْينِي َو َب ْينَك ُْم
(((
َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِت ِ
َاب﴾؟ قال :ذاك عيل بن أيب طالب.
ِ
وااللتفات إىل الفرق بني ِ
﴿ع ْل ُم ا ْلكِت ِ
و﴿ع ْل ُم
َاب﴾ الذي يعني العلم اجلزئي،
ا ْلكِت ِ
َاب﴾ الذي يعني العلم الكيل ،يكشـف البون الشاسع بني آصف بن برخيا ويص

ســليامن وعـــيل.

(((

الثاين :تعاليم النبي الأكرم
وهذا واضح جدً ا يف روايات أهل البيت (سالم اهلل عليهم).

ففي رواية أنه قال رسول اهلل ألمري املؤمنني« :اكتب ما أميل عليك .فقال:

يا نبي اهلل ،أختاف عيل النسيان؟ فقال :لست أخاف عليك النسيان ،وقد دعوت اهلل
لك أن حيفظك وال ينسيك ،ولكن اكتب لرشكائك.
قال :قلت :ومن رشكائي ،يا نبي اهلل؟

قال :األئمة من ولدك ،هبم تسقى أمتي الغيث ،وهبم يستجاب دعاؤهم ،وهبم

يرصف اهلل عنهم البالء ،وهبم ينزل الرمحة من السامء ،وهذا أوهلم .وأومى بيده إىل
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  659ح .3 /892
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل  -الشيخ نارص مكارم الشريازي  -ج  - 12ص .74
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احلسن بن عيل ،ثم أومى بيده إىل احلسني ،ثم قال :األئمة من ولده».

(((

من هنا روي عن جابر قال« :قلت أليب جعفر حممد بن عيل الباقر :إذا

حدثتني بحديث فأسنده يل ،فقال :حدثني أيب ،عن جدي ،عن رسول اهلل ،عن

جربئيل ،عن اهلل ،وكل ما أحدثك هبذا اإلسناد .وقال :يا جابر حلديث واحد

تأخذه عن صادق خري لك من الدنيا وما فيها».

(((

لذا يسأل البعض إذا ورد حديث عن اإلمام الصادق صلوات اهلل وسالمه عليه
أنستطيع ْ
أن نقول عن الرسول؟ واجلواب فيام روي َع ْن َأ يِب َب ِص ٍري َق َالُ « :ق ْل ُت ألَ يِب
َع ْب ِد اهلل :الحْ َ ِد ُ
يك َأ ْو َأ ْس َم ُعه ِم ْن َأبِ َ
يث َأ ْس َم ُعه ِمن َْك َأ ْر ِويه َع ْن َأبِ َ
يك َأ ْر ِويه َعن َْك؟
ب إِ يََّل .و َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللَ لجِ ِم ٍ
َق َالَ :س َو ٌاء ،اَّإِل َأ َّن َ
يلَ :ما
ك ت َْر ِويه َع ْن َأ يِب َأ َح ُّ
(((
ت ِمنِّي َف ْار ِوه َع ْن َأب».
َس ِم ْع َ

�إ�شارة هامة:

َّ
إن أهل البيت سالم اهلل عليهم يؤكدون عىل الكتابة ال احلفظ ،ففي الكايف((( َع ْن
ِ
ب َيتَّكِ ُل َعلىَ ا ْلكِتَا َب ِة».
َأ يِب َع ْبد اهللَ ق َال« :ا ْل َق ْل ُ
و َع ْن َأ يِب َب ِص ٍري َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ي ُق ُ
ون َحتَّى
ول« :ا ْك ُت ُبوا َفإِ َّنك ُْم لاَ تحَ ْ َف ُظ َ
َت ْك ُت ُبوا».

ِ
ِ
ف
«احت َِف ُظوا بِ ُك ُتبِك ُْم َفإِ َّنك ُْم َس ْو َ
و َع ْن ُع َب ْيد ْب ِن ُز َر َار َة َق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْبد اهللْ :
ون إِ َل ْي َها».
َاج َ
تحَ ْ ت ُ

((( أمايل الشيخ الصدوق ص  485ح .1 /659
((( أمايل الشيخ املفيد ص  42ح .10
ُب وا َ ِد ِ
ِ
يث و َف ْض ِل ا ْل ِكتَا َب ِة والت ََّم ُّس ِك بِا ْل ُكت ِ
ُب
((( الكايف للكليني :ج ،1ص َ ،51ب ُ
اب ِر َوا َية ا ْل ُكت ِ لحْ
ح.4
((( الكايف للكليني :ج ،1ص ،52باب رواية الكتب واحلديث ،األحاديث 8 :و 9و 10و.11
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ِ
ك فيِ
ُب ،و ُب َّ
ث ِع ْل َم َ
و َع ِن المُْ َف َّض ِل ْب ِن ُع َم َر َق َالَ :ق َال ليِ َأ ُبو َع ْبد اهلل« :ا ْكت ْ
يكَ ،فإِنَّه َي ْأ يِت َعلىَ الن ِ
ت َف َأ ْو ِر ْ
ك َبن ِ َ
ث ُك ُت َب َ
إِ ْخ َوانِ َ
ون فِيه
كَ ،فإِ ْن ِم َّ
ان َه ْرجٍ لاَ َي ْأن َُس َ
َّاس ز ََم ُ
اَّإِل بِ ُك ُتبِ ِه ْم».
وكذا أوصانا أساتذتنا يف احلوزة العلمية املباركة ،ولقد كان األستاذ الشيخ باقر

األيرواين (حفظه اهلل) يقول :هذه املطالب العلمية مثل السمكة ،كلام أمسكتها من جهة
أفلتت من جهة أخرى؛ لذا جيب ْ
أن تُقيد بالكتابة واملراجعة.

فإذا أدركنا أمهية الكتابة يف حفظ العلوم وتوارثها ،تبني لنا مدى فداحة اجلريمة

التارخيية العظمى يف منع تدوين أحاديث النبي األعظم ،والروايات رصحية جدً ا

وثابتة حتى عند أهل العامةَّ ،
بأن اخللفاء :أبا بكر وعمر وعثامن وأول امللوك اجلبابرة
أيضا
يف اإلسالم معاوية ،عملوا عىل منع ليس فقط تدوين احلديث وإنّام تناقل احلديث ً

سوى األحاديث التي كانت موجودة يف زمن أيب بكر وعمر .وليت األمر توقف عند
منع تدوينها وتناقلها ،بل تعدامها إىل األمر بإحراق األحاديث املدونة عن النبي بأمر
من أيب بكر برواية عن عائشة بنت أيب بكر.

قال عائشة :مجع أيب احلديث عن رسول اهلل فكانت مخسامئة حديث ،فبات ليلة

يتقلب كثريا ،قالت :فغمني فقلت تتقلب لشكوى أو ليشء بلغك؟ فلام أصبح قال :أي

بنية هلمي األحاديث التي عندك فجئته هبا فدعا بنار فأحرقها وقال ،خشيت أن أموت
وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ومل يكن كام حدثني فأكون
قد تقلدت ذلك.

(((

فحرقت أحاديث الرسول األكرم عىل الرغم من علمهم بأنه ليس فيها سوى
ُ

احلق ،بل يظهر من بعض الروايات أن هناك حم��اوالت للتقليل من شأن أحاديث
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 10ص .285
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النبي يف حياته ،ومنع البعض من تدوين األحاديث ألجل ذلك ،فقد روي عن عبد
اهلل بن عمرو ،قال :كنت أكتب َّ
كل يشء أسمعه من رسول اهللُ أريد حفظه ،فنهتني

فأمسكت،
قريش عن ذلك ،وقالوا :تكتب ورسول اهلل يقول يف الغضب والرضا!
ُّ
فوالذي نفسـي بيده ما خرج منه إلاَّ
حت َّٰى ذكرت ذلك لرسول اهلل ،فقال« :اكتب َ

حق»(((.
ٌّ

ويف احلقيقة ،مل ترتكب جريمة منع تدوين األحاديث أول مرة بعد رحيل رسول

اهلل ،بل ارتكبت وبكل جرأة ووقاحة يف حمضـره روحي فداه ،وهي الكلمة التي
النبي األكرم يف مرضه الذي توفيّ فيه ،عندما طلب من املسلمني
قيلت يف حضـرة ِّ

أن يأتوه بدواة وكتف ليكتب هلم كتاب ًا لن يض ّلوا بعده أبد ًا ،فقال قائلهمَّ :
«إن الرجل

النبي
ليهجر»((( ،أو«حسبنا كتاب اهلل»((( ،قاصدين بذلك عدم احلاجة ألحاديث
ِّ
((( مسند أمحد بن حنبل .192 :2
النبي يوم اخلميس ،فجعل  -يعني ابن
((( عن سعيد بن جبري ،عن ابن ع ّباس ،قال:
اشتكى ُّ
ٰ
بالنبي وجعه ،فقال« :ائتوين بدواة
ع ّباس  -يبكي ويقول :يوم اخلميس وما يوم اخلميس ،اشتدَّ
ِّ
وصحيفة أكتب لكم كتاب ًا ال تض ّلوا بعده أبد ًا» ،قال :فقال بعض من كان عندهَّ :
نبي اهلل ليهجر!
إن َّ
«أوبعد ما قال!؟  -أو بعد ماذا؟  -فلم يدع به( »...الطبقات
قال :فقيل له :ألاَ نأتيك بام طلبت؟ قالَ :
الكربى البن سعد .)242 :2
ٰ
ألنم
صـرحون بالقائل لتلك الكلمة رغم وضوح أنَّه عمر ،وما ذاك إلاَّ هَّ
أقول :الحظ كيف هَّأنم ال ُي ِّ
عىل حساب إخفاء احلقيقة.
عىل قداسته عندهم وإن كانت من نوع املكابرة ،ولو ٰ
يريدون احلفاظ ٰ
((( عن ابن ع ّباس ،قال :لـماَّ حضـر رسول اهلل ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخل ّطاب ،قال
«هلم أكتب لكم كتاب ًا ال تض ّلوا بعده» ،فقال عمرَّ :
النبي قد غلب عليه الوجع،
النبي:
إن َّ
َّ
ُّ
وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل .فاختلف أهل البيت فاختصموا ،منهم من يقولِّ :قربوا يكتب
النبي كتاب ًا لن تض ّلوا بعده .ومنهم من يقول ما قال عمر .فلماَّ أكثروا اللغو واالختالف عند
لكم ُّ
إن الرزية ّ
النبيقال رسول اهلل« :قوموا» .قال عبيد اهلل :وكان ابن ع ّباس يقولَّ :
كل الرزية ما
ّ
حال بني رسول اهللوبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم( .صحيح البخاري
.)9 :7
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ثم ما الذي حدث ليتحول املمنوع إىل مسموح به؟! حيث أخذ القوم ــ وعىل

خالف أئمتهم ــ بتدوين األحاديث يف كتب الصحاح واعتامدها بل وجعلها باملرتبة

الثانية بعد القرآن مبارشة.

الثالث� :أ�صول العلم.

اً
أصول ،واألصول تعني :قواعد عامة يمكن ْ
من الواضح َّ
أن يستخرج
إن للعلم

منها أحكام وجزئيات لتلك القاعدة العامة ،والذي يستطيع استخراج األحكام اجلزئية
هو من يعرف تلك األصول ،لذلك ورد َ
أن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ألقوا إىل

أصحاهبم أصول العلم وتركوا التفريع لعلامء الشيعة ليفتحوا بذلك باب االجتهاد
األصويل الشيعي املعروف .فقد روي عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل قال« :إنام
علينا أن نلقي إليكم األصول ،وعليكم أن تفرعوا».

وما روي عن أمحد بن حممد بن أيب نرص ،عن أيب احلسن الرضا قال« :علينا

إلقاء األصول إليكم ،وعليكم التفريع».

(((

وبمطالعة الروايات الرشيفة يتضح َّ
أن ألهل البيت (سالم اهلل عليهم) أصول

علم ،تُفتح هلم من تلك العلوم علوم أخرى ،عن أيب جعفر قال« :قال عيل:

ألف باب ،يفتح َ
علمني رسول اهللَ 
ألف باب».

(((

وعن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :إن رسول

اهلل ع ّلم عل ًيا با ًبا من العلم ،ففتح ألف باب ،لكل باب فتح له الف باب».

(((

((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .575
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .647
((( بصائر الدرجات للصفار ص  323الباب ( )16باب يف ذكر األبواب التي علم رسول اهلل
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وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب قال« :ملا حرضت رسول اهلل الوفاة

دعاين فلام دخلت عليه قال يل :يا عيل أنت وصيي وخليفتي عىل أهيل وأمتي ،يف حيايت

وبعد مويت ،وليك وليي ووليي ويل اهلل ،وعدوك عدوي ،وعدوي عدو اهلل ،يا عيل املنكر

فأرس إيل ألف
لواليتك بعدي كاملنكر لرسالتي يف حيايت ألنك مني وأنا منك ،ثم أدناين ّ
باب من العلم ،كل باب يفتح ألف باب».

(((

الرابع :كتب الأنبياء ال�سابقني (غري املُح ّرفة)

ال شك َّ
أن مجيع الديانات الساموية النازلة من اهلل كانت أصول الرشائع فيها
ِ
﴿ش َع َلكُم ِّم َن الدِّ ِ
ُوحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َ
ك َو َما
ين َما َو ىَّص بِه ن ً
واحدة ،قال تعاىل :رَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َما
ين َولاَ َت َت َف َّر ُقوا فيه َكبرُ َ َعلىَ المُْشرِْ ك َ
يموا الدِّ َ
يسى َأ ْن َأق ُ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
يب﴾.
اء َو هَ ْيدي إِ َل ْيه َمن ُين ُ
تَدْ ُع ُ
وه ْم إِ َل ْيه اللهَُ يجَ ْ َتبِي إِ َل ْيه َمن َي َش ُ
فأصول الدين واحدة والكتب التي نزلت من اهلل تعاىل غري املحرفة ال شك َ
أن فيها

كثريا من جوانب احلياة ،فمن يعلمها الشك
علوم ًا تنفع األمم ،وفيها معارف ثرة تعالج ً

أهنا تُغنيه بعلوم تنفعه يف إفتائه ووعظه وإرشاده ،وأهل البيت كانت عندهم تلك

العلوم ،لذا نجد الكثري من الروايات َّ
أن اإلمام الصادق يروي حديث ًا عن النبي

عيسى مثالً ،أو حكم لقامن أو قضايا عن النبي إبراهيم ،وهذا يعني :أنَّه يدعونا

إىل االمتثال لقول النبي عيسى.

وهناك روايات كثرية تؤكد هذا املعنى ،منها ما روي َع ْن َأ يِب َب ِص ٍري َع ْن َأ يِب َع ْب ِد
ِ
اهلل قالَ « :ق َال ليِ  :يا َأبا حُ َ ٍ
م َّمد ًا.
اء َش ْيئ ًا اَّإِل و َقدْ َأ ْع َطاه حُ َ
َ َ
م َّمد ،إِ َّن اهلل لمَ ْ ُي ْعط األَ ْنبِ َي َ

أمري املؤمنني ح (.)5
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .652
((( الشورى.13 :
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ِ
َق َال :و َقدْ َأع َطى حُ َ جمَِ
الص ُح ُ
ف ا َّلتِي َق َال اهلل:
اء ،وعنْدَ نَا ُّ
م َّمد ًا َ
ْ
يع َما َأ ْع َطى األَ ْنبِ َي َ
ف إِب ِ
ِ
راهيم وموسى﴾ ُق ْل ُت :ج ِع ْل ُت فِدَ َ ِ
(((
اح؟ َق َال َن َع ْم».
اك ،ه َي األَ ْل َو ُ
ُ
﴿ص ُح ْ
ُ
َ ُ
و َعن يونُس َعن ِه َشا ِم ب ِن الحْ َك ِم فيِ ح ِد ِ
يث ُب َر ْيهَ «،أنَّه لمََّا َجا َء َم َعه إِلىَ َأ يِب َع ْب ِد
َ
ْ
ْ
ْ ُ َ
َ

ِ
وسى ْب َن َج ْع َف ٍرَ ف َحكَى َله ِه َشا ٌم الحِْ كَا َي َةَ ،ف َلماَّ َف َر َغ َق َال َأ ُبو
اهللَ ف َلق َي َأ َبا الحْ َ َس ِن ُم َ
ف ثِ َقت َ
ك بِكِتَابِ َ
ف ِع ْل ُم َ
ك؟ َق َالَ :أنَا بِه َعالمِ ٌُ .ث َّم َق َالَ :ك ْي َ
الحْ َ َس ِن لِبرُ َ ْيهَ :يا ُب َر ْيهَ ،ك ْي َ
ُك
اإلن ِ
بِت َْأ ِويلِه؟ َق َالَ :ما َأ ْو َث َقنِي بِ ِع ْل ِمي فِيهَ .ق َالَ :فا ْبتَدَ َأ َأ ُبو الحْ َ َس ِنَ ي ْق َر ُأ ِ
ْج َيلَ .ف َق َال ُب َر ْيه:
ني سنَ ًة َأو ِم ْث َل َكَ .ق َالَ :فآمن بريه وحسن إِي نُه وآمن ِ
ِ
إِ َّي َ
َت المَْ ْر َأ ُة
ب ُمن ُْذ خمَ ْس َ َ ْ
اك ُكن ُْت َأ ْط ُل ُ
َ
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ماَ

َت َم َعهَ .فدَ َخ َل ِه َشا ٌم و ُب َر ْيه والمَْ ْر َأ ُة َعلىَ َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ،ف َحكَى َله ِه َشا ٌم ا ْل َكلاَ َم
ا َّلتِي كَان ْ
ِ
وسى و َبينْ َ ُب َر ْيهَ ،ف َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللُ ﴿ :ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُضها
ا َّلذي َج َرى َبينْ َ َأ يِب الحْ َ َس ِن ُم َ
ْج ُيل و ُكتُب األَنْبِي ِ
ِ
ِ
واإلن ِ
يم﴾ َف َق َال ُب َر ْيهَ :أنَّى َلك ُُم الت َّْو َرا ُة ِ
ِم ْن َب ْع ٍ
اء؟
َ
ُ
ض واهلل َسم ٌ
يع َعل ٌ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
وها،و َن ُقولهَُ ا َكماَ َقا ُلوا ،إِ َّن اهلل لاَ
َق َال :ه َي عنْدَ نَا ِو َرا َث ًة م ْن عنْده ْمَ ،ن ْق َرؤُ َها َكماَ َق َرؤُ َ
(((
يجَ ْ َع ُل ُح َّج ًة فيِ َأ ْر ِضه ُي ْس َأ ُل َع ْن شيَ ْ ٍء َف َي ُق ُ
ول :لاَ َأ ْد ِري».
لذلك ورد يف روايات املستقبل َّ
أن اإلمام احلجة بأنَّه سيجلس مع أصحاب

كل الديانات وكل حسب كتابه يناظره ويناقشه ،عن جابر بن يزيد اجلعفي ،عن اإلمام

عصـى اهلل ،فإنَّام ُس ّمي
الباقر أنَّه قال ...« :فمن أطاعه فقد أطاع اهلل ومن عصاه فقد
ٰ
املهدي ألنَّه هيدي ألمر خفي ،يستخرج التوراة وسائر كتب اهلل من غار بأنطاكية ،فيحكم

يبن أهل التوراة بالتوراة ،وبني أهل اإلنجيل باإلنجيل ،وبني أهل الزبور بالزبور ،وبني
واألو ِصي ِ
ِ
ِ
ِ
اء ا َّل ِذي َن
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 225ب ُ
اب َأ َّن َاألئ َّم َة َو ِر ُثوا ع ْل َم النَّبِ ِّي و ِجمَي ِع َاألنْبِ َياء َ ْ َ
ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم ح.5
ِ
ِ
يع ا ْل ُكت ِ
ُب ا َّلتِي ن ََز َل ْت ِم ْن ِعن ِْد اهلل
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 227ب ُ
اب َأ َّن َاألئ َّم َة عنْدَ ُه ْم ِجمَ ُ
اختِلاَ ِ
ونَا َعلىَ ْ
ف َأ ْل ِسنَتِ َها ح.1
و َأ هَّنُ ْم َي ْع ِر ُف هَ
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أهل الفرقان بالفرقان.(((»...

إقرارا هلم عىل دياناهتم ،وإنّام هي مناقشة لعلامئهم بكتبهم يف مقام
وهذا ال ُيعدّ
ً

البيان العلمي ليثبت هلم أنَّه احلق من كتبهم.

اخلام�س :كتاب علي

وقد تقدّ م معنى هذا املصحف(((َّ ،
وأن فيه خصيصتني األوىل :أنَّه مرتب حسب
النزول ،والثانية :أنه كُتِب فيه تفسري القرآن الكريم الذي أخذه عن النبي ،وهذا

علم يستفاد منه ،وصحيفة عيل صلوات اهلل عليه التي حتوي عىل األمور
بحد ذاته يعترب اً

الفقهية.

ال�ساد�س :م�صحف فاطمة �صلوات اهلل و�سالمه عليها.
«إن
وقد رويت فيه عدة روايات :عن أيب بصري ،عن اإلمام الصادق ،قالَّ :

عندنا ملصحف فاطمة ،وما يدرهيم ما مصحف فاطمة؟!» ،قال :قلت :وما

مرات ،واهلل ما فيه
مصحف فاطمة؟ قال« :مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث ّ
من قرآنكم حرف واحد»(((.

محاد بن عثامن ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :تظهر الزنادقة يف سنة ثامن
وعن ّ

وعشـرين ومائة ،وذلك أنيّ نظرت يف مصحف فاطمة ،»قال :قلت :وما مصحف
عىل فاطمة من وفاته من احلزن
فاطمة؟ قالَّ :
لـم قبض نب َّيه دخل ٰ
تعاىل اَّ
«إن اهلل ٰ

ما ال يعلمه اَّإل اهلل ،فأرسل اهلل إليها ملك ًا ُي يّ
إىل أمري
سل ّ
غمها ويحُ دِّ ثها ،فشكت ذلك ٰ
ِ
ِ
وسمعت الصوت قويل يل ،فأعلمته بذلك،
أحسست بذلك
املؤمنني ،فقال :إذا

((( بحار األنوار  /29 :51ح  ،2عن علل الرشائع  /161 :1باب  /129ح .3
((( انظر :عقيدتنا يف القرآن الكريم.
((( الكايف  /239 :1باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة /ح .1
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ثم قال:
فجعل أمري املؤمنني يكتب ك َّلام سمع حت َّٰى أثبت من ذلك مصحف ًا» ،قالّ :

«أما إنَّه ليس فيه يشء من احلالل واحلرام ،ولكن فيه علم ما يكون»(((.
َ

وعن احلسني بن أيب العالء قال« :سمعت أبا عبد اهلل يقول :عندي اجلفر

األبيض .قال :قلنا :وأي يشء فيه؟ قال :فقال يل :زبور داود وتوراة موسى وإنجيل
عيسى وصحف إبراهيم واحلالل واحلرام ،ومصحف فاطمة ،ما أزعم ان فيه قرآن ًا وفيه

ما حيتاج الناس إلينا وال نحتاج إىل أحد حتى أن فيه اجللدة ونصف اجللدة وثلث اجللدة

وربع اجللدة وأرش اخلدش.»..

(((

واملصحف لغ ًة هو ما فيه أوراق تُتصفح ،أي هي أوراق جمموعة يف جلد واحد

وتُتصفح ،وهذا املعنى املراد من مصحف فاطمة (سالم اهلل عليها) ،وفيام بعد انتقل لفظ

(مصحف) إىل القرآن الكريم.

ويظهر من الروايات َ
أن هناك مصحفني للزهراء صلوات اهلل وسالمه عليها ،ومها:

/1مصحف العلوم الغيبية املستقبلية ،وهو ما روي عن محاد بن عثامن.
/2مصحف التكاليف الرشعية ،وهو ما روي عن احلسني بن أيب العالء ،فهو

رسالة عملية فيها األحكام الرشعية وعىل األقل كتاب فقهي يف الديات وأحكامها.

ال�سابع :اجلامعة:

يظهر من بعض الروايات الرشيفة َ
أن اجلامعة كتاب فيه األحكام الرشعية التي

حيتاجها املسلم ،فهو شبيه بالرسالة العملية أو بأحد مصاحف فاطمة صلوات اهلل

عليها ،لكنها من إمالء رسول اهلل.

وإن عندنا اجلامعة،
حممدَّ ،
عن أيب بصري ،عن اإلمام الصادق أنَّه قال له« :يا أبا ّ

((( الكايف  /240 :1باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة /ح .2
((( بصائر الدرجات للصفار ص  170باب اجلامعة ومصحف فاطمة عليها السالم ح.1
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وما يدرهيم ما اجلامعة؟» ،قلتُ :جعلت فداك ،وما اجلامعة؟ قال« :صحيفة طوهلا
ّ
وخط عيل بيمينه ،فيها ّ
كل
سبعون ذراع ًا بذراع رسول اهلل ،وإمالئه من فلق فيه

حالل وحرامّ ،
وكل يشء حيتاج الناس إليه حت َّٰى األرش يف اخلدش» ،ورضب بيده إ َّيل

حممد؟» ،قلتُ :جعلت فداك ،إنَّام أنا لك فاصنع ما شئت ،فغمزين
فقال« :تأذن يل يا أبا ّ

بيده وقال« :حت َّٰى أرش هذا _ كأنَّه مغضب _ »...الخ(((.

الثامن :اجلفر:
عىل علم املنايا والباليا ،كام يف رواية عن
الظاهر من الروايات أنَّه العلم املشتمل ٰ

اإلمام الصادق يتك َّلم مع أصحابه ،فقال فيام قال ...« :نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة

عىل علم املنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون
هذا اليوم ،وهو الكتاب املشتمل ٰ

وتأملت منه مولد غائبنا
حممد ًا
واألئمة من بعدهَّ ،
َّ
إىل يوم القيامة الذي ُخ َّص به ّ
ٰ

وبلوى املؤمنني يف ذلك الزمان وتو ّلد الشكوك يف قلوهبم
وغيبته وابطاءه وطول عمره
ٰ
من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة اإلسالم من أعناقهم.(((»...

معنى اجلفرُّ ،
عىل أنَّه من العلوم املوجودة عند اإلمام،
ٰ
فهذه الرواية ُتبينِّ
وتدل ٰ
وهو ما د َّلت عليه أيض ًا رواي��ة اإلم��ام الرضا يف عالمات اإلم��ام حيث يقول:

« ...عنده اجلفر األكرب واألصغر.(((»...

نعم ،ورد يف رواية عن اإلمام الصادقَّ 
خاص ًا ،وإنَّام هو
أن اجلفر ليس عل ًام
َّ

(((
«وأما اجلفر األمحر فوعاء
وعا ٌء فيه علوم ،فهو بمثابة اخلزينة أو املكتبة  ،ففي الروايةَّ :

((( الكايف  238 :1و /239باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة /ح .1
((( كامل الدين 353 :و /354باب  /33ح .50
((( عيون أخبار الرضا 192 :1 و /193ح .1
املعنى،
((( جاء يف تاج العروس (ج  /6ص  /205ما َّدة جفر) ما يمكن أن يكون مشري ًا ٰإىل هذا
ٰ
قال :واجلفري :جعبة من جلود ال خشب فيها ،أو من خشب ال جلود ،ويف بعض األُصول اجل ّيدة :ال
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وأما اجلفر األبيض
فيه سالح رسول اهلل ،ولن خيرج حت َّٰى يقوم قائمنا أهل البيتَّ .
ُ
وىل.(((»...
موسى وإنجيل
فوعاء فيه توراة
ٰ
ٰ
عيسى وزبور داود وكتب اهلل األ ٰ
وال تعارض بني املعنيني للجفر ،إذ ال إشكال يف وج��ود اجلفر بكال معنييه

عندهم.

التا�سع :الإلهام.
وقد ذكره الشيخ  يف كتابه.
ِ
«س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ع ِن ِ
ب؟
اإل َما ِم َي ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
السا َباط ِّي َق َالَ :
روي َع ْن َعماَّ ٍر َّ
ِ
(((
َ َ
الش َء َأ ْع َل َمه اهلل َذلِ َ
ك».
َف َق َال :لاَ  ،و َلك ْن إِ َذا أ َرا َد أ ْن َي ْع َل َم يَّ ْ

وعن احلرث بن املغرية النرضي قال« :قلت أليب عبد اهلل :جعلت فداك ،الذي

ُيسأل عنه االمام وليس عنده فيه يشء ،من أين يعلمه؟ قال ينكت يف القلب نكت ًا،

أو ُينقر يف االذن نقر ًا».

(((

فاإلهلام قوة خاصة عند اإلمام املعصومُ ،يمكنه من خالهلا ْ
أن يعلم ما ال

يعلمه ،وهي مرتبة متقدمة وعالية جدً ا من الذكاء الذي إحدى مراحله احلدس -كام

أشار الشيخ  ،-إذ قد حيدس اإلنسان شي ًئا فيقعْ ،
فإن تطور احلدس صار إهلا ًما.

ولإلمام أعىل مستويات الذكاء واإلهلام بال شك ،فإذا أراد شي ًئا أعلمه اهلل تعاىل،

جلد فيها ،وهي من جلود مشقوقة يف جنبهاُ ،يف َعل ذلك هبا ليدخلها الريح ،فال يأتكَّل الريش .وقال
األمحر :اجلفري واجلعبة :الكنانة .وقال الليث :اجلفري شبه الكنانة إلاَّ أنَّه أوسع منها ،يجُ َعل فيها نشاب
نفى اهلل عنه الفقر».
كثري .ويف احلديث« :من خَّاتذ قوس ًا عربي ًة وجفريها ٰ
((( بحار األنوار  /18 :26ح  ،1عن اإلرشاد  ،186 :2واالحتجاج .134 :2
((( الكايف للكليني ج 1ص  257باب ن ِ
َاد ٌر فِيه ِذك ُْر ا ْل َغ ْي ِ
ب ح.4
َ ٌ
((( بصائر الدرجات للصفار ص  336باب ( )3باب ما يفعل باالمام من النكت والقذف والنقر يف
قلوهبم واذهنم ح.1

62

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

ٍ
حينئذ ليس ذات ًيا إنّام مكتسب من اهلل تعاىل ،واإلهلام مصدر علمي قوي جدً ا ال
فعلمه
يتوقف معه اإلمام عند ٍ
حد من العلوم.
قال الشيخ...« :أن قوة االهلام عند اإلمام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكامل

يف أعىل درجاته ،فيكون يف صفاء نفسه القدسية عىل استعداد لتلقي املعلومات يف كل
وقت ويف كل حالة ،فمتى توجه إىل شئ من األشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك

القوة القدسية اإلهلامية بال توقف وال ترتيب مقدمات وال تلقني معلم .وتنجيل يف نفسه

املعلومات كام تنجيل املرئيات يف املرآة الصافية ال غطش فيها وال إهبام.»..

العا�شر :الزيادة امل�ستمرة للعلوم:

حيث ورد يف بعض الروايات الرشيفة َّ
أن اإلمام يف ازدياد مستمر للعلوم ،منها
ما روي َع ْن ُز َر َار َة َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َج ْع َف ٍرَ ي ُق ُ
ولَ « :ل ْولاَ َأنَّا َن ْز َدا ُد ألَ ْن َفدْ نَاَ .ق َالُ :ق ْل ُت:

ك ُع ِر َض َعلىَ رس ِ
ون َش ْيئ ًا لاَ َي ْع َل ُمه َر ُس ُ
ت َْز َدا ُد َ
َان َذلِ َ
ول
ول اهلل؟ َق َالَ :أ َما إِنَّه إِ َذا ك َ
َ ُ
(((
اهللُ ث َّم َعلىَ األَئِ َّم ِةُ ،ث َّم ا ْنت ََهى األَ ْم ُر إِ َل ْينَا».
ورب سائل يتساءل :إن كان النبي قد بينّ احلالل واحلرام فام مورد هذه الزيادة؟
اجلواب فيام روي عن سليامن قال« :سألت أبا عبد اهلل فقلت :جعلت فداك،

سمعتك وأنت تقول غري مرة لوال أنا نزاد ألنفدنا .قال :أما احلالل واحلرام ،فقد واهلل
أنزله اهلل عىل نبيه بكامله وال يزاد االمام يف حالل وال حرام .قال :فقلت :فام هذه الزيادة؟

قال :يف سائر األشياء سوى احلالل واحلرام».

(((

احلادي ع�شر :النامو�س:

وهو عبارة عن كتاب فيه أسامء الشيعة ك ّلهم ،فأهل البيت يعرفون شيعتهم

اب َل ْو لاَ َأ َّن َاأل ِئ َّم َةَ ي ْز َدا ُد َ
ون َلن َِفدَ َما ِعنْدَ ُه ْم ح.3
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 255ب ُ
((( بصائر الدرجات للصفار ص  413باب  9ح .5
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بواسطته.

عىل عيل بن احلسني،
عن رجل من بني حنيفة ،قال :كنت مع ّ
عمي فدخل ٰ

أي يشء هذه الصحف ُجعلت فداك؟قال:
فرأى بني يديه صحائف ينظر فيها ،فقال لهّ :
ٰ

«هذا ديوان شيعتنا» ،قال :أفتأذن أطلب اسمي فيه؟! قال« :نعم» ،فقال :فإنيّ لست أقرأ

عمي،
عىل الباب فتأذن له يدخل حت َّٰى يقرأ؟! قال« :نعم» ،فأدخلني ّ
و ابن أخي معي ٰ
ورب الكعبة ،قال:
فأول يشء هجمت عليه اسمي ،فقلت :اسمي ّ
فنظرت يف الكتابَّ ،
عمي .فقال عيل بن
ثم وجدت اسم ّ
وحيك ،فأين أنا؟ فجزت بخمسة أسامء أو ستَّة ّ

إن اهلل خلقنا
عىل واليتنا ال يزيدون وال ينقصونَّ ،
احلسني« :أخذ اهلل ميثاقهم معنا ٰ

سجني وخلق
عدونا من ّ
أعىل ع ّليني وخلق شيعتنا من طينتنا أسفل من ذلك ،وخلق ّ
من ٰ

أولياءهم منهم من أسفل ذلك»(((.

عمن رواه ،عن ح ّبابة الوالبية(((،
وعن ابن ّ
فضال ،عن ظريف بن ناصح وغريهَّ ،
إن يل ابن أخ وهو يعرف فضلكم ،وإنيّ ُأ ِحب أن ت ِ
قالت :قلت أليب عبد اهللَّ :
ُعلمني
ُّ

أمن شيعتكم؟ قال« :و ما اسمه؟» ،قالت :قلت :فالن بن فالن .قالت :فقال« :يا فالنة،

ثم نظر فيها فقال :نعم هو ذا
هات الناموس ،فجاءت بصحيفة حتملها كبرية ،فنشـرهاّ ،

اسمه و اسم أبيه هاهنا»(((.

األئمة
((( بحار األنوار  121 :26و /122ح  ،11عن بصائر الدرجات /191 :باب ما عند َّ
من ديوان شيعتهم /...ح .2
«إن ح ّبابة الوالبية كان إذا وفد الناس ٰإىل معاوية وفدت
((( عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل ،قالَّ :
عىل بطنها من العبادة( .»...بصائر
إىل احلسني ،وكانت امرأة شديدة االجتهاد قد يبس جلدها ٰ
هي ٰ
األئمة من ديوان شيعتهم /...ح .)4
الدرجات /191 :باب ما عند َّ
األئمةمن
((( بحار األنوار  /121 :26ح  ،10عن بصائر الدرجات /190 :باب ما عند
َّ
ديوان شيعتهم /...ح .1
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الثاين ع�شر :التو�سم:

عىل متييز النوايا واخلفايا واال ّطالع عليها من خالل نظر العني،
ّ
التوسم هو القدرة ٰ

ألي أحد كام هو واضح ،إنَّام تكون للمؤمنني الذين وصلوا إ ٰىل
وهذه القدرة ال تكون ّ

مراتب كاملية تهُ ِّيئهم هلذا املقام.

وهي كام رصحت الروايات الشـريفة سيكون عند اإلمام املهدي .فعن اإلمام

عىل رؤوسهم
إىل القائم وأصحابه يف نجف الكوفةَّ ،
كأن ٰ
الباقر« :كأنيّ أنظر ٰ
وخلِقت ثياهبم ،متنكّبني قس ّيهم ،قد أ َّثر السجود بجباههم،
الطري ،قد شنت مزادهمُ ،

قوة أربعني
ليوث بالنهار رهبان بالليلَّ ،
عطى الرجل منهم َّ
كأن قلوهبم زبر احلديدُ ،ي ٰ

رجالً ،ويعطيهم صاحبهم التوسم ،ال يقتل أحد منهم اَّإل كافر ًا أو منافق ًا ،فقد وصفهم
ِ
ٍ ِ
بالتوسم يف كتابه﴿ :إِ َّن فيِ ذلِ َ
ني﴾(((»(((.
اهلل
ك لآَ يات ل ْل ُمت ََو ِّسم َ
ّ

ك لآَ ٍ
و َع ْن محُ َ َّم ِد ْب ِن ُم ْس ِل ٍم َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍر فيِ َق ْو ِل اهلل﴿« :إِ َّن فيِ ذلِ َ
يات
ِ
ِ
ني﴾((( َق َالُ :ه ُم َاألئِ َّم ُةَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهلل :ا َّت ُقوا فِ َر َاس َة المُْ ْؤ ِم ِن َفإِنَّه
ل ْل ُمت ََو ِّسم َ
(((
َينْ ُظ ُر بِن ِ
ُور اهلل.»
ف المُْج ِرم َ ِ
يامه ْم
ون بِس ُ
وعن معاوية الدهني عن أيب عبد اهلل يف قول اهللُ ﴿ ي ْع َر ُ ْ ُ
َفي ْؤ َخ ُذ بِالن يِ
َّواص َوالأْ َ ْقدامِ﴾((( .فقال« :يا معاوية ،ما يقولون يف هذا؟ قال :قلت:
ُ

يزعمون أن اهلل تبارك وتعاىل يعرف املجرمون بسيامهم يوم القيمة فيأمر هبم فيؤخذ

((( احلجر.75 :
((( منتخب األنوار املضيئة.344 :
((( احلجر.75 :
اب َأ َّن المُْت ََو ِّس ِم َني ا َّل ِذي َن َذك ََر ُه ُم اهلل َت َعالىَ فيِ ِكتَابِه ُه ُم َاأل ِئ َّم ُة
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 218ب ُ
ِ
ِ
يم ح.3
والسبِ ُيل ف ِيه ْم ُمق ٌ
َّ
((( الرمحن .41
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قال :فقال يل :وكيف حيتاج اجلبار تبارك وتعاىل إىل معرفة خلق أنشأهم وهو

خلقهم؟!

قال :فقلت :فام ذاك ،جعلت فداك؟

قال :ذلك لو قد قام قائمنا اعطاء اهلل السيام ،فيأمر بالكافر فيؤخذ بنواصيهم

وأقدامهم ثم خيبط بالسيف خبط ًا».

(((

وبعد أن علمنا مصادر علم األئمة بشكل امجايل ،ينبغي ْ
أن نلتفت إىل رضورة

أن ال نطلب العلم إال منهم .وقد جاء يف وصية أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه
عليه إىل كميل بن زياد :يا كميل ال تأخذ إال عنا تكن منا.

(((

حممد بن مسلم ،قال :سمعت أبا جعفر يقول« :ليس عند أحد
كام روي عن ّ

حق اَّإل ما خرج منّا أهل
حق وال صواب ،وال أحد من الناس يقضـي بقضاء ٍّ
من الناس ٌّ
ُ
عيل.(((»
البيت ،وإذا تش َّعبت هبم األمور كان اخلطأ منهم والصواب من ٍّ
أن أعاملنا تعرض عليهم ،وكل مؤمن بيده ْ
أن نأخذ بعني االعتبار َّ
كام علينا ْ
أن يدخل

السـرور عىل قلب اإلمام أو حيزنه ،يف مكاتبة اإلمام املهدي للشيخ املفيد ; يقول فيها:

«فليعمل ُّ
كل امرئ منكم بام يقرب به من حم َّبتنا ،ويتجنَّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا،
عىل حوبة»(((.
َّ
فإن أمرنا بغتة فجاءة حني ال تنفعه توبة وال ينجيه من عقابنا ندم ٰ

((( بصائر الدرجات للصفار ص  376باب  17ح .8
((( حتف العقول للحراين ص .171
احلق يف يد الناس إلاَّ ما خرج من عند
((( الكايف للكليني  /399 :1باب أنَّه ليس يشء من ِّ
األئمة /...ح .1
َّ
((( االحتجاج للطربيس  323 :2و.324

عقيدتنا يف طاعة الأئمة
قال الشيخ:

«عقديتنا يف طاعة األئمة

وأنم الشهداء عىل
ونعتقد َّ
أن األئمة هم أولو األمر الذين أمر اهلل بطاعتهم ،هّ

وأنم عيبة علمه وترامجة وحيه
وأنم أبواب اهلل والسبل إليه واألدالء عليه ،هّ
الناس ،هّ

وأركان توحيده وخزان معرفته ،ولذا كانوا أمان ًا ألهل األرض كام أن النجوم أمان
ألهل السامء عىل حدِّ تعبريه .وكذلك -عىل حدِّ قوله أيض ًا« -أن مثلهم يف هذه األمة

وأنم حسبام جاء يف الكتاب
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن خت ّلف عنها غرق وهوى» ،هّ
املجيد ِ
وأنم الذين أذهب اهلل
ون لاَ َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
﴿ع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون﴾ هّ
عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا.

أن أمرهم أمر اهلل ،وهنيهم هنيه ،وطاعتهم طاعته ،ومعصيتهم معصيته،
بل نعتقد ّ

ووليهم وليه ،وعدوهم عدوه ،وال جيوز الرد عليهم ،والراد عليهم كالراد عىل الرسول

والراد عىل الرسول كالراد عىل اهلل .فيجب التسليم هلم واالنقياد ألمرهم واألخذ
بقوهلم.

يصح
أن األحكام الرشعية اإلهلية ال تستقى إال من نمري مائهم ،وال
وهلذا نعتقد ّ
ُّ

أخذها إال منهم ،وال تفرغ ذمة املكلف بالرجوع إىل غريهم ،وال يطمئن بينه وبني اهلل
إىل أنه قد أدى ما عليه من التكاليف املفروضة إال من طريقهم .هّأنم كسفينة نوح من

ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق يف هذا البحر املائج الزاخر بأمواج الشبه والضالالت،
67
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واالدعاءات واملنازعات.

وال هيمنا من بحث اإلمامة يف هذه العصور إثبات هّأنم هم اخللفاء الرشعيون وأهل

السلطة اإلهلية ،فإن ذلك أمر مىض يف ذمة التاريخ ،وليس يف إثباته ما يعيد دورة الزمن

من جديد أو يعيد احلقوق املسلوبة إىل أهلها .وإنّام الذي هيمنا منه ما ذكرنا من لزوم
الرجوع إليهم يف األخذ بأحكام اهلل الرشعية ،وحتصيل ما جاء به الرسول األكرم عىل

وأن يف أخذ األحكام من الرواة واملجتهدين الذين ال
الوجه الصحيح الذي جاء بهّ .

يستقون من نمري مائهم وال يستضيئون بنورهم ابتعاد ًا عن حمجة الصواب يف الدين،
وال يطمئن املكلف من فراغ ذمته من التكاليف املفروضة عليه من اهلل؛ ألنّه مع فرض

وجود االختالف يف اآلراء بني الطوائف والنحل فيام يتعلق باألحكام الرشعية اختالف ًا

ال يرجى معه التوفيق ،ال يبقى للمكلف جمال أن يتخري ويرجع إىل أي مذهب شاء ورأى
اختار ،بل ال بد له أن يفحص ويبحث حتى حتصل له احلجة القاطعة بينه وبني اهلل

ٍ
ٍ
خاص يتيقن أنّه يتوصل به إىل أحكام اهلل وتفرغ به ذمته من التكاليف
مذهب
عىل تعيني
أن يقطع بفراغ ذمته منها،
املفروضة ،فإنّه كام يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه جيب ْ
فإن االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
ّ

والدليل القطعي ٌ
دال عىل وجوب الرجوع إىل آل البيت وأهنم املرجع األصيل بعد

النبي ألحكام اهلل املنزلة .وعىل األقل قوله عليه أفضل التحيات «إنيّ قد تركت فيكم

ما أن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبد ًا :الثقلني ،وأحدمها أكرب من اآلخر ،كتاب اهلل

ٌ
عيل
حبل ممدو ٌد من السامء إىل األرض ،وعرتيت أهل بيتي .أال هّ
وإنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
احلوض» .وهذا احلديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة.

فد ِّقق النظر يف هذا احلديث اجلليل جتد ما يقنعك ويدهشك يف مبناه ومعناه ،فام

«إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبد ًا» والذي تركه فينا مها الثقالن
أبعد املرمى يف قولهْ :

مئألا ةعاط يف انتديقع
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ِ
ٍ
ٍ
يكتف بالتمسك بواحد منهام فقط ،فبهام مع ًا لن نضل
واحد ومل
كأمر
معا إذ جعلهام
بعده أبد ًا.

وما أوضح املعنى يف قوله« :لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض» فال جيد اهلداية أبدا

من فرق بينهام ومل يتمسك هبام معا .فلذلك كانوا «سفينة النجاة» و «أمان ًا ألهل األرض»

ومن خت ّلف عنهم غرق يف لجُ ج الضالل ومل يأمن من اهلالك .وتفسري ذلك بحبهم فقط من

دون األخذ بأقواهلم واتباع طريقهم هروب من احلق ال يلجأ إليه إال التعصب والغفلة
عن املنهج الصحيح يف تفسري الكالم العريب املبني ».انتهى.

إن بحث لزوم طاعة األئمة يرتتب عىل بحث االعرتاف بإمامتهم اً
َّ
أول،
عقل ــ ال يمكن أن تلزم عىل ٍ
ومسوغ؛ َّ
والطاع ُة ــ كام هو ثابت اً
ألن
أحد إال لسبب
ّ
األصل هو عدم لزوم طاعة اآلخر ،فإذا لزمت الطاعة عىل ٍ
أحد كان له احلق ْ
أن يسأل:

ملاذا لزمت؟ ما سبب لزومها؟

�أ�سباب �أو مقت�ضيات لزوم الطاعة
هناك عدّ ة ُمقتضيات تقتيض عىل الفرد لزوم طاعته للغري اً
عقل ،وهي:
ِ
األولْ :
قادرا
أن يكون ذلك الغري ُمنع اًم عىل الفرد ،كام إذا كان خال ًقا أو راز ًقا أو كان ً
ٍ
حينئذ ناب ًعا إما من لزوم شكر ا ُملنعم ،فالعقل
وذلك الفرد عاجز ،فيكون لزوم الطاعة
حيكم بلزوم شكر اهلل اً
مثل؛ ألنه أخرج ذلك الفرد من كتم العدم إىل حيز الوجود،

ورزقه بمختلف النعم ،أو يكون لزوم الطاعة ناب ًعا من االحتياج ،كاحتياج العاجز إىل
القادر ،واحتياج اجلاهل إىل العامل ،فالنبي موسى عندما طلب من اخلرض أن

يع ّلمه ،أمره اخلرض بالطاعة كام يف القصة التي ذكرها القرآن الكريم ،ومن املناسب
اإلشارة إىل َّ
أن النبي موسى كان أعلم من اخلرض ،وأما اتباعه إ ّياه ألجل التعلم فله

ختريج ليس هذا حمل ذكره.
ٌ
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الثاينْ :
أن تكون طاعة الغري مؤدية إىل إرضاء من جتب طاعته ،كام إذا علم العبد

وبصورة قطعيةَّ -أن امتثاله ألوامر ابن املوىل الصغري من األمور التي حتقق رضا املوىل،
ٍ
أيضا ،حتصي ً
ال
أمرا حسنًا ،بل ويأمره بذلك ً
فالعقل حينئذ جيد طاعة العبد البن املوىل ً
لرضا املوىل نفسه.

وقد ورد نظري هذا املقتيض يف بعض الروايات الرشيفةُ ،م ِ
لز ًما املسلمني بطاعة أهل

«إن اهلل يرىض لرضا فاطمة» ،فالعقل هنا
البيت كام روي عن النبي األكرمَّ :
ُي ِ
لزم املسلمني قاطب ًة بطاعة السيدة فاطمة وإرضائها إرضا ًء هلل.

ٍ
الثالثْ :
شخص ما ،كأمر امللك عبده بالذهاب مع
أن يأمر من جتب طاعته بإطاعة
ٍ
فحينئذ يوجب العقل عىل العبد أن يطيع
فالن ،وأن يسمع أمره كام لو أنه أمر امللك،

فالن ًا طاع ًة للملك ،فإن مل يطِع هذا العبد فالن ًا كان ُمال ًما ومذمو ًما عند العقالء؛ ألنه

عندما خالف فالن ًا ومل ُيطعه ،فإنَّه يف احلقيقة خالف امللك ومل ُيطع ُه.

ِ
ين
وبنا ًء عىل هذا ا ُملقتيض وجبت طاعة الرسول األكرم ،يف قولهَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول الأْ َ ْم ِر ِمنك ُْم﴾((( ،وبام َّ
ول َو ُأ يِ
جتب طاعته عىل
أن اهللُ 
َآمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ

مجيع املخلوقات ،وقد أمر بإطاعة الرسول ،فقد وجبت طاعته عىل مجيع املخلوقات

شخص االكتفاء بطاعته هلل دون طاعة الرسول كان ُمال ًما
أيضا ،فإن ادعى
ً
ٌ
ومذمو ًما بنظر العقالء ،متا ًما كالعبد الذي خا َلف أمر امللك يف املثال السابق ،بل كان
أكثر منه وأشد؛ َّ
أي ألجل اململوكية
ألن وجوب طاعة العبد للملك وجوب عريضّ ،
االعتبارية ،لكونه ملك ًا عليهْ ،
تنحى عن امللوكية أو ُغ ِصبت منه ،فلربام ينتفي
فإن هو ّ

دائم وأبدً ا ويف ِّ
كل زمان ومكان
لزوم طاعته عىل العبد ،وأما طاعة اهلل فهي واجبة اً
بل ويف ِّ
كل عاملٍ من العوامل كلها .وعليه َّ
فإن عدم طاعة الرسول األكرم إنام هي عدم

((( النساء .59
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طاعة اهلل ومن ثم فهي معصية له.
ِ
يكتف القرآن الكريم بأمره بطاعة الرسول وأويل األمر يف اآلية املتقدمة،
ومل

الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َوما هَناك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا َّت ُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ
بل وقال ً
أيضاَ :
﴿وما آتاك ُُم َّ
َش ِديدُ ا ْل ِع ِ
قاب﴾(((حيث أوجب اهلل طاعة الرسول األكرم عىل مجيع املسلمني،

وأمرهم بوجوب األخذ بام يأتيهم من أوامر واالنتهاء عماّ هناهم عنه ،وقد أمر الرسول
ٍ
بعدئذ
األكرم بوجوب طاعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،فمن خا َلف ذلك
ومل ُيطِع اإلمام علي ًا فهو يف حقيقة األمر مل ُيطِع الرسول األكرم ،ومن ثم مل ُيط ِع

اهلل؛ لذا ورد يف احلديث املشهور عن الرسول األكرم« :أهيا الناس ،من عىص علي ًا

فقد عصاين ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن أطاع علي ًا فقد أطاعني ،ومن أطاعني

فقد أطاع اهلل».

(((

وهذا هو معنى أن الراد عليهم كالراد عىل اهلل  وهو عىل حدِّ الرشك باهلل.
ِ
وس َل ْيماَ ُن ْب ُن َخالِ ٍد َعلىَ َأ يِب َع ْب ِد اهلل
فقد روي عن َسعيد األَ ْع َرج َق َالَ :د َخ ْل ُت َأنَا ُ
ِِ
ِ
وما هَنَى َعنْه ُينْت ََهى
اء َع ْن َأم ِري المُْ ْؤمن َ
نيُ ي ْؤ َخ ُذ بِهَ ،
َفا ْبتَدَ َأنَا َف َق َالَ «:يا ُس َل ْيماَ ُنَ ،ما َج َ
ول اهلل ولِرس ِ
َعنْهَ ،جرى َله ِم َن ا ْل َف ْض ِل ما َجرى لِرس ِ
ول اهلل ا ْل َف ْض ُل َعلىَ جمَِي ِع َم ْن
َ ُ
َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني فيِ شيَ ْ ء م ْن َأ ْحكَامه َكالمُْ َع ِّي ِ
ب َعلىَ اهلل و َعلىَ
ب َعلىَ َأم ِري المُْ ْؤمن َ
َخ َل َق اهلل ،المُْ َع ِّي ُ
ِ
(((
والرا ُّد َع َل ْيه فيِ َص ِغ َري ٍة َأ ْو َكبِ َري ٍة َعلىَ َحدِّ الشرِّ ْ ِك بِاهلل.»..
َر ُسولهَّ ،
ٍ
بمؤيدات وأوامر رشعية ،كان اللزوم والوجوب
فإذا ُأيدَ ت هذه املؤيدات العقلية

ال مناص منه وال مهرب ،وهذا ما ندّ عيه يف لزوم طاعة أهل البيتَّ ،
فإن مجيع
((( احلرش 7
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .373
َان َاأل ْر ِ
اب َأ َّن َاأل ِئ َّم َة ُه ْم َأ ْرك ُ
ض ح.2
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 197ب ُ

72

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

مقتضيات الطاعة متوفرة فيهم وال سبيل للنجاة إال بطاعتهم واالمتثال ألوامرهم.

واخلُالصةَّ :
أن طاعة أهل البيت هلا أسباهبا العقلية والنقلية (الرشعية)،

وقبل الولوج يف األدلة النقلية (الرشعية) التي توجب طاعتهم ،ال ُبدَّ من اإلشارة

إىل مالحظات مهمة.
مالحظات مهمة:

الأوىل� :أن طاعة �أهل البيت عني يف طاعة الر�سول

نعتقدُ َّ
أن طاعة األئمة ليست يف عرض طاعة اهلل ورسوله بل هي يف

أن طاعتهم مرتشحة من طاعة رسول اهلل ونابعة منها ،كام َّ
طوهلا ،ومعنى ذلكَّ :
أن

طاعة الرسول هي األخرى نابعة من طاعة اهلل .

يصح أن ُيشكل علينا أحد بدعوى أننا نطيع أهل البيت أكثر
ومعه ،فال
ُّ

من طاعتنا لرسول اهلل أو أننا نقدِّ م طاعتهم عىل طاعته؛ وذلك َّ
ألن طاعتنا ألهل
البيت إنَّام هي يف حقيقتها طاعة للرسول؛ ألنه هو من أمرنا بطاعتهم.

فاإلشكال املذكور ال صحة له وال واقع ،بل عىل العكس ،هم من عىص الرسول

األكرم ومل ُيطيعوه إذ مل يأمتروا بأوامره ،وما متسكهم به إال كتمسكهم بسائر الشبهات

وزورا والناجتة عن جهلهم وعدم معرفتهم
ظلم
ً
التي يسددوهنا إزاء املدرسة اإلمامية اً
بالعقيدة احل ّقة هلذه املدرسة الطاهرة ،وهم ال ُيعذرون فيه بعد ْ
أن ب ّينها ووضحها
األئمة بأنفسهم ،وأكّدوا َّ
أن كل ما عندهم هو من رسول اهلل كام أكد أمريهم
أمري املؤمنني أنّه ما هو إال عبد من عبيد ٍ
(((
حممد.

((( الكايف للكليني ج 1ص  90باب ا ْلكَو ِن والمَْك ِ
َان ح.5
ْ
َ ُ
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الثانية� :أنَّ معنى طاعة �أهل البيت تعني التايل:

/1أن أخذ أحكام اإلسالم وتفسري القرآن والقضاء يف األمور املتنازع عليها َّ
َّ
وكل
ٍ
بطريق واحد هو طريقهم ،وهذا يعني
ما يتعلق بالتكاليف الرشعية سينحرص

أن أخذ العلم «أي التكاليف الرشعية واحلالل واحلرام والتفاسري »...جيب ْ
أن يكون

منهم ال من غريهمَّ ،
فإن أخذ العلم الرشعي منهم يساوق طاعتهم ،والعكس

بالعكس ،وهذا ما أشار له الشيخ بعبارته« :وهلذا نعتقد َّ
أن األحكام الرشعية اإلهلية
ال تُستقى إال من نمري مائهم ،وال يصح أخذها إال منهم،وال تفرغ ذمة املكلف بالرجوع

إىل غريهم.»...

/2ويتفرع عليه :أن طاعتهم تعني ترجيح وتقديم قوهلم عىل قول غريهم

فيام لو تعارضا واختلفا ،اً
شخص ما وكان سفره ليس فيه معصية وال
فمثل لو سافر
ٌ

سفر عمل وال بنية إقامة ملدة عرشة أيام ،فام حكم صالته؟ ومن أين يستقيه؟ هل يأخذ

بام حتكم به مدرسة أهل البيت وهو ْ
أن ُيقرص يف صالته ،أو بام حتكم به مدارس
غريهم وهو التخيري بني القرص والتامم؟

فهنا حكامن متعارضان ،وا ُملطيع ألهل البيت ال خيتار سوى أحكامهم ،بل

قرصا،
ال ُيفكر بأن يعمل يو ًما بأحكام سواهم ولو جمرد تفكري ،ولذا فإنَّه يؤدي صالته ً

للمقايسة بني قوهلم وقول غريهم ،إذ ال معنى لالجتهاد مقابل النص؛ ألن
بل ال معنى ُ

﴿وما
قوهلم إنَّام هو قول رسول اهلل ،وقوله معصوم بنص القرآن الكريمَ :
ِ
(((
وحى﴾
َينْط ُق َع ِن الهَْ ٰ
وى .إِ ْن ُه َو اَّإِل َو ْح ٌي ُي ٰ

فقوهلم نص رشعي ،وأما قول غريهم فال يعدو ْ
أن يكون اجتها ًدا شخصي ًا غري
ٍ
ٍ
جيوز وضع كال القولني
وحينئذ ما من
مستند عىل دليل قطعي رشعي ًا كان أو عقلي ًا،
عاقل ِّ

((( النجم .4- 3
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عىل منضدة املقايسة ،وبالتايل َّ
دائم هو ا ُملقدّ م ،وهذا معنى طاعتهم.
فإن قوهلم اً

ال�ث��ال�ث��ة :ه�ن��اك ف��رق ب�ين االع �ت�راف ال�ن�ظ��ري واالع�ت��راف العملي ب�ط��اع��ة �أه��ل
البيت.
فاالعرتاف النظري هو جمرد االعتقاد َّ
بأن أهل البيت هم خلفاء لرسول

اهلل ،واقتصار االعرتاف بطاعتهم عىل املستوى النظري ال يؤدي إىل الطاعة العملية،
أن من يعرتف من املخالفني َّ
بدليل َّ
بأن عل ًيا هو خليفة لرسول اهلل إال أنَّه اخلليفة

الرابع ،فهو يعتقد بإمامة أمري املؤمنني لكن يف مقام الطاعة ُيقدِّ م طاعة غريه عليه،

فيقول بسنة رسول اهلل وسنة الشيخني ،أي ال مكان لطاعة أمري املؤمنني وسنته

أساسا!
لديه ً

فاالعرتاف النظري هبم ال بد أن يستتبعه عمل بام يقولون ويأمرون به ،أي أن

تتحول الطاعة من النظرية إىل العملية ،فهذا هو املنجي.
الأدلة الدالة على لزوم طاعة �أهل البيت:

الدليل الأول :ا�ستلزام مفهوم الإمامة لوجوب الطاعة.

َّ
إن معنى اإلمامة يف حدِّ نفسه يستلزم وجوب الطاعة ،فال معنى إلما ٍم ال ُيطاع،

فهذا بمثابة التفرقة بني الذات والذايت ،كالتفرقة بني اإلنسان والناطق؛ ألنه تقدم َّ
أن

معنى اإلمامة هي اخلالفة عن رسول اهلل يف مجيع شؤونه ووظائفهَّ ،
وأن الفرق بني
النبي واإلمام ينحرص بالوحي الرسايل ،وحيث َّ
إن وظائف وشؤون النبي ال تتم

إال بالطاعة ،فلذلك من يقوم مقام النبي (صلىّ اهلل عليه وآله) يف تلك الشؤون جيب ْ
أن
ُيطاع.

وبعبارة أخرى :حيث َّ
إن تلك الوظائف ال تتم وال تتفعل إال إذا كان املسلمون
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يطيعون رسول اهلل ،كذلك من يقوم مقام النبي يف تلك الوظائف ال يتم إال
ُون َحتَّى يحُ َ ك ُِّم َ
بطاعة املسلمني له ،وهم األئمة ،قال﴿ :فَلاَ َو َر ِّب َ
وك
ك لاَ ُي ْؤ ِمن َ
(((
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِيم﴾
فِيماَ َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم لاَ يجَِدُ وا فيِ َأن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ممَِّّا َق َض ْي َ
وهذا األمر نفسه جيري يف أئمة أهل البيت.

إ ًذا لزوم الطاعة نابع من نفس االعتقاد باإلمامة ،وإال كان شبه التفرقة بني الذات

والذايت.

الدليل الثاين :حديث الثقلني:

حديث ثابت عند ٍّ
ٌ
كل من العامة واخلاصة ،وبتعبري بعض العلامء أنه حديث
وهو

حديث متواتر ُم َت َفق عليه ْ
ٌ
وإن
ال ُيدانيه يف الثبوت حديث سوى حديث الغدير ،فهو
حرفوه بتبديل عبارة «كتاب اهلل
حصل بعض التحريف يف بعض الكتب العامية ،حيث ّ

وعرتيت» بـ«كتاب اهلل وسنتي» ،وقد ورد هذا احلديث بألفاظ عديدة ومعناها واحد.

فقد روي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل« :إين تارك فيكم أمرين:

أحدمها أطول من اآلخر :كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض ،وعرتيت ،أال
وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض.»..

(((

وأما من حيث داللته ،فإنَّه وما يحُ يط به من قرائن ُّ
يدل عىل العديد من الدالالت

وضحت ُمراد الرسول األكرم من احلديث ما
املهمة ،ومن أهم تلك القرائن التي ّ

ورد يف بعض الروايات بأن العالقة بني القرآن والعرتة هي كالعالقة بني السبابتني ،ال
بني الوسطى والسبابة ،لئال تزيد إحدامها عىل األخرى ،فقد روي أنه َق َال َر ُس ُ
ول اهلل

((( النساء .65
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  65ح  .97وانظر مسند أمحد بن حنبل ج 3ص  14وسنن الرتمذي
ج 5ص  329وغريها من املصادر.

76

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

فيِ ِ
ْت فِيك ُْم َأ ْم َر ْي ِنَ ،ل ْن ت َِض ُّلوا َب ْع ِديَ ،ما
آخ ِر ُخ ْط َبتِه َي ْو َم َق َب َضه اهلل إِ َل ْيه« :إِنيِّ َقدْ ت ََرك ُ
ِ
َاب اهلل وعِترْ َ يِت َأ ْه َل َب ْيتِيَ ،فإِ َّن ال َّلطِ َ
يف الخَْ بِ َري َقدْ َع ِهدَ إِ يََّل َأ هَّنُماَ َل ْن
إِ ْن مَت َ َّس ْكت ُْم هِبِماَ  :كت َ
َي ْفترَِ َقا َحتَّى َي ِر َدا َع يََّل الحَْ ْو َض ك ََها َتينِْ -وجمَ َ َع َبينْ َ ُم َس ِّب َح َت ْيه -ولاَ َأ ُق ُ
ول ك ََها َتينِْ -وجمَ َ َع
ِ
اها األُ ْخ َرىَ ،فت ََم َّسكُوا هِبِماَ لاَ ت َِز ُّلوا ولاَ ت َِض ُّلوا،
َبينْ َ المُْ َس ِّب َحة وا ْل ُو ْس َطىَ -فت َْسبِ َق إِ ْحدَ مُ َ
(((
وه ْم َفت َِض ُّلوا».
ولاَ َت َقدَّ ُم ُ
وهناك عدة دالالت يف حديث الثقلني ،نذكر منها:

األوىل :داللته عىل إمامة أهل البيت ،فكام َّ
أن القرآن الكريم إمام الناس

وطاعته الزمة عليهم ،فكذلك هم أهل البيت بمقتىض املساواة واإلقران بينهام.
ِ
الثانية :داللته عىل عصمة أهل البيت ،فكام َّ
تاب
﴿وإِ َّن ُه َلك ٌ
أن القرآن معصو ٌم َ
يل ِمن حكِي ٍم حمَِ ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يد﴾((( فكذلك
َع ِزيزٌ ال َي ْأتيه ا ْلباط ُل م ْن َبينِْ َيدَ ْيه َوال م ْن َخ ْلفه َتن ِْز ٌ ْ َ
الثقل الثاين الذي ُق ِر َن به ،وهم أهل البيت.

إن القرآن الكريم ﴿إِ َّن َ
الثالثة :داللته عىل اهلداية ،فحيث َّ
آن هَ ْي ِدي لِ َّلتِي ِه َي
هذا ا ْل ُق ْر َ
َأ ْق َو ُم﴾((( ،فكذلك من ُق ِرنوا به ،وهم أهل البيت فهم هيدون إىل الطريق األقوم.
أن اهلداية إنَّام تتحقق هبام م ًعا عىل نحو ِّ
الرابعة :داللته عىل َّ
الكل املجموعي ،ونقصد

مطلوب ،ولتقريب املعنى نرضب اً
ِّ
مثال:
بالكل املجموعي أن املجموع بام هو جمموع
ٌ

ِّ
طلبت منك إكرام ّ
بالكل يف قويل الكل املجموعي
كل من يف الدار ،وكنت أقصد
لو
ُ
كل ٍ
االستغراقي ،فاالمتثال هلذا األمر إنَّام يكون بإكرام ّ
فرد يف الدار ،فلو كان عددهم

مثال (ٍ )100
ممتثل لألمرْ ،
فرد ،فقد وجب إكرامهم كلهم لتكون اً
أكرمت ( )99فر ًدا
فإن
َ
اب َأ ْدنَى َما َيك ُ
ُون بِه ا ْل َع ْبدُ ُم ْؤ ِمن ًا َأ ْو كَافِر ًا َأ ْو َضاالًّ -ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 415ب ُ
((( فصلت 42 – 41
((( اإلرساء 9
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ٍ
اً
عندئذ إنّك امتثلت لألمر بنسبة ( ،)99بل ُيقال :إنّك مل متتثل األمر
مثل ،فال ُيقال عنك

أصالً ،وتستحق عقوبة من مل يمتثل األمر رأس ًا.

وعليهَّ ،
أي
فإن قوله« :ما ْ
إن متسكتم هبام» ،هو عىل نحو الكُيل املجموعيّ ،

َّ
طهرة) م ًعا،
إن اهلداية وعدم الضاللة تتحقق بالتمسك هبام (القرآن الكريم والعرتة ا ُمل ّ
هيتدي أبدً ا من أخذ بأحدمها دون
فبهام م ًعا هيتدي ا ُملك َّلفون وينجون من الضاللة ،ولن
َ

هيتدي أبدً ا من متسك ببعض العرتة دون بعض؛ وذلك َّ
ألن العرتة تعني
اآلخر ،كام لن
َ
ٍ
واحد منهم ،فهو كمن مل يؤمن بجميعهم أصالً.
اثني عرش إما ًما ،ومن مل يؤمن ولو بإما ٍم

وعليهَّ ،
فإن من قال باالكتفاء بكتاب اهلل دون العرتة فهو ضال ،وهو ممن انقلب
ِِ
ول َقدْ َخ َل ْ ِ
م َّمدٌ اَّإِل َر ُس ٌ
مات
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َ
﴿وما حُ َ
عىل عقبيه يف قوله تعاىل َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ِ
ِ
ب َع ٰىل َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َي ُض َّـر اهللَ َش ْيئ ًا َو َس َي ْج ِزي اهللُ
َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع ٰىل َأ ْعقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
َّ ِ
(((
ين﴾.
الشاك ِر َ
وقوله ليس بكلمة ٍ
حق يراد هبا باطل ،بل هي كلمة باطلة؛ ملخالفتها كتاب اهلل
العزيز من جهة ،والسنة النبوية املطهرة من ٍ
جهة أخرى.
ومثل من قال باالكتفاء بكتاب اهلل يف الضاللة وعدم اهلداية واالنقالب عىل

األعقاب ،من قال باالكتفاء ببعض األئمة دون بعض ،نحو بعض الفرق الشيعية

كالزيدية والواقفية اً
مثل.

اخلامسة :داللته عىل وجوب طاعة أهل البيت؛ ألمر اهلل باتباع القرآن

الكريم وب��اخت��اذه هاد ًيا وأنّ��ه شفاء ملا يف ال��ص��دور؛ وذل��ك بمقتىض االق�تران بينه
وبينهم.

السادسة :داللته عىل َّ
أن األرض ال ختلو من إمام؛ وذلك لإلقران بينهام يف قوله:

((( آل عمران .144
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«وإنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض» ،والقرآن الكريم ٍ
دستورا لألمة ومرج ًعا
باق
هَّ
ً
ّ
هلا ما بقيت األرض ،فالعرتة اهلادية هي األخرى باقية ما بقيت األرض مرج ًعا وهاد ًيا.

أيضا رضورة وجود اإلمام الثاين عرش يف زمننا هذا؛ َّ
ألن
كام ُيثبت هذا احلديث ً

القول بعدم وجوده يلزم منه التفكيك بني القرآن الكريم والعرتة الطاهرة ،ويلزم من
عيل احلوض» ،وحاشاه من ذلك،
هذا تكذيب النبي إذ قال« :لن يفرتقا حتى يردا ّ

وحيث َّ
إن النبي ال يكذب فال ُبدَّ من انطباق هذا احلديث بتامم معنى الكلمة ،وهذا

ال يتم اال باالعرتاف بوجود االمام الثاين عرش ،وأما مسألة إثبات أنَّه خصوص
اإلمام املهدي دون سواه فإهنا موكول ٌة إىل األدلة النقلية املستفيضة والكثرية التي تدل

ٍ
وبشكل قاطع عىل أنَّه هو وأنَّه املولود يف اخلامس عرش من شعبان ...إىل آخر األدلة
النقلية التي حتدثت عنه (أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء).

ين �آ َم ُنوا �أَطِ ي ُعوا َ
الدليل الثالث :قوله عز من قائلَ ﴿ :يا �أَ ُّيهَا الَّذِ َ
اهلل َو�أَطِ ي ُعوا
(((
ال َّر ُ�س َ
الَ ْم ِر مِ ن ُك ْم﴾.
ول َو�أُوليِ ْ أ

ولالستدالل هبذه اآلي��ة املباركة عىل وج��وب طاعتهم ال ُب��دَّ من تقديم

مقدمات:

ٍ
بصورة منفردة مع اهلل ،وأما
املقدمة األوىل :كلمة (أطيعوا) فعل األمر ،جاءت
ٍ
بصورة مشرتكة لكليهام،
مع الرسول وأويل األمر (عليهم الصالة والسالم) فقد جاءت
وهذا ُّ
يدل عىل َّ
أن هناك اختال ًفا بني حقيقة طاعة اهلل  وبني طاعة (النبي األعظم وأويل

األمر) ،فطاعته واجب ٌة بالذات عىل العباد؛ ألنَّه اخلالق واملدبر والرازق والرب ،وأما
طاعة النبي وأويل األمر فهي واجب ٌة بالعرض؛ أي َّ
ألن اهلل أوجبها.

أن استعامل فعل ٍ
أمر واحد ِّ
ويف نفس الوقت ،فإنه ال خيفى َّ
لكل من الرسول وأويل

((( النساء .59
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األمر ُّ
أي َّ
إن طاعة الرسول تتحقق بطاعة أويل األمر ،وطاعة
يدل عىل وحدة الطاعةّ ،

أويل األمر هي طاعة الرسول.

املقدمة الثانية :من هم أولوا األمر؟
اختلف املفرسون عىل ثالثة أقوال:

الرأي األول :هم األمراء.
الرأي الثاين :هم العلامء.

الرأي الثالث :هم صنف خاص من األمة ،وهم أهل البيت.

ٍ
فهم
بقطع النظر عن الروايات،
وبتأمل قليل يف معنى وجوب طاعة أويل األمرُ ،ي َ

منه وجوب كوهنم معصومني؛ الستحالة أن يأمر اهلل وهو احلكيم بوجوب طاعة من

يمكن أن يعيص وخيطئ ويسهو ،فذلك تغرير باملعصية بال شك.

أن الرأي الثالث هو الصحيح َّ
ومنه يتضح َّ
وأن أويل األمر الواجب طاعتهم هم

أهل البيت املعصومون دون غريهم.

تفصيل ا ُملالزمة بني وجوب الطاعة والعصمة.

ال ُبدَّ ْ
أن يكون من جتب طاعته معصو ًما ،وذلك للنقاط اآلتية:

أولاً  :أطلق اهلل وجوب طاعة أويل األمر ومل ُيق ّيدها بقيد ،مما يعني وجوب

أن ختلو مجيع أوامرهم من ِّ
طاعتهم يف ِّ
كل أوامرهم ،وهذا يستلزم ْ
كل معصية مهام

ٍ
إن أفعال وأقوال وتقريرات ّ
وأن تكون مطابقة ملا يريده اهلل  ،أي َّ
صغرتْ ،
شخص
كل

منهم مطابقة ملا يريده اهلل  ،وهذا هو معنى العصمة.

ويؤيد املعنى املتقدم ُ -مالزمة االطالق يف الطاعة للعصمة -تقييد اهلل ألمره
جاه َ
داك َع ٰىل َأ ْن ت ُْش ِـر َك يِب ما َل ْي َس َل َ
بوجوب طاعة الوالدين مث ً
ك بِ ِه
﴿وإِ ْن َ
ال بقولهَ :
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ِع ْلم َفال تُطِعهام و ِ
صاح ْب ُهام فيِ الدُّ نْيا َم ْع ُروف ًا﴾((( ،فطاعة الوالدين رغم أنهَّا ُق ِرنت بعبادة
ُْ َ
ٌ
ضـى َر ُّب َ
ك َأ اَّل َت ْع ُبدُ وا اَّإِل إِ َّيا ُه َوبِا ْلوالِدَ ْي ِن إِ ْحسان ًا﴾((( ،إال أنهَّا ُمق ّيدة بام
اهلل َ :
﴿و َق ٰ
تقدم ،عىل حني َّ
بأي قيد.
إن طاعة أويل األمر مطلقة ومل تقيد ّ
أن كلمة (أطيعوا) يف اآلية املباركة قد وردت مرتني ،مر ًة ِ
ثان ًيا :تقدّ م َّ
أفردت لألمر

أي لألمر بطاعة الرسول وأويل األمر،
بطاعة اهلل ،وأخرى كانت مشرتكةّ ،

و ُمقتىض االشرتاك بأمر بالطاعة لكليهام هي وحدة الطاعة ،وبام َّ
أن طاعة الرسول عىل

الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َم هَانَاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا﴾(((ألنه
نحو اإلطالق لقولهَ :
﴿و َما َآتَاك ُُم َّ
ِ
وحى﴾(((،
معصو ٌم لقوله ّ
﴿و َما َينْط ُق َع ِن الهَْ َوى إِ ْن ُه َو اَّإِل َو ْح ٌي ُي َ
(عز من قائل)َ :
فكذلك هي طاعة أويل األمر؛ لوحدة املالك املوجب ٍ
لكل منهام ،وهي العصمة.
أن من الواضح جدً ا َّ
كام َّ
أن األمراء وحتى العلامء ال تؤ َمن منهم املعصية ،ومثلهم يف

احلكم اخللفاء املسمون بالراشدين وأمراء الرسايا ،وعليه ،فال تصدق اآلية واحلال هذه

إال عىل املعصومني ،وبالتايل علينا ْ
أن نرجع إىل األدلة القطعية لنعرف من هم املعصومون
ليكونوا هم أويل األمر ،وحديث الثقلني ا ُملتقدِّ م ُيثبت عصمة العرتة الطاهرة بالبيان
املتقدم.

ونخلص من كل ذلك إىل َّ
أن املقصود من أويل األمر هم املعصومون وهم أهل

البيت.

((( لقامن 15
((( اإلرساء 23
((( احلرش 7؛
((( النجم 4- 3
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�أولوا الأمر هم �أهل البيت نقلاً .
أن أويل األمر الذين أوجب اهلل طاعتهم ال ُبدَّ ْ
تبني بالقرائن واألدلة العقلية َّ
أن

يكونوا معصومني ،وقد تقدم إثبات عصمة أهل البيت يف حديث الثقلني ،وبذا

يكون املقصود بأويل األمر هم أهل البيت ،ولك ْن هناك طريق أقرص للوصول

رصحت َّ
أن املقصود بأويل األمر هم أهل
إىل هذه النتيجة ،من خالل الروايات التي ّ

البيت ،منها روي عن جابر بن يزيد اجلعفي أنّه قال :سمعت جابر بن عبد اهلل
ِ
ين َآمنُو ْا َأطِي ُعو ْا اهلل
األنصاري يقول« :ملا أنزل اهلل عىل نب ّيه حممدَ ﴿ يا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ يِ
ول األَ ْم ِر ِمنك ُْم﴾((( قلت :يا رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله ،فمن
َو َأطي ُعو ْا َّ

وأئمة
أولو األمر الذين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟ فقال :هم خلفائي يا جابرّ ،
ثم احلسن واحلسني ،ثم عيل بن احلسني،
املسلمني [من] بعدي؛ ّأوهلم عيل بن أيب طالبّ ،
حممد بن عيل املعروف يف التوراة بالباقر ،وستدركه يا جابر ،فإذا لقيته فأقرئه منّي
ثم ّ

ثم حممد
ثم عيل بن موسىّ ،
ثم موسى بن جعفرّ ،
ثم الصادق جعفر بن حممدّ ،
السالمّ ،

حجة اهلل يف أرضه ،وبق ّيته
ثم سم ّيي وكن ّيي ّ
ثم احلسن بن عيلّ ،
ثم عيل بن حممدّ ،
بن عيلّ ،

يف عباده ابن احلسن بن عيل ،ذاك الذي يفتح اهلل تعاىل ذكره عىل يديه مشارق االرض

ومغارهبا.(((»...

((( سورة النساء.59 :
((( كامل الدين ومتام النعمة ،الصدوق،ج  ،1ص  253باب  23ح .3

دالالت حديث ال�سفينة
ٍ
ورد عن النبيِ 
ألفاظ ك ّلها تُش ِّبه َ
أهل بيته بسفينة نوحَّ ،
وأن من ركبها
بعدّ ة

نجا ومن خت ّلف عنها غرق ،وأحد ألفاظ هذا احلديث ما ورد عنه« :يا عيل مثلك يف
أمتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ،ومن ختلف عنها غرق».

(((

فام هي أوجه الشبه بني سفينة نوح وأهل البيت؟
هناك عدة وجوه نذكر منها التايل:

/1كلتا ال�سفينتني ُوجِ دَت ب�أمر اهلل:

أن صنع السفينة من قبل نوح مل يكن من تلقاء نفسه ،وإنَّام ٍ
فكام َّ
ٍ
ووحي من
بأمر
ِ
ِ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َ
ك
ك بِ َأ ْع ُيننا َو َو ْحيِنا﴾(((و﴿ َف َأ ْو َح ْينا إِ َل ْيه َأ ِن ْ
﴿و ْ
اهلل؛ لقولهَ :
بِ َأ ْع ُينِنا َو َو ْحيِنا﴾((( ،فكذلك كانت خالفة أمري املؤمنني وأهل البيتٍ 
بأمر من
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ ما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ك َوإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ْل
اهلل يف قوله َّ
(عز من قائل)﴿ :يا َأيـ َُّها َّ
ِ
ِ
(((
ك ِم َن الن ِ
ْت ِرسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ين﴾
َفام َب َّلغ َ
َّاس إِ َّن اهللَ ال هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكاف ِر َ

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص /573أبواب السبعني .ويف ٍ
لفظ آخر ما ورد عنه فيام رواه
الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا سالم اهلل عليه ج 1ص« :.30مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة
نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها زج يف النار».
((( هود 37
((( املؤمنون 27
((( املائدة 67
83
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وقد اتفقت الروايات عىل َّ
أن هذه اآلية قد نزلت يف يوم غدير ُخم((( ،حيث مجع

الرسول الناس وقال« :من كنت مواله فهذا عيل مواله».

وما يؤيد هذا املعنى ما روي عن اإلمام الصادق أنه قالّ « :ملا كان رسول

اهلل بغدير خم ،فنادى يف الناس فاجتمعوا ،فأخذ بيد عيل فقال :من كنت مواله

فعيل مواله ،فشاع ذلك وطار يف البالد ،فبلغ ذلك احلارث بن النعامن الفهري ،فأتى
رسول اهلل وهو يف م ٍ
َ
أل من أصحابه ،عىل ناقة ،حتى أتى املدينة فنزل عن ناقته فأناخها
َ

وعقلها ،وأتى النبي فقال :يا حممد ،أمرتنا عن اهلل أن نشهد أن ال إله إال اهلل ،وأنك
مخسا فقبلناه منك ،وأمرتنا أن نصوم شهر
رسول اهلل فقبلناه منك ،وأمرتنا أن نصيل ً
بضبعي ابن
ثم مل ترض هبذا حتى رفعت ُ
رمضان فقبلنا ،وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناَّ ،

ففض ْلته علينا؟ وقلت :من كنت مواله فعيل مواله ،وهذا يشء منك أم من اهلل؟
عمك َّ
فقال :والذي ال إله إال هو أنه من أمر اهلل.

إن كان ما يقول حممدٌ ح ًّقا
فولىّ احلارث بن النعامن يريد راحلته وهو يقول :اللهم ْ

فأمطر علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب أليم ،فام وصل إليها حتى رماه اهلل بحجر
((( وقد اتفقت الشيعة اإلمامية عىل نزول اآلية يف يوم غدير خم ،وافقهم عىل ذلك لفيف من
املحدثني واملؤرخني ،فقد ذكر الواقعة الطربي يف تفسريه ،كام رواها السيوطي يف الدر املنثور عن
مجاعة من احلفاظ ،منهم:
 - 1احلافظ ابن أيب حاتم أبو حممد احلنظيل الرازي (املتوىف  327ه).
 - 2احلافظ أبو عبد اهلل املحاميل (املتوىف  330ه).
 - 3احلافظ أبو بكر الفاريس الشريازي (املتوىف  407ه).
 - 4احلافظ ابن مردويه (املتوىف  716ه).
وغريهم من أعالم احلديث والتاريخ ،وقد مجع املحقق األميني أسامء من روى نزول هذه اآلية يف يوم
غدير خم من أصحاب السنة فبلغ  30اً
رجل[ .انظر :مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاين ج 10ص
].119 – 116
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ذاب ِ
﴿س َأ َل سائِ ٌل بِ َع ٍ
واقعٍ
فسقط عىل هامته فخرج من دبره فقتله ،وأنزل اهلل تعاىل َ
ِ ِ
((( ((
رين َل ْي َس َل ُه دافِ ٌع﴾»
ل ْلكاف َ

ٌّ
/2كل من النبي نوح والنبي حممد واجها اال�ستهزاء من قومهما ب�سبب
�سفينة النجاة.
فقد استهزأ قوم نوح به حتى نعتوه باجلنون ،ولك َّن ذلك مل يكن ليؤثر فيه أو يتسبب

أيضا؛ لعلمه ويقينه التام َّ
بأن ما يفعله إنَّام هو
يف تراجعه عن صنع سفينته ،بل كان يتلذذ ً
(((
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َ
ك بِ َأ ْع ُينِنا َو َو ْحيِنا﴾.
بعني اهلل ،وقد قال َّ
﴿و ْ
(عز من قائل)َ :
نصب أمري املؤمنني وذلك يف حديث
وقد واجه النبي مثل هذا األمر عندما َّ
﴿و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
اخ ِف ْض
نيَ و ْ
َك الأْ َ ْق َربِ َ
الدار« ،يقول املفرسون :ملا نزل قوله سبحانهَ :
ِِ
ك َلمِ ِن ا َّتبع َ ِ
ناح َ
ني﴾(((أمر رسول اهلل عيل بن أيب طالب أن ُيعدّ
ك م َن المُْ ْؤمن َ
َج َ
ََ

طعا ًما ول َبنًا ،فدعا مخسة وأربعني اً
رجل من وجوه بني هاشم ،وملا فرغوا من الطعام

تكلم رسول اهلل فقال :إن الرائد ال يكذب أهله ،واهلل الذي ال إله إال هو ،إين رسول
اهلل إليكم خاصة ،وإىل الناس عامة ،واهلل لتموتُن كام تنامون ،ولتبع ُثن كام تستيقظون،
ولتحاس ُبن بام تعملون ،وإهنا اجلنة أبدً ا أو النار أبدً ا.

ثم قال :يا بني عبد املطلب ،إين واهلل ما أعلم شا ًبا يف العرب جاء قومه بأفضل مما

جئتكم به ،إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة ،وقد أمرين اهلل أن أدعوكم إليه ،فأيكم

يؤمن يب ويؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟

((( املعارج .2-1
((( روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه /حممد تقي املجليس (األول) ص  ،245ومناقب ابن
شهر آشوب ج 2ص .241 – 240
((( هود .37
((( الشعراء .215 – 214
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وملا بلغ النبي إىل هذه النقطة ،وبينام أمسك القوم وسكتوا عن آخرهم وأخذوا

يفكرون مل ًيا يف ما يؤول إليه هذا األمر العظيم ،وما يكتنفه من أخطار ،قام عيل

فجأة ،وهو آنذاك يف الثالثة أو اخلامسة عرشة من عمره ،وقال وهو خيرتق بكلامته
الشجاعة جدار الصمت والذهول :أنا يا رسول اهلل أكون وزيرك عىل ما بعثك اهلل.

كرر دعوته ثانية وثالثة ويف كل مرة يحُ جم القوم
فقال له رسول اهلل :اجلس ،ثم ّ

عيل ويعلن عن استعداده ملؤازرة النبي ،ويأمره رسول اهلل
عن تلبية دعوته ،ويقوم ٌّ
باجللوس ،حتى إذا كانت املرة الثالثة أخذ رسول اهلل بيده والتفت إىل احلارضين من

عشريته األقربني ،وقال :إن هذا أخي ،ووصيي ،وخليفتي فيكم ،فاسمعوا له وأطيعوا.
فقام القوم يضحكون ويقولون أليب طالب :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع

أمريا.
وجعله عليك ً

امل��ف�سرون وامل��ح��دِّ ث��ون ح��ول اآلي���ة ،ويف صحاحهم
ه��ذا م��وج��ز م��ا ذك���ره
ِّ

ومسانيدهم».

(((

﴿واهللُ َي ْع ِص ُم َ
ك ِم َن
شجع اهلل رسوله األكرم يف آية التبليغ إ ْذ قالَ :
لذلك ّ
(((
الن ِ
َّاس﴾.

/3مل يقتنع ٌّ
كل من قوم النبي نوح وقوم النبي حممد مبا �أمرهم اهلل به
يف �أمر �سفينتهما.

﴿و َي ْصن َُع ا ْل ُف ْل َ
ك َو ُك َّلام َم َّر َع َل ْي ِه
فأما عدم قناعة قوم النبي نوح فكام يف قولهَ :

((( انظر :مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاين ج  10ص  ،110 – 109نقل هذه احلادثة عن :تاريخ
الطربي ،63 - 62 /2 :الكامل يف التاريخ ،41 - 40 /2 :مسند أمحد ،111 /1 :رشح هنج البالغة:
.211 - 210 /13
((( املائدة .67
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ملأَ ٌ ِمن َقو ِم ِه س ِ
خ ُروا ِمنْ ُه﴾.
ْ ْ َ
َ

(((

واما قوم النبي حممد فتتجىل عدم قناعتهم وسخريتهم بأمر تنصيب اإلمام

عيل يف حديث الدار املذكور آن ًفا.

/4انح�صار النجاة بال�سفينتني فقط ،كل منهما يف زمنها.

فقد حدثنا القرآن الكريم عن َّ
منحرصا يف
أن احلل الوحيد يف النجاة من اهلالك كان
ً

السفينة التي صنعها نوح ،ومل يكن حتى ملثل اجلبل أن يجُ دي يف النجاة!
﴿و ِهي تجَ ْ ِري هِبِم فيِ م ْوجٍ كَالجِْ ِ
كان فيِ َم ْع ِز ٍل يا ُبن ََّي
ُوح ا ْبنَ ُه َو َ
بال َونادى ن ٌ
قالَ َ :
ْ َ
قال ال ِ
آوي إِىل جب ٍل يع ِصمنِي ِمن المْ ِ
ِ
قال َس ِ
اء َ
ينَ 
عاص َم
َ
َب َم َعنا َوال َتك ُْن َم َع ا ْلكاف ِر َ
ْارك ْ
ََ َْ ُ
ِ
حال بينَه المَْوج َف َ ِ
ِ
ِ
(((
ني﴾
كان م َن المُْغ َْرق َ
ا ْل َي ْو َم م ْن َأ ْم ِر اهللِ اَّإِل َم ْن َرح َم َو َ َ ْ ُ ماَ ْ ُ
فكان مصري كل من خت ّلف عنها اهلالك بام فيهم ابنه!

واألم��ر مشاب ٌه لذلك متا ًما بالنسبة إىل أهل البيت ،إ ْذ هم احلل الوحيد

للخالص من الضاللة واهلالك الدنيوي ومن ثم اآلخ��روي ،فقد روي عن اإلمام

الرضا أنَّه قال :رسول اهلل :ستكون بعدي فتنة مظلمة ،الناجي منها من متسك

بالعروة الوثقى ،فقيل :يا رسول اهلل وما العروة الوثقى؟ قال :والية سيد الوصيني،
قيل :ومن سيد الوصيني؟ قال :أمري املؤمنني ،قيل :يا رسول اهلل ومن أمري املؤمنني؟
قال :موىل املسلمني وإمامهم بعدي ،قيل :يا رسول اهلل من موىل املسلمني وإمامهم
بعدك؟ قال :أخي عيل بن أيب طالب».

(((

وعن عبد الرمحن بن سمرة ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،أرشدين إىل النجاة ،فقال« :يا

((( هود 38
((( هود 43 – 42
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 26ص .20
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ابن سمرة ،إذا اختلفت األهواء ،وتفرقت اآلراء ،فعليك بعيل بن أيب طالب ،فإنه إمام

أمتي ،وخليفتي عليهم من بعدي ،وهو الفاروق الذي يميز بني احلق والباطل ،من سأله
أجابه ،ومن اسرتشده أرشده ،ومن طلب احلق من عنده وجده ،ومن التمس اهلدى لديه

صادفه ،ومن جلأ إليه آمنه ،ومن استمسك به نجاه ،ومن اقتدى به هداه».

(((

ُّ
/5الكل حمتاج �إىل ال�سفينتني ،كل يف زمنها.
وال غرو يف ذلك طاملا كانت كل من السفينتني املنجى الوحيد ملن عارص زمنها

من املكلفني ،ففي زمن النبي نوح كان هو فقط وفقط السفينة ،اذ كان ُّ
حمتاجا
الكل
ً

اليها لتُنجيه من الغرق ،وكذلك أهل البيت كان والزال ُّ
حمتاجا إليهم ،إ ْذ مل
الكل
ً
يستغن عنهم أحدٌ أبد ًا ،فكم من ٍ
ِ
مرة قال عمر بن اخلطاب« :لوال عيل هللك عمر»(((،

وقال عنه عثامن «لوال عيل هللك عثامن»((( وقال عنه عمر «ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا
أبو احلسن»(((...

((( أمايل الشيخ الصدوق ص  78ح .3 /45
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج 12ص  179وغريه من املصادر.
((( الغدير للشيخ األميني ج 8ص  214قال :أخرج احلافظ العاصمي يف كتابه (زين الفتى يف رشح
سورة هل أتى) من طريق شيخه أيب بكر حممد بن إسحاق بن حممشاد يرفعه :أن رجال أتى عثامن بن
عفان وهو أمري املؤمنني وبيده مججمة إنسان ميت فقال :إنكم تزعمون النار يعرض عىل هذا و إنه
يعذب يف القرب وأنا قد وضعت عليها يدي فال أحس منها حرارة النار .فسكت عنه عثامن وأرسل
إىل عيل بن أيب طالب املرتىض يستحرضه ،فلام أتاه وهو يف مأل من أصحابه قال للرجل :أعد املسألة.
فأعادها ،ثم قال عثامن بن عفان :أجب الرجل عنها يا أبا احلسن! فقال عيل :ايتوين بزند وحجر.
والرجل السائل والناس ينظرون إليه فأيت هبام فأخذمها وقدح منهام النار ،ثم قال للرجل :ضع يدك
عىل احلجر .فوضعها عليه ثم قال :ضع يدك عىل الزند .فوضعها عليه فقال :هل أحسست منهام حرارة
النار فبهت الرجل فقال عثامن :لوال عيل هللك عثامن.
((( يف أنساب األرشاف للبالذري ج 2ص  100ح  - 29حدثني إسحاق بن احلسني ،حدثنا عثامن
بن أيب شيبة ،عن مؤمل ابن إسامعيل عن سفيان بن عيينة ،عن حييى بن سعيد عن سعيد بن املسيب
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أمر ثابت ،وعىل من يشكك فيه مراجعة كتب العامة ،كام َّ
أن أبا بكر عندما
وهو ٌ

استوىل عىل اخلالفة كان أول أقواله :لست بخريكم.

(((

وعندما َ
اصبت فمن اهلل ْ
سئل عن الكاللة ،قال :أقول فيها برأيي ْ
أخطأت
وإن
فإن
ُ
ُ

فمن نفيس ومن الشيطان.

(((

وأما أمري املؤمنني فقد كان يقولَ :
َّاسَ ،س ُلونيِ َق ْب َل َأ ْن َت ْف ِقدُ ونيِ َ ،ف َ
ألنَا
«أ هُّ َيا الن ُ
ِ (((
بِ ُط ُر ِق السَّماَ ِء َأ ْع َل ُم ِمنِّي بِ ُط ُر ِق األَ ْرض».
وقد كان ُّ
حمتاجا إليهم ،والروايات يف هذا املجال كثرية ،فقد روي
الكل
ً

َّ
أن عبد امللك بن مروان واجه مشكلة بينه وبني ملك الروم حول طباعة شعار الكفر

(االب واالبن وروح القدس) عىل العملة النقدية املتداولة يف الدولة اإلسالمية والتي

كانت تُسك يف بالد الروم ،فأراد عبد امللك ْ
أن ُيغيرّ الشعار ورفض ملك الروم ذلك،
ٍ
حرية كبرية،
حصارا اقتصاد ًيا عىل البالد اإلسالمية ،فوقع حينها عبد امللك يف
ورضب
ً

مل يخُ رجه منها إال اإلمام الباقر بنا ًء عىل اقرتاح أحد وزرائه ،فبعث إىل اإلمام الباقر
قال :قال عمر :ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا أبو حسن.
((( يف كنز العامل للمتقي اهلندي ج 5ص  631ح ( )14112عن عيسى بن عطية قال :قام أبو بكر
الغد حني بويع فخطب الناس فقال :يا أهيا الناس إين قد أقتلكم رأيكم إين لست بخريكم فبايعوا
خريكم.
((( يف اإلرشاد للشيخ املفيد ج 1ص  :201وسئل أبو بكر عن الكاللة فقال :أقول فيها برأيي ،فإن
أصبت فمن اهلل ،وإن أخطأت فمن نفيس ومن الشيطان .فبلغ ذلك أمري املؤمنني فقال :ما أغناه عن
الرأي يف هذا املكان! أما علم أن الكاللة هم اإلخوة واألخوات من قبل األب واألم ،ومن قبل األب
عىل انفراده ،ومن قبل األم أيضا عىل حدهتا ،قال اهلل عز قائالَ ﴿ :ي ْس َت ْفتُون َ
َك ُق ِل الل ُه ُي ْفتِيك ُْم فِي ا ْل َكلاَ َل ِة
إِ ِن ْام ُرؤٌ َه َل َ
ت َف َل َها نِ ْص ُ
ف َما ت ََر َك َو ُه َو َي ِر ُث َها إِ ْن َل ْم َيك ُْن َل َها َو َلدٌ ﴾.
ك َل ْي َس َل ُه َو َلدٌ َو َل ُه ُأ ْخ ٌ
ِ ٍ ِ
ث َكلاَ َل ًة َأ ِو امر َأ ٌة و َله َأخٌ َأو ُأ ْخ ٌ ِ
ور ُ
السدُ ُس
﴿وإِ ْن ك َ
ْ
َْ َ ُ
وقال جلت عظمتهَ :
ت َفلك ُِّل َواحد من ُْهماَ ُّ
َان َر ُج ٌل ُي َ
ِ
َفإِ ْن كَانُوا َأ ْك َث َر ِم ْن َذلِ َ
َاء فيِ ال ُّث ُلث﴾.
شك ُ
ك َف ُه ْم رُ َ

((( هنج البالغة ج 2ص .130
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يرتجاه ويتوسل إليه َّ
بأن أ َّمة النبي يف خطر ،عندها ع ّلمهم اإلمام الباقر كيفية
ٍ
ِّ
وبأوزان خاصة ،وطبعوا عليها سورة التوحيد من جهة والشهادتني من
سك النقود

اجلهة الثانية.

(((

((( يف حياة احليوان للدمريي ج 1ص  :97 – 95قال الكسائي :دخلت عىل الرشيد ذات يوم،
وهو يف ديوانه ،وبني يديه مال كثري ،قد شق عنه البدر شقا .وأمر بتفريقه يف خدمه اخلاصة ،وبيده
درهم تلوح كتابته ،وهو يتأمله وكان كثريا ما حيدثني ،فقال :هل علمت أول من سن هذه الكتابة يف
الذهب والفضة؟ قلت :يا سيدي هو عبد امللك بن مروان .قال :فام كان السبب يف ذلك؟ قلت :ال
علم يل ،غري أنه ّأول من أحدث هذه الكتابة .فقال :سأخربك كانت القراطيس للروم وكان أكثر من
بمرص نرصانيا عىل دين ملك الروم ،وكانت تطرز بالرومية ،وكان طرازها أبا وابنا وروحا ،فلم يزل
ذلك كذلك صدر اإلسالم كله ،يميض عىل ما كان عليه ،إىل أن َم َل َك عبد امللك بن مروان ،فتنبه له،
وكان فطنا فبينام هو ذات يوم ،إذ مر به قرطاس ،فنظر إىل طرازه ،فأمر أن يرتجم بالعربية ،ففعل ذلك
فأنكره ،وقال :ما أغلظ هذا يف أمر الدين واإلسالم ،أن يكون طراز القراطيس ،وهي حتمل يف األواين
والثياب ،ومها يعمالن بمرص وغري ذلك مما يطرز من ستور وغريها من عمل هذا البلد ،عىل سعته
وكثرة ماله ،والبلد خيرج منه هذه القراطيس تدور يف اآلفاق والبالد ،وقد طرزت بسطر مثبت عليها،
فأمر بالكتاب إىل عبد العزيز ابن مروان ،وكان عامله بمرص ،بإبطال ذلك الطراز عىل ما كان يطرز
به من ثوب وقرطاس وسرت وغري ذلك ،وأن يأمر صناع القراطيس ،أن يطرزوها بصورة التوحيد:
شهد اهلل أن ال إله إال هو ،وهذا طراز القراطيس خاصة ،إىل هذا الوقت ،مل ينقص ومل يزد ومل يتغري،
وكتب إىل عامل اآلفاق مجيعا بإبطال ما يف أعامهلم من القراطيس املطرزة بطراز الروم ،ومعاقبة من
وجد عنده بعد هذا النهي يشء منها بالرضب الوجيع ،واحلبس الطويل .فلام ثبتت القراطيس بالطراز
املحدث بالتوحيد ،ومحل إىل بالد الروم منها انترش خربها ووصل إىل ملكهم وترجم له ذلك الطراز،
فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظا ،فكتب إىل عبد امللك :أن عمل القراطيس بمرص وسائر ما يطرز
هناك للروم ،ومل يزل يطرز بطراز الروم ،إىل أن أبطلته فإن كان من تقدمك من اخللفاء قد أصاب فقد
أخطأت ،وإن كنت قد أصبت فقد أخطأوا ،فاخرت من هاتني احلالتني أهيام شئت وأحببت ،وقد بعثت
إليك هبدية تشبه حملك ،وأحببت أن جتعل رد ذلك الطراز إىل ما كان عليه ،يف مجيع ما كان يطرز من
أصناف األعالق ،حاجة أشكرك عليها ،وتأمر بقبض اهلدية ،وكانت عظيمة القدر .فلام قرأ عبد امللك
كتابه ،رد الرسول وأعلمه أنه ال جواب له ،ورد اهلدية فانرصف هبا إىل صاحبه ،فلام وافاه أضعف
اهلدية ورد الرسول إىل عبد امللك ،وقال :إين ظننتك استقللت اهلدية فلم تقبلها ومل جتبني عن كتايب،
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فأضعفت اهلدية وإين أرغب إليك إىل مثل ما رغبت فيه ،من رد الطراز إىل ما كان عليه أوال .فقرأ
عبد امللك الكتاب ،ومل جيبه ورد اهلدية فكتب إليه ملك الروم يقتيض أجوبة كتبه ويقول :إنك قد
استخففت بجوايب وهديتي ومل تسعفني بحاجتي ،فتومهتك استقللت اهلدية ،فأضعفتها فجريت عىل
سبيلك األول ،وقد أضعفتها ثالثة وأنا أحلف باملسيح ،لتأمرن برد الطراز إىل ما كان عليه ،أو ألمرن
بنقش الدنانري والدراهم ،فإنك تعلم أنه ال ينقش يشء منها إال ما ينقش يف بالدي ،ومل تكن الدراهم
والدنانري نقشت يف اإلسالم ،فينقش عليها شتم نبيك فإذا قرأته أرفض جبينك عرقا فأحب أن تقبل
هديتي ،وترد الطراز إىل ما كان عليه ،ويكون فعل ذلك هدية تودين هبا ،ونبقى عىل احلال بيني وبينك.
فلام قرأ عبد امللك الكتاب ،صعب عليه األمر وغلظ ،وضاقت به األرض ،وقال :أحسبني أشأم
مولود ولد يف اإلسالم ،ألين جنيت عىل رسول اهلل من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ،وال
يمكن حموه من مجيع مملكة العرب ،إذا كانت املعامالت تدور بني الناس بدنانري الروم ودرامههم،
فجمع أهل اإلسالم واستشارهم ،فلم جيد عند أحد منهم رأيا يعمل به ،فقال له روح بن زنباع :إنك
لتعلم املخرج من هذا األمر ولكنك تتعمد تركه ،فقال :وحيك من؟ فقال :عليك بالباقر من أهل بيت
النبي !قال :صدقت ،ولكنه ارتج عيل الرأي فيه فكتب إىل عامله باملدينة أن أشخص إىل حممد بن
عيل بن احلسني مكرما ومتعه بامئة ألف درهم جلهازه ،وبثالثامئة ألف لنفقته ،وارح عليه يف جهازه
وجهاز من خيرج معه ،من أصحابه ،وحبس الرسول قبله إىل موافاة حممد بن عيل فلام وافاه ،أخربه
اخلرب ،فقال له حممد رمحه اهلل تعاىل :ال يعظم هذا عليك ،فإنه ليس بيشء من جهتني :إحدامها أن اهلل،
مل يكن ليطلق ما هتدد به صاحب الروم ،يف رسول اهلل ،واألخرى وجود احليلة فيه .قال :وما هي؟
قال :تدعو يف هذه الساعة بصناع ،فيرضبون بني يديك سككا للدراهم والدنانري ،وجتعل النقش عليها
صورة التوحيد ،وذكر رسول اهلل ،أحدمها يف وجه الدرهم والدينار ،واآلخر يف الوجه الثاين،
وجتعل يف مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يرضب فيه ،والسنة التي يرضب فيها تلك الدراهم
والدنانري ،وتعمد إىل وزن ثالثني درمها عددا من األصناف الثالثة ،التي العرشة منها وزن عرشة
مثاقيل ،وعرشة منها وزن ستة مثاقيل ،وعرشة منها وزن مخسة مثاقيل ،فتكون أوزاهنا مجيعا إحدى
وعرشين مثقاال ،فتجزئها من الثالثني ،فتصري العدة من اجلميع وزن سبعة مثاقيل ،وتصب صنجات
من قوارير ال تستحيل إىل زيادة وال نقصان ،فترضب الدراهم عىل وزن عرشة ،والدنانري عىل وزن
سبعة مثاقيل .وكانت الدراهم ،يف ذلك الوقت ،إنام هي الكرسوية [نسبة إىل كرسى ملك الفرس]،
التي يقال هلا اليوم البغلية ،ألن رأس البغل رضهبا لعمر ريض اهلل تعاىل عنه ،بسكة كرسوية يف اإلسالم
مكتوب عليها صورة امللك وحتت الكريس مكتوب بالفارسية «نوش خور» أي كل هنيئا .وكان وزن
الدرهم منها ،قبل اإلسالم ،مثقاال والدراهم التي كان وزن العرشة منها وزن ستة مثاقيل ،والعرشة
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وزن مخسة مثاقيل ،هي السمرية واخلفاف والثقال ،ونقشها نقش فارس ففعل ذلك عبد امللك ،وأمره
حممد بن عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنه أن يكتب السكك يف مجيع بلدان اإلسالم ،وأن يتقدم إىل
الناس يف التعامل هبا .وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغري هذه السكة من الدراهم والدنانري وغريها ،وأن
تبطل وترد إىل مواضع العمل ،حتى تعاد إىل السكك اإلسالمية ففعل عبد امللك ذلك.
ورد رسول ملك الروم إليه بذلك بقوله :إن اهلل مانعك مما قد أردت أن تفعله ،وقد تقدمت إىل عاميل
يف أقطار البالد بكذا وكذا ،وبإبطال السكك والطروز الرومية .فقيل مللك الروم إفعل ما كنت هتددت
به ملك العرب ،فقال :إنام أردت أن أغيظه بام كتبت إليه ألين كنت قادرا عليه ،واملال وغريه برسوم
الروم ،فأما األن فال أفعل ،ألن ذلك ال يتعامل به أهل اإلسالم ،وامتنع من الذي قال .وثبت ما أشار
به حممد بن عيل بن احلسني ريض اهلل تعاىل عنه إىل اليوم.
وقد علق املرحوم السيد جعفر مرتىض العاميل عىل هذه الرواية يف مقال له بعنوان (رضب النقود
يف ٍ
اإلسالم) بقوله ما نصه:
إن هذه الرواية تقول :إن اإلمام الباقر هو الذي أمر عبد امللك بذلك .و إن روح بن زنباغ إنام أشار
عىل عبد امللك به ..و هذا غري معقول؛ ألن البعض يقول :إن عبد امللك قد رضب النقود سنة 74ﻫ
[فتوح البلدان ـ للبالذري :قسم  3ص  574و  ،575و الرتاتيب اإلدارية :ج 1ص ،421و العقد
املنري :ج 1ص ،].49والبعض اآلخر يقول :إنه رضهبا يف سنة 75ﻫ [مآثر االنافة :ج  3ص  ،345و
تاريخ اخللفاء :ص  ،218و البحر الزخار :ج  3ص  50عن التخليص عن ابن سعد يف الطبقات ،و
الرتاتيب :ج  1ص  417و  421عن الطبقات ،وعن املدائني ،].وفريق ثالث يرى أن ذلك كان يف
سنة 76ﻫ ،و قال البالذري« :عبد امللك بن مروان أول من رضب الذهب و الورق بعد عام اجلامعة»
[فتوح البلدان ـ للبالذري القسم الثالث :ص ،].576وعىل كل حال فإهنم متفقون عىل أن رضب عبد
امللك للنقود كان ما بني الـ74و 77وعليه فإننا إذا ما أضفنا إىل ذلك :أن والدة الباقر كانت يف سنة
57ﻫ .و وفاة والده زين العابدين كانت سنة 94ﻫ.
فإننا سنرى :أن ُع ْم َر الباقر حني رضب النقود كان ما بني  17و  19سنة ؛ فهو يف مقتبل عمره؛ و مل
يكن له بعد من الشهرة ما يغطي عىل شهرة أبيه ،و ال من الشخصية ما يضارع شخصيته ،و ال كان
ذكره قد سار يف اآلفاق بحيث يغطي عىل أبيه ،إىل حد أن هيمل أمره ،و تذهب منزلته ال سيام و أن أباه
كان يتمتع باحرتام كبري جد ًا ،و شهرة واسعة ،فاقت كل ذلك الذي منحه الناس و باألخص األمويون
ألي من أبنائه ،بل و حتى آبائه الطاهرين.
فالظاهر :أن صاحب هذه القضية مع عبد امللك هو اإلمام زين العابدين بالذات ،و ليس هو اإلمام
الباقر.
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ويف زمن اإلمام اهلادي ادعت امرأة هَّأنا زينب بنت عيل ،فاضطر املتوكل
بقول خمترص :إن ِ
ٍ
أن يبعث إىل اإلمام اهلاديَّ ،
ْ
كنت فعلاً زينب ابنة
فحل اإلمام

فإن حلوم بني فاطمة حُم ّرمة عىل السباع ،فسمع املتوكل ذلك وكان
أمري املؤمنني َّ

فجوعها ،وطلب من اإلمام
يتحني الفرص لقتل االمام اهلادي ،وكان عنده سباع ّ
اهلادي أن ينزل اً
أول ،فنزل اإلمام ،وإذا باألسود جاءت وسجدت عند اإلمام

قال الصعدي« :قال يف االنتصار :و أول من رضب الدراهم يف اإلسالم عبد امللك بن مروان سنة
مخس و سبعني من اهلجرة ،و كان السبب يف ذلك :أن القرطاس كان حيمل إىل الروم ،و كان يكتب
عىل عنوانه :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه و آله و سلم .فشق ذلك عىل صاحب الروم
ملا كان كافر ًا ؛ فكتب إىل عبد امللك :أما أن تزيلوا ما تكتبون عىل القرطاس ،أو يأتيكم عىل الدراهم ما
تكرهون .فتحري عبد امللك يف اجلواب ؛ فاستحرض عيل بن احلسني زين العابدين ؛ فاستشاره يف ذلك.
فقالَ :ح ِّرم التبايع إال بام ترضبه من الدراهم ،فبطل بذلك كيد صاحب الروم .فأمر أن يكتب عليها
﴿ ُق ْل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ ﴾ إىل آخر السورة غيظ ًا للروم» انتهى ،و يف الشفاء نحو حديث الدراهم [راجع:
جواهر األخبار و اآلثار ـ املطبوع هبامش البحر الزخار :ج 3ص].150
و قد رصح بذلك الشهيد رمحه اهلل يف البيان ،يف باب زكاة النقدين ،حيث قال« :و الدنانري يف الدينار
بزنة املثقال ،و هو مل خيتلف يف اإلسالم و ال قبله ،و يف الدرهم :ما استقر عليه يف زمن بني أمية بإشارة
زين العابدين الخ[ »..البيان :ط هجرية ص.].185و حكى يف الوسائل ذلك عنه يف الذكرى.
كام أن صاحب اجلواهر قد رصح يف كتاب الزكاة ،يف مسألة أن عرشة دراهم سبعة مثاقيل :بأن ذلك
كان بإشارة زين العابدين.
و قال ابن كثري وهو يتحدث عن السجاد« :و قد استقدمه عبد امللك بن مروان مرة أخرى إىل دمشق،
فاستشاره يف جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه يف أمر السكة ،و طراز القراطيس» [.البداية و
النهاية :ج 9ص.]104
و يؤيد ذلك :ان يف بعض نسخ املحاسن و املساوئ قوله« :الباقي من أهل بيت النبي» .بدل :الباقر
من ...الخ ..و قوله :إىل موافاته علي ًا؛ فلام وافاه أخربه اخلرب ؛ فقال له عيل الخ ..بدل قوله :موافاة حممد
بن عيل ..و فقال له حممد بن عيل الخ[ .العقد املنري :ج 1ص..].73/72
لكن باقي ما يف الرواية بقى عىل حاله.
و بعد كل الذي قدمناه نقول :إن كون زين العابدين هو املشري عىل عبد امللك هو احلق الذي ال
حميص عنه.
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اهلادي ،وعند ذلك رأت املرأة ما رأت قالت :يا بن رسول اهلل أنا أتوب عىل يديك

فأنا امرأة حمتاجة...

(((

((( يف اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي ج 1ص  406روي أن أبا هاشم اجلعفري قال:
ظهرت يف أيام املتوكل امرأة تدعي أهنا زينب بنت فاطمة بنت رسول اهلل فقال هلا املتوكل :أنت
امرأة شابة وقد مىض من وقت وفاة رسول اهلل ما مىض من السنني .فقالت :إن رسول اهلل مسح
عىل رأيس وسأل اهلل أن يرد عيل شبايب يف كل أربعني سنة ،ومل أظهر للناس إىل هذه الغاية ،فلحقتني
احلاجة فرصت إليهم .فدعا املتوكل كل مشايخ آل أيب طالب ،وولد العباس وقريش فعرفهم حاهلا.
فروى مجاعة وفاة زينب [بنت فاطمة  ]يف سنة كذا ،فقال هلا :ما تقولني يف هذه الرواية؟ فقالت:
كذب وزور ،فإن أمري كان مستورا عن الناس ،فلم يعرف يل حياة وال موت .فقال هلم املتوكل :هل
عندكم حجة عىل هذه املرأة غري هذه الرواية؟ قالوا :ال .قال :أنا برئ من العباس إن [ال] أنزهلا عام
ادعت إال بحجة [تلزمها] .قالوا :فأحرض [عيل بن حممد] ابن الرضا  -فلعل عنده شيئا من
احلجة غري ما عندنا .فبعث إليه فحرض فأخربه املرأة .فقال :كذبت فإن زينب توفيت يف سنة كذا يف
شهر كذا يف يوم كذا .قال :فإن هؤالء قد رووا مثل هذه الرواية وقد حلفت أن ال أنزهلا عام ادعت إال
بحجة تلزمها .قال :وال عليك فههنا حجة تلزمها وتلزم غريها .قال :وما هي؟ قال :حلوم ولد فاطمة
حمرمة عىل السباع ،فأنزهلا إىل السباع فإن كانت من ولد فاطمة فال ترضها [السباع] .فقال هلا :ما
تقولني؟ قالت :إنه يريد قتيل .قال :فههنا مجاعة من ولد احلسن واحلسني  فأنزل من شئت منهم.
قال :فواهلل لقد تغريت وجوه اجلميع .فقال بعض املتعصبني :هو حييل عىل غريه ،مل ال يكون هو؟ فامل
املتوكل إىل ذلك رجاء أن يذهب من غري أن يكون له يف أمره صنع .فقال :يا أبا احلسن مل ال يكون أنت
ذلك؟ قال :ذاك إليك .قال :فافعل! قال :أفعل [إن شاء اهلل] .فأتى بسلم وفتح عن السباع وكانت
ستة من األسد .فنزل [االمام] أبو احلسن إليها ،فلام دخل وجلس صارت [األسود] إليه ،ورمت
بأنفسها بني يديه ،ومدت بأيدهيا ،ووضعت رؤوسها بني يديه .فجعل يمسح عىل رأس كل واحد منها
بيده ،ثم يشري له بيده إىل االعتزال فيعتزل ناحية ،حتى اعتزلت كلها وقامت بإزائه .فقال له الوزير :ما
كان هذا صوابا ،فبادر بإخراجه من هناك ،قبل أن ينترش خربه .فقال له :أبا احلسن ما أردنا بك سوءا
وإنام أردنا أن نكون عىل يقني مما قلت ،فأحب أن تصعد .فقام وصار إىل السلم وهي حوله تتمسح
بثيابه .فلام وضع رجله عىل أول درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع .فرجعت وصعد فقال :كل
من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس يف ذلك املجلس .فقال هلا املتوكل :انزيل .قالت :اهلل اهلل ادعيت
الباطل ،وأنا بنت فالن محلني الرض عىل ما قلت .فقال [املتوكل] :ألقوها إىل السباع ،فبعثت والدته
واستوهبتها منه وأحسنت إليها.

نيفسلا ثيدح تالالد

95

/6كلتا ال�سفينتني �آوت كلَّ من جل�أ �إليها و�أجنته من الهالك.
قص اهلل قصة سفينة نوح حيث آوت كل من جلأ اليها ومل ترتك أحدً ا ممن
وقد َّ

آمن بقائدها وبرسالته ليغرق ويموت يف الدنيا أو حيرتق بنار جهنم يف اآلخرة ،قال:
ُّور ُق ْلنَا احمِْ ْل فِيها ِم ْن ك ٍُّل ز َْو َجينِْ ا ْثنَينِْ َو َأ ْه َل َ
ك اَّإِل َم ْن َس َب َق
َ
فار ال َّتن ُ
جاء َأ ْم ُرنا َو َ
﴿حتَّى إِذا َ

يلَ و َ
َع َل ْي ِه ا ْل َق ْو ُل َو َم ْن َآم َن َوما َآم َن َم َع ُه اَّإِل َقلِ ٌ
قال ْار َك ُبوا فِيها بِ ْس ِم اهللِ مجَ ْراها َو ُم ْرساها
إِ َّن ر يِّب َل َغ ُفور ر ِحيمَ و ِهي تجَ ْ ِري هِبِم فيِ م ْوجٍ كَالجِْ ِ
كان فيِ َم ْع ِز ٍل
ُوح ا ْبنَ ُه َو َ
بال َونادى ن ٌ
َ
ٌ َ ٌ
َ
ْ َ
آوي إِىل جب ٍل يع ِصمنِي ِمن المْ ِ
ِ
قال َس ِ
اء َ
ينَ 
قال ال
َ
َب َم َعنا َوال َتك ُْن َم َع ا ْلكاف ِر َ
يا ُبن ََّي ْارك ْ
ََ َْ ُ
ِ
حال بينَه المَْوج َف َ ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ني﴾
كان م َن المُْغ َْرق َ
عاص َم ا ْل َي ْو َم م ْن َأ ْم ِر اهللِ اَّإِل َم ْن َرح َم َو َ َ ْ ُ ماَ ْ ُ
وهكذا هم أهل البيت فقد كانوا والزالوا ُيمثلون اإلسالم احلقيقي الذي

كم َل ،فإن تك ّلمنا عن أهل البيت فإنَّام نكون قد تك ّلمنا عن اإلسالم ،فهم
بواليتهم ُ

عمت اجلميع ،وكانوا يسريون عىل هدى رسول اهلل الذي
كانوا النعمة السابغة التي ّ
َّاس َب ِشري ًا َون َِذير ًا َولكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ناك اَّإِل كَا َّف ًة لِلن ِ
﴿وما َأ ْر َس ْل َ
َّاس
قال فيه القرآن الكريمَ :
ون﴾
ال َي ْع َل ُم َ
ِ لمَِ
ٍ
(((
﴿وما َأ ْر َس ْل َ
ني﴾
ناك اَّإِل َرحمْ َ ًة ل ْلعا َ
ويف آية أخرى َ
(((

لذا كان أهل البيت رمح ًة عام ًة للعاملني ،فتجدهم حياولون ْ
أن هيدوا كل من

اً
جاهل أو عا ًملا أو يدّ عي اإلسالم أو هيود ًيا أو نرصان ًيا بل وحتى
جلأ إليهم ،سواء كان

ْ
إن كان زندي ًقا و ُملحدً ا.

((( هود .43 – 40
((( سبأ .28
((( األنبياء .107
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/7وحدة القيادة يف كلٍ من ال�سفينني.

فكام كان القائد الوحيد للسفينة هو النبي نوح وكل ٍ
يشء يف السفينة يرجع إليه،

كان القائد ألهل البيت هو الرسول األكرم وهم بلساهنم كانوا يرصحون َّ
بأن

َّ
كل ما عندهم هو من عند رسول اهلل.
فقد روي َعن ِه َشا ِم ب ِن سالمِ ٍ وحمََّ ِ
اد ْب ِن ُع ْثماَ َن و َغيرْ ِ هَ ،قا ُلواَ :س ِم ْعنَا َأ َبا َع ْب ِد اهلل
ْ
ْ َ
َي ُق ُ
يث َجدِّ ي َح ِد ُ
وح ِد ُ
يث َأ يِب َح ِد ُ
وح ِد ُ
«ح ِديثِي َح ِد ُ
يث
يث َج��دِّ يَ ،
يث َأ يِبَ ،
ولَ :
يث الحَْ َس ِن َح ِد ُ
وح ِد ُ
يث الحُْ َسينِْ َح ِد ُ
وح ِد ُ
يث َأ ِم ِري
يث الحَْ َس ِنَ ،
الحُْ َسينِْ َ ،
ِ
ِ
ِِ
المُْ ْؤ ِمنِني وح ِد ُ ِ
يث رس ِ
يث رس ِ
ول اهلل
يث َأم ِري المُْ ْؤمن َ
َ
ول اهللَ ،
َ
وحد ُ َ ُ
ني َحد ُ َ ُ
َق ْو ُل اهلل.

(((

وعن جابر قال :قال أبو جعفر« :يا جابر ،لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا

من اهلالكني ،ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اهلل وأصول علم عندنا ،نتوارثها كابر ًا
عن كابر ،نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم».

(((

/8كلتا ال�سفينتني كانت فاحتة عهدٍ جديد.
نوح
ُني ٌ
فأما سفينة نوح فقد أبقت املؤمنني فقط عىل وجه البسيطة ،حتى ك َ

ِ
بـ(األب الثاين للبرش) ،وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك اً
قائلُ ﴿ :ذ ِّر َّي َة َم ْن حمَ َ ْلنا َم َع
نُوحٍ ﴾.

(((

ٍ
جهات عديدة:
وكذلك هم أهل البيت فقد فتحوا عهدً ا جديدً ا؛ وذلك من

اجلهة األوىل :فتحوا عهدً ا جديدً ا يف اخلالفة؛ إ ْذ مل يكن خليف ًة فيام سبق إال وهو

ُب وا َ ِد ِ
ِ
يث و َف ْض ِل ا ْل ِكتَا َب ِة والت ََّم ُّس ِك بِا ْل ُكت ِ
ُب ح.14
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 53ب ُ
اب ِر َوا َية ا ْل ُكت ِ لحْ
((( بصائر الدرجات للصفار ص  320باب  14ح .4
((( اإلرساء 3

نيفسلا ثيدح تالالد
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ألن ّ
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اجلهة الثانية :كانت سفينة نجاة األمة اإلسالمية (أهل البيت )فاحتة ٍ
عهد

جديد؛ ألهنا أكملت الدين اإلسالمي ،حيث مل تنزل آية إكامل الدين وإمتام النعمة إال

بعد تبليغ الرسول األكرم املسلمني بوالية أمري املؤمنني يف غدير ُخ ٍم.

اجلهة الثالثة :كانت إمامة أهل البيت هي اخلامتة جلميع اخلالفات والوصايات

جلميع األنبياءَّ ،
فإن اإلمام املهدي هو خاتم األوصياء.

/9مل يركب ال�سفينتني �إال خلفاء الأر�ض ،كلٌ يف زمنه.

رصح القرآن الكريم َّ
بأن الذين ركبوا سفينة نوح هم كانوا خلفاء األرض،
فقد َّ
ِ
ِ
ناه ْم َخالئِ َ
ين ك ََّذ ُبوا
ف َو َأغ َْر ْقنَا ا َّلذ َ
يقولَ ﴿ :فك ََّذ ُبو ُه َفن ََّج ْينا ُه َو َم ْن َم َع ُه فيِ ا ْل ُف ْلك َو َج َع ْل ُ

ف َ ِ
ين﴾(((وكذلك القرآن الكريم يؤكد َّ
بِآياتِنا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
أن خلفاء أهل
كان عاق َب ُة المُْن َْذ ِر َ
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا
﴿ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َعلىَ ا َّلذ َ
األرض هم أهل البيت ومن تبعهم ،إ ْذ قالَ :
رض ونَجع َلهم َأئِم ًة ونَجع َلهم ا ْل ِ ِ
(((
ني﴾.
وارث َ
فيِ الأْ َ ِ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ ُ
وقد روي عن أمري املؤمنني يف تفسريها :هم آل حممد ،يبعث اهلل مهدهيم

بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم.

(((

فكام َّ
أن من ركب سفينة نوح ورث األرض ،فكذلك من ركب سفينة أهل

البيت سريث األرض ولو بعد حني.

/10قلة من ركب اًّ
كل من ال�سفينتني.

رصح القرآن الكريم َّ
بأن الذين آمنوا ٍ
بنوح كانوا قليالً ،قال تعاىل﴿ :ما َآم َن
ُي ِّ

((( يونس .73
((( القصص .5
((( الغيبة للطويس ص  184ح .143

98

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

َم َع ُه اَّإِل َقلِ ٌ
يل﴾ ((( ،وهم ثامنية((( ،وروي هَّأنم ثامنون يف أكثر االحتامالت(((.

وكذلك الذين يؤمنون بأهل البيت (سالم اهلل عليهم) َّ
فإن نسبتهم إىل املسلمني

عمو ًما ال تصل حتى إىل الربع ،وهي نسبة ضئيلة ،بل حتى من يدّ عون التش ّيع أنفسهم،

كم منهم اتبع أهل البيت ح ًقا؟!
ليِ
«س ِم ْع ُت َأ َبا الحْ َ َس ِنَ ي ُق ُ
ولَ :ل ْي َس ك ُُّل َم ْن َق َال بِ َولاَ َيتِنَا
ف َع ْن َع ِّ ْب ِن َج ْع َف ٍر َق َالَ :
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
(((
ني».
ُم ْؤمن ًا ،و َلك ْن ُجع ُلوا ُأنْس ًا ل ْل ُم ْؤمن َ

وعن أمري املؤمنني« :ومل خيل أرضه من عامل بام حيتاج إليه اخلليقة ،ومتعلم عىل

سبيل النجاة ،أولئك هم األقلون عدد ًا ،وقد بني اهلل ذلك يف أمم األنبياء وجعلهم مثال
اَّ َ ِ ٌ ((( (((
ملن تأخر ،مثل قوله يف قوم نوح :و﴿ما َآم َن َم َع ُه إِل قليل﴾ ».

/11االرتباط ٍّ
بكل من �سفينتي النجاة ارتباط عقائدي ال َن َ�سبي.

فكام َّ
أن النجاة انحرصت بمن ارتبط بسفينة ٍ
نوح ارتبا ًطا عقائد ًيا ال نسب ًيا،
ُوح َر َّب ُه َف َ
قال َر ِّب إِ َّن ا ْبنِي ِم ْن
﴿ونادى ن ٌ
يشهد عىل ذلك هالك ابن نوح يف قولهَ :
ِِ
نيَ 
ُوح إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْهلِ َ
ك إِ َّن ُه َع َم ٌل
َأ ْه يِل َوإِ َّن َو ْعدَ َك الحَْ ُّق َو َأن َ
ْت َأ ْحك َُم الحْ اكم َ
قال يا ن ُ
ِِ
ك َأ ْن َتك َ ِ
نيَ 
ك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنيِّ َأ ِع ُظ َ
َغيرْ ُ صالِحٍ َفال ت َْس َئ ْل ِن ما َل ْي َس َل َ
قال َر ِّب
ُون م َن الجْ اهل َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
(((
ك َأ ْن َأ ْس َئ َل َ
إِنيِّ َأ ُعو ُذ بِ َ
ين﴾.
ك ما َل ْي َس يِل بِه ع ْل ٌم َو اَّإِل َتغْف ْر يِل َوت َْرحمَ ْ ني َأك ُْن م َن الخْ اسرِِ َ
((( هود.40 :
﴿وما َآم َن َم َع ُه إِلاَّ َقلِ ٌ
يل﴾ ،قال« :كانوا ثامنية».
((( عن محران ،عن أيب جعفر يف قول اهللَ :
معنى القليل /ح .)1
(معاين األخبار للصدوق /151 :باب ٰ
((( راجع :تفسري جممع البيان للطربيس .279 :5
ِ
ِ
ِ
اب فيِ ِق َّل ِة عَدَ د المُْ ْؤمن َني ح.7
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 244ب ٌ
((( هود40 :
((( االحتجاج للطربيس ج 1ص .368
((( هود 47 – 45
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فكذلك االرتباط بأهل البيت ال ُبدَّ أن يكون عقائد ًيا ال نسب ًياْ ،
وإن كُنا

نقدس أوالد رسول اهلل ونُجلهم ،لكن دخول اجلنة ليست له عالقة بارتباط النسب،

هيهات يا طاووس ،دع عنّي
«هيهات
اإلمام زين العابدين يقول لطاووس اليامين:
َ
َ
حديث أيب ُ
وأ ّمي وجدّ ي ،خلق اهلل اجلنَّة ملن أطاعه وأحسن ولو كان حبشي ًا ،وخلق

ِ
الص ِ
ور َفال
تعاىلَ ﴿ :فإِذا نُف َخ فيِ ُّ
النار ملن عصاه ولو كان س ِّيد ًا قرشي ًاَ ،أما سمعت قوله ٰ
ٍِ
ون﴾(((؟ واهلل ال ينفعك غد ًا إلاَّ تقدمة تُقدِّ مها من عمل
َساء ُل َ
َأن َ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ

صالح»(((.

((( املؤمنون .101
((( يف مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص  291و :)292عن طاووس الفقيه،
قال :رأيت اإلمام زين العابدين يطوف من العشاء إ ٰىل السحر ويتع َّبد ،فلماَّ مل َير أحد ًا رمق السامء
بطرفه وقال« :إهلي غارت نجوم سامواتك ،وهجعت عيون أنامك ،وأبوابك مفتَّحات للسائلني،
بكى ،وقال« :وعزَّتك
ثم ٰ
حممد يف عرصات القيامة»ّ ،
جئتك لتغفر يل وترمحني وتريني وجه جدّ ي ّ
وجاللك ،ما أردت بمعصيتي خمالفتك ،وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك ٌّ
شاك ،وال بنكالك جاهل،
املرخى به عيلَّ  ،فأنا اآلن من
سرتك
متعرض ،ولكن َّ
ٰ
وال لعقوبتك ِّ
سولت يل نفيس وأعانني ٰ
عىل ذلك ُ
إن قطعت حبلك عنّي ،فوا سوأتاه غد ًا من الوقوف بني
عذابك من يستنقذين ،وبحبل من اعتصم ْ
يديك إذا قيل للمخ ِّفني :جوزوا ،وللمثقلني :ح ُّطوا ،أمع املخ ِّفني أجوز أم مع املثقلني ُّ
أحط؟ وييل ك َّلام
بكى ،ثم أنشأ يقول:
آن يل ْ
طال عمري كثرت خطاياي ومل أتبَ ،أما َ
ثم ٰ
أن أستحي من رب؟»ّ ،
املنى
��م أي��ن حم َّبتي
أحترقني بالنار يا غاية ٰ
فأين رجائي ث ّ
ٍ
ب��أع�مال ق��ب��اح رديَّ���ة
أت��ي��ت
جنىكجنايتي
ومايف
الورى ٌ
ُ
ٰ
خلق ٰ
إىل خلقك بحسن
ترى،
بكى وقال« :سبحانك ت
ُعصـى كأنَّك ال ٰ
ُ
ٰ
ثم ٰ
ّ
وحتلم كأنَّك مل ُت ْع َص ،تتو َّدد ٰ
الغني عنهم».
كأن بك احلاجة إليهم ،وأنت يا س ِّيدي
الصنيع َّ
ُّ
عىل ركبتي وبكيت حت َّٰى جرت دموعي
خر إ ٰىل األرض ساجد ًا ،فدنوت منه
ُ
ثم َّ
ّ
وشلت رأسه ووضعته ٰ
فاستوى جالس ًا وقال« :من ذا الذي أشغلني عن ذكر رب؟!».
عىل خدِّ ه،
ٰ
ٰ
فقلت :أنا طاووس يا ابن رسول اهلل ما هذا اجلزع والفزع؟ ونحن يلزمنا ْ
أن نفعل مثل هذا ونحن
عيل ،و ُأ ُّمك فاطمة الزهراء ،وجدُّ ك رسول اهلل.
عاصون جافون! أبوك احلسني بن ٍّ
هيهات يا طاووس ،دع عنّي حديث أيب ُ
وأ ّمي وجدّ ي ،خلق اهلل اجلنَّة ملن
«هيهات
فالتفت إ َّيل وقال:
َ
َ
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/12ركوب ٍّ
كل من ال�سفينتني ال يع�صم من الذنوب.

مل ُيعصم من الذنب واخلطأ أو من دخول جهنم ُّ
كل من ركب سفينة نوح

بمجرد ركوبه السفينة ،وبعبارة منطقية :ركوب السفينة مل يكن عل ًة تامة لدخول اجلنة
والعصمة من اخلطأ ،بل كان مقتض ًيا لدخول اجلنة مع لزوم رفع املوانع.

وكذلك من آمن بأهل البيت ال يكفيهم جمرد ادعاء مودهتم وحمبتهم ،بل

ال بد من طاعتهم ،روي أنه قال رجل للحسن بن عيل :يا بن رسول اهلل أنا من

شيعتكم .فقال احلسن بن عيل« :يا عبد اهلل ،إن كنت لنا يف أوامرنا وزواجرنا
مطيع ًا فقد صدقت ،وإن كنت بخالف ذلك فال تزد يف ذنوبك بدعواك مرتبة رشيفة

لست من أهلها! ال تقل :أنا من شيعتكم ،ولكن قل :أنا من مواليكم وحمبيكم ،ومعادي

أعدائكم ،وأنت يف خري ،وإىل خري».

(((

إن حديث السفينة يلزمنا بطاعة أهل البيت ،لذلك روي عن اإلمام جعفر

حممد الصادق أنَّه قال« :امتحنوا شيعتنا عند ثالث :عند مواقيت الصالة
بن ّ
عدونا ،وإىل أمواهلم كيف
كيف حمافظتهم عليها ،وعند أرسارهم كيف حف ُظهم هلا عند ِّ
مواساهتم إلخواهنم فيها»(((.

وعن أيب عبد اهلل ،قال« :ما كان يف شيعتنا فال يكون فيهم ثالثة أشياء :ال يكون

ؤتى يف ُد ُبره».
فيهم من يسأل بك ِّفه ،وال يكون فيهم بخيل ،وال يكون فيهم من ُي ٰ

(((

تعاىل:
أطاعه وأحسن ولو كان حبشي ًا ،وخلق النار ملن عصاه ولو كان س ِّيد ًا قرشي ًاَ ،أما سمعت قوله ٰ
ٍِ
ِ
الص ِ
ون﴾ [املؤمنون ،]101 :واهلل ال ينفعك غد ًا
َساء ُل َ
ور َفال َأن َ
﴿ َفإِذا نُف َخ فيِ ُّ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ
اَّإل تقدمة تُقدِّ مها من عمل صالح».
((( التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص  309 – 308ح .153
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /103ح .)62
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص .131

دالالت حديث النجوم
وردت الكثري من الروايات التي ش ّبه فيها الرسول األكرم- كام ش ّبه االئمة

من بعده -أهل البيت بنجوم السامء يف كوهنم أمانًا ألهل األرض كام َّ
أن

النجوم ٌ
أمان ألهل السامء .وقد اختلفت ألفاظ بعضها ولكن املعنى واحد ،ومن تلك
الروايات:

ما روي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل« :أهل بيتي أمان ألهل

أمان ألهل السامء».
أن النجوم ٌ
األرض كام َّ

(((

وروي عن النبي« :النجوم أمان ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألهل األرض،
ِ
ذهبت النجوم أتى أهل السامء ما يكرهون ،وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل األرض
فإذا

ما يكرهون».

(((

وإن أهل بيتي
«إن النجوم يف السامء أمان من الغرقَّ ،
وروي عن رسول اهللَّ :

أمان ألمتي من الضاللة يف أدياهنم ال هيلكون فيها مادام فيهم من يتبعون هديه وسنته».
إن مثل آل ٍ
حممد كمثل نجوم السامء إذا خوى
وروي عن اإلمام عيل« :أال َّ
(((

نجم طلع نجم».
(غاب) ٌ

(((

((( ينابيع املودة ج 1ص.72
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص123و.124
((( التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص.546
((( هنج البالغة ألمري املؤمنني ج 1ص.194
101
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دالالت حديث النجوم
عىل الرغم من قرص تراكيب حديث النجوم وقلة ألفاظه إال أنَّه حيمل من الدالالت

املهمة ما حيمل ،وبيانه بالتايل:

اً
�أول :داللة فوائد النجوم:
للنجوم فوائد عديدة ذكرها القرآن الكريم يف آياته املباركة أبرزها:

/1الهداية.

ٍ
ون﴾.
﴿و َع
المات َوبِالن َّْج ِم ُه ْم هَ ْيتَدُ َ
كام يف قولهَ :

(((

فقد كانت النجوم وسيلة مهمة هلداية الناس فيام مىض إىل االجتاهات ،حيث مل

تكن اآلالت احلديثة واخلرائط البحرية متوفرة ،فكانوا هيتدون من خالل النجوم،
السيام أولئك الذين يسافرون عرب البحار أو الصحاري ،إذ كان بعضها ُيشري إىل بعض

دائم ُيشري إىل جهة الشامل ،فإن كان خلف الشخص علم أنَّه
االجتاهات ،فالدب القطبي اً
أيضا ْ
أن يعرف املرشق واملغرب؛
متجه نحو اجلنوب ،والعكس بالعكس ،وبذا يستطيع ً

أن النجوم ٌ
لذلك عبرّ ت بعض األحاديث َّ
أمان للناس من الغرق ،وقد بلغ اعتامدهم
عىل النجوم يف االهتداء إىل السبيل الصحيح درج ًة ْ
أن يتوقفوا عن اإلبحار عندما تكون
السامء ملبد ًة بالغيوم؛ ألهنم من دوهنا ال يعرفون املقصد الذي يبغون إليه.

وتشبيه أهل البيت بالنجوم ُيشري إىل هذه احلقيقة ،وهي عدم إمكان اهتداء

الناس إىل احلق من دون التمسك هبم وبنهجهم ،السيام يف فتن الدنيا وكثرة السبل
املتفرقة ،حيث يكونون بأمس احلاجة إىل عالمة توصلهم إىل الرصاط املستقيم ،واىل

اهلل.

((( النحل 16
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فكام َّ
أن الناس هيتدون بالنجوم للوصول إىل اهلدف ،كذلك الناس هيتدون بأهل
البيت للوصول إىل اهلدف؛ لذلك روي عن َد ُاود الجْ َ َّصاص َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا
ٍ
ون﴾ َق َال« :الن َّْج ُم َر ُس ُ
َع ْب ِد اهللَ ي ُق ُ
ول اهلل
ول﴿ :و َع
المات وبِالن َّْج ِم ُه ْم هَ ْيتَدُ َ
(((
ات ُه ُم األَئِ َّم ُة.»
وا ْل َعلاَ َم ُ
ِ
ٍ
المات وبِالن َّْج ِم ُه ْم
الر َضاَ ع ْن َق ْو ِل اهلل َت َعالىَ ﴿ :و َع
و َع ِن ا ْل َو َّشاء َق َالَ :س َأ ْل ُت ِّ
ات ،والن َّْج ُم َر ُس ُ
ول اهلل.
ون﴾ َق َال :ن َْح ُن ا ْل َعلاَ َم ُ
هَ ْيتَدُ َ

(((

وعن أمري املؤمنني قال﴿ :بِنَا اهتَدَ يتُم فيِ ال َّظ ْل ِء وتَسنَّمتُم ُذرو َة ا ْلع ْلي ِ
اء﴾.
ماَ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ
ْ ْ ْ

(((

وقد أشار اهلل تعاىل يف ايات عديدة عن فوائد النجوم منها قوله عز من قائل:
﴿وهو ا َّل ِذي جع َل َلكُم النُّجوم لِتَهتَدُ وا هِبا فيِ ُظ ُل ِ
امت ا ْل وا ْلبح ِر َقدْ َفص ْلنَا الآْ ِ
يات لِ َق ْو ٍم
ُ ُ َ ْ
َ َ
َ ُ َ
َّ
برَ ِّ َ َ ْ
(((
ون﴾.
َي ْع َل ُم َ

/2املنع من ال�ضالل.

يرصح القرآن الكريم َّ
بأن مهمة بعض النجوم هو رجم الشياطني ،فهي رجو ٌم
أن ي ّطلع عىل ما يف السامء من ٍ
شيطان ما ْ
ٌ
للشياطني ،فإذا أراد
غيب ،فهناك نجو ٌم ترصدُ
امء الدُّ نْيا بِ ِزين ٍَة ا ْلكَواكِ ِ
ب
حتركاته ومتنعه من الوصول إىل ذلك ،قال﴿ :إِنَّا َز َّينَّا َّ
الس َ
َو ِح ْفظ ًا ِم ْن ك ُِّل َش ْي ٍ
طان ِ
ون إِلىَ المَْ إَِ
ون ِم ْن ك ُِّل جانِ ٍ
ب
ل الأْ َ ْعىل َو ُي ْق َذ ُف َ
مار ٍد ال َي َّس َّم ُع َ
ِ
ِ
ِ
(((
ب اَّإِل َم ْن َخطِ َ
ب﴾.
هاب ثاق ٌ
ف الخَْ ْط َف َة َف َأ ْت َب َع ُه ش ٌ
ذاب واص ٌ
ُد ُحور ًا َولهَُ ْم َع ٌ
إننا وإن مل نصل إىل فهم معنى وكيفية رصد النجوم للشياطني ودحرهم ،ولكن

ات ا َّلتِي َذك ََر َها اهلل فيِ ِكتَابِه ح.1
اب َأ َّن َاأل ِئ َّم َةُ ه ُم ا ْل َعلاَ َم ُ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 206ب ُ
ِ
ِ
ِ
ات ا َّلتي َذك ََر َها اهلل فيِ كتَابِه ح.3
اب َأ َّن َاألئ َّم َةُ ه ُم ا ْل َعلاَ َم ُ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 207ب ُ
((( هنج البالغة ج 1ص .38
((( األنعام .97
((( الصافات .10 – 6
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لنص القرآن الكريم عىل ذلك ،فالنجوم متثل
علينا التسليم واألخذ به ولو تعبدً اّ ،

مان ًعا من توسع خط الضاللة ،وهم الشياطني ،وبذا يشبه أهل البيت النجوم؛
إذ هَّإنمُ يم ِّثلون املانع األقوى ضد حزب الشيطان وحزب الضاللة ،فمن أراد ْ
أن
يعرف املخرج من الفتن والشبهات فعليه ْ
أن يتمسك بأهل البيت.

ثان ًيا :داللة دوام البقاء ما بقيت الدنيا.

فكام َّ
أن اهلل قد قىض بوجود النجوم ما دامت السامء ،أي قىض باستمرار وجودها

إىل يوم القيامة؛ ألهنا األمان ألهل السامء ،فإن انعدم وجودها هلكوا ،فكذلك قد قىض
ْ
أن يستمر وجود أهل البيت إىل يوم القيامة أمان ًا ألهل األرض ،فإن ُرفِعوا منها
ولو اً
قليل من الزمن ساخت األرض بأهلها ،وهذا معنى ما روي متواتر ًا:لوال اإلمام
لساخت األرض.

وه��ذا ي��دل عىل رضورة وج��ود اإلم��ام املهدي يف حلظة استشهاد اإلم��ام

العسكري وحتى يومنا هذا وإىل أن يأذن اهلل تعاىل له بالظهور.

ثال ًثا :داللة دوام الهداية.

أن اهلل قد قىض بوجود النجوم أمانًا ألهل السامء ،ومعلو ٌم َّ
قد تقدّ م َّ
أن وجودها

دائ�ًم� وأب��دً ا ،وكذلك هم أهل
ال ينفك عن هدايتها لبني البرش إىل سبيل الصواب اً

فإن وجودهم ال ينفك عن هدايتهم هلم ،إذ َّ
البيتَّ 
إن هدايتهم لإلنسان ليست
ٍ
بوقت حمدود ،بل مستمرة إىل يوم القيامة ،ويف ِ
ٍ
حلظة تنتفي َّ
فإن
أية
باملنقطعة أو املؤقتة
الناس يضلون ،وهذا ٌ
واضح عىل عدم إمكانية غصب إمامتهم وإن متكن الظاملون
دليل
ٌ

ظاهرا وهي اخلالفة السياسية فقط .فهم األئمة املفروضة
من غصب بعض شؤوهنا
ً

دائم وأبدً ا ،فإن نُح ّيت عنهم اخلالفة السياسية فذلك َّ
ألن األمة مل
طاعتهم عىل األمة اً

تطعهم ومل تقم بالواجب عليهم يف ذلك ،ال ألهنم فقدوا اإلمامة أو غصبت

جنلا ثيدح تالالد

105

منصب إهلي ال يمكن غصبه كالنبوة متا ًما.
عنهم؛ ألن اإلمامة
ٌ

راب ًعا :داللة ع�صمة الهداية.

فإنا هتدي من يرجع إليها إىل سبيل الصواب
فالنجوم حيث هَّإنا ثابتة يف السامء هّ

دائم وأبدً ا ،وال ختدعه يو ًما أو توقعه يف اخلطأ ولو ساع ًة ما؛ َّ
ألن عصمتها تكوينية،
اً

فاهلل هو الذي جعلها وفق نظام ثابت خاص وهو نظام معصوم ،وكذلك هي هداية

أهل البيت معصومة ال يعرتهيا خطأ وال جيوز عليها البتة ،واحلديث موضوع
البحثُ ،
حيث إنه شبههم بالنجوم ،فهو أحد األدلة -أو عىل األقل املنبهات -التي تثبت

عصمتهم .وتوجد غريه الكثري من األدلة العقلية والنقلية بشقيها اآليات املباركة
والروايات الرشيفة.

خام�سا :داللة التعاقب:
ً

من الواضح جدً ا َّ
أن النجوم تتعاقب يف البزوغ ،أي تبزغ يف السامء ثم تأفل ،لكن

نجم آخر ،وتشبيه أهل البيت بالنجوم له نفس املعنى ُ
حيث
نجم يبزغ ٌ
ُك ّلام يأفل ٌ

ظهر اما ٌم آخر ،وهذا ما أشار إليه أمري املؤمنني يف هنج البالغة
إنه ُك ّلام َ
غاب إما ٌم َ
«ألاَ إِ َّن م َث َل ِ
(((
حيث قالَ :
م َّم ٍد ك ََم َث ِل ن ُُجو ِم السَّماَ ِء ،إِ َذا َخ َوى ن َْج ٌم َط َل َع ن َْج ٌم».
آل حُ َ
َ

�ساد�سا :داللة عدم �أو مانعية اخللو.
ً

ونقصد هبا أنه كام َّ
أن النجوم ال ختلو منها السامء ولو جلزء من الثانية ،إذ هَّإنا

اً
فضل عن الليل ،فكذلك هم
موجود ٌة حتى يف النهار -وإن مل نتمكن من رؤيتها-
االئمة ال ختلو منهم األرض ولو جلزء من الثانية ،وهذا يشري إىل رضورة أن يكون

اإلمام املهدي مولو ًدا وموجو ًدا واق ًعاْ ،
وإن مل يظهر للناس يف غيبته حتى يأذن اهلل
((( هنج البالغة ج 1ص .194
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يف الوقت املناسب.

هنارا إذا ما نظر الناظر
ومن اجلدير بالذكر قول البعض بإمكانية رؤية النجوم ً

فإن ذلك ُمشاب ٌه ملا ُيقال من َّ
يف البئرَّ ،
أن رؤية اإلمام املهدي وإن كانت غري متاحة
ٍ
رشوط خاصة.
للجميع إال هَّأنا تتاح عند توفر

�ساب ًعا :داللة جمهولية احلقيقة.

يف ٍ
كثري من األحيان ال ُيمكننا ْ
أن ندرك غور النجوم حتى مع التلسكوبات احلديثة،
حيث إنا تصل إىل غور السامء إىل ٍ
حد معني من السنوات الضوئية ْ
وإن بلغت املليون أو
هَّ

أكثر لكنها تقف عند حدٍّ معني ال ُيمكننا معرفة حقيقة وغور النجوم بعده ،وكذلك هي
أن ُيدركها ،بل َّ
حقيقة أهل البيت (سالم اهلل عليهم) جمهول ٌة عندنا ،فال يستطيع أحدٌ ْ
إن

أحاديثهم ال ُيمكن لنا إدراكها متام اإلدراك ،فكيف بحقيقتهم؟!

يث ِ
روي َع ْن َجابِ ٍر َق َالَ :ق َال َأ ُبو َج ْع َف ٍرَ « :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل :إِ َّن َح ِد َ
م َّم ٍد
آل حُ َ
ب ،لاَ ُي ْؤ ِم ُن بِه اَّإِل َم َل ٌ
ك ُم َق َّر ٌب َأ ْو َنبِ ٌّي ُم ْر َس ٌل َأ ْو َع ْبدٌ ْامت ََح َن اهلل َق ْل َبه
ب ُم ْست َْص َع ٌ
َص ْع ٌ
ِ (((
لِإلِيماَ ن».
ويف حديث اإلمام الرضا« :إن يف أخبارنا متشاهب ًا كمتشابه القرآن ،وحم َك ًام

كمحكم القرآن ،ف��ردوا متشاهبها إىل حمكمها ،وال تتبعوا متشاهبها دون حمكمها؛

فتضلوا».

(((

وأما حقيقتهم فمن ٍ
باب أوىل ألهنا مما ال يمكن إدراكه ،ومن ذلك ما روي عن

النبي« :يا عيل ،ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وما عرفني إال اهلل وأنت ،وما عرفك إال
ِ
((( الكايف للكليني ج 1ص  410ب ِ
ب ح.1
ب ُم ْست َْص َع ٌ
اب فيماَ َجا َء َأ َّن َحدي َث ُه ْم َص ْع ٌ
َ ٌ
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 1ص  261ح.39
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اهلل وأنا».

(((

كام روي عن أيب عبد اهلل أنه قال﴿« :إِنَّا َأ ْن َز ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر﴾ الليلة فاطمة،

والقدر اهلل تعاىل ،فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر ،وإما سميت
فاطمة ألن اخللق فطموا عن معرفتها»...

(((

ٍ
خطوط عامة وشعا ٍع يصلنا من نورهم،
فام نعرفه نحن عن أهل البيت جمرد

أما حقيقتهم فهي جمهولة بالنسبة لنا.

ثام ًنا :داللة عدم التعار�ض.

فكام ال تصادم بني النجوم يف السامء ،بل ﴿ك ٌُّل فيِ َف َل ٍ
ون﴾((( ،فكذلك
ك َي ْس َب ُح َ

ٌ
بحث طويل
هم أهل البيت ال تصادم بينهم وبني أحاديثهم ،لذلك كان هناك

ومهم يف علم األصول ُّ
حيل مسألة التعارض الظاهري بني األدلة؛ إذ ال يمكن ْ
أن يكون
بعضا ،قالَ :
﴿أ َفال
تعارض حقيقي بني أقواهلم؛ فهم كالقرآن ال ينقض بعضه ً

اختِالف ًا كَثِري ًا﴾.
كان ِم ْن ِعن ِْد َغيرِْ اهللِ َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ
آن َو َل ْو َ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ َّب ُر َ

(((

أمر بر ِّد احلديث إىل أهله فيام إذا جاء عنهم
بل ورد يف أحاديث األئمةٌ 
حديث ومل ُيعرف معناه او ح ُّله ،ومن ذلك ما روي َع ْن َجابِ ٍر َق َالَ :ق َال َأ ُبو َج ْع َف ٍر:

آل حُ َ ٍ
يث ِ
« َق َال َر ُس ُ
ول اهلل :إِ َّن َح ِد َ
ب ،لاَ ُي ْؤ ِم ُن بِه اَّإِل َم َل ٌ
ك ُم َق َّر ٌب
ب ُم ْست َْص َع ٌ
م َّمد َص ْع ٌ
َأو َنبِي مرس ٌلَ ،أو عبدٌ امتَحن اهلل َق ْلبه لِإلِي ِنَ ،ف ورد ع َليكُم ِمن ح ِد ِ
يث ِ
م َّم ٍد
آل حُ َ
ماَ ماَ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ
َ
ْ َْ ْ َ َ
ْ ٌّ ُ ْ َ
َّت ِمنْه ُق ُلو ُبك ُْم َ
وأ ْنك َْر مُتُوه َف ُر ُّدوه إِلىَ اهلل
وما ْاش َم َأز ْ
فَلاَ ن ْ
َت َله ُق ُلو ُبك ُْم و َع َر ْفت ُُموه َفا ْق َب ُلوهَ ،
((( خمترص بصائر الدرجات للشيخ احليل ص .125
((( تفسري فرات الكويف ص  581ح .2 /747
((( األنبياء 33
((( النساء 82
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ول وإِلىَ ا ْل َعالمِِ ِم ْن ِ
وإِلىَ الرس ِ
ك َأ ْن يحُ َ دِّ َ َ
م َّم ٍد ،وإِنَّماَ الهَْ الِ ُ
ش ٍء ِمنْه لاَ يحَ ْ ت َِم ُله،
آل حُ َ
َّ ُ
ث أ َحدُ ك ُْم بِ يَ ْ
(((
َان َه َذا ،وا ِ
َف َي ُق َ
َار ُه َو ا ْل ُك ْف ُر».
َان َه َذا ،واهلل َما ك َ
ول :واهللَ ،ما ك َ
إل ْنك ُ
ٍ
روايات صحيحة ولكن ال
ولذا فإن علامءنا يف بعض األحيان عندما يصلون إىل

جيدون خمرج ًا هلا ،فإهنم يقولون :هذا احلديث ال نُنكره ولكن نر ُّد علمه إىل أهله ،فإذا

أدركنا اإلمام احلجة فإنَّه سيبني لنا ما اختلف فيه.

تا� ًسعا :داللة وحدة املحور.

ٍ
جمموعة نجمية ترجع إىل ٍ
أن َّ
من املعلوم َّ
حمور واحد ،فمجموعتنا الشمسية
كل
ٍ
اً
حمور
فإنم يدورون حول
مثل تدور حول الشمس ،وكذلك هم أهل البيت هَّ

ٍ
واحد وهو الرسول األعظم (صلوات اهلل وسالمه عليه وآله) ،كام تقدم يف رواية داود

اجلصاص.

عا�ش ًرا :الداللة على قدرة اهلل تعاىل وحكمته.

قسم عظيم؛ وذلك َّ
ألن ثبات مواقع النجوم رغم
أقسم اهلل بالنجوم ،وذكر أنّه ٌ

دوران األرض حول نفسها ،ودوران األرض حول الشمس ،والنسق الدقيق يف ذلك،

أمر تتجىل فيه عظمة قدرة اهلل وحكمته غري املتناهيتني ،وتشبيه أهل البيت
هو ٌ

أيضا إىل هذا املعنىَّ ،
فإن اهلل (سبحانه وتعاىل) عندما اختارهم
بالنجوم ُيشري ً
ليكونوا خلفاء للرسول ،فإنَّه اختارهم بقدرته وحكمته غري املتناهيتني؛ لمِا ِ
عل َم
ْ
أن ليس هناك من هو مؤهل ليكون خليف ًة عن رسول اهلل إال هم ،وقىض
أن يرضخ له ُّ
بإمامتهم ،فال بد ْ
كل بني البرش لذلك ،فليس أمام هذا اجلعل اإلهلي إال
التسليم.

ِ
((( الكايف للكليني ج 1ص  410ب ِ
ب ح.1
ب ُم ْست َْص َع ٌ
اب فيماَ َجا َء َأ َّن َحدي َث ُه ْم َص ْع ٌ
َ ٌ
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�أحد ع�شر :داللة عدم الت�صادم بني الوظائف.

ٍ
ُّ
مسار ثابت ليؤدي وظيفته اخلاصة ،فالشمس جتري
فكل نج ٍم من النجوم يدور يف

ملستقر هلا لتؤدي وظيفتها اخلاصة ،وكذلك القمر يسري يف مساره اخلاص ليؤدي وظيفته
اخلاصة ،وهكذا بقية النجومٌّ ،
كمل دور النجم اآلخر
فكل له دوره اخلاص الذي ُي ِّ

ٍ
وال يعارضه ،فالشمس تضيئ يف النهار ،ليأيت دور القمر اً
تعارض
أي
ليل ،من دون ّ

بينهام ،فكام ال تصادم يف املسارات بني النجوم ،وال تصادم يف وظائفها ،وكذلك أهل

مخسا وعرشين سن ًة يف بيته؛ ألن وظيفته
البيت ،فأمري املؤمنني جلس ما يقارب ً

كانت اجللوس ،وعندما صارت وظيفته احلكم الظاهري قام هبا ،كام قام بكل ما يرتتب
عليها من مهام ،فقاتل عىل التأويل كلاًّ من الناكثني والقاسطني واملارقني ،وأما اإلمام
أن يهُ ادن ،واإلمام احلسني كانت وظيفته ْ
احلسن فقد كانت وظيفته ْ
أن يقاتل.

فكل منهم ثائر ٍ
لكل منهم اخلصائص ذاهتاٍ ،
إن ٍ
َّ
وكل منهم ُمطالب باإلصالح،

ٍ
وكل منهم كاظم وهكذا ،وعليه فلو كان اإلمام احلسن يف موضع اإلمام احلسني
كل ٍ
لقاتل ،فأدوارهم شتى واهلدف واحدٌ  ،بحيث إن ّ
مكم ً
ال
دور من األدوار يكون ّ

مهد لثورة اإلمام احلسني ،وثورة
للدور اآلخر ،فصلح اإلمام احلسن هو الذي ّ

مهدت لظهور اإلمام املهدي ،وعليه فهناك عالقة
اإلمام احلسني هي التي ّ

بني اإلصالح احلسيني وحتقيق العدل املهدوي ،فنتيجة اإلصالح هو العدل الذي مل
يتحقق يف ثورة اإلمام احلسني حيث وقف الناس موانع .وللسيد الشهيد حممد باقر

مهم يوضح هذه املسألة بعنوان (تنوع أدوار ووحدة هدف).
الصدرٌ 
كتاب ٌ
�إ�شارة :يف مناق�شة حديث� :أ�صحابي كالنجوم.

ورد يف بعض أحاديث العامة هَّأنم رووا عن رسول اهلل أنَّه قال :أصحايب

كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم.
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صحابة النبي ،وعدم جواز ختطئة ٍ
ِ
واستدلوا به عىل رضورة تقديس ِّ
أحد
كل

منهم ،أو القول بمجانبته للصواب ،فام مدى صحة هذا احلديث؟

اجلواب:

بداي ًة وبضميمة ما كان يقوم به بعض الرواة من وضع الروايات عىل لسان النبي

األكرم لقاء ملذات دنيا رخيصة يلعقوهنا من يد حاك ٍم تتصبب يداه من دماء األبرياء،
ٍ
فإن من الواضح جدً ا َّ
َّ
كرامة
أن هذا احلديث إنّام ُو ِض َع ليثبت كرام ًة ملن ال يستحق ،إزاء
ِّ
أي ليقابل احلديث الثابت
أثبتها من ال ينطق عن اهلوى ،ملن هو يستحق
وبكل جدارةّ ،

عن رسول اهلل يف تشبيهه ألهل بيته بالنجوم ،وقد تكررت بصامت اجلريمة

ذاهتا يف حديث «أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل اجلنة» ،إزاء حديث مروي عن الصادق
األمني« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة»؛ بدليل اقتضاء حكمة اهللْ 
أن

صح التعبري -عىل اقتصار أهلها عىل الشباب فقط ،وانعدام وجود
يقوم نظام اجلنة -إن َّ

الشيوخ فيها.

وأما بالنسبة إىل اجلوابَّ ،
فإن هذا احلديث من املحال نسبته إىل الرسول األكرم؛

لألسباب التالية:

أولاً  :ملعارضته احلديث الصحيح ال��وارد عن الرسول األكرم عند كتب
ٍ
برجال
الفريقني ،فقد روي عن النبي يف صحيح البخاري أنَّه قال« :أال وإنه يجُ اء

من ّأمتي فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول يا ريب أصحايب ،ف ُيقال إنّك ال تدري ما أحدثوا
ت فِ ِ
يه ْم َف َل اَّم ت ََو َّف ْيتَنِي
ْت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيد ًا ما ُد ْم ُ
﴿و ُكن ُ
بعدك ،فأقول كام قال العبد الصالحَ :
ْت ِ
إن هؤالء مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ
ُكن َ
يب َع َل ْي ِه ْم﴾((( ،ف ُيقالَّ :
الرق َ
ْت َأن َ َّ
((( املائدة 117
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فارقتهم».

(((

ثان ًيا :الستلزامه عصمة مجيع أصحابه ،حيث َّ
«بأيم اقتديتم اهتديتم»
إن لفظ :هّ

ٌ
أن التاريخ املحرف اً
موصل إىل اجلنة ،عىل حني َّ
فضل
بأي منهم
ال تعني إال أن التمسك ٍّ
عن الصحيح قد روى قصص اختالفهم إىل حدِّ التقاتل! ٌّ
فكل من معاوية الذي يعدونه

ٍ
حرب طحنت الكثري من النفوس
صحاب ًيا وأمري املؤمنني اإلمام عيل قد دخال يف
وسفكت فيها الكثري من الدماء ،فكيف يمكن أن يكون كالمها عىل ٍ
ٍ
وصواب
حق
وهيديان إىل اجلنة؟!

فطريق من
بل كيف يمكن للمسلم أن يتمسك بكليهام ومها عىل طريف نقيض!
َ

يسلك وبمن يقتدي؟! فام هذا إال مجع بني متضادين ،بل كيف يكون كالمها عىل رسر

متقابلة يف الفردوس وأحدمها قد قاتل بل قتل اآلخر!
وقد أخرب النبي رصاح ًة ببغي ٍ
فئة من املسلمني من بعده ،بقوله« :يا عامر

تقتلك الفئة الباغية»((( ،وقد حتقق قتل عامر (رضوان اهلل عليه) عىل يد جيش معاوية،
فبعد الترصيح ببغي معاوية كيف ُيعقل ْ
أن ُيقتدى به وهيتدى به إىل اجلنة؟!

ثم كيف نؤدي عباداتنا وصلواتنا؟ هل نتكتف أو نُسبل؟ ال سيام َّ
أن مذه ًبا يقول

بوجوبه وآخر يقول ببطالن الصالة به!

ِّ
لكل ما تقدّ م ال ُيمكن نسبة هذا احلديث إىل الرسول األكرم.

ثال ًثا :احلديث املروي حتى وإن كان ح ًقا قد صدر من الرسول األكرم ،فإنّه ال
ٍ
بمطلق ،إذ ال بد من
يمكن االحتجاج به عىل عدالة مجيع الصحابة؛ وذلك ألنَّه ليس

تقييده بمن مل يغري ومل يبدل ،كام روي عن اإلمام الرضا أنه ُس ِئل عن قول النبي:
((( البخاري/ج/5ص.192 -191
((( دعائم اإلسالم للقايض املغريب ج 1ص .392
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«أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم» ،وعن قوله :دعوا يل أصحايب».
فقال« :هذا صحيح ،يريد من مل ُيغيرّ بعده ومل يبدّ ل».

قيل :وكيف يعلم أهنم قد غريوا أو بدلوا؟

قال :ملا ْيروونه من أنه قال« :ليذادن برجال من أصحايب يوم القيامة عن حويض

كام تذاد غرائب اإلبل عن املاء فأقول :يا رب أصحايب ،أصحايب فيقال يل :إنك ال تدري
ما أحدثوا بعدك؟ فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول :بعد ًا وسحق ًا هلمَ .أ َفرتى هذا ملن مل
يغري ومل يبدل؟!».

(((

((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق/ج/2ص /93ح.33

دالالت حديث املنزلة
وهو من األحاديث املسندة واملتواترة عند الفريقني ،فال ينبغي الكالم يف هذه

ألنا ثابتة وال مناص من االعرتاف بصدور هذا احلديث من الرسول األعظم
اجلهة؛ هّ

حممد ،كل ما يف األمر أنَّه روي بعدة ألفاظ متقاربة جدً ا ال ترض باملعنى العام
للحديث الرشيف ،ومن هذه األلفاظ:

عن سعيد بن املسيب ،عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال :قال رسول

اهلل لعيل« :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنَّه ال نبي بعدي».

فأحببت أن أشافه هبا سعدً ا ،فلقيت سعدً ا فحدثته بام سمعته من عامر،
قال سعيد:
ُ

فقال :أنا سمعته ،قلت :أنت سمعته؟! قال :فوضع إصبعيه عىل أذنيه فقال :نعم ،وإال
استُكتا.

(((

و عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال« :أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا

فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال :أما ما ذكرت ثالث ًا قاهلن رسول اهلل فلن

أسبه الن تكون يل واحدة منهن أحب إىل من محر النعم ،سمعت رسول اهلل يقول
لعيل وخلفه يف بعض مغازيه؟ فقال له عيل :يا رسول اهلل ختلفني مع النساء والصبيان؟
فقال له رسول اهلل :أما ترىض أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال

ألعطني الراية رج ً
ال حيب اهلل ،ورسوله وحيبه اهلل
نبوة بعدي .وسمعته يقول يوم خيرب:
ّ

((( صحيح مسلم ج 7ص .120
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ورسوله»...

(((

عيل بن أيب طالب فانّه أعلم ،قال
وسأل رجل معاوية عن مسألة فقال« :سل عنها ّ

عيل بن أيب طالب ،فقال :بئس ما قلت،
له :يا أمري املؤمنني قولك فيها ُّ
أحب إ َّيل من قول ِّ

و َل ُؤ َم ما جئت به ،لقد كرهت رج ً
غر ًا .ولقد قال له
غره بالعلم ّ
ال كان رسول اهللُ ي ُّ
ِ
نبي بعدي ،ولقد كان عمر
رسول اهلل :أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال َّ
عيل؟
ابن اخل ّطاب يسأله فيأخذ عنه ،ولقد شهدت عمر إذا أشكل عليه يشء قال :هاهنا ّ
قم ال أقام اهلل ِرج َليك .وحما اسمه من الديوان.»..

(((

عيل بن
و عن عبد اهلل بن ع ّباس« :سمعت عمر بن اخل ّطاب يقول :ك ّفوا عن ذكر ّ

أيب طالب ؛ فقد رأيت من رسول اهلل فيه خصاالً ألن تكون يل واحدة منه ّن يف آل

أحب إ ّيل ممّا طلعت عليه الشمس :كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة يف نفر من
اخل ّطاب
ّ

وعيل قائم عىل الباب ،فقلنا :أردنا
أصحاب رسول اهلل ،فانتهيت إىل باب ُأ ّم سلمة
ٌّ
عيل بن
رسول اهلل ،فقال :خيرج إليكم .فخرج رسول اهلل فرسنا إليه ،فاتّكأ عىل ّ

ثم قال :إنّك خماصم ختاصم ؛ أنت ّأول املؤمنني إيامن ًا،
ثم رضب بيده منكبهّ ،
أيب طالب ّ
وأعلمهم بأ ّيام اهلل ،وأوفاهم بعهده ،وأقسمهم بالسو ّية ،وأرأفهم بالرع ّية ،وأعظمهم

رز ّية ،وأنت عاضدي ،وغاسيل ،ودافني ،واملتقدّ م إىل ّ
كل شديدة وكرهية ،ولن ترجع
بعدي كافر ًا ،وأنت تتقدّ مني بلواء احلمد ،وتذود عن حويض.

عيل بصهر رسول اهلل ،وبسط ًة يف العشرية،
ّ
ثم قال ابن ع ّباس من نفسه :ولقد فاز ّ

وبذالً للامعون ،وعل ًام بالتنزيل ،وفقه ًا للتأويل ،وني ً
ال لألقران.

(((

((( سنن الرتمذي ج 5ص302 - 310
((( مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص  52 – 51ح .53
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 13ص  117 – 116ح .36378
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وغريها من الطرق الكثرية.
� ٌ
إ�شكال وجوابه:
وبالرغم من ِّ
كل ما تقدم ،فقد أشكل بعض املنحرفني عن خط أمري املؤمنني

عليه ،وهو الطريق الذي يسلكه النواصب عادةً ،إذ إهنم ما ْ
إن ُيغلق أمامهم طريق الطعن

يف صحة سند احلديث ،حتى يسلكوا طريق إفراغ متن احلديث من حمتواه الصحيح

أيضا،
وداللته احل ّقة ،وقد وقع هذا التعامل مع حديث الغدير ،كام وقع مع هذا احلديث ً
حديث املنزلة ،وحاصل هذا اإلشكال:

عدم داللة هذا احلديث عىل أكثر من أن عل ًيا خليفة للرسول األكرم

يف حياته فقط دون ما بعد وفاته ،أي اقتصار داللته عىل ّ
أن عل ًيا خليفة للرسول
ٍ
مورد خاص ،وهو يف غزوة تبوك،
األكرم يف حياته فقط ،أي إن هذا احلديث وار ٌد يف
فال يشمل ما بعد وفاة رسول اهلل...
ويف مقام اجلواب نقول(((:
إن هذا الكالم باطل؛ لألسباب اآلتية:

أولاً  :ورود االستثناء يف سياق حديث النبيٌ 
واضح عىل عمومه؛ ألن
دليل
ٌ

االستثناء ال يرد إال عىل العام – كام اتفقت عىل ذلك كلامت النحاة  .-ومن ثم فإن
نفس كالم الرسول األعظم كان عا ًما ال خصوص فيه ،فكيف أمكنهم االدعاء

بتخصيصه يف مورد!

دائم عىل مجلة «إال أنَّه ال نبي بعدي» ،أي عىل
ثم إنّك تالحظ أن النبي يؤكد اً

خاصا بغزوة
استثناء خصوص النبوة ،ولو كان استخالف الرسول األعظم لعيلً 
((( انظر التفاصيل يف املراجعات للسيد عبد احلسني رشف الدين ،املراجعة رقم (.)30
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تبوك ،ملا احتاج الرسول األعظم إىل التأكيد عىل هذه املسألة ،ونفي النبوة من بعده.

إذن ،تأكيد الرسول األعظم عىل ذلك يدل عىل عموم استخالف عيل

له ،ولكن قط ًعا الدعاء النبوة قال تلك اجلملة.

ثان ًيا :خصوص املورد ال خيصص الوارد ،فحتى لو س َّلمنا َّ
أن مورد هذا احلديث

خاص ،ولكن خصوص مورده ال خيرجه عن عمومه!

وهذه القاعدة مسلمة عند العلامء ،فلو رأيت أحدً ا يريد أن يرشب كأس مخر فقلت

له (هذا اخلمر حرام رشبه) ،فهل هذا احلكم خاص بخصوص هذا الكأس ،وغريه
من اخلمر حالل؟! قط ًعا ال ،وكذا لو رأيت اجلنب يمس آية الكريس مث ً
ال فقلت له :ال

اً
ٌ
شامل جلميع آيات القرآن
خاصا بمورده أم عا ًما
يمس ّن آيات القرآن
حمدث ،أيكون هذا ً
ٍ
حمدث؟!
الكريم ،ولكل

ٍ
ألسئلة ُسئلوا
وقد وردت الكثري من األحكام عىل لسان أهل البيت جوا ًبا
ٍ
حادثة وقعت أمامهم ،ولو كانت قاعدة ختصيص املورد بالوارد النتفى
هبا أو تعلي ًقا عىل
االستدالل هبا مجي ًعا ،وملا أمكن للعلامء االستناد عليها يف بيان األحكام الرشعية.

خاصا بغزوة تبوك ،فهذا ال جيعل خالفة أمري
إذن ،حتى لو كان هذا احلديث
ً

املؤمنني خاصة بتلك الغزوة؛ ّ
ألن خصوص املورد ال خيصص الوارد.
ثال ًثا :ورود احلديث يف موارد عديدة وكثرية

فلو س ّلمنا َّ
أن املورد (وهو قول النبي هذا احلديث) يخُ صص الوارد (وهو

استخالف النبي لإلمام (عليهام وآهلام السالم))َّ ،
فإن هذا احلديث قد ورد يف موارد
عديدة وكثرية ،ففي قصة مؤاخاة النبي األكرم لعيل قال رسول اهلل-:

أخرتك إال لنفيس ،وأنت مني بمنزلة هارون من موسى
«والذي بعثني باحلق نب ًيا ،ما ّ
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غري انه ال نبي بعدي ،وأنت أخي ووارثي.»...

(((

ويف حديث الدار واإلنذار قال رسول اهلل« :فأيكم يقوم فيبايعني عىل أنه أخي

ووزيري ووارثي دون أهيل ووصيي وخليفتي يف أهيل ويكون مني بمنزلة هارون من

موسى غري أنه ال نبي بعدي؟»

(((

ويف قضية سدِّ األب��واب قال رسول اهلل« :وإن عل ًيا مني بمنزلة هارون من

موسى»((( وغريها من املوارد الكثرية.
دالالت حديث املنزلة
وفيه فقرتان:

الفقرة األوىل« :أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

الفقرة الثانية« :إال أنَّه ال نبي بعدي».

الفقرة الأوىل :دالالت «�أنت مني مبنزلة هارون من مو�سى»:

متثل دالالت حديث املنزلة منازل اإلمام عيل من النبي ،وللتعرف عليها ال

ُبدَّ من التعرف إىل منازل هارون من موسى والثابتة يف القرآن الكريم .ال سيام َّ
أن

اهلل قد أجاب سؤل موسى.

ِ
قال تعاىلَ :
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن لِسان
س يِل َأ ْم ِريَ و ْ
اش ْح يِل َصدْ ريَ و َي رِّ ْ
﴿قال َر ِّب رْ َ
ِ
ش ْك ُه فيِ
ون َأ ِخيْ اشدُ ْد بِ ِه َأز ِْريَ و َأ رِْ
هار َ
َي ْف َق ُهوا َق ْولَ و ْ
اج َع ْل يِل َو ِزير ًا م ْن َأ ْهلُ 
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 9ص  167ح  25554و ص  170ح  25555و ج 13ص 105
–  106ح  36345وغريها.
((( تفسري فرات الكويف ص .303
((( ينابيع املودة للقندوزي ج 1ص  259باب  16ح .8
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ك كَثِري ًاَ ون َْذك َُر َك كَثِري ًا إِن َ
َأ ْم ِري ك َْي ن َُس ِّب َح َ
ْت بِنا َب ِصري ًا﴾
َّك ُكن َ

(((

املنزلة الأوىل :الوزارة.

ِ
﴿و َل َقدْ آ َت ْينا
اج َع ْل يِل َو ِزير ًا م ْن َأ ْهل﴾(((وقالَ 
﴿و ْ
قال حكاية عن موسىَ :
ِ
(((
ون َو ِزير ًا﴾.
هار َ
وس ٰى ا ْلك َ
تاب َو َج َع ْلنا َم َع ُه َأخا ُه ُ
ُم َ
وزيرا لرسول
عيل ً
وف ًقا هلاتني اآليتني يكون هارون ً
وزيرا ملوسى ،وعليه فيكون ٌ

اهلل.

والوزير لغ ًة مشتق منِ :
(الو َزر) بفتحتني بمعنى
(الوزر) بمعنى الثقل ،أو قل منَ :

اجلبل الذي ُيلتجأ إليه ،وبنا ًء عىل املعنى األول إنام ُسمي الوزير وزي ً��را؛ ألنه حيمل

ثقل امللك ،وأما بنا ًء عىل املعنى الثاين فقد ُسمي كذلك؛ ألن امللك يلتجأ إليه يف آرائه
وأحكامه.

وعليهَّ ،
وزيرا له ،إنام يدل
فإن طلب موسى من اهلل أن جيعل أخاه هارون ً

عىل معرفته بكثرة وصعوبة وثقل أعباء الرسالة ،مما حيتاج إىل من يساعده ويؤازره
ويشد أزره؛ لذا قالْ :
﴿اشدُ ْد بِ ِه َأز ِْري﴾ فموسى طلب أن يكون له من حيمل ثقله

ويساعده فيه ،وأن يكون له من يساعده يف آرائه وأحكامه وأدائه للرسالة ،فكان هارون
وزيره.

أيضا ،فكان وزير الرسول األعظم ،وقد
وعيل قد حاز هذه املرتبة واملنزلة ً

ورد ّ
«إن أول ما كلمني به [أي اهلل يف ليلة اإلرساء
أن رسول اهلل قال البن عباسَّ :
أن قال :يا حممد ،انظر حتتك ،فنظرت إىل احلجب قد انخرقت ،وإىل أبواب
واملعراج] ْ

((( طه .35 – 25
((( طه .29
((( الفرقان .35
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إيل ،فكلمني وكلمته ،وكلمني
السامء قد ُفتحت ،ونظرت إىل عيل وهو رافع رأسه ّ

ريب.

بم كلمك ربك؟
فقلت (أي ابن عباس) :يا رسول اهللَ ،

قال :قال يل :يا حممد ،إنيّ جعلته وص ُّيك ووزي��رك وخليفتك من بعدك،

فأعلمه».

(((

ك ت َْس َم ُع َما َأ ْس َم ُع وت ََرى َما َأ َرى ،اَّإِل َأ َّن َ
وقد قال لعيل« :إِ َّن َ
ت بِنَبِ ٍّي
ك َل ْس َ
(((
َّك َل َو ِز ٌير ،وإِن َ
و َلكِن َ
َّك َل َعلىَ َخيرْ ٍ .»..

املنزلة الثانية :الأخ ّوة و�ش ِّد الأزر.

ِ
ون َأ ِخيْ اشدُ ْد
هار َ
﴿و ْ
قال حكاية عن موسىَ :
اج َع ْل يِل َو ِزير ًا م ْن َأ ْهلُ 
ِ
بِ ِه َأز ِْريَ و َأ رِْ
تاب َو َج َع ْلنا َم َع ُه
وس ٰى ا ْلك َ
ش ْك ُه فيِ َأ ْم ِري﴾ فأجابه اهللَ :
﴿و َل َقدْ آ َت ْينا ُم َ

ون َو ِزير ًا﴾
هار َ
َأخا ُه ُ

(((

ال ُبدَّ من التنويه اً
أول إىل َّ
أن األنبياء أعىل وأرقى من التق ّيد بالقيود املادية ،فهم
ٍ
منظار روحي عقائدي ،وعليهَّ ،
فإن األخوة هنا ال تُقرص عىل
ينظرون إىل الروابط من

عدوا رغم قرابته ،وسلامن املحمدي
املعنى النسبي املادي املعروف؛ فقد اختذ أبا هلب ً

غريب ،ومن ثم َّ
فإن الرسول األعظم مل يتخذ اإلمام عيلً 
أخا
من أهله رغم أنه
ٌ

ألجل قرابته فحسب ،كام َّ
أن موسى مل يتخذ هارونً 
أخا بنا ًء عىل إخوته النسبية
أي ألجل اإلخوة اإليامنية ،وهكذا
فحسب ،بل ألجل قوله﴿ إِنَّماَ المُْ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ﴾(((ّ ،

((( الثاقب يف املناقب البن محزة الطويس ص  142 – 141و األميل للشيخ الطويس ص – 104
 105ح .15 /161
((( هنج البالغة ج 2ص .158
((( الفرقان .35
((( احلجرات .10
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جاء جوابه بالتأكيد عىل َّ
ون﴾.
هار َ
أن هارون أخوه َ
﴿و َج َع ْلنا َم َع ُه َأخا ُه ُ

اً
وهكذا عيل كان ً
فضل عن كونه ابن
أخا لرسول اهلل باإلخوة اإليامنية،
ٍ
مرات،
عمه ،وقد أكد هذا املعنى رسول اهلل عندما آخى بينه وبني عيل ولعدة
القدر املتيقن منها مرتان ،وذكر حديث املنزلة ،كام تقدم قبل قليل.
ُ

ولقد أكّد أمري املؤمنني عىل الصلة الوثيقة بينه وبني الرسول األعظم حينام
ِ
ِ
ِ
ِ
قال« :و َقدْ َعلِمتُم م ْو ِض ِعي ِم ْن رس ِ
يص ِة،
ول اهلل ،بِا ْل َق َرا َبة ا ْل َق ِري َبة والمَْن ِْز َلة الخَْ ص َ
َ ُ
ْ ْ َ
وأنَا و َلدٌ ي ُضمنِي إِلىَ صدْ ِره ،وي ْكنُ ُفنِي فيِ فِر ِ
ِ
ِ
اشه و ُي ِم ُّسنِي َج َسدَ ه،
َ
َ
َ
َو َض َعني فيِ ح ْج ِره َ َ َ ُّ
ِ ِ
وما َو َجدَ يِل ك َْذ َب ًة فيِ َق ْو ٍل ولاَ َخ ْط َل ًة فيِ
و ُي ِش ُّمنِي َع ْر َفه ،وك َ
الش َء ُث َّم ُي ْلق ُمنيهَ ،
َان َي ْم َضغُ يَّ ْ
َان َفطِي ًام َأع َظم م َل ٍ
ك ِم ْن َملاَ ئِكَتِهَ ،ي ْس ُل ُ
ك بِه َط ِر َيق
فِ ْع ٍل ،و َل َقدْ َق َر َن اهلل بِهِ م ْن َلدُ ْن َأ ْن ك َ
ْ َ َ
َارمِ ،حَ َ ِ
المَْك ِ
اع ا ْل َف ِص ِ
يل َأ َث َر ُأ ِّمهَ ،ي ْر َف ُع
ونَ َاره ،و َل َقدْ ُكن ُ
ْت َأ َّتبِ ُعه ا ِّت َب َ
وماس َن َأ ْخلاَ ِق ا ْل َعالمَِ َل ْي َله هَ
اور فيِ ك ُِّل سن ٍَة بِ ِ
يِل فيِ ك ُِّل يو ٍم ِمن َأ ْخلاَ ِقه ع َل ًام ،وي ْأمرنيِ بِالاِ ْقتِدَ ِ
ح َر َاء،
اء بِه ،و َل َقدْ ك َ
َ
َْ ْ
َ
َان يجُ َ ِ ُ
َ ُُ
ول اهللِ َ 
ٍِ
َف َأراه ولاَ يراه َغيرِْ ي ،ولمَ يجَ مع بي ٌ ِ
إلسلاَ ِم َغ رس ِ
جي َة
وخد َ
يرْ َ َ ُ
ت َواحدٌ َي ْو َمئذ فيِ ا ِ ْ
ْ ْ َ ْ َْ
ََ
َ
َ ِ
الش ْي َط ِ
والر َسا َل ِة َ
ت َر َّن َة َّ
ان
يح النُّ ُب َّو ِة ،و َل َقدْ َس ِم ْع ُ
وأ ُش ُّم ِر َ
ُور ا ْل َو ْح ِي ِّ
وأنَا َثال ُث ُهماَ َ ،أ َرى ن َ
ِ
ِ
ت َيا َر ُس َ
الر َّن ُةَ ،ف َق َالَ :ه َذا َّ
ان َقدْ
ني َنز ََل ا ْل َو ْح ُي َع َل ْيهَ ،ف ُق ْل ُ
الش ْي َط ُ
ح َ
ول اهلل َما َهذه َّ
ت بِنَبِ ٍّي و َلكِنَّ َ
َّك ت َْس َم ُع َما َأ ْس َم ُع وت ََرى َما َأ َرى ،اَّإِل َأ َّن َ
َأيِ َس ِم ْن ِع َبا َدتِه ،إِن َ
ك َل َو ِز ٌير
ك َل ْس َ

وإِن َ
َّك َل َعلىَ َخيرْ ٍ »

(((

وكام َّ
أن هارون قد شدّ أزر موسى ،فكذا أمري املؤمنني قد شدّ أزر

النبي ،وبذل مهجته فيه يف كل املواطن ،ليلة بات عىل فراشه ،ويوم أحد إذ تركه
املسلمون ،وغريها من املواقف الكثرية التي شهد التاريخ هبا.

((( هنج البالغة ج 2ص .158 - 157
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املنزلة الثالثة :الإ�شراك يف الأمر.

وكان مما طلبه النبي موسىْ 
أن ُيرشك اهللُ أخاه هارون معه يف أمره ،قال
﴿و َأ رِْ
ش ْك ُه فيِ َأ ْم ِري﴾.
حكاي ًة عنه َ

وال شك َّ
أن أمر موسى مل يكن سوى الرسالة والتبليغ اإلهلي وهداية الناس،
(((
وقد أجاب اهلل نبيه موسى إىل ذلك ،فقالَ :
يت ُس ْؤ َل َ
وسى﴾
﴿قال َقدْ ُأوتِ َ
ك يا ُم ٰ

ِ ِ
ِ
ون إِ ٰىل فِ ْر َع ْو َن َو َمالَئِ ِه بِآياتِنا
هار َ
وسى َو ُ
ولذا فقد أرسلهام كليهام ﴿ ُث َّم َب َع ْثنا م ْن َب ْعده ْم ُم ٰ
ِ
(((
ني﴾.
اس َت ْكبرَ ُ وا َوكانُوا َق ْوم ًا مجُ ْ ِرم َ
َف ْ
(((
ون بِآياتِنا َو ُس ْل ٍ
طان ُمبِ ٍ
ني﴾.
هار َ
وسى َو َأخا ُه ُ
وقالُ ﴿ :ث َّم َأ ْر َس ْلنا ُم ٰ

وقد ثبتت هذه املنزلة ألمري املؤمنني بداللة حديث املنزلة ،وال يعني هذا َّ
أن

َ
رشيك الرسول
نبي اإلسالم ،ولكنّه يعني أنّه كان
نبي بعد ِّ
نبي ،كال ،إذ ال َّ
عل ًياٌ 

األعظم يف تبليغ الرسالة اإلهلية ،ولذا قال له رسول اهلل عندما خرج لغزوة
تبوك« :إنه بد من أن أقيم أو تقيم».

(((

ولذا أرسل رسول اهلل علي ًا وراء أيب بكر ليأخذ منه سورة براءة ويبلغها

هو دونه ،وقال له رسول اهلل حني بعثه« :ال يذهب هبا إال رجل هو مني وأنا
ٍ
حديث البن عباس.
منه» (((.كام يف
ويف رواية أخرى قال رسول اهلل ...« :ولكن جربائيل جاء فقال :لن يؤدي

((( طه .36
((( يونس .75
((( املؤمنون .45
((( الطبقات الكربى البن سعد ج 3ص .24
((( مسند أمحد ج 1ص .331
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عنك إال أنت أو رجل منك».

(((

﴿و َي ِض ُيق َصدْ ِري َوال
فكام كان هارون الناطق الرسمي واملبلغ ملوسىَ :
ِ
ِ
ِ ِ
ون ُه َو َأ ْف َص ُح ِمنِّي لِسان ًا َف َأ ْر ِس ْل ُه
هار ُ
هار َ
ون﴾(((َ ،
﴿و َأخي ُ
َينْ َطل ُق لسانيِ َف َأ ْرس ْل إِ ٰىل ُ
(((
َم ِعي﴾.
كذلك كان اإلمام عيل هو املبلغ الوحيد عن الرسول األعظم؛ بدليل تبليغ

سورة براءة الذي تقدّ م ،عالو ًة عىل ما ورد عن رسول اهلل أنَّه قال له( :أنت تبني
ألمتي ما اختلفوا فيه من بعدي).

(((

اً
ومن هنا نجد َّ
كامل إال عندما ب ّلغ
أن القرآن الكريم مل يعترب تبليغ اإلس�لام

الرسول األعظم الناس بإمامة عيل ،يوم غدير خم ،و ّملا أتم التبليغ نزل قوله:
(((
يت َلك ُُم الإِْ ْسال َم ِدين ًا﴾.
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ مْت َ ْم ُ
﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ

فلم يكن هذا كله إال َّ
ألن عل ًيا كان رشيكًا للرسول الكريم حممد يف أمر

الرسالة وتبليغها.

�إ�شارة :معنى العقدة يف ل�سان النبي مو�سى:

قيلّ :
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِم ْن لِ َسانِي﴾؛ ألنه كان يف حجر
﴿و ْ
إن النبي موسى إنام قالَ :

فرعون ومدَّ يده عىل حليته ثم سحبها ،فقال فرعون :إنَّه ارسائييل ،وخيش ْ
أن يقتله،
فقالوا له :إنَّه طفل ال يفهم ،فقال هلم :ما الدليل عىل ذلك؟ فقربوا إليه مجرة وحالوة،
فمدَّ يده عىل اجلمرة ووضعها يف فمه ،فصار يف لسانه (رتة ال يفصح معها باحلروف شبه

((( مسند أمحد ج 1ص .151
((( الشعراء .13
((( القصص .34
((( تاريخ ابن عساكر ج 42ص .387
((( املائدة .3
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التمتمة)»

(((

ويمكن النقاش يف هذه الدعوى؛ َّ
ألن األنبياء كاملون يف مجيع اجلهات وعىل

خمتلف األصعدة ،وأما العقدة التي ذكرها النبي فهي النعمة التي تربى فيها يف بيت

فرعون فال يستطيع ْ
اجهم و ُيكلمهم؛ ألهنم رسعان ما سيعريونه بإقامته عندهم
أن يحُ ّ
اً
وفعل هذا ما قد حصل عىل ما حكاه قولهَ ﴿ :ف ْأتِ َيا فِ ْر َع ْو َن
لسنني من عمره املبارك،
لمَِ
َف ُقولاَ إِنَّا َر ُس ُ
نيَ أ ْن َأ ْر ِس ْل َم َعنَا َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
يلَ ق َال َألمَ ْ ن َُر ِّب َ
ك فِينَا َولِيدً ا
ول َر ِّب ا ْل َعا َ
ِ
ت و َأ َ ِ
ت َفع َلت َ ِ
ِ ِ
و َلبِ ْث َ ِ ِ
ين﴾(((.مما
ت فينَا م ْن ُع ُم ِر َك سن َ
نت م َن ا ْلكَاف ِر َ
َك ا َّلتي َف َع ْل َ َ
نيَ و َف َع ْل َ ْ
َ

يعني َّ
أن النبي موسى كان ملتفتًا إىل هذه القضية.

املنزلة الرابعة :اخلالفة:

قال﴿ :وواعدْ نَا موسى ثَلاَ ثِني َلي َل ًة و َأ مْتمنَاها بِعشرْ ٍ َفتَم ِمي َق ُ ِ ِ
ني َل ْي َل ًة
ات َر ِّبه َأ ْر َبع َ
َ ْ َ َْ َ َ
َّ
َ َ َ ُ َ ٰ
ِ ِ
(((
اخ ُل ْفنِي فيِ َق ْو ِمي َو َأ ْصلِ ْح َولاَ َت َّتبِ ْع َسبِ َ
ين﴾.
ون ْ
وس ٰى لأِ َ ِخ ِيه َه ُار َ
يل المُْ ْفسد َ
َو َق َال ُم َ
ترصح هذه اآلية َّ
بأن هارون كان خليف ًة ملوسى حني ذهب إىل امليقات ،فهو

خليفته.

إن املورد خاص ،حيث َّ
وال يقالَّ :
إن خالفة هارون كانت عندما ذهب موسى

للميقات فقط.

ألننا نقول :تقدّ م أن خصوص املورد ال خيصص الوارد ،فراجع التفصيل.

أي إنَّه خليفة للرسول
وبمقتىض حديث املنزلة قد ثبتت هذه املنزلة لإلمام عيلّ ،

ٍ
فصل.
األعظم بال

((( جممع البيان للشيخ الطربيس ج 7ص  19 – 18عن سعيد بن جبري وجماهد والسدي.
((( الشعراء .19 – 16
((( األعراف .142
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وهذا من األمور املختلف فيها بني املدرستني ،فعىل الرغم من اتفاقهام عىل َّ
أن

ٍ
فصل كام
اإلمام عيل خليف ٌة للمسلمني ،إال أن اخلالف وقع يف كون خالفته بال
تذهب إىل ذلك اإلمامية وهو احلق بداللة حديث املنزلة وغريه من األحاديث ،أو كون

خالفته تأيت بعد الفصل بينها وبني الرسول األعظم بثالثة خلفاء؟

ّ
مطلق ،فيدل ويقتيض أن يكون خليف ًة للرسول مبارشة
إن حديث املنزلة
ٌ

وبال فصل ،فعندما يقول الرسول األعظمَّ 
بأن عل ًيا منه بمنزلة هارون من موسى،

وكانت تلك املنزلة هي اخلالفة ،فإطالق ذلك الكالم ُّ
يدل عىل أنّه خليفته

مبارش ًة وبال فصل.
ٍ
وحينئذ يكون ُّ
ظاهرا بعد الرسول األعظم
كل من جترأ وغصب ذلك املنصب
ً
ألن نص ذلك احلديث دال عىل َّ
مبارشة قد عىص اهلل ورسوله؛ َّ
أن عل ًيا هو
الوحيد الذي يكون خليف ًة للرسول مبارش ًة وبال فصل.

املنزلة اخلام�سة :الت�صديق:

ِ
ون ُه َو َأ ْف َص ُح ِمنِّي لِسان ًا َف َأ ْر ِس ْل ُه َم ِعي
هار ُ
قال حكاية عن موسىَ :
﴿و َأخي ُ
ِ (((
خاف َأ ْن ُيك َِّذ ُبون﴾
ِر ْدء ًا ُي َصدِّ ُقنِي إِنيِّ َأ ُ
َ
إن موسى طلب من اهللْ 
يكون معه أخوه هارون رد ًءا أي معينًا ،و ُيصدِّ قه
أن
َ
﴿قال َسن َُشدُّ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك
ببيان احلجة ورفع الشبهة ،وقد أجابه اهلل بقوله:

ون﴾.
ون إِ َل ْيكُام بِآياتِنا َأ ْنتُام َو َم ِن ا َّت َب َع ُكماَ ا ْلغالِ ُب َ
َون َْج َع ُل َلكُام ُس ْلطان ًا َفال َي ِص ُل َ

(((

أمري املؤمنني ،فقد كان الردء واملعني للرسول األكرم،
وقد حاز هذه املنزلة ُ

وك��ان هو قايض َدينه ومنجز عداته من بعده ،وقد كان أول من ص��دّ ق الرسول
((( القصص .34
((( القصص .35
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عيل
األعظم ،روي عن أيب جعفر أنَّه قال :قال رسول اهللَّ :
«إن أمتي ُعرضت ّ
عند امليثاق ،وكان أول من آمن يب وصدّ قني عيل ،وكان أول من آمن يب وصدّ قني حني
عثت ،فهو الصدّ يق األكرب».
ُب ُ

(((

بل قد روي عن أيب هريرة ،عن رسول اهلل ،قال« :مكتوب عىل العرش :أنا

اهلل ال إله إال أنا ،وحدي ال رشيك يل ،وحممد عبدي ورسويل ،أيدته بعيل .فأنزل اهلل
ِِ
ِ
ِ
ني﴾(((فكان النرص علي ًا ،ودخل مع املؤمنني ،فدخل
﴿ه َو ا َّلذي َأ َّيدَ َك بِنَصرِْ ه َوبِالمُْ ْؤمن َ
ُ
يف الوجهني مجيعا (صىل اهلل عليه)».

(((

لقد كان رد ًءا للرسول عندما بات عىل فراشه ،وحينام صدع بالدعوة فأجابه

يف حديث الدار ،وعندما تركه اجلميع يف أحد ،وعندما تركه اجلميع عند وفاته وتغسيله

وتكفينه إال القليل من ُخ ّلص الصحابة كابن عباس ،كام صدّ ق أمري املؤمنني رسول

اهلل يف مجيع أقواله وأفعاله ودافع عنها باحلجة والبيان والبنان ،وصدّ قه يف إرسائه

ِّ
«لكل أمة صدّ يق وفاروق ،وصدّ يق هذه األمة
ومعراجه؛ ولذا قال فيه رسول اهلل:

وفاروقها عيل بن أيب طالب».

(((

عيل من الرسول (عليهام وآهلام السالم) بمنزلة هارون من
وال غرو يف ذلك ما دام ٌ

موسى.

ومن اللطيفَّ ،
أن اهلل عندما أجاب موسى فإنه قد جعل السلطان هلام م ًعا،

وجعل الغلبة هلام كليهام وملن اتبعهام كليهام ،وهكذا احلال مع الرسول األعظم وأمري
((( خمترص بصائر الدرجات /حسن بن سليامن احليل ص  .165وبصائر الدرجات للصفار ص 103
باب  14ح.3
((( األنفال .62
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  284ح .3 /312
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 2ص  17ح .30
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املؤمنني ،فإن السلطان والغلبة هلام كليهام ،والنجاة إنام تكون باتباعهام كليهام؛ ولذا

قال رسول اهلل« :يا عيل ،كذب من زعم أنه حيبني ويبغضك».

(((

وسيأيت ْ
إن شاء اهلل ما يؤيد هذا املطلب.

ون
هار َ
وقد قال تعاىل يف شأن موسى وهارونَ :
وسى َو ُ
﴿و َل َقدْ َمنَنَّا َع ٰىل ُم ٰ
ِ
ِ
(((
ناها َو َق ْو َم ُهام ِم َن ا ْلك َْر ِ
َون ََّج ْي مُ
ني﴾.
ناه ْم َفكانُوا ُه ُم ا ْلغالبِ َ
ب ا ْل َعظيمَِ و َنصرَ ْ ُ
وكذا الرسول األعظم وأمري املؤمنني.

املنزلة ال�ساد�سة� :إتيان الكتاب:

ِ
ني﴾.
قال
تاب المُْ ْس َتبِ َ
ناها ا ْلك َ
متكلم عن موسى وهارون َ
﴿وآ َت ْي مُ َ
اً

(((

إن الكتاب -الذي هو التوراة -قد آتاه اهللٍ 
َّ
لكل من موسى وهارون،

ذلك الكتاب الذي «يستبني املجهوالت اخلفية فيبينها ،وهي التي حيتاج إليها الناس
يف دنياهم وأخرهتم ،(((»...ذلك الكتاب قد أنزل عىل موسى وكان هارون املطبق

األول له ،والناطق الرسمي.

وهكذا أمري املؤمنني ،فلقد كان الكتاب الناطق الذي نطق بالكتاب الصامت

الذي نزل عىل رسول اهلل وهو القرآن الكريم.

أضف إىل ذلك فإنّه هو املحامي عنه واحلافظ له بعد الرسول األكرم إذ قاتل

عىل تأويله ،كام سبقه بالقتال عىل تنزيله .فقد روي عن أيب سعيد اخلدري قال« :كنا

جلوسا ننظر إىل رسول اهلل فخرج إلينا وقد انقطع شسع نعله فرمى به إىل عيل
ً
((( املحاسن للربقي ج 1ص  151باب احلب ح .71
((( الصافات .116 – 114
((( الصافات .117
((( تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي ج 17ص .157
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قاتلت عىل تنزيله .قال أبو بكر:
إن منكم رجلاً يقاتل الناس عىل تأويل القرآن كام
ُ
فقالَّ :

أنا؟ قال :ال قال عمر :أنا؟ قال :ال ،ولكن خاصف النعل.

قال :فأتينا علي ًا نبرشه بذلك ،فكأنه مل يرفع به رأس ًا ،وكأنه قد سمعه قبل».

(((

فعيل هو القرآن الناطق ،واملقاتل عىل تأويله.
ٌ

وقد ارتبط القرآن الكريم بعيل ارتبا ًطا وثي ًقا كام ارتبط برسول اهلل وهذا ما

خصوصا يف حديث الثقلني املشهور واملتواتر« :إين تارك فيكم
كثريا
ً
أكده رسول اهللً 
الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدً ا ،وإهنام لن
عيل احلوض».
يفرتقا حتى يردا ّ

من هنا جتد أن اإلمام الصادق يؤكد هذه العالقة ،فقد روي عن أيب عبد اهلل:

«إن اهلل جعل واليتنا أهل البيت قطب القرآن ،وقطب مجيع الكتب ،عليها يستدير حمكم
القرآن ،وهبا نوهت الكتب ويستبني االيامن ،وقد أمر رسول اهلل أن يقتدى بالقرآن

وآل حممد ،وذلك حيث قال يف آخر خطبة خطبها :انى تارك فيكم الثقلني :الثقل األكرب،
والثقل األصغر ،فأما األكرب فكتاب ريب ،وأما األصغر فعرتيت أهل بيتي؛ فاحفظوين
فيهام فلن تضلوا ما متسكتم هبام».

(((

املنزلة ال�سابعة :الهداية:

ناها الصرِّ َ
اط
يقول
ً
متعرضا للنعم التي وهبها ملوسى وهارونَ :
﴿و َهدَ ْي مُ َ
ِ
(((
يم﴾.
المُْ ْستَق َ

لقد ُهدي موسى وهارون إىل الصـراط املستقيم ،ذاك الصـراط الذي ورد

((( أمايل الشيخ الطويس ص  254حديث النعل .50 /458
((( تفسري العيايش ج 1ص  5ح .9
((( الصافات .118
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ـِراط المُْست َِقيم صرِ َ ِ
ِ
ت َع َل ْي ِه ْم َغيرِْ المَْغ ُْض ِ
وب
ين َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
﴿اهدنَا ّ
يف سورة الفاحتة ْ
الص َ ْ َ
(((
ني﴾
َع َل ْي ِه ْم َوالَ َّ
الضا ِّل َ

ف��ال�صراط املستقيم ه��و رصاط ال��ذي��ن أنعم اهلل عليهم ،ويف قضية موسى

وهارون ،فإن اهلل هدامها إىل ذلك الرصاط املستقيم ،وهو الطريق املوصل إىل

احلق...

وا ُملراد هبا اهلداية بتامم معنى الكلمة ،ولذا خصها هبام ومل يرشك فيها معهام قومهام،

وهكذا رسول اهلل وأمري املؤمنني قد ُهديا إىل الرصاط املستقيم ،إذ مها من أنعم
اهلل عليهام ،وهذه اهلداية خاصة هبام دون سائر األمة.

إذن ،الرصاط املستقيم هو الرسول األعظم وعيل.
ِ
ِ
الص َ
يم﴾ قال :قال مسلم بن حيان:
﴿اهدنَا ّ
روى الثعلبي يف تفسري ْ
ـِراط المُْ ْستَق َ

سمعت أبا بريده يقول :رصاط حممد وآل حممد.

(((

َّك َلتَدْ عوهم إِىل صرِ ٍ
﴿وإِن َ
اط ُم ْست َِقيمٍ﴾.
وهم اهلُداة إليه ،قالَ :
ُ ُ ْ ٰ

(((

وبعد ْ
أن بينّ اهلل من هم الرصاط املستقيم الذين يدعون املؤمنني التباعه ،أمر
ِ
صرِ ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق
املؤمنني باتباع هذا الرصاطَ :
﴿و َأ َّن هذا اطي ُم ْستَقي ًام َفا َّتبِ ُعو ُه َوال َت َّتبِ ُعوا ُّ
ون﴾
بِك ُْم َع ْن َسبِيلِ ِه﴾ معترب ًا إياه وصيته لنوع اإلنسان ﴿ذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ

(((

وما أمره باتباع الرصاط إال أمره باتباعهم وطاعتهم (صلوات اهلل وسالمه

عليهم أمجعني)

((( الفاحتة .7 – 6
((( الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف للسيد بن طاووس ص  131ح .204
((( املؤمنون .73
((( األنعام .153

نملا ثيدح تالالد

129

أمر ال يوفق إليه إال من آمن باهلل واعتصم به ،قال:
واهلداية إىل الرصاط املستقيم ٌ
ِ
ين َآمنُوا بِاهللِ َوا ْعت ََص ُموا بِ ِه َف َس ُيدْ ِخ ُل ُه ْم فيِ َرحمْ َ ٍة ِمنْ ُه َو َف ْض ٍل َو هَ ْيدِهيِ ْم إِ َل ْي ِه صرِ اط ًا
﴿ َف َأ َّما ا َّلذ َ
كان َخيرْ ًا لهَُ ْم َو َأ َشدَّ َت ْثبِيت ًا
ُم ْست َِقي ًام﴾(((وقالً 
ون بِ ِه َل َ
﴿و َل ْو َأ ُنهَّ ْم َف َع ُلوا ما ُيو َع ُظ َ
أيضاَ :
ِ
ِ
(((
ناه ْم صرِ اط ًا ُم ْست َِقي ًام﴾.
ناه ْم م ْن َلدُ نَّا َأ ْجر ًا َعظي ًامَ ولهََ دَ ْي ُ
َوإِذ ًا لآَ َت ْي ُ
وقال﴿ :ومن يعت َِصم بِاهللِ َف َقدْ ه ِدي إِىل صرِ ٍ
(((
اط ُم ْست َِقيمٍ﴾.
ََ ْ َْ ْ
ُ َ ٰ
وغريها من اآليات الكثري.

وألن طاعتهم هي سبيل النجاة ،فقد حرص الشيطان ْ
َّ
أن حيول دون وصول
املؤمنني إليها جهد إمكانه؛ ألجل غوايتهم وإضالهلم؛ ولذا َ
﴿قال َفبِام َأغ َْو ْيتَنِي لأَ َ ْق ُعدَ َّن
ِ
يمُ ث َّم لآَ تِ َينَّ ُه ْم ِم ْن َبينِْ َأ ْيدِهيِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْي هِ ِ
لهَُ ْم صرِ ا َط َ
امن ْم َو َع ْن
ك المُْ ْستَق َ
ِِ
ِ
(((
ين﴾.
َشامئل ِه ْم َوال تجَِدُ َأ ْك َث َر ُه ْم شاك ِر َ

فإنه – أي الشيطان – إنام يقعد اً
أول عىل الرصاط املستقيم ليغوي الناس بإبعادهم
ٍ
حينئذ إتياهنم
عن خط أهل البيت وعن طاعتهم ،فإن استطاع ذلك َس ُهل عليه

من بني أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم؛ ولذا فقد وصف اهلل الذين
َّ��ك َلتَدْ عوهم إِىل صرِ ٍ
﴿وإِن َ
اط
مل يؤمنوا برصاط النبي بأهنم ناكبون عنه يف قولهَ :
ُ ُ ْ ٰ
ُون بِالآْ ِخر ِة ع ِن الص ِ
ِ
ِ
(((
ون﴾.
ـراط َلناكِ ُب َ
ين ال ُي ْؤ ِمن َ
ِّ
َ َ
ُم ْستَقيمٍَ وإِ َّن ا َّلذ َ
اط عل مست َِقيم إِ َّن ِع ِ
﴿قال هذا صرِ
َ
بادي
كام وصفهم بأهنم غاوون يف قوله:
ٌ َ يََّ ُ ْ ٌ
((( النساء .175
((( النساء .68 – 66
((( آل عمران .101
((( األعراف .17 – 16
((( املؤمنون .74 – 73

130

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

ك ِم َن ا ْل ِ
طان اَّإِل َم ِن ا َّت َب َع َ
َل ْي َس َل َ
ين﴾.
ك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل ٌ
غاو َ

(((

ٌ
ومن اجلدير بالذكرّ ،
بحث
أن البحث عن الرصاط املستقيم يف الكتاب والسنة

طويل الذيل ،وإنام ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوعنا ،والبد من االلتفات إىل َّ
أن التمسك

بالرصاط املستقيم يف الدنيا يعني اجلواز عىل الرصاط يف يوم القيامة وبنفس الرشوط،

ولذا ورد عن النبي ،قال« :إذا كان يوم القيامة ونصب الرصاط عىل جهنم مل جيز
ِ
وه ْم إِ هَّنُ ْم
﴿وق ُف ُ
عليه إال من معه جواز فيه والية عيل بن أيب طالب ،وذلك قولهَ :
ون﴾(((يعني عن والية عيل بن أيب طالب.»
َم ْس ُؤ ُل َ
كام روي يف قوله﴿ :يا َليتَنِي خَّات َْذ ُت م َع الرس ِ
ول َسبِيالً﴾((( ّ
أن اإلمام أبا جعفر
َ َّ ُ
ْ
(((

الباقر قال يف تفسريه« :يا ليتني اختذت مع الرسول عل ًيا».

(((

﴿و َأ َّن هذا
و عن أيب محزة الثاميل عن أيب عبد اهلل قال« :سألته عن قول اهللَ 
ِ
صرِ ِ
(((
(((
عيل ،امليزان والرصاط».
اطي ُم ْستَقي ًام َفا َّتبِ ُعو ُه﴾ ؟ قال :هو واهلل ٌّ
ِ
صرِ ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق
وعن رسول اهللَ :
«و َأ َّن هذا اطي ُم ْستَقي ًام َفا َّتبِ ُعو ُه َوال َت َّتبِ ُعوا ُّ
ون»(((سألت اهلل أن جيعلها لعيل ففعل.
بِك ُْم َع ْن َسبِيلِ ِه ذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ

(((

نسأل اهللْ 
أن جيعلنا من املتمسكني بالرصاط املستقيم ،رصاط حممد وعيل (صىل

((( احلجر .42 – 41
((( الصافات .24
((( األمايل للشيخ الطويس ص  290ح .11 /564
((( الفرقان .27
((( تفسري القمي ج 2ص .113
((( األنعام .153
((( بصائر الدرجات للصفار ص  99باب  11ح .9
((( األنعام .153
((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص .106
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اهلل عليهام وآهلام) الذي هو اإلسالم احلقيقي.

املنزلة الثامنة :ال�سالم:

ك نَج ِزي المُْح ِسنِني إِنام ِمن ِع ِ
ِ
بادنَا
هار َ
َ هَّ ُ ْ
ْ
ون إِنَّا كَذل َ ْ
وسى َو ُ
﴿سال ٌم َع ٰىل ُم ٰ
قالَ :
ِِ
(((
ني﴾.
المُْ ْؤمن َ
ويف هذه اآليات يصف اهلل نبيه موسى وهارون بعدة صفات:

 /1ال�سالم عليهما من اهلل:
رمز لسالمة الدين واإليامن والرسالة واالعتقاد واملذهب ،السالم الذي
وهو ٌ

يوضح النجاة واألمن من العقاب والعذاب يف هذه الدنيا ويف اآلخرة.

وك��ذل��ك س�� ّل��م اهلل ع�لى حممد وع�لي (ص��ل��وات اهلل عليهام) يف قوله:
ِ
(((
ني﴾.
﴿سال ٌم َع ٰىل إِ ْلياس َ
َ

وقرأ ابن عامر ونافع ورويس عن يعقوب« :آل يس» (((.وهذا يعني «حممد ًا وآل

حممد».

كام روي «يف املعاين بإسناده إىل قادح عن الصادق جعفر بن حممد عن أبيه عن آبائه
ِ
ني﴾ قال :يس حممد ،ونحن آل
﴿سال ٌم َع ٰىل إِ ْلياس َ
عن عيل يف قول اهلل َ :
ياسني».

(((

وعيل هو أول آل حممد ،فيكون قد س ّلم عىل حممد وعيل كام س ّلم عىل
ٌ

موسى وهارون.

((( الصافات .122 – 120
((( الصافات .130
((( تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس ج 8ص .328
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  558ح .1 /743
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فإن أبى البيان املتقدم َمن يف قلبه مرضَّ ،
ْ
ون
فإن قوله﴿ :إِ َّن اهللَ َو َمالئِ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ِ
ِ ً (((
واضح وضوح الشمس،
ين َآمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسليام﴾
ٌ
َعلىَ ٰ النَّبِ ِّي يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
إذ أمر اهلل بالصالة عىل حممد والتسليم له ،وقد روي عن كعب بن عجزة« :خرج
علينا رسول اهلل فقلنا :يا رسول اهلل ،كيف السالم عليك ،كيف الصالة عليك؟

قال :قولوا :اللهم صىل عىل حممد وآل حممد كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم،

إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد وآل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك

محيد جميد».

(((

ٍ
فيتحصل ًّ
حممد آ َله (صلوات اهلل عليهم
أن الصالة الصحيحة هي التي تضم إىل

وعيل هو أول آله كام هو معلوم.
أمجعني)،
ٌ

� /2أنهما من املح�سنني:

نستفيد من اآليات املباركة املتقدمة َّ
أن موسى وهارون من املحسنني ،ثم
ِ ِ
ت اهللِ َق ِر ِ
ِ ِ
يحُِ
﴿وإِ َّن اهللَ لمََ َع
ني﴾(((﴿ ،إِ َّن َر َحمْ َ
ب المُْ ْحسن َ
يب م َن المُْ ْحسن َني﴾(((بل َ
ٌ
﴿إِ َّن اهللَ ُّ
ِ ِ
(((
ني﴾
المُْ ْحسن َ
منصف يف َّ
وهل ُ
أن حممدً ا وعل ًيا أول املحسنني؟!
يشك
ٌ

أضف إىل ذلك :فقد ثبت أهنام من املحسنني بمقتىض حديث املنزلة ،وبمقتىض

َّ
أن أفضل األنبياء واملرسلني هو حممد فيكون من املحسنني وبال ريب ،وأمري

املؤمنني هو نفسه بنص القرآن الكريم –كام يف آية املباهلة -فيكون كذلك ،عالو ًة
((( األحزاب .56
((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص .323 -322
((( البقرة .195
((( األعراف .56
((( العنكبوت .69
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عىل َّ
أن منزلته من الرسول األعظم هي بمنزلة هارون من موسى.

� /3أنهما من امل�ؤمنني:
فكذلك حممد وعيل (صلوات اهلل عليهام وآهلام) ،وقد روي أنه قال رسول اهلل:
رسي يب :أنه سيد املؤمنني ،وقائد الغر
إيل يف عيل ثالثة أشياء ليلة ُأ َ
«إن اهلل أوحى ّ
(((
املحجلني ،وإمام املتقني».

وعن ابن عباس قال :قال رسول اهلل :ما أنزل اهلل آية (يا أهيا الذين آمنوا) إال

وعيل أمريها ورشيفها.
ٌّ

(((

املنزلة التا�سعة :الإ�صالح:

ِ ِ
﴿و َأ ْصلِ ْح َوال َت َّتبِ ْع َسبِ َ
ين﴾.
يل المُْ ْفسد َ
كان من وصية موسى هلارون أن قال له َ

(((

فكان املصلح من بعد موسى هو هارون.

وكذلك كان أمري املؤمنني هو مصلح هذه األمة ،ولذا فهو الذي قاتل عىل

تأويل القرآن كام تقدمت األحاديث يف ذلك.

هذا جممل ما ذكره القرآن الكريم من منازل كانت هلارون من موسى ،والتي

أثبتها حديث املنزلة لعيل من حممد (صلوات اهلل عليهم أمجعني) ،وليس ما ذكرناه هو

ّ
كل األوجه ،فربام يستطيع أحدٌ أن يستخرج أكثر مما ذكرناه هنا.
�أوجه ال�شبه بني هارون وعلي.

وتتميم للفائدة ،نذكر فيام ييل بعض أوجه الشبه بني هارون وعيل مما بان عىل
اً
((( جممع الزوائد للهيثمي ج 9ص .121
((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص .104
((( األعراف .142
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الواقع اخلارجي ،لتؤكد تلك األوجه أن منزلة عيل من الرسول األعظم هي

نفسها منزلة هارون من موسى.

 /1خيانة الأمة واال�ست�ضعاف.
إن القرآن الكريم حيدثنا عن قوم موسى وكيف خانوه ومل يطيعوا وصيته يف

جعل هارون خليف ًة عليهم عندما ذهب إىل امليقات ،وكيف أهنم عبدوا العجل،
يفرق بني بني
وأن هارون اعتذر ملوسى بأنه بقي ملتز ًما بوصيته له ،ومل يرد أن ّ
﴿و َل َقدْ َ
ون ِم ْن َق ْب ُل يا َق ْو ِم إِنَّام ُفتِنْت ُْم بِ ِه َوإِ َّن َر َّبك ُُم الرَّحمْ ُن
هار ُ
إرسائيل ،قالَ :
قال لهَُ ْم ُ
ِ
ِ ِِ
وسىَ 
قال يا
َفا َّتبِ ُعونيِ َو َأطي ُعوا َأ ْم ِري قا ُلوا َل ْن َنبرْ َ َح َع َل ْيه عاكف َ
ني َحت َّٰى َي ْر ِج َع إِ َل ْينا ُم ٰ

ت َأ ْم ِريَ 
ون ما َمنَ َع َ
قال َيا ْب َن ُأ َّم ال ت َْأ ُخ ْذ
ك إِ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض ُّلواَ أ اَّل َت َّتبِ َع ِن َأ َف َع َص ْي َ
هار ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
يِ
ِ
(((
يت َأ ْن َت ُق َ
ت َبينْ َ َبني إِسرْ ائ َ
ب َق ْول﴾.
ول َف َّر ْق َ
بِلِ ْح َيتي َوال بِ َر ْأس إِنيِّ َخش ُ
يل َولمَ ْ ت َْر ُق ْ
أيضا يمثل
بل إن بني إرسائيل قد هدّ دوا هارون بالقتل إن اعرتض ،وكان هذا ً
عذرا هلارون ،وهذا ما ينقله القرآن الكريمَ :
﴿قال ا ْب َن ُأ َّم إِ َّن ا ْل َق ْو َم ْاست َْض َع ُفونيِ َوكا ُدوا
ً
َي ْق ُت ُلونَنِي﴾.

(((

وما حصل هلارون بعد غياب موسى ،هو بعينه قد حصل ألمري املؤمنني

بعد غياب الرسول األعظمِّ ،
فكل املسلمني يعلمون أنه جعل اخلالفة لعيل،
حتمل ذلك املنصب سواه ،ومع ذلك فقد
وكلهم يعلمون أن ال أحد يستطيع ّ

أقدموا عىل غصب هذا احلق منه وجعلوه يف غري أهله ،فقد روي عن أيب عمر خطبة
خطبها احلسن بن عيل يف الناس بحضور معاوية قال«:فقد تركت بنو إرسائيل

هارون ،وهم يعلمون انه خليفة موسى فيهم واتبعوا السامري ،وقد تركت هذه األمة
((( طه .94 – 90
((( األعراف .150
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أيب وبايعوا غريه ،وقد سمعوا رسول اهلل يقول« :أنت منى بمنزلة هارون من موسى

اال النبوة».»...

(((

ومل يكن يمنع عل ًيا أن يقوم ليأخذ حقه -كام مل يكن يمنعه ذلك حني منع الظاملون

الزهراء فدك ًا ،ومل يكن يمنعه حني قادوه بجنادل سيفه ،ومل -...إال ما أوصاه به

الرسول األعظم بأن ال يشق عصا املسلمني ،و أن ُيقدم املصلحة العليا لإلسالم عىل
مصاحله الشخصية.

ولقد أوضح كل هذا يف خطبة له وهي املعروفة بالشقشقيةَ :
«أ َما واهللَ ،ل َقدْ
ِ
م ُّل ا ْل ُق ْط ِ ِ
الس ْي ُل ولاَ
م يِّل ِمن َْها حَ َ
َت َق َّم َص َها فُلاَ ٌن ،وإِنَّه َل َي ْع َل ُم َأ َّن حَ َ
الر َحىَ ،ين َْحد ُر َعنِّي َّ
ب م َن َّ
ت َأ ْرتَئِي َبينْ َ َأ ْن َأ ُص َ
ول
ت َعن َْها ك َْشح ًا ،و َط ِف ْق ُ
ونَا َث ْوب ًا و َط َو ْي ُ
َي ْر َقى إِ يََّل الطَّيرْ ُ َ ،ف َسدَ ْل ُ
ت ُد هَ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الص ِغ ُري ،و َي ْكدَ ُح
يب ف َيها َّ
اء ،هَ ْي َر ُم ف َيها ا ْل َكبِ ُري و َيش ُ
بِ َيد َج َّذ َاءَ ،أ ْو َأ ْصبرِ َ َعلىَ َطخْ َية َع ْم َي َ
ت َأ َّن الصَّبرْ َ َعلىَ َهاتَا َأ ْح َجىَ ،ف َصبرَ ْ ُت وفيِ ا ْل َعينِْ َق ًذى
فِ َيها ُم ْؤ ِم ٌن َحتَّى َي ْل َقى َر َّبهَ ،ف َر َأ ْي ُ
(((
وفيِ الحَْ ْل ِق َش ًجا َأ َرى ت َُراثِي هَنْب ًا.»..
وورد :وإن أبا بكر ...تفقد قوما ختلفوا عن بيعته عند عيل كرم اهلل وجهه ،فبعث

إليهم عمر ،فجاء فناداهم وهم يف دار عيل ،فأبوا أن خيرجوا فدعا باحلطب وقال:
والذي نفس عمر بيده ،لتخرجن أو ألحرقنها عىل من فيها ،فقيل له يا أبا حفص .إن

فيها فاطمة؟فقال ْ
وإن!

فخرجوا فبايعوا إال علي ًا ،فإنه زعم أنه قال :حلفت أن ال أخرج وال أضع ثويب

عىل عاتقي حتى أمجع القرآن ،فوقفت فاطمة ريض اهلل عنها عىل باهبا ،فقالت :ال عهد

يل بقوم حرضوا أسوأ حمرض منكم ،تركتم رسول اهلل جنازة بني أيدينا ،وقطعتم
((( حلية األبرار للسيد هاشم البحراين ج 2ص .80
((( هنج البالغة ج 1ص .31 – 30
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أمركم بينكم ،مل تستأمرونا ،ومل تردوا لنا حقا .فأتى عمر أبا بكر ،فقال له :أال تأخذ
هذا املتخلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفد وهو موىل له :اذهب فادع يل علي ًا ،قال

فذهب إىل عيل فقال له :ما حاجتك؟ فقال يدعوك خليفة رسول اهلل ،فقال عيل :لرسيع
ما كذبتم عىل رسول اهلل .فرجع فأبلغ الرسالة ،قال :فبكى أبو بكر طويالً .فقال عمر

الثانية :ال متهل هذا املتخلف عنك بالبيعة ،فقال أبو بكر لقنفد :عد إليه ،فقل له :خليفة

رسول اهلل يدعوك لتبايع ،فجاءه قنفد ،فأدى ما أمر به ،فرفع عيل صوته فقال :سبحان
اهلل! لقد ادعى ما ليس له ،فرجع قنفد ،فأبلغ الرسالة ،فبكى أبو بكر طويال ،ثم قام
عمر ،فمشى معه مجاعة ،حتى أتوا باب فاطمة ،فدقوا الباب ،فلام سمعت أصواهتم
نادت بأعىل صوهتا :يا ِ
أبت ،يا رسول اهلل ،ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أيب
قحافة ،فلام سمع القوم صوهتا وبكاءها ،انرصفوا باكني ،وكادت قلوهبم تنصدع،

وأكبادهم تنفطر ،وبقي عمر ومعه قوم ،فأخرجوا علي ًا ،فمضوا به إىل أيب بكر ،فقالوا

له :بايع ،فقال :إن أنا مل أفعل فمه؟ قالوا :إذا واهلل الذي ال إله إال هو نرضب عنقك،
فقال :إذا تقتلون عبد اهلل وأخا رسوله ،قال عمر :أما عبد اهلل فنعم ،وأما أخو رسوله

فال ،وأبو بكر ساكت ال يتكلم ،فقال له عمر :أال تأمر فيه بأمرك؟ فقال :ال أكرهه عىل
يشء ما كانت فاطمة إىل جنبه ،فلحق عيل بقرب رسول اهلل يصيح ويبكي ،وينادي :يا

بن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونني».

(((

 /2ما �أُحل لهارون وعلي.
ويتلخص هذا الوجه بقضية سد األبواب ،فلقد أوضحت األحاديث الرشيفة هذا

املعنى بام ال حيتاج إىل مزيد بيان ،وبام يؤكد عموم املشاهبة بني هارون وعيل ،فقد
روي عن أيب رافع قال :إن رسول خطب الناس فقال« :يا أهيا الناس ،ان اهلل أمر

((( اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري (حتقيق الزيني) ج 1ص .20 – 19
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ُب،
موسى وهارون أن يبنيا لقومها بمرص بيوت ًا ،وأمرمها أن ال يبيت يف مسجدمها ُجن ٌ
وال يقرب فيه النساء إال هارون وذريته ،وإن علي ًا مني بمنزلة هارون من موسى ،فال

ُب إال عيل وذريته ،فمن ساءه
حيل ألحد أن يقرب النساء يف مسجدي وال يبيت فيه ُجن ٌ

ذلك فهاهنا .ورضب بيده نحو الشام».

(((

وعن حممد و عبد الرمحن ابني جابر [عن أبيهام] قال« :كنا نيام ًا يف املسجد وفينا

عيل بن أيب طالب ،فخرج علينا رسول اهلل فقال :أتنامون يف مسجدي؟ إنه ال ُينام يف
عيل ،أنت ليس كهيئتهم،
عيل معنا ،قال :إال أنت يا ّ
مسجدي قال :فخرجنا وخرج ٌّ

إنه حيل لك يف املسجد ما حيل يل».

(((

وعنه« :يا عيل ،ال حيل ألحد أن جينب يف املسجد غريي وغريك».

(((

عيل،
وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال :أمر رسول اهلل بسد األبواب إال باب ّ

قالوا :يا رسول اهلل ،سددت األبواب كلها إال باب عيل؟ فقال :ما أنا سددت أبوابكم،
ولكن اهلل سدّ ها.

(((

وعن زيد بن أرقم قال« :كان لنفر من أصحاب رسول اهلل أبواب شارعة يف

املسجد .قال :فقال يوم ًا :سدوا هذه األبواب إال باب عيل .قال :فتكلم يف ذلك الناس.
مرت بسدّ
قال :فقام رسول اهلل فحمد اهلل تعاىل وأنثى عليه ثم قال :أما بعد ،فإين ُأ ُ
عيل ،وقال فيه قائلكم ،وإين واهلل ما سد ْدت شيئ ًا وال فتحتُه،
هذه األبواب إال باب ّ
(((
مرت بيشء فاتبعته».
ولكني ُأ ُ
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص .202
((( مناقب اإلمام أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف ج 2ص  46ح .960
((( سري أعالم النبالء للذهبي ج 13ص .272
((( املعجم األوسط للطرباين ج 4ص 186
((( مسند أمحد ج 4ص .369
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� /3أ�سماء �أوالدهما.
عن زيد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،قال« :ملا ولدت فاطمة احلسن،

سم ْه .فقال :ما كنت ألسبق باسمه رسول اهلل .فجاء رسول اهلل،
قالت لعيلِّ :

فأخرج إليه يف خرقة صفراء ،فقال :أمل أهنكم أن تلفوه يف [ خرقة] صفراء ،ثم رمى هبا
وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها ،ثم قال لعيل :هل سميته؟ فقال :ما كنت ألسبقك
باسمه؟ فقال :وما كنت ألسبق باسمه ريب ،فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل جربئيل

أنه قد ولد ملحمد ابن فاهبط واقرئه السالم وهنئه ،وقل له :إن عليا منك بمنزلة هارون
من موسى ،فسمه باسم ابن هارون .فهبط جربئيل فهنأه من اهلل ،ثم قال :إن اهلل
يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون .قال :وما كان اسمه؟ قال :شرب .قال :لساين عريب.
قال :سمه احلسن ،فسامه احلسن.

فلام ولد احلسني أوحى اهلل إىل جربئيل أنه قد ولد ملحمد ابن ،فاهبط إليه

وهنئه ،وقل له :إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى ،فسمه باسم ابن هارون .قال:
فهبط جربئيل فهنأه من اهلل تبارك وتعاىل ،ثم قال :إن علي ًا منك بمنزلة هارون من

موسى ،فسمه باسم ابن هارون .قال :وما اسمه؟ قال :شبري .قال :لساين عريب .قال:
سمه احلسني ،فسامه احلسني.

(((

وقد روي أن رسول اهلل قال« :إنام سميتهم بأسامء ولد هارون :شرب وشبري

ومشرب».

(((

كل ذلك حتقي ًقا منه وتأكيدً ا للمشاهبة بني اهلارونني :هارون وعيل .ونعم

الشبه بينهام يف مجيع املنازل وسائر الشؤون.

((( أمايل الشيخ الصدوق ص  197ح .3 /209
((( مسند أمحد ج 1ص .98
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 /4املحنة امل�شرتكة:
وقد ورد يف زيارة أمري املؤمنني املطولة ليوم الغدير الترصيح بوجه شبه آخر
ت ا َمل ِ
ُك يوم ِص ِّفني و َقدْ رفِع ِ
صاح ُ
ف ِحي َل ًة
جاء يف هذه الزيارة ،وهذا نصهُ « :ث َّم حِ ْ
َ َ ُ َ
منَت َ َ ْ َ
ف َ
الش ُّ
َو َمكْر ًا َف َأ ْع َر َض َّ
ون إِ ْذ َأ َّم َر ُه ُموسى َعىل
احل ُّق َوا ُّت َب َع ال َّظ ُّن َأ ْش َب ْه ْ
ك َو ُع ِر َ
ت حِ ْ
هار َ
منَ َة ُ
ون ي ِ
ِِ
نادي هِبِ ْم َو َي ُق ُ
ول﴿ :يا َق ْو ِم إِ َّنام ُفتِنْت ُْم بِ ِه َوإِ َّن َر َّبك ُُم الرَّحمْ ُن
هار ُ ُ
َق ْومه َف َت َف َّر ُقوا َعنْ ُه َو ُ
ِ
ِ ِِ
ني َحتّى َي ْر ِج َع إِ َل ْينا ُموسى﴾َ ،وكذلِ َ
ك
َفا َّتبِ ُعونيِ َو َأطي ُعوا َأ ْم ِري قا ُلوا َل ْن َنبرْ َ َح َع َل ْيه عاكف َ
ت ا َمل ِ
ْت لمََّا رفِع ِ
ت :يا َق ْو ِم إِنَّام ُفتِنْت ُْم هِبا َو ُخ ِد ْعت ُْم َف َع َص َ
وكَ ،وخا َل ُفوا َع َل ْي َ
صاح ُ
ك
ف ُق ْل َ
َأن َ ُ َ
ب َ
ت َع َل ْي ِه ْم َو َتبرََّ ْأ َت إِىل اهلل ِم ْن فِ ْعلِ ِه ْم َو َف َّو ْض َت ُه إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َل اَّم
احلك ََمينِْ َف َأ َب ْي َ
َو ْاستَدْ َعوا ن َْص َ
(((
َأ ْس َف َر َ
احل ُّق َو َس ِف َه ا ُملنْك َُر َوا ْعترَ َ ُفوا».
الفقرة الثانية�( :إال �أنه ال نبي بعدي).
قد استدرك هبذه العبارة الرسول األعظم كالمه السابق عليها ،فبعد أن أثبت

لعيل مجيع منازل هارون من موسى ،قال كلمته «إال أنه ال نبي بعدي».

ويف احلقيقة ،يمكن استخراج حقيقتني من هذه الكلمة ،وربام يأيت من يستخرج

حقائق أكثر:

احلقيقة الأوىل :ختم النبوة به.
وهذا ما قطع الطريق عىل كل من تسول له نفسه ا ّدعاء النبوة بعده ،فهذا عيل

عىل عظمته وعىل ما حازه من املنازل العظيمة ،إال أنه ليس بنبي ،بل ال نبي بعد نبي

اإلسالم .وهبذا قطع الطريق عىل أمثال مسيلمة الكذاب ،ذاك الذي كتب إىل رسول

اهلل« :من مسيلمة رسول اهلل إىل حممد رسول اهلل ،سالم عليك ،أما بعد ،فإين قد
ُأ ِ
كت يف األمر معك ،وإن لنا نصف األرض ولقريش نصف األرض ،ولكن قريش
رش ُ

((( املزار ملحمد بن جعفر املشهدي ص .279
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قوم يعتدون.»..

فلماّ جاء الكتاب ،كتب رسول اهلل« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول

اهلل إىل مسيلمة الكذاب ،السالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإن األرض هلل يورثها

من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني».

(((

وهكذا ليقطع الطريق عىل أمثال (طليحة بن خويلد األسدي) و(سجاح بنت

احلارث بنت سويد التميمية) .ويروى أن أمرها قد أخاف مسيلمة ،فاجتمعا وعرض

عليها أن يتزوجا وقال« :هل لك أن أتزوجك فآكل بقومي وقومك العرب؟» فأجابته،
وانرصفت إىل قومها فقالوا :ما عندك؟ قالت :كان عىل احلق فاتبعته فتزوجته.

(((

ويف احلقيقة ،مل تكن نبوهتا إال زفا ًفا عىل مسيلمة ،وما كانت هي إال امرأة!

وهكذا ليقطع الطريق عىل أمثال األسود العنيس.
ع�لى أن ال��ق��رآن الكريم ق��د أوض��ح ه��ذه احلقيقة يف رصي��ح آي��ات��ه ،قال:
م َّمدٌ َأبا َأ َح ٍد ِم ْن ِرجالِك ُْم َولكِ ْن َر ُس َ
كان اهللُ بِك ُِّل شيَ ْ ٍء
كان حُ َ
ني َو َ
﴿ما َ
ول اهللِ َوخات ََم النَّبِ ِّي َ
(((
َعلِي ًام﴾.

احلقيقة الثانية :خالفة الإمام خالفة و�صاية بال نبوة.
وهي أن الرسول األعظم أراد أن يبني لألمة أن خالفته ليست كخالفة األنبياء

أيضا ،وأما خلفاؤه فهم أوصياء ال أنبياء ،يقول
من قبله ،إذ كان خلفاء األنبياء أنبياء ً
السيد الشهيد حممد باقر الصدر:

مر التاريخ ،وقد اختذت شكلني ربانيني:
واإلمامة ظاهرة ربانية ثابتة عىل ّ

((( البداية والنهاية البن كثري ج 5ص  62وتاريخ اإلسالم للذهبي ج 2ص .686
((( تاريخ الطربي ج 2ص .499
((( األحزاب 40
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أحدمها :شكل النبوة التابعة لرسالة النبي القائد ،فقد كان يف كثري من األحيان

خيلف النبي الرسول أنبياء غري مرسلنيُ ،يك ّلفون بحامية الرسالة القائمة ومواصلة

محلها ،وهؤالء أنبياء يوحى إليهم ،وهم أئمة بمعنى أهنم أوصياء عىل الرسالة وليسوا
لحِِ
ِ
﴿و َو َه ْبنا َل ُه إِ ْس َ
ناه ْم
وب ناف َل ًة َو ُكلاًّ َج َع ْلنا صا َ
نيَ و َج َع ْل ُ
حاق َو َي ْع ُق َ
أصحاب رسالةَ ،
الة وإِيتاء الز ِ
ِ
ِ
ِ
َّكاة َوكانُوا
َأئِ َّم ًة هَ ْيدُ َ
ون بِ َأ ْم ِرنا َو َأ ْو َح ْينا إِ َل ْي ِه ْم ف ْع َل الخَْ يرْ ات َوإِقا َم َّ
الص َ َ
ِ
ون بِ َأ ْم ِرنا لمََّا َص ُبرَ وا َوكانُوا بِآياتِنا
﴿و َج َع ْلنا ِمن ُْه ْم َأئِ َّم ًة ْ هَيدُ َ
ين﴾(((وقالَ :
َلنا عابِد َ
ي ِ
(((
ُون﴾.
وقن َ
ُ
والشكل اآلخر :هو الوصاية بدون نبوة ،وهذا هو الشكل الذي اختذه رسول

ونص عىل
اهلل بأمر من اهلل ،فعينّ أوصياءه االثني عرش من أئمة أهل البيتّ ،
وصيه املبارش بعده عيل بن أيب طالب يف أعظم ٍ
مأل من املسلمني...
 ...ويالحظ يف تاريخ العمل الرباين عىل األرض :أن الوصاية كانت تعطى غال ًبا

ألشخاص يرتبطون بالرسول القائد ارتبا ًطا نسب ًيا أو لذريته وأبنائه ،وهذه الظاهرة مل

تتفق فقط يف أوصياء النبي حممد ،بل اتفقت يف أوصياء عدد كبري من الرسل .قال اهلل
ِ
ِ
ِ
تاب﴾
يم َو َج َع ْلنا فيِ ُذ ِّر َّيتهِماَ النُّ ُب َّو َة َوا ْلك َ
(سبحانه وتعاىل)َ :
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنا نُوح ًا َوإِ ْبراه َ
﴿و َو َه ْبنا َل ُه إِ ْس َ
وب ُكلاًّ َهدَ ْينا َونُوح ًا َهدَ ْينا ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن
حاق َو َي ْع ُق َ
[احلديد  ]26وقالَ :
ِِ
امن[ .﴾..األنعام ]84
داو َد َو ُس َل ْي َ
ُذ ِّر َّيته ُ
فاختيار الويص كان يتم عادة من بني األفراد الذين انحدروا من صاحب الرسالة

ومل يروا النور إال يف كنفه ويف إطار تربيته ،وليس هذا من أجل القرابة بوصفها عالقة
مادية تشكل أساسا للتوارث ،بل من أجل القرابة بوصفها تشكل عادة اإلطار السليم
((( األنبياء .73 -72
((( لقامن .24
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لرتبية الويص وإعداده للقيام بدوره الرباين .وأما إذا مل حتقق القرابة هذا اإلطار فال أثر
ِ
راهيم ربه بِكَلِ ٍ
هلا يف حساب السامء ،قال تعاىل﴿ :وإِ ِذ ابتَىل إِب ِ
امت َف َأتمََّ ُه َّن َ
جاع ُل َ
ك
قال إِنيِّ
َ َ ُّ ُ
َ ْ ْ
لمِِ
ِ
لِلن ِ
قال ال َي ُ
قال َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي َ
َّاس إِمام ًا َ
ني﴾.
نال َع ْهدي ال َّظا َ

(((

ولذلك جتد َّ
أن الرسول األعظم كثري ًا ما كان يعرب عن أمري املؤمنني بالويص.
«مر سلامن الفاريس وهو يريد أن يعود رج ً
ال ونحن يف
روي عن ابن عمر قالّ :

شئت ألنبأتكم بأفضل هذه األمة بعد نبيها ،وأفضل من
حلقة ،وفينا رجل يقول :لو ُ

شئت ألنبأتكم بأفضل
فسئل سلامن فقال :أما واهلل ،لو ُ
هذين الرجلني (أيب بكر وعمر)ُ ،

هذه األمة بعد نبيها ،وأفضل من هذين الرجلني (أيب بكر وعمر) ثم مىض ،فقيل له :يا

أبا عبد اهلل ،ما قلت؟ قال :دخلت عىل رسول اهلل وهو يف غمرات املوت فقلت :يا
رسول اهلل ،هل أوصيت؟ قال :يا سلامن ،أتدري من األوصياء؟ قلت :اهلل ورسوله
أعلم .قال :فإن آدم كان وصيه شيث ،وكان أفضل من تركه من بعده من ولده .وكان
ويص نوح سام ،وكان أفضل من تركه من بعده .وكان ويص موسى يوشع ،وكان أفضل

من تركه بعده .وكان ويص سليامن آصف بن برخيا ،وكان أفضل من تركه بعده .وإين

أوصيت إىل عيل ،وهو أفضل من أتركه بعدي».
«لكل نبي و يِص ووارث َّ ِ
عيل بن أيب
وعن رسول اهلل:
وإن َوص ِّيي ووارثي ُّ
ِّ ِّ َ ُّ
(((
طالب».
(((

((( اإلمامة وأهل البيت النظرية واالستدالل ،السيد حممد باقر احلكيم ،ص  ٦٠عن اإلسالم
يقود احلياة.157 :
((( مناقب اإلمام أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف ج 1ص  389ح .311
((( مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص  167ح .212

�إ�شارات يف عبارة الكتاب
الإ�شارة الأوىل :هم ال�شهداء على النا�س
«وأنم الشهداء عىل الناس».
قال :هّ

ورد يف بعض الروايات الرشيفة أهنم (سالم اهلل عليهم) هم الشهداء عىل الناس
تفسريا لبعض اآليات املباركة ،فقد ورد َع ْن َسماَ َع َة َق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل فيِ َق ْو ِل
ً
هؤ ِ
ف إِذا ِجئْنا ِمن ك ُِّل ُأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد ِ
وجئْنا بِ َ
اهللَ ﴿ :ف َك ْي َ
الء َش ِهيد ًا﴾((( َق َال:
ك َعىل ُ
ْ
َّ
وممدٌ َ ش ِ
ِ
ِ
ِ
ت فيِ ُأم ِة حُ َ ٍ
اهدٌ
« َن َز َل ْ
م َّمدَ خ َّ
اص ًة ،فيِ ك ُِّل َق ْر ٍن من ُْه ْم إِ َما ٌم منَّا َشاهدٌ َع َل ْي ِه ْم ،حُ َ َّ
َّ
َع َل ْينَا».

(((

بأنا نزلت بخصوص النبي األكرم،
فقد فسرّ اإلمام الصادق هذه اآلية هَّ

َّ
وأن الشهداء الذين سيأتون من بعده هم أهل البيت والنبي سيكون شهيدً ا

وواضح َّ
أن املراد من الشهادة هو ما يسمى يف العرف بالتزكية ،أي الشهادة بأن
عليهم.
ٌ
اً
وممتثل ألوامر اهلل  أو ال.
الشخص كان مطي ًعا
الإ�شارة الثانية :هم �أبواب اهلل.

ٍ
روايات عديدة منها ،ما روي عن األصبغ بن نباتة ،عن ابن
وقد ورد هذا املعنى يف

عباس قال :سمعت رسول اهلل يقول« :معارش الناس ،اعلموا أن اهلل تعاىل جعل لكم
باب ًا من دخله أمن من النار ومن الفزع األكرب.

((( النساء.41 :
اب فيِ َأ َّن َاأل ِئ َّم َة ُش َهدَ ا ُء اهللَ علىَ َخ ْل ِقه ح.1
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 290ب ٌ
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فقام إليه أبو سعيد اخلدري ،فقال :يا رسول اهلل ،اهدنا إىل هذا الباب حتى نعرفه.

قال :هو عيل بن أيب طالب ،سيد الوصيني ،وأمري املؤمنني ،وأخو رسول رب

العاملني ،وخليفة اهلل عىل الناس أمجعني.

معارش الناس من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي ال انفصام هلا فليتمسك

بوالية عيل بن أيب طالب فإن واليته واليتي ،وطاعته طاعتي ،معارش الناس من أحب

أن يعرف احلجة بعدي فليعرف عيل بن أيب طالب ،معارش الناس ،من أراد أن يتوىل

اهلل ورسوله فليقتد بعيل بن أيب طالب بعدي واألئمة من ذريتي ،فإهنم خزان علمي.
فقام جابر بن عبد اهلل األنصاري فقال :يا رسول اهلل ،وما عدة األئمة؟

فقال :يا جابر ،سألتني رمحك اهلل عن االسالم بأمجعه ،عدهتم عدة الشهور وهي

عند اهلل اثنا عرش شهر ًا يف كتاب اهلل يوم خلق الساموات واألرض ،وعدهتم عدة العيون

التي انفجرت ملوسى بن عمران حني رضب بعصاه احلجر فانفجرت منه اثنتا عرشة
ِ ً (((
﴿و َب َع ْثنا ِمن ُْه ُم ا ْثن َْي َع َش َـر نَقيبا﴾
عين ًا ،وعدهتم عدة نقباء بني إرسائيل ،قال اهلل تعاىلَ :

فاألئمة يا جابر إثنا عرش إمام ًا ،أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم القائم

املهدي.

(((

وهذا يعنيَّ :
أن املقصود من الباب هو ما ُيستفاد منه أو الفائدة املرتتبة عليه ،وهو
ٍ
مكان ال يمكن الدخول إليه إال عربه فقط ،ال بام هو هو ،أو بام يعنيه
الدخول عربه إىل

من معنى مادي .وقد استعري هذا اللفظ يف الدخول إىل اجلنة بلحاظ هذا املعنى ،فال
ٍ
يمكن الدخول إليها إال عرب ٍ
واحد ،وهو باب أهل البيت ،إ ًذا املنفذ أو
باب
((( املائدة .12
((( مائة منقبة ملحمد بن أمحد بن عيل بن احلسني القمي (ابن شاذان) ص  72 - 71املنقبة احلادية
واألربعون.
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السبيل للخالص من جهنم هي طاعة أهل البيت (صلوات اهلل سالمه عليهم).
الإ�شارة الثالثة :هم ال�سبب �إليه وال اّ
أدلء عليه.

موجب لرضا
أما السبب الذي يوصل إىل اهلل  أي اليشء الذي إذا متسكنا به فإنّه
ٌ

فجمع ٍ
ُ
ٌ
وأهل البيت يدلون عىل اهلل 
دليل،
وموصل إليه .وأما األدال ُء
اهلل،
ُ

وعىل الطريق الذي يوصل إليه .
ُ
عيبة علمه.
الإ�شارة الرابعة :هم

عيبة :بمعنى موضع الرسُ ،يقال :فالن عيبة الرجل :أي فالن موضع رسه.

واألئمة هم موضع رس اهلل  ،وهم موضع رس العلم؛ لذلك َّ
فإن علومهم

إهلية.

الإ�شارة اخلام�سة :هم تراجمة وحيه.
الرتمجان :هو املبينِّ واملوضح ،فاذا تكلمت مع من يتحدث بغري لغتك فإنّك حتتاج

إىل من يرتجم لك ما يقوله ويرتجم له ما تقوله.

وأهل البيت (سالم اهلل عليهم) هم ترمجان الوحي ،بمعنى هَّأنم هم من يبينون ما

نزل عىل رسول اهلل ،أي ُيبينون القرآن وأحكام اإلسالم ،وهذا ما تُشري إليه الكثري

من الروايات الرشيفة الواردة عن أمري املؤمنني من قبيل أنه قال« :سلوين عن

كتاب اهلل  ،فواهلل ما نزلت آية منه يف ليل أو هنار وال مسري وال مقام إال وقد أقرأنيها

رسول اهلل وعلمني تأويلها»...

(((

أيضا يشهد عىل أنَّه مل يكن يف التاريخ اإلسالمي مبني ومفرس للقرآن
والواقع ً

الكريم مثل أهل البيت.

((( أمايل الشيخ الطويس ص  523ح .65 /1158
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الإ�شارة ال�ساد�سة :هم �أركان توحيده.
التوحيد له أركان يقوم عليها ،واإليامن بأهل البيت يمثل تلك األركان؛

لذلك كان التبليغ بوالية أمري املؤمنني هو اختزال ِّ
لكل رسالة النبي األعظم،
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ ما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ْت ِرسا َل َت ُه َواهللُ
ك َوإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ْل َفام َب َّلغ َ
قال﴿ :يا َأيـ َُّها َّ
ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
َي ْع ِص ُم َ
ين﴾ [املائدة .]67
َّاس إِ َّن اهللَ ال هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكاف ِر َ
متواتر؛ لقطعية صدوره ،وهذه اآلية واضح ٌة ال لبس يف مفهومها؛
وكالم اهلل
ٌ

ألي أحد إنكار مدلوهلا ،مع ضم الروايات الكثرية
لقطعية داللتها؛ لذا ال يمكن ّ
واملتواترة يف حادثة الغدير.

الإ�شارة ال�سابعة :هم خزان معرفته.
ومعناه واضح ،كام تقدّ مت الكثري من اآليات والروايات اً
دليل وإثباتًا عليه.

ومن جمموع ما تقدّ م من هّأنم هم أولوا األمر الذين جتب طاعتهم ،وهبم يدخل

الناس إىل اجلنة ،وهم الشهداء عىل الناس يوم القيامة ،وهم األبواب إىل اهلل ّ
(جل وعال)؛
إن النجوم ٌ
لذا كانوا أمانًا ألهل األرض كام َّ
أمان ألهل السامء .عىل حد تعبريه يف

أكثر من موضع.

قال الشيخ:

ِ
كسفينة نوح من ركبها نجا ومن
«إن مثلهم يف هذه األمة
وكذلك عىل حد قولهَّ :

ختلف عنها هلك وهوى.»..

وقد تقدّ م الكالم عن حديث السفينة ودالالته.

الإ�شارة الثامنة :هم عباد مكرمون ال ي�سبقونه بالقول وهم ب�أمره يعملون.
قبل الولوج يف توضيح املراد من هذه اإلشارة ،ال ُبد من اإلشارة إىل َّ
أن هناك
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ٍ
ٍ
حادثة معينة يف شخص معني ،لكنها متثل قاعد ًة عامة تنطبق عىل
آيات قد تنزل يف

احلاالت املشاهبة ،عىل األشخاص الذين يتطابقون من حيث املواصفات مع الشخص

أي هّإنا تنظر إىل علة احلدث أو وصف الشخص -ال إىل ذاتيهام-
الذي نزلت فيه اآليةّ ،

وتنزل ،فيكون املدار ال عىل نفس الشخص أو نفس احلادثة ،بل عىل العنوان العام الذي

انطبق عىل الشخص أو احلادثة.

َّ
ولعل هذه كربى يف التفسري القرآين ،تندرج حتتها العديد من اآليات الكريمة ،منها
ِ
ين َآمنُوا﴾ ،إلاّ وعيل أمريها
ما روي عن ابن عباس :ما أنزل اهلل يف القرآن ﴿ َي َاأ ُّي َها ا َّلذ َ

ورشيفها.

(((

لكن هذا ال يعني هّأنا خاصة بأمري املؤمنني ،إنَّام تعني أنّه يمثل املصداق

األبرز هلذا العنوان.

أن هناك ٍ
آيات قرآني ًة تُشري إىل العنوان ،فتنطبق هذه اآلية عىل ِّ
واخلالصةَّ :
كل

مصداق ينطبق عليه ذلك العنوان.

((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص .104
ويف مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 2ص  :252روى مجاعة من الثقات عن األعمش عن
عباية األسدي عن عيل ،والليث عن جماهد ،والسدي عن أيب مالك ،وابن أيب ليىل ،عن داود بن
عيل ،عن أبيه وابن جريح عن عطاء ،وعكرمة وسعيد بن جبري ،كلهم عن ابن عباس .وروى العوام بن
حوشب عن جماهد ،وروى األعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة كلهم عن النبي أنه قال« :ما انزل
اهلل تعاىل آية يف القرآن فيها يا أهيا الذين آمنوا إال وعيل أمريها ورشيفها» .ويف رواية حذيفة «اال كان
لعيل بن أيب طالب لبها ولباهبا» .ويف روايات «إال عىل رأسها وأمريها» .ويف رواية يوسف بن موسى
القطان ،ووكيع بن اجلراح «أمريها ورشيفها ألنه أول املؤمنني ايامنا» ،ويف رواية إبراهيم الثقفي ،وأمحد
بن حنبل وابن بطة العكربي ،عن عكرمة ،عن ابن عباس «اال عيل رأسها ورشيفها وأمريها» .ويف
صحيفة الرضا« ليس يف القرآن يا أهيا الذين آمنوا اال يف حقنا وال يف التوراة يا أهيا الناس اال فينا»،
ويف تفسري جماهد قال :ما كان يف القرآن يا أهيا الذين آمنوا فان لعيل سابقه ذلك اآلية ألنه سبقهم إىل
االسالم فسامه اهلل يف تسع وثامنني موضعا أمري املؤمنني وسيد املخاطبني إىل يوم الدين.
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«وأنم حسب ما جاء يف الكتاب
ومن هذه اآليات ما ذكرها الشيخ يف قوله :هّ
ون ال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم
﴿وقا ُلوا خَّات ََذ الرَّحمْ ُن َو َلد ًا ُس ْبحا َن ُه َب ْل ِعبا ٌد ُمك َْر ُم َ
املجيد َ
(((
ون﴾
بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
فقد وردت هذه اآلية وص ًفا للمالئكة ،كام يف ُخ ٍ
طبة ألمري املؤمنني يف هنج
ٍ
روايات أخرى وص ًفا ألهل البيت؛ وذلك الشرتاكهام
البالغة((( ،كام وردت يف

وأنم ليسوا أبناء اهلل  وال أربا ًبا ،بل هم عبا ٌد له  موصوفون
يف عنوان العصمة ،هّ
بالعصمة ،ومن ثم ُّ ٍ
يصح أن يكون معنونًا هبذا العنوان ،ويدخل حتت
فكل عبد معصوم ُ

وصف هذه اآلية املباركة؛ لذلك فرست تار ًة باملالئكة ،وأخرى بأهل البيت،
بنفس اللحاظ أي هَّإنم خملوقون معصومون.

وقد ورد يف بعض الروايات الرشيفة استشهاد أهل البيت هبذه اآلية عىل نفي

الربوبية عنهم ،إذ غالت فئ ٌة من املسلمني باإلمام عيل ،حتى ادعت إلوهيته ،وا ّدعت
أيضا ألوهية بعض األئمة ،كام ادعت النصارى َّ
أن املسيح ابن اهلل ،وا ّدعت اليهود
ً
َّ
أن العزير ابن اهلل كام ورد يف القران الكريم((( ،فكانوا ينفون عنهم األلوهية

((( األنبياء .27 – 26
((( يف هنج البالغة ج 1ص  169قال أمري املؤمننيُ « :ث َّم َخ َل َق ُس ْب َحانَه ِإل ْسك ِ
َان َسماَ َواتِه ،وعِماَ َر ِة
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج فِ َج ِ
وم َ
وح َشا هِبِ ْم ُفت َ
ُوق
اج َها َ
أل هِبِ ْم ُف ُر َ
َّ
الصفيحِ األَ ْعلىَ م ْن َم َلكُوتهَ ،خ ْلق ًا َبديع ًا م ْن َملاَ ئكَتهَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ،وسترُ ِ
فيِ
ِ
ات الحُْ ُجبِ
ِ
لمْ
ُ
َأ ْج َوائ َها ،و َبينْ َ َف َج َوات ت ْل َ
ني ،من ُْه ْم
َح َظائر ا ْل ُقدُ
ك ا ْل ُف ُروجِ ز ََج ُل ا َس ِّبح َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ات ن ٍ
الر ِجيجِ ا َّل ِذي ت َْست ُّ
وو َر َاء َذلِ َ
ُور ت َْر َد ُع األَ ْب َص َار َع ْن
َك ِمنْه األَ ْسماَ ُعُ ،س ُب َح ُ
وسرُ َ اد َقات المَْ ْجدَ ،
ك َّ
اوت ٍ
وأن َْش َأهم علىَ صو ٍر مخُ ْتَلِ َف ٍ
ِ
ِ
ب ُل ِ
وأ ْقدَ ٍار ُم َت َف ِ
َاتُ ،
ات َ
(أ يِ
وغ َهاَ ،فت َِق ُ
ول َأ ْجن ِ َح ٍة)
ف َخاس َئ ًة َعلىَ ُحدُ ود َهاَ ُ َ ْ ُ َ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َش ْيئ ًا َم َعه ممَِّا ا ْن َف َر َد
ون َأ هَّنُ ْم يخَ ْ ُل ُق َ
ون َما َظ َه َر فيِ الخَْ ْل ِق م ْن ُصنْعه ،ولاَ َيدَّ ُع َ
ت َُس ِّب ُح َجلاَ َل عزَّته ،لاَ َينْتَح ُل َ
ون﴾.»..
وه ْم بِ َأ ْم ِره َي ْع َم ُل َ
بِه ﴿ َب ْل ِعبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون ال َي ْسبِ ُقونَه بِا ْل َق ْو ِل ُ
ك َقولهُُ م بِ َأ ْف ِ
ِ
ِ
ت ا ْليهود ع َزير ابن اهللِ وقا َل ِ
((( قال تعاىل﴿ :وقا َل ِ
واه ِه ْم
ت الن
َّصارى المَْس ُ
ٰ
َ
َُ ُ ُ ٌْ ْ ُ
َ
يح ا ْب ُن اهللِ ذل َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُون﴾ [التوبة .]30
ين َك َف ُروا م ْن َق ْب ُل قا َت َل ُه ُم اهللُ أن َّٰى ُي ْؤ َفك َ
ُيضاه ُؤ َن َق ْو َل ا َّلذ َ
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مستشهدين هبذه اآلية املباركة؛ ليبينوا هَّأنم عباد خملوقون ،واملخلوق ليس ر ًبا ،نعم ،هم

موصوفون بالعصمة.

اسم شرَ ِ ِ
ِ
يكي ون َْج ُم ْب ُن َحطِي ٍم
منها ما روي َع ِن المُْ َف َّض ِل ْب ِن ُع َم َر َق َالُ :كن ُْت َأنَا وا ْل َق ُ
ِ ِ
ِ
الر ُبوبِ َّي ِةَ ،ق َالَ :ف َق َال َب ْع ُضنَا لِ َب ْع ٍ
ضَ :ما ت َْصنَ ُع َ
ون
َ
وصال ُح ْب ُن َس ْه ٍل بِالمَْدينَةَ ،ف َتنَا َظ ْرنَا فيِ ُّ
بهِ َ َذا ن َْح ُن بِا ْل ُق ْر ِ
ب ِمنْه ،و َل ْي َس ِمنَّا فيِ ت َِق َّي ٍةُ ،قو ُموا بِنَا إِ َل ْيهَ .ق َالَ :ف ُق ْمنَاَ ،ف َواهلل َما َب َل ْغنَا
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ٍ ِ
وه َو
اب إِلاَّ و َقدْ َخ َر َج َع َل ْينَا بِلاَ ح َذاء ولاَ ِر َداءَ ،قدْ َقا َم ك ُُّل َش ْع َرة م ْن َر ْأسه منْهُ ،
ا ْل َب َ
ول :لاَ  ،لاَ يا م َف َّض ُل ،ويا َق ِ
َي ُق ُ
اس ُم ،و َيا ن َْج ُم ،لاَ  ،لاَ َ ،ب ْل ِع َبا ٌد ُمك َْر ُم َ
ون ،لاَ َي ْسبِ ُقونَه
َ
َ ُ

وه ْم بِ َأ ْم ِره َي ْع َم ُل َ
ون.
بِا ْل َق ْو ِل ُ

(((

ريا.
الإ�شارة التا�سعة :هم الذين �أذهب اهلل عنهم الرج�س وطهرهم تطه ً
تطهريا».
«وأنم الذين اذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم
قال :هًّ
ً

هذه إشار ٌة إىل آية التطهري التي تواتر نزوهلا بشأن أهل البيت ،إذ نقلها عد ٌد

كبري من الصحابة يبلغ حد التواتر ،وال يشكك هبا إال ضعيف املعرفة يف أصول احلديث

وأصول التفسري.

وتثبت هذه اآلية َّ
أن األئمة مطهرون من الرجس ،أي أهنم مطهرون من مجيع

حجج علينا؛ َّ
ألن
الذنوب واملعايص ،فإذا ثبت ذلك ثبت هَّأنم معصومون ،وثبت هَّأنم
ٌ

دائم معصومة ،ومن ثم يثبت لزوم طاعتهم وهو املطلوب.
أقواهلم اً

إن كانت ُّ
فإنه ْ
كل أقواهلم مطابق ًة ملا يريد اهلل وال حيتمل فيها اخلطأ أبدً ا عىل

مستوى القول والعمل ،وجب علينا ْ
أن نطيعهم؛ ألهنم ال يأمرون إال بام يريد اهلل وال

ينهون إال عماّ هنى عنه.

((( الكايف للكليني ج 8ص  231ح .303
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الإ�شارة العا�شرة :عدم جواز الرد عليهم.
قال« :وال جيوز الرد عليهم ،والراد عليهم كالراد عىل رسول اهلل ،والراد عىل

رسول اهلل كالراد عىل اهلل.»

وقد اتضح فيام تقدّ م كوهنم معصومني؛ ومطابقة أقواهلم أفعاهلم ،وحركاهتم

وسكناهتم ملا يريده اهلل ،كام اتضح َّ
أن اهلل ورسوله قد أمروا بطاعتهم ،فمن

البدهيي جدً ا ْ
أن يكون الراد عليهم را ًدا عىل الرسول ،ومن ثم يكون را ًدا عىل اهلل.
الإ�شارة احلادية ع�شرة :عدم فراغ الذمة �إال بالرجوع �إليهم.
قال« :وال تفرغ ذمة املكلف بالرجوع إىل غريهم».

ألنم معصومون ،وغريهم ليس بمعصوم ،وطب ًقا لقاعدة االشتغال اليقيني
وذلك هَّ

يستدعي الفراغ اليقيني ،ونحن عىل يقني بأننا مكلفون بأحكا ٍم رشعية كالصالة والصوم

واحلج وغريها ،فإذا أطعنا غري املعصوم يف صالتنا اً
مثل؛ فإننا ال نتيقن فراغ الذمة منها؛
الحتامل إتياننا هبا عىل النحو اخلاطئ ،واإلتيان هبا عىل النحو اخلاطئ كعدمه ،فمن

يطلب منك أن تسقي زهر ًة اً
مثل كي تنمو وال متوت ،فإن سقيتها من دون دراية ومن

دون استشارة أهل التخصص ،لربام ق ّللت من كمية املاء الالزمة ،ولربام أكثرت ،ويف
كلتا احلالتني مل حتقق الغاية التي استهدفها من أمرك بسقايتها ،وبالتايل َّ
فإن هذا االمتثال

كعدمه.

من ُهنا َّ
فإن العقل -قبل األدلة الرشعية -هو الذي حيكم باالستناد إىل املعصوم

عند االمتثال لألحكام الرشعية؛ لضامن إبرائها للذمة ،وبالتايل حيكم بلزوم طاعة

املعصوم لفراغ الذمة مما انشغلت به من تكاليف.

الإ�شارة الثانية ع�شرة :املهم يف بحث الإمامة �إثبات لزوم الرجوع �إليهم يف الأخذ ب�أحكام
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اهلل تعاىل ال�شرعية.
قال« :وال هيمنا من بحث االمامة يف هذه العصور إثبات هَّأنم هم اخللفاء

فإن ذلك أمر مىض يف ذمة التاريخ ،وليس يف إثباته ما
الرشعيون وأهل السلطة اإلهليةَّ ،

يعيد دورة الزمن من جديد ،أو يعيد احلقوق املسلوبة إىل أهلها ،وإنام الذي هيمنا منه ما
ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم يف األخذ بأحكام اهلل الرشعية ،وحتصيل ما جاء به الرسول

األكرم عىل الوجه الصحيح الذي جاء به».

هنا يشري الشيخ إىل عدم احلاجة إىل إثبات أصل اإلمامة َّ
وأن األئمة هم

اخللفاء بعد الرسول بال فصل؛ ألنَّه أمر تارخيي ،وإنّام فقط املهم ْ
أن نثبت لزوم

الرجوع إليهم ألخذ األحكام الرشعية منهم.

وقد ُيعرتض يف هذا األمر عىل قول الشيخ ،إذ َّ
إن اإلمامة تعد ُأس وأساس

اإلسالم كام ورد يف بعض الروايات الرشيفة ،وورد يف أخرى أنّه مل ُينا َد يف اإلسالم كام
نودي بالوالية ،فقد روي َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالُ « :بن ِ َي ا ِ
إل ْسلاَ ُم َعلىَ خمَ ٍ
ْسَ :علىَ الصَّلاَ ِة
ِ
َاة والصو ِم والحَْ ج وا ْلولاَ ي ِة ،ولمَ ينَاد بِ يَ ٍ
وال َّزك ِ
ِ ْ لاَ ِ (((
ي بال َو َية».
شء َكماَ نُود َ
َّ ْ
ِّ َ َ
ُْ َ ْ
وهكذا فإن البحث عن اإلمامة ُيعدُّ من أهم املباحث العقائدية!

لكن ربام قال الشيخ ما قال  -واهلل العامل  -من باب املجاراة مع القوم الذين ال
يعرتفون بخالفتهم املبارشة ،فكأنّام يرد عليهم من باب ﴿ ُق ْل يا َأ ْه َل ا ْلكِ ِ
تاب تَعا َل ْوا إِ ٰىل
واء بينَنا وبينَكُم َأ اَّل َنعبدَ اَّإِل اهللَ وال ن ُْش ِـر َك بِ ِه َشيئ ًا وال يت ِ
ٍ
ِ ٍ
َّخ َذ َب ْع ُضنا َب ْعض ًا َأ ْرباب ًا
َ
ُْ
ْ َ َ
كَل َمة َس َ ْ َ َ ْ ْ
(((
ِم ْن ُد ِ
ون﴾.
ون اهللِ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ

فكأنه يقول هلم :حتى ْ
وإن س ّلمنا هّأنم ليسوا بخلفاء بعد النبي بال فصل ،فإنَّنا

اب َد َع ِائ ِم ِاإل ْسلاَ ِم ح..1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 18ب ُ
((( آل عمران 64
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نتيقن بأننا مكلفون بتكاليف رشعية اً
أولَّ ،
وأن هناك مذاهب متعددة تعتقد بجواز

ٍ
مذهب منها ثان ًياَّ ،
وأن االختالف بني املذاهب قد يصل إىل حد التضاد
الرجوع إىل أي
أحيانًا ثال ًثا ،والعقل حيكم برضورة فراغ ذمة املكلف من األحكام الرشعية راب ًعا ،وعليه
ال ُبد من البحث عن املذهب الذي نتيقن بفراغ ذمة املكلف بااللتزام به.

فإن كان املدار البحث عن األعلم واألكمل ،فهل تعرفون هلم من نظري بني علامء

اإلسالم كلهم؟ هل هناك من هو معصو ٌم كام هم؟ أو هل هناك من قال يف حقهم

الرسول األكرم ما قال فيهم يف حديث الثقلني والنجوم وغريها.

أن نطيعهم ال ْ
إ ًذا جيب علينا ْ
أن نطيع غريهم ،ونستقي العلوم منهم ال من غريهم،

ونمتثل لألحكام الرشعية بنا ًء عىل قوهلم ال عىل قول غريهم.

مما تقدم وبعدّ هم (سالم اهلل عليهم) يف عداد العلامء دون خالفة أو إمامة يتوصل

الشيخ إىل دليل عقيل قطعي يف وجوب طاعتهم ،فيقول:

«والدليل القطعي ٌ
وأنم املرجع األصيل بعد
دال عىل وجوب الرجوع إىل آل البيت هّ

النبي ألحكام اهلل تعاىل املنزلة وعىل األقل قوله (عليه أفضل التحيات)« :إنيّ قد تركت
إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدً ا ،الثقلني ،وأحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهلل
فيكم ما ْ

حبل ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت أهل بيتي أال هّ
وإنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ
احلوض» ،وقد اتفقت الرواية عىل هذا احلديث من قبل السنة والشيعة».

ثم يؤكد سامحته عىل دقة انتقاء الرسول األعظم لأللفاظ التي تشري بوضوح

إىل تأكيده عىل رضورة الرجوع إىل أهل البيت ،فقال (رمحه اهلل تعاىل)« :فدقق
النظر يف هذا احلديث اجلليل جتد ما يقنعك ويدهشك يف مبناه ومعناه ،فام أبعد املرمى يف

قوله« :إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا» والذي تركه فينا مها الثقالن معا إذ جعلهام
كأمر واحد ومل يكتف بالتمسك بواحد منهام فقط ،فبهام معا لن نضل بعده أبدا».

� ٌ
إ�شكال وجوابه:
أن َّ
ربام ُيشكل أحدهم ُمدع ًيا َّ
كل هذه األحاديث الصحيحة التي تقدّ مت إنام وردت

عىل لسان الرسول األكرم للداللة عىل وجوب حبهم فقط ال عىل لزوم طاعتهم.
ويف مقام الرد نقول:

وإن س ّلمنا بصحة ادعاء ا ُملشكل هذا ،فها هو القرآن الكريم ذا ُيشري إىل َّ
إنّا ْ
أن
ون اهللَ
املحبة ال تكون إال منبثق ًة من الطاعة ،قال ّ
(عز من قائل)ُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْت ُْم تحُِ ُّب َ
ِ
ِ
(((
يم﴾.
ور َرح ٌ
َفا َّتبِ ُعونيِ يحُ ْ بِ ْبك ُُم اهللُ َو َيغْف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َواهللُ َغ ُف ٌ

فحب من دون طاعة إنّام هو ٌ
تفريق بني الالزم وملزومه ،والتفريق بينهام
حمال؛ ألنه
ٌ
ٌ

غري صحيح ،وما القول به إال حياد من الصواب وهروب من احلق.

((( آل عمران 31
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عقيدتنا يف حب �آل البيت عليهم ال�سالم
ب ِ
آل البيت:
قال الشيخ« :عقديتنا يف ُح ِّ
ِ
(((
بى﴾
قال اهللُ ﴿ :ق ْل ال َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْجر ًا اَّإِل المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر ٰ

نعتقد أنّه زياد ًة عىل وجوب التمسك بآل البيت ،جيب عىل ك ُِّل مسل ٍم أن يدين

بحبهم ومودهتم ،ألنه يف هذه اآلية املذكورة حرص املسؤول عليه الناس يف املودة يف
القربى.

وأن من
وأن بغضهم عالمة النفاقَّ ،
أن ُح ًّبهم عالمة اإليامنَّ ،
وقد تواتر عن النبيّ 

أحب اهلل ورسوله ،ومن أبغضهم أبغض اهلل ورسوله.
أحبهم ّ

بل حبهم ٌ
فرض من رضوريات الدين اإلسالمي التي ال تقبل اجلدل والشك .وقد
ٍ
اتفق عليه مجيع املسلمني عىل اختالف نحلهم وآرائهم ،عدا ٍ
قليلة اع ُتبرِ وا من أعداء
فئة

آل حممد ،فنُبِزوا باسم (النواصب) أي من نصبوا العداوة ِ
آلل بيت حممد .وهبذا ُيعدّ ون
إسالمية ٍ
ٍ
ٍ
ثابتة بالقطع .واملنكر للرضورة اإلسالمية كوجوب
لرضورة
من ا ُملنكرين
نكر للرسالة،
الصالة والزكاة يعد يف حكم املنكر ألصل الرسالة ،بل هو عىل التحقيق ُم ٌ

أقر يف ظاهر احلال بالشهادتني ،وألجل هذا كان بغض آل حممد من عالمات النفاق
وإن َّ

وحبهم من عالمات اإليامن .وألجله أيض ًا كان بغضهم بغض ًا هلل ولرسوله.

شك أنّه مل يفرض حبهم ومودهتم إال ألهنم ٌ
وال َّ
أهل للحب والوالء ،من ناحية

قرهبم إليه ،ومنزلتهم عنده ،وطهارهتم من الرشك واملعايص ومن ك ُِّل ما ُيبعد عن
((( الشورى 23
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دار كرامته وساحة رضاه.

حق
ب من يرتكب املعايص أو ال ُيطيعه َّ
وال يمكن ْ
أن تتصور أنّه يفرض ُح ّ
طاعته ،فإنّه ليس له قراب ٌة مع ٍ
أحد أو صداق ٌة وليس عنده الناس بالنسبة إليه إال عبيد ًا

خملوقني عىل ٍ
حد سواء ،وإنّام أكرمهم عند اهلل أتقاهم .فمن أوجب حبه عىل الناس

كلهم ال بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم مجيع ًا ،وإال كان غريه أوىل بذلك احلب ،أو كان

اهلل يفضل بعض ًا عىل بعض يف وجوب احلب والوالية عبث ًا أو هلو ًا بال جهة استحقاق
وكرامة ».انتهى.

َّ
مناصا من حب آل البيت ،وال خيالف هذه
إن مجيع من يدّ عي اإلسالم ال جيدُ
ً

املسألة إال النواصب،وهم بذلك خيرجون عن اإلسالم.

وقد اعتمد الشيخ يف هذه العقيدة عىل قوله تعاىل ﴿ ُق ْل ال َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا اَّإِل
(((
بى﴾.
المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر ٰ

ٍ
وملزيد من اإليضاح حول ما ذكره الشيخ رمحه اهلل يف هذه املسألة نذكر عدة أسئلة

تتعلق هبا:

السؤال األول :ما هو معنى هذه اآلية؟

ضعيف جدً ا فأثرنا عدم
وردت العديد من التفسريات هلذه اآلية املباركة ،بعضها
ٌ
التعرض إليه فنقترص عىل ٍ
آراء ثالثة:
إن النبي يف هذه اآلية خياطب قريش ،طال ًبا منهم أن ال يؤذوه ْ
األولَّ :
وإن مل

يكونوا مؤمنني به؛ وذلك للقرابة التي تربطه هبم ،فتكون كلمة (يف) يف قوله :اَّ
﴿إِل المَْ َو َّد َة
بى﴾ هي (يف السببية) ،عىل غرار (دخلت امرأ ٌة النار يف ِه ّر ٍة حبستها حتى ماتت).
فيِ ا ْل ُق ْر ٰ
((( الشورى 23
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وضعيف جدً ا ،إذ كيف ُيتصور طلب األجر ممن
واضح البطالن
وهذا الرأي
ٌ
ُ
خدمة م ٍ
ٍ
مل يؤمن به؟! َّ
عرتف هبا من قبل الطرف اآلخر،
فإن األجر إنَّام يكون إزاء
ُ
واملرشكون مل يعرتفوا بذلك ليصح طلب األجر منهم.

إن النبي خياطب مجيع املسلمني طال ًبا منهم ْ
الثاينَّ :
أن حيبوا من يتقرب إىل اهلل 

بالطاعة ،فتكون القربى هنا بمعنى (التقرب إىل اهلل) ،وهذا هو أجر رسالته.
ضعيف ٌ
باطل من جهتني:
وهذا الرأي
ٌ

نص أهل اللغة عىل َّ
أن كلمة ال ُقربى ال تُستعمل يف (التقرب) ،وإنَّام هي
أوهلامَّ :

بمعنى القرابة ،وهذا خالف الرأي هذا.

ثانيهام :ورد يف النصوص املتواترة َّ
أن املقصود من (ال ُقربى) هو خصوص قرابة
ٍ
حينئذ اجتها ًدا يف مقابل النص ،واالجتهاد
الرسول ،فيكون تفسريها بـ(التقرب)
ٍ
واضح ٌ
باطل ،فيكون هذا التفسري اً
ٍ
باطل.
كنص
يف مقابل ما ثبت يف الرشيعة اإلسالمية

إن النبي يخُ اطب املسلمني مجي ًعا طال ًبا منهم ْ
الثالثَّ :
أن يودوا قرابته وهو املعنى

ا ُملتعني.

أن علمنا َّ
السؤال الثاين :بعد ْ
أن معنى (القربى) هم قرابة الرسول ،فاآلية

املباركة قصدت أ ًّيا منهم حتديدً ا؟

اجلواب :ذكر املفرسون رأيني:

أي َّ
الرأي األولَّ :
إن املسلمني
إن املقصود بـ(القربى) مجيع أقرباء الرسولّ ،

يمت إليه بقرابة ،فيشمل ذلك مجيع قريش ،وهذا الرأي
مجي ًعا مأمورون بمودة كل من ُّ
ٍ
جلهات ثالث:
واضح البطالن
ُ
أن ُيطلب من املسلمني ْ
اجلهة األوىل :للقرينة العقلية ،إ ْذ ال ُيتصور ْ
أن يودوا قرابة
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نص
الرسول بام فيهم من مؤمنني ومرشكني وكافرين ،وبام فيهم أبو هلب الذي َّ
(((
ت َيدا َأ يِب لهََ ٍ
َب﴾.
القرآن الكريم عىل لعنه ﴿ َت َّب ْ
ب َوت َّ
ون
ُون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر ُيوا ُّد َ
اجلهة الثانية :ملعارضته قوله ﴿ :ال تجَِدُ َق ْوم ًا ُي ْؤ ِمن َ
وانُ ْم َأ ْو َع ِش َريتهَ ُ ْم ُأولئِ َ
َب
ك َكت َ
ناء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ هَ
آباء ُه ْم َأ ْو َأ ْب َ
َم ْن َحا َّد اهللَ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كانُوا َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
فيِ ُق ُل هِ
ين
وبِ ُم الإِْ َ
يامن َو َأ َّيدَ ُه ْم بِ ُروحٍ منْ ُه َو ُيدْ خ ُل ُه ْم َجنَّات تجَ ْ ِري م ْن تحَ ْ ت َها الأْ َ هْن ُار خالد َ
ِ
فِيها رضيِ اهللُ عنْهم ور ُضوا عنْه ُأولئِ َ ِ
(((
ون﴾
ْب اهللِ ُه ُم المُْ ْفلِ ُح َ
ْب اهللِ َأال إِ َّن حز َ
ك حز ُ
َ ُ
َ ُ ْ ََ
َ َ

فهذه اآلية رصحي ٌة يف َّ
أن الذي يؤم ُن باهلل واليوم اآلخر ال يو ُّد من يحُ ا ِّد اهلل ورسوله
ٍ
أخا ،ونحن نعلم َّ
ْ
وإن كان أ ًبا أو ابنًا أو ً
مقولة تتعارض مع القرآن الكريم ُيرضب
أي
أن َّ

هبا عرض اجلدار.

اجلهة الثالثة :من املعلوم َّ
أن النبي كان يظهر منه االعتناء بمجموعة خاصة من

قرابته وهم أهل الكساء ،والروايات كثرية يف هذا املجال تبني بأنّه كان ُيفضلهم عىل

ِّ
كل أقربائه ،وجيعلهم كنفسه ،ويتأمل ألملهم ،ويفرح لفرحهم ،فكيف نتصور ْ
أن يساوهيم

وإن أسلم َّ
بذلك املرشك الذي شهر السيف بوجههْ ،
فإن إسالمه بعد اللتيا والتي.

الرأي الثاينَّ :
(عيل،
إن املقصود من القرابة هم خصوص أصحاب الكساء وهم ٌ

وفاطمة واحلسنان صلوات اهلل وسالمه عليهم) ،وهذا هو املعنى املتعني ،والذي دلت

فضل عن كتبنا ،اً
عليه الروايات الكثرية من كتب القوم اً
فمثل رووا عن ابن عباس قال:
ملا نزلت هذه اآليةُ ﴿ :قل اَّل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا اَّإِل المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َبى﴾ قالوا :يا رسول

«عيل وفاطمة وولدها .ير ّددها».
اهلل ،من قرابتك التي افرتض اهلل علينا مودهتم؟ قالٌّ :

(((

((( املسد .1
((( املجادلة .22
((( شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم احلسكاين ج 2ص  191ح .824
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والروايات يف هذا املجال كثرية وعديدة.

خصوصا السلفية والوهابية ،وملخص إشكاهلم:
السؤال الثالث :أشكل البعض
ً

إن آية املودة وردت يف سورة الشورى ،وسورة الشورى مكيةَّ ،
َّ
وإن عل ًيا تزوج

بفاطمة (سالم اهلل عليها) يف املدينة املنورة ،فكيف نتصور ّ
أن هذه اآلية وهي من سورة
الشورى املكية نزلت يف عيل وفاطمة وابنيهام ومها مل يتزوجا بعد ومل يولد احلسنان بعد؟
ويمكن اجلواب عنه من جهتني:

أي َّ
إن أهل الفن نصوا عىل َّ
األوىلَّ :
إن سورة الشورى
أن خصوص هذه اآلية مدنيةّ ،

آيات مدنياتْ ،
وأن جتمع سور ٌة
مكية إال آية املودة وما بعدها من آيتني أو ثالث فهن ٌ
ٍ
نص أهل
أمر ُم
ٌ
تعارف عليه يف القرآن الكريم ،وقد َّ
واحد ٌة آيات مكية وأخرى مدنية ٌ
الفن وأكدوا عىل ّ
أن هذه اآلية من سورة الشورى مدنية.

الثانية :حتى وإن س ّلمنا اً
جدل ّ
بأن هذه اآلية مكية ،فقد جاءت عىل نحو القضية
احلقيقية ،وهي القضية التي تتحقق يف أي ٍ
وقت ِ
تنطبق عليه يف اخلارج ،كام
وجدَ من
ُ
ِّ
يف األحكام الرشعية املأخوذة عىل نحو القضية احلقيقية ال اخلارجية ،ومنها اآليات

خارجا عند نزول القرآن الكريم ،ولكن
التي أوجبت علينا الصالة ومل نكن موجودين
ً
لكوهنا عىل نحو القضية احلقيقية فمتى ما ِ
وجد املكلفون انطبق حكمها عليهم وهو
وجوب الصالة.

وعليهَّ ،
تنطبق
فإن آية املودة ليست مـأخوذة عىل نحو القضية اخلارجية ،أي هَّإنا
ُ

عىل خصوص األفراد املوجودين من القرابة يف اخلارج اً
فعل وقت النزول ،بل عىل نحو
فإنا تتحقق
القضية احلقيقة ،أي متى ما وجد األفراد الذين تنطبق عليهم يف اخلارج هَّ

ولو يف املستقبل ،ومن تنطبق عليه هم الذين ذكرهم رسول اهلل ،فمتى ما وجدوا يف
اخلارج انطبقت عليهم اآلية املباركة.
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السؤال الرابع :هل ختتص اآلية بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني فقط؟ أو

تشمل بقية األئمة؟

اجل��واب :بل تشمل األئمة كلهم للروايات اخلاصة والدالة عىل ذلك،
ومنها ما روي َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍر فيِ َق ْولِه َت َعالىَ ُ ﴿ :ق ْل ال َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْيه َأ ْجر ًا اَّإِل المَْ َو َّد َة فيِ
(((
ا ْل ُق ْربى﴾َ ،ق َالُ :ه ُم األَ ِئ َّم ُة.

أجرا عىل رسالته ،عىل حني ّ
أن األنبياء
السؤال اخلامس :كيف يطلب النبيً 
ِ ِ
ي اَّإِل َع ٰىل َر ِّب
﴿وما َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِر َ
عمو ًما مل يطلبوا ذلك ،وكان قوهلمَ :
لمَِ
ني﴾(((فكيف يطلب النبي هذا األجر؟
ا ْلعا َ
اً
وجهل يف
قبل اجلواب عن هذا السؤال ،جتدر اإلشارة إىل أنَّه لعله يتضمن جرأ ًة

ٍ
آن واحد ،فأما اجلرأة؛ ففي التطاول عىل مقام القرآن العزيز والنبي األكرم ،وأما
ٍ
أن يؤخذ القرآن الكريم ٍّ
اجلهل؛ ففي فهم آيات القرآن الكريم ،إذ ال ُبدَّ ْ
واحد يف
ككل
بعضا ،ولذا ذ َّم اهلل من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر
ألنا تفرس بعضها ً
تفسري آياته؛ هَّ

ببعض ،وهنا دعوة إىل الرجوع إىل أهل البيت يف تفسري القران.

فإن القرآن الكريم بينّ َّ
واجلواب :بنا ًء عىل ما تقدّ مَّ ،
أن هذا األجر الذي طلبه
النبي يمثل السبيل األقوم ملن يبتغي الوصول إىل رضا اهلل  ،قالُ ﴿ :ق ْل ما
َأس َئ ُلكُم ع َلي ِه ِمن َأج ٍر اَّإِل من شاء َأ ْن ي َّت ِ
خ َذ إِ ٰىل َر ِّب ِه َسبِيالً﴾((( ،ومن ثم َّ
فإن االلتزام
ْ َ ْ ْ ْ
َ ْ َ َ
ْ
(عز من
به يعود بالفائدة عىل امللتزم نفسه ال عىل الرسول ،فال
يصح السؤال ،قال َّ
َّ
ِ
ي اَّإِل َعلىَ ٰ اهللِ َو ُه َو َع ٰىل ك ُِّل شيَ ْ ٍء
قائل)ُ ﴿ :ق ْل ما َس َأ ْل ُتك ُْم م ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َلك ُْم إِ ْن َأ ْج ِر َ
َف ِم َن ال َّتن ِْز ِ
يل فيِ ا ْل َولاَ َي ِة ح.7
َت و ُنت ٌ
اب فِيه ُنك ٌ
((( الكايف للكليني ج 1صَ 413ب ٌ
((( الشعراء109
((( الفرقان 57
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(((

السؤال السادس :لو س ّلمنا ّ
أن مفاد آية املودة هو إظهار املودة ألهل البيت
ٍ
كأجر للرسالة ،فام الدليل عىل َّ
أن مودهتم تستلزم إطاعتهم؟ فلنقل :إنه تلزم مودهتم

ولكن يف باب الطاعة فتتم إطاعة غريهم؟!

ٍ
أجرا للرسالة
اجلواب :ربام ُّ
يصح هذا الكالم يف املودة االعتيادية ،أما يف مودة تمُ ثل ً

حتمله من
أجرا ملا قدّ مه النبي األكرم من تضحيات جسيمة ،وما ّ
اخلامتة ،أي تمُ ثل ً

أذى بالغ حتى قال« :ما أوذي نبي قط كام اوذيت»((( ،فهذه املودة جيب ْ
أن تكون متناسب ًة
ِ
أن نتصور َّ
عظمة الرسالة ،وال ُيمكن ْ
أن هذه املودة التي متثل أجر رسالة النبي
مع

كمودة أحدنا لآلخر مما ال تستلزم الطاعة.
�إ�شارات:

إن وجوب احلب واملودة آلل البيتُّ 
اإلشارة األوىلَّ :
يدل عىل طهارهتم من

الرشك واملعايص ،أي ُّ
يدل عىل عصمتهم ،وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله« :وال

شك أنه تعاىل مل يفرض حبهم ومودهتم إال ألهنم أهل للحب والوالء ،من ناحية قرهبم

إليه سبحانه ،ومنزلتهم عنده ،وطهارهتم من الرشك واملعايص ومن كل ما يبعد عن دار

كرامته وساحة رضاه.

وال يمكن أن تتصور أنه تعاىل يفرض حب من يرتكب املعايص أو ال يطيعه حق

طاعته ،فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة وليس عنده الناس بالنسبة إليه إال عبيد ًا

خملوقني عىل حد سواء ،وإنام أكرمهم عند اهلل أتقاهم .فمن أوجب حبه عىل الناس كلهم

ال بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم مجيع ًا ،وإال كان غريه أوىل بذلك احلب ،أو كان اهلل
((( سبأ .47
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 3ص .42
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يفضل بعض ًا عىل بعض يف وجوب احلب والوالية عبث ًا أو هلو ًا بال جهة استحقاق
تعاىل ّ
وكرامة».

أن يأمرنا اهلل بمحبتهم وهم يامرسون املعصية ،وعليه؛ َّ
فال ُيعقل ْ
فإن هذا
ٍ
كدليل
يكشف عن طهارهتم وعصمتهم ،ومن ثم ُذكرت هذه اآلية املباركة
الوجوب
ُ

عىل عصمتهم.

إن وجوب ح ِّبهم ُيالزم خروج ُمبغضهم عن الدين واإلسالم؛ َّ
اإلشارة الثانيةَّ :
ألن

بغضهم يعني تكذي ًبا لرسول اهلل ور ّد ًا ألمر اهلل  ،حيث هَّإنام يقوالن بوجوب حب

أهل البيت ،فيكون بغضهم ونصب العداء هلم خمالف ًة ألمر اهلل  ،ومن ثم
أيضا يف كالمه حيث قال« :وقد تواتر
اخلروج عن اإلسالم ،وهذا ما أشار إليه الشيخً 

عن النبي أن حبهم عالمة اإليامن ،وأن بغضهم عالمة النفاق ،وأن من أحبهم أحب
اهلل ورسوله ،ومن أبغضهم أبغض اهلل ورسوله .بل حبهم فرض من رضوريات الدين
االسالمي التي ال تقبل اجلدل والشك ...بل هو عىل التحقيق منكر للرسالة ،وإن أقر

يف ظاهر احلال بالشهادتني ،وألجل هذا كان بغض آل حممد من عالمات النفاق وحبهم
من عالمات اإليامن .وألجله أيض ًا كان بغضهم بغض ًا هلل ولرسوله».

اإلشارة الثالثةَّ :
ب من دون
للح ِّ
إن لزوم املحبة يعني لزوم االتباع؛ إذ ال معنى ُ
ون اهللَ َفا َّتبِ ُعونيِ يحُ ْ بِ ْبك ُُم اهللُ َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم
طاعة؛ لقوله َّ
(عز من قائل)ُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُكنْت ُْم تحُِ ُّب َ

ِ
يم﴾.
ور َرح ٌ
ُذنُو َبك ُْم َواهللُ َغ ُف ٌ

(((

فمن دون اتباع أهل البيت ال تصدق املودة.

وهذا األمر جيري حتى عىل من يدّ عي التشيع؛ فادعاء حبهم ال يكفي ،بل البد
من االتباع العميل هلم ،وقد ورد َع ْن َجابِ ٍر َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :ق َال ليِ َ « :يا
((( آل عمران .31
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ول بِحبنَا َأه َل ا ْلبي ِ
ِ
ت! َف َواهلل َما ِشي َع ُتنَا اَّإِل َم ِن
َجابِ ُر ،أ َي ْكتَفي َم ِن ا ْنت ََح َل الت ََّش ُّي َع َأ ْن َي ُق َ ُ ِّ ْ
َْ
ا َّت َقى اهلل َ
ون َيا َجابِ ُر ،اَّإِل بِالت ََّو ُ
اضعِ ،والتَّخَ ُّشعِ ،واألَ َمان َِة ،و َك ْث َر ِة
وما كَانُوا ُي ْع َر ُف َ
وأ َطا َعهَ ،
ان ِمن ا ْل ُف َقر ِ
ِ
ِ
ِ
اه ِد لِ ْل ِ
اء َ
وأ ْه ِل المَْ ْس َكن َِة
ج َري ِ َ
والص ْو ِم والصَّلاَ ة وا ْلبرِ ِّ بِا ْل َوالدَ ْي ِن ،وال َّت َع ُ
ذك ِْر اهللَّ ،
َ
وصدْ ِق الحَْ ِد ِ
َار ِمني ،واألَيتَامِِ ،
يث وتِلاَ َو ِة ا ْل ُق ْر ِ
َف األَ ْل ُس ِن َع ِن الن ِ
آن وك ِّ
َّاس اَّإِل ِم ْن
وا ْلغ ِ َ
ْ
َخ ٍ  ،وكَانُوا ُأمنَاء ع َشائِ ِر ِهم فيِ األَ ْشي ِ
اء.
َ َ َ
َ
ْ
يرْ
ِ
َق َال َجابِرَ :ف ُق ْل ُتَ :يا ا ْب َن رس ِ
الص َف ِة!
ول اهللَ ،ما َن ْع ِر ُ
ف ا ْل َي ْو َم َأ َحد ًا بهِ َذه ِّ
َ ُ
ٌ
اهب ،حسب الرج ِل َأ ْن ي ُق َ ِ
ِ
َف َق َالَ :يا َجابِ ُر ،لاَ ت َْذ َه َب َّن بِ َ
ب َعلِ ّي ًا
ول ُأح ُّ
ك المَْ َذ ُ َ ْ ُ َّ ُ
َ
َ
ُون َم َع َذلِ َ
ك َف َّعاالً!
وأت ََو اَّله ُث َّم لاَ َيك َ

ِ
ول اهللَ ،ف َر ُس ُ
ب َر ُس َ
ول اهللَ خيرْ ٌ ِم ْن َع يِ ٍّلُ ،ث َّم لاَ َي َّتبِ ُع
َف َل ْو َق َال :إِنيِّ ُأح ُّ
ِ
ِ
لمِ ِ
س َريتَه ولاَ َي ْع َم ُل بِ ُسنَّتهَ ،ما َن َف َعه ُح ُّبه إِ َّياه َش ْيئ ًاَ ،فا َّت ُقوا اهلل وا ْع َم ُلوا َا عنْدَ اهللَ ،ل ْي َس َبينْ َ
اهلل وب َأح ٍد َقراب ٌةَ ،أحب ا ْل ِعب ِ
اه ْم َ
اد إِلىَ اهللَ 
وأ ْع َم ُل ُه ْم بِ َطا َعتِهَ ،يا
وأك َْر ُم ُه ْم َع َل ْيه َأ ْت َق ُ
َ ينْ َ َ َ َ َ ُّ َ
ِ
وما َم َعنَا َب َر َاء ٌة ِم َن الن ِ
َّار ،ولاَ َعلىَ
َجابِ ُر ،واهلل َما ُي َت َق َّر ُب إِلىَ اهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ اَّإِل بِال َّطا َعةَ ،
ِ
ِ
وما
وم ْن ك َ
اهلل ألَ َح ٍد ِم ْن ُح َّج ٍة َم ْن ك َ
َان هلل َعاصي ًا َف ُه َو َلنَا َعدُ ٌّوَ ،
َان هلل ُمطيع ًا َف ُه َو َلنَا َو يِ ٌّلَ ،
(((
ُتن َُال َولاَ َي ُتنَا اَّإِل بِا ْل َع َم ِل وا ْل َو َرعِ.

اب ال َّطا َع ِة وال َّت ْق َوى ح.3
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 75 – 74ب ُ

عقيدتنا يف الأئمة عليهم ال�سالم
قال الشيخ« :عقيدتنا يف األئمة:

خترج من أفواههم).
ال نعتقد يف أئمتنا ما يعتقده الغُالة واحللوليون (كبرُ ت كلم ٌة ُ

برش مثلنا ،هلم ما لنا وعليهم ما علينا ،وإنّام هم عبا ٌد مكرمون
بل عقديتنا اخلاصة أهنم ٌ
اختصهم اهلل بكرامته وحباهم بواليته ،إذ كانوا يف أعىل درجات الكامل الالئقة يف

البرش من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة ومجيع األخالق الفاضلة والصفات

وهدا ًة
احلميدة ،ال يدانيهم أحدٌ من البرش فيام اختصوا به .وهبذا استحقوا أن يكونوا أئم ًة ُ

ومرجع ًا بعد النبي يف كل ما يعود للناس من أحكام وحكم ،وما يرجع للدين من بيان

وترشيع ،وما خيتص بالقرآن من تفسري وتأويل.

قال إمامنا الصادق« :ما جاءكم عنا مما جيوز أن يكون يف املخلوقني ومل تعلموه

ومل تفهموه فال جتحدوه وردوه إلينا ،وما جاءكم عنا مما ال جيوز أن يكون يف املخلوقني

فأجحدوه وال تردوه إلينا» ».انتهى.

بعد أن انتهينا إىل هَّأنم خلفاء رسول اهلل ح ًقا وثبت هلم من الصفات

ما مل تثبت لغريهم ،كالعصمة والعلم اخلاص ،فقد خيطر عىل الذهن ما ُيردده بعض
املخالفني ،من َّ
أن الشيعة يغالون يف أئمتهم وجيعلوهنم أربا ًبا وما شابه هذا الكالم؛ لذا

كان من الفني جدً ا ْ
يتطرق الشيخ إىل هذه العقيدة (عقيدتنا يف األئمة،)
أن ّ
والتي أوضح من خالهلا حدَّ االعتقاد ِ
بأهل البيت ،ويمكن تلخيصها يف نقطتني:
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م�سلم من االعتقاد بهم.
النقطة الأوىل :ال يخلو ٌ
َّ
إن مسألة االعتقاد بأهل البيت هي مسأل ٌة ال خيلو منها مسلم سل ًبا أو إجيا ًبا،

ُّ
مطالب ْ
بأن يعتقد بأهل البيت صلوات اهلل عليهم ،نعم ،قد يكون هذا
فكل مسل ٍم
ٌ
االعتقاد إجيابي ًا (موافقا لألسس العامة لإلسالم) ،وقد يكون سلب ًيا ،وهذا السلبي

قد يكون عىل نحو اإلفراط يف االعتقاد هبم وهو (الغلو) ،وقد يكون عىل نحو

التفريط باالعتقاد هبم.

ِ
وهذا يعني َّ
ثالث مراتب ،وقد أشار إليها أمري
أن الناس يف هذه املسألة عىل
والش ُل م َض َّل ٌة ،وال َّط ِر ُيق ا ْلوس َطى ِهي الجَْ ادةُ ،ع َليها ب ِ
ِ
اقي
املؤمنني يف قوله« :ا ْل َيم ُ
َّ َ ْ َ َ
َ
ُ ْ
ني ِّ ماَ َ
ومنْها منْ َف ُذ السن َِّة ،وإِ َليها م ِصري ا ْلع ِ
ِ ِ
(((
ا ْلكِت ِ
اق َب ِة.»...
َْ َ ُ َ
ُّ
َاب ،وآ َث ُار النُّ ُب َّوةَ َ ،
واملراتب هي:
ُ

ق�صرة.
الأوىل :مرتبة املُ ِّ
وهم الذين أنكروا مقامات أهل البيت ومنازهلم التي وهبها هلم رب العاملني،

وربام عادوا أهل البيت وحاربوهم وأنكروا خالفتهم وإمامتهم ،وهلم عدة أنحاء:
األول :من أنكر إمامتهم ،وهذا قصرَّ يف االعتقاد بأهل البيت.

الثاين :من ساوى غريهم هبم من املسلمني ،اً
فضل غريهم عليهم.
فضل عمن ّ
الثالث :من أنكر عصمتهم ،ولعله يعرتف بخالفتهم وإمامتهم.
الرابع :من أنكر كراماهتم ومعاجزهم.

خصوصا
ويف بعض األحيان نجد بعض هذه املراتب حتى فيمن يدّ عي التشيع،
ً

كثريا ،ويعترب نفسه مثق ًفا فينكر ما يصدر عن األئمة
لدى من انغمس باملاديات ً
((( هنج البالغة ج 1ص .50
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من كرامات.
الثانية :مرتبة الغالة.
وهؤالء عىل أنحاء:

األول :من ادعى األلوهية هلم ،وهذا
واضح جدً ا بأنّه كفر.
ٌ

أيضا من
الثاين :من أدى اعتقاده باألئمة إىل إنكار نبوة النبي األكرم ،وهذا ً

الكفر ،وهذا الذي يدّ عيه البعض علينا َّ
بأن الشيعة يقولون :خان األمني ،خان األمني،

أي َّ
إن الوحي نزل وكان مكل ًفا بإعطاء النبوة لإلمام عيل ،لكنّه مل جيده فأعطاها

للنبي ،وهبذا قد خان األمانة!

وأدل ٍ
وهو ادعا ٌء باطل ومكذوب عىل الشيعةُّ ،
دليل عىل ذلك قول الشيعة أنفسهم

بكفر من يعتقد بخيانة األمني هذه ،وال يوجد شيعي يقول هبذا اليشء ،ولكن ذكرناه

من باب االستقصاء العلمي.

ٌ
الثالث :الذي اعتقد َّ
مرشك؛
بأن األئمةُ مستقلون يف أفعاهلم عن اهلل  ،وهذا

إذ كام تقدم يف مبحث التفويض َّ
أن التفويض:

أ :التفويض املعتزيل :ومفاده َّ
أن اإلنسان مستقل بأفعاله عن اهلل وهذا يؤدي إىل

الرشك.

ب :التفويض الذي ذكره القرآن الكريم :كتفويض قبض األرواح إىل ملك املوت،

وكتفويض النبي عيسى يف إحياء املوتى ،فهذا التفويض يعني التوكيل ،وال يعني َّ
أن

ٌ
مستقل يف فعله عن اهلل  ،بل يبقيان حمتاجني
أ ًيا من ملك املوت أو النبي عيسى

إىل اإلذن اإلهلي ،وهذا النحو من التفويض ال يؤدي إىل الرشك؛ ألنّه بإذن اهلل  ويف

طول إرادته.
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أن يرزقه ذرية اً
فإن من يطلب من األئمة حاج ًة ،كأن يطلب منه ْ
وعليه َّ
مثل ،فهذا

أن يرزقه الذرية َّ
أن اهلل  ال يستطيع ْ
إن كان يعتقد َّ
ْ
وأن عل ًيا هو الذي يستطيع ذلك

وإن كان يعتقد َّ
مستقل عنه  ،فإن مثل هذا الشخص ُيعدّ مرشكًاْ ،
اً
أن اإلمام يرزقه

ذري ًة بإذن اهلل تعاىل وبكرامته عند اهلل ّ
(جل وعال) مل يكن مرشكًا البتة.

وهذا ما تعتقد املدرسة اإلمامية؛ َّ
ألن االئمة (سالم اهلل عليهم) تصدر منهم

تفويض
كرامات ،وأما الرازق احلقيقي فهو اهلل بتوسط والية أمري املؤمنني .فهذا
ٌ
شخص ما باستقالل أهل
لكن ال عىل نحو االستقالل ،وأما الغلو فيقع فيام إذا اعتقد
ٌ

البيت عن اهلل  ،ومن مل يكن معتقدً ا هبذا األمر فال ُيعدُّ ُمغال ًيا؛ لتوافق اعتقاده
ٍ
بصورة واضحة.
مع ما جاء يف القرآن الكريم الذي ذكر مسألة التفويض
الرابع :من قال باحللول ،يعني أن أرواح األئمةُّ 
حتل (تنتقل وتدخل) إىل

أجساد بعض الناس ،والذي عبرّ عنهم الشيخ بـ(احللوليني) ،وهذا التيار كان موجو ًدا

حتى يف زمن األئمة (سالم اهلل عليهم) ويف بدايات الغيبة الصغرى ،أما اآلن فال

وجود علني ًا له .نعم ،ظهرت بعض التيارات يف بعض السنوات السابقة ما تسمى

بـ(السلوكيني) وهو قريب من احللول أو هو نفسه.
املرتبة الثالثة( :النمرقة الو�سطى).

وهم اآلخذون باحلدِّ الوسط ،فال ينكرون مقاماهتم وكراماهتم كام يفعل املقرصة،

وال يرفعوهنم إىل مقام األلوهية كام يفعل الغالة .وهذه املرتبة هي املتوافقة مع النظام

العام لإلسالم ،وهي املرتبة التي أرادها منّا أهل البيت ،وهي ما يلتزم به الشيعة

كل األزمنة ويف ِّ
يف ِّ
كل أنحاء األرض ،روي عن أمري املؤمنني يف بيان هذه املراتب:
ْ َ ليِ (((
ن َْح ُن الن ُّْم ُر َق ُة ا ْل ُو ْس َطى ،بهِ َا َي ْل َح ُق ال َّتاليِ  ،وإِ َل ْي َها َي ْر ِج ُع الغا .
((( هنج البالغة ج 4ص  26احلكمة .109
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هناك جمموعة من األحاديث الرشيفة تبني لنا َّ
أن هذه املرتبة من االعتقاد يف احلقيقة

هي مرتب ٌة عالي ٌة جدً ا ،وال يعني االلتزام هبا الوصول إىل حقيقة مقاماهتم أو معرفة كنه
الدقيق -ويف نفس الوقت
منازهلم ،ومما ُين ِّبه عىل ِع َظ ِم هذه املرتبة و ُيبني حدَّ ها
َ
الغامض؛ إذ ال يمكن إدراك غوره -عدة روايات:
َ

ما روي أنه قال أمري املؤمننيَّ :
جل «مقام آل حممد عن وصف الواصفني ونعت

الناعتني ،وأنى ُيقاس هبم أحد من العاملني؟ وكيف وهم النور األول.»...

(((

وروي عنهم« :نزهونا عن الربوبية

(((

يقاس بنا أحد من الناس».

(((

وارفعوا عنا حظوظ البرشية ،فال

ويف ما روي عنهم من إخبارهم باملغيبات وتصحيح فكر اآلخر بكوهنم عبيدً ا

هلل تعاىل ما روي عن إسامعيل بن عبد العزيز قال« :قال يل أبو عبد اهلل ضع يل يف
ماء .قال :فقمت فوضعت له فدخل ،قال :فقلت يف نفيس :أنا أقول فيه كذا
املتوضأ ً
وكذا ويدخل املتوضأ! فلم يلبث أن خرج فقال :يا إسامعيل بن عبد العزيز ،ال ترفعوا

((( مشارق أنوار اليقني للحافظ الربيس ص  177وبحار األنوار للعالمة املجليس ج 25ص 171
 172((( يف هذه الرواية ُو ّجه سؤال إىل السيد اخلوئي نُقل يف رصاط النجاة  -املريزا جواد التربيزي  -ج
 - 2ص  452حتت رقم السؤال «:1421نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» هل أن هذه املقولة
حديث؟ وإىل من تنسب من األئمة األطهار:؟
ج /اخلوئي :ال حيتاج تنزهيهم عن صفات الرب املختصة به واتصافهم بجميع ما عدى تلك من
صفات الكامل التي يمكن أن تناهلا البرشية يف قدسيتها ،كام هم منزهون عن ما ال يليق أن يتصف به
املخلوق املعصوم عن الزلل واملعايص ال حتتاج تلك إىل ورود رواية حتى نثبته بمضموهنا إن كانت
معتربة ،أو نطرحها إن كانت ضعيفة غري معتربة ،واهلل العامل.
((( مشارق أنوار اليقني للحافظ الربيس ص .101
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البناء فوق طاقتنا فينهدم ،اجعلونا عبيدً ا خملوقني ،وقولوا فينا ما شئتم.»...

(((

خلق ،فقنعت
وعن خالد بن نجيح اجلوار قال« :دخلت عىل أيب عبد اهلل وعنده ٌ

رأيس فجلست يف ناحية وقلت يف نفيس :وحيكم ما أغفلكم عند من تكلمون؟ عند رب
رب أعبده ،إن مل أعبدْ ه
العاملني! قال :فناداين :وحيك يا خالد ،إين واهلل عبد خملوق ،يل ٌّ
واهلل ّ
عذبني بالنار .فقلت :ال واهلل ال أقول فيك أبدا إال قولك يف نفسك».

(((

ويف رواية عن أمري املؤمنني أنه قال أليب ذر« :اعلم يا أبا ذر أنا عبد اهلل

وخليفته عىل عباده ال جتعلونا أربا ًبا ،وقولوا يف فضلنا ما شئتم ،فإنكم ال تبلغون كنه ما
فينا وال هنايته ،فإن اهلل قد أعطانا أكرب وأعظم مما يصفه واص ُفكم ،أو خيطر عىل قلب
أحدكم ،فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم املؤمنون».

(((

صحيحا ،وهو َّ
أن االئمة ليسوا آهلة لكنهم من
وهذه الروايات حتكي واق ًعا
ً

العظمة بمكان بحيث ال ندرك حقيقتهم.

ٌ
خاص باملدرسة اإلمامية؛ وذلك ألهنا هي الوحيدة التي تُنزل أهل
بحث
وهو
ٌ

البيت املنزلة الوسطى ،حيث ال إفراط وال تفريط ،ال غلو وال تقصري .فمن
الرضوري التعرف إليها ليعلم ٌّ
كل منا أين موقعه ومرتبته يف اعتقاده هبم ،ال سيام

هَّأنا هي األخرى عىل مراتب متعددة ،وهي عىل نحو اإلمجال:

((( بصائر الدرجات للصفار (ص  261باب ( )10باب يف األئمة اهنم يعرفون االضامر وحديث
النفس قبل ان خيربوا به /ح )22
((( بصائر الدرجات للصفار (ص  262 – 261باب ( )10باب يف األئمة اهنم يعرفون االضامر
وحديث النفس قبل ان خيربوا به /ح )25
((( بحار األنوار للمجليس ج 26ص .2

مراتب املعرفة ب�أهل البيت عليهم ال�سالم
املرتبة الأوىل :املعرفة الإجمالية:
فهناك من ال يعرف عن أهل البيت إال أسامءهم ،وأهنم هم الذين جتب

طاعتهم ومواالهتم ،وهم أهل الكساء والذرية املعصومة من اإلمام احلسني ،وهذه
املرتبة عىل بساطتها أفضل ممن ُينكر مقاماهتم ،ولكنها معرف ٌة متواضعة جدً ا ،ال ترتقي

باإلنسان املوايل إىل مراتب الكامل املطلوبة .نعم ،بالنسبة للعجائز أو ممن عقله ال يحُ سن

معذور ،لكن اإلنسان الذي يتمتع ٍ
ْ
بعقل يمكنه املعرفة
أن حيمل أكثر من هذا املقدار فهذا
ٌ
أكثر من ذلك ،ويستطيع أن يصل إىل ٍ
كامل أعىل بطلب العلم ،فال ُيكتفى منه هبذه املرتبة.
املرتبة الثانية :اجلمع بني حمبتهم وحمبة �أعدائهم.
هناك من يعرف أسامء أهل البيت ،ويعتقد بأفضليتهم وأعلميتهم ومنزلتهم

من الرسول ،ولكنه رغم ذلك ال ُيعادي عدوهم ،وال يرىض بأن يبتعد عن دائرة
ٍ
بحجة أو بأخرى ،كأن يقول عنهم :هَّإنم صحابة وال بد ْ
أن نحبهم ،أو يقول:
أعدائهم
نوكل حساهبم إىل اهلل  ،بالنتيجة هو حيبهم وحيب أعداءهم!

وهذه املرتبة غري مقبولة يف التشيع أبدً ا؛ َّ
نصوا عىل
ألن أهل البيت أنفسهم قد ّ

َّ
أن االلتحاق هبم ال يكون إال بحبهم الذي يعني يف نفس الوقت معاداة أعدائهم ،وهبذه
ُ
تكتمل النمرقة الوسطى.
الطريقة

وقد أكّدت الروايات عىل َّ
أن متام الوالية يف الرباءة من أعداء أهل البيت،
171
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وقد روي عن اإلمام الصادق« :من شك يف كفر أعدائنا والظاملني لنا فهو كافر».

(((

وقيل للصادق« :إن فالنًا يواليكم إال أنه يضعف عن الرباءة من عدوكم،

يتربأ من عدونا».
فقال :هيهات ،كذب من ادعى حمبتنا ومل ّ

(((

كام روي عن اإلمام الرضا أنَّه قال« :كامل الدين واليتنا والرباءة من عدونا».

(((

أن اجلمع بني حبهم وحب أعدائهم مما يمكن ْ
ومن اجلدير بالذكرَّ ،
أن نجده يف

أدل ٍ
خارج دائرة التش ُّيع وربام بكثرة ،وما يعتقده العامة من املسلمني اليوم ُّ
دليل عىل

فضل عام وردنا من روايات ،فقد ورد َّ
ذلك ،اً
أن معاوية سأل سعد بن أيب وقاص« :ما

يمنعك ْ
ذكرت ثال ًثا قاهلن رسول
ب ابن أيب طالب؟ فقال سعد :ال أسبه؛ ما
ُ
أن ت َُس َّ
ذكرت حني
أحب إ َّيل من حمُ ِر النعم :ال أسبه ما
اهلل لئن يكون يل واحدة منهن
ُ
ُّ

نزل الوحي عليه فأخذ عل ًيا وابنيه وفاطمة وأدخلهم حتت ثوبه ،ثم قال :ريب هؤالء
ٍ
عيل :خ ّلفتني مع
أهل بيتي وأهيل ،وال أسبه ما ذكرت حني خ ّلفه يف غزوة غزاها ،قال ٌ
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنَّه ال
الصبيان والنساء؟! قال :أو ال ترىض ْ
ذكرت يوم خيرب حني قال رسول اهلل :ألعطني الراية رجلاً
نبي بعدي ،وال أسبه ما
ُ
َّ

حيب اهلل ورسوله ويفتح اهلل عىل يديه فتطاولنا ،فقال :أين عيل؟ فقالوا :هو أرمد ،قال:

ادعوه ،فدعوه فبصق يف عينيه ثم أعطاه الراية ففتح اهلل عليه».

(((

ولكن رغم ذلك فإن موقف ابن أيب وقاص من أمري املؤمنني واضح للعيان.
((( االعتقادات يف دين اإلمامية للشيخ الصدوق ص .104
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .266
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .640
((( املستدرك للحاكم النيسابوري ج 3ص  109 – 108وخصائص أمري املؤمنني للنسائي ص
.82 -81
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املرتبة الثالثة :حمبتهم وطاعتهم دون االعتقاد مبقاماتهم العالية.
وهي نظرية (علامء أبرار) ،بمعنى أنه قد يوايل أهل البيت (سالم اهلل عليهم)،

قر بمقاماهتم العالية؛ العتقاده َّ
أن أهل البيت
ويعتقد بوجوب طاعتهم ،ولكنه ال ُي ُّ
ٍ
درجة ال تصل إىل بلوغهم تلك املقامات
كسائر عبيد اهلل ،إال هَّأنم أفضل منهم إىل
العالية ،كقدرهتم عىل معرفة ما يف النفوس اً
مثل ،أو قدرهتم (سالم اهلل عليهم)

متهم َّ
كل من يعتقد
عىل معرفة بعض الغيبيات ،أو القيام ببعض املعجزات والكرامات ،اً

بذلك بالغلو فيهم وربام تأليههم ،رغم أنَّه يعتقد متا ًما َّ
بأن صدور تلك املعاجز من

األنبياء ال غلو فيه وال تأليه؛ مستندً ا إىل األدلة الدالة عىل معجزاهتم ال سيام يف

القرآن الكريم.

إن جاز صدور املعجزات يف حدِّ ذاته ،ومل ِ
والغريب أنه ْ
يناف توحيد اهلل (تبارك
ٍ
أفراد د ّلت األدلة الرشعية
وتعاىل) ،بل كان متامش ًيا مع إيامن املسلم طاملا صدرت عن

عىل صدورها منهم أو قدرهتم عليها؛ ملا بلغوا من مراتب عليا يف الكامل ،فام الضري إذ ًا

أيضا عىل
يف أن يكون أئمة أهل البيت كذلك؟! وهم الذين د ّلت األدلة الرشعية ً

قدرهتم عىل اإلتيان باملعجزات؛ وقد بلغوا أعىل املراتب الكاملية ،التي تفوق مراتب
أيضا؟!
األنبياءً 

وهذه املرتبة غري مقبولة يف التشيع.

املرتبة الرابعة :االتباع امل�صلحي.
هناك من يتبع أهل البيت طاملا كانت مصلحته الشخصية يف اتباعهم ،فإذا

محُ ِّصوا بالبالء َّ
قل الديانون؛ لعدم بلوغهم درج ًة من اإليامن تؤهلهم لالستعداد عن

التخيل عن مصاحلهم الشخصية فيام إذا تعارضت مع اتباعهم لألئمة ،وأبرز مثال
عىل ذلك هم من ختلوا عن نرصة اإلمام احلسني رغم اعتقاده بإمامته وأنَّه عىل حق.
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وهذه املرتبة غري مقبولة يف التش ُّيع؛ لذا استحق اخلاذلون لإلمام احلسني من

السيدة زينب املالم والتوبيخ.

املرتبة اخلام�سة :االعتقاد املطلق بواليتهم والرباءة من �أعدائهم.
وهي مرتبة االعتقاد بأهل البيت (سالم اهلل عليهم) اعتقا ًدا مطل ًقا يتمثل باإليامن

تم تنصيبهم من اهلل ؛ فيلزم
بأنم قد َّ
بواليتهم ،وبالرباءة من عدوهم ،واإلق��رار هَّ
ِ
بكل ما ورد عنهم ونأمتر ِّ
اتباعهم بال نقاش ،فنؤمن ِّ
مسألة
بكل أوامرهم بقطع النظر عن
جترها إلينا الوالية ،أو متنعنا منها.
املنافع الدنيوية التي ُّ

ولسان حال هذه املرتبة –كام يف الزيارة اجلامعةَ « :-ف ِ
مار ٌق َو ِ
ب َعنْك ُْم ِ
الالز ُم
الراغ ُ
َّ
الح ٌق وا ُمل َق فيِ ح ِّقكُم ِ
َلكُم ِ
زاه ٌق َو َ
احل ُّق َمعك ُْم َوفِيك ُْم َو ِمنْك ُْم َوإِ َل ْيك ُْم َو َأ ْنت ُْم َأ ْه ُل ُه
َ ْ
ْ
َ صرِّ ُ
اخل ْل ِق إِ َليكُم و ِحسا م ع َليكُم و َفص ُل ِ
ِ ِ
اخل ِ
ياب َ
َو َم ْع ِد ُن ُهَ ،و ِم ُ
طاب
بهُ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ْ َ
رياث النُّ ُب َّوة عنْدَ ك ُْم َوإِ ُ
ِ ِ
ُور ُه َو ُب ْرها ُن ُه ِعنْدَ ك ُْم َو َأ ْم ُر ُه إِ َل ْيك ُْم.
ِعنْدَ ك ُْم َو ُ
آيات اهلل َلدَ ْيك ُْم َو َعزائ ُم ُه فيك ُْم َون ُ

ب اهلل
َم ْن َواالك ُْم َف َقدْ َواىل اهلل َو َم ْن عاداك ُْم َف َقدْ عادى اهلل َو َم ْن َأ َح َّبك ُْم َف َقدْ َأ َح َّ
َو َم ْن َأ ْبغ ََضك ُْم َف َقدْ َأ ْبغ ََض اهلل َو َم ْن ا ْعت ََص َم بِك ُْم َف َقدْ ا ْعت ََص َم بِاهللَِ ،أ ْنت ُُم الصرِّ ُ
اط األ ْق َو ُم
دار الب ِ
ِ
داء ِ
قاء َوالرَّحمْ َ ُة ا َمل ْو ُصو َل ُة َواآل َي�� ُة ا َملخْ زُو َن ُة َواالَما َن ُة
عاء ِ َ
دار ال َفناء َو ُش َف ُ
َو ُش َه ُ
ِ
َّاسَ ،م ْن َأتاك ُْم نَجا َو َم ْن لمَ ْ َي ْأتِك ُْم َه َل َ
ك...
الباب ا ُمل ْبتَىل بِه الن ُ
ا َمل ْح ُفو َظ ُة َو ُ
ت ِ
ْت
ت بِ ِه َأ َّو َلك ُْم َو َب ِرئ ُ
آخ َرك ُْم بِام ت ََو َّل ْي ُ
ْت بِك ُْم َوت ََو َّل ْي ُ
َف َم َعك ُْم َم َعك ُْم ال َم َع َغيرِْ ك ُْم َآمن ُ
لمِِ
ِ
ُوت و َّ ِ
ت وال َّطاغ ِ
إِىل اهللِ من َأعدائِكُم ،و ِمن ِ ِ
ني َلك ُْم
الشياطني َوحز هِْبِ ُم ال َّظا َ
َ
اجل ْب َ
ْ َ َ
ْ ْ
اجلاح ِد لحِ
ِ
ِ
الشاك ِ
ِ
ِ
ِ
املار ِق ِ
ني
ِّني فيك ُْم ا ُملن َْح ِرف َ
ني ِال ْرثك ُْم َّ َ
ني م ْن ِوال َيتك ُْم َوالغاصبِ َ
ين َ ِّقك ُْم َو ِ َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
عنْكُم و ِمن ك ُِّل ولِ ٍ
ون إِىل الن ِ
َّار.»..
ين َيدْ ُع َ
يجة ُدو َنك ُْم َوك ُِّل ُمطا ٍع سواكمَ ،وم َن األَئ َّمة ا َّلذ َ
َ َ
َ ْ َ ْ

وأصحاب هذه املرتبة ال يبالون بام جيري عليهم يف مواالة أهل البيت ولو
ُ

ُق ِّطعوا إر ًبا ،يقول اإلمام أمري املؤمنني« :إن اهلل تبارك وتعاىل أطلع إىل األرض
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فاختارنا ،واختار لنا شيعة ،ينرصوننا ويفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا ويبذلون أمواهلم

وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا.»..

(((

وعن أيب جعفر ،قال« :كان عيل بن احلسني يقول :أيام مؤمن دمعت

عيناه لقتل احلسني بن عيل دمعة حتى تسيل عىل خده بوأه اهلل هبا يف اجلنة غرفا
يسكنها أحقابا ،وأيام مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل عىل خده فينا للذي مسنا من عدونا

يف الدنيا بوأه اهلل هبا يف اجلنة مبوأ صدق ،وأيام مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى
تسيل عىل خده من مضاضة ما أوذي فينا رصف اهلل ،عن وجهه األذى وآمنه يوم القيامة

من سخطه والنار».

(((

�إ�شارة :يف لزوم الت�سليم لهم. 

ٍ
َّ
كامالت عالية ،بحيث ال
إن األئمة هم فوق مستوى البرش؛ ملا بلغوا من

ندرك مقاماهتم احلقيقية ،ولذا فمن املمكن ْ
أن يعرس علينا فهم أو إدراك بعض أقواهلم،
اً
فضل عن عدم اجلحود هبا طاملا ثبت صدروها عنهم
فوظيفتنا حينئذ لزوم التسليم
ٍ
سواء كانت متواتر ًة أو أخبار ثقة سلسلتها صحيحة مائة باملائة؛ َّ
حديث
ألن عدم فهم

سوغ رفضه ،وال يربر اجلحود به ،بل يلزم قبوله وإرجاع فهمه إىل اإلمام نفسه.
ما ال ُي ِّ

أي جيب اإليامن بام ال ندركه من األحاديث تعبدً ا؛ لوجوب طاعتهم بأمر رسول
أن اهلل هو من أمرنا ْ
فيتحصل َّ
بأن نطيعهم.
اهلل ،الذي أمرنا اهلل بوجوب طاعته،
ّ
وقد أرشدت الروايات الرشيفة إىل ذلك ،منها ما روي عن اإلمام الصادق

أنَّه قال« :ما جاءكم منا مما جيوز أن يكون يف املخلوقني ،ومل تعلموه ومل تفهموه ،فال
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  635حديث أربعامئة...
((( كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه ص  201الباب ( )32ثواب من بكى عىل احلسني بن
عيل ح .1 /285
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جتحدوه ،وردوه إلينا ،وما جاء كم عنا مما ال جيوز أن يكون يف املخلوقني ،فاجحدوه وال
تردوه إلينا».

(((

وهذا مقتىض اإليامن بمقام إمامتهم ،وبعصمتهم التي متنعهم من اخلطأ،

وبلزوم طاعتهم.

((( خمترص بصائر الدرجات للحسن بن سليامن احليل ص .92

صنلاب ةمامإلا َّنأ يف انتديقع
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عقيدتنا يف �أنَّ الإمامة بالن�ص
قال« :عقيدتنا يف أن اإلمامة بالنص

أن اإلمامة كالنبوة ال تكون إال بالنص من اهلل عىل لسان رسوله أو لسان
نعتقد ّ

اإلمام املنصوب بالنص إذا أراد أن ينص عىل اإلمام من بعده ،وحكمها يف ذلك حكم

النبوة بال فرق ،فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه اهلل هادي ًا ومرشد ًا لعامة البرش،

كام ليس هلم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه ،ألن الشخص الذي له من نفسه القدسية

استعداد لتحمل أعباء اإلمامة العامة وهداية البرش قاطبة جيب أال يعرف إال بتعريف اهلل

وال يعني إال بتعيينه.

أن النبي نص عىل خليفته واإلمام يف الربية من بعده ،فعينّ ابن عمه عيل
ونعتقد ّ
بن أيب طالب أمري ًا للمؤمنني وأمين ًا للوحي وإمام ًا للخلق يف عدة مواطن ،ونصبه وأخذ
البيعة له بإمرة املؤمنني يوم الغدير فقال« :أال من كنت مواله فهذا عيل مواله ،اللهم ِ
وال

وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذلهِ ،
ِ
احلق معه كيفام
من وااله،
وأد ِر َّ
دار».

ومن أول مواطن النص عىل إمامته قوله حينام دعا أقرباءه األدنني وعشريته األقربني
ٍ
صبي
يومئذ
فقال« :هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» وهو
ٌ

وكرر قوله له يف عدة مرات« :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،إال أنّه
مل يبلغ احللمّ .
ٍ
ٍ
ٍ
كريمة د ّلت عىل ثبوت الوالية العامة
وآيات
روايات
ال نبي بعدي» إىل غري ذلك من

له كآية ﴿إِنَّما ولِيكُم الله ورسو ُله وا َّل ِذين آمنُوا ا َّل ِذ ِ
ُون ال َّزكَا َة
ون الصَّلاَ َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
َ
َ َ ُّ ُ ُ َ َ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
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راكع وال يساعد وضع هذه
َو ُه ْم َراكِ ُع َ
ون﴾ ،وقد نزلت فيه عندما تصدق باخلاتم وهو ٌ
الرسالة عىل استقصاء ك ُِّل ما ورد يف إمامته من اآليات والروايات وال بيان وجه داللتها.

نص عىل إمامة ولده عيل زين
نص عىل إمامة احلسن واحلسني ،واحلسني َّ
ثم إنّهَّ 

ينص املتقدم منهم عىل املتأخر إىل آخرهم وهو أخريهم
العابدين وهكذا إمام ًا بعد إما ٍم ُّ
عىل ما سيأيت ».انتهى.

ُيعدُّ هذا البحث من األبحاث املهمة والرئيسية يف اإلسالم؛ وذلك َّ
ألن إثبات

مضمون هذا البحث أو نفيه هو السبب الرئييس الذي أدى إىل انقسام املسلمني إىل

فرقتني عظيمتني جدً ا ،ومها :فرق ُة أتباع أهل البيت ،وفرق ُة العامة ،لذا فام من
ٍ
نقاش يمكن ْ
مثمرا بني هاتني الفرقتني إال إذا كان مدخله هذه النقطة ،وهو
أن يكون ً
ٍ
ُ
بنص من اهلل أو ال؟).
(بحث اإلمامة ،وهل هي
وملزيد من التوضيح نذكر عدة ٍ
ٍ
نقاط يف هذا املجال:

النقطة األوىل:

الآراء يف كيفية جعل الإمام
هناك رأيان أساسيان يف هذه املسألة ،تو ّلدت منهام نظريتان ،ترتب عىل تلكام

النظريتني الكثري من اآلثار عىل مستوى العقيدة أو الفقه أو السلوك ،ومها:
ُ
قبول الأمر الواقع:
نظرية
النظرية الأوىل:
ِ

وتبتني هذه النظرية عىل َّ
سبق تبتني عليه
أن خالفة رسول اهلل ليس هلا
أساس ُم ٌ
ٌ

إال ما وجدنا يف التاريخ من األمر الذي وقع ،بمعنى أننا نصوغ اخلالفة عىل أساس ما
أمر سابقْ ،
فإن حصلت اخلالفة عن
وقع ،فاملؤسس هلذه النظرية ُ
نفس الذي وقع ال ٌ
طريق الشورى فبها ونعمتْ ،
وإن حصلت عن طريق التعيني أو عن طريق اختيار احلل

والعقد فال إشكال ،بل ْ
أيضا.
وإن حصلت عن طريق القهر والسيف فال إشكال ً
ٍ
ٍ
إن هذه النظرية تقول برشعية حكم ِّ
رصحية جدً اَّ :
كل من وصل إىل كريس
وبعبارة

احلكم بقطع النظر عن الطريقة التي وصل عربها إليه.

واألشاعرة هم من قالوا هبذه النظرية؛ وذلك من خالل مطالعتهم ملا حدث

وتصحيحه أ ًيا كان ليس إال ،فهم وج��دوا َّ
أن خالفة أيب بكر اجتمع عليها بعض

األشخاص مثل عمر بن أيب اخلطاب والذين كانوا معه كام جاء يف الروايات وكام حفظ

التاريخ أسامءهم (عمر بن أيب اخلطاب ،ابو عبيدة اجلراحُ ،أسيد بن خضري ،برش بن
سعد وأسلم موىل أيب حذيفة) ،فهؤالء اخلمسة هم من بايعوا أبا بكر وخرجوا من

السقيفة يدعون الناس إىل مبايعته ،فكتبوا البند األول يف نظريتهمَّ :
إن اخلالفة يمكن
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ْ
أن تنعقد بأهل احلل والعقد.

ٍ
وعندما وجدوا َّ
بتعيني من أيب بكر ،أضافوا
أن خالفة عمر بن أيب اخلطاب جاءت

بندً ا آخر مفاده صحة انعقاد اخلالفة بالتعيني ،وعندما وجدوا َّ
أن خالفة عثامن بن عفان
صارت بالشورى عن طريق ستة أشخاص ،بل باتفاق ثالثة لو كان فيهم شخص معني

(وهو عبد الرمحن بن عوف) ،قالوا بصحتها ،وعندما وجدوا َّ
أن خالفة أمري املؤمنني
َّ
وألن معاوية أصبح خليف ًة
أيضا،
جاءت باإلمجاع أي بإمجاع أهل املدينة ،قالوا بصحتها ً
بالسيف ،فقد أضافوا إىل نظريتهم ما يصحح انعقاد اخلالفة بالقوة والسيف!

فإن َّ
وعليه َّ
كل أنواع طرق الوصول إىل هذه اخلالفة هي مقبول ٌة لدهيم ،و ُيعدُّ

أي طريق كان -خليف ًة وإما ًما ،وجتب طاعته واخلارج عليه هو
الواصل إىل احلكم -من ِّ
خارج عىل إمام زمانه إال إذا تاب ،وإذا مل يتُب ُقتِل وهو باغٍ.

ومن اجلدير بالذكرَّ :
أن هذه النظرية ما وضعت إال لتصحيح السبل التي سلكها من

وجورا ،ومن َث ّم َّ
فإن اهلدف من
ظلم
ً
يسموهنم باخللفاء يف الوصول إىل احلكم وإن كانت اً
حرمه الشارع
وضعها حماولة رشعنة املخالفات الرشعية وإسباغ حكم اإلباحة عىل ما ّ
األقدس ،وتربير خمتلف اجلرائم التي ارتُكبت يف سبيل الوصول إىل احلكم.
ٍ
فإنا تضفي الرشعية عىل ِّ
كل من حياول الوصول إىل احلكم مهام
ومن جهة أخرى هَّ

كانت السبل التي يسلكها -ملتوية أو إجرامية وما شاكل ذلك.-

فهي نظرية -عالوة عىل قبوهلا بالظلم فيام مىض -فإنا تؤسس للظلم فيام هو ٍ
آت.
هَّ

النظرية الثانية :نظرية الن�ص:
يرص أهل البيت عىل تبنيها يف مسالة تعيني االمام ،هذه النظرية متثل
وهي ما ّ

أساسا ،ومن انطبق
أساسا لتعيني اإلمام ،فهي سابقة عىل كون اإلمام إمام ًا ،أي إن هناك ً
عليه األساس فإنه يكون هو اخلليفة.

النقطة الثانية:

ماذا يعني الن�ص؟
ُيقصد بالنص :التنصيب اإلهلي ،أي َّ
إن من جيعل الشخص إما ًما وخليف ًة عن

حال اإلمامة يف ذلك َ
رسول اهلل ليس هو إال اهلل  ،فيكون ُ
حال النبوة يف َّ
أن من

جيعل النبي ليس هو إال اهلل .

وبام َّ
أن التنصيب من اهلل ،وهو ال يمكن االتصال به من سائر البرش؛ لذا ال

بد من كاشف لنا عن هذا التنصيب ،وقد أمكن الكشف عنه بأحد الطرق الثالثة التالية:
الطريق الأول :التبليغ.
أن خليفته فالن ،أو ْ
فيكون التنصيب بتبليغ النبي ،فينص عىل َّ
أن ينص اإلمام

الذي ثبتت إمامته عىل إمامة اإلمام الالحق ،وهذا النص من الرسول أو اإلمام يمثل

واسط ًة يف نقل األمر اإلهلي إىل الناس ،ال َّ
ينصبان اإلمام؛
أن النبي أو اإلمام مها من ّ

َّ
خمتص باهلل  وحده.
ألن مسألة اإلمامة هي ٌّ
حق ٌ
الطريق الثاين :املعجزة.

أن املعجزة تثبت نبوة النبي ،فمن ٍ
من الواضح جدً ا َّ
باب أوىل هَّأنا تثبت إمامة

اإلمام؛ لذا فمن طرق كشف من يدّ عون إمامة اإلمام املهدي مثالً ،هو مطالبتهم

باملعجزة ،وقد ورد َّ
أن اخلراساين أو احلسني عندما يطالب اإلمام باملعجزة فإن اإلمام
ٍ
خشب يابس يغرسه فيورق من ساعته.
يأخذ غصنًا من
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أحق منك هبذا
ففي رواية« :ويلحقه احلسني يف اثني عشـر ألف ًا ،فيقول له :أنا ُّ

عىل كتفه ،ويغرس
األمر ،فيقول له :هات عالمة ،هات داللة ،فيومئ إ ٰىل الطري فيسقط ٰ

فيخضـر ويعشوشب ،ف ُيس ِّلم إليه احلسني اجليش ،ويكون احلسني
القضيب الذي بيده
ّ

عىل مقدمته.(((»...
ٰ

الطريق الثالث :الطريق العقلي.
أيضا طريق مجع القرائن ،أو مالحظة الصفات واخلصائص واألفعال
و ُيسمى ً

ٍ
شخص ما ،بحيث يتيقن اإلنسان العاقل من خالل مشاهدة هذه
املتوفرة لدى
اخلصائص والصفات َّ
بأن هذا الشخص هو إما ٌم معصوم.

وقد أثبتت احلوادث التارخيية اكتشاف العديد من األشخاص نبوة النبي أو إمامة

اإلمام عن طريق جتميع القرائن فقط ،كام يظهر ذلك بشكل جيل من رواية دحية الكلبي

قال :بعثني رسول اهلل بكتاب إىل قيرص ،فأرسل إىل األسقف فأخربه بمحمد

وكتابه فقال :هذا النبي الذي كنا ننتظره ،برشنا به عيسى بن مريم.

فقال األسقف :أما أنا فمصدقه ومتبعه .فقال قيرص :أما أنا إن فعلت ذلك ذهب

ملكي .ثم قال قيرص :التمسوا يل من قومه ها هنا أحدا أسأله عنه.

وكان أبو سفيان ومجاعة من قريش دخلوا الشام جتارا فأحرضهم ،قالُ :
ليدن مني

أقربكم نسبا به .فأتاه أبو سفيان فقال :أنا سائل عن هذا الرجل الذي يقول :إنه نبي .ثم

قال ألصحابه :إن كذب فكذبوه.

قال أبو سفيان :لوال احلياء أن يأثر أصحايب عني الكذب ألخربته بخالف ما هو

عليه.

((( املالحم والفتن البن طاووس 295 :و.296
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فقال :كيف نسبه فيكم؟ قلت :ذو نسب.

قال :فهل قال هذا القول منكم أحد؟ قلت :ال.

قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل؟ قلت :ال.
قال :فأرشاف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قلت :ضعفاؤهم.
قال [ :فهل] يزيدون أو ينقصون؟ قلت :يزيدون.

قال :يرتد أحد منهم سخ ًطا لدينه؟ قلت :ال.

قال :فهل يغدر؟ قلت :ال.

قال :فهل قاتلكم؟ قلت :نعم.
قال :فكيف حربكم وحربه؟ قلت :ذو سجال ،مرة له ،ومرة عليه.
قال :هذه آية النبوة .قال :فام يأمركم؟ قلت :يأمرنا أن نعبد اهلل وحده ،ال نرشك

به شيئا ،وينهانا عام كان يعبد آباؤنا ،ويأمرنا بالصالة والصوم والعفاف والصدق وإداء

األمانة والوفاء بالعهد.

قال :هذه صفة نبي ،وقد كنت أعلم أنه خيرج ومل أظن أنه منكم ،فإنه يوشك أن

يملك ما حتت قدمي هاتني ،ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقياه ،ولو كنت عنده

لغسلت قدميه.

وإن النصارى اجتمعوا عىل األسقف ليقتلوه فقال :اذهب إىل صاحبك فاقرأ عليه

سالمي ،وأخربه أين أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا رسول اهلل ،وأن النصارى أنكروا

ذلك عيل .ثم خرج إليهم فقتلوه.

(((

كام وقعت الكثري من احلوادث بني األئمة وأعدائهم ممن ينكرون فضلهم

((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي ج 1ص  132 – 131ح 217
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فضل عن إمامتهم ،ولكن ما ْ
اً
إن يروا دماثة خلقهم حتى حيكمون بإمامتهم ،منها ما
قال :أنَا ِ
لإلما ِم ِ
قال نَرصانيِ ٌّ ِ
باق ٌرَ .
«أنت َب َق ٌر! َ
روي أنَّه َ
أنت اب ُن ال َّط ّب َ
اخ ِة!
قالَ :
الباق ِرَ :
ِ
الز ِ
قالَ :
نج َّي ِة ال َب ِذ َّي ِة! َ
ذاك ِحر َفتُهاَ .
َ
قت َغ َف َر اهللُ
ُنت َصدَ َ
قال :إن ك َ
قالَ :
السوداء ِّ
أنت اب ُن َّ
(((
كَ .
بت َغ َف َر اهللُ َل َ
قالَ :ف َأس َل َم النَّرصانيِ ُّ ».
ُنت ك ََذ َ
لهَ ا ،وإن ك َ

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 3ص .337

النقطة الثالثة:

�أدلة وجوب التن�صيب الإلهي
عرفنا َّ
أن اإلمامية يقولون بنظرية النص ،فام هو الدليل عىل وجوب جعل اإلمام

من اهلل ؟

ويف مقام اجلواب استند اإلمامية عىل عدة أدلة ،ومنها التايل:
الدليل االول :دليل اللطف:
وهو الدليل املشهور عند اإلمامية ،وخالصتهَّ :
لطف ،وهذه هي
أن نصب اإلمام
ٌ

واجب عىل اهلل  ،والنتيجةَّ :
واجب
أن جعل اإلمام
فاللطف
الصغرى ،وأما الكربى:
ُ
ٌ
ٌ

عىل اهلل  ،وكام تقدم َّ
أن هذا الوجوب ليس من اخلارج ،أي ال توجد قوة خارجية هي

التي أوجبت عىل اهلل اللطف ،بل إنّه هو من أوجبه عىل نفسه؛ إذ إنّه من الصفات

الكاملية.

ٍ
إن َّ
لطف)ٌ ،
دليل وجداين؛ إذ َّ
ودليل الصغرى َّ
واحد منا
كل
(إن تنصيب اإلمام
ٌ

حيكم وجدانًا َّ
أمر يقرب الرعية من الطاعة ويبعدهم عن
بأن وجود اإلمام بني الناس ٌ

املعصيةَّ ،
علم لدين ،يكشف بعض احلقائق ،فهو
وأن اإلمام الكامل يف صفاته ومن لديه ٌ

مفرس للقرآن الكريم ،يقيض بني الناس باحلق ،حيل نزاعاهتم و ،...وكل ذلك من شأنه

جير الناس إىل الطاعة ويبعدهم عن املعصية ،وهذا هو اللطف.
أن َّ

وأما دليل الكربى (وجوب اللطف عىل اهلل)؛ فقد تقدم َّ
أن اللطف من الصفات

وأن عدمها يعني َّ
الكاملية التي يتصف هبا واجب الوجودَّ ،
أن اهلل  يعلم بعدم إمكانية
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العبيد من الوصول إىل طاعته ،إال بمعونة هذا اللطف ،ورغم ذلك ال يفعله ،وهذا
خالف الكامل اإلهلي ،فيكون اللطف املقرب إىل الطاعة واملبعد عن املعصية واج ًبا.

أن اللطف يف حدِّ ذاته هو من الصفات الكاملية ،وذات اهلل َّ
فضل عن َّ
اً
(جل شأنه)

منبع كل كامل من جهة ،فال بد أن تكون قد اشتملت عىل هذه الصفة ،وافتقارها إىل هذه
الصفة نقص من ٍ
أيضا من اشتامهلا عليها.
جهة أخرى ،فال بد ً
ٌ
الدليل الثاين :الإمام املجعول من اهلل  ميثل احلل الأمثل والأ�صلح للمجتمع:
أن نتوىل نحن اختيار اإلمام وبني ْ
لو وازنّا بني ْ
أن خيتاره اهلل ،لكان األفضل

واجب عىل اهلل  اً
عقل؛
واألصلح جز ًما هو أن يتوىل اهلل ذلك ،وفعل األصلح
ٌ

ٍ
ألنه هو ما يليق بساحة الكامل اإلهلي ،فإن مل يفعلَّ ،
جلهل
فإن األمر ال خيلو إما أن يكون
ٍ
ٍ
ٍ
لعجز ،واهلل (جل يف عاله) منز ٌه عن ِّ
كل هذه النقائص ،فثبت َّ
أن
لعبث أو
لبخل أو
أو

أن تنصيب اإلمام أصلح ،فتعينّ َّ
اهلل دو ًما يفعل األصلح ،وقد تقدم ّ
أن اهلل هو من

يتوىل تنصيب اإلمام.

الدليل الثالث :تن�صيب الإمام مهمة اهلل  وحده:
أن اإلمام البدَّ ْ
تقدم َّ
أن يكون معصو ًما؛ لرشطية العصمة يف اإلمامة ،والعصمة

ٍ
أن ُيدركه الناس بحواسهم ،وال يستطيعون ْ
أمر خفي ال يمكن ْ
شخص ما
أن يحُ رزوه يف
ٌ

مهام بذلوا من جهود؛ النحصار تعاملهم مع اآلخرين ضمن دائرة الظاهر املحسوس،

أيضا .ومن ثم
وأما ما خفي عنهم من باطن فهو خارج تكليفهم ،بل وخارج مقدورهم ً

يكون تكليفهم بتنصيب اإلمام تكليف ًا بام ال ُيستطاع ،وبام هو أزيد من الوسع والقدرة؛

أن ُيدركوا املعصوم بطرقهم االعتيادية ،وحيث َّ
ألن الناس ال يستطيعون ْ
إن اهلل 

ال ُيكلف الناس بام ال ُيطيقون ،قال﴿ :الَ ُي َك ِّل ُ
ف اهلل َن ْفس ًا إِالَّ ُو ْس َع َها﴾(((؛ لذا فقد
((( البقرة286
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أعفاهم من هذا التكليف ،وتولاّ ه بنفسه (سبحانه وتعاىل) ،وبذا ننتهي إىل َّ
أن تنصيب
اإلمام مهم ُة اهلل  وفعله وهو املطلوب.

إن ذلك يتعارض مع ما قدمتموه يف َّ
فإن قيلَّ :
ْ
طريق من طرق
أن جتميع القرائن
ٌ

كشف اإلمام؟

ٍ
إن ذلك الطريق متاح للجميع ،بل هو ٍ
ف ُيقال :مل نقل َّ
خاصة ممن يذعنون للحق
لفئة
ٌ

فور معرفته ،وال حتول دون ذلك أية شبهات أو أهواء.
أيضا إمكانية تشخيص اإلمام من ِقبل العقالء الذين حيسنون استخدام
كام سيأيت ً
ٍ
مقدمات تشري نتيجتها
العقل ،وكانت أنفسهم جمرد ًة من األهواء؛ وذلك عرب تتبع سلسلة
مقترصا عىل البعض ،وبالتايل فال تعارض بينه
إىل اإلمام بعينه ،ولكن يبقى هذا الطريق
ً

وبني ما ذهبنا إليه من َّ
أن تنصيب اإلمام مهمة إهلية؛ لتعذر تكليف الناس هبا.
�إ�شارات:

الإ�شارة الأوىل� :إنَّ الن�ص على الإمام يوفر لنا بعدين مهمني:
خاص باهلل
أمر
ٌ
األول :أن التعيني والتنصيب ٌ

أن قضية تعيني اإلمام مل تفوض إىل النبي ،اً
وهذا البعد يكشف لنا عن َّ
فضل
َان ُلمِ ْؤ ِم ٍن َولاَ ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َقضىَ اهللُ
﴿و َما ك َ
عن األمة وقبول سياسة األمر الواقع ،قالَ :
ُون لهَُ ُم الخِْيرَ َ ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ
ص اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضلاَلاً
َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َيك َ

ُّمبِينًا﴾.

(((

كاشف عن مؤهالته اخلاصة وأمهها :العصمة
الثاين :أن التنصيب اإلهلي إلما ٍم ما
ٌ

والعلم اخلاص.

((( األحزاب 36
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فالنص اإلهلي الذي ينصب األئمة يوفر لنا الكشف عن ذواهتم الطاهرة،

ٌ
ويكشف لنا عن َّ
مؤهل متا َم األهلية ألن
نص اهلل عىل إمامته هو
أن هذا اإلمام الذي َّ

يكون إما ًما وول ًيا هلل  عىل الناس ،ومن أهم تلك املؤهالت التي يكشفها لنا النص
اإلهلي :العصمة والعلم اخلاص الذي يتمتع به اإلمام.

ومن هنا يتضح ما أرشنا إليه ساب ًقا من َّ
أن واحدً ا من طرق كشف النص اإلهلي هو

مجع القرائن ،وبيانه:
ُ

أننا تار ًة ننظر من ِ
جهة النص إىل اإلمام ،فينكشف لنا َّ
علم
أن اإلمام معصو ٌم وله ٌ

خاص.

ٍ
وتار ًة أخرى ومن دون ٍ
شخص ما فتقودنا إىل
نجمع القرائن عن
نص وال روايةّ ،

أن ذلك الشخص هو اإلمام ،كام لو وجدنا َّ
َّ
أن لديه من العلم ما ليس لغريه ،أو جاء بام
ٍ
درجة عالية جدً ا من اخللق الرفيع
يعجز عنه البرش عاد ًة من معجزات ،أو وجدناه عىل
مما ال يتوفر عند سائر البرش عادةً ،فنتوقع عصمته.

والكشف بالقرائن عن اإلمام هو كشف إنيّ عن وجود النص ،أي كشف املعلول

عن علته ،وهذا هو معنى الدليل العقيل.

ومن هنا يمكن أن نفهم حديث أيب ذر (رضوان اهلل عليه) عن النبي األكرم:

غالما يف عصابة فيها من هو أرىض هلل منه ،فقد خان اهلل».
«من استعمل ً

(((

حيث ذكر صاحب البحار هذا احلديث يف باب أن اإلمامة ال تكون إال بالنص(((،

وأنت ترى أنه ال نص يف هذا احلديث عىل إمامة األئمة ،وهذا يعني أن ذكره يف

هذا الباب إشارة إىل أن النص ليس جمهول املالك ،وإنام املالك فيه هو تو ّفر األئمة عىل
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 1ص .221
((( بحار األنوار  -ج  - 23ص .75
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أهلتهم ملنصب اإلمامة والوالية ،ولذلك
كامالت كانوا هبا أرىض هلل تعاىل من غريهمّ ،
كانت تنصيب املفضول مع وجود الفاضل خيانة هلل تعاىل ،وهذا ما ُيدركه العقالء

بمتابعة سرية أهل البيت.

الإ�شارة الثانية :هل ميكن للعقل �أن ُيدرك الإمام احلق؟

أي ٍ
عقل
نعم يمكن للعقل ذلك ،عن طريق مجع القرائن -كام تقدّ م ،-ولكن ليس ّ
ٍ
أيضا ،-بل هو طريق خاص ٍ
خاصة من الناس،
لفئة
كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك ًوهي تلك الفئة التي كملت عقوهلا بام يكفي هلذه املعرفة ،وخلت نفوسها من األهواء
والشبهات ،فنظروا بعني الواقع وطبقوا ما يرونه عىل أحكام العقل ،حتى نتج هلم َّ
أن

هذا هو اإلمام.

ٍ
طريق عام يف تعيني اإلمام ،يستعني
طريق خاص ،ولذا احتيج إىل
فطريق العقل إ ًذا ٌ

به كافة الناس عاملهم وجاهلهم ،وال حيتاج إىل تكلف العناء والبحث واملقدمات ،وهو

النص اإلهلي.

وعالو ًة عىل ذلكَّ ،
فإن النص اإلهلي يمتاز عن العقل بوجهني آخرين ،ومها:

الوجه الأول :مقام املولوية.
إن تعيني العقل ْ
َّ
وإن صدر من ك َُّمل العقالء ،فإنّه يبقى أقل مرتب ًة من النص اإلهلي

يف اجلانب اإللزامي؛ الفتقاره إىل ما يتمتع به النص اإلهلي من مقام املولوية واأللوهية.

ٍ
بواجب رش ًعا ،مما ُيقلل من عزم
راجحا وحسنًا ،إال أنَّه ليس
حكم
ً
فيبقى حكم العقل اً

املكلف عىل اإلتيان به ،و ُيدخل يف نفسه الرتاخي عن االمتثال إليه ،بخالف احلكم

املولوي الذي ُ
يبث يف نفس املكلف روح اإللزام ،ويدعوها بعزم إىل االمتثال إليه.

وكمثال عىل ذلكَّ :
أمر حس ٌن بحكم العقل ،لكن ال
فإن اإلحسان إىل اليتيم هو ٌ
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ضري يف خمالفته ،عىل حني لو كان اإلحسان إىل اليتيم واج ًبا ،فال جتوز خمالفته رشع ًا،
فإن حكم العقل يف ٍ
وإن كانت له قوة احلسن والرجحان ،إال َّ
أمر ما ْ
وعليه َّ
أن النص

اإلهلي ْ
إن وافقه فيه ،فإنّه يزيده قو ًة إىل قوته.

الوجه الثاين :الن�ص الإلهي يك�شف جميع املقامات.
َّ
إن العقل له القدرة عىل كشف بعض املقامات التي يتمتع هبا اإلمام ،أما النص

اإلهلي فيكشف عن مجيعها ،ما يمكن للعقل ْ
أن يصل إليها وما ال يمكنه بمفرده.

فمقام علم اإلمام اخلاص الذي ال جيهل معه شيئ ًا ما ،ومقام ٍّ
كل من الوالية

التكوينية والترشيعية ،ال يمكن للعقل كشفها بمفرده ،وكذلك مقام الشهادة عىل

األعاملَّ ،
وأن صحف الناس ترفع إليه مثالً ،ويف النصف من شعبان وليلة القدر حسب

ى اهللُ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه
﴿و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسيرَ َ ٰ
ما ورد يف الروايات التي فرست قول اهلل َ :
(((
ُون﴾.
َوالمُْ ْؤ ِمن َ
بخالف النص اإلهلي ،الذي يكشف كل ذلك وأكثر.

إذن العقل حتى ْ
وإن كان قادر ًا عىل استكشاف ما ُيفيده النص اإلهلي بخصوص

التنصيب ،لكنّه ال ُيلغي دور النص؛ َّ
ألن النص يمثل:

/1أمرا مولو ًيا ُيضيف قو ًة إىل قوة الواقع الذي يستكشفه العقل.
ً

/2وسيل ًة عام ًة ِّ
لكل الناس ،وليس كالعقل الذي هو وسيل ٌة خاص ٌة للكشف.

/3كاش ًفا عن ِّ
كل املقامات الكاملية لإلمام ،بخالف حكم العقل الذي ال يمكنه

ذلك لو ُخليّ وحده.

((( التوبة .105
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علي يف القر�آن؟
الإ�شارة الثالثة :ملاذا مل ُيذكر ا�سم الإمام ٍّ

يستبطن هذا السؤال اإلشارة إىل َّ
أن إثبات اخلالفة بالنص ألمري املؤمنني ،إنّام

فرع ذكر اسمه رصاح ًة يف القرآن الكريم ،ومن ثم فإنَّه حيرص مسألة النص بلفظ
هو ُ

القرآن الكريم الرصيح.

يمكننا تقديم عدة أجوبة عن هذا السؤال ،يصلح ٌّ
كل منها أن تكون جوا ًبا بمفرده،

ْ
فإن اتسم املقابل بالعناد كام هي عادهتم ،تكون هذه األجوبة بمجموعها ر ًدا قاط ًعا:

اجلواب األول :يستبطن هذا السؤال القول ًّ
إن العقيدة ال يمكن أن تُقبل إال إذا

ِ
حيا يف القرآن الكريم ،وهذا الرد أضحى وكأنه قاعد ٌة يتمسك هبا املخالفون
ُذكرت رص ً

ٍ
السيام السلفية الوهابية يف أي نقاش ديني ،فام ْ
نقاش حتى يبادر إىل
إن ترشع معه يف
مطالبتك بآية.

والرد عليه ٌ
سهل يسري ،وهو أن نقول له :ما هو الدليل الرصيح من القرآن الكريم

عىل صحة هذه القاعدة؟

فإنم سيحاولون االستناد عىل
نص
ٌ
و ّملا مل يكن هناك ٌ
رصيح عىل تلك القاعدة ،هَّ
ٍ
ٍ
أيضا ْ
صح أن تكون هلم
دليل روائي،
حينئذ يمكننا نحن ً
أن نحتج بالروايات؛ إذ طاملا َّ

حجة ،فهي كذلك بالنسبة إلينا.

أيضا فيها ما فيها من الروايات التي تدل
وها هي ذي كتب احلديث ومن الفريقني ً

عىل َّ
أن أمري املؤمنني هو اخلليفة وهذا يكفي.
اجلواب الثاين :مطالبتهم ٍ
ٍ
كدليل عىل خالفته،
بآية تتضمن اسم أمري املؤمنني
ٍ
داللة نصية قطعية عىل َّ
أن اخلالفة ال تكون إال
إنّام هيدفون من ورائها إىل احلصول عىل

بالنص.

وقد غاب عن أذهاهنم أو ربام غ ّيبوهَّ ،
أن حتصيل القطع منهج ًيا ال يتوقف عىل ذكر
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ألن الكناية أبلغ من الترصيح كام قالت العرب ،أي َّ
االسم الرصيح؛ َّ
أكثر
إن الكناية ُ
ٍ
فإن قولكٌ :
وكمثال عىل ذلكَّ ،
فالن كثري
ِدالل ًة يف الوصول إىل املقصود من الترصيح،
فالن كريم؛ َّ
أكثر دالل ًة عىل كرمه من قولكٌ :
ألن كثرة الرماد مل حتصل إال لكثرة
الرمادُ ،

ما يقدمه إىل ضيوفه من طعام.

وعليه َّ
فإن مسالة النص عىل والية خصوص أمري املؤمنني ال تتوقف عىل ذكر

اسمه يف القرآن الكريم.

اجلواب الثالث :يقرر القرآن الكريم َّ
فوض إىل الرسول األكرم
أن اهلل  قد ّ
ك ِّ
﴿و َأ ْن َز ْلنا إِ َل ْي َ
الذك َْر
مهمة بيان وتفسري األمور والتعاليم الدينية الرضورية ،يقولَ :

لِ ُت َبينِّ َ لِلن ِ
ون﴾.
َّاس ما ُنز َِّل إِ َل ْي ِه ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ٍ
ني َر ُسوالً ِمن ُْه ْم َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ ِه َو ُي َزك ِ
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ِّيه ْم
ث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
ويف آية أخرىُ :
ِ
تاب َوالحِْ كْم َة َوإِ ْن كانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
(((
الل ُمبِ ٍ
ني﴾.
َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلك َ
َ
(((

ألن القران الكريم مل ُيتَح للجميع ْ
وإنَّام جاء هذا التفويض له؛ َّ
حق
أن يفهموه ّ

فهمه ،فال ُبدَّ له من ُمبينّ  ،و ُمب ّينه من نزل عليه ،وهو رسول اهلل؛ ومن ثم إذا عرض
أمر ديني مهم فال ُبد من ْ
أن نرجع إىل رسول اهلل.
علينا ٌ
وما تقدّ م إنّام هي كربى اجلواب.

وأما صغراه :فاألحاديث الواردة عن رسول اهلل التي تنص عىل تنصيب أمري
املؤمنني من ِق َب ِله.

وهذا ما قام به الشيخ املظفر (ط ّيب اهلل ثراه) يف عبارة الكتاب ،إذ ذكر بعض

األحاديث الثابتة يف كتب الفريقني والواردة عن رسول اهلل التي تذكر ِّ
بكل رصاحة
((( النحل 44
((( اجلمعة 2
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تنصيب اإلمام عيل للخالفة.

ثم َّ
إن السؤال عن أنه «ملاذا مل يذكر اسم عيل يف القرآن الكريم؟» ليس وليد
ٍ
الساعة ،بل ُط ِرح عىل األئمة من ُ
بأجوبة من ضمنها هذا
قبل ،وقد أجابوا عنه

اجلواب الثالث.

ففي رواية َع ْن َأ يِب َب ِص ٍري َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ع ْن َق ْو ِل اهللَ :
﴿أطِي ُعوا
اهلل َ ِ
ول ُ
ت فيِ َعليِ ِّ ْب ِن َأ يِب َطالِ ٍ
الر ُس َ
وأ يِ
ب والحَْ َس ِن
ول األَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾((( َف َق َالَ « :ن َز َل ْ
وأطي ُعوا َّ
والحُْ َسينِْ .»
ونَ :فماَ َله لمَ ُي َس ِّم َع ِل ّي ًا و َأ ْه َل َب ْيتِه فيِ ِكت ِ
َّاس َي ُقو ُل َ
َاب اهلل؟
َف ُق ْل ُت َله :إِ َّن الن َ
ْ
َقالَ :ف َق َالُ :قو ُلوا لهَُ ْم:

َان َر ُس ُ
إِ َّن َر ُس َ
ول
ول اهللَ ن َز َل ْ
ت َع َل ْيه الصَّلاَ ُة ولمَ ْ ُي َس ِّم اهلل لهَُ ْم ثَلاَ ث ًا ولاَ َأ ْر َبع ًا َح َّتى ك َ
ِ
ِ
ِ
س َذلِ َ
ني ِد ْر مَه ًا
ك لهَُ ْم ،و َن َز َل ْ
ت َع َل ْيه ال َّزكَا ُة ولمَ ْ ُي َس ِّم لهَُ ْم م ْن ك ُِّل َأ ْر َبع َ
اهللُ ه َو ا َّلذي َف رَّ َ
ِ
َان َر ُس ُ
س َذلِ َ
ك لهَُ ْم ،و َنز ََل الحَْ ُّج َف َل ْم َي ُق ْل لهَُ ْم ُطو ُفوا
ِد ْر َه ٌم َحتَّى ك َ
ول اهللُ ه َو ا َّلذي َف رَّ َ
ِ
﴿أطِي ُعوا اهلل َ
ت َ
َان َر ُس ُ
س َذلِ َ
وأطِي ُعوا
ك لهَُ ْم و َن َز َل ْ
ُأ ْس ُبوع ًا َحتَّى ك َ
ول اهللُ ه َو ا َّلذي َف رَّ َ
ول اهلل فيِ
ول ُ
ت فيِ َع يِ ٍّل والحَْ َس ِن والحُْ َسينِْ َف َق َال َر ُس ُ
الر ُس َ
وأ يِ
ول األَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾ و َن َز َل ْ
َّ
ْت مولاَ ه َفع يِل مولاَ ه ،و َق َالُ :أ ِ
يِ
َاب اهلل َ
وصيك ُْم بِكِت ِ
ت
وأ ْه ِل َب ْيتِيَ ،فإِنيِّ َس َأ ْل ُ
َ ٌّ َ ْ
َع ٍّلَ :م ْن ُكن ُ َ ْ
اهللَ أ ْن لاَ ُي َف ِّر َق َب ْين َُه َحتَّى ُي ِ
ها َع يََّل الحَْ ْو َض َف َأ ْع َطانيِ َذلِ َ
وه ْم
ك ،و َق َال :لاَ ُت َع ِّل ُم ُ
ور َد مُ َ
ماَ
َف ُه ْم َأ ْع َل ُم ِمنْك ُْم.

َب ِ
َت
اب َضلاَ َل ٍةَ ،ف َل ْو َسك َ
ٍن ،و َلكِ َّن اهللَ أ ْن َز َله فيِ

اب ُهدً ى و َل ْن ُيدْ ِخ ُلوك ُْم فيِ
و َق َال :إِ هَّنُ ْم َل ْن يخُ ْ ِر ُجوك ُْم ِم ْن َب ِ
ِ
اها ُآل فُلاَ ٍن ُ
َر ُس ُ
وآل فُلاَ
ول اهللَ ف َل ْم ُي َبينِّ ْ َم ْن َأ ْه ُل َب ْيته لاَ َّد َع َ
كِتَابِه تَص ِديق ًا لِنَبِيه﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهلل لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت و ُي َط ِّه َرك ُْم
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
ْ
َْ
ُ
ِّ

((( النساء 59
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َان َعليِ ٌّ والحَْ َس ُن والحُْ َس ُينْ و َفاطِ َم ُةَ ف َأ ْد َخ َل ُه ْم َر ُس ُ
ت
ول اهللْ تحَ َ
َت ْط ِهري ًا﴾(((َ ،فك َ
ِ
ِ ِ
الله َّم إِ َّن لِك ُِّل َنبِ ٍّي َأ ْه ً
وه ُؤلاَ ِء َأ ْه ُل َب ْيتِي
ا ْلك َساء فيِ َب ْيت ُأ ِّم َس َل َم َةُ ،ث َّم َق َالُ :
ال و َث َقالًَ ،
و َث َق يِل.

ك؟ َف َق َال :إِن ِ
ت ِم ْن َأ ْهلِ َ
َّك إِلىَ َخيرْ ٍ و َلكِ َّن َه ُؤلاَ ِء َأ ْه يِل وثِ ْق يِل.
ت ُأ ُّم َس َل َم َة :أ َل ْس ُ
َف َقا َل ْ
َّاس بِالن ِ
َان َع يِ ٌّل َأ ْولىَ الن ِ
َّاس ،لِ َك ْث َر ِة َما َب َّلغَ فِيه َر ُس ُ
َف َل اَّم ُقبِ َض َر ُس ُ
ول
ول اهلل ك َ
(((
َّاس َ
اهلل وإِ َق َامتِه لِلن ِ
وأ ْخ ِذه بِ َي ِده.»...

اجلواب الرابع :هناك جمموع ٌة من اآليات التي ال يمكن ْ
أن تُفسرّ إال باألئمة،

لكنها نزلت بمواصفاهتم ال بأسامئهم .وذكر الفرد بصفاته املختصة به والتي ال يمكن
أن تنطبق عىل غريه أبدً ا بمنزلة ذكر االسم ،بل أبلغ يف الداللة عليه ،كآية املودة وآية

التطهري وآية التصدق حال الركوع وآية املباهلة وآية التبليغ وغريها عرشات اآليات
التي ال تنطبق إال عىل أهل البيت.

ٍ
اجلواب اخلامسُ :يقرر القرآن الكريم َّ
بحالة من االنقالب عىل
أن األمة ستمر
م َّمدٌ اَّإِل َر ُس ٌ
ت ِم ْن َق ْبلِ ِه
ول َقدْ َخ َل ْ
﴿وما حُ َ
العقب بعد وفاة النبي األكرم بقولهَ :
ِ
ِ
ب َع ٰىل َع ِق َب ْي ِه َف َل ْن َي ُض َّـر اهللَ َش ْيئ ًا
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َ
مات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع ٰىل َأ ْعقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
ُّ
وسيج ِزي اهللُ َّ ِ
(((
ين﴾.
الشاك ِر َ
َ َ َ ْ

وقد ظهرت بوادر هذا االنقالب يف حياته والتي كان آخرها قوهلم« :إن النبي

أو الرجل هيجر أو غلبه الوجع!»

(((

((( األحزاب 33
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ُسو ُله َعلىَ َاألئ َّمة ع َواحد ًا َف َواحد ًا/
اب َما ن َّ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 288 – 286ب ُ
َص اهللَ 
ح.1
((( آل عمران 144
((( انظر :مسند أمحد ج 1ص  325و ج 1ص  355وصحيح البخاري ج 1ص  37و ج 5ص 138
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وهذه املقدمة األوىل.

والقرآن الكريم قد أخرب َّ
أن القرآن سيكون حمفو ًظا من التحريف ،فقال تعاىل ﴿إِنَّا
(((
ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
ون﴾.
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحََ افِ ُظ َ
وهذا احلفظ جاء بوسائل عادية ومادية وشهودية باإلضافة إىل بعض الوسائل

الغيبية واإلعجازية يف القرآن الكريم .وهذه املقدمة الثانية.
ٍ
أعداء أظهروا عداءهم لإلمام عيل
وأما املقدمة الثالثة :فال يشكك أحدٌ بوجود

يف حياة الرسول اً
فضل عماّ بعد وفاته.

وعليه ،أال يحُ تمل ْ
أن يتعرض القرآن الكريم إىل التحريف فيام لو كان قد رصح

باسم اإلمام عيل وأوالده يف آياته؟!

كام لو قام أولئك الذين أخرب القرآن عن انقالهبم عىل أعقاهبم -وهم أعداء اإلمام

رصحت باسمه وباسم أوالده.
عيل -بتحريف تلك اآليات التي ّ

وهذا ليس باألمر املحتمل أو املظنون به ،بل من املؤكد ومما ال َّ
شك فيه ،بدليل هَّأنم

-كام يف بعض رواياتنا-كانوا يرفضون تفسري اإلمام عيل لآليات رغم صحة تفسريه

وإخبارهم أنه تفسري الرسول ،فمن باب أوىل ْ
أن يحُ َّرفوا اآليات التي ُيذكر فيها اسمه
واسم أوالده (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) إما باحلذف أو التغيري.

(((

سبب من أسباب
لذا كان عدم ذكر اهلل أسام َء األئمة يف القرآن الكريم هو ٌ
و ج 8ص  161و صحيح مسلم النيسابوري ج 5ص  76وغريها من مصادر العامة.
((( احلجر .9
((( يف علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 2ص  531باب  315ح :1عن أيب إسحاق اإلرجاين رفعه
قال :قال أبو عبد اهلل« :أتدري مل أمرتم باألخذ بخالف ما تقول العامة؟ فقلت :ال ندري ،فقال:
ان عليا مل يكن يدين اهلل بدين اال خالف عليه األمة إىل غريه إرادة إلبطال أمره ،وكانوا يسألون أمري
املؤمنني عن اليشء الذي ال يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا عىل الناس».
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حفظه من التحريف.

يقر ُر القرآن الكريم مبدأ ابتالء الناس يف الدنيا يف آيات كثرية،
اجلواب السادسّ :
قال تعاىل َ ِ
(((
ُون﴾.
َّاس َأن ُيترْ َ كُوا َأن َي ُقو ُلوا َآمنَّا َو ُه ْم لاَ ُي ْف َتن َ
ب الن ُ
﴿أ َحس َ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل َ
ين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْبلِكُم
﴿أ ْم َحس ْبت ُْم َأن تَدْ ُخ ُلو ْا الجَْ نَّ َة َولمََّا َي ْأتكُم َّم َث ُل ا َّلذ َ
ِ
ْ
الر ُس ُ
الضاء َو ُز ْل ِز ُلو ْا َحتَّى َي ُق َ
ين َآمنُو ْا َم َع ُه َمتَى َنصرْ ُ اللهِّ َأال
ول َوا َّلذ َ
ول َّ
َّم َّست ُْه ُم ا ْل َبأ َساء َو رََّّ
(((
يب﴾.
إِ َّن َنصرْ َ اللهِّ َق ِر ٌ
ومنهجية البالء واالختبار يضعها اهلل حسب ما يراه من احلكمة.

فام املانع إ ًذا من ْ
أن تكون قضية اإلمامة من اختبارات وابتالءات األمة؛ لتمحيص
املؤمنني ،فلربام لو ُذ ِكر اسم اإلمام عيل رصاح ًة يف القرآن الكريم ،مل يتحقق ذلك

االختبار ،فيكون إخفاء الترصيح باالسم واحدً ا من االبتالءات التي أرادها اهلل (جل

جالله) للمسلمني.

إن نظرية اإلمامة نظرية قرآنية ِّ
اجلواب السابعَّ :
بكل ما يرتبط هبا من التنصيص

عليها ،ورشطية العصمة فيها ،واختصاصها بالواليتني الترشيعية والتكوينية ،والعلم
اخلاص اللدين ،ولكن رغم ذلك لو تنزلنا وس ّلمنا اً
جدل َّ
بأن القرآن الكريم مل ُيشرِ إليها

رصحت
من قريب وال من بعيد ،فإنه تبقى لدينا أحاديث النبي املتواترة الكثرية التي ّ

بإمامته وإمامة أوالده من بعده.

أال تورث ُّ
كل هذه األحاديث الكثرية والروايات الوفرية التي د ّلت عىل إمامته

وضوحا ال ُيمكن إنكاره إال من املكابر املعاند؟!
بالقطع وبالتواتر
ً

اجلواب الثامن :املنفي عن القرآن الكريم هو التحريف ،وأما القراءات املختلفة

((( العنكبوت .2
((( البقرة .214
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(هيت) ِ
ت َل َ
و(هيت)
ت َه ْي َ
﴿و َقا َل ْ
ك﴾((( ،فإنهّا تُقرأ َ
من قبيل كلمة (هيت) يف قولهَ :
أي بفتح اهلاء وكرسها ،فال تعدُّ كذلك؛ لذا مل ينكرها اخلاصة وال العامة.

رصحت بعض القراءات بذكر اسم اإلمام عيل يف القرآن الكريم ،فوفق
وقد ّ

رصحت باسم عيل وفق بعض القراءات،
تعدد القراءات ،فإنه توجد عدة آيات ّ
ومنها التايل:

ِ
﴿قال هذا صرِ ٌ
َ
يم﴾(((حيث
 /1ما ورد يف قراءة أخرى لقوله تعاىل
اط َع يََّل ُم ْستَق ٌ
ُقرئ بلفظ (صرِ ُ
اط َعليَ ٍّ ).
ِ
(((
﴿قال هذا صرِ ٌ
َ
يم﴾
روي عن أيب محزة الثاميل عن أيب عبد اهلل:
اط َع يََّل ُم ْستَق ٌ
(((
قال« :هو واهلل عيل ،هو واهلل عيل امليزان والرصاط».

«وروى الصادق ،عن أبيه ،عن جده قال« :قال يوما الثاين لرسول اهلل:

إنك ال تزال تقول لعيل :أنت مني بمنزلة هارون من موسى ،فقد ذكر اهلل هارون يف أم

ُ
رصاط
القرآن ومل يذكر عل ًيا ،فقال :يا غليظ يا جاهل ،أما سمعت اهلل سبحانه يقول :هذا

عيل مستقيم.».
ٍّ

ُ
عيل مستقيم .و ُقرئ مثله
موسى بن جعفر ،عن أبيه ،عن جده« :هذا
رصاط ٍّ

يف رواية جابر».

أبو بكر الشريازي ،يف كتابه باإلسناد ،عن شعبة ،عن قتادة قال« :سمعت احلسن

البرصي يقرأ هذا احلرف :هذا رصاط عيل مستقيم ،قلت :ما معناه؟ قال :هذا طريق
((( يوسف.23 :
((( احلجر .41
((( احلجر .41
((( بصائر الدرجات  -حممد بن احلسن الصفار  -ص  532وتفسري أيب محزة الثاميل ص .226
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عيل بن أيب طالب ،ودينه طريق دين مستقيم ،فاتبعوه ومتسكوا به فإنه واضح ال عوج

فيه».

(((

 /2عن أيب بصري ،عن الصادق ،يف خرب« :أن إبراهيم كان قد دعا اهلل أن

وب و ُكلاًّ
﴿و َه ْبنا َله إِ ْس َ
حاق و َي ْع ُق َ
جيعل له لسان صدق يف اآلخرين ،فقال اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
سان ِصدْ ٍق َعلِ ًّيا﴾((( يعني عيل بن أيب
وج َع ْلنا لهَُ ْم لِ َ
وو َه ْبنا لهَُ ْم م ْن َرحمْ َ تنا َ
َج َع ْلنا َنبِ ًّيا َ
طالب.»

(((

 /3يف التهذيب يف دعاء الغدير« :وأشهد أنه اإلمام اهلادي املهدي الرشيد أمري
ِ
يِ
((( (((
املؤمنني الذي ذكرته يف كتابك ،وإنك قلت﴿ :وإِنَّه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِ ِ
يم﴾ »
تاب َلدَ ْينا َل َع ٌّل َحك ٌ

حيا يف القرآن الكريم:
ومن الروايات التي ذكرت أن اسم عيل قد ُذكر رص ً
ِ
ِ
الص َر َ
يم﴾ قال« :هو أمري
﴿اهدنَا ِّ
عن أيب عبد اهلل يف قول اهللْ :
اط ا ْل ُم ْستَق َ
املؤمنني ومعرفته ،والدليل عىل أنه أمري املؤمنني قوله﴿ :وإِنَّه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِ ِ
تاب
ِ
ِ
يِ
الص َر َ
اط
﴿اهدنَا ِّ
يم﴾(((وهو أمري املؤمنني يف أم الكتاب يف قولهْ :
َلدَ ْينا َل َع ٌّل َحك ٌ
ِ
(((
يم﴾».
ا ْل ُم ْستَق َ

((( انظر بحار األنوار للمجليس ج  35ص  .59هذا وقد ذكر عدة آيات هبذا املعنى ،يمكن
مراجعة املصدر ملطالعتها.
((( مريم  49و .50
((( مناقب آل أيب طالب البن شهرا آشوب ج 2ص  302وعنه البحار ج 35ص  59والربهان يف
تفسري القرآن للسيد هاشم البحراين ج 3ص .717
((( الزخرف .4
أيضا يف مناقب آل أيب طالب البن شهرا آشوب ج2
((( التهذيب للشيخ الطويس ص  ،748وذكره ً
ص  .302واملزار ملحمد بن جعفر املشهدي ص  287وغريها.
((( الزخرف .4
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .23
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وعن حممد بن عيل بن جعفر قال :سمعت الرضا يقول« :قال أيب وقد تال
ِ
يِ
(((
هذه اآلية ﴿وإِنَّه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِ ِ
يم﴾((( ،قال :هو عيل بن أيب طالب.»
تاب َلدَ ْينا َل َع ٌّل َحك ٌ
﴿وإِ َّن ُه فِي
العال ،قال« :سألت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد عن قول اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾ .قال :هو أمري املؤمنني عيل أويت احلكمة وفصل
َاب َلدَ ْينَا َل َعل ٌّي َحك ٌ

اسمه يف الصحف األوىل وما أنزل اهلل
اخلطاب وورث علم األولني وكان [أي اسم عيل] َ
تعاىل كتابا عىل نبي مرسل إال ذكر فيه اسم رسوله حممد واسمه وأخذ العهد بالوالية

له.»

(((

ويف املزار البن املشهدي يف زيارته« :السالم عىل أمني اهلل يف أرضه وخليفته يف

عباده ،واحلاكم بأمره ،والقيم بدينه ،والناطق بحكمته ،والعامل بكتابه ،أخي الرسول،

وزوج البتول ،وسيف اهلل املسلول ،السالم عىل صاحب الدالالت واآليات الباهرات
واملعجزات القاهرات ،املنجي من اهللكات ،الذي ذكره اهلل يف حمكم اآليات ،فقال تعاىل
ِ
ِ
﴿وإِ َّن ُه فِي ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾.
َ
َاب َلدَ ْينَا َل َعل ٌّي َحك ٌ
ويف زيارته األخرى« :السالم عليك أهيا النبأ العظيم ،السالم عليك يا من انزل
ِ
يِ
﴿وإِ َّن ُه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾ ،السالم عليك يا رصاط املستقيم».
اهلل فيهَ :
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّل َحك ٌ

ويف دعاء يوم الغدير« :وأشهد أنه اإلمام اهلادي الرشيد أمري املؤمنني الذي ذكرت
ِ
يِ
﴿وإِ َّن ُه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
يم﴾».
يف كتابك فإنك قلت وقولك احلق َ
َاب َلدَ ْينَا َل َع ٌّل َحك ٌ
﴿وإِ َّن ُه فيِ ُأ ِّم ا ْلكِت ِ
َاب َلدَ ْينَا
وعن أيب عبد اهلل وقد سأله سائل عن قول اهللَ :
ِ
يِ
يم﴾ .قال« :هو أمري املؤمنني».
َل َع ٌّل َحك ٌ
((( الزخرف .4
((( الغارات إلبراهيم بن حممد الثقفي الكويف ج 2ص .894
((( رشح األخبار للقايض النعامن املغريب ج 1ص .244
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واخلال�صة:
ٌ
َّ
سؤال يفتقر
أن السؤال عن عدم ذكر اسم اإلمام عيل وأوالده يف القرآن هو

إىل الصحة واملنهجيةْ ،
فإن قبلناه ،فام تقدّ م من أجوبة تكفي يف الرد عنه.

أمر مت�صور لدى امل�سلمني منذ �صدر الإ�سالم.
الإ�شارة الرابعة :نظرية التن�صيب � ٌ
عندما نرجع إىل العرص األول لإلسالم ،عرص وجود رسول اهلل وما بعده

بأن اإلمامة واخلالفة البد ْ
واضحا َّ
بقليل ،نجد َّ
أن تكون
تصورا
أن املسلمني قد أخذوا
ً
ً
أن يرتك رعيته من دون ْ
بالنص ،وأنّه ال ُيتصور لرا ٍع حكيم ْ
أن جيعل عليهم ول ًيا من

يصب يف صاحلهم ،والروايات التي نقلت لنا هذا التصور كثري ٌة
بعده ُيسيرّ أمورهم بام
ُّ
نذكر منها:

/1روي أنه أتى بني عامر فدعاهم إىل اهلل وعرض عليهم نفسه ،فقال له رجل

منهم« :أرأيت ْ
إن نحن تابعناك فأظهرك اهلل عىل من خالفك ،أ َيكون لنا األمر من بعدك؟

قال :األمر إىل اهلل يضعه حيث يشاء .قال له :أ َفنهدف نحورنا للعرب دونك ،فإذا

ظهرت كان األمر لغرينا؟ ال حاجة لنا بأمرك!».

(((

أيضا أنه« بعث سليط بن عمرو العامري ...إىل هوذة بن عيل احلنفي
 /2وروي ً

يدعوه إىل اإلسالم ،وكتب معه كتا ًبا ،فقدم عليه وأنزله وحباه وقرأ كتاب النبي،

ور ّد ر ًّدا دون رد ،وكتب إىل النبي :ما أحسن ما تدعو إليه وأمجله ،وأنا شاعر قومي

وخطيبهم ،والعرب هتاب مكاين ،فاجعل يل بعض األمر أتب ْعك .وأجاز سليط بن عمرو

هجر ،فقدم بذلك كله عىل النبي وأخربه عنه بام قال،
نسج َ
بجائزة وكساه أثوا ًبا من ْ

فعلت ،با َد وبا َد ما يف يديه ،فلام
وقرأ كتابه ،وقال :لو سألني سيابة من األرض ما
ُ

((( الكامل يف التاريخ البن األثري ج 2ص ( 93واللفظ له) وتاريخ الطربي ملحمد بن جرير الطربي
ج 2ص .84
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انرصف من عام الفتح ،جاءه جربيل فأخربه أنه قد مات».

(((

ويف رواية ابن األثري:

«وأما هوذة بن عيل ،فكان ملك الياممة ،فلام أتاه سليط بن عمرو يدعوه إىل اإلسالم

والرجال بن ُعنفوة يقول
وكان نرصاني ًا أرسل إىل النبي وفد ًا فيهم مجُ اعة بن مرارة
ّ

لهْ :
إن جعل األمر له من بعده أسلم وسار إليه ونصرَ ه ،وإال قصد حربه .فقال رسول
اهللّ :ال ،وال كرامة ،اللهم اكفنيه ،فامت بعد قليل».

(((

/3استخالف عثامن بن عفان عن طريق الشورى بني ِ
ٍ
أشخاص ع ّينهم عمر بن
ستة

عمر خليف ًة لهُّ ،
يدل عىل َّ
اخلطاب ،اً
أن تنصيب اخلليفة كان
فضل عن قيام أيب بكر بتعيني َ
وأن مسألة اخلالفة جيب ْ
مرتكزا يف األذهانَّ ،
أن تكون عن طريق اجلعل والتعيني.
أمرا
ً
ً

ومن املفارقات أن من املناقب التي ذكرها القوم أليب بكر أنَّه مل يرتك األمة من بعده
بال راعٍ؛ إذ ع عمر بن اخلطاب للخالفة يف ٍ
عهد كتبه عثامن بن عفانْ ،
فإن كان عمر
ينّ
قد تف ّطن إىل هذا األمر حتى كُتِب من مناقبه ،فكيف مل يتفطن له النبي األكرم ،وترك
األمة من بعده بال راعٍ؟

 /4أن عائشة قالت البن عمر« :يا بني ،أبلغ عمر سالمي ،وقل له :ال تدع أمة

حممد بال راعٍ ،استخلف عليهم ،وال تدعهم بعدك همَ َ اًل ،فإين أخشى عليهم الفتنة،

فأتى عبدُ اهلل فأ ْعلمه ،فقال :ومن تأمرين أن أستخلف؟ لو أدركت أبا عبيدة بن اجلراح

باق ًيا استخلفتُه ووليته ،فإذا قدمت عىل ريب فسألني وقال يل :من وليت عىل أمة حممد؟

قلت إي ريب ،سمعت عبدك ونبيك يقول« :لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة
بن اجلراح» ،ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفتُه ،فإذا قدمت عىل ريب فسألني :من

((( الطبقات الكربى البن سعد ج 1ص .262
((( الكامل يف التاريخ البن األثري ج 2ص .215

202

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

وليت عىل أمة حممد؟ قلت :إي ريب ،سمعت عبدك ونبيك يقول« :إن معاذ بن جبل يأيت

بني يدي العلامء يوم القيامة» .ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته ،فإذا قدمت عىل ريب

فسألني :من وليت عىل أمة حممد؟ قلت إي ريب ،سمعت عبدك ونبيك يقول« :خالد بن

الوليد سيف من سيوف اهلل سله عىل املرشكني» ،ولكني سأستخلف النفر الذين تويف

رسول اهلل وهو عنهم راض ،فأرسل إليهم فجمعهم.»..

(((

مت ان أب��اك غري
/5ع��ن اب��ن عمر ق��ال« :دخلت عىل حفصة ،فقالتَ :أ َع ِل َ

مستخلف؟! قال :قلت :ما كان ليفعل .قالت :إنه فاعل .قال :فحلفت أين أكلمه يف

ذلك ،فسكت حتى غدوت ومل أكلمه ،قال :فكنت كأنام أمحل بيميني اً
جبل حتى رجعت

سمعت الناس
فدخلت عليه ،فسألني عن حال الناس وأنا اخربه .قال :ثم قلت له :إنى
ُ

يقولون مقالة ،فآليت أن أقوهلا لك :زعموا أنك غري مستخلف ،وأنه لو كان لك راعي

إبل أو راعي غنم ،ثم جاءك وتركها ،رأيت أن قد ض ّيع ،فرعاية الناس أشد.»..

(((

أيضا معاوية بن أيب سفيان ،وأنه كان يرى أن عدم
 /6وممن كان يتبنى هذه النظرية ً

تنصيب خليفة من بعده يؤدي إىل ضياع األمة ،فقال البن عمر« :إين كرهت أن أدع أمة

حممد بعدي كالضأن ال راعي هلا».

(((

الإ�شارة اخلام�سة :علة جعل الإمامة يف ذرية الإمام احل�سني دون الإمام احل�سن؟
مما هو معلو ٌم يف مدرسة أهل البيتَّ 
أن اإلمام احلسن أكرب من اإلمام

أيضا حسب بعض الروايات ،فلامذا صارت اإلمامة يف
احلسني ،وأنَّه أفضل منه ً

ذرية اإلمام احلسني دون اإلمام احلسن؟ السيام َّ
أن هذا األمر ُيضفي خصوصية
((( اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري (حتقيق الزيني) ج 1ص .28
((( صحيح مسلم النيسابوري ج 6ص .5
((( اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري (حتقيق الزيني) ج 1ص .159
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لإلمام احلسني جتعله أفضل من اإلمام احلسن.

حيمل السؤال املتقدم نقطتني ال ُبدَّ من تسليط الضوء عليهام عند اإلجابة ،أوالمها

السؤال بعينه ،واألخرى املالزمة بني خصوصية جعل األئمة يف ذرية اإلمام
احلسني وبني األفضلية ،ومها ما سنجيب عنهام يف نقطتني:

إلهي ،واهلل تعاىل ال ُي�س�أل عن فعله.
الأوىل :تن�صيب الإمام � ٌّ

يف مقام اجلواب عن السؤال ،ال ُبدَّ ْ
أن نذكر بأننا نتحدث وف ًقا لنظرية التنصيب
ٍ
خمتص فقط باهلل ّ
اإلهلي ،ومعهَّ ،
خملوق له
(جل يف عاله) ،وما من
فإن أمر تنصيب اإلمام ٌ
احلق يف ذلك ،ومن َث ّم فليس لنا احلق يف ْ
أن نسأله عن سبب جعل اإلمامة يف ذرية اإلمام

احلسن أو احلسني (سالم اهلل عليهام) طاملا علمنا َّ
أن أفعاله  كلها حسن ٌة وحكيم ٌة،
واحلكيم ال ُيسأل عام يفعل.

وعليه ّ
فإن هذا السؤال غري منهجي وغري صحيح من رأس ،وهذا ما استفيد
ٍ
رواية لإلمام الرضا عن حممد بن أيب يعقوب البلخي ،قال« :سألت أيب حممد
من
الرضا فقلت له :ألي ٍ
علة صارت اإلمامة يف ولد احلسني دون ولد احلسن؟

فقال اإلمام الرضا :ألن اهلل  جعلها يف ولد احلسني ومل جيعلها يف ولد احلسن واهلل

ال ُيسأل عماّ يفعل.

(((

نعم ،ورد يف بعض الروايات الرشيفة َّ
أن مسألة جعل األئمة من ذرية اإلمام

ٍ
تعويض له عماّ قدّ مه يف سبيل اهلل  ،فقد ورد عن حممد
احلسني هي مسألة

بن مسلم قال« :سمعت أبا جعفر وجعفر بن حممد يقوالن :أن اهلل عوض
احلسني من قتله أن جعل اإلمامة يف ذريته ،والشفاء يف تربته ،وإجابة الدعاء عند
قربه ،وال تعد أيام زائريه جائي ًا وراجع ًا من عمره.

((( علل الرشائع للشيخ الصدوق /ج/1ص 208باب  156ح .10
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قال حممد بن مسلم :فقلت أليب عبد اهلل :هذا اجلالل ينال باحلسني فامله

يف نفسه؟ قال :إن اهلل أحلقه بالنبي فكان معه يف درجته ومنزلته ،ثم تال أبو عبد اهلل
ِ
ين َآمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّيت ُُه ْم بِإِ ٍ
ْناه ْم ِم ْن َع َملِ ِه ْم ِم ْن
يامن َألحَْ ْقنا هِبِ ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َوما َأ َلت ُ
﴿وا َّلذ َ
َ
(((
شيَ ْ ٍء﴾».
الثانية :عدم املالزمة بني اخل�صو�صية والأف�ضلية.
وأما افرتاض السائل َّ
أن جعل األئمة من ذرية اإلمام احلسني يستلزم تفضيله
افرتاض ٍ
عار عن الصحة.
عىل أخيه اإلمام احلسن فهو
ٌ
خص اهلل هبا
نعم ،كون األئمة من ولد اإلمام احلسني خصوصي ًة َّ

اإلمام احلسني دون اإلمام احلسن ،ولكن ال مالزمة بني اخلصوصيات والتفضيل،

فيبقى لإلمام احلسن مقام األفضلية عىل اإلمام احلسني رغم َّ
أن األئمة من ذرية
ٍ
خصوصيات عظيمة اختص هبا دون
األخري؛ يدُ ُّلنا عىل ذلك ما ألمري املؤمنني من

ٍ
أيضا،
رسول اهلل ،ومنها أنَّه ولِد يف الكعبة دون الرسول ،وأنَّه أخو
رسول دونه ً
ٍ
أيضاَّ ،
وأن ولديه إمامان دونه (صلوات اهلل وسالمه عليهم
وأنّه زوج بنت
رسول دونه ً
أمجعني).

كام استفيد معنى عدم املالزمة بني اخلصوصية واألفضلية من رواي��ات أهل

البيت (سالم اهلل عليهم) ،فقد روي عن هشام بن سامل قال« :قلت للصادق جعفر بن
حممد :احلسن أفضل أم احلسني؟ فقال :احلسن أفضل من احلسني[ .قال ]:قلت:
فكيف صارت اإلمامة من بعد احلسني يف عقبه دون ولد احلسن؟ فقال :إن اهلل تبارك
وتعاىل أحب أن جيعل سنة موسى وهارون جارية يف احلسن واحلسني ،أال ترى

أهنام كانا رشيكني يف النبوة كام كان احلسن واحلسني رشيكني يف اإلمامة وإن اهلل جعل
((( الطور .21
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النبوة يف ولد هارون ومل جيعلها يف ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون.
قلت :فهل يكون إمامان يف وقت واحد؟

قال :ال إال أن يكون أحدمها صامت ًا مأموم ًا لصاحبه ،واآلخر ناطق ًا إمام ًا لصاحبه،

فأما أن يكونا إمامني ناطقني يف وقت واحد فال.

قلت :فهل تكون اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني؟

قال :ال إنام هي جارية يف عقب احلسني كام قال اهلل﴿ :وجع َلها كَلِم ًة ِ
باق َي ًة فيِ
َ َ َ
َ

َع ِقبِ ِه﴾.

(((

ثم هي جارية يف األعقاب وأعقاب األعقاب إىل يوم القيامة.

(((

ب�سن مبكرة:
الإ�شارة ال�ساد�سة� :شبهة الإمامة ٍ

أن بعض األئمة قد تس ّلم منصب اإلمامة يف ٍ
من الثابت يف املدرسة اإلمامية َّ
سن

مبكرة ،كاإلمام اجلواد الذي صار إما ًما يف السابعة من عمره ،واإلمام اهلادي الذي

صار إما ًما يف الثامنة من عمره ،واإلمام املهدي الذي صار إما ًما يف اخلامسة من عمره

(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني).

بيدَ َّ
أن البعض استشكل عىل ذلك ومنهم من ُيسمى بـ(أمحد الكاتب) وغريه؛ إذ

قالوا كيف يكون بعض األئمة الذين ادعوا الشيعة هَّأنم أئمة وهم ال زالوا صبيانًا؟!
يمكن اجلواب عن هذا السؤال بطريقني مها:
األول :اجلواب بطريق النقض:

كيف ُيفرس املعرتضون إتيان اهلل  النبوة لبعض األنبياء حال صباهم ،كام أتى
((( الزخرف .28
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  417باب  40ح .9
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ِ ِ
َاب بِ ُق َّو ٍة َوآ َت ْينَا ُه
صبي يقول اهللَ ﴿ :يا يحَ ْ َيى ُخذ ا ْلكت َ
النبوة واحلكم للنبي حييى وهو ٌ
الحُْ ك َْم َصبِ ًّيا﴾((( ،بل كيف ُيفرس جعل النبي عيسى نب ًيا وهو بعدُ يف املهد ،قال:
ِ
ِ
﴿ َف َأ َش َار ْت إِ َل ْي ِه َقا ُلوا َك ْي َ
َاب
ف ُن َك ِّل ُم َمن ك َ
َان فيِ المَْ ْهد َصبِ ًّياَ ،ق َال إِنيِّ َع ْبدُ اهلل آتَانيِ َ ا ْلكت َ
(((
َو َج َع َلنِي َنبِ ًّيا﴾.
فبنفس تفسريهم جلعل اهلل النبوة لبعض األنبياء حال صباهم ،يمكن تفسري

جعله اإلمامة لبعض األئمة حال صباهم.

الثاين :اجلواب بطريق احلل:
ٍ
وجوه ،إن مل يكف أحدها ،فبمجموعها صاحلة للجواب ،وهي:
ويمكن ذلك بعدة

أن اإلمامة إنَّام تكون باجلعل والنص اإلهلي؛ لذا َّ
مرارا َّ
فإن هذا السؤال
األول :تقدّ م ً

ال يكون منطق ًيا ،إذ ما دام جعل اإلمام تاب ًعا إلرادة اهلل  ،وهو من فعله ،ونحن نعلم
ٍ
حينئذ ْ
َّ
أن نسأل مل َ جعل اهلل
أن أفعاله حكيم ٌة ال لغو فيها وال عبث ،فال يصح
اإلمام اجلواد اً
مثل إما ًما يف هذا العمر.

إن النص اإلهلي له بعدان :أوهلامَّ ،
الثاينَّ :
خاص باهلل،
أمر
ٌ
إن جعل اإلمامة ٌ
ٍ
ٍ
والثاين َّ
موجودة يف اإلمام جتعله مستح ًقا لذلك
مؤهالت
يكشف عن
إن النص اإلهلي
ُ

املنصب ،وبالتايل ال مانع ْ
صغريا يف عمره طاملا أنَّه يمتلك تلك املقامات
أن يكون اإلمام
ً

والكامالت الوجودية التي تؤهله ملنصب اإلمامة.

الثالثَّ :
إن هذا السؤال إنَّام يصدر ممن ال يعرف حقيقة اإلمام ،وعظم عالقته

برشا مثلنا إال َّ
بالسامءَّ ،
أن عالقته بالسامء تتجاوز احلدود الطبيعية
فإن اإلمام وإن كان ً

للبرش من حيث الفهم والعلم واحلكمة ،وهذا ما تكشف عنه النقاشات والبحوث التي
((( مريم .12
((( مريم  29و .30
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قام هبا اإلمام اجلواد مث ً
ال مع حييى بن أكثم وغريه من فقهاء البالط العبايس يف ذلك

الوقت كام هو مذكور يف الروايات الرشيفة.

وكذلك ما كان يتمتع به اإلمام اهلادي من الفضائل والكامالت التي تبني تلك

العالقة الغيبية بالسامء ،تلك الفضائل التي كانت لإلمام اجلواد واهلادي (سالم اهلل

عليهام) التي دعت أعداءهم إىل اإلقرار بفضلهم وعلمهم ،وبالتايل ال يصح ْ
أن نسأل
كيف صار اإلما ُم أما ًما وهو ال زال صب ًيا.

ٍ
أجوبة دينية ،نضيف جوا ًبا يتامشى مع الفكر
الرابع :باإلضافة إىل ما تقدَّ م من

املادي ،مفاده:

من املس ّلم به لدى اجلميع وجود العباقرة والنوابغ ممن هم صغار السن ،بعمر

ثالث سنوات أو مخس ،فلامذا ال ُيعرتض عىل هؤالء العباقرة كيف أصبحوا كذلك هبذا
العمر الصغري؟!

أن اهلل وهب هلم اً
أن املوحدين يربروهنا عىل َّ
وال شك َّ
عقل خار ًقا ،فلامذا ال ُيربر

هذا األمر جعل اإلمامة لبعض األئمة (سالم اهلل عليهم) يف صغر سنهم؟!

عقيدتنا يف عدد الأئمة عليهم ال�سالم
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف عدد األئمة:

أن األئمة الذين هلم صفة اإلمامة احل ّقة هم مرجعنا يف األحكام الرشعية
ونعتقد َّ

نص
نص عليهم النبي مجيع ًا بأسامئهم ،ثم ّ
املنصوص عليهم باإلمامة اثنا عرش إمام ًاَّ ،
املتقدِّ م منهم عىل من بعده ،عىل النحو اآليت:

 - 1أبو احلسن عيل أيب طالب (املرتىض) املتولد سنة  23قبل اهلجرة واملقتول سنة

 40بعدها.

 - 2أبو حممد احلسن بن عيل (الزكي). )50 - 2( ،

 - 3أبو عبد اهلل احلسني بن عيل (سيد الشهداء).)61 - 3( ،

 - 4أبو حممد عيل بن احلسني (زين العابدين).)95 - 38( ،

 - 5أبو جعفر حممد بن عيل (الباقر).)114 - 57( ،

 - 6أبو عبد اهلل جعفر بن حممد (الصادق).)148 - 83( ،

 - 7أبو إبراهيم موسى بن جعفر (الكاظم).)183 - 128( ،

 - 8أبو احلسن عيل بن موسى (الرضا).)203 - 148( ،
 - 9أبو جعفر حممد بن عيل (اجلواد).)220 - 195( ،

 - 10أبو احلسن عيل بن حممد (اهلادي).)254 - 212( ،
209
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 - 11أبو حممد احلسن بن عيل (العسكري).)260 - 232( ،

 - 12أبو القاسم حممد بن احلسن (املهدي) )...- 256( ،وهو احلجة يف عرصنا

الغائب املنتظر ،ليمأل األرض عدالً وقسط ًا بعد ما ُملئت ظل ًام وجور ًا ».انتهى.
ٍ
كلمة من هذه الكلامت حسا ًبا ،ويف ٍّ
قد حسب الشيخِّ 
كل منها كان له
لكل
مغزى.

فاإلمام ُة احل ّقة:

ٍ
بتنصيب من اهلل  ،ال من البرش ،ال بالشورى وال بالقوة
هي اإلمامة التي تكون

وال غريها مما تقدم من طرق الوصول إىل احلكم وف ًقا لنظرية األمر الواقع.
وهم مرجعنا يف األحكام الرشعية:

هم (سالم اهلل عليهم) مرجعنا يف ِّ
كل األمور املتعلقة يف الدين ،من أصول وفروع

أن األحكام الرشعية تدخل يف ِّ
وثمرهتام األخالق .ولكن بام َّ
كل جماالت احلياة ،فحياتنا
ٍ
ٍ
ٍّ
حكم ،لذا
واقعة إال وهلا
رشعي؛ إذ ما من
حكم
ولكل منها
وأحداث،
وقائع
عبارة عن
َ
ٌ
ٌ
ٌ
ذكرها الشيخ (طيب اهلل ثراه).

املنصوص عليهم باإلمامة:

مفصل يف َّ
اً
أن اإلمامة ال تكون إال بالنص اإلهلي.
وقد تقدّ م احلديث

نص املتقدم منهم عىل من
نص عليهم الرسول مجي ًعا بأسامئهم ،ثم َّ
وأكملَّ :

بعده عىل النحو اآليت:

فيذكر الشيخ َّ
نص عليهم مجي ًعا ،وذكر أسامءهم (سالم
أن الرسول األكرم قد َّ

اهلل عليهم) ،ثم نص اإلمام املتقدِّ م منهم عىل الذي يليه.
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السلا مهيلع ةمئألا ددع يف انتديقع
�شبهة االختالف يف عدد الأئمة:

ٍ
نرشة عنواهنا الشورى ،مفادها:
أثار بعض املشككني ومنهم أمحد الكاتب شبه ًة يف

إن الشيعة اختلفوا فيام بينهم يف عدد أئمتهمَّ ،
َّ
وإن الشيعة افرتقوا فرقتني يف هذا املجال،

إن األئمة اثنا عرش ،والبعض يقولَّ :
فالبعض يقولَّ :
إن األئمة ثالثة عرش .وهذا

ُ
االختالف يرتتب عليه َّ
والدليل عىل بطالنه
أن الشيعة ليسوا عىل حق ومذهبهم باطل،

هو اختالفهم فيام بينهم عىل عدد أئمتهم.

(((

يف مقام اجلواب نقول:

بعد تسليم وجود بعض الروايات التي قد يظهر منها َّ
أن األئمة بعد رسول اهلل

اب َما
ثالثة عرش ،وهذه الروايات مخس ٌة ذكرها الشيخ الكليني يف كتابه الكايف ،جَ 1ب ُ
لاِ
َّص َع َل ْي ِه ْم.
َجا َء فيِ ا ْثن َْي عَشرَ َ والن ِّ
وقد يظهر من هذه الروايات َّ
أن عدد األئمة ثالثة عرش.

(((

((( نُقل عنه النص التايل :وعندما نشأت فكرة حتديد عدد االئمة ،بعد القول بوجود وغيبة االمام
الثاين عرش كان الشيعة االمامية خيتلفون فيام بينهم حول حتديد عددهم باثني عرش أو ثالثة عرش،
إذ برزت يف ذلك الوقت روايات تقول ،بان عدد االئمة ثالثة عرش ،وقد نقلها الكليني يف (الكاىف)
(ج1ص )534ووجدت يف الكتاب الذي ظهر يف تلك الفرتة ونسب إىل سليم بن قيس اهلاليل ،حيث
تقول إحدى الروايات ،ان النبيقال المري املؤمنني« :أنت واثنا عرش من ولدك أئمة احلق».
وهذا ما دفع هبة اهلل بن امحد بن حممد الكاتب ،حفيد أيب جعفر حممد بن عثامن العمري ،الذي كان
يتعاطى (الكالم) الن يؤلف كتابا يف االمامة ،يقول فيه ،ان االئمة ثالثة عرش ،ويضيف إىل القائمة
املعروفة (زيد بن عيل) كام يقول النجايش يف (رجاله)
لاِ
َّص َع َل ْي ِه ْم:
اب َما َجا َء فيِ ا ْثن َْي َع َشرَ والن ِّ
((( الروايات يف الكايف للكليني جَ 1ب ُ
/1احلديث :7
َعن ُزرار َة َق َال س ِمع ُت َأبا جع َف ٍر ي ُق ُ لاِ
إلمام ِم ْن ِ
آل حُم ََّم ٍدُ ك ُّل ُه ْم حُمَدَّ ٌ
ث ِم ْن ُو ْل ِد
َ
َ ْ َ َ ْ
ول «ا ْثنَا َعشرَ َ ا ِ َ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
يِ
يِ
ِ
ها ا ْل َوالدَ ِ
ور ُس ُ
ان.»...
ول اهلل و َع ٌّل مُ َ
َر ُسول اهلل وم ْن ُو ْلد َع ٍّل َ
/2احلديث :9
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ٍ
بجواب تفصييل تارةً ،أي بالتعرض إىل هذه الروايات رواي ًة
ويكون رد هذه الشبهة

رواي ًة ،وإثبات ضعف سندها ،وما توصل إليه العلامء يف بحثهم يف متوهنا بالرجوع

أن تصحي ًفا ،أو ً
إىل مصادر األمهات ،وخالصته َّ
اشتباها من النُساخ حدث يف
خطأ أو
ً
ٍ
حرف ،ترتب عليه داللتها عىل َّ
أن األئمة ثالثة عرش.
إضافة
بجواب إمجايل تار ًة أخرى ،وألن األخري ٍ
ٍ
كاف يف رد هذه الشبهة ،فقد
ويكون

استغنينا عن التعرض لألول .وللجواب اإلمجايل وجهان مها:

ِ
ٍ
بصحة ِّ
كل
كتاب يوصف
األول :من األصول املوضوعية عند الشيعة :عدم وجود

فكل ٍ
ما ورد فيه من الغالف إىل الغالف سوى القرآن الكريمُّ ،
كتاب عندنا سوى القرآن
ِ
وختطئة البعض
خاضع للنقاش ولألخذ والرد ولتصحيح بعض ما ورد فيه
الكريم هو
ٌ
اآلخر.

وصف يعني َّ
أن
وهذا خالف العامة الذين وصفوا بعض كتبهم بالصحاح ،وهو
ٌ

َّ
صحيح ،ويمثل عقيدهتم ودينهم ،والتزامهم هبذا األمر
كل ما موجود بني دفتيها هو
ٌ

ع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل األَن َْص ِ
ت َعلىَ َفاطِ َم َة و َبينْ َ َيدَ هْ َيا َل ْو ٌح فِيه
ار ِّي َق َالَ « :د َخ ْل ُ
اء ِمن و ْل ِدهاَ ،فعدَ د ُت ا ْثنَي عشرَ ِ
ِ ِ
آخ ُر ُه ُم ا ْل َقائِ ُم ،ثَلاَ َث ٌة ِمن ُْه ْم حُم ََّمدٌ وثَلاَ َث ٌة ِمن ُْه ْم َع يِ ٌّل.
َأ ْسماَ ُء األَ ْوص َي ْ ُ َ َ ْ
ْ َ َ
/3احلديث :14
َعن ُزرار َة َق َال :س ِمع ُت َأبا جع َف ٍر ي ُق ُ لاِ
إلمام ِم ْن ِ
آل حُم ََّم ٍد ُك ُّل ُه ْم حُمَدَّ ٌ
ث ِم ْن ُو ْل ِد
َ
َ ْ َ َ ْ
ول« :ا ْثنَا َعشرَ َ ا ِ َ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
يِ
يِ
رس ِ
ها ا ْل َوالدَ ِ
وو ْلد َع ِّل ْب ِن َأ يِب َطال ٍ
بَ ،ف َر ُس ُ
ان».
ول اهللُ 
ول اهلل و َع ٌّل مُ َ
َ ُ
/4احلديث :17
ِ
ِ
َعن َأ يِب الجْ ار ِ
يِ
ول اهلل :إِنيِّ وا ْثن َْي َعشرَ م ْن ُو ْلدي َ
ود َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالَ « :ق َال َر ُس ُ
ْت َيا َع ُّل
وأن َ
ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاِ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْثنَا َعشرَ َ م ْن ُو ْلدي
ِز ُّر األ ْرض َي ْعني أ ْوتَا َد َها وج َبالهََ ا بنَا أ ْوتَدَ اهلل األ ْر َض أ ْن تَس َ
يخ بأ ْهل َها َفإ َذا َذ َه َ
اخ ِ
ت األَ ْر ُض بِ َأ ْهلِ َها ولمَ ْ ُينْ َظ ُروا».
َس َ
/5احلديث :18
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ون آخ ُر ُه ُم
ون ُم َف َّه ُم َ
اء حُمَدَّ ُث َ
ول اهلل :م ْن ُو ْلد َ
ي ا ْثنَا َعشرَ َ نَقيب ًا ن َُج َب ُ
ا ْل َقائِ ُم بِالحَْ ِّق َي ْم ُ
َت َج ْور ًا».
أل َها َعدْ الً َكماَ ُملِئ ْ

السلا مهيلع ةمئألا ددع يف انتديقع
ُيلزمهم باالمتثال واالعتقاد ِّ
بكل ما ورد فيها.
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أما نحن -كأتباع املدرسة اإلمامية -فال كتاب صحيح ًا عندنا سوى القرآن الكريم،

وعليه لو تضمن أثمن الكتب وأمهها ما يخُ الف عقيد ًة ثابتة راسخ ًة ،فرتكه ورفضه ال

خيرج عن احلدود العلمية التي بنينا عليها معارفنا.
ٍ
رواية موجود ٌة يف كتبنا املعرفية واحلديثية إىل قوانني علم
أي
وهذا يعني :خضوع ّ

الرجال وغريها من العلوم ،كعلم الكالم والفقه والقرآن الكريم ،ومن َث ّم َّ
فإن هذه

أن عدد األئمة ثالثة عرش يمكننا ْ
الروايات اخلمس التي قد ُيستظهر منها َّ
أن نرفضها
ٍ
ِّ
سهولة وال تؤثر عىل عقيدتنا يف يشء.
بكل

عالو ًة عىل ذلك َّ
فإن هذه الروايات إما ضعيف ُة السند -و ُك ُّلها كذلك ،-وإما ثبت
ٍ
ٍ
ِ
كلمة فيها ،كام ذكر علامؤنا املحققون يف هذا املجال ،أو
حرف أو
وزيادة
تصحيفها
ٍ
معان كنائية تتوافق مع االعتقاد َّ
يمكن ْ
بأن األئمة اثنا عرش فقط ،كام ذهب
أن تحُ َمل عىل

البعض إىل َّ
أن املقصود منها هو إدخال السيدة الزهراء (سالم اهلل عليها)؛ ألهنا حج ٌة من

ُحجج اهلل ،فيام ذهب البعض إىل َّ
أي ذكر
أن ذلك من باب عطف العام عىل اخلاصّ ،

عيل ثم ذكره ضمن االثني عرش إما ًما ،فمن املمكن محلها عىل هكذا حمامل
اإلمام ٍّ

تتوافق مع عقيدتنا ،هذا بقطع النظر عن سندها الضعيف ،وكوهنا ضعيف ًة بمفرده يكفي
يف عدم االستناد عليها يف ٍ
أمر فقهي اً
فضل عن ال َع َقدي.

بل يمكن اجلزم بوقوع خطأٍ من النُساخ (تصحيف) عندما كتبوا الكايف ،أو ربام

عوضا عن أحد عرش
يكون
اشتباها من نفس الشيخ الكليني كام لو كتب اثني عرش ً
ً

مرتسخ يف الذهن َّ
ٌ
أن االئمة اثنا عرش.
ملا هو
وجزمنا بوقوع االشتباه هذا مل ِ
يأت اعتبا ًطا ،بل يتأتى من ذكر الشيخ هذه
لاِ
الروايات اخلمسة يف ٍ
َّص َع َل ْي ِه ْم،).
اب َما َجا َء فيِ ا ْثن َْي عَشرَ َ والن ِّ
باب سماّ ه بـ( َب ُ
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ٍ
أن األئمة ثالثة عرش يف ٍ
روايات ُّ
تدل عىل َّ
باب ما عقده إال ل ُيثبت فيه
فال ُيعقل أن يثبت

عقيدته َّ
بأن األئمة من بعد النبي هم اثنا عرش.

كام أنَّه قد ذكر يف هذا الباب عرشين رواية لالستدالل هبا عىل َّ
أن األئمة اثنا

عرش ،ومن ضمنها ذكر هذه الروايات الدا ّلة عىل َّ
أن األئمة ثالثة عرش!

ومن هنا يمكن اجلزم بوقوع اخلطأ أو االشتباه من الشيخ الكليني ،ولكننا نج ّله

عن هذا اخلطأ ،فلربام صدر من أحد النُساخ ،ومعه ال تكون هذه الروايات معارض ًة

لعقيدتنا يف َّ
أن األئمة اثنا عرش فقط.

الثاينَّ :
إن من األمور ا ُملس ّلمة لدى الشيعة ،والتي ال خيتلف فيها اثنان ،من عوامهم

أن أئمتنا وخلفاء النبي هم اثنا عرش إما ًما ال غري ،بل َّ
فضل عن خواصهم يف َّ
اً
إن
معروف باالثني عرشية.
مذهبنا
ٌ
نعم ،ن ُِقل َّ
أن الذي قال بتلك املقالة هو هبة اهلل بن أمحد بن حممد الكاتب ،ا ُملكنّى

بأيب نرص ،واملعروف بابن برنية ،وكان قد حرض يف جملس أيب احلسني بن أيب شيبة

أن يتقرب إىل دنيا أيب احلسني فكتب له كتا ًبا ،ذكر فيه َّ
العلوي الزيدي ،فأراد هبة اهلل ْ
إن

األئمة ثالثة عرش ،بإضافة (زيد بن عيل) لكون الرجل (أيب احلسني) زيدي ًا.
ٍ
بحديث جاء يف كتاب ُسليم بن قيس اهلاليل ،وتلك
وقد احتج هبة اهلل عىل ذلك
الرواية من إحدى الروايات اخلمسة التي ذكرها الشيخ الكليني ومفاده أن «األئمة اثنا

عرش من ولد أمري املؤمنني».

(((

((( قد عدَّ ابن الغضائري وجود هذه الرواية يف كتاب سليم بن قيس إحدى العالمات عىل وضعه.
وأجاب عنه العالمة التسرتي بقوله «انه من سوء تعبري الرواة وإال فمثله يف الكايف أيض ًا موجود»،
ولزيادة الفائدة :نذكر ترمجة هبة اهلل عىل ما ورد يف مستدركات علم الرجال للنامزي الشاهرودي ج8
ص  141 – 140رقم ()15863
هبة اهلل بن أمحد بن حممد الكاتب أبو نرص املعروف بابن برنية :هكذا عنونه النجايش والعالمة ،ثم

السلا مهيلع ةمئألا ددع يف انتديقع
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واخلالصةَّ :
أن الشيعة مل يفرتقوا فرقتني كام ذهبت إليه الشبهة ،وإنّام هم ُمطبقون

عىل َّ
أن األئمة اثنا عرش ،وأما (هبة اهلل) الذي أراد الدنيا فكتب كتا ًبا يتقرب به إىل دنيا

أيب احلسني العلوي الزيدي ،فهو شا ٌذ نادر.

فعقيدتنا يف األئمة هَّأنم اثنا عرش ،وأما من ا ّدعى سوى ذلك ْ
بأن زاد عىل ذلك أو

خارج بدعواه هذه عن املذهب.
أنقص فهو
ٌ

قاال :وكان يتعاطى الكالم وحيرض جملس أيب احلسني بن الشبيه العلوي الزيدي املذهب ،فعمل له
كتاب وذكر أن األئمة ثالثة عرش مع زيد بن عيل بن احلسني واحتج بحديث يف كتاب سليم بن قيس
اهلاليل أن األئمة اثنا عرش من ولد أمري املؤمنني.
وزاد النجايش عىل ذلك :أنه كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أيب جعفر حممد بن عثامن العمري .وله
كتاب يف اإلمامة ،وكتاب يف أخبار أيب عمرو وأيب جعفر العمريني .ورأيت أبا العباس بن نوح قد عول
عليه يف احلكاية يف كتابه أخبار الوكالء .وكان هذا الرجل كثري الزيارات .وآخر زيارة حرضها معنا يوم
الغدير سنة أربعامئة بمشهد موالنا أمري املؤمنني .انتهى.
وظاهره اعتامد أيب العباس عليه.
ونقل العالمة املامقاين عن الفاضل التفريش أنه علق عىل قول النجايش( :واحتج بحديث  -الخ) :أنه
ليس يف كتاب سليم بن قيس أن األئمة اثنا عرش من ولد أمري املؤمنني ،بل فيه :أن األئمة ثالثة عرش
من ولد إسامعيل وهم رسول اهلل مع األئمة االثني عرش ،فكأنه اشتبه عىل النجايش أو غريه .انتهى.
أقول :ولو فرض وجود احلديث ال يدل عىل أن األئمة ثالثة عرش ألن الكالم بعد قوله (اثنا عرش)
منقطع ،فكأنه يقال :األول معلوم والباقي من ولد من يكونون؟ فأجاب :من ولد أمري املؤمنني .فتدبر
جيدا.

عقيدتنا يف املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف
قال:

«عقيدتنا يف املهدي:

إن البشارة بظهور (املهدي) من ولد فاطمة يف آخر الزمان ليمأل األرض قسط ًا

وعدالً بعد ما ُملئت ظل ًام وجور ًا  -ثابت ٌة عن النبي بالتواتر ،وسجلها املسلمون مجيع ًا

فيام رووه من احلديث عنه عىل اختالف مشارهبم.
ِ
بالفكرة ا ُملستحدثة عند (الشيعة) دفع إليها انتشار الظلم واجلور،
وليست هي
يصورها بغض املغالطني
فحلموا بظهور من يطهر األرض من رجس الظلم ،كام يريد أن ّ

غري املنصفني.

ولوال ثبوت (فكرة املهدي) عن النبي عىل وجه عرفها مجيع املسلمني وتشبعت

يف نفوسهم واعتقدوها ملا كان يتمكن مدعو املهدوية يف القرون األوىل كالكيسانية
ٍ
ومجلة من العلويني وغريهم ،من خدعة الناس واستغالل هذه العقيدة فيهم
والعباسيني

طلب ًا للملك والسلطان ،فجعلوا ادعاءهم املهدوية الكاذبة طريق ًا للتأثري عىل العامة
وبسط نفوذهم عليهم.

ونحن مع إيامننا بصحة الدين االسالمي وأنّه خامتة األديان اإلهلية وال ترتقب دين ًا

آخر إلصالح البرش ،ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واسترشاء الفساد يف العامل عىل

وجه ال جتد للعدل والصالح موضع قدم يف املاملك املعمورة ،ومع ما نرى من انكفاء

املسلمني أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه يف مجيع املاملك اإلسالمية ،وعدم
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ٍ
أن ننتظر الفرج
التزامهم
بواحد من األلف من أحكام اإلسالم  -نحن مع كل ذلك ال ُبدّ ْ

بعودة الدين االسالمي إىل قوته ومتكينه من إصالح هذا العامل املنغمس بغطرسة الظلم

والفساد.

ثم ال يمكن أن يعود الدين اإلسالمي إىل قوته وسيطرته عىل البرش عامة ،وهو عىل

ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختالف معتنقيه يف قوانينه وأحكامه ويف أفكارهم عنه،

وهم عىل ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات يف قوانينه والضالالت يف
ادعاءاهتم.

عظيم جيمع
مصلح
أن يعود الدين إىل قوته إال إذا ظهر عىل رأسه
نعم ال يمكن ْ
ٌ
ٌ
ٍ
بعناية
الكلمة ويرد عن الدين حتريف املبطلني ،ويبطل ما ألصق به من البدع والضالالت
ٍ
ٍ
وبلطف إهلي؛ ليجعل منه شخص ًا هادي ًا مهدي ًا ،له هذه املنزلة العظمى والرياسة
ربانية

العامة والقدرة اخلارقة ليمأل األرض قسط ًا وعدالً بعد ما ُملئت ظل ًام وجور ًا.

ُ
أن طبيعة الوضع الفاسد يف البرش البالغة الغاية يف الفساد والظلم ،مع
واخلالصة ّ

اإليامن بصحة هذا الدين وأنّه اخلامتة لألديان  -يقتيض انتظار هذا املصلح (املهدي)،
إلنقاذ العامل مما هو فيه.

وألجل ذلك آمنت هبذا االنتظار مجيع الفرق املسلمة ،بل األمم من غري املسلمني

أن هذا املصلح املهدي هو
أن الفرق بني اإلمامية وغريها هو أن اإلمامية تعتقد ّ
غري ّ
معروف ولد سنة  256هجرية وال يزال حي ًا ،هو ابن احلسن العسكري
معني
ٌ
شخص ٌ
ٌ

واسمه (حممد).

وذلك بام ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من والدته

واحتجابه.

وإن كان اإلمام خمفي ًا،
أن تنقطع اإلمامة وحتول يف عرص من العصورْ ،
وال جيوز ْ

شلا هجرف هللا لجع يدهملا يف انتديقع
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ليظهر يف اليوم املوعود به من اهلل الذي هو من األرسار اإلهلية التي ال يعلم هبا إال

هو.

وال خيلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه املدة الطويلة معجز ًة جعلها اهلل له،

وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إمام ًا للخلق وهو ابن مخس سنني يوم رحل

والده إىل الرفيق األعىل ،وال هي بأعظم من معجزة عيسى إذ ك ّلم الناس يف املهد صبي ًا
و ُب ِع َ
ث يف الناس نبي ًا.
وطول احلياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي ُيتخ ّيل أنّه العمر الطبيعي ال يمنع

أن الطب بعد مل يتوصل إىل ما يمكنه من تعمري حياة
فن الطب وال حييلها ،غري ّ
منها ُ
االنسان.

فإن اهلل قادر عىل ك ُِّل ٍ
يشء ،وقد وقع فع ً
ال تعمري نوح وبقاء
وإذا عجز عنه الطب ّ
ٌ

عيسى كام أخرب عنهام القرآن الكريم ..ولو َّ
شك الشاك فيام أخرب به القرآن فعىل

اإلسالم السالم.

أن يتساءل املسلم عن إمكان ذلك وهو يدّ عي اإليامن بالكتاب العزيز.
ومن العجب ْ

أن نذكره يف هذا الصدد ونذكِّر أنفسنا به أنّه ليس معنى انتظار هذا
ومما جيدر ْ

أن يقف املسلمون مكتويف األيدي فيام يعود إىل احلق من دينهم،
املصلح املنقذ (املهدي)ْ ،

وما جيب عليهم من نرصته واجلهاد يف سبيله واألخذ بأحكامه ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر.

ٌ
وواجب عليه السعي
مكلف بالعمل بام أنزل من األحكام الرشعية،
بل املسلم أبد ًا
ٌ

��ب عليه أن يأمر
ملعرفتها عىل وجهها الصحيح بالطرق املوصلة إليها حقيقة وواج ٌ

باملعروف وينهى عن املنكر ما متكّن من ذلك وبلغت إليه قدرته « ُك ُّلكم راعٍ ،و ُك ُّلكم
ٌ
مسؤول عن رعيته».
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بمجرد االنتظار للمصلح املهدي واملبرش اهلادي،
فال جيوز له التأخر عن واجباته ُ
فإن هذا ال ي ِ
سق ُط تكليف ًا ،وال يؤجل عمالً ،وال جيعل الناس مه ً
ال كالسوائم ».انتهى.
ّ
ُ

َّ
إن قضية اإلمام املهدي متثل قضي ًة حموري ًة يف الدين اإلسالمي؛ لذا سنحاول
ٍ
أمور مهمة ذكرها الشيخ يف ط ّيات حديثه عنها،
التفصيل فيها نو ًعا ما ،ملعاجلة

ٍ
مستقلة ،يف ٍّ
َ
كل منها نتناول
مباحث
وأخرى من املناسب أن نتعرض إليها ،عىل شكل
جان ًبا من جوانب هذه القضية.

املبحث األول:

هل �إنَّ الق�ضية املهدوية من خمت�صات ال�شيعة؟
من املس َّلم به َّ
أن القضية املهدوية مما تؤمن هبا املدرسة اإلمامية كام سيأيت تفصيله

بإذن اهلل ،وهناك من عزا ظهور هذا االعتقاد يف الشيعة؛ نتيج ًة لتعرضهم لبعض
الظروف القاسية كام ادعى ذلك أمحد الكاتب وغريه؛ إذ قالوا :هّإنا فكرة ُمستحدثة عند

مروا هبا من ظلم وطغيان وما شابه ،ولكي يوفروا
الشيعة نتيج ًة للظروف الصعبة التي ّ

قبس ٍ
أمل يعيشون من أجله ،اخرتعوا هذه القضية.
ألنفسهم َ

فهل القضية املهدوية من خمتصات الشيعة؟ بمعنى أنه ال توجد فرقة عقائدية وال

فكر إنساين يؤمن هبا؟

للجواب عن ذلك ال ُبدَّ من البحث خارج الدائرة اإلمامية ،ولكي يكون البحث

اً
متسلسل ال ُبدَّ من التدرج شي ًئا فشي ًئا يف البحث حتى نصل إىل املعتقد اإلمامي ،ضمن

املطالب التالية:

املطلب األول :هل القضية املهدوية قضية إنسانية؟
املطلب الثاين :ما هو اعتقاد أهل الديانات الساموية والوضعية بالقضية املهدوية؟

املطلب الثالث :ما هو اعتقاد أهل السنة بالقضية املهدوية؟ وفيه:

اً
أول :الروايات التي أثبتت القضية املهدوية.

ثان ًيا :شبهة عدم ذكر البخاري ومسلم ألحاديث املهدي دليل عىل بطالهنا!
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املطلب الرابع :ادعاء املهدوية ٌ
دليل عىل صحة القضية املهدوية ،وفيها:

اً
أول :أسباب الدعاوى املهدوية.
ثان ًيا :أقسام الدعاوى املهدوية.

ثال ًثا :اخلطوط العامة للدعاوى املهدوية.
راب ًعا :كيف نواجه مدعي املهدوية؟

خامسا :طرق النقاش يف القضايا املهدوية.
ً

املطلب الأول :هل �إنَّ الق�ضية املهدوية ق�ضية �إن�سانية؟
ٍ
بشكل عام ،أو قل :نظرية املنقذ أو املخلص ،باالعتقاد
تتلخص القضية املهدوية

َّ
شخصا ما يأيت يف آخر الزمان؛ ليزيل الظلم عن وجه املعمورة ،ويمأل الدنيا
بأن هناك
ً
ٍ
وعدل ،ويحُ ول األرض إىل ٍ
اً
شخصا حيقق املدينة الفاضلة بحسب
دنيوية ،أو
جنة
قس ًطا
ً
ِّ

تعبري أفالطون.

َّ
إن القضية املهدوية بشكلها العام املتقدم -أو قل نظرية املنقذ أو ا ُملخ ِّلص بقطع

النظر عن شخص ذلك املنقذ وذلك املخلص -إنَّام هي يف احلقيقة قضي ٌة تنطلق من
ٍ
ٍ
إنسان مل
أي
أسس متينة متتد جذورها إىل املايض السحيق ،بل جتدُ أثرها جل ًيا يف ضمري ِّ
يمت ضمريه ،ومن ثم فهي قضي ٌة إنسانية؛ ألهنا:
ُ

ٍ
اً
واضح؛ إذ َّ
إن فكر ًة
أسس تارخيية رصينة وقوية جدً ا ،وهذا األمر
أول :تنطلق من
ٌ
ٍ
تتمحور حول ٍ
ٍ
شخص ُيزيل الظلم ويحُ ّل حمله العدل ،وتتعاقب
واحد وهو ظهور
حمور

عليها العصور واألجيال واحلضارات عىل اختالف معتقداهتا وممارساهتا وطقوسها،
هي بال أدنى ٍ
شك فكر ٌة متأصلة يف النفوس ،متتد بجذورها يف املايض السحيق.
ثان ًيا :هي من األمور الفطرية؛ إذ َّ
إن لألمور الفطرية خصائص وصفات ،ومن

����� ������������������������������������

223

مثلَّ ،
أمهها اشرتاك مجيع البرش فيها ،كمسألة اجلوع اً
أمر مشرتك بني مجيع
فإن الشعور به ٌ

البرش عىل اختالف توجهاهتم الدينية والسياسية ،بل وعىل اختالف مراحلهم العمرية

وأجناسهم وأعراقهم.

وقد اشرتك بالقضية املهدوية مجيع البرش عىل اختالف دياناهتم الساموية والوضعية،

مما يكشف عن فطرية هذه الفكرة ويزيدها قوة.
فهي قضية تتناغم مع فطرة اإلنسان ا ُمل ِحبة للخري؛ إذ َّ
إن اإلنسان ــ كام يذكر علم

النفس ــ قد ُفطِر عىل عدة ٍ
أمور :حب اجلامل ،وحب االستطالع (الفضول العلمي)،

وحب التدين أي ْ
أن يكون له إل ٌه يعبده ،ومنها حب اخلري ،والقضية املهدوية تتناغم مع

ألنا جتلب اخلري عىل
حب اخلري ،ولو بأدنى مستوياته وهو حب اإلنسان اخلري لنفسه؛ هَّ

أحس الشخص باألمان وتطبيق العدل عىل اجلميع،
أقل التقادير لنفس اإلنسان ،فإذا ّ
َّ
أمر يتوافق مع ح ِّبه للخري عىل األقل
وأن حقوقه سيأخذها تام ًة ال نقص فيها ،فهذا ٌ

لذاته.

املطلب الثاين :ما هو اعتقاد �أهل الديانات ال�سماوية والو�ضعية بالق�ضية املهدوية؟
مل تقترص القضية املهدوية يف إطارها العام (نظرية املخلص) عىل الوجدان اإلنساين

والفطرة البرشية وحسب ،بل جتد خيوطها واضح ًة يف مجيع الديانات .فقد استأثرت
ٍ
ٍ
واضح يف الرتاث الديني سامو ًيا كان أم وضع ًيا ،نذكر منها(((:
بحيز
� اً
أول :الديانات ال�سماوية:
أ /الديانة اليهودية:

ووصلنا منها عدة أمور تتصل بجذور القضية املهدوية ،وهي:

((( انظر :حقيقة االعتقاد باإلمام املهدي املنتظر  -املحامي أمحد حسني يعقوب  -ص 159 – 154
ط .املجمع العاملي للمبلغني.
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 /1التأكيد عىل الفكرة الرئيسية ،أي َّ
أن هناك مهد ًيا سيزيل الظلم من عىل األرض

وحيل حمله العدل.

 /2اإلشارة العامة إىل أصول املهدي النسبية ،فذكرت أنَّه من نسل إسامعيل،

عظيم.
وأنَّه واحدٌ من اثني عرش اً

 /3اإلشارة إىل الظروف واملخاطر التي ستحيط بوالدته.

بأن اهلل  سيغيبه عن الناس من أجل ْ
رصحت الديانة اليهودية َّ
أن حيفظه،
ّ /4

وسيظهره بعد ذلك يف الوقت املناسب.
ب /الديانة املسيحية:

أش��ارت إىل عهد الظهور ،وركّ��زت عىل ظهور السيد املسيح عىل وجه

خاصا .وهذا ال يتعارض مع الديانة اإلسالمية؛ إذ َّ
أن
اخلصوص ،وركزت عليه
ً
تركيزا ً
خاصا ،وإنّه سيصيل خلف اإلمام املهدي.
دورا ً
للسيد املسيحً 
ج/الديانة اإلسالمية:

اً
مفصل.
وسيأيت احلديث عنها

ثان ًيا :الديانات الو�ضعية:
فقد اعتقد الزرادشتيون بفكرة الظهور ،واعتقدوا َّ
أن منقذهم هو هبرام شاه الذي

اً
وعدل.
سيمأل األرض قس ًطا

فيام اعتقد املجوس بعودة أرشيدو.
أما البوذيون فقد اعتقدوا بعودة بوذا.

وتنقل بعض املصادر َّ
أن اإلسبان آمنوا بعودة ملكهم روذريق.
َّ
وأن املغول اعتقدوا بعودة جنكيز خان.
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وأن مسيحيي األحباش اعتقدوا بعودة ملكهم ثيودور.

ومثل هذه االعتقادات نجدها عند قدماء املرصيني ويف كتب الصينيني القديمة.

أضف إىل ذلك َّ
فإن بعض املفكرين ذك��روا يف كتاباهتم ما يشري إىل اعتقادهم

بالقضية املهدوية ،أو قل بنظرية املنقذ أو املصلح بقطع النظر عن شخصيته ،فالفيلسوف
االنكليزي برت راند راسل يقولَّ :
«إن العامل بانتظار مصلح يوحد العامل حتت عل ٍم واحد
ٍ
وشعار واحد».
كام ن ُِقل عن أينشتاين صاحب النظرية النسبية املعروف أنَّه قالَّ :
«إن اليوم الذي

يسود العامل كله الصلح والصفا ويكون الناس متحابني ليس ببعيد».

وأما الفيلسوف االنكليزي برنارد شو فلديه كتاب باسم (اإلنسان والسوبر مان)،

قائل« :يلوح لنا َّ
ع ّلق عليه الكاتب عباس حممود العقاد اً
أن سوبر مان (شو) ليس

باملستحيلَّ ،
وأن دعوته إليه ال ختلو من حقيقة ثابتة».

وبشكل جمملَّ ،
فإن أصحاب هذه الكلامت وإن اختلفوا فيمن هو ذلك املنقذ ،أو

املخلص أو املصلح ،حتى اعتقد بعضهم َّ
أشخاصا كانوا معروفني قد اختفوا يف
بأن
ً
ٍ
ظروف اكتنفها الغموض ،أو هَّأنم كانوا مشهورين وماتوا ،واعتقدوا بعودهتم ،إال هَّأنم
قد آمنوا مجي ًعا بفكرة ظهور املنقذ َّ
حمتاج إليه ،وهو الذي سيعمل عىل إنقاذ
وأن العامل
ٌ

البرشية وحتقيق السعادة وإحالة األرض إىل جنة دنيوية ،وهي ال ختتلف عماّ ورد يف
وجورا».
ً
الروايات من انه «سيمأل األرض قس ًطا وعدلاً بعدما ُملئت ظلماً
املطلب الثالث :ما هو اعتقاد �أهل ال�سنة بالق�ضية املهدوية؟
من الواضح جدً ا ِّ
لكل ُمطلع َّ
أن االعتقاد باملهدي هو من االعتقادات الثابتة

والراسخة عند مدرسة اخللفاء ،فهي قضية مفروغ منها وقد آمنوا هبا .نعم ،هناك
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تفق عليها ،يد ُّلنا
اختالفات بيننا وبينهم يف التفاصيل ،ولكن أصل الفكرة املهدوية ُم ٌ
ُ

عىل ذلك ما ورد يف كتبهم احلديثية من روايات.

عالو ًة عىل هذا الدليل فإن هناك مؤيدً ا هلا وهو ادعاء املهدوية ،والذي سنتناوله يف

ٍ
مطلب مستقل ،بعد االستدالل بالروايات.

مجيع الكتب احلديثية سوى صحيحي البخاري
وقد ذكرت القضي َة املهدوي َة
ُ

ومسلم ،فلم يذكراهنا –كام قيل-؛ لذا كان ال ُبد من تناول تلك الروايات اً
أول ،ليكون

ما بعدها يف معاجلة عدم ذكر ذينك الصحيحني هلا.

اً
�أول :بع�ض الروايات العامية التي �أثبتت الق�ضية املهدوية.
ذكرت هذه الروايات يف عدد من الكتب احلديثية ،هي:

 /1سنن الرتمذي :وهو الكتاب الذي قيل عنه« :من كان يف بيته هذا الكتاب

كتاب معتمدٌ عندهم ،ويقدسونه وحيرتمون ما فيه،
نبي يتكلم»((( ،فهو
ٌ
فكأنام يف بيته ٌّ
ٌ
حديث قال عنه الرتمذي:
وقد ذكر فيه الرتمذي عدة أحاديث عن املهدي ،ومنها

(حديث صحيح) ونصه التايل:

حدثنا عبيد بن أسباط بن حممد القريش ،أخربنا أيب ،أخربنا سفيان الثوري عن

عصام بن هبدلة عن زر عن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل« :ال تذهب الدنيا حتى

رجل من ِ
يملك العرب ٌ
أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي».

(((

كتاب قال عنه ابن اإلعرايب :لو أن رج ً
ال مل يكن عنده
 /2سنن أيب داوود :وهو
ٌ

من العلم إال املصحف الذي يف كتاب اهلل ،ثم هذا املصحف ،مل حيتج معهام إىل يشء من
((( فضائل سنن الرتمذي لإلسعردي ص .32
((( سنن الرتمذي  -الرتمذي  -ج  - 3ص .343
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العلم البتة.

(((

وقد ذكر أحاديث عديدة أيض ًا ،ومنها(((:

حدثنا عثامن بن أيب شيبة ،ثنا الفضل بن دكني ،ثنا فطر عن القاسم بن أيب بزة ،عن

أيب الطفيل ،عن عيل رىض اهلل تعاىل عنه ،عن النبي قال« :لو مل يبق من الدهر إال يوم
لبعث اهلل رجال من أهل بيتي يمألها عدال كام ملئت جورا».

ومنها :حدثنا أمحد بن إبراهيم ،ثنا عبد اهلل بن جعفر الرقي ،ثنا أبو املليح احلسن بن

عمر ،عن زياد بن بيان ،عن عيل بن نفيل ،عن سعيد بن املسيب ،عن أم سلمة ،قالت:

سمعت رسول اهلل يقول« :املهدى من عرتيت من ولد فاطمة»(((.

 /3سنن ابن ماجة :ويف سنن ابن ماجة أيض ًا ذكر العديد من هذه األحاديث

ومنها(((:

حدثنا هدية بن عبد الوهاب ،ثنا سعد بن عبد احلميد بن جعفر ،عن عيل بن زياد

الياممي ،عن عكرمة بن عامر ،عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة ،عن أنس بن مالك،

قال :سمعت رسول اهلل يقول« :نحن ولد عبد املطلب سادة أهل اجلنة ،أنا ومحزة

وعىل وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي».

من اجلدير باإلشارة إليهَّ ،
أن النبي يف حديثه هذا قد ركّز عىل عبد املطلب

يف قوله« :نحن ولد عبد امللطلب» ،وال ُبدَّ أن يكون الرتكيز عليه لسبب ،ومن سياق
أن ذلك السبب هو الفخر ،مما يعني أنه قد كان عبد املطلب اً
احلديث َّ
أهل الفتخار

((( تاريخ اإلسالم للذهبي ج  27ص .166
((( سنن أيب داود  -ابن األشعث السجستاين  -ج  - 2ص .310
((( سنن أيب داود  -ابن األشعث السجستاين  -ج  - 2ص .310
((( سنن ابن ماجة  -حممد بن يزيد القزويني  -ج  - 2ص .1368
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ٍ
بكافر قد مات عىل غري دين اهلل  كام
النبي باالنتساب إليه؟ وهل يصح أن يفتخر
يدّ عون؟!

الإمام املهدي يف كلمات املعا�صرين من مدر�سة اخللفاء:
ورد ذكره يف كلامت بعض العلامء املعارصين ،نقترص بالذكر عىل اثنني فقط:
 /1مقالة الشيخ نارص الدين االلباين.

للشيخ األلباين مقال ٌة بعنوان (حول املهدي)ُ ،نشرِ ت يف جملة التمدن اإلسالمي ،قال

َ
يف املقدمة ما نصه« :أما مسألة املهدي فل ُيعلم َّ
أحاديث كثري ًة صحيح ًة،
أن يف خروجه

كبري منها له أسانيد صحيحة».
ٌ
قسم ٌ
 /2الشيخ حممود الغرباوي.

وهو املفتش بوزارة األوقاف يف مديرية أوقاف اجليزة ،قال يف مقدمة كتابه (برشى

البرش يف حقيقة املهدي املنتظر) ما نصه« :فقد وردت األحاديث بال نزا ٍع مؤكد ًة ظهور
بعضا».
قوي بعضها ً
املهدي املنتظر منها الصحيح ومنها احلسن ومنها ما ُي ّ

(((

كام ذكر يف الفصل األول من نفس الكتاب يف (ص  )11ما نصه« :روى أحاديث

املهدي أكثر املحدثني منهم :اإلمام أمحد بن حنبل ،واإلمام الرتمذي ،واإلمام أبو داوود،

واإلمام ابن ماجة ،والطرباين ،والبزاز ،واحلاكم ،وأبو يعيل ،وغريهم من أئمة احلديث
واملعاجم واألسانيد».

مما تقدّ م يتبني ِّ
وضوح َّ
ٍ
أمر
بكل
أن أصل قضية خروج املنقذ أو ا ُملخ ِّلص أو املهدي ٌ
مفرو ٌغ عنه عند اإلنسانية مجعاء.
((( برشى البرش يف حقيقة املهدي املنتظر -الشيخ حممود الغرباوي -ص  /5دار الكتاب العريب –
الطبعة األوىل .2004
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وينتج عن هذا األمر عدة نتائج:

َّ
مصدرا من مصادر القضية؛ كوهنا موجودة عند
/1إن القضية متينة ،وهذا يمثل
ً

مجيع البرشية.

واضحا إىل النرص املهدوي.
/2وهذا سريسم لنا طري ًقا
ً

ثان ًيا� :شبهة عدم ذكر البخاري وم�سلم لأحاديث املهدي.
خاصا بالشيعة ،بل يمتد ليشمل املسلمني
تقدّ م أن االعتقاد بالقضية املهدوية ليس ً

أيضا .ولكن رغم ذلك ،فقد أشكل بعض أهل العناد اً
قائل :لو كان االعتقاد باملهدي من
ً

املعتقدات اإلسالمية ،والنبي قد بشرّ به ألخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام،

واحلال هَّأنام مل يذكراه ،إ ًذا ال صحة له.

ّ
وإن الذي ن ّظر هلذه الفكرة هو عبد الرمحن بن حممد بن خلدون صاحب املقدمة

املتويف سنة  808هجرية ،فحاول االستدالل بعدم ختريج البخاري ومسلم ألحاديث

املهدي عىل بطالن االعتقاد به .وافقه يف ذلك أمحد أمني املرصي ،بقوله :ومما يشهد

بالفخار للبخاري واملسلم هَّأنام مل تترسب إليهام من هذه األحاديث ْ
وإن ترسبت إىل
غريمها من الكتب.

مؤرخ ،وعليه فليس له احلق يف ْ
ومن املعلوم َّ
ٌ
أن يدُ َّس أنفه يف علم
أن ابن خلدون

ٌ
فضول منه ال مربر له .ولكن مع ذلك نرد هذه الشبهة ،ومن
الرجال واحلديث ،وهذا
ٍ
مقدمة.
املناسب قبل الولوج يف ذلك ذكر
تعريف موجز للبخاري وم�سلم:
البخاري هو حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن مغرية بن بردزيه البخاري ،وبردزيه

جمويس ومات عىل املجوسية ،وأما ا ُملغرية فقد أسلم عىل يدي اليامن اجلعفي وايل بخارى.
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ُيذكر َّ
أن قول البخاري بخلق القرآن يف املحنة املعروفة بـ(حمنة خلق القرآن) تسبب
يف ِ
نقمة الناس عليه وطرده من بلدهم.

وحمنة خلق القرآن :مسأل ٌة كالمية فكرية ولكن عظم اخلالف فيها حتى بلغ

مبلغ سفك الدماء ،موضوعها أن كالم اهلل  حادث أم قديم ،وقد كانت السلطات

احلاكمة تبدّ ل رأهيا يف املسألة مع تبدّ ل اخلليفة ،فمن وافقه عاش يف سالم ،ليكون الظلم
والترشيد وربام القتل من نصيب من خيالفها يف ذلك .وكانت السلطة آنذاك تقول بقدم

القرآن فأصدرت األوامر بطرده من البالد وبمقاطعته.

ويذكر َّ
أن شيخ البخاري (حممد بن حييى الذهيل) قال :القرآن كالم اهلل غري خملوق،

ومن زعم لفظي بالقرآن خملوق فهو مبتدع ،وال يجُ الس ،وال ُيكلم ،ومن ذهب بعد هذا

إىل حممد بن إسامعيل فاهتموه ،فإنه ال حيرض جملسه إال من كان عىل مذهبه.

(((

فانقطع عنه الناس بعد هذه احلادثة سوى مسلم بن احلجاج صاحب صحيح

مسلم ،وأمحد بن سلمة.

وأم��ا مسلم ،فهو مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي

النيسابوري ،وكان حيرض جملس ٍّ
كل من البخاري وشيخه ،حتى قال حممد بن حييى يف

أن القرآن خملوق) فال ُّ
حيل له ْ
أحد جمالسه« :أال من قال باللفظ (أي َّ
أن حيرض جملسنا»،
فأخذ مسلم رداءه فوق عاممته وقام عىل رؤوس الناس وخرج من املجلس.
ٍ
وجوه:
وبعد هذه املقدمة ،نرشع يف اجلواب عن الشبهة بعدّ ِة

(((

ٍ
قاعدة عند العامة تقيض َّ
بأن ما مل يوجد يف البخاري
الوجه األول :عدم وجود

ومسلم ُووجد يف غريمها من املصادر فهو باطل ،إذ إهنام مل جيمعا بني دفتي كتابيهام َّ
كل
((( انظر :التاريخ الصغري للبخاري ج 1ص ( 16املقدمة).
((( انظر :التاريخ الصغري للبخاري ج 1ص ( 16املقدمة).
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ما يف الدين اإلسالمي.

ٍ
يصح ْ
عقيدة ما بعدم ذكر أحاديثها يف البخاري
أن نستدل عىل بطالن
وعليه فال
ُّ

ومسلم؛ َّ
ألن الزم االستدالل عىل بطالن أحاديث املهدي بعدم ورودها يف البخاري
اً
ومسلم ،هو َّ
وفقها وسلوكًا وسياس ًة يف
أن البخاري ومسلم قد ذكرا كل الدين
أصول ً
أحاديثهم ،ومل يقل أحدٌ هبذا الالزم اً
فضل عن القول بصحته.

ٍ
بأنام مل يذكرا َّ
بل َّ
حديث صحيح ،بل اختارا
كل
رصحا هّ
إن نفس البخاري ومسلم ّ

أحاديث صحيح ًة سطراها يف صحيحيهام .من ذلك قول البخاري« :مل أخرج يف هذا

تركت من الصحيح أكثر.
صحيحا وما
الكتاب إال
ُ
ً
ٍ
عبارة أخرى يقول :ما أدخلت يف كتايب اجلامع اال ما صح ،وتركت من
و يف
(((

الصحيح؛ حتى ال يطول.

(((

كام َّ
أن مسلم القشريي كذلك مل يذكر كل األحاديث الصحيحة ،كام نقل ابن الصالح

عنه قوله :ليس كل يشء عندي صحيح وضعته هنا  -يعني يف كتابه (الصحيح)  -إنام

وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه.

(((

ويف أخرى يقول :إنام أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ،ومل أقل إن ما مل

أخرجه من احلديث يف هذا الكتاب فهو ضعيف.

(((

بأن َّ
صحيح ،وهذا ال يعني َّ
فهام يرصحان ًّ
كل ما مل خيرجاه
بأن كل ما أخرجاه هو
ٌ

رصحا بذلك كام تقدَّ م .وعليهَّ ،
فإن االستدالل عىل
ليس بصحيح وضعيف ،بل وقد ّ
((( مقدمة فتح الباري عىل رشح صحيح البخاري البن حجر/ج/1ص.5
((( مقدمة فتح الباري عىل رشح صحيح البخاري البن حجر/ج/1ص.5
((( صحيح ابن حبان ج 1ص  6مقدمة التحقيق.
((( رشح صحيح مسلم للنووي ج 1ص .26
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ٍ
أي ٍ
أمر؛ لعدم ذكره يف كتابيهام غري صحيح.
بطالن عقيدة أو ِّ

أن تصحيح ِّ
الوجه الثاين :يبدو َّ
حكم عام؛ لذا
كل ما يف صحيح مسلم والبخاري
ٌ

ُع ِرف عن مدرسة اخللفاء هَّأنا تعدمها دينها الذي تدين به ،قال النووي« :ثم ما كان يف
صحيحي البخاري ومسلم أو يف أحدمها اقترص عىل إضافته إليهام حلصول الغرض وهو

صحته ،فإن مجيع ما فيهام صحيح».

(((

بيدَ َّ
أن األمر خالف الواقع؛ فقد وجد بعض العلامء يف البخاري ومسلم من

األحاديث ما ال يمكن احلكم بصحته ،بل ووجدوا ما يلزم منه أمور فاسدة كثرية مما ال
أيضا ،مما حدا هبم –أو ببعضهم عىل األقل -إىل التنازل عن احلكم بصحة
يسكت عنه ً

ِّ
كل ما فيهام.

ومن أولئك :األلباين حيث نقل عنه يف السلسلة الصحيحة/ج /6ص 93يف

تعليقه عىل أحد األحاديث ،ما نصه« :هذا الشذوذ يف هذا احلديث ٌ
مثال من عرشات
ِ
األمثلة التي ُّ
جهل بعض الناشئني الذين يتعصبون لصحيح البخاري وكذا
تدل عىل

بأن َّ
لصحيح مسلم تعص ًبا أعمى ،ويقطعون َّ
كل ما فيهام صحيح».

وقال ابن حجر« :أخرج البخاري عن مرسوق عن أم رومان ...وهى أم عائشة

وهم ،مل يسمع مرسوق من أم رومان ...ألهنا توفيت
طرف ًا من حديث اإلفك ،وهو ٌ

يف عهد النبي وكان ملرسوق حني توفيت ست سنني قال وخفيت هذه العلة عىل

البخاري ،وأظن مسلام فطن هلذه العلة فلم خيرجه له.»...

(((

بل إنه نُقل أن البخاري ومسلم ما كانا يتعامالن مع كتب بعضهام عىل أن كال ما

فيهام صحيح ،فقد قال الباجي املالكي« :وقد أخرج البخاري أحاديث اعتقد صحتها
((( األذكار النووية -النووي -ص .14
((( مقدمة فتح الباري البن حجر ص .371
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تركها مسلم ملا اعتقد فيها غري ذلك وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها تركها
البخاري ملا اعتقد فيها غري معتقده وهو يدل عىل أن االمر طريقه االجتهاد ملن كان من

أهل العلم هبذا الشأن وقليل ما هم».

(((

َ
أحاديث قاال
وهذا يعني أنّه كام اشتبه البخاري ومسلم وأوردا يف صحيحيهام

بأنا ضعيفة ،ف ُيحتمل هَّأنام تركا أحاديث صحيحة ومل خيرجاها يف
هَّإنا صحيحة وتبينّ هّ

اشتباها منهام وظنّا هَّأنا ضعيفة وموضوعة( .هذا إذا أردنا أن نحسن الظن
صحيحيهام
ً

طبع ًا).

ستدل عىل بطالن ِّ
ومن ثم فال ُي ُّ
كل ما مل خيرجاه من أحاديث ،ومنها أحاديث

املهدي..

ٍ
أن البخاري ومسلم اً
إن ما تقدّ م يبتني عىل َّ
الوجه الثالثَّ :
حديث
أي
فعل مل خيرجا َّ

األمر فيه نقاش؛ وذلك ألننا عندما
يتعلق باملهدي ال رصاح ًة وال باإلشارة ،وهذا
ُ

نتابع صحيحيهام نجدُ فيهام أحاديث مضامينها متعلقة ومتصلة باملهديْ ،
وإن مل ُيرصحا

باسمه ،تد ُّلنا عليها أحاديث صحيحة وبنفس املضامني وردت يف غريمها ُمرصح ًة باسم

املهدي ،فتكون بذلك ُمفرسة ملا أهبِم من تلك األحاديث يف صحيحي البخاري ومسلم.
وأما سبب عدم ذكر البخاري ومسلم اسم املهدي فيها ،فلربام لتعمد اإلهبام منهام،

فإن أردنا ْ
ْ
أن نُحسن الظن هبام فقد يكون بسبب خطأ من قبل النساخ.

وعىل هذا ال يمكن لنا القولَّ :
إن البخاري ومسلم مل خيرجا أحاديث عن اإلمام

املهدي يف كتابيهام ،وبذا تنتفي دعوى ابن خلدون من رأس.

((( اجلرح والتعديل لسليامن بن خلف بن سعد ،ابن أيوب الباجي املالكي ج 1ص .286

مناذج عن تلك الأحاديث:
النموذج األول :روى مسلم بسنده عن أيب الزبري أنَّه سمع جابر بن عبد اهلل يقول:

سمعت النبي يقول« :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم
القيامة ،فينزل عيسى بن مريم فيقول أمريهمَ :
تعال ِّ
إن بعضكم عىل
صل بنا ،فيقول :الَّ ،

بعض أمراء تكرم َة اهلل هلذه األمة».

(((

ٍ
واإلهبام يف كلمة أمريهم« :فيقول أمريهمَ :
تعال ِّ
حديث
صل بنا» ،والتي وردت يف

آخر عن رسول اهلل« :ينزل عيسى بن مريم فيقول أمريهم املهديَ :
تعال ِّ
صل بنا،
ٍ
األمة».
أمري
فيقول :الَّ ،
بعض تكرم َة اهلل هلذه ّ
إن بعضهم ُ

(((

النموذج الثاين :روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة ،قال رسول اهلل« :كيف

أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ،وإمامكم منكم».

(((

والكلمة املبهمة يف الرواية (إمامكم) ،وهي التي تفرسها الرواية التي أخرجها

املروزي يف الفتن واملقديس يف عقد الدرر عن عبد اهلل بن عمر قال« :املهدي الذي ينزل

عليه عيسى بن مريم ويصيل خلفه عيسى».

(((

النموذج الثالث :روى مسلم بسنده عن أيب سعيد وعن جابر بن عبد اهلل قاال :قال

رسول اهلل« :يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده».

(((

واإلهبام كام هو واضح يف كلمة (خليفة) ،وقد فرسهتا رواية امحد عن أيب سعيد

((( صحيح مسلم (ج 1ص .)95
((( ينابيع امل��ودة لذوي القرى للقندوزي ج 3ص 343ب 85والصواعق املحرقة البن حجر
ص.164
((( صحيح البخاري (ج 4ص ،)143ويف صحيح مسلم (ج1ص .)194
((( الفتن لنعيم بن محد املروزي ص  ،230وعقد الدرر للمقديس ص .230
((( صحيح مسلم (ج 8ص .)185

اخلدري قال :قال رسول اهلل« :أبرشكم باملهدي يبعث يف أمتي عىل اختالف من
الناس وزالزل فيمأل األرض قسطا وعدال كام ملئت جورا وظلام يرىض عنه ساكن

السامء وساكن األرض يقسم املال صحاح ًا .فقال له رجل :ما صحاح ًا؟ قال :بالسوية

غنى ،ويسعهم عدله ،حتى يأمر منادي ًا
بني الناس .قال :ويمأل اهلل قلوب أمة حممدً 
فينادى فيقول :من له يف مال حاجة ،فام يقوم من الناس إال رجل ،فيقول :ائت السدان،
يعنى اخلازن ،فقل له :إن املهدى يأمرك أن تعطيني ماالً ،فيقول له :احث ،حتى إذا جعله
يف حجره وأبرزه ندم ،فيقول :كنت أجشع أمة حممد نفس ًا َأو عجز عني ما وسعهم.

قال :فريده ،فال يقبل منه ،فيقال له :إنا ال نأخذ شيئ ًا أعطيناه ،فيكون كذلك سبع

سنني أو ثامن سنني أو تسع سنني ،ثم ال خري يف العيش بعده .أو قال :ثم ال خري يف احلياة

بعده».

(((

وقال عنه اهليثمي :قلت رواه الرتمذي وغريه باختصار كثري ،رواه أمحد بأسانيد

وأبو يعىل باختصار كثري ورجاهلام ثقات.

(((

الوجه الرابع :تواتر أحاديث املهدي.

َّ
تصح لو كانت قليل ًة ،ومل يصل احلدُّ فيها
إن شبهة ضعف أحاديث املهدي إنّام ُّ

إىل التواتر .والتواتر :من الدرجات العليا لتوثيق احلديث ،واحلال أن األحاديث فيه

تصح هذه الشبهة.
متواترةٌ؛ فال ُّ

رصح مجل ٌة من العلامء واحلفاظ واملحدثني العامة بتواتر أحاديث املهدي.
وقد ّ

ومن أولئك العلامء:

 /1قال أبو احلسن اآلبري :قد تواترت األخبار واستفاضت بكثرة رواهتا [أي

((( مسند أمحد بن حنبل ج 3ص .37
((( جممع الزوائد للهيثمي ج 7ص .314
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أحاديث املهدي] عن املصطفى بخروجه [أي املهدي] ،وأنه من أهل بيته ،وأنه يمأل
األرض عدالً ،وأنه خيرج مع عيسى (عىل نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم) فيساعده
عىل قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطني ،وأنه يؤم هذه األمة ،ويصيل عيسى خلفه.

(((

 /2حممد بن رسول احلسيني الربزنجي ،تويف  1103ه ،فقد قال يف كتابه اإلشاعة

يف أرشاط الساعة :الباب الثالث يف االرشاط العظام واالمارات القريبة التي تعقبها
الساعة وهي أيضا كثرية فمنها املهدي وهو أوهلا ،واعلم أن األحاديث الواردة فيه عىل

اختالف رواياهتا ال تكاد تنحرص.

(((

وقال أيض ًا :قد علمت أن أحاديث وجود املهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من

عرتة رسول اهلل من ولد فاطمة بلغت حد التواتر املعنوي فال معنى إلنكارها.

(((

وقال أيض ًا :وغاية ما ثبت باألخبار الصحيحة الكثرية الشهرية التي بلغت حد

التواتر املعنوي وجود اآليات العظام التي منها بل أوهلا خروج املهدي وأنه يأيت يف آخر

الزمان من ولد فاطمة يمأل األرض عدال كام ملئت ظلام.

(((

والتواتر منه لفظي :كتواتر حديث «من كنت مواله فهذا عيل مواله» الذي ُذ ِكر

هبذه األلفاظ من مجاعة عن مجاعة وهكذا إىل ْ
أن يصل إىل رسول اهلل ،ومن دون أي
تغيري فيها .ومنه املعنوي ،أي التواتر باملعنى ،ولكن مع اختالف اللفظ ،بأن تكون ّ
كل
األلفاظ تشري إىل معنى واحد ،وقد ثبت إسنادها مجي ًعا إىل رسول اهلل.

 /3وقال السفاريني يف عقيدته املسامة (بالدرة املضية يف عقيدة الفرقة املرضية):

((( الصواعق املحرقة البن حجر اهليتمي ص .167
((( اإلشاعة يف أرشاط الساعة (.)87
((( اإلشاعة يف أرشاط الساعة (.)112
((( اإلشاعة يف أرشاط الساعة (.)189

وم��ا أت��ى يف النص من أرشاط

ف���ك���ل���ه ح�����ق ب��ل��ا ش���ط���اط

منها اإلم���ام اخل��ات��م الفصيح

حم���م���د امل����ه����دي وامل���س���ي���ح

وقال أيضا يف رشحها :كثرت األقوال يف املهدي حتى قيل :ال مهدي إال عيسى،

والصواب الذي عليه أهل احلق :إن املهدي غري عيسى ،وإنه خيرج قبل نزول عيسى،

وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر املعنوي ،وشاع ذلك بني علامء
السنة حتى عد من معتقداهتم.

(((

املطلب الرابع :ادعاء املهدوية ٌ
دليل على �صحة ق�ضيتها.

ٍ
وجه عرفها مجيع
قال الشيخ« :ولوال ثبوت فكرة املهدي عن النبي عىل

املسلمني وتشبعت يف نفوسهم واعتقدوها ،ملا كان يتمكن ُمدّ عو املهدوية يف القرون
ِ
خدعة الناس واستغالل
األوىل كالكيسانية والعباسيني ومجلة من العلويني وغريهم من
هذه العقيدة فيهم طل ًبا للملك والسلطان ،فجعلوا ادعاءهم للمهدوية الكاذبة طري ًقا

للتأثري عىل العامة وبسط نفوذهم عليهم».

ٍ
تقدَّ م االستدالل بروايات مدرسة اخللفاء عىل َّ
صبغة
أن القضية املهدوية ذات

إسالمية ،وكُنا قد ذكرنا َّ
أيضا وهو ادعاء املهدوية،
أن هناك ما يؤيد صحة هذه القضية ً

وهو ما ذكره الشيخ يف هذا املقطع.

وعليه ،ف َّ
��إن فكرة اإلم��ام املهدي هي فكر ٌة ح ّقة عىل األق��ل عىل املستوى

اإلسالمي ،وال يمكن ملسل ٍم عىل األقل ْ
أن ينكر هذه العقيدة أو يقول ببطالن أصل
فكرهتا.

ويمكن طرح خالصة ما يريد إثباته الشيخ يف هذا املقطع ليكون مؤيدً ا لفكرة

املهدي ،عىل شكل مقدمات متسلسلة ونتيجة:

((( رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش ج  33ص  ،921و اإلمام املهدي عند أهل السنة (ج 2ص.)20
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املقدمة األوىلَّ :
إن هناك مدعني للمهدوية يف القرون األوىل ،أي القرون القريبة من

زمن النص ،حيث كان املعصومون موجودين ،وحيث كان بعض الصحابة أو التابعني

موجودين.

املقدمة الثانية :انقسم الناس عىل إثر ذلك إىل قسمني :فمنهم من صدَّ ق هذه

الدعاوى ،واتبع من كان يزعم أنّه املهدي ،ومنهم اعرتض ومل يؤمن به.

املقدمة الثالثة :مل يكن اعرتاض القسم الثاين من الناس عىل نفس فكرة املهدي ،فهو

ُيس ِّلم هبا و ُيذعن هلا ،إال َّ
أن اعرتاضه كان لعدم انطباق مواصفات املهدي عىل مدعي
املهدوية آنذاك.

النتيجــة :هذا يعني َّ
أن الناس يف ذلك الوقت مؤمنون بأصل فكرة املهدي ،بل هي

من املسلامت عندهم؛ لذا مل يعرتضوا عىل أصل الفكرة ،وإنَّام اعرتضوا عىل التطبيق.
هذا من جانب.

ٍ
ٍ
جانب آخر َّ
خصوصا املناصب الدينية،
منصب من املناصب
فإن املدعي ألي
ومن
ً

أن يدّ عي منص ًبا معرت ًفا به من املسلمني؛ ليستطيع ْ
عاد ًة ما حياول ْ
أن حيكمهم بذلك
املنصب ،كا ّدعاء األمويني والعباسيني هّأنم خلفاء رسول اهلل؛ ولذا حكموا الناس

أن َّ
باسم اإلسالم رغم َّ
كل أفعاهلم كانت ضد اإلسالم ،وعليه فهذا الذي يدّ عي املهدوية
مل يدّ ِعها إال بعد علمه برسوخها بني الناس ،ليحاول من خالهلا حكم الناس.

وقد ا ّدعاها الكثري ،فهي إذن من القضايا الراسخة بني الناس واملتسامل عليها

عندهم.

بيان :يف الدعاوى املهدوية الباطلة والنقا�ش فيها:

ولتوضيح الدعاوى املهدوية ،ال ُبدَّ من التعرف عىل أسباهبا اً
أول ،وأقسامها ثان ًيا،
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تم ذلك كان ال ُبدَّ من التعرض إىل كيفية مواجهتها،
واخلطوط العامة هلا ثال ًثا ،فإذا َّ

ٍ
مطالب مخس ٌة
بشكل عام ،فهذه
وإمتا ًما للفائدة نذكر طرق النقاش يف القضية املهدوية
ُ

سنتناوهلا تبا ًعا:

اً
أول :أسباب الدعاوى املهدوية
ثان ًيا :أقسام الدعاوى املهدوية

ثال ًثا :اخلطوط العامة للدعاوى املهدوية
راب ًعا :كيف نواجه مدعو املهدوية؟

خامسا :طرق النقاش يف القضايا املهدوية
ً
� اً
أول� :أ�سباب الدعاوى املهدوية:
حيث َّ
إن الفكرة املهدوية كانت ثابتة وراسخة يف أذهان الناس ،وحيث هَّإنا منصب

قيادي ُيلزم الغري باالتباع ،بل ذلك املنصب يعطي لصاحبه أولوية يف الترصف باألموال
بل وبالنفوس؛ لذلك كثرت الدعاوى املهدوية.

وأن تكون مسموع َة الكلمة ،وحيث َّ
ب التسلطْ ،
إن
والنفس اإلنسانية عادة تحُ ُّ

عظيم جدً ا ،ويلزم منه ْ
أن يكون هذا الشخص هو اآلمر والناهي
املنصب املهدوي
ٌ
واملترصف يف أموال بل ونفوس الناس ،لذا جتد أن بعض أصحاب النفوس املريضة

اً
سبيل للوصول اىل
حالوا خداع بسطا َء من الناس ،وقد اختذوا من ادعاء املهدوية

مآرهبم.

فالنفس املريضة ،وعظم املنصب ،وحب التملك ،من أهم أسباب أ ّدعاء املهدوية.
ثان ًيا� :أق�سام الدعاوى املهدوية:
بمتابعة الظروف التي نشأت فيها الدعاوى املهدوية يمكن ْ
أن نقسم أصل الدعاوى
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إىل ثالثة أقسام(((:

األول :من نُسبت إليه املهدوية وهو مل ِ
يدعها ،وهو بري ٌء منها.
الثاين :من ا ّدعاها بدافع حب الرئاسة واجلاه ،وربام ُخ ِدع فيها.

الثالث :من ا ّدعى املهدوية بخطة من االستعامر وإيعاز منهم.

وهذه األقسام تقري ًبا هي األقسام العامة الدعاء املهدوية ،وسنذكر ِّ
لكل قسم منها

نامذج:

مناذج من الق�سم الأول :من ُن�سبت �إليه املهدوية وهو منها بريء:

الفرقة الأوىل :الكي�سانية:

وهذه الفرقة كان اتباعها يدّ عون َّ
أن املهدي هو حممد بن أمري املؤمنني املعروف

وسميت بـ(الكيسانية) نسب ًة إىل كيسان.
بابن احلنفيةُ ،

أما من هو كيسان؟ فقد اختلف العلامء عىل أقوال ،هي:
 /1حممد بن احلنفية ،وكان يسمى بكيسان.

 /2موىل ألمري املؤمنني ،أو ملحمد بن احلنفية نفسه .وقيل :كان هو املن ِّظر هلذه

الفرقة.

إن البعض اهتم املختار بأنه يدّ عي َّ
 /3املختار بن ُعبيدة الثقفي ،حيث َّ
أن ابن

احلنفية هو املهدي.

 /4صاحب رشطة املختار الذي كان يكنى بـ(أيب عمرة) .وقيل كان هو املن ِّظر هلذه

الفرقة.

أن حممد ًا بن احلنفية ُّ
أجل من ْ
ومن الواضح جدً ا َّ
أن يدّ عي مثل هذه الدعوى وهو

((( انظر :ا ّدعياء املهدوية -أمحد الفرج اهلل -مركز الدراسات االسرتاتيجية.
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منها بريء؛ بل «أن حممدا ريض اهلل عنه مل يدع قط اإلمامة لنفسه ،وال دعا أحدا إىل

اعتقاد ذلك فيه»(((.

وقد روي أن أبا خالد الكابيل كان خيدم حممد بن احلنفية دهرا ،وما كان يشك أنه

إمام ،حتى أتاه يوما فقال :إن يل حرمة ،فأسألك برسول اهلل وبأمري املؤمنني إال أخربتني:
أنت االمام الذي فرض اهلل طاعته؟

فقال :عيل ،وعليك ،وعىل كل مسلم اإلمام عيل بن احلسني.

فجاء أبو خالد إىل عيل بن احلسني ،فلام سلم عليه قال له :مرحبا بك يا كنكر،

ما كنت لنا بزوار! ما بدا لك فينا؟

فخر أبو خالد ساجد ًا هلل تعاىل ملا سمعه منه ،وقال :احلمد هلل الذي مل يمتني حتى

عرفت إمامي.

قال :كيف عرفت؟

قال :إنك دعوتني باسمي الذي سمتني به أمي ،ولقد كنت يف عامء من أمري،

ولقد خدمت حممد بن احلنفية عمرا ،فناشدته اليوم :أنت إمام؟ فأرشدين إليك فقال:
هو اإلمام عيل ،وعليك ،وعىل اخللق كلهم ،فلام دنوت منك سميتني باسمي الذي

سمتني به أمي ،فعلمت أنك االمام الذي فرض اهلل عيل وعىل كل مسلم طاعته.

(((

من �أهم عقائد الكي�سانية:

ٍ
َّ
ألحد من
/1إن املهدي هو ابن احلنفية ،وهو ويص أمري املؤمنني؛ لذا فليس
أن ُي ِ
أن خيالفه ،أو خيرج عن إمامته ،أو حتى ْ
أهل بيته ْ
شهر السيف -أي يقوم بثورة -إال

بإذنه .وبعضهم ذهب إىل إمامته بعد أخويه احلسنني ،وبعضهم إىل إمامته بعد
((( الفصول املختارة للشيخ املفيد ص  300و بحار األنوار ج 37ص .5
((( اخلرائج واجلررائح لقطب الدين الراوندي ج 1ص .261
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أبيه أمري املؤمنني (((،وهذا يعني َّ
أن كلاًّ من خروج اإلمام احلسن للحرب عىل
أيضا ،وخروج اإلمام احلسني كان ٍ
بإذن من ابن احلنفية ،بل قالوا:
معاوية ،وصلحه ً
َّ
إن احلسن واحلسني (سالم اهلل عليهام) لو خرجا من دون إذنه لضلاّ  ،والعياذ باهلل.
َّ
/2إن من خالف حممدً ا بن احلنفية فهو كافر ومرشك.

/3إن خروج املختار للطلب بثأر اإلمام احلسني كان ِ
َّ
بإذن ابن احلنفية.

وأما املربر لدعوى مهدوية ابن احلنفية ،فالظاهر ــ واهلل العامل ــ استنادهم إىل ما

«ن املهدي اسمه اسمي» ،فطبقوا احلديث عىل ابن احلنفية،
ورد عن النبي األكرمَّ :

أن االحاديث التي قالتَّ :
ولكنهم تناسوا َّ
أيضا:
إن اسم املهدي كاسم النبي قالت ً
«إنَّه من ولد فاطمةَّ ،»
وأن ابن احلنفية ليس من ولدها.

وبعد ْ
حي مقيم يف جبل
أن مات ابن احلنفية ادعت الكيسانية عدم موته ،وأنَّه ٌ
رضوى من جبال هتامة ،وأنَّه جيلس بني ٍ
أسد ونمر حيفظانهَّ ،
وأن عنده عينيني جتريان

بعسل ٍ
ٍ
وماء ،وأنَّه غاب وسيعود بعد غيبته ليمأل األرض قس ًطا وعدالً.
ٍ
وجود اليوم.
وهذه الفرقة منقرضة ليس هلا أي

الفرقة الثانية :الفرقة الباقرية:

وهم من ادعوا َّ
أن اإلمام حممد الباقر بأنّه هو املهدي.

الفرقة الثالثة :الناوو�سية:
«وهم الذين قالوا :إن جعفر بن حممد حي مل يمت وال يموت حتى يظهر

وييل أمور الناس ،وأنه هو املهدي وزعموا أهنم رووا عنه أنه قال« :إن رأيتم رأيس

قد أهوى عليكم من جبل فال تصدقوه ،فإين أنا صاحبكم» وأنه قال هلم« :إن جاءكم
((( الحظ :كليات يف علم الرجال للشيخ السبحاين ص .406
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من خيربكم عني أنه غسلني وكفنني فال تصدقوه ،فإين صاحبكم صاحب السيف».

وهذه الفرقة تسمى الناووسية ،وسميت بذلك لرئيس هلم من أهل البرصة يقال له

فالن بن فالن الناووس[ .وقيل َّ
إن اسمه (عبد اهلل بن ناووس)].

وقال عبد القاهر :وهم أتباع رجل من أهل البرصة كان ينتسب إىل (ناووس) هبا

وهم يسوقون اإلمامة إىل جعفر الصادق بنص الباقر عليه وأنه املهدي املنتظر.

وقال الشهرستاين قريبا منه ; غري أنه قال :هم أتباع رجل يقال له ناووس».

(((

ومن أهم عقائدهم باإلضافة إىل ادعائهم َّ
أن املهدي هو اإلمام جعفر الصادق،

هَّأنم قالوا بإمامة ستة أئمة :اإلمام عيل ،واإلمام احلسن ،واإلمام احلسني ،واإلمام

زين العابدين ،واإلمام الباقر ،واإلمام الصادق (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني).
وهذه الفرقة ليس هلا وجود اليوم.

الفرقة الرابعة :املباركية:

نشأت بعد وفاة اإلمام الصادق ،وزعموا َّ
أن اإلمامة بعد اإلمام الصادق

كانت ملحمد بن إسامعيل بن اإلمام الصادق؛ العتقادهم َّ
أن أمر اإلمامة كان إلسامعيل
بن اإلمام الصادق ،ولكنّه تويف يف حياة اإلمام الصادق ،فانتقلت اإلمامة بعد

استشهاد اإلمام الصادق إىل (حممد) وهو ابن اسامعيل بن اإلمام الصادق.

وسميت الفرقة بـ(املباركية)؛ نسب ًة إىل رئيسهم :مبارك الذي كان عبدً ا إلسامعيل

ابن اإلمام الصادق.

الفرقة اخلام�سة :الإ�سماعيلية:
وهي من الفرق الباطنية التي انتسبت إىل إسامعيل بن اإلمام الصادق ،وهلا
((( انظر :كليات يف علم الرجال للشيخ السبحاين ص .409 – 408
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امتدا ٌد إىل هذا اليوم ،وهلا ٌ
فرق عديدة.

قال النوبختي :فرقة زعمت أن االمام بعد جعفر بن حممد ،ابنه إسامعيل بن جعفر

وأنكرت موت إسامعيل يف حياة أبيه ،وقالوا :كان ذلك عىل جهة التلبيس من أبيه عىل

الناس ،ألنه خاف فغيبه عنهم ،وزعموا أن إسامعيل ال يموت حتى يملك األرض
ويقوم بأمر الناس ،وأنه هو القائم ألن أباه أشار إليه باإلمامة بعده ،وقلدهم ذلك له

وأخربهم أنه صاحبه ،واإلمام ال يقول إال احلق ،فلام ظهر موته علمنا أنه قد صدق وأنه
القائم وأنه مل يمت وهذه الفرقة هي اإلسامعيلية اخلالصة.

(((

كام ادعى البعض َّ
أن زيدً ا بن عيل الشهيد هو املهدي ،ولكن عقائد الزيدية اليوم ال

ألن اسمه ليس بمحمدَّ ،
تقول هبذا ،ونستبعده؛ وذلك َّ
وأن أغلبية من نُسبت املهدوية

إليهم كانوا حيملون اسم حممد.

الق�سم الثاين :من ادعى املهدوية بدافع حب الرئا�سة واجلاه واملن�صب ،ومنها:

ال�شخ�صية الأوىل :حممد املح�ض(((.
وهو حممد بن عبد اهلل بن احلسن املثنى بن اإلم��ام احلسن املجتبى املعروف
((( كليات يف علم الرجال للسبحاين ص ً 410
نقال عن فرق الشيعة :الصفحة ..89
((( ترجم له السيد اخلوئي يف معجم رجاله (ج 17ص  250 – 249رقم  )11110بام نصه:
حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن :ابن عيل بن أيب طالب ،أبو عبد اهلل املدين :ذكر ابن داود
( )1391من القسم األول والسيد التفرييش ( )481واملريزا يف رجاليه ،واملوىل القهبائي :عد الشيخ
إياه يف رجاله من أصحاب الصادق ،وأنه قتل سنة ( )145باملدينة ،وزاد ابن داود قوله « :امللقب
بالنفس الزكية» .والنسخة املطبوعة خالية عن ذكره.
ثم إن حممدا هذا أدعى اخلالفة ،دعا الصادق جعفر بن حممد إىل بيعته ،وتكلم معه بكالم غليظ
حتى بلغ االمر إىل أنه أمر بحبسه سالم اهلل عليه ،وكان الصادق يعظه ويرصفه عام أراد ،وخيربه بأن
االمر ال يتم له ،ولكنه مل يصغ إىل ذلك ،وأرص عىل ما أراد حتى انتهى االمر إىل قتله ،راجع الكايف:
اجلزء  ،1باب ما يفصل به بني دعوى املحق واملبطل يف أمر اإلمامة ( ،)81احلديث .17
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بـ(املحض) ،وقد ثار قبيل ظهور الدولة العباسية ،وكان املنصور الدوانيقي من أنصاره؛

ليسقط الدولة األموية.

وقد ابتدعوا حدي ًثا عن النبي مضمونه« :املهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم

تربيرا هلذه الدعوى .وممن بايعه عىل أنَّه املهدي :أبوه عبد اهلل بن حممد ،واملنصور
أيب» ً
الدوانيقي.

وتذكر الروايات َّ
أن اإلمام الصادق أخربهم بأنَّه ليس صاحب هذا األمر ،وأنَّه

سيقتل ،ولكنهم مل يصدقوه ،بل البعض رماه باحلسد!

ٍ
ٌ
مطلب
موكول إىل البحث والتحقيق؛ ألننا يف مقام بيان
وقيل :إنَّه تاب ،واألمر
تارخيي ليس إال ،وكانت هناية أمره كام تنبأ اإلمام الصادق ،حيث ُقتِل.

ال�شخ�صية الثانية :اخلليفة العبا�سي امللقب باملهدي.
وهو حممد بن عبد اهلل املنصور الدوانيقي اخلليفة العبايس امللقب باملهدي ،وقد اختذ

مربرا الدعائه املهدوية باالستناد إىل نفس احلديث
من كون اسمه (حممد بن عبد اهلل) ً

املبتدع عن الرسول األكرم املذكور آن ًفا .وممن بايعه أبوه املنصور الدوانيقي ،بل

وروى الصفار باسناده ،عن املعىل بن خنيس ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل إذ أقبل حممد بن عبد اهلل
بن احلسن فسلم ،ثم ذهب ،ورق له أبو عبد اهلل ودمعت عينه ،فقلت له :لقد رأيتك صنعت به ما
مل تكن تصنع ،قال« :رققت له ،ألنه ينسب يف أمر ليس له ،مل أجده يف كتاب عيل يف خلفاء هذه األمة،
وال ملوكها».
وروى عن عبد اهلل بن جعفر ،عن حممد بن عيسى ،عن صفوان ،عن العيص بن القاسم ،قال :قال
يل أبو عبد اهلل« :ما من نبي وال ويص وال ملك إال يف كتاب عندي ،واهلل ما ملحمد بن عبد اهلل فيه
اسم» .بصائر الدرجات :اجلزء  ،4باب  ،2يف األئمة عندهم الكتب التي فيها أسامء امللوك ،احلديث
.6
أقول :الروايات يف أن حممدا هذا أدعى اخلالفة ومل ينته بنهي الصادق ،حتى انتهى أمره إىل القتل
متعددة...
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وكان يدعو إىل مبايعته عىل أنَّه هو املهدي.

وكان السبب الرئييس وراء ادعاء هاتني الشخصيتني املهدوية هو الوصول إىل

علم َّ
أن البعض أحىص عدد مدعي املهدوية فكانوا مخسني
مآرهبام يف اجلاه والرئاسة .اً
أيضا.
شخصية ،دفع أغلبيتهم إىل هذا االدعاء اجلاه والرئاسة ً

الق�سم الثالث :من كانت لال�ستعمار يدٌ يف ادعائه املهدوية ،ويربز يف هذا املجال:

علي بن حممد امللقب بالباب:

ذكروا أن جاسوس ًا روس ًيا جاء إىل إيران ،وأقام فيها فرتة ثم جاء إىل العراق ،مرتد ًيا

أن اسمه الشيخ (عيسى لنكراين) ،عىل حني ّ
الزي الديني ،ومدع ًيا َّ
أن اسمه احلقيقي كان

(كنياز دالكوركي)!

وتعرف عىل رجل يرشب احلشيشة
ويقال إنَّه حرض درس السيد كاظم الرشتيَّ ،

اسمه عيل حممد ،وكان هذا اجلاسوس يستغل الفرتة التي كان يفقد هبا عيل حممد عقله،

وخياطبه بلقب صاحب الزمان.

يف بادئ األمر أنكر عيل حممد عليه هذا األمر ،حتى أقنعه بذلك يف يو ٍم من األيام

وبدأ يوحي إليه ،فرشع بادعاء أنّه الباب ،أي الباب إىل اإلمام املهدي ،وظهرت

دعوته اً
رفضا ثم ذهب إىل إيران ،فانترشت دعوته عىل أنَّه الباب،
أول يف كربالء والقت ً
ثم تطور أمره وأصبح يدّ عي أنَّه هو اإلمام املهدي وأسس الفرقة البهائية.

وتذكر بعض الروايات َّ
أن ً
نقاشا دار فيام بينه وبني بعض العلامء ،وترك دعواه،
ولكن احلاكم اجلديد أمر بإعدامهِ ،
فأعدم .وبقطع النظر عماّ إذا تاب أو الَّ ،
فإن ادعاءه
املهدوية ما جاء إال ٍ
بيد من االستعامر؛ لتشق الوحدة اإلسالمية ،ومن ثم الوصول إىل
مآرهبا.
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واليوم نجد العديد من املدعني للمهدوية ،الذين نجهل األي��ادي اخلفية التي
منصبني من قبل ٍ
دول
حتركهم ،والتي متوهلم بأموال طائلة ،مما يرجح احتامل كوهنم ّ
هلا مصالح يف نرش مثل هذه الدعاوى ،سواء كانت ترتدي زي اإلسالم أو غريه ،بل
أيضا.
ويمكن االطمئنان بذلك ً

ثال ًثا :اخلطوط العامة لدعاوى ال�سفارة واملهدوية:
عىل الرغم من اختالف دوافع دعاوى السفارة واملهدوية واختالف أقسامها ،إال

هَّأنا تشرتك بخطوط عامة يمكن ْ
أن نالحظها فيمن يدّ عي السفارة أو املهدوية ،وهي:
اخلط األول :إلغاء مسألة التقليد.

ٍ
عمل يقوم به مدعو املهدوية أو السفارة؛ ألنَّه ينتج نتيجتني مهمتني
وهو أول

كلتامها تصب يف صاحلهم ،ومها:

األوىل :ضامن رجوع الناس أليهم ،وهذا مما يؤدي إىل فصل املجتمع عن املرجعية،

فيبقى املجتمع كغن ٍم بال را ٍع يدخل فيها الذئب يصنع ما يشاء.
الثانية :أن احلقوق الرشعية ستؤول إليهم.

ٍ
لدليل ملموس عىل حقانية الدعوى.
اخلط الثاين :ال وجود

َّ
فإن مجيع أدلتهم تستند إىل الرؤى واالستفتاح بالقرآن وما شاكل ذلك ،وأما األدلة

التي دعا إليها الرشع إلثبات مثل هكذا دعاوى من قبيل املعجزات أو الدليل القطعي،

فهم عاجزون عنها.

كي َّ
أن أحد هؤالء
وهذا من أهم سبل فضحهم وكشف بطالن دعواهم ،كام ُح َ
ٍ
يشء سوى أنَّه طلب منه إزاء
املدعني ذهب إىل أحد العلامء ،فلم يناقشه األخري يف

إيامنه به أن يعيد إىل حليته البيضاء سوادها .وهي الطريقة التي كان اعتمدها احلسني بن
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روح يف رد بعض املدّ عني(((..

اخلط الثالث :ال جمال للرتيث يف تصديق الدعوى.
فإما ْ
أن تؤمن أو تكفر.

اخلط الرابعُّ :
كذاب أرش.
كل من ال يؤمن بالدعوى فهو
ٌ
ٍ
كلمة يقوهلا أو ينقلها سواء كان
وإذا كان كاذ ًبا فال ُيسمع كالمه وال ُيصدّ ق يف أية

عن املدعي أو غريه ولو كانت آي ًة أو رواي ًة.

حممد الكاتب ابن بنت ُأ ّم كلثوم بنت أيب جعفر العمري ،قال :لـماَّ
((( ورد عن أيب نصـر هبة اهلل بن ّ
أراد اهلل تعاىل أن يكشف أمر احللاّ ج و ُي ِ
ظهر فضيحته ويخُ زيه ،وقع له َّ
عيل
أن أبا سهل إسامعيل بن ّ
فوجه إليه يستدعيه ،وظ َّن َّ
أن أبا سهل كغريه من
وتتم عليه حيلتهَّ ،
النوبختي ممَّن جتوز عليه خمرقته ُّ

يستجره إليه فيتمخرق (به) ويتسوف بانقياده عىل غريه،
الضعفاء يف هذا األمر بفرط جهله ،وقدر أن
ّ
فيستتب له ما قصد إليه من احليلة والبهرجة عىل الضعفة ،لقدر أيب سهل يف أنفس الناس وحم ّله من
ُّ

العلم واألدب أيض ًا عندهم ،ويقول له يف مراسلته إ ّياه :إنيّ وكيل صاحب الزمان - وهبذا َّأوالً
ثم يعلو منه إىل غريه  ،-وقد ُأمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصـرة لك
كان
يستجر ّ
اجلهال ّ
ُّ
خيف
لتقوي نفسك ،وال ترتاب هبذا األمر .فأرسل إليه أبو سهل يقول له :إنيّ أسألك أمر ًا يسري ًا ُّ
ِ
ب اجلواري وأصبو
مثله عليك يف جنب ما ظهر عىل يديك من الدالئل والرباهني ،وهو أنيّ رجل ُأح ُّ
إليهن ،ويل منهن عدَّ ة أحت ّظاهن ،والشيب ي ِ
بعدين عنه َّن [و ُيب ِّغضني إليه َّن] ،وأحتاج أن ُأخضبه يف
ُ
َّ
َّ
َّ
ِّ
وأحتمل منه مش َّقة شديدة ألسرت عنه َّن ذلك ،وإلاَّ انكشف أمري عنده َّن ،فصار القرب
كل مجعة،
َّ
بعد ًا والوصال هجر ًا ،و ُأريد أن تغنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته ،وجتعل حليتي سوداء ،فإنيّ
طوع يديك ،وصائر إليك ،وقائل بقولك ،وداع إىل مذهبك ،مع ما يل يف ذلك من البصرية ولك من
املعونة .فلماَّ سمع ذلك احللاّ ج من قوله وجوابه علم أنَّه قد أخطأ يف مراسلته وجهل يف اخلروج إليه
بمذهبه ،وأمسك عنه ومل يرد إليه جواب ًا ،ومل ي ِ
رسل إليه رسوالً ،وصيرَّ ه أبو سهلُ أحدوثة وضحكة
ُ
ويطنز(طنز يطنز طنز ًا :ك َّلمه باستهزاء( .هامش املصدر) ).به عند ِّ
كل أحد ،وشهر أمره عند الصغري
والكبري ،وكان هذا الفعل سبب ًا لكشف أمره وتنفري اجلامعة عنه[ .الغيبة لطويس ٤٠١ :و /٤٠٢ح
].٣٧٦
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راب ًعا :كيف نواجه مدّ عي ال�سفارة �أو املهدوية؟
مل ُيشرِ الشيخ يف كتابه إىل كيفية مواجهة مدعي السفارة أو املهدوية ،ولكننا
نذكرها استطرا ًدا ،ال سيام إننا يف ٍ
زمن كثرت فيه مثل هذه الدعاوى ،فنكون بأمس
احلاجة إليها .فنذكر بعض األمور العملية:

الأمر الأول :متابعة الظروف التي �أحاطت باملدّعي.

كل ٍ
قبل ِّ
يشء ال ُبدَّ ْ
أن نتابع الظروف التي أحاطت باملدعي ،نحو :مسريته يف احلياة،

أساتذته يف العلم ،أصحابه ،أخالقه يف بيته  ،مكسبه أي من أين يكسب األموال.

وهذا ملن يدّ عي السفارة ،أما بالنسبة ملن يدّ عي املهدوية فيكفي تتبع نسبه ليكشف

عن كذبه.

لرتيث يف ت�صديق الدعوى.
الأمر الثاين :ا ُّ

َّ
إن أمر أهل البيت هو أوضح من الشمس وأبني من األمس ،ومع وجود
ٍ
ألي إنسان ْ
أن يرتيث ويبحث حتى يصل إىل اليقني،
غموض يف دعوة ما ،فإنه حيق ِّ
السيام يف األصول االعتقادية التي يطلب فيها اليقني ،واليقني عادة ما حيتاج إىل ٍ
وقت
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وتأمل ،وربام مراجعة حتى يصل املرء إىل اليقني ،وهذا ما أشار إليه ما روي
ونظر
وفكر

عن أيب جعفر أنه قال«:كأين بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون احلق فال يعطونه ،ثم

يطلبونه فال يعطونه ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم فيعطون ما سألوه فال
يقبلونه حتى يقوموا وال يدفعوهنا إال إىل صاحبكم قتالهم شهداء أما إين لو أدركت

ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر».

(((

أي إنه حتى مع ثبوت حقانية تلك احلركة ،فإنيّ أفضل انتظار صاحب األمر،

((( الغيبة للنعامين ص  282و  283باب  14ح .50
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وأبقي نفيس له.

جيرنا ما تقدّ م إىل سؤال ربام يتبادر إىل األذهان:

هل جيب االلتحاق باليامين حال خروجه؟

لعله ُيقال :بعدم وجود رواية ُّ
تدل عىل لزوم اتباع اليامين ووجوب اللحاق به ،وإنَّام

الوارد هو حرمة االلتواء عليه ،وهناك فرق بني حرمة االلتواء ووجوب االتباع ،فال

جيوز االعرتاض عليه وتثبيط الناس عنه ،ولكن يف نفس الوقت ليس هناك ما يدل عىل

لزوم االلتحاق به.

وأما حال ظهور اإلمام فال ُبدَّ من االلتحاق به كام هو واضح ،فقد روي عن أيب

جعفر حممد بن عيل الباقر يف حديثه مع أيب اجلارود قال« :يا أبا اجلارود ،إذا دارت

الفلك ،وقال الناس :مات القائم أو هلك ،بأي واد سلك ،وقال الطالب :أنى يكون
ذلك وقد بليت عظامه فعند ذلك فارجوه ،فإذا سمعتم به فأتوه ولو حبو ًا عىل الثلج».

(((

الأمر الثالث :النظر يف مدى مطابقة دعوى مدّعي ال�سفارة �أو املهدوية ل�ضرورات
الدين �أو املذهب.
والرضورات :هي األحكام الرشعية واألصول االعتقادية التي اتفق مجيع املسلمني

عىل ثبوهتا وعىل صدقها؛ لوجود نص قرآين أو نص رشعي متواتر صحيح وما شابه هذا

األمر ،كوجوب أصل الصالة.

فلو ادعى شخص عدم وجوب الصالة أو عدم وجوب احلجاب ،أو ادعى موت

اإلمام املهدي وأنَّه هو من جيب اتباعه؛ ألنه ابنه أو خليفته ،فلمخالفتهام لرضورة من

رضورات الدين حيكم بزيفها من دون تردد.

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  326باب  32ح .5
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الأمر الرابع :املطالبة ب�إقامة الكرامة.

ربام مل تجُ ِد أ ًيا من األمور السابقة يف الكشف عن حقانية مدّ عي السفارة أو املهدوية
ٍ
فحينئذ ال ُبدَّ من املطالبة بدليل قطعي .وال دليل قطعي ًا ُّ
أدل عىل حقانية
من عدمها،

الدعاوى املرتبطة بالسامء من الكرامات ،والكرامة كاملعجزة ال ختتلف عنها إال يف

خلوها من ادعاء النبوة ،فيجوز ادعاء سواها من املناصب الغيبية املتصلة بالسامء
ٍ
بمعجزة اً
كاإلمامة والسفارة وغريها؛ لذا فام من نبي دعا قومه إال وطولب
دليل عىل
صدق دعواه.

وعليه ،فال جيوز للمدعي أن يتنصل من إثبات حقانية دعواه بالطريق اإلعجازي،

أو ُينكر هذا األمر عىل من يطالبه به؛ ألنه عالو ًة عىل كونه عر ًفا عا ًما يف التعامل مع

عرف خاص يف خصوص التعامل مع الدعاوى املهدوية؛
الدعاوى الغيبية ،فهو
ٌ

املفضل بن عمر ،قال :سمعت أبا
للروايات الواضحة يف هذا املجال ،ومنها ما عن َّ
خرى
عبد اهلل يقولَّ :
إىل أهله ،واألُ ٰ
«إن لصاحب هذا األمر غيبتني :يرجع يف أحدمها ٰ
ٍ
عى مد ٍع
يقال :هلك ،يف ِّ
أي واد سلك؟» ،قلت :كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال« :إن ا َّد ٰ

فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله»(((.

ٍ
والعظائم التي جييب فيها مثله هي األمور الغيبية ،أو ِّ
معضلة علمية عجز
حل

العلامء عن حلها.

وقد ورد يف بعض الروايات َّ
أن اإلمام املهدي نفسه يستجيب ملن يطلب منه

خرى« :ويلحقه احلسني يف اثني عشـر ألف ًا،
الكرامة ،وال ينكر عليه ذلك ،ففي رواية ُأ ٰ

إىل
فيقول له :أنا ُّ
أحق منك هبذا األمر ،فيقول له :هات عالمة ،هات داللة ،فيومئ ٰ
فيخضـر ويعشوشب ،ف ُيس ِّلم إليه
عىل كتفه ،ويغرس القضيب الذي بيده
ّ
الطري فيسقط ٰ
((( الغيبة للنعامين /178 :باب  /10فصل  /4ح .9
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عىل مقدمته.(((»...
احلسني اجليش ،ويكون احلسني ٰ
خام�سا :طرق النقا�ش يف الق�ضايا املهدوية(((.
ً
إمتا ًما للفائدة ،من املناسب أن نتعرض إىل كيفية املناقشة يف القضايا املهدوية

لكشف املزيفة منها .وهناك عدة طرق للنقاش مع أصحاب الدعاوى املزيفة لكشف

زيفهم ،وهذه الطرق خمتلفة باختالف املستوى العلمي للمدعني ،وباختالف الظروف
املوضوعية التي قد تصل إىل حد التباين ،وهي كالتايل:

الطريق الأول :الطريق الفكري.

لكل علم من العلوم ّ
إن ِّ
َّ
وكل جانب من جوانب املعرفة ُأصوالً موضوعية تؤخذ

فيه عىل هَّأنا ُأصول ثابتة ال تنازل عنها ،أي َّ
إن الداخل يف جانب من جوانب املعرفة

سيجد فيه أساسات ومرتكزات يبتني عليها هذا اجلانب املعريف ،وبالتايل عىل من يريد
النقاش واحلوار يف هذا اجلانب أن يلتزم ُأصوله املوضوعية.

هكذا تقيض األُصول العلمية املتعارفة يف األوساط املعرفية.

ومن هنا ،ف َّ
��إن احل��وار يف القض َّية املهدوية له أساساته و ُأصوله املوضوعية،

وخالصتها التايل:

َّأوالًَّ :
إن مفردات القض َّية املهدوية هي من نوع الروايات التارخيية أو املالحم

املستقبلية ،وعليه فالروايات تمُ ِّثل أساس ًا ال ُيتنازل عنه فيها ،فال موضع للتخمينات وال

للظنّيات...

ثاني ًاَّ :
إن هذا األمر خيضع للعلوم املتع ّلقة بالروايات ،كالفقه و ُأصوله وقواعدمها،

((( املالحم والفتن البن طاووس 295 :و.296
((( نرش هذا البحث يف جملة املوعود العدد  /٣مجادى اآلخ��رة١٤٣٨ /ه��ـ الصادرة عن مركز
الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي مع تفاصيل أكثر.

����� ������������������������������������
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وقواعد التعارض والرتاجيح ،وعلم الرجال والرتاجم ،وعلم الدراية...

ثالث ًاَّ :
سمح لغري
إن هذا يعني رضورة الرجوع إىل
ِّ
املتخصص يف هذه العلوم ،وال ُي َ

املتخصص فيها أن يتط َّفل عليها.
ِّ

فإذا حت َّققت هذه العنارص أمكن أن يكون النقاش مثمر ًا ،وصار إثبات الرأي

الصائب قريب ًا جدّ ًا من ح ِّيز الوقوع.

أمثل ٌة مواجهة املدعني بالطريق الفكري

املثال الأول :دعوى �سفارة �أحمد بن �إ�سماعيل.

ا َّدعى مجاعة أمحد إسامعيل گاطع أنَّه و ّيل مفرتض الطاعة ،وأنَّه جيب عىل ِّ
كل شيعي

أن يبايعه ،استناد ًا إىل رواية أسموها برواية الوص َّية ،وهي رواية رواها الشيخ الطويس
يف غيبته ،وقد ورد يف ذيلها:

ثم يكون من بعده اثنا عشـر مهدي ًا( ،فإذا حضـرته الوفاة) فل ُيس ِّلمها إىل ابنه
«ّ ...

املقربني ،له ثالثة أسامي :اسم كاسمي ،واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واالسم
َّأول َّ

الثالث :املهدي ،هو َّأول املؤمنني»

(((

وأول
املقربني َّ
فا َّدعى ابن گاطع  -وص َّفق له مجاعته  -بأنَّه هو املقصود َّ
بأول َّ

املؤمنني ،وبالتايل جيب عىل الشيعة أن يبايعوه و...

ووفق هذا الطريق الفكري يكون الر ّد عىل هذه الدعوى بمنتهى العلمية واملهنية

ويف نفس الوقت بمنتهى السهولة ،ذلك َّ
ألن هذه الرواية ضعيفة السند جدّ ًا ،فال تصلح
لالستدالل الفقهي فض ً
ال عن العقائدي.
َّ
فإن الشيخ رواها بالسند التايل:

((( الغيبة للطويس /١٥١ :ح .١١١
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عيل بن
عيل بن سفيان البزوفري ،عن ّ
«أخربنا مجاعة ،عن أيب عبد اهلل احلسني بن ّ

حممد بن اخلليل ،عن جعفر بن
عيل بن احلسني ،عن أمحد بن ّ
سنان املوصيل العدل ،عن ّ
حممد ،عن
عيل ،عن أبيه ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن ّ
أمحد املصـري ،عن ِّ
عمه احلسن بن ّ

أبيه الباقر ،عن أبيه ذي الثفنات س ِّيد العابدين ،عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ،عن أبيه
أمري املؤمنني ،قال« :قال رسول اهلل.»...

وهذا السند غاية يف الضعف ،الشتامله عىل عدَّ ة جماهيل وضعفاءَّ ،
(عيل
فإن
ّ
حممد بن اخلليل) ،و(جعفر بن أمحد
بن سنان املوصيل العدل) ،وكذلك (أمحد بن ّ

عيل ،عن أبيه) ك ّلهم جماهيل ،فال تصلح رواية وردوا يف
املصـري)،
ّ
و(عمه احلسن بن ّ

طريقها لالستدالل.

(((

املثال الثاين :خروج اليماين من الب�صرة ال من اليمن.

ومثال آخر عىل هذا الطريق ،هو ما قد يدَّ عيه البعض  -ومنهم أمحد الگاطع َّ -
أن

اليامين من العراق من البرصة باخلصوصَّ ،
وأن اليامين املقصود منه النسبة إىل ال ُي ْمن.

ويكون ر ُّد هذه الدعوى وفق هذا الطريق بالرجوع َّأوالً إىل الروايات ،لنرى ما

ُيستفاد منها ،وبالرجوع إىل أهل اللغة العربية لنرى ماذا يستفيدون من كلمة (اليامين).

أن الروايات ُيستفاد منها َّ
وبالرجوع هلذين العلمني نجد َّ
أن اليامين من اليمن

باخلصوص ،فإنَّه قد ورد عن هشام ،عن اإلمام الصادق ،قال« :لـماَّ خرج طالب
احلق قيل أليب عبد اهلل :نرجو أن يكون هذا اليامين؟ فقال« :ال ،اليامين يوايل عل ّي ًا
ِّ
وهذا يربأ»(((.

((( للتفاصيل راجع كتاب :الر ُّد القاصم لدعوة املفرتي عىل اإلمام القائم للشيخ ّ
عيل آل حمسن:
التخصصية يف اإلمام املهدي.
 /٣٤ - ٢٨تقديم مركز الدراسات
ّ
((( أمايل الصدوق /٦٦١ :ح (.)١٩/١٣٧٥
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أن اإلمام الصادق مل ِ
فتجد َّ
للحق) من
املسمى (الطالب
ينف اليامنية عن هذا
ِّ
ّ

جهة أنَّه خرج من اليمن ال من العراق ،بل نفاها من جهة عدم مواالته ألمري املؤمنني،

ولو كان َث َّمة جهة ُأخرى لكان مناسب ًا لإلمام أن ُيب ِّينها.

فيظهر من هذا َّ
أن كون اليامين من اليمن هو من الواضحات يف الذهنية الشيعية

بصحة
عموم ًا آنذاك ،أي يف عصـر اإلمام ،وسكوت اإلمام عن ذلك إقرار منه
َّ
هذا الفهم يف الذهنية العا َّمة.

وهكذا لو رجعنا ألهل اللغة ،لرأينا هَّأنم يفهمون من (اليامين) النسبة إىل ال َي َمن،

كام يفهمون من (احلربة اليامنية) انتساهبا إىل اليمن ،ومن الركن اليامين اجلهة املقابلة من
وأن النسبة املأخوذة من (ال ُي ْمن) هي (ميمون) ال (يامين) ،بل َّ
الكعبة لليمنَّ ،
إن املتبادر
من (اليامين) هو النسبة إىل اليمن ،والتبادر عالمة احلقيقة ،وال ينرصف إىل غري هذا

املعنى إلاَّ بقرينة صارفة ،وهي مفقودة يف املقام.
الطريق الثاين :الطريق اخلطابي.

أهم األساليب اإلقناعية وأقدمها وأكثرها تأثري ًا يف اجلمهور هو ُأسلوب
من ّ
اخلطابة ،ذلك األُسلوب الذي يكون القصد املبارش منه إقناع اجلمهور والطرف اآلخر،

سواء كانت القضايا املستعملة فيه علمية أو مشهورة أو من نوع املس َّلامت وما شابه،
بغض النظر عن نوع القض َّية املستعملة
فليس املقصود فيها أكثر من إقناع الطرف اآلخرِّ ،

يف اإلقناع.

وال نريد اخلوض يف أجزاء اخلطابة وقوامهاَّ ،
فإن الكالم فيه طويل الذيل.

املهم أن نعرف َّ
أن هذا األُسلوب نافع يف الكثري من األحيان ،خصوص ًا إذا كان
ّ

متوسط الثقافة أو قليلها.
احلوار يدور عىل مرأى ومسمع من مجهور ّ
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وعندما نرجع إىل أساليب أهل البيت يف احلوار نجد هَّأنم قد يستعملون

األُسلوب والطريق الفكري العلمي ،وقد يستعملون األُسلوب والطريق اخلطايب ،وما
ألنم كانوا يالحظون الظروف املوضوعية املحيطة باحلالة ،فيتخيرَّ ون املناسب
ذاك إلاَّ هَّ

من طرق اإلقناع.

توجه إىل
وكتطبيق عميل هلذه الفكرة ،نجد يف الروايات الشـريفة سؤاالً واحد ًا َّ

أئمة أهل البيت ،وقد أجابا عنه بجوابني خمتلفني ،وما ذاك إلاَّ الختالف
اثنني من َّ

حال السائل معهام ،حيث ورد َّ
أن الديصاين  -وهو أحد أقطاب الزنادقة الذين كانوا

أقادر؟
رب؟ قال :بىل .قال:
ُيشكِّكون بوجود اهلل تعاىل  -قال هلشام بن احلكم :ألك ٌّ
ٌ
قال :بىل .قال :أيقدر أن ي ِ
دخل الدنيا ك ّلها يف البيضة ،ال ُيكبرِّ البيضة وال ُيص ِّغر الدنيا؟
ُ
فجاء هشام إىل اإلمام الصادق وقال له :قال يل الديصاين كذا وكذا .فقال له:

«أيا أصغر؟» ،قال :الناظر .قال« :كم قدر
«كم
ّ
حواسك؟» ،قال :مخس .قال :هّ

الناظر؟» ،قال :مثل العدسة أو ّ
أقل .قال« :فانظر أمامك وفوقك وأخربين بام ترى».

«إن الذي قدر عىل أن
قال :أرى سام ًء وأرض ًا ودور ًا وقصور ًا وجباالً وأهنار ًا .فقالَّ :
أقل منها قادر أن ي ِ
ي ِ
دخل الذي تراه العدسة أو ّ
دخل الدنيا ك ّلها البيضة ،ال ُيصغِّر الدنيا
ُ
ُ
وال ُيكبرِّ البيضة»(((.

ونفس هذا السؤال أجاب عنه أمري املؤمنني بجواب آخر ،فعن عمر بن أذينة،
عن أيب عبد اهلل ،قال« :قيل ألمري املؤمنني :هل يقدر ربك أن ي ِ
دخل الدنيا يف
ّ
ُ
نسب إىل
بيضة من غري أن ُيصغِّر الدنيا أو ُيكبرِّ البيضة؟ قالَّ :
«إن اهلل تبارك وتعاىل ال ُي َ

العجز ،والذي سألتني ال يكون»(((.
((( التوحيد للصدوق.١٢٢ :
((( التوحيد للصدوق ١٢٩ :و.١٣٠
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فنالحظ َّ
أن جواب اإلمام الصادق كان جواب ًا خطابي ًا اسكاتي ًا ،وأ َّما جواب

أن ما يقوله السائل يستلزم حماالً
أمري املؤمنني فقد كان جواب ًا علمي ًا برهاني ًا ،مفاده َّ

فإن قدرة اهلل تعاىل تتع َّلق باألمر املمكن ،وأ َّما األمر املمتنع ذات ًا َّ
عقلي ًاَّ ،
فإن القدرة ال
تتع َّلق به ،ألنَّه ممتنع بالذات ،وإدخال الدنيا يف البيضة خمالف لقانون عقيل متسامل عليه،
وهو عدم إمكان أن يكون الصغري ظرف ًا للكبريَّ ،
ألن قانون الظرفية العقيل يقتضـي أن

يكون الكبري ظرف ًا للصغري.

فهنا امتناع إدخال الدنيا يف البيضة لنقص يف البيضة ال لنقص يف قدرة اهلل تعاىل ،متام ًا

رسام ماهر جييد َّ
كل أنواع الرسم ،فيأتيه شخص ويقول له :أتستطيع
كام إذا كان هناك ّ

الرسام لذلك يعني َّ
أن الرسام
أن ترسم يل لوحة عىل املاء أو اهلواء!؟ فهل عدم استطاعة ّ
ليس ماهر ًا أم َّ
أن نفس الرسم عىل املاء واهلواء مستحيل!؟ حكِّم عقلك واخرج بنتيجة.

تطبيق يف الق�ض َّية املهدوية:

َّ
إن مجاعة أمحد الگاطع وحتَّى يتم َّلصوا من الر ِّد العلمي عىل رواية الوص َّية ،أنكروا

تنزلنا عن
(علم الرجال) ونتائجه ،فال يكفي القول بضعف سندها لر ِّدها ،ونحن لو َّ
هذا األمر ،فإنَّه يمكن أن نجيبهم بجواب خطايب ال يمكنهم أن يتم َّلصوا منه ،وخالصته
التايل:

نصت عىل َّ
َّ
املقربني) سيتولىّ مهام قيادة
أن (ابن املهدي) َّ
إن رواية الوص َّية َّ
و(أول َّ

ثم يكون من بعده اثنا عشـر
الدولة املهدوية بعد وفاة أبيه ،إذ هَّأنا قالت ما ّ
نصهّ ...« :

املقربني ،له ثالثة أسامي :اسم
مهدي ًا( ،فإذا حضـرته الوفاة) فل ُيس ِّلمها إىل ابنه َّأول َّ

كاسمي ،واسم أيب وهو عبد اهلل وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو َّأول املؤمنني»(((.

أن رواية الوص َّية صحيحة السندَّ ،
وهنا نقول :لو س َّلمنا َّ
وأن (أمحد إسامعيل گاطع)

((( الغيبة للطويس /١٥١ :ح .١١١
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هو ابن اإلمام ،ولكن ال جيب علينا أن نبايعه ونتَّبعه إلاَّ بعد ظهور اإلمام املهدي

وحكمه األرض ووفاتهَّ ،
نصت عليه الرواية ،وبالتايل فال دليل عىل لزوم
ألن هذا هو ما َّ
اتِّباعه اليوم إلاَّ أن خيالف الوجدان ويدَّ عي ظهور اإلمام وموته!

الطريق الثالث :طلب الكرامة �أو املعجزة.
األعم األغلب ،لذا أ َّيد اهلل
حسية لإلثبات يف
ِّ
االتِّصال بالغيب ،ليس له أدوات ّ

تعاىل رسله وأنبياءه باملعجزات الكثرية ،حتَّى يتمكَّنوا من إثبات اتِّصاهلم بالسامء.

ذلك َّ
ألن املعجزة حيث هَّإنا «أمر خارق للعادة ،مقرون بالتحدّ ي ،مع عدم

املعارضة»(((.

ألي مدَّ عٍَّ ،
فإن جريان املعجزة إنَّام يكون بإذن اهلل تعاىل ،وهو
وهذا األمر ال حيصل ِّ
﴿و َر ُسوالً إِىل َبنِي إِسرْ ائِ َ
يل َأنيِّ
النبي عيسىَ :
صـرح به القرآن الكريم عىل لسان ِّ
ما َّ

َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبك ُْم َأنيِّ َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ُون َطيرْ ًا
ني ك ََه ْيئ َِة الطَّيرِْ َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِيه َف َيك ُ
ون
ون َوما تَدَّ ِخ ُر َ
بِإِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ ْب ِرئُ الأْ َك َْم َه َوالأْ َ ْب َر َص َو ُأ ْح ِي المَْ ْوتى بِإِ ْذ ِن اهللِ َو ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِام ت َْأ ُك ُل َ
ِِ
(((
فيِ ُب ُيوتِك ُْم إِ َّن فيِ ذلِ َ
ني﴾
ك لآَ َي ًة َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ

فجرياهنا إنَّام يكون بإذن اهلل تعاىل ،فلو جرت عىل يدي مدَّ ٍع كاذب ،كان هذا إغرا ًء
أي قبيح.
من اهلل تعاىل باملعصية ،وهو بحكم العقل قبيح ،واهلل تعاىل َّ
منز ٌه فع ُله عن ِّ
فاحلكمة اإلهلية واللطف اإلهلي يمنع من إجراء املعجزة إلاَّ عىل يدي الصادق،

ومن له عالقة بالسامء.

ومن هنا حكم العقل بصدق من جتري املعجزة عىل يديه ،بل ورضورة طاعته.

ومن يدَّ ِع االتِّصال باإلمام املهدي - وهو نوع من أنواع االتِّصال بالغيب ،إذ

((( حمارضات يف اإلهليات للسبحاين.٢٥٨ :
((( آل عمران.٤٩ :
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حسية – فإن عليه أن ُيثبِت ذلك بنفس الكيفية ،إذ ما من طريق
ليس له أدوات إثبات ّ

يقيني يورث االطمئنان بذلك إلاَّ أن يأيت املدَّ عي بام يكشف عن صدق دعواه ،وذلك
ٍ
بشـيء خارق للعادة ،من دون سابق إنذار ،ومن دون تعليم مسبق ،ال كام يفعل
بأن يأيت
املشعوذون والسحرة.

وهذا األمر له شواهد عديدة ،نذكر منها التايل:

«إن لصاحب هذا
َّأوالً :عن َّ
املفضل بن عمر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقولَّ :
األمر غيبتني :يرجع يف أحدمها إىل أهله ،واألُخرى يقال :هلك ،يف أي ٍ
واد سلك؟»،
ِّ
قلت :كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال« :إن ا َّدعى مدَّ ٍع فاسألوه عن تلك العظائم التي
جييب فيها مثله»(((.

فاإلمام الصادق يد ّلنا عىل َّ
أن من يدَّ عي مقام ًا غيبي ًا كاملهدوية ،أو حتَّى االتِّصال

باملهدي والسفارة عنه ،فعليه أن جييب من يسأله عن ُأمور عظائم ،ال جييب عليها إلاَّ

اإلمام أو من يرسله اإلمام ويعطيه املؤ ِّيدات عىل ذلك ،ومن تلك العظائم بل وعىل

رأسها املعجزة.

عيل البغدادي ،قال:
عيل بن ّ
حممد املعروف بأيب ّ
ثاني ًا :ما ورد عن احلسني بن ّ

رأيت يف تلك السنة بمدينة السالم امرأة ،تسأل عن وكيل موالنا من هو؟ فأخربها

القميني أنَّه أبو القاسم احلسني بن روح ،وأشار هلا إليه وأنا عنده .فقالت له :أيهّ ا
بعض ّ
ِ
ِ
خربك.
ثم ائتيني حتَّى ُأ
الشيخ ّ
أي يشء معي؟ فقال :ما معك اذهبي فألقيه يف دجلةّ ،

ثم رجعت ،ودخلت إىل أيب
قال :فذهبت املرأة ،ومحلت ما كان معها ،فألقته يف دجلةّ ،

القاسم الروحي ،وأنا عنده .فقال أبو القاسم ململوكته :أخرجي إ َّيل احل َّقة فأخرجت إليه
ِ
احل َّقة ،فقال للمرأة :هذه احل َّقة التي كانت ِ
ورميت هبا يف دجلةُ ،أخربك بام فيها أم
معك،

((( الغيبة للنعامين.١٧٨ :
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ختربيني؟ قالت :بل ختربين أنت .قال :يف هذه احل َّقة زوج سوار ذهب ،وحلقة كبرية فيها

جواهر وخامتان أحدمها فريوزج ،واآلخر عقيق .وكان األمر كام ذكر مل يغادر منه شيئ ًا.

عيل ما فيها ،ونظرت املرأة إليه فقالت :هذه التي محلتها بعينها،
ّ
ثم فتح احل َّقة ،فعرض َّ

عيل وعىل املرأة ملا شاهدناه من صدق الداللة والعالمة.(((.
ورميت هبا يف دجلة .فغشـي َّ

حممد بن احلسن الصرييف الدورقي املقيم بأرض بلخ يقول :أردت
ثالث ًا :ما ورد عن ّ

فضة ،فجعلت ما كان معي من
احلج ،وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه َّ
اخلروج إىل ِّ
الفضة نقر ًا ،وكان قد ُدفِ َع ذلك املال إ َّيل ألُس ِّلمه من
الذهب سبائك وما كان معي من َّ

(إىل) الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح ،قال :فلماَّ نزلت رسخس رضبت خيمتي
عىل موضع فيه رمل ،فجعلت ُأم ِّيز تلك السبائك والنقر ،فسقطت سبيكة من تلك
السبائك منّي وغاضت يف الرمل وأنا ال أعلم ،قال :فلماَّ دخلت مهدان م َّيزت تلك
مرة ُأخرى اهتامم ًا منّي بحفظها ،ففقدت منها سبيكة وزهنا مائة مثقال
السبائك والنقر َّ
وثالثة مثاقيل  -أو قال :ثالثة وتسعون مثقاالً  ،-قال :فسبكت مكاهنا من مايل بوزهنا

سبيكة وجعلتها بني السبائك ،فلماَّ وردت مدينة السالم قصدت الشيخ أبا القاسم
احلسني بن روح (قدَّ س اهلل روحه) ،وس َّلمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر،
فمدَّ يده من بني [تلك] السبائك إىل السبيكة التي كنت سبكتها من مايل بدالً ممَّا ضاع

منّي ،فرمى هبا إ َّيل ،وقال يل :ليست هذه السبيكة لنا ،وسبيكتنا ض َّيعتها بسـرخس حيث
رضبت خيمتك يف الرمل ،فارجع إىل مكانك وانزل حيث نزلت واطلب السبيكة هناك

حتت الرمل فإنَّك ستجدها ،وستعود إىل هاهنا فال تراين .قال :فرجعت إىل رسخس
ونزلت حيث كنت نزلت ،فوجدت السبيكة حتت الرمل وقد نبت عليها احلشيش،

فأخذت السبيكة وانرصفت إىل بلدي ،فلماَّ كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة
((( اخلرائج واجلرائح للراوندي  ١١٢٥ :٣و.١١٢٦

����� ������������������������������������

261

فدخلت مدينة السالم وقد كان الشيخ أبو القاسم احلسني بن روح مضـى ،ولقيت

حممد السمري ،فس َّلمت السبيكة إليه.(((.
عيل بن ّ
أبا احلسن ّ
ومن هذه اإلشارات نفهم:

أي م��دَّ ٍع لدعاوى االرتباط بالغيب ،وعدم
َّأوالً :رضورة
ال�تروي يف اتِّباع ّ
ّ

االستعجال والدخول معه من دون بصرية.

ثاني ًا :جيوز لنا أن نطالب مدَّ عي االتِّصال بالغيب بآية تُثبِت صدق دعواه ،فإذا

رفض كان ذلك عالمة كذبه.

الطريق الرابع :الإهمال.

هل من الصحيح أن نواجه علن ًا َّ
كل من ا َّدعى دعوى غيبية؟

وهل من الصحيح أن نجالس َّ
كل من طالبنا بالنقاش واملحاججة؟

وهل طاولة النقاش مفتوحة ِّ
ودب؟
هب َّ
لكل من َّ
اجلواب:

َّ
إن التفكري املنطقي املوزون يقضـي بضـرورة اجللوس والنقاش مع البعض ،ويف

املتعمد) مع بعض آخر ،فإنَّه يكون
نفس الوقت حيكم برضورة اتخِّ اذ إجراء (اإلمهال
َّ
لعل مناقشته ترفع من شأنه وهو وضيع ،وقد ت ِ
أبلغ جواب له هو إمهاله ،إذ َّ
ُلفت األنظار

الترصف احلكيم معه هو إمهاله ،واالجتناب عن
إليه فينخدع به من ال بصرية له ،فيكون
ّ
يستحق معها إنفاق
اجللوس معه ،ليعرف اجلميع ضعته وزيفه ،وأنَّه ال يصل إىل منزلة
ُّ

بعض الوقت واجلهد ألجله.

األئمة األطهار مع بعض اخلصوم واملدَّ عني،
وهذا األُسلوب قد استعمله بعض
َّ

((( كامل الدين للصدوق ٥١٦ :و.٥١٧
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فقد ورد َّ
أن أبا َس َلمة اخلالل ،وهو أحد نقباء الدولة الع ّباسية ،والعضو الف ّعال يف
قيادة الثورة العباسية ،بعث كتاب ًا إىل اإلمام الصادق ي ِ
علن فيه استعداده للدعوة
ُ
ّ

إليه والتخليّ عن بني الع ّباس ،فكان جواب اإلمام« :ما أنا وأبو َس َلمة ،وأبو َس َلمة

شيعة لغريي» ،فقال رسول أيب َس َلمة :إنيّ رسول ،فتقرأ كتابه وجتيبه .فدعا اإلمام

ثم أخذ كتاب أيب َس َلمة فوضعه عىل السـراج حتَّى احرتق ،وقال
الصادق بسـراج ّ
ف صاحبك بام رأيت»(((.
«عر ْ
للرسولِّ :

ٍ
فاإلمهال يف بعض األحيان جواب ٍ
وواف ملن يدَّ عي ما ليس فيه.
كاف

وهذا ما فعله السفري الثالث الشيخ احلسني بن روح مع الشلمغاين ،فقد ورد أنَّه أنفذ

عيل الشلمغاين العزاقري إىل الشيخ احلسني بن روح يسأله أن يباهله ،وقال :أنا
ّ
حممد بن ّ

صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم ،وقد أظهرته باطن ًا وظاهر ًا ،فباهلني ،فأنفذ
إليه الشيخ يف جواب ذلك :أ ّينا تقدَّ م صاحبه فهو املخصوم ،فتقدَّ م العزاقري ف ُقتِ َل
ِ
ب.(((...
وصل َ
ُ
حممد بن نصري
وكذلك ما فعله السفري َّ
األول عثامن بن سعيد العمري األسدي مع ّ

عيل ،ويقول بإباحة املحارم
النمريي الذي ا َّدعى أنَّه رسول ّ
نبي ،وكان يقول بربوبية ّ
حممد بن نصري بام ظهر لعنه أبو جعفر
وحتليل نكاح الرجال ،...فقد ورد أنَّه لـماَّ ظهر ّ

ربأ منه ،فبلغه ذلك ،فقصد أبا جعفر ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه ،فلم يأذن
وت َّ
له وحجبه ور َّده خائب ًا.(((.

((( ُانظر :مروج الذهب للمسعودي .٢٥٣ :٣
((( الغيبة للطويس /٣٠٧ :ح .٢٥٨
((( الغيبة لطويس /٣٩٨ :ح .٣٧٠
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الطريق اخلام�س :اال�ستهزاء.

أن اإلسالم دين االحرتام وتقييم اآلخر ،فليس فيه دعوة أو ّ
نحن نعرف َّ
حث

عىل االستهزاء باآلخرين ،ومعه فام معنى أن يكون االستهزاء طريق ًا للنقاش واحلوار
وإثبات الرأي؟

َّ
تعمده الكذب واختالق مقام
إن املقصود هنا هو عدم إعطاء املدَّ عي  -إذا ما ثبت ّ

أي فرصة إلثبات نفسه أو شخصيته ،وعدم السامح له بالنبس ببنت
ليس هو من أهله ّ -

شفة ،وإظهار أمره خلطورة دعواه الباطلةَّ ،
فإن ذلك يف الوقت الذي قد ُيؤ ِّثر إجياب ًا عىل
نفسية املدَّ عي ،بأن يرتدع عن اخلوض يف الباطل ،أو عىل ّ
األقل أن يخُ ِّفف من التبشري

بدعواه خوف ًا من الفضيحة واالستهزاء ،كذلك فإنَّه يقف حاجز ًا دون السامح لآلخرين

باتِّباع املبطلَّ ،
فإنم سيحاولون
فإن الناس إذا رأوا حقارة ذلك املدَّ عي وعدم هيبته ،هَّ
احلفاظ عىل كرامتهم باالبتعاد عنه ،وبالتايل نكون قد حصلنا عىل نتيجتني يف ٍ
آن واحد:
ردع املدَّ عي بالباطل ،ومنع الناس من اتِّباعه.

التصـرف حيتاج إىل حنكة اجتامعية وذك��اء وج��داين يستطيع من خالله
وهذا
ّ

الترصف املناسب مع املدَّ عي ،كام فعله الشيخ ابن بابويه والد الشيخ
اإلنسان أن يعرف
ّ
الصدوق رمحه اهلل مع احللاّ ج ،فقد ورد َّ
قم ،وكاتب قرابة أيب
أن ابن احللاّ ج صار إىل ّ

احلسن  -وهو والد الشيخ الصدوق  -يستدعيه ويستدعي أبا احلسن أيض ًا ويقول :أنا
رسول اإلمام ووكيله.

قال الصدوق :فلماَّ وقعت املكاتبة يف يد أيب خرقها ،وقال ملوصلها إليه :ما
فإن الرجل قد استدعانا ِ
أفرغك للجهاالت؟ فقال له الرجلَّ ...:
فل َم خرقت مكاتبته!؟
ثم هنض إىل دكّانه ومعه مجاعة من أصحابه وغلامنه .قال:
وضحكوا منه وهزؤا بهّ .

فلماَّ دخل إىل الدار التي كان فيها دكّانه هنض له من كان هناك جالس ًا غري رجل رآه
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جالس ًا يف املوضع فلم ينهض له ومل يعرفه أيب ،فلماَّ جلس وأخرج حسابه ودواته كام
التجار أقبل عىل بعض من كان حارض ًا ،فسأله عنه ،فأخربه ،فسمعه الرجل يسأل
يكون ّ

عنه ،فأقبل عليه وقال له :تسأل عنّي وأنا حارض؟ فقال له أيب :أكربتك أيهّ ا الرجل
وأعظمت قدرك أن أسألك .فقال له :خترق رقعتي وأنا ُأشاهدك خترقها؟ فقال له أيب:

فأنت الرجل إذ ًا.

ثم قال له:
ثم قال :يا غالم برجله وبقفاه ،فخرج من الدار
ّ
العدو هلل ولرسولهّ ،
ّ

أتدَّ عي املعجزات عليك لعنة اهلل؟ أو كام قالُ ،فأخرج بقفاه ،فام رأيناه بعدها بقم.(((.

حممد الكاتب ابن بنت ُأ ّم كلثوم بنت أيب
ومنه ما ورد عن أيب نصـر هبة اهلل بن ّ
جعفر العمري ،قال :لـماَّ أراد اهلل تعاىل أن يكشف أمر احللاّ ج و ُي ِ
ظهر فضيحته ويخُ زيه،

وقع له َّ
وتتم عليه
عيل النوبختي ممَّن جتوز عليه خمرقته ُّ
أن أبا سهل إسامعيل بن ّ
فوجه إليه يستدعيه ،وظ َّن َّ
أن أبا سهل كغريه من الضعفاء يف هذا األمر بفرط
حيلتهَّ ،

فيستتب له ما
يستجره إليه فيتمخرق (به) ويتسوف بانقياده عىل غريه،
جهله ،وقدر أن
ُّ
ّ

قصد إليه من احليلة والبهرجة عىل الضعفة ،لقدر أيب سهل يف أنفس الناس وحم ّله من

العلم واألدب أيض ًا عندهم ،ويقول له يف مراسلته إ ّياه :إنيّ وكيل صاحب الزمان
ثم يعلو منه إىل غريه  ،-وقد ُأمرت بمراسلتك وإظهار
 وهبذا َّأوالً كانيستجر ّ
اجلهال ّ
ُّ
ما تريده من النصـرة لك لتقوي نفسك ،وال ترتاب هبذا األمر .فأرسل إليه أبو سهل

خيف مثله عليك يف جنب ما ظهر عىل
ريض اهلل عنه يقول له :إنيّ أسألك أمر ًا يسري ًا ُّ
ِ
ب اجلواري وأصبو إليه َّن ،ويل منه َّن
يديك من الدالئل والرباهني ،وهو أنيّ رجل ُأح ُّ
عدَّ ة أحت ّظاهن ،والشيب ي ِ
بعدين عنه َّن [و ُيب ِّغضني إليه َّن] ،وأحتاج أن ُأخضبه يف ِّ
كل
ُ
َّ
وأحتمل منه مش َّقة شديدة ألسرت عنه َّن ذلك ،وإلاَّ انكشف أمري عنده َّن ،فصار
مجعة،
َّ

((( الغيبة للطويس ٤٠٢ :و /٤٠٣ح .٣٧٧
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القرب بعد ًا والوصال هجر ًا ،و ُأريد أن تغنيني عن اخلضاب وتكفيني مؤنته ،وجتعل

حليتي سوداء ،فإنيّ طوع يديك ،وصائر إليك ،وقائل بقولك ،وداع إىل مذهبك ،مع ما

يل يف ذلك من البصرية ولك من املعونة .فلماَّ سمع ذلك احللاّ ج من قوله وجوابه علم
أنَّه قد أخطأ يف مراسلته وجهل يف اخلروج إليه بمذهبه ،وأمسك عنه ومل يرد إليه جواب ًا،
ومل ي ِ
رسل إليه رسوالً ،وصيرَّ ه أبو سهل ريض اهلل عنه ُأحدوثة وضحكة ويطنز((( به عند
ُ

ِّ
كل أحد ،وشهر أمره عند الصغري والكبري ،وكان هذا الفعل سبب ًا لكشف أمره وتنفري

اجلامعة عنه.

(((

((( طنز يطنز طنز ًا :ك َّلمه باستهزاء( .هامش املصدر).
((( الغيبة لطويس ٤٠١ :و /٤٠٢ح .٣٧٦

املبحث الثاين:

�ضرورة الق�ضية املهدوية
ُ
الشيخ:
قال

«...ونحن مع إيامننا بصحة الدين االسالمي وأنه خامتة األديان اإلهلية وال نرتقب

دين ًا آخر إلصالح البرش ،ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واسترشاء الفساد يف العامل عىل

وجه ال جتد للعدل والصالح موضع قدم يف املاملك املعمورة ،ومع ما نرى من انكفاء

املسلمني أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه يف مجيع املاملك اإلسالمية ،وعدم
التزامهم بواحد من األلف من أحكام اإلسالم  -نحن مع كل ذلك ال بد أن ننتظر الفرج
بعودة الدين االسالمي إىل قوته ومتكينه من إصالح هذا العامل املنغمس بغطرسة الظلم

والفساد»...

ُيشري الشيخ يف هذا املقطع ،إىل رضورة ولزوم وجود يوم الظهور ،أي رضورة ْ
أن

يأيت ذلك اليوم الذي ُيزال فيه الظلم ُّ
وحيل حمله العدل والقسط.
ٍ
بحاجة إىل احلديث عن رضورة القضية املهدوية اً
فضل عن إثباهتا ملن يعتقد
لسنا

باملدرسة اإلمامية؛ لتسليمه املطلق هبا حدَّ البداهة ،وإنَّام احلديث عن ذلك ملن هو خارج
هذه املدرسة اعتقا ًدا من عامة املسلمني ،اً
عمن هو خارج دائرة الدين اإلسالمي
فضل ّ
من معتنقي سائر األديان الساموية األخرى.

� اً
أول� :إثبات �ضرورة الق�ضية املهدوية للعامة من امل�سلمني.
ويمكن إثبات رضورهت��ا بعدة طرق [غري ما تقدم من االتفاق عليها وورود
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النصوص املتواترة فيها] ولكننا سنقترص عىل ما ذكره الشيخ:
الدليل العقلي :دليل نق�ض الغر�ض.
ونقترص فيه عىل املقدمات التي ذكرها الشيخ:

املقدمة األوىلَّ :
إن آخر األديان هو اإلسالم ،وأنَّه الدين األصلح للبرشية.

وهذه املقدمة مس َّلم ٌة عند مجيع املسلمني ،ومن ينكرها خيرج عن اإلسالم؛ َّ
ألن

أن النبي األكرم هو خاتم النبيني ،والقول َّ
وبوضوح َّ
ٍ
بأن
رصح
القرآن الكريم ّ
اإلسالم ليس بآخر األديان يستلزم القول بعدم خامتية النبي األعظم ،ومن ثم
تكذيب القرآن ،ومن ُي ِّ
كذب القرآن والنبي فإنه خيرج عن اإلسالم.

املقدمة الثانيةَّ :
إن أحد أهم أهداف اخللقة هو الوصول باجلن واإلنس إىل العبادة
(((
ت الجِْ َّن َوالإِْ ن َْس اَّإِل لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون﴾.
﴿وما َخ َل ْق ُ
املطلقة هلل ،قالَ :
وهو ما مل يتحقق حتى اآلن وجدانًا.

املقدمة الثالثةَّ :
إن األرض كانت وال زالت تئ ُّن من الظلم وترضخ حتت اجلور،
وإن األرض مل ِ
تعش يوما من أيامها يف ٍ
وإن الظلم واجلور مستمران وباشتدادَّ ،
َّ
عدل
ً

ورخاء وسعادة وهناء بشكل مطلق ،وال غرو يف ذلك؛ إذ مل حيكم مجيع أرجائها الدي ُن
احلق قط.
ُّ

وعليهَّ ،
فإن استمرار احلياة عىل هذه الوترية من انعدام العدل وانتشار الظلم إىل

األبد ،يؤدي إىل نقض الغرض من خلقها ،أي َّ
إن ذلك الغرض واهلدف من خلقتها

والذي تقدّ م ــ الوصول باجلن واإلنس إىل العبادة ــ مل يتحقق ،وهذا يعني نقض الغرض

من اخللقة.

((( الذاريات .56
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ٌ
إشكــال وجواب :ربام ُيشكل عىل دليلنا أحدٌ بالقول :ما الضري يف انتقاض هذا

الغرض أو اهلدف؟

إن نقض الغرض يستلزم العبثَّ ،
واجلوابَّ :
حكيم فهو منز ٌه
وإن اهلل حيث إنّه
ٌ

عن العبث.

كام أنَّه يستلزم الكذب؛ َّ
رصح بأنّه مل خيلق اجلن واإلنس إال ليعبدون،
ألن اهللَّ 

وهو َّ
أيضا.
(جل وعال) منز ٌه عن الكذب ً
وعودٌ �إلهية...

ٍ
ومن اجلدير بالذكر َّ
بأمور أخرى تتحقق يف احلياة الدنيا غري
أن اهلل قد وعد

وصول الثقلني من اجلن واإلنس إىل العبادة ،ومنها:

ِ
ين َآمنُوا ِمنك ُْم َو َع ِم ُلوا
﴿و َعدَ اهلل ا َّلذ َ
/1استخالف الذين آمنوا يف األرض ،قالَ :
ض َك استَخْ َل َ ِ
ِ
لحِ ِ
ين ِمن َق ْبلِ ِه ْم َو َل ُي َم ِّكن ََّن لهَُ ْم ِدين َُه ُم
ف ا َّلذ َ
َّ
الصا َ ات َل َي ْستَخْ ل َفن َُّه ْم فيِ الأْ َ ْر ِ ماَ ْ

ُون يِب َش ْيئًا َو َمن َك َف َر
ا َّل ِذي ْار َتضىَ ٰ لهَُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلنَّ ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ ونَنِي لاَ ُيشرِْ ك َ
ك هم ا ْل َف ِ
ِ
(((
َب ْعدَ َٰذلِ َ
ون﴾.
اس ُق َ
ك َف ُأو َٰلئ َ ُ ُ
ِ
ين
/2وراثة األئمة الذين استضعفوا
َ
﴿ون ُِريدُ َأن ن َُّم َّن َعلىَ ا َّلذ َ
األرض ،قالَ :
ِ
ِ
(((
ْاست ُْض ِع ُفوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ني﴾.
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ

﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َ��ل َر ُسو َل ُه
/3ظهور الدين اإلسالمي عىل الدين ك ّله ،قالُ :
(((
ين الحَْ ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ ٰ الدِّ ِ
دى َو ِد ِ
ُون﴾
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه المُْ ْش ِـرك َ
بِالهُْ ٰ
ِ
ِ
ِ
ون.
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكافِ ُر َ
﴿ ُي ِريدُ َ
ُور اهللِ بِ َأ ْفواه ِه ْم َو َي ْأ َب ٰى اهللُ اَّإِل َأ ْن ُيت َّم ن َ
ون َأ ْن ُي ْطف ُؤا ن َ

((( النور .55
((( القصص .5
((( الصف .9
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ِ
ين الحَْ ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ ٰ الدِّ ِ
دى َو ِد ِ
ُون﴾.
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه المُْ ْش ِـرك َ
ُه َو ا َّلذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهُْ ٰ
ِ
ٍ
ين الحَْ ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ ٰ الدِّ ِ
دى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه
﴿ه َو ا َّلذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهُْ ٰ
ويف آية أخرى ُ
(((
َفى بِاهللِ َش ِهيد ًا﴾.
َوك ٰ

(((

أي من هذه األمور فيام مىض ،كام ال يمكن االدعاء
ومن املعلوم وجدانًا عدم حتقق ٍّ

بتحقق خصوص الظهور عىل الدين كله ولو يف زمن النبي األكرم كام ذهب إىل ذلك
البعض؛ إلطالق ظهور الدين يف اآلية املباركة ،مما يعني ظهوره عىل الدين كله يف مجيع

أرجاء املعمورة.

أن يتحقق إال بالظهور املهدوي ،وبام َّ
وهذا ما ال يمكن ْ
خلف
أن عدم حتققها
ٌ

قبيح عليه (جل شأنه) ،فتثبت بذلك رضورة القضية
للوعد اإلهلي،
ُ
وخلف الوعد ٌ
أيضا.
املهدوية ً

والنتيجة إ ًذا:

البد ْ
أن يأيت يو ٌم ينترش فيه اإلسالم يف ربوع األرض حتقي ًقا للغرض اإلهلي ،ويصل

الناس كل الناس إىل مرحلة (ليعبدون) ،وهذا هو ما نُسميه بيوم الظهور.
وبه يتضح أن البرشية تسري تلقائيا باجتاه نحو يوم الظهور.

وأن هذا اليوم الذي سيحقق فيه اهلدف اإلهلي ال يمكن ان يتحقق إال عىل يدي
رجل إهلي ومصلح عظيم بعيد عن اخلطأ وصاحب ِحنكة وحكمة وذي علم عظيم،

يستطيع به ر ّد الشبهات وكشف الواقع ،وهو عبارة عن العصمة ،إذ لو مل يكن كذلك
فإن احتامل خطئه وانحراف مسريته وار ٌد جد ًا ،وبالتايل ال يتحقق ذلك اهلدف عىل يديه،
وهذه النتيجة هي ما يمكن ان يكون ترمجة ملا ُروى عن االمام الباقر من قوله :دولتنا

((( التوبة  32و .33
((( الفتح .28
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آخر الدول ،ولن يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا :إذا
ِ ِ ِ
((( (((
ني﴾ .
﴿وا ْلعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
ملكنا رسنا مثل سرية هؤالء ،وهو قول اهللَ :
إذ ًا البدّ أن يتحقق هذا الغرض يف يوم من األيام ،وهذا اليوم هو الذي نسميه اليوم

املوعود وهذا هو ما ذكرته الروايات الرشيفة عن عامر بن موسى السباطي عن اإلمام
ٍ
الصادق قال عامر :سمعته وهو يقول« :مل ُ
ختل االرض ُ
حجه عاملا
منذ كانت من

ون لِي ْط ِفئُوا نُور اللهَِّ بِ َأ ْفو ِ
يحُ يي فيها ما ُي ِ
اه ِه ْم َواللهَُّ
َ
َ
ميتون من احلق ثم تال هذه اآليةُ ﴿ :ي ِريدُ َ ُ
ُمتِ ُّم ن ِ
ون﴾»(((.
ُور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ

ويف رواية اخرى عن أيب بصري قال :قال أبو عبد اهلل الصادق يف قوله تعاىل
ين الحَْ ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
«﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهُْ دَ ى َو ِد ِ
ُون﴾
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه المُْشرِْ ك َ
ُ
واهلل ما نزل تأويلها بعد وال ينزل تأويلها حتى خيرج القائم فاذا خرج القائم مل
مرشك باألمام إال ِ
ٌ
كره خروجه».
كافر باهلل العظيم وال
يبق ٌ

(((

املقصود من اإلظهار يف اآلية:

أن الغاية من إرسال النبي هو إظهار اإلسالم عىل ِّ
ذكرت اآليات املتقدمات َّ
كل

األديان ،بمعنى غلبته ،ولكن ما هو املقصود من هذا اإلظهار وهذه الغلبة؟
ٍ
يمكن ْ
معان نعرضها لنعرف املناسب منها:
أن ُيذكر هنا ثالثة
األول :اإلظهار والغلبة املنطقية.

مما ال ّ
شك فيه لو دار نقاش بني اإلسالم وبني بقية األديان لرجحت كفة اإلسالم

((( القصص .83
((( الغيبة للشيخ الطويس ص  472ح .493
((( كامل الدين ،ص  ،221باب  ،22حديث رقم .4
((( كامل الدين ،ص  ،670باب  ،58حديث.16 ،
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عىل غريه؛ ملا فيه من قوانني منطقية ثابتة وقواعد واقعية باإلضافة إىل خلوه من اخلرافات
والتحريفات التي ابتليت هبا بقية األديان بعد التحريف.

صحيح ،لكن ليس هو املراد من اإلظهار يف هذه اآلية؛ ألنّه موجو ٌد
وهذا املعنى
ٌ

مر
ٌ
وثابت منذ الصدر األول لإلسالم ،واآلية يف صدد احلديث عن أمر مستقبيل ،وقد َّ

ذكر الرواية التي قالت :ما نزل تأويلها بعد.

الثاين :إظهار اإلسالم وغلبته عىل األديان ولو عىل بعض األرض.

وهذا املعنى حتقق يف األزمنة املاضية يف احلجاز والعراق وبالد فارس وغريها.

ولكنّه ليس املقصود من اآلية؛ ألن اآلية تتحدث عن إظهاره عىل الدين كله،

وليس عىل بعض الدين.

الثالث :إظهار اإلسالم وغلبته عىل سائر األديان وعىل ِّ
كل األرض.

رصحت به الروايات
وهذا هو املتناسب مع اآلية الكريمة ،وهو املعنى الذي ّ

الرشيفة ،منها ما روي عن عباية بن ربعي« :أنَّه سمع أمري املؤمنني يقول يف تفسري
اآلية وكأنّه يتساءل مع بعض أصحابه :أ ظهر ذلك بعد؟ قالوا :نعم ،فقال :كال

وأن
أن ال إله إال اهلل َّ
وال��ذي نفيس بيده حتى ال يبقى قرية إال ون��ودي فيها بشهادة ْ

حممدً ا رسول اهلل بكر ًة وعش ًيا».
ٍ
رواية أخرى عن ابن عباس يف نفس اآلية قال« :ال يكون ذلك حتى ال يبقى
ويف
(((

هيودي وال نرصاين وال صاحب ملة إال دخل يف اإلسالم ...وذلك قوله ﴿لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ
(((
الدِّ ِ
ُون﴾ وذلك يكون عند قيام القائم».
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه المُْشرِْ ك َ
((( تأويل اآليات الظاهرة/ج/2ص/689ح.8
((( تأويل اآليات الظاهرة/ج/2ص/689ح.9
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ثان ًيا� :إثبات �ضرورة الق�ضية املهدوية ملعتنقي �سائر الديانات الإلهية الأخرى.
مل يذكر الشيخ كيفية إثبات رضورة القضية املهدوية ملعتنقي سائر الديانات

األخرى؛ ألنّه مل يكتب هذا الكتاب املبارك إلثبات عقائدنا يف مقابل األديان األخرى،

بل إلثباهتا يف مقابل العامة.

ولكن إمتا ًما للفائدة نقول:

بإمكاننا ْ
أن نستدل لغري املسلم عليها بطريقني مها:
األول :بالدليل العقيل املتقدم.

ولكن ينبغي قبل ذلك ْ
أن نثبت خامتية نبوة النبي األكرم ،وكذا خامتية الدين

اإلسالمي.

الثاين :باألدلة النقلية الواردة يف الكتب املسيحية أو اليهودية أو غريها.

املبحث الثالث:

�شخ�صية الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف بني املدر�ستني
املطلب الأول� :أهم الفروق بني املدر�ستني يف �شخ�صيته.
قال الشيخ:

أن هذا املصلح املهدي
أن اإلمامية تعتقد َّ
أن الفرق بني اإلمامية وغريها هو َّ
«غري َّ

معروف ،ولد سنة 256هـ وال يزال ح ًيا((( ،هو ابن احلسن العسكري،
معني
هو
ٌ
شخص ٌ
ٌ

واسمه حممد ،وذلك بام ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به ،وما تواتر عندنا
من والدته واحتجابه.»...

أن أشار الشيخ إىل َّ
بعد ْ
أن القضية املهدوية من املسائل التي اتفقت عليها كلمة
ٍ
بصورة عامة ،أشار يف هذا املقطع إىل َّ
أن هناك اختال ًفا بينهم يف تفاصيل هذه
املسلمني

مثل ،فإنَّه ْ
القضية ،كام يف بقية املسائل األخرى كالصالة اً
وإن كان االتفاق بني املدرستني

اً
حاصل عىل وجوهبا ،وعددها ،وعدد ركعاهتا ،إال هَّأنام اختلفتا يف بعض تفاصيلها،

ككون البسملة جز ًءا من السورة أو ال؟ وهل تُقرأ جهر ًا أو إخفاتًا؟ وهل الواجب

يف الصالة هو التكتف أو إسبال اليدين؟ وهل جيوز اجلمع بني صاليت الظهرين أو

العشائني يف غري السفر أو ال؟ وما إىل ذلك

ٍ
والقضية املهدوية هي األخرى ْ
بشكل عام ،إذ يعتقد اجلميع
تم االتفاق عليها
وإن َّ

اً
وعدل بعد ْ
وجورا،
ظلم
بال ُبدية وجوده يف آخر الزمان ليمأل األرض قس ًطا
ً
أن ُمألت اً
((( إال أن املشهور هو أنه ولد سنة ( )255للهجرة.
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أيضا يف التفاصيل ومن عدة جهات ،من قبيل :عالمات
لكن االختالف موجو ٌد ً
الظهور ،وما هو الواجب عىل اإلنسان يف التمهيد لعملية الظهور ،واالختالف يف

شخص املهدي.

وألمهية االختالف األخري ،فقد اختاره الشيخ لتسليط الضوء عليه ،حيث
ٍ
ٍ
شخص اإلمام املهدي فيام يعتقده العامة وما يعتقده اخلاصة ،ورو ًما
فروق يف
ذكر عدة

لإلجياز سنقترص عىل ذكرها وهي:

الفرق األولَّ :
أن املهدي عند الشيعة هو من ولد اإلمام احلسني ،وأ َّما عند

املجتبى.
العا َّمة فهو من ولد اإلمام احلسن
ٰ

الفرق الثاينَّ :
(حممد بن احلسن) ،وأ َّما عند العا َّمة
أن املهدي عند الشيعة اسمه ّ

(حممد بن عبد اهلل).
فاسمه ّ

الفرق الثالثَّ :
أن املهدي عند الشيعة كان قد ُولِدَ سنة ( 255أو  )256للهجرة،
أن ُي ِ
وما زال ح ّي ًا إ ٰىل ْ
ظهره اهلل (تعا ٰىل) يف الوقت الذي ال يعلمه إلاَّ هو ،وأ َّما عند

العا َّمة فإنَّه ُيو َلد يف آخر الزمان.

الفرق الرابعَّ :
حي منذ والدته وحتى وفاته بعد ظهوره املبارك وملئه
أن املهدي ٌ

اً
حي بالقطع واليقني عند الشيعة ،عىل حني ال
األرض قس ًطا
وعدل ،ومن ثم فهو اآلن ٌ

تقول العامة بحياته اآلن؛ ألهنم مل يؤمنوا بوالدته ،اً
فضل عن طول عمره .وعليه ،فلربام
كان ح ًيا عندهم فيام إذا قرب الظهور ،وربام ال يكون كذلك فيام إذا كان الظهور بعيدً ا.

الفرق اخلامسَّ :
أن املهدي عند الشيعة ينصـره اهلل (تعا ٰىل) باملالئكة((( ،وباألولياء
الذين سيرُ ِجعهم اهلل (تعا ٰىل) بإذنه((( ،وأ َّما املهدي عند العا َّمة فلم أجد أهنم يذكرون له

((( الغيبة للنعامين 239 :و /240باب  /13ح .22
((( اإلرشاد للمفيد .386 :2
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وأنم ال يؤمنون بالرجعة اً
أصل.
هذه النرصة،
ً
خصوصا هَّ

277

الفرق السادسَّ :
أن مهدي الشيعة معصو ٌم ،كام هو احلال يف النبي األعظم ،أما

مهدي السنة فليس بالرضورة ْ
أن يكون معصو ًما.

الفرق السابعَّ :
احلسني،
أن املهدي عند الشيعة يقو ُم بتجهيزه بعد موته اإلما ُم
ُ

ألنم ال يؤمنون بالرجعة كام أسلفنا.
وأ َّما عند العا َّمة فليس كذلك؛ هَّ

وهذه هي أوضح الفروق بني املدرستني فيام خيص شخص اإلمام املهدي.

املطلب الثاين :من �أدلة والدة الإمام املهدي.
قال الشيخ« :وهذا ما تواتر عندنا من والدته واحتجابه».

اً
�أول :العامة ووالدة الإمام املهدي 

بادئ ذي ٍ
أن األصل يف اإلنسان هو عدم الوالدةْ ،
بدء ال ُبدَّ من اإلشارة إىل َّ
فإن
عي خالف ذلك ُط ِلب الدليل ،وعليه فال غرو يف مطالبة العامة إ ّيانا بالدليل ،لكن فيام
ا ُد َ

لو عدموا األدلة عىل والدته يف كتبهم ورواياهتم.
بيدَ َّ
أن األمر عىل خالف ذلك؛ لسببني:

األول :إثبات العديد من علامئهم والدته سنة  255هجرية ،فقد اعرتفوا
بوجود ٍ
ولد لإلمام العسكري ،ومل يذكروا أنّه تويف البتة ،مما يعني أنَّه الزال عىل قيد
ٍ
تسعة ومخسني عا ًملا،
احلياة .وهم علام ٌء ُك ُثر ،أحصاهم بعض الباحثني فكانوا أكثر من

ومنهم –عىل سبيل املثال ال احلرص-

/1ابن حجر اهليثمي يف الصواعق املحرقة يف ترمجة اإلمام العسكري :قال:

«ومل يخُ ّلف غري ولده أيب القاسم حممد احلجة ،وعمره عند وفاة أبيه مخس سنني ،لكن
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آتاه اهلل فيها احلكمة ،ويسمى القائم املنتظر».

(((

نصه« :أبو
/2ابن خلكان يف وفيات األعيان :قال يف ترمجة اإلمام العسكري ما ّ

حممد
حممد بن عيل بن موسى بن الرضا بن جعفر الصادق ابن ّ
حممد احلسن بن عيل بن ّ
ّ

األئمة االثني
الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،أحد
ّ

عرش عىل اعتقاد اإلمامية ،وهو والد املنتظر صاحب الرسداب ويعرف بالعسكري،
وأبوه عيل يعرف أيض ًا هبذه النسبة».

(((

 /3ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة ،قال :وروى ابن ّ
اخلشاب يف كتابه

عيل بن موسى الرضا أنه قال :اخللف الصالح
مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إىل ّ

عيل العسكري ،وهو صاحب الزمان القائم وهو املهدي...
من ولد أيب ّ
حممد احلسن بن ّ
برس من رأى ليلة النصف
 ...ولد أبو القاسم ّ
حممد بن احلجة بن احلسن اخلالص ّ

حممد
من شعبان سنة مخس ومخسني ومائتني للهجرة ،وأ ّما نسبه أب ًا و ُا ّم ًا فهو :أبو القاسم ّ
حممد اجلواد بن عيل الرضا بن موسى
بن احلجة بن احلسن اخلالص ابن عيل اهلادي بن ّ

حممد الباقر ابن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن
الكاظم بن جعفر الصادق بن ّ

أيب طالب (صلوات اهلل عليهم أمجعني).

وأ ّما ُا ّمه ف ُا ّم ولد يقال هلا نرجس خري أ َمة ،وقيل اسمها غري ذلك .وأما كنيته فأبو

القاسم ،وأ ّما لقبه فاحلجة واملهدي واخللف الصالح والقائم املنتظر وصاحب الزمان،
وأشهرها املهدي.

(((

الثاين :إن ما ورد من روايات يف كتبهم حول املهدي ،عربت عنه بام يتالءم مع

كونه مولود ًا غائب ًا ويظهر عند الوقت املعلوم عند اهلل تعاىل ،وذلك ملجيئها بلفظ (يظهر
((( الصواعق املحرقة ألمحد بن حجر اهليثمي املكي ص .208
((( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان ج 2ص .94
((( الفصول املهمة يف معرفة األئمة البن الصباغ املالكي ص .1104 – 1102
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يف آخر الزمان) ،وال توجد ولو رواية واحدة تعبرّ بأنَّه (يولد يف آخر الزمان) ،ومن
أن (يظهر) تتناسب مع ِ
الواضح َّ
كونه قد ولِدَ ساب ًقا وغاب ثم ظهر.

وعليه ،فال يصح منهم االدعاء بام خيالف هذين األمرين إال بعد دحضهام ،و ّملا مل

حيق هلم ادعاء عدم والدته ،فإن ادعوا ــ وإهنم لفاعلون
يتمكن علامؤهم من ذلك ،فال ُّ
ٍ
وحينئذ ال قيمة لدعواهم يف امليزان العلمي.
ــ فقد خالفوا أصول االستدالل وقواعده،
ثان ًيا :من �أدلة الإمامية على والدة الإمام املهدي.
الدليل األول :حديث الثقلني:

وه��و من األح��ادي��ث املتواترة والتي ال يستطيع أح��دٌ ْ
أن ينكر ص��دوره عن

الرسول؛ فقد رواه الرتمذي يف صحيحه بإسناده عن زيد بن أرقم ،قال :قال رسول
ٌ
لن تضلوا أبدً ا ،أحدمها أعظم من اآلخر،
تارك فيكم ما ْ
اهلل« :إنيّ
إن متسكتم به ْ

كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل األرض وعرتيت أهل بيتي ،ولن يفرتقا حتى يردا عيلَّ
(((
احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام».

رصح الرسول فيه بامتناع افرتاق العرتة عن القرآن بقوله« :لن يفرتقا حتى
فقد ّ

أي إىل يوم القيامة.
يردا عيلَّ احلوض»ّ ،

وهذا يعني دوام وجود عرتة الرسول األكرم ما دام القرآن موجو ًدا ،واملراد من

العرتة يف احلديث ليس هو عموم ذرية النبي ،بل خصوص األئمة املعصومني

أن النجوم ٌ
أمان ألهل األرض كام َّ
الذين هم ٌ
أمان ألهل السامء.
وعليه ،فإن قلنا بعدم وجود ٍ
أحد من عرتة النبي ،فهذا يعني َّ
أن القرآن الكريم
غري موجود ،والتايل ٌ
باطل؛ لوجود القرآن ،فاملقدم معه يف البطالن.
((( سنن الرتمذي/ج/5ص /663رقم .3788
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وإن قلنا بوجود القرآن دون العرتة ،فهو تكذيب للنبي ،وهذا هو والكفر سواء.
إذن البد من وجود ٍ
أحد من عرتة النبي مع القرآن الكريم ،وهذا هو املطلوب.
دالالت أخرى ،منها الداللة عىل عصمة األئمة ألن القرآن
وحلديث الثقلني
ٌ

مظانا.
معصوم ،وغريها ،ولكن أعرضنا عنها؛ فلتطلب يف هّ

أن احلديث يرصح بوجود ٍ
يكون مع القرآن اً
واخلالصةَّ :
حبل
قرين للقرآن الكريم ِّ

لنجاة املسلمني ،من يتمسك به يرفعه عن مستنقع الظالم والضاللة ،ومن يعرض عنه

فإنه هيوي فيهام ،وذاك الرجل يف زماننا احلارض هو اإلمام املهدي.

الدليل الثاين :روايات عدم خلو األرض من حجة.
ٍ
معنى واحدً ا ،وهو :عدم خلو
الروايات -املتفق عليها-
تُفيد جمموع ٌة كبرية من
ً
األرض من حجةْ ،
فإن خلت ساخت وماجت بأهلها ،ومنها:

ِ
الر َضاَ ق َالُ « :ق ْل ُت َله :أ َت ْب َقى
ما روي َع ْن محُ َ َّمد ْب ِن ا ْل ُف َض ْي ِل َع ْن َأ يِب الحْ َ َس ِن ِّ
األَ ْر ُض بِ َغيرْ ِ إِ َما ٍم؟ َق َال :لُ .ق ْل ُتَ :فإِ َّنا ن َُر َّوى َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ أ هَّنَا لاَ َت ْب َقى بِ َغيرِْ
ض َأو علىَ ا ْل ِعب ِ
اد؟ َف َقال :لاَ  ،لاَ َت ْب َقى ،إِذ ًا
َ
إِ َما ٍم اَّإِل َأ ْن َي ْسخَ َط اهلل َت َعالىَ َعلىَ َأ ْه ِل األَ ْر ِ ْ َ
(((
ت».
اخ ْ
َل َس َ
كام جاء يف بعض الروايات بأن اهلل يف آخر الزمان يرفع احلجة من األرض وبعد

أربعني يو ًما تنتهي الدنيا وتقوم القيامة.

فعن أيب عبد اهلل قال« :ما زالت األرض وهلل فيها حجة يعرف احلالل واحلرام،

ويدعو إىل سبيل اهلل ،وال ينقطع احلجة من األرض إال أربعني يوما قبل يوم القيامة ،فإذا
رفعت احلجة أغلق باب التوبة ومل ينفع نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أن ترفع احلجة

اب َأ َّن َاأل ْر َض لاَ ْتخَ ُلو ِم ْن ُح َّج ٍة  -ح..11
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 179ب ُ
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وأولئك رشار من خلق اهلل ،وهم الذين يقوم عليهم القيامة».

(((

ٍ
تسخ ومل متُج بأهلها بعدُ  ،فهذا َّ
وبام َّ
حجة عىل
يدل ذلك عىل وجود
أن األرض مل َ

األرض هو صامم األمان هلا وألهلها .واملقصود من احلجة هو من له عالق ٌة خاصة

بالسامء ،أي من جعله اهلل تعاىل حجة عىل األرض ،وكان معصو ًما ،واملتمثل باإلمام
املهدي املنتظر يف زماننا احلارض.

الدليل الثالث :روايات :من مات أو بات ومل يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية.

تواترا معنو ًيا ،بمعنى وحدة املعنى وإن تعددت
وهي متواترة بني العامة واخلاصة ً

أيضا.
تواترا لفظ ًيا ً
واختلفت األلفاظ ،ولربام تواتر بعضها ً

وبنا ًء عىل ادعاء العامة ،لو كان إمام الزمان غري مولود بعد ،لكانت ميتة الناس

كلهم ميت ًة جاهلية .وهو خالف اللطف اإلهلي والصفات الكاملية لوجوده َّ
(جل
وعال) ،وخلف تلك الروايات.

ومن تلك الروايات هي التايل:
األئمة ومل يعرف اإلمام
عن أبان بن تغلب ،قال« :قلت أليب عبد اهلل :من عرف َّ

الذي يف زمانه أمؤمن هو؟ قال :ال ،قلت :أمسلم هو؟ قال :نعم»(((.

وعن رسول اهلل أنَّه قال« :من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»(((.

وعن اإلمام أيب جعفر أنَّه قال« :من مات ال يعرف إمامه ،مات ميتة جاهلية

كفر ونفاق وضالل»(((.

((( املحاسن للربقي ج 1ص  236باب  22باب حجج اهلل عىل خلقه ح.202
((( كامل الدين للصدوق /410 :باب  /39ح .3
((( كامل الدين للصدوق 413 :و /414باب  /39ح .15
((( اإلمامة والتبرصة البن بابويه /82 :ح .69
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إماما أو وص ًيا كلهم من قريش.
الدليل الرابع :روايات االثني عرش ً

وهي من الروايات املوجودة يف صحاح العامة((( ،وال خالف فيها .فقد روى

البخاري يف صحيحه عن جابر بن سمرة ّ
أن النبي قال« :يكون اثني عرش أمري ًا،
ّ
فقال كلمة مل أسمعها ،فقال أيب إنّه قال :ك ّلهم من قريش»(((.

األئمة االثني عرش بثامنية طرق
وروى مسلم يف صحيحه عن النبي حديث
ّ

وبألفاظ خمتلفة؛ غري هّأنا متّفقة مجيع ًا يف «اثني عرش» و «ك ّلهم من قريش»؛ منها« :ال

يزال أمر الناس ماضي ًا ما وليهم اثنا عرش رجالً ...ك ّلهم من قريش»(((.

ٍ
مصداق هلا يف ِّ
كل من ادعوا اخلالفة من بني ُأمية وبني العباس
ولو بحثنا عن

تيها عندهم وضيا ًعا يف حتديد االثني عرش خليفة .وال غرو يف
وسواهم فلن نجد إال ً

غربوا فلن جيدوا من تنطبق عليه سوى أئمة أهل البيت االثني
رشقوا أو ّ
ذلك ،فمهام ّ

عرش املعصومني ،أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم اإلمام املهدي .ولو مل
يكن مولو ًدا الستلزم ذك اشتباه النبي األعظم ،وحيث إنّه معصو ٌم -ولو يف نطاق
التبليغ كام ذهبت إليه العامة ،-فال بد من والدة ٍ
ولد لإلمام احلسن العسكري.
روي عن عبد اهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل« :إن خلفائي و أوصيائي،

وحجج اهلل عىل اخللق بعدي اثنا عرش :أوهلم أخي وآخرهم ولدي ،قيل :يا رسول اهلل
ومن أخوك؟ قال :عيل بن أيب طالب ،قيل :فمن ولدك؟ قال :املهدي الذي يمألها قس ًطا
جورا وظلماً  ،والذي بعثني باحلق نب ًيا لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد
وعدلاً كام ملئت ً

لطول اهلل ذلك اليوم حتى خيرج فيه ولدي املهدي ،فينزل روح اهلل عيسى بن مريم فيصيل
ّ
((( للتفاصيل انظر :الكالم اإلسالمي املعارص ج 3ص .209 – 206
الرتمذي ،ج  ،4ح
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب االستخالف ،حديث 1148؛ سنن
ّ
2223؛ مستدرك احلاكم ،ج  ،3ص  ،715ح .6586
((( صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب .1
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تسردملا نيب فيرشلا هجرف هللا لجع يدهملا مامإلا ةيصخش
خلفه ،وترشق األرض بنوره ويبلغ سلطانه املرشق واملغرب».

(((

املطلب الثالث :طول عمر الإمام.
قال« :وال خيلو من ْ
أن تكون حياته وبقاؤه هذه املدة الطويلة معجز ًة جعلها

اهلل له ،وهي ليست بأعظم من معجزة أن يكون إما ًما للخلق وهو ابن مخس سنني
يوم رحل والده إىل الرفيق األعىل ،وال هي بأعظم من معجزة عيسى إذ كلم الناس يف
املهد صب ًيا وبعث يف الناس نب ًيا .وطول احلياة أكثر من العمر الطبيعي -أو الذي ُيتخ ّيل

أنَّه العمر الطبيعي -ال يمنع منها فن الطب وال حييلها ،غري َّ
أن الطب مل يتوصل إىل ما
كل ٍ
قادر عىل ِّ
ُيمكنه من تعمري حياة اإلنسان ،وإذا عجز عنه الطب َّ
يشء وقد
فإن اهللٌ 
وقع اً
فعل تعمري نوح وبقاء عيسى كام أخرب عنهام القرآن الكريم ،ولو ّ
شك الشاك

فيام أخرب عنهام القرآن فعىل اإلسالم السالم .ومن العجب أن يتساءل املسلم عن إمكان

ذلك وهو يدّ عي اإليامن بالكتاب العزيز»

تقدّ م إثبات ّ
أن اإلمام املهدي قد ولِد سنة  255هـ ،ومل تثبت وفاته ،بل مل ي ُقل

هبا أحدٌ  ،وهذا يلزم منه القول إنّه ما زال ح ًيا ،وقد جتاوز عمره الرشيف 1280سنة(((.
فضل عن ٍ
اً
أدلة أخرى
التصديق به،
عمر ال يعرس عىل املؤمن بقدرة اهلل ح ًقا
ُ
وهو ٌ
سنتعرض هلا الح ًقا ،ولكن خمالفي املدرسة اإلمامية جعلوه من املستحيالت ،مثريين
بشأهنا شبه ًة من الشبهات؛ ليجعلوا من عقيدة شيعة أهل البيت عقيدة خرافية

ال حقيقة هلا.

ٍ
أسئلة مهمة واجلواب عنها ،وهي:
وللرد عىل هذه الشبهة ال ُبدَّ من التطرق إىل

ما الضابط يف كون ٍ
أمر ما مستحيلاُ ؟

((( كامل الدين للشيخ الصدوق ص 280باب  24ح.27
((( يف فرتة طرح هذه الدروس.
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ٌ
عمرا يتجاوز 1280سنة أم ّ
مستحيل؟
أن ذلك
عمر ً
وهل يمكن لإلنسان أن ُي ِّ

وما األدلة عىل إمكانه فيام لو كان ممكنًا؟

ٌ
مستحيل؟
أولاً  :متى نحكم عىل أن شي ًئا ما

ٌ
اجلواب :نحكم عىل َّ
مستحيل وغري ممكن يف حالتني ال ثالث هلام:
أن شي ًئا ما

األوىل :عند خمالفته قانونًا عقل ًيا ،نحو :خمالفته قانون اجتامع النقيضني ،أو خمالفته

لقانون أن الكل أعظم من اجلزء ،أو خمالفة رضورة كون الظرف أكرب من املظروف.

حكم ثابتًا رشع ًيا ،نحو :كون الصالة واجب ًة،
الثانية :عند خمالفته رضور ًة رشعية أو اً

وكون اخلمر حرا ًما.

ٍ
وطول عمر اإلنسان ليس فيها ِ
خمالفة للقانون العقيل وال للرضورة الرشعية،
أية

ٌ
إنسان ما آلالف السنني.
يعمر
فليس من املستحيل أن ّ

ثان ًيا :هل يمكن لإلنسان ْ
عمرا يتجاوز 1280سنة؟
عمر ً
أن ُي ِّ
اجلواب :من املمكن ذلك للتايل:

 /1الدليل ال�شرعي:

ٍ
شجرة فمن البدهيي ْ
من املعلوم َّ
أن ُينكر وجود ثمرهتا.
أن من مل يؤمن بوجود

وعليه ،ففي خصوص إثبات إمكانية طول عمر اإلمام املهدي فإننا ال نناقش ملحدً ا
ال يقر بوجود اهلل  ،وال نناقش من ال يعتقد بالكامل املطلق هلل  والقدرة املطلقة له،

فال موضوعية للكالم معهام يف طول عمر اإلمام.

وإنّام كالمنا يقع يف دائرة املعتقدين به واملؤمنني بقدرته إيامنًا مطل ًقا ،فنقول :ما
ٍ
وحينئذ ال
املانع الذي يمنع من طول عمر اإلمام إذا كان اهلل  هو من أراد ذلك؟
خيلو اجلواب من أحد األمرين:

تسردملا نيب فيرشلا هجرف هللا لجع يدهملا مامإلا ةيصخش
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ٍ
إما ْ
بسؤال مفاده :وما هي خصوصية اإلمام املهدي؛ ليطيل اهلل عمره؟
أن يجُ يب

اً
واجلوابَّ :
وعدل بعد ما
إن له خصوصي ًة ،وهو أنه هو الذي يمأل األرض قس ًطا

وجورا ،األمر الذي يقتيض توفر الظروف وفق العلم واحلكمة اإلهلية ،وقد
ظلم
ً
ملئت اً

يستلزم إطالة العمر ،كام هو الواقع يف اعتقادنا.

أو يتمسك َّ
بأن طول العمر هبذا احلد خالف املعتاد.

واجلواب :طاملا تعلقت به قدرة اهلل ،فليكن من خالف املعتاد ،إذ ما املانع من

اإلعجاز اإلهلي نفسه؟!

 /2الدليل الطبي:

إن الطب مل ِ
ّ
ينف إمكانية طول عمر اإلنسان ،ومل يقل باستحالته ،بل نسمع اليوم
َّ
ٍ
ٍ
اً
مستحيل ملا سعى إليها
أمرا
عن حماوالت طبية علمية إلطالة عمر اإلنسان ،ولو كانت ً
الطب ،وملا هدر العلامء وقتهم وجهدهم .فقد ن ُِقل عن الدكتور األمريكي كي لورد
ِ
أنَّه قالَّ :
بمعونة علم التغذية رفع املوانع واحلدود التي متنع
إن علم الطب يف هذا اليوم
ِ
خالف ما كان عليه أجدادنا وآباؤنا نأمل ْ
البرش من ْ
أن
أن ُيعمروا ،ونحن اليوم عىل

أعامرا طويلة.
نعيش ً
أن الدكتور جورج رئيس اجلامعات يف املانيا قام بالتحقيق عىل ٍ
كام ن ُِقل َّ
نبات طفييل

(سابرولينا مسكتا) وهذا النبات يعيش عىل ظهر الذباب األزرق وعمره ال يتجاوز
ٍ
ِ
ٍ
سنوات ،بمعنى أنَّه
لست
ظروف خاصة ،عاش
األسبوعني ،ولكن عندما زرعه يف

ضاعف عمره  10920مرةً ،أي ما ُيقارب أحد عرش ألف مرة!

وعليه فلو ضاعفنا عمر اإلنسان الطبيعي إىل عرشة آالف مرة ،لكان مخسني ألف

سنة –كمعدل ،-فام املانع من َّ
أن اهلل يضاعف عمر اإلمام املهدي؟!
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 /3الدليل التاريخي:

فقد ثبت تارخي ًيا َّ
أن هناك معمرين عاشوا أكثر من األعامر الطبيعية لإلنسان ،مثل

اخلرض ،الذي عارص النبي موسى ،وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصته املعروفة

معه ،وال زال ح َيـًا حتى اآلن.

تم رفعه إىل السامء وحتى اآلن ما زال ح ًيا.
والنبي عيسى فإنَّه طب ًقا لعقيدتنا َّ
ُوحا إِ َلى َق ْو ِم ِه َف َلبِ َ
ث
﴿و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ن ً
والنبي نوح الذي قال عنه القرآن الكريمَ :
ِ
يهم َأ ْل َ ٍ
ِ
ين َع ًاما﴾(((وهذه مدة دعوته إىل اهلل تعاىل فقط.
ف َسنَة اَّإِل َخ ْمس َ
ف ِ ْ
كام َّ
أن النبي آدم كان عمره  930سنة.
ٍ
ٍ
رواية أخرى  1712سنة.
رواية كان عمره  100سنة ،ويف
والنبي سليامن يف
ونبي اهلل شيث كان عمره  920سنة.
ونبي اهلل هود 670 سنة.

بل ومل يقترص طول العمر عىل الصاحلني فقط ،فقد قيلَّ :
إن شداد بن عاد عاش

 900سنة ،وعمر بن عامر عاش  800سنة.

(((

فضل عن اإلمكان العقيل والرشعي َّ
فإ ًذا ،اً
فإن هناك شواهدَ من الواقع عىل وقوع

طول العمر ،وال يرفض هذا األمر إال من خيالف وجدانه.

((( العنكبوت 14
((( راجع التفاصيل :كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ،الباب الرابع واخلمسون :ذكر
املعمرين.

املبحث الرابع:

االنتظار املهدوي
املطلب الأول :ف�ضل االنتظار

(((

اخلاص ،وعرف ما
من عادة العاقل أنَّه ال خيطو خطوة إلاَّ إذا حسب هلا حساهبا
ّ

أن أصحاب ّ
نرى َّ
كل
عمت حت َّٰى املقوالت الدينية ،ولذا ٰ
سيجنيه منها ،وهذه العادة َّ
علنون فإنم ي ِ
حركة أو مذهب ،أول ما ي ِ
علنون عماَّ سيجنيه الفرد من فوائد وأرباح من
هَّ ُ
ُ
َّ
اتّباعه هلم..

وخصص جزء ًا كبري ًا من أدبياته
املجرى،
احلق يف ذلك هذا
وقد
جرى الدين ّ
َّ
ٰ
ٰ

احلق،
عىل دين ّ
وتربو ّياته يف آياته ورواياته لبيان الفوائد _ الدنيوية واألُخروية _ املرتتّبة ٰ
املعنى..
تصب يف هذا
ىص
ُّ
ٰ
وذكر اجلنَّة وما فيها من نعم ال ُت َعدُّ وال تحُ ٰ

وع�لى نفس ه��ذا السياق ،ج��اءت ال��رواي��ات الشـريفة لتؤكّد فضل االنتظار
ٰ
واملنتظرين ،وهي روايات كثرية جدَّ ًا ،ويمكن استخالص عدَّ ة عناوين لذلك الفضل:
َّ _ 1
إن االنتظار من أفضل العبادات وأح ّبها إ ٰىل اهلل تعا ٰىل:

أن رسول اهلل
فعن
موسى بن بكر الواسطي ،عن أيب احلسن ،عن آبائهَّ 
ٰ
قال« :أفضل أعامل ُأ َّمتي انتظار الفرج من اهلل.(((»
وعن أمري املؤمنني يف حديث األربعامئة« :انتظروا الفرج ،وال تيأسوا من روح

((( شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي ص .134 – 131
((( كامل الدين /644 :باب  /55ح .3
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إىل اهلل انتظار الفرج ما دام عليه العبد املؤمن.(((»...
اهللَّ ،
فإن َّ
أحب األعامل ٰ

عىل عبادة االنتظار ،فعن
ومن هنا فقد رتَّبت الروايات الكثري من اآلثار العظيمة ٰ

عىل هذا األمر منتظر ًا له كان
العالء بن سيابة ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :من مات منكم ٰ
كمن كان يف فسطاط القائم.(((»

وحممد بن مسلم ،عن أيب عبد اهلل ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني،
وعن أيب بصري ّ

كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل»(((.
قال« :املنتظر ألمرنا
ّ

وقال أمري املؤمنني« :اآلخذ بأمرنا معنا غد ًا يف حظرية القدس ،واملنتظر ألمرنا

كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل»(((.
ّ

عىل مواالتنا يف غيبة
وعن عمرو بن ثابت ،قال :قال س ّيد العابدين« :من ثبت ٰ
قائمنا أعطاه اهلل أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر ُ
وأ ُحد»(((.

عىل الناس زمان يغيب
وعن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر الباقر أنَّه قال« :يأيت ٰ

أدنى ما يكون هلم من
عنهم إمامهم ،فيا
عىل أمرنا يف ذلك الزمانَّ ،
إن ٰ
ٰ
طوبى للثابتني ٰ

بسـري وصدَّ قتم بغيبي،
الثواب أن ينادهيم البارئ فيقول :عبادي وإمائي! آمنتم ّ
فأبشـروا بحسن الثواب منّي ،فأنتم عبادي وإمائي ح َّق ًا ،منكم أتق َّبل ،وعنكم أعفو،

ولكم أغفر ،وبكم أسقي عبادي الغيث ،وأدفع عنهم البالء ،ولوالكم ألنزلت عليهم

عذايب» ،قال جابر :فقلت :يا ابن رسول اهلل ،فام أفضل ما يستعمله املؤمن يف ذلك
((( اخلصال.616 :
((( كامل الدين /644 :باب  /55ح .1
((( كامل الدين /645 :باب  /55ح .6
((( اخلصال /625 :حديث األربعامئة.
((( كامل الدين /323 :باب  /31ح .7

دهملا راظتنالا

289

الزمان؟ قال« :حفظ اللسان ،ولزوم البيت»(((.

يى به النفوس ،وهو ما عبرَّ ت عنه الروايات َّ
َّ _ 2
بأن
إن االنتظار هو األمل الذي تحُ ٰ

انتظار الفرج هو الفرج بعينه:

حممد بن الفضيل ،عن أيب احلسن الرضا قال« :سألته عن يشء من الفرج،
فعن ّ
إن اهلل يقولَ ﴿:فا ْنتَظِ ُروا إِنيِّ َم َعك ُْم ِم َن
أن انتظار الفرج من الفرج؟ َّ
فقالَ :أوليس تعلم َّ
ِ
ين﴾(((»(((.
المُْنْتَظ ِر َ
وعن احلسن بن اجلهم ،قال« :سألت أبا احلسن عن يشء من الفرج ،فقال:

أن انتظار الفرج من الفرج؟ ،قلت :ال أدري إلاَّ أن تُع ِّلمني ،فقال :نعم،
َأولست تعلم َّ
انتظار الفرج من الفرج»(((.

َّ _ 3
إن االنتظار سبب القرب اإلهلي:

املفضل بن عمر ،عن أيب عبد اهلل قال« :أقرب ما يكون العباد من اهلل َّ
جل
فعن َّ

حجة اهلل ومل يظهر هلم ومل يعلموا مكانه،
ذكره،
وأرىض ما يكون عنهم ،إذا افتقدوا َّ
ٰ
حجة اهلل َّ
جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتو َّقعوا الفرج
وهم يف ذلك يعلمون أنَّه مل تبطل َّ

حجته ومل يظهر هلم،
صاحب ًا
ومساءَّ ،
عىل أعدائه إذا افتقدوا َّ
ً
فإن أشدَّ ما يكون غضب اهلل ٰ
حجته عنهم طرفه عني،
وقد علم َّ
أن أولياءه ال يرتابون ،ولو علم هَّأنم يرتابون ما غ َّيب َّ

عىل رأس رشار الناس»(((.
وال يكون ذلك اَّإل ٰ

((( كامل الدين /330 :باب  /32ح .15
((( األعراف71 :
((( تفسري الع ّيايش  /138 :2ح .50
((( الغيبة للطويس /459 :ح .471
((( الكايف  /333 :1باب نادر يف حال الغيبة /ح .1
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َّ _ 4
إن االنتظار سبب لتكامل العقول واملعرفة:

بويل اهلل
فعن أيب خالد الكابيل ،عن عيل بن احلسني ،قالّ ...« :
ثم متتدُّ الغيبة ّ

إن أهل زمان غيبته،
الثاين عشـر من أوصياء رسول اهلل
واألئمة بعده .يا أبا خالدَّ ،
َّ

القائلني بإمامته ،واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل ّ
وتعاىل
ألن اهلل تبارك
كل زمانَّ ،
ٰ
أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة،
وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل بالسيفُ ،أولئك

رس ًا وجهر ًا.(((»...
إىل دين اهللَّ 
املخلصون ح َّق ًا ،وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة ٰ

َّ _ 5
إن االنتظار خمرج من املهلكات ،وباب رزق _ معنوي وما ّدي _ من اهلل تعا ٰىل،

وهو موجب لرمحة اهلل تعا ٰىل:

حممد بن عيل الباقر ،قال :قلت له:
عن عبد احلميد الواسطي ،عن أيب جعفر ّ

أترى من
أصلحك اهلل لقد تركنا أسواقنا انتظار ًا هلذا األمر ،فقال« :يا عبد احلميد،
ٰ

ليجعلن اهلل له خمرج ًا ،رحم اهلل
بىل واهلل
َّ
عىل اهلل ال جيعل اهلل له خمرج ًا؟ ٰ
حبس نفسه ٰ
مت قبل أن أدرك
عبد ًا حبس نفسه علينا ،رحم اهلل عبد ًا أحيا أمرنا» ،قال :قلت :فإن ُّ

حممد نصـرته ،كان كاملقارع بني يديه
القائم؟ قال« :القائل منكم أن لو أدركت قائم آل ّ
بسيفه ،ال بل كالشهيد معه»(((.

املطلب الثاين :الفوائد الرتبوية لالنتظار.

(((

خرى اجتامعية.
لالنتظار وجهتان :وجهة فردية ،و ُأ ٰ

واالنتظار يف وجهتيه ُيم ِّثل حالة من الصـراع النفسـي ،وعم ً
ال باستمرار وجهد
((( كامل الدين /320 :باب  /31ح .2
((( كامل الدين /644 :باب  /55ح .2
((( شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي -ص .140 – 138
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عىل شهواته ،وجيعل قيادة وجوده بيد عقله الواعي ،فإذا
ونصب إ ٰىل أن يسيطر املؤمن ٰ

عرفنا َّ
أن االنتظار هو عبادة من العبادات ،بل هو من أفضلها _ كام تقدَّ م قبل قليل _
ٍ
املستوى الفردي ،ويمكن تلخيص ذلك بـ:
عىل
ٰ
حينئذ أمكننا اجلزم بفائدة االنتظار ٰ

َّ _ 1
إن االنتظار ُيم ِّثل عم ً
ال عبادي ًا مهماًَّ  ،فإذا اقرتن بالن َّية اخلالصة ترتَّب عليه

الثواب العظيم ،وما يستتبعه من لطف إهلي خفي وظاهر ،ومن توفيق للعمل وفق فطرة

الدين.

يصب يف عملية بناء الفرد بنا ًء
 _ 2واالنتظار _ حاله يف ذلك حال بق َّية العبادات _
ُّ
متكامالً ،وليس الفرد فقط بل واملجتمعَّ ،
فإن الدين عموم ًا جاء من أجل هذه الغاية،
املعنى الصحيح لالنتظار..
عىل
ٰ
خصوص ًا عندما ُي َّ
تعرف ٰ

 _ 3واالنتظار _ بمعناه الصحيح _ ُيم ِّثل شعلة أمل ُّ
قوة العمل،
تبث إ ٰىل النفس َّ

ووهج نور ينري الطريق باالتجّ اه الصحيح ،ذلك َّ
أن املؤمن املنتظر ال بدَّ وأن يتعايش مع
عىل مجرة بيده)،
املجتمع املنحرف ،ذلك املجتمع الذي يكون املؤمن فيه (كالقابض ٰ

عىل مجرة! خصوص ًا إذا علمنا أنَّه ال يمكنه االستغناء عن
وأنت تعرف حالة القابض ٰ
يرى وجوده وكيانه إلاَّ بالقبض عليها(((!
تلك اجلمرة ،إذ أنَّه ال ٰ

وإنسان هبذه الصفة يعيش حالة من االضطراب واألمل ،ورصاع ًا نفسـي ًا عظي ًام،

((( عن أيب بصري ،عن أيب جعفر ،قال« :قال رسول اهلل ذات يوم وعنده مجاعة من أصحابه:
مرتني ،فقال من حوله من أصحابهَ :أما نحن إخوانك يا رسول اهلل؟ فقال :ال إنَّكم
هم ل ِّقني إخواين َّ
ال ّل ّ
عرفنيهم اهلل بأسامئهم وأسامء آبائهم من
أصحايب ،وإخواين قوم من آخر الزمان آمنوا يب ومل يروين ،لقد َّ
ُ
عىل دينه من خرط القتاد يف
قبل أن يخُ ِرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أ َّمهاهتم ،ألحدهم أشدّ بق َّية ٰ
الدجى ،ينجيهم اهلل من ّ
كل فتنة غرباء
عىل مجر الغضاُ ،أولئك مصابيح
ٰ
الليلة الظلامء ،أو كالقابض ٰ
والذر وغريه/
رأى يف األظ َّلة
مظلمة»( .بصائر الدرجات /104 :باب يف رسول اهلل أنَّه عرف ما ٰ
ّ
ح .)4
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بحرية مع الناس ،وفق مبدأ
بني اتجّ اهني يف وجوده :اتجّ اه يناديه :ألق ما يف يدك ،وعش ّ

ختش الناسَّ ،
عىل مبدئك ،وال َ
إن اهلل
(حشـر مع الناس عيد) ،واتجّ اه يناجيه :اثبت ٰ

معك.

يف رصاع كهذا ،يأيت االنتظار ليلقي بالصرب واألمل يف قلب املؤمن ،ليجعله ليس

أذى اجلمرة ،وإنَّام ليجعله يعيش حالة من َّ
اللذة والفرح بقبضه عليها ،ذلك
فقط
يتحمل ٰ
َّ

احلق.
عىل طريق ّ
يرى كثرة الساقطني يف الطريق ،وهو ٰ
عندما ٰ
يرى نفسه ثابت ًا يف خطواته ٰ

َّ
املهمة لالعتقاد بوجود اإلمام املهدي هو شحن طاقات األُ َّمة
إن من اآلثار َّ

وبعث روح األمل فيها ،..ففرق بني من يسري وليس له هدف مرجو وحمدَّ د ،وبني من

يسري وحيدوه األمل الكبري ،..ومن هنا تأكَّد األمر بانتظار الفرج ،وأنَّه أفضل األعامل،

ومن الواضح َّ
أن املراد بانتظار الفرج هو هتيئة األسباب لقدوم من ننتظر فرجه ،..وذلك

يكون يف ِّ
كل شخص بحسب قدراته العقلية واجلسدية.
املطلب الثالث :معنى االنتظار.

أن نذكره يف هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنّه ليس معنى
قال الشيخ :ومما جيدر ْ

أن يقف املسلمون مكتويف األيدي فيام يعود من احلق إىل
انتظار هذا املصلح املهدي ْ

دينهم...

نذكر هنا أمور ًا:

الأمر الأول :ما معنى االنتظار؟ وملاذا كان �أف�ضل الأعمال؟
املراد بانتظار الفرج هو هتيئة األسباب لقدوم من ننتظر فرجه ،..وذلك يكون يف

ِّ
كل شخص بحسب قدراته العقلية واجلسدية.

ِ
أربعة عنارص رضورية جيب ْ
والتفصيل َّ
أن
أن مفهوم االنتظار مفهو ٌم مركب من

دهملا راظتنالا
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العن�صر الأول :العن�صر االعتقادي.

عمل هو األساس فيه ،وما من ٍ
كل ٍ
فاالعتقاد يف ِّ
عمل السيام -إن كان دين ًيا -يؤيت

ٍ
قائم عىل أساس اإليامن
أكله ما مل يؤسس عىل
أساس عقائدي ،ومن هنا كان االنتظار اً
ِ
ِّ
وبكل ما أمر به وهنى عنه،
وبنبوة النبي األكرم
باهلل  وبصفاته الكاملية واجلاللية،
واإليامن بأئمة اهلدى ،واإليامن باليوم اآلخر..

فانتظار اإلمام املهدي إنَّام هو انتظار ألحد األئمة ،فال ُبدَّ من اإليامن

بإمامتهم ،وهم خلفاء الرسول األعظم ،فال ُبدَّ من اإليامن به ،والرسول األكرم
إنَّام هو رسول اهلل  فال ُبدَّ من اإليامن به وبصفاته ،وأنَّه ٌ
حكيم ما خلق اخللق يف
عادل
ٌ

هلوا وال عب ًثا ،وإنَّام خلقهم ل ُيعيدهم يف يو ٍم ُيثيب فيه املطيعني ويعاقب العاصني،
الدنيا ً

وهو يوم املعاد ،فال ُبدَّ من اإليامن بالعدل واملعاد.

اً
فضل عن معرفتها ،وهذا
وبذا فقد اختزل االنتظار اإليامن بأصول الدين كافة

ٍ
أن َّ
شخص ينتظر اإلمام املهدي عليه ْ
يعنيَّ :
أن يبحث عن عقائده احل ّقة و ُيثبتها
كل

طوبى ملن
بالدليل القطعي ،عن سدير ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :قال رسول اهلل:
ٰ
ٍ
إىل
وبأئمة
يأتم به
ٰ
َّ
أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامهّ ،
اهلدى من قبله ،ويربء ٰ
عدوهمُ ،أولئك رفقائي وأكرم ُأ َّمتي عيلَّ »(((.
اهلل من ّ

العن�صر الثاين :العن�صر الفقهي.
املحرمات،
ويعني االلتزام العميل بالتكاليف الرشعيةّ ،
أي :فعل الواجبات وترك ّ

وهذا هو ا ُملستفاد مما روي عن يامن التماّ ر ،قال :كنّا عند أيب عبد اهلل جلوس ًا فقال لنا:
((( كامل الدين 286 :و /287باب  /25ح .3
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ثم قال هكذا بيده
«إن لصاحب هذا األمر غيبة،
َّ
املتمسك فيها بدينه كاخلارط للقتاد _ ّ
ّ
ِ
«إن لصاحب هذا األمر
ثم قالَّ :
ثم أطرق مل َّي ًاّ ،
_ ،فأ ّيكم ُيمسك شوك القتاد بيده؟»ّ ،
وليتمسك بدينه»(((.
غيبة ،فليتَّق اهلل عبد
َّ

والتقوى عنوان ٍ
ألمر مركب من عنرصين ،مها :الورع واالجتهاد ،أي الورع عن

حمارم اهلل واالجتهاد يف عبادته ،ويشمل اجتناب الظلم والكذب والرسقة ورشب
وكل املحرمات ،وأداء الصالة والصوم واخلمس واحلج ِّ
اخلمر ِّ
وكل الواجبات.

العن�صر الثالث :العن�صر ال�سلوكي.
وهو أشمل من العنرص الفقهي ،ويتضمن -عالوة عىل أداء الواجبات واالنتهاء

عن املحرمات -القيام باملستحبات وترك املكروهات ،ال عىل املستوى الفردي وحسب،

أيضا ،فال ُبدَّ من االلتزام بآداب العرشة (حقوق األهل
بل وعىل املستوى االجتامعي ً
واجلريان واألصدقاء وما ُيذكر يف كتب األخالق).

عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل أنَّه قال ذات يوم« :ألاَ ُأخربكم بام ال يقبل اهلل

من العباد عم ً
حممد ًا عبده
بىل ،فقال« :شهادة أن ال إله اَّإل اهللَّ ،
وأن ّ
ال اَّإل به؟» ،فقلتٰ :

خاصة_،
ورسوله ،واإلقرار بام أمر اهلل ،والوالية لنا ،والرباءة من أعدائنا _ يعني
األئمة َّ
َّ
«إن لنا
ثم قالَّ :
والتسليم هلم ،والورع واالجتهاد ،والطمأنينة ،واالنتظار للقائمّ ،»

رسه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر
دولة جييء اهلل هبا إذا شاء»ّ ،
ثم قال« :من َّ
وليعمل بالورع وحماسن األخالق ،وهو منتظِر ،فإن مات وقام القائم بعده كان له من
األجر مثل أجر من أدركه ،فجدوا وانتظروا ،هنيئ ًا لكم أ َّيتها العصابة املرحومة»(((.

((( الكايف  335 :1و /336باب يف الغيبة /ح .1
((( الغيبة للنعامين /207 :باب  /11ح .16
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العن�صر الرابع :اال�ستعداد العملي.
وهو مستبطن يف العنارص الثالثة املتقدمة ،ولكن ألمهيته وألثره الف ّعال يف التمهيد

ٍ
كعنرص مستقل.
املهدوي؛ فقد تم إفراده

«ليعدن أحدكم خلروج القائم ولو سه ًام،
فعن أيب بصري ،قال :قال أبو عبد اهلل:
َّ
فإن اهلل تعاىل إذا علم ذلك من ن َّيته رجوت ألن ينسئ يف عمره حت َّٰى ُي ِ
دركه ،فيكون من
َّ
ٰ
أعوانه وأنصاره»(((.
ُينقل َّ
أن بعض العلامء كان ينام وسيفه حتت وسادته؛ ليكون متهي ًئا لظهور

اإلمام ،ويف هذا املضامر ال يبعد ْ
أن يكون التدريب عىل السباحة أو كامل األجسام

بنية التهيئة لظهور اإلمام ولنرصته من مفردات انتظاره.
واخلُالصة :االنتظار هو اإلسالم.

االنتظار أفضل األعامل.

موسى بن بكر الواسطي ،عن أيب احلسن ،عن آبائهَّ 
أن رسول اهلل
عن
ٰ
قال« :أفضل أعامل ُأ َّمتي انتظار الفرج من اهلل.(((»

وال غرو يف ذلك؛ ملا تقدّ م من َّ
أن االنتظار الصحيح يتضمن عنارص متعددة هي
ٍ
ٍ
صحيح راسخ ،وأداء الواجبات
اعتقاد
بمجموعها متثل اإلسالم بجميع مفاصله ،من
بشقيها العبادية واألخالقية واالنتهاء عن املحرمات بجميع أشكاهلا ،بل والتحليّ

بمكارم األخالق وحماسنها من املروءة والكرم وطالقة الوجه ،وطيب الكالم وما

شاهبها من سلوكيات..

ومنه نعرف أنه وإن كانت الصالة عمود الدين ،ومعراج املؤمنْ ،
إن ُقبِلت ُقبِل ما

((( الغيبة للنعامين /335 :باب  /21ح .10
((( كامل الدين /644 :باب  /55ح .3
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سواهاْ ،
وإن ُر َّدت ُر َّد ما سواها ،إال أهنا عىل عظم أمهيتها ،ال تعدو أن تكون مفرد ًة من
ٍ
عنرص من عنارص االنتظار األربعة.

الأمر الثاين :بيان املراد من روايات لزوم البيت.
كيف نوفق بني ما تقدم من :رضورة التهيئة العملية لظهور اإلمام ،وبني

الروايات اآلمرة بعدم التحرك وبلزوم البيت ،ومنها« :كونوا أحالس بيوتكم وألبدوا

فإن الغربة عىل من أثارها» ،و«ك ُّفوا ألسنتكم
ما ألبدنا» ،و«كونوا أحالس بيوتكم َّ
وألزموا بيوتكم»؟

ُّ
وكأنا
تدل ظواهر هذه الروايات عىل لزوم االبتعاد عن ساحة الرصاع يف احلياة ،هّ
تقولِ :قفوا عىل التل ،وال تذهبوا يمينًا وال اً
متفرجا فقط.
شامل ،أي كن
ً

ولكن إذا قسنا هذه الروايات إىل العنرص الرابع من االنتظار -وهو التهيؤ العميل

ولو بتحضري سه ٍم للظهور املبارك -نجد أن هناك تنافر ًا وتعانُد ًا بني األمرين ،فكيف
نوفق بينهام؟

واجلواب(((:

َّأوالًَّ :
أهم مبدأ من مبادئ اإلسالم ،ذلك
أن هذا الكالم دعوة رصحية إللغاء ّ

املبدأ الذي به كانت هذه األُ َّمة خري ُأ َّمة ُأخرجت للناس ،وهو املبدأ الذي كان مقدّ مة

أهم مقدّ مات اإليامن ،ألاَ وهو مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
مهمة ،بل ّ
َّ
ون بِالمَْعر ِ
ت لِلنَّ ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن المُْنْك َِر
قال تعا ٰىلُ ﴿ :كنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس ت َْأ ُم ُر َ
ُْ
ُون بِاهلل ،(((﴾...ويكفينا جواب ًا عن هذا اإلشكال دعوته ٰإىل ذلك.
َوت ُْؤ ِمن َ
وثاني ًاَّ :
إن من األساليب امللتوية للمغرضني هو هَّأنم يستندون إ ٰىل جزء رواية

((( انظر :شذرات مهدوية -الشيخ احلسني األسدي ص .144 - -14
((( آل عمران110 :
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ويقطعونه عن بق َّية الرواية ،أو ينظرون إ ٰىل الروايات بنظرة جتزيئية ال ربط هلا بالروايات
األُخر..

فإن الدين ٌّ
وهذا ما ال يمكن القبول بهَّ ،
فسـر بعضه بعض ًا ،ويرتبط َّأوله
كل واحدٌ ُ ،ي ِّ

بآخره ،ونظرة كهذه من شأهنا أن َّ
حتل أمثال هذه اإلشكاالت ،وعليه فنقول يف اجلواب:

إن تت ّبع ًا بسيط ًا ألجواء صدور مثل تلك الروايات يكشف عن َّ
َّ
أن أهل البيت

خاصة ،كانت فيها السلطات تتحينَّ الفرص بأتباع أهل
أطلقوها يف أجواء ومناسبات َّ
البيت من جانب ،وكانت بعض الصيحات الالمسؤولة تتعا ٰىل بالثورات والقتال

من جانب آخر..

وبني هذين اجلانبني ،كان أهل البيت يالحظون الظروف املوضوعية ملثل

نى منها إلاَّ القتل
وأنا ال يجُ ٰ
تلك احلركات ،وكانوا يعلمون هَّأنا ستنتهي بالفشل الذريع ،هَّ
ألنا ستُعطي الظاملني العذر املرشوع لتت ّبع أنصارها والقضاء عليهم..
والتشـريد ،هَّ

ويف ظروف كهذه صدرت بعض الروايات اآلمرة بعدم اخلروج واالنطواء حتت

بمعنى أنهَّم أمروا أتباعهم بالقعود عن تأجيج الفتن
رايات تلك احلركات(((،
ٰ
متى ما
وعن االنغامس فيها ،ولكن يف نفس الوقت هناك روايات كثرية تدعو إ ٰىل أنَّه ٰ

ظهر اإلمام املهدي فال بدَّ من اخلروج معه ولو حبو ًا ،ويلزم من هذا رضورة الته ّيؤ

معنى االنتظار الصحيح _
عىل توفري الظروف املناسبة للظهور ،وهو
ٰ
خلروجه والعمل ٰ

كام ستعرف قريب ًا إن شاء اهلل تعا ٰىل _.

ٍ
وعىل ِّ
عىل نحو القض َّية اخلارجية املحدودة
كل حال ،فالروايات تلك بعضها جاء ٰ
ٰ

((( وال يعني هذا َّ
وحمرمة بأمجعها ،وإنَّام كانت تنتهي بالفشل رغم
أن تلك احلركات كانت باطلة َّ
ح ّقانية بعضها ،وما كان الشيعة رخيصـي الثمن عند أهل البيت ليسمحوا هلم باالنخراط يف
عمه
معركة خارسة ،فمثل حركة زيد بن عيل ;انتهت بالفشل ،ولكن اإلمام الصادقَّ 
عىل ّ
ترحم ٰ
زيد كثري ًا ،وكان يبكي عليه ك َّلام تذكَّره.
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بحدودها ،ومن تلك الروايات ما ورد :عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :ك ّفوا ألسنتكم،
ختصون به أبد ًا ،ويصيب العا َّمة ،وال تزال الزيدية
والزموا بيوتكم ،فإنَّه ال يصيبكم أمر ّ

وقاء لكم أبد ًا»(((.

حترك الزيدية ،واإلمام الصادق
فهذه الرواية يظهر منها هَّأنا صدرت يف زمن ّ

أمر أتباعه بعدم االنخراط يف تلك احلركةَّ ،
ألن تلك احلركة ستلهي السلطات عن متابعة

بمعنى َّ
أن تلك احلركة ستكون بمثابة الغطاء الذي يخُ في الشيعة(((.
الشيعة،
ٰ

أي مورد
عىل ّ
عىل نحو القض َّية احلقيقية التي تنطبق ٰ
وبعض تلك الروايات جاءت ٰ

مشابه ملورد الرواية ،ومن تلك الروايات التايل:

عىل أيب عبد اهلل وذلك
 _ 1عن أيب بكر احلضـرمي ،قال :دخلت أنا وأبان ٰ

ترى؟ فقال« :اجلسوا يف بيوتكم ،فإذا
حني ظهرت الرايات السود بخراسان ،فقلنا :ما ٰ

عىل رجل فاهندّ وا إلينا بالسالح»(((.
رأيتمونا قد اجتمعنا ٰ

أي
وهذه الرواية ظاهرة
املعنى يف أمر أهل البيت أتباعهم بعدم االنخراط يف ّ
ٰ

التحرك إليها بالسالح
حركة ليس هلم فيها دور ،فإذا كان هلم فيها دور فيجب
ّ
وبرسعة.

 _ 2عن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر الباقر أنَّه قال« :اسكنوا ما سكنت

فإن أمركم ليس به خفاء ،ألاَ هَّإنا آية من
عىل أحد َّ
الساموات واألرض ،أي ال خترجوا ٰ
((( الغيبة للنعامين 203 :و /204باب  /11ح .7
توجه السلطات ٰإىل اإلمام الصادق
رأى ّ
((( ور َّبام يكون هذا من أهداف حركة زيد بن عيل ،فلع َّله ٰ
وأتباعه الذين سيقومون بدور نشـر املذهب والتعريف به ،فقام بثورته ل ُيبعد أنظار السلطات عنهم،
خصوص ًا َّ
عىل املعارضة
وإن السلطات كانت ٰ
عىل املعارضة املس َّلحة ّ
أهم من القضاء ٰ
ترى القضاء ٰ
الفكرية.
((( الغيبة للنعامين /203 :باب  /11ح .6
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عىل ّبر وال فاجر ،أتعرفون
اهلل ليست من الناس ،ألاَ هَّإنا أضوء من الشمس ال ٰ
ختفى ٰ

فإنا كالصبح ليس به خفاء»(((.
الصبح؟ هَّ

ألنا
وكم هي واضحة هذه الرواية يف اتّباع ّ
احلق إذا ظهر ،واالبتعاد عن الشبهات ،هَّ
ر َّبام تهُ ِلك املؤمن من حيث ال يشعر.
وخالصة القول يف اجلواب هو َّ
أن أهل البيت دعوا إ ٰىل:
أ) عدم االنخراط يف احلركات املنحرفة.
حتركهم.
ب) الصرب إ ٰىل حني ّ

جـ) اإلرساع بااللتحاق بحركة يقومون هبا هم.
ووفق هذه املعاين يكون تأويل الروايات الواردة بلزوم البيت وحفظ اللسان وما

شابه.

ولذلكَّ ،
فإن أ َّية حركة تقوم ،ويكون منهجها منهج أهل البيت ،فإنَّه يمكن

ألنا حركة تمُ ِّثل أهل البيت ،ويف
للمنتظر أن ينخرط فيها ،ويكون من دعاهتا ،هَّ

فإن أ َّية حركة ال تكون يف طول ّ
املقابل َّ
خط أهل البيت وال تقوم وفق منهجهم

صلوات اهلل عليهم تكون مشمولة للنهي الوارد يف تلك الروايات.

ولذلك نجد علامءنا أفتوا باجلهاد وبالقيام إذا اقتضت الظروف املوضوعية ذلك،

حممد تقي الشريازي (رضوان اهلل عليه)
كام حصل يف ثورة العشـرين
ٰ
وفتوى الشيخ ّ

فتوى الس ّيد عيل السيستاين (دام ظ ّله) باجلهاد ضدّ أعداء أهل
باجلهاد ،وكام عشناه من
ٰ
البيت يف العراق.

((( الغيبة للنعامين 207 :و /208باب  /11ح .17
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الأمر الثالث :مفاهيم مغلوطة لالنتظار.

أن االنتظار يتضمن عنارص جتعل منه مبد ًًأ اً
تقدَّ م َّ
منتجا.
مؤثرا ً
فعال حرك ًيا ً

بيدَ َّ
أن البعض انقلب عىل ما تسامل عليه العلامء وعموم الشيعة ،بل وانقلب عىل
ٍ
ٍ
ٍ
لنظريات مغلوطة عن االنتظار
واضح ورصيح ،فن ّظر
بشكل
ما نصت عليه الروايات

أف��رزت حركات منحرفة ودع��اوى ُم ِضلة ،أطلق عليها بعض الباحثني مصطلح
(االنتظار السلبي).

بداي ًة نتساءل :هل هناك انتظار سلبي وانتظار إجيايب؟

يف احلقيقة أن االنتظار هو ما تقدم معناه ،وهو بذاك املعنى انتظار إجيايب حركي

تفاعيل ،وأما ما ُيسمى باالنتظار السلبي ،فإنه من باب السالبة بانتفاء املوضوع ،فهو
ليس انتظار ًا أصالً ،إال أن بعض الباحثني جرى عىل هذا االصطالح لبيان املفاهيم

انتظارا.
املغلوطة لالنتظار؛ والتي ختلو من مقوماته ،فال تكون
ً

ٍ
حينئذ السؤال عن
أب ،ألمكن
ولتقريب املعنى نقول :لو كان للنبي عيسىٌ 

صح السؤال من رأس،
أب ،ملا َّ
خصائصه من عمر وعمل وغريها ،وأما لو مل يكن له ٌ
لعدم وجود موضوع نحمل عليه اجلواب .وهذا معنى سالبة بانتفاء املوضوع ،فال
يمكن تثبيت حك ٍم ملا هو باألساس غري ٍ
ثابت أو موجود ،وكام ُيقال (العرش ثم النقش)
أي ثبت العرش ومن ثم النقش ،أي ث ِّبت املوضوع ثم الصفات.

ٍ
انتظار بمعنى العمل والتمهيد ،وأما (االنتظار السلبي) فهو ما
إذ ًا ليس هناك سوى

اصطلحه بعض الباحثني قاصدً ا به بيان بعض املفاهيم املغلوطة من االنتظار.
ومن تلك املفاهيم املغلوطة لالنتظار:
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الأول :االنتظار يعني ال�سكون.

حاول البعض تصوير َّ
أن االنتظار يستلزم السكون واهلدوء وكف األلسن ،وعدم

ّ
جالس بانتظار دوره عند الطبيب ،يلتزم
وكأن املنتظر
تقديم قد ٍم وال تأخري أخرى،
ٌ
اهلدوء ويرتقب دوره دون ْ
بأي عمل .ولسان حاله يقول:
أن ينبس ببنت شفة أو يقوم ّ
يذهب ُّ
ُ
الكون عاط ًبا
فليذهب
الكل عندها إذا س ُلمت،
النفس نفيس
هي
ْ
ُ
ُ
فإذا حان الظهور املقدس فإنَّه سوف يتنعم بدولة العدل اإلهلي.

ويظهر أن هذه النظرية استند أصحاهبا إىل نصوص مقتطعة من الروايات يظهر

منها األمر بلزوم السكون وعدم التحرك ،والتي تقدّ مت مناقشتها.

الثاين :االنتظار بن�شر الف�ساد لأجل تعجيل الفرج.
مل تتوقف هذه النظرية –أو عىل األصح :احلركة -عند املستوى النظري ،بل أفرزت

حركات أخذت عىل عاتقها الرتويج إىل مثل هذه األفكار ،وحجتهم يف ذلك:

ظلم
رصحت بأن اإلمام املهدي ال يظهر إال إذا امتألت األرض اً
أن الروايات ّ

ترصح هبذه
ً
وجورا ،وهذه املقدمة األوىل وهي صحيحة وقد استندت إىل الروايات التي ِّ

اً
وجورا).
ظلم
احلقيقة...( :يمأل األرض قس ًطا
ً
وعدل بعدما ما مألت اً

أيضا.
وحيث إننا مطالبون للعمل بتعجيل الفرج والظهور ...وهذه صحيحة ً

أن نحقق سببه ،وهوْ :
أن نعجل الظهور ،فعلينا ْ
فالنتيجة :إذا أردنا ْ
أن متتأل األرض

وجورا ،فعلينا ْ
أيضا؛ فاملرأ ُة تلقي
ظلم
أن ننرش الظلم والفساد واالنحراف ،ونامرسه ً
ً
اً
ٍ
عبادة ،حيث إنَّه يقومان
حجاهبا وترتك العفة ،والرجل يرتكب املحرمات ،وسيكونا يف
ٍ
بخطوة يف تعجيل الظهور!
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واجلواب(((:

يف البداية ال بدَّ أن نضع نُصب أعيننا َّ
صحتها
أي مقولة إذا أردنا أن نعرف َّ
أن َّ

النبي األكرم وأهل البيت
وسنَّة
ِّ
من سقمها ،فعلينا أن نزهنا بميزان القرآن الكريم ُ
الطاهرين ،إذ مها املرجع يف مثل هذه األُمور.
ووفق هذا املقياس الواضح ،نجد التايل:

ِ
ِ
َّأوالًَّ :
ني﴾
أن القرآن الكريم يقول﴿ :إِنَّام َي َت َق َّب ُل اهللُ م َن المُْتَّق َ

(((

ثاني ًاَّ :
«إن
أن اإلمام الصادق يف ضمن كال ٍم له عن زمن الغيبة
الكربى يقولَّ :
ٰ

وليتمسك بدينه»(((.
لصاحب هذا األمر غيبة فليتَّق اهلل عبد
َّ

عصـى» ،إذ العقل حيكم َّ
بأن
ثالث ًا :من الواضح جدّ ًا أنَّه «ال ُيطاع اهلل من حيث ُي
ٰ
ِ
ب هو ،ال كام حيلو للعبد ولو كان الفعل مبغوض ًا للمو ٰىل.
طاعة املو ٰىل تكون كام يحُ ُّ

وتعاىل
ومن هنا ورد عن اإلمام الصادق أنَّه قال يف رواية ...« :قال اهلل تبارك
ٰ
فأبى
للمالئكة :اسجدوا آلدم ،فسجدوا له ،فأخرج إبليس ما كان يف قلبه من احلسدٰ ،
ك َأ اَّل ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْرت َ
أن يسجد ،فقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ق َال َما َمنَ َع َ
ُك َق َال َأنَا َخ ْي ٌر ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي

ِم ْن ن ٍ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
«فأول من قاس إبليس واستكرب،
ين﴾(((» ،قال الصادقَّ :

رب ،اعفني من
ِـي اهلل هبا» ،قال« :فقال إبليس :يا ِّ
واالستكبار هو َّأول معصية ُعص َ

نبي مرسل ،فقال اهلل:
مقرب وال ُّ
السجود آلدم ،وأنا أعبدك عباد ًة مل يعبدكها ملك َّ
فأبى أن
إىل عبادتك ،إنَّام ُأريد أن ُأعبد من حيث ُأريد ال من حيث تريدٰ ،
ال حاجة يل ٰ
((( عىل ضفاف االنتظار -الشيخ حسني األسدي ص  104و .105
((( املائدة27 :
((( كامل الدين للصدوق /343 :باب  /33ح .25
((( األعراف12 :
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يمَ وإِ َّن َع َل ْي َ
اخ ُر ْج ِمن َْها َفإِن َ
ك ال َّل ْعنَ َة إِ َلى
يسجد ،فقال اهلل تبارك
وتعاىلَ ﴿ :ق َال َف ْ
َّك َر ِج ٌ
ٰ

َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾(((»(((.

وأن هناك ٍ
ووفق هذه املعطيات ،ينكشف بسهولة زيغ وزيف تلك املقولةَّ ،
أيد

خف َّية تعمل من وراء الكواليس هدفها متييع القض َّية املهدوية وحتويلها إ ٰىل سبب للفساد

والدمار الشامل.

ِ
أفعىَّ ،
فإن
فعىل املؤمن أن ينتبه خلدع أبالسة اجل ِّن واإلنس ،وال ُيدخل يده يف ُجحر ٰ
ٰ

اللدغة مميتة.

((( احلجر 34 :و35
القمي  41 :1و.42
((( تفسري ّ

املبحث اخلامس:

ال َغيبـة املهدوية
بعد أن أثبت الشيخ والدة اإلمام املهديْ ،
وأن ال غرابة يف مسألة طول عمره

تعرض إىل مفهوم االنتظار وما يتعلق به من تفريعات تشبع األساسيات يف
الرشيفَّ ،
هذا املطلب.

التعرف عىل معناها ،وعللها ،والفوائد املرتتبة عىل
ولفهم موضوع الغيبة ال ُبدَّ من َّ
ٍ
ٍ
جانب منها مطل ًبا
كل منها ومن اإلمام الغائب .وهذا ما سنتناوله ،مفردين لكل

خاصا ،مقدمني مطلب العلل عىل معنى الغيبة؛ لرتتب توضيح معنى الغيبة وترجيح
ً

أحد معنييه عىل بعض ما نورده يف مطلب العلل.
املطلب الأول :علل الغيبة واحلكمة منها.

(((

أن نسلم اً
أول وهذا هو املفروض عىل ِّ
البد ْ
كل مسل ٍم بضميمة ما تقدم من أبحاث

أن ما أراده اهلل ال ُبدَّ ْ
يف اإلهليات من إثبات حكمة اهللَّ 
أن يكون هو األصلح
للبرش ،وحيث إنَّه أراد لإلمام املهديْ 
أن يغيب ،إذ ًا الغيبة هي األصلح للبرش.

وقد تقدَّ م يف بحث (عقيدتنا يف األحكام الرشعية) َّ
أن العلل الواقعية لألحكام

ِ
مالكات األحكام -ليست ُمتاح ًة لنا ،وبالتايل فنحن لسنا مك ّلفني بمعرفتها ْوإن كُنا
مك ّلفني باالمتثال لألحكام.

أمر ما ،ال يعني خلوه من املصالح ِ
أن القول بمجهولية علل ومالكات ٍ
بيدَ َّ
واحلكَم،

((( ُينظر :شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي -ص .109 – 106
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وهو ما نريد التأكيد عليه يف مسألة معرفة العلة احلقيقية لغيبة اإلمام املهدي ،حسب

ما أثبتته بعض الروايات الرشيفة ،منها ما روي عن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي قال:
سمعت الصادق جعفرا بن ٍ
«إن لصاحب هذا األمر غيب ًة البد منها
حممد يقولَّ :
ً
ِ
لمِ
لت فداك؟ فقال اإلمامٍ :
يرتاب فيهل ُّ
ألمر مل يؤذن لنا يف
كل ُمبطل ،فقلت :و َ ُجع ُ
ِ
ِ
احلكمة يف غيبتِه
قلت :فام وجه احلكمة يف غيبته؟ فقال اإلمام :وج ُه
كشفه لكمُ .
ِ
إن وجه احلكمة يف ذلك ال
وج ُه
احلكمة يف غيبيات من تقدّ مه من ُحججِ اهلل ذكرهَّ .
ِ
ينكشف إال بعد ظهوره كام مل ينكشف وجه احلكمة ملا أتاه اخلرض من ِ
ُ
السفينة،
خرق
ِ
أمر من ِ
ِ
أمر اهلل
وقتل الغالمِ،
وإقامة اجلدار ملوسى إال وقت افرتاقهامَّ .
األمر ٌ
إن هذا َ

ورس من ِ
وغيب من ِ
بأن أفعاله ُك َّلها
غيب اهلل ،ومتى علمنا أنَّه
رس اهلل
حكيم صدّ قنا َّ
ٌ
ٌ
ٌ

وإن كان وجهها غري منكشف».
حكمة ْ
ِ
فالعلة أو املِالك يف ِ
بالنسبة لإلمام لكن مل يؤذن له يف كشفه
منكشف
أمر الغيبة
ٌ
(((

لنا.

ونفس الكالم ُيقال يف علمه بساعة الظهور املبارك (ساع ُة الصفر بالتعبري

احلديث) وهو التوقيت الذي هُنينا عنه؛ َّ
ألن عدم علم املعصوم بذلك خالف العصمة

وما تقتضيه من العل ِم اللدين.

إن إسدال ستار الغيب عىل بعض األمور الغيبية أمام سائر الناس إنّام ٍ
ثم َّ
لعلة ما

هي منتفي ٌة متا ًما يف املعصومني؛ ولذا فال مانع من رفع هذا الستار أمامهم ،كعلمهم

بزمان ومكان وكيفية موهتم دون سائر البرش.

ِ
بساعة الصفر أي ساعة الظهور ،وبمالكات
وعليه فال مشكلة من معرفة اإلمام

وإن مل يؤذن له ْ
األمور واألحكام ،ومنها الغيبةْ ،
أن يكشف لنا ذلك.
((( كامل الدين ص 482 ،481باب 45ح.11
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وعىل كل حال ،فإن من احلكم التي ذكرهتا الروايات من غيبته هي:

�أ) اخلوف من القتل:
«إن للغالم غيبة قبل أن يقوم ،وهو
عن زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر يقولَّ :
ِ
ـم ذلك؟ قال« :خياف _ وأومأ بيده إ ٰىل بطنه ،يعني القتل_»(((.
املطلوب تراثه» ،قلت :ول َ

عىل النفس
عىل نفسه من أعدائه ،واخلوف ٰ
ذلك اخلوف الذي ُف ِّسـر بأنَّه خياف ٰ

عىل دين اهلل ورشيعة جدّ ه س ّيد املرسلني .9
ليس معناه اجلبن ،بل هو اخلوف ٰ

ب) التمييز والتمحي�ص:
عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :مع القائم من العرب يشء يسري»،

فقيل لهَّ :
محصوا
إن من يصف هذا األمر منهم لكثري ،قال« :ال بدَّ للناس من أن ُي َّ

و ُيم َّيزوا و ُيغر َبلوا ،وسيخرج من الغربال خلق كثري»(((.

«وليبعثن اهلل رج ً
ال من ولدي يف آخر الزمان
ويف حديث أمري املؤمنني السابق:
َّ

حممد
يطالب بدمائنا،
َّ
وليغيبن عنهم متييز ًا ألهل الضاللة حت َّٰى يقول اجلاهل :ما هلل يف آل ّ

من حاجة»(((.

ج) حتَّى ال يبايع ظاملاً:

«وأما ع َّلة ما وقع من
ورد يف جواب اإلمام املهدي ملسائل إسحاق بن يعقوبَّ :
ِ
ياء إِ ْن ُت ْبدَ َلك ُْم ت َُس ْؤك ُْم﴾(((،
الغيبة َّ
فإن اهلل يقول﴿:يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
ين َآمنُوا ال ت َْس َئ ُلوا َع ْن َأ ْش َ

إنَّه مل يكن أحد من آبائي اَّإل وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه ،وإنيّ أخرج

((( الغيبة للنعامين 182 :و /183باب  /10فصل  /4ح .20
((( الغيبة للنعامين /212 :باب  /12ح .6
((( الغيبة للنعامين /143 :باب  /10ح .1
((( املائدة101 :
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حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي.(((»...

وطبع ًا هذا يعترب واحد ًا من خصائصه التي مت َّيز هبا عن آبائه الطاهرين صلوات اهلل

عليهم.

د) ال�سنن التاريخية:
«إن للقائم منّا غيبة يطول أمدها» ،فقلت له:
عن سدير ،عن أيب عبد اهلل ،قالَّ :
ِ
أبى اَّإل أن جتري فيه سنن األنبياء
ـم ذلك؟ قالَّ :
«ألن اهللٰ 
يا ابن رسول اهلل ،ول َ
تعاىلَ ﴿:لترَ ْ َك ُب َّن َط َبق ًا
يف غيباهتم ،وإنَّه ال بدَّ له يا سدير من استيفاء مدد غيباهتم» ،قال اهلل ٰ

َع ْن َط َب ٍق﴾((( ،أي سنن من كان قبلكم»(((.

هـ) �أن ال ت�ضيع ودائع اهلل:
أي املؤمنني الذين يظهرون من أصالب الكافرين ،فعن أيب عبد اهلل يف حديث

عمن ذكره ،قال :قلت له _ يعني أبا عبد اهلل :_ ما بال أمري املؤمنني
ابن أيب عمريَّ ،
ِ
ين َك َف ُروا
تعاىلَ ﴿:ل ْو َت َز َّي ُلوا َل َع َّذ ْبنَا ا َّلذ َ
مل يقاتل خمالفيه يف َّ
األول؟ قال« :آلية يف كتاب اهلل ٰ
ِمن ُْه ْم َعذاب ًا َألِي ًام﴾(((» ،قال :قلت :وما يعني بتزايلهم؟ قال« :ودائع مؤمنون يف أصالب

قوم كافرين ،فكذلك القائم مل يظهر أبد ًا ،حت َّٰى خترج ودائع اهلل ،فإذا خرجت ظهر

عىل من ظهر من أعداء اهلل فقتلهم»(((.
ٰ

مم��ا ُي� ِّسبب قلَّة ال�ع��دد املطلوب من
و) قبائح �أع�م��ال ال�ع�ب��اد ،وف�ضائح �أفعالهمَّ ،
((( كامل الدين /485 :باب  /45ح .4
((( االنشقاق19 :
((( كامل الدين 480 :و /481باب  /44ح .6
((( الفتح25 :
((( كامل الدين /641 :باب .54
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الأن�صار:

فإنا املانعة عن ظهوره عقوب ًة علينا كام ورد عن أمري املؤمنني أنَّه قال:
هَّ

ولكن اهلل س ُيعمي خلقه عنها ،بظلمهم
حجة هلل،
«واعلموا َّ
َّ
أن األرض ال ختلو من َّ
عىل أنفسهم »...اخلرب(((.
وجورهم وإرسافهم ٰ

عىل
ويف توقيع
احلجة إ ٰىل الشيخ املفيد« :ولو َّ
َّ
أن أشياعنا و َّفقهم اهلل لطاعته ٰ
ولتعجلت هلم
تأخر عنهم اليمن بلقائنا،
اجتامع من القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم ملا َّ
َّ

حق املعرفة ،وصدقها منهم بنا ،فام يحُ بِسنا عنهم اَّإل ما يتَّصل
عىل ِّ
السعادة بمشاهدتناٰ ،
بنا ممَّا نكرهه ،وال نُؤثِره منهم ،واهلل املستعان.(((»...
ولربام ال ينحرص االرتباط بني غيبة اإلمام وقبائح األعامل يف العقوبة وحسب ،إذ

من البدهيي ْ
أن يؤدي ارتكاب املعايص ال سيام كثرته إىل قلة العدد املطلوب من األنصار
ٍ
كرشط للظهور.
تأخرا يف حتقق الرشط (العدد املطلوب من األنصار)
وسواء كان األمر عقا ًبا أو ً

فيتأخر املرشوط (وهو الظهور) ،فإن عىل ٍّ
كل منا ْ
أن يدرك أنّه قد ساهم يف تأخري الظهور

يف حال ارتكابه للذنوبْ ،
وإن مل تكن مسامهته عىل نحو العلة التامة فهي من قبيل اجلزء

بكل ٍ
كل منّا ِّ
فعل من أفعاله ال خيلو إما ْ
فإن اً
من العلة بال شك .ومن ثم َّ
أن يعجل أو
ان َعلىَ َن ْف ِس ِه َب ِص َريةٌ﴾.
يؤخر بالظهور ﴿ َب ِل الإِْ ن َْس ُ

ز) �إظهار عجز من ي�سعى للإ�صالح الكامل من غري �أه��ل البيت و�إن كان
حم َّقاً:
يبق أهل بيت هلم
عن أيب صادق ،عن أيب جعفر ،قال« :دولتنا آخر الدول ،ولن َ
((( الغيبة للنعامين /144 :باب  /10ح .2
((( االحتجاج .325 :2
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دولة اَّإل ملكوا قبلنا ،اَّ
لئل يقولوا إذا رأوا سريتنا :إذا ملكنا رسنا مثل سرية هؤالء ،وهو
ِ ِ ِ
ني﴾(((»(((.
قول
اهلل﴿:وا ْلعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
َ
املطلب الثاين :معنى الغيبة.

(((

اقتضت احلكمة اإلهلية حفظ اإلمام املهدي من كيد األعداء إ ٰىل اليوم املوعود

يتم فيها حفظ
للظهور املبارك ،وتلك احلكمة استوجبت اتخّ اذ طريقة عملية مزدوجةُّ ،

عىل األوضاع اجلارية ومتابعتها ومعايشتها عن
اإلمام من جانب ،وضامن ا ّطالعه ٰ
كثب من جانب آخر..

تلك الطريقة كانت هي الغيبة..
ولكن ما هو معناها؟

هل معناها هو َّ
اختفى عن األنظار ،بحيث فقد جسمه
أن اإلمام وبمعجزة إهلية
ٰ

أي لون أو أصبح مثالي ًا أو ش ّفاف ًا أو شيئ ًا من هذا القبيل؟
ّ

أو َّ
أن معناها هو أنَّه ال زال يراه الناس ،ولكنَّهم ال يعرفون انطباق عنوان

املهدي عليه ،وإنَّام قد يرونه لكن بشخصية شاب وقور عليه سيامء الصاحلني؟
الصحيح هو الثاين ،ويمكن االستدالل عليه:

 _ 1عرفنا فيام سبق َّ
أن واحد ًا من أسباب الغيبة هو حفظ اإلمام من أعدائه ،إذ

هم حياولون القضاء عليهَّ ،
ألن وجوده يقلق مضاجعهم .وهذه الغاية من الغيبة يكفي
فيها أن ال يعرفوه بشخصه وإن رأوه ،وال داعي لالنتقال إ ٰىل إخفائهَّ ،
ألن هذه الطريقة

تعني جريان املعجزة ،وقد قيل َّ
احلق
بأن املعجزة إنَّام جتري عا َّدة فيام لو تو َّقف إثبات ّ
((( األعراف.128 :
((( الغيبة للطويس 472 :و /473ح .493
((( انظر :شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي ص .113 – 110
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خرى من دون جريان املعجزة فال جتري ،ويف املقام
عليها ،أ َّما إذا كان إلثباته طريقة ُأ ٰ

حيث أمكن حفظ اإلمام بإخفاء هو َّيته وشخصيته ،فال موجب التخّ اذ الطريقة
خرى.
األُ ٰ

 _ 2وقد كان من أسباب الغيبة أيض ًا هو جريان السنن التارخيية يف األنبياء السابقني

عليه ،وقد كانت غيبتهم بابتعادهم عن الناس من دون اختفاء اجلسد ،بل ما زالوا

وبمقتضـى وحدة تلك السنن اجلارية ،يثبت َّ
أن غيبة
املجردة.
يمكن رؤيتهم بالعني
ٰ
َّ

اإلمام هي بنفس النحو..

«إن يف صاحب
عن سدير الصرييف ،قال :سمعت أبا عبد اهلل الصادق يقولَّ :

هذا األمر لشبه ًا من يوسف» ،فقلت :فكأنَّك تخُبرِ نا بغيبة أو حرية؟! فقال« :ما ينكر

إن إخوة يوسف كانوا عقالء أل ّباء أسباط ًا
هذا اخللق امللعون أشباه اخلنازير من ذلك؟ َّ

أوالد أنبياء دخلوا عليه فك َّلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه وكانوا إخوته وهو أخوهم
ٍ
حينئذ ،فام تنكر هذه األُ َّمة
عرفهم نفسه ،وقال هلم :أنا يوسف ،فعرفوه
مل يعرفوه حت َّٰى َّ
حجته عنهم ،لقد كان
املتحيرّ ة أن يكون اهلل يريد يف وقت من األوق��ات أن يسرت َّ
النبي ملك مصـر ،وكان بينه وبني أبيه مسرية ثامنية عشـر يوم ًا ،فلو أراد أن ُيعلِمه
يوسف ّ

عىل ذلك ،واهلل لقد سار يعقوب وولده عند البشارة تسعة أ ّيام من بدوهم
بمكانه لقدر ٰ
بحجته ما فعل بيوسف ،وأن يكون
إىل مصـر ،فام تنكر هذه األُ َّمة أن يكون اهلل يفعل َّ
ٰ
صاحبكم املظلوم املجحود ح َّقه صاحب هذا األمر يرت َّدد بينهم ،ويمشـي يف أسواقهم،

عرفهم نفسه كام أذن ليوسف حني قال
ويطأ فرشهم ،وال يعرفونه حت َّٰى يأذن اهلل له أن ُي ِّ
ف َ
له إخوته﴿:قا ُلوا َأإِن َ
وس ُ
وس ُ
ف﴾(((»(((.
َّك لأَ َن َ
قال َأنَا ُي ُ
ْت ُي ُ
((( يوسف90 :
((( الغيبة للنعامين 166 :و /167باب  /10فصل  /3ح .4
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ُصـرح بإمكان رؤيته لكن من دون معرفته بشخصيته
 _ 3الروايات التي ت ِّ

الواقعية..

حممد بن عثامن العمري قال :سمعته يقول:
عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن ّ

إن صاحب هذا األمر ليحضـر املوسم ّ
«واهلل َّ
فريى الناس ويعرفهم ويرونه وال
كل سنة ٰ

يعرفونه»(((.

حممد بن عثامن العمري فقلت له :أرأيت صاحب هذا
وعنه ،قال :سألت ّ

هم أنجز يل ما
األمر؟ فقال :نعم ،وآخر عهدي به عند بيت اهلل احلرام وهو يقول« :ال ّل ّ

وعدتني»(((.

ويف رواية :رأيته صلوات اهلل عليه متع ِّلق ًا بأستار الكعبة يف املستجار وهو يقول:

هم انتقم يل من أعدائي»(((.
«ال ّل ّ
�إ�شارة:

نحن وإن انتهينا إ ٰىل َّ
معنى الغيبة هو ما تقدَّ م ،لكن هذا ال يمنع من أن يتَّخذ
أن
ٰ

بمعنى َّ
عىل ذلك ما زالت
اإلمام املهدي طريقة اختفاء اجلسد (الشخص)،
ٰ
أن قدرته ٰ
اضطرته الظروف
متى شاء أو
َّ
موجودة ،واإلمام يمكنه أن يستعمل هذه الطريقة ٰ

املوضوعية إ ٰىل ذلك.

رصحت باختفاء شخص
وهبذا يتَّضح
ٰ
املغزى من بعض الروايات الشـريفة التي َّ

اإلمام صلوات اهلل عليه ،ومنها التايل:

ُ
وىل :عن عبيد بن زرارة ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :يفقد
الرواية األ ٰ

((( كامل الدين /440 :باب  /43ح .8
((( كامل الدين /440 :باب  /43ح .9
((( كامل الدين /440 :باب  /43ح .10
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الناس إمامهم ،يشهد املوسم فرياهم وال يرونه»(((.

حممد احلسن
عىل أيب ّ
الرواية الثانية :ما ورد عن يعقوب بن منقوش ،قال :دخلت ٰ

عىل دكّان يف الدار ،وعن يمينه بيت وعليه سرت مسبل ،فقلت
بن عيل وهو جالس ٰ

له[ :يا] س ّيدي ،من صاحب هذا األمر؟ فقال« :ارفع السرت» ،فرفعته فخرج إلينا غالم

دري املقلتني،
مخايس له عشـر أو ثامن أو نحو ذلك ،واضح اجلبني ،أبيض الوجهّ ،

شثن الك ّفني((( ،معطوف الركبتني((( ،يف خدّ ه األيمن خال ،ويف رأسه ذؤابة ،فجلس
بنيُ ،أدخل
ثم وثب فقال له« :يا ّ
ثم قال يل« :هذا صاحبكم»ّ ،
حممدّ ،
عىل فخذ أيب ّ
ٰ
ثم قال يل« :يا يعقوبُ ،أنظر من يف
إىل الوقت املعلوم» ،فدخل البيت وأنا أنظر إليهّ ،
ٰ
البيت؟» ،فدخلت فام رأيت أحد ًا(((.

املطلب الثالث :فائدة الغائب والغيبة.

(((

من األسئلة التي ترد كثري ًا حول القض َّية املهدوية سؤاالن:

األول :ما الفائدة يف إمام غائب عن قواعده وعن مبارشة ما ُأوكل إليه من
السؤال َّ

مهام؟

السؤال الثاين :وأصالً ،ما الفائدة من أصل ظاهرة الغيبة؟

األول فهو:
أ َّما جواب السؤال َّ

َّ
إن هذا السؤال يستبطن اعرتاف ًا بوجود اإلمام ،حت َّٰى لو كان هذا االعرتاف

((( الكايف  337 :1و /338باب يف الغيبة /ح .6
((( أي خشن الك ّفني.
((( أي منحني الكتفني.
((( كامل الدين /407 :باب  /38ح .2
((( انظر :شذرات مهدوية – الشيخ حسني األسدي ص .117 -113

314

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

تنزلي ًا ،ومع تسليم وجود اإلمام فالفوائد املرتتّبة عليه _ حت َّٰى وهو غائب _ كثرية،
ّ

منها:

َّأوالًَّ :
وعىل ما جيري
عىل األعامل،
ٰ
إن الشعور بوجود إمام مفرتض الطاعة ،م َّطلع ٰ

لتحمل
عىل أتباعه ،يتألمَّ ألملهم ويفرح لفرحهمُ ،يو ِّلد إحساس ًا بالطمأنينة ،ودافع ًا
ّ
ٰ
املصاعب ما دامت بعني اإلمام ،وبصيص أمل للمستضعفنيَّ ،
يمر عليهم من
بأن ما ُّ
وأن العاقبة هلمَّ ،
فإنا ال حمالة منتهية وزائلةَّ ،
وأن عاقبة أمرهم
مصاعب مهام طال زمنها هَّ

إن يف الدنيا لو أدركوا زمن ظهور إمامهمْ ،
هي الراحة والسـرور والطمأنينةْ ،
وإن يف
اآلخرة بالنعيم األبدي.

ثاني ًاَّ :
أي إمام _ هو دور الرعاية األبوية ألتباعه وشيعته،
إن من أدوار اإلمام _ ّ

وعىل وجه حسن _ حت َّٰى لو كان الراعي غائب ًا عن األنظار..
وهذا الدور يمكن تأديته _
ٰ

ومعه نقولَّ :
إن اإلمام املهدي له دور رعاية أتباعه وهو غائب عنهم ما دام مل

يؤذن له بعد بالظهور..

يف مكاتبة اإلمام املهدي للشيخ املفيد؛ يقول ...« :إنّا غري مهملني ملراعاتكم،

وال ناسني لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء.(((»...
ثالث ًاَّ :
أي إمام _ ثالثة أدوار _ غري دور الرعاية األبوية _:
إن لإلمام _ ّ

الدور َّ
األول :دور املبينِّ
قال تعا ٰىلَ ﴿:ل َقدْ َم َّن اهللُ َعلىَ
ِ
تاب َوالحِْ كْم َة َوإِ ْن كانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
(((
الل ُمبِ ٍ
َو ُي َزك ِ
ني﴾.
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلك َ
َ

عىل العلم والورع،
لألحكام الشـرعية ،وهذا الدور يرتكز ٰ
ِِ
ث فِ ِ
ني إِ ْذ َب َع َ
يه ْم َر ُسوالً ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ ِه
المُْ ْؤمن َ

«إن اهلل
عن يونس بن عبد الرمحن ،عن أيب الصباح ،عن أيب عبد اهلل ،قالَّ :

((( االحتجاج .323 :2
((( آل عمران.164 :
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وتعاىل مل يدع األرض اَّإل وفيها عامل يعلم الزيادة والنقصان ،فإذا زاد املؤمنون شيئ ًا
تبارك
ٰ
عىل املؤمنني ُأمورهم»(((.
ر َّدهم وإذا نقصوا شيئ ًا أكمله هلم ،ولوال ذلك اللتبست ٰ
«إن اهلل مل يدع األرض بغري عامل ،ولوال
وعن أيب بصري ،قال :قال أبو عبد اهللَّ :

احلق من الباطل»(((.
ذلك ملا ُع ِر َ
ف ُّ

األعىل بن أعني ،عن أيب جعفر ،قال :سمعته يقول« :ما ترك اهلل
وعن عبد
ٰ
ِ
عىل الناس
األرض بغري عامل ُينقص ما زادوا ويزيد ما نقصوا ،ولوال ذلك الختلطت ٰ
ُأمورهم»(((.

عىل العلم واألمانة،
الدور الثاين :دور احلاكم
األعىل للدولة ،وهذا الدور مرتكز ٰ
ٰ
اج َع ْلنِي َعىل َخزائِ ِن الأْ َ ِ
رض إِنيِّ َح ِف ٌ
َ
يظ
النبي
يوسف﴿:قال ْ
قال تعا ٰىل حكاي ًة عن ّ
ِ
(((
يم﴾.
َعل ٌ

احلجة ،والواسطة بني اهلل تعا ٰىل وبني مجيع عامل اإلمكان،..
الدور الثالث :دور
َّ

عىل األرض إلاَّ شخصان
عىل األرض حت َّٰى لو مل َ
َّ
يبق ٰ
احلجة الذي جيب أن يوجد ٰ

احلجة الذي هو أمان ألهل األرض كام َّ
أن النجوم أمان ألهل
احلجةَّ ،..
لكان أحدمها َّ
احلجة الذي لو ُرفِ َع من األرض طرفة عني لساخت األرض ومن فيها..
السامءَّ ،..
عن عمرو بن ثابت ،عن أبيه ،عن أيب جعفر ،قال :سمعته يقول« :لو بقيت

األرض يوم ًا بال إمام منّا لساخت بأهلهاَّ ،
وتعاىل
إن اهلل تبارك
ولعذهبم اهلل بأشدِّ عذابهَّ ،
ٰ
حج ًة يف أرضه ،وأمان ًا يف األرض ألهل األرض ،مل يزالوا يف أمان من أن تسيخ هبم
جعلنا َّ
ِ
ثم ال يمهلهم وال ينظرهم ذهب بنا
األرض ما دمنا بني أظهرهم ،فإذا أراد اهلل أن هُيلكهم ّ
((( كامل الدين /203 :باب  /21ح .11
((( كامل الدين 203 :و /204باب  /21ح .12
((( كامل الدين 204 :و /205باب  /21ح .16
((( يوسف55 :
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وأحب»(((.
ثم يفعل اهلل ما شاء
ّ
من بينهم ورفعنا إليهّ ،
عىل األرض..
هذه هي األدوار الثالثة
َّ
للحجة ٰ

احلجة هذه األدوار الثالثة ك ّلها بنفسه أم يمكن أن يوكلها
ولكن هل جيب أن ُيف ِّعل َّ
ٍ
خرى أو ال يمكن ذلك؟
إ ٰىل غريه؟ وهل يمكن ألحد أن يسلبها منه بطريقة أو ُبأ ٰ
يف هذا تفصيل:

ٍ
ٍ
ألحد
ألحد أن يسلبه منه ،وهل يمكن
األول (دور العلم) ،فال يمكن
أ َّما الدور َّ

أن يسلب علم غريه!؟

باحلجة لع َّله ال ُي ِ
ظهر علمه ،ولكن هذا ال يمنعه
نعم ،لظروف موضوعية حتيط
َّ

املهمة إ ٰىل غريه ممَّن أخذوا العلم عنه وحفظوه ووعوه ،..ولذا فاإلمام
من إيكال هذه َّ

املهمة للفقهاء الذي
املهدي وإن ابتعد عن مبارشة دور التعليم ،ولكنَّه أوكل هذه َّ

يستقون علمهم من مناهل أهل البيت و ُيع ِّلمونه للشيعة..

للحجة،
األعىل للبالد) ،فليس هو دور ًا أساسي ًا
وأ َّما الدور الثاين (دور احلاكم
َّ
ٰ

وإنَّام هو دور كاميل أو تكمييل ،فام دام هو العامل بأحكام اهلل تعا ٰىل واملبينِّ هلا ،فمن املناسب
األعىل للدولة ،ومعه فلو أخذ ظامل هذا املركز فهذا ال ُيؤ ِّثر
أن يكون هو احلاكم السيايس
ٰ
احلق من أصحابه الشـرعيني يعرفون
احلجية شيئ ًا ،بل جتد الظاملني رغم أخذهم ّ
يف مقام ّ

يف دخائل أنفسهم ويعرتفون َّ
للحجة ال هلم.
احلق
بأن َّ
َّ

فتلخصَّ :
َّ
األول والثاين بحاجة إ ٰىل ظروف موضوعية مناسبة حت َّٰى
أن الدورين َّ

واحلجة نفسه بأدائهام.
يقوم اإلمام
َّ

ٍ
ألحد أن
احلجة) ،فهذا الدور ذايت لإلمام ،وال يمكن
وأ َّما الدور الثالث (دور
َّ

((( كامل الدين /204 :باب  /21ح .14
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يسلبه إ ّياه أو يمنعه من أدائه كام هو واضح ،ويمكن لإلمام أن يؤ ّديه سواء كان ظاهر ًا أو
«الله َّم َبلىَ ٰ  ،لاَ خَ ْت ُلو األَ ْر ُض ِم ْن َقائِ ٍم هللِ
مغمور ًا ،وهو ما عبرَّ عنه أمري املؤمنني بقولهُ :
بِحج ٍة ،إِما َظ ِ
اهر ًا َم ْش ُهور ًا َوإِ َّما َخائِف ًا َمغ ُْمور ًا ،لِئ اََّل َت ْب ُط َل ُح َج ُج اهللِ َو َب ِّينَاتُه»(((.
ُ َّ َّ
وهنا تظهر واحدة من فوائد وجود اإلمام املهدي يف زمن الغيبة _ وإن كان

عىل األرض ،وهو الذي
عىل األرض الذي به ن َ
غائب ًا _ ،فهو َّ
ُرزق ،وهو األمان ٰ
احلجة ٰ

لواله لساخت األرض وما فيها يف طرفة عني..
الفائدة من �أ�صل ظاهرة الغيبة.

وأ َّما جواب السؤال الثاين :أصالً ،ما الفائدة من أصل ظاهرة الغيبة؟ فتكمن

الفائدة من ُأسلوب الغيبة الطويلة يف عدَّ ة ُأمور أيض ًا ،هذه بعضها باختصار:

َّ _ 1
إن الغيبة أفضل ُأسلوب للتمحيص ولفرز املخلصني عن غريهم ،خصوص ًا

النبي نوح.
إذا طالت مدَّ ة االختبار ،وهي ُسنَّة إهلية تارخيية للتمحيص ،كام يف قض َّية ّ
َّ _ 2
ومهمة للتوبة واإلنابة قبل الظهور وعدم التوفيق
إن الغيبة فرصة سانحة
َّ

للتوبة ،يف مكاتبة اإلمام املهدي للشيخ املفيد« :فليعمل ّ
كل امرء منكم بام يقرب به

فإن أمرنا بغتة فجاءة حني ال تنفعه
من حم ّبتنا ،ويتجنَّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطناَّ ،

عىل حوبة .واهلل يلهمكم الرشد ،ويلطف لكم يف التوفيق
توبة وال ينجيه من عقابنا ندم ٰ
برمحته»(((.

َّ _ 3
إن فرتة الغيبة أفضل فرتة يمكن للمؤمن أن يهُ ِّيئ نفسه فيها للظهور املبارك

ونصـرة املهدي ،..وهو الذي عبرَّ ت عنه الروايات الرشيفة بلزوم االنتظار.

َّ _ 4
عىل أعدائه املته ّيئني له
إن من ّ
أهم عنارص انتصار ثورة اإلمام املهديٰ 

((( هنج البالغة /497 :ح .147
((( االحتجاج  323 :2و.324
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عىل الدوام هو عنصـر املباغتة ،وحت َّٰى يكون عنصـر املباغتة تا َّم ًا ال بدَّ من تكتيك من َّظم
ٰ
ُينسـي الظاملني حلظة الظهور ،وليس هو أفضل من تكتيك الغيبة الطويلة.

املبحث السادس:

كيف لنا �أن نمُ ّيز املهدي احلقّ ؟

(((

مع غيبة اإلمام ،وعدم رؤيتنا له مبارشة ،وعدم وجود صورة شخصية له،
ومع كثرة املدَّ عني للمهدوية زمن الغيبة الكربى ،ما هي الطريقة التي ي ِ
مكننا من خالهلا
ُ
ٰ

احلق من مدَّ عيها زور ًا؟
معرفة املهدي ّ

اجلواب :هناك نحوان من الطرق(((:

النحو الأ َّول :طرق ت�شخي�صية:

بمعنى َّ
أن من خالهلا يمكن تشخيص املهدي وعدم اشتباهه بغريه أبد ًا ،ونذكر

طريقني يف هذا املجال:

األول :سؤاله عماَّ يعجز غريه عن اإلجابة عنه :كسؤاله عن معضلة تارخيية أو
َّ
مسألة علمية عجز عنها أهل االختصاص ك ّلهم ،وما شابه ممَّا يعجز عنه الناس ك ّلهم،
وعىل غرار قول أمري
وال يستطيع أن جييب عنها إلاَّ اإلمام املفرتض الطاعة من اهلل،
ٰ
املؤمنني« :سلوين قبل أن تفقدوين»(((.

«إن لصاحب هذا األمر
عن َّ
املفضل بن عمر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقولَّ :

((( انظر :شذرات مهدوية :الشذرة رقم ()19
اخلاصة به (يف الشذرة الثانية) ،وبعض مواريث
((( يضاف ٰإىل هذين النحوين ما تقدَّ م من صفاته
َّ
خمتصاته كخروجه شا َّب ًا ال
األنبياء التي حتمل صفة إعجازية (كام يف الشذرة السادسة) ،وكذلك بعض ّ
يتغيرَّ بتطاول السنني.
((( هنج البالغة  /130 :2ح .189
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غيبتني :يرجع يف أحدمها إىل أهله ،واألُخرى يقال :هلك ،يف أي ٍ
واد سلك؟» ،قلت:
ِّ
ٰ
ٰ

عى مد ٍع فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب
كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال« :إن ا َّد ٰ
فيها مثله»(((.

الثاين :سؤاله املعجزةَّ :
فإن اهلل تعا ٰىل يؤ ِّيد رسله وحججه باملعجزات اخلارقة

أي إنسان عادي أن يأيت هبا ،واإلمام يمكنه القيام بذلك فيام
للعادة ،والتي ال يستطيع ّ
إذا اقتضت احلكمة اإلهلية ذلكَّ ،
عىل ذلك بال ّ
شك،
فإن اإلمام املهدي عنده القدرة ٰ
وأوضح ما ورد يف ذلك ما جاء يف إقامة اإلمام املهدي املعجزة الواضحة للحسني

احلق(((.
عندما يطالبه هبا إلثبات أنَّه ّ
النحو الثاين :طرق تقريبية:

بمعنى هَّأنا ال ت ِّ
ُشخص املهدي بالضبط ،وإنَّام تفيد يف تقريب الصورة ،ممَّا يساعد
ٰ

عىل الته ّيؤ النفيس لظهور اإلمام ،ونذكر هنا طريقني أيض ًا:
ٰ

الكربىَّ ،
عىل
األول :زيادة املعرفة املهدوية زمن الغيبة
ٰ
َّ
فإن هلا أثر ًا مهماًَّ يف ّ
التعرف ٰ
احلق من الباطل ،كام ورد ذلك عن أهل
وعىل قرب الظهور
الواقع املعاش
وعىل متييز ّ
ٰ
ٰ
البيت يف عدَّ ة روايات:

يف كتاب الغيبة للنعامين((( وردت الروايات التالية:

 _ 1عن زرارة بن أعني ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ينادي ٍ
مناد من
إن فالن ًا هو األمري ،وينادي ٍ
إن عل َّي ًا وشيعته هم الفائزون» ،قلت :فمن
منادَّ :
السامءَّ :
إن فالن ًا وشيعته هم الفائزون
«إن الشيطان يناديَّ :
يقاتل املهدي بعد هذا؟ فقالَّ :
((( الغيبة للنعامين /178 :باب  /10فصل  /4ح .9
الكربى.404 :
((( راجع :اهلداية
ٰ
((( الغيبة للنعامين /274 - 272 :باب  /14ح  28و 31و.32

قحلا يدهملا ّزيمُن نأ انل فيك

321

_لرجل من بني ُأم َّية_» ،قلت :فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال« :يعرفه الذين

كانوا يروون حديثنا ،ويقولون :إنَّه يكون ،قبل أن يكون ،ويعلمون هَّأنم هم املح ّقون

الصادقون».

أن إبليس وأعوانه سيحاولون خداع الناسَّ ،
فالرواية واضحة يف َّ
وأن الناس

باحلق ،سوف
يف معرض الوقوع يف تلك اخلُدع ،ولكن الذين عندهم معرفة مسبقة
ِّ
ينجحون يف هذا االختبار ويتجاوزونه.

ور َّبام يكون قول اإلمام« :الذين كانوا يروون حديثنا» إشارة إ ٰىل رضورة التف ّقه

املعمق والفهم الدقيق لرواياهتم.
َّ

عىل الدين ممَّن ثبت كونه نائب ًا
ولع َّله إشارة إ ٰىل رضورة استشارة الفقهاء املأمونني ٰ

الكربى ،فيكون الرجوع إليهم عام ً
ال مساعد ًا يف
عا َّم ًا للمعصوم يف زمن الغيبة
ٰ
كشف الفتنة.

 _ 2عن هشام بن سامل ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :مها صيحتان :صيحة

يف َّأول الليل ،وصيحة يف آخر الليلة الثانية» ،قال :فقلت :كيف ذلك؟ قال :فقال:

ُعرف هذه من هذه؟ فقال:
«واحدة من السامء ،وواحدة من إبليس» ،فقلت :وكيف ت َ

«يعرفها من كان سمع هبا قبل أن تكون».

 _ 3عن عبد الرمحن بن مسلمة اجلريري ،قال :قلت أليب عبد اهللَّ :
إن الناس

املحق من املبطل إذا كانتا؟ فقال« :ما تر ّدون عليهم؟»،
عرف ّ
ُيو ِّبخونا ويقولون :من أين ُي َ

قلت :فام نر ّد عليهم شيئ ًا ،قال :فقال« :قولوا هلمُ :يصدِّ ق هبا إذا كانت من كان مؤمن ًا
َ
يقول﴿:أ َف َم ْن هَ ْي ِدي إِلىَ الحَْ ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن
«إن اهلل
يؤمن هبا قبل أن تكون» ،قالَّ :
ال يهَِدِّ ي اَّإِل َأ ْن هُ ْيدى َفام َلك ُْم َك ْي َ
ون﴾(((».
ف تحَ ْ ك ُُم َ

((( يونس35 :
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مهمة جدَّ ًا ،وهي أنَّه ال بدَّ أن تكون املعرفة من الطريق الذي رسمه لنا
وهنا إشارة َّ

أهل البيت ،وهو طريق العلامء الذين بذلوا أنفسهم الستنباط األحكام الشـرعية،

وتداول أحاديث أهل البيت ،فهم صماّ م األمان ل ُ
أل َّمة اإلسالم َّية لو اتَّبعناهم

بصدق.

الثاين :عالمات الظهورَّ :
إن أهل البيت ذك��روا عالمات حتمية لظهور

احلق،
اإلمام ،وكوهنا عالمات يعني هَّأنا ُأمور فارقة من خالهلا يمكننا متييز املهدي ّ
مع االلتفات إ ٰىل َّ
أن العالمات هلا فائدة من جهتني:

ُ
وىل :القطع بكذب وزيف مدَّ عي املهدوية قبل وقوعها ،تطبيق ًا للتوقيع
اجلهة األ ٰ

حممد
الشـريف األخري الذي صدر للسفري الرابع« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا عيل بن ّ

السمري ،أعظم اهلل أجر إخوانك فيك ،فإنَّك م ّيت ما بينك وبني ستَّة أ ّيام ،فامجع أمرك،
وال توص إىل ٍ
أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة الثانية ،فال ظهور اَّإل
ٰ
بعد إذن اهلل ،وذلك بعد طول األمد ،وقسوة القلوب ،وامتالء األرض جور ًا ،وسيأيت
شيعتي من يدَّ عي املشاهدة ،ألاَ فمن ا َّدعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو

قوة اَّإل باهلل العيل العظيم»(((.
كاذب مفرت ،وال حول وال َّ

اجلهة الثانيةَّ :
مهم لقرب ظهور اإلمام املهدي.
إن وقوعها مؤشرِّ
ّ

وهذا ال يعني امتناع أن يدَّ عي أحد املهدوية بعد وقوع العالمات ،فتكون فائدة

العالمة آنذاك هو الرت ّيث والبحث عن صدق املدَّ عي بأحد الطريقني املتقدّ مني.

توجه البحث إ ٰىل معرفة أمر لطاملا سأل عنه كثري من الناس ،وهو معرفة
ولذاَّ ،

عالمات الظهور.

((( كامل الدين /516 :باب  /45ح .44
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�إ�شــارة :يف بع�ض ال�صفات املخت�صة بالإمام املهدي:
وقوته بمرور الدهور والسنني ،وخروجه يوم خيرج شاب ًا
 /1عدم تغيرّ هيأته َّ

أي شيخ موجود:
كأقوى ما يكون اإلنسان ،وإن كان عمره أكرب من عمر ّ
ٰ

فعن أيب الصلت اهلروي ،قال :قلت للرضا :ما عالمات القائم منكم إذا خرج؟

أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعني
شاب املنظر ،حت َّٰى َّ
السنّ ،
قال« :عالمته أن يكون شيخ ّ

وإن من عالماته أن ال هيرم بمرور األيام والليايل حت َّٰى يأتيه أجله»(((.
سنة أو دوهناَّ ،

عىل رأسه الشـريف دائ ًام ،وصوت من تلك الغاممة يسمعه الثقالن
 /2تظليل غاممة ٰ

حممد ،وبعض الروايات قالت َّ
َّ
بأن املنادي بذلك الصوت هو ملك،
بأن هذا مهدي آل ّ
وال منافاة بني الروايتني كام هو واضح.

[و]عىل رأسه غاممة تظ ّله من
فعن اإلمام الصادق ...« :يظهر يف آخر الزمان
ٰ

الشمس تدور معه حيثام دار تنادي بصوت فصيح هذا املهدي»(((.

وعىل رأسه غاممة
وعن عبد اهلل بن عمر ،قال :قال رسول اهلل« :خيرج املهدي
ٰ
فيها ٍ
مناد ينادي :هذا املهدي خليفة اهلل فاتَّبعوه»(((.
خرى عن عبد اهلل بن عمر ،قال :قال رسول اهلل « :خيرج املهدي
ويف رواية ُأ ٰ

إن هذا املهدي فاتَّبعوه»(((.
وعىل رأسه ملك ينادي :ألاَ َّ
ٰ

 /3يكون عليه درس رسول اهلل بخاصيته التي ذكرهتا الروايات الرشيفة،

فقد روي عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل قال :قلت لهُ :جعلت فداك ،إنيّ ُأريد أن
((( كامل الدين /652 :باب  /57ح .12
الغمة .275 :3
((( كشف َّ
الغمة  /270 :3ح .16
((( كشف َّ
((( الرصاط املستقيم  /259 :2ح .1
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حممد؟»،
ِـم يا أبا ّ
أملس صدرك .فقال« :افعل» ،فمسست صدره ومناكبه ،فقال« :ول َ

«إن القائم واسع الصدر مسرتسل
فقلتُ :جعلت فداك ،إنيّ سمعت أباك وهو يقولَّ :

إن أيب لبس درع رسول اهلل وكانت
حممدَّ ،
املنكبني عريض ما بينهام» ،فقال« :يا [أبا] ّ
وإنا تكون من القائم كام كانت من
عىل األرض ،وأنا لبستها فكانت وكانت ،هَّ
تستخب ٰ

رسول اهلل مشمرة ،كأنَّه ترفع نطاقها بحلقتني ،وليس صاحب هذا األمر من جاز

أربعني»(((.

خرى عن اإلمام الصادق يذكر فيها بعض مواريث األنبياء التي
ويف رواية ُأ ٰ

عىل األرض
ورثها أهل البيت« :ولقد لبس أيب درع رسول اهلل فخ َّطت ٰ
خطيط ًا ،ولبستها أنا فكانت وكانت ،وقائمنا من إذا لبسها مألها إن شاء اهلل»(((.

األئمة من سالح رسول اهلل  /...9ح .56
((( بصائر الدرجات 208 :و /209باب ما عند َّ
األئمة من سالح رسول اهلل  9ومتاعه /ح .1
((( الكايف  /233 :1باب ما عند َّ

املبحث السابع:

عالمات الظهور

(((

شاءت إرادة املو ٰىل َّ
جل وعال أن جيعل قبيل ظهور و ّيل من أوليائه أو مزامن ًا له

مقتضـى
إرهاصات كونية ملفتة لنظر عموم الناس حت َّٰى يستعدَّ من كان ينتظره لتفعيل
ٰ

موسى كانت قبله نبوءة
فالنبي
انتظاره ،وهذا ما وجدناه يف حركات أغلب األنبياء،
ٰ
ّ

من أتباع بالط فرعون َّ
بأن مولود ًا من بني إرسائيل سيزيل ملكه ،وقتل ألجل التخ ّلص
منه أكثر من عشـرين ألف مولود ذكر ،ولكن شاء املو ٰىل أن يعيش من يزيل ملك فرعون

يف بيت فرعون نفسه.(((...

عيسى كانت عالمة والدته نج ًام يف السامء معروف ًا بصفات حمدَّ دة ،وقد
والنبي
ٰ
ّ

تت َّبعه بعض العلامء يف ذلك الزمن حت َّٰى وصلوا إ ٰىل فلسطني ،ويف بيت حلم بناحية بيت
عيسى.(((...
النبي
املقدس ،حيث ُولِدَ
ٰ
ّ

كسـرى ،ومخدت نار فارس
والنبي األكرم كذلك ،حيث سقطت رشف طاق
ٰ
ُّ

وهي التي مل ختمد مذ نشبت ،وغارت بحرية ساوة ،وفاض وادي الساموة.(((...

((( انظر :شذرات مهدوية -الشيخ حسني األسدي ص .273 - 247
((( راجع :كامل الدين /354 :باب  /33ح .50
((( راجع :سعد السعود 553 :و.54
((( عن أبان بن عثامن ،عن أيب عبد اهلل الصادق ،قال« :كان إبليس لعنه اهلل خيرتق الساموات
عيسىُ ح ِ
فلم ُولِدَ رسول اهلل
فلم ُولِدَ
ج َ
ٰ
ب عن ثالث ساموات ،وكان خيرتق أربع ساموات ،اَّ
السبع ،اَّ
ُ 9ح ِ
ورميت الشياطني بالنجوم ،وقالت قريش :هذا قيام الساعة الذي كنّا نسمع
ج َ
ب عن السبع ك ّلهاُ ،
أهل الكتب يذكرونه ،وقال عمرو بن ُأم َّية ،وكان من أزجر أهل اجلاهليةُ :أنظروا هذه النجوم التي
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فهذه هي سنن والدات األنبياء ،أو قل :هذه هي عالمات ظهور حركة

جديدة ُتغيرِّ مسار ًا سارت عليه األُ َّمة لقرون متامدية ،وتلك هي العالمات التي ينتظرها

املؤمنون.

احلق ،ومتهيد الناس الستقبال
إذن« ،مسألة العالمات تمُ ِّثل إرهاصات لظهور ّ

جرى يف األنبياء السابقني.(((»...
املهم ،وهو أمر
ٰ
احلدث ّ

عىل
وهي عاد ًة تشري إ ٰىل ُأمور غري مألوفة أو غري طبيعية ،ور َّبام حوت بعضها ٰ
هتز كيان اإلنسان ،وأن تحُ ِّرك شعوره وفضوله حول معرفة
عنصـر املعجزة ،من شأهنا أن ّ
املهم.
ما جيري حوله ،وبالتايل االستعداد لذلك احلدث ّ

عالمات الظهور ق�سمان:
َّ
إن عالمات الظهور كثرية ج��دَّ ًا ،وقد ُق ِّسمت إ ٰىل حتمية وغري حتمية ،ولكن

الكربى امللفتة للنظر ،ممَّا يعلمون
واألئمة خيتارون بعض احلوادث
«النبي
ٰ
َّ
ّ
وقوعه يف املستقبل ،بالوحي واإلهلام ،ف ُيخبرِ ون به مرتبط ًا بالظهور ،حت َّٰى إذا ما وقعت

عرف هبا أزمان الشتاء والصيف ،فإن كان ُرمي هبا فهو هالك ّ
كل يشء ،وإن كانت ثبتت
هُي ٰ
تدى هبا ،و ُي َ
النبي ليس منها صنم اَّإل وهو
ورمي بغريها فهو أمر حدث .وأصبحت األصنام ك ّلها صبيحة مولد ّ
ُ

كسـرى ،وسقطت منه أربعة عشـر رشفة ،وغاضت
عىل وجهه ،وارجتس يف تلك الليلة إيوان
ٰ
ٌّ
منكب ٰ
ورأى املؤبذان
بحرية ساوة ،وفاض وادي الساموة ،ومخدت نريان فارس ومل ختمد قبل ذلك بألف عام،
ٰ
ال صعاب ًا تقود خي ً
يف تلك الليلة يف املنام إب ً
ال عراب ًا ،قد قطعت دجلة ،وانسـربت يف بالدهم ،وانقصم
ِ
كسـرى من وسطه ،وانخرقت عليه دجلة العوراء ،وانتشـر يف تلك الليلة نور من ق َبل
طاق امللك
ٰ
يبق رسير مللك من ملوك الدنيا اَّإل أصبح منكوس ًا ،وامللك
ثم استطار حت َّٰى بلغ املشـرق ،ومل َ
احلجازّ ،
تبق كاهنة يف العرب اَّإل
خمرس ًا ال يتك َّلم يومه ذلك ،وانتزع علم الكهنة ،وبطل سحر السحرة ،ومل َ
ُح ِ
وسموا آل اهلل ،»قال أبو عبد اهلل الصادق:
ج َبت عن صاحبها ،وعظمت قريش يف العرب،
ّ
ألنم يف بيت اهلل احلرام»( .أمايل الصدوق 360 :و /361ح .)1/444
سموا آل اهلل هَّ
«إنَّام ّ
((( جم َّلة االنتظار /العدد  /4ص .11
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ّ
املتأخرة عنها صدق هذه
احلادثة يف األزم��ان ثبت عند اجليل املعارص هلا واألجيال
باحلس والوجدان.(((»...
األخبار
ِّ

مهم العالمات.
ومن هنا ،سنذكر بعض ًا من ّ

لعالمات الظهور فهمان:
ولكن قبل ذكر ذلك ،ال بدَّ أن نعرف أنَّه يمكن فهم العالمات بنوعني من الفهم،

فاألول يعني فهم العالمة حرفي ًا
سمي بالفهم احلريف ،واآلخر بالفهم الرمزي،
َّ
أحدمها ّ

فالدجال والسفياين شخصان يقودان ّ
خط الفساد وحماولة القضاء
كام وردت يف الرواية،
ّ

عىل حركة املهدي ،واليامين رجل ُيم ِّثل ّ
خط اإليامن والتمهيد للمهدي ،والفهم
ٰ
الدجال والسفياين رمزين
الثاين يعني فهم الروايات بفهم رمزي تأوييل ،وعليه يكون ّ

للحركات املنحرفة العاملة ضدّ املهدي.

كل ٍ
وعىل ِّ
حال ،الظاهر من الروايات الشـريفة ملن ا َّطلع عليها َّ
أن مثل السفياين
ٰ

صحت
واليامين واخلراساين هم شخصيات حقيقية ال رمزية ،نعم ،مثل
الدجال لو َّ
ّ
عىل
عىل أنَّه يمكن محله ٰ
رواياته فر َّبام يظهر منها أنَّه ُيم ِّثل حركة فكرية ال شخص ًا بعينهٰ ،
ٍ
وعىل ِّ
التعرض ملثل هذه املسألة اآلن.
الشخص احلقيقي،
هيمنا ّ
كل حال ،ال ّ
ٰ

عىل العالمات البارزة كام ذكرت ذلك الروايات الرشيفة.
املهم لنا اآلن أن َّ
ّ
نتعرف ٰ

والعالمات املذكورة يف الروايات كثرية ،ولكن ُ
سأحاول هنا ذكر ما له دخل يف

عىل ا ّطالع
التمحيص اإلهلي واالبتالءات التي ُّ
عىل املؤمن زمن الغيبة ،حت َّٰى نكون ٰ
متر ٰ

هبا ،وبالتايل نضمن _ ولو جزئي ًا _ عدم الوقوع يف رشاكها.

وأهم العالمات هي ما ورد عن أيب عبد اهلل« :قبل قيام القائم مخس عالمات
ّ

حممد الصدر 443 :و.444
((( تاريخ الغيبة
ٰ
الكربى للس ّيد ّ
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حمتومات :اليامين ،والسفياين ،والصيحة ،وقتل النفس الزك َّية ،واخلسف بالبيداء»(((.
ٍ
رضورة ملعرفة العالمات؟
هل من

ينبغي أن يكون واضح ًا َّ
أن اهلل تعا ٰىل مل جيعل عالمات الظهور بمحض الصدفة أو

العبثية ،وإنَّام جعلها ألهداف تربوية ونفسية ،وتلك الفوائد ال يمكن ألحد أن يشعر هبا

املرجوة من العالمات ،وهذا
عىل تلك العالمات ،وهذا هو أساس الفوائد
َّ
إلاَّ إذا ا َّطلع ٰ

يعني أنَّه لوال املعرفة هبا ،حلصلت عدَّ ة ُأمور ال تحُ َمد عقباها ،وهي:

احلق بالباطل ،حيث َّ
إن املنحرفني حياولون تغرير البسطاء من الناس
 _ 1اشتباه ّ

ترصفاهتم ،خصوص ًا مدَّ عي املهدوية.
ببعض ّ

أهم فوائد
 _ 2فقدان عنصـر االستعداد النفسـي والسلوكي ،الذي ُيعتَرب من ّ

بمعنى َّ
عىل
معرفة العالمات،
ٰ
أن من كان يعرف العالمات ،لو حدثت ،فإنَّه سيعمل ٰ
جتهز به زمن الغيبة ،أو زيادة التعبئة والتهيئة عند وقوعها ،أ َّما من َف َقدَ
تفعيل ما كان قد َّ
أي أثر يف نفسه وسلوكه،
هذه املعرفة،
فستمر عليه تلك العالمات من دون أن ترتك ّ
ُّ

وبالتايل لر َّبام ظهر اإلمام وهو غافل بالك ّلية عنه وعن االستعداد له.

ال عن َّ
 _ 3هذا فض ً
أن معرفتها قبل حصوهلا ،من ِشأنه أن يكون دافع ًا مهماًَّ وحافز ًا

قو َّي ًا للتدارك إذا ما حصلت ،فهي بمثابة املن ّبهات من اخلطر ،األمر الذي يدفع إ ٰىل جتنّبه.

واخلطر يكمن يف أن يعيش املرء حالة الفساد واالنحراف إ ٰىل أن يظهر اإلمام،
ٍ
وحينئذ ال ينفع نفس ًا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خري ًا((( ،إذ َّ
لعل

((( كامل الدين /650 :باب  /57ح .7
ِ
حممد يف قول اهللَ ﴿:ي ْو َم َي ْأ يِت َب ْع ُض آيات َر ِّب َ
ك
((( عن أيب بصري ،قال :قال الصادق جعفر بن ّ
هِ
ثم
َت ِم ْن َق ْب ُل َأ ْو ك ََس َب ْ
يامنا لمَ ْ َتك ُْن َآمن ْ
ال َينْ َف ُع َن ْفس ًا إِ هُ
ت فيِ إِيامنا﴾« ،يعني خروج القائم املنتظر منّا»ّ ،
طوبى لشيعة قائمنا ،املنتظرين لظهوره يف غيبته ،واملطيعني له يف ظهورهُ ،أولئك
قال« :يا أبا بصري،
ٰ

أولياء اهلل الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون»( .كامل الدين /357 :باب  /33ح .)54
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املنحرف ال ُيو َّفق للتدارك زمن الظهور ،خصوص ًا مع رسعة عمليات التطهري من براثن

االنحراف ،ممَّا نسمعه يف الروايات الرشيفة.

إذن ،ملعرفة العالمات فوائد عديدة ظهرت ،وقد عبرَّ ت الروايات عنها بعدَّ ة

فمرة يقول اإلمام الصادق« :يعرفها من كان سمع هبا قبل أن تكون»(((.
تعبرياتَّ ،

خرى قال لعبد الرمحن بن مسلمة اجلريري حينام قال لهَّ :
إن الناس ُيو ِّبخونا
و ُأ ٰ

املحق من املبطل إذا كانتا؟ فقال« :ما تر ّدون عليهم؟» ،قلت:
عرف ّ
ويقولون :من أين ُي َ
فام نر ّد عليهم شيئ ًا ،قال :فقال« :قولوا هلمُ :يصدِّ ق هبا إذا كانت من كان مؤمن ًا يؤمن هبا
َ
قبل أن تكون» ،قالَّ :
يقول﴿:أ َف َم ْن هَ ْي ِدي إِلىَ الحَْ ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال يهَِدِّ ي
«إن اهلل
اَّإِل َأ ْن هُ ْيدى َفام َلك ُْم َك ْي َ
ون﴾ [يونس.(((»]35 :
ف تحَ ْ ك ُُم َ
ٌ
إ�شــارة مه ّمــَة:
�

فاملهم هو
التعمق الكبري والغور يف أعامق معرفة العالمات،
ال يعني هذا رضورة
ّ
ّ

البحث عن وتطبيق عوامل الظهور ،وأ َّما عالمات الظهور فهي واضحة جدَّ ًا بحيث ال
عىل كوهنا
تقبل التشكيك ،هَّ
عىل اإلعجاز _ كاخلسف والصيحة _ ،وإ َّما ٰ
فإنا إ َّما قائمة ٰ

قوى ومن
ظواهر اجتامعية أو سياسية غريبة ملفتة لألنظار بشكل كبري،
كتحرك ثالث ٰ
ّ
ثالثة حماور إ ٰىل مركز واحد (السفياين من الشام ،واليامين من اليمن ،واخلراساين من بالد
املشـرق (إيران) ،يف يوم واحد باتجّ اه الكوفة أو العراق عموم ًا) ،وكقتل النفس الزك َّية يف

حرم اهلل اآلمن بني الركن واملقام.

عىل العالمات البارزة كام ذكرت ذلك الروايات الرشيفة.
املهم لنا اآلن أن َّ
ّ
نتعرف ٰ

والعالمات املذكورة يف الروايات كثرية ،ولكن ُ
سأحاول هنا ذكر ما له دخل يف
((( الغيبة للنعامين 273 :و /274باب  /14ح .31
((( الغيبة للنعامين /274 :باب  /14ح .32
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عىل ا ّطالع
التمحيص اإلهلي واالبتالءات التي ُّ
عىل املؤمن زمن الغيبة ،حت َّٰى نكون ٰ
متر ٰ

هبا ،وبالتايل نضمن _ ولو جزئي ًا _ عدم الوقوع يف رشاكها.

وأهم العالمات هي ما ورد عن أيب عبد اهلل« :قبل قيام القائم مخس عالمات
ّ

حمتومات :اليامين ،والسفياين ،والصيحة ،وقتل النفس الزك َّية ،واخلسف بالبيداء»(((.
العالمة الأُوىل والثانية :ال�سفياين واخل�سف يف البيداء:

متر هبا األُ َّمة اإلسالم َّية
يعترب السفياين من البالءات واالختبارات الصعبة التي ُّ

عىل مشارف الظهور ،ويمكن متابعة حركته من خالل ثالثة مواقف متسلسلة
املؤمنة ٰ

تارخيي ًا:

املوقف الأوَّل :مبد�أ ظهوره وحت ّركه:
تحُ دِّ ثنا الروايات الرشيفة بالتايل:

عيسى بن أعني ،عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :السفياين من املحتوم ،وخروجه
عن
ٰ

إىل آخره مخسة عشـر شهر ًا ،ستَّة أشهر يقاتل فيها ،فإذا
يف رجب ،ومن َّأول خروجه ٰ
ملك الكور اخلمس ملك تسعة أشهر ،ومل يزد عليها يوم ًا»(((.
مهمة جدَّ ًا:
إشارة َّ

يتوجه إ ٰىل العراق والكوفة ،فإنَّه يقع قت ً
ال بشيعة عيل،
يظهر من األخبار أنَّه حني َّ

فعن عمر بن أبان الكلبي ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :كأنيّ بالسفياين أو لصاحب

فنادى مناديه :من جاء برأس [رجل من]
السفياين قد طرح رحله يف رحبتكم بالكوفة،
ٰ
عىل جاره يقول :هذا منهم ،فيضـرب عنقه ويأخذ
شيعة عيل فله ألف درهمُ ،
فيثب اجلار ٰ

((( كامل الدين /650 :باب  /57ح .7
((( الغيبة للنعامين /310 :باب  /18ح .1
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ولكن ينبغي االلتفات إ ٰىل َّ
أن أصل خروج السفياين هو من األُمور احلتمية كام

عىل ذلك ،ولك َّن هذا ال يعني أنَّه إذا خرج َّ
فإن علينا أن نخنع له ،وأن
َّ
نصت الروايات ٰ

نستسلم له ،وأن ننتظر سيفه ليصل إ ٰىل أعناقنا ،كلاَّ أبد ًاَّ ،
إن هذه الفكرة هي ما حياول

البعض أن يقنع هبا الشيعة واملنتظرين ،ممَّا ُيو ِّلد اخلوف والفزع عندهم من السفياين،
واحلال أنَّه يمكن أن نقول التايل:

َّ _ 1
إن أهل البيت حينام ذكروا لنا ما يفعله السفياين بالشيعة ،ال يعني هذا

هَّأنم يأمروننا بأن نستسلم هلذا األمر ،وإنَّام يعني هَّأنم يريدون حتذيرنا منه ،ممَّا يعني هَّأنم
أي وقت.
لتحركه يف ّ
يدعوننا إ ٰىل أخذ احليطة واحلذر منه ،وإ ٰىل االستعداد متام االستعداد ّ

 _ 2وهذا يعني أنَّه لو اتحَّ د املؤمنون يد ًا واحدة ،ووقفوا ضدّ أطامع السفياين

التوسعية ،وانضووا حتت لواء قياداهتم املخلصة ومرجعياهتم الدينية ،ألمكن أن يقفوا
ّ
يف وجه السفياين ،وأن يمنعوه من إيقاع القتل والترشيد فيهم.

 _ 3إذن ،ال ينبغي للمؤمن أن يعيش حالة اخلوف والفزع من السفياين بقدر ما

يلزم عليه أن يهُ ّيئ نفسه ملواجهته يف أ َّية حلظة.

املوقف الثاين :بعثه باجلي�ش خلف املهدي واخل�سف به:

يظهر من بعض الروايات َّ
أن السفياين إذا ظهر يف الشام وملك كورها اخلمسة،

فإنَّه سيعلم _ من طريق جواسيسه املنتشـرين يف بقاع األرض _ َّ
ثمة ظهور ًا جزئي ًا
أن َّ
للمهدي يف املدينة ،فيبعث السفياين بجيش ليقتله ،ولكن اإلمام خيرج إ ٰىل مكّة،

فيصل اجليش ويعلم بذلك ،فيتبعه ،ولكن مكّة حرم اهلل اآلمن ،واملهدي هو املوعود

لتطبيق الوعد اإلهلي ،فتقتضـي احلكمة اإلهلية أن يخُ َسف بذلك اجليش يف البيداء ،وال

((( الغيبة للطويس /450 :ح .453
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ينجو منه إلاَّ املخرب عن ذلك اخلسف.

ويظهر أيض ًا َّ
أن ذلك اجليش فيه بعض من كره قتال املهدي ،ولكنَّه خرج

عىل ن َّيته الواقعية.
مكره ًا ،وسيشمله اخلسف ،ولكن يف يوم القيامة س ُيحاسب ٰ

عن رسول اهلل« :يعوذ عائذ بالبيت ،فيبعث إليه بعث ،فإذا كان ببيداء من

األرض يخُ َسف هبم» ،فقلنا :يا رسول اهلل ،فكيف بمن كان كاره ًا؟ قال« :يخُ َسف به

عىل ن َّيته»(((.
معهم ،ولكنَّه ُيب َعث يوم القيامة ٰ

املوقف الثالث :الق�ضاء عليه:

حجة واضحة َّ
احلق مع
بأن ّ
بعد حصول اخلسف بجيش السفياين ،حتصل عنده َّ

فيقر بذلك ،ويلتقي باإلمام يف الكوفة ،ويف حماولة من اإلمام املهدي
املهديُّ ،

هلدايته ،يبايعه السفياين ،ولكنَّها بيعة ال عن اعتقاد قلبي راسخ ،وإنَّام عن خوف وفرق

منه ،ولذلك حينام يرجع إ ٰىل أخواله _ وهم قبيلة كلب _ ُيعيرِّ ونه بذلك ،فينكث
بيعته ،فيقاتل املهدي ،فيقتله اإلمام ،وبذلك تنتهي حركة السفياين إ ٰىل األبد.

توجه
عن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر ،قال« :إذا بلغ السفياين َّ
أن القائم قد َّ
يلقى القائم ،فيخرج فيقولُ :أخرجوا إيلَّ ابن
يتجرد بخيله حت َّٰى ٰ
إليه من ناحية الكوفةَّ ،
ثم ينصـرف
عمي ،فيخرج عليه السفياين ف ُيك ِّلمه القائم ،فيجيء السفياين فيبايعهّ ،
ّ
إىل أصحابه ،فيقولون له :ما صنعت؟ فيقول :أسلمت وبايعت ،فيقولون له :ق َّبح
ٰ
ثم يمسون تلك
اهلل رأيك ،بني ما أنت خليفة متبوع فصـرت تابع ًا ،فيستقبله فيقاتلهّ ،

تعاىل يمنح
إن اهلل
ثم َّ
ثم يصبحون للقائم باحلرب ،فيقتتلون يومهم ذلكّ .
الليلةّ ،
ٰ

أن الرجل خيتفي يف الشجرة
القائم وأصحابه أكتافهم ،فيقتلوهنم حت َّٰى يفنوهم ،حت َّٰى َّ

((( صحيح مسلم .167 :8
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واحلجرة ،فتقول الشجرة واحلجرة :يا مؤمن ،هذا رجل كافر فاقتله ،فيقتله.(((»...
وتكشف لنا الروايات املتقدمة عن:

مفتوح زمن اإلمام.
 /1أن باب التوبة
ٌ

/2أن اإلمام املهديُ 
َّ
ب للقتل والدماء ،يشبه يف ذلك جده
غري محُ ٍّ
رجل سال ٍم ُ
املصطفى؛ إذ كالمها ُأ ِ
رسل رمح ًة للعاملني.
العالمة الثالثة :اليماين:
عىل متهيد األوضاع لإلمام املهدي ،خصوص ًا
وهو من الشخصيات التي تعمل ٰ

يف ما يتع َّلق بمجاهبة حركة السفياين ،ويبدو أنَّه «نطلق من اليمن إثر أنباء قادمة من

بتوجه السفياين إليها ،وهو صاحب حركة إصالحية تتَّخذ اليمن معق ً
ال هلا
الكوفة
ّ
احلق.(((»...
هتدف إرجاع الناس إ ٰىل ّ

ويظهر من الروايات َّ
أن اليامين يبدأ حركته متزامن ًا مع حركة السفياين ،ليوقف

عىل
من مدّ جذوره يف الكوفة ،وكذلك متزامن ًا مع ّ
حترك اخلراساين ،الذي يعمل أيض ًا ٰ
حتركات السفياين والقضاء عليه.
إيقاف ّ

مهم يومذاك يف جماهبة السفياين ،فاخلراساين
خيفى ما هلاتني احلركتني من أثر ّ
وال ٰ

طوقان حركة السفياين
من الشـرق (إيران) ،واليامين من اجلنوب الغريب (اليمن) ،ف ُي ِّ

توسعها لغري العراق.
ويوقفاهنا يف الكوفة ،وحيدّ ان من ّ

وعموم ًا ،فالذي يظهر من الروايات هو َّ
أن هناك ثورة عارمة ستحدث يف اليمن

أهدى
بأنا
سمته باليامين ،وهي راية
ٰ
ٰ
هدى« ،بل تصفها عدَّ ة روايات هَّ
عىل يدي شخص َّ
ٰ
((( بحاراألنوار  /388 :52ح .206
((( موجز دائرة معارف الغيبة.186 :
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عىل اإلطالق.(((»...
الرايات يف عصـر الظهور ٰ

قال اإلمام الباقر« :خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة ،يف شهر

واحد ،يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا ،فيكون البأس من ّ
كل وجه،

هدى ،ألنَّه يدعو
أهدى من راية اليامين ،هي راية
ويل ملن ناواهم ،وليس يف الرايات راية
ٰ
ٰ

عىل الناس ّ
وكل مسلم ،وإذا خرج
إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح ٰ
ٰ

هدى ،وال ُّ
حيل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك
فإن رايته راية
اليامين فاهنض إليه َّ
ٰ

وإىل طريق مستقيم»(((.
إىل ّ
احلق ٰ
فهو من أهل النار ،ألنَّه يدعو ٰ

حممد األزدي ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :خروج
عن سيف بن عمرية ،عن بكر بن ّ

الثالثة :اخلراساين والسفياين واليامين يف سنة واحدة يف شهر واحد يف يوم واحد ،وليس

احلق»(((.
فيها راية
إىل ّ
ٰ
بأهدى من راية اليامين ،هيدي ٰ

�أ�سئلة و�أجوبة مفيدة(((:

مقومات و ُأسس معرفة اليامين التي هي غري واضحة عندنا.
األول :ما هي ّ
السؤال َّ
اجلواب:

َّأوالً :كون اليامين ال خيرج عن بدهييات املذهب اجلعفري ،وال خيالف رضوريات

الكربى وهم الفقهاء العدول،
احلجة الشـرعية يف زمن الغيبة
ٰ
املذهب من عدم خمالفة َّ

وهذا ما أمر به أهل البيت من انحصار طريق أخذ التكليف الرشعي من طريق

الفقهاء.

((( عرص الظهور للشيخ عيل الكوراين العاميل.113 :
((( الغيبة للنعامين /264 :باب  /14ح .13
((( الغيبة للطويس 446 :و /447ح .443
التخصصية يف اإلمام املهدي.
((( مستفادة من مركز الدراسات
ّ
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أهم أمر ،عل ًام أنَّه مل يرد يف الروايات أنَّه
جمرد ا ِّدعاء ،وهذا ّ
أو كونه منهم حقيقة ال َّ

من فقهاء وعلامء الطائفة.

ثاني ًا :خروجه من اليمن.

ثالث ًا :التزامن الواحد يف اخلروج بني اليامين واخلراساين والسفياين ،فقد ورد عن

اإلمام الباقر« :خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة ،يف شهر واحد ،يف
يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعض ًا»(((.
السؤال الثاين :من هو اليامين يف عرصنا؟
اجلواب:

ليس اليامين وال السفياين وال اخلراساين شخصية مستنسخة يمكن أن ن ِ
ُوجد هلا

شاخص ًا يف ّ
يصح السؤال عن من هو اليامين يف عرصنا.
كل عصـر حت َّٰى َّ

َّ
خرى ويف عصـرنا هذا شخصية
وكأن اليامين يف العصور املاضية كان شخصية ُأ ٰ

ثانية ويف عصـر الظهور شخصية ثالثة ،كلاَّ َّ ،
فإن اليامين هو شخصية واحدة تظهر قبيل

ظهور اإلمام املهدي ،ويواكب ظهوره ظهور ّ
كل من اخلراساين والسفياين ،كام يف

تعبري الروايات« :اليامين والسفياين كفريس رهان»(((َّ ،
أهدى الرايات الثالث.
وأن رايته
ٰ
السؤال الثالث :إذا ظهر اليامين بعد السفياين هل جيب علينا وإن كنّا يف ّ
كل مكان

من العامل االلتحاق به؟
اجلواب:

ورد يف الروايات ما يمكن أن َّ
عىل لزوم اتّباع اليامين وحرمة االلتواء عليه ،فعن
يدل ٰ

اإلمام الباقر أنَّه قال« :خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة ،يف شهر
((( الغيبة للنعامين /264 :باب  /14ح .13
((( الغيبة للنعامين 316 :و /317باب  /18ح .15
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واحد ،يف يوم واحد ،نظام كنظام اخلرز ،يتبع بعضه بعض ًا ،فيكون البأس من ّ
كل وجه،
هدى ،ألنَّه يدعو
أهدى من راية اليامين ،هي راية
ويل ملن ناواهم ،وليس يف الرايات راية
ٰ
ٰ

عىل الناس ّ
وكل مسلم ،وإذا خرج
إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح ٰ
ٰ

هدى ،وال ُّ
حيل ملسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك
فإن رايته راية
اليامين فاهنض إليه َّ
ٰ

وإىل طريق مستقيم»(((.
إىل ّ
احلق ٰ
فهو من أهل النار ،ألنَّه يدعو ٰ

صحة سندها ،باإلضافة إ ٰىل َّ
معنى عدم
أن
هذا ،ولكن الرواية يمكن املناقشة يف َّ
ٰ

االلتواء هو عدم معاداته وحماربته ،وهذا غري االلتحاق به.

أن النصـرة ختتلف باختالف الزمان واملكان وقدرات الشخصَّ ،
عىل َّ
فلعل نصـرة
ٰ

رجل يعيش يف اليمن تتح َّقق بااللتحاق بجيش اليامين ،ولكن نصـرة رجل يعيش يف
بالد اهلند أو السند تكون بتأييده قلب ًا وذكره لسان ًا.

عىل َّ
أن القاعدة يف مثل هذه احلالة هو الرجوع إ ٰىل املراجع الذين ُأمرنا باتّباع
ٰ
الكربى.
أوامرهم يف زمن الغيبة
ٰ
العالمة الرابعة :ال�صيحة:

ذكرت الروايات أنَّه ستحصل حادثة غريبة من نوعها ،تكون املعجزة ِسـمتُها

الظاهرة ،عبرَّ ت عنها الروايات الشـريفة بعدَّ ة تعبريات ،كالصيحة والفزعة والنداء يف
السامء ،حيث يظهر من الروايات َّ
«أن أخبار الصيحة والفزعة وأخبار النداء بأقسامها

معنى مشرتك وحادثة واحدة ،ال اختالف فيها وإن تعدَّ دت أساليب األخبار،
تشري إ ٰىل
ٰ

وال تعارض بينها يف احلقيقة.(((»...

وخالصة هذه العالمة هي :يف الليلة الثالثة والعشـرين _ ليلة مجعة _ من شهر

((( الغيبة للنعامين /264 :باب  /14ح .13
حممد الصدر.130 :
((( تاريخ ما بعد الظهور للس ّيد ّ
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باحلقَّ :
حممد عموم ًا ومع قائمهم
رمضان ،سينادي جربئيل
أن َّ
ّ
احلق مع آل ّ
ٍ
وحينئذ سيحصل فزع عظيم ،بحيث يصل إ ٰىل ّ
عىل وجه البسيطة،
خصوص ًا،
كل من ٰ

باحلق ،فتخضع رقاب الظاملني
وستفزع حت َّٰى الفتاة احليية من خدرها ،ويعلم اجلميع
ّ

وأعداء اهلل تعا ٰىلَّ ،
ألن إعالمهم املنحرف ضدّ القض َّية املهدوية سيذهب أدراج الرياح

بسبب ذلك النداء اإلعجازي((( ،وستكون هذه العالمة أقرب العالمات نسبي ًا للظهور
حمرم احلرام .وسيكون
املبارك ،إذ هَّأنا حتصل يف شهر رمضان ،والظهور سيكون يف َّ
عىل ألسنة الناس ،حت َّٰى ُيشـربوا ح َّبه،
لذلك النداء أثر ّ
مهم يف قيام ذكر املهديٰ 

وسيكون موضوع الساعة _ ّ
كل ساعة _ هو اإلمام املهدي.
والروايات يف هذا املجال عديدة ،نذكر منها:

عن احلارث بن املغرية ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :الصيحة التي يف شهر رمضان

تكون ليلة اجلمعة لثالث وعشـرين مضني من شهر رمضان»(((.

ألن شهر رمضان
وعن اإلمام الباقر« :الصيحة ال تكون اَّإل يف شهر رمضانَّ ،
شهر اهلل ،والصيحة فيه هي صيحة جربائيل إىل هذا اخللق» ،ثم قال« :ينادي ٍ
مناد من
ّ
ٰ
يبقى راقد اَّإل استيقظ ،وال
السامء باسم القائم فيسمع من باملشـرق ومن باملغرب ،ال ٰ

عىل رجليه فزع ًا من ذلك الصوت ،فرحم اهلل من اعترب
قائم اَّإل قعد ،وال قاعد اَّإل قام ٰ

ثم
بذلك الصوت فأجابَّ ،
فإن الصوت َّ
األول هو صوت جربئيل الروح األمنيّ ،»

قال« :يكون الصوت يف شهر رمضان يف ليلة مجعة ليلة ثالث وعشـرين فال تشكّوا

يف ذلك ،واسمعوا وأطيعوا ،...فإذا سمعتم الصوت يف شهر رمضان فال تشكّوا فيه

((( وكون النداء إعجازي ًا يمنع من صدور نداء معارض َّ
احلق مع (آل فالن) كام عبرَّ ت بعض
بأن ّ
الكربى131 :
معنى طبيعي ،والتفاصيل يف تاريخ الغيبة
عىل
ٰ
ٰ
الروايات ،ال ّل ّ
هم إلاَّ أن يحُ َمل النداء ٰ
و.132
((( كامل الدين /650 :باب  /57ح .6
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أنَّه صوت جربئيل ،وعالمة ذلك أنَّه ينادي باسم القائم واسم أبيه حت َّٰى تسمعه

عىل اخلروج.(((»...
العذراء يف خدرها فت ِّ
ُحرض أباها وأخاها ٰ

وأخرج ابن طاووس ; عن أبو نعيم بإسناده عن عيل ،قال« :إذا نادى ٍ
مناد من
ٰ

عىل أفواه الناس ،ويشـربون ح َّبه،
أن َّ
السامء َّ
احلق يف آل ّ
حممد ،فعند ذلك يظهر املهدي ٰ
فال يكون هلم ذكر غريه»(((.

والصيحة أوضح العالمات عىل اإلطالق؛ وذلك ملواصفاهتا الواضحة:

/1صوت من السامء.
ٌ
ٍ
/2يف ٍ
معينة وحمددة ليلة اجلمعة ليلة  23من شهر رمضان وهي ليلة القدر.
ليلة
ِ
الناس ٌّ
/3يسمعها ُّ
كل بلغته.
كل

/4كوهنا ُمفزعة.

وأن من كان عا ًملا هبذه الصيحة فإنه يستطيع ْ
َّ /5
أن ُيم ّيزها عن صيحة الباطل

األخرى التي تم ذكرها سابق ًا.

العالمة اخلام�سة :قتل النف�س الزكية:
بعد أن يلجأ املهدي إ ٰىل مكّة ،وخيسف بجيش السفياين ،يقبل أصحاب
املهدي عليه ويقرتحون أن يعلن ظهوره ويبدأ بحركته املباركة يف مكّة ،فيجيبهم َّ
بأن

احلجة ،ورجاء هدايتهم أو هداية بعضهم،
أهل مكّة ال ينصـرونه ،ولكن من باب إلقاء َّ
ِ
سمته الروايات بالنفس الزك َّية _
فإنَّه ُيرسل بعض املؤمنني من َّ
خاصته _ وهو الذي َّ
ليدعوهم إ ٰىل نصـرته ،فيطيع أمره ،ويذهب إ ٰىل مكّة ،وعند بيت اهلل احلرام خيطب هبم
((( الغيبة للنعامين 262 :و /263باب  /14ح .13
((( املالحم والفتن البن طاووس /129 :ح .136

ويدعوهم لنصـرة املهدي ،ولكن أهل مكّة يقتلونه يف حرم اهلل اآلمن ،ليقرتفوا
بذلك أنواع ًا من املعايص يف ٍ
آن واحد ،هي:

 _ 1هتك حرمة البيت احلرام ،الذي اعتربه القرآن الكريم حرم ًا آمن ًا.
حق ،قال تعاىل ِ
﴿:م ْن َأ ْج ِل ذلِ َ
ك َك َت ْبنا َعىل َبنِي
 _ 2قتل النفس
املحرمة بدون ّ
ٰ
َّ
س َأو َف ٍ
ساد فيِ الأْ َ ِ
إِسرْ ائِ َ
َّاس جمَِيع ًا َو َم ْن
رض َفك ََأنَّام َقت ََل الن َ
يل َأ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغيرِْ َن ْف ٍ ْ
َأحياها َفك ََأنَّام َأحيا النَّاس جمَِيع ًا و َل َقدْ جاءتهْ م رس ُلنا بِا ْلبي ِ
نات ُث َّم إِ َّن كَثِري ًا ِمن ُْه ْم َب ْعدَ ذلِ َ
ك
َ
َ
ْ
َ ِّ
َ ُْ ُ ُ
َْ
(((
فيِ الأْ َ ِ
ون﴾
رض لمَُ ْس ِـر ُف َ
النبي« :من أصبح ال هيتم ُبأمور املسلمني
 _ 3رفض نصـرة املظلومني ،وقد قال ُّ

فليس منهم ،ومن سمع رج ً
ال ينادي :يا للمسلمني فلم جيبه فليس بمسلم»(((.

خيفى َّ
ومتردهم
أن قتل أهل مكّة إ ّياه إعالن منهم ملعارضة حركة املهديّ 
وال ٰ

عليه ،وهذا ما حيدو به لتطهريها بداية ظهورهَّ ،
ولعل تسميته بالنفس الزك َّية لرباءته
َ
ت َن ْفس ًا زَكِ َّي ًة﴾(((،
وكونه ُيقتَل مظلوم ًا ،وقد ورد هذا التعبري يف القرآن
الكريم﴿:أ َق َت ْل َ
أي بريئة من الذنب ،كام عليه املفسرِّ ون(((.

هذا وتحُ دِّ ثنا الروايات الشـريفة َّ
أن ظهور املهدي التا ّم سيكون بعد مقتل النفس

الزك َّية بخمس عشـرة ليلة ،لتكون هذه العالمة أقرب العالمات للظهور املبارك.

عن أيب جعفر يف حديث طويل إ ٰىل أن قال« :يقول القائم ألصحابه :يا قوم،

حيتج
إن أهل مكّة ال يريدونني ،ولكنّي مرسل إليهم
َّ
الحتج عليهم بام ينبغي ملثيل أن َّ
َّ
((( املائدة.32 :
((( الكايف  /164 :2باب االهتامم ُبأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم /ح .5
((( الكهف.74 :
((( موجز دائرة معارف الغيبة.173 :
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عليهم .فيدعو رج ً
إىل أهل مكّة ،فقل :يا أهل مكّة ،أنا
ال من أصحابه ،فيقول له :امض ٰ

رسول فالن إليكم وهو يقول لكم :إنّا أهل بيت الرمحة ،ومعدن الرسالة واخلالفة ،ونحن
حممد وساللة النب ّيني ،وأنّا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابت َّز منّا ح ّقنا منذ ُقبِ َض
ذرية ّ
ّ

الفتى هبذا الكالم ،أتوا
إىل يومنا هذا ،فنحن نستنصـركم فانصـرونا .فإذا تك َّلم هذا
ٰ
نب ّينا ٰ

إليه فذبحوه بني الركن واملقام ،وهي النفس الزك َّية ،فإذا بلغ ذلك اإلمام قال ألصحابه:

أن أهل مكّة ال يريدوننا.(((»...
ألاَ أخربتكم َّ

وعن صالح مو ٰىل بني العذراء ،قال :سمعت أبا عبد اهلل الصادق يقول« :ليس

حممد وبني قتل النفس الزك َّية اَّإل مخسة عرش ليلة»(((.
بني قيام قائم آل ّ

((( بحار األنوار  /307 :52ح .81
((( كامل الدين /649 :باب  /57ح .2

املبحث الثامن

� ٌ
أ�سئلة حول الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف
ال�س�ؤال الأول :ما هو �سالح الإمام املهدي� إذا ظهر؟
اجلواب:
لقد وردت روايات عديدة ترصح بأن اإلمام املهدي سيقوم بالسيف ،من قبيل

التايل:

عن املفضل بن عمر ،قال« :قلت أليب عبد اهلل :ما عالمة القائم؟ قال :إذا

استدار الفلك ،فقيل :مات أو هلك ،يف أي واد سلك؟ قلت :جعلت فداك ،ثم يكون

ماذا؟ قال :ال يظهر إال بالسيف».

(((

وعن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل أنه قال« :ما تستعجلون بخروج القائم ،فواهلل

ما لباسه إال الغليظ ،وال طعامه إال اجلشب ،وما هو إال السيف ،واملوت حتت ظل

السيف».

(((

وهذا النوع من اللباس والطعام خاص باإلمام ،أما رعيته فسيلعقهم العسل

وال يتعامل معهم بالشدة ،إال جيشه؛ ألنه يريد منهم رباطة اجلأش.

ولكن ما املقصود بالسيف؟ هل هو هذا السيف احلقيقي؟ أي اآللة احلديدية ،أو

َّ
رمز يراد به غري املعنى املوضوع له؟
إن كلمة السيف ٌ

((( كتاب الغيبة  -حممد بن إبراهيم النعامين  -ص  159 – 158الباب  10احلديث .19
((( نفس املصدر ص  239 – 238الباب  13احلديث .20
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ال شك أن القرآن الكريم والرسول األعظم وأهل البيت كانت هلم

طريقة معينة يف إلقاء اخلطابات الرشعية وروايات املستقبل ،وتلك الطريقة ال شك أهنا
اتصفت باخلطاب الذي يتناسب مع أفهام املخاطبني وحدودهم العلمية ،وإن كانت
ٍ
ومعان علمية مستقبلية أوسع بكثري مما كان
هناك يف بعض األحيان إشارات ملفاهيم

يفهمه املخاطبون يف عرص النص.

ولكن الطريقة العامة واملتعارفة يف تلك اخلطابات هي أن تكون متناسبة مع

املستوى العلمي للمخاطبني.

وعىل هذا شواهد عديدة ،نذكر منها:

عن اإلمام الصادق« :ما ك َّلم رسول اهلل العباد بكنه عقله ُّ
قط» ،وقال« :قال
ُِ
عىل قدر عقوهلم»(((.
رسول اهلل« :إنّا معارش األنبياء أم ْرنا أن نُك ِّلم الناس ٰ
وقال رسول اهلل« :ال حتدثوا أمتي من أحاديثي إال بام حتمله عقوهلم».

(((

ومن هنا نجد أن الروايات الرشيفة ذكرت أسلحة الرب والبحر ،ومل تذكر سالح

اجلو رغم أن املتكلم عامل بام ستؤول إليه حالة األسلحة وتطورها.

ومن هذا القبيل ورد يف الصحيح ّ
أن رج ً
ال من أهل الشام سأل اإلمام احلسن...:

كم بني املرشق واملغرب؟ فقال :بني املرشق واملغرب مسرية يوم للشمس تنظر إليها

حني تطلع من مرشقها وحني تغيب من مغرهبا.

(((

فنحن نعتقد أن اإلمام– باعتبار عصمته وعلمه اللدين -يعلم مقدار املسافة

بامليل أو بالكيلو مرت مث ً
ال وبالدقة ،ولكنه مل يذكر املسافة إال بام يفهمه الناس
((( الكايف للكليني  /23 :1كتاب العقل واجلهل /ح .15
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 10ص  242ح .29284
((( الشيخ الصدوق يف اخلصال 441:ضمن ح 33باب العرشة.

فيرشلا هجرف هللا لجع يدهملا مامإلا لوح ٌةلئسأ

343

والسائل آنذاك.

ومن هنا ،يتضح لنا جلي ًا السبب يف تعبري أهل البيت عن سالح اإلمام

املهدي بأنه خيرج بالسيف ،فام ذاك إال ألن السيف هو رمز القوة والغلبة عىل مر

العصور.

وإال فتصوروا دهشة وحرية أصحاب األئمة يف ذلك العرص لو كان أهل

البيت أخربوهم بأن املهدي خيرج مث ً
ال بدبابة من طراز كذا! أو أن عنده مسدس

ليزر قدرته كذا! أو أن طائراته أرسع من ملح البرص!

وبعبارة واضحة :نحن نعتقد أن اإلمام صلوات اهلل عليه سيظهر بأسلحة أقوى

بكثري مما هو معروف اليوم ،أسلحة ال تقاوم ما هو موجود اليوم وحسب ،وإنام تنترص

عليه أيام انتصار.

أما أنه يرجع إىل عرص السيف (باملعنى احلقيقي) فهو رجوع باحلضارة إىل الوراء،

وهو مما ال يتناسب مع عرص العلم الذي سيفجره اإلمام بصورة مل يسبق هلا مثيل،

فقد ورد عن أيب عبد اهلل قال« :العلم سبعة وعرشون حرفا فجميع ما جاءت به

الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غري احلرفني ،فإذا قام القائم أخرج
وضم إليها احلرفني ،حتى يب َّثها سبعة وعرشين
اخلمسة والعرشين حرف ًا ،فب ّثها يف الناس،
ّ

حرفا».

(((

ون اَّإِل َأ ْن َي ْأتِ َي ُه ُم
﴿ه ْل َينْ ُظ ُر َ
وعن جابر قال« :قال أبو جعفر يف قول اهلل تعاىل َ
ِ
ِ
ِـي الأْ َ ْم ُر﴾(((قال« :ينزل يف سبع قباب من نور ال
اهللُ فيِ ُظ َل ٍل م َن ا ْلغَام ِم َوالمَْالئ َك ُة َو ُقض َ

((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .117
((( البقرة .210
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يعلم يف أهيا هو حني ينزل يف ظهر الكوفة ،فهذا حني ينزل».

(((

وقال أبو جعفر« إنه نازل يف قباب من نور حني ينزل بظهر الكوفة».

(((

وهكذا ما قد يقال من إنه عندما خيرج بالسيف فإنه وبإشارة واحدة من سيفه فإنه

سيوقف مجيع أجهزة االتصاالت ،وسيوقف عمل مجيع األسلحة ،ولو أطلقت عليه
قوة غاشمة صاروخ ًا ،فإنه سريجعه عىل املنصة التي انطلق منها بإشارة من سيفه ،فكل

ذلك هو جمرد خترصات وكالم مضحك للثكىل وألفاظ ال دليل عليها أبد ًا ،وال يعني

هذا أننا ال نعتقد بامتالك اإلمام لتلك القدرة ،كال ،بل هو صاحب الوالية التكوينية

بال أدنى ريب ،ولكن هذا مما ال دليل عليه وال داعي له ،وهو خروج عن النظام العام
للدنيا وحلركة اإلمام الذي هو نظام األسباب واملسببات الطبيعية ،وأن العصمة

استثناء من هذا النظام.

فاألوىل إذن والصحيح أن نلتزم بالنتيجة التي انتهينا إليها.
وهو ما عليه املحققون من العلامء.
وقال السيد حممد الصدر« :من الواضح بالرضورة أن املهدي يستعمل سالح

عرصه وال معنى الستعامل سالح آخر.»...

(((

وقال الشيخ خليل رزق« :ال بد من محل السيف عىل املعنى الرمزي الذي يراد به

أي سالح»

(((

((( تفسري العيايش  -حممد بن مسعود العيايش  -ج  - 1ص  103احلديث .301
((( نفس املصدر احلديث .303
((( تاريخ ما بعد الظهور ص .404
((( اإلمام املهدي واليوم املوعود ص .93
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�إ�شارة:
إذا أبى البعض إال التمسك بظاهر الروايات الواردة يف السيف ،فيمكن القول:

إن اإلمام سيظهر بالسيف حقيقة – سيف ذي الفقار -ولكنه يظهر به من باب

أنه من املواريث املهمة لديه ،للداللة عىل ارتباط قيامه املبارك بأمري املؤمنني الذي
يمثل اإلسالم املحمدي األصيل ،فيقوم بأحدث التقنيات ،لكنه يرتدي ذلك السيف،
وهذا األمر طبيعي جد ًا ،بل نرى اليوم أن الكثري من الرؤساء من يرتدي شيئ ًا يمثل

ارتباطه بقوميته أو بدينه أو حتى ببلده ،رغم امتالكه أنواع األسلحة احلربية للقتال.
ال�س�ؤال الثاين :هل املهديٌ 
ُ
داعية �سالم؟!
وق�صاب �أرواح؟ �أو هو
قاتل �سفاح ّ
اجلواب:

عندما نطالع الروايات يف قضية اإلمام املهدي سالم اهلل عليه نجد َّ
كم
أن هناك اً
من الروايات أشارت إىل َّ
أن اإلمام سيستعمل السيف ،أي سيقتل عدة طوائف من

الناس ،فاستغلها البعض يف توظيفها لتصوير اإلمام كرجل حمب للدماءُ ،مزهق
هم له إال استئصال اآلخر ،فهل هذا األمر صحيح؟
لألرواح ،ال رمحة يف قلبه ،ال َّ
واضحة جلية ،نذكر ِ
ٍ
ٍ
عدة خطوات:
بصورة
للجواب
ّ

اخلطوة الأوىل :ركائز الدولة �إدار ًيا.

ٍ
َّ
دولة حيتاج إىل ثالث ركائز بعد الفراغ عن رضورة وجود القائد
أي
إن قيام ّ

واجلمهور ،وهذه املسألة ليس هلا عالقة بالدين أو الرشيعة بمعنى هَّأنا قضية عقالئية:

/1ال�سلطة الت�شريعية
ومهمتها ترشيع األحكام وس ِّن القوانني التي حتكم الدولة ،وكذلك ترشيع

اجلزاءات املناسبة ملوافقة أو خمالفة تلك الترشيعات ،كقانون املرور اً
مثل.
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/2ال�سلطة التنفيذية.

َّ
وألن القوانني تقيد السلوك البرشي ضمن إطارها ،ومتنع
ومهمتها تنفيذ القوانني،

من ارتكاب املخالفات واجلرائم التي تنزع ضعاف النفوس إىل ممارستها ،احتيج إىل
ٍ
جهاز يكفل تنفيذ القوانني بالقوة ،وتقديم من ال يلتزم هبا من الشعب إىل القضاء؛ لينال

ٍ
فائدة تُرجى من
جزاءه العادل ،وهو جهاز الرشطة مثالً .والسلطة التنفيذية مهمة؛ إذ ال
القوانني ْ
إن مل تُن ّفذ.

/3ال�سلطة الق�ضائية.

ومهمتها إرجاع األمور اىل نصاهبا عند حدوث ٍ
خرق للقانون ،فمن أمن العقاب

أساء األدب.

فهي نوع من التدخالت اإلجرائية والعملية عند حدوث خرق للقانون أو تطاول

عليه ،من أجل إرجاع األمور إىل نصاهبا.

وال ينفرد القانون الوضعي بالنص عىل هذه السلطة ،ودورها يف إصدار األحكام

أيضا ،وإال فام خلق اهلل
والعقوبات عىل من خيالفه ،بل القانون اإلهلي ينص عىل ذلك ً
نار جهنم إال هلذا الغرض ،ولوالها لرتك ُج َّل الناس طاعته ﴿ ،إِ ْن ِه َي اَّإِل َحيا ُتنَا
ِ
(((
ني﴾.
الدُّ نْيا ن َُم ُ
وت َون َْحيا َوما ن َْح ُن بِ َم ْب ُعوث َ
أن هناك مراقبة ومالئكة تسجل َّ
ولكن عندما علم األنسان َّ
كل ما يقوم به بل

وأن هناك حساب ًا أخروي ًا ،حينها علم َّ
وتنسخهَّ ،
أن عليه عدم املخالفة.

أمر عقالئي ،وال تقوم دولة منظمة من دون هذه الركائز الثالثة ،ونتيجة هلذا
وهذا ٌ

األمر نقول التايل:
((( املؤمنون .37
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إن الروايات ْ
َّ
وإن ذكرت أن اإلمام املهدي سيقوم ببعض احلروب وبقتل بعض

االصناف من الناس ،إال أن هذا ال خيرج من اإلطار العقالئي إلقامة الدولة ،فبالنتيجة

فإن اإلمام لديه ترشيعات ويريد أن يقيمها ،فمن قام باملخالفة جيب أن حياسب وفق
إجراءات عملية ،والتي اسامها اإلسالم (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) ،وهبذا هو

مل خيرج عن اإلسالم حيث ان اإلسالم امرنا بذلك يف رواية « ُأمرت أن ُأقاتل الناس

عيل دماؤهم وأمواهلم»((( ،ووضع
حت َّٰى يقولوا :ال إله إلاَّ اهلل ،فإذا قالوها فقد حرم َّ

القوانني حتت عنوان (القصاص واحلد والتأديب وما اىل ذلك) ،وعليه فإن اإلمام

غري خارج عن اإلطار العقالئي وال اإلسالمي إلقامة الدولة.

اخلطوة الثانية :ملاذا يخاف البع�ض من ظهور الإمام املهدي؟

إذا كانت املسالة عقالئية إىل هذه الدرجة ،فلامذا نجد َّ
أن بعض الناس -سواء

أأظهروا هذا األمر أم أبقوه يف كامن شعورهم -يتصورون َّ
أن اإلمام املهدي عندما

هم إال القتل والذبح والترشيد؟
خيرج ال يكون له ٌ

وهذا نجده حتى يف بعض األوساط الشيعية ــ مع بالغ األسف ــ ،إذ بمجرد ْ
أن

ُيذكر اإلمام عند البعض ،تتوارد هذه األفكار السلبية ،وال حيرض تصور َّ
أن اإلمام

سيأيت كام أتى جده املصطفى (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) رمح ًة للعاملني ،وأنّه
مهم
سيبني مدينة سال ٍم وجن ًة عىل األرض ،فال يستحرض النظرة اإلجيابية ،وإنّام بعض ٌّ

من الناس يف الالشعور يرى اجلانب السلبي فقط؛ لذلك خياف من ظهور اإلمام،
فام سبب هذا الشعور الداخيل لديه ،وتلك النظرة؟
اجلواب:

من املمكن تصور عدة أسباب وراء هذه النظرة السلبية جتاه اإلمام املهدي،
عيل ،قال :قال رسول اهلل ...9
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /65ص  :)242عن ٍّ

348

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

وأمهها:

/1اجلهل بقضية اإلمام املهدي وبأهدافه التي يقوم من أجلها ،وعدم االطالع

فكثري من الناس
الكايف عىل روايات هذه القضية الطاهرة ،وهو من أهم األسباب،
ٌ

أن اإلمام ما ْ
يتصور َّ
إن خيرج حتى يبدأ بقتل علامء الشيعة رغم عدم وجود حتى
ٍ
رواية واحدة تشري إىل ذلك ،فهذا كال ٌم من دون دليل ،وهو نتيجة اجلهل املطبق ،أو
احلقد الدفني ألهل العلم.

/2القراءة السطحية والساذجة لروايات فتن واختبارات الظهور ،من دون الرجوع

ألهل االختصاص فيها ومعرفة اهلدف منها وخترجياهتا العقائدية والفقهية والعقالئية،
َّ
فإن أهل االختصاص يدخلون يف أعامق الرواية ويعطون الفهم الصحيح هلا.

/3تعمد ّ
بث تلك الفكرة اخلاطئة يف نفوس الناس من قبل بعض ا ُملغرضني ،وهذا
ُّ

كثري من الفئات تعمل خلف الكواليس وهدفها ّ
بث
األمر له
ٌ
مؤرشات كثرية ،فهناك ٌ

أفكار يائسة سلبية جتاه الدين عمو ًما ،نحو :الدين يقيد احلرية ،وال يقبل بالعلم ،ومنها
قضية اإلمام املهدي.

اخلطوة الثالثة :من هم الذين �سيقتلهم الإمام املهدي؟
اجلواب :ذكرت الروايات العديد من األصناف الذين سيقتلهم اإلمام ،نذكر

منهم ثالثة عناوين:

/1ال�سفياين:
ومن الواضح أنه ال نحتاج إىل تربير مقاتلة اإلمام املهدي للسفياين ،ولكن مع

ذلك فاملربرات لذلك عديدة ،نذكر منها:

أوالً :إن السفياين هو من يبدأ اإلمام القتال ،بل ويبعث البعث تلو اآلخر
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يف حماولة قتل اإلمام صلوات اهلل عليه ،ومن الواضح أن حكم من يريد قتل اإلمام

املفرتض الطاعة هو القتل عىل أقل تقدير.

عن رسول اهلل« :ويعوذ عائذ بالبيت ،فيبعث إليه بعث ،فإذا كان ببيداء من

األرض خيسف هبم ،فقلنا :يا رسول اهلل ،كيف بمن كان كارها؟ قال :خيسف به معهم،

ولكنه يبعث يوم القيامة عىل نيته.»..

(((

ثاني ًا :أن السفياين يمثل امتداد ًا للعداء املتأصل بني بني هاشم وبني أمية ،القتال

الذي كان حموره تصديق اهلل وعدمه.

فقد ورد عن أيب عبد اهلل قال« :إنـَّا وآل أيب سفيان أهل بيتني تعادينا يف اهلل ،قلنا:

صدق اهلل .وقالوا :كذب اهلل .قاتل أبو سفيان رسول اهلل وقاتل معاوية عيل بن أيب
طالب .وقاتل يزيد بن معاوية احلسني بن عيل ،والسفياين يقاتل القائم».

(((

ثالث ًا :إن السفياين جمرم حرب ،بل جمرم إنسانية ،وهو يعمل عىل قتل كل من ينتمي

خلط أهل البيت كام ذكرت الروايات ذلك ،وأنه يقتل كل من اسمه عىل أسامء

أهل البيت.

وال ريب أن من وظيفة اإلمام هو الدفاع عن املظلومني عموم ًا وعن شيعته

خصوص ًا.

جاء يف خطبة البيان املنسوبة ألمري املؤمنني انه قال« :وال يزال السفياين يقتل

كل من اسمه حممد وعيل وحسن وحسني وفاطمة وجعفر وموسى وزينب وخدجية
ورقية بغض ًا وحنق ًا آلل حممد.»..

(((

((( مسند أمحد :ج  6ص  290ومسلم :ج  4ص  2208ب  52ح .2882
((( معاين األخبار  -الشيخ الصدوق  -ص .346
((( الزام الناصب ج 2ص 173خطبة البيان.
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وعن أمري املؤمنني :ثم يبعث فيجمع االطفال ويغيل الزيت هلم فيقولون :إن

كان آباؤنا عصوك فنحن ما ذنبنا؟ فيأخذ منهم اثنني اسمهام حسن وحسني فيصلبهام ،ثم

يسري اىل الكوفة فيفعل هبا كام فعله باألطفال ويصلب عىل باب مسجدها طفلني اسمهام

حسن وحسني فتغيل دماؤمها كام غيل دم حييى بن زكريا.»....

(((

وسواء صحت هذه الروايات من حيث السند ام مل تصح ،فإهنا تعطي صور ًا

واضحة –وبضم الروايات االخرى التي ب ّينت سرية السفياين يف خروجه وحتركاته-

عن سلوك السفياين وعقيدته وسريته يف الناس ،فإهنا تشري اىل بغضه الصارخ آلل
يمت اليهم بصلة ولو باالسم ،ويشري اىل انه يعترب التسمية رابطة
البيت ولكل من ّ
عقائدية تشري اىل مدلول باطني ،فهو يقتل من ينتسب اىل اهل البيت ولو باالسم.
رابع ًا :إن السفياين ينكث البيعة مع اإلمام كام ذكرت ذلك بعض الروايات

الرشيفة ،ونكثه للبيعة يساوق خروجه ضد اإلمام ،واخلارج عىل إمام زمانه املفرتض
الطاعة حكمه أن ُيقاتَل.

فعن جابر بن يزيد ،عن أيب جعفر قال« :إذا بلغ السفياين أن القائم قد توجه إليه

من ناحية الكوفة ،يتجرد بخيله حتى يلقى القائم فيخرج فيقول :أخرجوا إىل ابن عمي،
فيخرج عليه السفياين فيكلمه القائم فيجيء السفياين فيبايعه ثم ينرصف إىل أصحابه

فيقولون له :ما صنعت؟ فيقول :أسلمت وبايعت فيقولون له :قبح اهلل رأيك بني ما
أنت خليفة متبوع فرصت تابعا فيستقبله فيقاتله ،ثم يمسون تلك الليلة ،ثم يصبحون

للقائم باحلرب فيقتتلون يومهم ذلك .ثم إن اهلل تعاىل يمنح القائم وأصحابه أكتافهم
فيقتلوهنم حتى يفنوهم حتى أن الرجل خيتفي يف الشجرة واحلجرة ،فتقول الشجرة

((( عقد الدرر  93و .94
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(((

/2البرتية.

يظهر من الروايات الشـريفة هَّأنم ّ
ربؤون من
خط منحرف عقائدي ًا ،حيث هَّإنم ال يت َّ

وإنم برتوا أمر أهل البيت بعدم الرباءة من أعدائهم ،وهلم
أعداء اإلمام عيل ،هَّ

جذور تارخيية متتدُّ إ ٰىل زمن اإلمام زين العابدين ،وملزيد بيان ننقل ما أورده الشيخ

املوحدة وسكون التاء املثنّاة الفوقية والراء املكسورة _،
بضم الباء َّ
الصدوق« :البرتية _ ِّ

عىل الفاضل ،يقولون:
والنسبة برتي ،وهم طائفة من الزيدية يجُ ِّوزون تقديم املفضول ٰ

َّ
إن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت األُ َّمة يف البيعة هلام مع وجود عيل ،ولكنَّه خطأ
مل ينته إ ٰىل درجة الفسق ،وتو َّقفوا يف عثامن ،ودعوا إ ٰىل والية أمري املؤمنني ،ويرون

اخلروج مع بطون ولد عيل ،ويذهبون يف ذلك إ ٰىل األمر باملعروف والنهي عن

املنكر ،و ُيثبِتون ِّ
لكل من خرج من أوالد عيل عند خروجه اإلمامة ،وهم أصحاب

وس َلمة بن
حي وسامل بن أيب حفصة واحلكم بن عتيبة َ
كثري النواء واحلسن بن صالح بن ّ

حييى احلرضمي ،وأيب املقدام ثابت بن هرمز احلدّ اد.(((».
كهيل أيب ٰ

عىل أيب جعفر ومعي َس َلمة بن
ٰ
وروى أيض ًا بإسناده عن سدير ،قال« :دخلت ٰ

كهيل وأبو املقدام ثابت احلدّ اد وسامل بن أيب حفصة وكثري النواء ومجاعة منهم ،وعند
أيب جعفر أخوه زيد بن عيل ،فقالوا أليب جعفر :نتولىّ ٰ عل َّي ًا وحسن ًا وحسين ًا

ربأ من أعدائهم ،قال:
ربأ من أعدائهم ،قال« :نعم» ،قالوا :فنتولىّ ٰ أبا بكر وعمر ونت َّ
ونت َّ

ربؤون من فاطمة ،برتتم أمرنا برتكم
فالتفت إليهم زيد بن عيل وقال هلم« :أتت َّ

((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 52ص .388
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،4ص545-544
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وروى بإسناده عن ابن أيب عمري ،عن سعد اجللاَّ ب ،عن أيب عبد اهلل قال« :لو
ٰ

إىل املغرب ما أع َّز اهلل هبم دين ًا»((( (((.
َّ
أن البرتية صف واحد ما بني املشـرق ٰ

وعىل كل حال ،فقد ذكرت بعض الروايات أهنم سيخرجون ضد اإلمام املهدي

روى أبو اجلارود ،عن أيب
وسيقاتلهم ويقتلهم ،ففي بحار األنوار للعلاَّ مة املجلسـيٰ :

إىل الكوفة ،فيخرج منها
جعفر يف حديث طويل أنَّه قال« :إذا قام القائم سار ٰ
بضعة عشـر آالف أنفس ُيدعون البرتية ،عليهم السالح فيقولون له :ارجع من حيث

عىل آخرهم»(((.
جئت فال حاجة لنا يف بني فاطمة ،فيضع فيهم السيف حت َّٰى يأيت ٰ
عىل فرض ثبوهتا فيها ما يأيت:
وهذه الرواية ٰ

 _ 1الرواية تتحدَّ ث عن ُأناس منحرفني عقائدي ًا ،حيث أطلقت عليهم الرواية

عىل أمري املؤمنني واحلسنني
اسم البرتية ،وهم طائفة من الزيدية يقولون
ِّ
بالنص ٰ

وزين العابدين فقط ،ويدَّ عون َّ
شورى يف أوالد احلسنني ملن
أن اإلمامة بعدهم
ٰ

قام منهم بالسيف.

َّ _ 2
إن هذه الطائفة توايل قوم ًا غصبوا حقوق أهل البيت وأزالوهم عن

مراتبهم.

َّ _ 3
احلجة رفعوا السالح يف وجهه
إن هؤالء األقوام الذين يقتلهم اإلمام
َّ

ور ّدوا دعوته ومل يستمعوا إليه.

((( اختيار معرفة الرجال  504 :2و /505ح .429
((( اختيار معرفة الرجال  /499 :2ح .422
((( من الحيرضه الفقيه  544 :4و.545
((( بحار األنوار  /338 :52ح  ،81عن اإلرشاد .384 :2
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َّ _ 4
إن هؤالء ليسوا من رجال العلم والعلامء ،بل هم من جهلة األُ َّمة ،فالروايات

احلجة« :وأ َّما احلوادث
ُتعبرِّ عن علامء الدين برواة احلديث ،ففي توقيع اإلمام
َّ
حجة اهلل عليهم»(((.
حجتي عليكم وأنا َّ
فإنم َّ
الواقعة فارجعوا فيها إ ٰىل رواة حديثنا هَّ

ومن هنا يتَّضح َّ
دعوى باطلة منشؤها
احلجة لعلامء الدين
أن
ٰ
دعوى قتل اإلمام َّ
ٰ

الدعوى قد وقعوا يف جهل مركب.
اجلهل بتعابري الروايات ،فأصحاب هذه
ٰ

/3ذراري قتلة الإمام احل�سني:
حتى نعرف حقيقة احلال يف هذا العنوان علينا أن نتبني أمرين:

األمر األول :إن من األمور الواضحة للعيان أن قيام أية دولة ستواجهه العديد من

املشاكل والتلكؤات ،ومن الطبيعي جدا أن الدولة ومن أجل أن تبني نفسها وحتافظ

عىل كياهنا فإهنا تعمل عىل إزالة األشواك من طريقها قبل تعبيده.

وإذا كانت الدولة تنشد العدل وتطبق القسط ،فإن العقل والطبيعة والفطرة

اإلنسانية تتفق عىل قبول بعض اإلج��راءات العملية ولو كانت صعبة قليلة ،ولو

استلزمت القيام ببعض األعامل التي قد ال يتعرف الناس عىل مناشئها العقلية أو

نتائجها اإلنسانية إال بعد حني ،لكنهم حينام يتعرفون النتائج العظيمة لتلك األفعال،
فإهنم سيحكمون بحسنها بل وبرضورهتا يف وقتها ،وما نحن فيه من هذا القبيل.

األمر الثاين :هناك مبدأ إسالمي يقرره القرآن الكريم وتؤكده الروايات الرشيفة،

وهو أن العالقة العقائدية القائمة عىل الرضا القلبي من أقوى العالقات التي جتمع بني
بني البرش عىل اختالف جنسياهتم وقومياهتم ،بل ورغم اختالف أزمنتهم.
وهذا ما نجده بوضوح يف الروايات الرشيفة.
((( كامل الدين /484 :باب  /45ح .4
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فقد ورد عن عبد السالم بن صالح اهلروي ،عن الرضا قال« :من غاب عن أمر

فريض به كان كمن شهده وأتاه».

(((

وعن احلسن بن عيل الوشاء ،عن الرضا ،قال :سمعته يقول (يف شأن ابن نوح

الذي غرق)« :كذبوا هو ابنه ولكن اهلل نفاه عنه حني خالفه يف دينه».

(((

وعن أمري املؤمنني :أهيا الناس ،إنام عقر ناقة صالح واحد فأصاهبم اهلل بعذابه
ِ
كان َع يِ
َعاطى َف َع َق َرَ ف َك ْي َ
ذاب
صاح َب ُه ْم َفت
بالرضا لفعله ،وآية ذلك قولهَ ﴿ :فنا َد ْوا
ف َ
ٰ
اف
َون ُُذ ِر﴾((( ،وقالَ ﴿ :فك ََّذ ُبو ُه َف َع َق ُروها َفدَ ْمدَ َم َع َل ْي ِه ْم َر ُبهُّ ْم بِ َذ ْنبِ ِه ْم َف َس َّواهاَ وال يخَ ُ
ُع ْقباها﴾((( ،أال ومن سئل عن قاتيل فزعم أنه مؤمن فقد قتلني.

(((

وملا أظفر اهلل أمري املؤمنني بأصحاب اجلملَ ،ق َال َله َب ْع ُض َأ ْص َحابِهَ :و ِد ْد ُت َأ َّن
َان َش ِ
َأ ِخي فُلاَ ن ًا ك َ
اهدَ نَا ،لِيرَ َ ى َما َنصرَ َ َك اهلل بِه َعلىَ َأعْدَ ِائ َك.
َف َق َال َلهَ :أ َه َوى َأ ِخ َ
يك َم َعنَا؟ َف َق َالَ :ن َع ْم.
ب الر َج ِ
ال،
َق َالَ :ف َقدْ َش ِهدَ نَا ،و َل َقدْ َش ِهدَ نَا فيِ َع ْسك َِرنَا َه َذا َأ ْق َوا ٌم فيِ َأ ْصلاَ ِ ِّ
وأرحا ِم النِّس ِ
(((
ان و َي ْق َوى هِبِ ُم ا ِ
اءَ ،سيرَ ْ َع ُ
إليماَ ُن.
ف هِبِ ُم الز ََّم ُ
َْ َ
َ

ومن هذا املنطلق ،وهذا املبدأ ،يمكن أن نفهم ما ورد من أن اإلمام املهدي

سيقتل ذراري قتلة اإلمام احلسني لرضاهم بفعال آبائهم.

فقد ورد َّ
موسى
عيل بن
ٰ
أن عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال :قلت أليب احلسن ِّ

((( التوحيد  -الشيخ الصدوق  -ص .392
((( عيون أخبار الرضا - الشيخ الصدوق  -ج  - 1ص .82
((( القمر  29و .30
((( الشمس  14و .15
((( الغيبة للنعامين ص  35مقدمة املؤلف.
((( هنج البالغة  -خطب اإلمام عيل - ج  - 1ص .44
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الرضا :يا بن رسول اهلل ،ما تقول يف حديث روي عن الصادق أنَّه قال« :إذا

خرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني بفعال آبائها»؟ فقال« :هو كذلك» ،فقلت:
﴿وال ت َِز ُر ِ
��رى﴾((( ،ما معناه؟ فقال« :صدق اهلل يف مجيع
واز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخ ٰ
فقول اهللَ :

أقواله ،لكن ذراري قتلة احلسني يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون هبا ،ومن ريض شيئ ًا
أن رج ً
ال ُقتِ َل يف املشـرق فريض بقتله رجل يف املغرب كان الرايض
كان كمن أتاه ،ولو َّ

عند اهلل رشيك القاتل ،وإنَّام يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم»(((.

حممد بن األرقط حيث
قرر اإلمام الصادق هذا املبدأ أكثر فيام
ٰ
روى عنه ّ
و ُي ِّ

قال له اإلمام الصادق« :تنزل الكوفة؟» ،قلت :نعم ،قال« :ترون قتلة احلسني

ترى
بني أظهركم؟» ،قال :قلتُ :جعلت فداك ،ما بقي منهم أحد ًا ،قال« :فأنت إذ ًا ال ٰ
ِ
جاءك ُْم ُر ُس ٌل ِم ْن
إىل قول اهللُ ﴿ :ق ْل َقدْ َ
القاتل اَّإل من ُقت َل أو من ويل القتل؟! أمل تسمع ٰ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يِ
فأي رسول قتل الذين
وه ْم إِ ْن ُكنْت ُْم صادق َ
ني﴾(((ُّ ،
َق ْبل بِا ْل َب ِّينات َوبِا َّلذي ُق ْلت ُْم َفل َم َق َت ْلت ُُم ُ
عيسى رسول ،إنَّام رضوا قتل ُأولئك
حممد بني أظهرهم ،ومل يكن بينه وبني
ٰ
كان ّ

فسموا قاتلني»(((.
ّ

«و َل َع َن
وهو األمر الذي أشارت له العديد من زيارات اإلمام احلسني بعنوانَ :
ت بِذلِ َ
ت بِ ِه»(((.
ك َف ِر ِض َي ْ
اهللُ ُأ َّم ًة َس ِم َع ْ

اخلطوة الرابعة :الإما ُم داعي ُة �سالم.

هنا مؤرشات البد ْ
أن نلتفت إليها حتى تطمئن النفوس وتنرشح الصدور وتتحول
((( األنعام.164 :
((( علل الرشائع للصدوق  /229 :1باب  /164ح .1
((( آل عمران.183 :
((( تفسري الع ّيايش  /209 :1ح .165
املتهجد للطويس /721 :ح (.)75/806
((( مصباح
ِّ
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ٍ
ٍ
نظرة إجيابية جتاه اإلمام ،فتكون داف ًعا للعمل والتهيئة لدولته،
النظرة إىل
عىل ذلك كثرية ،نذكر منها التايل:
واملؤشرِّ ات ٰ

 - 1وصفه بأنَّه رمح ًة للعاملني يف بعض الروايات الشـريفة ،ففي حديث اللوح الوارد

عيل ول ّيي ونارصي والشاهد يف
عن جابر ،عن اإلمام الباقر« :وأختم بالسعادة البنه ٍّ
خلقي وأميني عىل وحيي ،أخرج منه الداعي إىل سبييل واخلازن لعلمي احلسنُ ،
وأكمل
ٰ
ٰ
عيسى وصرب أ ّيوب.(((»...
موسى وهباء
ذلك بابنه (م ح م د) رمح ًة للعاملني ،عليه كامل
ٰ
ٰ
 - 2قبوله لبيعة السفياين رغم أفعاله الشنيعة ،كام ذكرت ذلك بعض الروايات(((.

 - 3ما ورد من إرساله اجلند إ ٰىل القسطنطينية ،ممَّا يظهر منه أنَّه أرسلهم للقتال،

لكن عندما يستسلم أهاليها َّ
فإن جنده يرتكون القتال ،ويدخلون املدينة سل ًام(((.

احلجة
 - 4ما ورد من جلوسه ملحاججة أهل الديانات بالدليل ،ممَّا يعني أنَّه ُيقدِّ م َّ

عىل القتال.(((...
والدليل العلمي ٰ

عىل ذلك شيئ ًا ،وهو
 - 5ما ورد من أنَّه سوف ال يقاتل إلاَّ من يقاتله ،وال يزيد ٰ

أمر ال جتده إلاَّ عند من تتم َّثل اإلنسانية واألحكام الشـرعية يف سلوكه رغم ما عنده من

القوة ما ال حيتاج معه إ ٰىل التو ّدد إ ٰىل أحد.
أسباب َّ

عىل
فقد روي باإلسناد إ ٰىل الكابيل ،عن أيب جعفر ،قال« :يبايع القائم بمكّة ٰ
ثم يسري نحو املدينة فيبلغه َّ
أن عامله ُقتِ َل،
عىل مكّةّ ،
كتاب اهلل ُ
وسنَّة رسوله ،ويستعمل ٰ
عىل ذلك»(((.
فريجع إليهم فيقتل املقاتلة ،وال يزيد ٰ

والنص عليهم /ح .3
((( الكايف للكليني  /528 :1باب فيام جاء يف االثني عرش
ّ
((( راجع :بحار األنوار للمجليس  /388 :52ح .206
((( الغيبة للنعامين 334 :و /335باب  /21ح .8
((( علل الرشائع للصدوق  /161 :1باب  /129ح .3
((( بحار األنوار للمجليس  /308 :52ح .83
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 - 6ما ورد من أنَّه وأصحابه يعظون بعض اخلارجني عليهم قبل أن يبدؤوهم

القتال ،ممَّا يعني هَّأنم يرجون أن ال يكون بينهم قتال ،ولكن لو مل يكن إلاَّ
الكي فهو
ّ

آخر العالج.

«ثم يرسل جريدة خيل إ ٰىل الروم فيستحضـرون بق َّية
فقد ورد عن اإلمام الباقرّ :

بني ُأم َّية ،فإذا انتهوا إ ٰىل الروم قالوا :أخرجوا إلينا أهل م َّلتنا عندكم ،فيأبون ويقولون:

ثم ينطلقون إ ٰىل صاحبهم.(((»...
واهلل ال نفعل ،فيقول اجلريدة :واهلل لو أمرنا لقاتلناكمّ ،
إن هذه املؤشرِّ ات وغريها واضحة يف َّ
َّ
القوة
أن اإلمام املهدي رغم متتّعه بموقع َّ
واهليمنة ،إلاَّ أنَّه ال يبدأ املشـركني ،بل الزنادقة وأهل الر َّدة بالقتال ،وإنَّام ُي ِ
ظهر هلم من

قوة التسامح وقبول التوبة أكثر ممَّا ُي ِ
قوة البطش والقتل ،وما هذا إلاَّ ألنَّه
ظهر هلم من َّ
َّ
يأبى منهم ،أو من يبادر اإلمام بالقتال أو باملكر
هم إلاَّ من ٰ
داعية صالح وسالم ،ال ّل ّ

حلركة اإلصالح املهدوية العاملية ،فإنَّه يتعامل معه التعامل اإلسالمي الواضح والذي

يضطر إ ٰىل ذلك.
فعله قبله رسول اهلل  9عندما كان
ُّ

هذا فض ً
ال عن توافق هذا الفعل مع القانون العقالئي القايض بإزاحة العقبات عن

طريق اإلصالح.
فيتلخص:

/1إن اإلمام سيقوم ببعض املعارك؛ َّ
َّ
ألن هذه مسأل ٌة طبيعية لبناء الدولة وهي

غري خارجة عن حدود اإلسالمَّ ،
أيضا فعل ذلك.
وإن النبيً 

ٍ
بصورة عشوائية
/2ال يكون القتال هو الطابع العام حلركة اإلمام ،فيقتل
ٍ
وغري مربرة كام يتصور البعض .وإنَّام ِّ
مربر إسالم ًيا
كل ما سيقوم به اإلمام من قتال ٌ

وإنسان ًيا وعقالئ ًيا.

((( تفسري الع ّيايش  /60 :2ح .49

املبحث التاسع:

�ضمانات االنت�صار املهدوي
للدول الكافرة منظومة ضخمة جدً ا من األسلحة ،ترسان ٌة بإمكاهنا أن تفني
ٍ
مرات حسب بعض التقارير ،ومع ِّ
كل هذا التطور يف تلك الدول ،كيف
األرض ست

ضامنات توضح لنا كيفية انتصار اإلمام
سيواجه اإلمام تلك القوى؟ هل هناك
ٌ
عىل أعدائه؟

اجلواب:

نجيب ببعض العناوين؛ ّ
ضخم جدً ا ،ولكن قبل
ألن البحث يف هذا املوضوع
ٌ
ٍ
اجلواب من املناسب ْ
مالحظة جدً ا مهمة وهي تبعث االطمئنان يف النفوس،
أن نشري إىل

وهي:

َّ
إن اإلمام املهدي هو وعد اهلل  ،وقد أخرب اهلل والروايات الرشيفة الكثرية

أن اإلمام سينترصَّ ،
املتواترة لدى الطرفني َّ
وأن اهلل سيؤيده بالنرص و ُيمكِّن له
األرض ،وهذه هي النتيجة .أما الضامنات فمعرفتها قد تدخل يف باب الفضول العلمي
الذي يزيد من االطمئنان يف النفوس ويساعد يف جدال الطرف املقابل.
ٍ
ضامنات تساعد يف انتصار القضية املهدوية:
وعىل كل حال ،فهناك عد ُة

ال�ضمان الأول :قوة م�صادر الق�ضية املهدوية.

وهذا ما أرشنا إليه يف بداية البحث يف القضية املهدويةَّ ،
وإن من أهم مصادر قوة
359

360

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

هذه القضية كوهنا قضية إنسانية اً
أول ،وكوهنا نابع ًة من الواقع ملعاجلة الواقع ثان ًيا،
اً
وأصل اعتقاد ًيا ثال ًثا.
وكوهنا وعدً ا إهل ًيا

ال�ضمان الثاين :عن�صر املباغتة:
املباغتة :بضم امليم وفتح الغني من بغته االمر ،أي :فاجأه .ولقيته بغتة ،أي :فجأة،

ومنه :مباغتة العدو.

(((

من األمور التي أكدت عليها الروايات الرشيفة بشأن الظهور املبارك ،أمران:

األمر األول :إن وقت الظهور غري حمدد.

والروايات يف هذا املعنى عديدة ،نذكر منها التايل:
َع ْن َع ْب ِد الرَّحمْ َ ِن ْب ِن كَثِ ٍري َق َالُ « :كن ُْت ِعنْدَ َأ يِب َع ْب ِد اهلل إِ ْذ َد َخ َل َع َل ْيه ِم ْه َز ٌمَ ،ف َق َال
َلهُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
اكَ ،أ ْخبرِ ْ نيِ َع ْن َه َذا األَ ْم ِر ا َّل ِذي َننْتَظِ ُر َمتَى ُه َو؟ َف َق َالَ :يا ِم ْه َز ُم ،ك ََذ َب
(((
ك المُْ ْس َت ْع ِ
وه َل َ
ون».
ون ون ََجا المُْ َس ِّل ُم َ
ج ُل َ
ا ْل َو َّقات َ
ُون َ
وعن حممد بن مسلم ،قال« :قال أبو عبد اهلل :يا حممد ،من أخربك عنا توقيت ًا فال

هتابن أن تكذبه ،فإنا ال نو ّقت ألحد وقت ًا».
ّ

(((

وهنا قد يرد إىل الذهن سؤال(((:

ما هي احلكمة من عدم التوقيت والنهي عنه؟
َأو مل يكن األفضل أن يذكر لنا أهل البيت وقت الظهور بالضبط ،حتى نكون

عىل بينة من أمرنا؟

((( معجم لغة الفقهاء  -حممد قلعجي  -ص .399
((( الكايف  -الشيخ الكليني  -ج  - 1ص  369 – 368باب كراهية التوقيت ،احلديث .2
((( كتاب الغيبة  -حممد بن إبراهيم النعامين  -ص  300الباب  16احلديث .3
((( مستفاد من مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي.
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يودهملا راصتنالا تانامض
اجلواب:

البد أن يعلم أنه إن كان املقصود من احلكمة هي العلة التامة ،فال يعلم العلة التامة

اال اهلل جل وعال.

أما إن كان املقصود منها احلكمة أو الفائدة فنقول :هناك فوائد كثرية:

أوالً :إن انتظار الفرج بمعنى ترقب ظهور املهدي يف كل زمان ،يستوجب -يف

ً
متهيأ للظهور يف أية حلظة ،وهذا يناسبه عدم التوقيت،
ما يستوجب -أن يكون املؤمن

بحيث يتوقع املؤمن الظهور يف أية حلظة ،عىل غرار ما ورد «فتوقعوا الفرج صباح ًا

ومساء»
ً

(((

ثاني ًا :إن الظهور ممكن جد ًا يف العرص الراهن ،بدليل الروايات الرشيفة التي ترصح

ٍ
امرئ منكم بام
بأن ظهور اإلمام هو أمر خمفي وحيصل فجأة ،من قبيل «فليعمل كل
يقرب به من حمبتنا ،ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا ،فإن أمرنا بغتة فجاءة ،حني
ال تنفعه توبة ،وال ينجيه من عقابنا ندم عىل حوبة»(((.
ومن قبيل «يصلح اهلل له أمره يف ليلة».

(((

ثالث ًا :إن التوقيت يولد اليأس واإلحباط ،وهذا أمر وجداين ،فلو علمت يقين ًا بأن

الظهور سوف يكون يف سنة  3000ميالدية ،فإن اليأس سيدب أكيد ًا يف ذهني ويمنعني
من العمل عىل هتيئة الظروف املناسبة للظهور ،فإين أكيد ًا لن أدركه.

ورابع ًا :لو علم الشخص بأن وقت الظهور مث ً
ال هو يف عام  2050فإن إمكانية

انحراف الشخص عن سبيل الرشيعة وارد جد ًا ،وإذا دعوته إىل التوبة ألخربك بأنه
((( كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص  337الباب  23احلديث .10
((( االحتجاج  -الشيخ الطربيس  -ج  - 2ص .324 – 323
((( كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص  152الباب  6احلديث .13

362

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

سيتوب قبيل الظهور! وهذا املعنى يكون أوضح إذا نظرنا إىل قضية املوت.

األمر الثاين :إن الظهور حيث إنه مل حيدد وقته ،فسيكون الظهور مفاجأة وبغتة.

وهو أمر أكّدته الروايات كثري ًا.

روي أن النبي قيل له :يا رسول اهلل متى خيرج القائم من ذريتك؟ فقال:
ِ
اموات َوالأْ َ ِ
رض ال ت َْأتِيك ُْم
الس
مثله مثل الساعة التي ﴿ال يجُ َ ِّليها لِ َو ْقتِها اَّإِل ُه َو َث ُق َل ْ
ت فيِ َّ
اَّإِل َب ْغ َت ًة﴾ .

((( (((

«﴿حت َّٰى إِذا َف ِر ُحوا بِام
وعن أيب محزة الثاميل أنه سئل اإلمام الباقر عن قوله تعاىلَ :
(((
ون﴾((( ،فقال :يعنى قيام القائم».
ناه ْم َب ْغ َت ًة َفإِذا ُه ْم ُم ْبلِ ُس َ
ُأوتُوا َأ َخ ْذ ُ

ٍ
امرئ منكم بام يقرب
ويف مكاتبة اإلمام املهدي للشيخ املفيد...:فليعمل كل

به من حمبتنا ،ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ،فإن أمرنا بغتة فجاءة حني ال تنفعه
توبة وال ينجيه من عقابنا ندم عىل حوبة.

(((

وهذا األمر يف احلقيقة سيمثل واحد ًا من الضامنات النتصار اإلمام املهدي ،إذ

ال شك أن غفلة العدو ،وتناسيه أمر املهدي ،سيعطي فرصة مواتية لإلمام وأصحابه
باالنقضاض عىل مراكز القوة لدى العدو ،وهتديم بنيانه من األساس.

وهو ما حدث يف غزوة بني النضري كام حكى القرآن لنا ذلك يف قوله عز من قائل:
ِ
ِ
َاب ِم ْن ِد َي ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ار ِه ْم لأِ َ َّو ِل الحَْ شرِْ َما َظنَنْت ُْم َأ ْن
﴿ه َو ا َّلذي َأ ْخ َر َج ا َّلذ َ
ُ
ِ
ِ
ف فيِ
َاه ُم اهللُ ِم ْن َح ْي ُ
ث لمَ ْ يحَ ْ ت َِس ُبوا َو َق َذ َ
ونُ ْم م َن اهللِ َف َأت ُ
يخَ ْ ُر ُجوا َو َظنُّوا َأ هَّنُ ْم َمان َعت ُُه ْم ُح ُص هُ

((( األعراف 187
((( كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق  -ص .373
((( األنعام 44
((( بصائر الدرجات  -حممد بن احلسن الصفار  -ص .98
((( االحتجاج  -الشيخ الطربيس  -ج  - 2ص .324 – 323
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ِِ
ِ
ول الأْ َ ْب َص ِ
ُق ُل هِ
ني َفا ْع َتبرِ ُ وا َيا ُأ يِ
ار﴾.
ب يخُ ْ ِر ُب َ
ون ُب ُيوتهَ ُ ْم بِ َأ ْيدِهيِ ْم َو َأ ْيدي المُْ ْؤمن َ
الر ْع َ
وبِ ُم ُّ

(((

ولعنرص املباغتة فوائد مزدوجة:
األول :عنرص ٍ
قوة يف املجال العسكري لإلمام املهدي.
ُ
ٍ
إنذار للذين ابتعدوا عن الطريق الصحيح ،فالتشيع احلقيقي ال
عنرص
الثاين:
ُ
إن الدين ك َّله ٌ
يقترص عىل االدعاء واألقوال املجردة عن واق ٍع يصدقها؛ إذ َّ
عمل جيسد

العقيدة ،وليس اإليامن قول بال عمل ،بل إن اإليامن عمل كله ،فعىل من يدّ عي التشيع
أن يعجل بالتوبة وأن يستمر بالسري عىل الرصاط املستقيم ،إذ لعل الظهور حيدث فجأة

وهو يف غفلة لو كان عاصي ًا.

ال�ضمان الثالث :الرتكيبة اال�ستثنائية للقيادة واجلي�ش.

فهي عىل مستوى ٍ
عال من القوة واالنضباط واإليامن واجلهادُّ ،
وكل هذه األمور

ٍ
جيش قوي ال ُيقهر .ويف هذه القضية جهتني:
تؤدي إىل

اجلهة الأوىل� :شخ�صية القائد:

ال شك َّ
أن شخصية القائد هلا تأثري مبارش إجيايب أو سلبي عىل اجليش ،فإذا كانت

شخصي ًة فذة وكان القائد قائدً ا حمنكًا ال خياف َّ
فإن اجليش ستكون معنوياته قوية جدً ا،
والعكس بالعكس.

فال خيتلف اثنان يف أن هناك صفات واقعية إذا ما توفرت يف القائد ،فإن من شأهنا أن

تو ّلد إخالص ًا ال مثيل له يف األفراد ،مما جيعلهم مستعدين للتضحية من أجل قضيتهم،

سواء باألموال أم باألنفس.

وشخصية املهدي احتوت عىل الكثري من الصفات تلك ،ومن أمهها التايل:
((( احلرش.2 :

364

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

الصفة األوىل :العصمة :وهذه الصفة وإن كانت خمتصة بمن يعتقد هبا يف اإلمام،

لكنها عىل كل حال ستفرز سلوك ًا اجتامعي ًا مميز ًا ،جيعل كل من يراه يطمئن قلبه له ،عىل

غرار ما روي عن عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال :سمعت أبا احلسن الرضا
أحيى أمرنا» ،فقلت له :وكيف يحُ يي أمركم؟ قال« :يتع َّلم علومنا
يقول« :رحم اهلل عبد ًا
ٰ

فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التَّبعونا.(((»...
و ُيع ِّلمها الناسَّ ،

وهذه سرية أهل البيت ،تشهد برصاحة عىل أن سلوكهم االجتامعي املعصوم

كان من أهم األسباب التي أدت إىل اطمئنان املخالفني هلم إن مل نقل هدايتهم واالنضواء

حتت لوائهم.

والعصمة تنضوي يف حقيقتها عىل عل ٍم لدين ،ينكشف معه الواقع للمعصوم،

وهذا ما يفرز سلوك ًا مزدوج ًا ذا أثرين:

األثر األول :إنه يو ّلد لدى األتباع إحساس ًا بمراقبة اإلمام الدائمة واملستمرة هلم،

خصوص ًا مع ترصيح الروايات هبذا املعنى.

األثر الثاين :إنّه يو ّلد إحساس ًا باالطمئنان بأن األتباع هم يف عني قائدهم ،وهو

يتابع أمورهم باستمرار ،فينامون قريري العيون بتلك املتابعة.

الصفة الثانية :اإلنصاف :فقد ذكرت بعض الروايات الشـريفة أن من أنصافه

أنه سيشرتط رشوط ًا عىل أصحابه ،يف قبال التزامات ُيلزم هبا نفسه ،وهذا من اإلنصاف

الذي قلام يوجد عند قائد ،فقد روي أنه يقول ألصحابه« :إين لست قاطع ًا أمر ًا حتى

تبايعوين عىل ثالثني خصلة تلزمكم ،ال تغريون منها شيئ ًا ،ولكم عيل ثامن خصال.

قالوا :قد فعلنا ذلك ،فاذكر ما أنت ذاكر يا بن رسول اهلل ،فيخرجون معه إىل

علام ليامري به
((( معاين األخبار للصدوق /180 :باب
معنى قول الصادق :من تع َّلم ً
ٰ
السفهاء /...ح .1
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الصفا ،فيقول :أنا معكم عىل أن ال تولوا ،وال تسـرفوا ،وال تزنوا ،وال تقتلوا حمرم ًا،

وال تأتوا فاحشة ،وال تضـربوا أحد ًا إال بحقه ،وال تكنزوا ذهب ًا وال فضة وال ترب ًا وال

شعري ًا ،وال تأكلوا مال اليتيم ،وال تشهدوا بغري ما تعلمون ،وال ختربوا مسدد ًا ،وال
تقبحوا مسل ًام ،وال تعلنوا مؤاجر ًا إال بحقه ،وال تشـربوا مسكر ًا ،وال تلبسوا الذهب وال

احلرير وال الديباج ،وال تبيعوها رب ًا ،وال تسفكوا دم ًا حرام ًا ،وال تغدروا بمستأمن ،وال

تبقوا عىل كافر وال منافق ،وتلبسون اخلشن من الثياب ،وتتوسدون الرتاب عىل اخلدود،
وجتاهدون يف اهلل حق جهاده ،وال تشتمون ،وتكرهون النجاسة ،وتأمرون باملعروف،
وتنهون عن املنكر.

فإذا فعلتم ذلك فعيل أن ال أختذ حاجب ًا ،وال ألبس إال كام تلبسون ،وال أركب إال

كام تركبون ،وأرىض بالقليل ،وأمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا ،وأعبد اهلل عز ودجل

حق عبادته ،وأيف لكم وتفوا يل.

قالوا :رضينا واتبعناك عىل هذا.

فيصافحهم رج ً
ال رجالً».

(((

الصفة الثالثة :التعامل احلازم مع خوارق النظام.

عن أيب عبد اهلل أنه قال« :بينا الرجل عىل رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال:

أديروه ،فيديرونه إىل قدامه فيأمر برضب عنقه ،فال يبقى يف اخلافقني يشء إال خافه».

(((

الصفة الرابعة :املنهجية املتكاملة لبناء الدولة.
والتي تشمل:

/1منهج الطاعة املطلقة هلل.

((( عقد الدرر يف أخبار املنتظر ليوسف بن حييى املقديس ص  93و .94
((( الغيبة للنعامين ص  345و  346ب 13ح .32
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/2منهج اليقني.

/3املنهج العلمي.

/4املنهج األخالقي.
/5املنهج االقتصادي.
/6منهج األمن العام.

 /7منهج الصحة العامة.

وكل هذه اجلهات رصحت هبا الروايات الرشيفة ،وعىل من حيب التوسع مراجعة

الروايات الواردة بشأن بركات الدولة املهدوية.

(((

اجلهة الثانية :اجلي�ش.
وجيش اإلمام سيكون مرك ًبا من:

الق�سم الأوَّل� :أ�صحاب الألوية:
وهم األصحاب الذين يبدأ اإلمام معهم هنضته ،وهم الـ ( )313رجالً.

عىل منرب الكوفة
قال اإلمام الصادقَّ 
إىل القائمٰ 
ملفضل بن عمر« :كأنيّ أنظر ٰ

وحوله أصحابه ثالثة مائة وثالثة عشـر رجالً ،عدَّ ة أهل بدر ،وهم أصحاب األلوية،

عىل خلقه»(((.
وهم حكّام اهلل يف أرضه ٰ

الق�سم الثاين :اجلي�ش الذي �سيخرج به من م ّكة املك َّرمة:

وقد اختلفت الروايات يف حتديد عدده بني ( )10أو ( )12أو ( )15ألف ًا.

((( للتوسع يمكن مراجعة كتاب :يف رحاب حكومة اإلمام املهدي للشيخ نجم الدين الطبيس-
ترمجة الشيخ أمحد وهبي -مطبعة نكارش -الطبعة األوىل سنة النرش  1425هـ.ق .ص  71وما بعدها.
((( كامل الدين للصدوق 672 :و /673باب  /58ح .25
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ورد عن أيب بصري ،قال :قال أبو عبد اهلل« :ال خيرج القائم حت َّٰى يكون

تكملة احللقة» ،قلت :وكم تكملة احللقة؟ قال« :عرشة آالف.((( »...

روى الس ِّيد ابن طاووس يف (املالحم والفتن)((( عن ابن زرير الغافقي أنَّه
وقد ٰ

سمع عل ّي ًا يقول« :خيرج املهدي يف اثني عشـر ألف ًا إن قلوا ،ومخسة عرش ألف ًا إن

كثروا.»...

ُيضاف إىل ذلك من سيلتحق به يف قادم األيام ،كاحلسني وجيشه ،وأمثاله ،وبقية

املؤمنني.

ال�ضمان الرابع :م�ساندة العن�صر الغيبي لتلك الق�ضية:
صحيح أن الصفة العامة حلركة التغيري املهدوية هي الصفة الطبيعية ،أي اختاذ

اإلج��راءات العملية بصورة طبيعية ال إعجازية ،وهذا األمر هو ما قد يكون من

أسباب تأخر اليوم املوعود إىل حني اكتامل التهيئة الطبيعية بعنارصها املختلفة (الزمنية
والبرشية) ،وهو ما قد تشري له بعض الروايات الرشيفة ،من قبيل ما ورد عن أيب بصري،
قال :قال أبو عبد اهلل :ال خيرج القائم حتى يكون تكملة احللقة .قلت :وكم

تكملة احللقة؟ قال :عرشة آالف.»..

(((

وعن أيب بصري ،قال :قال أبو عبد اهلل« :ليعدن أحدكم خلروج القائم ولو

سهام.»..

(((

إن هذا كله صحيح.

((( الغيبة للنعامين 319 :و /320باب  /19ح .2
((( املالحم والفتن البن طاووس /138 :ح .158
((( كتاب الغيبة  -حممد بن إبراهيم النعامين  -ص .320
((( كتاب الغيبة  -حممد بن إبراهيم النعامين  -ص .335
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ولكن مع ذلك ،نجد أن السنة اإلهلية اقتضت أن يكون هناك تأييد غيبي للحركات

الرسالية ،وهذا التأييد له عدة مربرات ،يمكن إمجاهلا بالتايل:

أوالً :قد يقتيض إثبات احلق يف بعض األحيان قدرات غيبية ،حينام تعجز القدرات

الطبيعية عن إنجاز ذلك.

ثاني ًا :إهنا تزيد من قوة األتباع وإرصارهم وثباهتم عىل مبدئهم ،فإن رؤيتهم للعنرص

الغيبي بني يدي قائدهم يطمئنهم بأن الغيب معهم ،وبأن قوة -أعىل من قوة أي إنسان
وأية قوة -تسري معهم وبجانبهم.

ثالث ًا :إن اإلعجاز خري دليل عىل حقانية احلركة ،لذلك كانت املعجزة هي أول ما

يطالب به الناس األنبياء إبان دعواهتم اإلهلية.

أو قل :إهنا فيصل مهم يميز احلركة احلق من األخرى الكاذبة ،ولذلك يمكننا أن

نطالب من يدّ عي املهدوية بـام ال يستطيع أن يأيت به إال من عنده تأييد إهلي غيبي ،عىل

املفضل بن عمر ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول...« :إن ا َّدعى مد ٍع
غرار ما ورد عن َّ
فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله».

(((

وأوضح ما ورد يف ذلك ما جاء يف إقامة اإلمام املهدي املعجزة الواضحة

احلق.
للحسني عندما يطالبه هبا إلثبات أنَّه ّ

(((

وكل هذا يو ّلد نقطة قوة ال مثيل هلا يف أية حركة تصاحبها املعجزة ،أو قل :يصاحبها

التأييد الغيبي.

والقضية املهدوية شأهنا شأن احلركات التغيريية لألنبياء ،ستقوم وفق القانون

الطبيعي ،لكن العنرص الغيبي سيكون حارض ًا فيها بصورة واضحة جد ًا ،وهو ما
((( الغيبة للنعامين /١٧٨ :باب  /١٠فصل  /٤ح .٩
((( راجع :اهلداية الكربى.٤٠٤ :
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حدّ ثتنا به روايات املالحم وعرص الظهور.

املفردة الأوىل :ال�صيحة:

فإن عنرص التأييد الغيبي فيها واضح جد ًا ،فاملنادي هبا هو جربئيل ،والصوت

يصل إىل اجلميع يف حلظة واحدة ،بل ويفهمها اجلميع مرة واحدة ،والصوت يوضح

وبرصاحة أن احلق هو مع املهدي.

(((

املفردة الثانية :اخل�سف يف البيداء.
فعندما يلحق جيش السفياين باملهدي ،يؤمر به ،ف ُيخسف به يف البيداء بني مكة

واملدينة ،وهي عالمة إعجازية بحتة.

املفردة الثالثة :الرعب:
ففي الرواية عن أيب جعفر...« :يسري الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا.»...

(((

وعن عيل...« :ويسري الرعب بني يديه.»...

(((

املفردة الرابعة :بع�ض خ�صائ�ص الإمام:

وقوته بمرور الدهور والسنني ،وخروجه يوم خيرج شاب ًا
 /1عدم تغيرّ هيأته َّ

أي شيخ موجود:
كأقوى ما يكون اإلنسان ،وإن كان عمره أكرب من عمر ّ
ٰ

فعن أيب الصلت اهلروي ،قال :قلت للرضا :ما عالمات القائم منكم إذا خرج؟

أن الناظر إليه ليحسبه ابن أربعني
شاب املنظر ،حت َّٰى َّ
السنّ ،
قال« :عالمته أن يكون شيخ ّ

((( غيبة النعامين /باب .14
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 52ص  343عن تفسري العيايش ج 2ص 59
((( املالحم والفتن  -السيد ابن طاووس  -ص  138عن نعيم.
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وإن من عالماته أن ال هيرم بمرور األيام والليايل حت َّٰى يأتيه أجله»(((.
سنة أو دوهناَّ ،

ولذا ،فمن فتن وامتحانات الظهور هو خروج اإلمام شا َّب ًا وهم يظنّونه شيخ ًا

كبري ًا ،فعن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :لو قد قام القائم ألنكره الناس ،ألنَّه يرجع إليهم

األول» ،ويف غري هذه الرواية
الذر َّ
شا َّب ًا مو َّفق ًا ،ال يثبت عليه اَّإل من قد أخذ اهلل ميثاقه يف ّ

«وإن من أعظم البلية أن خيرج إليهم صاحبهم شا َّب ًا وهم حيسبونه شيخ ًا
أنَّه قال:
َّ
كبري ًا»(((.

عىل رأسه الشـريف دائ ًام ،وصوت من تلك الغاممة يسمعه الثقالن
 /2تظليل غاممة ٰ

حممد ،وبعض الروايات قالت َّ
َّ
بأن املنادي بذلك الصوت هو ملك،
بأن هذا مهدي آل ّ
وال منافاة بني الروايتني كام هو واضح.

[و]عىل رأسه غاممة تظ ّله من
فعن اإلمام الصادق ...« :يظهر يف آخر الزمان
ٰ

الشمس تدور معه حيثام دار تنادي بصوت فصيح هذا املهدي»(((.

وعىل رأسه غاممة
وعن عبد اهلل بن عمر ،قال :قال رسول اهلل« :خيرج املهدي
ٰ
فيها ٍ
مناد ينادي :هذا املهدي خليفة اهلل فاتَّبعوه»(((.
خرى عن عبد اهلل بن عمر ،قال :قال رسول اهلل « :يخرج املهدي
ويف رواية ُأ ٰ

إن هذا املهدي فاتَّبعوه»(((.
وعىل رأسه ملك ينادي :ألاَ َّ
ٰ

/3عنده مواريث األنبياء((( ،ومن تلك املواريث ما صفته إعجازية كعصا موسى

((( كامل الدين /652 :باب  /57ح .12
((( الغيبة للنعامين 194 :و /195باب  /10فصل  /4ح .43
الغمة .275 :3
((( كشف َّ
الغمة  /270 :3ح .16
((( كشف َّ
((( الرصاط املستقيم  /259 :2ح .1
((( انظر لتفاصيل تلك املواريث :شذرات مهدوية -الشيخ حسني االسدي -الشذرة السادسة.
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ودرعي رسول اهللَّ ،
فإن هناك درعان ذكرهتم الروايات ،أحدمها :يسمى بـ(درع
اإلمامة) ،وال يلبسه إال املعصوم ،فإذا ما لبسه غري املعصوم ال يستوي عليه ،وأما

الدرع اآلخر :فيسمى بـ(درع اخلامتية) ،وهذا ال يستوي إال عىل الرسول واإلمام
املهدي ،وقد روي عن اإلمام الصادق يذكر فيها بعض مواريث األنبياء التي

عىل األرض
ورثها أهل البيت« :ولقد لبس أيب درع رسول اهلل فخ َّطت ٰ
خطيط ًا ،ولبستها أنا فكانت وكانت ،وقائمنا من إذا لبسها مألها إن شاء اهلل»(((.

املفردة اخلام�سة :ن�صرته باملالئكة.
أيضا ،فعن أيب محزة الثاميل ،قال :سمعت أبا جعفر
وهو ما ذكرته الروايات الكثرية ً

املسومني
حممد لنصـره اهلل باملالئكة ّ
حممد بن عيل يقول« :لو قد خرج قائم آل ّ
ّ

والكروبيني ،يكون جربائيل أمامه ،وميكائيل عن يمينه ،وإرسافيل
واملردفني واملنزلني
ّ

عن يساره ،والرعب يسري مسرية شهر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شامله ،واملالئكة

املقربون حذاه.(((»...تذكر بعض الروايات الشـريفة َّ
أن جمموعة من املالئكة نزلوا
َّ
وأنم
لنصـرة اإلمام احلسني ،ولكنَّهم مل ُيؤ َذن هلم ،وكان رئيسهم اسمه (منصور) ،هَّ
ينتظرون قيام القائم لينرصوه وليكونوا معه.

وعن اإلمام الصادق ...« :وأربعة آالف هبطوا يريدون القتال مع احلسني
مل ُيؤ َذن هلم ،فرجعوا يف االستيامر ،فهبطوا وقد ُقتِ َل احلسني ،فهم عند قربه شعث غرب
إىل يوم القيامة ،ورئيسهم ملك يقال له :منصور ،فال يزوره زائر اَّإل استقبلوه،
يبكونه ٰ
وال ُيو ِّدعه مو ِّدع اَّإل ش َّيعوه ،وال مريض اَّإل عادوه ،وال يموت م ِّيت اَّإل ص ّلوا عليه

األئمة من سالح رسول اهلل  9ومتاعه /ح .1
((( الكايف  /233 :1باب ما عند َّ
((( الغيبة للنعامين 239 :و /240باب  /13ح .22
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واستغفروا له بعد موتهُّ ،
فكل هؤالء ينتظرون قيام القائم.(((»...
وغريها من الروايات.

املفردة ال�ساد�سة� :إحياء بع�ض املوتى وح�ضورهم يف ركبه:

عن أيب عبد اهلل ،قال« :يخُ ِرج القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشـرين رجالً،

باحلق وبه يعدلون ،وسبعة من أهل
موسى الذين كانوا هيدون
مخسة عشـر من قوم
ّ
ٰ
الكهف ،ويوشع بن نون ،وسلامن ،وأبا دجانة األنصاري ،واملقداد ،ومالك ًا األشرت،
فيكونون بني يديه أنصار ًا وحكّام ًا»(((.

وموضوع الرجعة موضوع مستقل ،لذلك أفرده الشيخ ببحث خاص.

((( الغيبة للنعامين /323 :باب  /20ح .5
((( اإلرشاد .386 :2

عقيدتنا يف الرجعة
قال سامحة الشيخ املظفر (رمحه اهلل وط ّيب ثراه):

«عقيدتنا يف الرجعة:

أن اهلل يعيد قوم ًا
إن الذي تذهب إليه اإلمامية أخذ ًا بام جاء عن آل البيتّ 
ّ
من األموات إىل الدنيا يف صورهم التي كانوا عليها ،ف ُي ِع ُّز فريق ًا و ُي ِذ ُّل فريق ًا آخر ،ويديل
ا ُملحقني من ا ُملبطلني واملظلومني منهم من الظاملني ،وذلك عند قيام مهدي آل حممد عليه

وعليهم أفضل الصالة والسالم.

وال يرجع إال من علت درجته يف اإليامن أو من بلغ الغاية من الفساد ،ثم يصريون

بعد ذلك إىل املوت ،ومن بعده إىل النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب ،كام

حكى اهلل يف قرآنه الكريم متني هؤالء ا ُملرجتعني الذين مل ُيصلحوا باالرجتاع فنالوا
أن خيرجوا ثالث ًا لعلهم ُيصلحونَ ﴿ :قا ُلوا َر َّبنَا َأ َم َّتنَا ا ْثنَ َت ْي ِن َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَ َت ْي ِن
مقت اهلل ْ
َفا ْعت ََر ْفنَا بِ ُذنُوبِنَا َف َه ْل إِ َلى ُخ ُروجٍ ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾.

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إىل الدنيا ،وتظافرت هبا األخبار عن بيت

العصمة.

بأن معناها
واإلمامية بأمجعها عليه إال قليلون منهم تأولوا ما ورد يف الرجعة ّ

رجوع الدولة واألمر والنهي إىل آل البيت بظهور اإلمام املنتظر ،من دون رجوع أعيان
األشخاص وإحياء املوتى.

والقول بالرجعة ُيعدُّ عند أهل السنة من املستنكرات التي يستقبح االعتقاد هبا،
373
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وكان املؤلفون منهم يف رجال احلديث ُيعدّ ون االعتقاد بالرجعة من الطعون يف الراوي

والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها.

ويبدو هّأنم ُيعدّ وهنا بمنزلة الكفر والرشك بل أشنع ،فكان هذا االعتقاد من أكرب ما

تنبز به الشيعة اإلمامية ويشنع به عليهم.

وال َّ
أن هذا من نوع التهويالت التي تتخذها الطوائف اإلسالمية فيام غرب
شك يف َّ

ذريعة لطعن بعضها يف بعض والدعاية ضده.

ألن االعتقاد بالرجعة ال خيدش يف عقيدة
وال نرى يف الواقع ما يربر هذا التهويلَّ ،

التوحيد وال يف عقيدة النبوة ،بل يؤكد صحة العقيدتني ،إذ الرجعة دليل القدرة البالغة
هلل كالبعث والنرش ،وهي من األمور اخلارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجز ًة
لنبينا حممد وآل بيته (صىل اهلل عليه وعليهم) وهي عين ًا معجزة إحياء املوتى التي كانت
أن يصبح األموات رمي ًام ﴿ َق َال َم ْن ُي ْح ِي ا ْل ِع َظا َم
ألنا بعد ْ
للمسيح ،بل أبلغ هنا؛ هّ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
يم﴾
يم ُ ق ْل ُي ْحيِ َيها ا َّلذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ
َوه َي َرم ٌ

وأما من طعن يف الرجعة باعتبار هّأنا من التناسخ الباطل ،فألنّه مل يفرق بني معنى

التناسخ وبني املعاد اجلسامين ،والرجعة من نوع املعاد اجلسامين ،فإن معنى التناسخ

هو انتقال النفس من بدن إىل بدن آخر منفصل عن األول ،وليس كذلك معنى املعاد
اجلسامين ،فإن معناه رجوع نفس البدن األول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة.

فإن إحياء املوتى عىل يد عيسى كان تناسخ ًا ،وإذا
وإذا كانت الرجعة تناسخ ًا ّ

كانت الرجعة تناسخ ًا كان البعث واملعاد اجلسامين تناسخ ًا.

أن يناقش يف الرجعة من جهتني (األوىل) هّأنا مستحيلة الوقوع
إذن ،مل َ
يبق إال ْ

(الثانية) كذب األحاديث الواردة فيها.

وعىل تقدير صحة املناقشتني فإنّه ال يعترب االعتقاد هبا هبذه الدرجة من الشناعة التي
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هو هلا خصوم الشيعة.

ٍ
معتقدات لباقي طوائف املسلمني هي من األمور املستحيلة أو التي مل يثبت
وكم من

فيها نص صحيح ،ولكنّها مل توجب تكفري ًا وخروج ًا عن اإلسالم ،ولذلك أمثل ٌة كثريةٌ:
منها االعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه ،ومنها االعتقاد بقدم القرآن ،ومنها القول
بأن النبي مل ينص عىل خليفة من بعده.
بالوعيد ،ومنها االعتقاد ّ

أن الرجعة مستحيل ٌة فقد قلنا
أن هاتني املناقشتني ال أساس هلام من الصحة ،أما ّ
عىل َّ

هّأنا من نوع البعث واملعاد اجلسامين غري هّأنا ٌ
موقوت يف الدنيا ،والدليل عىل إمكان
بعث
ٌ

البعث ٌ
دليل عىل إمكاهنا.

ٍ
معهود لنا فيام ألفناه يف حياتنا الدنيا ،وال نعرف
أمر غري
وال سبب الستغراهبا إال هّأنا ٌ

أن
من أسباهبا أو موانعها ما يقرهبا إىل اعرتافنا أو يبعدها وخيال اإلنسان ال يسهل عليه ْ
﴿م ْن ُي ْح ِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي
يتق ّبل تصديق ما مل يألفه ،وذلك كمن يستغرب البعث فيقولَ :
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم﴾.
يم﴾ فيقال له﴿ :يحُ ْ يِ َيها ا َّلذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ
َرم ٌ

نعم يف مثل ذلك ،مما ال دليل عقيل لنا عىل نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم وجود الدليل،

يلزمنا الرضوخ إىل النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي اإلهلي ،وقد ورد يف

القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إىل الدنيا لبعض األموات كمعجزة عيسى
يف إحياء املوتى ﴿و ُأب ِ��رئُ الأْ َكْمه والأْ َب��رص و ُأح ِي ا ْلموتَى بِإِ ْذ ِن ِ
الله﴾ ،وكقوله:
َْ
ََ َ ْ َ َ َ ْ
َ ْ

َ
﴿أنَّى ُي ْحيِي َه ِذ ِه الل ُه َب ْعدَ َم ْوتِ َها َف َأ َما َت ُه الل ُه ِما َئ َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه﴾ واآلية املتقدمةَ ﴿ :قا ُلوا
َر َّبنَا َأ َم َّتنَا ا ْث َن َت ْي ِن ،﴾..فإنّه ال يستقيم معنى هذه اآلية بغري الرجوع إىل الدنيا بعد املوت،
وإن تك ّلف بعض املفرسين يف تأويلها بام ال يروي الغليل وال يحُ ِّقق معنى اآلية.
ْ

ألن
أن احلديث فيها موضوع ،فإنّه ال وجه هلا؛ ّ
وأما املناقشة الثانية ،وهي دعوى َّ

الرجعة من األمور الرضورية فيام جاء عن آل البيت من األخبار املتواترة.
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وبعد هذا ،أفال تعجب من كاتب شهري يدعي املعرفة مثل أمحد أمني يف كتابه (فجر

اإلسالم) إذ يقول« :فاليهودية ظهرت يف التشيع بالقول بالرجعة» ،فأنا أقول له عىل

مدعاه :فاليهودية أيض ًا ظهرت يف القرآن بالرجعة ،كام تقدم ذكر القرآن هلا يف اآليات
املتقدمة.

أن تظهر اليهودية والنرصانية يف ٍ
كثري من املعتقدات
ونزيده فنقول :واحلقيقة أنّه ال ُبدّ ْ

وإن
ألن النبي األكرم جاء مصدق ًا ملا بني يديه من الرشائع الساموية ْ
واألحكام اإلسالمية؛ ّ

نسخ بعض أحكامها ،فظهور اليهودية أو النرصانية يف بعض املعتقدات اإلسالمية ليس
َ

أن الرجعة من اآلراء اليهودية كام يدّ عيه هذا الكاتب.
عيب ًا يف اإلسالم ،عىل تقدير ّ

وعىل ك ُِّل ٍ
حال فالرجعة ليست من األصول التي جيب االعتقاد هبا والنظر فيها ،وإنّام

اعتقادنا هبا كان تبع ًا لآلثار الصحيحة الواردة عن آل البيت الذين ندين بعصمتهم

من الكذب ،وهي من األمور الغيبية التي أخربوا عنها ،وال يمتنع وقوعها ».انتهى.
ٍ
أشار الشيخ إىل عدة ٍ
بيشء من التوضيح تبا ًعا ،وهي:
نقاط نتناوهلا
النقطة الأوىل :معنى الرجعة.

َّ
إن الرجعة بعبارة بسيطة هي :رجوع بعض األموات بأجسادهم التي ُدفِنوا هبا إىل

دار الدنيا عند ظهور اإلمام املهدي؛ ل ُيكملوا حيا ًة أخرى هلم من النقطة التي ماتوا

عندها ،ال من نقطة الصفر.

فتختلف رجعة اإلنسان عن والدته يف أن الوالدة هي خروج من رحم األم ومن
﴿واهللُ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
الس ْم َع
ون ُأ َّمهاتِك ُْم ال َت ْع َل ُم َ
نقطة الصفرَ ،
ون َش ْيئ ًا َو َج َع َل َلك ُُم َّ

ون﴾.
صار َوالأْ َ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
َوالأْ َ ْب َ

(((
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ورجوع إىل
كام ختتلف عن البعث يوم القيامة من عدة جهات ،منها :هّأنا خاصة،
ٌ

عامل الدنيا ،ومتبوع ٌة باملوت ،أما البعث فهو عام جلميع البرشية التي وجدت عىل وجه
األرض بل حتى احليوانات ،وال يكون إال يف عامل اآلخرة ،وهو يوم اخللود.

أيضا عن التناسخ الذي يعتقد به البعض؛ َّ
ألن التناسخ يعني حتول وانتقال
وختتلف ً

الروح إىل جس ٍم جديد إنساين أو حيواين ،ويبدأ التكامل من نقطة الصفر ،عىل حني َّ
أن

رجوع الروح إىل نفس اجلسد الذي خرجت منه ال إىل غريه ،وترجع إليه
الرجعة هي
ُ
وهو بنفس احلالة الكاملية التي كانت عندما خرجت الروح منه.

ري �آخر للرجعة ومناق�شته:
تف�س ٌ

ٍ
حاول البعض ْ
بتفسري غري ما تقدّ م ،وخالصته :رجوع احلق
أن يفرس الرجعة

واإلمامة إىل أصحاهبا الرشعيني أهل البيت يف زمن اإلمام املهدي ،ال رجوع
األموات إىل احلياة.

تفسري ليس وليد اليوم ،إنَّام يظهر من بعض الروايات الرشيفة أنَّه موجود يف
وهو
ٌ

زمن األئمة ،وقد أطلق اإلمام الصادق عىل من يقول هبذه املقولة من الشيعة

(مقرصة الشيعة).

خمالف لرصيح الروايات الرشيفة السيام تلك الروايات التي ّ
شخصت
تفسري
وهو
ٌ
ٌ

بأنم سريجعون زمن ظهور اإلمام.
بعض األفراد هَّ

روي َّ
أن اإلم��ام الصادق سأل املفضل بن عمر« :فمن أين قلت برجعتنا

ومقرصة شيعتنا أن معنى الرجعة أن يرد اهلل الينا ملك الدنيا فيجعله للمهدي ،وحيهم

متى سلبنا امللك حتى يرد إلينا.

قال املفضل :ال واهلل يا موالي ما سلبتموه وال تسلبونه ألنه ملك النبوة والرسالة
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والوصية واإلمامة.

قال الصادق :يا مفضل ،لو تدبر القرآن شيعتنا ملا شكُّوا يف فضلنا ،أما سمعوا
ِ
قال َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن َ
﴿وإِ ْذ َ
تى َ
يم َر ِّب َأرِنيِ َك ْي َ
قال
قول اهلل جل من قائلَ :
قال إِ ْبراه ُ
ف تحُ ْ ِي المَْ ْو ٰ
َب ٰىل َولكِ ْن لِ َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي َ
قال َفخُ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِم َن الطَّيرِْ َف ُص ْـر ُه َّن إِ َل ْي َ
اج َع ْل َع ٰىل ك ُِّل َج َب ٍل
ك ُث َّم ْ
ِ
ِمن ُْه َّن ُجزْء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتِين َ
يم﴾((( ،فأخذ إبراهيم
َك َس ْعي ًا َوا ْع َل ْم َأ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َحك ٌ

أربعة أطيار فذبحها وقطعها وأخلط حلومها وريشها حتى صارت قبضة واحدة ثم

قسمها أربعة اجزاء وجعلها عىل أربعة أجبال ودعاها فأجابته وأقرت وأيقنت بوحدانية
ّ

وبرسالة إبراهيم بصورها األولية.»..

(((

وأخ��ذ اإلمام يعدد بعض اآلي��ات التي تدل عىل وق��وع الرجعة يف األمم

السابقة...

النقطة الثانية :القيمة االعتقادية للرجعة.
إن االعتقاد بالرجعة ال ُيعدُّ اً
َّ
أصل من أصول الدين بحيث يكفر منكرها أو خيرج
شبهة أو عن ٍ
ٍ
يشء اعتقد به اً
دليل عىل عدم وقوعها.
عن املذهب فيام إذا كان إنكاره هلا عن

ٍ
شخص بعدم ثبوت أدلة الرجعة عنده ،فال يكفر وال خيرج
وبعبارة أخرى :لو قال
ٌ

عن املذهب؛ لذلك جتد َّ
أن هناك خال ًفا يف إثباهتا أو نفيها بني العلامء .وهبذا االعتبار،
اً
مفصل يكفر عليها اإلنسان إثباتًا أو نف ًيا.
فال يصح جعلها

نعم ،إن كان إنكارها راج ًعا إىل إنكار قدرة اهلل عليها ،أي استلزم إنكارها إنكار

قدرته عىل إحياء املوتى ،فهذا يستلزم الكفر ،ولكن ال من جهة إنكار الرجعة بام هي
صفة ٍ
هي ،ولكن الستلزامها إنكار ٍ
عقل اً
ذاتية من صفاته وهي القدرة الثابتة اً
ونقل.
((( البقرة 260
((( اهلداية الكربى للخصيبي ص 419و .420
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والقول بعدم ترتب الكفر عىل منكر الرجعة ال يعني هَّأنا ليست من املسائل

العقائدية الرضورية ،بل هي رضورية؛ لألدلة املتواترة التي أقيمت عليها ،بل أشار
السيد الطباطبائي يف تفسريه امليزان إىل َّ
أن الروايات الدالة عىل الرجعة قد بلغت ما

يقرب من اخلمسامئة رواية.

(((

وقال يف موضع آخر :وأخبار الرجعة من طرق الشيعة كثرية جدا.

(((

وقال الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف كتابه أصل الشيعة وأصوهلا« :ليس
ٍ
بضار ،وال ُيناط التشيع هبا وجو ًدا
التد ُّين بالرجعة يف مذهب الشيعة بالز ٍم وال إنكارها

وعد ًما ،وليست هي إال كبعض أنباء الغيب وحوادث املستقبل وأرشاط الساعة مثل

نزول عيسى من السامء وظهور الدجال وخروج السفياين وأمثاهلا من القضايا الشائعة
خروجا منه وال االعرتاف
عند املسلمني وما هي من اإلسالم يف يشء ،وليس إنكارها
ً

اً
دخول فيه وكذا حال الرجعة عند الشيعة».
هبا بذاته

(((

النقطة الثالثة :هل الرجعة �أمر ممكن �أو م�ستحيل؟
ٍ
عقيدة ما إذا كانت متصف ًة بإحدى صفتني:
إننا نحكم ببطالن

الأوىل� :أن تكون خمالف ًة ل�ضرورة عقلية.

كقول النصارىَّ :
إن اهلل يف عني كونه واحدً ا هو ثالثة (األب واالبن وروح

القدس) ،وكادعاء بعض املجسمة -ومنهم الوهابيةَّ -
أن هلل يدً ا مادية وعينًا مادية وما

شاكل ذلكَّ ،
فإن هذا يستلزم الرتكيب واجلسمية واملحدودية ،مما يعني وجود اهلل يف
ٍ
مكان دون آخر ،وهو ٌ
حمال؛ ّ
ألن الرتكيب واجلسمية واملحدودية من صفات اإلمكان،
((( تفسري امليزان للطباطبائي ج 2ص .106
((( تفسري امليزان للطباطبائي ج 15ص .406
((( أصل الشيعة وأصوهلا -الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء -ص167
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وهو ّ
كبريا.
(جل يف عاله)
واجب .تعاىل اهلل عام يصفون ً
ٌ
علوا ً

الثانية� :أن تكون خمالف ًة ل�ضرور ٍة نقلية.

كادعاء َّ
﴿وما َينْطِ ُق َع ِن
أن النبي األكرم هيجر أو خيطئ؛ ألنه
ٌ
خمالف لقولهَ :

وحى﴾((( وليس يف الرجعة ما خيالف رضورة نقلية وال عقلية.
الهَْ ٰ
وى .إِ ْن ُه َو اَّإِل َو ْح ٌي ُي ٰ
ٍ
بل َّ
بصورة شاملة
رجوع
إن العقل والنقل دلاّ عىل إمكان البعث يوم القيامة ،وهو
ٌ
وعامة وأكثر وأعقد من الرجعةُّ ،
فكل من آمن بالبعث واملعاد يلزمه أن يقول بإمكان

الرجعة.

باق يف حيز الإمكان؟
واقع
خارجا �أو �إنه ٍ
أمر ٌ
ً
النقطة الرابعة :هل الرجعة � ٌ

َّ
إن الرجعة وقعت يف األمم السابقة ،وما دامت وقعت ساب ًقا فال مانع من وقوعها

خصوصا مع ما ورد عن النبي األكرم« :لرتكبن سنن من كان قبلكم
يف املستقبل،
ً
ٍ
(((
رواية أخرى« :حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه».
حذو القذة بالقذة» ،ويف
وهناك أدل ٌة قرآني ٌة كثرية ُّ
تدل عىل وقوع الرجعة يف األمم السابقة ،منها ما يأيت(((:

ألف :يف ما يتعلق بالنبي الذي مر عىل قرية وهي خاوية عىل عروشها ،وعظام

أهلها نخرة متفرقة هنا وهناك .فتساءل يف نفسه وقال :أنى حييى هذه اهلل بعد موهتا
فأماته اهلل مئة عام ثم أحياه فقال له :كم لبثت؟! قال :لبثت يوما أو بعض يوم قال :بل

لبثت مئة عام[ .مؤدى اآلية  - 259من سورة البقرة] .وسواء كان هذا النبي عزير ًا أم

سواه ،فال فرق يف ذلك ،املهم أن القرآن رصح بحياته بعد موته يف هذه الدنيا فأماته اهلل

((( النجم  4و .5
((( دعائم اإلسالم للقايض املغريب ج 1ص .1
((( انظر :األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل  -الشيخ نارص مكارم الشريازي  -ج  - 12ص – 142
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مئة عام ثم بعثه!

ب  -يتحدث القرآن  -يف اآلية ( )243من سورة البقرة ذاهتا  -عن مجاعة أخرى

خرجت من ديارها خوفا من املوت ،وامتنعت من الذهاب إىل سوح القتال بحجة
ِ
ين َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
مرض الطاعون ،فأماهتا اهلل ثم أحياها َ
وف
ار ِه ْم َو ُه ْم ُأ ُل ٌ
﴿ألمَ ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذ َ
ِ
َّاس َو َلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
اه ْم إِ َّن اهللَ َل ُذو َف ْض ٍل َعلىَ الن ِ
َّاس
َح َذ َر المَْ ْوت َف َق َال لهَُ ُم اهللُ ُموتُوا ُث َّم َأ ْح َي ُ
ون﴾ وبالرغم من أن بعض املفرسين مل يتحملوا وقوع مثل هذه احلادثة غري
لاَ َي ْشك ُُر َ

املألوفة ،وعدوها مثاال فحسب ،إال أن من الواضح أن مثل هذه التأويالت إزاء ظهور
اآلية  -بل رصاحتها  -ال يمكن املساعدة عليه!

ج  -ويف اآليتني  55و  56من سورة البقرة أيض ًا ،يتحدث القرآن عن بني إرسائيل

فيقول :وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم

تنظرون ،ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

﴿وإِ ْذ تُخْ ِر ُج ا ْل َم ْوتَى
د  -ونقرأ يف اآلية ( )110ضمن معاجز عيسى قوله تعاىلَ :

بِإِ ْذنِي﴾ .ويدل هذا التعبري عىل أن املسيح أحيا املوتى فعال ،بل التعبري بالفعل

املضارع (خترج) يدل عىل أنه أحيا املوتى مرارا ،وهذا األمر بنفسه يعد نوعا من الرجعة

لبعضهم!

ه  -وأخريا ففي اآليتني ( )72و ( )73من سورة البقرة ،إشارة إىل مقتل رجل من

بني إرسائيل ووقوع اجلدال والنزاع يف شأن قاتله ،وما أمرهم اهلل أن يفعلوه برضب
﴿وإِ ْذ
القتيل ببعض البقرة  -الواردة خصائصها يف اآلية  71و  - 72إذ يقول سبحانهَ :
ونَ .ف ُق ْلنا اضرِْ ُبو ُه بِ َب ْع ِضها كَذلِ َ
ك يحُ ْ ِي
َق َت ْلت ُْم َن ْفس ًا َفا َّد َار ْأت ُْم فِيها َواهللُ مخُ ْ ِر ٌج ما ُك ْنت ُْم َت ْكت ُُم َ

ون﴾.
تى َو ُي ِريك ُْم آياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
اهللُ المَْ ْو ٰ

وباإلضافة إىل هذه املواطن اخلمسة التي أرشنا إليها ،فهناك مواطن أخر يف القرآن،
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منها قصة أصحاب الكهف ،وهي قصة تشبه الرجعة .وقصة األربعة من الطري التي أمر
إبراهيم أن يذبحها فأتينه سعيا بعد ذبحهن وتفريقهن عىل رأس كل جبل جزءا منهن،

ليتضح له إمكان املعاد للناس ويكون جمسدا برجوع هذه الطيور إىل الدنيا.

النقطة اخلام�سة :ا�ستدالل �آخر على الرجعة قر�آن ًيا.
من األدلة التي است ُِد َل هبا عىل الرجعة هي اآلية القرآنية التي حتكي حال بعض

الناس مع اهلل ﴿ :قا ُلوا َر َّبنا َأ َم َّتنَا ا ْثنَ َتينِْ َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَ َتينِْ َفا ْعترَ َ ْفنا بِ ُذنُوبِنا َف َه ْل إِ ٰىل ُخ ُروجٍ
ِ ٍ (((
ِم ْن َسبيل﴾
ببيان:

َّ
﴿ر َّبنا َأ َم َّتنَا ا ْثنَ َتينِْ َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَ َتينِْ ﴾ واإلماتة
إن هؤالء يتكلمون مع اهلل  بقوهلمَ :

األوىل وقعت يف احلياة الدنيا ،وأهنت حياهتم األوىل ،وبعد ذلك رجعوا إىل الدنيا ،ومن

أيضا وقعت يف احلياة الدنيا ،وأهنت حياهتم
ثم أماهتم اهلل مر ًة ثانية ،وهذه اإلماتة ً
الثانية فيها .وبعد أن ماتوا أعاد اهلل هلم احلياة مرة ولكن هذه املرة يف احلياة األخروية.

وبذا كانت هناك إماتتان وإحياءان ،ومعنى اآلية ال يستقيم إال بالقول بالرجعة.

وهذا ما اشار إليه الشيخ يف عبارة كالمه ،حيث قال« :كام حكى اهلل تعاىل يف قرآنه

الكريم متني هؤالء املرجتعني الذين مل يصلحوا باالرجتاع فنالوا مقت اهلل أن خيرجوا ثالثا
لعلهم يصلحون﴿:قا ُلوا َر َّبنا َأ َم َّتنَا ا ْثنَ َتينِْ َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَ َتينِْ َفا ْعترَ َ ْفنا بِ ُذنُوبِنا َف َه ْل إِ ٰىل ُخ ُروجٍ
ِم ْن َسبِ ٍ
يل﴾».

أن البعض قد حاول ْ
ثم أشار (ط ّيب اهلل ثراه) إىل َّ
أن يناقش يف هذه اآلية ويفرسها
ٍ
بتفسري آخر ال يتالءم مع الرجعة ،ومن هذه التفاسري ما نقله فخر الدين الطرحيي يف

تفسري غريب القرآن:
((( غافر .11
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التف�سري الأول:
قال« :فاملوتة األوىل :كوهنم نطفا يف أصالب آبائهم ألن النطفة ميتة ،واحلياة األوىل

إحياء اهلل إياهم من النطفة ،واملوتة الثانية إماتة اهلل إياهم بعد احلياة ،واحلياة الثانية إحياء

اهلل إياهم للبعث فهاتان موتتان وحياتان».

(((

وهذا التفسري غري مقبول؛ ألنّه ال ُيقال عن النطفة يف صلب الرجل هَّإنا ميتة؛ َّ
ألن

املوت يكون عن حياة ،أي هناك حيا ٌة تسبق املوت ،والعلم أثبت َّ
أن النطفة ليست ميتة.
َ

التف�سري الثاين:

َّ
إن احلياة األوىل هي حياهتم يف عاملِ الذر ،وبعد عامل الذر ماتوا املوتة األوىل ،ثم

صار عندهم حياة يف الدنيا ثم ماتوا ،حيث نقل الطرحيي« :وقيل :إن املوتة األوىل التي
كانت بعد إحياء اهلل إياهم يف الذر إذ سأهلم َ
ت بِ َر ِّبك ُْم قا ُلوا َب ٰىل﴾((( ،ثم أماهتم بعد
﴿أ َل ْس ُ
ذلك ثم أحياهم بإخراجهم إىل الدنيا ،ثم أماهتم ثم يبعثهم اهلل إذا شاء ،فهذه موتتان
وحياتان».

(((

وهذا التفسري أغرب من سابقه كام هو واضح.
النقطة ال�ساد�سة :حماولة الكيد بالت�شيع من خالل القول بالرجعة.
حاول البعض (مثل أمحد أمني املرصي يف كتابه فجر اإلسالم) ْ
أن ينكر القول

بالرجعة وحياول الكيد بالتشيع فيقول :فاليهودية ظهرت يف التشيع بالقول بالرجعة.

(((

واحلال أنَّه مع إمكاهنا وترصيح القرآن بوقوعها ال جمال إلنكارها ،وأما اعتقاد
((( تفسري غريب القرآن للشيخ فخر الدين الطرحيي ص .138
((( األعراف 172
((( تفسري غريب القرآن للشيخ فخر الدين الطرحيي ص .138
((( راجع :أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني ج 1ص.55
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فإن الذي يمكن ْ
اليهود هبا فال يبطل حقانيتهاَّ ،
أن ُيشنَّع به عىل أحد هو االعتقاد

صحيحا فال.
بالباطل ،أما إذا كان اعتقا ًدا
ً

أيضا ،أفمن الالزم ْ
أن
وإال فاليهود يعتقدون بوجوب اخلتان والذبح بالسكني ً

أيضا بأن اهلل هو اخلالق،
نتخىل عن تلك األحكام العتقادهم هبا ،بل هم يعتقدون ً
أفنكفر بذلك لنظفر برضا أمحد أمني وأمثاله قلييل العقل واملنطق؟!

ثم ال أدري كيف جييب أمحد أمني وأمثاله عىل أمر عمر بن اخلطاب بالتكتف
ٍ
اً
يف الصالة وجعله واج ًبا بعد ْ
تبجيل لعظامئهم،
جمموعة من اليهود
أن شاهده عند
فاستحسنه ومحله عىل املسلمني يف صالهتم!

النقطة ال�سابعة :ما هي فل�سفة الرجعة؟
ذكر العلامء العديد من النكات واحلكم للرجعة يف الدنيا ،نذكر منها:

 – 1هي ٌ
دليل آخر عىل إمكان وقوع البعث يوم القيامة.

 – 2هي فرص ٌة لتكامل املؤمنني الذي حالت الظروف دون وصوهلم إىل كامهلم

الذي كان من املمكن أن يصلوا إليه.

 – 3هي انتقا ٌم معجل ألولئك الظلمة الذين ماتوا من دون ْ
أن يؤخذ احلق منهم.

َّ – 4
كثريا ممن يرجعون سيكون هلم أدوار مهمة يف دولة اإلمام املهدي،
إن ً

واضحا بني الرجعة ودولة اإلمام املهدي.
ولذلك نجد الرتابط
ً

النقطة الثامنة :هل ذكرت الروايات ال�شريفة �أ�سماء بع�ض الذين يرجعون؟
نعم ،والروايات يف هذا املجال كثرية ،منها:

عن اإلمام الصادق« :أول من تنشق األرض عنه ويرجع إىل الدنيا احلسني بن
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عيل.»

(((

«إن أول من يكر يف الرجعة احلسني بن عيل ،ويمكث يف األرض
وعنهَّ :

أربعني سنة حتى يسقط حاجباه عىل عينيه».

(((

وعن اإلمام احلسني« :أكون أول من ينشق األرض عنه ،فأخرج خرجة يوافق

ذلك خرجة أمري املؤمنني وقيام قائمنا».

(((

«إن رسول اهلل وعل ًيا سريجعان».
وعن اإلمام الباقر - لبكري بن أعنيَّ :

(((

وعن اإلمام الصادق« :كأين بحمران بن أعني وميرس بن عبد العزيز خيبطان

الناس بأسيافهام بني الصفا واملروة».

(((

وعن اإلمام عيل...« :وليبعثنهم اهلل
أحياء من آدم إىل حممد كل نبي مرسل،
ً

يرضبون بني يدي بالسيف هام األموات واألحياء والثقلني مجي ًعا ...وإن يل الكرة بعد

الكرة والرجعة بعد الرجعة ،وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصوالت

والنقامت».

(((

وعن اإلمام الباقر« :كأين بعبد اهلل بن رشيك العامري عليه عاممة سوداء

وذؤابتاها بني كتفيه مصعدً ا يف حلف اجلبل بني يدي قائمنا أهل البيت يف أربعة آالف

مكربون ،ومكرون».

(((

((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .24
((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .18
((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .37
((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .37
((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .25
((( خمترص بصائر الدرجات  -احلسن بن سليامن احليل  -ص .33
((( اختيار معرفة الرجال  -الشيخ الطويس  -ج  - 2ص  481رقم .390
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أن يبقيه بعدي فأبى ولكنه قد
وعن اإلمام الصادق« :إنيّ سألت اهلل يف إسامعيل ْ

أعطاين فيه منزلة أخرى أنَّه يكون أول منشور يف عرشة من أصحابه ومنهم عبد اهلل بن

رشيك وهو صاحب لوائه».

(((

ويف رواية اإلرشاد عن اإلمام الصادق« :يخُ رج القائم من ظهر الكوفة سبعة

وعرشين رجال ،مخسة عرش من قوم موسى الذين كانوا هيدون باحلق وبه يعدلون،

وسبعة من أهل الكهف ،ويوشع بن نون ،وسلامن ،وأبا دجانة األنصاري ،واملقداد،

ومالكا األشرت ،فيكونون بني يديه أنصارا وحكاما»(((.
وهناك روايات أخرى ،نكتفي هبذا القدر منها.

النقطة التا�سعة :رجوع الإمام احل�سني ودوره؟
َّ
إن مما أكدته الروايات الرشيفة هو رجوع اإلمام احلسني ،وأنّه أول من سريجع

وتنشق األرض عنه ،ومن تلك الروايات الواردة يف هذا املجال ما روي عن أيب جعفر
«أن احلسني قال ألصحابه« :أبرشوا باجلنة ،فواهلل! إنّا نمكث ما شاء اهلل
الباقرّ :

بعد ما جيري علينا ،ثم خيرجنا اهلل وإياكم حتى يظهر قائمنا ،فينتقم من الظاملني وأنا

وأنتم نشاهدهم يف السالسل واألغالل وأنواع العذاب».

(((

أن اهلل أخرب رسول اهلل وبشرّ ه باحلسني قبل محله َّ
وورد َّ
وأن اإلمامة

تكون يف ولده إىل يوم القيامة ثم أخربه بام ُيصيبه من القتل واملصيبة يف نفسه وولده ثم
عوضه ْ
بأن جعل اإلمامة يف عقبه وأعلمه أنَّه ُيقتل ،ثم يرده إىل الدنيا وينرصه حتى يقتل

((( اختيار معرفة الرجال  -الشيخ الطويس  -ج  - 2ص  481رقم .391
((( اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص.386
((( موسوعة كلامت اإلمام احلسني - جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم - ص  498احلديث
.476
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ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا فيِ الأْ َ ِ
رض
﴿ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َعلىَ ٰ ا َّلذ َ
أعداءه ويملكه األرض وهو قولهَ :
ونَجع َلهم َأئِم ًة ونَجع َلهم ا ْل ِ ِ
((( (((
ني﴾ .
وارث َ
َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ُ ُ
وقد ذكر بعض العلامء َّ
بأن رجوعه هو من أجل:

 /1الوصول باألمة إىل هدفه الذي هنض من أجله وحالت الظروف دون وصوله

إليه «اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل...»

(((

 /2قيادة دولة اإلم��ام املهدي بعد قتله ،ولذلك ذكرت الرواية َّ
أن اإلمام

املهدي سيكون موته بعد استقرار معرفة الناس بأن هذا هو احلسني...

إن اإلصالح الذي ثار من أجله اإلمام احلسني غايته العدل والقسط ،وهو ما مل

تتح الفرصة املواتية لتحقيقه آنذاك ،وهو ما سيتم عىل يدي املهدي وسيكون لإلمام
احلسني دور يف ذلك أيض ًا.

 /3إنه هو الذي ييل أمر اإلمام املهدي بعد وفاته ،ألن الويص ال ييل أمره إال

الويص.

فهو من سيغسل اإلمام املهدي وييل أمره.
فقد روي َعن َعب ِد اهلل ب ِن ا ْل َق ِ
اس ِم ا ْل َب َط ِل َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل فيِ َق ْولِه َت َعالىَ :
ْ
ْ ْ
يل فيِ ا ْلكِ ِ
تاب َل ُت ْف ِسدُ َّن فيِ األَ ْر ِ
﴿و َق َض ْينا إِىل َبنِي إِسرْ ائِ َ
ض َم َّر َتينِْ ﴾ َق َالَ :قت ُْل َع يِ ِّل ْب ِن
َأ يِب َطالِ ٍ
ب و َط ْع ُن الحَْ َس ِن﴿ و َل َت ْع ُل َّن ُع ُل ًّوا َكبِري ًا﴾ َق َالَ :قت ُْل الحُْ َسينِْ َ ﴿ فإِذا
ول َب ْأ ٍ
اء َنصرْ ُ َد ِم الحُْ َسينِْ َ ﴿ ب َع ْثنا َع َل ْيك ُْم ِعباد ًا َلنا ُأ يِ
جاء َو ْعدُ ُأ مُ
س
والها﴾ َفإِ َذا َج َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الل الدِّ ِ
جاسوا خ َ
ون َوتْر ًا
يار﴾ َق ْو ٌم َي ْب َع ُث ُه ُم اهلل َق ْب َل ُخ ُروجِ ا ْل َقائمِ فَلاَ َيدَ ُع َ
َشديد َف ُ
((( القصص .5
((( تفسري القمي  -عيل بن إبراهيم القمي  -ج  - 2ص .297
((( الشيخ حممد السند يف حوار أجرته معه جملة اإلصالح احلسيني العدد الثاين ص .31
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ِ
وج ا ْل َقائِمُِ ﴿ :ث َّم َر َد ْدنا َلك ُُم ا ْلك ََّر َة
م َّم ٍد اَّإِل َق َت ُلوه
آل ِل حُ َ
َ
﴿وكان َو ْعد ًا َم ْف ُعوالً﴾ ُخ ُر ُ
ع َلي ِهم﴾ ُخروج الحُْ سينِْ  فيِ سب ِع ِ
ب لِك ُِّل َب ْي َض ٍة
َ ْ َ
ني م ْن َأ ْص َحابِه َع َل ْي ِه ُم ا ْل َب ْي ُض المُْ َذ َّه ُ
ُ ُ
َ
َ ْ ْ
َو ْج َه ِ
ُون فِيه َ
ون إِلىَ الن ِ
َّاس َأ َّن َه َذا الحُْ َسينْ َ َقدْ َخ َر َج َحتَّى لاَ َي ُش َّ
وأنَّه َل ْي َس
ك المُْ ْؤ ِمن َ
ان المُْ َؤ ُّد َ
ِِ
ان والحُْ ج ُة ا ْل َقائِم ب َأ ْظه ِر ِهمَ ،فإِ َذا اس َت َقر ِ
بِدَ َّج ٍ
ال ولاَ َش ْي َط ٍ
ت المَْ ْع ِر َف ُة فيِ ُق ُل ِ
ني
وب المُْ ْؤمن َ
َّ
ْ َّ
ُ َ ينْ َ ُ ْ
ُون ا َّل ِذي ُيغ َِّس ُله و ُي َك ِّفنُه ويحُ َ نِّ ُطه و َي ْل َحدُ ه فيِ ُح ْف َرتِه
اء الحُْ َّج َة المَْ ْو ُت َف َيك ُ
َأنَّه الحُْ َسينْ ُ َ ج َ
يِ
يِ
يِ
(((
ص.
ص اَّإِل ا ْل َو ُّ
الحُْ َسينْ َ ْب َن َع ٍّل،ولاَ َيل ا ْل َو يَِّ

�س�ؤال :كم هي مدة دولة الإمام املهدي(((؟
ينبغي علينا يف هذا املوضوع أن نُم ِّيز بني أمرين:
الأمر الأ َّول :مدَّ ة الدولة املهدوية العادلة:

وهنا يمكن القول َّ
ستبقى إ ٰىل يوم القيامة ،إذا الحظنا التايل  -مع
بأن الدولة
ٰ
االلتفات إ ٰىل َّ
أن املقصود من الدولة املهدوية ما يشمل حكم اإلمام املهدي وحكم
األئمة يف الرجعة :-
َّ

َّأوالً :ما ورد من َّ
عىل األرض ،ممَّا يعني عدم قيام
أن دولتهم هي آخر الدول ٰ

خرى بعدها.
دولة ُأ ٰ

يبقى
عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :ما يكون هذا األمر حت َّٰى ال ٰ
ثم يقوم
عىل الناس حت َّٰى ال يقول قائل :إنّا لو و ّلينا لعدلناّ ،
صنف من الناس اَّإل وقد و ّلوا ٰ

باحلق والعدل»(((.
القائم ِّ

يبق أهل بيت هلم دولة اَّإل ملكوا
وعن أيب جعفر ،قال« :دولتنا آخر الدول ،ولن َ

((( الكايف للكليني ج 8ص  206و  207ح .250
((( انظر :عىل ضفاف االنتظار -الشيخ حسني األسدي ص  276عنوان رقم ()105
((( الغيبة للنعامين /282 :باب  /14ح .53
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قبلنا ،اَّ
لئل يقولوا إذا رأوا سريتنا :إذا ملكنا رسنا مثل سرية هؤالء ،وهو قول اهلل:
ِ ِ ِ
ني﴾(((»(((.
﴿وا ْلعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
َ
ستبقى إ ٰىل يوم القيامة ،مثل احلديث القديس
ثاني ًا :ما ورد من تصـريح بكوهنا
ٰ
الرشيف« :وألُ َط ِّه َر َّن األرض بآخرهم من أعدائي ،وألُ َم ِّكنَّنَه مشارق األرض ومغارهبا،

وألُ َسخِّ َر َّن له الرياح ،وألُ َذلِ َل َّن له السحاب الصعاب ،وألُ َر ِق َّينَّه يف األسباب ،وألنصـرنَّه

ألديمن
ثم
َّ
عىل توحيديّ ،
بجندي ،وألمدنَّه بمالئكتي حت َّٰى تعلو دعويت وجيتمع اخللق ٰ
ملكه ،وألُ
إىل يوم القيامة»(((.
َّ
داولن األ ّيام بني أوليائي ٰ
ثالث ًاَّ :
��رى بعدها يعني رجوع األرض إ ٰىل الظلم واجلور ولو
أن قيام دولة ُأخ ٰ

بالتدريج ،وهذا خالف ما ورد من َّ
أن األرض ستكون هنايتها بيد الصاحلني ،األمر
الذي يستدعي قيام مهدي آخر ل ُيح ِّقق هذا الوعد اإلهلي ،ومن الواضح أنَّه ال مهدي

حممد.
بعد مهدي آل ّ

الأمر الثاين :مدَّة ملك الإمام املهدي:
والروايات الواردة يف هذا املجال جاءت بلفظ« :يملك القائم».
وقد اختلفت الروايات يف حتديد تلك املدَّ ة بني سبع وثامن وتسع وتسع عرشة سنة

وأشهر ًا وسبعني وثالثامئة وتسع سنني.

وقد يكون سبب اختالف الروايات يف حتديد هذه املدَّ ة راجع ًا إ ٰىل أحد األُمور

التالية:

أ  -إمكان حصول البداء يف هذه املدَّ ة.

((( األعراف128 :
((( الغيبة للطويس 472 :و /473ح .493
((( علل الرشائع للصدوق  /7 :1باب  /7ح .1
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ب َّ -
أن الصحيح منها رواية واحدة يف علم اهلل تعا ٰىل ذكرت مدَّ ة مع َّينة ،ولكن

نحن ال نعلمها لسبب وآخر.

تعمد إخفاء أهل البيت املدَّ ة احلقيقية لسبب ما ،ولع َّله إشارة إ ٰىل أنَّه
جّ -

املهم أنَّه س ُيث ِّبت أركان
ليس مهماًّ طول الفرتة التي يملك هبا اإلمام املهدي ،بل ُّ

احلق قيد أنملة.
الدولة العادلة ،ليستلمها من بعده من
يستمر هبا من دون أن يزيغ عن ِّ
ُّ

واألرجح من هذه الروايات هي الروايات التي قالت :إنَّه يملك ثالثامئة وتسع

ألنا واردة يف كتبنا ،وأكثر الروايات األُخر واردة يف كتب العا َّمة.
سنني ،هَّ

«إن القائم يملك ثالثامئة وتسع سنني كام
فعن أيب اجلارود ،قال :قال أبو جعفرَّ :
لبث أهل الكهف يف كهفهم ،يمأل األرض عدالً وقسط ًا كام ُملِئَت ظل ًام وجور ًا.(((»...

�س�ؤال :من الذي يلي �أمر املع�صوم؟
إذا كان الويص ال ييل أمره إال الويص ،فعند موت اإلمام املهدي ييل أمره اإلمام

احلسني ،فإن مات اإلمام احلسني من الذي ييل أمره؟

لو قيل :يأيت بعده أمري املؤمنني وهو الذي ييل أمره وهكذا ،إذا وصلنا إىل آخر

معصوم بحيث ال يرجع بعده معصوم آخر ل َييل أمره ،فمن الذي يغسله؟
اجلواب :نذكر أمرين:

األول :هل َّ
إن قاعدة (ال ييل أمر املعصوم إال املعصوم) قاعدة عقلية؟

للتوضيح :القاعدة العقلية هي القاعدة التي ال ختتلف وال تتخلف ،كمجموع

زوايا املثلث التي تساوي  180درجة ،فال يمكن ْ
أن ختتلف باختالف الظروف والزمان
واملكان ،كام ال يمكن أن تتخلف فيكون ٌ
مثلث ما من املثلثات جمموع زواياه أقل أو أكثر

((( الغيبة للطويس 473 :و /474ح .496
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أمر حمال ،ال خيتلف يف ذلك وال يتخلف وال
من  180درجة .وكاجتامع النقيضني فهو ٌ

يقبل االستثناء.

ومعه ،فمن الواضح َّ
أن قاعدة (ال ييل أمر املعصوم إال املعصوم) هي ليست

صح التعبري ،بمعنى أننا وجدنا أن من عالمات
قاعدة عقلية ،وإنَّام هي قاعدة عادية إن ّ

اإلمام الالحق أنه يغسل ويصيل عىل اإلمام السابق ،وهو كام ذكر يف الروايات الرشيفة،
لذلك عندما تويف اإلمام احلسن العسكري خرج جعفر ليصيل عليه ،فخرج اإلمام
املهدي وكان صب ًيا وعمره مخس سنوات وقال« :تأخر يا عم ،فأنا أحق بالصالة عىل

أيب» ،فتأخر جعفر ،وقد أربد وجهه واصفر.

(((

فهي قاعدة عاد ّية ال عقلية ويمكن ْ
أن ختتلف وتتخلف.

الثاين :نحن نؤمن َّ
شخصا الئ ًقا لييل أمر املعصوم األخري.
بأن اهلل سيهيئ
ً
تنبيه:

يظهر من الروايات الرشيفة التايل:
/1أن انتظار الفرج بمعناه الصحيح الذي تقدم الكالم عنه تفصيالً ،جيعل املؤمن

مهيئ ًا ومرشح ًا ليكون من الراجعني.

بأن سؤاالً كان ي ِ
رصحت بعض الروايات َّ
قلق مضاجع بعض املؤمنني يف
ُ
َّ /2

لألئمة بالسؤال عنه ،وهو أنه
توجهوا
زمن املعصومني ،لذلك كانوا قد َّ
َّ
ما هو مصري املؤمن املنتظر الذي مات قبل الظهور وهو يأمل أن ُيدرك ظهور مواله

احلجة؟

ِ
ربد الغليل.
األئمة جواب ًا ُيثلج الصدور و ُي ِّ
ألقى إليهم َّ
وقد ٰ

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  475ب.43
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َّ
إن املؤمن املنتظر إذا مات قبل ظهور اإلمام املهدي فإنَّه س ُي َّ
بشـر بذلك وهو يف

قربه ،وقد يخُيرَّ يف الرجوع إ ٰىل الدنيا لنصـرة القائم.

وهذا ما أشارت إليه الروايات الرشيفة ،فقد روي عن اإلمام الصادق - وهو

يبقى مؤمن م ِّيت اَّإل دخلت عليه تلك
يتحدَّ ث عن زمن الظهور املبارك  ...« :-وال ٰ

الفرحة يف قربه ،وذلك حيث يتزاورون يف قبورهم ويتبارشون بقيام القائم.(((»

املفضل بن عمر ،قال :ذكرنا القائم ومن مات من أصحابنا ينتظره ،فقال
وعن َّ
لنا أبو عبد اهلل« :إذا قام ُأتِ ٰى املؤمن يف قربه فيقال له :يا هذا! إنَّه قد ظهر صاحبك،
فإن تشأ أن تلحق به فاحلق ،وإن تشأ أن تقيم يف كرامة ر ِّبك فأقم»(((.

احلق دولة إذا جاءت
وإن ألهل ّ
ويف نفس السياق جاء عن اإلمام الباقرَّ ...« :

األعىل ،وإن
ولاّ ها اهلل ملن يشاء منّا أهل البيت ،فمن أدركها منكم كان عندنا يف السنام
ٰ

قبضه اهلل قبل ذلك خار له.(((»...

فقوله« :خار له» ُيراد منه ما أشارت له الرواية السابقة من التخيري بني البقاء

أو الرجوع ،واهلل العامل.

((( الغيبة للنعامين /323 :باب  /20ح .5
((( الغيبة للطويس 458 :و /459ح .470
((( الغيبة للنعامين /201 :باب  /11ح .2
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ثال ًثا :اخلطوط العامة لدعاوى ال�سفارة واملهدوية:
راب ًعا :كيف نواجه مدّعي ال�سفارة �أو املهدوية؟

244

245

246
246

247
249

األمر األول :متابعة الظروف التي أحاطت باملدّ عي.

249

األمر الثالث :النظر يف مدى مطابقة دعوى مدّ عي السفارة...

250

األمر الثاين :الرت ُّيث يف تصديق الدعوى.

األمر الرابع :املطالبة بإقامة الكرامة.

خام�سا :طرق النقا�ش يف الق�ضايا املهدوية.
ً
الطريق األول :الطريق الفكري.

املثال األول :دعوى سفارة أمحد بن إسامعيل.

املثال الثاين :خروج اليامين من البرصة ال من اليمن.

249
251

252
252

253

254

الطريق الثاين :الطريق اخلطابي.

255

تطبيق يف القض َّية املهدوية:

257

ايوتحملا
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الطريق الثالث :طلب الكرامة أو املعجزة.

258

الطريق اخلامس :االستهزاء.

263

الطريق الرابع :اإلمهال.

�ضرورة الق�ضية املهدوية

261
267

اً
267
�أول� :إثبات �ضرورة الق�ضية املهدوية للعامة من امل�سلمني.
268
الدليل العقلي :دليل نق�ض الغر�ض.
269
وعو ٌد �إلهية...
ثان ًيا� :إثبات �ضرورة الق�ضية املهدوية ملعتنقي �سائر الديانات الإلهية الأخرى273 .
�شخ�صية الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف بني املدر�ستني

275

املطلب الأول� :أهم الفروق بني املدر�ستني يف �شخ�صيته.
املطلب الثاين :من �أدلة والدة الإمام املهدي.

275
277

اً
أول :العامة ووالدة اإلمام املهدي 

ثان ًيا :من �أدلة الإمامية على والدة الإمام املهدي.
املطلب الثالث :طول عمر الإمام.

277

279
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 /1الدليل الرشعي:

284

 /3الدليل التارخيي:

286

 /2الدليل الطبي:
االنتظار املهدوي

املطلب الأول :ف�ضل االنتظار
املطلب الثاين :الفوائد الرتبوية لالنتظار.
املطلب الثالث :معنى االنتظار.

285
287

287
290
292
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الأمر الأول :ما معنى االنتظار؟ وملاذا كان �أف�ضل الأعمال؟

292

العنرص األول :العنرص االعتقادي.

293

العنرص الثالث :العنرص السلوكي.

294

العنرص الثاين :العنرص الفقهي.

العنرص الرابع :االستعداد العميل.

الأمر الثاين :بيان املراد من روايات لزوم البيت.
الأمر الثالث :مفاهيم مغلوطة لالنتظار.
األول :االنتظار يعني السكون.

الثاين :االنتظار بنرش الفساد ألجل تعجيل الفرج.

ال َغيبـة املهدوية

املطلب الأول :علل الغيبة واحلكمة منها.
أ) اخلوف من القتل:
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295

296
300
301

301
305

305
307

ب) التمييز والتمحيص:

307

د) السنن التارخيية:
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ج) حتَّى ال يبايع ظامل ًا:

هـ) أن ال تضيع ودائع اهلل:

و) قبائح أعامل العباد ،وفضائح أفعاهلم ،ممَّا ُيس ِّبب ق َّلة ...

ز) إظهار عجز من يسعى لإلصالح الكامل من غري ...

املطلب الثاين :معنى الغيبة.
�إ�شارة:
املطلب الثالث :فائدة الغائب والغيبة.

307
308
308
309

310
312
313

ايوتحملا

الفائدة من �أ�صل ظاهرة الغيبة.
كيف لنا �أن نمُ ّيز املهدي احلقّ ؟

النحو الأوَّل :طرق ت�شخي�صية:
النحو الثاين :طرق تقريبية:
�إ�شــارة :يف بع�ض ال�صفات املخت�صة بالإمام املهدي:
عالمات الظهور

عالمات الظهور ق�سمان:
لعالمات الظهور فهامن:

�إ�شــارةٌ مه ّمــَة:
العالمة الأُوىل والثانية :ال�سفياين واخل�سف يف البيداء:
وحتركه:
املوقف َّ
األول :مبدأ ظهوره ّ

املوقف الثاين :بعثه باجليش خلف املهدي واخلسف به:

املوقف الثالث :القضاء عليه:

العالمة الثالثة :اليماين:
أسئلة وأجوبة مفيدة:

العالمة الرابعة :ال�صيحة:
العالمة اخلام�سة :قتل النف�س الزكية:
� ٌ
أ�سئلة حول الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�شريف

ال�س�ؤال الأول :ما هو �سالح الإمام املهدي� إذا ظهر؟
إشارة:
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323
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330
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338
341

341
345

وق�صاب �أرواح؟ �أو هو داعي ُة �سالم؟! 345
ال�س�ؤال الثاين :هل املهدي قاتلٌ �سفاح ّ
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اخلطوة األوىل :ركائز الدولة إدار ًيا.

345

/2السلطة التنفيذية.

346

/1السلطة الترشيعية

/3السلطة القضائية.

345

346

اخلطوة الثانية :ملاذا خياف البعض من ظهور اإلمام املهدي؟

347

/1السفياين:

348

اخلطوة الثالثة :من هم الذين سيقتلهم اإلمام املهدي؟

/2البرتية.

/3ذراري قتلة اإلمام احلسني:

اخلطوة الرابعة :اإلما ُم داعي ُة سالم.

�ضمانات االنت�صار املهدوي

348

351
353

355
359

الضامن األول :قوة مصادر القضية املهدوية.

359

الضامن الثالث :الرتكيبة االستثنائية للقيادة واجليش.

363

اجلهة الثانية :اجليش.

366

الضامن الثاين :عنرص املباغتة:

اجلهة األوىل :شخصية القائد:

األول :أصحاب األلوية:
القسم َّ

360
363

366

املكرمة:
القسم الثاين :اجليش الذي سيخرج به من مكّة َّ

366

املفردة األوىل :الصيحة:

369

الضامن الرابع :مساندة العنرص الغيبي لتلك القضية:
املفردة الثانية :اخلسف يف البيداء.

367
369

ايوتحملا
املفردة الثالثة :الرعب:
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369

املفردة الرابعة :بعض خصائص اإلمام:

369

املفردة السادسة :إحياء بعض املوتى وحضورهم يف ركبه:

372

املفردة اخلامسة :نرصته باملالئكة.

عقيدتنا يف الرجعة

النقطة الأوىل :معنى الرجعة.
تفسري آخر للرجعة ومناقشته:
ٌ

النقطة الثانية :القيمة االعتقادية للرجعة.
النقطة الثالثة :هل الرجعة �أمر ممكن �أو م�ستحيل؟
األوىل :أن تكون خمالف ًة لرضورة عقلية.
ٍ
لرضورة نقلية.
الثانية :أن تكون خمالف ًة

خارجا �أو �إنه باقٍ يف حيز الإمكان؟
النقطة الرابعة :هل الرجعة �أم ٌر واق ٌع ً
النقطة اخلام�سة :ا�ستدالل �آخر على الرجعة قر�آن ًيا.
التفسري األول:

التفسري الثاين:

371
373

376
377
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379
379

380
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382
383
383

383
النقطة ال�ساد�سة :حماولة الكيد بالت�شيع من خالل القول بالرجعة.
384
النقطة ال�سابعة :ما هي فل�سفة الرجعة؟
النقطة الثامنة :هل ذكرت الروايات ال�شريفة �أ�سماء بع�ض الذين يرجعون؟ 385
386
النقطة التا�سعة :رجوع الإمام احل�سني ودوره؟
سؤال :كم هي مدة دولة اإلمام املهدي؟

الأمر الأوَّل :مدَّة الدولة املهدوية العادلة:
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األمر الثاين :مدَّ ة ملك اإلمام املهدي:

�س�ؤال :من الذي يلي �أمر املع�صوم؟
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