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الحمد هلل رب العالميف.

المقدمة

كالصبلة كالسبلـ عمى منقذ البشرية ،كأمميا المكعكد عمى مر األجياؿ

كالدىكر  ..محمد بف عبد اهلل  ،الذم مؤل األرض عدالن كرحمة بعد أف

ممئت جك انر كظممان .كعمى آلو ..أصحابو كأتباعو في كؿ زماف كمكاف..
أكلئؾ الذيف يصمحكف ما أفسد الناس ،كيجددكف لؤلمة دينيا ينفكف عنو

تحريؼ الغاليف ،كانتحاؿ المبطميف كتأكيؿ الجاىميف ،كيسيركف بو إلى
األماـ حيان نابضان ،كغضان طريان رغـ جمكد المتعصبيف ،كتعصب

الجامديف.

كبعد ..
فاالعتقاد بقدكـ (مخمص) يمؤل األرض عدالن بعد أف ممئت جك انر

قديـ قدـ الديانات في تأريخ البشر ..فإف لو أصبلن في الكحي النازؿ مف
السماء .لكف خياالت اإلنساف كأفكاره الحالمة ،كضغكطات الحياة

كتكرر اإلخفاقات أضفى عمى ىذا (األصؿ) كثي انر مف الظبلؿ
كاالمتدادات ،كتكسعت فيو حتى خرجت بو ،كزحزحتو بعيدان عنو!

أما األصؿ فقد جاء ذكره في قكلو تعالىًَ( :إِرْ أَخَزَ انهَّوُ يِْثَبقَ اننَّجِِّْنيَ

نًََب آرَْْزُكُىْ يٍِْ كِزَبةٍ ًَحِكًَْخٍ ثُىَّ جَبءَكُىْ سَعٌُلٌ يُصَذِّقٌ نًَِب يَؼَكُىْ نَزُؤْيِنٍَُّ ثِوِ
ًنَزَنْصُشََُّوُ لَبلَ أَأَلْشَسْرُىْ ًَأَخَزْرُىْ ػَهََ رَنِكُىْ إِصْشُِ لَبنٌُا أَلْشَسََْب لَبلَ فَبشْيَذًُا ًَأََب
يَؼَكُىْ يٍَِ انشَّبىِذٍَِّ) (آؿ عمراف.)ٛٔ:
كبشر بيذا الرسكؿ جميع النبييف مف قبمو  ،كآخػرىـ المسيح
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الذم خاطب قكمو فقاؿَّ( :ب ثَنِِ إِعْشائْمَ إَِِِّ سَعٌُلُ انهَّوِ إِنَْْكُىْ يُصَذِّلبً

نًَِب ثٍََْْ َّذََُّ يٍَِ انزٌَّْسَاحِ ًَيُجَشِّشاً ثِشَعٌُلٍ َّأْرِِ يٍِْ ثَؼْذُِ اعًُْوُ أَحًَْذُ) (الصؼ.):
ككاف الييكد يبشركف بو أنفسيـ ،كيكعدكف بو عدكىـ ،كينتظركف بو

يكـ الخبلص .فكانكا كمما غمبيـ العرب تكعدكىـ بوَّ( :غْزَفْزِحٌٌَُ ػَهََ
انَّزٍَِّ كَفَشًُا فَهًََّب جَبءَىُىْ يَب ػَشَفٌُا كَفَشًُا ثِوِ فَهَؼْنَخُ انهَّوِ ػَهََ انْكَبفِشٍَِّ)
(البقرة.)ٜٛ:

كلقد صدؽ اهلل كعده فبعث النبي الخاتـ محمدان 

فمف آمف بو نجا

كحاز عمى الخبلص ،كمف كفر بو ضؿ فكاف مف اليالكيف.

لقد تصكر الييكد أف النبي الخاتـ (المخمص) سيبعث مف بينيـ.

كاعتقدكا أف خبلصيـ عمى يده سيككف عمى طريقة( :ارْىَتْ أَْذَ ًَسَثُّكَ
فَمَبرِال إََِّب ىَبىُنَب لَبػِذًٌَُ) (المائدة.)ٕٗ:
فمما جاء (المخمص) عمى غير ما يتخيمكف كيشتيكف كفركا بو،
فمعنة اهلل عمى الكافريف .كعادكا يمنكف النفس بػ(مخمص) آخر كما
يتخيمكف كيشتيكف ،أطمقكا عميو اسـ (ممؾ السبلـ)! كىا قد مر بيـ

أكثر مف أربعة عشر قرنان كلـ يسعفيـ القادـ المكعكد (عج)!
أما النصارل فاعتقدكا بمجيء المسيح

ينتظركنو إلى اليكـ.



مرة أخرل ،فيـ

كالتقت العقيدتاف الييكدية كالنصرانية عمى أصؿ فكرة القادـ

المخمص عندىـ  -خصكصان بعد مجيء مارتف لكثر منذ أربعة قركف -
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كترككا تحديد شخصيتو لمزمف .كقالكا :يكفينا اآلف االتفاؽ عمى أصؿ

المبدأ ،فمنعمؿ عمى تييئة الظركؼ لمجيئو ،كنترؾ التفاصيؿ إلى

حينيا.

كىكذا التقى الييكد كالنصارل  -أك الصياينة مف الطرفيف  -عمى

حرب المسمميف ،كاتفقت جيكدىـ عمى سمب فمسطيف.

كلقد تسمؿ أصؿ ىذه الفكرة قديمان  -بفعؿ دخكؿ بعض الييكد ككثير

مف النصارل في اإلسبلـ ،كتكاجد الكثيريف منيـ في أكساط المسمميف -

إلى المسمميف أنفسيـ ،كظيرت بأشكاؿ تتكافؽ – بصكرة أك أخرل  -مع
طبيعة دينيـ!

كتمقفت الفكرة رؤكس الفرؽ كالطكائؼ ،كقامػكا بنشرىا كاشاعتيا بيف

العكاـ ،كدعمكىا بركايات منسكبة إلى النبي 

لتظير في أكساطيـ

ب اسـ (الميدم) أك (الميدم المنتظر) أك (الغائب)! مف أجؿ تحقيؽ
مآرب سياسية في مقابؿ السمطة الحاكمة .فالسبأية ادعت ميدكية عمي
بف أبي طالب كقالت بغيبتو .كالكيسانية ادعت ذلؾ في محمد بف عمي.

كعبد اهلل بف الحسف ادعى الميدكية لكلده محمد ،كلقبو بػ(النفس
الزكية) .كىكذا !..كقد جرت بسبب ىذه العقيدة حركب ككيبلت ..كفتف
كانشقاقات ال يعمـ آثارىا كمدل ما جمبتو عمى األمة مف أضرار إال اهلل!
كتنازعت الفرؽ المختمفة (الميدم) فيما بينيا .حتى العباسيكف ادعكا

أف (الميدم) منيـ! ككضع أشياعيـ الركايات فيو .كيبدك أنيـ  -مف
ىذا الباب  -لقبكا بعض خمفائيـ بػ(الميدم) ك(اليادم) ك(الرشيد)

كما أشار إلى ذلؾ األستاذ أحمد أميف في كتابو (الميدم كالميدكية).
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كلـ يستغؿ فكرة (الميدم) أحد أك طائفة كما استغميا الفرس! كىك

عندىـ رجؿ مف آؿ كسرل ينتقـ ليـ فيقتؿ العرب ،كيعيد إمبراطكرية

فارس ،كيتخذ مف العراؽ عاصمة لممكو ،كيمحقو بإيراف كيعيده كما كاف
مف قبؿ كالية تابعة ليا .كسترل تفصيؿ ىذا في آخر الكتاب .كحتى
تركج ىذه الخزعببلت اخترعكا ليا ركايات كثيرة نسبكىا إلى كبار أئمة

البيت العمكم ،كنشركىا باسميـ بيف عكاـ الناس.

كتسممت ركايات إلى الدكاكيف الحديثية عند أىؿ السنة – ليس مف

بينيا الصحيحاف  -فييا تمميح أك تصريح بذكر (الميدم) ،شاعت

بينيـ حتى صارت عقيدة عند جميكرىـ .في الكقت الذم قد اجتاحت

فيو ىذه الفكرة أغمب الفرؽ الشيعية ،فأطمقكا لقب (الميدم) عمى الكثير
مف رمكزىـ .حتى إذا مات الحسف العسكرم دكف كلد ظاىر يخمفو

ادعت الفرقة التي كانت تقكؿ بػ(إمامتو) أف لو كلدان اسمو محمد ،كقد

اختفى خكفان عمى نفسو ،كسيظير قريبان فانتظركه.

كلما طاؿ بو العيد ،كامتدت فترة غيبتو أكثر مف ثمانيف عامان،

كأيسكا مف مجيئو تحير أكثرىـ كنكص عف اإليماف بو .كقد سميت ىذه

الفترة المضطربة في كتبيـ بػ(عصر الحيرة) .لكف قسمان منيـ قاؿ
بػ(ميدكيتو) ك(غيبتو) ككجكب انتظاره .كأطمقكا عميو لقب (الميدم

المنتظر).

َب ْي َد أف المشكؿ أف ىؤالء لـ يتكقفكا بو عند ىذا الحد كما تكقؼ
القائمكف بمثمو مف أىؿ السنة الذيف لـ يتجاكزكا في االعتقاد بو دائرة

فركع العقيدة التي يسكغ فييا االختبلؼ .حتى أكلئؾ الذيف قالكا بتكاتر
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األحاديث الكاردة فيو ،ىـ يعممكف أف ىذا التكاتر مختمؼ فيو ،فاالعتقاد
بو كاجب عمى مف صحت عنده األحاديث .أما مف لـ تصح عندىـ فبل

كجكب عمييـ ،كال حرج في عدـ التسميـ باالعتقاد بو .كالشأف فيو

كالشأف في جميع المسائؿ الفركعية المختمؼ فييا اعتقاديةن كانت أـ
عممية .ىذا مع عدـ تحديد شخصيتو.
أما الشيعة االثنى عشرية فقد زادكا فحددكا شخصو ،كسمكه باسمو.

كلـ يكتفكا بيذا حتى جعمكا االعتقاد بو مف أصكؿ الديف التي ال يستقيـ

اإليماف إال بيا :فمف جحده أك أنكره فيك كافر كف انر أكبر يخرجو مف
الممة ،كيبيح دمو!

كال شؾ أف اعتقادان ىذه منزلتو ،كعقيدة بيذا المستكل مف الخطكرة ال
بد أف نجد ليا أصبلن في القرآف منصكصان عميو صراحة ال تقبؿ الشبية

أك التأكيؿ .كما ىك الشأف في جميع أصكؿ الديف.

فإف كانت ىذه العقيدة مصرحان بيا في القرآف العظيـ فيي كما ىي
عند معتنقييا .كاال فيي – في أحسف أحكاليا  -ظف يييـ بو صاحبو ال
يتجاكز حدكد الفرعيات.

فإذا طغى بو ظنو فاعتقده مف ضركريات الديف الكاجب اعتقادىا

عمى جميع المسمميف فيذا – لعمرك اهلل  -الضبلؿ المبيف .ال سيما إذا

دفعو ذلؾ االعتقاد إلى االعتداء عمى حرمات المخالفيف ،أك اعتقد

كجكب ذلؾ أك جكازه.

كفي ىذه الرسالة المختصرة نقاش مستفيض في ضكء نصكص

الكحي الكريـ كمنيجو الحكيـ ليذه العقيدة الخطيرة.
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كليعمـ القارئ – بعد ذلؾ  -أننا نمر في ظرؼ عصيب ندفع فيو

الثمف باىضان مف دمائنا كأمننا ،كحريتنا كخبزنا بسبب مؤامرات تتكئ

عمى فتاكل ظالمة تقكـ عمى عقائد كأفكار آف بنا األكاف ألف نناقشتيا

بصراحة ككضكح ،مف دكنما لؼ كال دكراف ،بعيدان عف المجامبلت
كالمزايدات التي ال تنفؽ إال في سكؽ النفاؽ السياسي .كنحف نربأ بديننا

أف يككف مسرحان لممداىنات ،كسكقان رائجان لممجامبلت كالمزايدات.

السبت

ٕٕ محرم ٕ٘ٗٔ
ٖٔ آذار ٕٗٓٓ
األنبار

الميدي كما يراه الشيعة االثنى عشرية
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منزلة اإليمان بـ(الميدي المنتظر)

اإليماف بػ(الميدم المنتظر محمد بف الحسف العسكرم) ىك الحد

الفاصؿ ،كاألصؿ الفارؽ بيف الشيعة االثني عشرية كغيرىـ مف الشيعة

اإلمامية ،مف جية .كىك إحدل العقائد الكبرل التي تفصؿ بينيـ كبيف
عامة المسمميف مف جية أخرل.

كاذا عممت أف انييار ىذا االعتقاد معناه انييار الكجكد الشرعي ليذه

الطائفة التي تمثؿ أغمبية الشيعة اإلمامية في عصرنا  -كالتي يقرب

عددىا مف سبعيف مميكنان(ٔ) ،متفرقيف عمى دكؿ العالـ السيما إيراف
كأذربيجاف كالعراؽ كلبناف  -كانييار جميع األحكاـ المترتبة عميو .كمنيا
كالية الفقيو ،كنظاـ الحكـ الحالي في إيراف ،كالمكارد المالية اليائمة التي

تجنى باسـ (الميدم) .بؿ ال شيعة اثنى عشرية أساسان ببل كجكد ليذا
(الميدم) -عممت منزلة ىذا االعتقاد كخطكرتو لدل ىذه الطائفة.
تكفير مميار ونصف مميار مسمم
كمما يزيد ىذا االعتقاد خطكرة أف اإلمامية االثنى عشرية لـ يتكقفكا

عند اعتباره أحد أركاف اإليماف عندىـ .بؿ تجاكزكا ذلؾ إلى التصريح
بتكفير غير المعتقديف بو! كىـ ما يقرب مف مميار كنصؼ مف

المسمميف مف أىؿ السنة كالجماعة ،فضبلن عف غيرىـ مف طكائؼ

الشيعة اإلمامية كالزيدية كاالسماعيمية .فإف ىؤالء جميعان كفار حسب

اعتقاد الطائفة االثني عشرية .بؿ صرحكا  -ببل أدنى شبية -

(ٔ) ليست ىذه إحصائية دقيقة .فقد يزيدكف عمى ىذا العدد قميبلن أك يقمكف.
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باستحبلؿ دماء مف خالفيـ في ىذا االعتقاد كأمكاليـ ،ككجكب لعنيـ

كالبراءة منيـ ،كالكقيعة بيـ باتياميـ كذبان كزك انر .كأما غيبتيـ كالطعف

فييـ فمف أحؿ الحبلؿ كأكجب الكاجبات!!

كيكفينا في ىذا المقاـ االستشياد بفتكل مرجع كبير مف مراجع

الطائفة االثني عشرية كىك (األستاذ األكبر كآية اهلل العظمى) – كما

يمقبكنو  -مرجع الطائفة أبك القاسـ الخكئي زعيـ الحكزة النجفية عمى
عيده .يقكؿ ىذا صراحان بكاحان جيا انر نيا انر:
(( المراد مف المؤمف مف آمف باهلل كبرسكلو كباألئمة االثنى عشر
(عمييـ السبلـ) :أكليـ عمي بف أبي طالب (ع) كآخرىـ القائـ الحجة

المنتظر عجؿ اهلل فرجو كجعمنا مف أعكانو كأنصاره .كمف أنكر كاحدان
منيـ جازت غيبتو لكجكه:
الكجو األكؿ :أنو ثبت في الركايات كاألدعية كالزيارات جكاز لعف

المخالفيف ،ككجكب البراءة منيـ كاكثار السب عمييـ كاتياميـ كالكقيعة

فييـ أم غيبتيـ ألنيـ مف أىؿ البدع كالريب .بؿ ال شبية في كفرىـ.
ألف إنكار الكالية كاألئمة حتى الكاحد منيـ ،كاالعتقاد بخبلفة غيرىـ

كبالعقائد الخرافية كالجبر كنحكه يكجب الكفر كالزندقة .كتدؿ عميو
األخبار المتكاترة الظاىرة في كفر منكر الكالية

ككفر المعتقد بالعقائد المذككرة كما يشبييا مف الضبلالت )) (.)1

كيقكؿ عمي الميبلني :ليس بحث الميدم كخركجو مما يمحؽ بباب

اإلمامة ،بؿ إنو مف صمب باب اإلمامة ،فإنو اإلماـ الثاني عشر

المنصكص عميو مف النبي األكرـ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ،
(ٔ)

مصباح الفقاىة. ٖٕٖ/ٔ ،
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عد
كاألحاديث بو متكاترة كاالعتقاد بو مف ضركريات الديف ،فمف أنكره ّ
مف المرتديف(ٔ).
تحميل دم منكر (الميدي)

كأما استحبلؿ الدـ فتفيض بو المصادر المعتمدة .يقكؿ الشيخ

يكسؼ البحراني تحت عنكاف :حؿ دـ الناصب كمالو:

اعمـ أنو قد استفاضت األخبػار عنيػـ  -سبلـ اهلل عمييـ  -بحل

دماء أولئك المخالفين وحل أمواليم ..فركل الشيخ (أم الطكسي) في

الصحيح عف حفص بف البخترم عف أبي عبد اهلل(ع) قاؿ :خذ ماؿ

الناصب حيثما كجدتو كادفع إلينا الخمس/تيذيب األحكاـ ٗ..ٕٕٔ :

كركل الصدكؽ في كتاب العمؿ الصحيح عف داكد بف فرقد قاؿ :قمت

ألبي عبد اهلل (ع) :ما تقكؿ في قتؿ الناصب؟ قاؿ :حبلؿ الدـ(ٕ).

أدلة الشيعة القرآنية عمى عقيدة(الميدي)

ال شؾ أف اإليماف بيذا المعتقد العظيـ الذم ال يقكـ اإليماف إال بو

فإذا انيدـ انيدـ اإليماف كصار صاحبو كاف انر حبلؿ الدـ كالماؿ  -ال بد
أف يثبت أكالن مف خبلؿ صريح آيات الذكر الحكيـ.
كاإلمامية االثنى عشرية يعرفكف مف خبلؿ النظرية كالكاقع أف ىذه

اجيكف بو أثناء النقاش مف المخالؼ كالمكالؼ.
الحقيقة ىي أكؿ شيء يك َ
فبل بد مف تحضير جكاب .فبل مفر إذف مف االحتجاج بالقرآف .كقد

جربكا ذلؾ كحاكلكا  -عمى مر العصكر  -أف يظفركا بما يشفي العمة
(ٔ) اإلمامة في أىـ الكتب الكبلمية ،عمي الميبلني ص.ٕٜٚ
(ٕ)

الشياب الثاقب في بياف معنى الناصب ،ص  ،ٕ٘ٚالشيخ يكسؼ البحراني.
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كيركم الغمة فمـ يرجعكا إال بيذه اآليات ،التي مف الظمـ لمحؽ كالعمـ

كالحقيقة أف نصنفيا  -مف حيث الداللة عمى ىذا المكضكع  -حتى في
باب المتشابيات! كال شؾ  -بالنسبة لكؿ عاقؿ منصؼ  -أف االستدالؿ

بيذه اآليات عمى ىذا االعتقاد نكع مف االفتراء عمى اهلل جؿ كعبل:

ًَٔ -لَضَْْنَب إِنََ ثَنِِ إِعْشائْمَ فِِ انكِزَبةِ نَزُفْغِذٌَُّ فِِ األسْضِ يَشَّرٍَِْْ ًنَزَؼْهٍَُّ ػُهٌُّاً
كَجِرياً* فَئِرَا جَبءَ ًَػْذُ أًُالىًَُب ثَؼَثْنَب ػَهَْْكُىْ ػِجَبداً نَنَب أًُنِِ ثَأْطٍ شَذِّذٍ فَجَبعٌُا
خِاللَ انذَِّّبسِ ًَكَبٌَ ًَػْذاً يَفْؼٌُالً*ثُىَّ سَدَدََْب نَكُىُ انْكَشَّحَ ػَهَْْيِىْ ًَأَيْذَدََْبكُىْ ثِأَيٌَْالٍ ًَثَنِنيَ
ًَجَؼَهْنَبكُىْ أَكْثَشَ َفِرياً( اإلسراء.)ٙ-ٗ:

عمىاعتبار أف ىذه اآليات نزلت في القائـ ،أم الميدم المنتظر(ٔ).

ٕ -فَبعْزَجِمٌُا انْخَْْشَادِ أٍََّْ يَب رَكٌٌَُُا َّأْدِ ثِكُىُ انهَّوُ جًَِْؼ ًب( البقرة.)ٔٗٛ:

عمى اعتبار أف المخاطب باآلية أصحاب القائـ(ٕ).

ٖ -حَزََّ َّزَجٍَََّْ نَيُىْ أََّوُ انْحَ ُّك( فصمت .)ٖ٘:أم خركج القائـ(ٖ).
ني أم عند خركج القائـ(ٗ).
ًٗ -نَزَؼْهًٍََُّ َجَأَهُ ثَؼذَ حِ ٍ
ًَ٘ -لُمْ جَبءَ انْحَكُّ ًَصَىَكَ

انْجَبطِمُ

الباطؿ(ٔ).
(ٔ) الكافي  -الركضة .ٔٚ٘/ٛ
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكافي – الركضة .ٕٙٓ/ٛ
الكافي – الركضة .ٖٕٔ/
الكافي – الركضة .ٕٖٜ/
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فإذا قائـ القائـ ذىبت دكلة

  -ٙفَهًََّب أَحَغٌُّا ثَأْعَنَب إِرَا ىُىْ يِنْيَب َّشْكُضٌٌَُ * ال رَشْكُضٌُا ًَاسْجِؼٌُا إِنََ يَب

أُرْشِفْزُىْ فِْوِ ًَيَغَبكِنِكُىْ نَؼَهَّكُىْ رُغْأَنٌٌَُ

(األنبياء .)ٕٔ،ٖٔ :فإذا قاـ القائـ

ىرب بنك أمية إلى الردـ...الخ .فًََب صَانَذْ رِهْكَ دَػٌَْاىُىْ حَزََّ جَؼَهْنَبىُىْ
حَصِْذاً خَبيِذٍَِّ بالسيؼ(ٕ)(.األنبياء.)ٔ٘:
 -ٚحَزََّ إِرَا سَأًَْا يَب ٌُّػَذًُ ٌَ( مريـ .)ٚ٘:كذلؾ بظيكر القائـ كأمير
المؤمنيف في الرجعة(ٖ).

ًَ -ٛاعْزًَِغْ ٌَّْوَ ُّنَبدِ انًُْنَبدِ يٍِْ يَكَبٌٍ لَشِّتٍ
باسـ القائـ ع كاسـ أبيو ع ٌَّْوَ َّغًَْؼٌٌَُ انصَّْْحَخَ ثِبنْحَكِّ صيحة القائـ مف
السماءرَنِكَ ٌَّْوُ انْخُشًُجِ( ؽ )ٕٗ:ىي الرجعة (ٗ).
 -ٜنُِْظْيِشَهُ ػَهََ انذٍِِّّ كُهِّوِ ًنٌَْ كَشِهَ انًُْشْشِكٌٌَُ( التكبة )ٖٖ:عند قياـ
(ؽ )ٗٔ:ينادم المنادم

الميدم.

ًَٓٔ -ػَذَ انهَّوُ انَّزٍَِّ آيَنٌُا يِنْكىْ ًَػًَِهٌُا انصَّبنِحَبدِ نََْغْزَخْهِفَنَّيُىْ فِِ األَسْضِ كًََب

اعْزَخْهَفَ انَّزٍَِّ يٍِْ لَجْهِيِىْ ًنًََُْكِّنٍََّ نَيُىْ دِّنَيُىُ انَّزُِ اسْرَضََ نَيُىْ ًنَُْجَذِّنَنَّيُىْ يٍِْ ثَؼْذِ خٌَْفِيِىْ
(ٔ)
(ٕ)

المصدر نفسو .ٕٗٓ/
٘ – ٗٗ/كق ػػد انتي ػػى عص ػػر بن ػػي أمي ػػة كلػػـ يخ ػػرج الق ػػائـ .انظ ػػر ف ػػي اإلح ػػاالت

السػػابقة :تطػػكر الفكػػر السياسػػي الشػػيعي مػػف الشػػكرل إلػػى كاليػػة الفقيػػو لؤلسػػتاذ أحمػػد

الكاتب صٖٖٔ ،ٖٔٗ-كاليامش ص.ٖٜٔ

(ٖ)
(ٗ)

تفسير القمي ٕ.ٖٜٔ/
أيضان ٕ.ٖٕٚ/
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أَيْنبً َّؼْجُذًُ َنِِ ال ُّشْشِكٌٌَُ ثِِ شَْْئبً ًَيٍَْ كَفَشَ ثَؼْذَ رَنِكَ فَأًُنَئِكَ ىُىُ

انْفَبعِمٌٌَُ

(النكر.)٘٘:

ًَُٔٔ  -شِّذُ أٌَْ ًٍََُّ ػَهََ انَّزٍَِّ اعْزُضْؼِفٌُا فِِ األَسْضِ ً َجْؼَهَيُىْ أَئًَِّخً ً َجْؼَهَيُىُ

ني( القصص.)٘:
انٌَْاسِثِ َ

ًٕٔ -نَمَذْ كَزَجْنَب فِِ انضَّثٌُسِ يٍِْ ثَؼْذِ انزِّكْشِ أٌََّ األَسْضَ َّشِثُيَب ػِجَبدَُِ انصَّبنِحٌٌَُ
(األنبياء.)ٔٓ٘:

نقض عقيدة (الميدي) الشيعية طبقاً لممنيج القرآني
ال يحتاج القارئ ألم جيد حتى يعرؼ أف ىذه اآليات جميعان -

منفصمة كمتصمة  -ال عبلقة ليا مف قريب كال مف بعيد بكجكد شخص
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اسمو (محمد بف الحسف العسكرم) ىك اإلماـ الحجة الغائب في سرداب
سامراء مف آمف بو نجا ،كمف ال فبل.
إف شعك انر يجتاحني كأنا أكتب ىذه السطكر أف الكقكؼ عند ىذه

اآل يات ،لمناقشتيا مف أجؿ الرد عمى االحتجاج بيا عمى االعتقاد
المذككر ،نكع مف العبث ينبغي أف يترفع عنو اإلنساف  -ذلؾ المخمكؽ
الكريـ الذم منحو اهلل تعالى العقؿ ليفكر بو فيما يستحؽ التفكير .إف

مف االستيانة بالعقؿ إلجاءه ليصغي إلى مثؿ ىذا اليذياف .الذم إف دؿ
عمى شيء فإنما يدؿ عمى إفبلس صاحبو مف أم دليؿ معتبر في كتاب
اهلل تعالى يدؿ عمى ما يقكؿ .كىك افتراء عمى اهلل كاجتراء عمى مقامو
جؿ كعبل ،ال يستسيغو المؤمنكف الجادكف الذيف يعرفكف معنى قكلو
سبحانو:

ًَانغًََّبءِ رَادِ انشَّجْغِ * ًَاألَسْضِ رَادِ انصَّذْع * إََِّوُ نَمٌَْلٌ فَصْمٌ *ًَِيَب ىٌَُ ثِبنْيَضْل
(الطارؽ.)ٔٗ-ٔٔ:
كلكف سأطيؿ مف حبؿ النقاش كأتناكؿ ىذه اآليات ،كعبلقتيا بيذه
العقيدة طبقان لممنيج القرآني فأقكؿ:

أوالً  :نقض الدليل النقمي

يتبيف مف خبلؿ استقراء القرآف الكريـ أف بياف أصكؿ الديف كاثباتيا

يخضع لمنيج دقيؽ حكيـ في غاية الدقة كالحكمة ألنو يقكـ عمى أسس

ثابتة رصينة ،لـ يثبت القرآف أصبلن كاحدان إال كقد أقامو عمى ىذه
األسس .كقد بينت ذلؾ بالتفصيؿ في رسالة (القكاعد السديدة في حماية
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العقيدة) ،ككتاب (المنيج القرآني الفاصؿ بيف أصكؿ الحؽ كأصكؿ

الباطؿ) .كقد كجدنا عقيدة (الميدم) فاقدة لجميع ىذه األسس! كاليؾ

البياف:

ٔ -فقدان النص الصريح

ليست ىذه اآليات صريحة الداللة ،كال في القرآف الكريـ كمو آية

كاحدة صريحة يمكف اعتبارىا نصان قاطعان في المكضكع.
لقد اخترع اإلمامية االثنى عشرية ىذه العقيدة أكالن ثـ أقحمكىا بعد

ذلؾ إقحامان في ىذه اآليات التي ال عبلقة ليا بيا .بينما المفركض أف
تنصص آيات الكتاب تنصيصان صريحان ال اشتباه كال احتماؿ فيو بما
يجب مف اعتقاد ثـ يعتقد بو اإلنساف بعد ذلؾ .كىذا المطمكب غير

متحصؿ قطعان .فإف مف المقطكع بو أننا لك عرضنا ىذه اآليات جميعان
عمى أم شخص لـ يكف قد سمع مف قبؿ بمكضكع (الميدم الغائب

اإلماـ الحجة) فإنو لف يستنتج أبدان منيا ىذا المعنى ميما تفكر فييا
كأطاؿ التفكير كلك استنفذ عمره كمو .مع أف آيات العقائد الكبرل ال
تحتاج إلى أدنى تفكير في داللتيا عمى تمؾ العقائد .كىذا يكفي لنسؼ
عقيدة (الميدم المنتظر) مف األساس.

ٕ -فقدان شرط التكرار
مف شركط األصكؿ االعتقادية الثابتة باالستقراء التكرار :فكؿ أصؿ
مف ىذه األصكؿ يأتي مصرحان بيا في كثير مف اآليات القرآنية .كلـ
يرد أصؿ قط مرة كاحدة فقط  .كىذا الشرط مفقكد.
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ٖ -فقدان (األم) التي ُيرجع إلييا من المحكمات
كؿ آية متشابية تتعمؽ باألصكؿ البد أف يككف ليا في القرآف مف
المحكـ ما ترجع إليو يزيؿ اشتباىيا ،كيرفع احتماليا كما قاؿ سبحانو:

وَِْوُ آَّبدٌ يُحْكًََبدٌ ىٍَُّ أُوُّ انْكِزَبةِ

(آؿ عمراف .)ٚ :كلـ يثبت أصؿ قط

بآية مشتبية  .بؿ القاعدة المطردة أف آيات عديدة صريحة محكمة

تشترؾ في بياف األصؿ.

كاالعتقاد بػ(الميدم الغائب) عمى الصكرة التي يعتقدىا اإلمامية

االثنى عشرية مف ضركريات االعتقاد الذم يكفر منكره أك جاحده .فبل

بد مف كجكد (أ ٍُّـ) مف المحكـ لما تشابو مف آياتو المتعمقة بو ،كاال كاف

القكؿ بو اتباعان لممتشابو كىك فعؿ الزائغيف .كىذا الشرط مفقكد .فإف
اآليات المذككرات :ال ىي محكمات يصح اعتمادىا في الباب ،كال ليا

مف المحكمات (أ ٌُّـ) تحدد معناىا كنرجع بيا إلييا .فاالعتقاد المبني
عمييا باطؿ كزيغ عف الصراط المستقيـ.

ٗ -استنباط ال نص
إف القكؿ بػ(الميدم) مف خبلؿ اآليات غايتو أف يككف باالستنباط
كليس بالنص .كاالستنباط غير معتبر في األصكؿ؛ ألنو أقؿ ما يقاؿ
فيو أنو ظف كاحتماؿ( ،كما تطرؽ إليو االحتماؿ بطؿ بو االستدالؿ).
كىك لك تعمؽ بفرع مف الفركع ،لما كاف حجة ألحد عمى أحد ،إنما ىك
رأم ال يمزـ غير مف رآه .فكيؼ كاألمر متعمؽ بأصؿ يبنى عمى أساسو
الكفر كاإليماف؟!
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٘ -فقدان أدلة اإلثبات
ليس في القرآف كمو أدلة إثبات عقمية عمى ىذه العقيدة.
 -ٙال أمر وال نيي
ليس في القرآف كمو آية كاحدة تنص عمى األمر باإليماف بػ(الميدم
المنتظر) ،ال عمكمان ببل تحديد ،كال خصكصان بػ(محمد بف الحسف
العسكرم) .كما أنو ال تكجد آية كاحدة تنص عمى النيي كالتحذير مف
الكفر بو .كىك ما ال يتفؽ مع شأف القرآف في الحديث عف أصكؿ
االعتقاد.
 -ٚنصوص عامة
ىذه اآليات يمكف لجميع الطكائؼ اإلمامية االحتجاج بيا :كؿ
طائفة عمى ميدييا الخاص بيا ،ألنيا ال تحدد ىكية الميدم المزعكـ.
كغاية ما يمكف حمميا عميو ىك (ميدم) عاـ ال يختص بطائفة دكف
أخرل .فبل نصيب إذف لئلمامية االثنى عشرية في ىذه اآليات كي
يثبتكا بو صحة األصؿ الذم قامت عميو طائفتيـ كعقيدتيـ التي امتازكا
بيا.
ثـ إف اإلمامية االثني عشرية يكفركف جميع الفرؽ اإلمامية التي ال

تعتقد بػ(ميدييا)! ككذلؾ بقية الفرؽ يكفر بعضيا بعضان! مع أف اآليات

المحتج بيا ال تحدد شخصية كاحد منيـ!
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 -ٛانتفاء المصمحة من ىذا االعتقاد

كؿ األصكؿ التي جاء الشرع بيا تحقؽ فكائد عظيمة كاضحة .كىذه

الفكائد أك المصالح متكاممة بحيث أف فقداف أصؿ مف األصكؿ تفكت

بفقدانو مصالح ال يمكف تعكيضيا بغيره مف األصكؿ .كاننا لنجد الديف

كامبلن مف دكف االعتقاد بػ(الميدم) .فالميدم ال يحقؽ فائدة تذكر ال
تتحقؽ بسكاه مف األصكؿ :فالديف أصكؿ كفركع :أما األصكؿ فمذككرة

صراحة في القرآف الكريـ .كأما الفركع فتكفمت بيا السنة النبكية كيمكف
التعرؼ عمييا باالجتياد مف قبؿ الفقيو ،كاالختبلؼ فييا ال يضر إلى

الحد الذم نحتاج معو إلى إماـ معصكـ فضبلن عف (الميدم) المكىكـ
الذم يستحيؿ االستفادة منو ال في الفركع كال في األصكؿ.

كلذلؾ فإف اإلمامية االثني عشرية يرجعكف في شؤكف دينيـ إلى

الفقياء كيسمكنيـ بػ(المراجع) كليس إلى (الميدم الغائب) .كلطالما
اختمفكا بينيـ إلى حد التنابز بالتفسيؽ بؿ التكفير .كلـ نر أك نسمع أف

(الميدم) استفادكا منو لمفصؿ بينيـ في ىذه األمكر الخطيرة فضبلن عف
المسائؿ الصغيرة .ثـ ىـ يدعكف االنتساب في الفقو إلى مذىب جعفر

بف محمد كيسمكف أنفسيـ (جعفرية) ،فما كجو الحاجة إلى (الميدم)؟

كلماذا ال يسمكف أنفسيـ بػ(الميدكية)؟.

إذا كاف االعتماد عمى فتاكل (المراجع) مبرئان لمذمة ،كاألخذ عف

اإلماـ (الصادؽ) ىك الكاجب عمى األمة ،مع غياب (الميدم) كعدـ

كجكد أثر لو في كؿ ىذا فما كجو الحاجة إليو بحيث يجعؿ أصبلن يكفر

جاحده؟!
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بل ضرر محض
إف اإليماف بػ(الميدم) ىذا  -مع ككنػو زائدان عف الحاجة كال تترتب

عميو مصمحة بأم حاؿ مف األحكاؿ  -مصحكب بجممة أضرار خطيرة

منيا:

أ -تكفير األمة جميعان  -بمف فييـ الشيعة اإلمامية مف غير االثني

عشرية  -كىـ يقربكف مف مميار كنصؼ المميار.

ب -تفريؽ األمة إلى طكائؼ يكفر بعضيا بعضان كيستحؿ بعضيا

دـ بعض! كلؾ أف تتصكر أف اإلمامية أنفسيـ انقسمكا طبقان إلى ىذا

االعتقاد إلى أكثر مف أربع عشرة فرقة!

كالذم يق أر التأريخ يدرؾ أف ىذه الفكرة كتبنييا مف قبؿ عشرات الفرؽ
التي حممت السيؼ عمى أساسيا كعاثت بو فسادان داخؿ األمة أحد
األسباب الكبرل كراء فناء دكلة اإلسبلـ ،كطمع الغزاة مف الصميبييف
كغيرىـ في غزكىا كاستعمارىا!(ٔ).
ج -لمميدم المزعكـ صفات خطيرة جدان مبثكثة في كتب اإلمامية

االثنى عشرية منيا أنو إذا خرج فإنو يقتؿ أكثر العرب(ٕ)! كال شؾ أف

العرب ىـ حممة الرسالة كمادة اإلسبلـ .كقتميـ إلى ىذا الحد فساد كأم
فساد ؟!.
 -ٜالروايات غير معتبرة في إثبات األصول
(ٔ) الميدم كالميدكية – الدكتكر أحمد أميف بؾ ص٘.ٛ
(ٕ)

سيأتي في آخر الكتاب ذكر بعض الركايات ،ككبلـ الشيعة عف ذلؾ.
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أما الركايات كأسباب نزكؿ اآليات فبل اعتبار ليا ىنا ،ألف العقائد

يجب أف تثبت أكالن بالنصكص القرآنية الصريحة ،كليس بالركايات التي
ال تمتمؾ الحصانة الربانية مف االختراع كمنافذ اإلضافة كالحذؼ
كاالفتراء .فاالنشغاؿ بمكضكع ضعؼ الركايات كصحتيا ال معنى لو

ىنا ألنو متعمؽ بأمر أصكلي .كالجزـ بكضع كاختبلؽ جميع الركايات

المذككرة مقطكع بو لمف استق أر القرآف كعرؼ المنيج القرآني في إثبات

األصكؿ ،لعدـ كجكد أساس (لمميدم الغائب) في صريح القرآف.

ُصؿ أكالن باآليات الصريحة .كليس مف شأنيا أف
تفصؿ ما أ ِّ
فالركايات ِّ
تؤصؿ ما ُعدـ كجكده مف األساس في صريح القرآف(ٔ).
(ٔ)

مػػف أراد االط ػػبلع عم ػػى ض ػػعؼ ى ػػذه الركاي ػػات تفص ػػيبلن يمكن ػػو الرج ػػكع إل ػػى

كتػػاب (تطػػكر الفكػػر السياسػػي الشػػيعي مػػف الشػػكرل إلػػى كاليػػة الفقيػػو) لؤلسػػتاذ أحمػػد
الكاتػػب .فقػػد كفانػػا األسػػتاذ الكاتػػب مؤكنػػة البحػػث فػػي ىػػذا ،كأثبػػت باألدلػػة التفصػػيمية

ضعؼ ىذه الركايات كاختبلقيا ،سكاء كانت ركايات منقكلة عف (األئمة) ،أـ ركايات
تاريخية تتحػدث عػف المكلػد كالغيبػة كالمعػاجز المتعمقػة بػػ(الميدم) .فيػي منقكلػة عػف
رج ػػاؿ مج ػػركحيف ف ػػي المص ػػادر الرجالي ػػة المعتم ػػدة ل ػػدل الطائف ػػة .حت ػػى = = ق ػػاؿ
الكاتب:

((

كأعتقد أنيـ كانكا يكردكنيا مف باب (الغريػؽ يتشػبث بكػؿ قشػة) كاال فػإنيـ

أعػػرؼ النػػاس بضػػعفيا كىزاليػػا .كلػػك كانػػت فرقػػة أخػػرل تستشػػيد بيكػػذا ركايػػات عمػػى

كجػكد أئمػػة ليػػا ،أك أشػخاص مػػف البشػػر ،لسػػخركا منيػا كاسػػتيزءكا بعقكليػػا ،كاتيمكىػػا
بمخالف ػػة المنط ػػؽ كالعقػ ػػؿ كالظػ ػػاىر ،كمػػػا فعػ ػػؿ متكممػػػك الفرق ػػة االثنػ ػػي عشػ ػرية فػ ػػي
مناقشػتيـ لفريػؽ الشػيعة اإلماميػة الفطحيػة الػػذيف ادعػكا كجػكد كلػد مكتػكـ لئلمػاـ عبػػد

اهلل األفطػػح ب ػػف جعف ػػر الص ػػادؽ ،كق ػػالكا :إف اس ػػمو محم ػػد ،كأن ػػو المي ػػدم المنتظ ػػر،
كزعمػ ػكا كالدت ػػو ف ػػي السػ ػر كاختب ػػاءه ف ػػي ال ػػيمف .كذل ػػؾ اعتم ػػادان عم ػػى مب ػػدأ ض ػػركرة

استمرار اإلمامة في األعقاب كأعقاب األعقاب ،كعدـ جكاز انتقاليػا إلػى أخػكيف بعػد
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قواعد اإلمامية تبطل حججيم
يشتط اإلمامية كثي انر – السيما األصكليكف منيـ  -كيغمطكف الحؽ

كيظممكف الحقيقة حيف يقرركف في أصكليـ صراحة أف األساس في
إثبات العقائد إنما ىك النظر العقمي كليس النصكص الدينية (اآليات

كالركايات) .كفي الكقت نفسو يرىقكف أنفسيـ كيشغمكف غيرىـ كىـ

يحاكلكف عبثان إثبات عقائدىـ عف طريؽ االحتجاج بيذه النصكص

الدينية.

فإما أف يككف النظر العقمي ىك المعتمد  ،فبل معنى لبلحتجاج

بالنصكص الدينية .كاما أف تككف ىذه النصكص ىي المعتمدة ،فبل
يصح ما قرركه في أصكليـ مف اعتماد النظر العقمي دكف غيره .كبما

أف ىذا مقرر كمصرح بو عندىـ ،فإقحاميـ لآليات كالركايات في مجاؿ
االحتجاج ال كجو لو سكل الجدؿ كالمجاج.

إذف استشياد اإلمامية بالنصكص الدينية إلثبات (الميدم المنتظر)

– كجميع عقائدىـ التي انفردكا بيا  -ال معنى لو كال حجة فيو مف
األساس طبقان لقكاعدىـ األصكلية .إف عمييـ أف يقمعكا عف ىذا الفعؿ،
كيكفركا جيدىـ لمنظر العقمي الذم يدعكف أنو األصؿ المعتمد في
الحسف كالحسيف .كقاؿ الشيعة االثنى عشرية عف ذلؾ الفريػؽ مػف الشػيعة الفطحيػة:
(إنيـ اخترعكا كجكد شخص كىمي ال كجػكد لػو ىػك( :اإلمػاـ الميػدم محمػد بػف عبػد
اهلل األفطػح) نتيجػػة لكصػكليـ إلػػى طريػؽ مسػػدكد مػػع أنيػـ مارسػكا الشػيء نفسػػو فػػي

عمميػػة افت ػراض كجػػكد ابػػف لمحسػػف العسػػكرم كذلػػؾ اضػػط ار انر مػػف أجػػؿ الخػػركج مػػف
الحيرة التي عصفت بالشيعة اإلمامية في منتصؼ القرف الثالث اليجرم )) .
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إثبات العقائد .كعمينا أف ننتبو إلى ىذه المغالطة فنشطب  -كمف البداية
 عمى جميع النصكص التي يحتجكف بيا ألنيا غير معتبرة عندىـ قبؿغيرىـ .فما الداعي لصرؼ الجيكد كحرقيا في غير ميدانيا؟!.
إلى ىنا ينتيي كبلمنا في نقض االعتقاد بػ(الميدم المنتظر) فإف
فيما سبؽ بيانو كفاية كزيادة .كما تبقى فنافمة نؤدييا مف باب التزيد مف
الفائدة ،كاالستطراد الذم يؤيد المنيج ،كيعزز أك يعضد صحتو.

ثانياً :نقض الدليل العقمي

يصرح كبار عمماء اإلمامية االثني عشرية قديمان كحديثان كالمفيد

كالمرتضى كالطكسي أف الدليؿ المعتمد عمى كجكد (الميدم بف الحسف

العسكرم) ىك الدليؿ العقمي .كىذا ىك شأنيـ في جميع أصكليـ .كىك

ما يتطابؽ كما قرركه في قكاعدىـ األصكلية.

كعمى ىذا األساس يمزمكف جميع المسمميف بيذا االعتقاد .كممخصو

اإليماف بشخص معيف (ىك محمد بف الحسف العسكرم) مكصكؼ
بصفات محددة ،غاب ىذا الشخص في سرداب سامراء عاـ ٕٓٙىػ

غيبة صغرل استمرت حكالي سبعيف عامان ،كاف يمتقي خبلليا بمجمكعة
مف السفراء أك النكاب حصركا عددىـ بأربعة مسميف بأسمائيـ .ثـ غاب

غيبتو الكبرل إلى يكـ ظيكره .كال زاؿ غائبان مستك انر منذ ذلؾ التاريخ.

فإذا ظير مؤل األرض عدالن بعد أف ممئت جك انر .كمف آمف بغير ىذا

(الميدم) فيك كافر.
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عجز العقل عن تحديد ىوية (الميدي)
كنحف نسأؿ ىؿ يمكف لعقؿ أف يتكصؿ – حتمان – إلى معرفة

شخص بيذه الصفات المحددة ؟ كىؿ استفاد اإلمامية أنفسيـ ىذه

المعرفة عف طريؽ النظر كاالستنتاج العقمي القائـ عمى أدلة عقمية
منطقية مقبكلة؟ أـ يحاكلكف إثبات ذلؾ عف طريؽ الركايات التي

ينقمكنيا كيرككنيا في كتبيـ؟

ال شؾ أف العقؿ يقؼ عاج انز تمامان حياؿ التعرؼ عمى ىذا الشخص

المحدد الصفات ،كأنو يستحيؿ أف يتكصؿ إلى ذلؾ دكف أف يستند إلى

الركايات.

كالكاقع أف الشيعة آمنكا بػ(الميدم) عف طريؽ التمقيف منذ الصغر،

ال أف عقكليـ المجردة دلتيـ استقبلالن عميو .إنو اعتقاد تبنكه بحكـ البيئة

كما يكلد الصيني كالياباني فيككف بكذيان بحكـ البيئة ال بحكـ العقؿ،
ككما يكلد األكربي كاألمريكي فيككف نصرانيان… كىكذا .كالدليؿ أف

المكلكد في غير البيئة الشيعية – كمصر كالجزائر كاليمف كالسعكدية،
أك أم مدينة أك قرية غير شيعية  -ينشأ كيترعرع كال يخطر مكضكع
(الميدم) عمى بالو ،كلك كاف مف كبار العمماء كالمفكريف كالفبلسفة
كالمنطقييف .بينما تجد كؿ مسمـ عمى اختبلؼ بيئتو سكاء كانت سنية

أك شيعية يؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر ،ككجكب
الصبلة كالزكاة كالجياد ،كحرمة الزنا كالكذب كالربا.

العقل ال يثبت إال قضايا عامة
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ثـ إف العقؿ غايتو أف يثبت قضايا عامة ،بينما الشرع يمزمنا – لكي

يصح إيماننا – بقضايا خاصة محددة .فالنبكة معنى عاـ يثبتو العقؿ.

لكف ىذا ال يكفي شرعان دكف اإليماف بنبكة خاصة محددة بشخص معيف

كنبكة محمد  . فمك افترضنا جدالن أف العقؿ يمكف أف يتكصؿ إلى
ضركرة كجكد (ميدم) ،فإنو ال يمكف أف يتكصؿ إلى أكثر مف ميدم
عاـ غير محدد ،دكف االستعانة بالركايات.

إذف الدليؿ العقمي عاجز عف إثبات ميدم (الشيعة االثني عشرية)

ألنيـ يريدكنو (ميديان) معينان باسـ خاص كصفات خاصة .كلذلؾ
يرفضكف كؿ (ميدم) ادعتو الفرؽ الشيعية اإلمامية عمى مدار التاريخ
دكف (ميدييـ) الخاص بيـ .كىذا ال سبيؿ لمعقؿ كحده أف يتكصؿ إليو.

ثـ ىـ  -مع ىذا  -يمزمكف غيرىـ بيذا االعتقاد الخاص ،كاال كانكا

كفا انر كال يكتفكف بيذا دكف استحبلؿ دمائيـ كأمكاليـ كحرماتيـ .كاذا كاف

األمر كذلؾ  -كىك كذلؾ – فعمى اإلمامية االثني عشرية أف يجيبكنا
عف ىذا اإلشكاؿ:

لك نظر إنساف بعقمو كلـ يتكصؿ إلى (اإلماـ الميدم محمد بف

الحسف العسكرم) ،بأم حجة تمزمكنو باإليماف بو؟

أباتباع ما أدت إليو عقكلكـ كالتسميـ بو دكف حجة أك دليؿ؟ كىذا ال

يصح عندكـ قبؿ غيركـ ،ألنو تقميد كالتقميد مرفكض في العقائد .أـ

بالركايات؟ كىي خارجة عف باب االجتياد كالنظر العقمي السبيؿ الكحيد

لبلعتقاد عندكـ .أـ بعقمو؟ كعقمو ال يسمـ بو .أـ بأم شيء؟ كال شيء

آخر البتة؟!
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كعمى أم أساس ،كال أساس عندكـ تستندكف إليو؟! كال عندنا؛ ألف

أساسكـ ىك النظر العقمي ،كقد نظرنا بعقكلنا فكجدناىا تستسخؼ ىذه

العقيدة غاية االستسخاؼ! كأساسنا النص القرآني الصريح ،كىك مفقكد.

ثـ إذا كانت عقكؿ مميار كنصؼ مميار مف المسمميف غير معتبرة

في الميزاف ،فعبلـ جعمتـ (العقؿ) ىك الحجة المعتبرة عندكـ؟ أـ إف
عقكلكـ كحدىا ىي المعتبرة؟ فبأم حجة عقمية خصصتمكىا بيذا

االعتبار؟!

كىكذا يتبيف أف مكضكع (الميدم) االثني عشرم خارج عف دليمي

العقؿ كالنقؿ.

كالعجيب أف اإلمامية يتناقضكف غاية التناقض حيف يشترطكف

النظر العقمي القطعي ،ثـ ىـ يحتجكف بالنصكص المتشابية الظنية،
كأف قكاعدىـ ترفض النصكص الدينية -قطعييا كظنييا -ثـ ىـ يترككف

ىذا كمو ليحتجكا باألكاذيب كالمكضكعات!!.

اختالف الشيعة في تحديد ىوية (الميدي) عبر التاريخ

قد يتصكر الكثيركف أف ميدم الشيعة االثني عشرية ىك (الميدم)

كىـ يتبخر سريعان إذا عرفنا أف في تاريخ
الكحيد في تاريخ الشيعة .كىذا ه
الشيعة عشرات األشخاص الحقيقييف كالكىمييف الذيف ألصقت بيـ
(الغيبة) ك(الميدكية)!! منيـ:

ٔ -عمي بف أبي طالب



كميدكيتو كرجعتو.

 ،ادعى الشيعة السبئية غيبتو

ٕ -الكيسانية ادعكا ميدكية محمد بف عمي بف أبي طالب.
ٖ -عبد اهلل أبك ىاشـ بف محمد بف عمي بف أبي طالب.
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ٗ -كقاؿ بعضيـ بميدكية كاحد مف أبناء محمد بف عمي دكف تحديد.
٘ -عبد اهلل بف معاكية بف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب.
 -ٙزيد بف عمي.

 -ٚمحمد بف عبد اهلل بف الحسف الممقب بذم النفس الزكية.
 -ٛمحمد بف عمي بف الحسيف الممقب بالباقر.
 -ٜالناككسية اعتقدكا بميدكية جعفر الصادؽ.

ٓٔ -إسماعيؿ بف جعفر.

ٔٔ -محمد بف جعفر الممقب بالديباج.
ٕٔ -محمد بف إسماعيؿ بف جعفر.

ٖٔ -الفطحية اعتقدكا بكجكد كلد لعبد اهلل بف جعفر الصادؽ – الذم
مات كما مات الحسف العسكرم دكف خمؼ -كسمكا ذلؾ الكلد محمدان.
ككاف فقياء الشيعة كمشايخيـ بعد كفاة جعفر الصادؽ قد أجمعكا عمى
إمامة عبد اهلل كلده األكبر بعد إسماعيؿ  -الذم مات في حياة كالده
كفرقيـ إلى
جعفر  -لكنو تكفي دكف عقب! ما أكقع اإلمامية في أزمةَّ ،
فرؽ ثبلث :كاحدة تراجعت تراجعت عف إمامة عبد اهلل  .كالثانية انتقمت
بػ(البداء) إلى إمامة مكسى بف جعفر الكلد األصغر لجعفر .أما الثالثة
فقالت بكجكد كلد مكىكـ لعبد اهلل سمتو (محمدان) ،كادعت اختفاءه
كظيكره في المستقبؿ.
كقد رفض عمماء اإلمامية االثني عشرية دعكل الفطحية ىذه.
كقالكا :إنيـ التجأكا إلى اختراع شخصية كىمية اضط ار انر مف أجؿ
29

الخركج مف الحيرة كالطريؽ المسدكد(ٔ) .مع اشتراؾ الفريقيف كمييما
بالدعكل نفسيا لمسبب نفسو ،سكل االختبلؼ بالشخص الذم أكقعكا
عميو الدعكل ..ال غير.
ٗٔ -أما الكاقفية فقد اعتقدكا بغيبة مكسى بف جعفر كميدكيتو.
كالعجيب أف معظـ أكالد مكسى بف جعفر قالكا بميدكيتو! ككذلؾ معظـ
أصحابو المقربيف كالمفضؿ بف عمر كداكد الرقي كضريس الكناني
كأبي بصير .بؿ كتب عمي بف حمزة ،كعمي بف عمر األعرج كؿ منيما
كتابان حكؿ (غيبتو)! ككضعت لذلؾ ركايات ادعكا تكاترىا! منيا( :إف
سابعنا قائمنا).

كقد رد مكسى بف جعفر عمى ىؤالء  ،محتجان بأف رسكؿ اهلل 
نفسو مات ،كلـ يمت مكسى بف جعفر؟ بمى كاهلل لقد مات كقسمت
أمكالو كنكحت جكاريو .كقاؿ عنيـ :إنيـ كفار بما أنزؿ اهلل عز كجؿ

عمى محمد 

 .كلك كاف اهلل يمد في أجؿ أحد مف بني آدـ لحاجة
()2

الخمؽ إليو لمد في أجؿ رسكؿ اهلل

 .كالحجة نفسيا تنطبؽ تماـ

االنطباؽ عمى العقيدة االثني عشرية.
٘ٔ -محمد بف القاسـ العمكم.
(ٔ)

الش ػػافي لممرتض ػػى عم ػػـ الي ػػدل صٗ ٔٛنقػ ػبلن ع ػػف تط ػػكر الفك ػػر السياس ػػي

الشيعي ألحمد الكاتب صٓ.ٜٔ

(ٔ) معرفة الرجاؿ لمكشي ص  ٖٜٚنقبلن عف تطكر الفكر السياسػي الشػيعي ص

ٕ.ٔٛ
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 -ٔٙيحيى بف عمر العمكم.
 -ٔٚمحمد بف عمي اليادم.
 -ٔٛالحسف بف عمي اليادم العسكرم.
 -ٜٔمحمد بف الحسف العسكرم.
ٕٓ -كقاؿ آخركف أنو غير محدد كأنو سكؼ يكلد في المستقبؿ كىك
مف كلد عمي مف فاطمة.
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(الميدي) عند أىل السنة
يتعمؽ اإلمامية االثنى عشرية بقشة مفادىا :أف أىؿ السنة يعتقدكف

بػ(الميدم) .فعبلـ اإلنكار عمييـ إذا كاف الجميع يشترككف في عقيدة
متماثمة؟.

كىذه مغالطة كاضحة ألسباب كثيرة منيا:

ٔ -إف ميدم أىؿ السنة غير (الميدم) الذم يعتقد بو االثنى عشرية:
فميس ىك محمد بف الحسف العسكرم ،إنما اسمو محمد بف عبد اهلل .

كليس ىك مف ذرية الحسيف ،بؿ مف ذرية الحسف .كليس ىك مكجكدان
32

اآلف ،أك مكلكدان منذ أكثر مف ألؼ عاـ كقد غاب في سرداب سامراء،
بؿ يكلد في حينو كالدة طبيعية ليس فييا خكارؽ .كال يحكـ بحكـ آؿ

داكد 

بؿ بشريعة محمد



 .كال يقتؿ العرب ،بؿ العرب أكؿ

أنصاره.
ٕ -ال يعتقد أىؿ السنة أف اإليماف بيذا (الميدم) ركف مف أركاف

اإلسبلـ ،أك أصؿ مف أصكؿ الديف ال يصح اإليماف إال بو .كلـ يكفركا

أحدان عمى أساسو ،كلـ يبنكا عميو أم حكـ مف األحكاـ الشرعية ،أك
يعطمكه .بؿ ىك عندىـ مف فرعيات االعتقاد التي ال يضر فييا

االختبلؼ  ،كانكاره ال يقدح في اإليماف.

ٖ -إف أىؿ السنة غير مجمعيف عمى ىذه العقيدة .فمنيـ مف يثبتيا

بناء عمى صحة األحاديث التي كردت بشأنيا .كمنيـ مف ينكره العتقاده

()1
ضعؼ أحاديثيا مف األقدميف ابف خمدكف
بضعؼ أحاديثيا  .كممف ّ
(ٔ)

قاؿ الدكتكر عداب محمكد الحمػش( :الكتػب التػي خرجػت أحاديػث كرد فييػا

اسػـ الميػػدم ،أك لقبػػو لػػـ يشػػترط أصػػحابيا الصػػحة فػػي مصػػنفاتيـ ،فكركدىػػا فييػػا ال
يعنػػي بالضػػركرة أنيػػا صػػحيحة عنػػد مصػػنفييا ،كال يعن ػػي أني ػػا صػػحيحة ف ػػي األمػػر
نفسو ،ولم يرد عن واحد من ىؤالء العمماء أنو صحح حديثاً فيو ذكر الميدي.

كبمعنى أدؽ :لقد انقضت ثبلثة قػركف مػف عمػر اإلسػبلـ لػـ ُينقػؿ عػف عػالـ مػف
العمم ػػاء فيي ػػا أن ػػو ص ػػحح حػ ػديثان م ػػف أحادي ػػث المي ػػدم المنتظ ػػر .كض ػ ّػعؼ البخ ػػارم

حديثي محمد ابف الحنفية عف أبيو مرفكعان ،كحػديث سػعيد بػف المسػيب عػف أـ سػممة

مرفكعػان ،فقػػاؿ فػػي كػػؿ منيمػػا :فػػي إسػػناده نظػػر) /الميػػدم المنتظػػر فػػي ركايػػات أىػػؿ

السنة كالشيعة اإلمامية دراسة حديثية نقدية صٕٕٔ .قمت :حديث ابف الحنفية ىػك:
(الميدم مف أىؿ البيت يصمحو اهلل في ليمة) ،كحػديث أـ سػممة ىػك( :سػمعت النبػي
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في (المقدمة)  ،كأبك زيد أحمد بف سيؿ البمخي (ت ٖ٘٘ىػ) في كتابو

(البدء كالتاريخ) قاؿ عف الميدم:

((

قد ركم فيو ركايات مختمفة كأخبار

عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ،إال أف فييا نظ انر))(ٔ) .ككذلؾ
الحافظ أبك عبد اهلل الحسيف بف إبراىيـ الجكرقاني اليمذاني (ت

ٖٗ٘ىػ) في كتابو (األباطيؿ كالمناكير ،كالصحاح كالمشاىير) (.)2

 يػػذكر الميػػدم فقػػاؿ(( :نعػػـ ىػػك حػػؽ ،كى ػػك مػػف بن ػػي فاطمػػة))  /انظػػر المص ػػدر
المذككر :ص.ٖٜٗ،ٖٓٙ
ال يفػكتني ىنػػا أف ألفػت األنظػػار إلػى أف مػػف أفضػؿ الكتػػب التػي كجػػدتيا ناقشػػت
أحاديث (الميدم) نقاشان حديثيان مكضكعيان طبقػان لعمػـ الرجػاؿ كقكاعػد الجػرح كالتعػديؿ

عند الطائفتيف :أىؿ السػنة كالشػيعة ،كبػنفَس العػالـ الحػاذؽ المػتمكف مػف صػنعتو ىػك
الكتاب السابؽ لمدكتكر عداب محمكد الحمش ،كقد قاـ المؤلؼ الفاضؿ بدراسة كنقػد
جميػػع األحادي ػث كاآلثػػار التػػي ركاىػػا أىػػؿ السػػنة كجميػػع مػػا ركاه الكمينػػي فػػي كتابػػو
(الكػ ػػافي) بشػ ػػأف الميػ ػػدم .كقػ ػػد كقػ ػػع الكتػ ػػاب فػ ػػي يػ ػػدم أكؿ م ػ ػرة عػ ػػاـ ٖٕٓٓ بعػ ػػد

االحػػتبلؿ مباش ػرة اسػػتعارة مػػف صػػديؽ جمبػػو لػػي لمعرفتػػو اىتمػػامي بالمكضػػكع ،كقػػد
حالت الظركؼ بيني كبيف قراءتو في كقت،ق سكل أنني قمبتو سػريعان قبػؿ أف أرجعػو
إلى صاحبو .كقد أعجبتني المكضكعات التي اطمعػت عمييػا منػو ككجػدت أننػا نكػاد

نتفػػؽ تمامػان فػػي جميعيػػا .كقػػد ظػػؿ الكتػػاب عالقػان فػػي = = ذىنػػي ،كأتمنػػى الحصػػكؿ
عميو حتى تحقؽ لي ذلؾ في أيمكؿ ٕ٘ٓٓ في كقت كنت أىيء نفسي فيػو لمراجعػة

م ػػا كتبت ػػو س ػػابقان ع ػػف (المي ػػدم) أمػ ػبلن ف ػػي طباعت ػػو ،فقػ ػرأت الكت ػػاب قػ ػراءة فاحص ػػة
كاستفدت منو كثي انر خصكصان فيما يتعمؽ بمباحثو الحديثية.
(ٔ)

المصدر السابؽ صٕٔ ،

(ٕ)

أيضان صٕٕ.
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كالحافظ أبك الفرج ابف الجكزم (ت ٜ٘ٚىػ) في كتابو العمؿ المتناىية

فػي األحاديث الكاىية)(.)1

كممف صرح ببطبلف عقيدة الميدم مف المتأخريف العبلمة الشيخ

عبد القادر بف أحمد الدمشقي الركمي المعركؼ بابف بدراف الحنبمي (ت

ٖٔٗٙىػ) في كتابو (العقكد الياقكتية في جيد األسئمة الككيتية) كقد قاؿ
فيو:

((

أما ذكر الميدم في كتب العقائد كالزاـ الناس باإليماف بخركجو،

فمـ َنر أحدان قاؿ بو مف العمماء المحققيف ،ال مف أصحابنا – يعني
الحنابمة – كال مف غيرىـ )) .كقاؿ (( :ثـ إف قكؿ الشيخ السفاريني:
(فاإليماف بخركج الميدم كاجب كما ىك مقرر عند أىؿ العمـ كمدكف
في عقائد أىؿ السنة كالجماعة) دعكل ال دليؿ عمييا ،بؿ األمر

بالعكس! ألننا راجعنا كثي انر مف كتب عقائد أىؿ السنة كالجماعة مف

المتقدميف كالمتكسطيف كالمتأخريف فمـ نجد أحدان منيـ ذكر أنو يجب
االعتقاد بخركج الميدم .كمف ذكره منيـ فإنما يذكره استط اردان في

الكبلـ عمى أشراط الساعة ،كىذه كتب الحنابمة بأجمعيا ،كىذه عيكف

كتب األشاعرة كالماتريدية كػ(المكاقؼ) كشرحيا ،ك(المقاصد) كشرحيا،
ك(شرح السنكسية) ك(الجكىرة) كغير ذلؾ مما ىك معركؼ كمتداكؿ

باأليدم ))(.)2

كمنيـ العبلمة الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي (ت

ٖٜٔٚىػ) في كتابو (تحقيقات كأنظار في القرآف كالسنة) قاؿ فيو(( :إنو
(ٖ)
(ٔ)

أيضان صٖٕ.
أيضان ص.ٕٔٚ،ٔٙٙ
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– أم الميدم – ليس مما يتعيف عمى المسمميف العمـ بو كاعتقاده...

كانما يككف مف المسائؿ التي تندرج تحت تكسيع المعارؼ اإلسبلمية )).
كبعد أف أكرد ثمانية أحاديث مما اختمؼ أىؿ العمـ في تصحيحيا
كتضعيفيا ،دكف ما اتفقكا عمى ضعفو خمص إلى أف أحاديث الميدم

كميا لـ تستكؼ شركط الحديث الصحيح ،كال شركط الحديث الحسف،

فتككف جميعيا مف قسـ الحديث الضعيؼ .ثـ قاؿ(( :ىذا حاؿ أمثؿ
الركايات في شأف الميدم ،كخبلصة القكؿ فييا مف جية النظر أنيا

مستبعدة مسترابة ،كاننا لك سممنا جدالن بارتفاعيا عف رتبة الضعؼ فإننا

ال نستثمر منيا عقيدة الزمة كال مأمكرات مندكبةَ ،بْموَ الجازمة)) .كقاؿ:
(( لك كانت أحاديث الميدم مف الصحة في المكضع الذم يذكركنو مف
تكاترىا كشيرتيا لما فات جميعيا أك بعضيا اإلماميف الجميميف البخارم

كمسممان المذيف جمعا في صحيحييما حتى كيفية األكؿ كالشرب
كاالضطجاع كالسكاؾ كالحديث عف خؼ النبي صمى اهلل عميو كآلو

كسمـ كنحك ذلؾ مف أمكر جزئية في الحياة))(.)1

كمنيـ الدكتكر أحمد أميف في كتابو (الميدم كالميدكية) .كاألستاذ

عبد المنعـ النمر في كتابو (الشيعة – الدركز– الميدم) .كالشيخ عبد

اهلل بف زيد آؿ محمكد رئيس الشؤكف الدينية كالمحاكـ الشرعية في قطر
في كتابو (ال ميدم ينتظر بعد الرسكؿ محمد خير البشر) .كغيرىـ

كغيرىـ.

(ٔ)

أيضان ص .ٔٚٛ-ٔٚٙ
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كقد احتج المنكركف بعدـ كركد ىذه العقيدة في القرآف كال في

الصحيحيف :البخارم كمسمـ .كانما جاءت في ركايات ضعيفة ربما
تسربت إلينا بفعؿ التأثر بالعقائد الييكدية كالنصرانية .كبتأثير الشيعة.

عممان أف الزيدية كاإلباضية ممف ينكركف الميدم بإطبلؽ(.)1
(ٕ)

أيض ػ ػان صٕٔ  .قػ ػػاؿ الػ ػػدكتكر ع ػ ػػداب الحم ػ ػػش( :إف األحاديػ ػػث التػ ػػي خرجي ػ ػػا

أصحاب الصحاح ليس فييا تصريح بذكر الميدم ،فمك كانت ىذه المسألة في دائػرة
االعتقػػاد ككانػػت األحاديػػث الص ػريحة الػكاردة فييػػا تبمػػغ درجػػة (الحسػػف لذاتػػو)؛ لرأينػػا

جميع ما يبمغ ىذه الدرجة منيا في الصحيحيف لقمتيا؛ ألف البخارم كمسممان يخرجػاف
مف أحاديث ىذه الدرجة القدر البلزـ منيا في األبكاب التػي ال تتػكفر فييػا األحاديػث
الص ػػحيحة كيحت ػػاج إليي ػػا ف ػػي العم ػػـ كال ػػديف ،كى ػػذا يعرف ػػو م ػػف ل ػػو أدن ػػى معرف ػػة بنق ػػد

الح ػػديث التطبيقػػي ألحاديػػث الصػػحيحيف .كال أدؿ عمػػى عػػدـ بمػػكغ أم= = ح ػػديث

منيا درجة (الحسف) مف تبكيب الحافظ ابف حبػاف أكثػر مػف بػاب فػي صػحيحو بمفػظ

الميػدم ،ثػـ لػـ يخ ّػرج حػديثان كاحػدان يصػػرح بػذلؾ! كسػائر عممػاء الحػديث يقكلػكف بػػأف
(الحسػػف) مػػف شػػرط ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو ،بػػؿ مػػا أكثػػر األحاديػػث التػػي ال تبمػػغ
درجة الحسف عنده في نظر الجميع!) .كقد قاؿ قبميا مباشػرة( :لػـ يبمػغ عنػدم درجػة

الحسف لذاتو أم حديث مف األحاديث المصرحة بالميدم) .كقاؿ( :لػـ يكػف البخػارم

بعيػدان عػف األحاديػػث التػي نصػت عمػػى الميػدم ،فقػػد أشػار إلػى تضػػعيؼ اثنػيف منيػػا
فػػي ((تاريخػػو الكبيػػر))  ،كلػػك كػػاف يػػرل صػػحة شػػيء مػػف أحاديػػث الميػػدم لكػػاف ىػػذا

خرجػو فػي بػػاب نػزكؿ عيسػى ابػف مػريـ شػػاىدان
الحػديث مسػعفان لػو فػي ذلػػؾ! أمػا كقػد ّ
لحديث الباب؛ فيككف مراده ما يخص نزكؿ المسيح ابف مريـ فقط ال جممة الحديث؛
ألف مػػف المسػػمَّـ لػػدل النقػػاد أف البخػػارم يخػ ِّػرج حػػديثان كػػامبلن لئلفػػادة مػػف لفظػػة كاحػػدة
فيو! كعميو فيكػكف الحػديث مػف قبيػؿ مػا يخرجػو البخػارم فػي الشػكاىد ال ممػا يخرجػو
لبلحتجػػاج ،عػػبلكة عم ػػى أف الح ػػديث غي ػػر صػ ػريح ف ػػي المي ػػدم كم ػػا تػػرل) .قم ػػت:

الحديث ال ذم يشير إليو الحمش في البخارم ىك( :كيؼ أنتـ إذا نزؿ ابف مػريـ فػيكـ

كام ػػامكـ م ػػنكـ؟) .كق ػػاؿ  -كى ػػك يب ػػيف حقيق ػػة ميم ػػة ع ػػف م ػػنيج الش ػػيخيف :البخ ػػارم
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ٗ -مف اعتقد بمجيء (الميدم) مف أىؿ السنة ،فإنما اعتقد بو

طبقان إلى ركايات صحت عنده .كليس طبقان إلى النظر العقمي.

٘ -القكؿ بأف شخصان ما يمؤل األرض عدالن بعدما ممئت جك انر  ،إذا

كاف المقصكد باألرض كؿ األرض  -ال سيما كما يتصكر عامة

الشيعة أف ذلؾ سيحدث بممسة ساحر .كأف األمكر كميا ستتغير كتصفك

تمامان بمجرد مجيئو كينشدكف في ذلؾ قكليـ( :اطمع يا الميدم كصفييا)

 -ىذا القكؿ مف أسخؼ األقكاؿ المخالفة لممنقكؿ ،كالمباينة لممعقكؿ؛

فإف رسكؿ اهلل 

نفسو لـ يتمكف مف القياـ بيذا الدكر الخيالي! كال

أحد مف األنبياء عمييـ السبلـ .كال الصحابة الكراـ .كال عمي بف أبي
طالب الذم ىك أفضؿ مف (الميدم) المزعكـ! بؿ كاف



مغمكبان

عمى أمره لـ يتمكف مف بسط العدؿ المطمكب في عاصمة خبلفتو فضبلن
عف غيرىا .ما معنى أف يعطى ىذا الدكر العظيـ ،كالفضؿ الكبير

لشخص ما ،كال يعطى لرسكؿ اهلل 

الذم ىك أفضؿ العالميف ،كخاتـ

األنبياء كالمرسميف أجمعيف؟!!

ثـ إنو يستحيؿ عقبلن عمى شخص كاحد أف يمؤل األرض عدالن بعد

أف تمتمئ جك انر! السيما بعد أف كثر سكاف األرض فصاركا بالمميارات.

كمس ػػمـ ف ػػي ص ػػحيحييما ( : -إف مم ػػا يق ػػاؿ ع ػػادة( :إنيم ػػا ل ػػـ يمتزم ػػا إخػ ػراج جمي ػػع
الصحيح) ليس عمػى إطبلقػو؛ كانمػا ىػك فػي األبػكاب التػي تتعػدد فييػا األحاديػث ،أمػا
فػػي األبػكاب التػػي ال يكجػػد فييػػا سػػكل ىػػذا الحػػديث فػػبل يجػػكز إي ػراد مثػػؿ ىػػذا الكػػبلـ

بتاتان ،بدليؿ أنيما أخرجا لبعض الضعفاء كالمستكريف في أبكاب ليس فييا سكل ذلػؾ
خرجػػو أحػػدىما)/ .الميػػدم المنتظػػر /صٖٕٙٗ،ٖٛ٘،ٖٙ
الحػػديث الػػذم خرجػػاه أك ّ
عمى التكالي.
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كعندىـ مف اإلمكانيات اليائمة ،كاألسمحة الفتاكة المدمرة ،كالقدرة عمى

الفتؾ كالمقاكمة .الميـ إال عمى افتراض أف تفنى البشرية فبل يبقى منيا

سكل قرية صغيرة كاحدة يحكميا ىذا (الميدم) .كعند ذلؾ يمكف لشيخ
قبيمة بإمكانيات بسيطة أف يبسط العدؿ المطمكب في تمؾ القرية ،فبل

حاجة لكجكد سكبرمانات أك طرزانات بشرية.

إف البشر ال يمكف أف تتغير طبيعتيـ بالطفرة فيحدث اإلصبلح بيذه

السرعة السحرية .بؿ ذلؾ مخالؼ لسنة اهلل في خمقو القائمة عمى التدرج

كالترقي شيئان فشيئان .فاالنتقاؿ مف غاية الظمـ كالفساد إلى غاية العدؿ

كالرحمة  -كفي جيؿ كاحد  -مستحيؿ .كاال لحدث ذلؾ لمكسى



مع بني اسرائيؿ ،كلـ يحتاجكا ألف يتييكا في األرض أربعيف

سنة!

كليس مف مقصكد اهلل جؿ كعبل أف يختفي الظمـ تمامان مف األرض

بؿ ذلؾ شيء أرجأه إلى الحياة األخرل التي يقكؿ فييا :ال ظُهْىَ
انٌَْْْوَ(غافر )ٔٚ:حيف يتجمى عدؿ اهلل كما ىك.
ثـ ما معنى أف يختفي الظمـ مف األرض بضع سنكات معدكدات كقد

مر عمييا آالؼ السنيف كىي ترزح تحت كطأتو؟ ىؿ يستحؽ ىذا كؿ

ىذا االىتماـ كالكعكد كالبشارات؟! كما الذم تستفيده منو آالؼ األجياؿ

التي ماتت كىي تعاني مف الظمـ كاالضطياد؟!.
كأخي انر أكد أف أ َذ ّكر فأقكؿ:
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إف عقيدة الخبلص عمى طريقة( :ارىت أَذ ًسثك فمبرال إَب ىينب
لبػذًٌ) عقيدة ييكدية ال تميؽ إال بالعاجزيف الحالميف الذيف ال
يستحقكف إال التيو.

األستاذ أحمد الكاتب و رحمتو مع (الميدي المنتظر)
أحمد الكاتب باحث كمفكر شيعي اثنى عشرم .كلد في كرببلء

كدرس الفكر الشيعي في حكزتيا .كاف مف أشد المتحمسيف ،كأكثر

الدعاة نشاطان في نشر ىذا الفكر كالدعاية لممرجعية الدينية ككالية
الفقيو .كعندما تمكف الخميني مف إقامة دكلتو الدينية تكجو الكاتب إلى

إيراف كاحتؿ  -كما يعبر  -مكقعان في إذاعتيا/القسـ العربي .قادتو
اإلخفاقات المتكررة لنظرية (كالية الفقيو) عمى أرض الكاقع إلى مراجعة
النظرية مف جديد مراجعة فقيية استداللية أدت بو إلى أف يعمؿ ليا

مراجعة تاريخية فإذا بو يفاجأ بجك مشحكف مف الشككؾ كاالضطرابات

كالتناقض كاالختبلؼ .كشيئان فشيئان جره البحث إلى مكضكع (اإلماـ
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الميدم) ليكتشؼ بعد حيف أف (الميدم) أسطكرة ال أساس ليا مف

الصحة .كتنبو ألكؿ مرة في حياتو إلى السر الذم جعؿ مادة التاريخ

تغيب عف برامج كمدارس الحكزات الشيعية التي تقتصر عمى المغة
العربية كالفقو كاألصكؿ كالفمسفة كالمنطؽ ،كال يكجد لدييا حصة كاحدة

حكؿ التاريخ اإلسبلمي أك الشيعي.

يقكؿ أحمد الكاتب( :ال أستطيع أف أصؼ المشاعر التي انتابتني

كعصفت بي جراء انييار اإليماف بالميدم المنتظر (محمد بف الحسف

العسكرم) (بقية اهلل كذخيرة السماء كأمؿ الشعكب كمغير العالـ) أك

التفكير باحتماؿ كجكده خاصة كاني كنت أعيش في بيئة شيعة مطمقة
(في إيراف) حيث ال يشؾ أحد في كجكد اإلماـ الذم يحتفؿ بذكرل

مكلده سنكيان أعظـ احتفاؿ كيميج الناس باسمو في األدعية كالزيارات،
كيقكمكف لذكره تعظيمان كاجبلالن)(ٔ).
كحيف أنيى بحثو تريث في نشره خمس سنكات ممتثبلن لنصيحة
بعض إخكانو حتى يتأكد تمامان مما تكصؿ إليو مف نتائج أرسؿ خبلليا

 كما يقكؿ ( -رسالة إلى عدد كبير مف العمماء في قـ كالنجؼكطيراف كمشيد كالبحريف كالككيت كلبناف ..أعرض عمييـ ما تكصمت

إليو مف نتائج كأطمب منيـ مناقشة البحث قبؿ نشره .كمع أني كنت

متيقنان مف النتائج التي تكصمت إلييا فقد احتممت أف يككف قد غاب
عني بعض األدلة كالبراىيف التي لـ أطمع عمييا ،كالتي تثبت كالدة
ككجكد اإلماـ الميدم (محمد بف الحسف العسكرم) .كأعمنت استعدادم
(ٔ)

صحيفة الشػكرل  -العػدد السػابع ،جمػادل الثػاني ٔٗٔٙى ػ – تشػريف الثػاني

٘.ٜٜٔ
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لمتراجع كاقامة حفمة إلحراؽ الكتاب إذا ما أقنعني أحد بخطأ ما تكصمت
إليو ،كاستعدادم لنشر ما يردني مف ردكد إذا لـ أقتنع بيا .كقد استجاب

بعض العمماء األفاضؿ في قـ لدعكتي ،كطمبكا الكتاب لمناقشتو .بينما
رد البعض بطريقة عنيفة كمتشنجة كقرركا المقاطعة كاإلىماؿ ،كاستنكر

قسـ ثالث أف أقكـ بمراجعة لمسممات ثابتػة ،كتساءؿ قسـ رابع عف

مؤىبلتي العممية مشترطان حصكلي عمى درجة االجتياد(ٔ) مسبقان مف
الحكزة العممية في قـ .فقمت ليـ :افترضكا أني قادـ مف األىكار أك مف
خمؼ الجباؿ كلـ أمض مف عمرم ربع قرف في الحكزة كالتأليؼ

كالتدريس فمماذا ال تناقشكف البحث كتنظركف بدالن مف ذلؾ إلى شخصي
)(ٕ) (يقكؿ بعض اإلخكاف :أف الحكار يجب أف يتـ داخؿ جدراف الحكزة
العممية كال يجكز أف يتكسع كينتشر إلى اإلطار الجماىيرم العاـ .كقد

التزمت بذلؾ عدة سنكات ،كتكسمت إلى كثير مف المراجع كالفقياء
كالمفكريف أف يجمسكا عمى طاكلة الحكار فكانكا يعتذركف بحجج شتى
كيتيربكف مف الحكار بمختمؼ الطرؽ .كدعكت إلى عقد ندكة مغمقة في

قـ أك لندف أك بيركت أك طيراف ،فمـ يجبني إلى ذلؾ إال أقؿ مف عدد

أصابع اليد الكاحدة.

(ٔ)

الػدكتكر مكسػػى المكسػػكم كػػاف حػػائ انز عمػػى درجػػة االجتيػػاد ،كحػػيف قػػاـ بنشػػر

أفكاره التصحيحية لـ يستطيعكا أف يطعنكا فيو مف ىذه الناحية فتكجيػكا بػالطعف إلػى
نكاح أخرل ،مثبلن قالكا :إنو عميؿ لممخابرات األجنبية.
(ٕ)

المصدر السابؽ.
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ككاف البعض اآلخر يدعي دكف أف يمتقي بي أنو َّ
رد بالتفصيؿ
(ٔ)

كأفحمني في جمسة كاحدة)

(كقد قاؿ لي أحد (رجاؿ الديف) الذيف

دعكتيـ لمناقشة دراستي بصراحة :ىؿ تريد أف تطكم سفرة صاحب
الزماف التي نعيش عمييا؟ في إشارة منو إلى أمكاؿ الخمس التي يأخذىا

العمماء (باسـ اإلماـ).

كىمس لي آخركف :نحف نتفؽ معؾ تمامان ،كلكف ىؿ تريد منا أف

ننتحر سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان؟ إذ إننا نعتمد عمى عامة الناس فيما

يقدمكنو لنا مف أخماس كزككات .كاف أية إشارة منا أك تأييد ألفكارؾ
يعني انقطاع مكرد الرزؽ كانييار المشاريع كالمؤسسات التي نعمؿ

فييا ،كمقاطعة العكاـ لمساجدنا كحسينياتنا .كالغريب أف بعض ىؤالء
(العمماء) الذيف يمارسكف التقية بالمقمكب مع الشيعة يتطرفكف في

إظيار الخبلؼ كاليجكـ الشخصي دكف أف يناقشكا أفكارم ،مف أجؿ
التغطية عمى عجزىـ كتناقضيـ مع ذكاتيـ كالمتاجرة بعكاطؼ

العكاـ)(ٕ).

أخير نشر األستاذ أحمد الكاتب بحثو حكؿ الميدم عاـ ٜٜٔٚـ
ك ان

في كتابو ذائع الصيت (تطكر الفكر السياسي الشيعي مف الشكرل إلى

كالية الفقيو) كقد كجَّو فيو إلى صميـ عقيدة (الميدم المنتظر) طعنات

قاتمة مميتة ،ال أرل أحدان عاقبلن غايتو الحقيقة يطمع عمييا إال كيصؿ

(ٔ)

المصدر نفسو.

(ٕ)

المصدر نفسو.
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إلى ما كصؿ إليو الكاتب مف ككف ىذه العقيدة مجرد خرافة أك أسطكرة
ال أساس ليا في الكتاب كالسنة كتراث األئمة ،كال كجكد ليا في التاريخ.

كىذا ممخص بتصرؼ قميؿ لما جاء في الكتاب مف اعتراضات

كطعنات كجييا األستاذ الكاتب إلى النظرية:
ٔ -وفاة الحسن العسكري دون ولد ظاىر
تكفي الحسف بف عمي المعركؼ بالعسكرم سنة ٕٓٙىػ في سامراء،

دكف أف يترؾ كلدان مما أدل إلى تفجر أزمة عنيفة في صفكؼ الشيعة
اإلمامية المكسكية الذيف كانكا يعتقدكف باستمرار اإلمامة اإلليية إلى يكـ

القيامة ،فتفرقكا إلى أربع عشرة فرقة ،كىذا ثابت في مصادر الشيعة

اإلمامية االثنى عشرية .ذكره النكبختي في (فرؽ الشيعة) كسعد بف عبد
اهلل األشعرم في (المقاالت كالفرؽ) كالنعماني في (الغيبة) كالصدكؽ في
(إكماؿ الديف) كالمفيد (اإلرشاد) كالطكسي في (الغيبة) كغيرىـ،

كغيرىـ.

كمما يذكره المؤرخكف الشيعة أف جارية لمحسف اسميا (صقيؿ)

ادعت أنيا حامؿ منو ،فتكقفت قسمة الميراث ،كحممت الجارية إلى دار

الخميفة المعتمد الذم أكعز إلى نسائو كخدمو كنساء الكاثؽ كنساء

القاضي ابف أبي الشكارب بتعيد أمرىا كالتأكد مف حمميا كاستبرائيا،

حتى تبيف ليـ بطبلف الحمؿ فقسَّـ بيف أمو المسماة بػ (حديث) كأخيو
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(ٔ)

جعفر

الذم ادعى اإلمامة بعد أخيو فانضـ إليو عامة الشيعة منيـ

(النائب األكؿ) عثماف بف سعيد العمرم(ٕ).

كسمي ىذا العصر الذم امتد إلى منتصؼ القرف الرابع بعصر

(الحيرة) .حتى كتب الشيخ عمي بف بابكيو الصدكؽ كتابان سماه (اإلمامة
كالتبصرة مف الحيرة).

كيصؼ محمد بف أبي زينب النعماني في كتابو (الغيبة) حالة الحيرة

التي عمت الشيعة في ذلؾ الكقت فيقكؿ( :إف الجميكر منيـ يقكؿ في

(الخمؼ) :أيف ىك؟ كأنى يككف ىذا؟ كالى متى يغيب؟ ككـ يعيش؟ ىذا
كلو اآلف نيؼ كثمانكف سنة؟ فمنيـ مف يذىب إلى أنو ميت .كمنيـ مف
ينكر كالدتو كيجحد كجكده بكاحدة .كيستيزئ بالمصدؽ بو .كمنيـ مف

يستبعد المدة كيستطيؿ األمد)

(ٖ)

كيقكؿ( :أم حيرة أعظـ مف ىذه الحيرة

التي أخرجت مف ىذا األمر الخمؽ الكثير ،كالحجـ الغفير؟ كلـ يبؽ

ممف كاف فيو إال النزر اليسير ،كذلؾ لشؾ الناس)(ٗ).

كىذا كاضح الداللة عمى أف النظرية اإلمامية قد كصمت إلى طريؽ

مسدكد فبل بد مف كجكد مخرج ليا فيو،كاال انيارت كاندثرت كغيرىا مف

النظريات اإلمامية المشابية.

ٕ -النظرية مكونة من جزأين ُرِّكبا بعد زمن طويل
(ٔ)

إكماؿ الديف لمصدكؽ ٗٗ ،دالئؿ اإلمامة لمطبرم ٕٗٗ.

(ٕ)

إكماؿ الديف لمصدكؽ ٘.ٗٚ

(ٖ)

ٖٔٔ.ٔٛٙ ،

(ٗ)

أيضان .
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لقد تكصؿ الكاتب مف خبلؿ النظر في تراث اإلمامية إلى أنيـ في
بداية األمر اعتقدكا بأف لمحسف العسكرم كلدان مف أجؿ إنقاذ النظرية
مف السقكط .كلـ يككنكا يقكلكف في البداية أنو اإلماـ األخير ،كأف األئمة
اثنا عشر فقط .بؿ كانكا يعتقدكف أف اإلمامة تستمر في ذرية ذلؾ الكلد
المخفي إلى يكـ القيامة.
كلكف لطكؿ الغيبة كاشتداد الحيرة كتفرؽ الشيعة ،شيد القرف الرابع
تطك انر جديدان في النظرية اإلمامية ىك حدكث (االثني عشرية) في صفكؼ
الجناح المتشدد مف الشيعة المكسكية الذم كاف يؤمف بقانكف الكراثة
العمكدية بشدة ،كال يقبؿ أم تسامح فييا.
ىذا التطكر ىك عممية إنقاذ ألمر سبؽ أف أجريت لو عممية إنقػاذ

سابقة استنفدت غرضيا ،فبل بد مف إجراء جديد كعممية أخرل ،بالضبط

كما يجرم لكبسكالت القمر الصناعي التي تنفجر الكاحدة تمك األخرل،
كمما استنفدت كبسكلة كقكدىا انفجرت األخرل لتديـ الحركة مف أجؿ

إيصاؿ القمر إلى مداره.

فمـ يكف اإلمامية في البداية يعتقدكف أف ابف الحسف العسكرم ىك خاتـ

(األئمة) .كىذا النكبختي يصرح في كتابو (فرؽ الشيعة  /الفرقة التي

قالت بكجكد كلد لمعسكرم) قائبلن( :إف اإلمامة ستستمر في أعقاب
اإلماـ الثاني عشر إلى يكـ القيامة).
كذلؾ شيء طبيعي مكافؽ ألصؿ النظرية .فالنظرية ترفض الشكرل

كتقكؿ بضركرة كجكد إماـ في كؿ عصر يغني المسمميف عف الشكرل

كاالنتخاب .فمماذا إذف يحصر عدد األئمة في اثني عشر كاحدان فقط؟
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ٖ -دعوى القائمة المسبقة بأسماء (األئمة)

كحتى يدعـ ىذا الجناح كجية نظره ادعى كجكد قائمة مسبقة بأسماء

األئمة (االثني عشر) ،ضاربان عرض الحائط التاريخ الشيعي كاإلمامي.
فاإلمامية بعد كؿ إماـ يختمفكف عمى اإلماـ الذم يخمفو! فيناؾ ما يقرب

مف ستيف إمامان ادعيت ليـ اإلمامة في تاريخ الشيعة!!

كقد تجاكزت النظرية خبلؿ ىذا التاريخ عقبتيف كبرييف ال يمكف

تجاكزىما مف ضمف عقبات كثيرة .كفي كؿ مرة يككف التجاكز
باالضطرار إلى فكرة (البداء) :األكلى في زمف جعفر الصادؽ حيف

مات في حياتو كلده األكبر إسماعيؿ الذم كاف مرشحان لئلمامة طبقان
لما تفرضو النظرية مف ككف اإلمامة في الكلد األكبر لئلماـ السابؽ.

فانتقمت اإلمامة إلى االبف األصغر مكسى بف جعفر عف طريؽ
(البداء) ،بعد أف نقمكىا بعد مكت إسماعيؿ إلى أخيو الثاني عبد اهلل بف

جعفر الممقب باألفطح .لكف ىذا مات ىذا بعد كفاة أبيو جعفر بسبعيف

يكمان دكف أف يترؾ لو كلدان .في حيف قالت فرقة بكجكد كلد لو في السر

مختؼ ،سمكه محمدان كىـ (الفطحية).

الشيء نفسو تكرر حينما مات محمد االبف األكبر لعمي الممقب باليادم

في حياة أبيو ،فنقمكا اإلمامة إلى أخيو الثاني الحسف الممقب بالعسكرم
عف طريؽ (البداء) .لكف ىذا مات دكف أف يخمؼ كلدان .فكاف المفترض
أف ينتقمكا بػ(اإلمامة) إلى أخيو الثالث جعفر بف عمي اليادم –كىذا ما

حصؿ أكالن -كما فعمكا في المرة األكلى قبؿ مئة عاـ عندما نقمكا اإلمامة
ثبلث مرات بيف ثبلثة أخكة (إسماعيؿ كمحمد كمكسى أكالد جعفر
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الصادؽ) كرفضكا تصديؽ دعكل (الفطحية) بكجكد كلد لبلبف الثاني

عبد اهلل األفطح .لكنيـ ىذه المرة أخذكا بالفكرة الفطحية كترككا الطريقة

المكسكية فادعكا لبلبف الثاني لعمي اليادم كىك (الحسف العسكرم) كلدان
كسمكه باالسـ نفسو (محمد) ،كترككا االبف الثالث (جعفر) .كالقصة

طكيمة ..كاهلل تعالى ىك كحده المحمكد عمى العافية!

كالميـ أنو لك كانت ىناؾ قائمة مسبقة لما حصؿ كؿ ىذا ،كلما

اضطركا إلى القكؿ الشنيع (البداء) ،كلقالكا منذ البداية أف اإلمامة بعد
جعفر لكلده مكسى ،كبعد عمي لكلده الحسف.

كمما يدؿ عمى كذب القائمة المسبقة – باإلضافة إلى أنيا مجرد

دعكل لـ يستطيعكا إثباتيا  -كجكد ركايات عديدة تذكر عدـ معرفة
األئمة أنفسيـ بػ(إمامتيـ) أك (إمامة) البلحؽ إال قرب كفاتيـ.

ككذلؾ كفاة ز اررة دكف معرفتو باإلماـ بعد جعفر الصادؽ .كخركج

زيد يطمب الخبلفة في زمف أخيو محمد الباقر ،مع عمـ زيد كتقكاه
كعبلقتو الحميمة بأخيو.
ٗ -كتاب سميم بن قيس الياللي

ككاف أصؿ ىذا القكؿ – كما يقكؿ المؤرخ الشيعي المسعكدم في

(التنبيو كاألشراؼ)  -ىك (كتاب سميـ بف قيس اليبللي) .كقد ظير في
القرف الرابع اليجرم لمؤلؼ مجيكؿ قيؿ أنو مف أصحاب عمي بف أبي

طالب .كفيو تحديد األسماء االثني عشر .كقد اعتمد الكميني كالنعماني
كالصدكؽ في قكليـ بالنظرية (االثنى عشرية) عمى ىذا الكتاب .كلكف

عامة الشيعة كانكا يشكككف في الكتاب ،كذلؾ لركايتو عف طريؽ (محمد
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بف عمي الصيرفي أبك سمينة) الكذاب المشيكر ،ك(أحمد بف ىبلؿ

العبرتائي) الغالي الممعكف الذم ادعى النيابة عػف

(الميدم).

كقد قاؿ ابف الغضائرم" :كاف أصحابنا يقكلكف :إف سميمان ال يعرؼ
كال ذكر لو  ...كالكتاب مكضكع ال مرية فيو)(ٔ).
كضعؼ الشيخ المفيد (كتاب سميـ) كقاؿ" :إنو غير مكثكؽ بو ،كال

يجكز العمؿ عمى أكثره ،كقد حصؿ فيو تخميط كتدليس فينبغي لممتديف

أف يتجنب العمؿ بكؿ ما فيو كال يعكؿ عمى جممتو كالتقميد لركايتو)(ٕ).

كانتقد المفيد الصدكؽ عمى نقمو الكتاب كاعتماده عميو ،كعزل ذلؾ

إلى منيجو اإلخبارم.
٘ -االثنى عشرية يسخرون من الفطحية بما ىم واقعون فيو
أجمع فقياء الشيعة – ما عدا اإلسماعيمية  -بعد كفاة جعفر

الصادؽ مباشرة عمى إمامة عبد اهلل كلده األكبر بعد إسماعيؿ الذم
تكفي في حياة أبيو .لكف عبد اهلل ىذا مات بعد مدة كجيزة دكف أف يترؾ

كلدان يخمفو .فانقسمكا ثبلث فرؽ :إحداىا تراجعت عف إمامتو .كاألخرل

ادعت أف لو كلدان مخفيان .كالثالثة انتقمت إلى األخ الثالث مكسى بف

جعفر ،كقد أنكرت ما ادعتو الفرقة السابقة كسخرت منو كاعتبرتو كىمان

(ٔ)

الكاتب.
(ٕ)

الخبلص ػػة لمحم ػػي صٖ ٛنقػ ػبلن ع ػػف (تط ػػكر الفك ػػر  .)...ص ، ٜٜٔأحم ػػد
أكائؿ المقاالت كشرح اعتقادات الصدكؽ ،ص – ٕٗٚالمصدر السابؽ.
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اضطركا إليو مف أجؿ الخركج مف الحيرة كالطريؽ المسدكد ،كما جاء

ذلؾ عمى لساف السيد المرتضى عمـ اليدل(ٔ).

كلكف االثني عشرية يقعكف مضطريف بعد قرف كاحد فقط فيما كقع

فيو أسبلفيـ الفطحية مف قبؿ ،كسخركا منيـ بسببو! كنحف لف نفعؿ في
رد ادعائيـ ىذا أكثر مف إعادة قكؿ الشريؼ المرتضى عمى مف ادعى

مثؿ ادعائيـ ،فميس مف فرؽ بينيما سكل االختبلؼ في االسـ!.
 -ٙعمي الرضا يرد عمى الواقفية بما ينقض النظرية االثني عشرية

بعد كفاة مكسى بف جعفر المعركؼ بػ(الكاظـ) قاؿ معظـ أصحابو

المقربيف  -ككذلؾ أكالده  -بغيبتو .ككتب عمي بف أبي حمزة كتابان حكؿ
(الغيبة)! .ككذلؾ عمي بف عمر األعرج كتب كتابان في غيبتو!!
كعرؼ أكلئؾ (بالكاقفية) الذيف كقفكا بػ(اإلمامة) عمى مكسى بف

جعفر .كانتشرت ركايات كثيرة حينيا تقكؿ بغيبتو كأنو ىك القائـ .لكف

كلده عميان (الرضا) شنع عمى ىؤالء وكفرىم كتب أر منيـ كاحتج عمييـ
بحجج منيا:
 -إف الحجة هلل عمى خمقو ال تقكـ إال بإماـ حي يعرف ،كىك ما

يتناقض مع الغيبة.

 -لك كاف اهلل يمد في أجؿ أحد مف بني آدـ لحاجة الخمؽ إليو لمد

اهلل في أجؿ رسكؿ اهلل .فمات رسكؿ اهلل



كلـ يمت مكسى بف

جعفر! بمى كاهلل لقد مات كقسمت أمكالو كنكحت جكاريو(ٕ).
(ٔ)
(ٕ)

الشافي.ٔٛٗ ،

معرفة الرجاؿ لمكشي ،ص.ٖٜٚ
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كنحف نرد عمى االثني عشرية بما رد بو (اإلماـ المعصكـ) عندىـ

عمى مثؿ معتقدىـ سكل اختبلؼ األسماء ،فما جكابيـ؟!.
 -ٚالدليل العقمي أبعد ما يكون عن ىذا الوصف

يقكؿ األستاذ أحمد الكاتب(ٔ)" :إف تسمية عممية االستدالؿ النظرم

عمى كجكد ابف لمحسف العسكرم بالدليؿ (العقمي) ىك مف باب التسامح

كاالستعارة ،كاال فإنو أبعد ما يككف عف االستدالؿ العقمي ،إذ يعتمد
عمى مجمكعة مقكالت نقمية ،كبعضيا أخبار آحاد بحاجة إلى إثبات

الداللة كالسند :كمقكلة الكراثة العمكدية ،كعدـ جكاز انتقاؿ اإلمامة إلى
أخكيف بعد الحسف كالحسيف"" ...كمف ىنا كاف إثبات كجكد (اإلماـ

الميدم محمد بف الحسف العسكرم) بصكرة عقمية لسائر الناس أك سائر
المسمميف أك سائر الفرؽ الشيعية أك حتى لسائر الفرؽ اإلمامية التي لـ

تكافؽ عمى مبدأ (الكراثة العمكدية) صعبان أك مستحيبلن" .يقكؿ السيد
المرتضى " :إف الغيبة فرع ألصكؿ إف صحت فالكبلـ في الغيبة أسيؿ

شيء كأكضحو ،إذ ىي متكقفة عمييا .كاف كانت غير صحيحة فالكبلـ

في الغيبة صعب غير ممكف"(ٕ).

(كمع أف التسميـ بإمامة الحسف العسكرم ال يؤدم بالضركرة إلى

التسميـ بكجكد كلد لو فإف القكؿ بذلؾ مبني عمى ضركرة استمرار

اإلمامة اإلليية إلى يكـ القيامة كبكجكب تكارثيا بصكرة عمكدية .كىك

ليس إال افتراض كىمي كظف بغير عمـ .كلذا يقكؿ الشيخ ناصر مكارـ
الشيرازم في كتابو (الميدم الثكرة الكبرل)" :إف االستدالؿ الفمسفي
(ٔ)
(ٕ)

المصدر صٓ.ٜٔ
رسالة في الغيبة – المرتضى صٕ.
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يمكف أف يثبت قضايا كمية عامة ،كلكنو ال يستطيع أف يضع إصبعو

عمى إنساف في الخارج كيثبت كجكده").
 -ٛال أدلة نقمية معتبرة

كناقش الكاتب األدلة النقمية كثي انر  -سكاء كانت نقبلن ركائيان أـ نقبلن
تاريخيان  -كأثبت أنيا مختمقة مف أكجو كثيرة منيا:
 -ضعؼ أسانيدىا  .كقد قاـ بتحقيقيا ركاية ركاية  ،فتبيف لو أف

أسانيدىا مبنية عمى رجاؿ مجركحيف مضعفيف في كتب رجاؿ الطائفة

االثنى عشرية(ٔ).
()1

المصػػدر صٖ .ٕٖٖ-ٜٔكمػػف المفارقػػات المسػػمية أف محمػػد محمػػد صػػادؽ

الصػػدر قػػد كتػػب مكسػػكعة عػػف الميػػدم مػػف عش ػرة مجمػػدات! بناىػػا عمػػى مثػػؿ ىػػذه
الحكايات الكاىية كالخرافات الساذجة ،كميا قصة زكاج الحسف العسكرم بأـ الميدم

المزعػػكـ التػػي اسػػتغرقت ركايتيػػا كالتعميػػؽ عمييػػا أكثػػر مػػف اثنتػػي عش ػرة صػػفحة مػػف
القطػػع الكبيػػر! كىػػي  -بحػػؽ  -قصػػة تصػػمح لفمػػـ مػػف أفػػبلـ السػػينما/فرع الكػػارتكف.
يقػػكؿ محمػػد محمػػد فػػي آخرىػػا بعػػد مناقشػػة عػػدد مػػف االعت ارضػػات عمييػػا كمحاكلػػة
ردىػػا( :لػػيس شػػيء مػػف ىػػذه االعت ارضػػات كاردان عمػػى ىػػذا الحػػديث كمضػػعِّفا لداللتػػو

كما يعرؼ عنو مف حدث كتاريخ ،كانما االعتراض الكحيد الذم يمكف صدقو ىك أف
ى ػػذا الح ػػديث ض ػػعيؼ م ػػف ناحي ػػة إثبات ػػو الت ػػاريخي ،باعتب ػػار ككن ػػو مجي ػػكؿ ال ػػركاة
ض ػػعيؼ الس ػػند)!/الميدم المنتظ ػػر لم ػػدكتكر ع ػػداب الحم ػػش ص ٖ٘ٗ .ٗٚٓ-ف ػػإذا
كػػاف (ىػػذا الحػػديث ضػػعيفان مػػف ناحيػػة إثباتػػو التػػاريخي ،باعتبػػار ككنػػو مجيػػكؿ الػػركاة

ضعيؼ السند) فعبلـ يا سيد محمد صدعت رؤكسػنا بيػذا الضػجيج الػذم سػكدت بػو

ك ػػؿ ى ػػذه الص ػػفحات؟! ككي ػػؼ تبن ػػي عقي ػػدة تم ػػزـ الن ػػاس بتص ػػديقيا ،كتكف ػػرىـ عم ػػى
أساسػػيا كىػػي مبنيػػة عمػػى ركايػػات مجيكلػػة الػػركاة ضػػعيفة السػػند؟! ثػػـ مػػف أيػػف جئػػت
بتمػػؾ المجمػػدات العش ػرة كىػػي مػػف دكف مسػػتند معتبػػر؟ أفيكػػذا تثبػػت العقائػػد عنػػدكـ؟!
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 كمنيا اختبلفيا فيما بينيا اختبلفان فاحشان ،كتناقضيا مع بعضيا،أك مع مقررات المذىب ،أك مع ثكابت الديف.
(ٔ)

 -ٜكثرة المدعين لمنيابة واختالفيم فيما بينيم

لـ تكف دعكل (الغيبة) كادعاء (النيابة) عف (الغائب) قد حصمت مرة

كاحدة في تاريخ الشيعة ،بؿ حصمت مرات عديدة سبقت تمؾ التي

ادعيت لمكلد المزعكـ لمحسف العسكرم! كالغيبة التي ادعيت لمكسى بف

كرث
جعفر فقد ادعى أحد أصحابو (محمد بف بشير) النيابة عنو ،ثـ ّ

النيابة إلى أبنائو كأحفاده!.

كأما (محمد بف الحسف العسكرم) فقد ادعى النيابة عنو بضعة

كعشركف رجبلن!! منيـ الشريعي كالنميرم كالعبرتائي كالحبلج .كذلؾ أف
دعكل النيابة كانت تجر مصالح مادية كمكانة اجتماعية كسياسية

لممدعي.

كقد حصؿ التشكيؾ مف قبؿ معاصرييـ مف الشيعة بدعكل ىؤالء

المدعيف جميعان بمف فييـ النكاب األربعة! لكف دعاكاىـ كانت تنطمي
عمى البسطاء كيرفضيا األذكياء المحققكف الكاعكف.

كبيذا الحجـ يككف الكذب؟!! كلكف ال عجب كفيكـ مثؿ المجمسػي صػاحب مكسػكعة
(البحػػار) ذات المجمػػدات التػػي زادت عمػػى المائػػة! كعبػػد الحسػػيف األمينػػي صػػاحب

مكسػ ػػكعة (الغػ ػػدير) ذات األحػ ػػد عشػ ػػر مجمػ ػػدان المبنيػ ػػة عمػ ػػى مثػ ػػؿ ىػ ػػذه األكىػ ػػاـ...

كفيكـ ...كفيكـ..

(ٔ)

المصدر صٕٕٔ.
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أما ركايات تكثيؽ ىؤالء األربعة دكف سكاىـ فبل يثبت منيا شيء
عند التحقيؽ ،إذ ىي قائمة عمى أسانيد كاىية كدعاكل باطمة تشكبيا
المصالح المادية المتبادلة ،كالخصكمات كاالختبلفات الكثيرة .ككثير
منيا بادية الكضع مف متكنيا كنسبة عمـ الغيب لمنائب المعيف دليػبلن

عمى صدقو.

أحد النكاب أحمد بف ىبلؿ العبرتائي (كىك شيخ شيعة بغداد في

زمانو) لعب دك انر كبي انر في تدعيـ دعكل النائب األكؿ عثماف بف سعيد

العمرم أمبلن بأف يكصي بالنيابة إليو مف بعده ،فمما أكصى بيا إلى ابنو
محمد رفض ذلؾ كادعى النيابة لنفسو.

كيقكؿ محمد بف عمي الشممغاني الذم كاف ككيبلن لمنائب الثالث

الحسيف بف ركح النكبختي في بني بسطاـ ثـ انشؽ عنو كادعى النيابة

لنفسو( :ما دخمنا مع أبي القاسـ الحسيف بف ركح في ىذا األمر إال
كنحف نعمـ فيما دخمنا فيو .لقد كنا نتيارش عمى ىذا األمر كما تتيارش

الكبلب عمى الجيؼ)(ٔ).

ككاف الشيعة كثي انر ما يشكككف في ىؤالء النكاب حتى اشتيرت

عندىـ تمؾ األياـ ركاية عف أىؿ البيت تقكؿ( :خدامنا كقكامنا شرار

الخمؽ)! ما دفعيـ لمتشكيؾ بصحة دعاكل النيابة الخاصة .كقد أكد

الطكسي صحة الركاية ،لكنو عمد إلى تأكيميا كصرفيا إلى مف خاف
كبدؿ .كقد ندـ بعض الشيعة عمى إعطاء األمكاؿ إلى العمرم .بؿ

كصؿ التشكيؾ إلى كجكد (الميدم) أصبلن ،كالتكاقيع التي يخرجيا
(ٔ)

الغيبة ،صٕٔٗ.
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العمرم كينسبيا إليو .ككاف مف ىؤالء المشككيف رجاؿ مف أىؿ البيت،

ما دفع العمرم إلى أف يصدر كتابان عمى لساف الميدم يندد بيـ! كما
شؾ قسـ آخر بصحة نيابة النكبختي ،كتساءؿ عف مصرؼ األمكاؿ

التي يقبضيا باسـ (الميدم).

كقد استقر أمر االثني عشرية عمى أربعة مف بيف بضع كعشريف

نائبان كاتيمكا اآلخريف بالكذب طمعان في جر النار إلى قرصيـ ،كحرصان
عمى األمكاؿ ،كاالرتباط بالسمطة العباسية .مع أف ىذه التيـ تتكجو

أيضان – بؿ كجيت  -إلى أكلئؾ (النكاب األربعة) الذيف لـ يككنكا
بعيديف عنيا .كىكذا تمسي دعاكاىـ بالمقاء بػ(اإلماـ الميدم) بعد كؿ

ىذا غير صالحة لبلعتماد ،ال تمنح حتى الظف الراجح .بؿ ىي دليؿ

عمى كذب ىذه األسطكرة.

عدم قيام النائب بأي دور سوى جباية األموال

إضافة إلى عدـ قياـ أم نائب مف أكلئؾ النكاب بأم دكر ثقافي أك

فكرم أك سياسي لخدمة الشيعة كالمسمميف ما عدا جباية األمكاؿ

كاالدعاء بتسميميا إلى (اإلماـ الميدم) مع عدـ العمـ بمصيرىا مف قبؿ

اآلخريف .كلـ يقـ كاحد منيـ بحؿ مشاكؿ الطائفة ،كنقؿ تكجييات اإلماـ

إلى األمة بخصكصيا.

النائب ال يرجع إلى (اإلمام) في حل مشاكمو

بؿ إف مشاكؿ النكاب أنفسيـ كانت تحؿ عف غير ىذه الطريؽ:

فمشكمة النكبختي مع غريمو الشممغاني لـ يستطع كاحد منيما أف يثبت
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قكالن (لئلماـ الميدم) يككف ىك الفصؿ بخصكصيا .بؿ لجأ النكبختي
إلى عمماء قـ ليحمكا لو مشكمتو.
كأرسؿ كتابو (التأديب) إلييـ ليبينكا لو الصحيح مف السقيـ!(ٔ) .ككاف

األكلى بو أف يعرضو عمى (الميدم) ماداـ يمتقي بو في السر ،السيما
ك(الميدم) يتمتع بفراغ عريض ال يشغمو شاغؿ ،مع امتبلكو لؤلمكاؿ

اليائمة المطمكبة لبلنصراؼ عف كؿ ما يشغمو!.

إف في ىذا داللة بينة عمى عدـ كجكد أم اتصاؿ بينو كبيف

(الميدم) كاال لكاف عرض عميو الكتاب كسألو عف صحتو مف سقمو.
تواقيع (الميدي) ..الممس ممنوع !

كمف المضحكات أف العمرم حيف كاف يخرج لمناس رسائؿ كتكاقيع

باسـ (الميدم) لـ يكف يسمـ الخطكط كالتكاقيع إلى أحد ،بؿ كاف يبرزىا

ليـ فقط أك يستنسخيا بخطو! .كفي ىذا إشارة كاضحة ،كدليؿ إضافي

عمى عدـ كجكد شخص حقيقي كراء ىذه الرسائؿ كالتكقيعات .كلك كاف

مكجكدان لمجأ إلثبات شخصيتو بصكرة قاطعة ،ال عبر ىذه الكسائؿ التي
ال يمكف الكثكؽ بيا بؿ تحمؿ بذكر الشؾ في طياتيا.
ٓٔ -قصور النظرية واضطرابيا في تقديم تفسير معقول لمغيبة
تقكؿ نظرية (اإلمامة اإلليية) كما كاف يقكؿ بيا المتكممكف

اإلماميكف األكائؿ الذيف أسسكا ليا :إف األرض ال يجكز أف تخمك مف
إماـ (أم مف حككمة كدكلة) كاف اإلماـ (أم الرئيس أك الخميفة أك القائد
(ٔ)

الغيبة ،لمطكسي صٕٓٗ.
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األعمى) يجب أف يككف معصكمان كمعينان مف قبؿ اهلل ،كأف الشكرل
باطمة كال يجكز انتخاب اإلماـ مف قبؿ األمة.

كتقكؿ النظرية المكسكية (التي ىي أصؿ النظرية اإلمامية االثني

عشرية كالمكازية لمفطحية) :إف اإلمامة تتسمسؿ بشكؿ كراثي عمكدم
في ذرية عمي كالحسيف إلى يكـ القيامة .كمف ىنا افترض المتكممكف

كجكد ككالدة (ابف) لئلماـ الحسف العسكرم .كحيف سئمكا عف كجكده

قالكا :إف أباه أخفاه خكفان مف السمطة .كحيف طاؿ غيابو صاركا

اجيكف بالسؤاؿ الكبير :إذا كانت اإلمامة محصكرة في ىذا الشخص
يك َ
كال تجكز لغيره مف الناس العادييف كغير المعينيف مف اهلل  ،كما ال
يجكز ليذا الغير أف يقكد الناس كيمارس مياـ القيادة ،فمماذا يغيب

(اإلماـ) كال يظير ليقكد الشيعة كالمسمميف كيؤسس الحككمة اإلسبلمية

التي ال بد منيا؟

كماداـ أف األرض ال يجكز أف تخمك مف إماـ ،كاإلماـ الغائب ال

يمكف أف يمارس إمامتو كقيادتو لمناس ،فما ىك السر في الغيبة؟ كالى

متى يغيب؟ كما الفرؽ بيف الغائب كغير المكجكد ،أك المعدكـ الكجكد
أصبلن؟.

كلـ يعد تفسير الغيبة بالخكؼ كافيان لتبريرىا ال سيما بعد أف طالت.

كقد ظيرت دكؿ عديدة ذات شككة كمنعة تنادم صباح مساء بتعجيؿ
فرجو كسرعة ظيكره كالدكلة البكييية في القرف الرابع اليجرم ،التي
طرحت عمى الشيخ المفيد سؤاالن مفاده :لماذا يستمر (الميدم) باالختفاء
كنحف مستعدكف لنصرتو؟ كطالبتو باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،فأحاؿ
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المفيد اإلجابة عمى اهلل كقاؿ( :إف سر الغيبة ال يعممو إال ىك) ،مع
تشكيكو في صدؽ الشيعة آنذاؾ كشجاعتيـ كتقكاىـ(ٔ) .كىك ىركب مف
الجكاب.
كقامت دكلة الصفكييف ،كبحت أصكات الناس في زمانيا مف النداء

بخركج (صاحب الزماف)! كلكنو لـ يستجب لندائيـ .كانتيت دكلتيـ،
كقامت دكؿ أخرل مشابية كىك مستمر عمى ما ىك عميو مف (الغيبة)

كاالختفاء!.

كىذه دكلة إيراف – الخميني اليكـ عمى النيج نفسو مف النداء

كالدعاء! فمماذا ال يخرج (الميدم) لك كاف مكجكدان؟ أك يتصؿ بالناس
مجرد اتصاؿ يثبت بو ليـ إثباتان قاطعان أنو مكجكد مع تطكر كسائؿ

االتصاؿ ،كتمكنو مف االختفاء؟.

كحيف خرج (الكاقفية) بنظريتيـ التي تقكؿ بميدكية مكسى الكاظـ

كغيبتو ،تصدل ليـ عمي بف مكسى الرضا كفند دعكاىـ مستندان عمى
تناقض فكرة (الغيبة) مع ضركرة كجكد اإلماـ الذم يفترض أف يتصدل
لقيادة المسمميف ،كال يجكز لو أف يغيب عف الساحة .كاحتج بضركرة
التفاعؿ مع اإلماـ الحي الظاىر قائبلن( :إف الحجة ال تقكـ هلل عمى خمقو
إال بإماـ حي ظاىر) ىذا مف ناحية .كمف ناحية أخرل فإنو استند إلى
بطبلف فكرة امتداد حياة إنساف بصكرة خارقة لحاجة الناس إليو قائبلن:

(ٔ)

األمالي لممفيد ،صٓ.ٖٜ
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(لك كاف اهلل يمد في أجؿ أحد مف بني آدـ لحاجة الخمؽ إليو ،لمد اهلل
في أجؿ رسكؿ اهلل .)ٔ()
أخير… صار عمماء اإلمامية االثني عشرية يمجأكف إلى القكؿ
ك ان
بإحالة الحكمة مف الغيبة إلى اهلل  ،فيك كحده العميـ بسرىا فبل يسػأؿ
عنيا أحد غيره.
إف ىذا االضطراب في األجكبة باالنتقاؿ مف جكاب إلى آخر ،كىذا
التناقض حيف يرفضكف رأيان ثـ يتبنكنو (كما حصؿ ليـ مع الكاقفية) ،ثـ
اإلحالة إلى مجيكؿ إنما يدؿ عمى العجز عف إيجاد جكاب مقنع
صحيح.
ىذه المفارقات القاتمة التي أكردىا الكاتب تثير مفارقات كتساؤالت

أخرل ال يمكف الجكاب عمييا إال بأحد أمريف :إما اإلحالة إلى مجيكؿ

– كالقكؿ :اهلل أعمـ  -تممصان مف الجكاب .كاما اإلقرار ببطبلف الفكرة
مف األساس .مف ىذه التساؤالت كالمفارقات:
(الميدي) لم ينقح كتاب (الكافي) ..لماذا ؟!

مف المعركؼ أف الكميني قد ألؼ كتابو (الكافي) في أياـ النكبختي،

كقد مؤله باألحاديث الضعيفة كالمكضكعة التي تتحدث عف تحريؼ

القرآف ،كأمكر أخرل باطمة .كلكف النكبختي أك السمرم لـ يعمقا عمى
المكضكع كلـ يصححا أم شيء مف الكتاب ،كلـ ينقبل عف (الميدم)

(ٔ)

معرفة الرجاؿ لمكشي ،ص.ٖٜٚ
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شيئان مف ذلؾ ،مما أكقع الشيعة عبر التاريخ في مشكمة التمييز بيف
األحاديث الصحيحة كالسقيمة ،كاختبلفيـ فييا.
كمما يعزز الشؾ عدـ قياـ أدعياء النيابة بمؤل الفراغ الفقيي،

كتكضيح كثير مف األمكر الغامضة التي يجب عمييـ تبيينيا في تمؾ
المرحمة .كلقد ابتدع السيد المرتضى نظرية (المطؼ) التي يقكؿ فييا:
إف اإلماـ الميدم يجب أف يتدخؿ ليصحح اجتيادات الفقياء في عصر

الغيبة ،كيخرب إجماعيـ عمى الباطؿ .كبناء عمى ذلؾ كاف األجدر

كاألكلى كاأليسر أف يصحح (اإلماـ الميدم) –لك كاف مكجكدان -كتاب
الكميني ،أك يترؾ كراءه في (عصر الغيبة الكبرل) كتابان جامعان يرجع
إليو الشيعة .كىذا ما لـ يحصؿ .كلـ يقدـ أدعياء النيابة أم شيء يذكر

في ىذا المجاؿ .كىذا ما يدفعنا لمشؾ في صدقيـ ،كفي دعكاىـ بكجكد
(إماـ غائب) مف كرائيـ.

لماذا ال يتصل (الميدي) عن طريق االنترنيت مثالً؟
كلقد تطكرت كسائؿ االتصاالت في العصر الحديث عف طريؽ
االنترنيت كالبريد اإللكتركني كالفاكس كالفضائيات  ،كاألشرطة المسجمة

كغيرىا .كيمكف لكؿ مف يمتمؾ مكاصفات (الميدم) كقدرتو عمى

االختفاء – فيك ال يمكف ألحد رؤيتو أصبلن  -أف يستعمميا كيتصؿ
بأصحابو ،أك بالعالـ ليثبت نفسو ككجكده كلك مف كراء ستار ،كما يفعؿ
أسامة بف الدف رغـ أف العالـ كمو يبحث عنو!

فيؿ (الميدم) في غيبكبة عف تغير الحاؿ كتطكر كسائؿ االتصاؿ؟

أـ ىك خائؼ إلى ىذه الدرجة رغـ قدرتو عمى االختفاء؟ فعبلـ ىك إماـ

إذف؟ أـ ماذا؟!.
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(الميدي) ..ما ىو شغمو عمى وجو التحديد؟

كمف المعمكـ جزمان أف (الميدم) لـ يترؾ بعده عممان ينتفع بو كلـ
يحؿ معضمة .كلقد أصابت المسمميف ككارث كثيرة كمركا بأىكاؿ

جسيمة ،كىك ساكف ال يتمممؿ ،ساكت ال يتكمـ .فما كظيفتو عمى كجو

التعييف؟ غير جمع األمكاؿ التي كاف الشيعة األكائؿ يدفنكنيا لكقت
ظيكره ،أك يكصي أحدىـ اآلخر بإيصاليا إليو .ثـ لما رأل الشيعة
بمركر الزمف سخافة ىذا الرأم كعدـ جدكل العمؿ بو عدلكا عنو إلى

آراء شتى ال جامع ليا كال رابط بينيا ،حتى تعجب الشيخ حسف الفريد
(زميؿ الخميني) في كتابو (رسالة في الخمس) كاستغرب بحيرة كتساءؿ
عف السر كراء عدـ سؤاؿ الكميني مف (صاحب الزماف) عبر ككيمو

النكبختي عف حكـ مسألة الخمس في (عصر الغيبة)(ٔ).
(الميدي) ..ىل ال زال أعزب ؟!

كمف التساؤالت التي تطرح نفسيا :ىؿ (الميدم) يعيش كحيدان فريدان
؟ أـ ىناؾ مف يؤنسو في كحشتو ككحدتو ؟ كىؿ يقضي حاجاتو

بنفسو ؟ أـ معو مف يخدمو ؟

ىؿ ال زاؿ أعزب ؟ أـ تزكج ؟ فمف حضر عرسو؟ كبنت مف تزكج ؟

مف اإلنس؟ فمـ يحس بيا أحد! ..أـ مف الجف ؟!

كىؿ ماتت زكجتو ؟ أـ رزقيا اهلل  -مثمو  -طكؿ العمر ؟ ثـ كـ

تزكج ؟ كىؿ يمارس في خمكتو الكادعة  -أسكة بغيره مف الشيعة -

نكاح (المتعة) ؟
(ٔ)

المصدر المذككر أعبله ،ص ٛٚنقبلن عف (تطكر الفكر )...ص.ٕٕٚ
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كىؿ أنجب أكالدان ؟ أـ ىك عقيـ ؟ كاذا كاف قد أنجب  -كىك المفترض
 فكـ مميكنان أك مميا انر قد بمغت اليكـ ذريتو ؟! ال سيما إذا كانكا اليمكتكف كجدىـ!

ثـ لماذا ال يمكت جدىـ  -كالحالة ىذه  -لتتسمسؿ (اإلمامة) في

عقبو كتقكـ الحجة بيـ إلى يكـ يبعثكف؟!

كىكذا يتبيف لنا أف (الميدم) ليس سكل أسطكرة أك خرافة ينبغي أف

يتكرـ عنيا العقبلء ،كاال انيدـ الحاجز الفاصؿ بيف المعجزة كالخرافة.

الفرق بين الخرافة والمعجزة

تشترؾ الخرافة كالمعجزة بأف كمتييما خارجة عف العادة كالسنة

الككنية ،أك سنة اهلل الطبيعية في خمقو ،القائمة عمى األسباب الممكنة،

كأف كمييما تحت مقدكر اهلل تعالى ألنو سبحانو ال يعجزه شيء.

فما ىك الفرؽ بينيما؟ أك كيؼ نفرؽ بيف الخرافة كبيف المعجزة

الثابتة في ديننا؟ كما الفرؽ بيف إنساف خرافي يعتقد بكقكع أحداث
أسطكرية كقصة عكج بف عنؽ ،كبيف إنساف مؤمف يعتقد بحصكؿ

معجزات ككرامات كانتقاؿ عرش بمقيس مف اليمف إلى فمسطيف في أقؿ

مف طرفة عيف؟

الفرؽ ىك قياـ الدليؿ الكافي عمى ثبكت كقكع األمر الخارج عف

العادة أك عدمو .عمى أنو كمما كاف األمر أكثر خركجان عمى العادة
احتاج إلى دليؿ أقكل .ككذلؾ إذا انبنى عمى األمر كفر أك إيماف:

طكلبت باعتقاده بحيث يككف إنكاره كف انر
فاألمر الخارج عف العادة إذا
َ
كاعتقاده إيمانان احتاج إلثباتو إلى دليؿ قاطع في ثبكتو كداللتو .كالحاؿ
مختمؼ حيف يككف األمر فرعيان أك جزئيان.
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التفريؽ إذف يتـ عف طريؽ الدليؿ .كالدليؿ ال بد أف يككف قكيان بدرجة
كافية تتناسب كدرجة خركج األمر عف العادة إذا كاف األمر دنيكيان ،
كدرجة األمر في السمـ اإليماني إذا كاف األمر دينيان.
فحيف يقاؿ( :إف امرأة أنجبت خمسة تكائـ) يمكف أف أصدؽ ما قيؿ

بمجرد أف يككف مصدر الخبر ذا مكثكقية مقبكلة ،كأف يككف المتكمـ

فراشان في المستشفى الذم تمت فيو عممية اإلنجاب ،معركفان بالصدؽ.
أما إذا قيؿ( :إف عدد التكائـ عشرة) فيذا ال يمكف أف أصدقو إال في
حاؿ كاحدة ىي أف أشيد ذلؾ بنفسي ،كأراه بعيني ،كاال كاف عقمي

كالسفنجة تمتص كؿ ما يمقى إلييا مف سكائؿ كسخان كانت أـ غيره.
كىذا ىك العقؿ الخرافي.
كحيف يقاؿ( :إف رجبلن مات ثـ عاد إلى الحياة قبؿ أف يدفف)

كأخبرني بذلؾ مف أثؽ بو كأنو شاىد ذلؾ فعبلن ،فإنني يمكف أف أصدؽ

ما قيؿ ،كأجد لو تفسي انر ما .لكف لك أخبرني المصدر نفسو عف رجؿ
مات كدفف ثـ عاد إلى أىمو ما صدقتو إال إذا كنت أمتمؾ عقبلن اسفنجيا

خرافيان .فإذا ألزمني ىذا المصدر باإليماف بيذا الرجؿ كما حصؿ لو،
كاال كنت كاف انر حبلؿ الدـ فيذه ىي الكارثة العقمية كالدينية بعينيا .ألف
الخبر ال يمتمؾ دالئؿ الصدؽ التي عمى مثميا يقكـ اإليماف كالكفر .كما

بيذا قاـ الديف .إنما قاـ عمى الدالئؿ القطعية.

ىذا ما يريده اإلمامية االثنى عشرية بالضبط ! كيطالبكف الناس

بتصديقو كاال كانكا كفرة ال حرمة لكجكدىـ ،كال احتراـ لعقكليـ!!

فما الفرؽ بيف ىذا المثاؿ المضركب كبيف التصديؽ بكجكد شخص

ُكِل َد س انر لـ يره أحد ..قامت الدالئؿ كميا عمى عدمو ،كأكليا قسمة
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الميراث .أخفي ىذا الطفؿ خكفان عميو ،ثـ ظؿ مختفيان كطالت مدة
اختفائو ك(غيبتو) رغـ فناء عشرات األجياؿ! كىا قد مر ألؼ كمائتا عاـ
عمى اختفائو كال أثر لو! ثـ إنو ال ذكر ليذا الشخص في القرآف الكريـ،

أك السنة النبكية المطيرة .ال بصكرة صريحة جازمة ،كال بصكرة ظنية

محتممة .كيؼ أؤمف بمثؿ ىذا ؟! ككيؼ أطالب باإليماف
بمثمو؟! حقان إنيا خرافة!!

بين الخضر  والميدي
كاإلمامية االثنى عشرية يسخركف في الكقت نفسو مف عقائد مماثمة.

بؿ أخؼ كأقرب ،كيقكلكف عنيا أنيا خرافة لمجرد خركجيا عف العادة.
مثؿ االعتقاد بأف نبي اهلل (الخضر)  ال زاؿ حيان .مع أف الخضر
متفؽ عمى كالدتو ككجكده عمى ىذه األرض .كقد ذكرت قصتو في

القرآف الكريـ في سكرة الكيؼ مع نبي اهلل مكسى  سكل عدـ ذكر

اسمو صراحة ،كالخبلؼ في استمرار حياتو إلى اليكـ.

كمع اعتقادم الجازـ ببطبلف عقيدة استمرار حياة الخضر يحؽ لي

أف أقكؿ :لماذا يصدؽ االثنى عشرية باستمرار حياة شخص مفترض لـ

تثبت كالدتو كلـ يتفؽ عمى كجكده ىذا االستمرار األسطكرم؟ كيكذبكف

في الكقت نفسو استمرار حياة شخص آخر ثبت كجكده في التاريخ! ال
لشيء سكل خركج حياتو عف العادة المألكفة.

كاذا سألتيـ كيؼ تصدقكف باستمرار حياة إنساف طيمة ىذه المدة ؟

أجابكا :إف اهلل عمى كؿ شيء قدير .كىذا حيدة عف الجكاب .فالسؤاؿ

ليس عف قدرة اهلل ،كخركج األمر عف ىذه القدرة .كاال فإف كؿ خرافة
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مقدكرة هلل .فمـ ال نصدؽ كؿ ما يقاؿ بحجة أف اهلل عمى كؿ شيء

قدير؟! فميصدقكا إذف بقصة الخضر ،أليس اهلل عمى كؿ شيء قدي انر ؟!
أـ أف قدرتو مختصة بما يتعمؽ بيـ فقط ؟! سبحانو!.

إف الخارقة إذا ثبتت بدليؿ كاؼ فيي معجزة أك كرامة ،كاال فيي

خرافة كسخافة  .كال داع لحشر مكضكع قدرة اهلل في ىذه الدعاكل
كالسخافات ،كاال أمسى ديف اهلل مسرحان لؤلباطيؿ كالخرافات.

ىكذا يفعؿ كؿ مف ترؾ كتاب اهلل تعالى كمنيجو الكاضح المبيف،

فأعرض عف صريح آياتو كقكاطع دالئمو كبيناتو ،ليتيو في تمؾ األكدية
الميمكة المظممة ،ال يبالي اهلل بو في أم كاد ىمؾ!!!
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الجذور الفكرية والنفسية لعقيدة الميدي المنتظر
قمت في مقدمة ىذا الكتاب[ :االعتقاد بقدكـ (مخمص) يمؤل األرض

عدالن بعد أف ممئت جك انر قديـ قدـ الديانات في تأريخ البشر  ،فإف لو

أصبلن في الكحي النازؿ مف السماء ...جاء ذكره في قكلو تعالىًَ( :إِرْ
أَخَزَ انهَّوُ يِْثَبقَ اننَّجِِّْنيَ نًََب آرَْْزُكُىْ يٍِْ كِزَبةٍ ًَحِكًَْخٍ ثُىَّ جَبءَكُىْ سَعٌُلٌ يُصَذِّقٌ نًَِب
يَؼَكُىْ نَزُؤْيِنٍَُّ ثِوِ ًنَزَنْصُشََُّوُ لَبلَ أَأَلْشَسْرُىْ ًَأَخَزْرُىْ ػَهََ رَنِكُىْ إِصْشُِ لَبنٌُا أَلْشَسََْب لَبلَ
فَبشْيَذًُا ًَأََب يَؼَكُىْ يٍَِ انشَّبىِذٍَِّ) (آؿ عمراف.)ٛٔ:
كبشر بيذا الرسكؿ جميع النبييف مف قبمو ،كآخػرىـ المسيح



الذم خاطب قكمو فقاؿَّ( :ب ثَنِِ إِعْشائْمَ إَِِِّ سَعٌُلُ انهَّوِ إِنَْْكُىْ يُصَذِّلبً نًَِب ثٍََْْ
َّذََُّ يٍَِ انزٌَّْسَاحِ ًَيُجَشِّشاً ثِشَعٌُلٍ َّأْرِِ يٍِْ ثَؼْذُِ اعًُْوُ أَحًَْذُ) .
أضؼ إلى ذلؾ أف الشكؽ إلى الخبلص مف الظمـ ،كالحمـ بتحقيؽ

ذلؾ عمى يد مف يييئو القدر أمر مرككز في الفطرة البشرية .فصارت

المسألة مركبة مف جزأيف :فكرم كنفسي.
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كقد كاف الييكد يبشركف بو إلى حد التصريح باسمو! لكنو حيف جاء

فإذا بو مف غيرىـ رفضكه (ثَغْْبً أٌَْ ُّنَضِّلَ انهَّوُ يٍِْ فَضْهِوِ ػَهََ يٍَْ َّشَبءُ يٍِْ
ػِجَبدِهِ) (البقرة ، )ٜٓ:كعممكا ذلؾ بأف (لَبنٌُا َُؤْيٍُِ ثًَِب أَُْضِلَ ػَهَْْنَب ًَّكْفُشًٌَُ ثًَِب
ًَسَاءَهُ ًَىٌَُ انْحَكُّ يُصَذِّلبً نًَِب يَؼَيُىْ) (البقرة !)ٜٔ:كقد ركل اإلماـ أحمد
بسنده عف سممة بف سبلمة بف كقش ككاف مف أصحاب بدر قاؿ( :كاف

لنا جار مف ييكد في بني عبد األشيؿ قاؿ :فخرج عمينا يكمان مف بيتو
قبؿ مبعث النبي  بيسير فكقؼ عمى مجمس عبد األشيؿ قاؿ سممة:
عمي بردة مضطجعان بفناء أىمي فذكر
كأنا يكمئذ أحدث مف فيو سنان ّ
البعث كالقيامة كالحساب كالميزاف كالجنة كالنار فقاؿ ذلؾ لقكـ أىؿ شرؾ

أصحاب أكثاف ال يركف أف بعثان كائف بعد المكت فقالكا لو :كيحؾ يا
فبلف ترل ىذا كائنان؟ إف الناس يبعثكف بعد مكتيـ إلى دار فييا جنة
كنار يجزكف فييا بأعماليـ؟ قاؿ :نعـ كالذم يحمؼ بو لَ َكَّد أف لو بحظو
فيطبؽ
مف تمؾ النار أعظـ تنكر في الدنيا ُي َح ّمكنو ثـ يدخمكنو إياه ُ
عميو كأف ينجك مف تمؾ النار غدان قالكا لو :كيحؾ كما آية ذلؾ؟ قاؿ:
نبي يبعث مف نحك ىذه الببلد كأشار بيده نحك مكة كاليمف قالكا :كمتى

إلي كأنا مف أحدثيـ سنان قاؿ :إف يستنفد ىذا الغبلـ
تراه؟ قاؿ :فنظر ّ
عمره يدركو قاؿ سممة :فكاهلل ما ذىب الميؿ كالنيار حتى بعث اهلل

حي بيف أظيرنا فآمنا بو ككفر بو بغيان كحسدان فقمنا:
رسكلو  كىك ّ
كيمؾ يا فبلف ألست بالذم قمت لنا ما قمت؟ قاؿ :بمى كليس بو).
كىكذا حيف جاء المنقذ المكعكد



اتبعو مف اتبعو ،كخالفو مف

خالفو جيبلن أك ظممان ،فعاد المخالفكف ينتظركف منقذىـ كمخمصيـ الذم
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لـ يعد لو مف كجكد إال في أكىاميـ فاخترع الييكد ليـ مخمصان،

كالنصارل كغيرىـ كذلؾ (ًَيَب نَيُىْ ثِوِ يٍِْ ػِهْىٍ) (النجـ( )ٕٛ:إٌِْ َّزَّجِؼٌٌَُ إِال
انظٍََّّ ًَيَب رَيٌٍَْ األَْفُظُ ًنَمَذْ جَبءَىُىْ يٍِْ سَثِّيِىُ انْيُذٍَ) (النجـ.)ٕٖ:

كتسممت ىذه الفكرة بسبب الييكد كالنصارل إلى المجتمع اإلسبلمي

لتظير فيو بأشكاؿ تتكافؽ – بصكرة أك أخرل  -مع طبيعة دينيـ
كمعتقداتيـ!

كتمقفت الفكرة رؤكس الفرؽ كالطكائؼ ،كقامػكا بنشرىا كاشاعتيا بيف

العكاـ ،كدعمكىا بركايات منسكبة إلى النبي 

لتظير في أكساطيـ

باسـ (الميدم) أك (الميدم المنتظر) أك (الغائب)! مف أجؿ تحقيؽ

مآرب سياسية في مقابؿ السمطة الحاكمة .ككاف أكؿ مف قاؿ بذلؾ في

المسمميف الييكدم عبد اهلل بف سبأ حيف تكفي عمي بف أبي طالب 

فقاؿ :إنو لـ يمت كلكنو غاب كسيرجع! كادعى – طبقان لعقيدتو الييكدية
– أف لكؿ نبي كصيان كعمي ىك كصي النبي .كىي دعكل باطمة ال تقكـ
عمى شيء .ثـ ادعت الكيسانية غيبة محمد ابف الحنفية كميدكيتو.

كجاء مف بعد عبد اهلل بف الحسف ليدعي الميدكية لكلده محمد الذم لقبو

بػ(النفس الزكية) ،كطمب مف بني ىاشـ  -كمنيـ جعفر الصادؽ – أف
يبايعكه كيسممكا لو .كىكذا !...ثـ فتح الباب عمى مصراعيو! .

جذور الميدي عند الشيعة

لكف مكضكع الميدم المنتظر عند الشيعة االثني عشرية أعمؽ

جذك انر ،كأبعد مدل! فباإلضافة إلى ما ذكرناه آنفان مف األصؿ الفكرم
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الصحيح – كالذم حرؼ فيما بعد  -كالنزكع النفسي الفطرم ،ىناؾ
شيء جديد كخطير تسمؿ إلى ساحة الصراع المذىبي بعد أف دخؿ

الفرس في ديف اإلسبلـ ،كلبسكا عباءة التشيع الذم تحكؿ عمى أيدييـ

إلى تشيع آخر يمثؿ عقائد الفرس ،كيرضي مطامحيـ ،كيداعب

أحبلميـ ،ىك الذم نسميو بػ(التشيع الفارسي) الذم انتشر في أكساط
الشيعة بعد القرف الثالث اليجرم حيف غاب األئمة الكبار مف أىؿ
البيت كغيرىـ ،الذيف كانكا يقاكمكف األفكار الفارسية كيفضحكنيا
كينددكف بأصحابيا الذيف يحاكلكف تمريرىا بانتسابيـ كنسبة تمؾ األفكار

كذبان كزك انر إلى أئمة أىؿ البيت الكراـ ،بعد أف كاف التشيع عربيان خالصان
ال يعدك ككنو حبان ألىؿ البيت يسرم في قمب كؿ مسمـ .إال أف بعضيـ
ألسباب سياسية ،كتكترات اجتماعية ركز عمى ىذا الحب كتميز بو
حتى اشتير ،كمنيـ مف زاد فيو بعض الزيادات التي ال تخرج صاحبيا

فضؿ عميان عمى غيره مف الصحابة ،مع حبو
مف الدائرة المحتممة بأف ّ
كاتباعو ليـ جميعان .كقد عرؼ ىؤالء بالشيعة؛ لزيادة حبيـ ألىؿ البيت،
كاصطباغيـ بو أكثر مف غيرىـ ،ال ألف غيرىـ لـ يككنكا يحبكف أىؿ

البيت .فكاف تشيعيـ عربيان ليس فيو حقد كال سب كال عقائد منحرفة ،أك
شعائر كطقكس متميزة  ،أك مساجد كمعابد خاصة.
التشيع الفارسي إذف يحتاج إلى كقفة نتعرؼ مف خبلليا عمى تمؾ

الجذكر الجديدة كالخطيرة لمعقيدة الميدكية ،إضافة إلى تمؾ الجذكر

الطبيعية.
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 .1الجذور الفكرية لعقيدة الميدي المنتظر عند الشيعة

دخؿ الكثير مف الفرس في اإلسبلـ  -بعد أف أيسكا مف مقاكمتو -

أمبلن بأف يحرفكه كينخركه مف الداخؿ .كمف دخؿ منيـ فيو صادقان فإف
غالبيتيـ لـ تزؿ أخبلط دينو القديـ كشكائبو مترسبة في ق اررة عقمو
كنفسو ،فساىـ ىؤالء جميعان  -عف كعي كغير كعي – في صنع ديف
جديد يمثؿ – بصكرة أك بأخرل – عقائد الفرس ،كيمبي ميكليـ

كرغباتيـ ،كيحقؽ ليـ طمكحاتيـ كأىدافيـ .ىك التشيع الفارسي .تمامان
كما صنع الركماف مف المسيحية الصحيحة دينان جديدان يمثؿ عقائد
الركماف الكثنية ،كيمبي ميكليـ كرغباتيـ ،كيحقؽ ليـ طمكحاتيـ

كأىدافيـ .ىك المسيحية الصميبية ،التي عادت إلى ببلد العرب مصدر

الديف بالكيؿ كالثبكر كما عاد التشيع الفارسي عمييا بمثؿ ذلؾ ،بؿ أشد.

كتتشعب الجذكر الفكرية لمميدم المنتظر عند الشيعة مف قاعدتيف

أساسيتيف ىما:

أ .انتظار الفرس رجبلن مف آؿ كسرل ينتقـ ليـ مف العرب
ب .تغييب (اإلماـ)

أ .انتظار الفرس رجالً من آل كسرى ينتقم ليم من العرب
بعد انييار امبراطكرية الفرس عمى يد العرب المسمميف ،كزكاليا مف

الكجكد ظؿ الفرس يحممكف – كالى اليكـ – برجؿ مف آؿ كسرل يذبح
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العرب ،كيعيد لمفرس دكلتيـ .كيعيد العراؽ عاصمة ليا كما كاف مف قبؿ،
كيبشركف بو أنفسيـ حتى تحكؿ لدييـ إلى عقيدة ال فكاؾ ليـ منيا.

كالمتابع الخبير لعقائد التشيع الفارسي كطقكسو يجد أنيا انعكاس

حكر كمغمؼ بأغمفة كأسماء إسبلمية لما يقابمو عند الفرس مف عقائد
ُم َّ
كطقكس كما شابو .خذ مثبلن تعظيـ الفرس لممككيـ كتقديسيـ ليـ
الممؾ محصكر في
كاعتقادىـ بأف دمان إلييان يجرم في عركقيـ ،كأف ُ
البيت الكسركم ،كىك في الكقت نفسو يمثؿ البيت الديني؛ فمف نازعيـ
الممؾ فيك ممعكف مطركد .انعكست ىذه العقيدة عند الشيعة فظيرت
بصكرة العصمة كاإلمامة اإلليية المحصكرة في بيت كاحد تتمثؿ فيو

القيادة السياسية كالركحية ،كال يجكز ألحد منازعتو ،كاال كاف كاف انر
ممعكنان مطركدان مف رحمة اهلل  .كقد حصركا (اإلمامة) في ذرية الحسيف
مف زكجتو شيربانك بنت كسرل التي كلدت لو كلده عمي بف الحسيف(.)1

فالتقى الدـ العمكم بالدـ الكسركم.
(ٔ)

شػػيربانك بنػػت كسػػرل التػػي سػػميت باسػػميا – كمػػا يظػػف  -مدينػػة شػػيرباف (كىػػي

المقداديػػة) فػػي ديػػالى .أسػػرت فػػي معػػارؾ تحريػػر الع ػراؽ ،كجػػيء بيػػا كأخكاتيػػا سػػبايا

فكانػػت مػػف نصػػيب الحسػػيف الػػذم تزكجيػػا فكلػػدت لػػو – كمػػا ىػػك شػػائع  -ابنػػو عميػان.

كقد كاف عمي بف الحسيف رحمو اهلل ىك الشخص الكحيد الذم سمـ مف أكالد الحسيف

كاخكتػػو كعائمتػػو فػػي معركػػة الطػػؼ التػػي خطػػط ليػػا الفػػرس كاسػػتدرجكا الحسػػيف إلييػػا،
رغـ أف عميػان كػاف عمػره يكميػا يقػارب العشػريف عامػان أك أكثػر! كلعػؿ المتػآمريف أبقػكا
عميػػو لعمميػػـ بأنػػو يػػنـ بالنسػػب إلػػى كسػػرل ،كلتػػتـ المػؤامرة طبقػان إلػػى عقائػػدىـ .كممػػا

يثير الشبية أف الركاية الشػيعية تشػعر بالح ارجػة إزاء مكضػكع اإلبقػاء عميػو حيػان دكف
غيػره؛ فاخترعػػت لػػذلؾ سػػببان ىػػك ككنػػو مريضػان فمػػـ يقتمػػكه .مػػع أنيػػـ يػػرككف فػػي قسػػاكة
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كلست في مقاـ تعداد األمثمة ؛ فإف ليا مكضعان آخر  .إنما أريد أف
أقكؿ :إف الفرس يحممكف بمخمص مف البيت الكسركم يككف عمى يده

الخبلص مف حكـ العرب كاالنتقاـ ليـ منيـ .فكانت عقيدة الميدم التي

حكركىا بما يمكف مبلءمتو مع المظاىر اإلسبلمية انعكاسان ليذه
العقيدة .كمف لو اطبلع عمى ركاياتيـ بشأف ذلؾ المخمص كشأف الميدم

المنتظر عندىـ يجد الشبو كاضحان ،كالصكرة كاحدة لكنيا ممكىة قميبلن
حتى يمكف قبكليا إسبلميان.

ركل المجمسي نقبلن عف ابف عياش في المقتضب بسنده عف
النكشجاف بف البكمرداف قاؿ( :لما جبل الفرس عف القادسية ،كبمغ

يزدجرد بف شيريار ما كاف مف رستـ كادالة العرب عميو ،كظف أف

رستـ قد ىمؾ كالفرس جميعان ،كجاء مبادر كأخبره بيكـ القادسية
كانجبلئيا عف خمسيف ألؼ قتيؿ ،خرج يزدجرد ىاربان في أىل بيتو
ككقؼ بباب اإليكاف ،كقاؿ :السبلـ عميؾ أييا اإليكاف! ىأنذا منصرؼ

يدف زمانو كال آف أكانو.
عنؾ ،كراجع إليؾ أنا أك رجؿ مف كلدم لـ ُ
قاؿ سميماف الديممي :فدخمت عمى أبي عبد اهلل ع فسألتو عف ذلؾ
كقمت لو( :أك رجؿ مف كلدم) ؟ فقاؿ :ذلؾ صاحبكـ القائـ بأمر اهلل

عز كجؿ السادس مف كلدم  ،قد كلده يزدجرد فيك كلده)(.)1

كعدد النكرم الطبرسي  -كىك أحد أعمدة التشيع كصاحب كتاب

(مستدرؾ الكسائؿ) أحد الكتب الثمانية التي عمييا مدار المذىب –
القتمة أنيـ قتمكا حتى الطفؿ الرضيع! فيؿ الذم ال يرحـ الطفؿ الرضيع يعطؼ قمبو
عمى رجؿ مريض؟!
(ٔ)

بحار األنكار ٔ٘.ٔٙٗ-ٖٔٙ/
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أسماء الميدم ،فكاف االسـ السابع كاألربعكف مف أسمائو ىك....

(خسرك مجكس)(.!!!)1

أما الشيخ عمي اليزدم الحائرم فيذكر مف أسمائو :ﭙركيز بابا،

كبيراـ!! كيعطي لبلسـ األكؿ الرقـ (ٕ٘) ،كالثاني ( ،)ٕٙكيفسر االسـ

األكؿ فيقكؿ :ترجمتو بالعربية أبك الـﭙرويزٕ.
(ٕ)

الػػنجـ الثاقػػب فػػي أح ػكاؿ اإلمػػاـ الحجػػة الغائػػب .ٔٛ٘/ٔ ،كالػػنص فيػػو ىكػػذا:

(الباب الثاني أسماء الميػدم االسػـ السػابع كاألربعػكف كقػد ذكػر فػي (الػذخيرة) = =
ك(التػػذكرة) كذكػػر فػػي كتػػاب جاكيػػداف أف اسػػمو (خسػػرك مجػػكس)! .كمػػف بػػاب نسػػبة

الحؽ ألىمو أقكؿ :إف ىذا االسػـ المجكسػي الصػريح لمميػدم (عجعػج) كجدتػو  -أكؿ
مػػا كجدتػػو – فػػي كتػػاب (ربحػػت الصػػحابة كلػػـ أخسػػر أىػػؿ البيػػت) لعمػػي بػػف محمػػد
القضػػيبي صٖ٘ .كلكػػف لصػػعكبة تصػػديؽ مثػػؿ ىػػذا لػػدل الكثي ػريف ،كحتػػى ال يقػػاؿ:
أنػػت تنقػػؿ عػػف مصػػدر ال تػػدرم مػػدل صػػحة مػػا ينقػػؿ فيػػو؛ فتكػػكف ثغػرة يمكػػف النفػكذ
مػػف خبلليػػا ،كال أسػػتطيع أف أجػػزـ بػػاألمر العتمػػادم فػػي النقػػؿ عمػػى غيػػرم ،كرغػػـ
ثقت ػػي بص ػػاحب الكت ػػاب إال أنن ػػي آلي ػػت عم ػػى نفس ػػي أف أتكق ػػؼ حت ػػى أرل المص ػػدر
األصػػمي بعينػػي .كبحثػػت عنػػو فمػػـ أجػػده ،لكػػف كجػػدت فػػي كتػػاب (إل ػزاـ الناصػػب فػػي
إثبات الحجة الغائػب) لعمػي اليػزدم الحػائرم ص ٕٗٛبتحقيػؽ عمػي عاشػكر أف مػف
أس ػػماء المي ػػدم  :خس ػػرك االس ػػـ الح ػػادم كالخمس ػػكف .فقم ػػت :لع ػػؿ كمم ػػة (مج ػػكس)
المضافة إلى اسـ (خسرك) زلة قمـ؛ فشككت فػي األمػر ،سػيما كأنػو لػيس مػف السػيؿ

تص ػػديؽ مثم ػػو! ف ػػازددت حرصػ ػان عم ػػى أف يك ػػكف النق ػػؿ م ػػف المص ػػدر ،ال بالكاس ػػطة.

كمػػرت مػػدة شػػيريف حتػػى اسػػتطعت الحصػػكؿ عم ػى كتػػاب الطبرسػػي نفسػػو بكاسػػطة
فاعػػؿ خيػػر جمبػػو لػػي مػػف دكلػػة أخػػرل ،فػػإذا األمػػر كمػػا أثبتػػو صػػاحب كتػػاب (ربحػػت
الصحابة )...اآلنؼ الذكر ،كأف الرجؿ لـ يعد الحؽ في نقمو؛ فجزاه اهلل خيرا.
ٔ

إلزاـ الناصب في إثبات الحجة الغائب ، ٕٗٚ/ٔ ،الشيخ عمي اليزدم الحائرم.
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كمعمكـ أف ﭙركيز كبيراـ مف أكاسرة الفرس .كأف األكؿ – عمى ما

أذكر  -ىك الذم مزؽ كتاب رسكؿ اهلل 

!

كىذا كمو تصريح بالعبلقة التي ذكرتيا بيف انتظار الفرس مخمصان مف
آؿ كسرل كبيف عقيدة الميدم المنتظر ،بحيث يخرج األمر مف التحميؿ

الظني إلى دائرة التصريح القطعي بككف ىذه العقيدة ما ىي إال انعكاس

لتمؾ العقيدة ،كلكف بثكب إسبلمي!
الفرس ىم أنصار الميدي

كتزداد الصكرة كضكحان إذا نظرنا إلى أف المميديف لمجيء الميدم

كأنصاره حيف الظيكر  -حسب ما يركج لو دعاة التشيع الفارسي  -ىـ

الفرس أك اإليرانيكف عمكمان ،كأف مبتدأ ظيكره يككف مف فارس .كقد
أسيب دجاجمتيـ في تفصيؿ ذلؾ إسيابان كبي انر .كمف ذلؾ ما سطره أحد
شيكخ قـ ،كىك عمي الككراني في كتاب لو أسماه بػ(عصر الظيكر).

ىذه مقتطفات قميمة منو:



ص :ٔٙقبؿ بضع سنكات كتبت كتاب " المميدكف لمميدم "

ككاف محكره األحاديث الكاردة في مصادر السنة كالشيعة عف الحركة
اإلسبلمية المكعكدة في ببلد المشرؽ عمى يد الفرس ،كقكـ سمماف،

كأىؿ خراساف ،كدكرىا في التمييد لمميدم المنتطر عميو السبلـ.



صٕٓ :أما أنصاره اإليرانيكف فتقكـ دكلتيـ قبمو بمدة ،

كيخكضكف حربا طكيمة كينتصركف فييا.



ص :ٕٛ-ٕٚكتذكر األحاديث الشريفة أف بداية أمر ظيكر

الميدم عميو السبلـ يككف مف إيراف " يككف مبدؤه مف قبؿ المشرؽ،
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كاذا كاف ذلؾ خرج السفياني " أم مبدأ التمييد لو عميو السبلـ عمى يد

قكـ سمماف أصحاب الرايات السكد ،كأف حركتيـ تككف عمى يد رجؿ

مف قـ يدعك الناس إلى الحؽ .يجتمع معو قكـ قمكبيـ كزبر الحديد ،ال
تزليـ الرياح العكاصؼ ،ال يممكف مف الحرب 1كال يجبنكف ،كعمى اهلل

يتككمكف .كالعاقبة لممتقيف.



ص :ٕٓٚإف أمر الميدم يبدأ مف إيراف .فمنيا الحديث الذم

ينص عمى أف بداية حركة الميدم عميو السبلـ تككف مف المشرؽ ،

فعف أمير المؤمنيف عميو السبلـ قاؿ " يككف مبدؤه مف قبؿ المشرؽ ،

كاذا كاف ذلؾ خرج السفياني " البحار ج ٕ٘ ص ٕٕ٘ عف أربعيف
الحافظ أبي نعيـ  .كبما أف المتفؽ عميو بف العمماء كالمتكاتر في

األحاديث أف ظيكره عميو السبلـ يككف مف مكة المكرمة  ،فبلبد أف
يككف المقصكد بقكؿ أمير المؤمنيف " يككف مبدؤه مف قبؿ المشرؽ " أف

مبدأ أمره كالتمييد لظيكره يككف مف المشرؽ  ،أم مف ايراف...
ٔ

ىػػذه ىػػي صػػفاتيـ التػػي كجػػدناىـ عمييػػا أثنػػاء الحػػرب التػػي شػػنيا دجػػاؿ قػػـ عمػػى

العراؽ :قكـ قسػاة القمػكب (قمػكبيـ كزبػر الحديػد) ال رحمػة فييػا كال آدميػة( ،ال يممػكف

مف الحرب) فكانكا يقتمكف عمى أيدم فتيػة شػنعار أفكاجػان أفكاجػان كىػـ مسػتمركف عمػى

غييـ ال يكمكف كال يممكف ،كلـ تنفع معيـ كؿ الكساطات إلى أف تجرع دجػاليـ كػأس

السػػـ بعػػد أف تبخػػرت أحبلمػػو ،كخذلػػو شػػيطانو المسػػردب؛ فمػػـ يسػػعفو بػػالخركج ،بػػؿ
ِ ِ
يء ِم ـ ْن ُك ْم إِِّنــي أََرى َمــا ال تَـ َـرْو َن) (األنفػػاؿ)ٗٛ:
ـص َعمَــى َعق َب ْيــو َوقَــا َل إِِّنــي َبـ ِـر ٌ
( َن َكـ َ
ِ
الن ِ ِ
ان ع ِ
اق َبتَ ُيما أ ََّن ُيما ِفي َّ
ين) (الحشػر.)ٔٚ:
ييا َوَذلِ َ
اء الظَّـالِ ِم َ
(فَ َك َ َ
ار َخال َد ْي ِن ف َ
ـك َج َـز ُ
َ
َ
فعمييمػ ػػا لعنػ ػػة اهلل كالمبلئكػ ػػة كالنػ ػػاس أجمعػ ػػيف .آمػ ػػيف الميػ ػػـ آمػ ػػيف ،كالحمػ ػػد هلل رب
العالميف.
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ص :ٕٓٛحديث  :أتاح اهلل المة محمد صمى اهلل عميو كآلو

برجؿ منا أىؿ البيت كمنيا  ،حديث أبي بصير عف االماـ الصادؽ
عميو السبلـ قاؿ " يا أبا محمد ليس ترل أمة محمد صمى اهلل عميو كآلو
فرجا أبدا ما داـ لكلد بني فبلف ممؾ حتى ينقرض ممكيـ  .فإذا انقرض

ممكيـ أتاح اهلل المة محمد صمى اهلل عميو كآلو برجؿ منا أىؿ البيت
يشير ( يسير ) بالتقى  ،كيعمؿ باليدل  ،كال يأخذ في حكمو الرشا .
كاهلل إني ألعرفو باسمو كاسـ أبيو ...كىذا السيد مف المحتمؿ أف يككف

اإلماـ الخميني.



صٕٔٔ :أحاديث قـ  ،كالرجؿ المكعكد منيا كمنيا حديث قياـ

رجؿ مف قـ كأصحابو  ،فعف اإلماـ الكاظـ عميو السبلـ قاؿ " رجؿ مف

قـ  ،يدعك الناس إلى الحؽ  ،يجتمع معو قكـ قمكبيـ كزبر الحديد  ،ال
تزليـ الرياح العكاصؼ  ،ال يممكف مف الحرب كال يجبنكف  ،كعمى اهلل

يتككمكف  ،كالعاقبة لممتقيف " البحار ج ٓ ٙص  ٕٔٙطبعة ايراف ،
ككذا ما بعدىا عف قـ  .كمف المبلحظ أنو عميو السبلـ عبر في الركاية

ب" رجؿ مف قـ " كلـ يقؿ مف أىؿ قـ .كىك ينطبؽ عمى االماـ
الخميني الذم ىك مف أىؿ خميف كسكاف قـ .كبأنو " يدعك الناس إلى

الحؽ " كليس أىؿ قـ أك أىؿ المشرؽ فقط .كبأنو تكاجيو كقكمو رياح
عكاصؼ ،كحرب أك حركب ،فيقاتمكف كال يتزلزلكف .كلـ تذكر الركاية

متى يككف ىذا الرجؿ المبشر بو كأصحابو ،كلكف لـ يعيد في تاريخ قـ

كايراف رجؿ كقكمو بيذه الصفات قبؿ اإلماـ الخميني كأصحابو.
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ص٘ : ٜٔٛ -ٜٔاآليات كاألحاديث في مدح اإليرانييف :كردت

األحاديث حكؿ اإليرانييف كحكؿ اآليات المفسرة بيـ بتسعة عناكيف " :
قكـ سمماف .أىؿ المشرؽ .أىؿ خراساف .أصحاب الرايات السكد.

الفرس .بني الحمراء أك الحمراء .أىؿ قـ .أىؿ الطالقاف " كسترل أف
المقصكد فييا غالبا كاحد .كقد تككف أحاديث أخر عبرت عنيـ بعناكيف

أخرل أيضا .في تفسير قكلو تعالى :كاف تتكلكا يستبدؿ قكما غيركـ قاؿ
عز كجؿ " ىا أنتـ ىؤالء تدعكف لتنفقكا في سبيؿ اهلل ،فمنكـ مف يبخؿ،

كمف يبخؿ فإنما يبخؿ عف نفسو ،كاهلل الغني كأنتـ الفقراء .كاف تتكلكا
يستبدؿ قكما غيركـ ،ثـ ال يككنكا أمثالكـ " محمد  . ٖٛ -قاؿ صاحب

الكشاؼ ج ٗ ص ٖٖٔ " كسئؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو عف
القكـ ككاف سمماف إلى جنبو فضرب عمى فخذه كقاؿ" :ىذا كقكمو.

كالذم نفسي بيده لك كاف اإليماف منكطا بالثريا لتناكلو رجاؿ مف
فارس" .كقاؿ صاحب مجمع البياف" :ركم عف االماـ الباقر عميو

السبلـ قاؿ" :اف تتكلكا يا معشر العرب ،يستبدؿ قكما غيركـ ،يعني

المكالي" ...كفي الحديث الشريؼ معنياف متفؽ عمييما ،كىما :أف
الفرس ىـ الخط الثاني عند اهلل تعالى لحمؿ اإلسبلـ بعد العرب،
كالسبب في ذلؾ أنيـ يصمكف إلى اإليماف ميما كاف بعيدا عنيـ ،ككاف

طريقو صعبا .كما أف فيو ثبلثة أمكر محؿ بحث :أكليا :ىؿ أف ىذا

التيديد لمعرب باستبداؿ الفرس بيـ خاص بكقت نزكؿ اآلية في عصر

النبي صمى اهلل عميو كآلو أك مستمر في كؿ جيؿ ،بحيث يككف معناه:
إف تكليتـ في أم جيؿ يستبدؿ بكـ الفرس؟ كالظاىر أنو مستمر ،بحكـ
77

قاعدة أف خصكص المكرد ال يخصص الكارد ،كأف آيات القرآف تجرم

في كؿ جيؿ مجرل الشمس كالقمر ،كما كرد في الحديث كاتفؽ عميو

المفسركف .كثانييا :أف الحديث الشريؼ يخبر أف رجاال مف فارس
ينالكف اإليماف أك العمـ ،كال يخبر أنيـ كميـ ينالكنو .فيك مدح ألفراد
نابغيف منيـ كليس ليـ جميعا .كلكف الظاىر مف اآلية كالحديث أنيما

مدح لمفرس بشكؿ عاـ ألنو يكجد فييـ رجاؿ ينالكف اإليماف كالعمـ.
خاصة إذا الحظنا أف الحديث عف قكـ يخمفكف العرب في حمؿ

اإلسبلـ .فالمدح لمقكـ بسبب أنيـ أرضية لمنابغيف ،كأىؿ الطاعتيـ
كاالقتداء بيـ .كثالثيا  :ىؿ كقع إعراض العرب عف اإلسبلـ كاستبداؿ

الفرس بيـ  ،أـ ال ؟ كالجكاب :أنو ال إشكاؿ عند أحد مف أىؿ العمـ أف

العرب كغيرىـ مف المسمميف في عصرنا قد أعرضكا كتكلكا عف

اإلسبلـ .كبذلؾ يككف كقع فعؿ الشرط " إف تتكلكا " كيبقى جكابو كىك
الكعد اإلليي باستبداؿ الفرس بيـ .كما ال إشكاؿ عند المنصفيف أف

ىذا الكعد اإلليي بدأ يتحقؽ...

في تفسير قكلو تعالى  :بعثنا عميكـ عبادا لنا أكلي بأس شديد في

البحار ج ٓ ٙص  ٕٔٙعف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ  " ،أنو ق أر
ىذه اآلية  .فقمنا جعمنا فداؾ  ،مف ىؤالء ؟ فقاؿ ثبلثا  :ىـ كاهلل أىؿ قـ
 ،ىـ كاهلل أىؿ قـ  ،ىـ كاهلل أىؿ قـ ".



ص :ٜٜٔأما األحاديث الكاردة مف طرؽ الفريقيف في مدح

اإليرانييف كمستقبؿ دكرىـ في حمؿ اإلسبلـ  ،فيي كثيرة  .منيا :

حديث  :ليضربنكـ عمى الديف عكدا  ...صٕٔٓ كىك يدؿ عمى أف
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الكعد اإلليي سيتحقؽ في العرب فيتكلكا عف الديف  ،كيستبدؿ اهلل تعالى
بيـ الفرس  ،كال يككنكا أمثاليـ  .كيدؿ عمى أف الفتح اإلسبلمي في

ىذه المرة سيككف ابتداء مف إيراف في طريؽ القدس كالتمييد لمميدم

عميو السبلـ.



صٖٕٓ :ٕٓ٘-اإليرانيكف كبداية التمييد لمميدم عميو السبلـ

تتفؽ مصادر الحديث الشيعية كالسنية حكؿ الميدم عميو السبلـ عمى

أنو يظير بعد حركة تمييدية لو .كعمى أف أصحاب الرايات السكد مف
ايراف يميدكف لدكلتو كيكطئكف لو سمطانو .كتتفؽ أيضا عمى

الشخصيتيف المكعكدتيف مف ايراف  :السيد الخراساني أك الياشمي

الخراساني ،كصاحبو شعيب بف صالح .إلى آخر ما كرد مف أحاديثيـ
في مصادر الفريقيف .كلكف مصادرنا الشيعية تضيؼ إلى اإليرانييف

مميديف آخريف لدكلة الميدم عميو السبلـ ىـ اليمانيكف .كما تكجد في
مصادرنا أحاديث عديدة تدؿ بنحك مطمؽ عمى أنو تقكـ قبؿ ظيكره

عميو السبلـ دكلة أك قكة أك كياف أك حركة ثائرة مجاىدة .مثؿ الحديث
القائؿ " يأتي كهلل سيؼ مخترط " إذا صح أنو مكجكد حيث أكرده
صاحب كتاب يكـ الخبلص كذكر لو خمسة مصادر كلـ أجده فييا،

ككذلؾ مكارد عديدة ذكر ليا مصادرٔ! رزقنا اهلل الدقة كاألمانة في

النقؿ .كمثؿ حديث أباف بف تغمب عف االماـ الصادؽ قاؿ " سمعت أبا
عبد اهلل عميو السبلـ يقكؿ " :إذا ظيرت راية الحؽ لعنيا أىؿ الشرؽ

ٔ

يظير أف صاحب كتاب (الخبلص) قد بمغ في الكذب شأكان لػـ يسػتطع أف يجاريػو

فيو كذاب أشر كالككراني!
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كأىؿ الغرب ! أتدرم لـ ذلؾ ؟ قمت ال .قاؿ :لمذم يمقى الناس مف أىؿ

بيتو قبؿ ظيكره " البحار ج ٕ٘ ص ٖ ، ٙكىك يدؿ عمى أنو أىؿ بيتو
عميو السبلـ مف بني ىاشـ كأتباعيـ يككنكف قد أزعجكا أىؿ الغرب

كالشرؽ قبمو ،1حتى إذا فاجأىـ ظيكر الميدم عميو السبلـ فقدكا
أعصابيـ مف ىذه المصيبة الجديدة  .كحديث ركضة الكافي المتقدـ
في تفسير قكلو تعالى " بعثنا عميكـ عبادا لنا أكلي بأس شديد" عف

االماـ الصادؽ عميو السبلـ قاؿ "قكـ يبعثيـ اهلل قبؿ خركج القائـ  ،فبل

يدعكف كت انر آلؿ محمد صمى اهلل عميو كآلو إال قتمكه"  .إلى غير ذلؾ
م ف األحاديث التي تدؿ عمى أف التمييد لو عميو السبلـ يككف بقكة
عسكرية كاعبلمية عالمية حتى "يميج الناس بذكره" كما في بعض

األحاديث.



ص :ٕٓٙكاألحاديث الدالة عمى ظيكر مميديف قبؿ ظيكره

عميو السبلـ بدكف تحديدىـ .كسكؼ ترل أنيا بشكؿ عاـ تنطبؽ عمى

المميديف اإليرانييف كاليمانييف  .كقد حددت األحاديث الشريفة زماف
قياـ دكلة اليمانييف المميديف بأنو يككف في سنة ظيكر الميدم عميو

السبلـ مقارنا لخركج السفياني المعادم لو في ببلد الشاـ  ،أك قريبا منو

كما ستعرؼ  .أما دكلة المميديف االيرانييف فتقسـ إلى مرحمتيف

متميزتيف  :المرحمة االكلى  ،بداية حركتيـ عمى يد رجؿ مف قـ ،الذم
تككف حركتو بداية أمر الميدم عميو السبلـ ،حيث ذكر األحاديث أنو

"يككف مبدؤه مف قبؿ المشرؽ"  .كالمرحمة الثانية  ،ظيكر الشخصيتيف
ٔ

ىػػذا أحػػد أسػػباب دمكيػػة دكلػػة الخمينػػي كأخبلفػػو (لػػع) كجميػػع الػػدكؿ الشػػيعية فػػي

التاريخ.
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المكعكدتيف فييـ  ،السيد الخراساني كقائد قكاتو الشاب االسمر المسمى

في االحاديث شعيب بف صالح  .كما يمكف تقسيـ دكر المميديف
االيرانييف بحسب االحداث التي كرد ذكرىا في االحاديث إلى أربع

مراحؿ أيضا .االكلى  :مف بداية حركتيـ عمى يد رجؿ مف قـ إلى

دخكليـ في حرب .الثانية :خكضيـ حربا طكيمة إلى أف يفرضكا

مطالبيـ عمى أعدائيـ .الثالثة :مرحمة رفضيـ لمطالبيـ السابقة ،كقياـ
ثكرتيـ الشاممة .الرابعة :تسميميـ الراية إلى اإلماـ الميدم عميو السبلـ،

كمشاركتيـ في حركتو المقدسة.
عقيدة الرجعة

كىناؾ عقيدة كثيقة الصمة بعقيدة الميدم ،كمكممة ليا ىي عقيدة

الرجعة التي تعني أف الميدم حيف يظير يحيي اهلل لو أعداءه كأكليـ

أبك بكر كعمر كابنتاىما عائشة كحفصة لينتقـ منيـ بأف يعذبيـ عذابان
أليمان ثـ يصمبيـٔ.
الميدي ينتقم من العرب

(ٔ)

قاؿ الككراني عف الميدم (/عصر الظيكر ص :)ٕٙكما يتحقؽ في عصره

انفتػػاح سػػكاف االرض عمػػى سػػكاف الككاكػػب االخػػرل .بػػؿ تبػػدأ مرحمػػة انفتػػاح عػػالـ
الغيب عمى عالمنػا عػالـ الشػيادة ،فيػأتي أنػاس مػف الجنػة إلػى االرض كيككنػكف آيػة
لمناس .كيرجع عدد مف االنبياء كاالئمة عمييـ السبلـ إلػى األرض فػي زمػف الميػدم
عميو السبلـ كبعده ،كيحكمكف إلى ما شاء اهلل مف الزماف .كيككف ذلؾ مف عبلمػات

القيامة كمقدماتيا.
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كالميدم طبقان لمتشيع الفارسي ال ىـ لو إال قتؿ العرب كاالنتقاـ منيـ
شر االنتقاـ .كقد جاءت في مصادر التشيع الفارسي ركايات كثيرة في

ذلؾ منيا:

ما ركاه المجمسي عف أبي عبد اهلل ع أنو قاؿ( :إذا خرج القائـ لـ
يكف بينو كبيف العرب كقريش إال السيؼ ،ما يأخذ منيا إال السيؼ)(ٔ).
كمحمد بف إبراىيـ النعماني في كتابو (الغيبة) عف أبي عبد اهلل ع أنو
قاؿ( :لك يعمـ الناس ما يصنع القائـ إذا خرج ألحب أكثرىـ أال يركه
مما يقتؿ مف الناس أما إنو ال يبدأ إال بقريش فما يأخذ منيػا إال
السيؼ)(ٕ) .تأمؿ تخصيص قريش بالحقد ،كقصدىا باالنتقاـ!
كيركم محمد حسف الطكسي كمحمد باقر المجمسي أف الميدم
(يبيرج – أم ييدر دماء – سبعيف قبيمة مف قبائؿ العرب)(ٖ).
كيركم النعماني عف محمد الباقر ع أنو قاؿ( :لك يعمـ الناس مػا
يصنع القائـ إذا خرج ألحب أكثرىـ أف ال يركه مما يقتؿ مف الناس .أما
إنو ال يبدأ إال بقريش فبل يقبؿ منيا إال السيؼ كال يعطييا إال السيؼ
حتى يقكؿ كثير مف الناس ليس ىذا مف آؿ محمد ،لك كاف مف
آؿ محمد لرحـ)(ٗ).
كيركم المجمسي عف جعفر الصادؽ ع أنو قاؿ :قاؿ لي أبي:
(لكأني أنظر إليو بيف الركف كالمقاـ يبايع الناس عمى كتاب جديد عمى
(ٔ)

بحار األنكار ٕ٘.ٖ٘٘/

(ٕ)

الغيبة صٖٕٗ.

(ٖ)

الغيبة ص٘ ، ٗٚبحار األنكار ٕ٘.ٖٖٖ/

(ٗ)

الغيبة صٖٖٕ.
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العرب شديد كقاؿ :كيؿ لطغاة العرب مف شر قد اقترب)(ٔ) .كال أدرم
ما مكقفو مف طغاة العجـ؟!
كيركم النعماني كغيره عف أبي جعفر ع أنو قاؿ( :يقكـ القائـ بأمر

جديد ككتاب جديد كقضاء جديد عمى العرب شديد ليس شأنو إال

السيؼ ال يستتيب أحدا ،كال تأخذه في اهلل لكمة الئـ)(ٕ).

ىؿ ىذا الذم يمؤل األرض عدالن أـ يمؤلىا جك انر ؟! أال إف ىذا ىك

التمثاؿ الذم يتجسـ فيو حقد العجـ كدينيػـ ! كشاىده ما يحدث في
العراؽ اليكـ!

كيركم المجمسي عف جعفر الصادؽ أنو قاؿ( :إذا قاـ القائـ مف آؿ

محمد ع أقاـ خمسمائة مف قريش فضرب أعناقيـ ثـ خمسمائة فضرب

أعناقيـ ثـ خمسمائة أخرل حتى يفعؿ ذلؾ ست مرات)(ٖ).

كعف أبي عبد اهلل ع ( :اتؽ العرب فإف ليـ خبر سكء أما إنو لـ

يخرج مع القائـ منيـ كاحد)(ٗ).

كفي ركاية لمكميني( :كيؿ لطغاة العرب مف شر قد اقترب قمت

جعمت فداؾ كـ مع القائـ مف العرب؟ قاؿ :نفر يسير)(٘).

(٘)

البحار ٕ٘.ٖٔ٘/

(ٔ)

الغيبة لمنعماني صٖٖٕ ،بحار األنكار ٕ٘.ٖ٘ٗ/

(ٕ)

البحار ٕ٘.ٖٖٛ/

(ٖ)

الغيبة لمطكسي ص ، ٗٚٙبحار األنكار ٕ٘..ٖٖٖ/

(ٗ)

الكافي ٔ.ٖٚٓ/
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كعف أبي عبد اهلل ع( :ما بقي بيننا كبيف العرب إال الذبح كأكمأ بيده

إلى حمقو)(ٔ).

كعف أبي جعفر ع قاؿ( :يذبحيـ كالذم نفسي بيده كما يذبح القصاب

شاتو كأكمأ بيده إلى حمقو)(ٕ).

كصدؽ األمير نصر بف سيار رحمو اهلل كالي خراساف األمكم حيف

قاؿ في أسبلفو:
قوٌم

يدينون

ديناً

ما

سمعت
ُ

ِب ِو

ِ
الكتب
الرسول وال جاءت بو
عن
ُ
ِ
ِ
يم
إن
َ
كنت تسألُني عن أصل دين ُ
العرب
تقتل
أن
يم
فإن
َ
ّ
ُ
دي َن ُ
كىذا قبؿ أف تكضع ىذه العقائد  -أك الحقائد  -في بحار األنكار

كغيبة النعماني كالطكسي ككافي الكميني كغيرىا مف دكاكيف حقائد

العجـ! إنما قرأىا عميو رحمة اهلل في كتاب الكاقع الذم عايشو ،كاكتكل

بناره كما نكتكم بيا اليكـ.

كحتى ال يتكىمف أحد أف ىذا مف شأف الكتب القديمة التي كضعت

في زمف كلى كانقضى ،كأف شيعة اليكـ غير شيعة األمس أنقؿ ىنا

مقتطفات مف كتاب (عصر الظيكر) السابؽ الذكر لمشيخ القمي عمي

الككراني الذم أفاض الحديث عف المجازر التي سيقكـ بيا ((كسرك)) أك
(٘)

الغيبة لمنعماني ص ، ٕٖٙبحار األنكار ٕ٘.،ٖٜٗ/

(ٔ)

الغيبة لمنعماني  ،صٗ.ٕٛ
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خسرك مجكس عند ظيكره خصكصان في العراؽ الذم سيتخذ منو قاعدة
النطبلقو كعاصمة لممكو كما كاف مف قبؿ ،كيمحقو مف جديد بدكلة

فارس كامبراطكريتيا القادمة في أكىاميـ! فمف ذلؾ قكلو:



ص :ٜٔٚفتح العراؽ عمى يد اإلماـ الميدم كأحاديثيا كثيرة جدا،

عف دخكؿ الميدم عميو السبلـ إلى العراؽ ،كتحريره مف بقايا قكات

السفياني ،كمف مجمكعات الخكارج المتعددة  ،كاتخاذه قاعدة دكلتو

كعاصمتيا.



صٓ :ٔٛٗ-ٔٛأما إبادتو لمفئات المعادية كمجمكعات الخكارج

عميو  ،فيظير مف أحاديثيا أف الحركات المضادة لو عميو السبلـ تككف
كثيرة سكاء مف جماعات الخكارج  ،أك جماعات السفياني  ،كغيرىـ .

كأنو عميو السبلـ يستعمؿ سياسة الشدة كالقتؿ لمف يقؼ في كجيو تنفيذا
لمعيد المعيكد إليو مف جده رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  .فعف اإلماـ

الباقر عميو السبلـ قاؿ " إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو سار في
أمتو بالميف ،كاف يتألؼ الناس .كالقائـ يسير بالقتؿ .بذلؾ أمر في

الكتاب الذم معو ،أف يسير بالقتؿ كال يستتيب أحدا .كيؿ لمف ناكاه "

البحار ج ٕ٘ ص ٖٖ٘  .كالكتاب الذم معو ىك العيد المعيكد إليو
مف رسكؿ اهلل بإمبلئو صمى اهلل عميو كآلو كخط عمي ( ع ) كفيو كما

كرد " اقتؿ  ،ثـ اقتؿ  ،كال تستتيبف أحدا " 1كعف الباقر عميو السبلـ قاؿ
" يقكـ القائـ (لع) بأمر جديد  ،كقضاء جديد  ،عمى العرب شديد .ليس
ٔ

ىذا يذكرني بشعارات الشػعكبييف عمػى عيػد عبػد الكػريـ قاسػـ :اعػدـ اعػدـ جيشػيف

كشعب كياؾ ..اعدـ اعدـ!...
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شأنو اال السيؼ .كال يستتيب أحدا  ،كال تأخذه في اهلل لكمة الئـ "

البحار ج ٕ٘ ص ٖٗ٘  ،كاألمر الجديد ىك اإلسبلـ الذم يككف قد

دثره الجبابرة كابتعد عنو المسممكف  ،فيحييو الميدم عميو السبلـ كيحيي

القرآف ،فيككف ذلؾ شديدا عمى العرب الذيف يطيعكف حكاميـ كطغاتيـ
كيعادكنو كيحاربكنو عميو السبلـ  .كعف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ
قاؿ " إف القائـ يمقى في حربو ما لـ يمؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كآلو ،ألف رسكؿ اهلل أتاىـ كىـ يعبدكف الحجارة المنقكرة كالخشبة

المنحكتة ،كاف القائـ يخرجكف عميو فيتأكلكف عميو كتاب اهلل كيقاتمكنو
عميو " البحار ج ٕ٘ ص ٖ .ٖٙكقد رأينا كيؼ تأكيؿ الحكاـ كعمماء
السكء التابعيف ليـ آيات القرآف في معاداة دكلة المميديف لمميدم

كقاتمكىأ .كتذكر بعض األحاديث أف بطش اإلماـ الميدم عميو السبلـ
يشمؿ المنافقيف المتستريف الذيف قد يككف بعضيـ مف حاشيتو فيعرفيـ
بالنكر الذم جعمو اهلل تعالى في قمبو  ،فعف االماـ الصادؽ عميو السبلـ

قاؿ " بينا الرجؿ عمى رأس القائـ عميو السبلـ يأمره كينياه  ،إذ قاؿ

أديركه  ،فيديركنو إلى قدامو  ،فيأمر بضرب عنقو .فبل يبقى في

الخافقيف شئ إال خافو " البحار ج ٕ٘ ص ٖ٘٘ .كتذكر بعض
األحاديث أف األمر يصؿ أحيانا إلى إبادة فئة بكامميا ،فعف اإلماـ
الباقر عميو السبلـ قاؿ " إذا قاـ القائـ سار إلى الككفة فيخرج منيا
بضعة عشر آالؼ أنفس يدعكف البترية ،عمييـ السبلح  ،فيقكلكف لو:

ارجع مف حيث جئت فبل حاجة لنا في بني فاطمة  ،فيضع فييـ
ٔ

أم دكلة كينكت الخميني.
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السيؼ حتى يأتي عمى آخرىـ  .ثـ يدخؿ الككفة فيقتؿ كؿ منافؽ

مرتاب ،كيقتؿ مقاتمييا حتى يرضى اهلل عز كعبل " البحار ج ٕ٘ ص

 … ٖٖٛكعف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ قاؿ " ثـ يتكجو إلى الككفة
فينزؿ بيا  ،كيبيرج دماء سبعيف قبيمة مف قبائؿ العرب " غيبة الطكسي

ص ٗ ، ٕٛأم ييدر دماء مف التحؽ مف ىذه القبائؿ بأعدائو كالخكارج
عميو… كعف اإلماـ الباقر عميو السبلـ قاؿ " بينا صاحب ىذا األمر قد
حكـ ببعض األحكاـ كتكمـ ببعض السنة ،إذ خرجت خارجة مف المسجد

يريدكف الخركج عميو ،فيقكؿ ألصحابو :انطمقكا ،فيمحقكنيـ بالتماريف

فيأتكف بيـ أسرل ،فيأمر بيـ فيذبحكف .كىي آخر خارجة تخرج عمى

قائـ آؿ محمد صمى اهلل عميو كآلو " البحار ج ٕ٘ ص ٖ٘ٗ.
كالتماريف محمة بالككفة ...كتذكر بعض الركايات نكعا آخر مف
عمميات التصفية الكبيرة ىذه  ،كأنو عميو السبلـ يدعك اثني عشر ألؼ

رجؿ مف جيشو مف العجـ كالعرب فيمبسيـ زيا خاصا مكحدا ،كيأمرىـ
أف يدخمكا مدينة فيقتمكا كؿ مف لـ يكف البسا مثميـ ،فيفعمكف  .البحار

ج ٕ٘ ص  .ٖٚٚكال بد أف تككف تمؾ المدينة كميا مف الكافريف أك
المنافقيف المعاديف لو عميو السبلـ حتى يأمر بقتؿ رجاليا ،أك يككف قد

أخبر المؤمنيف مف أىميا أف ال يخرجكا مف بيكتيـ في كقت اليجكـ .أك
يككف أرسؿ إلييـ ألبسة مف نفس الزم الذم ألبسو لجنكده مثبل .كال بد

أف تثير ىذه التصفيات الكاسعة مكجة رعب في داخؿ العراؽ كفي

العالـ  ،كمكجة تشكيؾ أيضا .كقد كرد في بعض الركايات أف بعض

الناس يقكلكف عندما يركف كثرة تقتيمو كسفكو دماء أعدائو " ليس ىذا
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مف كلد فاطمة ،كلك كاف مف كلد فاطمة لرحـ "  .بؿ كرد أف بعض

أصحابو الخاصيف عميو السبلـ يدخميـ الشؾ كالريب مف كثرة ما يركف
مف تقتيمو لمناكئيو  ،فيفقد أحدىـ أعصابو كيعترض عمى الميدم عميو

السبلـ ،فعف اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ قاؿ " يقبؿ القائـ حتى يبمغ

السكؽ ،فيقكؿ لو رجؿ مف كلد أبيو  :إنؾ لتجفؿ الناس إجفاؿ النعـ،
فبعيد مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو أك بماذا ؟ قاؿ كليس في

الناس رجؿ أشد منو بأسا  ،فيقكـ إليو رجؿ مف المكالي فيقكؿ لو:

لتسكتف أك ألضربف عنقؾ .فعند ذلؾ يخرج القائـ عميو السبلـ عيدا

مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو " البحار ج ٕ٘ ص  .ٖٛٚكمعنى

مف كلد أبيو أنو عمكم النسب.

وييدم الكعبة والمسجد النبوي وغيرىما من المساجد
كال يكتفي خسرك المجكسي – أك الميدم المنتظر ىذا – بيذا حتى

ييدـ الكعبة كمسجد الرسكؿ



! فقد ركل المجمسي كغيره (إذا قاـ

كحكؿ المقاـ إلى
القائـ ىدـ المسجد الحراـ حتى يرده إلى أساسو ّ
المكضع الذم كاف فيو كقطع أيدم بني شيبة كعمقيا عمى باب الكعبة
ككتب عمييا ىؤالء سراؽ الكعبة)(ٔ).

كفي ركاية أخرل عف أبي عبد اهلل ع أنو قاؿ ( :إف القائـ ييدـ المسجد

الحراـ حتى يرده إلى أساسو كمسجد الرسكؿ حتى يرده إلى أساسو)(ٕ).
(ٔ)

بحار األنكار .ٖٖٛ/ٕ٘ ،

(ٕ)

أيضان .ٖٖٕ /ٕ٘ ،
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كلو عف أبي جعفر ع أنو قاؿ( :إذا قاـ القائـ سار إلى الككفة فيدـ

بيا أربعة مساجد كلـ يبؽ مسجد عمى األرض لو شرؼ إال ىدميا

كجعميا جماء)(ٔ) .أليس ذلؾ تنفيسان عف حقدىـ كحسدىـ كانزعاجيـ
لمناظر المساجد التي تمكح في األفؽ بمآذنيا كقبابيا عالية مشرفة؟!

ويحكم بغير شرع اإلسالم

ركل النعماني كالمجمسي عف أبي بصير قاؿ :قاؿ أبك جعفر ع :

(يقكـ القائـ بأمر جديد ككتاب جديد كقضاء جديد)(ٕ).

كركل المجمسي ( :لكأني أنظر إليو بيف الركف كالمقاـ يبايع الناس

عمى كتاب جديد)(ٖ).

وال يسير بسيرة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

ركل النعماني عف ز اررة عف أبي جعفر ع قاؿ :قمت لو :صالح مف
سم ِو لي أريد القائـ فقاؿ :اسمو اسمي قمت :أيسير بسيرة
الصالحيف ِّ
رسكؿ اهلل ص ؟ قاؿ :ىييات ىييات يا ز اررة ما يسير بسيرتو قمت:
جعمت فداؾ لـ؟ قاؿ :إف رسكؿ اهلل ص سار في أمتو بالمف كاف
يتألؼ الناس كالقائـ يسير بالقتؿ بذاؾ أُمر في الكتاب الذم معو أف

يسير بالقتؿ كال يستتيب أحدان كيؿ لمف ناكأه(ٗ).
(ٔ)
(ٕ)

البحار .ٖٖٜ/ٕ٘ ،
الغيبة  ،صٖٖٕ ،البحار .ٖ٘ٗ/ٕ٘ ،

(ٖ)

البحار .ٖٔ٘/ٕ٘ ،

(ٗ)

الغيبة  ،صٖٕٔ.
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كعف الحسف بف ىاركف قاؿ :كنت عند أبي عبد اهلل ع جالسان فسألو
المعمى بف خنيس :أيسير القائـ بخبلؼ سيرة عمي ع ؟ فقاؿ :نعـ كذاؾ
سيظير عمييـ مف بعده
أف عميان سار بالمف كالكؼ ألنو عمـ أف شيعتو ُ
كاف القائـ إذا قاـ سار فييـ بالسيؼ كالسبي كذلؾ أنو يعمـ أف شيعتو لـ
يظير عمييـ مف بعده أبدا(ٔ).
في بيتو نار أو سراج ال ُيطفأ
كعف أبي عبد اهلل ع  :إف لصاحب ىذا األمر بيتان يقاؿ لػو بيت
الحمد(ٕ) فيو سراج يزىر منذ كلد إلى يكـ يقكـ بالسيؼ ال يطفأ(ٖ).
ىذا ىك الميدم الذم ينتظره العجـ أك أصحاب التشيع الفارسي أك
الشيعة ! رجؿ حاقد أكؿ جرب الحقد كبده  ،يقتؿ  -أكؿ مػا يقتؿ –
العرب كيبدأ بقريش! ليس بينو كبينيـ إال السيؼ ،ال يستتيب أحدان فميس
ىداية الناس كرحمتيـ مف شأنو .بؿ ليس ىك عمى ديف اإلسبلـ ،إنما
يأتي بأمر جديد ككتاب جديد كقضاء جديد! كلقد ىمؿ العجـ لكؿ خارج
عمى دكلة اإلسبلـ ،كمنيـ أبك مسمـ الخراساني الذم حاكؿ قمب دكلة
العرب كاعادة دكلة آبائو األكاسرة .حتى إذا قتمو أبك جعفر المنصكر
ادعى أتباعو أنو لـ يمت كأنو غاب كسيرجع لينتقـ مف العرب(ٗ).
(ٔ)

المصدر نفسو صٕٖٕ.

(ٕ)

بيت الحمد أـ بيت النار ؟.

(ٖ)

الغيبة لمنعماني ص  ،ٕٖٜكالغيبة لمطكسي ص .ٗٙٚ

(ٗ)

قبػؿ كتابػػة ىػػذه السػػطكر بيػكميف ،أم فػػي  ، ٕٓٓ٘/ٔٓ/ٜٔقػػاـ أتبػػاع خسػػرك

مجكس بتفجير تمثاؿ أبي جعفر المنصكر كسط بغداد .كالذم يعػرؼ دكاخػؿ األمػكر
يػدرؾ أف الػػذيف فجػػركا التمثػػاؿ لػػـ ينطمقػكا مػػف مكقػػؼ الشػػرع مػػف التماثيػػؿ = = كانمػػا
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كما أشبو صكرة ىذا الميدم المجكسي بالخميني الدجاؿ الذم أشعؿ

حربان عمى العرب كالمسمميف دامت ثماني سنكات راح ضحيتيا مئات
اآلالؼ مف األركاح كرفض فييا جميع الكساطات التي بذلتيا دكؿ

العالـ مع العراؽ حتى اضطر أخي انر اضط ار انر إلى إيقافيا كىك يقكؿ

معب انر عف حقده الخسركم المجكسي المتأجج( :أال إني أتجرع كأس
السـ) .كالشيء نفسو يفعمو الخسركيكف الجدد في العراؽ! لقد مؤلكا

العراؽ ظممان كقتبلن كغصت سجكنيـ بأحرار العراؽ.
ب .تغييب اإلمام

دعا الفرس منذ كقت مبكر مف عمر اإلسبلـ إلى فكرة خطيرة ىي
(غيبة اإلماـ) مف أىؿ البيت .لكف أئمة أىؿ البيت الكبار قاكمكا ىذه
الفكرة ،كما قاكمكا غيرىا مف األفكار اليدامة ،كطعنكا في أصحابيا
كتب أركا منيـ .لكف ىؤالء الدخبلء استمركا في الدعكة إلى فكرتيـ ،كمما
مات (إماـ) قالكا بغيبتو كميدكيتو حتى بمغ عدد الميدييف الغائبيف في
تاريخ الشيعة أكثر مف عشريف (ٕٓ) ميديان! كقد نجد أف العدد الحقيقي

يتجاكز ىذا الرقـ لك دققنا في البحث أكثر .كقد ذكرت سابقان في
مػف حقػػدىـ عمػػى دكلػػة العػػرب كرمكزىػػا كآثارىػػا .كىػػـ الػػذيف قػػامكا قبػػؿ أشػػير بتفجيػػر
قمػػة مئذنػػة الجػػامع العباسػػي فػػي سػػامراء المعركفػػة بممكيػػة سػػامراء فػػبل نشػػؾ فػػي أف
ال ػػذم فع ػػؿ ى ػػذا كم ػػو ى ػػـ الش ػػعكبيكف أتب ػػاع أب ػػي مس ػػمـ الخـــ ار س ػػاني كاب ػػف العمقم ػػي

كالخمينػػي كمحمػػد بػػاقر الحكػػيـ كابػراىيـ أشػػقكرم الجعفػػرم كبػػاقر صػكالغ الػػبلرم ك..
خسرك مجكس (لع).
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مكضكع (اختبلؼ الشيعة في تحديد ىكية الميدم عبر التاريخ) ثبتان

مختص انر بأسماء أكلئؾ الميدييف المغيبيف في تاريخ الشيعة.

لماذا ىذا اإللحاح عمى فكرة (اإلماـ الغائب) :كمما مات إماـ قيؿ:

قد غاب كىكذا ؟!
إذا استثنينا العكاـ الذيف ال يعكف شيئان مما يخطط ليـ عمى أيدم قادة

التشيع الفارسي الذيف يستغمكف عكاطفيـ كميكليـ النفسية الساذجة أسكأ
استغبلؿ ،فإف ىذه الفكرة تتيح ألكلئؾ القادة المندسيف أف يقكلكا ما
كيدعكا كيضيفكا إلى الديف ما ييككف كيريدكف ،كيأمركا العكاـ
يشاءكفّ ،
لينفذكا ما يخططكف ،كؿ ذلؾ باسـ أىؿ البيت ،كال أحد مف أىؿ البيت

أك غيرىـ يستطيع الرد عمييـ؛ لسبب بسيط ىك أنو ليس (اإلماـ) الذم
يحؽ لو ذلؾ؛ فاإلماـ غائب ال يمكف رؤيتو أك المقاء بو .كقد كضعكا
ركايات تنص عمى عدـ إمكاف رؤيتو أك المقاء بو(ٔ) .فإذا انبرل أحد مف
أىؿ البيت لمرد عمييـ كذبكه ،ككصمكه بكؿ منقصة؛ ألنو ّادعى ما ليس
لو بحؽ ،كأنو ...كأنو ...كما فعمكا مع جعفر بف عمي اليادم حيف قاـ
(ٔ)

مف ذلؾ ما ركاه الكميني في الكافي [ج ٔ ص ٕٖٖ ٖٖٗ-بسنده عف داكد بف

القاسـ الجعفرم قاؿ  :سمعت أبػا الحسػف العسػكرم عميػو السػبلـ يقػكؿ  :الخمػؼ مػف

بعدم الحسف  ،فكيؼ لكـ بالخمؼ مف بعد الخمؼ ؟ فقمت  :كلـ جعمنػي اهلل فػداؾ ؟
قػػاؿ  :إنكػػـ ال تػػركف شخصػػو كال يحػػؿ لكػػـ ذكػره باسػػمو .فقمػػت :فكيػػؼ نػػذكره؟ فقػػاؿ:

قكلكا :الحجة مف آؿ محمد صمكات اهلل عميو كسبلمو.

كبسنده عف عف الرياف بف الصمت قاؿ  :سمعت أبا الحسف الرضا عميو السػبلـ

يقكؿ  -كسئؿ عف القائـ  -فقاؿ  :ال يرل جسمو  ،كال يسمى اسمو.
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في كجكىيـ يكذبيـ في ادعائيـ أف اإلماـ يجب أف يعمـ الغيب ،كما
نسبكه مف ذلؾ كأمثالو إلى أخيو الحسف العسكرم ،فما كاف مف أكلئؾ
المندسيف إال أف شنكا عميو حممة إعبلمية مسعكرة لتشكييو كاسقاطو
فاتيمكه بالفسؽ كشرب الخمر كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ،كأطمقكا عميو
لقب (جعفر الكذاب)! ككانت الحممة شديدة بحيث التصؽ بو ىذا المقب
الذميـ عند الشيعة ،كراحت صيحاتو أدراج الرياح ،ليبدأ التشيع انعطافتو
الكبرل كانتكاستو الحقيقية بعد أف نجحكا في إشاعة فكرة (غيبة اإلماـ)
في أكساط الشيعة بعد حكالي قرف مف الزمف .كىكذا خبل الجك مف
معارض ليـ ذم إمكانية كشخصية نافذة الكممة لو القدرة عمى جذب
الناس حكلو ،كابعادىـ عف تمؾ األفكار الزائفة الخطرة ،كما كاف األئمة
الكبار مف أىؿ البيت يفعمكف في القركف السابقة.
محاوالت أئمة أىل البيت في التصدي لقادة التشيع الفارسي
لقد كاكب أىؿ البيت تمؾ الحمبلت التزكيرية الكبيرة ،كتصدكا ليا

منذ انطبلقتيا .فيذا سيدنا عمي



يتب أر مف عبد اهلل بف سبأ كينفيو

كيحرؽ أصحابو حيف ادعى فيو األلكىية كالكصية .كبعد أف قتؿ 

قاؿ

بغيبتو ،كقاؿ :كاهلل لك جئتمكني بدماغو في سبعيف صرة لما صدقتكـ.

كحتى ال أطيؿ في غير طائؿ أكتفي ىنا باالستشياد بركاية  -كمف

المصادر الشيعية لتككف أقكل في حجتيا لدل الشيعة  -تبيف معاناة األئمة
رحميـ اهلل مف أكلئؾ المتشيعيف ليـ بالباطؿ  ،ككيؼ كانكا يمعنكنيػـ

كيحذركف أتباعيـ منيـ حتى ال يختمط الباطؿ بالحؽ:
93

ركل المجمسي في بحاره قاؿ :في رجاؿ الكشي عف البطائني قاؿ

سمعت أبا الحسف ع يقكؿ( :لعف اهلل محمد بف بشير كأذاقو حر الحديد؛

عمي برئ اهلل منو ،كبرئت إلى اهلل منو .الميـ إني أب أر إليؾ
إنو يكذب ّ
في ابف بشير ،الميـ أرحني منو .ثـ قاؿ :ياعمي ما أحد
يدعي َّ
مما ّ
اجت أر أف يتعمد عمينا الكذب إال أذاقو اهلل حر الحديد .إف بنانان كذب
عمى عمي بف الحسيف ع فأذاقو اهلل حر الحديد ،كاف المغيرة بف سعيد

كذب عمى أبي جعفر ع فأذاقو اهلل حر الحديد ،كاف أبا الخطاب كذب

عمى أبي فأذاقو اهلل حر الحديد ،كاف محمد بف بشير لعنو اهلل يكذب
في محمد بف
يدعي َّ
عمي برئت إلى اهلل منو ،الميـ إني أب أر إليؾ مما ّ
ّ
بشير ،الميـ أرحني منو .الميـ إني أسألؾ أف تخمصني مف ىذا الرجس

النجس محمد بف بشير)(.)1

كقد كاجو المندسكف حمبلت األئمة ضدىـ بسبلحيف :التقية كتغييب

(اإلماـ) .أما التقية فبادعائيـ أف (اإلماـ) ال يعني ما يقكؿ مف البراءة

منيـ كمف أفكارىـ ،كانما يسمؾ في ذلؾ مسمؾ التقية خكفان عمى نفسو
مف الظالميف .كأما (الغيبة) فكما شرحتيا آنفان .حتى إذا حؿ القرف الرابع

كاف كؿ شيء جاى انز ،ككاف التشيع الفارسي قد رسمت معالمو
األساسية ،كصار يتغمغؿ بمنظكمة متكاممة متساندة مف العقائد
كالطقكس كاإلسناد السياسي البكييي ،كالكزارم الفارسي .ككاف لخمك

الساحة مف األئمة الكبار مف أىؿ البيت كغيػرىـ األثر الكبير فػي

عشعشة تمؾ األفكار كتبييضيا كتفريخيا.

(ٔ)

بحار األنكار .ٖٔٗ/ٕ٘ ،

94

خال ِ
لك
صياد ِك
ُ

ِ
ٍ
بم ْع َم ِر!
يا لك من قُبَّرة َ
ونقِّري ما ِ
شئت أن تُنقِّري

الجو فبيضي واصفري
ُّ
بعيد فابشري
اليوم
ٌ
َ

ىذه ىي الجذكر الفكرية لمميدم المنتظر في عقيدة التشيع الفارسي.

كاآلف جاء دكر الكبلـ عف الجذكر النفسية.

ٕ .الجذور النفسية لعقيدة الميدي المنتظر عند الشيعة
الحاجة إلى زكاؿ الظمـ كالغبف كاالضطياد ،كالتطمع إلى شيكع

العدؿ كالرحمة كاإلنصاؼ مرككز في طباع البشر ،خصكصان مف يقع
عميو الحيؼ منيـ .كحيف ينظر المظمكـ إلى ما حكلو فيرل سطكة

الظالميف كسيطرتيـ ،كينظر مرة أخرل فيجد ضعؼ المظمكميف ،كيحس

بعجزه عف التغيير؛ فيشعر باألسى كاإلحباط ،كال يعكد يرل منقذان مف
نفسو أك مف غيره باألسباب العادية؛ ألنيا – في نظره – قاصرة كغير
مجدية ،فما عاد أمامو إال األمؿ بمخمص يطؿ عميو مف سجؼ الغيب،

يمف بو عميو القدر مزكدان بقدرات خارقة حتى يككف التغيير أك الخبلص

سريعان ،فيضرب الجبابرة كالطغاة فبل يقكـ لو أحد منيـ ،كيبسط العدؿ

المطمكب .كىكذا انحمت المشكمة! كال يسأؿ ذلؾ اليائس المحزكف نفسو:
كماذا بعد؟ ككـ تستمر الحاؿ؟ أتطكؿ أـ تقصر؟ كيا لمخسارة! لقد حدد

البعض ذلؾ بسبع سنيف ثـ ...؟ ثـ ال خير في العيش بعده!!! أم
تعكد الحاؿ إلى ما كانت عميو مف الظمـ كالغبف كاالضطياد! كىكذا ال

تنتفع البشرية بيذا الحمـ الذم ظمت تنتظره كتنتظره آالؼ السنيف سكل

سنكات معدكدات ثـ يتبخر الحمـ!
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كأنا أعجب كيؼ يتصكر ذلؾ إنساف لو كتاب يق أر فيو صباح مساء

قكؿ ربو جؿ كعبل( :إٌَِّ انهَّوَ ال ُّغَِّْشُ يَب ثِمٌَْوٍ حَزََّ ُّغَِّْشًُا يَب ثِأَْفُغِيِىْ)
(الرعد .!!)ٔٔ:عمى كؿ حاؿ ىذا ىك الكاقع ،كىذا ىك الجذر النفسي
لمتعمؽ بعقيدة الميدم في العمكـ .لكف الجذر النفسي لدل ميدم

الشيعة أعمؽ مف ذلؾ بكثير! كسأحاكؿ في السطكر القادمة التنقير عف

ىذا الجذر كازاحة التراب عنو عسى أف يظير فييا بينان لمعياف فبل
نحتاج إلى مزيد بياف.
عقدة النقص

لقد بحثت طكيبلن كقرأت كثي انر عف سر عداء الفرس األبدم لمعرب
عمكمان كالعراؽ عمى كجو الخصكص؟ كعشت كاقع التشيع الفارسي في
المجتمعات كالتجمعات الشيعية عندنا قي العراؽ ،فتكصمت إلى حقائؽ

كمبلحظات ال تزيدىا األياـ إال تأكيدان كعمقان .مف ىذه الحقائؽ أف
التشيع الفارسي عقدة نفسية قبؿ أف يككف عقيدة دينية! أك ىك خميط مف
العقائد كالطقكس كالشعائر كاالنفعاالت كالتصرفات نتجت عف عقد

كأزمات نفسية ،عانى منيا الفرس ،كتأصمت في نفكسيـ عمى مدل

تاريخيـ .كحيف لبسكا لبكس اإلسبلـ طكعكه ليتبلءـ مع ىذه العقد أكالن،
كيحقؽ طمكحاتيـ كأحبلميـ الفارسية ثانيان ،ثـ قامكا بتصديره إلى العرب
باسـ التشيع ألىؿ البيت فانتقؿ تمقائيان كبالعدكل ذلؾ الخميط إلى غالب
مف تشيع منيـ .كقد لمسنا ذلؾ كجربناه كتجرعناه في الكاقع الذم عشناه
في عراقنا المبتمى عمى مر الزماف بالجارة إيراف .كقد كتبت عف ذلؾ

بابان في كتابي (ال بد مف لعف الظبلـ) ،كأنا اآلف بصدد دراسة ىذا
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المكضكع بصكرة أدؽ كأعمؽ ،كافراده بكتاب مستقؿ أرجك مف اهلل تعالى

أف يييء لي أسبابو،

كيأخذ بيدم فيو إلى الحؽ القكيـ.

مف ىذه العقد النفسية التي تصبغ التشيع الفارسي كتحرؾ أصحابو

عقدة الضعف أك النقص التي تسكف أعماؽ النفس الفارسية كتجتاحيا
إلى حد أف ىذه العقدة يمكف أف نقكؿ عنيا :إنيا تمثؿ أصؿ كؿ العقد

في النفسية الفارسية.

منشأ عقدة النقص عند الفرس

كقد كجدت المؤرخ العراقي العبلمة األستاذ الدكتكر عماد عبد السبلـ

رؤكؼ قد قاـ بدراسة كتحميؿ السبب الكامف كراء ىذه العقدة في تقديمو

لكتاب (الصراع العراقي الفارسي) الذم ألفو نخبة مف المؤرخيف

العراقييف .فكاف سببان متعمقان بجغرافية الفارسي كطمكحو لقيادة عدد مف
الشعكب داخؿ اليضبة اإليرانية يفكقكنو عددان ،كيتفكؽ عميو بعضيا

حضارة كرقيان .فالفرس ال يمثمكف إال أقمية منقطعة بالنسبة لمجمكع
شعكب اليضبة اإليرانية ،كاف بعض ىذه الشعكب يفكقيـ في مستكاه
العممي كالحضارم بحيث أخذ الفرس مكقعيـ عمى الدكاـ كمتمؽ
لمحضارة ال صانع ليا .كىذا أصؿ كؿ العقد في النفسية (الفارسية) .إف

الرغبة في السيطرة مف قبؿ الفرس في قمتيـ العددية كتدنييـ الحضارم

عمى شعكب تفكقيـ عددان كحضارة كليا امتدادات خارجية كلد عندىـ
شعك انر بالنقص ترسخ بمركر الزمف كتراكـ المعاناة حتى صار عقدة ال
تفارقيـ .مثميـ كمثؿ شخص جاءت بو ظركؼ الحياة ليقكد فريقان مف
الرجاؿ يفكقكنو في تحضرىـ كتحصيميـ العممي كقكتيـ ككجاىتيـ ،فإذا
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لـ يكف متماسكان نفسيان نشأ عنده – كال بد  -مركب الشعكر بالنقص
تجاىيـ.
كاذا عممنا أف العقدة تترسب في البلكعي بحيث تؤثر في تصرفات

صاحبيا دكف أف يطفك السبب المؤثر عمى سطح العقؿ الكاعي فيشعر

بو ،يككف (الفارسي) في العمكـ  -شخصان أك مجتمعان -يعاني مف
مركب النقص كاف كاف ال يشعر بو أك يتحسسو في عقمو الكاعي،

كتصطبغ بو عقائده كأفكاره كسمككو كتصرفاتو تمقائيان فتككف انعكاسان
لذلؾ المركب أك العقدة .كىكذا كاف التشيع الفارسي ِّ
معب انر أمينان عف تمؾ
العقدة الدفينة في النفسية الفارسية التي انتقمت إلى عمكـ الشيعة أك

المتشيعيف فارسيان .فانتقمت مف خصكص المجتمع الفارسي إلى عمكـ
االنتساب المذىبي.
نفسية اإلنسان المقيور أو المصاب بعقدة الضعف

في تحميؿ قيـ لنفسية كعقمية المصاب بعقدة الشعكر بالنقص أك
الضعؼ كالذم يسميو بػ(اإلنساف المقيكر) يقكؿ الدكتكر مصطفى
حجازم( :مجمكعة مف العقد تميز حياة اإلنساف المقيكر ،أىميا عقدة
النقص ،كعقدة العار ،مع اضطراب الديمكمة( )1كاصطباغ التجربة
الكجكدية بالسكداكية .كىذه جميعان تدفع اإلنساف المقيكر بدكرىا إلى
(ٔ)

اضط ػ ػراب الديمكمػ ػػة ى ػػك اض ػػطراب التكاف ػػؽ م ػػع حرك ػػة ال ػػزمف .فم ػػف الن ػػاس –

كالعصابي – مف ييػرب مػف الحاضػر إلػى الماضػي كيجمػد عميػو كأنػو كاقػع يعيشػو،
كمػ ػػنيـ – كالجػ ػػانح  -مػ ػػف يعػ ػػيش فػ ػػي المحظػ ػػة الراىنػ ػػة دكف التفكيػ ػػر بالماضػ ػػي أك
المستقبؿ ،كمنيـ -كالسكداكم  -مف تنسد في كجيو آفاؽ المستقبؿ.

98

االتكالية النككصية( )1كالقدرة االستسبلمية ،كطغياف الخرافة عمى التفكير
كالنظر إلى الكجكد) .ثـ قاؿ كىك يفصؿ في ىذه العقد تحت عنكاف
((عقدة النقص)) ( :تميز مشاعر الدكنية بشكؿ عاـ مكقؼ اإلنساف
المقيكر مف الكجكد .فيك يعيش حالة عجز إزاء قكل الطبيعة كغكائميا،
كازاء قكة السمطة عمى مختمؼ أشكاليا .مصيره معرض ألحداث
كتغيرات يطغى عمييا طابع االعتباط أحيانان كالمجانبة أحيانان أخرل.
يعيش في حالة تيديد دائـ ألمنو كصحتو كقكتو كعيالو .يفتقر إلى ذلؾ
اإلحساس بالقكة كالقدرة عمى المجابية الذم يمد الحياة بنكع مف العنفكاف
كيدفع إلى االحتراـ كالمجابية .اإلنساف المقيكر عاجز عف المجابية.
تبدك لو األمكر ككأف ىناؾ باستمرار انعدامان في التكافؤ بيف قكتو كقكة
الظكاىر التي يتعامؿ معيا .كبالتالي فيك معظـ األحياف يجد نفسو في
كضعية المغمكب عمى أمره .يفتقد الطابع االقتحامي في السمكؾ،
سرعاف ما يتخمى عف المجابية منسحبان أك مستسممان أك متجنبان ،إما
طمبان لمسبلمة كخكفان مف سكء العاقبة ،أك يأسان مف إمكانية الظفر
كالتصدم .كبذلؾ يفقد مكقفو العاـ مف الحياة الطابع التغييرم الفعاؿ،
كيقع في أسمكب التكقع كاالنتظار ،كالتمقي الفاتر لما قد يحدث .ثـ
ىناؾ انعداـ الثقة بالنفس ،إذ ال شيء مضمكف في كجكده .فقداف الثقة
ىذا يعمـ عمى كؿ اآلخريف أمثالو .كىكذا يشعر أنو كاياىـ ال
يستطيعكف شيئان إزاء قير الطبيعة كقكل المتسمط .كيصؿ األمر حد
انعداـ الثقة بقدرة الجماىير عمى الفعؿ كالتأثير ،مما يمقي بو  ،كبشكؿ
نككصي  ،في االتكالية عمى منقذ منتظر بشكؿ سحرم .صكرة ىذا
(ٔ)

النككص يعنػي نفسػيان العػكدة إلػى أسػاليب فػي التعبيػر كالسػمكؾ يفتػرض أف يكػكف

المرء قد تجاكزىا خبلؿ نمكه كتقدمو نحك النضج الراشد.
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المنقذ عمى العكس مف صكرتو عف ذاتو .إنو القكم المتمتع بالجبركت،
الكفيؿ بقمب األمكر رأسان عمى عقب ،حامؿ الخبلص العاجؿ .كمف
البدييي أف ىذا المكقؼ يييء ىذه الجماىير إلى التعمؽ بالزعيـ الفرد،
تعمقان يغرم بالتسمط كالدكتاتكرية تحت شعار إنقاذ الكطف كخبلص
الجماىير .إنساف العالـ المتخمؼ يفتقر نظ انر لما يعانيو مف مشاعر
دكنية إلى اإليماف بالجماىير .يحس إحساسان عميقان بأنو ال يمكف أف
ُينتظر شيء يذكر مف ىذه الجماىير المقيكرة عمى غ ارره .كاذا كاف
ىناؾ مف خبلص ممكف فيك بالتأكيد ال يأتي  ،في نظره  ،عف طريؽ
ىذه الجماىير العاجزة)(ٔ).
كقاؿ كىك يتكسع في ىذا المعنى في مكضع آخر( :اإلنساف
المقيكر الذم لـ يتمكف مف التصدم لقدره كمجابية تحدياتو ،يمكذ بقكل
تحميو كيجد نفسو في كضعية تبعية عمى مختمؼ األصعدة .تكممنا إلى
اآلف عف بعض أكجييا ،خاصة التمسؾ بالتقاليد كالرجكع إلى الماضي
كالتماىي(ٕ) بأبطاؿ القصص الشعبي ،الذكباف في الجماعة كفي األسرة
كالعشيرة .كؿ ىذه االنتماءات ترسخ نمطو النككصي الطفمي في
مجابية كاقعو ،مف خبلؿ االتكاؿ المتزايد عمى القكل الخارجية التي
تعكض لو  ،كاقعان أك خياالن  ،بعض ضعفو .ىذه القكل تأخذ مف
الناحية النفسية باستمرار صكرة كداللة األب الرحكـ الحامي الذم يتمتع
(ٔ)

التخمؼ االجتماعي – سيككلكجية اإلنساف المقيكر  ،صٕٗ.ٖٗ-

(ٕ)

التماىي عممية نفسػية ال كاعيػة أساسػيا اإلعجػاب يتمثػؿ الشػخص مػف خبلليػا

جانب ػان أك خاصػػية أك صػػفة مػػف اآلخػػر ،كيتحػػكؿ كمي ػان أك جزئي ػان عمػػى غ ػ ارره ،كتنبنػػي

شخص ػػيتو تبعػ ػان ل ػػو .كم ػػف مظاىرى ػػا تمث ػػؿ ص ػػفات أس ػػطكرية مرغكب ػػة ث ػػـ إس ػػقاطيا
مضخمة عمى اآلخر.
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بالقكة كالجبركت كالقدرة عمى كؿ شيء .كتمتزج ىذه الصكرة أيضان
بصكرة األـ الحنكف المعطاء عاطفيان .تتككف مف كمتا الصكرتيف صكرة
مزيج ،ىي صكرة البطؿ أك الكلي المبلذ ...أبطاؿ اإلنساف المقيكر
عديدكف ،يشكمكف سمسمة متصمة الحمقات تذىب مف األسطكرة إلى
الكاقع .ككميـ يتصفكف عمى الدكاـ بنفس الخصائص :الجبركت كالقدرة
عمى تغيير الكاقع المؤلـ أك المأزقي بخير منو يككف لصالح اإلنساف
المقيكر ،الرحمة كالحدب ،العطاء دكف حدكد ،إمكاف التقرب منو
كالتكدد إليو ،الشعكر بركابط عاطفية كثيقة تربط اإلنساف بو ،إحبللو في
دكر الحامي كالمدافع عف المقيكريف ،إعبلء شأنو كتنزييو عف كؿ أكجو
القصكر كالعجز التي يشكك منيا اإلنساف المقيكر ،إحبللو في مرتبة
المثؿ األعمى لو ،كخصكصان الكضعية الطفمية االتكالية تجاىو كتسميمو
مقاليد أمره كميمة تدبير مصيره .أكؿ ىؤالء األبطاؿ ىك بطؿ القصص
الشعبي ،يميو األكلياء كذكك الكرامات ،كيتخذ تعبيره المحسكس الكاقعي
في صكرة الزعيـ المنقذ( .)1عبلقة اإلنساف المقيكر بالزعيـ المنقذ
سحرية كىكامية( )2عمى حد سكاء .فيي سحرية ألنو يمثؿ األمؿ في
الخبلص السحرم مف كضعية مأزقية يشعر أف ال خبلص منيا بجيده
الشخصي .إنو يأمؿ أف يستيقظ يكمان ما فإذا باألمكر قد انقمبت بصكرة
مفاجئة ،كاذا ببطؿ الخبلص قد ظير إلى الكجكد ،كاذا بالكاقع قد
تحكؿ ...كالعبلقة مع الزعيـ المنقذ ىكامية؛ ألنيا ليست عبلقة مع
إنساف فعمي لو قدراتو كطاقاتو كحدكده كعيكبو .إنيا مف نكع التماىي

(ٔ)

أك الغازم األجنبي.

(ٕ)

خيالية . phantasy
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اإلسقاطي(ٔ) ،بمعنى أف اإلنساف المقيكر يسبغ عمى شخص الزعيـ كؿ
تصكراتو الطفمية بالقكة كالقدرة ككؿ مثمو العميا ،كيجعؿ منو باختصار
الصكرة النقيض تمامان لصكرتو عف نفسو كالتي يجيد في اليركب منيا
ألنيا نمكذج النقص كالميانة .إف اإلنساف المقيكر ال يعيش في عبلقتو
بالزعيـ عبلقة فعمية بيف إنساف كآخر (عمى اختبلؼ المقامات) بؿ بيف
إنساف كتصكر خرافي يسقط عمى الزعيـ ...كيحس أف عبلقتو معو ال
يعترييا الكىف ،كأف ما كضعو فيو مف رجاء ال يمكف أف يخيب .كيحس
أف عميو أف يقعد كالطفؿ منتظ انر اليناء كاألمف كالخير الكفير يأتيو ىينان
عمى يد الزعيـ المنقذ كما كاف يأتيو طفبلن مف أمو .فالزعيـ المنقذ ىك
األب الحامي كاألـ المرضعة عمى السكاء ،كىك بالتالي رمز الكماؿ
الذم يحاكؿ التماىي بو كأسمكب لحؿ مأزقو بشكؿ سحرم)(.)2
نستخمص مما سبؽ جممة عناصر متفاعمة كمقدمات كنتائج أىميا:

ٔ .إنساف مقيكر يشعر بالقير كالظمـ المسمط عميو شعك انر عميقان.

ٕ .يعاني مف عقدة الشعكر بالضعؼ أك النقص إلى حد فقداف

الثقة بالنفس كالشعكر التاـ بعجزه عف التغيير مف خبلؿ ذاتو.

ٖ .فقداف الثقة ىذا يعمـ عمى الجميكر المقيكر أك كؿ اآلخريف

أمثالو فيشعر أنو كاياىـ غير قادريف عمى التغيير.

ٗ .كعميو يككف التطمع إلى اإلنقاذ الخارجي ىك السبيؿ الكحيػد

أمامو لمخبلص مف مأزقو.

(ٔ)

أم تمثؿ صفات مرغكبة ثـ إسباغيا عمى شخص البطؿ.

(ٕ)

المصدر السابؽ  ،صٕٔٔ.ٕٖٔ-
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٘ .العبلقة مع المنقذ الخارجي سحرية كخيالية يضفي المقيكر فييا

عميو صفات أسطكرية ينزىو بيا عف كؿ أكجو القصكر كالعجز التي
يشكك منيا اإلنساف المقيكر ،كيضعو في مرتبة المثؿ األعمى لو،

كتجعمو قاد انر عمى تغيير األمكر بشكؿ فجائي سحرم ،كمف دكف تدخؿ

المقيكر الذم يظؿ قاعدان ينتظر الخبلص كالخير كاألمف كاليناء عمى
يد ذلؾ المنقذ الذم سينشؽ عنو حجاب الغيب!

إذف المصاب بعقدة الشعكر بالنقص أك الضعؼ يشعر  -دائمان

كأبدان ،بسبب أك بغير سبب  -باالضطياد كالقير ،كأنو إنساف مضطيد
مقيكر ،أك مغبكف مغمكب عمى أمره .ىذا مف جية ،كمف جية أخرل
يحس بالعجز عف التغيير مف خبلؿ ذاتو المجردة أك الجميكر المقيكر

مف أمثالو دكف منقذ مف خارجو.

كقد تمثؿ ىذا المنقذ الخارجي في عقيدة الشيعي بالميدم المنتظر،

كفي سمككو باالستعانة باألجنبي لمخبلص مف القير الداخمي .كما
حصؿ يكـ استعاف الشيعة بالتتر فدمركا بغداد قبؿ سبعة قركف كنصؼ،

كاستعانكا أخي انر باألمريكاف فدمركا بغداد مرة أخرل! فالميدم المنتظر
في خياؿ الشيعي ىك األجنبي المحتؿ في الحقيقة كالكاقع! كىكذا تجد

المتشيع فارسيان يغمب عمى طبعو العمالة كقابمية االستدبار أك (قابمية

االستعمار) كما يسمييا المفكر الجزائرم مالؾ بف نبي .كتجده ضعيؼ
الشعكر بالكطنية ،ال يستجيب كما ينبغي لحقكؽ المكاطنة .ضعيؼ

التعمؽ بالمحيط العربي مف حكلو؛ ألنو يعتقد أنو ميدد مف قبميـ،
مضطيد مقيكر مف جانبيـ؛ فالكافر األجنبي خير لو ألؼ مرة مف
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االستعانة بمكاطنيو أك إخكانو العرب .كلذلؾ نجدىـ اليكـ يياجمكف
العرب ،كيرفعكف شعار (العراؽ لمعراقييف) ،كيتطيركف مف تدخؿ

الجامعة العربيةٔ.

فعقيدة الميدم المنتظر عند الشيعة لـ تؤسس عمى الدليؿ الشرعي

المعتبر ،كانما أساسيا عقدة نفسية متأصمة عند الفارسي ىي عقدة
الشعكر بالنقص ،إضافة إلى عقدة الحقد الدفينة ضد العرب كالتي

تأججت أخي انر بفعؿ إزالة العرب لدكلة العجـ ما جعؿ ىؤالء يتطمعكف
باستمرار إلى رجؿ مف آؿ كسرل يككف عمى يده تحقيؽ الخبلص

كاالنتقاـ.

كىي عقيدة خطيرة جدان تيدد النسيج االجتماعي بالدمار كالتفكؾ؛

ألف المنقذ اآلتي مف عالـ الغيب أك مف خارج الذات إذا تمثؿ في عقيدة

الشيعي كخيالو ميديان منتظ انر فإنو يتمثؿ في كاقعو غازيان محتبلن

متى ما أتيحت لو الفرصة دعاه إليو كتعاكف معو عسى أف يككف عمى
ٔ

أعمن ػػت حككم ػػة إبػ ػراىيـ الجعفػػػرم ب ػػف ب ػػاقر أش ػػقكرم الش ػػيعية الش ػػعكبية المقػػػاء

باألميف العاـ لمجامعة ،ككضعت لمقاء شركطان معرقمة .ككذلؾ فعػؿ األحمػؽ المطػاع

مقت ػػدل الص ػػدر ح ػػيف رف ػػض المق ػػاء ب ػػو ف ػػي زيارت ػػو لمعػ ػراؽ ي ػػكـ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٔٓ/إال
بشركط أكليا تحديد مكقفو مف اإلرىابييف! عمى حد قكلو.
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يده الخبلص.

كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو ..أصحابو كأتباعو أجمعيف.

المصادر
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ٔ .مصباح الفقاىة  ،أبك القاسـ الخكئي  ،طٖ  ،ٖٔٚٔ ،مطبعة الغدير

ٕ .اإلمامة في أىـ الكتب الكبلمية – السيد عمي الحسيني الميبلني ،

طٔ ، ٖٔٗٔ ،مطبعة مير  ،قـ

ٖ .الشياب الثاقب في بياف معنى الناصب  ،الشيخ يكسؼ البحراني ،

قـ ٜٔٗٔ

ٗ .فركع الكافي  ،الركضة  ،محمد بف يعقكب الكميني  ،دار الكتب
اإلسبلمية طيراف  ٖٔٙ٘ ،ىجرم شمسي
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 .ٛالميدم المنتظر في ركايات أىؿ السنة كالشيعة اإلمامية  -دراسة
حديثية نقدية  ،الدكتكر عداب محمكد الحمش  ،الطبعة األكلى ،

ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ ،ـ  ،عماف  ،األردف

 .ٜصحيفة الشكرل التي يصدرىا األستاذ أحمد الكاتب مف لندف ،

العدد السابع ،جمادل الثاني ٔٗٔٙىػ  ،تشريف الثاني ٜٜ٘ٔ
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ٓٔ .بحار األنكار  ،محمد باقر المجمسي  ،مؤسسة الكفاء  ،بيركت ،
ٗٓٗٔ ىجرم قمرم

ٔٔ .ربحت الصحابة كلـ أخسر آؿ البيت  ،عمي بف محمد القضيبي ،

الطبعة األكلى ٕٔٗٙىػ ٕٓٓ٘ ،ـ

ٕٔ .الغيبة  ،محمد بف إبراىيـ النعماني  ،مكتبة الصدكؽ  ،طيراف ،
٘ ٖٜٔىجرم قمرم

ٖٔ .الغيبة  ،محمد بف الحسف الطكسي  ،مؤسسة معارؼ إسبلمي ،
قـ  ٔٗٔٔ ،ىجرم قمرم

ٗٔ .أصكؿ الكافي  ،محمد بف يعقكب الكميني  ،الطبعة الثالثة ،
 ، ٖٔٛٛدار الكتب اإلسبلمية  ،تيراف

٘ٔ .النجـ الثاقب في أحكاؿ اإلماـ الحجة الغائب  ،حسيف النكرم
الطبرسي  ،دار الحكراء  ،بيركت – لبناف

 .ٔٙإلزاـ الناصب في إثبات الحجة الغائب  ،الشيخ عمي اليزدم

الحائرم  ،تحقيؽ السيد عمي عاشكر  ،مؤسسة األعممي  ،بيركت –

لبناف ٕٕٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ ،ـ

 .ٔٚعصر الظيكر  ،عمي الككراني  ،الطبعة األكلى ، ٔٗٓٛ ،
مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي

 . ٔٛالصراع العراقي الفارسي  ،نخبة مف المؤرخيف العراقييف  ،بغداد ،

ٜٔٛٙ

 .ٜٔالتخمؼ االجتماعي  ،الدكتكر مصطفى حجازم  ،الطبعة الرابعة ،
بيركت  ، ٜٔٛٙ ،معيد اإلنماء العربي
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المحتوى
الصفحة

الموضوع
المقدمة

الميدي كما يراه الشيعة االثنى عشرية
منزلة اإليماف بػ(الميدم المنتظر)
تكفير مميار كنصؼ مميار مسمـ

تحميؿ دـ منكر (الميدم)

أدلة الشيعة القرآنية عمى عقيدة(الميدم)

نقض عقيدة (الميدي) الشيعية طبقاً لممنيج القرآني
أوالً  :نقض الدليل النقمي

ٔ -فقداف النص الصريح
ٕ -فقداف شرط التكرار

ٖ -فقداف (األـ) التي ُيرجع إلييا مف المحكمات
ٗ -استنباط ال نص
٘ -فقداف أدلة اإلثبات
 -ٙال أمر كال نيي
 -ٚنصكص عامة

 -ٛانتفاء المصمحة مف ىذا االعتقاد
بؿ ضرر محض

 -ٜالركايات غير معتبرة في إثبات األصكؿ
قكاعد اإلمامية تبطؿ حججيـ

018

ثانياً :نقض الدليل العقمي
عجز العقؿ عف تحديد ىكية (الميدم)

العقؿ ال يثبت إال قضايا عامة

اختالف الشيعة في تحديد ىوية (الميدي) عبر التاريخ

(الميدي) عند أىل السنة

األستاذ أحمد الكاتب و رحمتو مع (الميدي المنتظر)

ٔ -كفاة الحسف العسكرم دكف كلد ظاىر
ب أحدىما عمى اآلخر بعد
ٕ -النظرية مككنة مف جزأيف ُرِّك َ
زمف طكيؿ
ٖ -دعكل القائمة المسبقة بأسماء (األئمة)
ٗ -كتاب سميـ بف قيس اليبللي

٘ -االثنى عشرية يسخركف مف الفطحية بما ىـ كاقعكف فيو
 -ٙعمي بف مكسى (الرضا) يرد عمى الكاقفية بما ينقض
النظرية االثني عشرية

 -ٚالدليؿ العقمي أبعد ما يككف عف ىذا الكصؼ
 -ٛال أدلة نقمية معتبرة

 -ٜكثرة المدعيف لمنيابة كاختبلفيـ فيما بينيـ كالشبو الكثيرة
حكليـ

عدـ قياـ النائب بأم دكر سكل جباية األمكاؿ

النائب ال يرجع إلى (اإلماـ) في حؿ مشاكمو
تكاقيع (الميدم) ..الممس ممنكع !
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(الميدم) لـ ينقح كتاب (الكافي) ..لماذا ؟!

لماذا ال يتصؿ (الميدم) عف طريؽ االنترنيت مثبلن؟
(الميدم) ..ما ىك شغمو عمى كجو التحديد؟

(الميدم) ..ىؿ ال زاؿ أعزب ؟!

ٓٔ -قصكر النظرية كاضطرابيا في تقديـ تفسير معقكؿ لمغيبة
الفرق بين الخرافة والمعجزة

بيف الخضر 

كالميدم

الجذور الفكرية والنفسية لعقيدة الميدي المنتظر
جذكر الميدم عند الشيعة

ٔ .الجذور الفكرية لعقيدة الميدي المنتظر عند الشيعة
أ .انتظار الفرس رجبلن مف آؿ كسرل ينتقـ ليـ مف العرب

الفرس ىـ أنصار الميدم
عقيدة الرجعة

الميدم ينتقـ مف العرب

كييدـ الكعبة كالمسجد النبكم

كيحكـ بغير شرع اإلسبلـ

ب .تغييب اإلماـ

محاكالت أئمة أىؿ البيت في التصدم لقادة التشيع الفارسي

ٕ .الجذور النفسية لعقيدة الميدي المنتظر عند الشيعة
عقدة النقص
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منشأ عقدة النقص عند الفرس

نفسية اإلنساف المقيكر أك المصاب بعقدة الضعؼ

المصادر
المحتكل
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