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 الطبعة السادسة دمةـمق
السياسي الشيعي تنوعا وتعددا كبّبين خالؿ القرنْب الثاٍل والثالث ا٥بجريْب، حٌب بلغ لدى عرؼ الفكر 

مؤرخي الشيعة كالنوٖبٍب وسعد بن عبد اهلل األشعري القمي سبعْب فرقة، ولكنو استقر عرب التاريخ على 
الشيعة الزيدية ٰبكموف ثالث فرؽ رئيسية ىي الزيدية واإل٠باعيلية واالمامية االثِب عشرية. وقد كاف أئمة 

اليمن مئات السنْب حٌب أواسط القرف العشرين عندما قامت الثورة ا١بمهورية وقضت على حكم 
اإلمامة. وأما اإل٠باعيلية فقد أقاموا الدولة الفاطمية الٍب امتدت حوايل ثالث قروف إىل أف هتاوت 

ـ عدد من الدوؿ با٠بهم ُب التاريخ، فاهنم  وانقرضت. وأما الشيعة اإلمامية االثِب عشرية، فبالرغم من قيا
كانوا يعانوف من مشكلة ذاتية ال تسمح ٥بم بإقامة الدوؿ إال بااللتفاؼ على فكرىم السياسي أو 
التخلي عنو بصورة كاملة. وا٤بشكلة كانت وال تزاؿ تتمثل باشَباط الفكر اإلمامي العصمة والنص 

الرئيس أي رئيس. و٤با كانوا يعتقدوف بوجود ذلك اإلماـ والساللة العلوية ا٢بسينية ُب اإلماـ، أي 
ا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل ووالدتو ُب أواسط القرف الثالث ا٥بجري، وىو "اإلماـ الثاٍل عشر ٧بمد بن 
ا٢بسن العسكري" الذي قالوا إنو ولد بصورة سرية ٍب غاب بعد وفاة أبيو العسكري غيبتْب: صغرى 

ىػ( كاف يتصل خال٥با ببعض النواب ا٣باصْب، وكربى 909إىل  062ا )من امتدت حوايل سبعْب عام
بعدـ جواز  -بناء على ذلك  -امتدت منذ ذلك ا٢بْب واىل اليـو واىل أف يظهر ُب ا٤بستقبل، فإهنم قالوا 

قياـ الشيعة بالثورة والعمل السياسي والعمل من أجل إقامة الدولة اإلسالمية ُب "عصر الغيبة" ووجوب 
 تظار اإلماـ ا٤بهدي الغائب.ان
وقد كاف ىذا الفكر سببا رئيسيا ُب ٚبلف الشيعة االثِب عشرية سياسيا وانسحاهبم من مسرح التاريخ.   

ولكن تاريخ الشيعة الواقعي مل يكن صورة دقيقة ملتزمة هبذا الفكر، وإ٭با شهد ٧باوالت عديدة للثورة 
كر السياسي الشيعي الذي أصبح "عقيدة" يصعب التحرر والتمرد، اٚبذ بعضها طابع االلتفاؼ على الف

منها بسهولة، كما فعل الصفويوف ُب القرف العاشر ا٥بجري، عندما ادعوا "النيابة ا٣باصة" من اإلماـ 
ا٤بهدي وا٢بكم با٠بو، أو كما فعل "الفقهاء ا٤براجع" الذين ادعوا "النيابة العامة" عن اإلماـ الغائب، 

بشكل أو بآخر، إىل أف ظهرت نظرية "والية الفقيو" العامة وا٤بطلقة، الٍب اعتقد  وإدارة أمور الشيعة
أصحاهبا بوجوب إقامة ا٢بكم اإلسالمي وعدـ جواز انتظار اإلماـ ا٤بهدي الغائب بصورة سلبية، كما  
د كاف يفعل الشيعة سابقا، وفسروا االنتظار ٗبعُب إٯبايب معاكس، أي ٗبعُب العمل والتمهيد واإلعدا

 للظهور، وذلك بإقامة الدولة ُب "عصر الغيبة".
وتعترب التجربة اإليرانية "الثورة وا١بمهورية اإلسالمية" أبرز مثل على نظرية "والية الفقيو". ولكنها بالرغم   

من ٧بافظتها على الفكر الشيعي القدَل "اإلمامي اإلثِب عشري" ُب الظاىر، فإهنا ُب ا٢بقيقة شكلت 
يو، وذلك بتخليها عن أىم أعمدة الفكر اإلمامي وىي العصمة والنص والساللة العلوية ثورة جذرية عل

ا٢بسينية، وإجازهتا حكم الفقيو العادؿ بواسطة الشورى واالنتخاب، وىو ما كاف يقوؿ بو بعض الزيدية 



 3 

وه وردوا عليو والسنة من قبل، ودعوا الشيعة اإلثِب عشرية ُب القرف الرابع ا٥بجري للقبوؿ بو  ولكنهم رفض
بأف ذلك يعِب التخلي عن ا٤بذىب اإلمامي با٤برة. وقد صدقوا ُب ذلك فإف اختيار اإلماـ عرب الشورى 
يناقض الفكر اإلمامي مائة با٤بائة وىو الذي يشَبط العصمة والنص فيو، فكيف إذا مل يكن اإلماـ من 

 الساللة العلوية ا٢بسينية؟
ياـ هبذه الثورة الفكرية والتحرر من الشروط الصعبة أو ا٤بستحيلة، ولقد استطاع الشيعة ا٤بعاصروف الق

وااللتفاؼ على نظرية اإلمامة اإل٥بية ألىل البيت، بتحويل ىذه النظرية إىل عقيدة تارٱبية دينية غّب 
سياسية، والفصل بينها وبْب مسألة ا٢بكم والسياسة ُب ىذا العصر، أو القوؿ بأف حكم "والية الفقيو" 

 د ٣بط اإلمامة اإل٥بية وبالنيابة العامة عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب.امتدا
وذىب جيل آخر من الشيعة بعيدا ُب التخلي عن الفكر اإلمامي، بتبِب الفكر الدٲبوقراطي وعدـ   

اشَباط الفقو والعدالة حسب مفهـو نظرية والية الفقيو، ليتحدوا مع عامة ا٤بسلمْب أو ا٤بواطنْب ُب إقامة 
 ادؿ دٲبوقراطي يوفر ا٢برية وا٤بساواة ١بميع الناس.حكم ع

وُب ىذه ا٢بالة مل يبق من مفهـو "التشيع اإلمامي اإلثِب عشري" سوى بعض الطقوس والعادات   
والتقاليد واألدعية والزيارات وبعض ا٤بسائل الفقهية البسيطة الٍب مل تكن تشكل فارقا كبّبا بينهم وبْب 

ت ٙبمل ٨بلفات التاريخ من عقد وإشكاليات تعكر حياة الشيعة وتوتر عالقتهم بقية ا٤بسلمْب. وإذا كان
بإخواهنم من سائر الطوائف؛ فإف دراسة الفكر السياسي الشيعي منذ بداية تكونو ، ومالحظة التطورات 
الٍب حدثت فيو، واألزمات الٍب عصفت بو، وا٢بلوؿ ا١بديدة الثورية الٍب قضت عليو، كفيلة بوضع 

على ا٢بروؼ وتوضيح ما إذا كاف الفكر اإلمامي "عقيدة دينية خالدة" أو فكرا سياسيا تارٱبيا  النقاط
 ولد ُب ظروؼ معينة، وال توجد مربرات كافية الستمراره ُب ىذا العصر.

ولقد حاوؿ ىذا الكتاب دراسة الفكر السياسي الشيعي ٗبراحلو الرئيسية الثالث: تبِب الفكر الشيعي   
ة الشورى، ٍب نشور نظرية اإلمامة ُب القرف الثاٍل ا٥بجري ومواجهتها للتحديات، وآخرىا وفاة األوؿ لنظري

اإلماـ ا٢بسن العسكري دوف ولد ظاىر، واضطرار الشيعة اإلمامية الفَباض وجود ولد دوف أدلة تارٱبية 
ألف عاـ، دوف أف  وشرعية كافية، ووقوعها نتيجة لذلك ُب أزمة االنتظار الطويلة الٍب امتدت أكثر من

يظهر ذلك اإلماـ الغائب ا٤بفَبض، ٩با أدى بالشيعة إىل القوؿ بنظرية والية الفقيو، وتبِب الفكر 
 الدٲبوقراطي بصورة كاملة.

وقد قمت ُب الطبعة ا٣بامسة باختصار ا١بزء األوؿ من الكتاب الذي يتعلق بنظرية اإلمامة اإل٥بية،     
ببحث والدة ووجود اإلماـ الثاٍل عشر، وطبعتو ٙبت عنواف: اإلماـ ا٤بهدي وأبرزت ا١بزء الثاٍل ا٤بتعلق 

"٧بمد بن ا٢بسن العسكري" حقيقة تارٱبية؟ أـ فرضية فلسفية؟ ٙبت العنواف األصلي:"تطور الفكر 
السياسي الشيعي من الشورى إىل والية الفقيو" . وقد طلب مِب األستاذ نبيل مروة صاحب دار االنتشار 

إعادة طباعة الكتاب بنسختو األصلية األوىل ا٤بوسعة ، فاعتذرت منو بسبب تلبية الكتاب العريب، 
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ا٤بختصر ألىم أفكار ومواضيع  الكتاب بطبعتو األوىل، إضافة ألٍل أعمل منذ عاـ على توسيع ٕبث 
ثالث موضوع اإلمامة ألىل البيت وآثارىا االجتماعية والسياسية واالقتصادية ُب القرنْب الثاٍل وال

 ا٥بجريْب. وعسى أف أفرغ منو قريبا بإذف اهلل تعاىل.
  

 أٞبد الكاتب
 لندف
99/6 /0228 

 
 
 

 مقدمة الطبعة اخلامسة
 
 حقيقة تارٱبية؟..أـ فرضية فلسفية؟ "٧بمد بن ا٢بسن العسكري" اإلماـ ا٤بهديىل   
ىذا سؤاؿ مهم جدا ينبغي طرحو اليـو من أجل التقدـ ُب عملية بناء األمة اإلسالمية و٘بديدىا   

 وٙبريرىا وتوحيدىا.
ولكن ما ىو الفرؽ؟ سواء كاف ا٤بهدي حقيقة.. أـ فرضية؟ مولوداً؟ أـ غّب مولود؟ وماذا يهمنا من    

 ياً مستقبلياً؟األمر ُب حياتنا ا٤بعاصرة؟ إذا كاف ظهور ا٤بهدي أمراً غيب
ولكن من قاؿ ذلك؟ ومن قاؿ إف موضوع ا٤بهدي "٧بمد بن ا٢بسن العسكري"  أمر تارٱبي أو 

 مستقبلي غييب، وليس أمرا سياسيا فكريا معاصرا؟
صحيح.. إف فكرة ا٤بهدوية بصورة عامة مسألة غيبية مستقبلية، وإف مسألة والدة اإلماـ الثاٍل عشر    

" مسألة تارٱبية قدٲبة، ولكن اإلٲباف هبذا اإلماـ مسألة حيوية معاصرة تدخل "٧بمد بن ا٢بسن العسكري
ُب عقيدة الشيعة االمامية االثِب عشرية، وتشكل العمود الفقري ٥با. كما اهنا شكلت وتشكل األرضية 

ية األيديولوجية لفكرىم السياسي القدَل وا٤بعاصر، ومن ٍب فإهنا تلعب دورا كبّبا ُب عالقاهتم الداخل
 وا٣بارجية مع الطوائف اإلسالمية األخرى، وتدخل ُب صميم الوحدة اإلسالمية والعملية الدٲبوقراطية.

إف فكرة ا٤بهدوية ال ٚبتص بشعب دوف آخر، وال بأمة دوف أخرى.. فقد عرفها ٝبيع شعوب األرض    
لم بغد أفضل حٌب من غّب ا٤بسلمْب أو ا٤بوحدين. وذلك ألف كل شعب يتعرض للظلم واالضطهاد ٰب

وإماـ عادؿ )مهدي( ٲبأل األرض قسطا وعدال بعد أف ملئت ظلما وجورا. ومن ىنا فقد عرؼ ا٤بسلموف 
ٗبختلف طوائفهم وأحزاهبم كثّبا من األئمة ا٤بهديْب وأدعياء ا٤بهدوية الذين قادوا ا٢بركات الشعبية 

 فشل فيو آخروف. ا٤بطالبة بالعدالة، و٪بح بعضهم ُب ٙبقيق أىدافهم ُب الوقت الذي
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وكاف لكل )مهدي( قصة.. ولكن قصة "اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري" ٚبتلف عن ٝبيع   
األئمة ا٤بهديْب أو أدعياء ا٤بهدوية عرب التاريخ، وٙبمل أبعادا كثّبة وخطّبة . فاإلماـ "ا٢بجة بن ا٢بسن" 

ولد ُب منتصف القرف الثالث ا٥بجري وال  ليس ٦برد أمل ٰبلق ُب ا٤بستقبل، وإ٭با ىو "إماـ حي موجود
يزاؿ يعيش اليـو وسوؼ يظهر ُب ا٤بستقبل". وبالتايل فقد ترتبت وتَبتب على ىذه العقيدة أمور كثّبة 

 فكرية وسياسية.
فقد ولدت على أثر اإلٲباف بوجود اإلماـ "٧بمد بن ا٢بسن العسكري" الفرقة االثنا عشرية، بعد أف     

ي يصل إىل طريق مسدود، وذلك بوفاة اإلماـ العسكري دوف اإلشارة إىل وجود ولد كاد ا٤بذىب اإلمام
لو ُب الظاىر، ودوف اإلشارة إىل مصّب اإلمامة من بعده. ورغم وجود تيارات شيعية أخرى تعتقد 

 خوة وأبناء العم، إالبسلسلة أخرى من األئمة العلويْب، أو تؤمن بنظاـ وراثي مرف ٯبيز االنتقاؿ إىل اال
اف تيارا شيعيا مهما كاف يعتقد بضرورة انتقاؿ اإلمامة إىل الورثة بصورة عمودية، أي ُب األعقاب 
وأعقاب األعقاب أبدًا إىل يـو القيامة، اضطر إىل اإلٲباف بوجود ولد لإلماـ العسكري بصورة سرية، 

ريق من الشيعة يؤمنوف وخالفا للظاىر، ٩با أدى إىل تشكل الفرقة االثِب عشرية. ولو مل يكن ذلك الف
بوالدة ووجود "اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري" ٤با تكونت الفرقة االثنا عشرية، ولوصلت نظرية 

 اإلمامة إىل طريق مسدود، على األقل ُب ىذا ا٣بط من أبناء علي وا٢بسْب والكاظم.
ليو من اهلل، وأهنم آمنوا و٤با كاف الشيعة االمامية يعتقدوف بضرورة اتصاؼ اإلماـ بالعصمة والنص ع   

بوجود ذلك اإلماـ ا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل، وىو "اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري" فقد ٙبتم عليهم 
انتظار ذلك اإلماـ ، وعدـ ا٣بوض بأي نشاط سياسي ثوري أو حكومي إال ٙبت قيادة ذلك اإلماـ 

لشيعة االثِب عشرية لو ؛ فقد دخل الشيعة ُب ا٤بنتظر. وعندما طلت غيبة ذلك اإلماـ، وامتد انتظار ا
قرونا طويلة من الزمن. ورغم التطورات اإلٯبابية ا٢بديثة الٍب  غيبة سياسية، وانسحبوا من مسرح التاريخ

حدثت ُب فكرىم السياسي فال يزاؿ قسم منهم ٲبتنع عن ا٣بوض ُب السياسة انتظارا لظهور اإلماـ 
 ا٤بعصـو الغائب.

وُب ىذه األثناء، ومنذ أياـ الغيبة األوىل ، ظهرت ُب صفوؼ الشيعة دعوات أو ادعاءات بالنيابة   
ا٣باصة والعامة، عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب، واللقاء بو وأخذ التوجيهات والتعليمات والعلـو الشرعية 

اـ ا٤بهدي ُب فَبة ما يسمى عنو. وقد اشتهر حوايل أربعة وعشرين نائبا أو مدعيا للنيابة ا٣باصة عن اإلم
بالغيبة الصغرى، الٍب امتدت حوايل سبعْب عاما من  وفاة اإلماـ العسكري، وادعى بعض العلماء  
كالشيخ ا٤بفيد، ُب القرف ا٣بامس ا٥بجري، استالـ رسائل خاصة من اإلماـ ا٤بهدي، ٍب ظهرت نظرية 

 ا٤بهدي حٌب إذا مل يسمو أو يعينو با٣بصوص. النيابة العامة للفقهاء، أي كوف كل فقيو نائبا عن اإلماـ
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وُب ظل ىذه األجواء ظهرت  ا٤برجعية الدينية الشيعية الٍب اكتسبت ىالة قدسية، سواء بواسطة النيابة    
ا٣باصة أو العامة، وأصبح ا٤برجع الديِب ٰبتل ُب صفوؼ الشيعة، موقعا متميزا ال يضاىيو إال إماـ 

.  معصـو
بّب ُب الفكر السياسي الشيعي ُب العقود أو القروف األخّبة، وميل كثّب من ورغم حدوث تطور ك   

الفقهاء والسياسيْب إىل إهناء موقف االنتظار السليب ا٤بمدود لإلماـ ا٤بهدي الغائب، واٚباذىم قرارا 
لعسكري" بالثورة أو إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة( إال أف إٲباهنم بوجود اإلماـ ا٤بهدي "٧بمد بن ا٢بسن ا

وأنو مصدر الشرعية الدستورية، دفعهم إلضفاء مسحة دينية على نشاطاهتم السياسية، واالستغناء عن 
اكتساب أية شرعية شعبية أو دٲبوقراطية، وبالتايل إعطاء أنفسهم صالحيات مطلقة ديكتاتورية، وىو ما 

قا أماـ التطور الدٲبوقراطي ىدد ويهدد التجارب السياسية ا٢بديثة الٍب يقـو هبا الشيعة، ويقف عائ
 للمجتمعات الشيعية.

وعلى رغم ا٬براط الشيعة ُب العراؽ ُب ىذه األياـ ُب عملية بناء النظاـ الدٲبوقراطي، إال أف بعض   
رجاؿ الدين استغلوا فكرة وجود اإلماـ ا٤بهدي ليدعوا عالقات خاصة ٥بم معو، تتيح ٥بم مكانة فوؽ 

 عن الدٲبوقراطية.ديكتاتورية، وأبعد ما تكوف 
ومن ىنا فإف مسألة وجود "اإلماـ ا٤بهدي الثاٍل عشر ٧بمد بن ا٢بسن العسكري" مل تعد مسألة غيبية   

كريا سياسيا. وبالتايل فإف كثّبا من األمور تصح فتارٱبية أو مستقبلية، وإ٭با أضحت شأنا معاصرا حيويا 
 يكن كذلك. إذا كاف وجود اإلماـ حقيقة تارٱبية، وٚبتلف  إذا مل

ولقد ولد الكاتب ونشأ شيعيا إماميا أثِب عشريا، ٍب قاـ بدراسة ىذه ا٤بسألة فتوصل إىل أهنا فرضية   
( ضمن كتاب 9997فلسفية وليست حقيقة تارٱبية. وقاـ بنشر دراستو قبل حوايل عشر سنْب )ُب سنة 

يبحث باإلضافة إىل مسألة  "تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل والية الفقيو" الذي كاف
وجود اإلماـ الثاٍل عشر، نظرية اإلمامة ألىل البيت، وتطور الفكر السياسي الشيعي ُب عصر الغيبة. 
وقد طبع ذلك الكتاب عدة طبعات، وأثار عاصفة من الردود والنقاشات مل هتدأ بعد، فقد كتبت ُب 

مرا، ولكن كثّبا من الردود ا٘بهت ٤بناقشة الرد عليو عشرات الكتب وا٤بقاالت، وال يزاؿ النقاش مست
ا١بزء األوؿ من الكتاب وإثبات صحة نظرية اإلمامة، وأغفل كثّب من الكتاب ا٢بديث عن جوىر 
الكتاب وىو موضوع وجود اإلماـ الثاٍل عشر، وكنت أٛبُب لو يركز الباحثوف على ىذا ا٤بوضوع ففيو غُب 

، إذ لو ثبت وجود اإلماـ الثاٍل عشر لثبتت صحة نظرية ٥بم عن ٘بشم ٧باولة إثبات ا٤بوضوع األوؿ
اإلمامة، نوعا ما، وإذا مل يثبت وجوده يستحيل إثبات نظرية اإلمامة بتلك الصورة ا٤بعروفة لدى الشيعة 

 االمامية االثِب عشرية.
ز ومن ىنا شعرت بضرورة إخراج الكتاب بشكل جديد، واختصار ا١بزئْب األوؿ والثالث، مع الَبكي  

على ا١بزء الثاٍل من كتاب "تطور الفكر السياسي الشيعي" وىو:"اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن 
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العسكري.. حقيقة تارٱبية؟ أـ فرضية فلسفية؟" وطباعتو بصورة مستقلة. أمال ُب أف يساعد نشر ىذا 
الكتاب ُب إثراء البحث حوؿ ا٤بوضوع، وتطوير الفكر السياسي الشيعي خطوات أوسع ٫بو 

 الدٲبوقراطية، وتوحيد األمة اإلسالمية.
 أٞبد الكاتب

 0227آذار  99
 لندف

 
 1ملخص ا١بزء األوؿ

 
 

 وظرية اإلمبمة اإللٍية ألٌل البيت
 

  الشورى نظرية أهل البيت السياسية
 

يشكل "اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري" الرقم الثاٍل عشر ُب سلسلة األئمة ا٤بعصومْب الذين 
الشيعة اإلثنا عشرية بتعيينهم من قبل اهلل، والذي يقولوف إنو ولد ُب منتصف القرف الثالث يعتقد 

 للهجرة، ُب سامراء. 062ا٥بجري، بصورة سرية واختفى بعد وفاة والده اإلماـ العسكري سنة 
رؽ الشيعية واإلثنا عشرية ىم فريق من اإلمامية الذين ولدوا ُب القرف الثاٍل ا٥بجري من بْب عدد من الف  

الٍب كانت ٙبارب الدولة األموية وتلتف حوؿ عدد من األئمة العلويْب أو الفاطميْب. وامتاز اإلمامية 
بلقبهم ىذا ألهنم طوروا والءىم ألىل البيت من والء سياسي إىل عقيدة دينية، واعتقدوا بأف األئمة 

 كطريق النتخاب اإلماـ.الشورى   -بناء على ذلك -معصومْب ومعينْب من قبل اهلل. ورفضوا 

وادعائهم بالقوة ، وتداو٥بم للسلطة بالوراثة ،  األمويْبتسلط ا٢بكاـ وكاف قو٥بم ىذا رد فعل على   
 األمويْبالبيت من  أىلفقالوا ردًا على ذلك بأحقية للعصمة ومطالبتهم لألمة بالطاعة ا٤بطلقة، 

عمـو وال  أنفسهمالبيت  أىلية مل تكن نظرية . ولكن ىذه النظر أعقاهبمبا٣بالفة، وضرورة تداو٥با ُب 
 .األوىلف و الشيعة ُب القر 

                                                 
9
ىذا ملخص ا١بزء األوؿ من كتاب "تطور الفكر السياسي الشيعي.. من الشورى اىل والية الفقيو" ومن أراد  -  

 التفصيل فعليو مراجعة الطبعات السابقة للكتاب.
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وقد انطلق اإلماميوف ُب بناء نظريتهم من كوف اإلماـ علي بن أيب طالب وصيا للنيب )ص( وىو أمر   
ولكنو كاف يتعلق باألمور العادية والشخصية، ومل تكن لو عالقة  0ثابت ال ٱبتلف عليو ا٤بسلموف.

كما انطلقوا من "حديث الغدير" الذي ورد أف النيب قاؿ فيو:"من    9بالسياسة واإلمامة أو ا٣بالفة الدينية.
وىو حديث يعَبؼ ا٤بسلموف بصحتو ولكنهم ينفوف داللتو على   كنت مواله فهذا علي مواله".

 األحاديثغّبه من  أومل يفهموا من حديث الغدير  )رضي اهلل عنهم( فاف الصحابة من ىناو  اإلمامة.
 بكر كخليفة من بعد الرسوؿأبا معُب النص والتعيْب با٣بالفة ، ولذلك اختاروا طريق الشورى ، وبايعوا 

بيعة  وعمر وعثماف. ومل يستلم ا٣بالفة إال بعد بكرأبا بايع وكاف منهم اإلماـ علي نفسو الذي  .)ص(
اإلماـ علي مل  إف ٧بمد الباقر يقوؿ فيها اإلماـوينقل الكليِب رواية عن  الناس لو بيعة عامة ُب ا٤بسجد.

 واألنصارجاء ا٤بهاجروف قتل عثماف و وعندما  4أمره.نو أقر القـو على ما صنعوا وكتم إنفسو و  إىليدع 
 إف أٌلواعلموا  ،دعوٍل والتمسوا غّبي : "٥بم قاؿو  ، دفعهم ،إىل اإلماـ علي يطالبونو بتويل ا٣بالفة 

 أمركم، طوعكم ٤بن وليتموه أ٠بعكم و أواف تركتموٍل فأنا كأحدكم ، ولعلي ، ركبت بكم ما اعلم  أجبتكم
 5أمّبا".خّب لكم مِب  لكم وزيراً  وأنا

 األمةعلي بنظرية الشورى وحق  اإلماـ إٲبافكتاب سليم بن قيس ا٥باليل( تكشف عن )وىناؾ رواية ُب  
على ا٤بسلمْب بعدما  اإلسالـالواجب ُب حكم اهلل وحكم  "، حيث يقوؿ ُب رسالة لو: اإلماـُب اختيار 

بشيء  يبدءواال يعملوا عمال وال ٰبدثوا حدثا وال يقدموا يدا وال رجال وال  أفيقتل ..  أو إمامهم ٲبوت
 6".ا٤با ورعا عارفا بالقضاء والسنةعفيفا ع إماماٱبتاروا ألنفسهم  أفقبل 

                                                 

0
عن ٧بمد بن ا٢بسْب وعلي بن ٧بمد عن سهل بن زياد عن ٧بمد بن الوليد  096، ص  9الكليِب، الكاُب، ج -  

 الصّبُب عن أباف بن عثماف عن أيب عبد اهلل )ع(

9
 988، وا٤بفيد، االرشاد، ص 09، اجمللس رقم 002ا٤بفيد، األمايل، ص -  

4
 046الكليِب، روضة الكاُب، ص  -  

5
 452، ص  9يخ الرسل وا٤بلوؾ، ج الطربي، تار  -  

6
 )انطبعت انحجزٌت( 555، ص  8، وانمجهسً، بحار االوىار، ج 281كتاب سهٍم به قٍس انهالنً، ص  -  
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نفسو كانساف عادي غّب معصـو ، ويطالب  إىلينظر حاكما كاف علي )ع(  اإلماـعندما أصبح و     
وال آمن ذلك من  أخطئ أفلست ُب نفسي بفوؽ  إٍل :"٥بم كذلك ، ويقوؿ  إليوينظروا  أفا٤بسلمْب 
 7."، فال تكفوا عن مقالة ٕبق أو مشورة بعدؿملك بو مِبأ وما ىيكفي اهلل من نفسي  أف إالفعلي ، 

يستخلف  أفوطلبوا منو  ،على اإلماـ عليدخل ا٤بسلموف  الرٞبن بن ملجم ، ما ضربو عبدوعند     
تفرقوا عنو   أف أخاؼ ،ال  :استخلف ، فقاؿ :فقلنا  دخلنا على رسوؿ اهلل إناال ،  :"ابنو ا٢بسن ، فقاؿ
يشّب  أفه وسألو .  "ٱبَب لكم يعلم اهلل ُب قلوبكم خّباً  فإعن ىاروف، ولكن  إسرائيلكما تفرقت بنو 

 أهناكمال آمركم وال  :"فقاؿ .نبايع ا٢بسن  أففقدناؾ فال نفقد  إف :عليهم بأحد ، فما فعل ، فقالوا لو
 8".بصرأنتم أ. 

عن فيها ولكنو مل يتحدث  ائو،أبنا٢بسن وسائر  اإلماـ إىلبالوصية )ع(  أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـوقد قاـ    
 9 .خالقيةوأروحية شخصية و كانت وصيتو حيث  ،  ةأو ا٣بالف اإلمامة

الناس  إىلا٤بطلب  اهلل بن العباس بن عبد علي )ع( خرج عبداإلماـ انو ٤با توُب ا٤بؤرخوف: وذكر    
 أحد.على  أحد، واف كرىتم فال  إليكمخرج  أحببتمتوُب ، وقد ترؾ خلفا ، فاف  أمّب ا٤بؤمنْب إففقاؿ: 

 92.إلينافبكى الناس وقالوا: بل ٱبرج 

عليو العودة بعد وفاتو  واشَبط ،معاوية إىلن ا٣بالفة بالتنازؿ ع ا٢بسن بعد أف بايعو الناس قاـ اإلماـو    
 فأو  ،يعهد ألحد من بعده أفعلى انو ليس ٤بعاوية : "...حيث قاؿ ُب شروط الصلح ،نظاـ الشورى إىل

 99".شورى بْب ا٤بسلمْب األمريكوف 

                                                 
7
 920، ص  74واجمللسي، ٕبار األنوار، ج  099و  090الكليِب، روضة الكاُب، ص  -  

8
و ابن ايب الدنيا، مقتل   090، ص  9لنبوة، ج ، وا٤برتضى، تثبيت دالئل ا 095، ص  9ا٤برتضى، الشاُب، ج  -  

 ، باب أحاديث تنسب اىل سليم غّب موجودة ُب كتابو. 7و  اجمللسي، ٕبار األنوار، ج  49االماـ أمّب ا٤بؤمنْب، ص 

9
، ٙبقيق  40 – 49و ا٢بافظ أبو بكر بن أيب الدنيا، مقتل االماـ أمّب ا٤بؤمنْب، ص  987ا٤بفيد، االرشاد، ص  -  

 فى القزويِب، مركز الدراسات والبحوث العلمية، بّبوتمصط

، وابن أيب ا٢بديد، شرح 99، ص  8وابن كثّب ، البداية والنهاية، ج  44، ص  0ا٤بسعودي، مروج الذىب، ج  - 92
 00، ص  96و ج   8، ص  4هنج البالغة، ج 

99
 ، باب : كيفية ا٤بصا٢بة، من تاريخ االماـ ا٢بسن اجملتىب. 65، ص 44اجمللسي، ٕبار األنوار، ج  -  
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ولو كانت ا٣بالفة بالنص من اهلل والتعيْب من الرسوؿ ، كما تقوؿ النظرية االمامية ، مل يكن ٯبوز     
 أفومل يكن ٯبوز لو بعد ذلك  ،ظرؼ من الظروؼ  أيٙبت  أحديتنازؿ عنها ألي  أفا٢بسن  لإلماـ

وإ٭با كاف ا٢بسْب  اإلماـيهمل  أفومل يكن ٯبوز لو  ،وشيعتو لبيعتو  أصحابويدعو  أف أويبايع معاوية 
شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي  أيا٢بسن مل يفعل  اإلماـمن بعده .. ولكن ٯبب أف يشّب إليو 

 .بالتزامو ٕبق ا٤بسلمْب ُب انتخاب خليفتهم عرب نظاـ الشورى

 62ذي خرج على يزيد بن معاوية سنة وىكذا ٪بد ذات الفكر السياسي عند اإلماـ ا٢بسْب ال  
ومل يكن يطالب با٣بالفة   ،شيعة الكوفة و إىلآثار لنظرية النص ُب رسائل أيةال توجد للهجرة، حيث 

 "اإلمامة". ولذلك فانو مل يفكر بنقل "انو معْب من قبل اهلل أوعلي  اإلماـألنو ابن "كحق شخصي لو 
 وإ٭با، (علي زين العابدين)حيد الذي ظل على قيد ا٢بياة ابنو الو  إىلمن ولده ، ومل يوِص  أحد إىل

 أبداا٣باصة، وال تتحدث  بأمورهابنتو فاطمة ، وكانت وصيتو عادية جدا تتعلق  أوزينب  أختو إىل أوصى
 90.وا٣بالفة اإلمامةموضوع  عن

 أبيوورفض قيادة الشيعة الذين كانوا يطالبوف بالثأر ٤بقتل  ،السياسة علي بن ا٢بسْب اعتزؿ  وقد    
فيها ، وكما ٧بمد بن ا٢بنفية  ٥با ، ومل ينازع عمو ، ومل يتصد   اإلمامة عِ ا٢بسْب، ويعدوف للثورة ، ومل يدّ 

، وكاف  أصحابوخواص  إالوال كاف يلقاه  أحدافانو انقبض عن الناس فلم يلق  :"يقوؿ الشيخ الصدوؽ 
 99".يسّبا إالاية العبادة ومل ٱبرج عنو من العلم ُب هن

يبايع  أفعلي بن ا٢بسْب يريده على  إىلٕبركتو ُب الكوفة ، كتب  ا قاـ ا٤بختار بن عبيدة الثقفيوعندم   
عمو ٧بمد  إىلٯبيبو عن كتابو ، فلما يئس ا٤بختار منو كتب  أففأىب  ويظهر دعوتو ، بإمامتولو ويقوؿ 

 وقد استلم ٧بمد بن ا٢بنفية قيادة الشيعة فعالً  إمامتو. إىلبن ا٢بنفية يريده على مثل ذلك ، واخذ يدعو 
 .، ورعى قياـ دولة ا٤بختار بن عبيدة الثقفي ُب الكوفة

 وبضرورة ٩بارسة الشورى ،وليائهاأُب اختيار  اإلسالمية األمةالبيت يعتقدوف ٕبق  أىللقد كاف أئمة     
الرضا  اإلماـولعلنا ٪بد ُب ا٢بديث الذي يرويو الصدوؽ عن  .االستيالء على السلطة بالقوةيدينوف و ، 

٧بمد الباقر عن علي بن ا٢بسْب عن ا٢بسْب بن علي  أبيوجعفر الصادؽ عن  أبيوالكاظم عن  أبيوعن 
 األمةا١بماعة ويغصب يفرؽ  أفمن جاءكم يريد  :"عن جده رسوؿ اهلل )ص( والذي يقوؿ فيو أبيوعن 

                                                 
90

 998و  948، والصفار، بصائر الدرجات، ص 998راجع : الصدوؽ، االمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  
99

     99الصدوؽ، اكماؿ الدين، ص  -  
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.. لعلنا ٪بد ُب ىذا ا٢بديث 94 "ذلك أذفقد  لعز وجمرىا ويتوىل من غّب مشورة فاقتلوه ، فاف اهلل أ
اتباعهم واالنقياد  إىلكانوا يدعوف الناس   وإذا .البيت بالشورى والتزامهم هبا أىل إٲبافتعبّب عن  فضلأ

تبعوف الذين كانوا ال ي ا٢بكاـولويتهم با٣بالفة ُب مقابل أو بأفضليتهم  إٲباناكانوا يفعلوف ذلك   فإ٭با إليهم
 .الكتاب وال يقيموف القسط وال يدينوف با٢بق

 :"ا٥بجري األوؿ، وخاصة ُب القرف األوائلمن الشيعة  أجياؿمن ىنا وتبعا ٤بفهـو )األولوية( قالت     
 و، الناس بعد رسوؿ اهلل لفضلو وسابقتو وعلمو ، وىو افضل الناس كلهم بعده  أوىلعليا كاف  إف

لذلك  أىالبكر وعمر وعدوٮبا  أىب إمامة. وأجازوا مع ذلك  "وأزىدىم وأرعهم أشجاىم و أشجعهم
ورضي بذلك وبايعهما طائعا غّب مكره وترؾ حقو ٥بما  األمرعليا سلم ٥بما  "إف :ا٤بكاف وا٤بقاـ ، وذكروا

ذلك ،  إال أحداوال يسع منا  ،فنحن راضوف كما رضي ا٤بسلموف لو ، و٤بن بايع ، ال ٰبل لنا غّب ذلك ،
 95".بكر صارت رشدا وىدى لتسليم علي ورضاه  أىبواف والية 

للخالفة  "غاصبْب"مل يكونوا يعتربوهنما  إذنظرة إٯبابية ،  بكر وعمر أىبالشيخْب  إىلوكانت نظرهتم   
 ومل ينص على أحد با٣بصوص. ،شورى بْب ا٤بسلمْب وؿ اهلل الٍب تركها رس

 .. احلكم الوراثي الشورى إىلمن 

أو اإلمامة اإل٥بية،  وحٌب بداية القرف الثاٍل ا٥بجري مل يكن الفكر السياسي الشيعي يعرؼ نظرية النص 
العلم وامتالؾ سالح رسوؿ اهلل ٯبادؿ منافسيو من أبناء علي وا٢بسْب بالباقر  ٧بمد اإلماـحيث كاف 

الباقر  اإلماـوقد اعتمد  .الوصية الواضحة أولنص الصريح ٯباد٥بم با اكثر ٩با كاف، وحق وراثة ا٤بظلـو 
ا٢بسْب ، وبالتايل قيادة  اإلماـمن ا١بميع ، للثأر من مقتل جده  أوىلنفسو ، باعتباره  إىلُب الدعوة 

" )اإلسراء ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليو سلطانا:"ؿالشيعة لتحقيق ىذا ا٥بدؼ ، فكاف يقو 
منا  اإلماـليس  :يقوؿيعتمد ُب إمامتو على ا١بهاد و زيد بن علي بينما كاف أخوه اإلماـ   96 (97:99

منا من منع حوزتو وجاىد ُب سبيل اهلل  اإلماـسَبه وثبط عن ا١بهاد ، ولكن  أرخىمن جلس ُب بيتو و 
 97يتو وذب عن حرٲبو.حق جهاده ودفع عن رع

                                                 

94
 60 ، ص 0، ج عيوف اخبار الرضا الصدوؽ، -  

95
 98، واألشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص 00النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  

96
 099، ص 0العياشي، التفسّب، ج  -  

97
 925و  057،  9الكليِب، الكاُب، ج   - 
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البيت  أىلكزعيم من زعماء   وإ٭باالصادؽ يطرح نفسو كإماـ مفَبض الطاعة من اهلل ،  اإلماـمل يكن و    
 وقاؿ ٤بن سألو: ."مفَبض الطاعة من اهلل إماـنو إ" ، ولذلك فقد استنكر قوؿ بعض الشيعة ُب الكوفة

وجدارتو ُب قيادة الشيعة  إمامتويثبت  أفالصادؽ  اإلماـوقد استطاع  98.بيٍب  أىلما اعرؼ ذلك ُب 
 إليو اإلشارة أوٗبا كاف يتمتع بو من خلق رفيع وعلم غزير و٧بتد كرَل . ومل يكن ٕباجة ماسة للوصية 

كثّبة   أحاديثوال توجد ُب الَباث الشيعي  لكي يتبوأ ذلك ا٤بقاـ العظيم الذي احتلو ُب اجملتمع والتاريخ.
 99. ، ما عدا رواية تتحدث عن وصية عادية جداً  اإلمامةب أبيوالوصية لو من  أويو عن موضوع النص عل

وجود خاصة ، وعدـ معرفة الشيعة ُب ذلك الزماف ب "إ٥بية"الصادؽ ٗبيزة  اإلماـونتيجة لعدـ ٛبتع      
 الكوفةثورة ُب بقيادة الشيعة، وفجر زيد بن علي قاـ عمو اإلماـ ، فقد  باإلمامة٥بي حولو إأي نص 

 األمويضد النظاـ  أخرىوالتف الشيعة من بعده حوؿ ابنو ٰبٓب بن زيد الذي قاـ بثورة  ، ىػ900 سنة
 908  واسعة عاـ  أخرىتفجرت ثورة شيعية  أعواـ.. وبعد فشل ىاتْب الثورتْب بثالثة ىػ905 سنة

ورة الٍب عصفت ٔبماىّب وىي الث اهلل بن جعفر الطيار. اهلل بن معاوية بن عبد عبد  للهجرة ، بقيادة
وقد كاف  ،ا٤باىْب وٮبذاف وقومس واصبهاف والري وفارس  إىلالشيعة ُب ٨بتلف مدف العراؽ وامتدت 

اهلل ابن  شعار الثورة : )إىل الرضا من آؿ ٧بمد( وىي دعوة عمـو الشيعة ُب ذلك ا٢بْب ، وقد اٚبذ عبد
ا٥بامشيْب علويْب وعباسيْب يدعوىم  إىل، وبعث معاوية من اصبهاف مركزا لدعوتو وحركتو ومناطق نفوذه 

  02.منهم البالد الٍب سيطر عليها فقدـ عليو عدد كبّب إدارةليساٮبوا معو ُب  إليو

اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن ذي  ٧بمد بن عبد اتباع اإلماـ إىلوبعد فشل ىذه الثورة ذىب الشيعة    
 09 .، ُب أياـ ا٤بنصور العباسيىػ945رجب سنة  أوؿُب  ظهر ُب ا٤بدينةالذي  النفس الزكية

 مامياإلبوادر الفكر  

قاـ فريق صغّب من ا٤بتكلمْب الشيعة بالغلو ُب أىل البيت، وادعى بعضهم كهشاـ بن  ،وُب تلك األثناء 
علي بن و  ،ا٤بلقب ٗبؤمن الطاؽ، ٧بمد بن علي النعماف ا٢بكم الكندي وىشاـ بن سامل ا١بواليقي و 

                                                 
98

 ا٤بصدر -  

29
   131وانمفٍد، االرشاد، ص  703، ص  2انكهٍىً، انكافً، ج  -  

02
  049، ص  9الكليِب، الكاُب، ج -  

09
  967، واالصفهاٍل، مقاتل الطالبيْب، ص 068وا٤بفيد، االرشاد، ص  60النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
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مفروضة من  اإلمامة فأ ":ا٤برادي  بصّب أيب، و  أعْبٞبراف بن و  بن شعيب بن ميثم التمار ،  إ٠باعيل
تثبت  وإهنايـو القيامة ،  إىلمتوارثة ُب ذرية ا٢بسْب بصورة عمودية  وإهناالبيت ،  أىلاهلل ، وىي ُب 

األئمة  يدعوف أف ، و وكانوا يغلفوف أقوا٥بم بلفائف من الكتماف  00".الغيبية زجا٤بعا أو ةأو الوصيبالنص 
 تقية.يفسروف نفيهم ٥بذه النظرية  با٣بوؼ والكانوا يسروف ٥بم بذلك، خالفا ٤با كانوا يعلنوف ، و 

 فلسفة العصمة 

ئيس ُب اإلماـ )أي الر  "العصمة"قد انطلق أولئك ا٤بتكلموف ُب بناء نظريتهم "اإلمامية" من ضرورة و    
النسبية  وعدـ جواز  ،ُب الطاعة ألويل األمر اإلطالؽعلى مفهـو أو ا٣بليفة أو السلطاف( وذلك بناء 

ا٤بسلمْب بطاعتهم طاعة يطالبوف و  ،يدأبوف على تروٯبو األمويوف. وىو ا٤بفهـو الذي كاف ا٢بكاـ فيها
تكلمْب ُب شبهة التناقض بْب وا٤ب ماميةاإل فالسفة أوقع. وىو ما أساسومطلقة ُب ا٣بّب والشر ، على 

اهلل  أطيعوا آمنواالذين  أيهايا  : )الكرٲبة اآليةُب  ، كمااألمر أوىلضرورة طاعة اهلل الذي يأمر بطاعة 
مطلقة حٌب ُب ا٤بعاصي  وضرورة طاعة ا٢بكاـ بصورة ،59( النساء منكم  األمر أويل الرسوؿ و وأطيعوا

حٌب ال يأمر  "من اهلل معصوماً اإلماـ( "مطلق ) اإلماـيكوف  أفا٤بتكلموف  بضرورة فقاؿ  .واحملرمات
معصيتو وعصياف اهلل  أوٗبعصية وال يقع ا٤بسلموف ُب حرج التناقض بْب طاعتو ُب ذلك وعصياف اهلل ، 

 09.الذي يأمر بطاعتو

بعض ادعى ،  معصوماً  األمرصاحب  أويكوف الوايل  أفقضية الطاعة وضرورة  إىل وباإلضافة     
حاجة بوجود  ، وقالواعدـ استطاعة ا٤بسلمْب التعامل مع القرآف واالستفادة منو مباشرة الشيعة تكلمْبا٤ب

ورفضوا طريق االجتهاد للحصوؿ على العلم  04.يستقي علمو من اهلل مفسر للقرآف الكرَل إىل
فضل ا٤بسلمْب أف يكوف أ، وىي وجوب  اإلماـُب  أخرىضرورة توفر شروط بعضهم رأى و  05الشرعي.

  06.ا٤بفضوؿ إمامة، وعدـ جواز 

                                                 
00

  949، ص 0، والطربسي، االحتجاج، ج 974، ص 9الكليِب، الكاُب، ج  -  

 
09

  990، ص  9الطوسي، تلخيص الشاُب، ج  -  
04

 95 - 94، ص9و ا٤برتضى، الشاُب، ج 969الكليِب، الكاُب، ص  -  
05

 096، ص  9ا٤بصدر، ج  -  
06

 099 - 999، ص 9ا٤بصدر ، ج  -  
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غّب  إمامة، وعدـ جواز واألفضلية، بالعصمة  اإلماـ، مطلق  اإلماـوبعد تقرير ضرورة اتصاؼ    
 قاـ، إليواهلل تعاىل  إرشادا٤بفضوؿ ، وىو ما ال يوجد طريق للتعرؼ عليو سوى  أوا١باىل  أوا٤بعصـو 

ا٤بعاجز الغيبية  أوالوصية  أويحل ٧بلها النص ل،  اإلماـ ا الختيارالشورى طريق بإسقاط اإلماميالفكر 
  07ا٤بختار من قبل اهلل تعاىل عن غّبه من البشر. اإلماـالٍب ٛبيز 

استحاؿ اختياره ووجب  األحكاـعا٤با بكل  اإلماـثبت وجوب كوف  إذا :"ا٤برتضى شريفال يقوؿ   
يكوف افضل منا ُب  أف، وجب  وأحكامولنا ُب ٝبيع الدين وعلومو  اإلماـ أفثبت  وإذا ...النص عليو

معرفتو  إىلٝبيع ذلك ، وُب ثبوت كونو افضل واكثر ثوابا وجوب النص عليو ، ألف ذلك ٩با ال طريق 
 اإلمامةكالمنا ُب وجوب النص ، وانو ال بد منو وال يقـو غّبه ُب   أفاعلم  يضيف:"و  08".باالختيار

النص بعينو فهو مبطل  أوجبوذلك كاٍؼ ُب فساد االختيار ، ألف كل شيء مقامو ، تقدـ ، 
 09".لالختيار

من اهلل   ى اإلماـضرورة النص عل إىلينتقل  ،قانوف الشورى واالنتخاب الفكر اإلمامي يبطلوبعد أف   
 أىبعلي بن  اإلماـوىم البيت ،  أىلا٤بعصومْب من  األئمةُب  اإلمامةكطريق وحيد ٤بعرفتو ، ٍب ٰبصر 

 ".يـو القيامة إىلبهم اهلل تعاىل قادة ٣بلقو الذين نصّ "األئمة من ذرية ا٢بسْب و طالب وا٢بسن وا٢بسْب 
علي بن  اإلماـوخاصة ،   ولكن الفكر اإلمامي يعجز عن إثبات النصوص على األئمة اإلثِب عشر

يـو القيامة. ولذلك  إىلنائو أبا٢بسْب ، وبْب بقية  اإلماـا٢بسْب ، الذي يشكل حلقة الوصل بْب 
لألئمة اآلخرين ، وىي الوصية  اإلمامة إثباتغّب النص ُب  أخرىاالعتماد على وسائل  إىلذىب ي

  92ذلك.  إىلوالعقل وا٤بعاجز وما 

 يف ذرية احلسني اإلمامةاحنصار 

اختلف الشيعة األوائل ُب امتداد اإلمامة ُب البيتْب ا٢بسِب أو ا٢بسيِب، فقاؿ بعضهم كا١بارودية: إف و    
ا٢بسن وا٢بسْب على ذلك  أبناءُب  اإلمامةنظريتهم ُب جواز وا وبنحديث الثقلْب يشمل ا١بميع. 

. فيما هممن ي ا٤بنتظراىل كوف ا٤بهدوا وذىبوفضل بعضهم أبناَء ا٢بسن على أوالد ا٢بسْب،  99.  ث ا٢بدي

                                                 

979ا٤بفيد، الثقالف، ص  -  27
   

08
 40و  97، ص  0ا٤برتضى، الشاُب، ج   -  

09
 6، ص  4ا٤برتضى، الشاُب، ج  -  

92
 968وا٢بلي، هنج ا٢بق، ص  079 – 078ا٤بفيد، اإلرشاد، ص  -  

99
  92ا٤بفيد، الثقالف، ص  -  
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وقد ادعى ىشاـ بن سامل ا١بواليقي دوف دليل ظاىر.  ُب ذرية ا٢بسْب فقط قاـ فريق ثالث ٕبصر اإلمامة
 "إفمن بعد ا٢بسْب ُب عقبو دوف ولد ا٢بسن ؟.. فقاؿ: اإلمامةكيف صارت   الصادؽ اإلماـانو سأؿ 

 ا٢بسن وا٢بسْب، أال ترى اهنما شريكْب ٯبعل سنة موسى وىاروف جارية ُب أفاهلل تبارؾ وتعاىل أحب 
يتساءلوف عن سر حصر  ظلوا الشيعةولكن  90اإلمامة".ُب النبوة كما كاف ا٢بسن وا٢بسْب شريكْب ُب 

ا٢بسن بقيادة الشيعة عمليا وتفجّبىم للثورات ا٤بختلفة ىنا  أبناءُب ذرية ا٢بسْب مع قياـ  اإلمامة
ُب البيت ا٢بسيِب ، ويقوؿ مستنكرا:  اإلمامةبن ا٢بسن بن ا٢بسن ينكر حصر  عبد اهللكاف و  99.وىناؾ

وٮبا ُب الفضل سواء،  !ا١بنة ؟ أىلُب ولد ا٢بسْب دوف ا٢بسن وٮبا سيدا شباب  اإلمامةكيف صارت "
   94األفضل".ُب  إذف اإلمامةتكوف  أفاف للحسن على ا٢بسْب فضال بالكرب، وكاف الواجب  إال

 وديةالوراثة العم

 ،بصورة عمودية حٌب قياـ الساعة ا٢بسْب أوالدُب  اإلمامةقاؿ االمامية بامتداد إضافة اىل ذلك و    
روى  قدو  95.ابن عم أوعم  أو،  أخابن  أو أخ، وعدـ جواز انتقا٥با اىل  فاألكرب األكربوذلك ُب 

الصادؽ تشّب اىل قانوف الوراثة العمودية وامتداد  اإلماـعن  أحاديثالكليِب والصدوؽ وا٤بفيد والطوسي 
 96.اىل يـو القيامة أبداً ، ىكذا  األعقاب وأعقاب األعقابُب  اإلمامة

 اىل يوم القيامة اإلمامةاستمرار 

، كاف ال بد  اإلماـكطريق النتخاب   ،اإل٥بية اإلمامةعند فالسفة نظرية  ،وبعد سقوط نظرية الشورى   
ومن  اىل يـو القيامة ، وال تتحدد ُب فَبة معينة. )ص( األعظمٛبتد ىذه النظرية من يـو وفاة الرسوؿ  أف

يكوف ُب كل زماف قائم هبذه الصفة  أفال بد من "ىنا قاؿ ىشاـ بن ا٢بكم ُب حواره مع ضرار:
 أفلد علي وفاطمة اىل و  أف اإلمامة ُبالباقر اإلماـ بصّب عن  أبووروى ".  تقـو الساعة أفاىل  (العصمة)

                                                 
90

  496الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
99

 902الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
94

  092الصدوؽ، اكماؿ الدين، ص  -  

95
و ا٤بفيد، الرسائل العشر، ٨بتصر من الكالـ  977الصدوؽ، علي بن بابويو، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  

 957على الزيدية، ص 

96
، 494، والصدوؽ، إكماؿ الدين، ص 089، وا٤بفيد، اإلرشاد، ص  086، ص 9الكليِب، الكاُب، ج  -  

  998والطوسي، الغيبة، ص 
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نصب  إماـكلما مضى منهم :".. الصادؽ عبد اهلل أىببن غالب عن  إسحاؽوروى  97". تقـو الساعة
 98إماما".٣بلقو من عقبو 

كانت ىذه القضية مَبوكة   وإ٭بامل تكن ىناؾ قائمة مسبقة بأ٠باء األئمة القادمْب ، ُب ا٢بقيقة و    
األئمة مل يكونوا يعرفوف ٖبلفهم من قبل، واهنم كانوا يعلموف  إف :عديدة تقوؿ أحاديثوىناؾ  ،للزمن

 اإلماـ : "إفالصادؽ انو قاؿ اإلماـحيث يروي الصفار عن  ،من حياهتم األخّبةبذلك ُب اللحظات 
ُب آخر دقيقة من حياة  إمامتوالتايل يعرؼ  اإلماـ إفو  ،السابق ال ٲبوت حٌب يعلمو اهلل اىل من يوصي

 99األوؿ".

 اإلماـمعدة من قبل ، فقد كانت قضية معرفة ىوية  ،ونظرا لعدـ وجود قائمة مسبقة بأ٠باء األئمة   
وكانوا يسألوف األئمة دائما عن مواصفات األئمة القادمْب، وكاف  .ا١بديد تعترب قضية ىامة عند االمامية

ما كاف األئمة  وكثّباً  42.والوصية والكربالسكينة والوقار والعلم األئمة ٯبيبوهنم بالعالمات ال األ٠باء، ك
وترسم ٥بم  باإلماـ،جهل الشيعة  بإمكانيةتصرح  أحاديث كثّبةوىناؾ  49.بذلك إخبارىميرفضوف 

 40.اآلخر حٌب يستبْب باألوؿ ، كالتمسكا٤بوقف ُب ذلك الظرؼ

اهلل د عب أىباهلل العلوي العمري عن  روى الكليِب والصدوؽ وا٤بفيد حديثا عن عيسى بن عبد قدو    
اهلل يومك فبمن أأًب ؟ قاؿ: قاؿ  أراٍلوال  كاف كوفٌ   إفجعلت فداؾ : "قاؿ قلت لو: ،جعفر بن ٧بمد

قاؿ : بولده ، قلت فاف مضى ولده وترؾ  ف مضى موسى فبمن أأًب ؟..إفأومأ اىل موسى ، فقلت : ف
مل اعرفو ومل اعرؼ  أنا، قلت: فاف  أبداقاؿ: بولده ، ٍب ىكذا  كبّبا وابنا صغّبا فبمن أأًب ؟..  أخا

                                                 
97

 000الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

98
و الصدوؽ، عيوف أخبار الرضا، ج  045و الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  024، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
 928، والعطاردي، مسند الرضا، ص  999، ص  0، وج 069، ص9

99
  478 - 477و  474 – 479الصفار، بصائر الدرجات، ص  -  

42
و الكليِب،  006وابن بابويو الصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  489الصفار، بصائر الدرجات، ص  -  

 996، والصدوؽ، ا٣بصاؿ، ص 084، ص  9الكاُب، ج 
49

 099، و096ات، ص الصفار ، بصائر الدرج -  
40

   959 - 952و  948و الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  940، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
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من بقي من حججك من ولد اإلماـ ا٤باضي، فاف  أتوىل إٍلقاؿ:تقوؿ: اللهم  موضعو فما اصنع ؟..
 49".ذلك ٯبزئك

 اإلمامةسرية نظرية  

 وأالشيعة  أوساطمل تكن شائعة ومعروفة ُب  ،القائمة على العصمة والنص اإل٥بية اإلمامةنظرية  إف  
بدأت تدب ٙبت  وإ٭باا٥بجري ، ومل تكن ٥با رائحة ُب ا٤بدينة،  األوؿُب القرف  أنفسهمالبيت  أىل

لفوهنا بستار من التقية ُب الكوفة ُب بداية القرف الثاٍل، وكاف ا٤بتكلموف الذين ابتدعوىا ي األرض
هم بالغيب، فقد ٗبا أف األئمة من أىل البيت كانوا ينفوف نظرية اإلمامة اال٥بية وينفوف علمو  44.والكتماف

 أقواؿوذلك لكي يفسروا ظاىرة التناقض بْب  ".التقية"على ىذه ا٢بالة اسم ا٤بتكلموف اإلماميوف  أطلق
القائمة على  اإل٥بية "اإلمامة األئمة وسّبهتم العلنية القائمة على الشورى والعلم الطبيعي ، وبْب دعوى

 .البيت سراً  أىلنسبها االماميوف اىل ، والٍب كاف ي "الغييب اإل٥بيالنص والتعيْب والعلم 

  

 اإلمامة يف مواجهة التحدايتنظرية 

 نقد فلسفة العصمة

حٌب واجهت سلسلة من التحديات الٍب وضعتها على ٧بك  ،تولد اإل٥بية اإلمامةمل تكد نظرية    
قامت عليو،  " ُب اإلماـ، الذي العصمة" مبدأ اشَباط ، فمن جهة كاف ثبتت استحالتهاأاالختبار، و 

حيث كانت فلسفة العصمة تقـو على مبدأ ،  البيت وعمـو الشيعة أىلمن قبل  امرفوض اً،حادث مبدأ 
رفض و  اإلماـالنسبية فيها ، وذلك مثل الرد على  إمكانية أووعدـ جواز  األمر،ُب الطاعة لويل  اإلطالؽ
ظهور فسقو وا٫برافو . وىو ا٤ببدأ الذي   على يده عند واألخذُب ا٤بعاصي وا٤بنكرات لو أمر هبا ،  إطاعتو

ساسو طاعة مطلقة ُب ا٣بّب أيدأبوف على تروٯبو ومطالبة ا٤بسلمْب بطاعتهم على  األمويوفكاف ا٢بكاـ 
 أوىلاالمامية ُب شبهة التناقض بْب ضرورة طاعة اهلل الذي يأمر بطاعة  فالسفة أوقعوالشر ، وىو ما 

                                                 
49

 089، وا٤بفيد، اإلرشاد، ص  952، والصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  86، ص 9الكليِب، الكاُب، ج  -  
44

  92الكليِب، روضة الكاُب، ص  -  
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 ، 59( النساء منكم األمرويل أالرسوؿ و  وأطيعوااهلل  أطيعوا آمنواالذين  ا)يا أيه الكرٲبة: اآليةُب  األمر
  45.وضرورة طاعة ا٢بكاـ بصورة مطلقة حٌب ُب ا٤بعاصي واحملرمات

 إفالنسبية ، بل  أساسعلى  أيضاالشريفة ، الٍب قد تفهم  اآلية إطالؽمل يثبت من  األمرلكن ىذا    
ال طاعة " ُب القرآف الكرَل ، الٍب تؤكد على مبدأ : األخرى تواآلياىذا ما يوحي بو العرؼ والعقل 

ويل األمر والوالة والقادة الذين  أويل األمر( كانت تنطبق على أ) آية إفومع ". ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق 
،  اإلطالؽمل يكونوا يفهموف منها : معُب  األوائلُب حياتو ، فاف ا٤بسلمْب  األكـركاف يعينهم الرسوؿ 

قد  األكـرحٌب ُب ا٤بعاصي وا٤بنكرات، وقد رفضت ٝباعة من ا٤بسلمْب كاف الرسوؿ  األمراعة ألويل والط
نار مر ا١بماعة ُب وسط الطريق بدخوؿ أر عليها رجال ، طاعة ذلك الرجل عندما مّ أُب سرية و  أرسلها
وفهموا الطاعة  .ل فيها ، وطالبهم باالمتثاؿ ألوامره ، وقالوا لو: لقد فررنا من النار فكيف ندخ اأشعله

ىم ُب حدود العرؼ والعقل والشرع ، وليس خارج ذلك ، وعادوا فأخربوا الرسوؿ ٗبا فعل القائد ، فأقرّ 
 على موقفهم العقالئي ،وحذرىم قائال: لو دخلتم فيها للبثتم فيها.

والعرؼ والسّبة والشرع،  الفهم النسيب آليات القرآف الكرَل ُب حدود العقل إمكانيةوىذا ما يؤيد    
 شرعية. أوعقلية  أخرى أحكاـوعدـ جواز فهمها فهما مطلقا دائما حٌب ُب حاالت التعارض مع 

ال تبقى حاجة اىل اشَباط العصمة ُب  األمر؛ويل ألوثبتت النسبية ُب الطاعة  اإلطالؽانتفى  وإذا   
ليطبق ٥بم  ،الظاىرية والتقوى والكفاءة العدالة أساس، وٲبكن للمسلمْب انتخاب قائد ٥بم على  اإلماـ

فاف ٥بم ا٢بق ُب عصيانو  )اإلماـ(ا٫برؼ ىذا القائد  وإذا .الدين ويأمرىم با٤بعروؼ وينهاىم عن ا٤بنكر
ولكن ا٤بتكلمْب االمامية  .أعناقهم، وال طاعة لو من اهلل ُب  اإلمامةعن منصب  وإسقاطووامره أو٨بالفة 

، ولذلك بنوا نظريتهم ُب العصمة على  اآليةمن  اإلطالؽوأصروا على مفهـو رفضوا النسبية رفضا مطلقا 
 46.سائر ا٤بقوالت على قاعدة العصمة أقاموا، ٍب  األساسىذا 

                                                 

45
، وا٢بلي، منهاج الكرامة 990، ص  9ي، تلخيص الشاُب، ج ، والطوس449الكراجكي، كنز العرفاف، ص   -  

  964وهنج ا٢بق، ص  59ُب إثبات اإلمامة، ص 

 

46
، والنكت االعتقادية،  926وا٤بفيد، شرح عقائد الصدوؽ، ص  968 – 960الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

  099، ص 99، واجمللسي، ٕبار األنوار، ج  965، وا٢بلي، كشف ا٤براد، ص  49 – 48ص 
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 أناسا١بماىّب بأهنم  أماـشد الرفض ، ويصرحوف أ" العصمة " يرفضوف  أنفسهمالبيت  أىلكاف و   
 وإرشادىمهنم ليسوا معصومْب من الذنوب ، ويطالبوف الناس بنقدىم أف وقد يصيبوف و ئو عاديوف قد ٱبط

أمّب  اإلماـقد وقف مروا ٗبنكر ال ٠بح اهلل . و أ أوخطأ  أيواٚباذ موقف ا٤بعارضة منهم لو صدر منهم 
ال تكلموٍل ٗبا تكلم بو ا١ببابرة : "ُب مسجد الكوفة وخاطب ا١بموع قائال  طالب  أىبعلي بن  ا٤بؤمنْب

ٚبالطوٍل با٤بصانعة وال تظنوا يب استثقاال ُب حق قيل  البادرة وال أىلتحفظوا مِب ٗبا يتحفظ بو عند وال ت
يعرض  أفالعدؿ  أويقاؿ لو  أفلنفسي ٤با ال يصلح يل ، فانو من استثقل ا٢بق  إعظاـيل وال التماس 

لست ُب نفسي  فإٍل ،مشورة بعدؿ  أوعليو كاف العمل هبما اثقل عليو .. فال تكفوا عن مقالة ٕبق 
 أنا فإ٭باملك بو مِب . أ وما ىيكفي اهلل من نفسي  أف إالخطيء وال آمن ذلك من فعلي ، أ أفبفوؽ 

خرجنا ٩با كنا فيو اىل ما أ، و  أنفسناوانتم عبيد ٩بلوكوف لرب ال رب غّبه ٲبلك منا ما ال ٭بلك من 
 47".البصّبة بعد العمىعطانا أصلحنا عليو، فأبدلنا بعد الضاللة با٥بدى و 

رٞبنا فربٞبتو، واف  إفوال نفع ،  عبيد ... ما نقدر على ضرّ  إالواهلل ما ٫بن "  الصادؽ: اإلماـوقاؿ   
نا ٤بيتوف ومقبوروف ومنشوروف إعذبنا فبذنوبنا ، واهلل مالنا على اهلل من حجة وال معنا من اهلل براءة ، و 

رٞبِب  أطعت إفوما معي براءة من اهلل ،  ولدٍل رسوؿ اهلل  امرئ أٌل أشهدكمومبعوثوف ومسئولوف .. 
 48".واف عصيتو عذبِب عذابا شديدا

 زمة البداءأ 

بنكسة شديدة  ، ُب منتصف القرف الثاٍل ا٥بجري، النظرية االمامية الوليدة أصيبت أخرىومن جهة    
 أف أبيو:بن جعفر الصادؽ ، وكاف االماميوف ُب الكوفة قد التفوا حولو ونقلوا عن  إ٠باعيلعندما توُب 

فانو مل يكن  وإالتعيينو ليس من اهلل ،  أفتبْب  أبيوخليفتو من بعده ، فلما توُب ُب حياة  إ٠باعيل
غطوا مية ولكن اإلما ه.يوصي اىل من يعلم من اهلل انو سوؼ يبقى بعد اإلماـكاف   أو،  أبيوليموت قبل 

الصادؽ  اإلماـكاف   أف، بعد  إ٠باعيلاهلل بشأف  إرادة، بالقوؿ بالبداء ، والزعم بتغّب على ىذه ا٤بشكلة
 .من بعده إمامااليو وعينو  أشارقد  ،حسب قو٥بم، 

كرب أ، وىو من  أعْبتوُب زرارة بن ورفض اإلماـ الصادؽ بعد ذلك ٙبديد ىوية اإلماـ من بعده، ف  
فوضع القرآف على صدره  ا١بديد ، اإلماـيعرؼ ىوية  أفالباقر والصادؽ ، دوف  ْباإلمام أصحاب

                                                 
47

، ص  74، وٕبار األنوار للمجلسي، ج  099 – 090انظر ا٣بطبة كاملة ُب:  روضة الكاُب للكليِب، ص  -  
929  

48
  772، وا٢بر العاملي، إثبات ا٥بداة، ص  990الكليِب، الكاُب، ، الروضة، ص  -  
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ولكن معظم الشيعة ذىبوا اىل القوؿ   49.ىذا ا٤بصحف إمامتوثبت أأأًب ٗبن  أٍلوقاؿ: اللهم اشهد 
الشيعة عليو  بإٝباعٰبضى  أفوكاد  52بإمامة عبد اهلل األفطح بن الصادؽ، باعتباره أكرب أوالد اإلماـ.

توُب بعد إال أف عبد اهلل  59.الصادؽ اإلماـ أبيوبالرغم من عدـ وجود نص واضح وصريح عليو من 
ُب ذريتو ، وىذا ما خلق  اإلمامة، دوف اف ٱبلف ولدا تستمر  أبيو الصادؽحوايل سبعْب يوما من وفاة 

هلل ، واهنا ال بد اف تستمر ُب من ا اإلمامةأزمة جديدة ُب صفوؼ االمامية الذين كانوا يعتقدوف أف 
انقسموا اىل ثالث فرؽ ، حيث تراجع قسم ، فاىل يـو القيامة أبداىكذا  األعقاب وأعقاب األعقاب

وانتقل قسم آخر اىل القوؿ . وشطبوا ا٠بو من الئحة األئمة بإمامتوعن القوؿ  "ا٤بوسوية"منهم وىم 
الصادؽ وبقية  اإلماـ أصحابوكانوا من كبار  موسى من بعده ، وعرؼ ىؤالء بالفطحية، أخيو بإمامة
مل  إذا األخوين بإمامةمسألة الوراثة العمودية ، وأجازوا القوؿ  ىؤالءوقد ٘باوز  50.الالحقْب  األئمة

للتقية  أخفاهاهلل االفطح ، ُب السر ، وقد  بينما أصر فريق ثالث على ادعاء وجود ولد لعبد .للسابق ولد
 .وانو ا٤بهدي ا٤بنتظر ، وانو غائب ُب اليمن ( ٧بمد بن عبد اهلل ) ا٠بو إف، وقالوا 

 أووصعوبة ٙبديد االمامية  ، وقد كشفت ىذه األزمة عن ىشاشة وغموض نظرية النص ُب اإلمامة   
ال تتوفر فيو شروط  بإماـالقوؿ  وإمكانيةعليو،  م، أو اتفاقها٤بنصوص عليو من اهلل باإلماـمعرفتهم 

 فطح.، مثل عبد اهلل األ، ٍب الَباجع عنو بعد ذلك  اإلمامة

 دليل ادلعاجز 

من  أونص خاص من اهلل  أيموسى الكاظم يدعو اىل نفسو، ومل يكن يوجد عليو  اإلماـو٤با مل يكن    
 لإلماـليثبتوا وجود االرتباط ا٣باص بالسماء  "ا٤بعاجز وعلم الغيب"، فقد ١بأ االمامية اىل سالح  أبيو

 اإلماـ "إفويقوؿ الكليِب:59.الصادؽ لإلماـم ، وٙبديده من بْب اخوتو كوريث شرعي ووحيد الكاظ

                                                 
49

 76 - 75الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
52

، والصفار، بصائر الدرجات، ص 099، وا٤بفيد، اإلرشاد، ص  950 – 959، ص  9الكليِب، الكاُب، ج -  
 ، والكشي، الرجاؿ، ترٝبة ىشاـ بن سامل 050 – 052

59
 87األشعري، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  -  

50
والصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  099و 085ص ، واإلرشاد، 059ا٤بفيد، الفصوؿ ا٤بختارة، ص  -  

  87، واألشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  78 – 77، والنوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  025

59
 927، وا٤بفيد، اإلرشاد، ص 085، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
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اف  إال  54.بذلك ، كما ٱبربىم ٗبصائرىم ُب ا٤بستقبل أصحابوالكاظم كاف يعلم مٌب ٲبوت الرجل وٱبرب 
الكاظم لو  اإلماـخاصة ُب ظل نفي  أحد،ألي  إثباتوكاف يعاٍل من مشكلة صعوبة   " الدليل"ىذا 

 .٤بعرفة علم الغيب  وإنكاره

فطح األاهلل  عبد وأزمةوالبداء فيو ،  إ٠باعيلبعد أزمة الوصية اىل  أنفاسهاتلتقط  اإلمامةومل تكد نظرية   
موسى  اإلماـوفاة  :جديدة ىي أزمةحٌب وقعت ُب  ،الكاظم إمامة إثبات أزمةووفاتو دوف عقب ، ٍب 

 بصورة غامضة ، وقوؿ عامة الشيعة ا٤بوسوية ىػ989 الكاظم ُب سجن ىاروف الرشيد ُب بغداد سنة
ٕبيث التبس  وقد كانت وفاة الكاظم غامضة حقاً . وفاتو وإنكارمن السجن وغيبتو ،  اإلماـهبروب 

ؼ( الشيعة ا٤بوسوية على و وكاف السبب الرئيسي ُب )وق 55.وأصحابوو تالمذتو  أبنائوعلى معظم  األمر
ٗبهدوية  متداولة تلك األياـ كثّبة ابنو الرضا ، ىو وجود روايات بإمامةالكاظم ، ورفض االعَباؼ  اإلماـ

   56.الكاظم وحتمية قيامو قبل موتو

ولكن الوصية   بوصية اإلماـ الكاظم اليو ،  ،للرضا "اإلمامة"  إثباتوقد تشبث االماميوف ُب عملية    
       57.الرضابقية بنيو مع فيها  أشرؾ، خاصة واف الكاظم  باإلمامة، و غّب صرٰبة  أيضامضة كانت غا

الشيعة ُب  أوساطبْب  اإل٥بية اإلمامةالرضا ، وعدـ شيوع نظرية  اإلماـحوؿ  ونتيجة لغموض النص 
كعلي بن عبيد اهلل فقد برز عدد من الزعماء العلويْب اآلخرين كقادة للحركة الشيعية ا٤بعارضة ،   ه، عهد

ابن  إبراىيمو ٧بمد بن  ، اهلل بن موسى و عبد ،طالب  أىببن ا٢بسن بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن 
نفسو:  ،الصادؽ اإلماـ٧بمد الديباج بن وأعلن  .طالب أىببن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن  طبطبا
 022 خذ البيعة بعد صالة ا١بمعة لست خلوف من ربيع اآلخر سنة ، وأُب ا٢بجاز  "للمؤمنْب "أمّبا

                                                 
54

  484، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
55

  99، والصدوؽ، عيوف أخبار الرضا، ص  9يِب، الكاُب، ج، والكل47الطوسي، الغيبة، ص  -  

56
  42 - 09الطوسي، الغيبة، ص  -  

57
)نقال عن ٙبفة العامل للسيد جعفر آؿ  499 – 492القرشي، باقر شريف، حياة اإلماـ موسى بن جعفر، ص  -  

، ج   (87، ص  0ٕبر العلـو
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فشل وتنازؿ عن ا٣بالفة ، وبايع  يكوف ا٤بهدي القائم .. ولكنو سرعاف ما أف اوقد رج   للهجرة،
 58.ا٤بأموف

وحشر الناس لبيعتو  ،ىو موقف الطالبيْب والشيعة عموما من حركتو، ٧بمد الديباج  أمروما يهمنا من    
 اإلمامةالرضا ، وجهل عامة الشيعة بنظرية  أخيوما يدؿ على حجم التأييد لو بالنسبة اىل ابن  وىو ،

 .بصورة سريةالقائمة على العصمة والنص الٍب كاف يقوؿ هبا ٝباعة من ا٤بتكلمْب ُب الكوفة  اإل٥بية

، فانو مل للهجرة  029علي بن موسى الرضا عاـ  اإلماـوعندما عرض ا٤بأموف العباسي ا٣بالفة على     
بناء على فضلو وجاللتو ، وكاف  وإ٭بااالثِب عشر ،  األئمةالثامن ُب سلسلة  اإلماـيعرضها عليو باعتباره 
طالب، ٍب  أىبينقل ا٣بالفة اىل افضل آؿ  أف األمْب، أخيوخالؿ صراعو مع ، ا٤بأموف قد عاىد اهلل 

الرضا الستالـ ا٣بالفة منو ، وعندما  اإلماـا٤بأموف  دعاوقد  59. : اف علي الرضا ىو افضل العلويْبأعلن
 62.ض عليو والية العهد فقبلهاذلك ، عر   اإلماـرفض 

الرضا لو وقبولو بوالية العهد،  اإلماـومهما اختلف ا٤بؤرخوف ُب ٙبليل موقف ا٤بأموف ، فاف مبايعة    
بعيدا عن نظرية  ، الرضا امةإمظاىر بشرعية خالفة ا٤بأموف وواقعية  أيديولوجييكشفاف عن موقف 

  .  "علي وا٢بسْب أوالدا٣باصة ُب  اإل٥بية "اإلمامة

، حديثا عن  األطهار وأجدادهعن آبائو روى الرضا عن نظرية الشورى بصراحة و  اإلماـ وقد ٙبدث  
ة ويتوىل من غّب مشور  أمرىا األمةيفرؽ ا١بماعة ويغصب  أفمن جاءكم يريد  :"نو قاؿ)ص( أ رسوؿ اهلل

الرضا السياسية ا٢بقيقة ا٤بنسجمة مع  اإلماـوىو ما يكشف عن نظرية  69".ذلك أذففاقتلوه فاف اهلل قد 
ُب الشورى واختيار حكامها وتدعو اىل قتل كل من  األمةا٣بط العاـ ألىل البيت ، والٍب تؤكد حق 

 .. إرادهتايغتصبها حقها ويستويل عليها بدوف 

                                                 

58
، ص  9، وتاريخ الطربي، ج  959، واألصفهاٍل، مقاتل الطالبيْب، ص 909، ص 6ابن األثّب، الكامل، ج  -  

989  

59
 569األصفهاٍل، مقاتل الطالبيْب، ص  -  

62
  046الصدوؽ، عيوف أخبار الرضا، ص  -  

69
  60، ص  0الصدوؽ، عيوف أخبار الرضا، ج  -  
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 أزمة الطفولة

ورغم ذلك فقد كاف اإلماميوف يتشبثوف بأفكارىم ا٤بغالية بعيدا عن أىل البيت، ولكنهم كانوا يصابوف     
بالنصوص وا٤بعاجز، توُب  "اإل٥بية" الرضا إمامة إثباتٰباولوف وا بينما كانكل يـو بصدمة جديدة. و 

 أحدثعمر سبع سنْب ، ٩با يبلغ من ال (٧بمد ا١بواد)وكاف ابنو  ىػ  029 الرضا ُب خراساف سنة اإلماـ
حيث مل يكن يعقل اف  . الوليدة  تهم السريةلنظري  ، وشكل ٙبدياً  كبّباً هم أزمة جديدة ُب صفوف

 بأموالوعليو ال ٰبق لو التصرؼ  ٧بجوراً  ،غّب مكلف شرعا ينصب اهلل تعاىل لقيادة ا٤بسلمْب طفال صغّباً 
فاف آنستم منهم رشدا  ،بلغوا النكاح إذاتامى حٌب وابتلوا الي: )القرآف الكرَلحسبما يقوؿ ا٣باصة 
الذي تركو ُب ا٤بدينة ولو من العمر  أبيو، ومل تتح لو الفرصة للتعلم من 6أموا٥بم( النساء  إليهمفادفعوا 

 اىل انقساـ االمامية اىل عدة فرؽ : أدىوىذا ما  60.سنوات أربع

 69.ى موسى الكاظمفرقة عادت اىل الوقف عل -أ    

وكاف على درجة من العلم والتقوى  (ٞبد بن موسىأ )الرضا  اإلماـوفرقة ذىبت اىل أخي  - ب   
، ومل يلتزموا بدقة ىؤالء منحى الفطحية اوقد ٫ب  64 ُب )اإلرشاد(. كما يصفو الشيخ ا٤بفيد،  والورع 

 همسم آخر منبقانوف الوراثة العمودية ، واعتربوا ا١بواد الذي كاف طفال صغّبا كأنو مل يكن. وذىب ق
الذي كاف  ، طالب أىب٧بمد بن القاسم بن عمر بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن  اإلماـلاللتفاؼ حوؿ 

يعيش ُب الكوفة ، وكاف معروفا بالعبادة والزىد والورع والعلم والفقو ، وفجر ثورة ضد ا٣بليفة ا٤بعتصم ُب 
 65ىػ . 098 الطالقاف سنة 

  66.لعلم العمر واٍَب على مشكلَ  اإلجابة، ولكنها اضطربت ُب  ا١بواد بإمامةوفرقة قالت  -ج    

فلم يصعب عليهم االستشهاد بآية  ، من اهلل وأهنا ،شبيهة بالنبوة اإلمامةو٤با كاف االماميوف يعتربوف    
وىو طفل اهلل النبوة ليحٓب  أعطىكما   :وقالوا ،90( مرَل وآتيناه ا٢بكم صبياً  : )من القرآف الكرَل تقوؿ

                                                 
60

  98 - 96شعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص واأل 88النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  

69
  999 - 990، وا٤بفيد، الفصوؿ ا٤بختارة، ص  96األشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  -  

64
واألشعري ، ا٤بقاالت والفرؽ،  88، والنوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص 056، والفصوؿ ا٤بختارة، ص  اإلرشاد، ا٤بفيد  -  

 97ص 
65

  009، ص  7، وتاريخ الطربي، ج  579لطالبيْب، ص األصفهاٍل، مقاتل ا -  
66

 99واألشعري ، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  92 - 86النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
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حملمد ا١بواد وىو  اإلمامةيعطي  أفال ٯبوز  مَ كذلك فلِ   ،لعيسى وىو طفل صغّب أعطاىاصغّب ، وكما 
 أفاىل داود  أوحىاهلل تعاىل  إف :" ابن سبع سنْب؟ و رووا عن ا١بواد انو قاؿ ٤بن استشكل ُب عمره

 67". يستخلف سليماف وىو صيب يرعى الغنم

ريح باإلمامة من الرضا على ا١بواد ، أو الوصية لو ، وعدـ ادعاء وبالرغم من عدـ وجود نص ص    
لنظريتهم من التهاوي والسقوط ،  إنقاذا بإمامتواإلماـ ا١بواد نفسو باإلمامة، فقد اضطر اإلماميوف للقوؿ 

 68. يات ا٤بعاجز والعلم بالغيبيبنوا قو٥بم على ٦بموعة من حكا أفوكاف ال بد 

، حيث توُب ا١بواد  (علي ا٥باديا١بواد ) مع ابن أخرىمرة  اإلماـ" عمر  صغر " وقد تكررت مشكلة   
 ولذلك . مل يتجاوز السابعة اُب مقتبل عمره و٤با يكمل ا٣بامسة والعشرين ، وكاف ولده علي صغّب 

 وأمره ( بن ا٤بساور )عبد اهلل أحد أصحابو وىو: والضياع والنفقات والرقيق اىل باألمواؿ أبوه أوصى
وىذا ما  69.جعفر أىبموىل  (خالد أىبٞبد بن أ)على ذلك  بتحويلها اىل ا٥بادي عند البلوغ ، وشهد

والضياع والنفقات  األمواؿ إدارةغّب قادر على  أبيوكاف ا٥بادي بنظر   إذااىل التساؤؿ: أيضا دفع الشيعة 
ومل يقدـ اإلمامية   ؟.. طفل صغّب  باإلمامةوكيف يقـو  ُب تلك الفَبة ؟.. اإلماـفمن ىو  ، لصغره

 72.ا٤بعاجز وعلمو بالغيبسوى دعاوى  ا٥بادي ،  إمامةدليال على 

  أخرىمشكلة البداء .. مرة 

" الذين كانوا االمامية"ٚبتلف ُب مفهومها عند  ،البيت وعامة الشيعة أىلعند  اإلمامة مسألة كانت   
ربانية عند  وإمامة،  أولئكعادية بشرية عند  إمامة، فهي كانت  يشكلوف فريقا صغّبا وسريا ُب الشيعة

ٱبلفهم ُب  أفيتوقعوف  أو،  أبنائهم أحداىل أحيانا ومن ىنا كاف أئمة أىل البيت يشّبوف  . ىؤالء
 أوحرج  أيٲبوت ُب حياهتم ، فيشّبوف اىل رجل آخر ، وال ٯبدوف ُب ذلك و مقامهم التوجيهي ، 

رشحْب للخالفة كاف يسبب أزمة ُب صفوؼ االمامية الذين كانوا األئمة ا٤ب أبناء أحدولكن وفاة  .تناقض
ا٤بقَبح  اإلماـٲبوت  أفمن اهلل تعاىل، ولذلك فقد كانوا يستغربوف  اإلماـ يأٌبنصب  أفيعتقدوف 

" البداءػ:" ، وىو ما عربوا عنو ب اإل٥بية اإلرادةُب  ، ويعتربوف ذلك تغيّباً  أبيوُب نظرىم ُب حياة  "ا٤بعْب"و

                                                 

67
  494و  984 – 980، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  

68
  496و 959، ص  9، والكليِب، الكاُب، ج  000الصدوؽ، ابن بابويو، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  

69
 905، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  

72
  520،  499 – 498، ص 9، والكليِب، الكاُب، ج  467الصفار، بصائر الدرجات، ص  -  
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،  اإلمامة(ك) ُب ىكذا موضوع إلرادتو وتغيّب اهللصعب عليهم االعَباؼ بالبداء و كاف من الانمع 
من حرج وتشكيك للناس ُب صدقية األئمة والَباجع عن اعتبار النص من  فيها وذلك ٤با يسببو التغيّب

  .اهلل

، بالبداء ،  أبيوالفة بن جعفر الصادؽ ، الذي كانوا قد رشحوه ٣ب إ٠باعيللقد فسر االمامية وفاة    
وأصر على  ، آخر الوفاة بعضٌ  أنكر، بينما  ُب وقت الحق أساسهاورفض بعضهم قصة الَبشيح من 

دت اىل تراجع الكثّب من أىزة ُب الفكر االمامي  إ٠باعيلوقد سببت وفاة  األنظار.عن  إ٠باعيلاختفاء 
بعد مائة عاـ تقريبا ، حيث  أخرىالقصة مرة  تكررتو  .تعيْب من اهلل اإلمامةاالمامية عن االعتقاد بأف 

- أخيوكخلف لو، ولكنو توُب ُب حياتو ، فأوصى اىل   (السيد ٧بمد)ا٥بادي عن ترشيح ابنو  اإلماـ أعلن
ومثلما حدث مع  79أمرا".حدث فيك أفقد  حدث هلل شكراً أ يا بِب :"ا٢بسن العسكري وقاؿ لو

ا٥بادي االعَباؼ بوفاة ابنو ٧بمد ، وأصروا على القوؿ  اإلماـ، فقد رفض قسم من شيعة اإل٠باعيلية
  70.ا٥بادي لوفاة ابنو بأنو نوع من التقية والتغطية على ا٢بقيقة إعالفباستمرار حياتو وغيبتو ، وتفسّب 

كذلك، الذي توُب   ، العسكري اإلماـاهلل االفطح دوف عقب ، مع  قصة وفاة عبد أيضاوتكررت     
اىل وقوع األزمة الكربى وا٢بّبة  أدى، ٩با  باإلمامة أحد أييوصي اىل  أود ولد لو يشّب اىل وجو  أفدوف 

 .عشر فرقة ، كل يقوؿ برأي ٨بتلف أربعةوتفرقهم اىل  ، العظمى ُب صفوؼ االمامية

 ثنا عشرياإلالتطور  

تعاطفهم و٘باوهبم مع رأينا و  ،القينا نظرة فاحصة على تاريخ الشيعة ُب القرنْب الثاٍل والثالث إذا   
وثورة  ،زيد وابنو ٰبٓب وابنو عيسى اإلماـكثورة   ،البيت أىلالثورات ا٤بختلفة الٍب كاف يقودىا األئمة من 

، وثورة ا٢بسْب شهيد فخ ، وثورة ٧بمد بن القاسم  إبراىيم وأخيواهلل ذي النفس الزكية  ٧بمد بن عبد
ولكن من دوف  (ىل البيت)أاىّبىم كانت تلتف حوؿ عامة الشيعة وٝب أف، لوجدنا  .. وغّبىم وغّبىم
بالنص من اهلل على واحد منهم ، فضال عن تسلسلها ُب  اإلٲباف أوُب سلسلة معينة ،  اإلمامةٙبديد 

بعيدين ، ولوجدنا الشيعة بصورة عامة  ، بشكل عمودي وراثي اىل يـو القيامة أوا٢بسْب  أوا٢بسن  أبناء

                                                 

79
، وا٤بفيد، اإلرشاد، ص  479، بصائر الدرجات، ص ، والصفار 907 – 906، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  

  900والطوسي، الغيبة، ص  997

70
 94النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص   -  
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ويلصقوهنا بأىل البيت ، الذين كانوا  الٍب كاف يقوؿ هبا بعض ا٤بتكلمْب سراً " ةاإل٥بي "اإلمامةعن نظرية 
 .منها ُب ا٢بقيقة وُب الظاىر يربؤف

ولو القينا نظرة على تراث االمامية خالؿ ذينك القرنْب الثاٍل والثالث لوجدنا النظرية االمامية مفتوحة    
 إهناومع  .فَبة زمنية خاصة  أو عدد ٧بدد من األئمة مل تكن ٧بصورة ُب وأهناو٩بتدة اىل يـو القيامة ، 

 ٱبلف ولداً  أفدوف  ،للهجرة 062 ا٢بسن العسكري ُب سنة اإلماـوصلت اىل طريق مسدود عند وفاة 
من بعده ، فقد اعتقد الذين آمنوا بوجود ولد  أحد أييوصي اىل  أويشّب  أففيو ، ودوف  اإلمامةتستمر 

ُب  ستسمر ُب ذرية ذلك الولد ا٤بخفي اىل يـو القيامة، ومل يعتقدوا  اإلمامة أف ،لو ، ُب البداية  ٨بفي
 .ف األئمة اثنا عشر فقطأ، و  األخّب اإلماـنو ذلك ا٢بْب ، أ

اىل يـو  اإلمامةوتوجد ُب الَباث الشيعي العشرات بل ا٤بئات من الروايات الٍب تؤكد على استمرار   
اف . و خالؿ القرنْب الثاٍل والثالث ،المامية مل تكن ٧بددة ُب عدد معْبالنظرية ا أفالقيامة ، ٩با يؤكد 

 ،عامة أهنا:اىل يـو القيامة ٯبد  اإلمامةمن يالحظ تلك الروايات ا٤بتواترة الٍب تتحدث عن امتداد 
وىي تعرب عن النظرية  .آبية عن التخصيص والتقييد إهنا أي . واإلطالؽ ومقصودة العمـو ،ومطلقة
 أف، وقبل األوىلا٤بمتدة اىل يـو القيامة ، وذلك ُب مراحل نشوئها ، ا٤بوازية لنظرية الشورى اإل٥بية االمامية

 .تصل اىل الطريق ا٤بسدود

كانت ُب بدو نشوئها ٩بتدة اىل يـو القيامة ومل تكن ٧بددة ُب عدد معْب من   اإلمامةونظراً ألف نظرية    
علي فقط ، واف النص على األئمة  اإلماـلنظرية تقوؿ بأف النص قد حدث على اقبل ، فقد كانت 

ومل تكن تعرؼ وجود قائمة مسبقة  79. من قبل األوؿ للثاٍل وىكذا اىل يـو القيامة دائما اآلخرين يتم
 بأ٠باء األئمة )اإلثِب عشر(.

عض األئمة على بعض ، تعَبؼ بعدـ وجود النص الصريح من ب أيضا ، االمامية، وكانت النظرية   
وصية على بعض  أية، و٤با مل تكن توجد  اإلمامةفكانت تتشبث بالوصية العادية وتعتربىا دليال على 

االخوة ،  مشَبكة بْب عدد من  الوصية كانت  أو، كاإلماـ زين العابدين ،من آبائهم اآلخرين  األئمة
ا٤بعاجز وعلم الغيب ، اإلمامة ا٢باسم، ىي بأف دليل  :، فقد كانت النظرية تقوؿكأبناء اإلماـ الكاظم

روايات كثّبة تشّب اىل عدـ معرفة األئمة  إفبل . حيازة سيف رسوؿ اهلل أوالعلم ،  أوالكرب ،  أو
الشيعة  جهل فضال عن .وفاهتم  عند إال ،الالحق من بعدىم اإلماـ إمامة أو بإمامتهم، أنفسهم

 إماـكل ب، وكانوا يتوسلوف  إماـالذين كانوا يقعوف ُب حّبة واختالؼ بعد وفاة كل ،  أنفسهماالمامية 
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كثّبا مع ذلك فو . ا١بديد اإلماـلكي ال ٲبوتوا وىم ال يعرفوف  ، يعْب الالحق بعده ويسميو بوضوح أف
ُب طورىا  اىل يـو القيامة، اإلمامةنظرية  ادوىو ما يدؿ على امتد 74.ُب ا٢بّبة وا١بهل ما كانوا يقعوف

 75.، وعدـ اقتصارىا على عدد ٧بدوداألوؿ

 ثين عشريةاإلميالد النظرية 

ا٢بسن العسكري من دوف  اإلماـاىل طريق مسدود بعد وفاة  "اإلمامة اإل٥بية"ونظرا لوصوؿ نظرية     
 شهد ..، وعدـ ظهوره لفَبة طويلة جدا األنظارولد ظاىر، والقوؿ بوجود ولد لو ُب السر وغيبتو عن 

ثِب عشرية ، وىي نظرية حدثت اإل القرف الرابع ا٥بجري تطورا جديدا ُب النظرية االمامية ىو حدوث
بقانوف الوراثة  لتـزا١بناح ا٤بتشدد الذي كاف ي ُبباألخص خاصة ُب صفوؼ الشيعة ا٤بوسوية ، و 

األئمة من  أ٠باءبوجود قائمة مسبقة وٙبديد  تسامح فيو، وقد قاؿ ذلك ا١بناح  أيوال يقبل  ،العمودية
، وعلي بن ا٢بسْب، وا٢بسن وا٢بسْب ، بن أيب طالب علي :ىم إماما،باثِب عشر  األعظمقبل الرسوؿ 

 وا٢بسن ا٥بادي، وعلي ا١بواد، و٧بمد الرضا، وعلي الكاظم، وموسى الصادؽ، وجعفر الباقر، و٧بمد
 ."٧بمد بن ا٢بسن العسكري"ا٤بنتظر: ا٤بهدي الغائب اإلماـوآخرىم  العسكري،

الذي كاف ، الثاٍل عشر اإلماـثبات وجود ا٥بدؼ من وراء تشكيل ىذه القائمة ا٤بسبقة، إ وكاف   
ذكرىا البخاري  "سنية"بأحاديث  وا وقد استعان. وجوده ٧بل شك ونقاش ُب صفوؼ الشيعة االمامية

 .الثاٍل عشر األمّبو أ ،ومسلم حوؿ حدوث ىرج ومرج بعد ا٣بليفة

 اإلماـعشريوف اىل حذؼ اسم  ثنااإلولكي ينسجم عدد األئمة السابقْب مع ىذه الروايات فقد ١بأ     
كثّب من الشيعة االمامية ُب   بإمامتهمالذين قاؿ ، اٞبد بن موسى واإلماـفطح األاهلل  عبد واإلماـزيد 

٧بمد بن ا٢بسن  )اإلماـ اسم  وأضافواجعفر بن علي ا٥بادي ،  بإمامةالسابق ، كما رفضوا االعَباؼ 
بأف ىؤالء  ا٢بسْب واحدا بعد واحد ، وقالوا  أوالدونظموا قائمة جديدة بأ٠باء تسعة من  (العسكري

الٍب  األحاديثمن قبل، وجاءوا على ذلك بعشرات  أ٠باءىمعلن أعليهم الرسوؿ و  األئمة قد نص  
 .واألئمة السابقْب )ص( نسبوىا اىل رسوؿ اهلل
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رواية تتحدث عن  ة سبع عشر  (الكاُب) الكليِب ، ُب مطلع القرف الرابع ا٥بجري ، ُب كتابو أوردوقد    
وثالثْب رواية حوؿ ا٤بوضوع  بينما ذكر الشيخ  الصدوؽ ، بعد ذلك بنصف قرف ، ٟبساً  "االثِب عشرية"
اىل  (لنص على األئمة االثِب عشركفاية األثر ُب ا) ُب كتابو ،ا٣بزاز كملهاأ، و  (الدين إكماؿُب كتابو )

 .، ُب هناية القرف الرابعمائٍب رواية

 األحاديثولكن النظرية االثِب عشرية مل تستقر ُب أذىاف الشيعة االمامية بسهولة، إذ انتشرت بعض   
وقد  (والكاُب للكليِب كتاب سليم بن قيس ا٥باليلكما ورد ُب  ) .عشر ةف عدد األئمة ثالثإ :الٍب تقوؿ

حفيد عثماف بن سعيد  ،ٞبد بن ىبة اهلل الكاتبأ)بقيادة  "الثالث عشرية"فرقة تسمى  أثرىاقامت على 
،  إماماباثِب عشر  باإلقرار إالننا لسنا مستعبدين ُب ذلك إ"وقد قاؿ الصدوؽ بصراحة:  .(العمري

بعد ا٤بهدي  اإلمامةتداد عدة روايات حوؿ احتماؿ امروى و  ".اد كوف ما يذكره الثاٍل عشر بعدهواعتق
ف رسوؿ اهلل أو  ،بعد القائم األمررواية حوؿ غموض  أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـوعدـ االقتصار عليو، فروي عن 

ال تسألوٍل عما يكوف بعد ىذا " نو قاؿ : أا٢بسن وا٢بسْب ، و  إالبذلك  أحداال ٱبرب  أفقد عهد اليو 
 76". خرب بو غّب عَبٌبأال  أففقد عهد ايل حبييب 

  

 

 

 

 

   اجلزء الثاين

 "دمحم بن احلسن العسكري ادلهدي اإلمام"

 حقيقة اترخيية ؟.. أم فرضية فلسفية ؟
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 :ادلدخل
 

 رة!ـــــــــــر احليـــعص

  
 العسكري اإلمامفاة و     

 

، عن وجود خلف لو إعالنودوف للهجرة،  062ُب سامراء سنة  ،ا٢بسن العسكري اإلماـدت وفاة أ    
ا٤بوسوية ، ُب صفوؼ الشيعة االمامية تفجر أزمة عنيفة  اىل  "حديث ":ػا٤بسماة ب أمووالوصية بَبكتو اىل 

من الشك وا٢بّبة   حدوث نوعاىل يـو القيامة. و   اإل٥بية اإلمامةالذين كانوا يعتقدوف بضرورة استمرار 
 ةعشر  أربععن ذلك اىل  اإلجابة، وتفرقهم  ُب بعد العسكري اإلمامة التساؤؿ عن مصّب و والغموض 

كما يقوؿ النوٖبٍب ُب )فرؽ الشيعة(، وسعد بن عبد اهلل األشعري القمي ُب )ا٤بقاالت والفرؽ(، فرقة.  
و٧بمد بن أيب زينب النعماٍل ُب )الغيبة(، والصدوؽ ُب )إكماؿ الدين(، وا٤بفيد ُب )اإلرشاد( والطوسي  

 وغّبىم.. ُب )الغيبة( ، وغّبىم ..
ف جعفر بن علي ا٥بادي، أخا ا٢بسن العسكري، حاوؿ أف ٰبوز كل تركة إويقوؿ ا٤بؤرخوف الشيعة:    

اإلماـ، و٤با اتصل خرب وفاة ا٢بسن بأمو وىي ُب ا٤بدينة، خرجت حٌب قدمت )سّر من رأى( وادعت 
 77الوصية عنو، وثبت ذلك عند القاضي.

و، حامل من أهنا ، ادعتتسمى صقيل ارية لإلماـ العسكري، ويذكر ا٤بؤرخوف الشيعة أيضا: أف ج    
وخدمو   ، . وٞبل ا٣بليفة العباسي ا٤بعتمد ا١بارية صقيل اىل داره، وأوعز اىل نسائوفتوقفت قسمة ا٤بّباث

ومل يزؿ الذين  مرىا والتأكد من ٞبلها واستربائها ..أالشوارب بتعهد  أىبونساء الواثق ونساء القاضي ابن 
جعفر  وأخيو أموٕبفظ ا١بارية مالزمْب ٥با حٌب تبْب ٥بم بطالف ا٢بمل فقسم مّباث ا٢بسن بْب وكلوا 
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 ابإلمامةادعاء جعفر بن علي 

 

العسكري )  اإلماـ أخوقد استغل و٤با كانت اإلمامة تثبت عادة بالوصية من اإلماـ السابق لاّلحق، ف   
ُب حياتو ، استغل الفراغ الظاىري بعدـ  اإلمامةعلى أخاه  جعفر بن علي ا٥بادي ( الذي كاف ينافس

 "، وقاؿ للشيعة: أخيولنفسو بعد  اإلمامةادعى وعدـ وصيتو أو إشارتو اىل أحد، ف ، خيووجود ولد أل
 -و كتب اىل بعض ا٤بوالْب ُب قم  "وصيو أنثى ، وأناوال  ذكراً  ال أحداومل ٱبلف  أخي٧بمد  أبومضى 

 أفويدعي  أخيو،م بعد نو القيّ م أاىل نفسو ويعلمها فيه ميدعوى - ؾيـو ذا الٍب كانت مركزا للشيعة
 79غّبه وغّب ذلك من العلـو كلها. إليوعنده  من علم ا٢بالؿ وا٢براـ ما ٰبتاج 

وينقل الصدوؽ حديثا عن )أيب األدياف البصري( الذي يصفو بأنو خادـ اإلماـ العسكري ورسولو اىل    
الشيعة ُب ٨بتلف األمصار، أف عامة الشيعة عّزوا جعفر وىنئوه، وكاف من ضمنهم "النائب األوؿ" 

 82عثماف بن سعيد العمري. 
 ، اعَبفواوخاصة الفطحية العسكري ،  اإلماـ شيعةويذكر النوٖبٍب واألشعري القمي وا٤بفيد، أف بعض   

ا٢بسن بن علي  إفوقالوا :  جعفر . أخيو بإمامة وابعدـ وجود ولد للعسكري ، وآمن وابالظاىر وسلم
، وذىبوا ُب ذلك اىل بعض مذاىب الفطحية الذين  أخوهبعده جعفر بن علي  واإلماـتوُب وال عقب لو 

والذين مل يكونوا يشَبطوف الوراثة العمودية دائما  ،الصادؽ جعفر اهلل وموسى ابِب عبد إمامةٝبعوا بْب 
بن  الكوفة من ا٤بتكلمْب يقاؿ لو )علي أىلوكاف رئيسهم  والداعي ٥بم اىل ذلك رجل من   ُب اإلمامة.

89خت الفارس بن حاًب بن ماىويو القزويِب .وعلماء بِب فضاؿ، وأالطاحي ا٣بزاز( 
 

 

وقد اجتمعوا اىل شيخهم اٞبد بن  ، ألهنم مل يكونوا يعرفوف غّبه،يستجيبوا ١بعفر أفقم  أىلوكاد    
" إف ؛ قالوا:مسائل طلبوا منو أف ٯبيبهم على عدةو  ،عن كتابو جواباً  ،وكتبوا اىل جعفر كتاباً  إسحاؽ،

بنا عنها فاج ،وىي عندنا نقتدي هبا ونعمل عليها ،جوبةأفأجابوا عنها ب، آباءؾ سألوا عنها  سالفنا أ
رسلوا وفدا منهم أ. و إليهم"ا٢بقوؽ الٍب كنا  ٫بملها  إليكحٌب ٫بمل  ،آباؤؾ ا٤بتقادموف أجابٗبثل ما 
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 خربمع وجود  إليو اإلمامةوسألو ُب البداية عن كيفية انتقاؿ  إليوفأوصل الكتاب  ،اىل جعفر حملاورتو
من اهلل،  البداءدوث ٕبجعفر  فاعتذر ؟بعد ا٢بسن وا٢بسْب أخويناىل  اإلمامةيقوؿ بعدـ جواز انتقاؿ 

80لعدـ وجود ولد ألخيو ا٢بسن. 
 

 

عليو مدة يساؿ عن جواب  أقاـالوفد  "إف: )وىو أحد أركاف االمامية ُب تلك الفَبة(ويقوؿ ا٣بصييب    
89أبدا".وال عن الكتاب بشيء منو  ،ا٤بسائل فلم ٯبب عنها

الصدر ٧بمد والطوسي، و  ولكن الصدوؽ  
 وإ٭بامثل جعفر،  اإلمامةعن ىذه ا٤بشكلة البسيطة الٍب ال تصعب على من يدعي  وفال يتحدث

ا من قم وعن وهنالٍب ٰبمل األمواؿعن كمية  مخبارىإه بو وطالب، الوفد سأؿ جعفر عن الغيب "إف:وفيقول
ا٢بسن كاف ٱبربىم بذلك ، فرفض جعفر التحدث بالغيب واستنكر نسبتو اىل  إف: واوقال أصحاهبا،

  84.يو"أخ
علي  أبو اهلل ا١بماؿ و  عبد أبوا٢بسْب بن ثوابة و  أبو) : إف ٝباعة من أىل قم، ىم:ويقوؿ ا٣بصييب    

، ٩با ويتهمونو بالكذب إليويوصلوهنا  باسم جعفر ويأكلوهنا وال األمواؿكانوا يأخذوف  الصائغ والقزويِب(
    وأخذوا يرسلوف إليو األمواؿ.يشّب اىل أف قسما من شيعة قم آمنوا بإمامة جعفر ، بالفعل، 

85
   

 
 اإلمامةالقائلون ابنقطاع    

 

كما يقوؿ النوٖبٍب واألشعري القمي، والكليِب، وا٤بفيد والصدوؽ، والطوسي، وا٢بر العاملي، فاف و      
فَبة بْب كال  والقوؿ بالفَبة اإلمامة،التوقف وانقطاع القوؿ ب اىل ذىب آخر من الشيعة االماميةقسمًا 
عن اإلمامْب الباقر والصادؽ، حوؿ إمكانية ارتفاع األئمة  األخباراعتلوا ُب ذلك ببعض ، واهنم الرسل 

   86وانقطاع اإلمامة ، خاصة إذا غضب اهلل على خلقو، وقالوا: إف ىذا عندنا ذلك الوقت.
 

 العسكري إمامةالرتاجع عن 
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 اإلماـوفاة يقوؿ ا٤بؤرخاف الشيعياف ا٤بعاصراف لتلك الفَبة )النوٖبٍب، واألشعري القمي(: إف و    
العسكري نفسو ، كما  بإمامةاىل تراجع بعض الشيعة عن القوؿ ، أدت العسكري عن دوف ولد ظاىر

إماما بعد أصبح  فطح الذياأل عبد اهلل بإمامةعن القوؿ  ا٤بوسوية، قبل مائة عاـ، تراجع بعض الشيعة
ا٢بسن كاف  بإمامةالقوؿ  إف ":ىؤالء فيو ، وقاؿ اإلمامةمل ينجب ولدا تستمر  أبيو الصادؽ،  ولكنو

فقد صح  ،جعفر ، واف ا٢بسن قد توُب وال عقب لو إمامةغلطا وخطأ ، وجب علينا الرجوع عنو اىل 
 إليوظاىر معروؼ يوصي عن خلف  إالٝبيعا ال ٲبوت  بإٝباعنا اإلماـألف  ،عندنا انو ادعى باطال

ال ٧بالة جعفر بوصية  فاإلماـبعد حسن وحسْب .. أخوينال ترجع ُب  ، واإلمامة باإلمامةويقيمو مقامو 
87. " إليو أبيو

 

وكاف السبب ُب تراجع ىؤالء عن القوؿ بإمامة العسكري، ىو إٲباهنم بقانوف الوراثة العمودية، وعدـ    
 جواز انتقاؿ اإلمامة اىل أخ أو ابن أخ، أو عّم أو ابن عّم.

 
 احملمدية والنفيسية

 

الذي كاف ىؤالء ا٤بَباجعْب عن القوؿ بإمامة ا٢بسن، اىل القوؿ بإمامة أخيو ٧بمد، قسم من  ذىبو    
بو ونصّ قد توُب قبل سبع سنوات، ُب حياة أبيو ا٥بادي، فأنكروا وفاة ٧بمد وقالوا :إف أباه قد أشار إليو 

اىل  لوصية واإلمامةبا اإلماـيشّب  أفوال ٯبوز  وىذا ما يتفق عليو ا١بميع، ماما ونص على ا٠بو وعينو ،إ
 ، إ٠باعيلالصادؽ ابنو  اإلماـ أخفىكما ،  )تقية(  أخفاهباه قد أ إفنو مل ٲبت ، بل ...إذاً  فإ إماـغّب 

88وعرفت ىذه الفرقة بػ:)احملمدية(. .وانو ىو ا٤بهدي ا٤بنتظر حسب قوؿ اإل٠باعيلية،
 

،  "يس"نف ألبيو ا٠بو وصى اىل غالـٍ أ٧بمد ابن علي قد توُب ، وانو  إف:  ىذه الفرقة وقاؿ قسم من 
حدث بو  إذاوصاه :أ، و  األمة إليوالكتب والعلـو والسالح وما ٙبتاج  إليوعنده ، ودفع  أميناوكاف ثقة 

    89جعفر. أخيويؤدي ذلك كلو اىل  أفحدث ا٤بوت 

 

ؿ و قيتكفر من ، كما ا٢بسن العسكري وتكفره  اإلماـمن  وكانت ىذه الفرقة تتخذ موقفا عنيفاً    
 92الفرقة ا٤بتطرفة باسم :)النفيسية(.وقد عرفت ىذه . ، وتغلو ُب جعفر ، وتدعي انو القائم بإمامتو
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 القائلون مبهدوية العسكري 

 

وذلك  .والقوؿ ٗبهدويتو وغيبتو  ،العسكري  اإلماـنكار وفاة إوقد ذىب قسم آخر من الشيعة اىل    
واعتربوا  ماـإ إماـ"ال ٚبلو من  األرضألف  "دوف ولد معروؼ ظاىر  اإلماـبناء على عدـ جواز وفاة 

99 من الغيبة عنهم . نوعاً  اإلماـاختفاء 
 

.. وذلك استنادا اىل  أخرىولكنو قاؿ بعودتو اىل ا٢بياة مرة ،  العسكري ومنهم من اعَبؼ ٗبوت   
، ولو كاف لو ولد  لصح  "لو ويقـو وال ولد ، نو يقـو  من بعد  ا٤بوتأ "حديث حوؿ معُب )القائم( :

.. فال شك  انو القائم ، وانو  أحدوصى اىل أكانت  تثبت  ٣بلفو ، وال    اإلمامةموتو وال رجوع ، ألف  
بلغ الناس خرب قيامو  إذاالقائم  أف "وقد رووا :  !..انو قد عاش بعد ا٤بوت  وقالوا:  حي  بعد ا٤بوت .

وسيظهر  ويقـو  ،فهو اليـو حي مستَب  ال يظهر ؟" وقد بليت عظامو  إماماقالوا : كيف يكوف فالف 
90 ."عدال  كما ملئت جوراً  األرضالناس وٲبأل   بأمر

 

 

يقـو بعد ما  ألنو٠بي القائم  وإ٭باسيعود اىل ا٢بياة ُب ا٤بستقبل .. إف العسكري :ومنهم من قاؿ    
 ٲبوت .

 99هبذا ا٤بضموف من بعض ا٢بركات الشيعية الواقفية السابقة. أحاديثو استوردوا ، أقد اختلق ىؤالءو    
لصحة  ،الغيبة وقعت بو أف :وقد ادعوا ، بػػ :)الواقفية على ا٢بسن (٠ُبُّوا  ىؤالء دوؽ: إف يقوؿ الصو   

94 وجهلهم ٗبوضعها.، الغيبة عندىم  أمر
 

 

 احليارى

 

، الذين كانوا يعتقدوف بكثّب من الشيعة االمامية وفاة اإلماـ العسكري دوف ولد ظاىر، زمةأوقد دفعت 
 أفاىل البحث والتمحيص  والتفتيش عن ولد ٰبتمل  يـو القيامة.. دفعتهمبضرورة استمرار اإلمامة اىل 

حجم أو  كا٣بوؼ عليو من األعداء مثال،،   األسبابلسبب من  أخفاها٢بسن العسكري قد  اإلماـيكوف 
 اإلمامة،ومل يقولوا بانقطاع  جعفر بإمامةفلم يقولوا  األزمة،انتظارا ١بالء  ،عن القوؿ بأي شيء هم بعض
األمر، وقد اشتبو علينا ..ال ندري ما نقوؿ ُب ذلك  وا:"قال، بل يقولوا ٗبهدوية ا٢بسن العسكريومل 
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حملمد؟..وقد كثر االختالؼ ،  أـصحت ١بعفر  اإلمامة أـال؟..  أـ للحسن بن علي ولداً  أففلسنا نعلم 
وقد توُب وصحت وفاتو ،  اإلمامة،ثابت  ،مفَبض الطاعة إماماف ا٢بسن بن علي كاف :إنقوؿ أنا  إال

 أفعندنا  مل يصح إذبعده ،  أحد بإمامةفنحن نتوقف وال نقدـ على القوؿ  .ال ٚبلو من حجة واألرض
، كما  اآلخرحٌب يتبْب لنا   باألوؿويتبْب ، ونتمسك  األمرحٌب يصح لنا ،  أمرهوخفي علينا  ،لو خلفا

حٌب يتبْب لكم اآلخر ( فنحن  باألوؿفتمسكوا  ومل يعرؼ الذي بعده  اإلماـىلك  إذاامرنا : ) انو 
وصية  إليو أبيوبوصية  إال إماـ إمامةنو ال تثبت أنأخذ هبذا ونلزمو، فانو ال خالؼ بْب الشيعة: 

 95."ظاىرة
  

 يوناجلنين
 

 االمامية والبحث عن ا٢بقيقة ىذه ، اعتمد بعض الشيعةوا٣بالؼ  الشك وا٢بّبة  أجواءوُب غمرة    
عند وفاتو ، وقالوا بوالدة ابن لو ولد بعد ، با٢بمل من ا٢بسن أو )نرجس( على دعوى ا١بارية )صقيل ( 

الرضا اإلماـ عن رووه حديث استندوا اىل ال يعرؼ ا٠بو وال مكانو ، و ، وفاتو بثمانية اشهر ، وانو مستَب 
96". والرضيع  أموستبتلوف با١بنْب ُب بطن  "إنكم: ، يقوؿ فيو 

 

 

اىل  أمواىل ادعاء استمرار ا٢بمل ُب بطن ، ذىب قسم من ىؤالء الذين قالوا بوجود ا٢بمل بعد الوفاة و   
فيو وُب ذريتو اىل  اإلمامةبصورة اعجازية ، وقالوا ٕبتمية والدة ا١بارية لولد ذكر تستمر ، غّب منظور  أمد

القائم ٱبفى على الناس  ٞبلو  إفالصادؽ: ) اإلماـاحتجوا با٣برب الذي روي عن و  يـو القيامة .
97 ووالدتو(.

 

وبقدر ما كاف احتماؿ الوالدة بعد الوفاة أمراً وارداً و٩بكناً، فاف دعوى استمرار ا٢بمل ُب البطن اىل ما    
يشاء اهلل، كانت غّب معقولة، ومرفوضة جداً، خاصة وأف ا١بارية صقيل )أو نرجس( اختفت ُب زٞبة 

بعد، ومل يستطع أحد أف يشاىدىا وينظر اىل نتيجة ٞبلها بعد ذلك. إال انو األحاديث، أو توفيت فيما 
مل يكن بعيداً ، ُب تلك األزمة وأجواء الغلو البعيدة عن العقل والعرؼ ، أف يقوؿ أي فريق ٗبا يشاء من 

 أقواؿ وفرضيات وأوىاـ.

 

   القائلون بوجود الولد ادلسبق   
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شيعة الذين ٕبثوا عن ولد للعسكري، اىل أية نتيجة، وفيما كانت بالرغم من عدـ توصل كثّب من الو    
ا٢بّبة تعصف بعامة الشيعة االمامية، وكاف الغموض يلف موضوع ا٣بلف، واالختالؼ ٲبزؽ الناس ٲبينا 
ومشاال، كاف بعض أصحاب اإلماـ العسكري يهمسوف ُب آذاف الشيعة، بتكتم شديد، ويدعوف وجود 

بل وفاة أبيو بسنتْب أو ثالث، أو ٟبس أو سّت، أو ٜباٍل سنْب،  ويزعموف أهنم ولد لو ُب السّر، ولد ق
قد رأوه ُب حياة  العسكري، وأهنم على اتصاؿ بو، ويطلبوف من عامة الشيعة التوقف عن البحث 
والتفتيش عنو، أو السؤاؿ عن ا٠بو، وٰبرموف ذلك. وكانوا يفسروف ادعاء ا١بارية صقيل بوجود ا٢بمل 

 ة العسكري، بأهنا ٧باولة منها للتغطية على وجود الولد ُب السّر.عند وفا
 وأبو، و٧بمد بن نصّب النمّبي ، ا٤بايلالعسكري  اإلماـوكيل  ،وكاف منهم : عثماف بن سعيد العمري   

..وقد عرؼ وآخروفالقمي .   إسحاؽالقاسم ا١بعفري ، واٞبد بن ىالؿ العربتائي الكرخي ، واٞبد بن 
 98.:)االثناعشرية ( ػب ، بعد حوايل مائة عاـ،العسكري لإلماـن قالوا بوجود ولد مغمور ىؤالء الذي

  
 عصر احلرية

    

وقد كاف القوؿ بوجود ولد لإلماـ العسكري، قواًل سريًا باطنياً، قاؿ بو بعض أصحاب اإلماـ    
العسكري، بعد وفاتو. ومل يكن األمر واضحًا وبديهيا ، أو ٦بَمعًا عليو بْب الشيعة ُب ذلك الوقت، 

دد من حيث كاف جٌو من ا٢بّبة والغموض يلف مسألة ا٣بلف، ويعصف بالشيعة بشدة. وقد كتب ع
العلماء ا٤بعاصرين لتلك الفَبة كتباً تناقش موضوع ا٢بّبة وسبل ا٣بروج منها، منهم الشيخ علي بن بابويو 

 الصدوؽ، الذي أل ف كتاباً أ٠باه: )اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة(.

 وقد امتدت تلك ا٢بّبة اىل منتصف القرف الرابع ا٥بجري، حيث أشار الشيخ ٧بمد بن علي الصدوؽ،   
ُب مقدمة كتابو: )إكماؿ الدين وإٛباـ النعمة( اىل حالة ا٢بّبة تلك، الٍب عصفت بالشيعة وقاؿ:" 
وجدت أكثر ا٤بختلفْب إيّل من الشيعة قد حّّبهتم الغيبة، ودخلت عليهم ُب أمر القائم الشبهة" " وقد  

اشتدت ، وقد رجع كثّب كلمِب رجل ٗبدينة السالـ )بغداد( فقاؿ يل: إف الغيبة قد طالت، وا٢بّبة قد 
وذكر الكليِب والنعماٍل والصدوؽ ٦بموعة كبّبة من الروايات الٍب  99عن القوؿ باإلمامة لطوؿ األمد".

تؤكد وقوع ا٢بّبة بعد غيبة صاحب األمر، واختالؼ الشيعة ، وتشتتهم ُب ذلك العصر، واهتاـ بعضهم 
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اء الشيعة كما ُتكفأ السفينة ُب أمواج بعضا بالكذب والكفر، والتفل ُب وجوىهم ، ولعنهم، وانكف
 922البحر، وتكسرىم كتكسر الزجاج أو الفخار.

وقاؿ ٧بمد بن أيب زينب النعماٍل، يصف حالة ا٢بّبة الٍب عّمت الشيعة ُب ذلك الوقت:" إف    
ا١بمهور منهم يقوؿ ُب ا٣بلف: أين ىو؟ وأٌل يكوف ىذا؟ واىل مٌب يغيب؟وكم يعيش ىذا، ولو اآلف 

وٜبانوف سنة؟.. فمنهم من يذىب اىل أنو ميت، ومنهم من ينكر والدتو وٯبحد وجوده بواحدة، نّيف 
ويستهزئ با٤بصدؽ بو، ومنهم من يستبعد ا٤بدة ويستطيل األمد". ويقوؿ النعماٍل:" أي حّبة أعظم من 

نزر اليسّب، وذلك ىذه الٍب أخرجت من ىذا األمر ا٣بلق العظيم وا١بّم الغفّب؟ ومل يبق ٩بن كاف فيو إال ال
 929لشك الناس". 

وىذا ٩با يدؿ على أف قضية وجود ابن لإلماـ العسكري مل تكن قضية ٦بمعًا عليها بْب صفوؼ    
الشيعة االمامية ُب ذلك العصر، أو اف الشيعة الذين احتملوا وجوده بدءوا يتخلوف عن إٲباهنم ىذا، بعد 

اإلٝباع والتواتر واالستفاضة الٍب يدعيها البعض  مضي سبعْب عامًا على وفاة العسكري، واف دعاوى
على أحاديث وجود ووالدة ومهدوية اإلماـ الثاٍل عشر )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( مل يكن ٥با رصيد 

 من الواقع ُب ذلك الزماف.

ائق ومن ىنا ال بد أف نضع عالمة استفهاـ على دعاوى اإلٝباع والتواتر ا٤بتأخرة، وا٤بناقضة ٛبامًا ٢بق   
التاريخ، خاصة وأف دعوى اإلٝباع والتواتر ، ال ٛبنع من ا٤براجعة والنقد والتمحيص. باإلضافة اىل أف 
اإلٝباع ال يشكل لدى الشيعة االمامية اإلثِب عشرية حجة بديلة عن األدلة العلمية... وحسبما يقوؿ 

فإذا علمنا استناد دعوى  علماء األصوؿ: فإف اإلٝباع ٲبكن أف يؤخذ بو، ُب غياب الدليل الشرعي،
معينة على أدلة نقلية أو عقلية، فعلينا مراجعة تلك األدلة ، وعدـ التشبث باإلٝباع. ومن ا٤بعروؼ أف 
دعوى والدة اإلماـ الثاٍل عشر )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( تأٌب بأدلة عقلية ونقلية وتارٱبية، فال بد إذاً 

االنسياؽ وراء ا٤بتكلمْب االمامية، أو النفر  الذين ادعوا  من مراجعتها والتحقق منها بأنفسنا، وعدـ
 وجود ولد لإلماـ العسكري ُب السر، وعدـ التسليم بدعاواىم وفرضياهتم واجتهاداهتم.

 

 الفصل األول
                                                 

922
، والصدوؽ، عيوف 028، 026، 89، والنعماٍل، الغيبة، ص 942، 998، 966ص  9الكليِب، الكاُب، ج -  

  428دين، ص ، وإكماؿ ال 968أخبار الرضا، ص 
929

 986، و 999النعماٍل، الغيبة، ص  -  
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 (دمحم بن احلسن العسكري)أدلة وجود اإلمام ادلهدي 

 ا٤ببحث األوؿ:

 االستدالل الفلسفي

 .. ادلطلب األول : العقل أوالً 

ثناعشرية( الٍب قالت بوجود ولد مستور لإلماـ ا٢بسن العسكري ، واستمرار حياتو اإلتقدـ الفرقة )    
إىل اليـو واىل إف يظهر ُب ا٤بستقبل .. تقدـ عدة أدلة على ذلك ، وىي تنقسم إىل أنواع عديدة، ويأٌب 

 لدليل؟ وعلى ماذا يرتكز؟على رأسها الدليل األوؿ : الفلسفي ، أو العقلي ، فماذا يقوؿ ىذا ا

 نو يقوؿ :إ

 .ومة: بضرورة وجود اإلماـ )أي الرئيس ( ُب األرض، وعدـ جواز بقاء البالد فوضى بال حك أوالً     

 : ضرورة عصمة اإلماـ من اهلل ، وعدـ جواز حكومة الفقهاء العدوؿ ، أو ا٢بكاـ العاديْب .ثانياً    

 اإلمامة ُب أىل البيت وُب أبناء علي وا٢بسْب إىل يـو القيامة . حصر: وجوب ثالثاً    

 ٲباف بوفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري ، وعدـ القوؿ بغيبتو و مهدويتو .اإل:  رابعاً    

 : االلتزاـ بقانوف الوراثة العمودية، وعدـ جواز انتقاؿ اإلمامة إىل أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب.خامساً    

٧بمد بن ا٢بسن العسكري( قدٲبا وحديثا ، دليل العقل   اإلماـ)لوجود  نظّرواوف الذين ـ ا٤بتكلمقد     
)توُب  وه أٮبية كربى ُب عمليات االستدالؿ . وقد نقل الشيخ الصدوؽكأىم األدلة على وجوده ، وأولَ 

استدؿ  الذي (أىب سهل إ٠باعيل بن علي النوٖبٍب)قوؿ ا٤بتكلم الشيعي ا٤بعاصر لتلك الفَبة:  ىػ(989
الذي ألفو بعد ثالثْب عاما من )الغيبة(  ،بالعقل ، وذكر ُب كتابو )التنبيو(  " ابن ا٢بسن ،وجود"على 

إف الشيعة قد علموا بوجود ابن ا٢بسن باالستدالؿ ، كما عرفوا اهلل والنيب وأمور الدين كلها  ":
  920. "باالستدالؿ

                                                 
920

 90الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
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ليل العقلي الذي يقتضي وجود اإلماـ ا٤بعصـو ُب  الد "( :ىػ 499 - ىػ998واعترب الشيخ ا٤بفيد )    
إف ىذا أصل لن ٰبتاج " ، و قاؿ: "كل زماف ... دلياًل كافياً على وجود ابن ا٢بسن وحصر اإلمامة فيو

   929. "وصحتو بثابت االستدالؿ ،معو إىل رواية النصوص لقيامو بنفسو ُب قضية العقوؿ

دليل العقلي ، القائم على ضرورة اإلمامة وضرورة ( الىػ 407 -واستخدـ الشيخ الكراجكي )    
وثبوت اإلمامة فيو  ،على وجود ولد لإلماـ ا٢بسن العسكري العصمة ُب اإلماـ ، ُب عملية االستدالؿ

   924. "ال٫بصار )العصمة ( فيو مع عدـ عصمة أدعياء اإلمامة اآلخرين"وصحة غيبتو ، وذلك 

إف العقل يقتضي بوجوب الرياسة ُب كل  "(:ىػ 496 - ىػ 955)  وقاؿ السيد ا٤برتضى علم ا٥بدى   
صالف فال بد من القوؿ : انو )صاحب األ ىذافزماف ، واف الرئيس ال بد من كونو معصوما.. وإذا ثبت 

الزماف( بعينو ، ألف الصفة الٍب اقتضاىا ودّؿ على وجوهبا ال توجد إال فيو ، وتساؽ الغيبة هبذا سوقا 
لفقد الصفة الٍب دّؿ  ،لو اإلمامة باالختيار أثبتتشبهة.. وألنو إذا بطلت إمامة من  ضروريا ال يقرب منو

العقل عليها ، وبطل قوؿ من خالف من شذاذ الشيعة ، فال مندوحة عن مذىبنا ، فال بد من صحتو ، 
   925. "وإال خرج ا٢بق عن األمة

بعد إمكانية التعرؼ عليو باالستدالؿ  ٲباف بو ،ونفى السيد ا٤برتضى ا٢باجة إىل مشاىدة اإلماـ لإل   
)ا٤بغِب( وجود اإلماـ الثاٍل  كتابو  على القاضي ا٤بعتزيل عبد ا١ببار ا٥بمداٍل الذي نفى ُب العقلي ، و رد  
إف قوؿ الشيعة بالعصمة أداىم إىل إثبات أشخاص ال اصل ٥بم ، واهنم اثبتوا ُب ىذا  "عشر وقاؿ : 

إف قولو  "قاؿ ا٤برتضى ُب )الشاُب(:" فمن غّب إف يعرؼ منو عْب أو اثر الزماف إماما ٨بتصا بنسب واسم
ىذا مبِب على ٦برد دعوى و٧بض اقَباح ، وقد دللنا على وجوب اإلمامة ُب كل زماف ، ٗبا ال حيلة فيو 

   926. "وال قدرة على دفعو

لدليل العقلي إف كل من قطع على وجوب اعتبار ا :"( ىػ 462 - ىػ985وقاؿ الشيخ الطوسي )    
إف اإلماـ اليـو ىو : ا٣بلف ا٢بجة القائم ا٤بنتظر :" وقاؿ  927قطع على وجود )صاحب الزماف( وإمامتو.

                                                 

929
 947ا٤بفيد، اإلرشاد، ص  -  

924
 945الكراجكي، كنز الفوائد، ص  -  

925
  9 - 0ا٤برتضى، رسالة ُب الغيبة، ص  -  

926
 82 - 79، ص 9ا٤برتضى، الشاُب، ج  -  

927
 099الطوسي، تلخيص الشاُب،  ص  -  
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ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن صاحب الزماف... واف ا٤بهدي حي موجود من زماف أبيو ا٢بسن العسكري إىل 
إلمامة لطف واللطف واجب على ماـ معصـو ، مع إف اإبدليل: إف كل زماف ال بد فيو من  ،زماننا ىذا

   928. "اهلل تعاىل ُب كل وقت

إىل قسمْب عقلية ونقلية ، وركز على أٮبية  (صاحب الزماف)وقسم الشيخ الطوسي األدلة على والدة    
أما الكالـ ُب والدة صاحب الزماف وصحتها فأشياء اعتبارية  "القسم األوؿ بصورة مستقلة ، فقاؿ:

وأشياء إخبارية ، فأما االعتبارية فهو: إذا ثبت إمامتو ٗبا دللنا عليو من األقساـ وإفساد كل قسم منها 
 929. "إال القوؿ بإمامتو ، علمنا بذلك صحة والدتو ، واف مل يرد فيو خرب أصاًل 

، واف اإلماـ ال بد إف يكوف معصوما واف ا٢بق ال ٱبرج من األمة ،ةوبعد إف استعرض دليل العصم   
إذا ثبتت ىذه األصوؿ ثبتت إمامة صاحب الزماف ، ألف كل من يقطع على ثبوت العصمة  ":قاؿ

 992.  "لإلماـ قطع على انو اإلماـ

الناووسية تصدى الشيخ الطوسي إلبطاؿ صحة ادعاءات الفرؽ الشيعية ا٤بختلفة من الكيسانية و قد و    
ضرورة صحة : "والفطحية والواقفية وغّبىا من الفرؽ الٍب ادعت العصمة ألئمتها ، واستنتج من ذلك

ا٢باجة إىل تكلف الكالـ ُب إثبات " –مع ثبوت ذلك  -، ونفى  "إمامة ابن ا٢بسن ، وصحة غيبتو
 999.  "والدتو وسبب غيبتو ، ألف ا٢بق ال ٯبوز خروجو عن األمة

ما يقتضيو العقل من االستدالؿ  ": ػاؿ النيسابوري على وجود )صاحب الزماف( وإمامتو بواستدؿ الفت   
 990.  "الصحيح من استحالة خلو الزماف من كوف معصـو يكوف لطفا للمكلفْب

ا٫بصار العصمة ُب أئمة أىل البيت ، دليال على " وىكذا اعترب ا٢بسن بن أىب ا٢بسن الديلمي :   
 999.  "ر )ا٢بجة بن ا٢بسن(وجود اإلماـ الثاٍل عش

                                                 
928

 99، ص مسائل كالمية / ا٤بسائل العشرالطوسي،  -  

929
 998، ص الغيبة، الطوسي  -  

992
 95صدر ، ص ا٤ب -  

999
 4 - 9ا٤بصدر نفسو، ص  -  

990
 004، ص روضة الواعظْب ،النيسابوري  -  



 40 

 ،وجود وإمامة القائم با٢بق ابن ا٢بسن " إلثبات ،واحتج عبد اهلل بن النصر ابن ا٣بشاب البغدادي    
ٗبا يقتضيو العقل باالستدالؿ الصحيح من : وجود أماـ معصـو .. ووجوب النص على من ىذه سبيلو 

من اثبت إمامتو أصحاب ا٢بسن بن  أو ظهور ا٤بعجز عليو.. وعدـ ىذه الصفات من كل أحد سوى
إف ىذا اصل ال ٰبتاج معو ُب اإلمامة إىل رواية النصوص وتعداد ما جاء  "وقاؿ: "علي وىو ابنو ا٤بهدي

 994.  "فيها من األخبار ، لقيامو بنفسو ُب قضية العقوؿ وصحتو بثبات االستدالؿ

( بالدليل ابن ا٢بسنعلى وجود )  دؿو جاء بعد ذلك العالمة ا٢بلي ا٢بسن بن يوسف ا٤بطهر ، ليست   
ووجوب كوف اإلماـ معصوما ، ووجوب النص عليو أو  ،وجوب اإلمامة" العقلي الذي يتألف من :

إف اإلماـ  "من النيب )ص( وقاؿ:  "ا٤بتواتر"ٍب اثبت إمامة علي وأوالده بالنص  ".ظهور ا٤بعجز على يديو
إىل آخر زماف التكليف ، ألف كل زماف ال  ػى 056الثاٍل عشر حي موجود من حْب والدتو وىي سنة 

   995."لعمـو األدلة ، وغّبه ليس ٗبعصـو ، فيكوف ىو اإلماـ  ،ماـ معصـوإبد فيو من 

سن والقبح ( من قاعدة )ا٢بابن ا٢بسنوانطلق العالمة ٧بمد باقر اجمللسي ُب عملية إثبات وجود )   
إف العقل ٰبكم بأف اللطف على اهلل واجب.. واف وجود اإلماـ لطف.. وانو ال بد إف  "العقليْب( وقاؿ:

يكوف معصوما... واف العصمة ال تعلم إال من جهتو... واف اإلٝباع واقع على عدـ عصمة غّب 
 996. "صاحب الزماف .. فيثبت وجوده عليو السالـ 

... وال  لقد عرفتَ  "لصدر: وقاؿ السيد ٧بمد صادؽ ا    إف األمة ُب حاجة ماسة إىل أماـ معصـو
شك إف ىذه ا٢باجة ليست خاصة بوقت دوف وقت أو عصر دوف عصر، فالضرورة إذا تلجئنا إف نؤمن 

 997.  "بوجود اإلماـ ا٤بهدي.. إذ ليس ٜبة أماـ يدعى وجوده سواه.. وىذه حقيقة واضحة

                                                                                                                                            
999

 50، ص أعالـ الدين ُب صفات ا٤بؤمنْب، الديلمي  -  

994
 والدة ا٤بهدي. .بابتاريخ مواليد األئمة ووفياهتم، البغدادي  -  

995
 الفصل السادس  ،الباب ا٢بادي عشر، العالمة ا٢بلي  -  

996
  59، ج ٕبار األنواراجمللسي،  -  

997
 07، ص ةيالشيعة اإلمام ،الصدر -  
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 "ضرورة وجود ولد لإلماـ لكي تستمر اإلمامة ُب عقبو ":واعتمد بعض ا٤بتكلمْب على مبدأ   
لالستدالؿ على وجود ولد لإلماـ ا٢بسن العسكري . ونقل الشيخ الطوسي عن اإلماـ علي بن موسى 

وابطل بذلك قوؿ من قاؿ :)ال  "ال ٲبوت حٌب يرى ولده من بعده األمرإف صاحب ىذا  "الرضا قولو:
   998ولد أليب ٧بمد العسكري( .

 طلب الثاين: خطوات نقلية عل  رريق العقلادل

على وجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ليس  "الدليل العقلي "من القوؿ : إف  ىنا وال بد    
ىو يعتمد على مقدمات  وإ٭بادليال عقليا ٧بضا ، ٕبيث يستطيع أي عاقل ٦برد إف يتوصل إليو تلقائيا ، 

إف القوؿ بغيبة صاحب الزماف مبِب على القوؿ بإمامة  :"نقلية عديدة. وقد قاؿ الشيخ الصدوؽ 
ٗبناقشة  إلماميوف ولذلك فقد قاـ ا٤بتكلموف ا 999.  "آبائو... واف ىذا باب شرعي ، وليس بعقلي ٧بض

لٍب كانت بينهم وبْب عامة ا٤بسلمْب ا ،كالعصمة وغّبىا من نقاط ا٣بالؼ  " الدليل العقلي "كل فقرات 
وسائر الفرؽ الشيعية ، وباألخص الزيدية والواقفية الذين كانوا يؤمنوف بنظريات مهدوية أخرى ، والذين  

 كانوا من أشد خصـو الشيعة االثِب عشرية ُب عصر ا٢بّبة.

 ومن ىنا فقد كانت احملطة األوىل ُب االستدالؿ النقلي على طريق العقل ىي:   

على  إلثبات ىذه ا٤بقدمة ،)الصدوؽ(  وقد اعتمد علي بن بابويو القمي . ضرورة وجود اإلمام - 1  
بعدـ جواز بقاء األرض  :٦بموعة كبّبة من األحاديث ، ونقل عن اإلماـ الباقر والصادؽ أحاديث تقوؿ

 انو تركو بغّب واف آخر من ٲبوت اإلماـ لئال ٰبتج أحد على اهلل "أو بغّب أماـ عادؿ  ،بغّب أماـ
   902."حجة

إف اهلل أجل واعظم من إف يَبؾ األرض  "عن أىب عبد اهلل )ع( انو قاؿ: ٧بمد الصدوؽكما روى ابنو    
وجود العامل ا٢بي الظاىر ُب األرض لكي "  وأضاؼ إليها حديثا آخر حوؿ ضرورة  909. "بغّب عدؿ

                                                 
998

 995و  999الطوسي، الغيبة، ص  -  
999

 69، ص إكماؿ الدين، الصدوؽ  -  

902
 960 - 962و  957، ص اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة الصدوؽ،  -  

909
 009، ص إكماؿ الدين، الصدوؽ -  
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إف األرض لو خلت طرفة عْب من  ". وروى عن أىب عبد اهلل قولو: "يفزع إليو الناس ُب حال٥بم وحرامهم
 900.  "حجة لساخت بأىلها

ما تزاؿ األرض هلل فيها حجة يعرؼ ا٢بالؿ وا٢براـ ويدعو  "وروى الطربي عن أىب عبد اهلل انو قاؿ:    
 909. "الناس إىل سبيل اهلل عز وجل

ىي إثبات اإلمامة ُب أىل البيت  ،طوة الثانيةوكانت ا٣ب.  ة الرسوؿ )ص(َب إثبات اإلمامة ُب ع -0   
ٌب َب آٍل تارؾ فيكم الثقلْب كتاب اهلل وع "وذلك استنادا إىل ا٢بديث النبوي الشريف الذي يقوؿ: ،)ع(

 "العَبة". و٤با كاف لفظ : "أىل بيٍب ، وٮبا ا٣بليفتاف من بعدي واهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض 
الرسوؿ ، فقد ًب اللجوء ، كما يقوؿ الصدوؽ ، إىل العقل والتعارؼ والسّبة ُب  عاما يشمل ٝبيع أقرباء

منهم دوف  األتقياءأراد علماء العَبة دوف جها٥بم، والربرة  تفسّب ا٢بديث ٗبا يدؿ على إف الرسوؿ األكـر
ويل األمر وأ ؿوروى الطربي  حديثا ُب تفسّب قولو تعاىل :)أطيعوا اهلل أطيعوا الرسو  904الفساؽ والظا٤بْب.

 905أف ا٤براد هبم : األئمة من ولد علي وفاطمة إىل إف تقـو الساعة. ، ب59النساء  منكم(

وذلك بإثبات النصوص عليو با٣بالفة واإلمامة . إثبات إمامة أمري ادلؤمنني )ع( ونفي مهدويته -9   
اعتمادا على موتو الظاىر  وذلك -كما قاؿ السبئية   -من رسوؿ اهلل )ص( . ونفي القوؿ ٗبهديتو وغيبتو 

   906والشهّب ورفض التفسّبات الباطنية .

 .إثبات اإلمامة يف أبناء علي -4   

، وكذلك نفي  نفي اإلمامة وادلهدوية عن دمحم بن احلنفية و . إثبات اإلمامة لعلي بن احلسني -5   
الشيعة الكيسانية  ىاإلمامة وا٤بهدوية والغيبة عن أىب ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية ، اللذين ادع

 907. ٥بما ذلك

                                                 
900

 029و 995، علل الشرائع، ص  الصدوؽ -  
909

 099، ص دالئل اإلمامة، الطربي -  
904

 902الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
905

  099، ص دالئل اإلمامة، الطربي -  
906

  998الطوسي، الغيبة، ص  -  
907

، والصدوؽ، إكماؿ  998، والطوسي، الغيبة، ص  972و 94الصفار، بصائر الدرجات، ا٤بختصر، ص  -  
 999، وابن بابويو، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  96الدين، ص 
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الذين ادعى بعضهم كمحمد بن عبد اهلل )ذي النفس الزكية( اإلمامة  نفي إمامة أبناء احلسن -6   
 ا٢بسْب فقط ، وذلك بناء على تفسّب قولو تعاىل : وا٤بهدوية ، وحصر اإلمامة بدال من ذلك ُب أبناء
 908 . 75األنفاؿ  )وأولوا األرحاـ بعضهم أويل ببعض ُب كتاب اهلل(

، وذلك اعتمادا على تفسّب قولو  عدم جواز اجتماع اإلمامة يف أخوين بعد احلسن واحلسني -7   
)الكلمة( : اإلمامة ، وا٤بقصود من  بأف ا٤بقصود من ،08الزخرؼ  تعاىل :) وجعلها كلمة باقية ُب عقبو(

الضمّب ا٤بتصل بالعقب : ىو ا٢بسْب بن علي ، وعدـ جواز رجوع اإلمامة إىل أخ أو ابن عم وضرورة 
وقد ًب اعتماد ىذا القانوف من اجل نفي إمامة زيد بن علي وأبنائو  909 انتقا٥با من الوالد إىل الولد.

 ر اإلمامة ُب اإلماـ ٧بمد الباقر وابنو جعفر الصادؽ .الذين ادعوا ا٤بهدوية أو ادعيت ٥بم ، وحص

، وذلك خالفا للشيعة الناووسية الذين أنكروا وفاة  إثبات إمامة الصادق ونفي مهدويته -8   
 992 الصادؽ وادعوا مهدويتو وغيبتو .

إلمامة ، وذلك خالفا للشيعة اإل٠باعيلية الذين ساقوا ا إثبات إمامة الكاظم ، ونفي مهدويته -9   
فطح ، وخاصة الفريق الذي األبعد الصادؽ ُب ولد إ٠باعيل ، أو الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد اهلل 

وقد قاـ علي بن   فطح( وادعى مهدويتو وغيبتو.األقاؿ بوجود ولد مستور لو ىو )٧بمد بن عبد اهلل 
فطح األو ، ونفي إمامة عبد اهلل بابويو القمي بإيراد عدة روايات حوؿ إمامة الكاظم والنص عليو من أبي

وإبطاؿ إمامة إ٠باعيل الذي توُب ُب حياة اإلماـ الصادؽ ، وذلك من اجل حصر اإلمامة ُب الكاظم 
  999ونزعها من أبناء إ٠باعيل الذين ادعوا توارث اإلمامة فيهم وادعوا ظهور ا٤بهدي من بْب صفوفهم.

ن اإلماـ علي بن موسى الرضا تؤكد وفاة أبيو وتنفي وقاـ ابنو الشيخ الصدوؽ بإيراد ٦بموعة روايات ع

                                                 

908
 982 - 979الصدوؽ ابن بابويو، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  

909
 ا٤بصدر نفسو. -  

992
، والطوسي، الغيبة  997، والصدوؽ ، إكماؿ الدين، ص  999التبصرة من ا٢بّبة، ص ابن بابويو، اإلمامة و  -  

 98، ص 
999

 027الصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  
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 ، مهدويتو الٍب قاؿ هبا )الواقفية( الذين رفضوا االعَباؼ بوفاة الكاظم وقالوا هبروبو من سجن الرشيد
   990وغيبتو عن األبصار استعدادا للظهور ُب ا٤بستقبل.

كالرضا وا١بواد وا٥بادي والعسكري ، حٌب تصل إىل )اإلماـ الثاٍل   إثبات إمامة بقية األئمة -11   
 .عشر : ٧بمد بن ا٢بسن العسكري(

ة ُب ذلك يالٍب قاؿ هبا قسم من الشيعة اإلمام ، نفي إمامة ومهدوية دمحم بن علي اذلادي -99   
القوؿ ٕبياتو وغيبتو وأصروا على  ،الزماف وىم )احملمدية( الذين رفضوا االعَباؼ بوفاتو ُب حياة أبيو

على  ،ُب إبطاؿ ىذا القوؿ ومهدويتو ، وذلك اعتمادا على وصية أبيو إليو . وقد اعتمد الشيخ الطوسي
 999للضروريات.   موت السيد ٧بمد، الظاىر ، واعترب إنكاره إنكاراً 

على طريق إثبات  ضرورياً ، حيث كاف ذلك  إثبات إمامة احلسن العسكري ، ونفي مهدويته - 11   
. وقد توقف الشيخ الطوسي عند ىذه النقطة ملياً ، وجاء بعدة ( ٧بمد ا٤بفَبض ) اإلمامة وا٤بهدوية البنو

روايات عن اإلماـ ا٥بادي يثبت فيها اإلمامة والوصية للعسكري. ونقل حديثا يتضمن حدوث البداء هلل 
واعتمد الطوسي ُب عملية إثبات إمامة  994.ُب إمامة ٧بمد بن علي ونقلها إىل أخيو ا٢بسن العسكري 

العسكري على ٦بموعة من )ا٤بعاجز( الٍب رواىا أبو ىاشم ا١بعفري ، والٍب تدور حوؿ ٧بور )علم اإلماـ 
بالغيب( . وكاف ال بد من إثبات وفاة اإلماـ العسكري اعتمادا على الظاىر ، ونفي مهدويتو وغيبتو ، 

ـ بعد الوفاة ، وذلك لقطع الطريق على الذين قالوا بغيبة اإلماـ ا٢بسن وتأويل األحاديث الٍب تدعي القيا
 995ومهدويتو . 

وقد اعتمدت ىذه العملية على إسقاطو من أىلية اإلمامة  نفي إمامة جعفر بن علي اذلادي . -11   
   996فضال عن ا٤بهدوية ، وذلك باهتامو بشرب ا٣بمر والفسق والفجور والكذب .

                                                 

990
 99الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

999
  902، ص الغيبة، الطوسي  -  

994
 909ا٤بصدر، ص  -  

995
 904 - 900ا٤بصدر، ص   -  

996
 996و  999والطوسي، الغيبة، ص  999و 42ن، ص الصدوؽ، إكماؿ الدي -  
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الذين قالوا بإمامة جعفر بن علي بعد وفاة أخيو  (الفطحية)لطوسي ُب مناقشة الشيعة واعتمد الشيخ ا   
استمرارىا ُب األعقاب وأعقاب ضرورة و ، ا٢بسن العسكري ، على مبدأ الوراثة العمودية ُب اإلمامة 

امة جعفر بن ، لكي ينفي إماألعقاب أبدا إىل يـو القيامة ، وعدـ جواز انتقا٥با إىل االخوة أو أبناء العم 
 997علي ا٥بادي. 

وكاف ال بد من إثبات ىذا ا٤ببدأ ، ُب الطريق إىل . ضرورة استمرار اإلمامة إىل يوم القيامة -11   
القوؿ بوجود )ابن ا٢بسن( وذلك ردا على الفرقة الٍب قالت بانقطاع اإلمامة بعد وفاة اإلماـ ا٢بسن 

على ىؤالء بإيراد حديث عن رسوؿ اهلل )ص( يذكر فيو العسكري ، وقد قاـ علي بن بابويو القمي بالرد 
واعتمد الشيخ  998استمرار اإلمامة ُب أىل البيت إىل يـو القيامة ، وعدـ توقيتها لفَبة ٧بددة فقط .

( ُب عملية االستدالؿ العقلي على : من إا٤بفيد على عدـ جواز خلو األرض من حجة )أي  ماـ معصـو
 )ع( اإلماـ الصادؽوروى الطوسي حديثا عن  999هدي ا٤بنتظر(.وجود اإلماـ )صاحب الزماف ا٤ب

ٛبسك الكراجكي بضرورة استمرار و  942 . "إف األرض لو بقيت بغّب أماـ ساعة لساخت ":يقوؿ
ُب االستدالؿ على  اإلمامة ُب أىل البيت ، وعدـ جواز خلو الزماف من أماـ ، بعد وفاة العسكري ،

 949وعدـ استحقاؽ غّبه لإلمامة. ضرورة وجود )اإلماـ صاحب الزماف( 

( ىي نفي وفاتو ، ابن ا٢بسنوكانت ا٣بطوة األخّبة ُب عملية إثبات وجود )قائم. نفي وفاة ال -11   
وتأويل األحاديث الكثّبة الٍب كانت متداولة ُب تلك األياـ ، والٍب تتحدث عن وفاة القائم وقيامو بعد 

عليو ، وطبقها آخروف  (مهدوية ا٢بسن العسكري)ظرية ا٤بوت ، وىي األحاديث الٍب طبقها أصحاب ن
بعض تلك الروايات وقد ذكر الطوسي  . وسيحٓب ويظهر ُب ا٤بستقبل ،انو ولد ومات :فقالوا ،على ابنو

                                                 
997

 996الطوسي، الغيبة، ص  -  

998
  099الصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  

999
 420ا٤بفيد، الفصوؿ ا٤بختارة، ص  -  

942
 909الطوسي، الغيبة، ص  -  

949
 049، ص الربىاف على صحة طوؿ عمر صاحب الزماف، الكراجكي -  
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:)الغيبة( ومل يضّعفها ، ولكنو أّو٥با ٗبوت ذكره ، وأشار إىل ضرورة التوقف فيها والتمسك ٗبا ُب كتاب
.  940 ىو معلـو

، الذي يقدمو ا٤بتكلموف كأوؿ وأىم دليل على وجود )٧بمد بن  "الدليل العقلي"فقرات  ىذه ىي   
نظرية اإلمامة اإل٥بية ألىل البيت القائمة على العصمة و " ا٢بسن العسكري ( وٲبكن تلخيصو ُب: 

وعدـ جواز ا١بمع بْب  " الوراثة العمودية". وىو يَبكز أساسا على مبدأ  "النص والوراثة العمودية
فذىبوا إىل القوؿ ، ة الفطحية الذين مل يؤمنوا هبذا ا٤ببدأ ياألخوين ُب اإلمامة ، خالفا للشيعة اإلمام

رغم  بإمامة جعفر بن علي ومل يشاركوا )االثِب عشرية( بالقوؿ بوجود )ابن مغمور للحسن العسكري( .
 إٲباهنم بعدد كبّب من تلك ا٤بقدمات النظرية.

 بحث الثاين :ادل

 ابن للعسكريعل  وجود  النقلالدليل 

 

، على  النقليعتمد االستدالؿ على وجود اإلماـ الثاٍل عشر )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( بالدليل    
القرآف الكرَل ، و األحاديث الواردة عن الرسوؿ األعظم )ص( واألئمة من أىل البيت )ع( حوؿ التبشّب 

 سم إىل عدة أقساـ رئيسية:با٤بهدي ا٤بنتظر ، وىي تنق

 القسم األول: القرآن الكرمي

،  كبّباً   علواً  ن  ولتعلُ قولو تعاىل: )وقضينا آيل بِب إسرائيل ُب الكتاب، لتفسدف  ُب األرض مرتْب،  -9   
فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالؿ الديار ، ٍب رددنا لكم الكرة 

  949عن أىب عبد اهلل )ع( : أهنا نزلت ُب القائم . روى الكليِب ، حيث  6 – 4اإلسراء  م ..(عليه

وقد روى  ،948البقرة  أينما تكونوا يأت بكم اهلل ٝبيعا( ،قولو تعاىل :) فاستبقوا ا٣بّبات - 0   
   944الكليِب عن أىب جعفر )ع( إف ا٤بخاطب هبا أصحاب القائم . 

                                                 
940

 080 - 062الطوسي، الغيبة، ص  -  
949

 975، الروضة، ص الكاُب، الكليِب  -  
944

 66، ص  9، والعياشي، التفسّب ، ج  062ا٤بصدر نفسو ، ص  -  
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وقد روى الكليِب أيضا : أهنا تعِب خروج  ،59فصلت  حٌب يتبْب ٥بم انو ا٢بق(قولو تعاىل :)  -9   
    945القائم من عند اهلل .

روى الكليِب : إف ذلك عند خروج  ، وقد 88ص  نبأه بعد حْب ( ن  مُ قولو تعاىل :) ولتعلَ  -4   
القائم ذىبت دولة إذا قاـ ،أي   89اإلسراء  وقولو تعاىل:) وقل جاء ا٢بق وزىق الباطل( القائم.
   946الباطل.

قولو تعاىل:) فلما أحسوا بأسنا إذا ىم منها يركضوف ، ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيو  -5   
. وقد روى الكليِب عن أىب جعفر )ع( انو قاؿ: إذا قاـ  99 – 90األنبياء  ومساكنكم لعلكم تسألوف(

.. فإذا نزؿ ٕبضرهتم أصحاب القائم طلبوا األماف القائم وبعث إىل بِب أمية بالشاـ ىربوا إىل ال رـو
والصلح فيقوؿ أصحاب القائم : ال نفعل حٌب تدفعوا إلينا من قبلكم منا فيدفعوهنم إليهم ، فذلك 
قولو:)ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيو ..( قاؿ : ويسأ٥بم عن الكنوز ، وىو أعلم هبا ، فيقولوف:) يا 

    947ْب ، فما زالت تلك دعواىم حٌب جعلناىم حصيدا خامدين ( بالسيف.ويلنا انا كنا ظا٤ب

وذلك بظهور القائم، كما يقوؿ علي بن ،  75مرَل  قولو تعاىل :) حٌب إذا رأوا ما يوعدوف( -6   
   948إبراىيم القمي ُب تفسّبه.

القائم من  أي صيحة، 40ؽ  قولو تعاىل:) يـو يسمعوف الصيحة با٢بق ذلك يـو ا٣بروج (  - 7   
   949السماء . 

: إف ، قاؿ الصدوؽ وا٣بزاز 99التوبة  قولو تعاىل :) ليظهره على الدين كلو ولو كره ا٤بشركوف( - 8    
 952 ا٤بقصود ىو ا٤بهدي من ولد فاطمة .

 .55النور قولو تعاىل:) وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصا٢بات ليستخلفنهم ُب األرض(  - 9    

                                                 
945

 990، الروضة، ص الكاُب، الكليِب  -  
946

 042 – 099ا٤بصدر نفسو، ص   -  
947

 44ا٤بصدر نفسو، ص  -  
948

 992، ص  0القمي ، التفسّب، ج  -  
949

 907ا٤بصدر نفسو، ص  -  

952
 077، وا٣بزاز ، كفاية األثر، ص  978الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
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 قولو تعاىل :) ونريد إف ٭بن على الذين استضعفوا ُب األرض و٪بعلهم أئمة و٪بعلهم الوارثْب (  - 92    
 .5القصص 

ويستدؿ هبا على وجود  تُأّوؿ با٤بهدي القائم . ، واف مل تكن صرٰبة ، إال اهنا وكل ىذه اآليات   
 ال غّبه. ووالدة )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( بعد إثبات أنو )ا٤بهدي القائم( 

  

 القسم الثاين: األحاديث :

وذلك مثل:)ا٤بهدي ٱبرج ُب آخر الزماف( و) ابشروا   الرواايت الواردة حول ادلهدي والقائم . -1   
با٤بهدي...( و )القائم ال يقـو حٌب ينادي منادي السماء...( و) ال تذىب الدنيا حٌب يلي ىذه األمة 

) ا٤بهدي من ولد فاطمة( و ) ا٤بهدي من ولد ا٢بسْب(.. وىي رجل من أىل بيٍب يقاؿ لو ا٤بهدي( و 
روايات كثّبة يرويها الكليِب ُب )الكاُب( والنعماٍل ُب :)الغيبة( والصدوؽ ُب )إكماؿ الدين( والطوسي 

، وىي واف كانت عامة غّب ٧بددة بشخص معْب إال إف كثّبا من  ُب )الغيبة( وا٤بفيد ُب :)اإلرشاد(
يستخلصوف منها دليال على وجوده ووالدتو ، وذلك بعد إضافة  ،ماـ الثاٍل عشرا٤بؤلفْب حوؿ اإل

    959روايات أخرى عن اإلماـ ا١بواد واإلماـ ا٥بادي: إف ا٤بهدي من أوالدٮبا.

 

وذلك مثل :) ا٤بهدي من ولدي تكوف لو غيبة وحّبة( . الواردة حول الغيبة والغائبالرواايت  -0  
و) إف الثابتْب على القوؿ با٤بهدي ُب زماف غيبتو ألعز من الكربيت األٞبر ( و ) ا٤بهدي.. لو غيبة 

من  األمروحّبة تضل ا٣بلق عن أدياهنم ( و ) للقائم منا غيبة أمدىا طويل ( و ) ال بد لصاحب ىذا 
غيبتْب إحداٮبا تطوؿ حٌب  األمرئم غيبة قبل ظهوره( و ) إف لصاحب ىذا عزلة أو غيبة( و ) إف للقا

يقوؿ بعضهم مات ، وبعضهم يقوؿ : قتل ، وبعضهم يقوؿ: ذىب ، فال يبقى على أمره من أصحابو 
 إال نفر يسّب (.

 وقد اٚبذ القائلوف بوجود اإلماـ الثاٍل عشر )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( من تلك األحاديث دليال   
لو مل يكن يروى ُب الغيبة إال ىذا  "على صحة نظريتهم ، وقاؿ ٧بمد بن أىب زينب النعماٍل ُب )الغيبة(:

                                                 
959

  077، و ا٣بزاز ، كفاية األثر، ص  978الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
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نقل الشيعة لتلك الروايات الٍب  ،واعترب الصدوؽ  950.  "ا٢بديث )األخّب( لكاف فيو كفاية ٤بن تأملو
النص وا٣بلف بعد  وقاؿ: إف عدـ ظهور  959 دليال على صحتها. ،تتحدث عن )الغيبة( قبل وقوعها

وغيبة اإلماـ ا٤بهدي واختفاء شخصو ، واختالؼ الشيعة ووقوع ا٢بّبة من أمره ، كما  ،ا٢بسن العسكري
 954جاء ُب الروايات ا٤باضية دليل على )كوف ا٤بهدي ووجوده وغيبتو( . 

إف موضع االستدالؿ من ىذه األخبار ما تضمن ا٣برب بالشيء  "وقاؿ الشيخ الطوسي ُب )الغيبة(:   
قبل كونو ، فكاف كما تضمنو ، فكاف ذلك داللة على صحة ما ذىبنا إليو من إمامة ابن ا٢بسن ، ألف 
العلم ٗبا يكوف ال ٰبصل إال من جهة عالـ الغيوب ، فلو مل يُرَو إال خرب واحد ووافق ٨بربه ما تضمنو 

ما ظهر  ،إف ما يدؿ على إمامة ابن ا٢بسن وصحة غيبتو "وقاؿ أيضا: 955 . "افياا٣برب لكاف ذلك ك
ف لصاحب ىذا األمر غيبة ، أمن  ،قبل ىذه األوقات بزماف طويل ،وانتشر من األخبار الذائعة عن آبائو

وما ٯبري فيها من االختالؼ وٰبدث فيها من ا٢بوادث ، وانو يكوف لو غيبتاف إحداٮبا  ،وصفة غيبتو
وؿ من األخرى.. واف األوىل يُعرؼ فيها خربه ، والثانية ال يُعرؼ فيها أخباره.. فوافق ذلك ما تضمنو أط

األخبار، ولوال صحتها وصحة إمامتو ٤با وافق ذلك ، وال يكوف ذلك إال بإعالـ اهلل تعاىل على لساف 
 956. "نبيو

  

النيب )ص(:) يكوف بعدي اثنا  وذلك مثل حديث. الرواايت الواردة حول االثين عشر إماما -1   
ظاىرا حٌب ٲبضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش( أو ) يلي ىذه  أمٍبعشر خليفة( أو ) ال يزاؿ أمر 

وىذه  األمة اثنا عشر.. كلهم من قريش ال يرى مثلو( أو ) يكوف بعدي اثنا عشر أمّبا كلهم من قريش(.
نقل ٨بالفونا من أصحاب  "وؽ وقاؿ تعليقًا عليها:روايات كلها من طرؽ أىل السنة ، وقد رواىا الصد

ا٢بديث نقال ظاىرا مستفيضا من حديث جابر بن ٠برة السوائي عن رسوؿ اهلل... وقد أخرجت طرؽ 

                                                 
950

 996النعماٍل، الغيبة، ص  -  
959

 99الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
954

 999ا٤بصدر ، ص  -  
955

 929الطوسي، الغيبة، ص  -  
956

 992ا٤بصدر نفسو، ص  -  
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ة عن النيب واألئمة بذكر األئمة االثِب عشر يىذا ا٢بديث... فدؿ على إف األخبار الٍب ُب أيدي اإلمام
  957 . "صحيحة أخبار

 958الكليِب ُب )الكاُب( والطوسي ُب )الغيبة( .  كما رواىا   

منها حوايل  ُب )الكاُب( أما الروايات الشيعية الواردة حوؿ موضوع )االثِب عشرية( فقد ذكر الكليِب   
سبع عشرة رواية ، وذكر الصدوؽ ُب )إكماؿ الدين( حوايل بضع وثالثْب رواية.. وروى ا٣بزاز ُب 

" وذلك · ئمة االثِب عشر( حوايل مائٍب رواية ، وقاؿ عنها : أهنا متواترة )كفاية األثر ُب النص على األ
لعدـ إمكانية اتفاؽ صحابة رسوؿ اهلل وخيار العَبة والتابعْب الذين يُنقل عنهم شطرا من الروايات على 

 959 . "الكذب

االثِب عشر ُب قائمة ُمعد ة وتعتمد النظرية االثِب عشرية حسب الرواية الشيعية الٍب تذكر أ٠باء األئمة    
من قبل ، على كتاب سليم بن قيس ا٥باليل الذي يقوؿ : إف الشيعة كانوا ٰبتفضوف بالقائمة االثِب 

 عشرية ُب بيوهتم خالؿ القروف الثالثة السابقة.

ن انو ليس بْب ٝبيع الشيعة ٩بن ٞبل العلم ورواه ع "وقد قاؿ ابن أىب زينب النعماٍل عن كتاب سليم:   
األئمة خالؼ ُب إف كتاب سليم بن قيس ا٥باليل أصل من كتب األصوؿ الٍب رواىا أىل العلم وٞبلة 

 962 . "حديث أىل البيت وأقدمها ، وىو من األصوؿ الٍب يرجع إليها الشيعة ويعّوؿ عليها

د ووالدة على وجو  دليالً  "متواترة"اٚبذ الصدوؽ وسائر ا٤بتكلمْب من تلك الروايات الٍب اعتربوىا و    
خرَب بو من 90)اإلماـ الثاٍل عشر ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( من حيث انو ال بد إف يكمل الرقم )

ُ
( ا٤ب

قبل ، ومن دونو يصبح عدد األئمة )أحد عشر( خالفاً لألحاديث ، ومن حيث إف الروايات قد جاءت 
ومل يظهر واحد منهم ،  بأف )ا٤بهدي( من أىل البيت ومن ولد ا٢بسْب ، وقد مضى األئمة األحد عشر

 969 فتحتم : انو ا٤بهدي الذي سوؼ يظهر وٲبأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا .

                                                 
957

 68 - 67الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

958
 92 - 88، ص الغيبة،والطوسي  594 – 505، ص  9، ج لكاُب، االكليِب  -  

959
 77ا٣بزاز، كفاية األثر، ص  -  

962
 77النعماٍل، الغيبة، ص  -  

969
    66الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
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ف أة( على : يواعترب الطوسي إٝباع الطائفتْب ا٤بختلفتْب والفرقتْب ا٤بتباينتْب : )العامة( و )اإلمام    
دليل على والدة )صاحب الزماف( وصحة األئمة بعد النيب )ص( اثنا عشر ، ال يزيدوف وال ينقصوف، 

    960."إف الشيعة يرووف تلك األخبار على وجو التواتر خلفاً عن سلف"غيبتو ، وقاؿ: 

 

وإضافة إىل ذلك توجد ُب الَباث الشيعي اكثر من سبعْب رواية عن . ادلهدي اإلمام الثاين عشر -4   
ئم( بصراحة : انو )اإلماـ الثاٍل عشر أو أىل البيت )ع( تتحدث عن )ا٤بهدي والقاو رسوؿ اهلل )ص( 

التاسع من ولد ا٢بسْب ( وبعضها يذكره باالسم الصريح الكامل ، وبعضها يكتفي باإلشارة إليو بالكنية 
إف خلفائي " واللقب . ومن تلك الروايات ما ذكره الصدوؽ ُب :)إكماؿ الدين( عن رسوؿ اهلل )ص(:

 969 ثنا عشر أو٥بم أخي وآخرىم ولدي ا٤بهدي(.وأوصيائي وحجج اهلل على ا٣بلق بعدي ا

إف اهلل عز وجل اختار... من علي ا٢بسن وا٢بسْب ، واختار من ا٢بسْب األوصياء  "وما عنو أيضا:    
   964من ولده... تاسعهم قائمهم( .

آٍل فكرت ُب مولود يكوف من ظهري ا٢بادي عشر من ولدي ىو  "وما عن أمّب ا٤بؤمنْب )ع( :   
 965 ."ا٤بهدي 

التاسع من ولدي ...ىو قائمنا أىل البيت يصلح اهلل تبارؾ وتعاىل  "وما عن ا٢بسْب بن علي )ع( :  
   966. "أمره ُب ليلة واحدة

إف الغيبة ستقع بالسادس من ولدي ، وىو الثاٍل عشر من األئمة ا٥بداة " وما عن أىب عبد اهلل )ع(:  
   967. "بقية اهلل ُب األرض وصاحب الزماف وآخرىم ،أو٥بم أمّب ا٤بؤمنْب ، بعد رسوؿ اهلل

  968. "إف القائم ىو... الرابع من ولدي  "وما عن اإلماـ الرضا )ع(:   
                                                 

960
  922و  88الطوسي، الغيبة، ص  -  

969
 082الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

964
 089ا٤بصدر، ص  -  

965
 089ا٤بصدر ص   -  

966
 996ا٤بصدر، ص  -  

967
 940ا٤بصدر نفسو، ص  -  
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اإلماـ بعدي ٧بمد ابِب ، وبعده ابنو علي ، وبعد علي ابنو ا٢بسن ، وبعد ا٢بسن  "وما عنو أيضا:    
 969. "ابنو ا٢بجة القائم ا٤بنتظر

 972". إف اإلماـ بعدي ا٢بسن ابِب وبعد ا٢بسن ابنو القائم  ": وما عن اإلماـ ا٥بادي )ع(    

انو دخل على فاطمة الزىراء ُب حياة رسوؿ  ،جابر بن عبد اهلل األنصاري ، وما عن أىب عبد اهلل عن   
اهلل ليهنئها بوالدة ا٢بسْب ، فرأى ُب يدىا لوحا أخضر ، ورأى فيو كتابا شبو نور الشمس ، فسأ٥با عن 

 وأ٠باءفيو اسم أىب واسم بعلي واسم ابِب  ، لو : ىذا اللوح أىداه اهلل إىل رسوؿ اهلل ذلك فقالت
فأعطانيو أيب ليسرٍل بذلك... وكاف فيو أ٠باء األئمة االثِب عشر واحدا واحدا ..  ، األوصياء من ولدي

   979. "يبعثو اهلل رٞبة للعا٤بْب واف األخّب منهم )ـ ح ـ د (

 ،وىناؾ أحاديث أخرى تؤكد على ضرورة وجود ا٢بجة ُب األرض .  األر حتمية وجود احلجة يف -5
من مات بغّب أماـ  "ُب كتب السنة : )ص( وعدـ جواز خلوىا من اإلماـ ، مثل ما يروى عن رسوؿ اهلل

من  :"وما عن اإلماـ الصادؽ "مات ميتة جاىلية ، ومن نزع يداً من طاعة جاء يـو القيامة ال حجة لو
الذي يرويو سليم بن قيس ُب كتابو ، والصدوؽ والكليِب  "مات وىو ال يعرؼ إمامو مات ميتة جاىلية

 ٤.970بفيدواوالنعماٍل 

لن ٚبلو األرض  "عن اإلماـ الصادؽ : ،وا٢بديث اآلخر الذي يرويو كل من الربقي والصدوؽ وا٤بفيد    
، وإذا نقصوا قاؿ: قد نقصوا ، وإذا جاؤا بو من رجل يعرؼ ا٢بق ، فإذا زاد الناس فيو قاؿ: زادوا 

     979".صدقهم ، ولو مل يكن ذلك كذلك مل يعرؼ ا٢بق من الباطل

إف اهلل جل وعز ، أجل واعظم من إف يَبؾ األرض بغّب " وما يروى أيضا عن اإلماـ الصادؽ من    
 974.والذي يرويو كٌل من الصفار  والكليِب  والصدوؽ  "أماـ 

                                                                                                                                            
968

 979ا٤بصدر نفسو، ص  -  
969

 970ا٤بصدر نفسو، ص  -  
972

 980ا٤بصدر نفسو، ص  -  
979

 507، ص  9، والكاُب، ج 925ا٤بصدر نفسو، ص  -  
970

 ،  909ص  ، الغيبة، والنعماٍل  ،976ص  9ج ، الكاُب، والكليِب  ، 499ص  ،إكماؿ الدين، الصدوؽ  -  
 984ص  ،والرسائل ، 068ص ، االختصاص ،  وا٤بفيد

979
 089ص  ،االختصاص، وا٤بفيد  ، 022ص  9علل الشرائع ج، والصدوؽ ، 095ص  ،احملاسن، الربقي  -  
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ما ترؾ اهلل عز وجل األرض بغّب أماـ قط منذ قبض آدـ )ع(  "نو أيضا ، من انو قاؿ:وما يروى ع   
حقًا على اهلل عز ، يهتدى بو إىل اهلل عز وجل ، وىو ا٢بجة على العباد ، من تركو ضّل ومن لزمو ٪با

لو خلت األرض طرفة عْب من حجة  قاؿ:"وما يروى أيضا عن اإلماـ الصادؽ من انو  . "وجل
 975.والذي يرويو الصفار والكليِب  والنعماٍل  والصدوؽ  " بأىلهالساخت 

 

كاف يتألف من عدة ٦باميع من اآليات والروايات الٍب تتحدث عن القائم   " الدليل النقلي"إذف فاف    
وا٤بهدي بصورة عامة ، وتلك الٍب ٚبصصو ُب أىل البيت وُب أوالد اإلماـ علي )ع( وُب أوالد السيدة 
فاطمة الزىراء )ع( وُب أوالد اإلماـ ا٢بسْب وُب أوالد اإلماـ الصادؽ وُب أوالد اإلماـ ا١بواد وا٥بادي 

ثِب عشر ، وعن والدة )اإلماـ اإلإضافة إىل الروايات الٍب كانت تتحدث عن عدد األئمة ، والعسكري 
ٲباف بوالدة ووجود )اإلماـ الثاٍل عشر ا٢بجة بن اإلإىل ُب نظرىم ،  ، ا٤بهدي( وا٠بو ، وىذا ما يؤدي

وصية لو أو اإلشارة ا٢بسن العسكري( واستمرار حياتو ، بالرغم من عدـ ظهوره ُب حياة أبيو أو ال
 ا٤بباشرة منو إليو.

 

 ا٤ببحث الثالث

 (لثاين عشرالدليل التارخيي عل  والدة )اإلمام ا

  

 ابن احلسنادلطلب األول: والدة 

                                                                                                                                            

974
ص  ،إكماؿ الدين، والصدوؽ  ،978ص  9جالكاُب ، والكليِب  ،485ص  ،بصائر الدرجات، الصفار -  

009 

975
 ، 999ص  ،الغيبة، والنعماٍل  ،979ص  9ج، الكاُب ، والكليِب  ، 489ص  ،بصائر الدرجات، الصفار -  

  029ص  ،وإكماؿ الدين 997ص  ، علل الشرائع، والصدوؽ
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ولكنو  ،بأف الظاىر من حياة اإلماـ العسكري وسّبتو ينفي إف يكوف لو ولد "الدليل التارٱبي"يعَبؼ    
يقوؿ : إف الظروؼ السياسية مل تكن لتسمح للحسن العسكري بإعالف وجود ولد لو ، واف ا٣بوؼ 

ة الٍب كانت تعلم من قبل انو اإلماـ ا٤بهدي الذي سوؼ يزلزؿ عرشها ، ىو يعليو من السلطات العباس
ل التارٱبي ليذكر تفاصيل الذي اجرب اإلماـ على إخفاء أمر والدة ابنو ) ا٤بهدي ا٤بنتظر(. ٍب يذىب الدلي

 ، بصورة سرية ، والدة )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( والظروؼ الٍب أحاطت هبا ، وقصص الذين شاىدوه
 والتقوا بو ُب ٨بتلف مراحل حياتو أياـ أبيو وبعد وفاتو .

  ولدأم ال

البغدادي ُب  ، فبينما يقوؿ الشيخ األقدـ ابن أىب الثلج ابن ا٢بسنٚبتلف الروايات حوؿ اسم أـ    
)تاريخ األئمة( وا٤بسعودي ُب )إثبات الوصية( والطوسي ُب )الغيبة( واجمللسي ُب )ٕبار األنوار( : أف 

إف ا٠بها )مليكة( وىي بنت "  ا٠بها :)نرجس( يقوؿ ٧بمد بن علي الصدوؽ ُب :)إكماؿ الدين(:
لعسكري ُب ا٤بناـ فأحبتو وتزوجتو يشوعا بن قيصر ملك الرـو ُب ذلك الزماف ، وأهنا رأت اإلماـ ا٢بسن ا
حيث أرسل اإلماـ ا٥بادي  ،سراألوىربت من أبيها الذي كاف يريد تزوٯبها من ابن أخيو ، ووقعت ُب 

   976."٬باسا لشرائها من سوؽ الرقيق ُب بغداد

إهنا كانت جارية ولدت ُب بيت بعض أخوات أىب ا٢بسن علي بن ٧بمد،  "ولكن ا٤بسعودي يقوؿ :   
فلما كربت وعبلت دخل أبو ٧بمد فنظر إليها فأعجبتو ، وطلب من عمتو أف تستأذف  ،وربتها ُب بيتها

   977. "أباه ُب دفعها إليو ، ففعلت

 978".ا٢بسن العسكريىو )صقيل( وأهنا ماتت ُب حياة ها إف ا٠ب "ويقوؿ الصدوؽ ُب رواية أخرى :   
وىناؾ عدة أ٠باء أخرى يذكرىا اجمللسي ىي )سوسن( و)رٰبانة( و) ٟبط( و ينقل عن الشهيد األوؿ 

  979ُب )الدروس(: اهنا حرة واف ا٠بها )مرَل بنت زيد العلوية( . 

 اتريخ والدته

                                                 
976

 497الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
977

 995ا٤بسعودي، إثبات الوصية، ص  -  
978

 499الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

979
  490، ص  59اجمللسي، ٕبار األنوار، ج -  
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شيعة األوائل اختلفت الروايات حوؿ تاريخ مولد )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وأخذ قـو من ال   
( بعد ابن ا٢بسنبدعوى ا١بارية )نرجس( با٢بمل ، بعد وفاة اإلماـ العسكري ، وقالوا: إهنا ولدت )

   982ذلك بثمانية اشهر .

ضيف وي ػ ،ى058أو  ىػجرية 057انو ولد ُب الثامن من شهر ذي القعدة سنة  :ويقوؿ الشيخ ا٤بفيد    
: انو ولد ُب النصف من رواية أخرىكما يقوؿ ُب   989اشهر. وأربعة: انو كاف لو عند وفاة أبيو سنتاف 

وكاف سنو عند وفاة أبيو ٜباٍل  ػى 050: انو ولد سنة  ثالثةويقوؿ ُب رواية   980ػ. ى055شعباف من سنة 
أما الشيخ  984.  ػى 056شعباف سنة  8ولكن الشيخ الصدوؽ يقوؿ: إف مولده كاف ُب  989سنوات . 

دوف إف ٰبدد السنة، ويتفق ُب رواية أخرى مع  985لنصف من رمضاف .الطوسي فيقوؿ : انو ولد ُب ا
    986.ػى 055الشيخ ا٤بفيد : ُب انو ولد ُب النصف من شعباف سنة 

قوؿ انو ولد بصورة سرية )ابن ا٢بسن(  الذي تٚبتلف ىذه الروايات ُب ٙبديد تاريخ مولد ىكذا و    
 مره ٨بفيا..أوظل 

 كيفية والدته  

( على رواية )ابن ا٢بسنيعتمد الصدوؽ والطوسي وا٤بسعودي وا٣بصييب الذين يرووف قصة والدة    
 واحدة ينسبوهنا إىل حكيمة )أو خدٯبة( عمة اإلماـ العسكري ، وتقوؿ فيها: 

بعث ايّل أبو ٧بمد ا٢بسن بن علي ، فقاؿ: يا عمة اجعلي إفطارؾ ىذه الليلة عندنا فإهنا ليلة النصف " 
فقلت لو: ومن أمو؟ فقاؿ يل :  :ف ، فاف اهلل تبارؾ وتعاىل سيظهر ُب ىذه الليلة ا٢بجة ، قالتمن شعبا

 من نرجس ، قلت لو: جعلِب اهلل فداؾ ما هبا أثر ، فقاؿ: ىو ما أقوؿ لك.

                                                 
982

  994، واألشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  929النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  

989
 6ص ، رسالة مولد األئمة ، ا٤بفيد  -  

980
 058، ص  الفصوؿ ا٤بختارةا٤بفيد،  -  

989
 ا٤بصدر  نفسو -  

984
 490، ص اؿ الدينإكم، الصدوؽ  -  

985
 949، ص الغيبة، الطوسي  -  

986
 949ا٤بصدر نفسو ، ص  -  
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جاءت تنزع خفي وقالت يل: يا سيدٌب وسيدة أىلي : كيف  وجلستُ  قالت فجئت .. فلما سلمتُ " 
: بل أنت سيدٌب وسيدة أىلي ، قالت : فأنكرت قويل وقالت : ما ىذا يا عمة؟! أمسيت؟ ..فقلت ٥با

.. فقلت ٥با: يا بنية إف اهلل تعاىل سيهب لك ُب ليلتك ىذه غالما سيدا ُب الدنيا واآلخرة. قالت 
أخذت مضجعي فرقدت ، فلما  و ف فرغت من صالة العشاء اآلخرة أفطرت أفخجلت واستحيت.. فلما 

لليل قمت إىل الصالة .. ففرغت من صالٌب ، وىي نائمة ليس هبا حادث ، ٍب كاف ُب جوؼ ا
 . "فزعة وىي راقدة.. ٍب قامت فصلت ونامت .. ٍب انتبهتُ جلسُت معقبة.. ٍب اضطجعتُ 

، وىي نائمة ، فدخلِب  أتسرحافقالت حكيمة: وخرجت أتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر األوؿ كذنب " 
 ."قد قرب األمرمن اجمللس فقاؿ: ال تعجلي يا عمة فهاؾ  الشك، فصاح أبو ٧بمد )ع(

قالت : فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت: اسم اهلل عليك ، ٍب قلت ٥با: أٙبسْب " 
 ."فقلت ٥با: اٝبعي نفسك واٝبعي قلبك فهو ما قلت لك   شيئا؟ قالت: نعم ، يا عمة.

فكشفت الثوب عنو فإذا أنا بو ساجدا يتلقى األرض  ،سيدي قالت: فأخذتِب فَبة فانتبهت ٕبس" 
ٗبساجده ، فضممتو ايّل فإذا أنا بو نظيف متنظف ، فصاح يب أبو ٧بمد ىلمي ايّل ابِب يا عمة ، فجئت 
بو إليو فوضع يديو ٙبت إليتيو وظهره ووضع قدميو على صدره ، ٍب أدىل لسانو ُب فيو وأمّر يده على 

، فقاؿ: اشهد إف ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو ،  يا بِبو ، ٍب قاؿ: تكلم عينيو و٠بعو ومفاصل
واشهد إف ٧بمدا رسوؿ اهلل ، ٍب صلى على علي أمّب ا٤بؤمنْب وعلى األئمة إىل إف وقف على أبيو ٍب 

عليها ٍب قاؿ أبو ٧بمد: يا عمة اذىيب بو إىل أمو ليسلم عليها وائتيِب بو، فذىبت بو فسلم . أحجم .
 . "ورددتو فوضعتو ُب اجمللس ، ٍب قاؿ: يا عمة إذا كاف يـو السابع فأتينا

قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت ألسلم على أىب ٧بمد وكشفت السَب ألتفقد سيدي فلم أره ، " 
 .."فقلت : جعلت فداؾ ما فعل سيدي؟ فقاؿ: يا عمة استودعناه الذي استودعتو أـ موسى

اف ُب اليـو السابع جئت فسلمت وجلست ، فقاؿ: ىلمي ايّل ابِب ، فجئت قالت حكيمة: فلما ك" 
بسيدي وىو ُب ا٣برقة ، ففعل بو كفعلتو األوىل ، ٍب أدىل لسانو ُب فيو كأنو يغذيو لبنا أو عسال ، ٍب 
قاؿ: تكلم يا بِب ، فقاؿ: اشهد إف ال الو إال اهلل وثُب بالصالة على ٧بمد وعلى أمّب ا٤بؤمنْب وعلى 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم ونريد إف ٭بن على  )األئمة الطاىرين حٌب وقف على أبيو ، ٍب تال ىذه اآلية :
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الذين استضعفوا ُب األرض و٪بعلهم أئمة و٪بعلهم الوارثْب و٭بكن ٥بم ُب األرض ونري فرعوف وىاماف 
  987. "6 – 5( القصص وجنودٮبا منهم ما كانوا ٰبذروف 

هنا مل تكن إية أخرى يذكرىا الصدوؽ: إف نرجس مل يكن هبا أي أثر للحمل و وتقوؿ حكيمة ُب روا   
يا موالٌب ما أرى شيئا  "تعرؼ ذلك ، وعندما قالت ٥با حليمة إهنا ستلد ىذه الليلة استغربت وقالت:

ظهر يب األمر الذي  "حٌب إذا كاف آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة وقالت:  988".من ىذا
وتقوؿ الرواية : إف حكيمة أقبلت تقرأ على نرجس القرآف فأجاهبا ا١بنْب من بطن أمو  ."أخربؾ موالي

٩با أثار فزعها . ولكن الرواية تقوؿ: إف نرجس ُغّيبت عن حكيمة فلم   يقرأ مثلما تقرأ وسّلم عليها. ..
٧بمد ، حيث  ترىا كأنو ضرب بينها وبْب نرجس حجاب ، ٩با أثار استغراهبا وصراخها و١بوئها إىل أىب

 قاؿ ٥با: ارجعي يا عمة وستجدينها ُب مكاهنا.

ف كشف الغطاء الذي كاف بيِب وبينها ، وإذا أنا هبا وعليها من أقالت حكيمة: فرجعت .. فلم ألبث " 
 989.  "لوجهو أثر النور ما غشي بصري ، وإذا بالصيب ساجداً 

ؽ رأس الوليد ، وقوؿ ا٢بسن لطّب ٙبليق عدد من الطيور فو  :وتضيف ىذه الرواية موضوعا آخر ىو
منها: اٞبلو واحفظو ورده إلينا ُب كل أربعْب يوما ، فتناولو الطّب وطار بو ُب جو السماء ، ٩با جعل أمو 

 تبكي لفراقو .

قالت حكيمة: فقلت: وما ىذا الطّب؟ فقاؿ: ىذا روح القدس ا٤بوكل باألئمة يوفقهم ويسددىم " 
ويربيهم بالعلم . فلما كاف بعد أربعْب يوما رد الغالـ وكاف ٲبشي كأنو ابن سنتْب ، ٩با دفعها للتساؤؿ 

ف ٖبالؼ ما ينشأ غّبىم بدىشة فقاؿ ٥با أخوىا ا٢بسن: إف أوالد األنبياء واألوصياء إذا كانوا أئمة ينشئو 
ٌب عليو سنة ، واف الصيب منا ليتكلم ُب بطن أمو أٌب عليو شهر كاف كمن أ، واف الصيب منا إذا كاف 

 ."ويقرأ القرآف ويعبد ربو عز وجل وعند الرضاع تطيعو ا٤بالئكة وتنزؿ عليو صباحا ومساءا 

 ، ُب كل أربعْب يوما إىل إف رأتو رجال أهنا مل تزؿ ترى ذلك الصيب" وتواصل الرواية نقال عن حكيمة : 
فلم تعرفو ، وقالت ألبن أخيها : من ىذا الذي تأمرٍل إف اجلس بْب  ،قبل مضي أىب ٧بمد بأياـ قالئل

 . "يديو؟! فقاؿ ٥با: ىذا ابن نرجس ، وىذا خليفٍب من بعدي ، وعن قليل تفقدوٍل فا٠بعي لو أطيعي

                                                 
987

 404الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
988

 408ا٤بصدر، ص  -  
989

 406ا٤بصدر نفسو، ص   -  
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بأياـ قالئل وافَبؽ الناس كما ترى .. وواهلل آٍل ألراه قالت حكيمة: فمضى أبو ٧بمد بعد ذلك " 
خربكم، وواهلل آٍل ألريد إف اسألو عن الشيء فيبدأٍل بو أصباحا مساءا وانو لينبئِب عما تسألوف عنو ف

 992 .. "فيخرج ايّل منو جوابو من ساعتو من غّب مسألٍب  األمروانو لّبد علّي 

  والدة ال رواية الطوسي لقصة

، ولكن ال يذكر قصة الطيور وروح القدس  )ابن ا٢بسن(د الطوسي ُب :)الغيبة( قصة والدة ويور     
٧بمد وانصرفت إىل منز٥با ُب أعقاب والدة  أبا..بل يقوؿ: إف حكيمة ودعت  آيل السماءوأخذ الوليد 

٠بعت لو  ا٤بهدي ، وعندما اشتاقت لو بعد ثالثة أياـ رجعت ففتشت عنو ُب غرفتو فلم ٘بد لو أثرا وال
ىو يا عمة ُب كنف اهلل أحرزه وسَبه · ذكرا فكرىت إف تسأؿ ، ودخلت على أىب ٧بمد فبدأىا بالقوؿ: 

شيعٍب قد اختلفوا ، فأخربي الثقاة منهم ..  حٌب يأذف اهلل لو ، فإذا غّيب اهلل شخصي وتوفاٍل ورأيتِ 
خلقو وٰبجبو عن عباده فال يراه أحد وليكن عندؾ مستورا وعندىم مكتوما ، فاف ويل اهلل يغيبو اهلل عن 

 999حٌب يقدـ لو جربائيل فرسو ليقضي اهلل أمرا كاف مفعوال . 

والطلب  ،استودعناه الذي استودعتو أـ موسى "ويضيف الطوسي ُب رواية أخرى قوؿ ا٢بسن لعمتو:    
  990.  "منها إف تأٌب ُب اليـو السابع ، حيث يعود ا٤بهدي فَباه حكيمة

ُب ا٤بهد وعليو ثوب اخضر وكاف  ولدإف حكيمة دخلت بعد ثالثة أياـ فرأت ال "رواية ثالثة:ويقوؿ ُب    
٥با ويناجيها بإصبعو ، ٍب غاب بعد  نائما على قفاه غّب ٧بزـو وال مقموط ففتح عينيو وجعل يضحك

   999.. "ذلك

جاء ا٢بق وزىق  "): عند والدتو مكتوبا هديإف حكيمة وجدت على ذراع ا٤ب "ويقوؿ ُب رواية رابعة:   
منو )أي ٨بتونا( وانو رفع بينها وبْب ا٤بهدي  كما وجدتو مفروغاً   ، 88( ص الباطل إف الباطل كاف زىوقا

مع أبيو ا٢بسن كا٢بجاب ، فلم تَر أحدا ، فقالت: أين موالي؟!.. فقاؿ ٥با ا٢بسن: أخذه من ىو أحق 
منك ومنا . وعندما عادت بعد أربعْب يوما وجدت ا٤بهدي ٲبشي ُب الدار فلم تَر وجها أحسن من 

أرى من أمره ما أرى ولو أربعوف  تعجبت من ذلك وقالت:وجهو وال لغة افصح من لغتو ، وعندما 

                                                 
992

  492الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
999

 949الطوسي، الغيبة، ص  -  
990

 940ا٤بصدر نفسو، ص  -  
999

 949ا٤بصدر نفسو، ص  -  
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ُب اليـو كما ينشأ غّبنا ُب  أتبسم أبو ٧بمد وقاؿ: يا عمٍب أما علمت انا معاشر األئمة ننش ؟!يوما
  994السنة؟ فقامت وانصرفت ومل تره بعد ذلك. 

ا: ٤با خرج صاحب )نسيم ومارية( اهنما قالت ، ٮبا:ويروي الطوسي عن خادمتْب لإلماـ العسكري   
الزماف من بطن أمو سقط جاثيا على ركبتيو رافعا سبابتو ٫بو السماء ، ٍب عطس فقاؿ: ا٢بمد هلل رب 
العا٤بْب وصلى اهلل على ٧بمد وآلو داخرا هلل غّب مستنكف وال مستكرب ، ٍب قاؿ: زعمت الظلمة إف 

   995ذف لنا ُب الكالـ لزاؿ الشك .أُ حجة اهلل داحضة ، ولو 

فيقوالف: إف ا٤بهدي ولد من  ابن ا٢بسن،يضيف ا٤بسعودي وا٣بصييب جانبا آخر إىل قصة والدة و    
 وإ٭بافخذ أمو ، وينقالف عن اإلماـ العسكري قولو لعمتو حكيمة : إف األئمة ال ٰبملوف ُب البطوف 

  996ٰبملوف ُب ا١بنوب . 

اللحظات وىي قاعدة ووقع  ويتفق ا٤بسعودي مع الصدوؽ والطوسي ُب إف حكيمة نامت ُب تلك   
" عليها سبات مل تتمالك نفسها منو ومل ٙبس إال على صوت الوليد ٙبت نرجس وصوت أبيو يناديها:  

فرأتو حكيمة مرة أخرى  ، اختفى ُب ذلك اليـو وعاد بعد أسبوع وليدويقوؿ : إف ال "يا عمٍب ىاٌب ابِب
   997شي.ومل تره حٌب أربعْب يوما ، حيث شاىدتو ٲب ، ٍب اختفى

وٱبتلف ا٤بسعودي مع الصدوؽ الذي ذكر ُب روايتو: إف اإلماـ ينشأ ُب الشهر كما ينشأ غّبه ُب    
السنة، ومع الطوسي الذي ذكر: إف اإلماـ ينشأ ُب اليـو كما ينشأ غّبه ُب السنة ، فيقلل ا٤بسعودي 

ر األوصياء ننشأ ُب اليـو ما علمت يا عمٍب انا معاش النسبة ، وينقل عن العسكري قولو ٢بكيمة: أو
مثل ما ينشأ غّبنا ُب ا١بمعة؟ وننشأ ُب ا١بمعة مثل ما ينشأ غّبنا ُب الشهر وننشأ ُب الشهر مثل ما 

 998 ينشأ غّبنا ُب السنة؟ 

                                                 
994

 945ا٤بصدر نفسو، ص  -  
995

 ا٤بصدر نفسو  -  
996

 وا٣بصييب، ا٥بداية الكربى 996ا٤بسعودي، إثبات الوصية، ص  -  
997

 997ا٤بسعودي، إثبات الوصية، ص  -  
998

 ا٤بصدر نفسو  -  
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ويروي ا٤بسعودي أخّبا عن أىب ٧بمد العسكري انو قاؿ: ٤با ولد الصاحب بعث اهلل )عّز وجّل(    
عرش حٌب وقف بْب يدي اهلل فقاؿ لو: مرحبا بك.. بك أعطي وبك أعفو ملكْب فحماله إىل سرادؽ ال

    999وبك أعذب .

 سرية الوالدة

واف اإلماـ ، ومع إف رواية حكيمة السابقة تقوؿ : إف أمر الوالدة ظل سريا مكتوما عن ا١بميع    
ف اف ٚبرب ا٣بواص فقط ، إال إف الصدوؽ يذكر ، أا٢بسن طلب منها إذا رأت اختالؼ الشيعة بعد وفاتو
لد لنا مولود وُ  :"، وانو كتب لو (أٞبد بن إسحاؽ)اإلماـ ا٢بسن العسكري اخرب كبّب الشيعة ُب قم : 

فليكن عندؾ مستورا وعن ٝبيع الناس مكتوما ، فانا مل نظهر عليو إال األقرب لقرابتو وا٤بوىل لواليتو ، 
 022. "بو مثل ما سرنا بو ، والسالـ  أحببنا إعالمك ليسرؾ اهلل

وُب رواية أخرى يقوؿ الصدوؽ : إف اٞبد بن إسحاؽ دخل على اإلماـ العسكري يوما فسألو عن    
اإلماـ وا٣بليفة بعده ، فنهض مسرعا فدخل البيت ٍب خرج وعلى عاتقو غالـ من أبناء الثالث سنْب ، 

    029وعلى حججو ما عرضت عليك ابِب ىذا .وقاؿ لو: يا أٞبد لوال كرامتك على اهلل عز وجل 

ويقوؿ الفضل بن شاذاف ُب )كشف ا٢بق( إف ا٢بسن قاؿ: ولد ويل اهلل وحجتو على عباده وخليفٍب    
 من بعدي ليلة النصف من شعباف وكاف أوؿ من غسلو رضواف خازف ا١بنة ٍب غسلتو حكيمة .

بو الفضل ا٢بسن بن ا٢بسْب العلوي ، الذي ويقوؿ الصدوؽ : إف من الذين علموا ٖبرب الوالدة أ   
وىنأه بوالدة ابنو . وكاف منهم أيضا: )أبو ىاروف( الذي  ، يقوؿ: انو دخل على أىب ٧بمد بسّر من رأى

   020يقوؿ: انو رأى صاحب الزماف وانو كشف عنو الثوب فوجده ٨بتونا . 

    029.ويؤكد الطوسي ىاذين ا٣بربين ُب :)الغيبة(   

شيخ ا٤بفيد : إف ا٢بسن العسكري كاف يعرضو على أشخاص ٗبفردىم حْب يزورونو ، كعمرو ويقوؿ ال   
   024االىوازي . 

                                                 
999

 ا٤بصدر نفسو -  
022

 494، ص إكماؿ الدين، الصدوؽ -  
029

 984ا٤بصدر نفسو، ص  -  
020

 495ا٤بصدر   -  
029

 959، ص الغيبة، الطوسي  -  
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   025وُب رواية أخرى: إف اإلماـ العسكري أرسل أمواال إىل بعض الشيعة وأمرىم إف يعقوا عن ابنو.  

 رؤية ادلهدي يف حياة أبيه 

كثّبة عن مشاىدة اإلماـ الثاٍل عشر ) ٧بمد بن   وعلى أي حاؿ فاف ا٤بؤرخْب الشيعة ينقلوف قصصا   
ا٢بسن العسكري( ُب حياة أبيو وعند وفاتو ، حيث ينقل الكليِب والصدوؽ والطوسي عن رجل من أىل 

 "فارس كاف ٱبدـ ُب بيت اإلماـ العسكري : انو شاىد يوما جارية ٙبمل غالما ابيض ، وقوؿ اإلماـ لو:
 026 .وعدـ رؤيتو بعد ذلك "ىذا صاحبكم

عثماف بن سعيد  :فيهم ، عن ٦بموعة من أصحاب اإلماـ العسكري، كما ينقل الصدوؽ والطوسي    
العمري: انو عرض عليهم ابنو وقاؿ ٥بم: ىذا إمامكم من بعدي وخليفٍب عليكم ..أطيعوه وال تتفرقوا من 

قالوا : فخرجنا من عنده فما مضت  ، بعدي ُب أديانكم فتهلكوا ، أما إنكم ال ترونو بعد يومكم ىذا
  027إال أياـ قالئل حٌب مضى أبو ٧بمد . 

قصصا عن رجل ا٠بو )يعقوب بن منقوش ( : انو دخل على ُب )إكماؿ الدين(  كما ينقل الصدوؽ   
فخرج غالـ  ، ؟ فكشف لو اإلماـ سَبا عن بيتاألمراإلماـ العسكري يوما فسألو: من صاحب ىذا 

ادخل إىل  يا بِبٍب قاؿ للغالـ : ، ذ أىب ٧بمد ، فقاؿ ليعقوب: ىذا صاحبكم ٟباسي وجلس على فخ
فدخل البيت واختفى فيو . وينقل عن )نسيم( خادمة اإلماـ العسكري : أهنا دخلت . الوقت ا٤بعلـو 

 028بعد مولده بليلة فعطست عنده ، فقاؿ ٥با: يرٞبك اهلل . األمرعلى صاحب ىذا 

)طريف أبو نصر( : انو دخل على صاحب الزماف فطلب منو إف يأتيو وينقل عن خادـ آخر ىو    
وينقل عن رجل  ويب يدفع اهلل البالء عن أىلي وشيعٍب.، بصندؿ أٞبر ٍب قاؿ لو:  أنا خاًب األوصياء 

و ُب فيو كمّ    سوري ا٠بو )عبد اهلل(: انو ذىب إىل بستاف بِب عامر فرأى فٌب جالسا على مصلى واضعاً 
   029ىذا ؟ فقيل لو :) ـ ح ـ د ( ابن ا٢بسن .، فقاؿ: من 

                                                                                                                                            
024

 990ا٤بفيد، اإلرشاد، ص  -  
025

 490الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
026

   942، والطوسي، الغيبة، ص  495والصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  909، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
027

 097، والطوسي، الغيبة، ص  495الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
028

 ا٤بصدر -  
029

 496دين، ص الصدوؽ، إكماؿ ال  -  
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وينقل الصدوؽ رواية مطولة جدا عن سعد بن عبد اهلل القمي : انو دخل مع اٞبد بن إسحاؽ على    
فرأى غالما على فخذه وبْب يديو رمانة ذىبية يلعب هبا ، وبيد ا٢بسن قلم إذا أراد إف  ،اإلماـ العسكري

كيال يصده عن كتابة ما أراد   ،يدحرج الرمانة بْب يديو ويشغلو بردىايكتب شيئا قبض الغالـ على يده ف
فوضعو بْب يدي العسكري ، فقاؿ  ، ، وكاف مع اٞبد بن إسحاؽ جراب فيو ىدايا الشيعة وا٤بوايل

رجسة قد شيب  وأمواؿوقاؿ:  أٯبوز إف أمّد يدا طاىرة إىل ىدايا ٪بسة  ، ا٣باًب ، فرفض للغالـ : فضّ 
ها؟! فأخرجها اٞبد بن إسحاؽ ليميز بينها ، فأخذ الغالـ ٰبكي قصة األمواؿ وا٥بدايا حال٥با ٕبرام

 092 واحدة فواحدة.. 

وُب رواية أخرى ينقلها الصدوؽ عن اٞبد بن إسحاؽ يقوؿ فيها : انو سأؿ اإلماـ عن ا٣بليفة بعده    
مة يطمئن إليها قليب؟ وانو جاء بابنو وعرضو عليو ، ولكنو مل يطمئن فسأؿ : يا موالي ىل من عال

فنطق الغالـ بلساف عريب فصيح فقاؿ: أنا بقية اهلل ُب أرضو وا٤بنتقم من أعدائو ، فال تطلب أثرا بعد 
   099فخذ ما آتيتك أكتمو وكن من الشاكرين . ، فقاؿ اإلماـ العسكري: ىذا سر من سر اهلل . عْب

إىل اإلماـ العسكري ليسألو عن بعض ا٤بسائل ويروي الطوسي عن كامل بن إبراىيم ا٤بدٍل: انو ذىب    
مرخى على باب ، وإذا ىو بفٌب كأنو فلقة قمر   ، وبينما ىو جالس ُب الدار ، وإذا بالريح تكشف سَباً 

، فقاؿ لو: يا كامل بن إبراىيم جئت إىل ويل اهلل وحجتو وبابو تسألو كذا وكذا ، فقاؿ: أي واهلل . ٍب 
 090رجع السَب إىل حالتو ، فلم يستطع كشفو ، ومل يعاينو بعد ذلك. 

إلماـ العسكري قبيل وفاتو بساعة ، وانو وينقل أيضا عن إ٠باعيل بن علي النوٖبٍب : انو دخل على ا   
فأنت  ، طلب من خادمو )عقيد( إف يدخل البيت ويأتيو بصيب فيو ، فقاؿ لو أبو ٧بمد: أبشر يا بِب

صاحب الزماف وأنت ا٤بهدي وأنت حجة اهلل على أرضو وأنت ولدي ووصيي وأنا ولدتك ، وأنت ٧بمد 
أىب عن آبائك  شر بك رسوؿ اهلل وكناؾ بذلك عهد ايلّ وأنت خاًب األئمة الطاىرين ، وب بن ا٢بسن ...

 099 الطاىرين . 

 رؤيته عند وفاة أبيه

                                                 
092

 456 - 454ا٤بصدر ، ص  -  
099

 984ا٤بصدر  نفسو، ص   -  

090
 949 - 948، ص الغيبة ،  الطوسي -  

099
 965ا٤بصدر، ص   -  
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وينفرد ٧بمد بن علي الصدوؽ من بْب ا٤بؤرخْب القدامى بذكر قصص أخرى كقصة )أىب األدياف    
البصري( الذي يقوؿ: كنت اخدـ ا٢بسن بن علي واٞبل كتبو إىل األمصار فدخلت عليو ُب علتو الٍب 
توُب فيها فكتب معي كتبا وقاؿ: امِض هبا إىل ا٤بدائن فانك ستغيب ٟبسة عشر يوما وتدخل إىل )سر 

 . من رأى( يـو ا٣بامس عشر ، وتسمع الواعية ُب داري و٘بدٍل على ا٤بغتسل

 فقلت: يا سيدي إذا كاف ذلك فمن؟ ..   

 .قاؿ: من طالبك ٔبواب كتيب فهو القائم بعدي   

 .فقلت: زدٍل   

 قاؿ: من يصلي علي فهو القائم بعدي .   

 .فقلت: زدٍل   

 فقاؿ: من اخرب ٗبا ُب ا٥بمياف فهو القائم بعدي.   

من رأى( يـو ا٣بامس عشر ، كما  ودخلت )سرّ  ،أخذت جواباهتا، و وخرجت بالكتب إىل ا٤بدائن   
بن علي أخيو بباب الدار والشيعة  ٔبعفر أناوإذا  ،بالواعية ُب داره وإذا بو على ا٤بغتسل أنافإذا ، ذكر يل 

من حولو يعزونو ويهنؤنو ، فقلت ُب نفسي: إف يكن ىذا اإلماـ فقد بطلت اإلمامة ، ألٍل كنت اعرفو 
يشرب النبيذ ويقامر ُب ا١بوسق ويلعب بالطنبور ، فتقدمت فعزيت وىنيت ، فلم يسألِب عن شيء ٍب 

يو ، فدخل جعفر بن علي والشيعة من حولو خرج عقيد فقاؿ: يا سيدي قد كفن أخوؾ فقم وصل عل
يقدمهم السماف )عثماف بن سعيد العمري( فلما صرنا ُب الدار إذا ٫بن با٢بسن على نعشو مكفنا ، 
فتقدـ جعفر بن علي ليصلي على أخيو فلما ىّم بالتكبّب خرج صيب بوجهو ٠برة بشعره قطط بأسنانو 

نا أحق بالصالة على أىب ، فتأخر جعفر ، وقد اربد فأ تفليج فجذب برداء جعفر وقاؿ: تأخر يا عمّ 
وجهو واصفّر.. فتقدـ الصيب وصلى عليو ودفن إىل جانب قرب أبيو ، ٍب قاؿ: يا بصري ىات جوابات 
الكتب الٍب معك ، فدفعتها إليو ، فقلت ُب نفسي: ىذه بينتاف ، بقي ا٥بمياف ، ٍب خرجت إىل جعفر 

يا سيدي من الصيب لنقيم عليو ا٢بجة؟ فقاؿ: واهلل ما رأيتو قط وال فقاؿ لو حاجز الوشاء:  ،وىو يزفر
فقالوا: فمن نعزي؟  ،قدـ نفر من قم فسألوا عن ا٢بسن بن علي فعرفوا موتو اعرفو. فنحن جلوس إذ

، وقالوا: إف معنا كتبا وأمواال فتقوؿ ٩بن  هوىنئو فأشار الناس إىل جعفر بن علي فسلموا عليو وعزوه 
 الكتب؟ فقاـ ينفض أثوابو ويقوؿ: تريدوف منا إف نعلم الغيب؟!
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ف دينار وعشرة دنانّب منها لقاؿ: فخرج ا٣بادـ فقاؿ: معكم كتب فالف وفالف وفالف وٮبياف فيو أ   
  094 و اإلماـ . مطلية ، فدفعوا إليو الكتب وا٤باؿ ، وقالوا: الذي وجو بك ألخذ ذلك ى

وينقل الصدوؽ ىذه القصة برواية أخرى عن سناف ا٤بوصلي : انو ٤با قبض العسكري وفد من قم    
فسألوا عن وارثو فقيل ٥بم: انو أخوه جعفر وقد  ،ومل يكن لديهم خرب وفاة ا٢بسن ،وا١بباؿ وفود باألمواؿ

العباس ٧بمد بن جعفر ا٢بمّبي القمي  اأبولكن  ، ذىب يتنزه ُب دجلة مع ا٤بغنْب ، فأرادوا إف يرجعوا
بالتحدث غيبيا عن ا جعفر واهنم طالبو  . قاؿ ٥بم: قفوا بنا حٌب ينصرؼ ىذا الرجل و٬بترب أمره بالصحة

يا و٤با إف خرجوا من البلد خرج إليهم غالـ فنادى:   ، فأنكر علم الغيب ... وأصحاهباتفاصيل األمواؿ 
الكم ، قالوا فسرنا معو حٌب دخلنا دار موالنا ا٢بسن بن علي فإذا ويا فالف بن فالف أجيبوا مو  ففال

ولده القائم سيدنا قاعد على سرير كأنو فلقة قمر عليو ثياب خضر ، فسلمنا فرد علينا السالـ ٍب قاؿ: 
ومل يزؿ يصف حٌب وصف ا١بميع.. ٍب وصف  ٝبلة ا٤باؿ كذا وكذا .. ٞبل فالف كذا وٞبل فالف كذا .

و قبلنا األرض بْب  ، هلل عز وجل شكرا ٤با عرفنا فخررنا سجداً  ، نا وما كاف معنا من الدوابرحالنا وثياب
بعدىا  (من رأى سرّ  ) يديو ، وسألناه عما أردنا فأجاب ، فحملنا إليو األمواؿ ، وأمرنا إف ال ٫بمل إىل

   095ه التوقيعات.شيئا من ا٤باؿ ، فانو ينصب لنا ببغداد رجال ٰبمل إليو األمواؿ وٱبرج من عند

 

 حماولة القبض عل  ادلهدي

وىناؾ رواية تارٱبية ينقلها عدد من ا٤بؤلفْب عن شرطي ا٠بو )رشيق( يتحدث عن ٧باولة ا٤بعتضد    
وذىاهبم إىل بيت اإلماـ ا٢بسن العسكري  ، العباسي للقبض على )ا٤بهدي( وإرسالو ثالثة من الشرطة

قائما يصلي ، وغرقهم عند  ،ن ا٤باء ورجال على حصّب على ا٤باءُب سامراء ، ورؤيتهم ُب البيت ٕبرا م
   ٧096باولتهم التقدـ ٫بوه ، ٍب اعتذارىم وتراجعهم.

                                                 
094

 476 - 475الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  
095

 479 - 476ا٤بصدر نفسو، ص  -  

096
، ص  99، واجمللسي، ٕبار األنوار، ج  67والراوندي، ا٣برايج وا١برايح، ص  949الطوسي، الغيبة، ص  -  
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وينقل اجمللسي و الصدر قصة أخرى مشاهبة ، وىي ٘بريد ا٤بعتضد ٢بملة أكرب وكبس البيت و٠باع    
القبض على صاحب الصوت ،  إللقاءالعسكر لصوت قراءة من السرداب ، واجتماعهم عند مدخلو 

  097وخروجو من بْب أيديهم. 

 

 ا٤بطلب الثاٍل:

 شهادة )النواب األربعة(

لعل أىم دليل تارٱبي على والدة ووجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ىو شهادة )النواب     
 909إىل سنة  062الذين ادعوا )النيابة ( عنو ، ُب فَبة )الغيبة الصغرى( من سنة  (األربعة ا٣باصْب

ىجرية . حيث كاف ىؤالء )النواب( يدعوف مشاىدتو واللقاء بو وإيصاؿ األمواؿ إليو و نقل الرسائل و 
 )التواقيع( منو إىل ا٤بؤمنْب بو.

وكاف ا١بيل األوؿ من )النواب ( أو )السفراء والوكالء( رجاؿ من أصحاب اإلمامْب علي بن ٧بمد    
ي ، وكاف على رأسهم عثماف بن سعيد العمري ، الذي كاف وكيال وا٢بسن بن علي العسكر  ،ا٥بادي 

لإلمامْب ُب قبض األمواؿ من الشيعة وإيصا٥با اليهما ُب حياهتما ، والذي يصفو الشيخ الطوسي بأنو : 
  098.  "ومن السفراء ا٤بمدوحْب لألئمة ، الشيخ ا٤بوثوؽ بو"

كاف   وإ٭با يكن وكيال ٥بما ُب ٝبع األمواؿ فقط ، ويقاؿ : انو كاف ٧بل ثقة اإلمامْب العسكريْب ، ومل   
يقـو بأدوار أكرب ُب إيصاؿ رسائل اإلمامْب إىل الشيعة ، وكاف ٰبتل مرتبة عظيمة عندٮبا . وينقل الشيخ 
الطوسي  رواية عن اٞبد بن اسحق القمي ، قاؿ: دخلت على أىب ا٢بسن علي بن ٧بمد ، ُب يـو من 

وال يتهيأ يل الوصوؿ إليك إذا شهدت ُب كل وقت ،  ، واشهد أغيبا األياـ ، فقلت: يا سيدي أن
، ما قالو لكم فعِب يقولو ، وما  األمْبىذا أبو عمرو الثقة  "فقوؿ من نقبل ، وأمر من ٭بتثل؟ فقاؿ يل: 

. فلما مضى أبو ا٢بسن وصلت إىل أىب ٧بمد ا٢بسن العسكري ، ذات يـو ،  "أداه اليكم فعِب يؤديو
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ىذا أبو عمرو الثقة األمْب ثقة ا٤باضي وثقٍب ُب احمليا وا٤بمات ،  "ثل قويل ألبيو ، فقاؿ يل: فقلت لو م
   099. "إليكم فعِب يؤديو أدىفما قالو لكم فعِب يقولو ، وما 

كاف يقـو بأدوار اكرب ُب   وإ٭باف العمري مل يكن وكيال ُب ٝبع ا٤باؿ فقط ، أوىذه الرواية تكشف عن    
 إلمامْب ا٥بادي والعسكري إىل الشيعة ، وٰبتل مرتبة عظيمة عندٮبا.إيصاؿ رسائل ا

وينقل الطوسي أيضا عن اٞبد بن علي بن نوح أبو العباس السّباُب ، قاؿ : اخربنا أبو نصر عبد اهلل    
ة يشراؼ من الشيعة اإلمامبن ٧بمد بن اٞبد ا٤بعروؼ بابن برنية الكاتب ، قاؿ : حدثِب بعض األ

ا٢بديث ، قاؿ : حدثِب أبو ٧بمد العباس بن اٞبد الصائغ ، قاؿ : حدثِب ا٢بسْب بن اٞبد أصحاب 
ا٣بصييب ، قاؿ : حدثِب ٧بمد بن إ٠باعيل وعلي بن عبد اهلل ا٢بسنياف ، قاال: دخلنا على أىب ٧بمد 

ؿ: يا حٌب دخل عليو بدر خادمو ، فقا ، وبْب يديو ٝباعة من أوليائو وشيعتو ، من رأى ا٢بسن بسرّ 
موالي بالباب قـو شعث غرب ، فقاؿ ٥بم: ىؤالء نفر من شيعتنا باليمن )ُب حديث طويل يسوقو ( إىل 

بعثماف بن سعيد العمري ، فما لبثنا إال يسّبا حٌب دخل  ائتناف قاؿ ا٢بسن لبدر: فامض أإف ينتهي إىل 
واقبض ، ا٤بأموف على ماؿ اهلل عثماف ، فقاؿ لو سيدنا أبو ٧بمد : امض يا عثماف فانك الوكيل والثقة 

من ىؤالء النفر اليمنيْب ما ٞبلوه من ا٤باؿ ) ٍب ساؽ ا٢بديث إىل إف قاؿ ( ٍب قلنا بأٝبعنا : يا سيدنا 
واهلل إف عثماف ٤بن خيار شيعتك ، ولقد زدتنا علما ٗبوضعو من خدمتك وانو وكيلك وثقتك على ماؿ 

بن سعيد العمري وكيلي ، واف ابنو ٧بمد وكيل ابِب مهديكم عثماف  أفاهلل ، قاؿ:  نعم ، واشهدوا على 
 .002  

 ويالحظ إف ىذه الرواية تشتمل ، إضافة إىل وثاقتو ووكالتو ، على وثاقة ابنو ووكالتو .    

وقاؿ جعفر بن ٧بمد بن مالك الفزاري عن  ، قاؿ ،ويروي الطوسي عن أىب ٧بمد ىاروف بن موسى   
وا٢بسن بن  ، و٧بمد بن معاوية بن حكيم ، واٞبد بن ىالؿ ، بن بالؿ منهم علي ،ٝباعة من الشيعة

أيوب بن نوح )ُب خرب طويل مشهور( قالوا ٝبيعا: اجتمعنا إىل أىب ٧بمد ا٢بسن بن علي نسألو عن 
ا٢بجة من بعده ، وُب ٦بلسو أربعوف رجال ، فقاـ إليو عثماف بن سعيد العمري ، فقاؿ لو : يا ابن رسوؿ 

نت اعلم بو مِب ، فقاؿ لو: اجلس يا عثماف ، فقاـ مغضبا ليخرج ، فقاؿ: أإف أسألك عن أمر اهلل أريد 
ف كاف بعد ساعة ، فصاح )ع( بعثماف ، فقاـ على قدميو ، اال ٱبرجن أحد ، فلم ٱبرج منا أحد إىل 

نو قطع قمر فقاؿ: أخربكم ٗبا جئتم ؟.. جئتم تسألوٍل عن ا٢بجة من بعدي ، قالوا: نعم ، فإذا غالـ كأ
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أشبو الناس بأيب ٧بمد ، فقاؿ: ىذا إمامكم من بعدي وخليفٍب عليكم.. اقبلوا من عثماف ما يقولو 
   009فهو خليفة إمامكم ، واألمر إليو . ، وانتهوا إىل أمره واقبلوا قولو

: إف ا٢بسن بن علي ٤با مات حضر غسلو  ( ىبة اهلل )نقال عن حفيد العمري  ،ويقوؿ الطوسي    
ماف بن سعيد وتوىل ٝبيع أمره ُب تكفينو وٙبنيطو وتقبّبه مأمورا بذلك للظاىر من ا٢باؿ... وكانت عث

توقيعات صاحب األمر ٚبرج على يدي عثماف بن سعيد وابنو أىب جعفر، إىل شيعتو وخواص أبيو باألمر 
ي كان خيرج يف ابخلط الذوالنهي ، واألجوبة عما يسأؿ الشيعة عنو إذا احتاجت إىل السؤاؿ فيو ، 

   000، فلم تزؿ الشيعة مقيمة على عدالتهما إىل إف توُب عثماف بن سعيد. حياة احلسن

وىكذا اصبح العمري )نائبا خاصا( عن )اإلماـ ا٤بهدي( بعد إف ادعى وجوده ووالدتو والنيابة لو .    
، فقاؿ لو: أنت اآلف ٩بن ال يشك ُب قولو وصدقو ، فأسألك ٕبق اهلل وٕبق  إسحاؽوقد سألو اٞبد بن 

اإلمامْب اللذين وثقاؾ ، ىل رأيت ابن أىب ٧بمد الذي ىو صاحب الزماف ؟ .. فبكى ٍب قاؿ: على إف 
نا حي ، قاؿ: نعم ، قاؿ: قد رايتو ، وعنقو ىكذا ) يريد: أهنا اغلظ الرقاب حسنا أال ٚبرب بذلك أحدا و 

   009ٛباما ( قاؿ: فاالسم ؟ .. قاؿ: هنيتم عن ىذا .و 

وخلف ابنو ٧بمد )سفّبا( بْب  ،وقد توُب عثماف بن سعيد العمري بعد وفاة اإلماـ العسكري بسنتْب   
 اإلماـ ا٤بهدي والشيعة.

بتوثيقو وتزكيتو وتنصيبو ُب منصب )النائب  ، وينقل الكليِب والطوسي ) تواقيع ( واردة من اإلماـ   
   004ا٣باص( .

ويقوؿ عبد اهلل بن جعفر ا٢بمّبي القمي ، زعيم الشيعة ُب قم : إف ا٤بهدي قد أرسل إىل العمري    
نا هلل وانا إليو راجعوف ، تسليما ألمره ورضاء بقضائو.. عاش أبوؾ سعيدا " إاالبن ) توقيعا ( جاء فيو : 

فرٞبو اهلل وأ٢بقو بأوليائو ومواليو ، فلم يزؿ ٦بتهدا ُب أمرىم ساعيا ُب ما يقربو إىل اهلل عز ومات ٞبيدا ، 
وجل ، نّضر اهلل وجهو وأقالو عثرتو.. . وكاف من كماؿ سعادتو إف رزقو اهلل تعاىل ولدا مثلك ٱبلفو من 

يبة ٗبكانك وما جعلو اهلل عز بعده ويقـو مقامو بأمره ويَبحم عليو ، واقوؿ : ا٢بمد هلل ، فاف األنفس ط
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وقاؿ   005. "اؾ وعضدؾ ووفقك وكاف لك وليا وحافظا وراعيا وكافياوجل فيك وعندؾ ، أعانك اهلل وقوّ 
ا٢بمّبي : ٤با مضى أبو عمرو )عثماف بن سعيد ( أتتنا الكتب با٣بط الذي كنا نكاتب بو بإقامة أىب 

  006جعفر مقامو. 

واالبن وقاه اهلل مل  :" ر االىوازي : انو خرج إليو بعد وفاة أىب عمروبن مهزيا إبراىيموقاؿ ٧بمد بن    
مسده ، وعن  يزؿ ثقتنا ُب حياة األب رضي اهلل عنو وأرضاه ونّضر وجهو ، ٯبري عندنا ٦براه ، ويسدّ 

   007. "وبو يعمل ، تواله اهلل ، فانتِو إىل قولو وعّرؼ معاملتنا ذلك ، أمرنا يأمر االبن

ف يوصل يل كتابا ، أ بن يعقوب : قاؿ سألت ٧بمد بن عثماف العمري إسحاؽي عن وروى الطوس   
ما ٧بمد بن عثماف أو "  فوقع )التوقيع( ٖبط موالنا صاحب الدار: ، قد سألت فيو مسائل اشكلت علي

  008.  "العمري رضي اهلل عنو وعن أبيو من قبل ، فانو ثقٍب وكتابو كتايب

نعم ، وآخر عهدي بو عند بيت اهلل ا٢براـ ،  :"رأيت ا٤بهدي ؟ يقوؿوكاف العمري إذا ُسئل : ىل    
اللهم "وىو يقوؿ :  ،ورايتو متعلقا بأستار الكعبة ُب ا٤بستجار " ،يل ما وعدتِب أ٪بزاللهم  "وىو يقوؿ :

.. واهلل إف صاحب ىذا األمر ليحضر ا٤بوسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونو "انتقم يل من أعدائي 
ويقوؿ الطوسي: إف التوقيعات كانت ٚبرج على يد العمري طوؿ حياتو با٣بط الذي    009. "يعرفونووال 

  092كانت ٚبرج ُب حياة أبيو ، ال يعرؼ الشيعة ُب ىذا األمر غّبه. 

واستمر العمري )االبن( ُب ىذا ا٤بنصب حوايل ٟبسْب عاما حيث توُب ُب مطلع القرف الرابع ا٥بجري    
، وأوصى إىل )ا٢بسْب بن روح النوٖبٍب( الذي كاف واحدا من عشرة وكالء لو ُب بغداد .  ػى 925سنة 

، أو علي بن ٧بمد السمري )ىجرية إىل النائب الرابع  905وىكذا أوصى النوٖبٍب الذي توُب سنة 
 099 الصيمري( كخليفة من بعده بالوكالة عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب .
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األربعة( ادعى النيابة حوايل أربعة وعشرين رجال آخر من أصحاب  واىل جانب ىؤالء )النواب    
ىاشم  وأيب ، و٧بمد بن نصّب النمّبي ، اإلمامْب ا٥بادي والعسكري ، أو من أتباعهم كا٢بسن الشريعي

 ،األٞبر وإسحاؽ ،و٧بمد بن علي بن بالؿ ، واٞبد بن ىالؿ العربتائي ، داود بن القاسم ا١بعفري
و٧بمد بن ، و٧بمد بن جعفر بن عوف االسدي الرازي  ، و٧بمد بن صاّب ا٥بمداٍل ، وحاجز بن يزيد

 األصفهاٍلو٧بمد بن غالب  ،وجعفر بن سهيل الصيقل ،وا٢بسْب بن منصور ا٢بالج ،بن مهزيار إبراىيم
و٧بمد بن صاّب  ،ا٥بمداٍل إبراىيموالقاسم بن ٧بمد بن علي بن  ،أال شعري القمي إسحاؽ، واٞبد بن 

دلف الكاتب  وأبوو٧بمد بن علي الشلمغاٍل ابن أىب العزاقر ،  ،والقاسم بن العالء وابنو ا٢بسن ، يالقم
. 

بينو وبْب اإلمامْب ا٥بادي والعسكري ومن ٍب  " عالقة خاصة"وكاف الكثّب من ىؤالء يدعي وجود    
)اإلماـ ا٤بهدي( كما يدعي القدرة على اجَباح ا٤بعاجز و العلم بالغيب ، وٱبرج رسائل سرية يقوؿ أهنا 

وا٢بقوؽ الشرعية . وقد اختلف الشيعة  األمواؿباستالـ  على أساسها وردتو من اإلماـ الغائب ، ويقـو
حوؿ صدؽ أولئك النواب وصحة ادعائهم  ، فيما بينهم ،إلماـ الثاٍل عشرة القائلوف بوجود اياإلمام

إىل تصديق  ،كالنصّبية  ،بالنيابة ، فذىب فريق إىل تصديق )النواب األربعة ( األوائل ، وذىب فريق آخر
 الشريعي والنمّبي ، كما ذىب آخروف إىل تصديق ٦بموعة أخرى.

واب األربعة( وغّبىم ، شهادة تارٱبية على وجود ابن وعلى أي حاؿ فاف البعض يعترب وجود )الن   
لإلماـ ا٢بسن العسكري ىو ) اإلماـ ا٤بهدي( إضافة إىل تلك الروايات التارٱبية الٍب ٙبدثت عن والدتو 

 ومشاىدتو ُب حياة أبيو واللقاء بو بعد ذلك .

٤بعقوؿ إف يكذب أولئك يقوؿ السيد ٧بمد باقر الصدر ُب كتابو :)ٕبث حوؿ ا٤بهدي( انو ليس من ا   
اٝبع الشيعة على صدقهم  فأالنواب الثقاة العدوؿ ُب دعواىم النيابة أو ُب وجود اإلماـ ا٤بهدي . بعد 

 وورعهم وتقواىم.

النواب ا٣باصْب  أولئكوقد اعترب بعض احملدثْب السابقْب كالنعماٍل ٧بمد بن أىب زينب : إف وجود    
وانقطاعهم ُب فَبة )الغيبة الكربى ( ا٤بمتدة منذ ذلك ا٢بْب إىل يـو  األربعة ُب فَبة )الغيبة الصغرى(

صغرى وكربى لإلماـ ا٤بهدي ،  الظهور، وانسجاـ الفَبتْب مع الروايات الٍب تتحدث عن وجود غيبتْب
 دليال على وجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وصحة غيبتو.
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 ادلطلب الثالث: رسائل ادلهدي

إف )اإلماـ ٧بمد بن  :وابن شهرآشوب والطربسي عددا من الرسائل الٍب قالواذكر الصدوؽ والطوسي 
ا٢بسن العسكري( قد بعث هبا إىل عدد من )وكالئو( ُب عصر )الغيبة الصغرى( . منها ما رواه الطوسي 

أال شعري القمي الذي يقوؿ انو كتب إىل )ابن ا٢بسن( رسالة حوؿ  إسحاؽعن اٞبد بن  ُب :)الغيبة(
فر بن علي ا٥بادي ألىل قم ألتباعو بعد وفاة أخيو . ويقوؿ فيها : إف )صاحب الزماف( كتب دعوة جع

وبالفسق وشرب ا٣بمر والعصياف هلل ، وبعدـ امتالكو ألية  ،إليو كتابا يتضمن اهتاـ جعفر با١بهل بالدين
  090وا٢بسْب.  حجة ، ودعوة المتحانو ، وتأكيدا على عدـ جواز اجتماع اإلمامة ُب أخوين بعد ا٢بسن

انو وٝباعة من الشيعة اختلفوا حوؿ وجود  ،كما ينقل الطوسي رواية ثانية عن ابن أىب غاًل القزويِب   
وأعلموه ٗبا تشاجروا فيو ،  099إىل ) الناحية( أنفذوه)ا٣بلف( وتشاجروا ، ٍب اهنم كتبوا ُب ذلك كتابا 

، ودعوة للتسليم وعدـ ٧باولة الكشف فورد جواب كتبهم ٖبطو )ع( وكاف يتضمن أسفا وحرقة عليهم 
 094الغيبة.  أستارعن 

بن يعقوب ، قاؿ: سألت ٧بمد بن عثماف العمري  إسحاؽوتوجد رسالة ثالثة يرويها الصدوؽ  عن    
إف يوصل يل كتابا قد سألت فيو عن مسائل اشكلت علّي ، فورد التوقيع )ا١بواب( ٖبط موالنا صاحب 

وادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ، فاهنم حجٍب عليكم، وأنا حجة ا٢ب وأما "الدار ، وكاف فيو:
تزكية وتوثيقا للعمري ، وإباحة للخمس ُب عصر الغيبة ، وهنيا عن  التوقيع كما كاف يتضمن  " اهلل عليهم

 095 السؤاؿ عن سبب الغيبة .

وينقل الصدوؽ رسالة أخرى من )اإلماـ ا٤بهدي( إىل )النائب األوؿ(: عثماف بن سعيد العمري وابنو    
ا٣بالؼ بْب الشيعة حوؿ )ا٣بلف( وقوؿ بعضهم بعدـ وجود غّب  أخبار٧بمد )النائب الثاٍل( يذكر فيها 

شف سَب اهلل جعفر بن علي ، ويطالب الشيعة بعدـ البحث عما سَب عنهم لكي ال يأٜبوا ، وعدـ ك
  096دوف التفسّب والتصريح .  ، والتعريض اإلٝباؿلكي ال يندموا ، واالقتصار على 
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ف ا٤بفيد اخرج نسخا من أوقد ذكر ابن شهر آشوب ُب )ا٤بناقب( والطربسي ُب )االحتجاج( :    
اطب فيها رجل آخر ، وكاف ا٤بهدي ٱب  وٖبط أعرايبقاؿ إف اإلماـ ا٤بهدي قد بعثها إليو بيد ، رسائل 
السديد وا٤بوىل الرشيد وا٤بخلص الناصر ، وملهم ا٢بق ودليلو والعبد الصاّب الناصر للحق  باألخا٤بفيد 

 097.والداعي إليو بكلمة الصدؽ

ىذه أىم القصص الٍب تروى عن مشاىدة )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( عند والدتو وُب حياة     
قصص أخرى كثّبة تروى عن مشاىدتو ُب البيت ا٢براـ ُب الطواؼ أبيو وعند وفاتو وبُعيد ذلك.. وىناؾ 

أو ُب شعب من شعاب الطائف أو ُب ا٤بدنية أو ىنا وىناؾ ، وىي أقل داللة من ىذه القصص 
البصري ٮبا اشهر القصص الٍب تروى عن والدة  األدياف وأيبورٗبا كانت قصة حكيمة   وأضعف سنداً..

 ووجود )اإلماـ الثاٍل عشر( .

 

 ا٤ببحث الرابع

 عل  وجود )ادلهدي( اإلعجازيالدليل 

على وجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( فاف  ،والتارٱبية ،والنقلية ،وباإلضافة إىل األدلة العقلية   
)ا٤بعاجز( الٍب يقولوف إف )النواب األربعة( كانوا يقوموف هبا  :ا٤بؤيدين ٥بذه النظرية يوردوف دليال رابعا ىو

 يب ( الذي كانوا يتحدثوف عنو .أو )علم الغ

وقد استعرضنا كثّبا من تلك ) ا٤بعاجز ( ُب أثناء ا٢بديث عن الروايات التارٱبية حوؿ والدة )ابن     
ُب الفصل ا٤باضي ، وسوؼ نقـو اآلف باستعراض )ا٤بعاجز( الٍب قدمها )النواب  ، ا٢بسن( ووجوده

  األربعة: عثماف بن سعيد العمري و٧بمد بن عثماف ، وا٢بسْب بن روح النوٖبٍب وعلي بن ٧بمد السمري(
 للهجرة إىل 062وكالء )اإلماـ ا٤بهدي( ُب فَبة :)الغيبة الصغرى( الٍب امتدت حوايل سبعْب عاما من 

 تاريخ وفاة )النائب الرابع(.ىػ  909
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بن مهزيار ، الذي شكك ُب وجود )اإلماـ ا٤بهدي(  إبراىيموقد ذكر الشيخ ا٤بفيد قصة ٧بمد بن     
إف أباه قد أوصى إليو ٗباؿ جليل وأمره إف يتقي اهلل فيو  "بعد وفاة اإلماـ العسكري ، والذي يقوؿ :

ُب نفسو: اٞبل ىذا ا٤باؿ إىل بغداد واكَبي دارا على الشط وال  ويسلمو ٣بليفة اإلماـ العسكري ، فقاؿ
ُب مالذي  أنفقتوانفدتو ، وإال  ،اخرب أحدا بشيء ، فاف وضح يل شيء كوضوحو ُب أياـ أىب ٧بمد

فقدـ بغداد واكَبى دارا على الشط وبقي أياما فإذا برقعة مع رسوؿ ، وفيها: يا ٧بمد معك   ".وشهواٌب
فسلم ا٤باؿ إىل الرسوؿ  ،قّص عليو ٝبيع ما معو وذكر ُب ٝبلتها شيئا مل ٰبط بو علماكذا وكذا... حٌب 

    098بنصبو ) وكيال ( مقاـ أبيو . إعالفٍب خرج إليو  ،، وبقي أياما

النواب ، وعلمهم بالغيب ، كدليل على  "معاجز "وذكر الكليِب وا٤بفيد والطوسي أمثلة كثّبة على    
  دي ، وعلى وجود ا٤بهدي وارتباطو بالسماء .ارتباطهم باإلماـ ا٤به

 منها قياـ اإلماـ ا٤بهدي برفع ٝبل وما عليو ُب السماء .   

 ومنها : هني ا٤بهدي لرجل عن ختاف ابنو ، وموت الطفل بعد ذلك بقليل .   

الطرؽ على ومنها هني رجل عن السفر ُب الرب والبحر وأمره باإلقامة بالكوفة ، وخروج القراصنة وقطاع    
 القوافل ُب ذلك الوقت .

ومنها قصة معرفة العمري ٗبوضع أمانة نسيها الرسوؿ بْب أمتعتو ، مع عدـ ٞبل الرسوؿ ألية تذكرة أو     
 كتاب حوؿ ا٤بوضوع. 

 العمري بتاريخ وفاتو ُب اليـو والشهر والسنة.  أخبارومنها    

لرجل بتفاصيل خالؼ سري بينو وبْب زوجتو  إخبارهو العمري الناس باألجوبة العجيبة ،  أخبارومنها    
. 

ومنها قدرة النائب الثالث: ا٢بسْب بن روح النوٖبٍب على قراءة رسالة بيضاء ومعرفتو ٗبحتوياهتا،    
 واإلجابة عليها بسرعة.

 علي بن بابويو الصدوؽ بوالدة ولدين صا٢بْب لو ُب ا٤بستقبل .  أخبارومنها    
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النوٖبٍب لعدد من الناس ٕبل قضاياىم ُب ا٤بستقبل بالتحديد وبالتفصيل ، وٗبوت بعض  أخبارومنها :    
 األشخاص ُب أوقات ٧بددة من قبل .

 ومنها : معرفة النوٖبٍب باللغات األجنبية والتكلم هبا ، من دوف تعلم ، با٤بعجزة .    

، بنبأ وفاة علي بن ا٢بسْب بن  النائب الرابع السمري ، ألصحابو ، وىو ُب بغداد أخبارومنها :    
 بابويو ُب قم ُب نفس اليـو . 

 الشيعة بتاريخ وفاتو بعد ستة أياـ. أخبارومنها    

الوكيل القاسم بن العالء بقرب وفاتو بعد أربعْب يوما ، وإرجاع بصره إليو بعد فقده ٤بدة  أخبارومنها    
 بقْب .طويلة ، و إخباره ببقاء ولده وعدـ موتو كأخوتو السا

 ومنها علم النواب ٗبصدر األمواؿ الٍب كانت ترد إليهم .   

   099ومنها إخبار ٧بمد بن زياد الصيمري بوفاتو وموتو ُب الوقت احملدد .   

ويعتربه : دليال على إمامة ابن ا٢بسن وثبوت غيبتو ووجود عينو ،  "دليل ا٤بعاجز"ويشّب الطوسي إىل     
ر با٤بغيبات وبالشيء قبل كونو على وجو خارؽ للعادة ال يعلم ذلك إال تضمنت اإلخبا أخبارألهنا " 

ال من أعلمو اهلل على لساف نبيو )ص( ووصل إليو من جهة َمن دّؿ الدليل على صدقو ، ألف ا٤بعجزات 
 042.  "على يد الكذابْب ، وإذا ثبت ذلك دّؿ على وجود من اسندوا ذلك إليو رتظه

 

 عدليل اإلمجا ا٤ببحث ا٣بامس: 

بعد الدليل الفلسفي )العقلي ، أو االعتباري ( والدليل الروائي )النقلي( والدليل التارٱبي ، ودليل     
)ا٤بعاجز الغيبية( ا٣بارقة للعادة.. بعد كل ذلك ، يأٌب دليل اإلٝباع الذي يشّب إليو بعض القائلْب بنظرية 
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شعري  إالسعد بن عبد اهلل  اليو،شار كاف أوؿ من أالذي   وجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ووالدتو.
إف الشيعة اٝبعوا ٝبيعا على إف وكذلك النوٖبٍب، الذي قاؿ:"   049، ُب القرف الثالث ا٥بجري.القمي

إف كل من قاؿ بإمامة األحد عشر من آباء "وقاؿ:  " اإلماـ ا٢بسن العسكري قد خلف ولدا ىو اإلماـ 
شيعتهم على القوؿ  وإٝباعالقائم لزمو القوؿ بإمامة الثاٍل عشر ، لنصوص آبائو عليو با٠بو ونسبو 
 040. "بإمامتو ، وانو القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيمأل األرض قسطا وعدال

من الناس بأف قضية وجود )اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد وىو ما يتبادر إىل األذىاف اليـو ، حيث ٰبتج الكثّب    
ة االثِب عشرية على يبْب صفوؼ الشيعة اإلمام "اجملمع عليها"بن ا٢بسن العسكري( ىي من األمور 

 األقل.

 

 ادلبحث السادس

 دلاذا الغيبة ؟

( ووالدتو  )٧بمد بن ا٢بسن العسكري " وجود "بعد تقدَل ٝبيع األدلة العقلية والنقلية والتارٱبية على    
ُب منتصف القرف الثالث ا٥بجري ، فاف غيبتو عن األنظار وعدـ خروجو وتصديو لقيادة األمة اإلسالمية 

سّر  "واالضطالع ٗبهاـ اإلمامة ، يشكل ٙبديا كبّبا للقائلْب بوجوده ، ولذلك كاف عليهم إف يفسروا 
 ة ، وىي كما يلي:. وقد قدموا عدة نظريات ُب تفسّب ظاىرة الغيبة احملّب  "الغيبة

وحّتم وجود حكمة ُب ، وقد ماؿ الشيخ الصدوؽ إىل ىذه النظرية . نظرية احلكمة اجملهولة  - 1   
ٲباننا بعصمة اإلماـ ا٤بهدي إإف  "غيبة اإلماـ ، انطالقا من آثار حكمة اهلل ُب حججو ا٤بتقدمْب ، وقاؿ:

    049."يقتضي منا التسليم بوجود حكمة وراء غيبتو

ضرورة معرفة سبب الغيبة على وجو التعيْب ، وكفاية علم  ، نفى السيد ا٤برتضى علم ا٥بدى وقد   
ٲباف بعصمة اإلماـ ، واعترب العلم ُب ذلك كالعلم ٗبراد اهلل من اإلما للغيبة ، مع  ا١بملة بوجود سببٍ 

                                                 
049

 926ص ، ا٤بقاالت والفرؽ، شعري القمي إال -  
040

 99و 44ص ، إكماؿ الدين الصدوؽ،  -  
049

 85و 09الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  



 75 

بب لغيبة وىكذا قاؿ الشيخ الطوسي بضرورة افَباض س 044اآليات ا٤بتشاهبات ُب القرآف الكرَل. 
)صاحب الزماف( واستتاره ، والقوؿ بوجود حكمة مسّوغة واف مل نعلمها مفصال ، كما يتم افَباض 

للبهائم وا٤بؤذيات والصور القبيحة وإيالـ األطفاؿ ، واف مل نعلم  (عز وجل)أسباب وحكم ٣بلق اهلل 
، وعلمناه غاب  ،يل آخرإذا علمنا إمامتو بدليل وعلمنا عصمتو بدل "وجو حكمتها بالتفصيل ، وقاؿ:

وقاؿ الشيخ ٧بمد حسْب كاشف  045."ٞبلنا غيبتو على وجو يطابق عصمتو ، فال فرؽ بْب ا٤بوضعْب
إذا قامت الرباىْب على وجوب وجود اإلماـ ُب كل عصر ، ، إف السؤاؿ عن ا٢بكمة ساقط :" الغطاء

ا٤بقاـ أدؽ واغمض من  واعترب "واف األرض ال ٚبلو من حجة ، واف وجوده لطف وتصرفو لطف آخر
 046.ذلك ، كما اعَبؼ ٔبهل ا٢بكمة وعدـ الوصوؿ إىل حاّؽ ا٤بصلحة 

وىناؾ نظرية أخرى ُب تفسّب )غيبة اإلماـ ( ىي نظرية )التمحيص( أي . نظرية التمحيص  - 1   
 ٛبحيص الشيعة وٛبييزىم وغربلتهم من اجل التعرؼ على حقيقة إٲباهنم با٤بهدي وصربىم على البالء.

ويتحدث  ، وقد روى الصدوؽ والطوسي روايات عديدة ُب ىذا ا٤بضموف عن اإلمامْب الباقر والصادؽ
إال بعد ذىاب ثلثي الناس ، وعدـ بقاء أحد إال  األمربعض تلك الروايات عن عدـ ظهور صاحب 

 047 القليل ، وعن غربلة الشيعة كما يغربل الزواف من القمح .

من كاف  األمرحٌب يرجع عن ىذا  ،من غيبة يغيبها األمربد لصاحب ىذا  انو ال "وتقوؿ رواية منها:   
وأحالمكم تضيق  ،مراألىي ٧بنة من اهلل امتحن هبا خلقو ، واف عقولكم تصغر عن ىذا  إ٭بايقوؿ بو ، 

بإبطاء العقوبة الٍب  "غيبة ا٤بهدي "وتشبو رواية أخرى منها   048."عن ٞبلو ، ولكن إف تعيشوا تدركوه 
استنز٥با نوح من السماء حٌب أخذت طوائف من ا٤بؤمنْب بو ترتد طائفة بعد أخرى .. وكذلك القائم 
فانو ٛبتد أياـ غيبتو ليصرح ا٢بق عن ٧بضو ويصفو من الكدر بارتداد كل من كانت طينتو خبيثة من 

كْب واألمن ا٤بنتشر ُب عهد القائم الشيعة الذين ٱبشى عليهم النفاؽ إذا أحسوا باالستخالؼ والتم
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ولكن مل يأخذ هبذه النظرية سوى الصدوؽ ، وقد أٮبلها ا٤بفيد وا٤برتضى والطوسي . واف كانوا قد  049.
ذكروا بعض الروايات ا٤بتضمنة ٥با ، وفسر الطوسي تلك الروايات الواردة حوؿ امتحاف الشيعة ُب حاؿ 

  052ال انو سبب ٥با.الغيبة بأهنا تعِب اتفاؽ ذلك ُب أثنائها 

٦بموعة  ،وىذه أقوي نظرية ُب تفسّب سبب الغيبة، وقد روى الكليِب والصدوؽ . نظرية اخلوف -1   
    059ف سبب الغيبة ىو ا٣بوؼ على ا٢بياة والتقية .أتشّب إىل  ،روايات عن اإلماـ الصادؽ 

لصعوبة  ،خلف ا٢بسن ابنو ا٤بنتظر لدولة ا٢بق وكاف قد أخفى مولده ، وسَب أمره :"وقاؿ الشيخ ا٤بفيد   
ة فيو يالوقت وشدة طلب سلطاف الزماف لو واجتهاده ُب البحث عن أمره ، وِلما شاع من مذىب اإلمام

   050. "وعرؼ من انتظارىم لو ، فلم يظهر ولده ُب حياتو وال عرفو ا١بمهور بعد وفاتو

ف الظروؼ احمليطة بغيبة )اإلماـ ا٤بهدي( اصعب بكثّب من الظروؼ الٍب أحاطت أيد واعترب ا٤بف   
الذين مل ٱبتفوا عن األنظار، وكانوا يتحصنوف بالتقية ، واف سالطْب  ،باألئمة السابقْب من أىل البيت

واف  الزماف كانوا يعلموف قياـ ا٤بهدي بالسيف ، ولذلك كانوا احرص على مالحقتو واستيصاؿ شأفتو ،
 059.  "السبب الذي كاف ٲبنعو من ا٣بروج ىو قلة األعواف واألنصار

إف سبب غيبتو إخافة الظا٤بْب لو ومنعهم يده عن التصرؼ فيما جعل إليو  :"وأكد السيد ا٤برتضى   
التدبّب والتصرؼ فيو ، فإذا حيل بينو وبْب مراده سقط عنو فرض القياـ باإلمامة ، وإذا خاؼ على نفسو 

 054. "وجبت غيبتو ولـز استتاره 

وإعالـ اهلل انو  ،بهم بسفك دموإف السبب ُب غيبة اإلماـ إخافة الظا٤بْب لو وطل "وقاؿ الكراجكي :   
يلزمو القياـ بواجباتو بشرط التمكن  وإ٭بامٌب أبدى شخصو ٥بم قتلوه ، ومٌب قدروا عليو أىلكوه ، 
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وإزالة ا٤بخافة على النفس وا٤بهجة ، فمٌب مل يكن ذلك فالتقية واجبة،  ،والقدرة وعدـ ا٤بنع وا٢بيلولة
 055.  "، ألف التحرر من ا٤بضار واجب عقال و٠بعا والغيبة عند األسباب ا٤بلجئة إليها الزمة

ال علة ٛبنع من ظهوره )ع( إال خوفو على نفسو  "وحصر الطوسي أسباب الغيبة ُب ا٣بوؼ ، وقاؿ:    
من القتل ، ألنو لو كاف غّب ذلك ٤با ساغ لو االستتار، وكاف يتحمل ا٤بشاؽ واألذى ، فاف منازؿ األئمة 

   056."عظم منزلتهم لتحملهم ا٤بشاؽ العظيمة ُب ذات اهلل وكذلك األنبياء )ع( إ٭با ت

ى ولكن ٤باذا ٱباؼ اإلماـ )٧بمد بن ا٢بسن( على نفسو من القتل ، وقد خرج اإلماـ ا٢بسْب وضحّ    
إف  "إف السيد ا٤برتضى والشيخ الطوسي والكراجكي ٯبيبوف على ذلك بالقوؿ:  بنفسو ُب كر بالء؟

". !.اإلماـ ا٤بهدي ، ألنو آخر األئمة وألف مصلحة ا٤بكلفْب مقصورة عليو أحدا من البشر ال يقـو مقاـ
057 

 وىذا ا١بواب يفَبض عدة أمور ىي :   

 ٙبديد مهدوية اإلماـ الثاٍل عشر من قبل األئمة السابقْب ، واإلشارة إليو من قبل . - 9   

دي ، ووجود خوؼ شديد وجود أزمة سياسية وعداوة وخوؼ لدى السلطات العباسية من ا٤به - 0   
ُب ظل ا٢بكاـ األمويْب  ،واعظم لدى اإلماـ من ا٤بخاوؼ الٍب كانت ُب عصور األئمة السابقْب

 والعباسيْب.

 خاٛبية اإلماـ الثاٍل عشر لألئمة وا٫بصار اإلمامة فيو. - 9   

 ٙبرَل التقية للمهدي قبل قيامو و ظهوره . - 4   

سابقْب مل ٰبددوا ىوية ا٤بهدي من قبل ، فال حاجة لو للغيبة منذ والدتو. وإال فإذا قلنا : إف األئمة ال   
وإذا ثبت إف العالقة بْب أىل البيت والعباسيْب ُب تلك الفَبة كانت طبيعية وإٯبابية وال يوجد فيها 

ة ضغط أو توتر سياسي ، فال حاجة أيضا إىل الغيبة. وإذا قلنا إف اإلماـ الثاٍل عشر ىو واحد من األئم
وليس آخرىم ، كما كاف االماميوف يعتقدوف ُب البداية وحٌب هناية القرف الثالث ، فال توجد ضرورة 
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للغيبة ، ألف األئمة السابقْب كانوا ٝبيعا معرضْب للقتل ومل يغيبوا. وإذا قلنا إف اإلماـ الثاٍل عشر 
ف أوره إف ينفي ىويتو ومهدويتو إىل ، فانو كاف ٗبقد )ا٤بهدي( ٯبوز لو استخداـ التقية كسائر األئمة فرضاً 

 يظهر ، ومل يكن ٕباجة إىل الغيبة منذ والدتو.

  

 ادلطلب الثاين: أين مكان الغيبة؟

إف معظم الروايات الٍب تتحدث عن )ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( تشّب إىل انو كاف ُب بيت    
، واف الذين شاىدوه ُب حياة أبيو شاىدوه فيها  ؾيـو ذامن رأى( عاصمة ا٣بالفة العباسية  أبيو ُب )سرّ 

، وتقوؿ بعض الروايات : انو خرج للصالة على جثماف أبيو الذي توُب ودفن ُب )سامراء( وانو التقى 
بعد ذلك بوفد قم الذي جاء يبحث عن اإلماـ ا١بديد ، وانو ظل مقيما ُب البيت إىل أعواـ طويلة حٌب 

قبة على   فغاب ُب )السرداب(. وقد بُب ا٣بليفة العباسي الناصر باهلل العباسي، دٮبتو قوات ا٤بعتضد
ذلك السرداب ، ال تزاؿ موجودة حٌب اليـو ، ويزورىا الشيعة من كل مكاف ، وىي القبة ا٤بعروفة بقبة 

 سرداب الغيبة ، ُب جوار قرب اإلمامْب ا٥بادي والعسكري ُب مدينة سامراء مشايل بغداد .

٤بفيد قصة رجل ا٠بو )علي بن ا٢بسْب( يقوؿ : انو زار اإلماـ ا٤بهدي ُب بيتو ُب سامراء ويورد الشيخ ا   
، وجلس عنده ثالثة أياـ ، كما يذكر قصة )ا٢بسن بن الفضل ( الذي يقوؿ انو ورد العسكر )أي : 

نو شك ُب ا٢بميد ا وينقل ا٤بفيد عن ا٢بسن بن عبد سامراء( فبعث إليو اإلماـ ا٤بهدي صرة فيها دنانّب. 
أمر أحد وكالء ا٤بهدي وا٠بو )حاجز بن يزيد( فذىب إىل العسكر ، فخرج إليو ما يؤكد صحة دعوى 

  058ذلك الوكيل وينهاه عن الشك. 

  

 ادلطلب الثالث: كم هي مدة الغيبة؟

 وكانت تتأرجح بْب أياـ وشهور أو سنْب اللقد كانت مدة الغيبة ُب األياـ األوىل ٧بددة بزمن قصّب،     
 رواياتت تتجاوز عدد أصابع اليدين ، كما تقوؿ روايات كثّبة يذكرىا الكليِب والطوسي . بينما كان

أشار بعض الروايات  إىل ٙبديد مدة الغيبة و قوؿ : أهنا ستطوؿ حوايل ثالثْب أو أربعْب عاما. ت أخرى،
 ٕبداثة عمره وقت وحداثة عمر اإلماـ ا٤بهدي عند الظهور، وقد فسرىا النعماٍل ،ابوقت قصّب جد
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ال يتجاوز  األمرإفضاء اإلمامة إليو. ونقل الطوسي رواية أخرى عن اإلماـ الباقر: إف صاحب ىذا 
ُب مكاف  روى الطوسي  بينما إف عمره قد ٯباوز ا٤بائة والعشرين .  :األربعْب . وقالت روايات أخرى

لصاحب ىذا األمر ُب العمر كما مد لنوح عن أىب عبد اهلل )ع( : انو قاؿ: ما تنكروف إف ٲبد اهلل آخر،
ُب العمر؟ . ورّد على من استشكل طوؿ مدة الغيبة وخروجها عن العادة ، بأف األمر ليس على ما قالوه 

األنبياء واستشهد الصدوؽ والطوسي بغيبات  ، ولو صح ١باز إف ينقض اهلل العادة لضرب من ا٤بصلحة.
صحاب الكهف وصاحب ، وأيعقوب ويونس بن مٌب  موسى بن عمراف ويوسف بنالسابقْب  مثل 

ا٢بمار ، ونوح وسلماف الفارسي والدجاؿ ولقماف بن عاد وربيع بن ضبع ويعرب بن قحطاف ، الذين 
 059 لفَبات من الزماف . أقوامهماهنم غابوا عن  يلق

  

 ادلطلب الرابع: كيفية التأكد من هوية ادلهدي

، وىي : كيفية التعرؼ  أخرى أدت و تؤدي إىل مشكلة موضوعيةوعلى أي حاؿ فاف الغيبة الطويلة    
ومل تكن ىذه ا٤بشكلة مطروحة ُب البداية وخاصة ُب  . الظهور ، والتأكد من ىويتو عندعلى ا٤بهدي 

عصر )الغيبة الصغرى( ولكنها بدأت تفرض نفسها مع توايل الزماف .. ومرور األعواـ. وقد كانت مدار 
، ُب ذلك الوقت. وقد تصدى الشيخ الصدوؽ  والقائلْب بو وجود ا٤بهديل ْب ٕبث ونقاش بْب الرافض

انو قد ٯبوز بنقل من  "٤بناقشتها ، وقاؿ ردا على ا٤بعتزلة وا٤بعارضْب الذين كانوا يغمزوف من ىذه القناة:
لذي ٘بب بنقلو ا٢بجة من أوليائو ، وقد ٯبوز إف يظهر معجزا يدؿ على ذلك، وىذا ا١بواب الثاٍل ىو ا

   062. "نعتمد عليو و٪بيب ا٣بصـو بو ، واف كاف األوؿ صحيحا

:)مشكلة التعرؼ على ا٤بهدي والتأكد من ه ا٤بشكلة والطوسي إىل ىذ وا٤برتضى وقد أشار ا٤بفيد    
ىويتو عند الظهور( بذكر ٦بموعة كبّبة من ا٤بعاجز واآليات الكونية الغريبة الٍب تسبق الظهور كعالمات 

وعاِب السيد ا٤برتضى ا٤بشكلة ُب معرض مناقشتو إلمكانية الظهور ا٤بؤقت أثناء فَبة الغيبة ،  .على قيامو 
 069 فاشَبط ظهور آيات تدؿ على صدقو.

 ادلطلب اخلامس: عالئم الظهور 
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من الروايات تربط بْب الظهور  كبّبة  والصدوؽ وا٤بفيد والطوسي والعياشي : ٦بموعة يذكر الكليِب    
ئم ٠باوية ، تتعلق بتوقف حركة األفالؾ ، وتغّب ُب قوانينها ، وما شابو من ا٤بعاجز غّب وبْب حدوث عال

الطبيعية ، كركود الشمس وقت الزواؿ إىل وقت العصر ، وخروج صدر رجل ووجهو ُب عْب الشمس ، 
وكذلك وقوع الكسوؼ وا٣بسوؼ بصورة غّب طبيعية ، ككسوؼ الشمس ُب النصف من شهر رمضاف 

مر ُب آخره. أو تكلم العلم والسيف مع )اإلماـ ا٤بهدي( ومناداتو بعدـ جواز القعود بعد وخسوؼ الق
إضافة إىل  ذلك الوقت. فيخرج ويقتل أعداء اهلل حيث ثقفهم ، ويقيم حدود اهلل وٰبكم ٕبكم اهلل .

وغّب طلوع الشمس من ا٤بغرب ، وطلوع ٪بم با٤بشرؽ يضيء كما يضيء القمر... وخروج جراد ُب أوانو 
ٍٍ لقـو من أىل البدع حٌب يصّبوا  أوانو.. وخروج العبيد عن طاعة أسيادىم وقتلهم مواليهم.. ومسٍخ
قردة وخنازير ، وغلبة العبيد على بالد السادات.. ونداء من السماء يسمعو أىل األرض كلهم ، كل 

 فيها ويتزاوروف.. ينشروف من القبور حٌب يرجعوا إىل الدنيا فيتعارفوف وأمواتأىل لغة بلغتهم ، 

ويذكر ا٤بفيد : إف جربائيل ينزؿ على القائم ٤ببايعتو عند الظهور ، ويقوؿ الطوسي: إف أصحاب القائم    
 سوؼ ينقلوف إىل مقر ا٤بهدي من بيوهتم بصورة اعجازية كلمح البصر.!

د طوؿ اليـو ويتحدث ا٤بفيد عن بعض العالئم الكونية الٍب سوؼ ٙبدث عند ظهور )ا٤بهدي( كامتدا   
إذا قاـ " وىذا ما يفسره الطوسي ٕبديث مشابو ، حيث يقوؿ: ساعة ! 042إىل عشرة أضعاؼ ليكوف 

بطيء ُب دوره حٌب يكوف اليـو ُب أيامو كعشرة من أيامكم ، يالقائم .. يأمر اهلل الفلك ُب زمانو ف
 ".والشهر كعشرة اشهر ، والسنة كعشر سنْب من سنيكم 

يتنبأ فيو باستعماؿ الشيعة لطريقة )التلفوف التلفازي( ُب  ،حديثا عن اإلماـ الباقرويروي الكليِب    
 وذلك عند ظهوره. ،التحدث مع القائم ومشاىدتو عن بعد ، ومن ٨بتلف األقطار

أشرقت األرض بنور رهبا واستغُب العباد عن ضوء الشمس ، وتقوؿ بعض الروايات: إف القائم إذا قاـ     
 .!أنثىف ولد ذكر ال يولد فيهم لة ، ويعمر الرجل ُب ملكو حٌب يولد لو أ، وذىبت الظلم
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تتحدث الروايات الواردة حوؿ ظهور ا٤بهدي عن مدة ملكو ، فتقوؿ إحداىا : انو سيحكم  وأخّبا   
تقوؿ رواية أخرى: إف القائم ٲبلك ثالٜبائة وتسع بينما  بسبعْب سنة من سنينا . أشبوسبع سنْب تكوف 

   060رواية ثالثة: انو ٰبكم تسعة عشر عاما فقط. تقوؿ كما لبث أىل الكهف ُب كهفهم ، و سنْب ،  

 الفصل الثاين

 مناقشة النظرية )االثين عشرية(

 

 ادلطلب األول:  

 غمو  هوية ادلهدي عند أهل البيت )ع(

ماـ الثاٍل عشر : ) ٲباف بوجود اإلقضيتْب منفصلتْب ٮبا: اإلعشرية( من  النظرية )ا٤بهدوية االثِب تتألف  
. وىي تعَبؼ بعدـ إعالف اإلماـ ا٢بسن  ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( و انو :) ا٤بهدي ا٤بنتظر (

نو أخفاه ُب السر خوفًا عليو من السلطات العباسية، أوجود ولٍد لو ُب الظاىر، وتدعي عن العسكري 
يزلزؿ عروشها ، وأهنا كانت تبحث  أهنا كانت تعلم مسبقًا بأنو ا٤بهدي ا٤بنتظر الذي سوؼالٍب يفَبض 

 عنو لتقضي عليو وىو ُب ا٤بهد.

ولكن الدراسة التارٱبية ا٤بتعمقة لقصة نشوء ىذه النظرية تكشف عن وجود فاصل زمِب طويل بْب    
جزئي النظرية، حيث كانت ُب البداية تَبكز أساساً حوؿ وجود ولد لإلماـ العسكري ، يرثو ُب اإلمامة ، 

د ذلك إىل القوؿ أنو ا٤بهدي ا٤بنتظر الغائب . ووجدت ُب )غيبة ا٤بهدي( تفسّبا لعدـ ٍب ٙبولت بع
 أبيو عن والدتو ، وعدـ ظهوره بعد ذلك . إعالف

ولكي نتأكد من حقيقة ىذه النظرية الٍب لعبت دورا كبّبا ُب التاريخ اإلسالمي ، وُب صياغة الفكر    
،  ىذه النظرية وندرسها على حدة أجزاءف نفكك أبد  السياسي الشيعي االمامي االثِب عشري ، ال

                                                 

060
،  9،  جالرضا أخبارعيوف كذلك: و  068، ص إكماؿ الدين، والصدوؽ   029، ص  9، جالكاُب،الكليِب  -  

والعياشي ُب   085 – 089و  074، ص الغيبة، والطوسي   960و 959و 955، اإلرشاد، ص  وا٤بفيد  69ص 
 906، ص  0ه،  ج تفسّب 



 82 

: ىل كانت النظرية ا٤بهدوية الشيعية قبل منتصف القرف الثالث  ف نرى أوالً أوبدقة وموضوعية. وال بد 
ا٥بجري ، واضحة ومعروفة و٧بددة بشخص )اإلماـ الثاٍل عشر: ٧بمد بن ا٢بسن العسكري(؟ أـ كانت 

 غامضة وعامة وفكرة ٦بردة ؟ 

  

تؤكد غموض ىوية  ،إف تاريخ أئمة أىل البيت )ع( و رواياهتم الٍب ٰبتفظ هبا الَباث الشيعي االمامي    
بسبب عدـ  وإ٭باوعدـ التصريح با٠بو أو زماف خروجو ، ليس بسبب ا٣بوؼ عليو ،  ،اإلماـ ا٤بهدي

كل واحد منهم ، وقد بزغ   ٰبلق فوؽ رأس وأمالً  عاماً  ٙبديده من قبل، ألف فكرة )ا٤بهدوية( كانت ا٠باً 
ىذا األمل مع تويل اإلماـ علي للخالفة ، واشتد بعد مقتل اإلماـ ا٢بسْب بن علي ُب كربالء ، حيث 
أخذ كثّب من الشيعة يعد العدة للثأر واالنتقاـ ويعمل من اجل إسقاط النظاـ األموي ، وا٣بروج ا٤بسلح 

ت ، ويطلق عليو صفة ا٤بهدوية ، فيقـو وينجح أو ، ويلتف حوؿ ىذا اإلماـ أو ذاؾ من أئمة أىل البي
 يقوؿ البعض : انو اختفى وغاب وسوؼ يظهر ُب ا٤بستقبل .ورٗبا  ف ٱبرج ،أيدركو ا٤بوت قبل 

ٝبع الشيعة عليها ، ٤با أولو كانت ىوية ا٤بهدي قد حددت من قبل منذ زماف رسوؿ اهلل )ص( و    
 ن ىوية ا٤بهدي .ذىبوا ٲبينا ومشاال ، واحتاروا وتساءلوا ع

 

ٝبع الشيعة عليها ، ٤با أولو كانت ىوية ا٤بهدي قد حددت من قبل منذ زماف رسوؿ اهلل )ص( و    
 ذىبوا ٲبينا ومشاال ، واحتاروا وتساءلوا عن ىوية ا٤بهدي .

ىذا  ال تزالوف ٛبدوف أعناقكم إىل الرجل منا تقولوف: "يقوؿ اإلماـ ٧بمد بن علي الباقر ٨باطبا الشيعة:   
 "من ال تدروف ولد ؟ أـ مل يولد؟ خلق؟ أـ مل ٱبلق؟ األمر٥بذا   ىو ، فيذىب إىل ربو حٌب يبعث اهلل

.069   

  ويقوؿ الكليِب : إف ا٢بكم بن أىب نعيم جاء إىل اإلماـ الباقر ُب ا٤بدينة فقاؿ لو:  

علم انك قائم آؿ ٧بمد أـ ال لقيتك أف ال اخرج من ا٤بدينة حٌب ا أناعلّي نذر بْب الركن وا٤بقاـ إف  -   
 ؟ فقاؿ لو اإلماـ الباقر:
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ٍِ  ياحكم ..كلنا قائم بأمر اهلل .  -     ىذا ا١بواب العاـ فسألو بالتحديد: ولكن ا٢بكم مل يرتِض

 الباقر جوابا عاما أيضا: فأجابوفأنت ا٤بهدي؟  -   

 كلنا هندي إىل اهلل ، وعاد ا٢بكم ليسأؿ بتحديد ووضوح:  -  

 صاحب السيف ، وأجابو اإلماـ للمرة الثالثة بغموض:فأنت  -  

 كلنا صاحب السيف ووارث السيف ، فسأؿ ا٢بكم بوضوح تاـ: -  

 فأنت الذي تقتل أعداء اهلل؟ فقاؿ اإلماـ الباقر: -  

اقرب عهدا  األمرسنة؟! واف صاحب ىذا  وأربعْبوقد بلغت ٟبسا  أنا أكوفيا حكم .. كيف  -  
   064لى ظهر الدابة.باللنب مِب وأخف ع

أحد  -ٞبزة  أباويقوؿ الكليِب والنعماٍل : إف اإلماـ الصادؽ كاف يرفض ٙبديد ىوية ا٤بهدي ، واف 
؟ فقاؿ : ال ، فقاؿ: فولدؾ؟ .. قاؿ :ال ، قاؿ: فولد  األمرأنت صاحب ىذا  سألو مرة: -أصحابو 

من ىو؟ قاؿ : الذي ٲبألىا عدال كما ولدؾ ىو؟ فقاؿ : ال ، فقاؿ: فولد ولد ولدؾ ؟ فقاؿ: ال ، قاؿ: 
   065ملئت ظلما وجورا على فَبة من األئمة كما إف رسوؿ اهلل )ص( بعث على فَبة من الرسل .

يؤيد ذلك إف اإلماـ الصادؽ عندما اقنع الشاعر السيد ا٢بمّبي الذي كاف يعتقد ٗبهدوية ٧بمد بن   
بالتحديد ، وقد انشد ا٢بمّبي أبياتا من الشعر سجل  ا٢بنفية ، بوفاتو ، مل يقل لو من ىو اإلماـ ا٤بهدي

 فيها ٙبولو عن القوؿ ٗبهدوية ابن ا٢بنفية ، ولكنو مل يشر إىل ىوية ا٤بهدي ، حيث قاؿ:

 وما كاف قويل ُب ابن خولة مطنباً معاندة مِب لنسل ا٤بطيب

 ولكن روينا عن وصي ٧بمد وما كاف فيما قاؿ با٤بكذب

 يرى ستّبا كفعل ا٣بائف ا٤بَبقببأف ويل األمر يفقد ال 

 بفتقسم أمواؿ الفقيد كأ٭با تغيبو بْب الصفيح ا٤بنصّ 
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 صرفنا إليو قولنا مل نكذب  فلما روى : إف ابن خولة غائب

 وقلنا ىو ا٤بهدي والقائم الذي يعيش بو من عدلو كل ٦بدب 

 فاف قلت ال فا٢بق قولك والذي أمرت ، فحتم غّب ما متعصب

 لك حجة على الناس طرا من مطيع ومذنبواشهد ريب إف قو 

 فاف ويل األمر والقائم الذي تطلع نفسي ٫بوه بتطرب

 لو غيبة ال بد من إف يغيبها فصلى عليو اهلل من متغيب

 فيمكث حينا ٍب يظهر حينو فيملك من ُب شرقها وا٤بغرب

 بذاؾ أدين اهلل سرا وجهرة ولست واف عوتبت فيو ٗبعتب 

الصادؽ ُب الرواية السابقة مل يكن ينفي فكرة القياـ عن نفسو ومل يؤكدىا ، فاف ومع إف اإلماـ    
ويروي  ".ويل لطغاة العرب من أمر قد اقَبب "الصدوؽ يروي عن ابن أىب يعفور انو ٠بع الصادؽ يقوؿ:

يا سدير الـز بيتك وكن حلسا من احالسو واسكن ما سكن  "أيضا عن سدير عن أىب عبد اهلل انو قاؿ:
ف اإلماـ أ٩با يوحي  066. "لليل والنهار ، فإذا بلغك إف السفياٍل قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلكا

الصادؽ كاف ٰبدث أصحابو بقرب قيامو. ولكن ٧بمد بن ا٢بسن الصفار يروي عن أىب بصّب انو جاء 
  يوما إىل أىب عبد اهلل وقاؿ لو:

 بو بصّب أعمى( فقاؿ لو:إف ا٤بس صدرؾ ) وكاف أ أريدٍل إجعلت فداؾ ،  -  

 افعل ، قاؿ: فمسست صدره ومناكبو ، فقاؿ: -  

   و مِلَ يا أبا ٧بمد ؟ فقاؿ أبو بصّب: -  

ٍل ٠بعت أباؾ وىو يقوؿ: إف القائم واسع الصدر مسَبسل ا٤بنكبْب عريض ما إجعلت فداؾ ..  -  
 بينهما ، فقاؿ اإلماـ الصادؽ:
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لبستها فكانت  وأناعلى األرض ،  تسحبرسوؿ اهلل )ص( وكانت  يا أبا ٧بمد .. إف أىب لبس درع -  
وكانت .. وأهنا تكوف من القائم كما كانت من رسوؿ اهلل مشمرة كأنو ترفع نطاقها ٕبلقتْب ، وليس 

  067صاحب ىذا األمر من جاز أربعْب. 

ألمر أمد نريح إليو ٥بذا ا يب بصّب الذي سألو: أبْب أويروي الطوسي حوارا جرى بْب اإلماـ الصادؽ و    
ويروي رواية أخرى اكثر صراحة  .أبداننا وننتهي إليو؟  فقاؿ لو اإلماـ: بلى.. ولكنكم أذعتم فزاد اهلل فيو

٩با   068يقوؿ فيها اإلماـ الصادؽ :كاف ىذا األمر ُّب فأخره اهلل ، ويفعل بعد ُب ذريٍب ما يشاء.
ؽ ُب عصره ، ولذلك عندما توُب ومل تتوفر لو يكشف إف أمل ا٤بهدوية كاف معلقا على اإلماـ الصاد

ف أالظروؼ لتحقيق األمل ا٤بطلوب والكامن ُب قلوب الشيعة ، رفض بعض أصحابو ، ومنهم خاصتو ، 
وكاف على  .يصدؽ نبأ وفاتو ، وأصّر على أنو قد غاب وسيظهر عما قريب ، وقاؿ : انو ا٤بهدي ا٤بنتظر 

 عبد اهلل بن ناووس .رأس ىؤالء زعيم الشيعة ُب البصرة : 

ومع اشتداد الضغط السياسي العباسي على اإلماـ موسى بن جعفر الكاظم   . األمل مبهدوية الكاظم
وتفجّب الثورة ُب وجو ا٢بكم العباسي.. واعتقد  ازداد أمل الشيعة الذين قالوا بإمامتو ، ٖبروجو وقيامو ،، 

رووا روايات كثّبة عن الباقر والصادؽ ُب ٙبديد معظم الشيعة قويا بأف موسى ىو القائم ا٤بهدي ، و 
 شخصو ، ورٗبا أضافوا إليها من عند أنفسهم الشيء الكثّب ، انطالقا من شوقهم وحرصهم ومعاناهتم .

وعندما توُب اإلماـ الكاظم بعد ٟبس وثالثْب سنة من االنتظار واألمل ، مل يصدؽ عامة الشيعة 
وانو  ،إلصرار على القوؿ بغيبتو وحياتو والتأكيد على انو ا٤بهدي ا٤بنتظرا٤بوسوية نبأ وفاتو ، ورفضوا إال ا

 سوؼ ٱبرج وٲبأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.

وقد عاد ذلك األمل إىل الشيعة بعد حوايل عشرين عاما ، وذلك . الرضا ينفي احتمال ادلهدوية فيه
ي بن موسى الرضا إىل خراساف ، وقلده والية العهد عاـ اإلماـ عل ،ا٣بليفة العباسي ا٤بأموف  اعندما دع

، وىذا ما أحيي األمل ُب نفوس الشيعة ودفعهم لالعتقاد بإمكانية إف يصبح الرضا: للهجرة  029
 ا٤بهدي ا٤بنتظر.
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ف تكوف صاحب ىذا أٍل أرجو إ بن نوح جاء إىل اإلماـ الرضا وقاؿ لو:  أيوبينقل الكليِب : إف    
يسوقو اهلل إليك بغّب سيف ، فقد بويع لك وضربت الدراىم با٠بك . ولكن اإلماـ الرضا األمر.. واف 

    069ف يكوف ىو ا٤بهدي .أبدد توقعو ونفى 

وعندما جاء الشاعر دعبل ا٣بزاعي إىل اإلماـ الرضا وانشده القصيدة ا٤بعروفة : )مدارس آيات خلت    
ماـ ال ٧بالة إهدي بصورة غامضة وقاؿ: )خروج من تالوة ومنزؿ وحي مقفر العرصات( أشار إىل ا٤ب

ٲبيز فينا كل حق وباطل وٯبزي على النعماء والنقمات ( ومل يسمو  ، خارج يقـو على اسم اهلل والربكات
 باالسم . 

ٙبديد ىوية ) اإلماـ ا٤بهدي ( بالثاٍل عشر من أئمة أىل البيت ، كما ىو معروؼ لدى الشيعة  إف    
والقوؿ بوجود ولد لو  ، ، قد حدث ُب وقت متأخر بعد وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري االثِب عشرية اليـو

اإلمامة "ُب السر ، بفَبة طويلة ، أي ُب بداية القرف الرابع ا٥بجري تقريبا. وذلك ُب أعقاب تطور نظرية 
 االثِب عشرية .ف الفرقة إىل االقتصار على )اثِب عشر( وتكوّ  ، وٙبو٥با من التسلسل الال٧بدود " اإل٥بية

:)إكماؿ الدين( الذي ألفو ُب منتصف القرف الرابع ا٥بجري ،  كتاب  وقد ذكر الشيخ الصدوؽ ُب   
٦بموعة كبّبة من الروايات عن النيب األكـر )ص( وأئمة أىل البيت )ع( ، يشّب بعضها إىل القائم أو 

 عشر وانو ابن ا٢بسن العسكري ،  ا٤بهدي دوف ٙبديد ا٠بو واسم أبيو، ويؤكد بعضها ٙبديد رقمو الثاٍل
قصيدتو  ألقىكما ُب الرواية الٍب يقوؿ فيها: إف اإلماـ الرضا سأؿ الشاعر دعبل ا٣بزاعي ، بعد إف 

؟ فقاؿ: ال يا  وأشار فيها إىل ا٤بهدي بصورة غامضة ، فقاؿ لو: ىل تدري من ىذا اإلماـ ؟ ومٌب يقـو
ماـ منكم يطهر األرض من الفساد وٲبألىا عدال كما ملئت جورا. فقاؿ إٍل ٠بعت ٖبروج أموالي ، إال 

لو : يا دعبل .. اإلماـ بعدي ٧بمد ابِب ، وبعد ٧بمد ابنو علي ، وبعد علي ابنو ا٢بسن ، وبعد ا٢بسن 
وىذه الروايات ضعيفة ا٤بًب والسند ، وال   072ابنو ا٢بجة القائم ا٤بنتظر ُب غيبتو ، ا٤بطاع ُب ظهوره . 

مد أماـ البحث العلمي ، وسوؼ نناقشها ُب الفصل ا٣باص بنقد األدلة الروائية )النقلية( ونثبت تص
 عدـ صحتها واختالقها فيما بعد.

  

 ا٤بطلب الثاٍل
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 ظاهرة ادلهدوية يف التاريخ اإلسالمي

و٩با يؤكد غموض ىوية ا٤بهدي عند أىل البيت ، ولدى ٝباىّب الشيعة وا٤بسلمْب ُب القروف الثالثة     
األوىل ، ىو تكرر دعوات ا٤بهدوية ىنا وىناؾ .. حٌب جاوزت العشرات ، وحٌب اصبح لكل فرقة وطائفة 

ع معُب الثورة اكثر من مهدي واحد.. حيث تدلنا ىذه الظاىرة على ٛباىي مصطلح )اإلماـ ا٤بهدي( م
وا٢برية والعدالة وانبثاقو كرد فعل على الواقع الفاسد الذي كاف يتدىور إليو اجملتمع اإلسالمي مرة بعد 

 أخرى. 

لقد كانت معظم قصص ا٤بهدوية ُب القروف اإلسالمية األوىل، مرتبطة ومنبثقة من حركات سياسية    
من الزعماء ، وعادة ما يكوف إماما من أىل  وتلتف حوؿ زعيم ،ثورية تتصدى لرفع الظلم واالضطهاد

ف يظهر ، أو يقتل ُب ا٤بعركة ، أو ٱبتفي ُب أوعندما تفشل ا٢بركة وٲبوت اإلماـ دوف  ، البيت )ع(
ظروؼ غامضة.. كاف أصحابو ٱبتلفوف ، فمنهم من يسّلم باآلمر الواقع ويذىب للبحث عن أماـ جديد 

يرفض التسليم باألمر الواقع فّبفض االعَباؼ با٥بزٲبة ويسارع ومناسبة جديدة للثورة.. ومنهم من كاف 
لتصديق اإلشاعات الٍب تتحدث عن ىروب اإلماـ الثائر واختفائو وغيبتو. وعادًة ما يكوف ىؤالء من 
بسطاء الناس الذين يعلقوف آمااًل كبّبة على شخص أو يضخموف مواصفات ذلك الزعيم فيصعب 

 و كاف يعِب لديهم االهنيار واالنسحاؽ النفسي.، ألنبعد ذلك عليهم الَباجع 

 مهدوية اإلمام علي

وقاتلوا ُب معركة  األموي،كم ا٢بكاف شيعة اإلماـ علي بن أىب طالب )ع( الذين ثاروا على فقد     
يأملوف إف يستمر حكم اإلماـ  ،وحاربوا معاوية ُب صفْب ، واشتبكوا مع ا٣بوارج ُب النهرواف ،ا١بمل

ينعموف خال٥با بالعدؿ وا٤بساواة.. وكاف أملهم ُب اإلماـ كبّبا.. ولذلك فاف  أطوؿَبة العادؿ إىل ف
 البعض منهم صدـ ٖبرب اغتيالو ومل يكد يصدؽ نبأ وفاة اإلماـ .

: إف ٝباعة من الشيعة رفضوا  (كالنوٖبٍب واالشعري القمي والكشياإلمامية ) يقوؿ مؤرخو الشيعة   
الوا: إف عليا مل يقتل ومل ٲبت وال يقتل وال ٲبوت حٌب يسوؽ العرب بعصاه التصديق بوفاة اإلماـ ، وق

   وٲبأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا . 

بالصدمة وا٤بفاجأة واألمل الكبّب.. حيث مل ه ٲبكن إف نفسر ، ىذا القوؿ ٗبهدوية اإلماـ علي وغيبتو   
خرب استشهاد اإلماـ ، بعد إف كانوا يأملوف إف  ،فةالنفر الذين كانوا بعيدين عن الكو  أولئكيتحمل 

 ٰبقق اإلماـ العدالة الكونية على األرض ، فأدى هبم ذلك إىل تصورات بعيدة عن الواقع.
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 مهدوية ابن احلنفية

اإلماـ ا٢بسْب ، من اجل  أخيوبعد ٦بزرة كربالء ٘بمع الغضب الشيعي حوؿ قيادة ٧بمد بن ا٢بنفية    
قالت ٝباعة من  ػ ،ى 89الثأر واالنتقاـ لشهداء كربالء.. وعندما توُب ٧بمد ُب ظروؼ غامضة عاـ 

أنصاره )الكيسانية( : انو مل ٲبت وانو مقيم ٔبباؿ رضوى بْب مكة وا٤بدينة ، واعتقدوا انو )اإلماـ ا٤بهدي 
   079رض قسطا وعدال.نو ٲبأل األأا٤بنتظر( الذي بّشر بو النيب )ص( 

 070ويفسر السيد ا٤برتضى  دعوى الكيسانية ٗبهدوية ابن ا٢بنفية با٢بّبة الٍب أ١بأهتم إىل القوؿ هبا.    
 أيدينتيجة عقدىم األمل على ابن ا٢بنفية لكي يسَبجع السلطة من  أصابتهمورٗبا كانت ا٢بّبة قد  

٥بدؼ ا٤بنشود ، فاضطر أتباعو من الشيعة الكيسانية ، وقد أصيبوا با٣بيبة بعد موتو قبل ٙبقيق ا األمويْب
ُب ٧باولة منهم للمحافظة على األمل متقدًا ُب  ،يتو واستمرار حياتو وغيبتوو إىل اخَباع القوؿ ٗبهد

مل يكونوا يعرفوف شخصية معينة ٧بددة من قبل على أهنا  ؾيـو ذاصدورىم ، خاصة واف الشيعة 
 )ا٤بهدي ا٤بنتظر( .

 اشممهدوية أىب ه

وقد تراجع ىذا القوؿ ٗبهدوية ابن ا٢بنفية عندما برز أبو ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية ، كقائد    
جديد للشيعة ُب هناية القرف األوؿ ا٥بجري ، وتعلق األمل الكبّب بو لتحقيق ما عجز أبوه عن ٙبقيقو.. 

ا ما أدى إىل اعتقاد قسم من ف يظهر.. وىذأوتكررت األزمة من جديد عندما توُب أبو ىاشم دوف 
   079شيعتو باختبائو وغيبتو والقوؿ انو )ا٤بهدي ا٤بنتظر( وانو حي مل ٲبت .

أما الذين اعَبفوا بوفاة أىب ىاشم فقد حافظوا على األمل ُب نفوسهم أيضا وذلك بانتظار قياـ أحد أبناء 
 074 ٧بمد بن ا٢بنفية ُب ا٤بستقبل ، ومل ٰبددوا شخصا معينا.

 الطيارمهدوية 
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حوؿ قائد جديد  األموي،سرعاف ما التف الشيعة الذين كانوا يشكلوف ا٤بعارضة الرئيسية للحكم و    
ىو عبد اهلل بن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر الطيار ، الذي ٪بح ُب إقامة دولة  ،من أبناء أىل البيت

، ولكنو اهنـز بعد ذلك وقتل ُب ظروؼ غامضة.. ومل يتحمل  األمرُب أواخر العهد  ،شيعية ُب اصفهاف
بعض الشيعة نبأ اهنيار الدولة الشيعية ، فقالوا إف الطيار حي مل ٲبت وانو مقيم ُب جباؿ اصفهاف ال 

 075ٲبوت أبدا حٌب يقود نواصيها إىل رجل من بِب ىاشم من ولد علي وفاطمة. 

 احنصار ادلهدوية يف البيت الفارمي 

تكن النظرية ا٤بهدوية عند الشيعة قبل ىذه ا٢بركة ٧بصورة ُب البيت الفاطمي ، حيث كاف  مل    
وٯبيزوهنا ُب  ، ٰبصروهنا ُب البيت العلوي ،)الكيسانية( الذين ٲبثلوف مرحلة تارٱبية من تطور الشيعة 

إىل عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية وأوالده ، أو ٰبصروهنا فيهم ، ٍب امتدت إىل خارج البيت العلوي ، 
الطيار ، ٍب تطورت لتنحصر ُب البيت الفاطمي من أبناء ا٢بسن وا٢بسْب.. ومل تكن ٧بصورة ُب  معاوية

ذلك الوقت ُب أي واحد من البيتْب. لذلك اعتقد قسم من الشيعة ٗبهدوية زيد بن علي ، كما اعتقد 
س الزكية( ، وإذا كاف زيد قد قتل قسم آخر ٗبهدوية ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن )ذي النف

فاف أتباعو انظموا إىل النفس الزكية . وكاف عبد اهلل بن ا٢بسن أبوه قد ٠ّبى ابنو )٧بمدا( وتنبأ  بسرعة ..
بأف يكوف )ا٤بهدي ا٤بوعود( الذي بّشر بو النيب وقاؿ عنو إف:)ا٠بو ا٠بي واسم أبيو اسم ، عند والدتو 

 ك الفَبة.أىب ( حسبما كاف مشهورا ُب تل

 مهدوية ذي النفس الزكية

 إبراىيمحيث بايعو بنو ىاشم ، وكاف فيهم ،  األمركاف )النفس الزكية( يأمل إف يثور ضد ا٢بكم    
والتف حولو  ،اإلماـ والسفاح وا٤بنصور ، ولكن سرعاف ما قامت الدولة العباسية فانتفض عليو من بايعو

واليمن ، وقتل بعد شهور . وىنا  ا٢بجازوسيطر على  945فخرج ُب ا٤بدينة سنة  ، قسم من الشيعة
قسم من شيعتو بالصدمة ومل يتحملوا نبأ ا٥بزٲبة ومل يصدقوا ٗبقتل )ا٤بهدي ( الذي كانوا ينتظروف  أصيب

بْب مكة ، وىو جبل خروجو منذ فَبة طويلة ، فقالوا: انو حي مل ٲبت ومل يقتل وانو مقيم ٔببل العلمية 
 . وتشبثوا با٢بديث النبوي الذي يقوؿ:)القائم ا٠بو ا٠بي واسم أبيو اسم أىب (. حٌب ٱبرج  ، و٪بد
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و٤با مل تكن ىناؾ أحاديث صرٰبة و٧بددة ومعروفة توضح ىوية ا٤بهدي ، فقد طّبق أتباع النفس     
سبوىا إىل وتأّولوا األحاديث الواردة بو ، ورٗبا اختلقوا بعض الروايات أو ن ، الزكية أحاديث ا٤بهدوية عليو

 النيب لتعزيز نظريتهم وتأييد زعيمهم ا٤بنتظر.

 مهدوية الباقر

وتقوؿ بعض الروايات: إف قسما من الشيعة اعتقد ٗبهدوية اإلماـ ٧بمد بن علي الباقر )ع( اعتمادا    
 076: )انك تلقاه فاقرأه مِب السالـ(.األنصاريعلى رواية تقوؿ : إف النيب )ص( قاؿ ١بابر بن عبد اهلل 

بقرب القياـ وا٣بروج ويوصيهم بالكتماف ، واف  أصحابويقوؿ الكليِب : إف اإلماـ الباقر كاف يسّر إىل و 
  077بعضهم قد ترؾ أعمالو انتظارا لساعة الصفر .

 مهدوية الصادق

وانتصار العباسيْب ، وتألق اإلماـ  ،وىزٲبة ٧بمد بن عبد اهلل ذي النفس الزكية ،وبعد وفاة اإلماـ الباقر   
وينقل النوٖبٍب : إف بعض الشيعة    078.شاعت روايات كثّبة حوؿ مهدويتو ،جعفر بن ٧بمد الصادؽ 

 أنا فإٍلإف رأيتم رأسي قد أىوى عليكم من جبل فال تصدقوه  "روى عن اإلماـ الصادؽ انو قاؿ :
 أنا فإٍلضِب وغسلِب وكفنِب فال تصدقوه إف جاءكم من ٱبربكم عِب انو مر  "وانو قاؿ: "صاحبكم

   079."صاحبكم صاحب السيف

وانو حي مل  ،انو ا٤بهدي ا٤بنتظر "االعَباؼ ٗبوتو وقالوا: ،من ىنا رفض قسم من شيعة اإلماـ الصادؽ    
أباف بن عثماف  :وكاف منهم  082.:)الناووسية( نسبة إىل عجالف بن ناووس ػوعرفت ىذه الفرقة ب "ٲبت

  089أي من اقرب ا٤بقربْب إىل اإلماـ الصادؽ .  ، الذي يعده الكشي من )أصحاب اإلٝباع( األٞبر،

 مهدوية إمساعيل 
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من ىذا يبدو إف النظريات ا٤بهدوية ا٤بختلفة كانت تولد مع الزمن وُب الظروؼ ا٤بختلفة.. وكانت    
:)الغيبة( يربز عند  ػوكاف القوؿ بإىل االستناد إىل أحاديث قاطعة وصرٰبة ، منها اقرب إىل األمل والرجاء 

ماـ إبدا ومنذ البداية على مهدوية أوفاة اإلماـ ا٤بنتظر دوف إف يظهر .. ومل يكن الشيعة ٯبمعوف دائما و 
معْب من قبل.. ففي الوقت الذي كاف بعضهم يؤمن ٗبهدوية اإلماـ الصادؽ كاف البعض اآلخر يذىب 
ليعلق األمل على مهدوية ابنو إ٠باعيل ، وعندما توُب إ٠باعيل ُب حياة أبيو اإلماـ الصادؽ رفض 

بأنو  ،ماـ أعْب الناسوفسروا تشييع اإلماـ لو ودفنو أ ،واخَبعوا القوؿ بغيبتو ،التسليم بوفاتو أصحابو
 080واإلعداد لظهوره ُب ا٤بستقبل !.  ،مسرحية تستهدؼ التغطية على ىروب إ٠باعيل واختفائو

ومن ا٤بعروؼ إف الشيعة اختلفوا بعد وفاة اإلماـ الصادؽ إىل ست فرؽ ، فذىب اإل٠باعيلية إىل    
ٗبهدوية ابنو ٧بمد  ،بعد إف يئسوا منوالقوؿ ٕبياة إ٠باعيل وإمامتو ومهدويتو وغيبتو ، ٍب قاؿ فريق منهم 

قاـ الدولة أو  ،ُب هناية القرف الثالث، ف ظهر واحد منهم أ.. ٍب نقلوا ا٤بهدوية ُب أبناء إ٠باعيل إىل 
 .أفريقياالفاطمية ُب مشاؿ 

 مهدوية الديباج 

علن أ، و انو ا٤بهدي ا٤بنتظر 022وادعى ٧بمد بن جعفر الصادؽ )الديباج( الذي خرج ُب مكة عاـ    
  089.بأمّب ا٤بؤمنْبنفسو خليفة للمسلمْب واخذ البيعة وتسمى 

إذف.. نستطيع إف نقوؿ إف النظرية ا٤بهدوية كانت تعِب الثورة والقياـ وا٣بروج ومل تكن ٧بددة ُب    
 .أىدافوشخص معْب.. واف نظرية الغيبة كانت تربز عندما يفشل أي أماـ منتظر أو ٲبوت دوف ٙبقيق 

  بن عبد أ هل أال فط مهدوية دمحم

ىي نظرية :) مهدوية  ،ا٢بالة االستثنائية الوحيدة الٍب ٪بدىا خالؼ تلك القاعدة ُب ذلك الوقت   
ومل يكن لو وجود ، وقد اختلق  ،٧بمد بن عبد اهلل بن جعفر الصادؽ ( .. وىذا الشخص مل يولد أساسا

الذي آمن أولئك الشيعة  ، عبد اهلل أال فطح بعد وفاة أبيو ،بعض الشيعة الفطحية قصة وجوده ُب السر
فطح دوف عقب يرثو ُب اإلمامة ، وكانوا األأصيبوا بأزمة عندما توُب وقد انو اإلماـ بعد أبيو الصادؽ ، 

عقاب األعقاب ، أي بتوارثها بصورة عمودية ، ولذا ، وأيعتقدوف بضرورة استمرار اإلمامة ُب األعقاب 
عبد اهلل : موسى بن جعفر ،  أخيف ينتقلوا إىل القوؿ بإمامة ، أاألزمة الفكريةمل يستطيعوا بسبب ىذه 
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ا٠بو ا٠بي "فاخَبعوا قصة وجود ولد لو ُب السر! ، وقالوا : إف ا٠بو يطابق ا٢بديث النبوي ا٤بشهور :
 084.  "واسم أبيو اسم أىب

اخَبع ىذه القصة الوٮبية  قد ،ف يكوف بعض ا٤بصلحيْب وا٤بنافقْب من أصحاب األئمةأوال يستبعد    
ويقبض  ،)أسطورة ا٤بهدي ا٤بنتظر ٧بمد بن عبد اهلل بن الصادؽ( لكي يتاجر هبا ويدعي الوكالة لو

األمواؿ با٠بو ، حيث كاف يرّوج اإلشاعات عن وجود ذلك ا٤بهدي ا٤بوىـو ُب اليمن ، وانو سوؼ يظهر 
 وٲبأل األرض قسطا وعدال بعد إف ٛبأل ظلما وجورا.

 وية الكاظممهد 

ف أكاف من الطبيعي   ،وانتشار الظلم والفساد ،ومع انقالب الدولة العباسية على أىدافها اإلصالحية   
يلتف ا٤بعارضوف ٥با حوؿ شخصية عظيمة من زعماء أىل البيت ىو اإلماـ موسى بن جعفر الكاظم 

. وىكذا فقد انتشرت روايات  الذي كاف رمز التقوى والعلم والعبادة.. واف يعظم األمل ٖبروجو وقيامو.
جدا حوؿ مهدوية الكاظم وانو )قائم آؿ ٧بمد( .. وراح البعض من الشيعة ينقل روايات عن كثّبة 

واف موسى ىو القائم وىذا  " و"ف ابِب ىذا قائم ىذه األمة وصاحب السيفأف من احملتـو " أالصادؽ :
واف القائم ا٠بو حديدة  " "ا فانو القائمواف يدىده رأسو عليكم من جبل فال تصدقو  " "حتم من اهلل

وما إىل ذلك من  "وكأٍل بالراية السوداء صاحبة الرقعة ا٣بضراء ٚبفق فوؽ رأس ىذا ا١بالس " "ا٢بالؽ
 !"التواتر"الروايات الٍب فاقت حد 

أو  ذلك غيبة أوىل ، احتسب معظم الشيعة ا٤بوسوية ،الرشيد اإلماـ الكاظم ىاروف وعندما اعتقل   
أهنا  :رفضوا التصديق بذلك وقالواتوُب ُب السجن وألقي ٔبثمانو على ا١بسر ُب بغداد  ، غرى ، و٤با ص

وانو حي مل ٲبت  ، وقالوا: إف اإلماـ الكاظم قد غاب غيبتو الثانية وىرب من السجن ،مسرحية عباسية
 085وانو القائم ا٤بهدي.  ،وٲبألىا كلها عدال كما ملئت جورا ،وال ٲبوت حٌب ٲبلك شرؽ األرض وغرهبا

وداود  ،ا٤بقربْب كا٤بفضل بن عمر أصحابوبذلك ، وكذلك معظم  الكاظم وقد قاؿ معظم أوالد اإلماـ  
وا٢بسن بن قياما  ،وحديد الساباطي أعْب،بن  نعبد الرٞبواعْب بن  ،وابوبصّب ،وضريس الكناٍل ،الرقي

 .كتبا حوؿ )الغيبة(   ، علي بن عمر األعرج و علي بن أىب ٞبزة اثناف من أصحابو ٮبا وكتب ،الصّبُب
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 88األشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  -  

085
 89، واألشعري القمي، ا٤بقاالت ، ص  82النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
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ابنو إمامة ٲباف باإلوقد ُعرؼ أولئك الشيعة بالواقفية ، أي الذين وقفوا على اإلماـ الكاظم ورفضوا    
، واالحتجاج الرضا ، ٗبحاورة اإلماـداود الرقي قد قاـ أحد ىؤالء الواقفة، وىو:علي بن موسى الرضا. و 

فقاؿ لو اإلماـ  "إف سابعنا قائمنا"الٍب ٙبدد ا٤بهدوية بالكاظم وتقوؿ : "تواترةا٤ب"الروايات ضده بتلك 
  086الرضا: إف األمل بقياـ الكاظم كاف معلقا على مشيئة اهلل ومل يكن من احملتـو . 

إىل وقت طويل .. ولكنهم تقلصوا شيئا فشيئا  ،وظل الواقفية يؤمنوف ٗبهدوية وغيبة اإلماـ الكاظم   
إف ا٢بجة هلل على "النظرية وانقرضوا ، خاصة عندما أكد اإلماـ الرضا وفاة أبيو وقاؿ ٥بم: حٌب ماتت

بلى  ..خلقو ال تقـو إال بإماـ حي يعرؼ..سبحاف اهلل!.. مات رسوؿ اهلل ومل ٲبت موسى بن جعفر؟!
اهنم كفار ٗبا  "واهتم من قاؿ بعدـ وفاتو بالكذب وقاؿ: "مت أموالو ونكحت جواريوواهلل لقد مات وُقسّ 

ولو كاف اهلل ٲبّد ُب اجل أحد من بِب آدـ ٢باجة ا٣بلق إليو ٤بّد اهلل  .انزؿ اهلل عز وجل على ٧بمد )ص(
  087.  "ُب اجل رسوؿ اهلل )ص(

 مهدوية دمحم بن القاسم 

وُب أياـ خالفة ا٤بعتصم ، حدثت ثورة علوية ُب  099وُب مطلع القرف الثالث ا٥بجري ُب سنة    
واعتقلو وٞبلو إىل بغداد فحبسو ُب قصره ، ولكن  ،ا٤بعتصم فهزمو اف بقيادة ٧بمد بن القاسم ، الطالق

اختلف الناس ُب أمره ، وقاؿ بعضهم: مات أو ىرب ، وقاؿ بعض فالثائر العلوي استطاع ا٥برب . 
  088وانو سيخرج وانو مهدي ىذه األمة .  ،الشيعة : انو حي

 مهدوية حيىي بن عمر

 ا٤بستعْبضد ا٣بليفة العباسي  ىو ٰبٓب بن عمر ، ،ماـ علوي آخرُب الكوفة إخرج نوات بعد سو     
وقاؿ  ،رفض االعَباؼ با٥بزٲبة ٰبٓب ، فوجو إليو ا٢بسْب بن إ٠باعيل فقتلو ، إال إف بعض أصحاب باهلل

 089 وانو ا٤بهدي القائم وسوؼ ٱبرج مرة أخرى. ،اختفى وغاب وإ٭باانو مل يقتل 
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 بن علي اذلادي والعسكري مهدوية دمحم 

واختلف الشيعة اإلمامة ُب منتصف القرف الثالث ا٥بجري ُب ىوية اإلماـ ا٤بهدي ا٤بنتظر فقاؿ قسم    
منهم : بأنو ٧بمد بن علي ا٥بادي ، الذي توُب فجأة ُب الدجيل ، وقالوا بغيبتو كغيبة إ٠باعيل بن جعفر 

القوؿ ٗبهدوية اإلماـ ا٢بسن العسكري ، بينما قاؿ ، ورفضوا التصديق بوفاتو.. وذىب قسم آخر إىل 
قسم ثالث بوجود ومهدوية ولد لو ُب السر ىو اإلماـ )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( .. وقاؿ آخروف : 

من أىل البيت ال على التعيْب وانو سوؼ يولد ويظهر ُب ا٤بستقبل  انو غّب ٧بدد وانو سوؼ يكوف واحداً 
. 092 

 مهدوية القائم اجملهول

: إف فرقة )النوٖبٍب، واألشعري القمي( يذكر ا٤بؤرخاف الشيعياف ا٤بعاصراف لوفاة اإلماـ العسكري وأخّبا   
إف ا٢بسن بن علي قد مات وصح موتو ، وانقطعت اإلمامة إىل وقت  "قالت: العسكري من أتباع اإلماـ

يبعث اهلل فيو قائما من آؿ ٧بمد ٩بن قد مضى ، إف شاء بعث ا٢بسن بن علي واف شاء بعث غّبه من 
آبائو. وال بد من ذلك .. ألف قياـ القائم وخروج ا٤بهدي حتم من اهلل ، وبذلك وردت األخبار وصحت 

األمة فال ٯبوز بطالف ذلك ، وألف وفاة ا٢بسن بن علي قد صحت وصح أنو ال اآلثار واٝبع عليو 
ف يكوف ُب األعقاب ، وال ٯبوز إف أخلف لو ، فقد انقطعت اإلمامة وال عقب لو ، وإذ ال ٯبوز إال 

ينصرؼ إىل عم وال ابن عم وال أخ بعد ا٢بسن وا٢بسْب ، فهي )اإلمامة( منقطعة إىل القائم منهم، فإذا 
 099."وقاـ اتصلت إىل قياـ الساعةظهر 

كل ذلك التعدد والتنوع ُب ا٢بركات ا٤بهدوية يعرب عن غموض مفهـو )اإلماـ ا٤بهدي( واحتماؿ كونو    
أي واحد من أئمة أىل البيت ، وىو من يقـو بالسيف وٱبرج ويقيم دولة ا٢بق.. وقد كانت كل فرقة 

لبيت العلوي أو الفاطمي أو ا٢بسِب أو ا٢بسيِب أو شيعية تعتقد انو من ىذا البيت ا٥بامشي أو ذاؾ ا
ا٤بوسوي.. وانو ىذا أو ذاؾ .. ولو كانت ىوية ا٤بهدي قد حددت من قبل ، منذ زماف رسوؿ اهلل )ص( 

ة وال شيعة اإلماـ ا٢بسن يأو األئمة األحد عشر السابقْب ٤با اختلف ا٤بسلموف وال الشيعة وال اإلمام
 ٤بهدي ، و٤با اعتقد بعضهم بكونو:)اإلماـ ا٢بسن العسكري( نفسو .ُب ٙبديد ىوية ا ، العسكري
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نستنتج من كل ذلك : إف ىوية ا٤بهدي كانت غامضة وغّب ٧بددة ُب حياة أىل البيت ، واف القوؿ    
بأنو )ابن ا٢بسن العسكري( نشأ بعد افَباض وجوده ُب السر، وُب ٧باولة لتفسّب )غيبتو( عن األنظار 

 و عن والدتو ، باعتبار )الغيبة( صفة من صفات )ا٤بهدي(.وعدـ إعالف أبي

 

 

 

 ا٤ببحث الثاٍل

 العوامل الفلسفية

 (مام الثاين عشرلنشوء فرضية )اإل

  

 062ة بعد وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري سنة يإذا قمنا بقراءة الرواية التارٱبية ٤با حدث للشيعة اإلمام   
وجود ولد ٨بفي  ": ػالذي قدمو ذلك الفريق الذي قاؿ ب "الدليل العقلي "ىجرية ، والقينا نظرة على 

، فأننا سنكتشف أزمة نظرية مّر هبا ذلك الفريق من " لإلماـ ، ىو اإلماـ من بعده وىو ا٤بهدي ا٤بنتظر
 وعّم أ أوأو ابن أخ ،  ة ٩بن يشَبط توارث اإلمامة بصورة عمودية ، وعدـ جواز انتقا٥با إىل أخ ياإلمام

، واضطراره إما إىل التنازؿ عن ىذا الشرط ، أو التسليم بانقطاع اإلمامة بعد وفاة العسكري  عمّ  ابن
دوف خلف ، كما ىو الظاىر من حياتو ، أو افَباض وجود ولد لو ُب السر ، بالرغم من عدـ التصريح 

الغموض والكتماف بالتقية وا٣بوؼ من  اوتفسّب ىذ أو وجود أي دليل عليو، بو ، أو اإلعالف عنو ،
 السلطة ، بالرغم من عدـ وجود مؤشرات تستدعي ذلك .

عشريوف(: إف اإلماـ  الٍب يعَبؼ هبا وينقلها ا٤بؤرخوف وا٤بتكلموف )االثنا ،تقوؿ الرواية التارٱبية   
وىذا ما ٠بح  ".ث حدي": ػالعسكري توُب دوف إف ٱبلف ولدا ظاىرا ، وأوصى بأموالو إىل أمو ا٤بسماة ب

تباعو كخليفة لو ، كما اة إىل يألخيو جعفر بن علي بأف يدعي اإلمامة من بعده ويدعو الشيعة اإلمام
 وجيزة  فطح( الذي اصبح إماما لفَبةاأل اتبعوا اإلماـ موسى بن جعفر بعد وفاة أخيو األكرب )عبد اهلل 

 ُب عقبو .الصادؽ ، ومل ينجب ولدا تستمر اإلمامة وفاة أبيو بعد 
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ويقوؿ النوٖبٍب واالشعري القمي وا٤بفيد : إف كثّبا من الشيعة االمامية لبوا نداء جعفر وكادوا ٯبمعوف    
 اإلماـغّب جعفر من أبناء  وذلك ألف عامة الشيعة مل يكونوا يعرفوف أحداً   090على القوؿ بإمامتو .

 ما تؤكده رواية )أىب األدياف البصري( العسكري ، وىذا لإلماـا٥بادي ، ومل يكونوا شاىدوا أي ولد 
العسكري مل  إفآخر شخص يودع اإلماـ ، والذي يقوؿ : و ا٤بدائن ،  أىلرسوؿ اإلماـ العسكري اىل 

أعطاه بعض العالمات للتعرؼ عليو ، ويقوؿ: انو عاد اىل سامراء يـو وفاة  وإ٭باٱبربه باسم خليفتو ، 
لشيعة وعلى رأسهم عثماف بن سعيد العمري ، وىم يعزونو اإلماـ العسكري فرأى جعفر وحولو عامة ا

وفدا من شيعة قم قدموا ُب ذلك اليـو  إفويهنئونو ، وانو ذىب وعزاه وىنأه كواحد منهم، كما يقوؿ: 
اىل سامراء وسألوا عن اإلماـ ا٢بسن وعرفوا موتو ، فقالوا : من نعزي؟ فأشار الناس اىل جعفر ، فسلموا 

وىو ما تؤكده أيضا رواية )سناف ا٤بوصلي( الٍب تتحدث عن قدـو وفد بقيادة  099 .عليو وعزوه وىنئوه
أىب العباس ٧بمد بن جعفر ا٢بمّبي القمي ، اىل سامراء ، بعد وفاة اإلماـ العسكري ، وسؤا٥بم عنو 

بإمامتو  قو٥بم وارثو جعفر بن علي ، وعدـ وجود مانع ٰبوؿ دوف  إفوعن وارثو ، وقوؿ الناس ٥بم: 
  094ى عدـ معرفتو بعلم الغيب.سو 

يدعوىم اىل نفسو،  ، فأجابوالٍب كانت مركزا للشيعة  ،وبناء على ذلك فقد أرسل جعفر اىل أىل قم    
( وتداولوا ُب إسحاؽوقد اجتمع أىل قم عند شيخهم )اٞبد بن   نو القّيم بعد أخيو.أويُعلمهم : 

سؤالو بعض ا٤بسائل الٍب كانوا يسألوف آباءه عنها من قبل  "ا٤بوضوع ، وقرروا إرساؿ وفد اليو ٤بناقشتو و 
قم مل يكونوا  أىل أف٩با يعِب  095.كما يقوؿ ا٣بصييب والصدوؽ والطربسي والصدر  " والتأكد من دعواه

العسكري ، ومل يكن يوجد  لإلماـومل يكونوا يعرفوف بوجود ولد   ،يعرفوف ىوية اإلماـ ا١بديد من قبل
وؿ إمامة جعفر بن علي ، أي اهنم مل يكونوا يلتزموف بقانوف الوراثة العمودية ُب لديهم أي مانع لقب

 .  األخوينوٯبيزوف إمامة  وإ٭با كانوا أقرب اىل الفطحية، اإلمامة ،
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، وا٤بفيد، الفصوؿ ا٤بختارة، 992القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  ، واألشعري 98النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
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094
، والصدر ، الغيبة  964، والراوندي، ا٣برايج وا١برايح، ص  479 – 476الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

  909الصغري، ص 

095
، ص  0، ج االحتجاج، والطربسي 475، ص الدينإكماؿ ، والصدوؽ 999، ص  ٥بداية الكربى، اا٣بصييب -  

 999، ص الغيبة الصغرى، والصدر  079
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ىو ا٤ببدأ القدَل ا٤بشكوؾ  ،وكانت العقبة الرئيسية الٍب حالت دوف إٲباف بعض الشيعة بإمامة جعفر   
إلمامة ُب أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب ، وقد طرحو وفد قم على جعفر بن علي الرافض الجتماع ا ،فيو

 096 .، كما يقوؿ ا٣بصييب "قد بدا لو ُب ذلك  اهلل إف ":  أثناء ا٢بوار، فأجاهبم

وفد قم طالب جعفر بالكشف عن كمية  إفوتقوؿ بعض الروايات الٍب ينقلها الصدوؽ والطوسي :    
العسكري ، واف جعفر  أخوه، كما كاف يفعل  ، غيبياً  أصحاهبا وأ٠باء ،األمواؿ الٍب كاف ٰبملها معو
كما   097واهتم الوفد بالكذب على أخيو ، أنكر نسبة علم الغيب اليو. ،رفض ذلك الطلب و االدعاء

من أجل وذلك  098.تتهم جعفر بالفسق وشرب ا٣بمر وا١بهل وإٮباؿ الصالة أفٙباوؿ بعض الروايات 
، ولكن عامة الشيعة مل يأخذوا بتلك االهتامات ، ومل يطرحوا مسألة علم الغيب  امةاإلمإبطاؿ دعواه ُب 

وكانت ا٤بشكلة الرئيسية لدى البعض منهم ىي مسألة :)ا١بمع بْب  .، وقد عزوه وىنئوه باإلمامة 
(. وقد ارتكز الطوسي عليها ُب عملية االستدالؿ على نفي إمامة جعفر و افَباض  اإلمامةُب  األخوين

   099لحسن ، وادعى عدـ ا٣بالؼ حو٥با بْب االمامية .ولد لجود و 

اهلل  بعد وفاة اإلماـ عبد ، ألوؿ مرة، وكانت ىذه ا٤بشكلة قد تفجرت ُب صفوؼ الشيعة االمامية    
، ولكنو توُب دوف عقب،  بإمامتواء الشيعة ومشاٱبهم على القوؿ ٝبع فقهأاألفطح بن الصادؽ ، الذي 

عدـ جواز ا١بمع بْب  "قهم اىل ثالث فرؽ ، فمنهم من ٛبسك ٗببدأ:وفرّ  ،٩با أوقع االمامية ُب أزمة
ا٠بو )٧بمد( وىو ٨بفي ،  إفقاؿ  ،اهلل واضطر اىل افَباض وجود ولد موىـو لعبد اإلمامة"ُب  األخوين

إذا مل يكن  ، ومنهم من ٘باوز ىذا ا٤ببدأ وأجاز لنفسو االنتقاؿ اىل األخ . ا٤بستقبل وانو سيظهر ُب
ومنهم من  . فطح األاهلل  السابق ولد ، وقاؿ نتيجة لذلك بإمامة موسى بن جعفر بعد أخيو عبد لإلماـ

ا٠بو من فطح ، واستنتج من عدـ وجود عقب لو : انو مل يكن إماما وشطب األتراجع عن القوؿ بإمامة 
 .با٤برةقائمة األئمة 

وقد تكررت ىذه ا٤بشكلة مرة أخرى عند وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري دوف ولد ، ٩با أدى اىل    
اختالؼ الشيعة االمامية حوؿ مسألة ا٣بلف اىل عدة فرؽ : فمنهم من ٝبع بْب األخوين وقاؿ بإمامة 
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098
 999وا٣بصييب، ا٥بداية الكربى، ص  479الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

099
 995، الغيبة، ص الطوسي -  
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القوؿ بإمامة  " إفؿ بإمامة العسكري وقاؿ:جعفر بن علي بعد أخيو ا٢بسن ، ومنهم من تراجع عن القو 
وخطأ ، وجب علينا الرجوع عنو اىل إمامة جعفر ، واف ا٢بسن قد توُب وال عقب لو  ا٢بسن كاف غلطاً 

عن خلف ظاىر معروؼ  إالفقد صح عندنا انو ادعى باطال ، ألف اإلماـ بإٝباعنا ٝبيعا ال ٲبوت 
ال ٧بالة  فاإلماـمة ال ترجع ُب أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب .. ، واإلما باإلمامةيوصي اليو ويقيمو مقامو 

  922. واالشعري القمي  كما يقوؿ النوٖبٍب  "جعفر بوصية أبيو إليو

ومنهم من أصّر على إمامة ا٢بسن والتمسك الشديد بذلك ا٤ببدأ أو الشعار الرافض للجمع بْب    
فمنهم من قاؿ ٗبهدوية العسكري وغيبتو ، ومنهم األخوين ُب اإلمامة . وانقسم ىؤالء إىل عدة أقساـ : 

مل  "من قاؿ برجوعو إىل ا٢بياة بعد ا٤بوت ، ومنهم من قاؿ بالفَبة ، ومنهم من احتار وتوقف ، وقاؿ:
يصح عندنا إف للحسن خلفا ، وخفي علينا أمره ، و٫بن نتوقف ونتمسك باألوؿ حٌب يتبْب لنا اآلخر ،  

فنحن  ،ـ ومل يعرؼ الذي بعده فتمسكوا باألوؿ حٌب يتبْب لكم اآلخركما أمرنا، انو إذا ىلك اإلما
نأخذ هبذا ونلزمو ، وال ننكر إمامة أىب ٧بمد وال موتو ، وال نقوؿ انو رجع بعد ا٤بوت ، وال نقطع على 

 انو ال تثبت إمامة أماـ إال بوصية أبيو إليو وصية "إمامة أحد من ولد غّبه ، فانو ال خالؼ بْب الشيعة :
 929. "ظاىرة 

ومنهم من وجد نفسو مضطرا الفَباض وجود ولد ٨بفي لإلماـ العسكري ، وقاؿ انو اإلماـ من بعده    
، وانو ا٤بهدي ا٤بنتظر ، وفسر عدـ إشارة أبيو إليو ُب حياتو وعدـ وصيتو إليو ، وعدـ ظهوره من بعده ، 

 . بالتقية وا٣بوؼ من األعداء ، تعسفاً ، وغيبتو .. فسر كل ذلك

ىو التمسك الشديد بقانوف الوراثة العمودية ، وعدـ جواز انتقاؿ ، وكاف الدافع الرئيسي ٥بذا القوؿ    
ة يومل ٯبمع الشيعة اإلمام ،كاف قوال ضعيفا  أف ىذااإلمامة إىل أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب . وبالرغم من 

الذين التزموا بو ،  ، فاف ا٤بتكلمْب عليو ُب ذلك الوقت ، خالفا ٤با ادعى الطوسي بعد ذلك ٗبائٍب عاـ
( لإلماـ ا٢بسن العسكري. وقد نسجوا  ولد جعلوا منو حجر الزاوية ُب عملية االستدالؿ على وجود )

دليالً   ، أو توجب النص ُب أىل البيت ،الٍب توجب العصمة ُب اإلماـ كالميةومن بقية القضايا ال، منو 
 .  "لفلسفيا"، أو  "الدليل العقلي":  ػأ٠بوه ب

                                                 

922
  992 - 927، ص ا٤بقاالت والفرؽ، واالشعري القمي 98، ص فرؽ الشيعة، النوٖبٍب -  

929
، وا٤بفيد، الفصوؿ  995، واألشعري القمي، ا٤بقاالت والفرؽ، ص  928 – 925النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  

، والصدوؽ، إكماؿ  0444، والطوسي، الغيبة، ص  949، ص  9، والكليِب، الكاُب، ج  062ا٤بختارة، ص 
 477، ص  9، وا٢بر العاملي، إثبات ا٥بداة، ج  092الدين، ص 
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أقواؿ ا٤بتكلمْب وا٤بؤرخْب الذين استدلوا بالعقل على  ، من ىذا ا١بزء،وقد استعرضنا ُب الفصل األوؿ   
وجود ووالدة :)٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وكاف دليلهم يعتمد على نظرية العصمة والنص والوراثة 

، وذلك ( دأ األخّب :)الوراثة العموديةُب ا٢بقيقة كاف يعتمد فقط على ا٤ببو العمودية ُب اإلمامة . ولكن
ٲباف بالعصمة والنص ويؤمنوف اإلة )الفطحية( الذين كانوا يتفقوف معهم ُب يألف كثّبا من الشيعة اإلمام

ٲباف بوجود ولد لو ُب السر ، خالفا لإلبإمامة ا٢بسن العسكري أيضا ، مل ٯبدوا أنفسهم مضطرين 
أخيو جعفر بن علي ا٥بادي ، ألهنم مل يكونوا يؤمنوف بقوة بضرورة للظاىر ، وآمنوا بدال من ذلك بإمامة 

 الوراثة العمودية وعدـ جواز إمامة األخوين .

كاف أشبو باالفَباض الفلسفي العاري عن اإلثبات التارٱبي . وكاف   " الدليل العقلي "إذف .. فاف    
:) إف صاحب ىذا األمر ال ٲبوت ذلك يتجلى ُب استناد بعض ا٤بتكلمْب على ا٢بديث الرضوي القائل 

  920. الشيخ الطوسي قوؿحٌب يرى ولده من بعده ( إلثبات وجود الولد لإلماـ العسكري ، كما ي

بالرغم من إمكانية االستدالؿ بنفس ا٢بديث لنقض إمامة العسكري ، كما فعل قسم من وذلك    
الشيعة الذين تراجعوا عن القوؿ بإمامة العسكري ، واٚبذوا من عدـ إ٪بابو ولدا تستمر اإلمامة فيو دليال 

بإمامة عبد على عدـ صحة إمامتو ، كما تراجع الشيعة ا٤بوسوية ، ُب منتصف القرف الثاٍل ، عن القوؿ 
الَباجع  ،واعترب ذلك الفريق من الشيعة فطح ، ألنو مل ينجب ، وشطبوا ا٠بو من قائمة األئمة .األاهلل 

عن إمامة العسكري والقوؿ بإمامة جعفر بعد أبيو ا٥بادي مباشرة ، أىوف من افَباض ولد موىـو 
 للعسكري .

فطح ، األلوا بوجود ولد لإلماـ عبد اهلل يتهم الذين قا ، والغريب إف السيد ا٤برتضى علم ا٥بدى   
ولكنو   929.من اجل ا٣بروج من ا٢بّبة والطريق ا٤بسدود ، باللجوء إىل اخَباع شخصية وٮبية اضطراراً 

للحسن العسكري ، وذلك اضطرارا من اجل ا٣بروج  ولد ٲبارس نفس الشيء ُب عملية افَباض وجود 
 نتصف القرف الثالث ا٥بجري.ة ُب ميمن ا٢بّبة الٍب عصفت بالشيعة اإلمام

للحسن  ولدف تسمية عملية االستدالؿ النظري على وجود أوال بد بعد ذلك من اإلشارة إىل    
ىو من باب التسامح واالستعارة ، وإال فانو ابعد ما يكوف عن  " ،العقلي"العسكري ، بالدليل 

خبار آحاد ٕباجة إىل إثبات أ االستدالؿ العقلي ، إذ يعتمد على ٦بموعة مقوالت نقلية ، وبعضها
كمقولة )الوراثة العمودية وعدـ جواز انتقاؿ اإلمامة إىل أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب( ..   ،الداللة والسند

                                                 
920

 995و 999، ص الغيبة، الطوسي -  
929

 984الشاُب، ص  ا٤برتضى، -  
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إف القوؿ بغيبة صاحب الزماف مبِب على القوؿ بإمامة آبائو ...  ": الشيخ الصدوؽقاؿ ومن ىنا فقد 
ا٤بناقشة ُب أية مقدمة من مقدمات  أفذا يعِب وى 924.  "واف ىذا باب شرعي وليس بعقلي ٧بض

كضرورة العصمة ُب اإلماـ ، وضرورة النص عليو من اهلل ، وثبوت اإلمامة ُب   ، الطويلة "العقلي"الدليل 
ماـ ، ودعاوى بقية األئمة إماـ إىل إوا٫بصارىا ُب البيت ا٢بسيِب ، وكيفية انتقا٥با من  ، أىل البيت

و٧بمد بن عبد اهلل  ،وزيد بن علي ، ٤بهدوية كمحمد بن ا٢بنفية وابنو أىب ىاشمالذين ادعوا اإلمامة وا
فطح و٧بمد بن علي ا٥بادي .. وما إىل األاهلل  بن جعفر وأبنائو ، وعبد وإ٠باعيل ، ذي النفس الزكية

ذلك من التفاصيل ا١بزئية ُب نظرية اإلمامة اإل٥بية ، من البداية إىل النهاية ، حٌب وفاة اإلماـ ا٢بسن 
) وجود  :مقدمة من تلك ا٤بقدمات تسد الطريق على الوصوؿ إىل فرضية أيةف ا٤بناقشة ُب االعسكري .. 

 لحسن العسكري(.. ولد ل

ا كاف إثبات وجود )اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( بصورة عقلية لسائر الناس أو ومن ىن   
 " ة الٍب مل توافق على مبدأ:يسائر ا٤بسلمْب ، أو سائر الفرؽ الشيعية ، أو حٌب لسائر الفرؽ اإلمام

تنعوف عن خوض عشريوف( ٲب صعبا أو مستحيال .. ولذلك كاف علماء الكالـ )االثنا " ،الوراثة العمودية
النقاش مع سائر الناس حوؿ إثبات شخصية )ابن ا٢بسن( إال بعد التسليم با٤بقدمات النقلية الطويلة 

 واحدة منها .  ..السابقة ، واإلٲباف بكل واحدة

ال نتكلم ُب فرع مل يثبت  "ُب الرد على علي بن اٞبد بن بشار: ، بن قبة الرازي نعبد الرٞبوقد قاؿ    
٭با يثبت لو ا٢بق بعد أبيو .. فال معُب لَبؾ إالرجل )ابن ا٢بسن( الذي ٘بحدوف وجوده ، ف اصلو ، وىذا

النظر ُب حق أبيو واالشتغاؿ بالنظر معكم ُب وجوده ، فإذا ثبت ا٢بق ألبيو ، فهذا ثابت ضرورة عند 
وقاؿ  925". نابطلأفقد آؿ األمر إىل ما تقولوف ، وقد  ،ف يكوف ا٢بق ألبيوأذلك بإقراركم ، واف بطل 

فالكالـ ُب الغيبة اسهل شيء وأوضحو ، إذ ىي  إف صحت ، ألصوؿٍ  إف الغيبة فرعٌ  "السيد ا٤برتضى :
 926". متوقفة عليها ، واف كانت غّب صحيحة فالكالـ ُب الغيبة صعب غّب ٩بكن

لإلماـ  ىذا اعَباؼ صريح بعد وجود أية أدلة تارٱبية مستقلة، أو علمية  وشرعية، تثبت وجود ولدو    
العسكري، الذي توُب دوف أف يشّب اىل ذلك، بل أوصى بأموالو اىل أمو ، ومل يتحدث عن أي وريث 

ضرورة استمرار اإلمامة اإل٥بية إىل يـو القيامة ووجوب  " على اً مبني افَباض وجود ولد لو، كاف آخر. واف
                                                 

924
 69، ص إكماؿ الدين، الصدوؽ -  

925
 54الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

926
 0ا٤برتضى، رسالة ُب الغيبة، ص  -  
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مل  ، التسليم بإمامة ا٢بسن العسكريبالرغم من  أف اإلٲباف بنظرية اإلمامة، أو  ."توارثها بصورة عمودية
ىذه حقيقة يعَبؼ هبا زعيم ا٢بوزة العلمية ُب و  . بوجود ولد لووجوب اإلٲباف يؤدي بالضرورة إىل  يكن

ف إحيث يقوؿ:" الشيخ ناصر مكاـر الشّبازي ُب كتابو :)ا٤بهدي : الثورة الكربى(  قم ، ا٤بعاصر،
االستدالؿ الفلسفي ٲبكن إف يثبت قضايا كلية عامة، ولكنو ال يستطيع إف يضع إصبعو على إنساف ُب 

  927."ا٣بارج ، ويثبت وجوده

وقد هنانا اهلل عّز وجّل عن اتباع الظن،  بغّب علم .  اً ، وظن اً وٮبي اً ليس إال افَباض ُب النهاية، وىو   
ىل:" وال تقُف ما ليس لك بو علم ، إف السمع والبصر وخاصة ُب األمور العقدية، حيث قاؿ تعا

 (96والفؤاد، كل أولئك كاف عنو مسئواًل" )اإلسراء 

قل  وقاؿ منتقداً أصحاب الديانات األخرى الذين يبنوف عقائدىم على الظن والتخمْب واالفَباض :"   
 (96) يونس  "ٚبرصوف! فتخرجوه لنا ؟ .. إف تتبعوف إال الظن ، واف انتم إال ،ىل عندكم من علم

نتم وآباؤكم ، ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف، إف يتبعوف إال الظن وما أإف ىي إال أ٠باء ٠بيتموىا وقاؿ:"   
 (09.) النجم "، ولقد جاءىم من رهبم ا٥بدى هتوى األنفس

 (08النجم  . )" ف الظن ال يغِب من ا٢بق شيئاإو  ،إف يتبعوف إال الظن  ،وما ٥بم بو من علم وقاؿ:"   

 

 

 

  

 ادلبحث الثالث

 )النقلي( نقد الدليل الروائي

 

                                                 
927

 099، مهدي انقالب بزرؾ، ص الشّبازي  -  
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أو األحاديث العامة الٍب تتحدث عن )ا٤بهدي( أو  ،لسنا ٕباجة ٤بناقشة االستدالؿ بالقرآف الكرَل   
)القائم( من دوف ٙبديد ىوية ذلك الشخص.. فاف ىدؼ دراستنا ليس نفي مبدأ خروج ا٤بهدي ُب 

هندؼ إىل القوؿ إف شخصًا باسم )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( مل يولد  وإ٭باا٤بستقبل من األساس .. 
أو وجوده  اإلنسافال تثبت والدة ذلك  ،أو األحاديث العامة ومل يوجد بعد ، وبالتايل فاف تلك اآليات

 ، بالرغم من إمكانية ا٤بناقشة ُب داللة اآليات الكرٲبة على ا٤بوضوع.

بالتحديد.. وال  "غائبٍ "أما الروايات الواردة حوؿ )الغيبة( و)الغائب( فهي أيضا ال تتحدث عن    
ال ٲبكن إف  فإهناىل غيبتو با٣بصوص.. وبالتايل تذكر اسم )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وال تشّب إ

تشكل دليال على )غيبة ا٢بجة بن ا٢بسن( ألنو مل يولد بعد .. ومل يغب .. وىي ال تتحدث عن أمر 
 قبل وقوعو حٌب يكوف ذلك إعجازاً ودليال على صحة الغيبة ، كما قاؿ الشيخ الصدوؽ.

، ألهنا مل تتضمن اإلماميوف ىب إليو ا٤بتكلموف داللة على ما ذ أيةوال توجد ُب تلك الروايات    
اإلخبار بالشيء قبل كونو ، كما قاؿ الشيخ الطوسي ، ومل ٰبصل أي إخبار مسبق من جهة عالـ 
الغيوب.. وذلك ألف تلك الروايات كانت تتحدث عن أشخاص آخرين كانوا موجودين فعال ، وادعيت 

و٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن  ،كمحمد بن ا٢بنفية  ،لسجوفوغابوا ُب الشعاب وا١بباؿ وا، ٥بم ا٤بهدوية 
ف تفرؽ شيعتهم واختلفوا أواإلماـ موسى الكاظم .. وقد حدث ُب ظل غيبتهم  ،)ذي النفس الزكية(

صحاهبم تلك الروايات من وحي الواقع وألىداؼ خاصة ، وبالذات الشيعة أواحتاروا.. وقد صنع 
ٗبهدوية اإلماـ الكاظم ، و٤با اعتقلو الرشيد قالوا بغيبتو ، و٤با توُب ، ة بقو  ، الواقفية الذين كانوا يؤمنوف

وادعوا ىروبو من السجن وغيبتو غيبة كربى ال يُرى فيها، واعتربوا مرحلة  ،اإلماـ رفضوا االعَباؼ بوفاتو
 طوؿ من الغيبة الصغرى ، ألهنا امتدت وامتدت بالأالسجن غيبة صغرى. وقد كانت الغيبة الكربى 

 حدود.

٩بن سبقهم من ا٢بركات ا٤بهدوية ، وطبقوىا على اإلماـ  ،وكاف الواقفية قد استعاروا أحاديث الغيبة   
 الكاظم .

لو مل يكن يروى ُب  "وإذا توقفنا عند الرواية الٍب يذكرىا النعماٍل حوؿ الغيبة ، والٍب يقوؿ عنها :   
 ،لوجدنا أهنا تتحدث عن الوفاة والقتل والذىاب " لكاف فيها كفاية ٤بن تأملها ،الغيبة إال ىذا ا٢بديث

ف يثبت وجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن أإلماـ موجود ومعروؼ سابقا.. بينما ٰبتاج ىو )أي النعماٍل( 
 ف ينسب إليو تلك األفعاؿ الحقاً.أحٌب يستطيع  ،العسكري( أوالً 
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ُب البداية ) ُب القرف الثالث ا٥بجري( ٰباولوف إثبات صحة فرضية )  اإلماميوف لقد كاف ا٤بتكلموف    
إذ اهنم كانوا ٕباجة  .وجود اإلماـ الثاٍل عشر ابن ا٢بسن ( ومل يكونوا يتحدثوف عن )ا٤بهدي وا٤بهدوية(

بعد القوؿ بوجود )ابن  ، إىل إثبات وجود العرش قبل إثبات النقش.. ولكن األزمة الٍب وقعوا فيها
وىي :)عدـ ظهور اإلماـ للقياـ ٗبهمات اإلمامة ( دفعتهم إىل البحث والتنقيب ُب تراث ، ( ا٢بسن

الفرؽ الشيعية القدٲبة كالكيسانية والواقفية، والتفتيش عن ٨برج لألزمة وا٢بّبة، ووجدوا ُب أحاديث 
فرضية )وجود ابن جديداً على إثبات  ا٤بهدوية القدٲبة أفضل حل للخروج من أزمة عدـ الظهور ، ودليالً 

 ا٢بسن( ُب نفس الوقت.

ومن ىنا فقد تطورت الفرضية الٍب كانت مهتمة بإثبات )وجود اإلماـ الثاٍل عشر( إىل ا٢بديث عن    
وذلك  .)مهدويتو( واصبح ا٢بديث يدور حوؿ )وجود اإلماـ ا٤بهدي ا٢بجة ابن ا٢بسن العسكري(

إف الشخص ا٤بفَبض انو اإلماـ  "، واالستنتاج منها:انطالقا من حالة الفراغ والغيبة وعدـ ا٤بشاىدة 
 !"والذي ال ُيشاىد : ىو ا٤بهدي صاحب الغيبة ، واف سبب عدـ مشاىدتو ىو : الغيبة

الذين غابوا ُب  ،وإذا كاف يصح االستدالؿ بتلك الروايات على مهدوية األئمة السابقْب ا٤بعروفْب   
، فانو ال ٲبكن االستدالؿ هبا على صحة فرضية )وجود  األرض أ٫باءالسجوف أو الشعاب أو ُب سائر 

ابن ا٢بسن( .. وذلك ألف وجوده كاف موضع شك واختالؼ بْب أصحاب اإلماـ العسكري، واف 
 ،إىل االستدالؿ على وجوده واثبات ذلك عملية االستدالؿ هبا على )مهدوية ابن ا٢بسن( ٕباجة أوالً 

 وما إىل ذلك. قبل ا٢بديث عن إمامتو ومهدويتو وغيبتو

ف االستدالؿ بالغيبة على الوجود ، بدوف إثبات ذلك من قبل ، يشبو عملية االستدالؿ على وجود إ   
إف ا٤باء ال رائحة لو وال لوف.. و٫بن ال نشم رائحة وال نرى لونا ُب ىذا اإلناء..  "ماء ُب إناء ، بالقوؿ :

 ".إذف فاف فيو ماء !

إف ىذا السائل ليس  "ٍب القوؿ : ، بعد إثبات وجود شيء سائل ُب اإلناءإال  ،إذا كاف ذلك ال ٯبوزو    
إىل  كذلك ٙبتاج أوالً   ، ، فاف عملية إثبات وجود )ابن ا٢بسن(" فإذف ىو ماء  لو لوف وال رائحة..

إثبات وجوده وإمامتو ومهدويتو.. ٍب إثبات غيبتو ، ال إف يتم عكس االستدالؿ ، فُيتخذ من اجملهوؿ 
 و )الغيبة( دليال على إثبات الوجود واإلمامة وا٤بهدوية لشخص ال يزاؿ موضع ٕبث ونقاش!.والعدـ 

على إثبات  ،االستدالؿ بأحاديث ) الغيبة ( العامة والغامضة والضعيفة ، ُب ا٢بقيقة ، إذف فال ٲبكن   
 وجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( .
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ليثبتوا  ،ة( إف يستشهدوا ٕبديث الغيبتْب الصغرى والكربىرين ٤بوضوع )الغيبوقد حاوؿ بعض ا٤بنظّ    
ولكن حكاية )الغيبتْب( نفسها مل تثبت ُب التاريخ ، وال يوجد عليها  .ية وجود ابن ا٢بسن(فرضصحة )

دليل سوى موضوع )النيابة ا٣باصة( الٍب ادعاىا بعض األشخاص ، وىي مل تثبت ٥بم ُب ذلك الزماف ، 
ذاؾ  أووكاف الشيعة القائلوف بوجود )ابن ا٢بسن( ٱبتلفوف فيما بينهم حوؿ صحة ادعاء ىذا الشخص 

الٍب كاف قد ادعاىا حوايل عشرين شخصا أكثرىم من الغالة . ومن ىنا فاف ا٢بد  ،اصةبالنيابة ا٣ب
 ػاالستشهاد ب أفكاف حداً وٮبياً مل يثبت ُب التاريخ . ويالحظ   ،الفاصل بْب الغيبتْب : الصغرى والكربى

واب ا٣باصْب( ومل :)الغيبتْب( قد ابتدأه النعماٍل ُب منتصف القرف الرابع ا٥بجري ، بعد انتهاء عهد )الن
وذلك ألهنم مل  يشر اليو من سبقو من ا٤بؤلفْب حوؿ )الغيبة( الذين اكتفوا باإلشارة اىل الغيبة الواحدة .

 يعرفوا من قبل ٕبدوث غيبتْب.

من  أف ،لدى ا٢بديث عن أسباب الغيبة ،وقد اعَبؼ السيد ا٤برتضى علم ا٥بدى والشيخ الطوسي   
قبل ا٢بديث عن الغيبة  ، : ) ابن ا٢بسن العسكري( ػلوجود واإلمامة لٕبث موضوع ا :الضروري أوالً 

يكوف الكالـ معو ُب نص إمامتو ،  أفمن شك ُب إمامة ابن ا٢بسن ٯبب  إف "وقاال: . وأسباهبا
نتكلم ُب سبب الغيبة ، ألف الكالـ ُب الفرع ال  أفوالتشاغل بالداللة عليها ، وال ٯبوز مع الشك فيها 

  928.  "د إحكاـ األصوؿيسوغ إال بع

 "ثين عشرية"اإلدليل 

 أييستخدمونو بعد اكثر من نصف قرف من ا٢بّبة ،  اإلماميوف  وىذا دليل متأخر .. بدأ ا٤بتكلموف   
عند الشيعة االمامية ، حيث مل يشر اليو  ،ُب القرف الرابع ا٥بجري ، ومل يكن لو أثر ُب القرف الثالث

ُب   والتبصرة من ا٢بّبة( كما مل يشر اليو النوٖبٍب اإلمامة كتابو:) الشيخ علي بن بابويو الصدوؽ ُب
كتابو:)فرؽ الشيعة( وال سعد بن عبد اهلل االشعري القمي ُب:)ا٤بقاالت والفرؽ(.. وذلك ألف النظرية 
)االثِب عشرية( طرأت على االمامية ُب القرف الرابع ، بعد اف كانت النظرية االمامية ٩بتدة اىل آخر 

والزيدية..  ة٠باعيلياإل الشيعة اإلمامية بال حدود وال حصر ُب عدد معْب ، كما ىو ا٢باؿ عند ،الزماف
،  وإماـألهنا كانت موازية لنظرية الشورى وبديال عنها.. فماداـ ُب األرض مسلموف وٰبتاجوف اىل دولة 

كاف ال بد اف يعْب اهلل   ،الماميةكما تقوؿ النظرية ا،  وكاف ٧برمًا عليهم اللجوء اىل الشورى واالنتخاب 
 ٥بم إماما معصوما منصوصا عليو .. فلماذا إذف ٰبصر عدد األئمة ُب اثِب عشر واحدا فقط؟

                                                 
928

 099،  4الطوسي، تلخيص الشاُب ، للمرتضى، ج  -  
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 اإلماـمن ىنا مل يكن االماميوف يقولوف بالعدد احملدود ُب األئمة ، ومل يكن حٌب الذين قالوا بوجود )    
نو خاًب األئمة ، وىذا ىو النوٖبٍب يقوؿ ُب كتابو أيعتقدوف ،  ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ُب البداية

 929".الثاٍل عشر اىل يـو القيامة اإلماـة ستستمر ُب أعقاب إف اإلمام ")فرؽ الشيعة(:

 

، وا٢بر العاملي، وا٤بفيد ، والعياشي ، وا٢بمّبي ، والكليِب ، تشّب روايات كثّبة يذكرىا الصفارو    
مل يكونوا يعرفوف ٕبكاية القائمة ا٤بسبقة ا٤بعدة منذ زماف  أنفسهمف األئمة وغّبىم .. اىل ا ..وغّبىم

قرب وفاهتم ،  ، إالالالحق من بعدىم  اإلماـبإمامة  ، أو  مل يكونوا يعرفوف بإمامتهمرسوؿ اهلل )ص( و 
وكانوا  ماـ ،إالذين كانوا يقعوف ُب حّبة واختالؼ بعد وفاة كل ،  أنفسهممامية اإل أوفضال عن الشيعة 

 اإلماـماـ اف يعْب الالحق بعده ويسميو بوضوح لكي ال ٲبوتوا وىم ال يعرفوف إيتوسلوف لكل 
اف األئمة يعلموف اىل من يوصوف قبل  :باب ( الدرجاتُب )بصائر  يروي الصفار  حيث  992ا١بديد.

ما مات عامل حٌب يعلمو اهلل اىل من  "الصادؽ يقوؿ فيو: اإلماـحديثا عن ،  وفاهتم ٩با يعلمهم اهلل
ن بعده فيوصي حٌب يعلم مَ  اإلماـال ٲبوت  ": عنو أيضا ، كما يرويو الكليِب ُب )الكاُب( 999. "يوصي

و بوجود قائمة مسبقة هبم . أخلفائهم ،  بأ٠باء ،من قبلُ  ،وىو ما يدؿ على عدـ معرفة األئمة 990".اليو
اف  "انو قاؿ:الصادؽ ، اهلل  فرووا عن أىب عبد ،د من ذلكوقد ذىب الصفار والصدوؽ والكليِب ابع

   999."ُب آخر دقيقة من حياة األوؿ ،الالحق يعرؼ إمامتو وينتهي اليو األمر اإلماـ

 إذاإمامتو  اإلماـالبيت ، وىي : كيف يعرؼ  أىلُب حياة  أسئلةرحت عدة ونتيجة لذلك فقد طُ     
و مل يوِص أاىل ٝباعة؟  أوصىكاف قد   إذا ،ماـإيف يعرؼ انو ؟ وكأخرىبعيدا عنو ُب مدينة  أبوهمات 

وادعى كل واحد منهم  اإلمامةتنازع االخوة  إذاخاصة  ..نو اصبح إماما؟أوكيف يعرؼ الناس  ..؟أبدا
 الوصية؟ كما حدث لعدد من األئمة ُب التاريخ؟

                                                 
929

 سكري.الفرقة الٍب قالت بوجود ولد للع النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، -  
992

، واإلرشاد العياشي، وتفسّب لحمّبي ، وقرب اإلسناد  للكليِب، والكاُب لصفارراجع: بصائر الدرجات، ل -  
 .لحر العاملي، وإثبات ا٥بداة للمفيدل

999
 974، ص  الدرجات، بصائر الصفار  -  

990
 077، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  

999
، والكليِب،  84، ص 99، والصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، باب 478الصفار، بصائر الدرجات، ص  -  

  075، ص  9الكاُب، ج 
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اهلل بن ٧بمد بن  ىو عيسى بن عبد ا٤بلتزمْب بنظرية اإلمامة، العلويْب أحدروى الكليِب حديثا عن     
فبمن أأًب؟  ،وال أراٍل اهلل ذلك  ، ف كاف كوٌف إ اهلل: قلت أليب عبد :"عمر بن علي بن أىب طالب ، قاؿ

، قلت:  فاف  بولده  فاف حدث ٗبوسى حدث فبمن أأًب؟ قاؿ :  ..قاؿ فأومأ اىل ابنو موسى ، قلت:
 . قلت:  أبدافبمن أأًب؟ قاؿ:  بولده، ٍب قاؿ: ىكذا  احدث بولده حدث وترؾ أخا كبّبا وابنا صغّب 

 اإلماـمن بقي من حججك من ولد  أتوىل إٍلتقوؿ: اللهم   :فاف مل اعرفو وال اعرؼ موضعو؟ قاؿ
 بأ٠باءوىذا ا٢بديث يدؿ على عدـ وجود قائمة مسبقة    994. "ا٤باضي ، فاف ذلك ٯبزيك اف شاء اهلل 

وقوعو ُب ا٢بّبة  وإمكانيةاهلل هبا ،  مثل عيسى بن عبد إماميوي األئمة من قبل، وعدـ معرفة عل
 .اليهاالصادؽ  اإلماـولو كانت القائمة موجودة من قبل ألشار  . وا١بهل

وبسبب غموض ىوية األئمة الالحقْب ١بماىّب الشيعة واالمامية ، فقد كانوا يسألوف األئمة دائما عن    
ينقل الكليِب وابن بابويو والعياشي حديثا  وُب ىذا اجملاؿ األئمة. أحدا٤بوقف الواجب اٚباذه عند وفاة 

حدث كيف يصنع الناس؟  لإلماـحدث  إذاقلت لو:  :"اهلل ، قاؿ عن يعقوب بن شعيب عن أىب عبد
ولينذروا قومهم  ،ليتفقهوا ُب الدين ،منهم طائفة قاؿ: يكونوا كما قاؿ اهلل تعاىل ) فلوال نفر من كل فرقة

قاؿ: ىم ُب عذر ما داموا .. فما حا٥بم ؟   قلت : ،  990التوبة  لعلهم ٰبذروف( ، ا اليهمرجعو  إذا
 995.  أصحاهبم"ُب الطلب ، وىؤالء الذين ينتظروهنم ُب عذر حٌب يرجع اليهم 

 اإلماـالذي ابتلي هبذه ا٤بشكلة ومات بُػَعيد وفاة  أعْب،مشاهبة عن زرارة بن  أخرىوىناؾ رواية     
اثبت من  إٍلاللهم اشهد  "فوضع القرآف على صدره وقاؿ: ،ا١بديد اإلماـومل يكن يعرؼ الصادؽ ، 

الباقر والصادؽ ، ولكنو مل  اإلمامْبوقد كاف زرارة من اعظم تالميذ   996. "ىذا الكتاب بإمامتويقوؿ 
ديد ، فمات ا١ب اإلماـلكي يستطلع لو  ،اهلل اىل ا٤بدينة فأرسل ابنو عبيد ،الصادؽ اإلماـيعرؼ خليفة 

 997؟  اإلماـومن دوف اف يعرؼ من ىو  ،قبل اف يعود اليو ابنو

                                                 
994

 929، ص  9الكليِب، الكاُب، ج -  

995
 0، وتفسّب العياشي، ج 978، ص  9، والكليِب، الكاُب، ج  77الصدوؽ، اإلمامة والتبصرة من ا٢بّبة، ص  -  

  997، ص 

996
 74الصدوؽ، إكماؿ الدين، ص  -  

997
 76ا٤بصدر، ص  -  
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ُب البداية اىل ابنو  أوصىا٥بادي  اإلماـوالطوسي : اف  وتقوؿ روايات عديدة يذكرىا الكليِب وا٤بفيد   
لقد بدا هلل ُب ٧بمد كما بدا  "ا٢بسن وقاؿ لو: لإلماـالسيد ٧بمد ، ولكنو توُب ُب حياة أبيو ، فأوصى 

   998. "نعمة أوبِب أحدث هلل شكراً فقد احدث فيك أمراً ،  ُب إ٠باعيل.. يا

صحيحة وموجودة من قبل ، فلماذا مل  ،٠باء األئمة االثِب عشرأوإذا كانت روايات القائمة ا٤بسبقة ب   
ا٢بسن العسكري ، ومل يشر اليها احملدثوف  اإلماـيعرفها الشيعة االمامية الذين اختلفوا واحتاروا بعد وفاة 

 ا٤بؤرخوف االمامية ُب القرف الثالث ا٥بجري؟ أو

حٌب عشرية( مل تكن مستقرة ُب العقل االمامي حٌب منتصف القرف الرابع ا٥بجري ..  اف نظرية )االثنا  
لسنا "ؿ:فقط ، وقا إماماشكو بتحديد األئمة ُب اثِب عشر  أبدى الشيخ ٧بمد بن علي الصدوؽأف 

 999.  "باثِب عشر إماما ، واعتقاد كوف ما يذكره الثاٍل عشر بعده باإلقرار إالمستعبدين ُب ذلك 

... اللهم  "الدعاء التايل حوؿ )صاحب الزماف( : ،الرضا  اإلماـونقل الكفعمي ُب )ا٤بصباح( عن    
   902. "صل على والة عهده واألئمة من بعده

وعدـ االقتصار عليو ،  ،بعد الثاٍل عشر اإلمامةؿ احتماؿ امتداد وروى الصدوؽ عدة روايات حو    
أمّب ا٤بؤمنْب )ع( حوؿ غموض األمر بعد القائم ، واف رسوؿ اهلل )ص( قد  اإلماـوكاف منها رواية عن 

ال تسألوٍل عما يكوف بعد ىذا ،  "، وانو قاؿ: "ا٢بسن وا٢بسْب إالبذلك  أحدااف ال ٱبرب  "عهد اليو :
 909.  "فقد عهد ايّل حبييب اف ال اخرب بو غّب عَبٌب

ومن  ،يا علي انو سيكوف بعدي اثنا عشر إماما "وروى الطوسي : اف رسوؿ اهلل )ص( قاؿ لعلي:   
. "... ـ يكوف من بعده اثنا عشر مهديا اإلماـاالثِب عشر  أوؿ ييا علبعدىم اثنا عشر مهديا ، فأنت 

900 

                                                 
998

، 902، ص الغيبة،والطوسي   997و 996، اإلرشاد، ص وا٤بفيد  908و 906، ص  9، ج الكاُب،الكليِب -  
900 
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وعندما نشأت فكرة ٙبديد عدد األئمة ، بعد القوؿ بوجود وغيبة ) ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ،     
برزت ُب  إذثالثة عشر ،  أوكاد الشيعة االمامية ٱبتلفوف فيما بينهم حوؿ ٙبديد عددىم باثِب عشر 

و  909. )الكاُب(ذلك الوقت روايات تقوؿ : بأف عدد األئمة ثالثة عشر ، وقد نقلها الكليِب ُب 
 إحدى، حيث تقوؿ  (سليم بن قيس ا٥باليل)ُوجدت ُب الكتاب الذي ظهر ُب تلك الفَبة وُنِسَب اىل 

. وىذا ما دفع ىبة اهلل  "واثنا عشر من ولدؾ أئمة ا٢بق أنت ": ألمّب ا٤بؤمنْباف النيب قاؿ  : الروايات
عمري ، الذي كاف يتعاطى )الكالـ( بن اٞبد بن ٧بمد الكاتب ، حفيد أىب جعفر ٧بمد بن عثماف ال

، يقوؿ فيو : اف األئمة ثالثة عشر ، ويضيف اىل القائمة ا٤بعروفة )زيد بن  اإلمامةألف يؤلف كتابا ُب 
 علي( كما يقوؿ النجاشي ُب )رجالو( .

اف أصل القوؿ ُب  "( ُب ) التنبيو واالشراؼ(: ػى 945وقد ذكر ا٤بؤرخ الشيعي ا٤بسعودي )توُب سنة    
 904.  "حصر عدد األئمة باثِب عشر ما ذكره سليم بن قيس ا٥باليل ُب كتابو

٠باء األئمة االثِب أقد ظهر ُب بداية القرف الرابع ا٥بجري ، وتضمن قائمة ب ( ىذا ،كتاب سليم)وكاف    
أعلنها من قبل .  وانو ىو الذي قد ، هنا كانت معروفة منذ عهد رسوؿ اهللإعشر ، الٍب يقوؿ عنها : 

ف الفرقة )االثِب عشرية( ُب القرف الرابع ا٥بجري.. ٍب بدأ الرواة ٱبتلقوف وأدى ظهور ىذا الكتاب اىل تكوّ 
ومل يذكر الكليِب ُب )الكاُب( سوى سبع عشرة رواية ، ٍب جاء الصدوؽ بعده  .فشيئا  ..الروايات شيئا

 905يأٌب تلميذه ا٣بزاز ليجعلها مائٍب رواية! ٖبمسْب عاما ليزيدىا اىل بضع وثالثْب رواية.. ٍب

 ادلفيد يضعف كتاب سليم

وكاف اعتماد الكليِب والنعماٍل والصدوؽ ُب قو٥بم بالنظرية )االثِب عشرية( على كتاب سليم الذي    
، ولكن عامة الشيعة ُب ذلك  "بأنو من األصوؿ الٍب يرجع اليها الشيعة ويعولوف عليها "وصفو النعماٍل :

ماف كانوا يشكوف ُب وضع واختالؽ كتاب سليم ، وذلك لروايتو عن طريق )٧بمد بن علي الصّبُب الز 
  "٠بينة ( الكذاب ا٤بشهور ، و )اٞبد بن ىالؿ العربتائي( الغايل ا٤بلعوف ، وقد قاؿ ابن الغضائري : أبو

وعلى ذلك  ،ة فيوال يُعرؼ وال ذكر لو... والكتاب موضوع ال مري يقولوف : اف سليماً  أصحابناكاف 
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انو غّب موثوؽ بو  "وقد ضّعف الشيخ ا٤بفيد )كتاب سليم( وقاؿ:  906.  "عالمات تدؿ على ما ذكرنا 
، وقد حصل فيو ٚبليط وتدليس ، فينبغي للمتدين اف يتجنب العمل بكل ما  أكثرهوال ٯبوز العمل على 

اء فيما تضمنو من األحاديث ليوقفوه على وال يعّوؿ على ٝبلتو والتقليد لروايتو ، وليفزع اىل العلم ،فيو
 ،على نقلو الكتاب واعتماده عليو، ا٤بفيُد : الصدوَؽ  الشيخ وانتقد 907 ". الصحيح منها والفاسد

ُب العمل  ،انو على مذىب أصحاب ا٢بديث "، وقاؿ عنو: األخباريوعزى ذلك اىل منهج الصدوؽ 
وٲبنعو ا٤بقاـ عليو عن  ،صاحبو ُب دينو والعدوؿ عن طرؽ االعتبار، وىذا رأي يضرّ  األلفاظعلى ظواىر 

  908. "االستبصار

قوٌؿ  ،عشر ثناإاف الرواية الٍب دّلت على اف األئمة  "ومن ىنا فقد اعَبض الزيدية على االمامية وقالوا:   
ى ذلك بتفرؽ الشيعة بعد وفاة كل واستشهدوا عل " .ووّلدوا فيو أحاديث كاذبة ،أحدثو االمامية قريباً 

، وحدوث البداء ُب إ٠باعيل و٧بمد بن علي،  اإلماـبعد  لإلماـماـ اىل عدة فرؽ وعدـ معرفتهم إ
وحّبهتم بعد امتحانو، وعدـ معرفتهم الكاظم حٌب  ،الشيعة اليو وإقباؿ لإلمامة،فطح األاهلل  وجلوس عبد

  909.  باإلماـدوف معرفتو  أعْبدعاىم اىل نفسو ، وموت الفقيو زرارة بن 

النظرية )االثِب عشرية( ُب وقت متأخر ، ومل ينِف  بإحداثوقد نقل الصدوؽ اهتاماهتم لالمامية    
اف االمامية مل يقولوا : اف ٝبيع الشيعة ٗبا فيهم زرارة   "برر ذلك بالقوؿ:  وإ٭باعليها ،  التهمة ومل يردّ 

تبو الصدوؽ اىل منزلة زرارة وعدـ إمكانية جهلو بأي حديث من ٍب ان "كانوا يعرفوف األئمة االثِب عشر
الباقر والصادؽ ، فَباجع عن كالمو وقاؿ باحتماؿ علم زرارة  اإلمامْبىذا القبيل ، وىو اعظم تالمذة 

اف الكاظم قد استوىبو من ربو  "با٢بديث وإخفاءه للتقية ، ٍب عاد فَباجع عن ىذا االحتماؿ وقاؿ:
 992. "ألف الشاؾ فيو على غّب دين اهلل  ، باإلماـ١بهلو 

أحاديث )االثِب عشرية(  بتواتروىذا ما يناقض دعوى ا٣بزاز ُب )كفاية األثر( والطوسي ُب )الغيبة(    
وخاصة ُب عهود األئمة من  ،األوىل األجياؿُب  ، ف ال أساس ٥با من الصحةأعن طريق الشيعة، ويثبت 
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أثر ، خاصة واف الطوسي مل يذكر الكتب الشيعية القدٲبة  أيحيث مل يكن يوجد ٥با  ، آؿ البيت )ع(
وقد هترب ا٣بزاز من مناقشة هتمة الوضع ا٤بتأخر ، وحاوؿ اف  .الٍب زعم أهنا تتحدث عن )االثِب عشرية(

اىل ُب حْب اف التهمة مل تكن موجهة   999.ىل البيتأينفي هتمة الوضع من قبل الصحابة والتابعْب و 
 ،ُب عصر ا٢بّبة  (كتاب سليم)اىل بعض الرواة ا٤بتأخرين الذين اختلقوا  وإ٭باىل البيت ، أ وأ الصحابة

 القمي. إبراىيم٠بينة و العربتائي  وعلي بن  أبو أمثاؿ:من 

 أين الداللة؟

ىذا واف معظم األحاديث الٍب تتحدث عن حصر األئمة ُب اثِب عشر، وكذلك ٝبيع األحاديث    
بالتفصيل.. واف األحاديث السنية  األمراء أوا٣بلفاء  أو٠باء األئمة أال تذكر  ،ردة عن طريق السنةالوا

تشّب اىل وقوع ا٥برج بعد الثاٍل عشر من ا٣بلفاء، كما ُب رواية  وإ٭بابالذات ال ٙبصرىم ُب اثِب عشر ، 
مضي اثِب عشر خليفة . ألىل الدين حٌب  أوو تتحدث عن النصر للدين أ .الطوسي عن جابر بن ٠برة

990  

، ألصبح  اإلمامةالذين ال يشَبطوف الوراثة العمودية ُب  ،بنظرية الشيعة االمامية الفطحية أخذناولو    
و أفطح بن الصادؽ ، األاهلل  بإمامة عبد اإلقرارالثاٍل عشر، بعد  اإلماـا٢بسن العسكري ىو  اإلماـ

 بو قسم من االمامية .االعَباؼ بإمامة زيد بن علي ، الذي اعَبؼ 

 دوف وجود دليل علمي ، إذف .. فاف االستدالؿ بأحاديث )االثِب عشرية( العامة والغامضة والضعيفة   
على والدة )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ىو نوع من االفَباض والظن والتخمْب .. وليس  أو شرعي،

 استدالال علميا قاطعا..

 مام حي ظاهر يُعرف!(إ)ال بد من 

ُب كل عصر، وعدـ جواز خلو األرض من  اإلماـالقائل بضرورة وجود  ،الدليل النقلي األخّب أما   
ليس ٥بداية  وا٢بجة ؟ وما الفائدة منهما ؟ أ اإلماـما معُب  إذحجة.. فهو دليل ينقض نفسو بنفسو ، 

اف  ، ض وجودهعلى فر  ، الغائب لإلماـالشرعية؟ فكيف ٲبكن  األحكاـاجملتمع وتنفيذ  وإدارةالناس 
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وا٢بجية ، فلماذا شعر الفقهاء با٢باجة  اإلمامةالغائب يقـو ٗبهمة  اإلماـيقـو بكل ذلك؟ .. وإذا كاف 
 وا٢بجة ُب عصر الغيبة ؟ اإلماـاىل 

الكوف كما يقوؿ بعض الغالة ، فاف اهلل سبحانو وتعاىل لديو  إدارةوإذا كاف ا٥بدؼ من وجوده ىو    
 بذلك..مالئكة كثّبوف يقوموف 

الكاظم( : بأنو ال بد  اإلماـعلى الواقفية الذين قالوا بغيبة أبيو ) ،علي بن موسى الرضا  اإلماـوقد رد    
 حيّ  بإماـ إالاف ا٢بجة ال تقـو هلل على خلقو  "من أماـ حي ظاىر يعرفو الناس ويرجعوف اليو ! وقاؿ:

يعرفو.. وقد قاؿ رسوؿ اهلل )ص(: من  ماـ حيّ إماـ مات ميتة جاىلية.. إمن مات بغّب  "و "يُعرؼ
ن مَ  "الرضا ألحد الواقفية: اإلماـوقاؿ   999. "ماـ يسمع لو ويطيع مات ميتة جاىليةإمات وليس لو 

 "ماـ حي"إمات ميتة جاىلية ، فسألو مستوضحا ومركزا على كلمة  ،مات وليس عليو أماـ حي ظاىر
  994".ماـ حيّ :"إ أخرىفأكد لو مرة 

، وا٤بقصود منها : ضرورة وجود  اإلمامةلنظرية   ىي ا٤بقدمة األوىل العقلية، ه الفكرة ف منشأ ىذإ   
ي أماـ .. أية حكومة و أي الرئيس( ُب األرض ، وعدـ جواز بقاء اجملتمع بال حكومة ، أ) اإلماـعمـو 

عليها  اإلصرارا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل( فاف  اإلماـوإذا كانت قد تطورت اىل ضرورة وجود )
نوع  أيضا٧بمد بن ا٢بسن العسكري( واستمرار حياتو اىل اليـو ، ىو  اإلماـواالستنتاج منها : وجود )

ا٤بعلم ا٥بادي وا٤بطبق ألحكاـ اهلل الذي  اإلماـ اليـو ذلك ىو فأينمن االفَباض والظن والتخمْب . 
 ٰبافظ على الشريعة من الزيادة والنقصاف؟

مل يكن ا٤بقصود بو مطلق  إذاشخصا آخر ..  اإلماـوحٌب لو صحت تلك األحاديث فقد يكوف     
 الدين . بأحكاـمطلق ا٢بجة والعامل  أو اإلماـ

 ا٤ببحث الرابع

 نقد الدليل التارخيي

 ادلطلب األول: تناقض الرواايت
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والدراية حٌب يقّيم تلك  العادي ال ٰبتاج اىل اف يتجشم عناء درس علم الرواية القارئاعتقد اف    
اف يكوف من العلماء  أو٧بمد بن ا٢بسن العسكري(  اإلماـالواردة حوؿ مولد ) "التارٱبية"الروايات 

من هتمة  أنفسهمأراحوا  ،وردوا تلك الروايات ُب كتبهمأا٤بختصْب ُب التاريخ.. فاف ا٤بؤلفْب الذين 
الثاٍل عشر( بالطرؽ  اإلماـنثبت وجود ) إننا "ة:وقالوا ُب البداي ،االعتماد على ىكذا روايات ضعيفة

نأٌب هبا من  وإ٭با، ولسنا ٕباجة اىل الروايات التارٱبية ،  (النظرية أو االعتباريةأو  الفلسفية ) أوالعقلية 
عبأ ا٤بناقشة العلمية لتلك الروايات والتأكد من  أنفسهم. وألقوا عن  "والتعضيد والتأييد اإلسنادباب 

 نظر اىل متنها.سندىا وال

واعتقد اهنم كانوا يوردوهنا من باب )الغريق يتشبث بكل قشة( وإال فاهنم اعرؼ الناس بضعفها    
أشخاص من البشر ..  ، أوتستشهد هبكذا روايات على وجود أئمة ٥با  أخرىوىزا٥با.. ولو كانت فرقة 

واهتموىا ٗبخالفة ا٤بنطق والعقل والظاىر.. كما فعل متكلمو الفرقة  ، وا بعقو٥باءواستهز  ، لسخروا منها
 لإلماـالذين ادعوا وجود ولد مكتـو ، ُب مناقشتهم لفريق من الشيعة االمامية الفطحية  ، االثِب عشرية

سر فطح بن جعفر الصادؽ ، وقالوا : اف ا٠بو ٧بمد وانو ا٤بهدي ا٤بنتظر ، وزعموا والدتو ُب الاألاهلل  عبد
 ،عقاب األعقابوأُب األعقاب  اإلمامةواختباءه ُب اليمن.. وذلك اعتمادا على مبدأ ضرورة استمرار 

عشرية عن ذلك الفريق من  وعدـ جواز انتقا٥با اىل أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب.. وقاؿ الشيعة االثنا
ي ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بهد اإلماـالشيعة الفطحية: اهنم اخَبعوا وجود شخص وٮبي ال وجود لو ىو :)

 فطح( نتيجة لوصو٥بم اىل طريق مسدود .األ

منذ ، اف من يطلع على الَباث الشيعي العلمي الضخم ُب ٦باؿ الرواية والدراية ، ويرى اعتناء العلماء   
بتقييم الرواة ودراسة األحاديث وغربلتها وٛبييز القوي من الضعيف.. يدرؾ مدى األٮبية  ،القروف األوىل 

وعدـ قبو٥بم ببناء مسائل ، سس علمية متينة أالشرعية على  األحكاـيوليها العلماء الشيعة لبناء  الٍب
ولكن ا٤براقب احملايد يصاب بالدىشة إلٮباؿ  .واألساطّب واإلشاعاتوالفرضيات  األوىاـالدين على 

الثاٍل عشر ٧بمد  اإلماـد )العلماء طواؿ التاريخ لدراسة الروايات التارٱبية الواردة حوؿ إثبات والدة ووجو 
الضعيف  "بن ا٢بسن العسكري( واعتمادىم ُب ذلك على قاعدة ما أنزؿ اهلل هبا من سلطاف ، تقوؿ:

 أومنو مَسّلمًا ال ٰبتاج اىل مراجعة  مفروغاً  واعتبار مسألة الوالدة والوجود أمراً  " ،يقوي بعضو بعضا
بال ٛبعن وال تفكّب.. ٛباما كما كاف يفعل غالة  هبم اىل ترديد تلك الروايات أدىنقاش.. وىذا ما 

 االخباريْب.

خباريْب األوائل كانوا يتلقفوف كل رواية بال دراسة وال ٛبحيص .. ٍب تطوروا األف أومن ا٤بعروؼ    
قسم األحاديث اىل صحيح وحسن تٍب ولدت ا٢بركة األصولية الٍب راحت   فأخذوا ٲبيزوف بْب الروايات.
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الثاٍل  اإلماـاف ىذا التطور مل يشمل الروايات التارٱبية الواردة حوؿ موضوع )والدة  الإوقوي وضعيف.. 
عشر( حيث نرى الشيخ الطوسي الذي ألف )الفهرست ( و )الرجاؿ( ُب علم الرجاؿ ، ينقل تلك 
الروايات عن رجاؿ يضعفهم ُب كتبو ، وذلك بسبب ا٢باجة اىل تلك الروايات لبناء نظريات كالمية 

 نة.معي

سنوات طويلة من عمره ، لكي يثبت ُب  ، مثل السيد مرتضى العسكري معاصر لقد انفق ٧بقق كبّب   
اختلقها بعض ا٤بؤرخْب لكي يتهم الشيعة بأخذ  ،وٮبية أسطورةثالثة: اف عبد اهلل بن سبأ  أو٦بلدين 

وبذؿ السيد العسكري جهودا مضنية ودرس عشرات الكتب  .اإلسرائيليْبمن  اإلمامةنظرية الوصية ُب 
 ةبا٤بائلكي ينفي قصة وجود عبد اهلل بن سبأ ودوره ُب الفكر الشيعي ، ولكنو مل يبذؿ واحدا  ، التارٱبية

يدرس تلك الروايات الٍب  أوالثاٍل عشر(  اإلماـباأللف من تلك ا١بهود ليبحث حقيقة )وجود  أو
يتوقف عندىا ُب كتاب من كتبو ، وىو الذي اكتشف وجود )مائة وٟبسْب تتحدث عن والدتو.. ومل 

 صحايب ٨بتلق(!

كقضية   ، ض عنها ُب الَباث الشيعيمعرَ  أوبعد كل ذلك.. ٲبكنِب القوؿ بعدـ وجود قضية مهملة     
ا٤بهدي ووالدتو( وال توجد قضية خارج البحث واالجتهاد مثل تلك القضية.. وعندما  اإلماـ)وجود 

بتوفيق من اهلل تعاىل ، وعرضت نتيجة دراسٍب على العلماء  باألحرى أومت بدراستها بالصدفة ، ق
، وجدت الكثّب منهم يتهرب من قراءة الدراسة وٲبتعض  أعواـواجملتهدين وا٤بفكرين ألكثر من ٟبسة 

تأكدت من كأهنا ٙباوؿ اف توقضو من االستغراؽ ُب حلم ٝبيل.. وقد   ، نفسيا من ٦برد البحث فيها
 نقد تلك الروايات التارٱبية .. أووجود حالة نفسية عقائدية ٙبوؿ دوف ٩بارسة البحث العلمي 

واالستهزاء برجا٥با الضعاؼ  األخرى ،اف بعض ا٤بثقفْب من عامة الناس يتلذذ بنقد عقائد الفرؽ    
 ،فانو يغمض عينيو ،ائفتوٚبص ط مشاهبة قضيةواجو ورواياهتا غّب ا٤بعقولة ، ولكنو عندما ي ،الوضاعْب

ويرفض اف يشغل عقلو قليال ، ويفضل اف يناـ على ما ورثو من  ،ويتذرع با١بهل وعدـ االختصاص
 .وأساطّبخرافات 

.. ينبغي اف نشّب اىل اف ىذه الروايات مل تكن متنا وسنداً  "التارٱبية"قبل اف نناقش تلك الروايات و    
الثاٍل  اإلماـ:)الغيبة الصغرى( حيث مل ينقلها ا٤بؤلفوف الذين اعتقدوا بوجود  ػمعروفة ُب فَبة ما يسمى ب

كالنوٖبٍب ُب )فرؽ الشيعة( وسعد   ،وكتبوا حوؿ ذلك ُب النصف الثاٍل من القرف الثالث ا٥بجري ،عشر
من والتبصرة  اإلمامة)ا٤بقاالت والفرؽ( وعلي بن بابويو الصدوؽ ُب ) اهلل االشعري القمي ُب بن عبد
 أوقصة  أيةو٧بمد بن أىب زينب النعماٍل ُب :)الغيبة( وحٌب الشيخ الكليِب الذي حاوؿ اف ٯبمع   ا٢بّبة(
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رواية حوؿ ا٤بوضوع ، وذكر قصة الرجل ا٥بندي )سعيد بن أىب غاًل( الذي سافر من كشمّب ٕبثا عن 
الشيخ  بعشرات السنْب، ا٤بهدي ، ولكنو مل يذكر كثّبا من تلك القصص الٍب سجلها من بعده اإلماـ

 أو( ا٤بختارة ( و)الفصوؿ اإلرشادالشيخ ا٤بفيد ُب :) أو٧بمد بن علي الصدوؽ ُب :)إكماؿ الدين( 
 الشيخ الطوسي ُب )الغيبة(.

العسكري .. واف  اإلماـومن ا٤بعروؼ اف الشيخ الصدوؽ )االبن( جاء بعد حوايل مائة سنة من وفاة    
من ذلك التاريخ.. ولكنهما راحا يسجالف كل ما يسمعاف من حكايات  الشيخ الطوسي توُب بعد قرنْب

ينقالف عن عدد من الغالة  أوتتعلق بوالدة )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ، ويرسالف  وأساطّب وإشاعات
 والضعاؼ واجملاىيل وا٤بختلقْب .

شا وكبّبا بدءا من ٙبديد ٚبتلف فيما بينها اختالفا فاح "التارٱبية "األدلةوكما رأينا فقد كانت تلك    
بتاريخ والدتو ، وانتهاء بأدؽ التفاصيل.. حيث اختلفت ُب  ىوية أـ )٧بمد بن ا٢بسن( ا٤بفَبضة ، ومروراً 

 :ا٢برة أو ،مليكة أو ، رٰبانة أو ، ٟبط أو ، صقيل أو ، سوسن ، أواسم والدتو بْب ا١بارية نرجس 
اشَبيت من سوؽ  أوا٥بادي ..  اإلماـ أخواتيت بعض جارية ولدت ُب ب وأهنامرَل بنت زيد العلوية ، 

 الرقيق ُب بغداد..

واختلفت تلك الروايات ُب ٙبديد تاريخ الوالدة ُب اليـو والشهر والسنة.. واختلفت تبعا لذلك ُب    
 ٜباٍل سنوات. أوٙبديد عمره عند وفاة أبيو بْب سنتْب 

 وُب الوالدة من الفرج أـ من الفخذ! واختلفت ُب طريقة ا٢بمل ُب الرحم أـ ُب ا١بنب ،  

 السمرة . وأواختلفت الروايات ُب ٙبديد لونو بْب البياض   

والقوؿ بأنو كاف يبدو عند وفاة أبيو هبيئة صيب ،  ،واختلفت ُب طريقة ٭بوه بْب الطريقة العادية ا٤بتعارفة   
سريع ُب اليـو مثل النمو خالؿ سنة وبْب الطريقة الالطبيعية .. واختلفت ُب ىذه الطريقة بْب النمو ال

والنمو  مثل النمو خالؿ شهر.. األسبوع.. والنمو ُب  أسبوعالنمو ُب اليـو مثل النمو ُب  أواعتيادية ، 
وبناء على ذلك فانو كاف يبدو قبل وفاة أبيو هبيئة رجل كبّب قد يبلغ   ُب شهر مثل النمو خالؿ سنة.

ا٢بسن ٥با با١بلوس بْب  اإلماـمتو حكيمة واستغربت من أمر سبعْب عاما.. ٕبيث مل تتعرؼ عليو ع
 يديو.

ا٢بسن ُب  اإلماـُب أمر التكتم عليو.. فقالت رواية: اف حكيمة ودعت  تلك الروايات، واختلفت   
وانصرفت اىل منز٥با ، وعندما اشتاقت لو بعد ثالثة أياـ رجعت ففتشت عنو ُب غرفتو  ،أعقاب والدة ابنو
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ىو يا "أثرا وال ٠بعت لو ذكرا ، فكرىت اف تسأؿ ودخلت على أىب ٧بمد فبدأىا بالقوؿ: فلم ٘بد لو 
شيعٍب قد  ب اهلل شخصي وتوفاٍل ورأيتِ فإذا غي   ،أحرزه وسَبه حٌب يأذف اهلل لو ، عمة ُب كنف اهلل

هلل عن خلقو فاف ويل اهلل يغيبو ا ، وعندىم مكتوماً  وليكن عندؾ مستوراً  ،اختلفوا فأخربي الثقاة منهم
 . "حٌب يقدـ لو جربائيل فرسو أحدوٰبجبو عن عباده فال يراه 

مل تزؿ تراه اىل اف  وإهنا: اف حكيمة كانت تشاىد ابن ا٢بسن كل أربعْب يوما ، أخرىوقالت رواية    
 اصبح رجال .

 صحابوأرسل اىل بعض أو  ،ا٢بسن العسكري أعلن عن والدة ابنو اإلماـ: اف  أخرىوقالت روايات    
القمي  إسحاؽ، وانو كتب اىل اٞبد بن  أصحابوبكبش ليعقوا عنو ، وانو عرضو على ٦بموعة من 

 واألصحابعند زيارتو لو ُب )سر من رأى( واف عددا من ا٣بدـ  إياهبذلك.. وانو أخرج ابنو وأراه 
 ٲبشي ُب الدار . أووىو جالس ُب غرفة ، ا٢بسن  اإلماـابن  ،بالعمد أوبالصدفة  ، شاىدوا

واختلفت الروايات بْب ذكر ا٣بوؼ من السلطة للقبض عليو، وبْب االطمئناف التاـ اىل حد ا٣بروج    
 واستقباؿ الوفود ُب دار أبيو. أماـ الناس، للصالة على جثماف أبيو

 العسكري ، فقاؿ بعضها: بأف لإلماـوا٣بدـ بوجود ابن  األصحابواختلفت الروايات حوؿ علم    
ا٤بقربْب كانوا يعلموف بوجوده واهنم قد شاىدوه .. وقاؿ بعضها: اهنم فوجئوا بو عند  واألصحابا٣بدـ 

 بالعالمات العديدة. إالظهوره للصالة على جثماف أبيو وعدـ معرفتو 

واختلفت الروايات حوؿ نضجو العقلي ، فقاؿ بعضها: انو سجد ٢بظة والدتو وتشهد بالشهادتْب    
وقرأ آيات من القرآف اجمليد.. وقاؿ بعضها: انو كاف وىو غالـ  واحداً  على آبائو وحداً وصلى وسلم 

 عن كتابة ما يريد!.. أباهيلعب برمانة ذىبية ويصد 

  

 رواية حكيمة

 .مل تكن تعرؼ ذلك وإهنا ،تقوؿ رواية الصدوؽ عن حكيمة: اف نرجس مل يكن هبا أي أثر للحمل   
موالٌب ما أرى شيئا من ىذا  حكيمة : أهنا ستلد تلك الليلة ، وقالت يا وقد استغربت عندما قالت ٥با

ا٢بسن بوالدة ابن لو ُب ليلة النصف من شعباف  اإلماـخربىا أ!.. واف حكيمة نفسها استغربت عندما 
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وتساءلت : من أمو؟ وعدما قاؿ ٥با :)نرجس( قالت: جعلِب اهلل فداؾ ما هبا أثر. وعندما اقَبب الفجر 
 أثر دخل الشك اىل قلب حكيمة . أيظهر ومل ي

فأجاهبا ا١بنْب من بطن أمو ، يقرأ مثلما تقرأ  ،تقوؿ الرواية: اف حكيمة أقبلت تقرأ القرآف على نرجسو   
فَبة ومل تشهد عملية الوالدة  أخذهتاومع ذلك تقوؿ الرواية: اف حكيمة  .، وسلم عليها ، ٩با أثار فزعها

ُغّيبت عن حكيمة ، فلم ترىا ، كأنو ُضرب بينها وبينها حجاب ، ٩با أثار  : اف نرجسأخرى، وُب رواية 
 استغراهبا ودفعها اىل الصراخ واللجوء اىل أىب ٧بمد.

: اف حكيمة وجدت على ذراع الوليد من رواياتو إحدىوال تذكر رواية الصدوؽ ما ذكره الطوسي ُب    
بالرغم من تقدـ الصدوؽ على  ، 89" اإلسراء جاء ا٢بق وزىق الباطل اف الباطل كاف زىوقا "مكتوبا :
، ولكن الصدوؽ ينفرد بذكر الطيور الٍب حلقت فوؽ رأس الوليد ، وقوؿ ٕبوايل مائة عاـ الطوسي 

 ا٢بسن لطّب منها : اٞبلو واحفظو ورده الينا ُب كل أربعْب يوما.

الطوسي( على تكلم الوليد والتشهد بالشهادتْب والصالة على النيب واألئمة )الصدوؽ و  ويتفق االثناف   
: على اف الوليد غاب بعد ذلك واختفى ، واف أيضا، كما يتفق االثناف  وأبيوالسابقْب والسالـ على أمو 

 عمتو مل ٘بد لو أثرا وال ٠بعت لو ذكرا.

ن أحد من األئمة السابقْب )ع( .. وىي غريبة مل تعرؼ عن رسوؿ اهلل )ص( وال ع األموروكل ىذه    
االمامية الذين جعلوا النص طريقا  أو، وال عالقة ٥با بالشيعة ا١بعفرية  وأساطّبىممن مقوالت الغالة 

 ا٣بارقة الالطبيعية. األمورا١بديد ، ومل يذكروا شيئا من تلك  اإلماـللتعرؼ على 

لكي ينفي  إعجازية ا٤بهد أماـ الناس بصورة وقد ذكر اهلل عز وجل قصة تكلم النيب عيسى )ع( ُب   
 واألمورهتمة الزنا ، ويثبت والدتو بصورة غّب طبيعية ، وليست ىناؾ حاجة إلحداث ا٤بعجزة  أموعن 

الثاٍل عشر( . وإذا كاف ال بد للمعجزة اف ٙبدث .. فال بد اف ٙبدث  اإلماـا٣بارقة للعادة مع والدة )
..  أحدويؤمنوا برسالتها.. وال ٲبكن اف ٙبدث بصورة سرية ال يطلع عليها أماـ الناس لكي يطلعوا عليها 

 فما الفائدة منها؟

والدة ابن للحسن العسكري ، وإذا كانت ىناؾ إمكانية ٢بدوث أمر  أساسلقد كاف ىناؾ شك ُب    
. وىذا ما الوالدة .. وحفظ الوليد من السوء مثال. أمرخارؽ للعادة ، فانو كاف ٲبكن اف ٰبدث إلثبات 

 مل ٰبدث.
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الطيور الٍب ىي ا٤بالئكة ،  أجنحةوغيبتو بْب  ويالحظ اف ٝبيع الروايات الٍب تتحدث عن والدتو سراً     
مل تشر اىل وجود خوؼ من السلطة ، واىل انو ا٤بهدي ا٤بنتظر.. ولو كاف قد ولد حقاً لكاف من األفضل 

الناس ويتأكدوا من وجوده وخالفتو ألبيو.. وإذا  العسكري عن والدتو ٕبيث يراه ٝبيع اإلماـاف يعلن 
 ..إعجازيةتقتلو فانو ٱبتفي بقدرة اهلل وبصورة  أوحاولت السلطة العباسية اف تلقي القبض عليو 

ا٢بسن العسكري كاف يعلم بصورة غيبية ٔبنس ا١بنْب  اإلماـوتقوؿ الرواية ا٤بنسوبة اىل حكيمة: اف    
حكيمة الٍب شكت ُب قولو ، وقاؿ ٥با :  أختوكاف يعلم غيبيا ٗبا تفكر بو وانو ذكر .. كما تقوؿ : انو  

 "عن قريب تفقدوٍل"ا٢بسن باقَباب اجلو وقولو ألختو : اإلماـال تعجلي يا عمة. كما تشّب اىل علم 
ٚبالف  أمورحكيمة قبل اف تبدأ هبا .. وكل ىذه  أسئلةعلى  وإجابتوا٤بهدي بالغيب  اإلماـوكذلك علم 

اف ىناؾ  إذ ،البيت أىلعقيدة الشيعة ا١بعفرية واالمامية وتتفق مع نظريات الغالة وا٤بنحرفْب عن 
 حديث يتعارض مع القرآف عرض ا١بدار . أيحديث مشهور لدى الشيعة عن أئمتهم : يأمر بضرب 

يمة ، وتسقطها وا٤بآخذ تضعف الرواية ا٤بنسوبة اىل حك تواإلشكالياإذف فاف كل ىذه التساؤالت    
 حاكها الغالة وا٤بتطرفوف. أسطورةعن ا٢بجية والوثوؽ وتقرب من كوهنا 

  

 البصري األداينرواية أىب 

موىـو مل يذكر ا٠بو وال اسم  أووىي رواية انفرد هبا الصدوؽ ُب :)إكماؿ الدين( عن رجل ٨بتلق     
وحامل كتبو ورسولو اىل األمصار  ماـاإلخداـ  أحدالبصري( وقاؿ انو  أبو األديافأبيو وال عشّبتو :)

وبالرغم من ا٤بكانة العالية  مؤرخ آخر. أيومل يشر اىل وجوده  أحد.. ومع ذلك فلم يعرفو أموالووجامع 
األدياف ( يعَبؼ ُب نفس الرواية: بأف  أبافاف الراوي ) لكي يسّوؽ كالمو، الصدوؽ، إياهالٍب يعطيها 

: بأف عامة أيضا، ويقوؿ  لإلماـمن بعده ، وجهلو بوجود ابن  ماـاإلالعسكري مل ٱبربه هبوية  اإلماـ
وه ، ومل ئالشيعة ٗبا فيهم عقيد والسماف )عثماف بن سعيد( والبصري نفسو عزوا جعفر بن علي وىن

 اف يصلوا خلف جعفر. وأرادوابعد العسكري ،  اإلماـيكونوا يعرفوف من ىو 

بالغيب( حيث يقوؿ الراوي ُب البداية:  اإلماـوتعتمد الرواية من بدايتها اىل هنايتها على عنصر )علم    
وتدخل اىل )سر من  ، فانك ستغيب ٟبسة عشر يوما ، امِض اىل ا٤بدائن "ا٢بسن قاؿ لو: اإلماـاف 

من علم الغيب  وكل ذلك ".و٘بدٍل على ا٤بغتسل، وتسمع الواعية ُب داري  ،رأى( يـو ا٣بامس عشر
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وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس  "اهلل ، حيث يقوؿ القرآف الكرَل: إالالذي ال يعلمو 
 .(94)لقماف  "بأي ارض ٛبوت

القادـ اجملهوؿ سوؼ يطالب البصري ، دوف اف يعرفو من قبل، ٔبواب كتب  اإلماـوتقوؿ الرواية: اف    
خرج بعد تكفْب العسكري  سوؼ ٱبرب ٗبا ُب ا٥بمياف . واف صبياً العسكري ، كما تقوؿ : بأنو  اإلماـ
وصلى على أبيو ، ٍب قاؿ للبصري: ىات جوابات الكتب الٍب معك ، فدفعها اليو . وُب  جعفرودفع 
العسكري فأخربوىم بوفاتو ، فقالوا: من  اإلماـجاء وفد من شيعة قم وا١بباؿ فسألوا عن  األثناءتلك 

 وه.. ئاىل جعفر بن علي ، فسلموا عليو وعزوه وىننعزي؟ فأشار الناس 

 لتوىم ، ا١بديد؟ و٤باذا مل يشر قادة الشيعة الذين صلوا اإلماـومل يوضح البصري ٤باذا مل يد٥بم ىو اىل    
 كاف قد حدث ذلك حقاً و فعاًل ؟.   إذاخلف الصيب ، اليو ،  ،

: اف وفد قم مل يعَبضوا على تعيْب جعفر  األدياف البصري( يقوؿ أباحاؿ فاف الراوي )  أيوعلى    
وطلبوا من  وأمواال، قالوا بأف معهم كتباً  وإ٭بابعد أخيو ، ومل ٰبتجوا بضرورة الوراثة العمودية ،  كإماـ

ويقوؿ: تريدوف منا اف  أثوابو.. فقاـ جعفر ينفض واألمواؿجعفر اف ٱبرب بصورة غيبية ٩بن ىي الكتب 
دينار وعشرة دنانّب  ألف)؟( وقاؿ: معكم كتب فالف وفالف وٮبياف فيو  نعلم الغيب؟!.. فخرج ا٣بادـ

 . اإلماـمطلية ، فدفعوا اليو الكتب وا٤باؿ وقالوا: الذي وجو بك ألخذ ذلك ىو 

التقوا بو . ولكنو يقوؿ ُب  أورأوه  أو اإلماـومل يقل الصدوؽ ُب ىذه الرواية: اف وفد قم عرفوا ىوية    
كأنو فلقة قمر   ،القائم وىو قاعد على سرير اإلماـ: اف الوفد سار مع ا٣بادـ ودخل على أخرىرواية 

عليو ثياب خضر ، فسلم الوفد عليو ، ورد عليهم السالـ ، ٍب قاؿ: ٝبلة ا٤باؿ كذا وكذا.. ٞبل فالف  
عو كذا وٞبل فالف كذا.. ومل يزؿ يصف حٌب وصف ا١بميع ، ٍب وصف رحاؿ الوفد وثيابو وما كاف م

 من الدواب.

وبالرغم من أف ا٤بسألة ليست عسّبة جدا .. حيث ٲبكن ألي شخص اف يندس بْب الوفد ويطلع    
البصري تعترب ذلك  األديافيتفق مع رئيس الوفد وٱبرب البقية بالتفاصيل.. فاف رواية أىب  أو ،على حالو

عد على السرير ، وإمامتو ، دوف الصيب( القا أومن علم الغيب ، وانو يشكل داللة على إمامة الرجل )
 العسكري ؟  أـ ال ؟. اإلماـاف تقوؿ كيف تعرؼ الوفد على ىوية الرجل ، وىل قاؿ ٥بم انو ابن 

ا١بديد  واإلماـوكما ىو واضح.. فاف ىذه الرواية ال تذكر شيئا عن ا٣بوؼ واإلرىاب احمليط بالشيعة    
٥بم  أرسلوانو  ، جانب الوفد ُب خالفهم مع جعفروقف اىل ،، بل تقوؿ اف ا٣بليفة العباسي ا٤بعتمد



 119 

 اإلماـوتنسى الرواية الٍب تقوؿ : اف السلطات العباسية كبست دار  . حرسا ٰبموهنم ُب الطريق
 العسكري وفتشتو ٕبثا عن وجود ولد لو.

ُب ُب بيتو و٤باذا ٯبلس  ؟فعال خائفا ومتكتما ومستورا فلماذا ٱبرج للصالة على أبيو اإلماـوإذا كاف    
 ويستقبل الوفود على مقربة من عيوف السلطة؟سامراء ، 

العسكري  اإلماـعيسى ا٤بتوكل ىو الذي صلى على جثماف  أباىذا واف ا٤بعروؼ والثابت تارٱبيا اف    
 وضجت بالبكاء والعويل . أبيهاعن بكرة  أبواهبا أغلقتمن رأى( الٍب  روشيعتو عاصمة ا٣بالفة )سّ 

العسكري ..  لإلماـذه ا٢بكاية قد نشأت ُب قم ُب مرحلة متقدمة ، إلثبات وجود خلف ويبدو اف ى   
قبل اف تتطور وتنشأ نظرية مهدوية ذلك ا٣بلف.. وذلك ألف مسألة إثبات ا٣بلف ٚبتلف وتسبق زمنيا 

تنشأ  مسألة إثبات صفة ا٤بهدوية لو ، وقد كاف الناس مشغولْب ُب البداية بإثبات ا٤بسألة األوىل ، ومل
ُب وقت متأخر بعد سنْب طويلة ، انطالقا من حالة الغيبة وعدـ الوجداف  إالا٤بسألة الثانية )ا٤بهدوية( 

 إذف فانو ا٤بهدي ا٤بنتظر.: فاعترب البعض ذلك عالمة من عالمات ا٤بهدي وقاؿ  لإلماـ ،

ش الشرطة عنو ، ومن ىنا فاف واضعي ا٢بكاية مل يأخذوا ُب حسباهنم ا٣بوؼ من السلطات وتفتي   
 واستقباؿ الوفود ُب داره. ، فتحدثوا عن خروج الصيب للصالة على أبيو

الذي يقوؿ:  ،ٮبا رواية إ٠باعيل بن علي النوٖبٍب أخريْب،روايتْب  ،وقد ذكرنا اىل جانب تلك الرواية   
من خادمو )عقيد( اف يأتيو بابنو ، وانو  اإلماـفطلب  ، العسكري قبيل ساعة من وفاتو اإلماـانو زار 

الذين  األصحاب... ورواية: اجملموعة من "أبشر يا بِب فأنت صاحب الزماف "فقاؿ لو: ،جاء بو اليو
من بعدي وخليفٍب عليكم.. أما  إمامكمىذا  "العسكري عرض عليهم ابنو وقاؿ ٥بم: اإلماـاف  :قالوا
 ."ال ترونو بعد يومكم ىذا  إنكم

الذي يقوؿ فيها: اف )عقيد( كاف ٯبهل وجود  ،البصري األديافوالرواية األوىل تتناقض مع رواية أىب    
العسكري ، ولذلك طلب من أخيو جعفر اف يصلي عليو ، بينما تقوؿ الرواية األوىل: اف  لإلماـولد 

 )عقيد( جاء بالصيب ألبيو أماـ إ٠باعيل بن علي النوٖبٍب.
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اف النوٖبٍب ال يشّب بنفسو اىل ىذه القصة ويقوؿ: انو عرؼ بوجود ابن للحسن ومن ا١بدير بالذكر    
 995.عن طريق االستدالؿ النظري

بوجود  األصحابالبصري الٍب تنفي معرفة كبار  األديافمع رواية أىب  أيضاالرواية الثانية فتتناقض  أما   
و)حاجز الوشاء( الذي تساءؿ ابن للحسن العسكري ، ٗبا فيهم السماف )عثماف بن سعيد العمري( 

 من جعفر : من الصيب لنقيم عليو ا٢بجة؟ فقاؿ: واهلل ما رأيتو قط وال اعرفو!

ومن ا٤بعروؼ .. اف السماف العمري وحاجز الوشاء ادعيا )النيابة ا٣باصة والوكالة عن ا٢بجة ابن    
 ا٢بسن( بعد ذلك ، فمٌب رأوه؟ ومٌب اخذوا الوكالة منو؟

العسكري قاؿ ألصحابو بعد اف عرض  اإلماـ: ىي اف الرواية الثانية تقوؿ: اف أخرىوىناؾ نقطة    
فكيف ظهر بعد ذلك وصلى على جثماف أبيو  " ..ال ترونو بعد يومكم ىذا إنكمأما  "عليهم ابنو:

 واستقبل الوفود؟

هنا إالعسكري:  اإلماـوالٍب يقوؿ فيها  ،وكل ىذه الروايات تتناقض مع الرواية األوىل ا٤بروية عن حكيمة  
 لن تراه بعد يـو والدتو ، حيث تعود كل رواية فتنقض الرواية السابقة.

خالفا للظاىر وا٢بقيقة.. ، العسكري لإلماـ وجود ولد  وىذا ما يدؿ على اف الفريق الذي اخَبع    
٢بسْب وضرورة اىل أخوين بعد ا٢بسن وا اإلمامةوبناء على مقوالت فلسفية واىية، كعدـ جواز انتقاؿ 

  عقاب األعقاب.. اف ىذا الفريق راح ٱبتلق القصص وا٢بكاياتوأُب األعقاب  اإلمامةاستمرار 
 واللقاء بو ُب حياة أبيو ومشاىدتو عند وفاتو. ، عن مولد ابن ا٢بسن واألساطّب

جاءت ومصنوعة من قبل رجاؿ ٨بتلفْب، فقد  ، وال تعرب عن ا٢بقيقة ، و٤با كانت الروايات ٨بتلقة 
واضعها النفسية ا٣باصة ، كما  أفكاردؽ التفاصيل ، وتعرب كل واحدة منها عن أمتناقضة و٨بتلفة ُب 

ا٣بارقة للعادة ، ومنطوية على دعوى علم األئمة بالغيب ، وىذه دعوى  واألمورجاءت ٧بفوفة با٤بعاجز 
 ، 65" النمل اهلل إاللغيب ا واألرضن ُب السماوات قل ال يعلم مَ  "تناقض القرآف الكرَل الذي يصرح:

.. وٙباوؿ تفسّب  07" ا١بن من ارتضى من رسوؿ إال أحداعامل الغيب فال يظهر على غيبو  "ويقوؿ:
 . اإل٥بيواللطف  اإل٥بية اإلمامةظاىرة الغيبة احملّبة وا٤بناقضة لنظرية 

                                                 

995
 .عن كتاب النوٖبٍب:) التنبيو(  90ص  ،إكماؿ الدين، كما ينقل عنو الصدوؽ ُب  -  
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 وجود ولد لو ، وعندما ا٢بسن العسكري مل يشر اىل اإلماـاف الرواية التارٱبية الظاىرية تقوؿ: اف    
)حديث( ،  أمومامو بأموالو و٩بتلكاتو اىل أأحّس بالوفاة استدعى القاضي ابن أىب الشوارب ، وأوصى 

أمال ُب عتقها ، ألهنا كانت ستصبح  ، جارية لو ا٠بها )نرجس( بأهنا حامل منو ، بعد وفاتو، وقد ادعت
رة الشهرية قد تأخرت عليها فظنت نفسها أهنا )أـ ولد( وتعتق من نصيب ابنها .. ورٗبا كانت الدو 

وأمر  ، ونقلها اىل نساء ا٣بليفة ا٤بعتمد،  حامل.. وقد أرجأ القاضي قسمة الَبكة واىتم با١بارية
 شيء . أيالتحقق من ادعائها ا٢بمل.. ٍب مل يتبْب عليها  أيباستربائها ، 

 ، بأزمة فكرية وحّبة أصيبواقد  ، جعفر بن عليوكاف بعض الشيعة االمامية الذين مل يقولوا بإمامة    
هنا مل تلد ومل نَر إهنا ولدت بعد ذلك.. وقاؿ بعضهم: إ، وقاؿ:  "قشة نرجس ":  ػفتشبث بعضهم ب

، واف ا١بنْب بقى ُب بطنها مدة طويلة بصورة  ُب ا٤بستقبل ذلك .. ولكنها سوؼ تلد عندما يأذف اهلل
عت ا٢بمل للتغطية على ولدىا الذي ولدتو من قبل.. وقاؿ آخروف هنا ادإ.. وقاؿ بعض آخر: إعجازية

 مشاهبة . أخرى قواالً أ

ليضلوا  ،بصورة سرية خافتة واألساطّب، اإلشاعاتينسجوف  ، وراح الذين ادعوا وجود الولد من قبل   
.. ٍب شاعاتاإلبتلك  األوائل.. ومل يصدؽ العلماء واحملققوف األمواؿهبا البسطاء ويستفيدوا من ورائها 

ليسجلوا تلك القصص  ، والشيخ الطوسي بعد مائٍب عاـ ، جاء الشيخ الصدوؽ بعد مائة عاـ
، ودوف اف يعتمدوا عليها كثّبا.. وكانوا يشعروف بضعفها  وإسنادىادوف اف ٰبققوا ٗبصادرىا  واألساطّب،

إلثبات وجود )ابن ا٢بسن( ونأٌب نعتمد على الدليل العقلي )الفلسفي(  إننافقالوا ُب البداية :  ،وىزا٥با
 بتلك القصص من باب ا٤بعاضدة والتأييد..

كأهنا حقائق تارٱبية ال   األسطوريةٍب جاء من بعدىم من ا٤بؤرخْب )االخباريْب( فنقلوا تلك القصص    
 تقبل ا٤بناقشة وا٢بوار.

ا٢بسن العسكري  لإلماـوجود ولد ومع اف اهلل سبحانو وتعاىل يطالبنا باألخذ بالرواية الظاىرية النافية ل   
 .. واألساطّب، وال ٰباسبنا وال يسألنا باألخذ بالرواية السرية الباطنية ا٤بتناقضة واحملفوفة با٣برافات 

لسنا بعد ذلك ، وبعد ما تبْب ما فيها من ضعف كبّب، ٕباجة اىل دراسة سندىا ومعرفة الرواة  وإننا    
 ياألمو لننظر من أين جاء هبا  ،ذلك سوؼ نلقي نظرة على سندىابالرغم من  فإنناالناقلْب ٥با.. 

وُب بناء  اإلسالميا٤بؤرخوف ، ولنزداد معرفة ويقينا بضعف ىذه الروايات الٍب لعبت دورا كبّبا ُب التاريخ 
 الفكر السياسي الشيعي عرب التاريخ.
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 تقييم سند الرواايت التارخييةا٤بطلب الثاٍل: 

ال بد اف نشّب اىل اف بعض العلماء الذين  ، قبل اف ندخل ُب دراسة سند تلك الروايات التارٱبية     
ا٤بهدي( أٮبلوا تلك الروايات ومل يعتمدوا عليها ، كما فعل الشهيد السيد ٧بمد باقر  اإلماـكتبوا حوؿ )

الذين ادعوا النيابة )ٕبث حوؿ ا٤بهدي( ولكنو اعتمد على دعوى )النواب األربعة( كتابو الصدر ُب  
بناء  ،ا٤بهدي( واستبعد اف يكذب ىؤالء ُب دعواىم اللقاء باإلماـ ، وبُب اإلماـا٣باصة والوكالة عن )

ويثبت  ،فلسفة الغيبة ، ا٤بهدي ، وراح يفسر بعد ذلك اإلماـعلى صحة وجود ووالدة ، على ذلك 
 إمكانية العمر الطويل.

كالشيخ الكليِب والصدوؽ   ، بار الذين رووا تلك الرواياتوىناؾ من يعتمد على ا٤بشايخ الك   
 ويستبعد كذهبم أو اعتمادىم على رواة ضعاؼ وروايات ضعيفة. ،والطوسي وا٤بفيد

وبالرغم من وجود عمليات تزوير وتالعب ُب الكتب القدٲبة وا٢بديثة ، فلم أَر من يتوقف لكي يدرس   
 تلك الكتب ويتأكد من صحتها..

 تقد : اف من الضروري ُب البحث العلمي التأكد :وعموما اع  

 )الغيبة( و)إكماؿ الدين( و)اإلرشاد( و)الفصوؿ :ػأوال: من صحة نسبة الكتب التارٱبية ا٤بعروفة ك   
، والتأكد من عدـ إضافة أو نقصاف أو ٙبوير أي شيء منها .. وىذا أمر عسّب أصحاهبا( اىل ا٤بختارة

أي ما صح نسبتها اىل مؤلفيها  ،الَباث الشيعي من الكتب )الصحيحة( غّب ٩بكن.. حيث ال توجد ُب 
واالستبصار( الٍب رواىا  ،والتهذيب ،ومن ال ٰبضره الفقيو ،)الكاُب :سوى كتب ا٢بديث األربعة ،

 العلماء واحدا عن واحد.

 ٍب ال بد ثانيا: من دراسة مؤلفيها ومدى دقتهم وضبطهم . وىذا أمر ٩بكن وليس بعسّب.   

ٍب ال بد من دراسة سلسلة الرواة الذين ينقلوف عنهم ، والتأكد من وجودىم وصدقهم وضبطهم..    
فاف بعض الرواة ال وجود ٥بم ، أي اهنم أشخاص وٮبيوف ٨بتلقوف ، وبعضهم غالة كذابوف وضاعوف ، 

لكشي وابن كالطوسي والنجاشي وا  ، عشرية وذلك حسبما يقوؿ علماء الرجاؿ الشيعة االمامية االثنا
 الغضائري وغّبىم.
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عشريوف( على وثاقتهم وصدقهم  وىناؾ بعض الرواة الذين اٝبع علماء الرجاؿ )االماميوف االثنا  
وتشك بصدقهم ،  ،واألخذ عنهم.. ولكن بقية الفرؽ االمامية والشيعية واإلسالمية ال تعَبؼ بذلك

 هدي( واللقاء بو واخذ الوكالة عنو.ا٤ب اإلماـوغّبىم ٩بن ادعى رؤية ) ،وذلك كالنواب األربعة

ينبغي اف تدرس  ، ا٤بهدي( اإلماـالٍب تثبت والدة ووجود ) ،دراسة لسند الروايات التارٱبية أيةواف    
وتعيد النظر ُب وثاقتهم وصدقهم.. كما أعاد الشيعة النظر  ، الظروؼ ا٤بوضوعية احمليطة هبؤالء )النواب(

الذين وقفوا عليو وقالوا بغيبتو ومهدويتو ، رغم وثاقتهم ، ظم الكا اإلماـُب كثّب من أصحاب 
الكاظم.. بعد اف  اإلماـوصدقهم.. وتوقفوا على األقل ُب رواياهتم الٍب يتحدثوف فيها عن استمرار حياة 

 الكاظم وغيبتو واللقاء بو. اإلماـاهتموىم ٔبر النار اىل قرصهم ، واالستفادة ماديا من دعوى مهدوية 

ا٤بهدي( اف يسّلموا بوثاقة )النواب األربعة( ويصدقوا  اإلماـاعتاد ا٤بؤرخوف وا٤بؤلفوف عن ) وقد   
ا٤بهدي( واستالـ )التواقيع( منو .. وىذا نوع من اال٫بياز ا٤بسبق والتسليم  اإلماـبرواياهتم عن مشاىدة )

ال٥با لتحقيق مكاسب ، واستغ أساسهالرجاؿ متهمْب باختالؽ القصة من  ، والتصديق الساذج األعمى
 مادية شخصية.

ولقد كاف الشك موجودا ُب حياهتم.. حيث كاف الشيعة يشكوف بصدؽ دعواىم ُب )النيابة(    
ب وكاف بعض أدعياء النيابة يكذّ  ، ا٤بهدي( اإلماـالٍب ٯببوهنا باسم ) األمواؿويتساءلوف عن مصّب 

 شعوذة.اآلخر بالدجل وال بعضا ، ويتهم كل فريق منهم الفريقَ 

وال يوجد ما يثبت صحة دعوى )النواب األربعة( من بْب اكثر من عشرين شخصا كاف يدعي )النيابة    
 أمورعن قياـ النواب با٤بعاجز وعلمهم بالغيب ، وىذه  إشاعات، سوى ٦بموعة  األياـا٣باصة( ُب تلك 

وثها بالنسبة لبعض )النواب( ذكرىا ا٤بؤرخوف )الكليِب والصدوؽ والطوسي وا٤بفيد( ُب كتبهم وصدقوا حد
 ورفضوا تصديقها بالنسبة اىل البعض اآلخر.

الٍب ادعاىا )النواب األربعة( أو رّوجها عنهم  ، وإذا رفضنا قبوؿ حكايات ا٤بعاجز والعلم بالغيب   
.. فال يبقى لدينا ما نستدؿ بو على صدقهم وٛبييزىم عن سائر ا٤بدعْب الكذابْب ، ألف ا١بميع أنصارىم

 متهم ٔبر النار اىل قرصو .

 اإلماـومن ىنا سوؼ ندرس سلسلة رواة القصص التارٱبية الٍب تتحدث عن والدة ووجود ومشاىدة )   
ونعتمد أساسًا على تضعيف علماء الرجاؿ الشيعة  ، ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( دراسة ٧بايدة

 ا٣باصة حولو. أدلتنااالمامية االثِب عشرية .. وإذا كاف لدينا رأي خاص حوؿ رجل معْب فسوؼ نقدـ 
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 رواية حكيمة

ينقل الصدوؽ قصة والدة )صاحب الزماف( عن ٧بمد بن ا٢بسن بن الوليد، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن     
اهلل ا٢بسْب بن رزؽ اهلل ، قاؿ: حدثِب موسى بن ٧بمد القاسم ،  عبد أبوثنا ٰبٓب العطار ، قاؿ: حد

 996قاؿ : حدثتِب حكيمة...

موسى بن ٧بمد  أماأو ٨بتلق ال وجود لو ُب تراجم الرجاؿ ،  ، شخص ٦بهوؿ ، وا٢بسْب بن رزؽ اهلل   
 فهو مهمل .

اهلل ا٢بسْب( ، وىو من يطعن فيو  دعب أبووُب بعض النسخ يوجد )ا٢بسْب بن عبيد اهلل( بدال من )   
 النجاشي ويتهمو بالغلو.

، قاؿ: حدثنا أىب ، قاؿ:  إدريسينقل الصدوؽ القصة عن ا٢بسْب بن اٞبد بن  أخرى ،وُب رواية    
اهلل  الكوُب ، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن عبد إبراىيمحدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل ، قاؿ: حدثِب ٧بمد بن 

 الطهوي ، عن حكيمة...

وُب بعضها  ،وٚبتلف النسخ ا٤بوجودة من )إكماؿ الدين( ُب اسم الطهوي ، ففي بعضها: الظهري    
، وُب بعضها: الطهري.. وال يوجد أي ذكر ٥بذا الرجل ُب تراجم الرجاؿ  الزىري ، وُب بعضها: ا٤بطهري

 ، ٩با ٰبتمل اختالقو من قبل بعض الرواة ، وعلى أي حاؿ .. فهو ٦بهوؿ.

العسكري ، ويسميها )خدٯبة( بدال من  اإلماـعن عمة  ُب )الغيبة(القصة  خ الطوسي فينقلالشي أما   
 997)حكيمة( .

عن الصفار ٧بمد بن  ، عن ٧بمد بن ا٢بسن بن الوليد، عن ابن أىب جيد  أخرى ،وينقل القصة مرة     
ا٢بسن )سوسن(  اهلل ا٤بطهري عن حكيمة،الٍب تذكر اف اسم والدة ابن عن أىب عبد ، ا٢بسن القمي

 وليس )نرجس( كما ُب رواية الصدوؽ.

عن ٧بمد بن ٰبٓب  ،عن ٧بمد بن ا٢بسن بن الوليد، عن ابن جيد  ،برواية ثالثة أيضاوينقل القصة    
 عن موسى بن ٧بمد..، عن ٧بمد بن ٞبويو الرازي ، عن ا٢بسْب بن رزؽ اهلل  ،العطار
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عن علي بن ٠بيع بن  ، عن ٧بمد بن علي ، بن علي الرازيينقلها الطوسي عن اٞبد ، وُب رواية رابعة   
عن اٞبد روح ، اهلل  عن اٞبد بن عبد ،عن اٞبد بن ٧بمد، عن ٧بمد بن علي بن أىب الداري ، بناف 

انو قاؿ: قالت بعث  إال،  األوؿعن حكيمة ، ٗبثل معُب ا٢بديث  إبراىيم ،عن ٧بمد بن ، االىوازي 
 من رمضاف ، وليس من شعباف. ليلة النصف ، ٧بمد أبو ايلّ 

عن حنظلة بن ، عن ٧بمد بن علي ، ينقلها الطوسي عن اٞبد بن علي الرازي  ، وُب رواية خامسة    
 حدثِب الثقة عن ٧بمد بن بالؿ عن حكيمة.. زكريا ، قاؿ :

 عن حكيمة.، ينقلها الطوسي عن ٝباعة من الشيوخ  ، وُب رواية سادسة   

من الشيوخ الذين يرسلوف الرواية اىل حكيمة  أحدال يذكر الطوسي اسم  خّبة ،األوُب ىذه الرواية    
 من دوف ذكر أي سند . وىذا ما يسقطها عن ا٢بجية واالعتبار.

وُب الرواية الٍب قبلها ال يقوؿ ٞبزة بن زكريا )الذي يضعفو النجاشي( من ىو )الثقة( الذي حدثو؟..    
وقد اختلف مع ٧بمد بن عثماف  ، أدعياء الوكالة عن ا٤بهدي أحدفهو  ، ٧بمد بن علي بن بالؿ أما

اٞبد بن علي الرازي ، فاف الطوسي نفسو يضعفو ُب كتب الرجاؿ ، وكذلك يضعفو  وأماالعمري . 
  .النجاشي وابن الغضائري ، ويتهموه بالغلو

الرازي )الضعيف الغايل(  الٍب ينقلها الطوسي عن اٞبد بن علي ، ومن ىنا يتبْب حاؿ الرواية الرابعة   
 الذي ينقلها عن ٦بهوؿ ىو )اٞبد االىوازي( .

، باإلضافة اىل ) ا٢بسْب بن رزؽ  أيضاالرواية الثالثة .. ففيها )٧بمد بن ٞبويو الرازي( وىو ٦بهوؿ  أما  
 اهلل( اجملهوؿ كذلك .

اهلل  الصدوؽ اىل )أىب عبدالطهوي( الذي ذكره  عبد اهللوُب الرواية الثانية يتبدؿ اسم )٧بمد بن    
 ا٤بطهري( .. وىو ٦بهوؿ ُب كال ا٢بالْب .

٠بعت بذلك خربا   وإ٭بافيها : أهنا مل تعاين مولد ابن ا٢بسن ،  اإلماـالرواية األوىل فتقوؿ عمة  أما   
 ُب ا٤بدينة. أمو٧بمد اىل  أبوكتب بو 

عن غالة عن ضعاؼ عن ٦باىيل عن فاف رواية حكيمة عن مولد )ابن ا٢بسن( يرويها ا٤بتأخروف  اً إذ
 ٨بتلقْب.. وال ٲبكن االعتماد عليها مطلقا.
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 فارس أهلرجل من 

من رأى(  رفارس( ذىب اىل )سّ  أىلقصة )رجل من  ، ينقل الكليِب والصدوؽ والطوسي والصدر   
 اإلماـولـز باب أىب ٧بمد ا٢بسن العسكري يعمل مع ا٣بدـ.. وشاىد يوما غالما ابيض ، فقاؿ لو 

 998."ىذا صاحبكم  "ا٢بسن :

حيث ال تذكر اسم الراوي وتكتفي بالقوؿ : انو ، ال حاجة للتوقف عندىا ، وىذه رواية ضعيفة جدا    
 غّب مقبوؿ ُب ا٢بديث مطلقا. أسلوبفارس( ! .. وىذا  أىل)رجل من 

 يعقوب بن منقوش 

العسكري يوما : من صاحب ىذا  اإلماـانو سأؿ  :الٍب يقوؿ فيها، رواية يعقوب بن منقوش  وأما   
 ".ىذا صاحبكم "فخرج منو غالـ ٟباسي فقاؿ: ، ؟ فقاؿ لو: ارفع سَبا مسبال على باب بيتإعالف

والٍب ينقلها الصدوؽ عن أىب طالب ا٤بظفر بن جعفر بن ا٤بظفر العلوي السمرقندي ، عن جعفر بن 
عن علي بن ا٢بسن بن ، البلخي عن آدـ ، عن أبيو ٧بمد بن مسعود العياشي  ، ٧بمد بن مسعود

عن يعقوب بن منقوش .. فهذه رواية ، اهلل بن القاسم  عن جعفر بن ٧بمد بن عبد، ىاروف الدقاؽ 
 ضعيفة جدا ..

 أوال: لعدـ وجود شخص باسم ا٤بظفر السمرقندي ُب تراجم الرجاؿ.   

وىو يقوؿ بتحريف القرآف ُب وثانيا: ألف العياشي يروي عن الضعفاء كثّبا ، كما يقوؿ النجاشي ،    
 تفسّبه بصراحة.

وثالثا: لقوؿ آدـ البلخي بالتفويض ، وىو من الغالة الذين كانوا يقولوف بأف اهلل خلق ٧بمدا وفّوض    
 اىل علي ) راجع رجاؿ النجاشي( إعالفاليو خلق الدنيا ، وىو ا٣بالؽ ٤با فيها ، ٍب فّوض 

 والده بْب ا٢بسن وا٢بسْب. ورابعا: إلٮباؿ الدقاؽ واختالؼ اسم   

 .عبد اهللوخامسا: جملهولية جعفر بن ٧بمد بن    
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 وسادسا إلٮباؿ يعقوب بن منقوش ، واضطراب اسم والده بْب منقوش ومنفوش ومنفوس .   

 عثمان بن سعيد العمري

( عن ٝباعة فيهم 7( والطوسي ُب )الغيبة( )6الرواية الٍب ينقلها الصدوؽ ُب :)إكماؿ الدين( ) أما   
من  إمامكمىذا  "٥بم : اإلماـ، وقوؿ  كأولئعثماف بن سعيد العمري ومعاوية بن حكيم و٧بمد بن 

شهّب .. فاف الصدوؽ والطوسي يروياهنا عن جعفر بن ٧بمد بن مالك الفزاري ، وىو كذاب 999."بعدي
ا٢بديث ٝبلة ، وكاف ُب مذىبو ارتفاع  كذاب مَبوؾ  "، يقوؿ عنو ابن الغضائري: لألحاديثاع وضّ 

)غلو( ويروي عن الضعفاء واجملاىيل ، وكل عيوب الضعفاء ٦بتمعة فيو.. روى ُب مولد القائم 
ا٢بديث  كاف ضعيفا ُب ا٢بديث ، وقاؿ اٞبد بن ا٢بسْب : كاف يضع  "ويقوؿ عنو النجاشي: ".أعاجيب

فاسد ا٤بذىب والرواية ، وال ادري كيف روى  أيضاويروي عن اجملاىيل ، و٠بعت من قاؿ: كاف  ،وضعاً 
  ".غالب الرازي أبوبن ٮباـ وشيخنا ا١بليل الثقة  يأبو علعنو شيخنا النبيل الثقة 

ؽ عن ا٤بظفر العسكري ، فينقلهما الصدو  اإلماـنصر( ا٣بادمْب عند  أبورواية )نسيم( و)طريف  أما   
 السمرقندي )ا٤بهمل ( عن العياشي )الضعيف( عن آدـ البلخي )الغايل ا٤بفوض( .

الٍب يرويها الطوسي عن اٞبد بن علي الرازي ، فهي ضعيفة جدا ، ألف ، رواية إ٠باعيل النوٖبٍب  وأما   
ئري والنجاشي لو ق الرازي ويتهمو بالضعف والغلو ، إضافة اىل اهتاـ ابن الغضاالطوسي نفسو ال يوثّ 

 بذلك .

عن جعفر بن ٧بمد بن مالك الفزاري ، وعن اٞبد بن علي الرازي عن   أخرىويروي الطوسي رواية    
العسكري فجاءت الريح وكشفت سَبا  اإلماـالذي يقوؿ : انو دخل على  ،ا٤بدٍل إبراىيمكامل بن 

مرخى على باب ، فشاىد فٌب وراءه ، فعرفو الفٌب وناداه با٠بو ، ٍب رجع السَب اىل حالو فلم يستطع  
 واضحة الضعف بعد روايتها عن الفزاري والرازي الغاليْب الضعيفْب. فإهناكشفو ، 

 البصري األداينبو أ

 ينفرد بنقلها الصدوؽ ، ويرسلها دوف أي سند ، حيث يقوؿ البصري( الٍب أيب األديافرواية ) وأما   
شخصا هبذا االسم  أحد...( بالرغم من اف بينهما حوايل مائة عاـ .. وال يعرؼ  األدياف أبو)وحدث 

 ٩با يؤكد اختالقو من قبل بعض الغالة .
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الصدوؽ.. ففي  الٍب ينقلها ،وىي ٦بيء وفد قم وا١بباؿ اىل )سر من رأى( ، تكملة القصة  وأما   
عن سناف  ،زيد بن عبد اهلل البغدادي( ابن)ا٢بسْب  (أىب )سندىا )اٞبد بن ا٢بسْب اآليب العروضي( و 

ا٤بوصلي عن أبيو.. فكلهم ٦باىيل ال وجود لذكرىم ُب تراجم الرجاؿ ، باإلضافة اىل اضطراب اسم 
 البغدادي.

 القمي عبد أ هلسعد بن  

 اإلماـ، على  إسحاؽالٍب يقوؿ فيها انو دخل مع اٞبد بن ،  القمي اهلل رواية سعد بن عبد وأما    
العسكري ، فرأى على فخذه غالما وىو يلعب برمانة ذىبية ، والٍب ينقلها الصدوؽ عن النوفلي 

 أربعةعن اٞبد بن طاىر القمي .. فيوجد ُب سندىا ، عن اٞبد بن عيسى الوشاء البغدادي  ، الكرماٍل
الراوي ا٣بامس )الشيباٍل( فهو من الضعاؼ والغالة ا٤بفوضة ، كما يقوؿ  وأمامن ا٤بهملْب أو اجملهولْب ، 

 الكشي وابن الغضائري والطوسي والنجاشي .

اهلل القمي ، على أثرىا . وقاؿ الشهيد  وقد سلب العالمة ا٢بلي ُب )ا٣بالصة( الثقة من سعد بن عبد   
 وذلك ٤با تتضمن من لعب الغالـ )ا٤بهدي( بالرمانة الذىبية! " ،ضع عليها الئحةالو  إماراتاف "الثاٍل : 

إذف فاف الضعف الكبّب ُب سند كل رواية يسقطها ٝبيعا عن ا٢بجية والوثوؽ .. وإذا ما ٝبعنا    
الضعف ُب السند اىل الضعف ُب ا٤بًب .. واىل تناقض الروايات مع نفسها ، وتناقضها مع الرواية 

عادي .. فكيف ٲبكن اف  إنساف، ال تثبت مولد  أسطوريةوٮبية  إشاعاتتصبح ٦برد  فإهناية .. الظاىر 
 ذلك؟.  أساسنعتمد عليها ُب إثبات مولد أماـ من األئمة وبناء عقيدة دينية على 

خرب ٧باولة القبض على ا٤بهدي الذي رواه الطوسي واجمللسي والصدر ، فانو خرب مرسل اىل  وأما   
الشرطي اجملهوؿ ، وا٤بشكوؾ بعدالتو ، وىو ضعيف لعدـ التصريح هبوية ذلك الرجل الذي كاف )رشيق( 

غريبة منها: بقاء ا٤بهدي ُب بيت أبيو وُب سامراء طواؿ فَبة  أمورايصلي على ا٢بصّب ، واحتواء الرواية 
. ومنها :  أخرى نأماكُب  وٱبتبئاف يسيح ُب األرض  بإمكانوالغيبة ، وىذا أمر بعيد جدا ، وقد كاف 

 .  وأساطّبىماحتواء الرواية على معاجز غيبية ال ضرورة ٥با ، وىي تنسجم مع روايات الغالة 
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  بإنشاءوقد عـز على لعن معاوية على ا٤بنابر ، وأمر ، ىذا وقد كاف ا٤بعتضد العباسي ٲبيل اىل التشيع    
ا يبعد صحة الرواية ا٤برسلة الٍب ٩ب  942.كتاب يقرأ على الناس حوؿ ذلك ، كما يقوؿ ابن األثّب

 ا٤بهدي( ، أو يرجح اختالقو لقصة اختفاء ا٤بهدي ُب السرداب . اإلماـعن ٧باولتو اعتقاؿ )

 (األربعةالتحقيق يف شهادة )النواب ا٤بطلب الثالث: 

مل ٱبلف  اإلماـا٢بسن العسكري تقوؿ : اف  اإلماـبعد وفاة  لألحداثاف الرواية التارٱبية الظاىرية    
 اإلمامةجعفر  أخوهبأموالو ألمو : )حديث( ، ولذلك فقد ادعى  أوصى، وانو  أنثىولدا ال ذكرا وال 

العسكري ، وقد  لإلماـرواية )النواب( فتقوؿ : انو كاف ٜبة ولد ٨بفي مستور  أماوتبعو قـو من الشيعة ، 
التصديق بوجود )ا٢بجة بن ا٢بسن( ولكن اىل  ادعوا النيابة عنو والوكالة لو . واف تصديقهم ٯبرّ 

العسكري ، فهل كانوا صادقْب حقا  لإلماـالتشكيك بقو٥بم ال يثبت شيئا من الرواية السرية بوجود ولد 
الدليل على صحة كالمهم ؟ .. وىل  ووما ى؟ وىل اٝبع الشيعة على وثاقتهم؟ وكيف صدقوىم ؟ 

 ا٤بهدي( والشك ُب وجوده؟ اإلماـواىم النيابة عن )والريب ُب دع ، ىناؾ ما يدعو اىل التشكيك هبم

قبل اف نقّيم تلك الروايات الٍب وردت ٗبدحهم وتوثيقهم ، ال بد اف نشّب اىل اف ظاىرة ادعاء النيابة    
ظاىرة ُب تاريخ الشيعة ، حيث سبقتها وسبقت ىؤالء )النواب  أوؿا٤بهدي( ىذه مل تكن  اإلماـعن )
النيابة والوكالة عن األئمة السابقْب الذين ادعيت  األشخاصدعى فيها كثّب من ا أخرى( ظواىر األربعة

استمرار حياتو وغيبتو ومهدويتو ،  أصحابوموسى الكاظم ، الذي ادعى كثّب من  كاإلماـ٥بم ا٤بهدوية ،  
 . وأحفاده أبنائوالذي ادعى النيابة عنو ، ٍب وّرث النيابة اىل  ،وكاف منهم ٧بمد بن بشّب

٧بمد بن ا٢بسن العسكري ( بضعة وعشروف شخصا ، كاف منهم  اإلماـقد ادعى النيابة عن )و    
الشريعي والنمّبي والعربتائي وا٢بالج وغّبىم ، و ذلك ألف دعوى النيابة كانت ٘بر مصاّب مادية 
 ومكانة اجتماعية سياسية للمدعي ، خاصة واف ا٤بدعي كاف يهمس هبا ُب السر وينهى عن التحقيق ُب

والنيابة عنو . وكانت دعواه ، وجوده  أوفيدعي استمرار حياتو  باإلماـدعواه ، ويستغل عالقاتو السابقة 
احملققوف الواعوف . وقد رفض الشيعة االمامية دعوى اكثر من  األذكياءتنطلي على البسطاء ويرفضها 

ا٤بهدي ابن ا٢بسن العسكري( واهتموىم بالكذب والتزوير ، كما شككوا  اإلماـعشرين مدٍع للنيابة عن )
 ، ا٤بؤرخوف أوردىا( واختلفوا حو٥بم ، و مل يكن ُب الروايات الٍب األربعة)النواب  ياألمو بصحة دعوى 

وىذا ما ٯبعل ىؤالء قسما من ا٤بدعْب الكاذبْب ، دليال علميا قويا على صدقهم وصحة دعاواىم
 ا٤بهدي( . اإلماـضية )ا٤بتاجرين بق
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لقد اعتمد الشيخ الطوسي ُب توثيق عثماف بن سعيد العمري على عدة روايات ، وكاف بعضها ،     
ُب احمليا  ، العسكري واإلماـا٥بادي  اإلماـالقمي ، ينص على توثيقو من قبل  إسحاؽكرواية اٞبد بن 

 اإلماـس فيها ما ينص على نيابة العمري عن ولي .وا٤بمات ، وانو الوكيل والثقة ا٤بأموف على ماؿ اهلل 
 لإلماـالعسكري خالفة العمري  اإلماـ أصيبولكن بعض الروايات كاف ينص بصراحة على  .)ا٤بهدي(
اف سند ىذه الرواية ضعيف جدا وذلك الشتمالو على )جعفر بن ٧بمد بن مالك الفزاري(  إالا٤بهدي ، 

انو كذاب مَبوؾ ا٢بديث وكاف ُب مذىبو ارتفاع )غلو(  "الذي يقوؿ عنو النجاشي وابن الغضائري : 
،  أعاجيبويروي عن الضعفاء واجملاىيل وكل عيوب الضعفاء ٦بتمعة فيو ، وقد روى ُب مولد القائم 

 . "وكاف يضع ا٢بديث وضعا ، وانو كاف فاسد ا٤بذىب والرواية

٦بهولة ، ويوجد ُب سندىا  فإهناكالتو أما الرواية السابقة الٍب تتحدث عن وثاقة العمري وأمانتو وو    
ومعرفتو بوفد اليمن قبل اف ، العسكري بالغيب  اإلماـالغايل )ا٣بصييب( وىي تنطوي على دعوى علم 

واف الرواية األوىل تقوؿ: اف العسكري أخرب باستقامة  .وىذه الدعوى من مفاىيم الغالة  949.يراىم
 .أيضااهلل ، وىو من علم الغيب  إاليعلمو  العمري ُب ا٤بستقبل بعد وفاتو ، وىذا ما ال

ومن ىنا ، وبعد سقوط ىذه الروايات لضعفها متنا وسندا ، فانا نكاد ٫بصل على نتيجة واحدة ،    
، قد استصحب الوكالة  األمواؿا٥بادي والعسكري ُب قبض  لإلمامْبىي: اف العمري الذي كاف وكيال 

العسكري ، ليدعي الوكالة لو ، دوف اف يقدـ دليال واضحا وأكيدا على ما  لإلماـوادعى وجود )ولد( 
يقوؿ . ولذلك ال يؤكد ا٤بؤرخوف بصراحة على توكيل )ا٤بهدي( لو ، وىذا الطربسي الذي كاف حريصا 
على تدوين كل ما وصل اليو ال يقوؿ ُب كتابو )االحتجاج( اكثر من : ) اف العمري قاـ بأمر صاحب 

  940كانت توقيعاتو وجوابات ا٤بسائل ٚبرج على يديو( .الزماف ، و 

اهلل شرب  )معجزة ( لو تثبت دعواه ُب النيابة ، بالرغم من قوؿ السيد عبد أيةومل يذكر ا٤بؤرخوف الشيعة    
بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد  إالاف الشيعة مل تقبل قوؿ النواب  "ُب :)حق اليقْب(:

  949.  "حب األمر ، تدؿ على صدؽ مقالتهم وصحة نيابتهممن قبل صا ، منهم
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نص مباشر  أيأما )النائب الثاٍل : ٧بمد بن عثماف بن سعيد العمري( فلم يذكر ا٤بؤرخوف الشيعة   
انو قاـ مقاـ أبيو بنص أىب ٧بمد )ا٢بسن "عليو من )ا٤بهدي( بتعيينو نائبا عنو ، وقاؿ الطوسي: 

  944. "ف بأمر القائمالعسكري( عليو ونص أبيو عثما

اىل  أرسلاف ا٤بهدي قد  "اهلل بن جعفر ا٢بمّبي القمي ، انو قاؿ: وذكر الطوسي رواية عن عبد   
ويدعو لو بالتوفيق  ،العمري )توقيعا( يعزيو فيو بوفاة والده عثماف بن سعيد ، وٰبمد اهلل على قيامو مقامو

، كما نقل الطوسي رواية  "أىب جعفر مقاـ أبيو بإقامة. واف الكتب أتتنا با٣بط الذي كنا نكاتب بو 
 ، ا٤بهدي اإلماـعن ، بن يعقوب  إسحاؽعن  وأخرى ، بن مهزياراالىوازي إبراىيمعن ٧بمد بن  أخرى

 يشهد بوثاقتو ويَبضى عليو. وكل ىذه روايات تنقل بواسطة العمري نفسو ، وىو ما يضعف الرواية.

قد نص على ابنو ٧بمد بأمر القائم  ، دعوى اف العمري عثماف بن سعيد إلثباتطريق  أيوال يوجد    
النص من األب على  إلثباتدليل  أي، ويبدو انو ٚبمْب من قبل الطوسي ، كما ال يوجد ُب ا٢بقيقة 

 االبن سوى الوراثة واالدعاء.

العمري وينسبها  اف ا٤بشكلة الكربى تكمن ُب صعوبة التأكد من صحة )التواقيع( الٍب كاف ٱبرجها   
 اإلماـا٤بهدي( وخاصة التوقيع الذي رواه ا٢بمّبي القمي ، حيث مل يذكر طريقو اىل ) اإلماـاىل )

ونسبو اىل )ا٤بهدي( خاصة وانو يكيل ا٤بدح  ، الغائب ( ٩با ٰبتمل قويا اف يكوف العمري قد كتبو بيده
ظاىرا ، فكيف وىو غائب؟ وال يوجد  ماـاإلوالثناء لنفسو فيو ، ٩با يلقي بظالؿ الشبهة عليو لو كاف 

راٍو للتوقيع سوى العمري نفسو ، ومل يقل ا٢بمّبي كيف سارع اىل تصديق التوقيع مع وجود ا١بدؿ  أي
ُب ذلك الزماف بْب الشيعة حوؿ صدؽ العمري ُب دعوى النيابة ؟ مع احتماؿ اختالؽ ا٢بمّبي القمي 

 نفسو للتوقيع ونسبتو اىل )ا٤بهدي(.

بن مهزيار االىوازي ، فهي ضعيفة ألنو يعَبؼ بأنو كاف يشك ُب وجود  إبراىيمرواية ٧بمد بن  ماوأ   
ا٤بهدي ُب البداية ، وقد ادعى الوكالة بعد ذلك ُب أعقاب لقائو بالعمري ُب بغداد ، وبالتايل فانو 

ف كاف يدعي انو عرب العمري ؟ فا أومشكوؾ ُب أمره ، وال يقوؿ ىنا كيف خرج التوقيع اليو مباشرة 
وصلو مباشرة ، فكيف؟ وىل رأى ا٤بهدي بنفسو ؟ وىو ال يدعي ذلك ؟ أـ عن طريق العمري ؟ وىذا 

 . أيضاما يثّب الشك 
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ضعيفة  فإهناالرواية الثالثة )رواية اسحق بن يعقوب( الٍب تصرح بأهنا واردة عن طريق العمري ،  وأما    
بن يعقوب ، وعدـ تصرٰبو بكيفية  إسحاؽولية وضعف لوجود الشك باختالؽ العمري ٥با ، وجمله

التعرؼ على خط ا٤بهدي ، علما بأف الطوسي يقوؿ: اف ا٣بطوط الٍب كانت ٚبرج هبا التوقيعات ىي 
 945نفس ا٣بطوط الٍب كانت ٚبرج ُب زماف العسكري . 

عن الدليل، فاف حكاية رؤية ٧بمد بن عثماف العمري للمهدي ُب ا٢بج ، ىي دعوى ٦بردة  وأخّبا   
 وىو مل يقل كيف تعرؼ على ا٤بهدي الذي مل يره من قبل ؟ ورٗبا كاف قد اشتبو بو مع رجل آخر .

الذي نقل الفزاري عنو انو  ، ومن ىنا فقد توقف اٞبد بن ىالؿ العربتائي )شيخ الشيعة ُب بغداد(   
دعوى العمري وشكك ُب صحة  ، شهد ٦بلس عرض العسكري للمهدي وتعيْب العمري خليفة لو 

العسكري ينص عليو بالوكالة ، ورفض  اإلماـنكر اف يكوف ٠بع أاالبن ُب النيابة ا٣باصة عن ا٤بهدي ، و 
   946االعَباؼ بو بوكالتو عن )صاحب الزماف( . 

وكاف العربتائي قد لعب دورا كبّبا ُب دعم دعوى عثماف بن سعيد العمري بالنيابة ، وكاف يأمل اف    
اىل ابنو ٧بمد ، رفض ذلك وادعى ىو النيابة لنفسو ، ٩با يكشف عن  أوصىعده ، فلما يوصي اليو من ب

 التواطؤ وا٤بصلحية ُب دعاوى )النيابة ا٣باصة( .

ونتيجة لغياب النصوص الصحيحة وا٤بؤكدة على نيابة ٧بمد بن عثماف العمري ، فقد شك الشيعة ُب    
ومل يكونوا يثقوف بدعاوى النيابة  ،الشيعة كانوا ُب حّبة : اف ُب )ٕبار األنوار( دعواه ، وروى اجمللسي

العباس اٞبد السراج الدينوري سأؿ العمري عن الدليل الذي يؤكد صحة ادعاءه ،  أباالكثّبة ، وقاؿ اف 
 بعد اف اخربه شخص بالغيب وقدـ لو )معجزة( .  إالوانو مل يؤمن بو 

 ".امنا شرار خلق اهللخدامنا وقوّ  "ىل البيت  يقوؿ:حديث عن أ األياـوقد اشتهر عند الشيعة تلك    
 ،٩با دفعهم للتشكيك بصحة دعاوى النيابة ا٣باصة ، وقد أكد الشيخ الطوسي صحة ذلك ا٢بديث

 947. "ألف فيهم من غّّب وبّدؿ وخاف  ،قالوا وإ٭باانو ليس على عمومو ،  "ولكنو قاؿ:
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كما شكوا بوجود ا٤بهدي والتواقيع الٍب كاف ،  اىل العمري  األمواؿ إعطاءوقد ندـ بعض الشيعة على    
وىذا ما دفع العمري اىل اف يصدر   .ٱبرجها العمري وينسبها اليو ، وكاف منهم قسم من أىل البيت 

كما شك قسم آخر بصحة وكالة  كتابا على لساف ا٤بهدي يندد بالشاكْب وا٤بنكرين لوجود ا٤بهدي .
 األمواؿا٤بهدي ، وقاؿ : اف ىذه  اإلماـالٍب كاف يقبضها باسم  األمواؿ وتساءؿ عن مصرؼ ، النوٖبٍب

ويقوؿ الصدوؽ والطوسي : اف النوٖبٍب استطاع اف يقنعهم عن طريق ا٤بعاجز  . ٚبرج ُب غّب حقوقها
مسبقا ، والتقاطو لدراىم من صرة شخص على  األشخاصكتحديد وفاة بعض   ، بالغيب واإلخبار

   948مسافة بعيدة.

كثّبة عن شك الناس با٤بدعْب للنيابة وتكذيب   وُب ا٢بقيقة اف ا٤بؤرخْب الشيعة يذكروف قصصاً    
( عن بقية ا٤بدعْب األربعة)النواب  ياألمو بعضهم للبعض اآلخر ، و لكن عامة االثِب عشرية ٲبيزوف 

٤بفيد والطوسي على اجَباح ا٤بعاجز وعلمهم بالغيب . وقد ذكر الكليِب وا ياألمو بقدرة  ، ا٤بذمومْب
با٤بغيبات  وإخبارىمبفعل ا٤بعاجز ا٣بارقة للعادة ،  األربعةعشرات القصص الٍب تتحدث عن قياـ النواب 
ظهرت على يديو وانو كاف ٱبرب عن  اإلماـاف معجزات ". ونقل الطوسي عن )ىبة اهلل ( حفيد العمري:

العمري اخربه بساعة وفاتو من يـو  وذكر الطوسي خربا عن علي بن اٞبد الدالؿ : اف  949 . "الغيب
كذا وشهر كذا وسنة كذا ، فمات ُب اليـو الذي ذكره من الشهر الذي ذكره من السنة الٍب ذكرىا ، 

  952ػ. ى 925وكاف ذلك ُب آخر ٝبادى األوىل من سنة 

أىل البيت )ع( الذين كانوا ينفوف علمهم  وأحاديثالتشيع  مبادئولكن ىذا القوؿ كاف ٱبالف    
ال يعلم  اإلماـ ". يقوؿ الشيخ الصدوؽ :إمامتهم إلثباتالغيبية  اإلعجازيةاستخداـ الطريقة  أوالغيب ب

ىو عبد صاّب يعلم الكتاب والسنة ، ومن ينحل لألئمة علم الغيب فهذا كفر باهلل وخروج  وإ٭با ، الغيب
  959. "شرؾ كافرم إالاهلل وما ادعاه لبشر  إالعندنا ، واف الغيب ال يعلمو  اإلسالـعن 

يا عجبا ألقواـ يزعموف أنا نعلم الغيب!.. واهلل لقد ٮبمت بضرب جاريٍب  "الصادؽ : اإلماـوقد قاؿ    
  950 .  "بيوت الدار ىي أيفالنة فهربت مِب فما علمت ُب 
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اهنم يقولوف... انك تعلم قطر ا٤بطر وعدد  "الصادؽ وقاؿ لو : اإلماـبصّب ذات مرة اىل  أبووجاء     
لنجـو وورؽ الشجر ووزف ما ُب البحر وعدد الَباب ، فقاؿ : سبحاف اهلل!.. سبحاف اهلل ! ال واهلل ما ا

  959."اهلل  إاليعلم ىذا 

جعلت فداؾ اهنم يزعموف انك تعلم الغيب؟  "موسى الكاظم فقاؿ: اإلماـاهلل  وسأؿ ٰبٓب بن عبد   
قامت . ال واهلل ما  إالفقاؿ: سبحاف اهلل! ضع يدؾ على رأسي ، فواهلل ما بقيت شعرة فيو وُب جسدي 

  954. "وراثة من رسوؿ اهلل إالىي 

 قد آذانا جهالء الشيعة وٞبقاؤىم ومن ": اإلماـينقلها ا٢بر العاملي ، يقوؿ فيها  أخرىوُب رواية    
  955.  "بريء اىل اهلل واىل رسولو ٩بن يقوؿ انا نعلم الغيب إٍلدينو جناح البعوضة ارجح منو... 

ا٤بهدي ، ونعترب قو٥بم دليال على  اإلماـالنواب بالنيابة عن  ياألمو إذف فال ٲبكننا اف نصدؽ بدعوى    
اف ٭بيز دعواىم عن دعوى العلم بالغيب ، وال ٲبكننا  أو، استنادا اىل دعاوى ا٤بعاجز  اإلماـوجود 

 والعشرين . األربعةأدعياء النيابة الكاذبْب الذين كانوا يتجاوزوف 

واالرتباط بالسلطة  األمواؿوإذا كنا نتهم أدعياء النيابة الكاذبْب ٔبر النار اىل قرصهم ، وبا٢برص على    
( الذين مل يكونوا بعيدين ألربعةا)النواب  ياألمو اىل  أيضا، فاف التهمة تتوجو  فأجابوالعباسية القائمة 

 عنها .

يقوؿ ٧بمد بن علي الشلمغاٍل الذي كاف وكيال عن ا٢بسْب بن روح النوٖبٍب ُب بِب بسطاـ ، ٍب    
و٫بن نعلم  إال ،ما دخلنا مع أىب القاسم ا٢بسْب بن روح ُب ىذا األمر "انشق عنو وادعى النيابة لنفسو :

  956."على ىذا األمر كما تتهارش الكالب على ا١بيف فيما دخلنا فيو ، لقد كنا نتهارش 

، فكيف نستطيع إثبات  أقوا٥بم( وشككنا ُب صحة األربعةوإذا مل نستطع إثبات دعاوى )النواب    
 ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ، بناء على شهادهتم باللقاء بو و الوكالة عنو ؟ "  )اإلماـوجود"
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اىل ىذا الشك ، ىناؾ دليل آخر على كذب أدعياء النيابة ، وىو عدـ قيامهم بأي دور  وإضافة   
واالدعاء بتسليمها اىل  األمواؿما عدا جباية  ، سياسي ٣بدمة الشيعة وا٤بسلمْب أوفكري  أوثقاُب 

 ا٤بهدي( . اإلماـ)

ا٤بهدي( اف ٰبلوا مشاكل  اإلماـوكاف ا٤بفَبض بالنواب الذين يدعوف وجود صلة خاصة بينهم وبْب )   
، ولكنا نرى )النائب الثالث( : ا٢بسْب بن روح النوٖبٍب ،  األمةاىل  اإلماـوينقلوا توجيهات  ، الطائفة

مثال ، يلجأ اىل علماء قم ليحلوا لو مشكلة الشلمغاٍل الذي انشق عنو ، ويرسل كتابو )التأديب( اىل قم 
  957يقوؿ الشيخ الطوسي ُب )الغيبة(.  ، ليبْب علماؤىا لو الصحيح والسقيم ، كما

اتصاؿ بينو وبْب )ا٤بهدي( وإال لكاف عرض الكتاب عليو  أياف ُب ذلك داللة على عدـ وجود    
 وسألو عن صحتو .

و٩با يعزز الشك ُب عدـ وجود )ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ىو عدـ قياـ أدعياء النيابة ٗبأل    
من األمور الغامضة الٍب كاف ٯبب عليهم تبياهنا ُب تلك ا٤برحلة، ومن الفراغ الفقهي وتوضيح كثّب 

الضعيفة وا٤بوضوعة  باألحاديث)الكاُب( ُب أياـ النوٖبٍب ، وقد مأله  وا٤بعروؼ اف الكليِب قد ألف كتاب
السمري مل يعلقا على ا٤بوضوع  أوباطلة ، ولكن النوٖبٍب  أخرىالٍب تتحدث عن ٙبريف القرآف وأمور 

ُب مشكلة التعرؼ  أوقعهمالشيعة عرب التاريخ و  أذيةشيء من الكتاب ، ٩با تسبب ُب  أييصححا  ومل
 على األحاديث الصحيحة من الكاذبة .

ا٤بهدي ٯبب اف يتدخل  اإلماـولقد أبدع السيد ا٤برتضى نظرية )اللطف ( الٍب يقوؿ فيها : اف    
 األجدرعلى الباطل ، وبناء على ذلك كاف  اعهمإٝبليصحح اجتهادات الفقهاء ُب عصر الغيبة وٱبرب 

يَبؾ وراءه ُب  أولو كاف موجودا ، كتاب الكليِب ،  ، ا٤بهدي( اإلماـواأليسر اف يصحح ) واألوىل
 أي)عصر الغيبة الكربى ( كتابا جامعا يرجع اليو الشيعة . وىذا ما مل ٰبصل ، ومل يقدـ أدعياء النيابة 

شيء يذكر ُب ىذا اجملاؿ ، وىذا ما يدفعنا للشك ُب صدقهم ، وُب دعواىم بوجود )أماـ غائب( من 
 ورائهم. 
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ا٣بميِب ( ُب كتابو :) رسالة ُب ا٣بمس( واستغرب  اإلماـتعجب الشيخ حسن الفريد )زميل  لذا و    
لو النوٖبٍب عن حكم وتساءؿ عن السر وراء عدـ سؤاؿ الكليِب من )صاحب الزماف( عرب وكي ،ٕبّبة

  958مسألة ا٣بمس ُب )عصر الغيبة( . 

 التحقيق يف رسائل )ادلهدي(ا٤بطلب الرابع: 

 ، الٍب قالوا انو قد بعث هبا اىل عدد من الناس، ا٤بهدي( الرسائل  اإلماـاٚبذ ا٤بؤيدوف لنظرية وجود )    
ولكننا بعد دراسة ىذه  .كري(٧بمد بن ا٢بسن العس اإلماـدليال إضافيًا على صحة نظريتهم بوجود )

جها أدعياء روّ  إشاعات إالليست  وإهناالروايات والتحقيق ُب سندىا نكتشف ضعفها بدرجة كبّبة ، 
عن اٞبد بن ، عن أىب ٧بمد التلعكربي ، فاف رواية الطوسي األوىل يرويها عن ٝباعة مل يسمهم  الوكالة.

ة : انو ضعيف غايل ، باإلضافة اىل اف اٞبد بن علي الرازي ، الذي يقوؿ عنو علماء الرجاؿ الشيع
اليو ا١بواب ، ٩با ٰبتمل  أوصلالقمي مل يذكر كيفية مراسلة )صاحب الزماف( ومن ىو الذي  إسحاؽ

 اختالقو للرسالة بنفسو .

عن اٞبد بن علي الرازي )الضعيف الغايل( عن عدد من  أيضاالرسالة الثانية فاف الطوسي ينقلها  أما   
تتضمن أمرا غّب معقوؿ ىو االحتكاـ اىل شخص غّب معروؼ متنازع ُب  أهنااىل  باإلضافةاجملهولْب ، 

النيابة. علما بأف الشك بوجود  أدعياء أحدوجوده ليثبت ىو وجوده ! مع احتماؿ صدور ا١بواب من 
النواب ، فكيف ٲبكن العودة اىل واحد منهم والوثوؽ بو قبل التأكد )ابن ا٢بسن( يقتضي الشك بصدؽ 
 صادرة عن ا٤بهدي؟ أهنايدعي  أوراؽمن صدقو ، والتصديق ٗبا يقدمو من 

التوقيع( فهي ضعيفة جملهولية وضعف إسحاؽ بن يعقوب ، وعدـ ػ:  )رواية الصدوؽ ا٤بعروفة ب أما    
 ذكر السابقْب كالكليِب ٥با ، ولتضمن الرواية عدة أمور غّب صحيحة ىي : 

، وىو ما يقوي  وأبيو: مدح الناقل للرسالة وىو )النائب الثاٍل ٧بمد بن عثماف العمري( لنفسو أوالً     
  احتماؿ اف تكوف الرسالة من وضعو.

ا٣بمس ُب عصر الغيبة إىل وقت الظهور ، وىذا ما ٱبالف استمرارية أحكاـ اإلسالـ ُب   إباحةثانيا:     
 اإلسالـ. مبادئهبذه اإلباحة ٤بنافاهتا مع  األخذخرا عن ؤ كل حْب ، وقد عدؿ علماء الشيعة م
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ور الدينية الضرورية ثالثا: ا٤بطالبة بالكف عن السؤاؿ عن علة الغيبة ، مع اف فلسفة الغيبة من األم    
ضعيفة جدا ( الرسالة) با٤بهدي. ومن ىنا تصبح تلك الرواية اإلٲبافالٍب ال بد من معرفتها على طريق 

 وغّب قابلة لالعتماد.

الذي يقوؿ انو  ،عبد اهلل جعفر أيبوكذلك حاؿ رواية الصدوؽ الثانية عن العمري ، الٍب ينقلها عن    
وجدىا ُب كتاب ، ومن ا٤بعروؼ ُب  وإ٭باانو مل يروىا مباشرة ،  أي ، وجدىا مثبتة عن سعد بن عبد اهلل

الرواية ، وإضافة اىل ذلك ال يذكر سعد كيف انو  أنواععلم الرواية : اف الوجداف ُب الكتب من اضعف 
يذكرىا  وإ٭باحصل على الرسالة؟ ومن اخربه هبا؟  وىو ال يرويها عن العمرين اللذين ال يصرحاف هبا ، 

قد تكوف  فإهناصحت الرواية عن العمرين  وإذاشخص مل ٰبدد ا٠بو ، ولكن يفَبض انو )ا٤بهدي( .  عن
دعما لنظريتهما القائلة بوجود ا٤بهدي ، وتعزيز ادعائهما بالنيابة عنو ، ومن ىنا فال حجة  ،من تأليفهما

 فيها.

كتبهما ، فاف ا٤بفيد نفسو مل   رسائل الشيخ ا٤بفيد ، الٍب يذكرىا الطربسي وابن شهر آشوب ُب أما   
دليل ، وذلك ألف ا٤بفيد  أيمن كتبو ، ولو صحت نسبتها اليو فهي ال ٙبمل ُب طياهتا  أحديذكرىا ُب 

ا٤بهدي  إمالءمن  إهناال يعرفو ، والرسالة ٖبط رجل غّب ا٤بهدي يقوؿ  أعرايبيقوؿ: انو استلمها من رجل 
، وقاؿ اف أصحابومن  أحداليو ، على  األعرايب أوصلها، الٍب عليو ، وقد رفض ا٤بفيد اف يعرض الرسائل 

ذلك بأمر ا٤بهدي ، ومل يربز اىل الناس سوى رسائل ٖبط يده قاؿ اف ا٤بهدي قد طلب منو اف يفعل 
 ذلك .

نسخ عن رسائل  إهنايقوؿ  ،رسائل ٖبط الشيخ ا٤بفيد نفسو أماـصح ذلك.. فنحن ُب ا٢بقيقة  فإذا    
من رجل ال يعرفو كتب تلك الرسائل  إهنا األعرايب٦بهوؿ ال يعرفو ا٤بفيد ، يقوؿ ذلك  أعرايبسلمها اليو 

 عليو . أمالىاا٤بهدي قد  اإلماـ، يقوؿ ذلك الرجل اجملهوؿ: اف 

 خرب آحاد يرويو ا٤بفيد عن رجل ٦بهوؿ عن رجل ٦بهوؿ عن ا٤بهدي . أماـاننا  أي  

ٙبمل تزكية ومدحا  وإهنامنها: ا١بعل من قبل ا٤بفيد ، خاصة  ، وىذا ما يثّب عددا من االحتماالت   
 أو،  األعرايبفائقا لو ، ويقدـ ا٤بهدي اسم ا٤بفيد ُب بعضها على ا٠بو . ومنها : ا١بعل من قبل ذلك 

ا١بعل من قبل رجل ثالث كذب على الكاتب وقاؿ انو ا٤بهدي.  أوا١بعل من قبل ذلك الرجل اجملهوؿ ، 
 كثّبا .  أوالتوقف عندىا قليال  أومنطق علم الدراية غّب قابلة لاللتفات  وىكذا رواية ُب
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 مشكلة التعرف عل  اخلط

ُب  ، ا٤بهدي اإلماـخط : الكرَل اىل نقطة مهمة ، وىي موضوع  القارئاف الفت نظر  ىنا، ودأو     
، وخاصة اليـو ، يتوؽ اىل  ا٤بؤمن با٤بهدي اإلنساففاف  . رسائلو تلك ، وتواقيعو الكثّبة ا٤بنسوبة اليو

ٍَ  إذ،  اإلماـرؤية خط  برؤية شخصو ، ويتمُب اف يكوف التاريخ قد احتفظ ولو بنسخة واحدة  مل ٰبَظ
وحافظوا ، ىذه األٮبية  أدركواقد  األياـمن تلك الرسائل والتواقيع ، ويرجو اف يكوف الشيعة ُب تلك 

تشكل أىم مادة لدراسة تلك ا٤برحلة والتأكد من حقيقة  فإهناُب خزاناهتم التارٱبية ،  اإلماـعلى رسائل 
 بو اىل الغيبة . أدتا٤بهدي( والظروؼ الٍب  اإلماـ)

 أيةا٤بهدي( ُب رسائلو ، وإبث عن  اإلماـومن ىذا ا٤بنطلق حاولت اف استقصي آثار خطوط )    
افَبض اف يكوف الشيعة ُب تلك  أوتابع )تواقيعو( . وكنت احسب ُب البداية ، أنسخة من رسائلو ، و 

قد اىتموا باحملافظة عليها والعناية هبا، فلم  ، احملدثوف أوالفقهاء  أو(  األربعةباألخص )النواب  أو األياـ
لذلك أثرا ، ووجدت غموضًا مريبًا يلف ىذا ا٤بوضوع ، ووجدت ُب )التوقيع ( الذي يرويو  أجد

.. وال تظهر على خطنا  "عن العمري ، نصا يقوؿ : الطربسي ُب )االحتجاج( عن اسحق بن يعقوب
وىو يكشف عن خالؼ ما كاف متوقعا من االىتماـ بالتعرؼ على ا٣بط واحملافظة  أحدا".الذي سطرناه 

ٲبكن الرجوع اليو ومقارنة بقية الرسائل  ،على رسائل ا٤بهدي ، وعدـ وجود خط معْب ومعروؼ للمهدي
لشيخ الطوسي يتحدث عن )خط ا٤بهدي( بصورة مريبة ، حيث بو للتأكد من صحتها . كما وجدت ا

غالب الرازي: اف العمري كاف يتوىل ىذا األمر  أيبوجدت ٖبط  "نصر ىبة اهلل: أبويقوؿ: ) قاؿ 
وٱبرج اليهم التوقيعات با٣بط الذي كاف ٱبرج ُب  أموا٥بم)النيابة( ٫بوا من ٟبسْب سنة ، ٰبمل الناس اليو 

   959. "همات ُب أمر الدين والدنيا ، وفيما يسألونو من ا٤بسائل باألجوبة العجيبةحياة ا٢بسن )ع( با٤ب

ومل يقل ٤باذا كاف العمري يفعل ذلك ؟ و٤باذا مل يكن ٱبرج التواقيع ٖبط ا٤بهدي؟ ومن ا٤بعروؼ اف    
نو، من النيابة ع أدعياءكاف يلجأ بعض   إذا٢بسن بذاتو كاف مشكلة ُب حياتو ،  اإلماـالتعرؼ على خط 

العسكري  اإلماـالغالة ، اىل تزوير خطو ، وقد وقع الشيعة بسبب ذلك ُب مشكلة التعرؼ على خط 
ا٤بهدي( الذي مل يره أحد ومل يُػَر  اإلماـوالتأكد من خطو ، ُب حياتو ، فكيف ٲبكن التعرؼ على خط )

 خطو ومل يُتأكد من وجوده؟ وال ٲبلك عامة الناس وسيلة للتحقق منو ؟

فاف العمري مل يكن يسلم ا٣بطوط والتواقيع اىل أحد ، بل كاف  ، مع وجود ىذه االشكالية الكبّبةو     
اىل ىذه الطريقة  -حسب الرواية ا٤بزعومة  -يستنسخها ٖبطو. وقد ١با الشيخ ا٤بفيد  أويربزىا ٥بم فقط 

                                                 
959

 009الطوسي، الغيبة، ص  -  
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  وإ٭باٖبطو ،  أساساة منقولة عن رسائل من ا٤بهدي مل تكن مكتوب إهنا، فقدـ نسخا ٖبط يده قاؿ  أيضا
 منو على كاتب ٦بهوؿ . إمالءكانت 

ا٤بهدي( لكاف باستطاعتنا ا٤بقارنة بينها والتأكد من  اإلماـولو كنا قد حصلنا على نسخ من خط )   
 التمييز بْب الصحيح وا٤بزور منها ، ولكن شيئا من ذلك مل ٰبدث. أوحقيقة نسبتها اليو 

على عدـ وجود )٧بمد بن  إضافياو ا٢برص على إخفائو ( دليال ، أ ا٣بطو لذلك ٲبكننا اٚباذ )سرية    
ا٢بسن العسكري( الذي اف كاف موجودا فعاًل وكاف ٨بتفيا وغائبا ألسباب أمنية ، لكاف ١بأ بصورة 

شخصيتو عند الشيعة ، وقيادهتم عرب الرسائل ا٤بوقعة الٍب ال تقبل الشك والنقاش ،  إثباتقاطعة اىل 
تها وٛبييزىا بواسطة التعرؼ على ا٣بط ، وا٤بقارنة بينها ، كواحدة من الوسائل العديدة الٍب وٲبكن معرف

 .يثبت هبا نفسو 

وٲبكن أف نضيف اىل ىذه األسئلة، سؤااًل جديدا، وىو ٤باذا  ال يستخدـ اإلماـ ا٤بهدي الغائب    
يصاؿ رسائلو اىل الشيعة، مع  وسائل االتصاؿ ا٢بديثة وا٤بضمونة ، أو وسائل اإلعالـ الفضائية ، إل

احملافظة على أمنو وسالمتو؟ كما استخدـ بعض السياسيْب ا٤بطلوبْب أجهزة اإلنَبنت والقنوات الفضائية 
 إليصاؿ صوهتم وتوجيهاهتم اىل أتباعهم والعامل.

 

 

 ا٤ببحث ا٣بامس

 حقيقة حكاايت ادلعاجز ؟ يما ه

 

يدعيها القائلوف بوجود )ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن  من ا٤بالحظ اف معظم تلك )ا٤بعاجز( الٍب    
العسكري ( و الٍب ينقل أكثرىا الطوسي ، يدور حوؿ ٧بور )علم النواب األربعة بالغيب ( وىي ٙباوؿ 

 إثبات صحة دعاوى النواب بالوكالة والنيابة عن )اإلماـ ا٤بهدي( وبالتايل )صحة وجوده (.

الذين ٘باوز عددىم العشرين ، اىل سالح  ، من أدعياء النيابةوقد ١بأ )النواب األربعة ( وغّبىم    
دعاواىم ُب النيابة ، ُب غياب النصوص واألدلة العلمية على  إلثبات)ا٤بعاجز( بعد اف أعيتهم ا٢بيلة 
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والدة )اإلماـ( أو صحة نيابتهم عنو ، كما ١بأ اىل ذلك ، من قبل ، ٧بمد بن بشّب الذي ادعى الوكالة 
دعاواىم  إلثباتبعدما ادعى الواقفية ىروبو من السجن وغيبتو ومهدويتو ،  ،وسى الكاظم عن اإلماـ م

 الواىية ُب النيابة عنو .

نو كاف بأالذي يعَبؼ  ، نظرة على قصة )الوكيل( : ٧بمد بن إبراىيم االىوازي ،كمثاؿ   ، وإذا القينا   
اىل بغداد  ،ٞبل األمواؿ الٍب كانت لدى أبيويشك بوجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ُب البداية ، وانو 

لو اىل ادعاء ٍب ٙبوّ  . وفكر بصرؼ األمواؿ على ملذاتو وشهواتو ،واستأجر دارًا على شاطئ دجلة، 
)الوكالة( الٍب تدر عليو رٕبا مستمرا حٌب آخر يـو من حياتو ، وذلك بتأليف قصة االتصاؿ الغييب مع 

ا٤بهدي  لإلماـفاننا سنكتشف العالقة بْب ادعاء )ا٤بعاجز(  ، ذه القصةالعمري .. إذا القينا نظرة على ى
 وادعاء )النيابة عنو(.

فاف ىذا األمر مل يثبت ألحد من " . دليل ا٤بعجزة أو العلم بالغيب  "ولسنا ٕباجة ماّسة ٤بناقشة    
لو قابلية االطالع األئمة األحد عشر السابقْب من آؿ البيت )ع( ومل يكن رسوؿ اهلل )ص( الذي كانت 

من اهلل على علم الغيب ، مل يكن ليدعيو أو ٲبارسو ٗبثل ما كاف يدعيو )النواب( ويشيعوف عن أنفسهم 
معرفتو. وقد اعتمد الرسوؿ األكـر على العقل و)معجزة القرآف( ا٣بالدة ، وقاؿ للمشركْب الذين طالبوه 

والرقي ُب  ، وإسقاط السماء كسفاً ، ن األرض كتفجّب الينابيع م،  تياف ا٤بعاجز واآليات ا٣بارقة إب
(  99 اإلسراء)" بشرا رسوال؟ إالسبحاف اهلل !.. ىل كنت  "الكتب منها ، قاؿ ٥بم: وإنزاؿ ،السماء
وما منعنا اف  " ( وقاؿ اهلل عز وجل:52)العنكبوت  "نذير مبْب أنا وإ٭باإ٭با اآليات عند اهلل  "وقاؿ :

فإذا مل يكن الرسوؿ األعظم )ص( يستخدـ   .(59 اإلسراء) "ا األولوفاف كذب هب إالنرسل باآليات 
نيابتهم؟ ومن  إلثباتا٤بعاجز واآليات إلثبات رسالتو ، فكيف استطاع )النواب األربعة( استخدامها 

الذي يؤكد حصوؿ ذلك ؟ علمًا بأف الطوسي الذي يذكر معظم تلك )ا٤بعاجز( الوٮبية قد جاء بعد 
صادرة  ،عاـ أو اكثر . وقد اعتمد على تلك الروايات وىي أخبار آحاد متهافتة جدا عصر النواب ٗبائة

عن الغالة وا٤بشبوىْب وذوي ا٤بصاّب ا٤بادية ُب وضعها ، وال توجد رواية واحدة منها ٲبكن االعتماد 
عليها بعد تنقيح السند، وىي تشتمل على عدة نقاط غامضة ، فَبوى عن اجملاىيل أو عن أشخاص 

 وتعتمد على االدعاء الفارغ بال دليل. ، ف أ٠باءبدو 

أو السحر والشعوذة  ، الكذب واالختالؽ ": ػواف من السهل جدا وصف تلك )ا٤بعاجز( ا٤بدعاة ، ب   
وىو ما يسقطها عن ا٢بجية ، وعن اف تكوف )معاجز( خارقة للعادة وحا٠بة للجداؿ .  ".وا٤بخاريق

اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب )ع( اىل سالح )ا٤بعاجز( إلثبات حقو  قد برر عدـ ١بوء وكاف الشيخ الصدوؽ
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كما رفض والده علي  962 با٣بالفة ، بسبب احتماؿ تفسّب اآلخرين ٥با بالسحر والشعوذة وا٤بخاريق.
ومعرفتو للغيب ، وأمر بإخراجو من دكانو  ، ادعاء ا٢بالج بالنيابة عن اإلماـ ا٤بهدي ، بن بابويو الصدوؽ

   969ركاًل باألرجل !.

عامل  "ويقوؿ: ،اف )ا٤بعاجز الغيبية( متعارضة مع القرآف الكرَل الذي ينفي علم الغيب عن أي بشر   
قل ال يعلم  "ويقوؿ: ، 07 – 06" ا١بن من ارتضى من رسوؿ إال ،الغيب فال يظهر على غيبو أحداً 

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ، وما  "ويقوؿ:،  65" النمل اهلل إالألرض الغيب من ُب السماوات وا
. ومن ىنا فلم يشر السيد ٧بمد باقر الصدر )رٞبو اهلل( ُب   49" لقماف تدري نفس بأي ارض ٛبوت

 ، كدليل على صحة نيابتهم  ، ( اىل مسألة معاجز النواب األربعة96، ص   )ٕبث حوؿ ا٤بهدي
  .جود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري (وادعائهم ُب و 

  

 ا٤ببحث السادس

 هتافت دعوى اإلمجاع

 

 

وقبل اف ندرس دعوى وجود اإلٝباع على وجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ٯبدر بنا اف    
من ا٤بعروؼ اف اإلٝباع ال إذ نتحدث قليال عن حجية اإلٝباع عند الشيعة االمامية االثِب عشرية ، 

إذا كاف كاشفا عن رأي ا٤بعصـو ، ومل يكن يستند اىل دليل قرآٍل أو  إال لديهم دليال مستقال ، يعترب
روائي أو عقلي ، فإذا كاف يستند اىل آية من القرآف الكرَل ، فيمكن اف نراجع اآلية وننظر ُب األمر، 

مهم ا٣باص ٥با ، فال الذين اٝبعوا على ضوء فه، وقد ٱبتلف اجتهادنا عن اجتهاد العلماء السابقْب 
حجة علينا ، ألف ا٢بجة ُب  ، أو اإلٝباع الذي بنوه على أساس ذلك االجتهاد ، يصبح اجتهادىم

 ال يدؿ عندنا على ا٤بطلوب. ،مثال  ،القرآف ، وىو 

 وكذلك األمر بالنسبة اىل األحاديث ، وحكم العقل .    
                                                 

962
 929ص  الصدوؽ، إكماؿ الدين، -  

969
 ا٤بصدر نفسو -  
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شرعيا وحجة عند الشيعة ، ىي فيما إذا كاف اإلٝباع ا٢بالة الوحيدة الٍب قد يصبح اإلٝباع فيها دليال    
موجودا ُب مسألة معينة ، ومل نكن نعرؼ مستند اإلٝباع ، فنحتمل انو مبِب على حديث مل يصلنا ، 

.وبالتايل نقطع على انو معرِب  وىذا النوع من اإلٝباع ال ٲبكن اف ٰبصل، ومل ٰبصل   عن رأي ا٤بعصـو
األوىل القريبة من عهد األئمة ، وىو ما يعرب عنو بإٝباع ا٤بتقدمْب ، فإذا مل  ُب األجياؿ إال ،لدى الشيعة

فانو ليس ٕبجة ،  ، يكن ُب مسألة إٝباع عند ا٤بتقدمْب ، وحصل فيها بعد ذلك إٝباع بْب ا٤بتأخرين
 ألنو ال يعرب عن رأي ا٤بعصـو .. وألف اإلٝباع بذاتو غّب حجة.

 .وطبيعتو ، ىذا ىو حكم اإلٝباع   

ليست من نوع اإلٝباع الوارد ُب بعض ا٤بسائل الفقهية ابن ا٢بسن" وجود  " واإلٝباع حوؿ مسألة   
مبِب على األدلة العقلية والنقلية والتارٱبية ، وليس معربا عن رأي أو ، حسب الفرض  ،ا١بزئية ، بل ىو 

 قوؿ غّب واصل الينا من األئمة.

  غّب حاصل أساسا ُب موضوع ،لقمي أو النوٖبٍب أو الصدوؽٍب اف اإلٝباع الذي يدعيو االشعري ا   
مل ٱبتلف الشيعة االمامية سابقًا ُب مسألة كما اختلفوا إذ وجود )اإلماـ ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( .. 

فرقة ، فقاؿ  ةعشر   اىل أربع، ُب موضوع )ا٣بلف( حيث انقسموا بعد وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري 
ومهدوية  بإمامةوقاؿ بعضهم ٗبهدوية أخيو ٧بمد ، وقاؿ بعضهم  ، بن عليبعضهم ٗبهدوية ا٢بسن 

ومهدوية )٧بمد بن  وإمامة، ومل يقل بوجود ووالدة  اإلمامةأخيو اآلخر جعفر ، وقاؿ بعضهم بانقطاع 
 عشر. ةفرقة واحدة من تلك الفرؽ األربع إالا٢بسن( 

 ـ ، وذلك حوؿ اسم وىوية ا٤بهدي !فيما بينها على أقسا أيضاوقد اختلفت ىذه الفرقة     

وقد فصل النوٖبٍب ُب كتابو )فرؽ الشيعة( واالشعري القمي ُب كتابو ) ا٤بقاالت والفرؽ( وا٤بفيد ُب    
بعضهم اىل  أوصلها:)الفصوؿ ا٤بختارة من العيوف واحملاسن( والطوسي ُب )الغيبة( أخبار تلك الفرؽ الٍب 

حات ىذا الكتاب كثّبا من تفاصيل تلك الفرؽ وآرائها ا٤بختلفة عشرين فرقة. وقد استعرضنا خالؿ صف
 لإلماـ، وقد نقل الصدوؽ والطوسي أخبار تشاجر الشيعة واحتكامهم اىل العمري حوؿ وجود ا٣بلف 

 ا٢بسن؟

كل ذلك يدؿ على عدـ وجود اإلٝباع ُب ىذه ا٤بسألة عند الشيعة األوائل ، بل يوجد النص ا٤بضاد     
ٍِ  ، باتفاؽ ٝبيع الشيعة  ،عسكري ، الذي أوصى اىل أمو من اإلماـ ال اىل أحد غّبىا ، وإذا   ومل يوِص
 لكاف أوصى اليو ، وىذا ما مل ٰبدث . ، حٌب ُب الرحم ، كاف لو ولد
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من ىنا ٲبكننا القوؿ ، إذا استثنينا شرذمة قليلة ، اف إٝباع الشيعة ُب القرف الثالث والقرف الرابع كاف    
ٲباف بوجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري ( ، وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي الشيعة  اإلقائما على عدـ 

لقوا على ذلك العصر كالنوٖبٍب واالشعري والكليِب والنعماٍل والصدوؽ وا٤بفيد والطوسي ، الذين أط
 ".عصر ا٢بّبة"اسم : 

  

  الفصل الثالث

 كيف نشأت نظرية ادلهدي الثاين عشر؟

 اجلزء الثاين

  الفصل الثالث

 كيف نشأت فرضية 

 اإلمام الثاين عشر؟  ادلهدي

 

 ادلبحث األول

 تناقض )الغيبة( مع فلسفة اإلمامة

 

اإل٥بية( كما كاف يقوؿ  نفهم أوال نظرية )اإلمامة أفال بد  ،لكي نفهم موضوع )الغيبة( على حقيقتو   
ٚبلو  أفف األرض ال ٯبوز إهبا ا٤بتكلموف االماميوف األوائل الذين أسسوا ٥با . تقوؿ نظرية )اإلمامة( : 

 أف، ٯبب  (أي الرئيس أو ا٣بليفة أو القائد األعلى)،  اإلماـ) أي من حكومة ودولة ( واف  إماـمن 
من قبل األمة ، وتقوؿ  اإلماـيكوف معصوما ومعينا من قبل اهلل ، واف الشورى باطلة وال ٯبوز انتخاب 

اإلمامة تتسلسل بشكل وراثي عمودي  إفالنظرية ا٤بوسوية ) ا٤بتفرعة عن االمامية و ا٤بوازية للفطحية ( : 
 ُب ذرية علي وا٢بسْب اىل يـو القيامة .
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ا٢بسن العسكري ، بالرغم من  لإلماـكلموف االماميوف وجود ووالدة ) ابن ( ومن ىنا فقد افَبض ا٤بت   
جعفر بن علي ا٥بادي ، لعدـ جواز ا١بمع  بإمامةعدـ وجود أدلة تارٱبية كافية ، ورفض بعضهم اإلٲباف 

ا٢بجة بن ا٢بسن العسكري ،  اإلماـيكوف قد ولد  أفوقالوا : ال بد  ،بْب أخوين بعد ا٢بسن وا٢بسْب
 عن أعْب الناس . أخفاهقد  أباه واف

ولكن السؤاؿ الكبّب الذي فرض نفسو ىو: إذا كانت اإلمامة ٧بصورة ُب ىذا الشخص ، وال ٘بوز    
لغّبه من الناس العاديْب غّب ا٤بعصومْب وغّب ا٤بعينْب من قبل اهلل تعاىل ، فلماذا يغيب وٱبتفي وال يظهر 

اإلسالمية الٍب ال بد منها؟ ما داـ اف األرض ال ٯبوز اف ٚبلو  ويؤسس ا٢بكومة ،ليقود الشيعة وا٤بسلمْب
الغائب ال ٲبكن اف ٲبارس إمامتو وقيادتو للناس ؟. وما ىو السر ُب الغيبة ؟ واىل مٌب  واإلماـ،  إماـمن 

 يغيب؟ وما ىو واجب الشيعة ُب حالة الغيبة؟

)االنتظار( وٙبرَل النشاط السياسي ُب  و مبدألقد كانت النتيجة الطبيعية والالزمة لذلك الفكر ى   
بالرغم من  اً،زاؿ بعض آثاره مستمر يساد قرونا طويلة من الزمن ، وال  و ا٤ببدأ الذي)عصر الغيبة( وى

القوؿ بنظرية )النيابة العامة ووالية الفقيو( حيث انتهت نظرية ا٤بتكلمْب ا٤بثالية اىل غيبة الشيعة عن ا٢بياة 
(. وىذا ما شكل تناقضا صارخا مع فلسفة اإلمامة الٍب  اإلماـلعدـ ظهور )وافتقادىم لإلمامة ،  ا٤بعصـو

ووجوب تعيْب اهلل لو ُب كل زماف ومكاف ، من  ،ووجوب كونو معصوما ،ُب األرض اإلماـتقوؿ بوجوب 
 اجل تطبيق الشريعة اإلسالمية وقيادة ا٤بسلمْب واإلفتاء ٥بم وحل مشاكلهم التشريعية .

ة ٩باثلة مع )ا٢بركة الواقفية( الٍب ادعت غيبة يعة االمامية )ا٤بوسوية( قد خاضوا ٘بربة مرّ وكاف الش   
منها موقفا رافضا ، وذلك لتناقض الغيبة مع فلسفة اإلمامة ، حيث قاؿ  واموسى الكاظم ، ووقف اإلماـ
!.. قد واهلل  سبحاف اهلل !.. ٲبوت رسوؿ اهلل وال ٲبوت موسى "علي بن موسى الرضا :  اإلماـ٥بم 

واهتم الواقفية الذين زعموا اف أباه مل ٲبت ، بالكذب والكفر ٗبا انزؿ  960. "مضى كما مضى رسوؿ اهلل
٤بّد  إليو ،لو كاف اهلل ٲبد ُب أجل أحد من بِب آدـ ٢باجة ا٣بلق  "اهلل عز وجل على ٧بمد )ص( وقاؿ :

 969 . "ُب أجل رسوؿ اهلل )ص(  اهلل

إذا كانوا يعلقوف  ، وفائدة قو٥بم باإلمامة "اإلماـ"الرضا يناقش )الواقفية ( ُب معُب  اإلماـواخذ    
ا٢بي الظاىر ، وينقل  اإلماـالتزامهم بإماـ غائب ال وجود لو ُب ا٢بياة ، وينبههم اىل ضرورة التفاعل مع 

مات ميتة  إماـمات بغّب يُعرؼ . ومن  حيّ  بإماـ إالاف ا٢بجة ال تقـو هلل على خلقو  "عن آبائو قو٥بم :

                                                 
960

 982، ص  9الكليِب، الكاُب، ج  -  
969

 978الكشي، الرجاؿ، ص  -  
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لو ويطيع مات   يسمع إماـحي يعرفو. وقد قاؿ رسوؿ اهلل )ص(: من مات وليس لو  إماـجاىلية.. 
٩با يكشف   964. "حيّ  إماـظاىر مات ميتة جاىلية ..  حيّ  إماـومن مات وليس عليو   ميتة جاىلية.

وط ا٢بجة عن الناس ُب حالة الغيبة ، ، وذلك لسق اإلماـالرضا لنظرية الغيبة ُب أياـ  اإلماـعن رفض 
وطاعتو ، والتفاعل معو ، إذا كاف ٯبب على  إليوبينهم ومعرفتهم لو ، واالستماع  اإلماـوضرورة حضور 

 اهلل اف يبعث إماما من قبلو.

( الذي يفَبض اف يتصدى لقيادة  اإلماـف الغيبة تشكل تناقضا صارخا مع )ضرورة وجود إف اً إذ   
وال ٯبوز لو اف يغيب عن الساحة . فإذا قلنا مثال اف الدولة ٯبب اف تعْب ضابطا للمرور ُب ا٤بسلمْب ، 

التقاطع الفالٍل ، ورأيناه غائبا وا٤برور مشتبكا ، فاف غيابو يشكل تناقضا مع قولنا )ال بد اف تعْب الدولة 
وفوضويا . وىذا أمر  وال يفيد وجوده خلف ستار الغيب ، ألف ا٤برور اصبح مشتبكا ومعقدا ،ضابطا(

ولكن أركاف  عقلي بديهي وواضح ، ال ٲبكن التغاضي عنو ، أو ٘باىلو أو تربيره ببعض األخبار الضعيفة.
نظرية )الغيبة( رفضوا استخداـ العقل ىنا بالرغم من استخدامو ُب تثبيت ا٤بقدمات األوىل :) ضرورة 

 إسحاؽنا من قبل اهلل ( وقد اخرج اٞبد بن ، وضرورة كونو معصوما ، وضرورة كونو معي اإلماـوجود 
جوابا عن  إليو ،ا٢بجة ابن ا٢بسن( قاؿ : انو أرسلو  اإلماـالقمي ) أحد أركاف نظرية الغيبة( كتابا عن )

ال  "واستفسر فيها عن علة الغيبة، وقد جاء ُب ذلك الكتاب )التوقيع(: إليو ،رسالة كاف قد بعثها 
اف اهلل ال ُيسأؿ  "! وبناء على ذلك فقد قاؿ الشيخ الصدوؽ : "تسألوا عن أشياء اف تبَد لكم تسؤ كم

اىل اهلل الذي غيبو، فمٌب ، اإلماـ.. وىكذا إظهار ؟؟ وال كيفعما يفعل وىم ُيسألوف. وال يقاؿ لو : ملَ 
 965 . "أراده أذف فيو فظهر

ويسلم ُب ٝبيع األمور  ،ٯبد ُب نفسو حرجا ٩با قضى ال يصح إٲباف عبد حٌب ال "وقاؿ أيضا:   
وال ٱبالطو شك وال ارتياب، واإلسالـ ىو االستسالـ واالنقياد. ومن يبتغ غّب اإلسالـ دينا فلن  ،تسليما

   966. "يقبل منو وىو ُب اآلخرة من ا٣باسرين

)غيبة صاحب األمر( الصادؽ يعتذر فيو عن بياف وجو ا٢بكمة ُب  اإلماـوروى الصدوؽ حديثا عن    
بعد ظهوره..  إالاف وجو ا٢بكمة ُب ذلك ال ينكشف  "وذلك ألمر مل يؤذف لو بكشفو للناس ، ويقوؿ:

   967."وغيب من غيب اهلل  ، اهلل من سرّ  وسر  ، وانو أمر من أمر اهلل 

                                                 
964

 029وا٢بمّبي ، قرب اإلسناد، ص  977، ص  9الكيِب، الكاُب، ج  -  
965

 88ص  الصدوؽ، إكماؿ الدين، -  
966

 599ا٤بصدر نفسو، ص   -  
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ا٤بصلحة ال اف  "ورفض الشيخ ا٤بفيد سلوؾ طريق العقل واالعتبار ُب التحري عن سبب الغيبة ، وقاؿ:   
الذي ال ٚبفى عليو ، والعامل بالعواقب  ،ا٤بطلع على الضمائر ، من جهة عالـ الغيوب إالعرؼ تُ 

 968". السرائر

 ،وطالب الكراجكي الشيعة بالكف عن التفكّب ُب ىذه ا٤بسألة ، بعد اإلٲباف بوجود اإلماـ وعصمتو   
( حٌب مع  .بإذف اهلل إالوانو ال يفعل شيئا  والتسليم لكل خطوة أو فعل أو موقف يتخذه )اإلماـ ا٤بعصـو

انو ليس يلزمنا معرفة ىذا السبب وال يتعْب علينا الكشف عنو ،  "عدـ معرفة األسباب واألغراض، وقاؿ:
ونفى الشيخ الطوسي ا٢باجة اىل تكلف الكالـ ُب سبب غيبة اإلماـ   969. "وال يضرنا عدـ العلم بو

      972جوده .بعد ثبوت و 

كيد للغيبة ، ال تبقى حاجة ٤بناقشة أوبعد اعَباؼ أركاف نظرية )الغيبة( بعدـ وجود تفسّب معقوؿ و    
أو بتمحيص الشيعة وغربلتهم  ، با٢بكمة اجملهولة ،الٍب قدموىا لتربير الغيبة ،الروايات والنظريات ا٤بختلفة

واهتا غالة وضعاؼ ، ومضموهنا ال ينطبق على ، أو ٖبوؼ صاحب الزماف على حياتو من القتل ، فاف ر 
 )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( .

عن تبِب نظرية ، وقد اعرض معظم الكتاب الذين ألفوا حوؿ الغيبة كا٤بفيد وا٤برتضى والطوسي    
)التمحيص( ما عدا الشيخ الصدوؽ الذي اىتم هبا بعض الشيء ، واف مل يتبنها تبنيا كامال ، خاصة 

 ١بيل األوؿ الذي تعرض للتمحيص حٌب مل يبق منو أحد .بعد انقراض ا

الٍب فسر هبا بعض ا٤بتكلمْب كالسيد ا٤برتضى  ، عند نظرية ا٣بوؼ، من الضروري التوقف فقط لذا فو    
والشيخ الطوسي والكراجكي حالة )الغيبة( . وقد اعتمد القائلوف بنظرية ا٣بوؼ على ٦بموعة روايات 

دد اسم القائم ، وىي مروية عن زرارة عن اإلماـ الصادؽ )ع( قبل اكثر من ضعيفة السند وعامة ال ٙب
  مائة عاـ من وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري .

بعد القوؿ ٗبجموعة من النقاط االفَباضية  ، إالومل ٲبكن اللجوء اىل نظرية ا٣بوؼ ُب تفسّب الغيبة    
ُب الفصل الثاٍل عدـ صحتو ، وكذلك  أثبتنار كتحديد ىوية اإلماـ ا٤بهدي من قبل ، وىو أم  ، الوٮبية

                                                                                                                                            

967
 406، واألمايل، ص  046الصدوؽ، علل الشرائع ، ص  -  

968
 069و 066ا٤بفيد، الفصوؿ ا٤بختارة ، مسألة من الغيبة، ص  -  

969
 979، ص  9الكراجكي، كنز الفوائد، ج  -  

972
 4 -9الطوسي، الغيبة، ص  -  
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ىذا  افَباض وجود توتر سياسي بْب البيت العلوي والبيت العباسي ا٢باكم ، وىذا ما سوؼ ننفيو ُب
 فصل ، والقوؿ أيضا بفكرة خاٛبية ا٤بهدي لألئمة االثِب عشر ، وىذه نظرية مل تكن موجودة ُب البدايةال
 وإخفاءجري ، و القوؿ كذلك ٕبرمة استعماؿ اإلماـ ا٤بهدي للتقية وقد ظهرت ُب القرف الرابع ا٥ب ،

 ىويتو حٌب يـو ظهوره ، وىو أمر ال ينسجم مع سياسة األئمة السابقْب وال مربر لو.

ومع كل ذلك فقد كانت نظرية ا٣بوؼ بعيدة جدا عن أخالؽ أىل البيت )ع( وحبهم للشهادة ُب    
ة حوؿ السر وراء عدـ حفظ اهلل تعاىل للمهدي ، على فرض وجوده سبيل اهلل ، وىي تثّب تساؤالت كبّب 

 ، كما حفظ النيب موسى وأ٪باه من فرعوف ، وكما حفظ الرسوؿ األعظم )ص( ا٤ببشر بو من قبل .

 ، وبالرغم من عدـ ٙبديد األئمة من أىل البيت )ع( ٥بوية ا٤بهدي من قبل ، فاف التسليم هبذه ا٤بقولة   
كانوا يعرفوف انو   إذا ، تساؤاًل عن السر وراء إعالف أىل البيت إلسم القائم من قبليثّب ، جداًل 

سيتعرض للضغط؟ و٤باذا مل يَبكوه سرًا ٢بْب موعد القياـ ، حٌب ٯبنبوا ا٤بهدي مالحقة األعداء منذ 
 الوالدة والطفولة؟

ولقد قاـ مئات ا٤باليْب من وإذا صحت نظرية ا٣بوؼ من األعداء فلماذا يستَب ا٤بهدي عن أوليائو؟    
 الشيعة عرب التاريخ بانتظار )اإلماـ ا٤بهدي( وإعالف االستعداد لنصرتو ، وقامت ٥بم دوؿ تتبُب اإلٲباف بو

 فلماذا مل يظهر مع ارتفاع ا٣بوؼ بالتأكيد؟ ،

على وىذا سؤاؿ طرحو بعض رؤساء الدولة البويهية الشيعية الٍب قامت ُب القرف الرابع ا٥بجري ،    
 إالالغيبة ال يعلمو  اف سر   "وطالبو باإلجابة عليو ، فأحاؿ ا٤بفيد اإلجابة على اهلل وقاؿ: ، الشيخ ا٤بفيد

 واعَبؼ  بكثرة الشيعة ُب ظل الدولة البويهية ، ولكنو شكك ُب صدقهم وشجاعتهم وتقواىم . " ،ىو
979 

وؼ( ُب تربير )الغيبة(.. وبعد سقوط واآلف.. وبعد مضي اكثر من ألف عاـ على القوؿ بنظرية )ا٣ب    
مصداقية  أيةوعارية عن ، عشرات الدوؿ وقياـ أضعافها ، فاف تلك النظرية تبدو بعيدة جدا عن الواقع 

، وال تشكل سوى فرضية وٮبية لتربير فرضية وجود اإلماـ )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وتناقض غيبتو 
وىذا ما يثبت عدـ صحة فرضية والدة ووجود )اإلماـ  اهلل .مع مسئولية اإلمامة ا٤بلقاة على كاىلو من 

  حملكاف ٯبب عليو الظهور والقياـ عند أوؿ فرصة تس  فلو كاف حقا موجوداً  وإال .ا٢بجة بن ا٢بسن(
 مهملة بدوف قيادة شرعية . األمةلو بذلك ، وعدـ جواز إبقاء 

                                                 
979

 992ا٤بفيد، األمايل، ص  -  
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سباب الٍب دفعت )اإلماـ ا٤بهدي( اىل الشيعة ، بأف يزيلوا األ ،لقد طالب أصحاب نظرية ا٣بوؼ    
الغيبة ، وذلك بتمكينو وإعداد العدة لنصرتو ، أو العـز على نصرتو ومعاضدتو واالنقياد لو والكف عن 

اف ا٤بكلفْب متمكنوف ٩با إذا فعلوه  "نصرة الظا٤بْب ، ودعوتو للخروج ، وقاؿ السيد ا٤برتضى ُب )الشاُب(:
وتقصّبىم  ، ب عليو الظهور.. وقد بينا اف سبب الغيبة ىو فعل الظا٤بْبووج ،زالت تقية اإلماـ وخوفو

 ، مع الغيبة )الشيعة(  نا اهنمفيما يلـز من ٛبكْب اإلماـ فيو واإلفراج بينو وبْب التصرؼ فيهم، وبيّ 
   970."بأف يزيلوا السبب ا٤بوجب للغيبة ليظهر اإلماـ وينتفعوا بتدبّبه وسياستو ، متمكنوف من مصلحتهم

 ، ؿ الشيعة األسباب الٍب دفعت اإلماـ اىل الغيبة ، وأعدوا العدة لنصرتواوأز  ، وقد زاؿ ا٣بوؼ اليـو   
وعزموا على معاضدتو واالنقياد لو والكف عن نصرة الظا٤بْب ، ودعوه للخروج ، ولكنو مل ٱبرج ! بالرغم 

 . ُب ىذه ا٢باؿ من قوؿ السيد ا٤برتضى بوجوب الظهور عليو

ألف عمره   ،ُب غيبة اإلماـ الكاظم ومهدويتو ،التصديق بقوؿ الواقفية قد رفضالشيخ الصدوؽ كاف و    
ا٤بعهود ، ومع ذلك فقد روى ىو والطوسي روايات تقوؿ بأف  يالعمر الطبيع ؾيـو ذاكاف قد ٘باوز 

 979عمر ا٤بهدي قد يطوؿ مثل عمر نوح ، وجواز اف ينقض اهلل العادة لضرب من ا٤بصلحة .

الثاٍل ا٤ببحث  

 عشية )الغيبة( وغداهتا الوضع السياسي العام

 القسم األول: النظام العباسي

بسيطرة ا٤بوايل األتراؾ على شؤوف ا٣بالفة ، والتدخل ُب تعيْب ا٣بلفاء  ، امتاز العهد العباسي الثاٍل    
فات بْب أركاف نتيجة صراعات داخل البيت ا٢باكم ، وخال ،وإزالتهم ، حيث قتل )باغر( الَبكي ا٤بتوكل

 05وورث عرش ا٣بالفة من ا٤بتوكل ابنو ٧بمد ا٤بنتصر ، ولو من العمر  974السلطة والقوات ا٤بسلحة .
قاـ قائدا األتراؾ )وصيف( ٍب   975سنة ، ولكنو مل يستمر ُب ا٣بالفة اكثر من ستة اشهر حٌب توُب .

السيطرة و  ، اىل سدة ا٣بالفة ستعْببا٤بوجاءا  ، و)بغا( بعد وفاة ا٤بنتصر بقتل )باغر( الذي قتل ا٤بتوكل
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 947، ص  9ا٤برتضى، الشاُب، ج  -  
979

 78و 76الطوسي، الغيبة، ص  -  
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خليفة ُب قفص بْب  "كن لو من األمر شيء غّب االسم ، حٌب قاؿ بعض الشعراء فيو:يو ، ٕبيث مل يعل
 976". يقوؿ ما قاال لو كما يقوؿ الببغا ، وصيف وبغا

فقاـ ا٤بوايل بإخراج  ٍب ارتبك عليو الوضع فا٫بدر اىل بغداد، ا٤بعتز وا٤بؤيد ،باعتقاؿ أخويو  ا٤بستعْبقاـ و  
ا٤بعتز وا٤ببايعة لو واالنقياد اىل خالفتو و٧باربة ا٤بستعْب وناصريو )وصيف وبغا( ببغداد ، فبايعوه ، وذلك 

/99ُب  ٩با اضطر اٞبد مع عدة من ا٤بوايل ٢برب ا٤بستعْب اىل بغداد ،  أخاه، وأحدر ا٤بعتز  059/ ٧بـر
لو بويع  الذي وسلم ا٣بالفة اىل ا٤بعتز  ػى ٧050بـر  9من ا٣بالفة يـو ا٣بميس  ٤بستعْب اىل االستقالة ا

ا٤بؤيد وليا للعهد ، ولكنو سرعاف ما حبسو ألنو ٠بع أف ا٤بؤيد يتآمر  أخاه ، وعْب سنة 98، ولو يومئذ 
    977عليو ، ٍب خلعو .

ثاروا عليو واجربوه و ٤بغاربة والفراغنة ، فنقم عليو األتراؾ وقاـ ا٤بعتز بقتل وصيف وبغا ، وماؿ اىل ا   
سنْب وستة اشهر ،  أربعبعد اف حكم حوايل  ىػ ، 055على االستقالة ُب أواخر شهر رجب سنة 

وحاوؿ ٧بمد بن الواثق اف يتوسط بينو وبْب األتراؾ ، فقاؿ لو ا٤بعتز يائساً: أمر ال أطيقو وال أقـو بو وال 
فقاؿ لو ا٤بعتز: ال حاجة يل فيها وال يرضونِب ٥با. وقتل ُب  أيضاؿ ا٤بهتدي اف يتوسط اصلح لو. وحاو 
   978من االستقالة . أياـ٧ببسو بعد ستة 

سنة  97وقد نصب األتراؾ بعد استقالة ا٤بعتز ، ا٤بهتدي ٧بمد بن ىاروف الواثق ، وكاف لو من العمر     
، حيث قتل على أيدي األتراؾ ىػ  056رجب  96اىل ىػ  055رجب  09من  ، ، وحكم حوايل عاـ

. 

يدير األمر مع ، وكاف موسى بن بغا الكبّب ، عندما قتل ا٤بعتز ، غائبا ، بينما كاف صاّب بن وصيف    
من رأى ( بدوف إذف ا٣بليفة ا٤بهتدي ، وقتل صاّب بن  ا٤بهتدي ، فعاد موسى مسرعا ودخل ) سرّ 

  979وصيف . 

)مساور الشاري( ودنا ُب عسكره من سامراء ، وعم الناس باألذى ، وانقطعت  وُب ىذه األثناء ٛبرد    
اىل حرب الشاري ، ولكنهما ، وبايكاؿ  ، موسى بن بغا ، السابلة وظهرت األعراب ، فأخرج ا٤بهتدي

.  بينهما حرب عظيمة قتل فيها خلق كثّب من الناس تكوف بايكاؿ ا٣بليفة ا٤بهتدي ، و  ، ليهاجم عادا 
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، فدخل سامراء مستغيثا بالعامة مستنصرا اهنـز أماـ أصحابو ، ُب ا٤بعركةبايكاؿ  أف قتل ا٤بهتدي بعد و 
اىل دار ابن خيعونة متخفيا ، فهجموا  ،من النصر يائسابالناس يصيح ُب األسواؽ فال مغيث ، فمضى 

  .ىػ 056رجب سنة  96عليو  وطعنوه با٣بناجر ، وذلك ُب 

وُب ظل حكم ىذا ا٣بليفة الضعيف، يقاؿ اف )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( قد ولد، سراً، وكتم أبوه    
  ا٣برب خوفا من بطشو.

سنة اىل  09سنة ، وبقي ُب ا٣بالفة  05وقد بويع بعد ذلك للمعتمد اٞبد بن جعفر ا٤بتوكل ، وىو ابن 
اللهو  أنواع، والغالب عليو ا٤بعاقرة و٧ببة ، وقد كاف ضعيفا جدا مشغوفا بالطرب  ىػ 079اف توُب سنة 

اٞبد ا٤بوفق غلب على  أباوا٤بالىي .. وبايع ا٤بعتمد البنو جعفر و٠باه ا٤بفوض اىل اهلل ، ولكن أخاه 
األمور وتدبّبىا فحظر على أخيو ا٤بعتمد وحبسو ، فكاف أوؿ خليفة يقهر وٰببس وٰبجر عليو ، وعندما 

، واصطبح  078من والية العهد سنة  جعفرد بأمور الناس ُب التدبّب وخلع توُب ا٤بوفق قاـ ابنو ا٤بعتض
بن ٞباد القاضي اىل ا٤بعتضد  إ٠باعيلغداء مسموما فمات..ودخل  وتغدي 079رجب  99ا٤بعتمد ُب 

    982وعليو السواد فسلم عليو با٣بالفة .

وا٣بليفة  ،ت )الغيبة( وا٢بّبة، وحدثىػ  062ا٢بسن العسكري ُب عهد ا٤بعتمد سنة  اإلماـوقد توُب    
 ا٤بعتمد يبلغ من العمر حوايل ثالثْب سنة.

الذي بويع لو با٣بالفة  ، فخلف ابنو علي ا٤بكتفي باهلل ىػ 089ربيع الثاٍل سنة  00وتوُب ا٤بعتضد ُب    
ب سنة ، فكاف شابا ضعيفا ، فغلب عليو القاسم بن عبيد اهلل وفاتك مواله ، ٍب غل 05ولو من العمر 

  989عليو بعد وفاة القاسم وزيره العباس بن ا٢بسن وفاتك. 

وعاش ا٣بلفاء العباسيوف بعد ذلك سلسلة من الصراعات الداخلية الدموية العنيفة على السلطة ،    
ُب الواقعة الٍب كانت بينو وبْب مؤنس  ىػ 902فيما بينهم وبْب ا٤بوايل واألتراؾ ، فقد قتل ا٤بقتدر عاـ 

 ىػ 5/5/900اد ، وبويع للقاىر باهلل بعده ، ٍب خلع بعد اقل من عامْب و٠بلت عيناه ُب ا٣بادـ ُب بغد
، ولكن ىػ  92/9/909وبويع للراضي باهلل بعده ، الذي حكم حوايل ٟبس سنْب ومات حتف انفو ُب 
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عصره شهد سيطرة ا٤بوايل و )ٔبكم( الَبكي الذي ضرب الدنانّب والدراىم ووضع صورتو عليها وىو 
   980.  "ا٤بعظم ، سيد الناس ٔبكم لألمّبالعز فاعلم ،  إ٭با "كي السالح مع كتابة ىذه ا١بملة شا 

خلع ٍب  سنْب ، أربعظل ُب ا٣بالفة حوايل و  ىػ ، 9/9/909وبويع بعده للخليفة ا٤بتقي باهلل ُب    
، ٩با اغضب  إليهم، وذلك بسبب استعانتو با٢بمدانيْب وتفويض ا٤بلك ىػ  9/4/999و٠بلت عيناه ُب 

أرسلوا اىل عبد و فتآمروا على ا٤بتقي وخلعوه  990األتراؾ وزعيمهم توزوف الذين سيطروا على بغداد سنة 
، أيضاولكنو خلع بعد عاـ و٠بلت عيناه  ىػ ، 9/0/999اهلل بن علي ا٤بستكفي وبايعوه با٣بالفة ُب 

ٞبداف واطالعهم على أسراره ، ووىل وذلك على يدي اٞبد بن بويو الديلمي ، الذي اهتمو ٗبكاتبة بِب 
 ػجرية.ى 994/ شعباف / 09ا٤بطيع مكانو ُب 

   

 القسم الثاين: وضع ادلعارضة

كاف من ابرز خصائص العصر العباسي الثاٍل: التفسخ واال٫بالؿ ،   ، كما شاىدنا ُب القسم األوؿ    
د من أمراء األطراؼ ُب الدولة وقد نشأ من ضعف ا٣بالفة وعدـ امتالكها زماـ األمور.. فصار أي واح

اإلسالمية الواسعة غّب مقيد باالرتباط الوثيق بالعاصمة ، اف شاء كاف مواليا ، واف شاء اصبح مستقال 
 وناجز اآلخرين ، فكانت ا٢بروب تدور ُب األطراؼ بْب األمراء والوالة.

ٙبت حكم عبد الرٞبن الناصر  الٍب استقلت تلك الفَبة با٣بالفة،  األندلس ،ومن أوضح تلك ا٤بوارد   
، وكانت بالد فارس  األغلبآؿ  إمرةمستقال اىل حد كبّب ٙبت  األفريقي، وكاف الشماؿ  األموي

،  065اىل اف توُب سنة  059والعراؽ مسرحا خصبا ١بيوش يعقوب بن الليث الصفار وحروبو من سنة 
بّب نصر بن اٞبد الساماٍل ببالد ما استقل اىل حد ك 069حيث خلفو أخوه عمرو بن الليث ، وُب عاـ 

، ومل تكن األطراؼ القريبة من العاصمة )سر من رأى( بأحسن حاال من  072وراء النهر حٌب توُب عاـ 
األطراؼ البعيدة ، فقد كانت أيضا مسرحا ٤بصاّب العماؿ والقواد من ناحية ، ومسرحا لنشاط ا٣بوارج 

 والزنج ٍب القرامطة من ناحية أخرى.

ضعيفا اىل درجة   ، ا٣بليفة ا٤بعتمد الذي كاف مولعا بالطرب وا٤بالىي وشرب ا٣بمور ، با٣بصوص وكاف 
 صورهتا بال واقع.. ال حل لو وال عقد . إالكبّبة ٕبيث مل تبق معو من ا٣بالفة 
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وشهد ىذا العصر سلسلة من ثورات الشيعة والعلويْب ٗبختلف فئاهتم وأحزاهبم ، رغم اف بعض ا٣بلفاء 
يتعاطف مع العلويْب بصورة كبّبة ، فقد كاف النظاـ يتفسخ ويتفتت ،  أوالعباسيْب بدأ ٲبيل اىل التشيع 

 ورٗبا حدث الصراع داخل البيت العباسي نفسو.

  

 يبة(الثورات العلوية عشية )الغ

ظهر ببالد طربستاف ا٢بسن بن زيد العلوي ،  ػى 052ُب عاـ  "يقوؿ ا٤بسعودي ُب )مروج الذىب(:    
فخلفو  072فغلب عليها وعلى جرجاف بعد حروب كثّبة وقتاؿ شرير.. وظلت ُب يده اىل اف توُب سنة 

فصارت ُب  077 سنة ٧بمد بن زيد ، اىل اف حاربو رافع بن ىرٜبة ، ودخل ٧بمد بن زيد الديلم ُب أخوه
يده وبايعو بعد ذلك رافع بن ىرٜبة وصار ُب ٝبلتو وانقاد اىل دعوتو والقوؿ بطاعتو..وكاف ا٢بسن و٧بمد 

، وىو ا٢بسن بن علي ا٢بسِب  ،يدعواف اىل الرضا من آؿ ٧بمد، وكذلك من طرأ بعدٮبا ببالد طربستاف
   989.  " طروشألا٤بعروؼ با

   ظهر بالري ٧بمد بن جعفر ودعا للحسن بن زيد صاحب طربستاف . (052وُب نفس الوقت )سنة    
وظهر بعده بالري علوي  كما ظهر بقزوين الكركي ، وىو ثائر علوي آخر، ٍب التحق با٢بسن بن زيد.

آخر ىو : اٞبد بن عيسى ، ودعا اىل الرضا من آؿ ٧بمد ، وسيطر على الري. كما ظهر بعد ذلك بعاـ 
بالكوفة ، وأجلى عنها عامل ا٣بليفة . وثار بعده علوي آخر ىو : ٧بمد بن  ا٢بسْب بن ٧بمد العلوي

اهلل الطاليب ا٤بسمى با٤برعشي ُب مدينة آمل. كما ثار ا٢بسْب  ثار علي بن عبد 059وُب عاـ  .جعفر
 984، كما استوىل على الري أيضا . 050بن اٞبد األرقط بقزوين ، وظل مستوليا عليها حٌب عاـ 

بيتو ، وا٫بدر اىل  أىلذلك ُب ظل تدىور األمور أياـ ا٣بليفة ا٤بستعْب الذي اختلف مع  وقد ًب كل   
   بغداد ، فاضطرب عليو ا٤بوايل وحاربوه واجربوه على خلع نفسو ، وٛبت البيعة للمعتز. 
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الشاب الذي مل يكن قد ٘باوز العشرين من عمره ، ثار  ،ُب ظل خالفة ا٤بعتز ىػ ، 050وُب عاـ    
وخلفو بعد وفاتو أخوه ٧بمد بن يوسف ، ٍب سار اىل اليمامة  .بن يوسف ، ُب ا٤بدينة إ٠باعيللوي: الع

    985والبحرين واستوىل عليها ، و خلف هبا عقبو ا٤بعروؼ ببِب األخضر.

 ظهر صاحب الزنج ُب البصرة. 055وُب خالفة ا٤بهتدي سنة   

ا٤بعروؼ بابن الصوُب . كما ثار علي بن  ،ن ٧بمدإبراىيم ب خرج ُب مصر ، العلويىػ  056وُب عاـ    
 . ىػ 057زيد  ُب الكوفة ، وقاتل بعكربا ، حٌب قتل سنة 

 ظهر القرامطة ُب البحرين وامتدوا اىل البصرة والعراؽ وا١بزيرة. 057وُب سنة   

هد ا٤بعتمد ، وقد تفجرت ُب الري ثورة شيعية بقيادة اٞبد بن ا٢بسن ا٤بادراٍل الذي سيطر عليها ُب ع   
   986، واظهر فيها التشيع وأقاـ حكومة شيعية.  075ُب عاـ 

   

 الثورات اإلمساعيلية يف اليمن ومشال أفريقيا

العسكري ، وذلك ُب سنة  اإلماـوكاف )ا٢بسْب بن حوشب( قبل ذلك ، وبعد سنوات قليلة من وفاة    
وٯبمع حولو عددا كبّبا من  ، أوؿ حركة إ٠باعيلية ناجحة ، قد استطاع اف يؤسس ُب اليمن ىػ 066

:)ا٤بهدي اإل٠باعيلي ( الذي كاف يعيش مستَبا ُب مدينة سلمية ُب  ػويظهر بينهم الدعوة ل ، قبائل اليمن
عبد اهلل الشيعي(  أباابن حوشب : الداعي ) أرسلسوريا ، ويؤسس أوؿ دولة إ٠باعيلية ُب التاريخ. ٍب 

،  باإل٠باعيليةنسحب من الفرقة القائلة بوجود )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( والتحق الذي كاف قد ا
اإل٠باعيلي ا٤بستَب )عبيد اهلل  اإلماـاىل مشاؿ أفريقيا للدعوة اىل  أرسلووكاف يعمل ٧بتسبا ُب بغداد ، 

مة ، ويسيطر عبد اهلل ُب ظل ضعف الدولة العباسية ، اف يكسب تأييد قبيلة كتا أبوا٤بهدي( . واستطاع 
على ا٤بغرب ويكتسح نفوذ بِب األغلب ، ويقضي على دولتهم ُب القّبواف ُب تونس عاصمة أفريقية ، 

ُب  096، وذلك ُب سنة وا٢بجاز الٍب امتدت بعد ذلك اىل مصر وسوريا، ويؤسس الدولة الفاطمية 
ا٤بهدي اإل٠باعيلي  إلماـاعاما ، وكاف  99عهد ا٣بليفة العباسي ا٤بقتدر ، الذي بويع ولو من العمر 

يقود نشاطاتو ا٤بعارضة للدولة العباسية ويعمل على إسقاطها ، وبعد ٪باحو ُب تفجّب الثورة ُب اليمن 
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أتباع  أحدعلى يدي الداعي بن حوشب ، استطاع اف يفجر الثورة ُب واسط ُب العراؽ ، على يدي 
 عراؽ وا١بزيرة العربية وامتد اىل سوريا .ا٤بذىب اإل٠باعيلي:) ٞبداف بن قرمط( الذي اكتسح جنوب ال

 تعارف اخللفاء العباسيني مع العلويني

فقد كانت سياسة ا٤بعتضد لينة مع العلويْب كسياسة من سبقو من ا٣بلفاء العباسيْب  ، ونتيجة لذلك   
لوي يقوؿ ا٤بسعودي: اف الداعي الع ، بالرغم من خروج الداعي ُب طربستاف واستقاللو بالسلطة ىناؾ.

طالب فيها ، فعلم ا٣بليفة ا٤بعتضد بذلك ، فلم  أيببعث ٗباؿ اىل عاصمة ا٣بالفة لكي يوزع على آؿ 
أنكر عليو ، و  أحضرهو  اىل الرجل ا٤بكلف بالتوزيع أرسلمل يشأ اف يعارض ذلك ، بل  أويستطع ، 

د انو كاف قد شاىد طالب ، و ادعى ا٣بليفة ا٤بعتض أيبآؿ  إليوب وأمره بإظهاره ، وقرّ  ، إخفاء ذلك
فال تتعرض لولدي  إليكعلي ُب الرؤيا قبل اف يصل اىل ا٣بالفة وقاؿ لو: اف ىذا األمر سيصل  اإلماـ

 987وال تؤذىم ، فقاؿ : السمع والطاعة. 

: اف ا٤بعتضد ، الذي ويل ا٣بالفة بعد ا٤بعتمد ، عـز على  عن ٧بمد بن جرير الطربي ويروي اجمللسي   
  988سفياف على ا٤بنابر ، وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس.  أيبلعن معاوية بن 

هـز واسر قائده ، وكاف فأرسل جيشا لقمعها  إذ واخفق ا٤بعتضد ُب مسعاه ٤بقاومة ا٢بركة القرمطية ،   
القرامطة يزحفوف على البصرة تارة وعلى بغداد تارة ، وعلى ا٢بجاز تارة أخرى. ونودي بزعيم ٥بم ىو ) 

وتسمى بأمّب ا٤بؤمنْب ، ٍب ىجموا على الشاـ وظهروا فيها سنة  عبد اهلل ٧بمد( خليفةً  أبوصاحب الناقة 
وا الكعبة وسرقوا ا٢بجر األسود وقتلوا آالفا من وظل خطرىم جاٜبا على ا٤بنطقة حٌب هنبىػ ،  089

، ٍب هنبوا البصرة واحتلوا الكوفة ، واضطر ا٣بليفة ا٤بعتضد اف يعقد معهم ا٥بدنة  997ا٢بجاج سنة 
 دينار( كل عاـ . ألفويؤدي ٥بم ) مائة وعشرين 

شديد داخليا وخارجيا ، أصيبت الدولة العباسية بالضعف ال، ا٤بقتدر باهلل  ، وُب عهد ا٣بليفة الطفل   
، وظهر ٧بسن بن جعفر بن علي ا٥بادي ُب  098واحتل الرـو ساحل الشاـ ومدينة الالذقية سنة 

 ، ولكنو ىـز وقتل بعد ذلك . ىػ 922دمشق سنة 

ومنذ ذلك ا٢بْب شهد العصر العباسي سيطرة البويهيْب )الشيعة( على مقاليد السلطة ُب عاصمة     
  989 غداد ، حيث كانوا ينصبوف ا٣بلفاء ويعزلوهنم . ا٣بالفة العباسية ب

                                                 
987

 99، ص  4ا٤بسعودي، مروج الذىب، ج   -  
988

 509اجمللسي، ٕبار األنوار، اجمللد الثامن من الطبعة ا٢بجرية، ص  -  
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:)الغيبة( من قبل ومن بعد ، مل تكن تنطوي على أي مربر للخوؼ  ػفاف الظروؼ احمليطة ب إذا ،   
ا٢بسن العسكري مولد ابنو ويكتمو با٤برة ، ومل يكن من العسّب على )٧بمد  اإلماـوالتقية ، ٕبيث ٱبفي 

فعال ، اف يظهر ىنا وىناؾ . وحٌب لو كاف قد أعلن عن نفسو   موجوداً  بن ا٢بسن العسكري( لو كاف
با١بباؿ  وٱبتبئمنذ البداية انو )ا٤بهدي ا٤بنتظر( مل يكن يصعب عليو اللجوء اىل أطراؼ الدولة العباسية 

والغابات ، واف يتحدى السلطات العباسية الضعيفة جدا ويقيم دولتو ا٤بعهودة ، ويؤدي مسئولياتو ُب 
ومن ا٤بعروؼ اف ا٢بكاـ البويهيْب )الشيعة ا٤بؤمنْب بو( طالبوا الشيخ ا٤بفيد اف  . مامة الشيعة وا٤بسلمْبإ

ٱبرج وٰبكم بدؿ ا٣بليفة العباسي ، كما خرج )ا٤بهدي الفاطمي( وحكم ُب مشاؿ أفريقيا ، بعد اف كاف 
 ى نفسو من القتل .مستَبا ، فلم ٰبر ا٤بفيد جوابا ، بعد هتافت حكاية التقية وا٣بوؼ عل

  

 ا٤ببحث الثالث

 الظهور؟ ماتماذا يف عال

 

إضافة اىل عدـ وجود مربر حقيقي للغيبة ، فاف القائلْب هبا يتحدثوف عن ٧باوالت السلطة العباسية    
ا٤بهدي( والقبض عليو ، ومع ذلك فاهنم يتحدثوف عن اختباء )ا٤بهدي( ُب بيت  اإلماـللتفتيش عن )

 )ا٣بوؼ والتقية( ُب عاصمة ا٣بالفة )سامراء( و٤بدة طويلة ، وىو ما يناقض فلسفة الغيبة ا٤بفَبضة : أبيو
 اف ينأى عن قبضة السلطة باالختباء ُب نواحي البالد البعيدة .، حيث كاف ينبغي لو صح وجوده  ،

كاف القوؿ هبا ُب البداية وٗبا اف الغيبة مناقضة لفلسفة اإلمامة ، خاصة بتلك الصورة الطويلة ، فقد     
مائة  أوعاما  أربعْب أوست سنْب ، ٍب تطور اىل ثالثْب عاما  أوستة شهور  أو أياـيتأرجح بْب ستة 

 992.وعشرين عاما ، حسبما تقوؿ روايات كثّبة ينقلها الطوسي 

                                                                                                                                            
989

 077، ص  4ا٤بسعودي، مروج الذىب، ج  -  

992
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ؽ قوؿ ومل تكن مدة الغيبة تتصور اكثر من عمر اإلنساف االعتيادي ، ولذا فقد رفض الشيخ الصدو    
 أيموسى الكاظم ، إلنو كاف قد ٘باوز العمر الطبيعي ُب القرف الرابع ا٥بجري ،  اإلماـ)الواقفية( بغيبة 

     اصبح لو من العمر حوايل مائٍب عاـ .

الظهور ، تشكل دليال إضافيا على عدـ  ماتحاؿ ، فاف الروايات الٍب تتحدث عن عال أيوعلى    
ظهور مضى عليها  مات٢بسن العسكري( وذلك ألهنا تتحدث عن عالصحة نظرية )ا٤بهدي ٧بمد بن ا

 أوالظهور ُب العهد العباسي ،  أو الزماف ، كالظهور بعد سقوط الدولة األموية ، واالنتقاـ من األمويْب .
ُب أعقاب قتل )ذي النفس الزكية( كما تقوؿ  أوهنايتو عند اختالؼ ولد بِب العباس فيما بينهم ، 

 .يذكرىا الطوسي والنعماٍل والكليِبروايات أخرى 

شّب بعض الروايات اىل اف )ا٤بهدي( سيفتح القسطنطينية الٍب استعصت على ا٤بسلمْب قرونا طويلة ، يو  
ا٤بهمات قد حدثت ومل يظهر  أو ماتوانو سيفتح الديلم والسند وا٥بند وكابل وا٣بزر . وكل ىذه العال

 ارتباطها بأشخاص آخرين. أوالروايات ا٤بهدي ا٤بوعود ، ٩با يدؿ على عدـ صحة 

بعد زواؿ الدنيا ، كركود  أويـو القيامة  إالتعجيزية ال ٙبدث  ماتتحدث بعض الروايات عن عاليو    
ساعة ، وخروج أموات من قبورىم  042الشمس وسط السماء وطلوعها من ا٤بغرب ، وامتداد اليـو اىل 

. 

القائم ورؤيتو عن بعد ، ٗبا يشبو جهاز )البث التلفزيوٍل تحدث عن معاجز تقنية كا٢بديث مع ي أو
ا٤بباشر عرب األقمار الصناعية( وقد حدث ىذا ا١بهاز مؤخرا ، ولكن ليس على يدي القائم ، ٩با ٰبوؿ 

الغريبة الٍب تتناَب مع سنة اهلل ُب  ماتحدوث بعض العال أو دوف اعتباره معجزة من معاجز )ا٤بهدي(.
 كور دوف اإلناث باآلالؼ للشخص الواحد ، كما يقوؿ ا٤بفيد .ا٢بياة كوالدة الذ 

مروية عن ٦باىيل وغالة  أوومن ا١بدير بالذكر اف ٝبيع الروايات الواردة ُب ىذا الشأف ىي مرسلة    
بصورة عامة ، ٩با ٰبتمل  إليوتشّب  وإ٭باووضاعْب ، وىي ال تذكر ىوية القائم ا٤بهدي بالتحديد ، 

تشكل  فإهنا، وبالتايل  األوىلا من قبل ا٢بركات ا٤بهدوية السابقة ُب القروف ا٥بجرية اختالقه أووضعها 
نظرية )ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( تلك  أصحابدليال على تطور النظرية ا٤بهدوية ، وتطبيق 

 .األحاديث عليو

 

 ا٤ببحث الرابع
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 يف صنع الفرضية )ادلهدوية( دور الغالة البارنيني

  

) وجود ا٤بهدي ٧بمد بن نظرية افت األدلة العقلية والنقلية والتارٱبية الٍب قدمها أصحاب بعد هت   
افَبضها ٝباعة من  "سرية ظنية فرضية اجتهادية"  إالا٢بسن العسكري( واتضاح اف ذلك القوؿ مل يكن 

كيف استطاع الناس ، يأٌب السؤاؿ احملّب الكبّب : من كاف وراء ذلك القوؿ الغريب االفَباضي ؟.. و 
الناس إحداثو ؟ وما ىي مصلحتهم من وراء ذلك؟ وما ىي أجواؤىم الثقافية والعقلية ؟ و ٤باذا  أولئك

من بْب ا٣بيارات العديدة الٍب كانت تواجو  ، العسكري ، با٣بصوص لإلماـاختاروا القوؿ بوجود ولد 
 مامية بعد ا٢بّبة ؟ وكيف ٪بحوا ُب تسويق نظريتهم ؟اإلالشيعة 

وقراءة التاريخ  ، بالرجوع اىل الوراء إالا ٲبكن اإلجابة على ىذه األسئلة ومعرفة حلو٥با بدقة ،    ؿ
، واإلطالع على جذور ا٢بركات ا٤بهدوية السابقة وعالقتها  الشيعي العاـ خالؿ القروف الثالثة األوىل

 السالـ( . بالفرؽ الباطنية الغالية الٍب كانت ٙباوؿ إلصاؽ نفسها بأىل البيت )عليهم

  

 العالقة بني الغلو وادلهدوية يف التجارب السابقة

قصة نشوء حوايل عشرين حركة مهدوية ، وكاف  من ىذا ا١بزء، كنا قد استعرضنا ُب الفصل الثاٍل   
معظمها وليد ا٢بركات ا٤بغالية ، وقد رأينا اف أوؿ نظرية مهدوية ُب التاريخ الشيعي كانت تدور حوؿ 

علي  اإلماـأمّب ا٤بؤمنْب )ع( وقد اختلقها الغالة )السبئية( الذين كانوا يغالوف ُب شخصية  اإلماـ
 999ويرفعونو اىل درجة الربوبية . 

النظرية الثانية فقد كانت حوؿ ٧بمد بن ا٢بنفية ، وقد اختلقها الكيسانية ا٤بتأثرين بالسبئية الغالة ،  أما 
لكيسانية الغالة ا٠بو ) ٞبزة بن عمارة الرببري ( قد طور نظرية منهم . وكاف رجل من ا (وخاصة )الكربية

 990مهدوية ابن ا٢بنفية ، فقاؿ بألوىيتو وبنبوة ابن كرب ، وجعل من نفسو إماما مرتبطا بالسماء . 

                                                 
999

 02، واألشعري القمي، ا٤بقاالت، ص  00النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
990

 99، واألشعري القمي، ا٤بقاالت، ص  07النوٖبٍب، فرؽ الشيعة، ص  -  
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:)البيانية(  ػوقد تناسلت تلك ا٢بركة ا٤بغالية ، بعد ذلك ، اىل عدة فرؽ ، وقالت فرقة منهم تعرؼ ب   
ىاشم عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٢بنفية ، وغلت فيو ، وادعى  أيباف النهدي( قالت: ٗبهدوية بزعامة )بي

  999ىاشم. أيب)بياف( النبوة عن 

:)ا١بناحية( ٗبهدوية الثائر الطاليب عبد اهلل بن  ػكما قاؿ قسم آخر من الكيسانية الغالة يعرؼ ب   
  994الطيار.بن عبد اهلل  بن جعفر معاوية 

عدوى الغلو من الكيسانية اىل بعض الزيدية الذين قالوا ٗبهدوية )ذي النفس الزكية : وقد انتقلت    
٧بمد بن عبد اهلل بن ا٢بسن بن ا٢بسن( حيث رفض قسم منهم االعَباؼ بوفاتو وقالوا بغيبتو ، وحدث 

٤بهدوية فيهم ما حدث ُب ا٢بركة الكيسانية ، عندما قاـ رجل يدعى )ا٤بغّبة بن سعيد( بتطوير النظرية ا
وادعى اإلمامة لنفسو ُب ظل )غيبة( ذي النفس الزكية ، ٍب ترقى بو األمر اىل اف ادعى انو رسوؿ نيب ، 

  995واف جربائيل يأتيو بالوحي من عند اهلل ، كما يقوؿ النوٖبٍب واالشعري .

زينب  أيبا٣بطاب ٧بمد ين  أيب أصحابوتسربت روح الغلو بعد ذلك من ) ا٤بغّبية( اىل )ا٣بطابية(    
بن جعفر الصادؽ  إ٠باعيل بإمامةويؤ٥بونو ، وقد قالوا  ،الصادؽ  اإلماـاألجدع ، الذين كانوا يغالوف ُب 
 996، وقالوا ٗبهدويتو وغيبتو.  أبيوورفضوا االعَباؼ بوفاتو ُب حياة 

هدوية ٗب ،وبالقرب من أجواء الغلو الالمنطقية تلك ، قاؿ فريق آخر من الشيعة االمامية الفطحية   
فطح بن جعفر الصادؽ( وكاف ىذا اغرب قوؿ با٤بهدوية ُب ذلك الزماف ، حيث األ)٧بمد بن عبد اهلل 

ليس لو وجود ، نتيجة ا٤برور ُب أزمة نظرية بعد وفاة  موىـو نسب ذلك الفريق )ا٤بهدوية( اىل شخص 
وذلك بسبب إٲباهنم بضرورة استمرار اإلمامة ُب  عبد اهلل االفطح( دوف عقب ٱبلفو ُب اإلمامة ، اإلماـ)

 997.  اإلمامةاألعقاب اىل يـو القيامة، وعدـ جواز ا١بمع بْب أخوين ُب  وأعقاباألعقاب 
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فطح( ُب البداية ، ٦برد فرضية فلسفية ، ولكنهم قاموا األوقد كاف القوؿ بوجود )٧بمد بن عبد اهلل    
حوؿ اللقاء بو ومشاىدتو ىنا وىناؾ ، واختلقوا بعض  وريةاألسطبعد ذلك ٕبياكة ٦بموعة من القصص 
 ا٤بعاجز لالستدالؿ الغييب على وجوده.

واىل جانب ىؤالء وأولئك.. كاف فريق آخر من الشيعة االمامية ا٤بتأثرين بالغالة وىم )الواقفية( يقولوف    
ظور. وكاف بعضهم يزعم اف موسى الكاظم )ع( وغيبتو واستمرار حياتو اىل أمد غّب من اإلماـٗبهدوية 

 998واختفى ُب موضع من ا٤بواضع السرية .  ، الكاظم مات ٍب قاـ بعد موتو

 ، من استغالؿ بعض أقطاهبما لفكرة ا٤بهدوية ،وكما حدث ُب ا٢بركتْب الشيعيتْب الكيسانية والزيدية   
النبوة ، قاـ واحد من )الواقفية( ا٠بو ) ٧بمد بن بشّب الكوُب( بادعاء ا٣بالفة و  أو اإلمامةوادعاء 

وااللتقاء بو ُب )غيبتو( . وذلك من اجل ا٢بصوؿ على  )الغائب( ، الكاظم اإلماـ)النيابة ا٣باصة( عن 
بعده . ٠بيع من  إليوواىل من أوصى ( ٠بيع)منافع مالية وسياسية ضخمة ، ٍب نقل ا٣بالفة اىل ولده 

اىل وقت ظهور موسى ، فما يلـز الناس من حقوقهم ُب  األمةانو اإلماـ ا٤بفَبض الطاعة على "وقاؿ :
 999.  "اىل قياـ القائم إليوأموا٥بم ٩با يتقربوف بو اىل اهلل عليهم أداؤه 

ويقوؿ النوٖبٍب واالشعري : اف ٧بمد بن بشّب كاف على قدر كبّب من الغلو والقوؿ بالتناسخ     
 422والتفويض واإلباحة. 

 التفسري البارين

اىل جانب القوؿ با٤بهدوية والغلو ُب األئمة ، الذي طبع قسما من ا٤بنتسبْب للحركة الشيعية العريضة    
 إالوُب ا٢بقيقة اف كثّبا من ا٤بقوالت الباطلة مل تكن تستقيم  .، كاف يوجد أيضا القوؿ بالتفسّب الباطِب 

 أو٤بقلوب لألحداث واألقواؿ ، ورفض االعَباؼ با٢بقائق التارٱبية الظاىرية ، هبذا التفسّب الباطِب ا
وفاة ٧بمد بن  أوأمّب ا٤بؤمنْب ،  اإلماـاختالؽ حوادث وأشخاص ال وجود ٥بم ، كعدـ االعَباؼ بوفاة 

وفاة ابنو  أوالصادؽ ،  اإلماـوفاة  أووفاة ذي النفس الزكية ،  أوىاشم ، أيبوفاة ابنو  أوا٢بنفية ، 
فطح الذي مات دوف خلف ظاىر ، األالكاظم ، واختالؽ ولد لعبد اهلل  اإلماـوفاة  أو،  إ٠باعيل

 والقوؿ بوجود ولد لو ُب السر أخفاه للتقية .
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الصادؽ معاٍل الغلو  اإلماـزينب األجدع ( ينسبوف اىل  أيبوقد كاف )ا٣بطابية ( أتباع ) ٧بمد بن    
هلل ، وقد حج ٝباعة منهم اىل بيت اهلل ا٢براـ ولبوا ىكذا :) لبيك يا جعفر الفاحشة ويقولوف انو ا

واستنكر قو٥بم اشد استنكار، ٍب لعن  ،الصادؽ من قو٥بم وخّر ساجدا اىل األرض اإلماـلبيك( فارتعش 
ال يلعنو  اإلماـالصادؽ لو ، فأجاهبم بأف  اإلماـواخربوه بلعن  إليوا٣بطاب ، فذىب أصحابو  أبا

فعاد  يلعن رجال آخر ٰبمل نفس االسم ُب البصرة ، وقد كاف ىو يعيش ُب الكوفة. وإ٭با ،ياشخص
باالسم واللقب  اإلماـا٣بطاب الكوُب ، فحدده  أيبالصادؽ ُب ا٤بدينة واخربوه ٗبقالة  اإلماـأصحابو اىل 

صحابو بذلك مل يَباجع وعندما اخربه أ وكرر لعنو والرباءة من قولو.، وا٤بكاف وٝبيع ا٤بواصفات ا٣باصة 
سرا ، وقاؿ:  اإلماـونسبة أقوالو اىل ، الصادؽ  اإلماـوظل مصرا على دعواه باالنتماء اىل الشيعة واىل 

لكي ٰبافظ على بقية الشيعة من آثار قوؿ األلوىية ،  إالمل يلعنو هبذه الصورة الدقيقة العلنية  اإلماـاف 
أما السفينة "ينقذىا من الغصب وا٤بصادرة ، وقرأ قولو تعاىل:ٛباما كما فعل ا٣بضر الذي خرؽ السفينة ل

" ىم ملك يأخذ كل سفينة غصباءوكاف  ورا،  أعيبهافأردت اف  ،فكانت ٤بساكْب يعملوف ُب البحر
 429.  79الكهف 

وخالفا ٤با كاف يعلن بو  سراً  ، البيت  أىلوكاف الباطنيوف ينسبوف كثّبا من األقواؿ واآلراء اىل أئمة    
البيت ويقولوه أماـ ا٤بأل من الناس ، وبشكل يتعارض مع مواقفهم ا٢بقيقية ، و٤با كاف األئمة ينفوف  أىل

يرفضوهنا ، كاف الباطنيوف يتشبثوف بأقوا٥بم ويفسروف نفي األئمة  أوتلك األقواؿ الغريبة ويستهجنوهنا 
 تملو الناس !.الدعاءاهتم بالتقية وٖبوؼ األئمة من إعالف ا٢بق والتحدث ٗبا ال ٰب

هبذه الصورة ا٤بناقضة ألمانة  ، البيت أىل) التقية ( ونسبتها اىل  وبغض النظر عن مناقشة دعوى    
الكلمة واحملافظة على الرسالة ، فاف الباطنيْب استطاعوا لعب أدوار كبّبة ُب التاريخ الشيعي وٙبريف 

ا٢بسن العسكري ، الذي توُب عن  ـاإلماالناس عن خط أىل البيت ، ُب كل زماف ، حٌب جاء عهد 
وصى بأموالو اىل أمو )حديث( ومل يتحدث عن وجود ولد لو ُب حياتو. وقد قبل أدوف ولد ظاىر ، و 

ٝبيع ا٤بسلمْب ىذه ا٢بقيقة كما قبلها معظم الشيعة االمامية وذىبوا اىل القوؿ بإمامة جعفر بن علي 
بالشورى .. ولكن فريقا من الغالة والباطنيْب رفض القوؿ  أوالقوؿ بانقطاع اإلمامة ،  أوا٥بادي ، 

التسليم هبذه ا٢بقيقة الظاىرية ، وأصر على اختالؽ قصة سرية ووجود ولد مكتـو و٨بفي مل يعلن عنو 
ا٢بسن العسكري ،  بإمامةوارتد قسم منهم عن القوؿ   العسكري خوفا عليو من القتل ، وتقية. اإلماـ

، ويرفض االعَباؼ هبذه  أبيولي ا٥بادي الذي كاف قد توُب ُب حياة وراح يقوؿ ٗبهدوية ٧بمد بن ع
ا٢بقيقة ، ويصر على اختفائو واستمرار حياتو اىل يـو الظهور ، ٛباما كما فعل قسم من اإل٠باعيلية الذين 
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 الصادؽ بأهنا اإلماـبن جعفر الصادؽ ، وفسروا عملية الدفن الٍب قاـ هبا  إ٠باعيلرفضوا التسليم بوفاة 
 ! اإلماـمسرحية من قبل 

وقد رفض مشايخ الطائفة االمامية االثِب عشرية كالشيخ ا٤بفيد وا٤برتضى والطوسي منهج الفرؽ    
 أيبابنو  أوابنو ٧بمد بن ا٢بنفية  ، أوعلي  اإلماـالٍب ترفض االعَباؼ بوفاة  ،الشيعية األخرى الباطنية

 اإلماـوفاة  أوموسى الكاظم ،  اإلماـوفاة  أو إ٠باعيل،ابنو  أوالصادؽ  اإلماـوفاة  أو ،ىاشم
٧بمد ، وذلك ٤بخالفة منطقها الباطِب للظاىر ، الذي يشكل حجة هلل على الناس .  أخيو أوالعسكري 

٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ينتهجوف بدورىم ا٤بنطق الباطِب حيث  اإلماـولكن ٝبيع القائلْب بوجود )
العسكري لوالدة )ابنو( ووصيتو لوالدتو عند وفاتو ، ويفسروف ذلك با٣بوؼ  اإلماـيعَبفوف بعدـ إعالف 

 اإلماـو التقية. وبغض النظر عن مناقشة ىذه الدعوى والتأكد من حقيقة الظروؼ احمليطة بوفاة 
 العسكري ، فاف القوؿ بوجود ولد لو ُب السر ، ىو إذف قوؿ باطِب سري ٨بالف للظاىر .

ف معظم الروايات الٍب تتحدث عن والدتو ومشاىدتو ُب حياة أبيو تتضمن معاٍل وقد رأينا أيضا : ا   
الغلو الفاحشة والعلم بالغيب وما اىل ذلك ، من مقوالت الغالة ا٤بتطرفْب ، وٯبدر بنا اف نتوقف قليال 

٧بمد علي بن ٧بمد ا٥بادي ، على يدي  اإلماـعند ا٢بركة ا٤بغالية )النمّبية( الٍب كانت قد نشأت حوؿ 
ا٥بادي اىل درجة  اإلماـالذي كاف من أقطاب الشيعة ُب البصرة . وكاف ىذا قد رفع  ،بن نصّب النمّبي

 420، وكاف يقوؿ بالتناسخ . اإلماـاأللوىية ، وادعى لنفسو مرتبة النبوة والرسالة من قبل 

٢بسن العسكري ، وكاف حوؿ ابنو االماـ ا، ا٥بادي  اإلماـّبي( بعد وفاة موقد التف ىذا الغايل )الن   
بعد وفاتو من ابرز القائلْب بوجود )ولد( لو ُب السر ، ىو : ) ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( وقد ادعى 

 .  أصحابوالبابية و)النيابة ا٣باصة( عنو ، ٍب ادعى النبوة وأورثها اىل عدد من 

ة ُب صفوؼ الشيعة االمامية ّبية كاف يوجد ُب تلك األياـ تيار آخر من الغلو والغالمواىل جانب الن    
اف اهلل عز وجل  :"كما يقوؿ سعد بن عبد اهلل االشعري القمي   ، ، ىم : )ا٤بخمسة( الذين يعتقدوف 

ىو ٧بمد ، وانو ظهر ُب ٟبس صور ٨بتلفة .. ظهر ُب صورة ٧بمد وعلي وفاطمة وا٢بسن وا٢بسْب ، 
ا٤بعُب شخص ٧بمد وصورتو ألنو أوؿ شخص واف أربعة من ىذه الصور ا٣بمسة تلتبس ال حقيقة ٥با ، و 

صورة شاء ، يظهر نفسو ٣بلقو ُب  أيظهر وأوؿ ناطق نطق ، مل يزؿ بْب خلقو موجودا بذاتو يتكوف ُب 
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صور شٌب من صور الذكراف واإلناث والشيوخ والشباب والكهوؿ واألطفاؿ ، يظهر مرة والدا ومرة ولدا 
اظهر نفسو باإلنسانية والبشرانية لكي يكوف  وإ٭باوج والزوجة ، وما ىو بوالد وال ٗبولود ، ويظهر ُب الز 

 ٣بلقو بو انس وال يستوحشوا رهبم.

وموسى وعيسى مل يزؿ ظاىرا ُب العرب والعجم.. وانو كاف  وإبراىيمواف ٧بمدا كاف آدـ ونوح  "   
اىل اإلقرار بوحدانيتو ى ٥بم بالنورانية ، فدعاىم اءيظهر نفسو ٣بلقو ُب كل األدوار والدىور ، وانو تر 

فَباءى ٥بم من باب اإلمامة فقبلوه ، فظاىر اهلل عز وجل  ، فَباءى ٥بم من باب النبوة فأنكروه ، فأنكروه
باإلمامة وباطنو اهلل الذي معناه ٧بمد يدركو من كاف من صفوتو بالنورانية ، ومن مل يكن من صفوتو 

ا٣بطاب وبياف  أيبماـ ...واف كل من كاف من األوائل مثل بدرجة بالبشرانية اللحمانية الدموية ، وىو اال
ىم أنبياء أبواب بتغيّب ا١بسم وتبديل االسم ، واف  ،وصائد وا٤بغّبة وٞبزة وبزيع والسري و٧بمد بن بشّب

ا٤بعُب واحد ، وىو سلماف وىو الباب الرسوؿ يظهر مع ٧بمد ُب كل صورة ظهر ، وىو رسوؿ ٧بمد 
 429.  "متصل بو ، و٧بمد الرب

فزعموا اف  ، اهنم ) لعنهم اهلل ( اظهروا دعوة التشيع واستبطنوا اجملوسية "ويقوؿ االشعري القمي :   
، واف سلماف مل يزؿ يظهر نفسو ألىل كل دين .  إليوسلماف )رٞبو اهلل ( ىو الرب ، واف ٧بمدا داٍع 

وانو ال   (األياـ من )ا٤بخمسة . وقد كاف شيعة الكرخ ُب تلك "وذىبوا ُب ٝبيع األشياء مذىب اجملوس
 424.  أحد يشك ُب ذلك . كما يقوؿ الشيخ الطوسي

وقد اخرج  -وكاف شيخ الشيعة بالكرخ يـو ذاؾ :)اٞبد بن ىالؿ العربتائي( وىو من اعظم الغالة    
رئيسيا وقد كاف قطبا  -ا٢بسْب بن روح النوٖبٍب )النائب الثالث( توقيعا بلعنو بشدة والتربؤ ٩بن ال يلعنو 

ُب عملية اختالؽ نظرية )وجود ولد ٨بفي ( لالماـ ا٢بسن العسكري ، ومن اقرب ا٤بساعدين لعثماف بن 
سعيد العمري )النائب األوؿ( وقد أيده ُب دعوى )الوكالة عن ا٤بهدي( ٍب اختلف مع ابنو ٧بمد )النائب 

 الثاٍل( وادعى النيابة لنفسو .

كاف يوجد ُب صفوؼ الشيعة تلك األياـ صنف آخر من   ، ا٤بخمسةواىل جانب أولئك الغالة النمّبية و  
اف اهلل أقاـ شخصا واحدا كامال ال زيادة فيو وال نقصاف ،  "الغالة ىم )ا٤بفوضة( الذين كانوا يعتقدوف:

التدبّب وا٣بلق ، فهو ٧بمد وعلي وفاطمة وا٢بسن وا٢بسْب وسائر األئمة ، ومعناىم واحد ،  إليوففوض 
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ىو الذي خلق السماوات واألرضْب وا١بباؿ  -٧بمد  أي -س ، واف ىذا )الواحد الكامل( والعدد يلب
 425واإلنس وا١بن والعامل ٗبا فيو . 

وقد اضطر ىؤالء )ا٤بفوضة ( بعد وفاة االماـ ا٢بسن العسكري اىل افَباض )وجود ولد ( لو ُب السر     
الشيعة مل يكونوا  عامةولكن  ٱبلق ويرزؽ ..، لكي تستمر نظرية )الواحد الكامل( الذي يدبر الكوف و 

يؤمنوف بأفكارىم الغالية ، وقد حدث بْب الفريقْب نوع من التنازع واالختالؼ ، وقاموا باالحتكاـ اىل 
٧بمد بن عثماف العمري ، باعتباره )نائبا عن صاحب الزماف( وطلبوا منو اف ٰبسم النزاع ، فأخرج ٥بم 

لتفويض الكامل( ، ويؤكد تدخل األئمة ُب السؤاؿ من اهلل اف ٱبلق )توقيعا( يتضمن رفض نظرية )ا
ومل ٱبُل جواب العمري ٥بم ، ُب الواقع ، من درجة ٨بففة من القوؿ   426يرزؽ فّبزؽ . أو ، فيخلق

 بالتفويض ، وىو ما يدؿ على ارتباطو وارتباط القوؿ بوجود )ابن ا٢بسن ( بالغالة.

النوٖبٍب ُب حديثو عن اختالؼ الشيعة ُب ذلك الزماف حوؿ مسألة وىذا ما يؤكده ا٢بسْب بن روح    
أقطاب النظرية ا٤بهدوية( ومناقشتو ُب ا٤بوضوع ،  أحدطاىر ابن بالؿ ) أيبالتفويض ، وذىابو اىل 

ٍب أمّب  ، أمرا عرضو على رسوؿ اهلل أراد إذااف اهلل  "عبد اهلل )ع( يذكر فيو: أيبوإخراجو حديثا عن 
 أراد وإذا األئمة واحدا بعد واحد .. اىل اف ينتهي اىل صاحب الزماف ، ٍب ٱبرج اىل الدنيا . ٍب ،ا٤بؤمنْب

ا٤بالئكة اف يرفعوا اىل اهلل عز وجل عمال عرض على صاحب الزماف ٍب ٱبرج على واحد واحد من األئمة 
، وما عرج اىل  ديهمأياىل اف يعرض على رسوؿ اهلل ٍب يعرض على اهلل عز وجل ، فما نزؿ من اهلل فعلى 

وىو ما يوحي ٗبشاركة األئمة مع اهلل  427. "اهلل فعلى أيديهم ، وما استغنوا عن اهلل عز وجل طرفة عْب
 ُب إدارة الكوف ، وىذا نوع من )التفويض( غّب الكامل .

 الذي كاف معاصرا لفَبة ا٢بّبة ، وكاف أحد أقطاب )النظرية، وكاف ٧بمد بن ا٢بسن الصفار القمي    
وجدت  "ا٢بياة ، وىو يقوؿ: وإدارةا٤بهدوية االثِب عشرية (، يعتقد بنوع من التفويض لألئمة ُب التشريع 

ال واهلل ما فّوض اهلل اىل أحد من  ": اهلل دأبو عبُب كتاب قدَل ُب نوادر ٧بمد بن سناف ، قاؿ قاؿ 
الكتاب لتحكم بْب الناس ٗبا أراؾ اهلل ( وىي جارية  أنزلنااىل رسوؿ اهلل واألئمة ، فقاؿ:) انا  إالخلقو ، 

 428.  "ُب األوصياء
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ومن الواضح اف ىذه النظرية ٙبتوي على درجة من الغلو ، واف مل تصل اىل درجة القوؿ بالتفويض ُب    
ا٣بلق والرزؽ و إدارة الكوف . وقد كاف الصفار يتطرؼ ُب الغلو ُب األئمة ، يشهد على ذلك كتابو 

 الدرجات( ا٤بليء باألفكار ا٤برفوضة من الشيعة اليـو . )بصائر

نيسابور من الشيعة على درجة كبّبة من الغلو واالرتفاع والتفويض ، كما يقوؿ  أىلوكاف بعض    
الكشي ُب ترٝبة الفضل بن شاذاف . وعموما فقد كاف الغلو ٗبختلف مدارسو ومذاىبو ينتشر بْب الشيعة 

٥بجري ، كما يقوؿ السيد ىبة الدين الشهرستاٍل ُب مقدمتو لكتاب الشيخ ُب منتصف القرف الثالث ا
 ا٤بفيد :)أوائل ا٤بقاالت ( . 

وا٢بسْب بن ٞبداف  ، واٞبد الرازي ، وآدـ البلخي ، وقد لعب جعفر بن ٧بمد بن مالك الفزاري   
ورية حوؿ مولده واللقاء دورا كبّبا ُب نشر نظرية )وجود االماـ ا٤بهدي( ونسج الروايات األسط ،ا٣بصييب

 .بو ، وكاف ىؤالء من أعاظم الغالة الذين ٯبمع علماء ا٢بديث الشيعة على رفض أحاديثهم

 

  

 ا٤ببحث ا٣بامس

 دور اإلعالم يف تكريس الفرضية ادلهدوية

 

السؤاؿ الذي يفرض نفسو اآلف .. بعد وضوح تأليف نظرية )ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري (    
من قبل الغالة وا٤بتكلمْب وأدعياء النيابة ا٤بستفيدين ، وتبْب عدـ وجود رصيد ٥با من الواقع وا٢بقيقة ، 

العسكري دوف ولد يرثو  فرضية وٮبية اخَبعت ُب عصر )ا٢بّبة( الٍب أعقبت وفاة االماـ إالمل تكن  وأهنا
شقت ىذه النظرية أو الفرضية طريقها اىل عقوؿ وقلوب ماليْب  ًا ُب اإلمامة .. السؤاؿ ىو: كيف إذ

ا٤بسلمْب من الشيعة االمامية االثِب عشرية ، وغّبىم عرب التاريخ؟ وكيف أصبحت عقيدة راسخة وقوية 
 ؟

ف الشيعة األوائل ُب عصر األئمة من أىل إ  : أوالً : ُب اإلجابة على ىذا السؤاؿ ال بد اف نقوؿ   
، كما مل يعرفها الشيعة بعد وفاة االماـ ا٢بسن العسكري مباشرة ،  البيت )ع( مل يعرفوا ىذه النظرية بتاتاً 
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وغامضا  ،لديهم با٤برة وقد احتار االمامية ُب أمرىم عندما مل ٯبدوا لو خلفا ظاىرا ، وكاف ا٤بهدي ٦بهوالً 
غّب ٧بدد ُب شخص معْب ، وقد قالت فرقة واحدة من أربعة عشر فرقة بنظرية وجود ولد لالماـ 

بعض  إليهاالعسكري ، ٩با يعِب اف الشيعة مل ٯبمعوا على ىذه النظرية ُب فَبة )الغيبة الصغرى( ورٗبا ماؿ 
 الشيعة االمامية .

عد حوايل ٟبسْب عاما ، وقد سجل الكليِب ُب ٍب .. اف عامة الشيعة تراجعوا عن ىذا القوؿ ب    
ظاىرة الَباجع عن القوؿ بوجود الولد عند قـو من أىل ا٤بدينة  )الكاُب( وا٣بصييب ُب )ا٥بداية الكربى (

 429من الطالبيْب . 

انا رأينا طوائف من :" (  ػى 942زينب النعماٍل )توُب سنة  أيبوقاؿ تلميذ الكليِب : ٧بمد بن     
٤بنسوبة اىل التشيع ٩بن يقوؿ باإلمامة .. قد تفرقت كلمتها وتشعبت مذاىبها.. وشكوا ٝبيعا العصابة ا

زماهنم وويل أمرىم وحجة رهبم ... فلم يزؿ الشك واالرتياب قادحْب ُب قلوهبم...  إماـالقليل ُب  إال
وقاؿ ُب موضع  . "نزرالقليل ال إالحٌب أداىم ذلك اىل التيو وا٢بّبة والعمى والضاللة ، ومل يبَق منهم 

أي حّبة اعظم من ىذه ا٢بّبة الٍب أخرجت من ىذا األمر ا٣بلق الكثّب وا١بم الغفّب؟..  "آخر من كتابو:
 492 . "النزر اليسّب ، وذلك لشك الناس إالومل يبَق ٩بن كاف فيو 

حالة ا٢بّبة وروى النعماٍل ٦بموعة من الروايات الٍب تتحدث عن وقوع ا٢بّبة بعد الغيبة ، ووصف     
اف ا١بمهور منهم يقوؿ ُب )ا٣بلف( أين ىو؟ وأٌل يكوف  "الٍب عمت الشيعة ُب ذلك الوقت ، فقاؿ:

ىذا ؟ واىل مٌب يغيب؟ وكم يعيش؟ ىذا ولو اآلف نّيف وٜبانوف سنة ؟ فمنهم من يذىب اىل انو ميت ، 
نهم من يستبعد ا٤بدة ومنهم من ينكر والدتو وٯبحد وجوده بواحدة ، ويستهزئ با٤بصدؽ بو ، وم

األكثر ٩بن كاف متقدما وطار ٲبينا ومشاال .. وتفرؽ الناس عنو )ا٣بلف(  ذّ ش "وقاؿ: . "ويستطيل األمد
ويأسهم منو واستهزائهم با٤بعتقد إلمامتو ونسبتهم إياىم اىل العجز . ووصف القائلْب بوجود )االماـ 

الكثّب ا٤بدعْب للتشيع الذين تفرقت هبم األىواء.. الشرذمة ا٤بنفردة عن ىذا ا٣بلق · الثاٍل عشر( ب : 
 499. "واستوحشوا من التصديق بوجود االماـ مع فقداف شخصو وطوؿ غيبتو
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( ُب مقدمة كتابو :) إكماؿ  ػى 989كما أشار الشيخ ٧بمد بن علي بن بابويو الصدوؽ )توُب سنة    
وجدت اكثر ا٤بختلفْب ايّل من  "، وقاؿ:النعمة( اىل حالة ا٢بّبة الٍب عصفت بالشيعة  وإٛباـالدين 

الشيعة قد حّبهتم الغيبة ودخلت عليهم ُب أمر القائم الشبهة وعدلوا عن طريق التسليم اىل اآلراء 
شيخ من ٖبارى من أىل الفضل والعلم والنباىة ببلد قم ، فبينا ىو ٰبدثِب ذات  إليناوا٤بقاييس.. وورد 

رى من كبار الفالسفة وا٤بنطقيْب كالما ُب القائم قد حّبه وشككو يـو إذ ذكر يل عن رجل قد لقيو ببخا
" وقد كلمِب رجل ٗبدينة السالـ )بغداد( فقاؿ يل: إف الغيبة قد طالت، وا٢بّبة قد اشتدت ،  ."ُب أمره 

 490وقد رجع كثّب عن القوؿ باإلمامة لطوؿ األمد".

الروايات الٍب تؤكد وقوع ا٢بّبة بعد غيبة صاحب وقد ذكر الكليِب والنعماٍل والصدوؽ ٦بموعة من    
األمر واختالؼ الشيعة وتشتتهم ُب ذلك العصر ، واهتاـ بعضهم بعضا بالكذب والكفر ، والتفل ُب 

رىم كتكسر الزجاج أو وجوىهم ولعنهم ، وانكفاء الشيعة كما تكفأ السفينة ُب أمواج البحر ، وتكسّ 
  499يسّبا منهم . إالارتدادىم وعدـ البقاء على أمره الفخار، وقو٥بم ٗبوت صاحب األمر، و 

وبغض النظر عن مناقشة ىذه الروايات ا٤بختلقة أو ا٤بستوردة من الفرؽ الشيعية وا٢بركات ا٤بهدوية    
القدٲبة ، فاف نقل الكليِب والنعماٍل وا٣بصييب والصدوؽ وغّبىم ٥با ، وتطبيقهم ٥با على الشيعة ُب القرف 

عن القوؿ بوجود )٧بمد بن ا٢بسن  ، ُب ذلك الوقت،عن تراجع عامة الشيعةالرابع ، يكشف 
 العسكري( بعد قوؿ فئة منهم بذلك فَبة من الزمن.

وإذا كانت النظرية قد أصبحت ُب وقت الحق عند قسم من الشيعة االمامية وىم )االثِب عشرية(    
بسبب عملية إعالمية كربى قاـ  إالس ذلك أشبو بالعقيدة الراسخة الٍب ال تقبل ا١بدؿ أو النقاش ، فلي

 هبا أدعياء النيابة وأعواهنم ، وامتدت آثارىا اىل اليـو .

 اإلعالمية تتألف من عدة أمور ، ىي : ملةكانت ا٢ب   

التلفيق الروائي ، واختالؽ األحاديث ا٤بختلفة حوؿ )االثِب عشرية وا٤بهدي( . وقد مّر عرضها  - 9   
 اص باألدلة النقلية حوؿ إثبات ا٤بهدي .ونقدىا ُب الفصل ا٣ب
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اإلرىاب اإلعالمي ، وقد استخدـ أصحاب النظرية ، باإلضافة اىل ذلك ، قسما آخر من  - 0   
الروايات ا٥بجومية الٍب تتهم من ال يؤمن با٤بهدي ا٤بفَبض :)٧بمد بن ا٢بسن العسكري( بالكفر والردة 

)وجود( ا٤بهدي وإنكار الرسوؿ األعظم ، وتكذيبو وا١بحد والفسق والضالؿ ، والٍب تساوي بْب إنكار 
 494 بنبوتو .

زمانو   إماـواعتمدت ا٢بملة اإلعالمية على بعض األحاديث القدٲبة الٍب تعترب من ٲبوت وال يعرؼ    
العصر ا٤بهدي ا٤بنتظر( واعتربت كل  وإماـكأنو قد مات ميتة جاىلية ، وفسرهتا ٗبعرفة )صاحب الزماف 

رفو ومن مل يؤمن بو بأنو سوؼ ٲبوت ميتة جاىلية ، وذلك بالرغم من عدـ وجود طريق اىل من مل يع
قاؿ ٧بمد بن عثماف العمري )النائب الثاٍل( : انو حيث . إليومعرفتو وااللتفاؼ حولو ونصرتو واالنقياد 

 495."من مات ومل يعرؼ ابِب مات ميتة جاىلية  "٠بع ا٢بسن العسكري يقوؿ:

حيث اعترب ا٤بشككْب بوجود ا٤بهدي مفارقْب  ، شأواً بعيدا جدا ُب ىجومو اإلعالمي وذىب العمري   
للدين ومرتابْب ومعاندين للحق ، وأخرج )توقيعا( باسم ا٤بهدي يندد ٗبن ال يؤمن بو ويهدده بالويل 

ي على وسعد بن عبد اهلل االشعري القم ، عبد اهلل جعفر ا٢بمّبي القمي أبوالوخيم . وقد ساعد الشيخ 
 نشر تلك الرسالة ُب صفوؼ الشيعة.

األدعية والزيارات ، ورٗبا كانت األدعية والزيارات أىم عمل إعالمي ساىم ُب ترسيخ نظرية  - 9   
والزيارات من دور حيوي مؤثر ُب حياة  األدعية)ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن( بْب الشيعة ، وذلك ٤با ٥بذه 

عقيب كل صالة وُب ٝبيع ا٤بناسبات الدينية ، وٰبرصوف  األدعيةالناس ، حيث يدأب الشيعة على قراءة 
 على زيارة قبور األئمة دائما وُب ا١بمعات.

 واألدعية والزيارات ا٤بتداولة بْب الشيعة حوؿ ا٤بهدي والقائم تنقسم اىل قسمْب :   

و ا٤بهدي ا٤بطلق تدور حوؿ القائم أ وإ٭باأدعية عامة وغّب ٧بددة ٗبحمد بن ا٢بسن العسكري ،  -أ    
، كدعاء صاحب األمر ، أو الدعاء ُب غيبة االماـ ، وىي مروية عن األئمة السابقْب كالباقر والصادؽ 
والكاظم والرضا ، ٩با ينسجم مع العمومية الٍب كانت تلف موضوع ا٤بهدي نفسو وعدـ ٙبديد ىويتو ُب 

والزيارات مستوردة  األدعيةا يوحي بأف ىذه زمن األئمة ، األمر الذي ٕبثناه ُب الفصوؿ ا٤باضية ، وىو م
كالواقفية الٍب كانت تقوؿ ٗبهدوية االماـ   ، أو الفرؽ الشيعية ا٤بختلفة ، من الَباث الشيعي القدَل
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بن ا٢بسن( الذي والزيارات على ا٤بهدي )٧بمد  األدعيةالكاظم ، وقد طبق الشيعة ا٤بتأخروف تلك 
افَبضوا وجوده ، حٌب مل يعد ٥با من مفهـو سوى ىذا )االماـ ا٤بهدي( ، ومل يعد أحد ينتبو اىل عمومية 

 الروايات وعدـ ٙبديد ا٤بصداؽ ا٣باص هبا . 

أدعية خاصة ٧بددة ٗبحمد بن ا٢بسن العسكري ، كأدعية شهر رمضاف ودعاء االفتتاح  -ب     
عشر منو ، ودعاء العهد والندبة ، والزيارات ا٤بختلفة ٤براقد أىل البيت )ع(  واالختتاـ واليـو الثالث

أو ملفقة من ٦بموعة ، وزيارة سرداب الغيبة ُب سامراء. وىي أدعية وزيارات مؤلفة بصورة مستقلة 
 اسم ا٤بهدي . إليهاروايات ، أو أدعية عامة مضاؼ 

عن ا٤بهدي وتذكر ا٠بو بالتحديد ، بعد اف تسرد أ٠باء والزيارات الٍب تتحدث  األدعيةو٩با ٲبيز ىذه     
ٚبلو من ذكر السند ، وتعتمد على اإلرساؿ التاـ ، وىي صادرة عن  أهنااألئمة السابقْب واحدا واحدا ، 

عثماف بن سعيد العمري )النائب األوؿ( أو ابنو ٧بمد بن عثماف العمري )النائب الثاٍل( أو ا٢بسْب بن 
ائب الثالث( أو ٧بمد بن جعفر ا٢بمّبي الذي كاف أحد مساعدي العمري ُب مدينة قم روح النوٖبٍب )الن

. 

وقد روى السيد ابن طاووس ُب )مهج الدعوات( دعاء يقوؿ انو يصلح ألياـ الغيبة ، يقوؿ انو رأى    
قاؿ :  اىل علي بن ٧بمد بن عبد الرٞبن البشري ، باإلسنادوروى اجمللسي   496ُب ا٤بناـ من يعلمو إياه !

برجل عليو ثياب ا٢بجاز وعمتو كعمتهم قاعد يدعو هبذا  وإذادخلت مسجد صعصعة )ُب الكوفة( 
ٍب سجد طويال وقاـ وركب الراحلة وذىب ، فقاؿ صاحيب :  " ذا ا٤بنن السابغة... اللهم يا "الدعاء :

 497 ىو واهلل صاحب الزماف .

 الطقوس والقصص ا٤برتبطة برؤية ا٤بهدي - 4   

والزيارات الواردة حوؿ )ا٤بهدي( ىناؾ بعض الطقوس ا٤بعتادة الٍب تلعب ىي  األدعيةإلضافة اىل وبا   
ُب  "حقيقة راسخة"األخرى دورا إعالميا مهما ُب تكريس االعتقاد بنظرية )وجود ا٤بهدي( وٙبويلها اىل 

لقائم( وىو ما يفعلو عامة أذىاف الشيعة ، وذلك مثال ، كالقياـ و أداء التحية واال٫بناء عند ٠باع اسم )ا
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الشيعة ا٤بتدينْب اليـو ومنذ زمن طويل ، األمر الذي يبعث على االحَباـ وا٣بشوع والرىبة والتحسس 
 ر ُب األوساط.ضبوجود ا٤بهدي ، والتعامل معو كأنو حي وحا

العلماء  حوؿ رؤية بعض الناس أو ، وتلعب القصص الكثّبة الٍب يتداو٥با العامة وا٣باصة من الشيعة   
ولقائهم بو ، وىي قصص يسرد اجمللسي كمية كبّبة منها ُب موسوعتو :)ٕبار األنوار / ا١بزء  ، للمهدي

( .. تلعب دورا كبّبا أيضا ُب تعزيز نظرية ا٤بهدي ، وٙبويلها اىل قصة قريبة من الواقع ، خاصة واهنا 59
 تروى عن ٦بموعة من الزىاد والعباد والعلماء البارزين .

اؾ مسجد شهّب ُب الكوفة ُب العراؽ يعرؼ ٗبسجد السهلة يشتهر بأنو مسجد االماـ ا٤بهدي ، واف وىن
من يدأب على الصالة فيو أربعْب ليلة أربعاء فانو ٰبضى برؤية ا٤بهدي ، وتوجد بعض ا٤بساجد ىنا 

ماكن وىو ) مقامات ا٤بهدي( حيث يقاؿ انو قد شوىد )االماـ( ُب تلك األ ػوىناؾ ُب العراؽ تعرؼ ب
كما ىو ا٢باؿ ُب مسجد ٝبكراف ُب قم ، الذي اشتهر بعد قياـ ا١بمهورية   يصلي فبِب فيها مساجد ،

اف ىذه ا٤بساجد أو ا٤بقامات تلعب ىي األخرى دورا إعالميا ُب تعزيز اإلٲباف اإلسالمية ُب إيراف. 
 يعيشو الناس وينظروف إليو بأعينهم.بالنظرية ا٤بهدوية )االثِب عشرية( وٙبويلها من فرضية اىل واقع مادي 

 "وجود االماـ ا٤بهدي "وىكذا يلعب اإلعالـ ا٤بهدوي بكل فقراتو وفروعو دورا كبّبا ُب تعزيز نظرية    
 ال تقبل ا١بداؿ ! "حقيقة بديهية "وترسيخها بْب أوساط الشيعة ، وٙبويلها من فرضية وٮبية اىل 
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 ملخص اجلزء الثالث

 السياسي الشيعي يف )عصر الغيبة(تطور الفكر 

 

 نظرية التقية واالنتظار 

، بعد قو٥بم بوجود االماـ الثاٍل عشر "٧بمد بن ا٢بسن العسكري" دخل الشيعة االمامية االثِب عشرية   
يعنوف بو: انتظار اإلماـ الغائب )الثاٍل عشر(. وقد اتسمت كانوا ُب مرحلة أ٠بوىا )االنتظار( و  وغيبتو،
قامة الدولة إال بعد ظهور اإلماـ ا٤بعصـو إحلة بالسلبية السياسية ا٤بطلقة حيث حرموا الثورة و تلك ا٤بر 

ا٤بنصوص عليو من  اهلل، وعطلوا كل ما يتعلق بالدولة من أمور، كجباية ا٣بمس والزكاة وإقامة ا٢بدود ، 
مامة من  العصمة والنص وصالة ا١بمعة، ورفضوا حٌب نظرية والية الفقيو باعتبارىا تفتقد اىل شروط اإل

 498والساللة العلوية ا٢بسينية.

اف أمر الوصية واإلمامة بعهد  "( : ػى942زينب النعماٍل )توُب سنة  أىب٧بمد بن الشيخ قد قاؿ ف    
من اهلل تعاىل وباختياره ، ال من خلقو وال باختيارىم ، فمن اختار غّب ٨بتار اهلل وخالف أمر اهلل سبحانو 

أورد سبع عشرة  رواية حوؿ وجوب التقية واالنتظار . و  "، َوَرَد مورد الظا٤بْب وا٤بنافقْب ا٢باّلْب ُب ناره
 499يبة (.وٙبرَل ا٣بروج ُب )عصر الغ

                                                 
498

وا٤بنشور ُب ، تطور الفكر السياسي الشيعي٤بزيد من التفصيل راجع: الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من كتابنا  - 
 الطبعات السابقة، والذي  قمنا باختصاره ىنا

499
زينب النعماٍل ُب  أىبوكاف من تلك الروايات الٍب اعتمد عليها ٧بمد بن  029و  57النعماٍل، الغيبة، ص  - 

 جعفر الباقر )ع( انو قاؿ: أىبتنظّبه لفكرة االنتظار ، ىي ما رواه عن 

ك أبدا حٌب ترى عالمات اذكرىا لك.. وإياؾ وشذاذ آؿ ٧بمد ، فاف ألؿ الـز األرض ، ال ٙبركن يدؾ وال رجل -
٧بمد وعلي راية ولغّبىم رايات ، فالـز األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حٌب ترى رجال من ولد ا٢بسْب معو عهد النيب 

 ورايتو وسالحو.. فالـز ىؤالء أبدا وإياؾ ومن ذكرت لك .

ك وتقعد ُب دٮباء ىؤالء الناس ، وإياؾ وا٣بوارج منا فاهنم ليسوا على شيء وال اىل أوصيك بتقوى اهلل واف تلـز بيت -
 شيء.
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التقية فريضة واجبة علينا ُب دولة الظا٤بْب ، فمن تركها  :"(  ػى 989وقاؿ الشيخ الصدوؽ )توُب سنة    
فقد خالف دين االمامية وفارقو .. والتقية واجبة ال ٯبوز تركها اىل اف ٱبرج القائم ، فمن تركها فقد دخل 

وخليفتو على عباده  أرضوقاد اف حجة اهلل ُب ُب هني اهلل عز وجل وهني رسولو واألئمة )ع( وٯبب االعت
ُب زماننا ىذا ىو القائم ا٤بنتظر ابن ا٢بسن.. وٯبب اف يعتقد انو ال ٯبوز اف يكوف القائم غّبه بقي ُب 

 402."غيبتو ما بقي ، ولو بقي عمر الدنيا مل يكن القائم غّبه 

ة والشيعة الزيدية، اىل تبِب نظرية )والية و من ىنا فقد رفض ا٤بتكلموف االماميوف األوائل دعوة ا٤بعتزل   
الفقيو( ُب ظل )الغيبة الكربى( ، استنادا اىل فقداف الفقيو للعصمة والتعيْب من اهلل ، وتعارض نظرية 

   409(.اإل٥بية اإلمامة)والية الفقيو( مع نظرية )

  

ُب ظل الدولة  ابع وا٣بامس،ُب القرنْب الر  كانوا يعيشوف  الشيعة االمامية االثِب عشرية فأرغم على و    
نظرية عصرية سياسية تليب متطلبات ا٢بياة ، وأصروا على  إنتاجاهنم مل يستطيعوا  إال ،البويهية الشيعية

الدولة وحٌب عندما قامت  تكريس نظرية )االنتظار( السلبية وترديدىا ُب ٨بتلف كتبهم الفكرية والفقهية.
قسما من الشيعة ظل يتمسك ٗبوقف االنتظار السليب لإلماـ فاف  الصفوية ُب القرف العاشر ا٥بجري ،

، ويرفض اال٬براط ُب الدولة الصفوية، بالرغم من اإل٥بية( اإلمامةكالزمة من لواـز نظرية )  الغائب ا٤بنتظر،
بناء على نظرية )نيابة الفقهاء العامة عن اإلماـ الغائب( والٍب أجاز لنفسو  يالكر كتأييد الشيخ علي 

                                                                                                                                            

بيت نبيكم فاف لبدوا فالبدوا ، واف استصرخوكم فانصروىم ، تؤجروا ، وال تستبقوىم فتصرعكم البلية  أىلانظروا اىل  -
. 

 .كل راية ترفع قبل راية ا٤بهدي فصاحبها طاغوت يعبد من دوف اهلل   -

 كل بيعة قبل ظهور القائم فاهنا بيعة كفر ونفاؽ وخديعة.  -

كاف مثلو كمثل فرخ طار من وكره قبل اف يستوي جناحاه فأخذه الصبياف   إالواهلل ال ٱبرج أحد منا قبل خروج القائم  -
 فعبثوا بو.

402
 47الصدوؽ، ا٥بداية، ص  - 

409
من كتاب: تطور الفكر السياسي الشيعي، حوؿ ا٤بوقف انظر ا٤ببحث الثاٍل من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث  - 

 السليب من االجتهاد ووالية الفقيو.
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يرى ُب احملاولة ئها إضفاء نوع من الشرعية على الدولة الصفوية. حيث كاف ذلك القسم على ضو 
 اإلماـالكركية انقالبا على أىم أسس النظرية االمامية ، من حيث اشَباط العصمة والنص ُب  -الصفوية 

 400ا٤بعصـو )ا٤بهدي ا٤بنتظر الغائب(. اإلماـ)الرئيس( واستالبا واغتصابا لدور 

و٘بلى ذلك ا٤بوقف السليب من إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة( ُب القرف الثالث عشر ا٥بجري أيضا ُب    
، والذي عاصر األياـ األخّبة للدولة )جواىر الكالـ(صاحب الشيخ ٧بمد حسن النجفي موقف 

انو بنظرية والية العثمانية، ولكنو مل يفكر ُب الثورة عليها وإقامة دولة شيعية خاصة ُب العراؽ، رغم إٲب
نظرا ألنو كاف يؤمن بعدـ إمكانية إقامة الدولة ُب عصر )الغيبة( وإال لظهرت دولة  درجة كبّبة،الفقيو اىل 

توصل النجفي اىل ا٢بق وخرج اإلماـ ا٤بهدي، الذي مل ٱبتف إال بسبب ا٣بوؼ على نفسو. ولذلك 
 409 عصر الغيبة، بل عدـ إمكانيتها.ضرورة االنتظار ، وعدـ جواز إقامة الدولة اإلسالمية ُب 

وقد انعكست نظرية االنتظار السليب لإلماـ الغائب )الثاٍل عشر( على موقف الشيعة االمامية االثِب 
إىل نشوء ظاىرة االنسحاب السياسي  ٩با أدى :)قانوف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر(عشرية من 

شاركة الشعبية ُب التغيّب االجتماعي ، وقد ٛبثل ذلك عند قطاع واسع من الشيعة االمامية ، وضعف ا٤ب
بصورة جلية ُب إحجاـ عدد من الفقهاء الذين تسلموا زماـ ا٤برجعية الشيعية العامة عن خوض العمل 

 404السياسي أو التصدي للظلمة والطواغيت .

                                                 
400

القطيفي ، الذي أفٍب ٕبرمة صالة ا١بمعة خالفا للشيخ الكركي الذي أفٌب  إبراىيموكاف يقود ذلك التيار الشيخ  - 
بإباحتها. و ألف رسالة خاصة ُب حرمة ا٣براج ُب الرد على الشيخ الكركي ، ا٠باىا :) السراج الوىاج لدفع عجاج 

 ٍل( .قاطعة اللجاج ( وأيده ُب ذلك ا٤بقدس االردبيلي الذي كتب )تعليقات على خراجية احملقق الثا

409
مل يأذنوا )األئمة( ٥بم )للفقهاء( ُب زمن الغيبة ببعض األمور  ":من )جواىر الكالـ( قاؿ ُب كتاب القضاءحيث  - 

و٫بو ذلك ٩با يعلموف قصور اليد فيها  وأمراءكجهاد الدعوة احملتاج اىل سلطاف وجيوش   إليهاالٍب يعلموف عدـ حاجتهم 
 ".ظهرت دولة ا٢بق وإالعن ذلك و٫بوه ، 

404
راجع ا٤ببحث الثالث من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بوقف من عملية اإلصالح  - 

 االجتماعي
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ة إقامة ا٢بدود ُب نظرية )االنتظار( الٍب التـز هبا أولئك العلماء ، أيضا ، على مسألكما انعكست     
 405حيث اشَبطوا إقامتها بظهور اإلماـ ا٤بهدي الغائب.)عصر الغيبة( ،

    

وكاد إٝباع الشيعة االمامية االثِب عشرية ينعقد عرب التاريخ على حرمة ا١بهاد االبتدائي ُب )عصر     
العادؿ الذي ال  اإلماـ. فقد اشَبط الشيخ الطوسي ُب :)ا٤ببسوط( ُب وجوب ا١بهاد : ظهور الغيبة(

للقياـ بأمر ا٤بسلمْب  اإلماـبأمره ، وال يسوغ ٥بم ا١بهاد دونو ، أو حضور من نصبو  إالٯبوز ٥بم القتاؿ 
اف "حاضرا ، وقاؿ:  اإلماـظاىرا وال من نصبو  اإلماـ، وقاؿ بعدـ جواز ٦باىدة العدو مٌب مل يكن 

بو اإلٍب ، واف أصاب مل يؤجر واف أصيب   خطأ يستحق فاعلو إماـا١بهاد مع أئمة ا١بور أو من غّب 
واستثُب من ذلك حالة الدفاع عن النفس وعن حوزة اإلسالـ وٝبيع ا٤بؤمنْب إذا دىم  ."كاف مأثوما

 406.ا٤بسلمْب عدو ٱباؼ منو على بيضة اإلسالـ

صر الغيبة ، وإضافة اىل تلك ا١بوانب السياسية الٍب علقها الفقهاء الذين آمنوا بنظرية )االنتظار( ُب ع   
 فقد علقوا أيضا ا١بوانب االقتصادية الٍب ترتبط بالدولة ، كالزكاة وا٣بمس واألنفاؿ وا٣براج وما شابو..

قانوف الزكاة با٤برة ، ولكنهم عطلوا بعض موارد صرفها ، وىي ا٤بوارد الٍب تتعلق بشؤوف وا مل يعطلإال اهنم 
زكاة اف يتوىل إخراجها من مالو وتوزيعها بنفسو ، وذلك ( فقد أجازوا ٤بن وجبت عليو الاإلماـالدولة و )
سهم )سبيل اهلل( و  سهم ا٤بؤلفة قلوهبماسقطوا والنائبْب عنو ، وتعذر إيصا٥با اليو . و  اإلماـعند فقد 

 407.من مصارؼ الزكاة والعاملْب عليها 

متها ُب )عصر الغيبة( ومع سقوط نظرية الدولة ُب الفكر السياسي الشيعي االثِب عشري ، وٙبرَل إقا   
مع موضوع الزكاة من ثالثة جوانب ، فأوجبوا الزكاة من ناحية ، وأمروا ا٤بكلفْب بإخراجها الفقهاء تعامل 

                                                 
405

 قاؿقد و راجع ا٤ببحث الرابع من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بوقف من إقامة ا٢بدود.  - 
لسلطاف الزماف ا٤بنصوب  إال إقامتهاد .. فليس ٯبوز ألحد ا٢بدو  إقامة أما "( :084ص  ُب :)النهاية الشيخ الطوسي

 .  "، وال ٯبوز ألحد سواٮبا إقامتها على حاؿ إلقامتها اإلماـمن نصبو  أومن قبل اهلل تعاىل 

 

406
، ٤بزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث ا٣بامس من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من 089الطوسي، ا٤ببسوط، ص   - 

 نشور ُب طبعات أخرى.ىذا الكتاب، ا٤ب

407
 ٤بزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث السادس من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بوقف من الزكاة - 
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وتوزيعها بأنفسهم لعدـ وجود اإلماـ الشرعي ، من ناحية ثانية ، واسقطوا حصص العاملْب عليها 
 وا٤بؤلفة قلوهبم وا١بهاد ، من ناحية أخرى .

وىكذا  ُب )السرائر(  إدريسىكذا فعل ابن ٞبزة ُب )الوسيلة اىل نيل الفضيلة (، وىكذا قاؿ ابن    
ا٤بقداد بن عبد و  ( و )ا٤بختصر النافع(  اإلسالـاحملقق ا٢بلي ٪بم الدين جعفر بن ا٢بسن ُب )شرائع أفٌب 

 .اهلل السيوري ا٢بلي ُب :)كنز العرفاف ُب فقو القرآف(

الشاه )طهماسب( اإلجازة ُب  وإعطاء،  الشيعية ة احملقق الكركي للدولة الصفويةوبالرغم من رعاي  
انو التـز بنظرية :)التقية واالنتظار( واسقط ُب  إالا٤بهدي ،  اإلماـا٢بكم نيابة عنو باعتباره نائبا عن 

   ١بهاد. مع ا٢باجة اىل ا إالوالساعي والغازي حاؿ الغيبة ،  قلوهبم )جامع ا٤بقاصد( سهم ا٤بؤلفة

أما ُب موضوع األنفاؿ الٍب ينص القرآف الكرَل على أهنا هلل وللرسوؿ، فيعتقد الشيعة االمامية أهنا   
ُب حياتو ، وال ٰبق ألحد اف  لإلماـ القائم مقامو من بعده، خالصة لو كما كانت خالصة للرسوؿ )ص(

بأذف اإلماـ العادؿ ، فمن عمل فيها بأذنو فلو أربعة أٟباس ا٤بستفاد منها  إاليعمل ُب شيء من األنفاؿ 
ا٣بمس. و٤با كاف )اإلماـ العادؿ( ُب ا٤بصطلح االمامي يعِب : )اإلماـ ا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل  ولإلماـ

مد بن ىو )اإلماـ الثاٍل عشر ا٤بهدي ٧ب ػى 062تعاىل ( وانو منذ وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري سنة 
وغاب بعد ذلك اىل اليـو ، فانو يصبح : ا٤بالك ا٢بقيقي  ػى 055ا٢بسن العسكري ( الذي ولد سنة 

على ا٤بغاًل  لألنفاؿ ، وكذلك ا٤بالك ا٢بقيقي للخمس، وىو قانوف خاص غّب الزكاة يفرضو الشيعة
السبيل من بِب  وأبناءساكْب ولليتامى وا٤ب ولإلماـعليهم تقدٲبو هلل وللرسوؿ  ، ويعتقدوف افأيضاواألرباح 

ىو ىاشم ، واف سهم اهلل والرسوؿ وذي القرىب ٯبب تقدٲبو لإلماـ )الذي ٲبثل ذوي القرىب ( والذي 
 وأبناء)اإلماـ ا٤بهدي ا٤بنتظر ( كما ٯبب إعطاؤه األسهم الثالثة األخرى: اسهم اليتامى وا٤بساكْب  ـاليو 

 408من بِب ىاشم . السبيل ، لكي يوزعها على األصناؼ الثالثة 

وقد أدى االلتزاـ بنظرية )االنتظار( اىل الوقوع ُب أزمة حادة ُب موضوع ا٣بمس واألنفاؿ ُب )عصر   
الغيبة( ، فمن جهة : اف اإلماـ ا٤بهدي ىو الشخص الوحيد صاحب ا٣بمس واألنفاؿ ، والذي ٰبق لو 

 أيةألداء حقوقو ، كما ال توجد استالمها وتوزيعها ، ومن جهة أخرى : ال سبيل اىل الوصوؿ اليو 
ومن ىنا فقد احتار الفقهاء ُب حكم   نصوص منو ُب مسالة توزيعها والتصرؼ فيها ُب ظل الغيبة.

قد اختلف قـو من أصحابنا ُب ذلك عند الغيبة ،  "ا٣بمس واألنفاؿ ، وقاؿ الشيخ ا٤بفيد ُب :)ا٤بقنعة(:
                                                 

408
   065راجع: الطوسي، النهاية ، ص  - 
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فرض إخراجو ، لغيبة اإلماـ ، وما تقدـ من الرخص فمنهم من يسقط  وذىب كل فريق منهم اىل مقاؿ:
و بعضهم يوجب كنزه ، ويتأوؿ خربا ورد :) اف األرض تظهر كنوزىا عند ظهور اإلماـ  فيو من األخبار .

وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء  قاـ دلّو اهلل على الكنوز فيأخذىا من كل مكاف(. إذا، وانو )ع( 
وبعضهم يرى عزلو لصاحب األمر ، فاف خشي إدراؾ ا٤بوت قبل  الشيعة على طريق االستصحاب.

وّصى  وإالقيامو ..  أدرؾظهوره وّصى بو اىل من يثق بو ُب عقلو وديانتو حٌب يسلم اىل اإلماـ ، ٍب اف 
وىذا القوؿ  الزماف . إماـبو اىل من يقـو مقامو ُب الثقة والديانة، ٍب على ىذا الشرط اىل اف يظهر 

ٝبيع ما تقدـ ، ألف ا٣بمس حق لغائب مل يرسم فيو قبل غيبتو ر٠با ٯبب االنتهاء اليو  عندي أوضح من
وجود من انتقل با٢بق اليو ، وٯبري ذلك  أو، والتمكن من إيصالو اليو  إيابوفوجب حفظو اىل وقت 

لى ٦برى الزكاة الٍب يعدـ عند حلو٥با مستحقها فال ٯبب عند ذلك سقوطها ، وال ٰبل التصرؼ فيها ع
الوصية اىل من يقـو بإيصا٥با اىل مستحقها من  أوحسب التصرؼ ُب األمالؾ ، وٯبب حفظها بالنفس 

اختلف أصحابنا ُب ىذا الباب لعدـ ما يلجأ اليو من صريح  وأضاؼ:"إ٭با ."الزكاة من األصناؼ أىل
 409. "األلفاظ 

 ظهور عدد من األقواؿ اىلوقد أدت ىذه ا٢بّبة والغموض ُب موضوع ا٣بمس ُب )عصر الغيبة(    
عزلو  أوإلقائو ُب البحر  أودفنو ُب األرض  أوالغريبة ا٤بنافية للعقل والقرآف من قبيل إسقاط ا٣بمس 

وفقهاء آخروف عرب التاريخ، بينما  والوصية بو اىل يـو ظهور ا٤بهدي ، وىو الرأي الذي اختاره ا٤بفيد
  492ة ُب )زماف الغيبة(..ذىب فقهاء آخروف اىل ٙبليل ا٣بمس وإباحتو للشيع

وذلك ُب أعقاب سقوط الدولة وكانت صالة ا١بمعة ىي ا٤بعقل األخّب الذي تأثر بنظرية )االنتظار(  
ومل يكن ليحدث ُب أمر ىذه الصالة العظيمة من جديد لوال البويهية ُب أواسط القرف ا٣بامس ا٥بجري. 

حيث حصروا  "العادؿ "اإلماـ أو "اإلماـ":حوؿ كلمة ،التفسّب الذي راج عند بعض الفقهاء االمامية
ا٤بعصـو غائب ُب ىذا العصر ، واف من  اإلماـ. و٤با كانوا يقولوف : اف  "ا٤بعصـو "اإلماـ: ػمعناىا ب

شروط صالة  أحدالفقهاء بافتقاد  أولئك، فقد قاؿ  إذنو أو اإلماـشروط إقامة صالة ا١بمعة حضور 

                                                 
409

 46ا٤بفيد، ا٤بقنعة، ص  - 

من ىذا الكتاب، ا٤بنشور ُب طبعات ٤بزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث السابع من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث  -492
 964و  956أخرى سابقة. وراجع أيضا: جواىر الكالـ للشيخ ٧بمد حسن النجفي، كتاب ا٣بمس، ص 
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بعدـ وجوب صالة  أوٕبرمة وا ونتيجة لذلك قال .ا٤بعصـو ا٤بهدي ا٤بنتظر اإلماـا١بمعة ، وىو إذف 
 499 ا١بمعة ُب )عصر الغيبة( .

العلماء الذين  أولئكوقد سار كثّب من الفقهاء الالحقْب بعد ذلك ، واىل يومنا ىذا ، على خطى    
 اىلا٤بهدي ا٤بنتظر( ، وانتهوا وفسروا كلمة )األماـ العادؿ( باإلماـ ا٤بعصـو ) اإلماـاشَبطوا العدالة ُب 

تعطيل صالة ا١بمعة ُب عصر الغيبة ، انسجاما مع نظرية )االنتظار( الٍب ٙبـر إقامة الدولة اإلسالمية 
 لغّب األئمة ا٤بعصومْب ا٤بعينْب من قبل اهلل تعاىل.

غيبة  اىل - ةالصفحات السابقكما رأينا ُب   -ا٤بهدي الغائب(  لإلماـقد أدت نظرية )االنتظار إذف ف  
الدولة ُب  وإقامةالشيعة االمامية أنفسهم عن مسرح ا٢بياة السياسية ، وذلك بتحرَل العمل السياسي 

الَباجع عن الفكر االمامي ا٤بتصلب والتخلي عن نظرية اىل )عصر الغيبة( ، ٩با أدى بكثّب من العلماء 
 اب االجتهاد.االنتظار ا٤بتشددة ، وكانت أوؿ خطوة ُب ىذا الطريق ىي فتح ب

وكاف االجتهاد ٧برما ُب الفكر االمامي الذي كاف ٰبصر العمليات التشريعية ا١بديدة ُب )األئمة     
ا٤بعصومْب ( . ولذلك فقد كانت ا٤بدرسة االمامية القدٲبة اخبارية ٙبـر االجتهاد خارج النصوص ، 

جتهادي( يدور داخل النصوص فَبة طويلة بعد )الغيبة( ، وكاف منتهى العمل )اال اىلوظلت ىكذا 
والَبجيح فيما بينها ومعرفة العاـ وا٣باص وا٤بطلق وا٤بقيد وما شابو ، وكانت فتاوى العلماء ، كعلي بن 

 بابويو الصدوؽ ، ٦برد نصوص روايات معتربة لديهم .

مصدر العلم ": ػولكن بعد القوؿ بغيبة )األماـ الثاٍل عشر( ومرور مدة طويلة على انقطاع االتصاؿ ب    
وحدوث مسائل جديدة تستوجب اإلجابة عليها ، بدأ موقف االمامية من )االجتهاد( يتطور ..  "اإل٥بي

ويتغّب ، واضطروا لفتح باب االجتهاد والقوؿ ٔبواز القياس. وكاف أوؿ من قاؿ بذلك ُب أواسط القرف 
خ ا٤بفيد ُب بداية القرف ا٣بامس ٍب جاء الشي .الرابع ىو ا٢بسن بن عقيل العماٍل ، ا٤بعاصر للكليِب 

ا٥بجري ليمارس )االجتهاد( مع تلميذيو السيد ا٤برتضى والشيخ الطوسي ويؤسسوا بذلك ا٤بدرسة 
 490األصولية الٍب شقت طريقها ُب ا٢بياة منذ ذلك ا٢بْب.
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٤بزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث الثامن من الفصل األوؿ من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بنشور ُب طبعات  - 
 أخرى سابقة.
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جع ا٤ببحث األوؿ من الفصل الثاٍل من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بنشور ُب للمزيد من التفاصيل را - 

 طبعات أخرى سابقة.
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، ومأل الفراغ التشريعي الذي حدث  األزمةقد كاف فتح باب االجتهاد خطوة كبّبة للخروج من و     
للشيعة االمامية بعد وفاة األماـ ا٢بسن العسكري وغيبة أو افتقاد األماـ الثاٍل عشر ، وذلك ُب ظل 
القوؿ ٕبصر العمل التشريعي باألئمة ا٤بعصومْب الذين يرتبطوف ٗبصادر العلم اإل٥بي ا٢بقيقي ، وعدـ 

عرفة األحكاـ الشرعية . وقد الطرؽ الظنية واإلمارات كالقياس واالجتهاد وما شابو ، ٤ب اىلجواز اللجوء 
التحرر من نظرية )التقية واالنتظار( و إعادة النظر ُب كثّب من  اىلأدى فتح باب االجتهاد بالشيعة 

أبواب الفقو ا٤بعطلة بسبب نظرية )الغيبة( ، و مالحقة التطورات واإلجابة على ا٤بسائل ا٢بادثة ، كما 
ي والتخلي عن اشَباط العصمة والنص والساللة العلوية حدوث تطورات جذرية ُب الفكر االمام اىلأدى 

ا٢بسينية ُب األماـ ، والقوؿ ٔبواز ا٢بكومة لغّب ا٤بعصـو أو وجوهبا ، واستنباط نظرية )والية الفقيو( 
  .مسرح ا٢بياة اىلوغّبىا من النظريات الٍب أعادت الشيعة 

ُب مطلع القرف ا٣بامس ا٥بجري ، وىو فتح اىل جانب العمل العظيم الذي قاـ بو الفقهاء االمامية و   
باب االجتهاد ، قاموا أيضا باستنباط نظرية أو فرضية كاف ٥با دور كبّب ُب مستقبل الفكر السياسي 

حيث   . خاصة ُب ٦باؿ القضاء،االمامي ، وىي:) فرضية النيابة الواقعية للفقهاء عن األماـ ا٤بهدي (
ٚبلي االمامية عن شرط العصمة والنص ُب  اىلور الزماف وأدت فتحت ىذه الفرضية نافذة تطورت مع مر 

ماـ ، وبالتايل التخلي عن االلتزاـ بنظرية )التقية واالنتظار لالماـ الغائب( والقوؿ بنظرية )والية الفقيو( إلا
. 

 ومن ا٤بعلـو اف القضاء يعترب من أىم أعماؿ الدولة ، و٤با كاف الشيعة االمامية ٰبصروف الدولة    
الشرعية ُب الدولة الٍب يقودىا )األماـ ا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل( فاهنم قد حرموا ٩بارسة القضاء لغّب 

ماـ ا٤بعصـو ، ولكنهم رووا عدة روايات ٘بيز للفقهاء الشيعة ٩بارسة ذلك بالنيابة عن )األئمة إلا
 مثل: ا٤بعصومْب(.

رجل منكم قد روى  اىلانظروا "لٍب يقوؿ فيها :مقبولة عمر بن حنظلة عن األماـ الصادؽ )ع( ا - 9 
  . "قد جعلتو عليكم حاكما فإٍلفارضوا بو حكما  أحكامناحديثنا ونظر ُب حاللنا وحرامنا وعرؼ 

انظروا آيل رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا "مشهورة أىب خدٯبة عن األماـ الصادؽ أيضا : - 0
  .  "فاجعلوه بينكم قاضيا فتحاكموا اليو

ذونات العامة الصادرة ُب عهد حضور األئمة ، وا٢بكم ٔبواز ٩بارسة القضاء ألوقد ًب استعارة ىذه ا    
ُب عهد )الغيبة( للفقهاء من الشيعة ، وذلك للتشابو بْب ا٢بالتْب وىو عدـ سيطرة األئمة و٩بارستهم 

 .للحكم ، وحل الشيعة االمامية بذلك مشكلة القضاء ُب عصر الغيبة
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فقاؿ ُب   من تلك الروايات :) فرضية النيابة الواقعية عن األماـ ا٤بهدي(.استنبط الشيخ ا٤بفيد  قدو     
" النظر ُب القضاء مع اإلمكاف  )الفقهاء( اف األئمة قد فوضوا اليهم:"كتاب ا٢بدود(   ،:)ا٤بقنعة كتاب

 فإ٭باو ُب ظاىر ا٢باؿ ، ومن تأمر على الناس من أىل ا٢بق بتمكْب ظامل لو وكاف أمّبا من قبل وأضاؼ:"
ىو أمّب ُب ا٢بقيقة من قبل )صاحب األمر( الذي سوغو ذلك وأذف لو فيو دوف ا٤بتغلب من أىل 

 499. "الضالؿ

 -الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) و  ( ىػ 999 -ا٤بقدس االردبيلي ) فقهاء آخروف ك قاؿىكذا و   
بضرورة افَباض النيابة عن اإلماـ الثاٍل عشر  ( ىػ 9066 -والشيخ ٧بمد حسن النجفي )  ( ىػ 9007

ُب األبواب األخرى آرائهم عن ىذه ُب باب ا٢بدود متميزة الغائب لدى تويل القضاء، وكانت آراؤىم 
الٍب كانوا يلتزموف فيها بنظرية :)التقية واالنتظار( ، وكانت وسيلة كربى ساعدهتم على ا٣بروج من سائر 

الٍب اقَبح بعض العلماء افَباضها عند إجبار ا٢باكم  "فرضية النيابة ا٢بقيقية "ا٤برافق األخرى ، وكانت 
الظامل للفقيو أو لغّبه على إقامة ا٢بدود ، قاعدة أساسية لتطوير نظرية )النيابة العامة( و )والية الفقيو( 

 .فيما بعد

 -تبعا لذلك  -بة ، وٙبدد إذا كانت نظرية :)التقية واالنتظار( ٙبـر الثورة والدولة ُب عصر الغيو     
قانوف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر با٤براتب الدنيا القلبية واإلعالمية ، وترفض استخداـ القوة ا٤بؤدية 
إىل ا١برح أو القتل ُب غياب دولة )اإلماـ ا٤بهدي( الشرعية الوحيدة ا٤بمكنة .. فاف االلتزاـ هبذه النظرية 

اف يبدو صعبا جدا ، ومن ىنا فقد ٚبلى الشيعة عمليا وتدرٯبيا عن نظرية ُب عصر الغيبة و٤بدة طويلة ك
واخذوا يبنوف دو٥بم ا٤بستقلة ىنا وىناؾ . وكاف ال بد اف يطور الفقهاء قانوف األمر  (:)التقية واالنتظار

وؿ من با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ، وٱبففوا من الشروط التعجيزية الٍب ٙبوؿ دوف تنفيذه . ورٗبا كاف أ
حاوؿ ا٣بروج من كهف الغيبة ُب ٦باؿ األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ىو السيد ا٤برتضى الذي نقل 
عنو الطوسي ُب:)االقتصاد( قولو ٔبواز ٩بارسة القتل وا١برح ُب سبيل األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر 

 ُب عصر الغيبة بال حاجة إىل استئذاف اإلماـ.

)السرائر( ، صاحب  و ٧بمد بن إدريس ٞبزة بن عبد العزيز الديلمي )سالر(  وقد تبعو بعد ذلك   
   ، وآخروف.الشيخ ٧بمد حسن الفيض الكاشاٍل، و ا٤بقدس االردبيلي ، و العالمة ا٢بلي وٰبٓب بن سعيدو 
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واز ومع تبلور نظرية )النيابة العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي ( أو )والية الفقيو( فقد قوي القوؿ ٔب   
 ."نائب اإلماـ "القتل وا١برح ُب األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ، بإذف الفقيو الويل أو

ا١بهاد االبتدائي ، فانو بالرغم من موضوع ُب  أمااألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر ، ٦باؿ ىذا ُب   
األخّبة وُب كثّب من اجملاالت ، ٙبرر الفقهاء الشيعة االمامية من نظرية :)التقية واالنتظار( خالؿ القروف 

فاف ا٤بوقف العاـ ظل سلبيا ومل ٰبدث تطور يذكر إال ُب السنوات األخّبة . ومل أجد من يتحدث عن 
يقوؿ بنظرية )والية الفقيو( كاف جواز ا١بهاد ُب عصر الغيبة سوى السيد ٧بمد ا٢بسيِب الشّبازي الذي  

.494 

ة خطوة أخرى اىل األماـ، على طريق التحرر من نظرية انتظار وقد تقدـ الشيعة االمامية االثنا عشري  
وقد ًب اإلماـ الغائب )الثاٍل عشر(، وذلك عرب تطوير حكم ا٣بمس من اإلباحة اىل الوجوب.  

 خطوة .. خطوة .. ُب وقت مبكر ،القوؿ باإلباحة االنسحاب من 

مع القوؿ بدفنو أو االحتفاظ بو  وكانت ا٣بطوة األوىل ىي القوؿ بوجوب ا٣بمس ُب عصر الغيبة ،   
 حٌب ظهور ا٤بهدي ، أو االيصاء بو بعد ا٤بوت من واحد إىل واحد حٌب يـو الظهور.

ٍب  وكانت ا٣بطوة الثانية ىي القوؿ بتسليم ا٣بمس إىل الفقهاء لالحتفاظ بو حٌب ظهور اإلماـ ا٤بهدي.  
 القوؿ ٔبواز قيامهم بتوزيعو بأنفسهم على احملتاجْب.

( بثورة ُب باب ا٣بمس عندما سلب حق ا٣بمس ىػ9497 – 9999)  وقاـ الشيخ حسن الفريد    
من اإلماـ ا٤بهدي لغيبتو وعدـ قيامو ٗبهاـ اإلمامة ، وقاؿ بضرورة قياـ واحد من الناس باستالـ ا٣بمس 

يعْب للقياـ بو  وتوزيعو من باب ا٢بسبة ، ألنو من األمور ا٢بسبية الٍب ال ٧بيص عن وقوعو ُب ا٣بارج ومل
 495. ُب غيبة اإلماـ شخص أو صنف خاص

                                                 

494
لثاٍل من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب، ا٤بنشور ُب للمزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث الثالث من الفصل ا - 

 طبعات أخرى سابقة.

495
اف مقتضى القاعدة سقوط النصف الذي ىو لإلماـ )ع( إذ "(:86-89ص  ) رسالة ُب ا٣بمسُب  قاؿحيث  - 

ده باإلمامة ال ال ريب انو إ٭با استحق ذلك ٕبق الرئاسة واإلمامة ، ولذا ينتقل ىذا ا٢بق ٗبوتو إىل اإلماـ الذي يقـو بع
ال وأضاؼ:" ."إىل ورثتو ، فإذا غاب عن الناس ومل يقم باإلمامة انتفت رئاستو خارجا ، وينتفي حقو بانتفاء موضوعو

 ػإشكاؿ ُب وجوب إيصاؿ نصف ا٣بمس الذي لإلماـ )ع( إليو أو إىل وكيلو ُب زماف ا٢بضور ... وبعد غيبتو اف قلنا ب



 180 

ومع تطور نظرية والية الفقيو كاف ال بد اف يتطور حكم صالة ا١بمعة، ويتغّب من التحرَل اىل     
الوجوب أو ا١بواز. فقد حاوؿ عدد من الفقهاء التحرر من نظرية )االنتظار( الٍب كانت تشَبط إذف 

وال يشَبط لذلك أية دة اىل القرآف الكرَل الذي يأمر بإقامتها بصورة مطلقة اإلماـ ا٤بعصـو الغائب، والعو 
( الغائب .  شروط ، وال يربطها باإلماـ )ا٤بعصـو

فقد قاـ  .ٙبرَل إقامتها ُب عصر الغيبة إٝباع الشيعة االمامية على:ابن إدريس ا٢بلي رغم ادعاء و     
كاف احملقق ا٢بلي أوؿ من حاوؿ ا٣بروج من نظرية  رٗباو عدد من الفقهاء بنقض ا٤بوقف السليب منها، 

كسر و  496باستحباب إقامتها عند إمكانية االجتماع. )االنتظار( ُب باب صالة ا١بمعة ، حيث قاؿ
 .حاجز اإلٝباع ا٤بدعى على التحرَل بذلك 

لماء فيها ، وجد بعض العا٥بجريْبُب القرف السابع والثامن  ومع بروز نظرية )نيابة الفقيو العامة (   
٨برجا للهروب من نظرية )االنتظار( فقالوا ٔبواز إقامة الفقهاء للجمعة باعتبارىم نوابا عامْب لإلماـ 

وىو ما مهد السبيل أماـ فقهاء آخرين ليقولوا بالوجوب، خاصة بعد قياـ الدولة الصفوية ُب  .ا٤بهدي
 بالد فارس.

من عقدة )إذف األماـ( ُب وجوب صالة ا١بمعة ، (  اف يتحرر ىػ 965 -حاوؿ الشهيد الثاٍل )  و    
ُب   ماـ ، واف يسقط ذلك ُب عصر الغيبة ، من األساس ، وانتقد إلواف ٰبصر ذلك ُب زماف حضور ا

حالة التقليد األعمى وهتدَل الدين بالشبهات ، وشّن ىجوما عنيفا  ، حوؿ ضرورة صالة ا١بمعةلو رسالة 
اتفق  وقاؿ:" عة ، واشتكى ٕبرقة وحسرة من القائلْب بتحرٲبها ، على الذين يتهاونوف ُب صالة ا١بم

علماء اإلسالـ ُب ٝبيع اإلعصار وسائر األمصار واألقطار على وجوب صالة ا١بمعة على األعياف ُب 

                                                                                                                                            

ونيابتو العامة عن اإلماـ ، كاف للفقيو الوالية على ذلك ، واف مل نقل بواليتو إال ُب : ) والية الفقيو( على اإلطالؽ 
باب القضاء واإلفتاء فال بد اف يقـو بو واحد من باب ا٢بسبة ألنو من األمور ا٢بسبية الٍب ال ٧بيص عن وقوعو ُب 

لوظائف الٍب يقـو هبا آحاد الناس ، ا٣بارج ، ومل يعْب للقياـ بو ُب غيبة اإلماـ شخص أو صنف خاص ، وليس من ا
بل من األمور الٍب ال بد اف يقـو هبا ا٢باكم .. فاف .. الفقيو ا١بامع للشرائط ىو الذي ينبغي اف يقـو بو وانو القدر 
ا٤بتيقن ٩بن يصح منو القياـ بو وتوزيع ا٣بمس على أىلو ، فال بد اف يقـو بو الفقيو .. من باب ا٢بسبة ، واف شئت 

اف للفقيو الوالية على صرؼ ا٣بمس على أىلو ، ولكن واليتو على ذلك مل تستفد من الكتاب والسنة بل من  قلت :
دليل ا٢بسبة والضرورة .. يعِب : اف الضرورة الدينية ىي الٍب كشفت كشفا قطعيا عن واليتو على ذلك .. و٩با ذكرنا 

 ذلك فيما مل يشملو أخبار التحليل . ٲبكن اف يستكشف : اف لو والية التحليل إذا اقتضت الضرورة

496
 96، ص  ا٤بختصر النافع - 
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ومع ذلك فا٢بث على فعلها واألمر بو بضروب التأكيد ُب  …ا١بملة ، وإ٭با اختلفوا ُب بعض شروطها 
 497".يوجد مثلو ُب فريضة البتةالكتاب والسنة ال 

التحرر من نظرية : )االنتظار( ، وذلك سبيل قاـ الشهيد الثاٍل ٖبطوة كبّبة ٫بو األماـ ُب ىكذا و    
 .لغّب الفقيو حٌب ٯبابو إقامة صالة ا١بمعة ُب عصر الغيبةإبتحليلو أو 

ىنا  ا١بمعة يقيموف صالة الشيعة االمامية االثنا عشرية بدء ،منذ إقامة ا١بمهورية اإلسالمية ُب إيراف و   
  بشكل واسع.  وىناؾ

  

 تطور النظرايت السياسية الشيعية يف عصر الغيبة

( الٍب وقع هبا االمامية، ا٤بهديلخروج من أزمة :)االنتظار لإلماـ جريئة ل٧باوالت  لقد كانت تلك     
. وقد ٪بحوا فيها ماـ ا٤بعصـو الغائب إلوجود اوافَباض  ـ ،ماإلنتيجة قو٥بم باشَباط العصمة والنص ُب ا

األمر با٤بعروؼ والنهي ٩بارسة باب االجتهاد والسماح بتنفيذ ا٢بدود و  فتح٪باحا كبّبا حيث استطاعوا 
ا٣بمس والزكاة وإجازة أو إٯباب صالة ا١بمعة ُب )عصر الغيبة( ، تلك األمور الٍب أداء عن ا٤بنكر و 

ا٢باكم الشرعي الوحيد الذي ٰبق لو إقامة الدولة "ماـ ا٤بهدي( إلاية انتظارا ٣بروج )اٝبدوىا ُب البد
 . "اإلسالمية

بابا ، وجزءا .. فجزءا .. ولكنها مل ترَؽ لتعاِب  وقد كانت تلك احملاوالت متفرقة ومتدرجة بابا ..   
ساس. ومع ذلك فقد ا٤بشكلة من جذرىا ، حيث مل تبحث موضوع )اإلمامة ( و ) الغيبة( من األ

حاوؿ العلماء تطوير نظرية سياسية بديلة عن اإلمامة واإلماـ ا٤بهدي ، وذلك بافَباض النيابة الواقعية أو 
ُب  الٍب ولدت . وقد تطورت ىذه النظرية البسيطة االفَباضيةُب ٦باؿ ا٢بدودماـ الغائب إلا٢بقيقية عن ا

متكاملة ُب هناية القرف الرابع عشر ٙبت اسم )والية  بداية القرف ا٣بامس ا٥بجري لتصبح نظرية سياسية
 الفقيو(.

 نظرية : )النيابة ادللكية (  

بينما كانت نظرية )النيابة العامة( تنمو ببطء وبصورة جزئية و٧بدودة ، على أيدي علماء ا٢بلة وجبل و    
مامي.. اإلعامل ُب القرف السابع والثامن ا٥بجريْب ، كاف الواقع الشيعي السياسي يتطور بعيدا عن الفكر 

                                                 
497

 ٤بزيد من التفصيل راجع ا٤ببحث السادس من الفصل الثاٍل من ا١بزء الثالث من ىذا الكتاب - 
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 اىل ػى798اما من سنة حيث انفجرت ثورة )السربدارية( ُب نيسابور ، وأقامت دولة دامت ٟبسْب ع
 ، كما قاـ الشيعة بتأسيس دولة ٥بم ُب مازندراف وخوزستاف وجنوب العراؽ. ػى780سنة 

بن صفي الدين بن حيدر  إ٠باعيل ٍب انفجرت حركة جديدة ُب تربيز على أيدي الصفويْب  بقيادة    
 .رية سياسية شيعية شرعية، اال انو كاف يفتقد اىل نظ ػى 927الذي أعلن قياـ الدولة الصفوية  سنة 

 حيث مل تكن نظرية النيابة العامة للفقهاء االفَباضية، قد تطورت بعد اىل مستوى إقامة الدولة.

وعندما أراد الصفويوف التحرؾ العسكري إلقامة دولة خاصة هبم.. وجدوا نظرية االنتظار غّب معقولة    
وبالرغم من اهنم كانوا منذ فَبة قد أعلنوا  طموحهم وٙبركهم.. أماـوال واقعية ، وتشكل حجر عثرة 

التمسك با٤بذىب االمامي االثِب عشري ، إال اهنم ُب ا٢بقيقة مل يستوعبوا نظرية )اإلمامة اإل٥بية( الٍب 
نظرية تارٱبية ، ورفضوىا عمليا .. حيث أجازوا  اىلماـ ، وحولوىا إلتشَبط العصمة والنص ُب ا

منصوص عليهم من اهلل ، اف يستولوا على ا٤بلك ويقوموا ٗبهاـ اإلمامة لزعمائهم وىم غّب معصومْب وال 
مويوف والعباسيوف والعثمانيوف . و مل يصعب عليهم االلتفاؼ على نظرية االنتظار األٛباما كما فعل 

 و٘باوزىا. 

جارب بن صفي الدين( عن الت إ٠باعيلواختلفت ٘بربة الدولة الصفوية ُب مرحلتها األوىل )أياـ الشاه  
السياسية الشيعية السابقة كالدولة البويهية والسربدارية وا٤برعشية وا٤بشعشعية ، ُب اف ىذه التجارب  
كانت دوال سياسية ٕبتة ، أي غّب أيديولوجية ، بينما حاولت الدولة الصفوية تقدَل نفسها كدولة 

انت تشكل تطورا انقالبيًا ُب كلذلك فإهنا  عقائدية ومرتبطة باألئمة االثِب عشر بصورة روحية غيبية. و 
 سدة ا٢بكم والسلطنة. اىلالفكر السياسي الشيعي ، نقل الشيعة من نظرية االنتظار السلبية االنعزالية 

، أو تطور على يديو ، فكر سياسي جديد حاوؿ االلتفاؼ على فكر )التقية  إ٠باعيلوقد طور الشاه 
حب الزماف : ا٤بهدي ا٤بنتظر ( بالثورة وا٣بروج ضد واالنتظار( فادعى ذات يـو انو اخذ إجازة من )صا

أمراء الَبكماف الذين كانوا ٰبكموف إيراف ، وبينما كاف ذات يـو مع ٦بموعة من رفقائو الصوفية خارجْب 
للصيد ُب منطقة تربيز ، مروا بنهر ، فطالبهم بالتوقف عنده وعرب ىو النهر ٗبفرده ودخل كهفا .. ٍب 

لقد حاف  "اخرب رفقاءه انو شاىد ُب الكهف ) صاحب الزماف ( وانو قاؿ لو:خرج متقلدا بسيف ، و 
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وقت ا٣بروج وانو امسك ظهره ورفعو ثالث مرات ووضعو على األرض وشد حزامو بيده ووضع خنجرا 
 498."اذىب فقد رخصتك "ُب حزامو وقاؿ لو:

و على القياـ وإعالف الدولة وادعى بعد ذلك انو شاىد األماـ علي بن أىب طالب )ع( ُب ا٤بناـ وانو حث
يعترب  إ٠باعيلوبناء على ذلك فقد كاف الشاه   وذلك ُب ٧باولة للتحرر من نظرية االنتظار. الشيعية.

 499. "نائب اهلل وخليفة الرسوؿ واألئمة االثِب عشر و٩بثل األماـ ا٤بهدي ُب غيبتو" نفسو 

بروز التجربة الصفوية نتيجة الفراغ السياسي الذي كاف يهيمن على الشيعة ُب ظل نظرية  وقد كاف    
 االنتظار السلبية االنعزالية ، ُب تلك األياـ. 

و٤با كانت دعاوى الشاه إ٠باعيل بالنيابة وا٣بالفة عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب خطّبة، ومنافسة لدور    
احملقق علي بن ا٢بسْب بن عبد العايل الكركي  الذي طور نظرية الشيخ الفقهاء الشيعة، فقد تصدى لو 

نظرية سياسية  اىلنظرية جزئية ٧بدودة غّب سياسية .. من )النيابة العامة للفقهاء عن األماـ ا٤بهدي( 
وادعى بأنو نائب اإلماـ ا٤بهدي وانو صاحب ا٢بق الشرعي الوحيد ُب ا٢بكم. واستطاع اف يؤثر متقدمة، 

طهماسب بن إ٠باعيل فيدفعو للتسليم ٗبكانتو كنائب عاـ عن اإلماـ ا٤بهدي، وطلب على الشاه 
 442اإلجازة منو ٤بمارسة السلطة.

لقي ٙبالف الشيخ الكركي مع الدولة الصفوية معارضة شديدة من قبل عدد كبّب من العلماء  وقد   
د أمْب االسَبابادي وا٤بال ٧بمد كالشهيد الثاٍل وا٤بقدس االردبيلي والشيخ إبراىيم القطيفي وا٤بال ٧بم

طاىر القمي ، وغّبىم من الفقهاء ، وذلك ألف نظرية )النيابة العامة( مل تكن قد تطورت لتحل ٧بل 
                                                 

498
، طبع مركز ٙبقيقات فارس إيراف وباكستاف، إسالـ آباد. وعامل آراي صفوي، 88تاريخ الشاه إ٠باعيل، ص  - 

 64ص 

499
 09و 06راجر سيوري، إيراف ُب العصر الصفوي، ص  - 

442
٤با قدـ الشيخ الكركي آيل اصفهاف وقزوين  "يقوؿ السيد نعمة اهلل ا١بزائري ُب صدر كتابو )شرح غوايل اللئايلء(: - 

أحق با٤بلك ألنك النائب عن األماـ ،  أنتُب عصر السلطاف العادؿ طهماسب مّكنو من ا٤بلك والسلطاف وقاؿ لو: 
٭با أكوف من عمالك ، أقـو بأوامرؾ ونواىيك وقد أعطى الكركي الشاه طهماسب إجازة ٢بكم البالد بالوكالة عن وإ

و٤بزيد من التفصيل راجع:  نفسو باعتباره نائبا عن األماـ ا٤بهدي ، ولقبو الشاه بنائب األماـ وعينو )شيخا لإلسالـ( .
 من ىذا الكتاب، ا٤بنشور ُب طبعات أخرى سابقة. ا٤ببحث الثاٍل من الفصل الثالث من ا١بزء الثالث
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نظرية:)اإلمامة اإل٥بية( وإ٭با كانت ال تزاؿ ٧بدودة وجزئية ، وتقتصر على الفتيا وتنفيذ بعض األمور 
 االجتماعية واالقتصادية والعبادية. 

 

ذلك فاف نظرية )إجازة ا٤بلوؾ ( مل ٛبنح نظاـ ا٢بكم الشرعية الكاملة ، حيث ظل الفقهاء يعتربوف  ومع 
ا٤بلوؾ غاصبْب ٢بق اإلمامة ا٣باص باألئمة ا٤بعصومْب ا٤بعينْب من قبل اهلل تعاىل، وظل عامة الفقهاء حٌب 

)االنتظار( ُب عدة جوانب .  ظريةمتأثرين بنالصفوية أو خليفتها: القاجارية ، الذين تعاونوا مع الدولة 
تطورات ٨بتلفة لدى الفقهاء وا٤بلوؾ من اجل تطوير الفكر السياسي وحل عقدة  اىلوىذا ما أدى الحقاً 

 الشرعية ا٤بزمنة ُب الفكر السياسي الشيعي ُب ظل )الغيبة( . 

للفقهاء عن اإلماـ ومع تطور الواقع السياسي الشيعي، ووجود الشك بصحة نظرية )النيابة العامة     
السيد ٧بمد باقر ا٤بهدي( بادر بعض الفقهاء اىل الدعوة اىل بناء نظاـ سياسي مدٍل معقوؿ، فاقَبح  

وحاوؿ االلتفاؼ على نظرية الغيبة ، ملكي مستقل نظاـ ( تأسيس  ػى 9292 - ىػ9298السبزواري ) 
ماف من حجة ، ولكن ُب بعض األوقات ال ٱبلو ز :"ماـ فقاؿإلواالنتظار الٍب تشَبط العصمة والنص ُب ا

يغيب عن أبصار الناس ألسباب ومصاّب ، ولكن العامل ليس بعيدا عن ألطافو وبركاتو... و٫بن اآلف ُب 
 اىلىذه الدورة من الغيبة إذا ال يوجد سلطاف عادؿ وقوي يدير العامل وٰبكمو ، فاف األمور تنتهي 

بلة للتحمل بالنسبة لكل شخص ، لذلك ال بد للناس من الفوضى وا٥برج وا٤برج وتصبح ا٢بياة غّب قا
 449ماـ".ا٣بضوع ٙبت سيطرة ملك ٰبكم بالعدؿ ويتبع سّبة وسنة اإل

 ني(اإلخباريرد فعل االماميني )

أدى قياـ الدولة الصفوية ، ُب القرف العاشر ا٥بجري ، وتطوير نظرية )النيابة العامة للفقهاء( إىل وقد    
دى ذلك إىل حدوث انشقاؽ عميق وعنيف ُب اجملتمع الشيعي االمامي االثِب .. أ نظرية سياسية 

مل يكن ىذا الصراع و  األصويل ، الذي امتد عدة قروف. -عشري.. وىو ما عرؼ بالصراع االخباري 
إ٭با كاف يتعلق بأمر أساسي يدخل ُب موضوع ا٥بوية العقائدية.. وكاف و يدور حوؿ أمر جزئي بسيط.. 

عا بْب احملافظْب واجملددين.. بْب ا٣بط االمامي ا٤بتمسك بنظرية )االنتظار( بالتحديد ، ُب حقيقتو صرا
وبْب ا٣بط الشيعي ا٤بتحرر من شروط اإلمامة ا٤بتصلبة كالعصمة والنص ، وا٤بتحرر من نظرية )االنتظار( 

. 
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وٰبصر التشريع والتنفيذ وقيادة ا٤بسلمْب،  كاف الفكر االمامي يعطي لإلماـ مهمتْب رئيسيتْب ٮبا :   
مهمة اإلمامة ُب )األئمة ا٤بعصومْب ا٤بعينْب من قبل اهلل( وال ٯبيز ألي شخص غّبىم اف يقـو بشيء 

اعترب  ،إىل فتح باب االجتهاد عندما اضطر بعض العلماء ، ُب القرف ا٣بامس ا٥بجري ،و من ذلك.. 
اللجوء إىل االجتهاد خروجا عن ا٣بط االمامي ألنو يهدـ ركنا رئيسيا االخباريوف )أو االماميوف القدماء ( 

ُب  من أركاف نظرية اإلمامة الٍب تشَبط العلم اإل٥بي ُب أحكاـ الدين ، وٙبصر عملية التشريع واإلفتاء
سياسية( وعندما قاـ العلماء ا٤بتأخروف بالقوؿ بنظرية )النيابة العامة ال  )اإلماـ ا٤بعصـو العامل من اهلل( .

اعترب االخباريوف )أو باألحرى : االماميوف( العمل السياسي وإقامة الدولة و٩بارسة مهامها اغتصابا 
( وهتدٲبا للركن الثاٍل األساسي من أركاف نظرية )اإلمامة اإل٥بية(  لسلطات وصالحيات )اإلماـ ا٤بعصـو

دة نظرية اإلمامة الٍب ٙبـر التشريع كانت معارضة االخباريْب مرتكزة على قاعومن ىنا   وىو )التنفيذ(.
( وكاف االخباريوف يعتربوف )اجملتهدين ( وأصحاب نظرية ) النيابة  والتنفيذ خارج دائرة )اإلماـ ا٤بعصـو

 ..  ياإلماما٤بذىب  العامة أو والية الفقيو( خارجْب من

 نظرية والية الفقيه

انتعاش ا٤بد األصويل وقياـ ة الصفوية، ، وخاصة بعد سقوط الدولالقرف الثالث عشر ا٥بجري  شهد  
العلماء ىنا وىناؾ بتطبيق ا٢بدود و٩بارسة القضاء واإلفتاء وتويل أمور الرعية والتصرؼ ُب أمواؿ اليتامى 

  .واجملانْب والسفهاء وتقسيم ا٣بمس والزكوات و٩بارسة مهمات ا٢بكومة األخرى

ن إجازة ا٤بلوؾ إىل تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم، وىذا ما دؿ على تطور نظرية )النيابة العامة( م    
و٘باوز نظرية )االنتظار( والتخلي عنها ٛباما.. األمر الذي دفع الشيخ اٞبد بن ٧بمد مهدي النراقي )توُب 

( إىل طرح النظرية ُب إطار جديد وشامل اكثر تطورا ، ٙبت عنواف :)والية الفقيو( وليس ٙبت  ػى9045
نيابة العامة( القائمة على قاعدة نظرية )الغيبة واالنتظار( ، حيث نظر النراقي إىل واقع العنواف السابق :)ال

قياـ الفقهاء بتشكيل حكومات ال مركزية ُب بالد شيعية واسعة ٩با ينفي أدٌل مربر الستمرار نظرية 
 ن ا٢بياة ، وٕبث)االنتظار( أو القوؿ احملدود االستثنائي بقياـ الفقهاء بتغطية بعض ا١بوانب ا١بزئية م

:)عوائد األياـ ُب بياف قواعد األحكاـ(  مشكلة اإلمامة أو السلطة و الوالية العامة ُب كتابو  النراقي
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وضرورهتا ُب )عصر الغيبة( وذلك على نفس األسس الفلسفية وا٤ببادئ الٍب توجب )اإلمامة ( لألئمة 
 440 .ا٤بعصومْب 

ف من قسمْب ٮبا: أوال : ضرورة اإلمامة ُب عصر الغيبة ، قد كانت نظرية الشيخ النراقي تتألو       
وثانيا: حصر اإلمامة ُب الفقهاء.. وبغض النظر عن مناقشة القسم الثاٍل ، فاف القسم األوؿ من نظريتو 
يرفض القبوؿ بنظرية )الغيبة( وفائدة اإلماـ الغائب كإماـ ، وٰبتم استمرار اإلمامة .. ويؤكد ا٢باجة 

اإلماـ ا٢بجة العامل ا٤بعلم ا٥بادي والداعي إىل سبيل اهلل بصورة ظاىرٍة حيويٍة متفاعلة مع ا٤بلحة لوجود 
  449 األمة .

و٤با كانت نظرية )اإلمامة( أو )وجود اإلماـ الثاٍل عشر الغائب( تعجز عن تلبية حاجة األمة ا٤بستمرة    
والساللة العلوية ُب اإلماـ ، ويأٌب بكل لإلماـ فاف النراقي يتخلى مضطرا عن اشَباط العصمة والنص 

أدلة ضرورة اإلمامة الٍب كاف يستخدمها ا٤بتكلموف االماميوف األوائل ومن ضمنها حديث الفضل بن 
شاذاف عن اإلماـ الرضا ، الذي يتحدث عن ضرورة اإلمامة والعصمة ، فيأخذ النراقي الشطر األوؿ 

 الة.ويلغي )العصمة( ويكتفي بشرط الفقاىة والعد

العامة الٍب ٙبتم إقامة الدولة بصورة مستقلة ،  واإلطالالتويعتمد النراقي كثّبا على األدلة العقلية    
ولو  -وليس بالضرورة : بالنيابة العامة عن اإلماـ ا٤بهدي.. إذ اف قياـ الفقهاء ٗبهاـ اإلمامة الكربى 

صة مع انتفاء ظروؼ التقية وا٣بوؼ الٍب يتناقض مع اشَباط العصمة والنص ُب اإلماـ ، خا -بالنيابة 
 ٘برب اإلماـ على االختباء .

نظرية النراقي حوؿ )والية الفقيو( تطورا جذريا ُب الفكر الشيعي السياسي ٫بو ٲبكن اعتبار ومن ىنا     
ة )والي التحرر من نظرية )اإلمامة اإل٥بية ( اكثر من التحرر من نظرية )االنتظار( .. وإذا كانت نظرية:

الفقيو( قد تعرضت منذ ذلك ا٢بْب إىل مناقشات حامية من قبل عدد من العلماء واحملققْب ، فأهنا 
٪بحت ُب طرح موضوع )اإلمامة ( على بساط البحث ، وجاء العلماء من بعد ذلك ليبحثوا ا٤بسألة ُب 

الذي ال يقـو ٗبهاـ ضوء ا٢باجة ا٤باسة وا٤بستمرة إىل اإلمامة والقيادة العامة ُب )عصر غيبة اإلماـ 
:)القائمقامية  ػظرية والية الفقيو  بالذي أ٠بى ن( ىػ9992 -الشيخ رضا ا٥بمداٍل ) كما فعل اإلمامة (.  
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ثبوت منصب الرياسة والوالية للفقيو ، وكوف الفقيو ُب زماف الغيبة  ": اىل ُب :)مصباح الفقيو(وذىب  ( 
رعاياىم ُب الرجوع إليو ، وإطاعتو فيما شأنو الرجوع فيو  ٗبنزلة الوالة ا٤بنصوبْب من قبل السالطْب على

الشيخ ٧بمد حسن النائيِب نظريتو ُب )ا٤بشروطية ( على أساس استحالة كما فعل و   444. "إىل الرئيس
التفاؼ األمة حوؿ اإلماـ ا٤بهدي ا٤بنتظر الغائب و عدـ وجود األئمة ا٤بعصومْب ، وحاجة األمة إىل 

 نتخب منها.قيادة مشروطة ٗبجلس م

ضرورة اإلمامة ُب عصر الغيبة، وقاؿ ا٢بديث عن ما اإلماـ ا٣بميِب فقد مهد لنظرية :)والية الفقيو( بأ   
... أما ُب "وقاؿ:  ". اف ما ىو دليل اإلمامة بعينو دليل على لزـو ا٢بكومة بعد غيبة ويل األمر )ع(":

خاص ، لكن ٯبب ٕبسب العقل والنقل اف تبقيا زماف الغيبة فالوالية وا٢بكومة ، واف مل ٘بعل لشخص 
بنحٍو آخر، ٤با تقدـ من عدـ إمكاف إٮباؿ ذلك ، ألهنا ٩با ٰبتاج إليو اجملتمع اإلسالمي... والعلة 
متحققة ُب زمن الغيبة ، ومطلوبية النظاـ وحفظ اإلسالـ معلومة ال ينبغي لذي مسكة )عقل( 

  445."إنكارىا

 اإلسالميةاحلركة الدديوقرارية   

)القرف التاسع عشر  ُب النصف األخّب من القرف الثاٍل عشر ا٥بجري وفبينما كاف الفقهاء االماميو     
يتناقشوف حوؿ )والية الفقيو( وحدودىا السياسية ، فيثبتها بعضهم كالنراقي ويرفضها بعض  ا٤بيالدي(

سلطتهم ُب إيراف ويوسعوف ، كاف ا٤بلوؾ القاجاريوف يعززوف من  األنصاريآخر كالشيخ مرتضى 
صر جائرة ٢ب اتفاقيةبتوقيع ـ( 9896 -ـ 9848) لشاه ناصر الدين٩با ٠بح ل،  دبال حدو صالحياهتم 

إيراف. وىذا ما تؤدي إىل ىيمنة بريطانيا على  استعمارية كادتبيع وشراء التنباؾ مع شركة بريطانية 
الذي كاف يقطن مدينة سامراء ُب العراؽ ، مرجع ذلك العصر :)ا٤بّبزا ٧بمد حسن الشّبازي(  اضطر  
/  ػى9929وذلك ُب سنة ، ٕبرمة استعماؿ التنباؾ بأية صورة زراعة وشراء وبيعا وتدخينالإلفتاء 
ـ . وكاف لفتواه ىذه اثر كبّب جدا ُب الشعب اإليراٍل الذي أطاعو بدقو تامة، ٩با اضطر الشاه 9899

 .ربيطانيةناصر الدين إىل إلغاء امتياز الشركة ال

علماء  ا٤بشاركْب ُب بعض ال٬برط ، فاا٤بواجهة ملف شرعية ا٤بلكية ا٤بستبدة ُب إيرافتلك فتحت قد و    
وإصالحو، حركة إسقاط التنباؾ ، ُب حركة جديدة متواصلة من اجل تطوير النظاـ السياسي اإليراٍل 
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منتخب من الشعب ، وطالبوا اف وٙبديد صالحيات ا٤بلك ا٤بطلقة ٗبجلس شورى  ،دٲبوقراطينظاـ وبناء 
 كاظم ا٣براساٍل .  اآلخوند وكاف على رأسهم الشيخ  ٰبكم ا٤بلك حكما دستوريا )مشروطا( بالرب٤باف.

اف ينتصر ويقيم أوؿ ٦بلس بر٤باٍل دستوري  ،بعد معركة طويلة ،الدٲبوقراطي اإلسالمي تياراستطاع الو    
 -الفكر السياسي الشيعي الذي مل يكن قد وصل  ـ . وقد شكل ذلك تطورا ُب9926ُب إيراف سنة 

ـ أساسا لنظاـ ا١بمهورية اإلسالمية 9926بعد إىل مرحلة )والية الفقيو(. وقد اصبح دستور  -شعبيا 
ـ ، واستبدؿ ا٤بلك برئيس ا١بمهورية ، وأعطى للفقيو )الويل( صالحيات اكرب، 9979الذي قاـ سنة 

 .استنادا إىل نظرية )والية الفقيو ( 

وكاف ىناؾ من ينادي باستبداؿ النظاـ ا٤بلكي بالنظاـ ا١بمهوري ، كالسيد ٝباؿ الدين االصفهاٍل    
ـ : اف نظاـ ا٢بكم األقرب لإلسالـ ىو النظاـ 9925الذي أعلن خالؿ الثورة ضد مظفر الدين سنة 
  446ا١بمهوري ، وأيد ذلك بآيات من القرآف الكرَل .

الشيعي ُب ىذه ا٤برحلة واقعيا ومتطلعا ٫بو األفضل ُب تعاملو مع مسألة كاف الفكر السياسي لقد     
السلطة ، فبعد ٚبليو عن نظرية )اإلمامة اإل٥بية( ا٤بثالية الٍب مل يكن ٥با وجود ُب ا٣بارج ، ورفضو لوليدهتا 

ـ الدولة ُب والزمتها: نظرية )االنتظار لإلماـ الغائب( انطلق الفكر الشيعي الذي كاف قد قبل ٗببدأ قيا
)عصر الغيبة( منذ العهد الصفوي.. انطلق ُب ىذه ا٤برحلة ليطور نظرية السلطة والدولة وُيشرؾ العلماء 

وقد عرب ىذا الفكر عن نفسو بقلم أحد أبنائو وىو الشيخ ٧بمد حسْب  ونواب الشعب ُب إدارة البالد.
مة الفكر السياسي الشيعي ُب بداية القرف النائيِب ُب كتابو:) تنبيو األمة وتنزيو ا٤بلة( الذي يعترب ق

 العشرين..

حق من حقوؽ رى، واف السلطة شو يقـو على  ال اف اصل ا٢بكومة اإلسالمية النائيِب على أكد قدو    
وعدـ  وجود عجز األمة عن االلتفاؼ حوؿ اإلماـ ا٤بهدي ا٤بنتظر الغائب ، وأشار اىل عامة الناس ، 

 447.ىالطريق أماـ األخذ بالنظاـ الدٲبوقراطي أو الشور ٩با يفتح  األئمة ا٤بعصومْب،
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مل تصمد نظرية ) ا٢بكم ا٤بلكي الدستوري( الٍب أقامها الفقهاء الشيعة ُب إيراف طويال ، فسرعاف ما     
من الفقهاء  استشارة، ونصب نفسو ملكا على إيراف دوف بانقالب عسكري الشاه رضا هبلوي  قاـ

 اء ضد رجاؿ الدين، وىذا ما دفع الفقهاء ا٤براجع إىل مقاومتو بشدة.ا٤براجع ، بل قاد ٞبلة شعو 

قاد اإلماـ ا٣بميِب انتفاضة ضد الشاه ٧بمد رضا هبلوي ، انتهت بتسفّب اإلماـ إىل  9969وُب سنة   
وىناؾ راح اإلماـ ا٣بميِب يلقي دروسو على طلبتو ويطور نظرية سياسية جديدة ٘بمع بْب  العراؽ ..
الفكر السياسي لينقل العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب( و نظرية:)والية الفقيو(  يابةنظرية )الن

وؾ للحكم با٠بهم ووكالة عنهم إىل مرحلة جديدة ىي حكم لالشيعي من مرحلة إجازة الفقهاء للم
رية الٍب تلك الدروس القاعدة الفكقد شكلت الفقهاء ا٤بباشر و٩بارسة مهمات اإلمامة بصورة كاملة. و 

 . 9979عاـ  قامت عليها الثورة اإلسالمية وانتهت بتشكيل )ا١بمهورية اإلسالمية اإليرانية (

 اخلميين ينقد نظرية االنتظار

رفض اإلماـ ا٣بميِب ُب البداية نظرية )االنتظار لإلماـ ا٤بهدي ( الٍب كانت هتيمن على الفكر    
ـر واسقط باألدلة العقلية األحاديث الٍب كانت ٙب السياسي الشيعي حٌب وقت قريب ، رفضا مطلقا ،

بديهي .. اف ضرورة تنفيذ األحكاـ مل  "، ومل يعبأ هبا ، وكتب يقوؿ : العمل السياسي ُب ظل )الغيبة(
تكن خاصة بعصر النيب )ص( بل الضرورة مستمرة.. واعتقاد: اف اإلسالـ قد جاء لفَبة ٧بدودة أو 
٤بكاف ٧بدود ٱبالف ضروريات العقائد اإلسالمية ، وٗبا اف تنفيذ األحكاـ بعد الرسوؿ )ص( واىل األبد 

فيها مزايا السلطة ا٤بنفذة ا٤بدبرة ضروريا ، إذ لوال ذلك من ضروريات ا٢بياة ، لذا كاف وجود حكومة 
لساد ا٥برج وا٤برج... فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل: اف ما كاف ضروريا أياـ الرسوؿ )ص( وُب عهد 

ولتوضيح ذلك أتوجو إليكم  اإلماـ أمّب ا٤بؤمنْب )ع( من وجود ا٢بكومة ال يزاؿ ضروريا إىل يومنا ىذا.
قد مر على الغيبة الكربى إلمامنا ا٤بهدي اكثر من ألف عاـ ، وقد ٛبر عليو ألوؼ  بالسؤاؿ التايل:

السنْب قبل اف تقتضي ا٤بصلحة قدـو اإلماـ ا٤بنتظر، وُب طوؿ ىذه ا٤بدة ا٤بديدة ىل تبقى أحكاـ 
 اإلسالـ معطلة يعمل الناس خال٥با ما يشاءوف؟.. أال يلـز من ذلك ا٥برج وا٤برج؟ وىل حدد اهلل عمر

اف ". وأضاؼ:"الشريعة ٗبائٍب عاـ ؟ ىل ينبغي اف ٱبسر اإلسالـ من بعد الغيبة الصغرى كل شيء ؟
ُب نظري من االعتقاد باف اإلسالـ منسوخ ، فال يستطيع أحد يؤمن باهلل  أسوءالذىاب إىل ىذا الرأي 

ز االمتناع عن دفع واليـو اآلخر اف يقوؿ: انو ال ٯبب الدفاع عن ثغور اإلسالـ والوطن ، أو انو ٯبو 
الزكاة وا٣بمس وغّبٮبا ، أو يقوؿ بتعطيل القانوف ا١بزائي ُب اإلسالـ و٘بميد األخذ بالقصاص والديات 
، إذف فاف كل من يتظاىر بالرأي القائل بعدـ ضرورة تشكيل ا٢بكومة اإلسالمية فهو ينكر ضرورة تنفيذ 

لتايل ينكر مشوؿ وخلود الدين اإلسالمي اإلسالـ ، ويدعو إىل تعطيل أحكامو و٘بميدىا ، وىو با
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ال تقولوا ندع إقامة ا٢بدود والدفاع  ". وخاطب اإلماـ ا٣بميِب ا٤بلتزمْب بنظرية )االنتظار( قائال :"ا٢بنيف
 . "عن الثغور وٝبع حقوؽ الفقراء حٌب ظهور ا٢بجة )اإلماـ ا٤بهدي( فهال تركتم الصالة بانتظار ا٢بجة؟!

اف ما ىو دليل اإلمامة بعينو دليل على  "قاؿ :، ورة اإلمامة ُب عصر الغيبةضرو ٍب استشهد على     
 448.  "لزـو ا٢بكومة بعد غيبة ويل األمر)ع( 

وبعد إثبات اإلماـ ا٣بميِب للحاجة ا٤بستمرة إىل اإلمامة ُب ) عصر الغيبة ( وعدـ جواز ٘بميدىا    
إقامة الدولة بقيادة من تتوفر فيو خصائص  توصل اىل ضرورةانتظارا لإلماـ ا٤بهدي ، عقال ونقال ، 

 اإلمامة من العلم بالقانوف والعدالة.

للفقيو العادؿ ٝبيع ما للرسوؿ  "وٙبدث اإلماـ ا٣بميِب عن التشابو بْب الفقيو واإلماـ ا٤بعصـو فقاؿ:  
ىو  -ف أي شخص كا -واألئمة )ع( ٩با يرجع إىل ا٢بكومة والسياسة ، وال يعقل الفرؽ ، ألف الوايل 

٦بري أحكاـ الشريعة وا٤بقيم للحدود اإل٥بية واألخذ للخراج وسائر ا٤باليات والتصرؼ فيها ٗبا ىو صالح 
بعد  -ا٤بسلمْب... ومع اقتضاء ا٤بصاّب يأمروف الناس باألوامر الٍب للوايل وٯبب إطاعتهم..فوالية الفقيو 

ومع ذلك دلت عليها هبذا ا٤بعُب الواسع ليست أمرا نظريا ٰبتاج إىل برىاف ،  -تصور أطراؼ القضية 
   449."روايات

واعترب اإلماـ ا٣بميِب الفقهاء أوصياء للرسوؿ )ص( من بعد األئمة وُب حاؿ غياهبم ، وقد كلفوا ٔبميع 
    452ما كلف األئمة )ع( بالقياـ بو .

اف اهلل  "إ٥بية و يقوؿ:الروايات اف والية الفقيو والية دينية لبعض وكاف اإلماـ ا٣بميِب يؤمن نتيجة     
جعل الرسوؿ )ص( وليا للمؤمنْب ٝبيعا ، ومن بعده كاف اإلماـ وليا ، ونفس ىذه الوالية وا٢باكمية 

إذا هنض بأمر تشكيل ا٢بكومة فقيو عامل عادؿ فانو يلي من أمر  يقوؿ :"و  459. "موجودة لدى الفقيو 
اف يسمعوا لو ويطيعوا ، وٲبلك ىذا ا٢باكم اجملتمع ما كاف يليو النيب )ص( منهم ، ووجب على الناس 

من أمر اإلدارة والرعاية والسياسة للناس ما كاف ٲبلكو الرسوؿ )ص( وامّبا٤بؤمنْب )ع( على ما ٲبتاز بو 
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الرسوؿ واإلماـ من فضائل ومناقب خاصة ...وقد فوض اهلل ا٢بكومة اإلسالمية الفعلية ا٤بفروض 
إىل النيب )ص( وامّبا٤بؤمنْب )ع( من أمر ا٢بكم والقضاء والفصل  تشكيلها ُب زمن الغيبة نفس ما فوضو

ُب ا٤بنازعات وتعيْب الوالة والعماؿ وجباية ا٣براج وتعمّب البالد ، غاية األمر اف تعيْب شخص ا٢باكم 
 450 ."اآلف مرىوف ٗبن ٝبع ُب نفسو العلم والعدؿ

الفقهاء العدوؿ وحدىم  "قهاء فقط ، ويقوؿ:وكاف ٰبصر ا٢بق ُب إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة( ُب الف  
ا٤بؤىلوف لتنفيذ أحكاـ اإلسالـ واقرار نظمو وإقامة حدود اهلل وحراسة ثغور ا٤بسلمْب ، وقد فوض إليهم 

 459. "األنبياء ٝبيع ما فوض إليهم ائتمنوىم على ما أؤٛبنوا عليو

  

 الوالية ادلطلقة 

 إقامة بعد حوايل عشرة أعواـ من نظرا إلٲباف ا٣بميِب بأف والية الفقيو مستمدة من اهلل، فقد طرح و   
رسالة لو اىل  الٍب ال ٙبدىا حدود، وجاء ُبنظرية )والية الفقيو ا٤بطلقة( )ا١بمهورية اإلسالمية ُب إيراف ( 

هلل إىل النيب األكـر )ص( مقدمة على اف ا٢بكومة الٍب تعِب الوالية ا٤بخولة من قبل ا ":رئيس ا١بمهورية
ولو كانت صالحيات ا٢بكومة ٧بصورة ُب إطار األحكاـ الفرعية اإل٥بية  ...ٝبيع األحكاـ الفرعية اإل٥بية

لوجب اف تلغى أطروحة ا٢بكومة اإل٥بية والوالية ا٤بطلقة ا٤بفوضة إىل نيب اإلسالـ )ص( واف تصبح دوف 
مة شعبة من والية رسوؿ اهلل )ص( ا٤بطلقة ، وواحدة من األحكاـ معُب ..ال بد اف أوضح : اف ا٢بكو 

األولية لإلسالـ ، ومقدمة على ٝبيع األحكاـ الفرعية حٌب الصالة والصـو وا٢بج... اف باستطاعة 
ا٢باكم اف يعطل ا٤بساجد عند الضرورة ، واف ٱبرب ا٤بسجد الذي يصبح كمسجد ضرار وال يستطيع اف 

وتستطيع ا٢بكومة اف تلغي من طرؼ واحد االتفاقيات الشرعية الٍب تعقدىا مع  يعا١بو بدوف التخريب.
أي أمر عبادي أو غّب عبادي  أماـالشعب ، إذا رأهتا ٨بالفة ٤بصاّب البلد واإلسالـ. وتستطيع اف تقف 

إذا كاف مضرا ٗبصاّب اإلسالـ ، ماداـ كذلك. اف ا٢بكومة تستطيع اف ٛبنع مؤقتا وُب ظروؼ التناقض 
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اف ٛبنع من ا٢بج الذي يعترب من الفرائض ا٤بهمة  -إذا رأت ذلك - مع مصاّب البلد اإلسالمي
 454".اإل٥بية

وكانت ىذه الرسالة تطورا كبّبا ُب نظرية :)والية الفقيو( با٘باه الشمولية واإلطالؽ ، وقفزة كبّبة ُب  
ـر واألئمة ا٤بعصومْب ، توسيع الوالية، وىي تتحدث عن صالحيات مشاهبة لصالحيات الرسوؿ األك

مع بْب نظرية )النيابة اىل ذلك با١باإلماـ ا٣بميِب قد توصل و  للفقيو ٕبكم منصب الوالية والسلطاف.
 رٮبا ٕبيث تصبحاف نظرية واحدة مطلقة.يطو تالعامة( و نظرية )والية الفقيو( و 

  

النيابة "ىو فرع لثبوت  "بة الكربىالغي"ُب  "النيابة العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي"اف ا٢بديث عن    
. واف القوؿ بذلك يبتُب على القوؿ بوجود "الغيبة الصغرى"ُب فَبة  األربعة" الوكالء"الٍب ادعاىا  "ا٣باصة
ووجود غيبتْب لو، وإذا مل نستطع التأكد من  "اإلماـ الثاٍل عشر ٧بمد بن ا٢بسن العسكري"ووالدة 

 .فاف تلك النظرية تتالشى بالطبع من باب األوىل "اإلماـ"وجود ىذا 

ونظرا للغموض الذي لف موضوع ا٣بلف لإلماـ العسكري، وا٢بّبة الٍب عصفت بالشيعة االمامية    
االثِب عشرية، والشك الذي أحاط بدعاوى النيابة ا٣باصة عن اإلماـ الغائب، فاف نظرية النيابة العامة مل 

النائب الرابع "ابتدأت بعد وفاة  أهناالٍب يقاؿ  "الغيبة الكربى"ُب بداية  ماميةتكن معروفة لدى الشيعة اال
بل اف الشيعة األوائل )ُب القرف الرابع( اعتربوا النيابة العامة الٍب توازي . ": علي بن ٧بمد الصيمري

لنص ُب اإلماـ، اإلمامة أو والية الفقيو متناقضة ٛباما مع نظرية اإلمامة، ألهنا  تسقط شرطي العصمة وا
 نظرية ظنية استنبطها بعض العلماء ُب وقت الحق وطوروىا عرب التاريخ ، ومل يكن ٥با وجودوإ٭با ىي 

أي ٥با ولو كاف ، ببنت شفة "النيابة العامة" ومل يتحدث عن ػى909قد توُب الصيمري سنة و  . من قبل
بدال من اف يَبؾ الشيعة   -على فرض وجوده  -" اإلماـ ا٤بهدي"رصيد من الواقع لتحدث عنها 

 يتخبطوف قرونا طويلة ُب ظلمات ا٢بّبة .

:  ػومن ىنا فلم يعرؼ الشيخ الصدوؽ نظرية النيابة العامة ، ومل يشر إليها أبدا بالرغم من روايتو ل   
وأما ا٢بوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة  "توقيع إسحاؽ بن يعقوب عن العمري عن ا٤بهدي :·
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ا٤بروي عن ٦بهوؿ " التوقيع  "للشك بصحة  أما. وذلك "حجة اهلل  وأناا فاهنم حجٍب عليكم أحاديثن
خاصة وانو يتحدث عن الرجوع إىل  "النيابة العامة"ىو )إسحاؽ بن يعقوب( واما لعدـ داللتو على 

 -٣باصة ا٤بتصلة . وإذا كانت النيابة ا "السفّب الثاٍل : العمري"وُب أياـ  "النيابة ا٣باصة"الرواة ُب ظل 
معُب اكرب  " التوقيع"باإلماـ ا٤بهدي ٧بدودة وغّب سياسية ، فكيف ٲبكن اف يفهم من  -حسب الفرض 
 وأوسع منها ؟.

لقد كاف أوؿ من ٙبدث عن تفويض األئمة للفقهاء ُب ٦باؿ إقامة ا٢بدود فقط ىو الشيخ ا٤بفيد     
وكاف ذلك منو افَباضا اكثر منو قوال بيقْب ، وقد انطلق الذي جاء بعد الغيبة ٕبوايل مائة وٟبسْب عاما، 

ُب ٧باولتو استنباط نظرية )النيابة العامة ( من األحاديث السابقة )مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أىب 
خدٯبة وتوقيع إسحاؽ بن يعقوب( الٍب تعطي اإلذف لرواة أحاديث أىل البيت ٗبمارسة القضاء من دوف 

 ص من األئمة.  ا٢باجة إىل إذف خا

ُب العهد الصفوي ُب القرف العاشر وقد أثار التطور السياسي الكبّب الذي حدث ُب تاريخ الشيعة    
إىل مرحلة إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة( بعدما ادعى  "التقية واالنتظار"والذي نقلهم من مرحلة ا٥بجري، 

دي .. أثار ذلك التطور جدال واسعا ُب صفوؼ الصفوي( النيابة ا٣باصة عن اإلماـ ا٤به إ٠باعيل)الشاه 
٫بو  بعد ذلك تطويرىاٍب وتعزيزىا بقوة ،  "النيابة العامة"القوؿ بنظرية  أماـالفقهاء وفتح الباب واسعا 

 حكم الفقهاء بصورة مباشرة على يدي النراقي ُب منتصف القرف الثالث عشر ا٥بجري .

بنظرية )والية الفقيو( بصورة رئيسية على روايات عامة عن الرسوؿ اإلماـ ا٣بميِب ُب قولو قد  اعتمد و    
معُب الوراثة    هااألعظم )ص( مثل )الفقهاء ورثة األنبياء و وحصوف األمة وخلفاء الرسوؿ( واستنتج من

وا٣بالفة السياسية والوالية التامة للفقهاء كما كانت للرسوؿ األعظم )ص( واألئمة من أىل البيت )ع( 
كما اف الرسوؿ األعظم جعل األئمة )ع( خلفاء ونصبهم للخالفة   "نظرية االمامية ، وقاؿ:حسب ال

على ا٣بلق أٝبعْب ، جعل الفقهاء ونصبهم للخالفة ا١بزئية... وٙبصل ٩با مر ثبوت الوالية للفقهاء من 
و لذلك   455. "قبل ا٤بعصومْب )ع( ُب ٝبيع ما ثبت ٥بم الوالية فيو من جهة كوهنم سلطانا على األمة

اعترب ا٣بميِب الفقهاء اكثر من ) نواب لإلماـ ا٤بهدي الغائب ( وإ٭با أيضا : أوصياء للرسوؿ )ص( من 
بناء على  -واعترب   456بالقياـ بو. األئمة، وُب حاؿ غياهبم ، وقد كلفوا ٔبميع ما كلف بو  األئمةبعد 
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والية  وأهنالرسوؿ واألئمة من أىل البيت ، والية الفقهاء على الناس ٦بعولة من قبل اهلل كوالية ا -ذلك 
  457دينية إ٥بية.

الٍب قدمها ويقدمها علماء الكالـ االماميوف  "العقلية والنقلية"وقد رفض اإلماـ ا٣بميِب األدلة    
السابقوف الذين كانوا يشَبطوف العصمة والنص والساللة العلوية ا٢بسينية ُب اإلماـ ، و استخدـ العقل 

ة االنتظار السلبية ا٤بخدرة الٍب ٙبـر إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة( إال لإلماـ ا٤بعصـو ُب رفض نظري
ُب السابق ، والٍب  وفو الٍب كاف ٯبمع عليها االمامي " ا٤بتواترة"وضّعف عقليا األحاديث ، الغائب 

. وقد  "ف اهللاف كل راية ترفع قبل راية ا٤بهدي فهي راية ضاللة وصاحبها طاغوت يعبد من دو  "تقوؿ:
ضرورة "لينطلق منها إىل إثبات  "ُب األرض إماـضرورة وجود  "استخدـ ا٤بقدمة االمامية األوىل ُب 

 . "اإلمامة ُب ىذا العصر

٧بل  "الفقهاء"الٍب ٙبصر ا٢بق ُب ٩بارسة السلطة ُب  "والية الفقيو"وعلى أي حاؿ فقد كانت نظرية    
 9096) األنصاريوقد رفضها بعض العلماء احملققْب كالشيخ مرتضى  . الشيعة نقاش كبّب بْب العلماء

الروايات العامة وأنكر داللة  ( الذي ناقش ُب )ا٤بكاسب( أدلة القائلْب بالوالية العامة ،ىػ9089 -ىػ 
الٍب يتشبثوف هبا  على ا٤بوضوع ، وحدد داللتها ُب موضوع الفتيا والقضاء فقط ، وشكك ُب صحتها 

بعد مالحظة سياقها )الروايات( أو صدرىا أو ذيلها يقتضي ا١بـز بأهنا  اإلنصاؼلكن  "ؿ:وداللتها وقا
ُب مقاـ بياف وظيفتهم من حيث األحكاـ الشرعية ال كوهنم كاألنبياء أو األئمة )ص( ُب كوهنم أوىل 

 -بالدليل إال ما خرج  -با٤بؤمنْب من أنفسهم ... واف إقامة الدليل على وجوب إطاعة الفقيو كاإلماـ 
  458. "دونو خرط القتاد

اف " رفض السيد أبو القاسم ا٣بوئي نظرية والية الفقيو ا٤ببتنية على نظرية )النيابة العامة( وقاؿ: كما     
ما استدؿ بو على الوالية ا٤بطلقة ُب )عصر الغيبة( غّب قابل لالعتماد عليو ، ومن ىنا قلنا بعدـ ثبوت 

اف األخبار ا٤بستدؿ هبا على الوالية ا٤بطلقة قاصرة السند .. الفتوى والقضاء. الوالية لو إال ُب موردين ٮبا
   459. "والداللة

اف إعطاء الفقيو العادؿ ، وىو بشر غّب معصـو ومعرض للخطأ واال٫براؼ ، صالحيات الرسوؿ     
ماح للفقيو األعظم )ص( ا٤بطلقة وواليتو العامة على النفوس واألمواؿ ، والتطرؼ ُب ذلك إىل حد الس

                                                 
457
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كما يقوؿ اإلماـ ا٣بميِب وبعض أنصار والية الفقيو ُب   -بتجميد القوانْب اإلسالمية ا١بزئية )الشريعة( 
الفوارؽ الضرورية بْب النيب ا٤بعصـو ا٤برتبط بالسماء وبْب الفقيو اإلنساف العادي ا٤بعرض يلغي  –إيراف 

لفكر االمامي القدَل الذي رفض مساواة أويل للجهل وا٥بوى واال٫براؼ ، وىذا ما يتناقض ٛباما مع ا
األمر )ا٢بكاـ العاديْب( ُب وجوب الطاعة ٥بم كوجوب الطاعة هلل والرسوؿ ، وذلك خوفا من أمرىم 

الفكر االمامي العصمة ُب  اشَبطٗبعصية والوقوع ُب التناقض بْب طاعتهم وطاعة اهلل.. ومن ىنا 
النص ، وا٫بصار النص ُب أىل البيت وُب ساللة علي ٍب قاؿ بوجوب  -مطلق اإلماـ  - "اإلماـ"

فإذا أعطينا الفقيو الصالحيات ا٤بطلقة والواسعة الٍب كانت لرسوؿ اهلل )ص(   وا٢بسْب إىل يـو القيامة.
وأوجبنا على الناس طاعتو ، وىو غّب معصـو ، فماذا يبقى من الفرؽ بينو وبْب الرسوؿ؟.. و٤باذا إذف 

ُب اإلمامة وخالفنا بقية ا٤بسلمْب وشجبنا اختيار الصحابة أليب بكر مع انو كاف  أوجبنا العصمة والنص
 افقو من الفقهاء ا٤بعاصرين ؟

ماداـ الفقيو إنسانا غّب معصـو فانو معرض كغّبه للهوى وحب الرئاسة وا٢بسد والتجاوز والطغياف و      
يديو القوة وا٤باؿ والدين، وىو ما يدعونا ، بل انو معرض اكثر من غّبه للتحوؿ إىل اخطر دكتاتور ٯبمع ب

، فانو  "األئمة ا٤بعصومْب"إىل ٙبديد وتفكيك وتوزيع صالحياتو اكثر من غّبه ، ال اف ٪بعلو كالرسوؿ أو
عندئذ سيتحوؿ إىل ظل اهلل ُب األرض ، وٲبارس ىيمنة مطلقة على األمة كما كاف يفعل الباباوات ُب 

 القروف الوسطى . 

 السياسي لالمة إلغاء الدور 

وقد كاف لتطور نظرية )والية الفقيو( على قاعدة نظرية )النيابة العامة عن اإلماـ ا٤بهدي ( ا٤برتكزة    
على نظرية )اإلمامة اإل٥بية ( أثر كبّب على طبيعة النظرية و٭بوىا ُب جانب واحد ىو جانب السلطة ، 

( وما للنيب األعظم )ص( دوف جانب األمة ، حيث اصبح للفقيو من الصالحيات ما ل إلماـ )ا٤بعصـو
واصبح الفقيو ) منصوبا( و )٦بعوال ( و )معينا ( من قبل )اإلماـ ا٤بهدي( و )نائبا ( عنو ، كما كاف 
( منصوبا و٦بعوال من قبل اهلل تعاىل ، وبالتايل فانو قد اصبح ُب وضع )مقدس( ال ٰبق  )اإلماـ ا٤بعصـو

 عصي أوامره أو ٚبلع طاعتو ، أو تنقض حكمو .لالمة اف تعارضو أو تنتقده أو ت

ومن ىنا فقد اٚبذت فتاوى العلماء وآراؤىم االجتهادية الظنية صبغة دينية مقدسة ، ووجب على    
الفقهاء والطاعة ٥بم سواء ُب التشريع أو التنفيذ أو القضاء ، وحرمت  "تقليد "عامة الناس غّب اجملتهدين 

 عليهم ٨بالفتهم .
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معينوف من قبل اهلل تعاىل ، واف ال دور  -حسب نظرية اإلمامة اإل٥بية  -ف )األئمة ا٤بعصومْب ( وٗبا ا   
لالمة ُب اختيارىم عرب الشورى ، وال حق ٥با ُب مناقشة قراراهتم أو معارضتها ، واف الدور الوحيد 

نصوب واجملعوؿ ا٤بتصور لالمة ىو الطاعة والتسليم فقط ، فقد ذىب أنصار مدرسة والية الفقيو ا٤ب
والنائب عن ) اإلماـ ا٤بهدي ( إىل ضرورة طاعة األمة وتسليمها للفقيو ، ومل ٯبدوا بعد ذلك أي حق 
لالمة ُب ٩بارسة الشورى أو النقد أو ا٤بعارضة أو القدرة على خلع الفقيو ، أو ٙبديد صالحياتو أو مدة 

 رئاستو .

إىل رئيس ا١بمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد علي وقد ذىب اإلماـ ا٣بميِب ُب رسالتو الشهّبة    
ـ( إىل قدرة الفقيو الويل على فسخ االتفاقيات الشرعية الٍب يعقدىا 9988/  ػى9428ا٣بامنائي عاـ )

مع األمة ، من طرؼ واحد ، إذا رأى بعد ذلك اف االتفاقية معارضة ٤بصلحة اإلسالـ أو مصلحة البالد 
 ألمة ٙبديد ا٤بصلحة العامة.با ، وأناط با٢باكم وليس

وقد كاف للتطور التدرٯبي الطويل الذي امتد اكثر من ألف عاـ أثره أيضا على طبيعة نظرية )والية    
الفقيو( من حيث عدـ التكامل والشموؿ ُب البحث ، واقتصار النظرية على ا١بانب الرئاسي وإٮباؿ 

 الدور السياسي لالمة .

ا٤بشكلة ُب ىذه ا٤بسألة ا٤بهمة يعود إىل الدمج بْب نظرية )النيابة العامة( وُب ا٢بقيقة .. اف أساس    
ا٤بستنبطة من بعض األدلة الروائية الضعيفة وبْب نظرية )والية الفقيو( ا٤بعتمدة على العقل وعلى ضرورة 

ينية ، تشكيل ا٢بكومة ُب ) عصر الغيبة ( بعيدا عن شروط العصمة والنص اإل٥بي والساللة العلوية ا٢بس
واف ا٣بلط بْب ىاتْب النظريتْب ، أو تطوير نظرية )النيابة العامة ( إىل مستوى إقامة الدولة أدى إىل جعل 

كامل الصالحيات ا٤بطلقة ، وإلغاء الفوارؽ بْب   وإعطائوالفقيو ٗبثابة اإلماـ ا٤بعصـو أو النيب األعظم 
وا٣بطأ واال٫براؼ ، وىو ما يتناقض مع أساس  ا٤بعصـو وغّب ا٤بعصـو ، بالرغم من قابلية األخّب للجهل

 الفلسفة االمامية القدٲبة حوؿ اشَباط العصمة ُب اإلماـ .

  

 الشورى .. ووالية األمة عل  نفسها

بغض النظر عن مناقشة تفاصيل نظرية "والية الفقيو" فاهنا تشكل ثورة جذرية على نظرية اإلمامة،    
لنص وال الساللة العلوية ا٢بسينية ُب اإلماـ، وتكتفي بالفقو والعدالة، وذلك ألهنا ال تشَبط العصمة وال ا
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وىو ما  لإلماـ ا٤بهدي" واف كانت تدعي النيابة العامة عنو، وكذلك تشكل ثورة على نظرية "االنتظار
 أدى إىل هنضة الشيعة ُب العصر ا٢بديث ، وقيامهم بتأسيس )ا١بمهورية اإلسالمية ( ُب إيراف .

فاف الفكر السياسي الشيعي ا٤بعاصر يقـو على  ،اف الفكر االمامي القدَل يرفض الشورىوإذا ك   
وىو ما يعِب ٙبولو جذريا، وٚبليو عمليًا عن نظرية  النظاـ الدٲبوقراطي ا٢بديث.بالشورى، ويقبل حٌب 

 تشكل عقدة خالفو مع بقية الشيعة وا٤بسلمْب. "اإلمامة اإل٥بية" الٍب كانت

لفكر السياسي االمامي يقبل بنظرية )الشورى( من قبل أو يؤمن بنظرية )والية الفقيو( ٤با  ولو كاف ا    
العسكري( بالرغم من عدـ وجود أدلة علمية تثبت ذلك. و٤با   ولد لإلماـكاف ٕباجة إىل افَباض وجود )

كاف ٕباجة بعد ذلك إىل القوؿ بنظرية )االنتظار( ٍب افَباض )النيابة الواقعية( أو )النيابة العامة( ٢بل 
ما وقد آمن الفكر السياسي الشيعي ا٤بعاصر بنظرية )والية أإشكالية ٙبرَل إقامة الدولة ُب )عصر الغيبة(. 

شؤوهنا  وإدارةقيو ( فهو مطالب بإقامتها على أساس )الشورى( وحق األمة ُب السيادة على نفسها الف
وليس على أساس فرضية )النيابة العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي(. بل اف الفكر السياسي  بنفسها.

رعت عن نظرية الٍب تف "وجود ٧بمد بن ا٢بسن العسكري"فرضية  الشيعي مطالب اليـو بإعادة النظر ُب
إمكانية إقامة الدولة قلنا ب)اإلمامة اإل٥بية ( وحتمية وجود )اإلماـ ا٤بعصـو ا٤بعْب من قبل اهلل ( . فلو 

أية حاجة إىل افَباض وجود  بعد ذلك فانو ال تبقى ،العادؿا٤بؤمن الفقيو العادؿ أو اإلسالمية ٙبت قيادة 
  . يتفاعل مع األمةغائب ال  "إماـ معصـو"

لسنا ٕباجة إىل افَباض )النيابة ا٣باصة أو العامة( ..  فإنناإذا مل نقل بفرضية وجود اإلماـ الغائب ، و    
ومن ٍب فإننا ال نعطي الفقيو من الصالحيات والسلطات اكثر من دوره الطبيعي االستشاري، وال ٪بعل 

 .ألئمة ا٤بعصومْب( منو شخصية مقدسة ُب الفتوى وا٢بكم كشخصية الرسوؿ األعظم ٧بمد )ص( أو )ا

ب عنو : انػُ عفها وعدـ صحتها لعدـ وجود )ا٤ببعد وضوح ض ،وإذا ٙبررنا من نظرية )النيابة العامة(    
ٲبكن اف نقيم أساس الدولة على قاعدة )الشورى( ووالية  فإننااإلماـ ا٤بهدي ( وعدـ ثبوت والدتو ، 

 ومقيداً  ،عنها ونائباً  ،من إرادهتا ونابعاً ، األمةمن  األمة على نفسها ، ٗبعُب اف يكوف اإلماـ منتخباً 
بالصالحيات الٍب تعطيها لو. وذلك ألف األدلة العقلية تعطي لالمة حق  وملتزماً  ،با٢بدود الٍب تر٠بها لو

اختيار ا٢باكم ليحكم بالنيابة عنها ، كما تعطيها ا٢بق ُب اف هتيمن على اإلماـ وتشرؼ عليو وتراقبو 
طيو من الصالحيات بقدر ما تشاء وحسبما تشاء ، وذلك ألف منبع السلطة ُب غياب واف تع ،وٙباسبو

النص الشرعي وعدـ وجود اإلماـ ا٤بعْب من قبل اهلل تعاىل ىي األمة اإلسالمية. حيث ال تعطي األدلة 
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( القابل للخطأ والصواب واال٫براؼ وا٥بدى ، من الصالحيات  العقلية ا٢باكم العادي )غّب ا٤بعصـو
( .، ٤بطلقة ا  مثلما تعطي للرسوؿ ا٤برتبط باهلل عرب الوحي ، وال تساويو أبدا مع )اإلماـ ا٤بعصـو

من اجل إعادة تصحيح الفكر و لذا نعتقد ، ُب ىذه ا٤برحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي ،    
ٕبث موضوع   جدااف من الضروري  ،السياسي الشيعي وبناء عالقات اكثر دٲبوقراطية بْب األمة واإلماـ 

النظر ُب األدلة الفلسفية والنقلية  وإعادةوجود ووالدة )اإلماـ الثاٍل عشر ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( 
وكذلك إعادة النظر ُب نظرية اإلمامة اإل٥بية الٍب تقـو على العصمة والتارٱبية الٍب ٙبدثت عن ذلك .. 

 ا٢بسينية.والنص وحصر ا٢بق ُب ا٢بكم ُب الساللة العلوية 

وخصوصا إذا علمنا اف نظرية اإلمامة مل تكن نظرية أىل البيت السياسية، وإ٭با كانت من صنع   
ا٤بتكلمْب الذين اندسوا ُب صفوؼ الشيعة ُب القرف الثاٍل ا٥بجري، والذين كانوا ٱبشوف من نسبتها اىل 

لتقية، واف نظرية أىل البيت األئمة علنا خوفا من رفضهم، ولذلك كانوا يغلفوهنا بغطاء من دعاوى ا
السياسية كانت تقـو على الشورى وحق األمة ُب اختيار أئمتها، واهنم مل يعرفوا مطلقا شخصا باسم 

ًب  )اإلماـ ا٤بهدي ٧بمد بن ا٢بسن العسكري( ألنو ببساطة كاف شخصية افَباضية وٮبية ال حقيقة ٥با. 
 اختالقها بعد وفاة اإلماـ ا٢بسن العسكري.

ذا كاف الشيعة اليـو قد ٚبلصوا عمليا من نظرية اإلمامة ومن فرضية وجود اإلماـ الثاٍل عشر، بعد وإ    
رحلة طويلة من ا٢بّبة والعذاب استمرت ألف عاـ، وعادوا اىل فكر أىل البيت األصيل: الشورى ، فال 

ومن أىم تلك الرواسب  .ا٤بثالية والوٮبية "اإلمامة"بد اف يتخلصوا هنائيا من كل ٨بلفات ورواسب نظرية 
: ا٤بوقف السليب من الشيخْب ا١بليلْب ا٣بليفتْب الراشدين أيب بكر وعمر )رضي اهلل عنهما(. ذلك 
ا٤بوقف الذي يقـو على أساس االعتقاد باغتصاهبما للخالفة من االماـ علي عليو السالـ، حسب نظرية 

ده. وما يسببو ىذا ا٤بوقف من توتر وتشنج "النص اإل٥بي" وتعيْب النيب األكـر )ص( لو كخليفة من بع
 وعداء بْب اإلمامية وعمـو ا٤بسلمْب.

وفيما يلي قراءة جديدة لنشوء نظرية اإلمامة، والزمتها : فرضية وجود الولد لإلماـ العسكري، قراءة     
ميْب تالحظ التباين السافر بْب فكر أىل البيت وأقوا٥بم وأعما٥بم، وبْب نظريات ا٤بتكلمْب االما

 وافَباضاهتم ا٤بناقضة للعقل والقرآف الكرَل.

 

 اخلامتة



 199 

 
نستخلص من كل ما مضى: أف الشيعة كانوا يشكلوف حزب اإلماـ علي بن أيب طالب )عليو السالـ( 
ُب مقابل حزب معاوية واألمويْب، وأهنم ُب القرف األوؿ ا٥بجري، مل يكونوا يعرفوف نظرية اإلمامة اإل٥بية 

العصمة والنص ، حيث كانوا يؤمنوف فقط بأولوية وأحقية أىل البيت با٢بكم وا٣بالفة من القائمة على  
األمويْب. وعندما اختلف أىل البيت ُب القرف الثاٍل ا٥بجري، بْب عباسيْب، وطالبيْب، وعلويْب، 

معْب وكيسانيْب ، وحسنيْب ، وحسينيْب ، وإ٠باعيليْب، وموسويْب، نشأ من الشيعة فريق يؤمن ٕبق خط 
منهم ، ىو ا٣بط العلوي ا٢بسيِب ا٤بوسوي، باإلمامة وا٣بالفة اىل يـو القيامة. ولكن ىذه النظرية وصلت 

للهجرة ، دوف خلف يرثو ُب اإلمامة،  062اىل طريق مسدود ، مع وفاة االماـ ا٢بسن العسكري ، سنة 
كتها ضد ا٣بلفاء العباسيْب، وتنجح ٩با ٠بح للتيارات الشيعية األخرى الزيدية واإل٠باعيلية أف تواصل معر 

ُب إقامة دوؿ ٥با ُب اليمن وطربستاف وأفريقيا وا٢بجاز، حٌب كادت أف تقضي على الدولة العباسية ُب 
 بغداد، ُب منتصف القرف ا٣بامس ا٥بجري.

اىل وكاف من احملتمل جدا ، أف يطوي التاريخ حديث التيار اإلمامي ا٤بوسوي، لوال مبادرة بعض أركانو    
اختالؽ قصة وجود ولد مستور وغائب لالماـ العسكري، وتأليف النظرية اإلثِب عشرية ُب القرف الرابع 
ا٥بجري، ٩با ٠بح ٥با بالبقاء ُب أذىاف فريق من الشيعة، ظل ينتظر خروج ذلك اإلماـ أكثر من ألف 

ي واالنكفاء والغيبة عن مسرح عاـ، ومل ٯبِن ذلك الفريق من انتظاره لإلماـ الغائب ، سوى العزلة والتالش
 ا٢بياة.

واضطر ىؤالء الشيعة، ُب هناية األمر، اىل الثورة على نظرية االنتظار الٍب كانت تكبلهم وٛبنعهم من    
النشاط السياسي، وتأليف نظرية جديدة ىي "فرضية النيابة العامة للفقهاء عن اإلماـ ا٤بهدي الغائب" 

والية الفقيو". ومع أف ىذه النظرية قد حررهتم ٛباما من نظرية اإلمامة  وتطويرىا من بعد ذلك اىل "نظرية
اإل٥بية ا٤بثالية، القائمة على اشَباط العصمة والنص ُب اإلماـ، إال أهنا ظلت ُب أذىاهنم تشكل امتدادا 

اـ ٥با ، وترتبط هبا ببعض ا٣بيوط الرقيقة، مثل االعتقاد بأف الفقهاء منصوبْب ومعينْب من قبل االم
الغائب ، بالنيابة العامة. وىو ما أضفى ىالة قدسية على الفقهاء ا٤براجع رفعتهم فوؽ مستوى الشعب، 
وحالت دوف مراقبتهم و٧باسبتهم ونقدىم. وىذا ما أدى اىل قياـ ديكتاتورية باسم الدين ، ىنا وىناؾ، 

 ُب بعض األحياف.
النقطة، حيث واصل الفقهاء سعيهم من  ولكن مسّبة الفكر السياسي الشيعي مل تتوقف عند ىذه   

أجل تقدَل فكر سياسي أفضل وبناء نظاـ سياسي أكثر حرية وعداًل، فرفض كثّب منهم فرضية النيابة 
العامة ، وكذلك نظرية الوالية العامة وا٤بطلقة للفقهاء، وقالوا ٗببدأ الشورى ووالية األمة على نفسها، ومل 

نظاـ الدٲبوقراطي على أسس إسالمية. )كما ىو حاصل اليـو ُب يَبدد بعضهم عن إعالف تأييده لل
 العراؽ(.
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كل ىذا التطور ا١بذري ُب الفكر السياسي الشيعي، ٯبعلنا نعيد النظر ُب التسمية ا٤بوروثة     
، الذين  ٲبكن أف نقوؿ عنهم أهنم "جعفرية"  والشائعة:"اإلمامية" ومدى انطباقها على شيعة اليـو

ف فقو اإلماـ جعفر الصادؽ )عليو السالـ( ،كما يتبع بعض ا٤بسلمْب ا٤بذىب ا٢بنفي أو باعتبارىم يتبعو 
الشافعي أو ا٤بالكي أو ا٢بنبلي أو االباضي ، ولكن ال ٲبكن أف نصفهم باإلمامية أو اإلثِب عشرية. وىو 

يكن أحد من  ، كما قلنا قبل قليل، اسم أطلق على فريق صغّب من الشيعة ُب القروف األوىل، ُب حْب مل
الشيعة يعرؼ ىذا االسم ُب القرف األوؿ ا٥بجري. وُب الواقع ال يعرؼ معظم الشيعة ا٤بعاصرين شيئا عن 
نظرية اإلمامة، سوى ا٢بب والوالء ألىل البيت )عليهم السالـ(، وىو أمر يشَبؾ فيو عامة ا٤بسلمْب، 

 وبالتايل فال ٯبوز نعتهم بالرافضة، كما يفعل بعض السلفيْب.
وال ٯبوز مؤاخذة الشيعة ، أو ٧باسبتهم على ما قالو أو يقولو الغالة وا٤بتطرفوف، كما ال ٯبوز ٧باكمة    

 أمم وطوائف وشعوب على ما يقولو ويفعلو الغالة منهم.
إف من ا٣بطأ الكبّب تصوير ا٣بالؼ بْب السنة والشيعة وكأنو خالؼ عقدي ال ينتهي حٌب يـو    

واؿ الشاذة والنادرة الٍب تفوه هبا بعض الغالة  وا٤بتطرفْب عرب التاريخ، ألنو خالؼ  القيامة، والتشبث باألق
، ومل يبق منو سوى أوىاـ  كاف يدور ُب اإلطار السياسي، وىو موضوع فرعي اجتهادي، وقد انتهى اليـو

 أو رواسب وطقوس و٨بلفات قشرية.
اآلخرين، فهي تكمن ُب قضية ا٤بوقف  وإذا كانت ىنالك من عقدة تعكر صفو العالقات الشيعية مع   

السليب من الشيخْب أيب بكر وعمر ، والصحابة عموما )رضي اهلل عنهم( وذلك بسبب اعتقاد اإلمامية 
 بػ "اغتصاب" الشيخْب للخالفة من االماـ علي، الذي "نص  عليو رسوؿ اهلل وعينو خليفة من بعده". 

م على الشورى، وٚبلي الشيعة عن نظرية اإلمامة الٍب وبعد وضوح فكر أىل البيت السياسي القائ   
وصلت اىل طريق مسدود ُب القرف الثالث ا٥بجري، وانقرضت، وٚبليهم كذلك عن نظرية االنتظار لإلماـ 
الغائب )٧بمد بن ا٢بسن العسكري( الذي ثبت أيضا أنو مل يكن سوى فرضية وٮبية ال ٛبت بصلة اىل 

من كل رواسب التاريخ، وتصحيح ا٤بوقف وإعادة النظر بإٯبابية اىل أىل البيت، حاف الوقت للتخلص 
الشيخْب ا١بليلْب أيب بكر وعمر ، وعمـو الصحابة الكراـ الذين كانوا على عالقة طيبة وٞبيمة مع أىل 

 البيت.
 وىذا أمر كفيل بتعزيز عالقة الشيعة بأخوهتم ا٤بسلمْب، وإزالة ما ُب قلوهبم من أحقاد وأدراف.    

وأجدٍل مضطرا لتكرار: أف ليس كل الشيعة، قدٲبا وحديثا، يؤمنوف بنظرية اإلمامة، ويلتزموف بكل    
حذافّبىا، وبالتايل فاهنم مل يتخذوا.. وال يتخذوف موقفا سلبيا من الصحابة والشيخْب، بصورة حتمية. 

رقهم ا٤بختلفة وتياراهتم العديدة. ولذا فاف نظر اآلخرين اليهم ٯبب أف يكوف واقعيا، ودقيقاً، و٩بِيزًا بْب ف
وال بد أف يالحظ ا٤بسلموف التطورات ا١بذرية الكبّبة الٍب حدثت وٙبدث ُب صفوؼ الشيعة بصورة 

 عامة.
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ورٗبا كاف أىم درس يأخذه ا٤بسلموف من التطور الدٲبوقراطي عند الشيعة، ىو ضرورة التخلص من   
سالطْب ُب ظل الدولة العباسية، والذي يشكل اليـو عقبة  الفكر االستبدادي،  الذي رو ج ٥بم فقهاء ال

 كأداء أماـ مسّبة األمة اإلسالمية من أجل إقامة نظاـ سياسي موحٍد و حرٍّ وعادؿ.
وإذا ما توصل ا٤بسلموف ٝبيعا اىل فكر الشورى وا٢برية والعدالة، ورفض االستيالء على السلطة    

هوض، وإعادة صياغة حضارهتم من جديد، ويطووا صفحة الصراع بالقوة، فاهنم ٲبكن أف يبدءوا طريق الن
 على السلطة، ويوحدوا  أمتهم ا٤بمزقة من جديد.

 
 أٞبد الكاتب 
 
  
 
 

 ٧بتويات الكتاب
 

الجزء األَل:مه:ص   

 نظرية اإلمامة اإلذلية

 عند الشيعة االمامية االثين عشرية

 الشورى نظرية أهل البيت )ع( 

 من الشورى إىل احلكم الوراثي 

 بوادر الفكر اإلمامي

 أركان نظرية اإلمامة

 نظرية اإلمامة يف مواجهة التحدايت

  التطور اإلثنا عشري

  

http://www.alkatib.co.uk/c11.html
http://www.alkatib.co.uk/c12.html
http://www.alkatib.co.uk/c13.html
http://www.alkatib.co.uk/c13.html
http://www.alkatib.co.uk/c14.html
http://www.alkatib.co.uk/c14.html
http://www.alkatib.co.uk/c15.html
http://www.alkatib.co.uk/c15.html
http://www.alkatib.co.uk/c16.htm
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 اجلزء الثاين:

 ادلهدي دمحم بن احلسن العسكري ( اإلمام)

 تارٱبية ؟ أـ فرضية فلسفية؟حقيقة 

 

 ادلدخل: عصر احلرية

 الفصل األول

  أدلة وجود )اإلمام ادلهدي دمحم بن احلسن العسكري(:

  ادلبحث األول: االستدالل الفلسفي

 ادلبحث الثاين: الدليل الروائي

  ادلبحث الثالث: الدليل التارخيي

 ادلطلب األول: والدة ادلهدي

 ادلطلب الثاين: شهادة )النواب األربعة(

  ادلبحث الرابع: الدليل االعجازي

  ادلبحث اخلامس: دليل اإلمجاع

 ادلبحث السادس: الغيبة .

  

 الفصل الثاين:

  مناقشة النظرية ادلهدوية )االثين عشرية(

http://www.alkatib.co.uk/c17.htm
http://www.alkatib.co.uk/c22.html
http://www.alkatib.co.uk/c22.html
http://www.alkatib.co.uk/c19.html
http://www.alkatib.co.uk/c19.html
http://www.alkatib.co.uk/c19.html
http://www.alkatib.co.uk/c20.html
http://www.alkatib.co.uk/c20.html
http://www.alkatib.co.uk/c21.html
http://www.alkatib.co.uk/c22.html
http://www.alkatib.co.uk/c22.html
http://www.alkatib.co.uk/c23.html
http://www.alkatib.co.uk/c24.html
http://www.alkatib.co.uk/c25.html
http://www.alkatib.co.uk/c25.html
http://www.alkatib.co.uk/c210.html
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 ادلبحث األول:

  ن العسكرياإلمام دمحم بن احلس

  حقيقة اترخيية؟.. أم فرضية فلسفية؟

  ادلطلب األول: غمو  هوية ادلهدي عند أهل البيت

  الثاين: ظاهرة ادلهدوية يف التاريخ اإلسالميادلطلب 

  (اإلمام الثاين عشرادلبحث الثاين: العوامل الفلسفية لنشوء فرضية )

  ادلبحث الثالث: نقد الدليل الروائي )النقلي(

  ادلبحث الرابع: نقد الدليل التارخيي

  ادلطلب الثاين: تقييم سند الرواايت التارخيية

  يف شهادة )النواب األربعة(ادلطلب الثالث: التحقيق 

  ادلطلب الرابع: التحقيق يف رسائل )ادلهدي(

 ادلبحث اخلامس: ماهي حقيقة حكاايت ادلعاجز

  ادلبحث السادس: هتافت دعوى اإلمجاع

  

 الفصل الثالث:

  كيف نشأت نظرية وجود ادلهدي ؟

 ادلبحث األول: تناقض الغيبة مع فلسفة اإلمامة

 السياسي العام عشية )الغيبة( وغداهتاادلبحث الثاين: الوضع 

http://www.alkatib.co.uk/c211.html
http://www.alkatib.co.uk/c211.html
http://www.alkatib.co.uk/c212.html
http://www.alkatib.co.uk/c213.html
http://www.alkatib.co.uk/c214.html
http://www.alkatib.co.uk/c215.html
http://www.alkatib.co.uk/c216.html
http://www.alkatib.co.uk/c217.html
http://www.alkatib.co.uk/c218.html
http://www.alkatib.co.uk/c219.html
http://www.alkatib.co.uk/c220.html
http://www.alkatib.co.uk/c220.html
http://www.alkatib.co.uk/c220a.html
http://www.alkatib.co.uk/c221.html
http://www.alkatib.co.uk/c221.html
http://www.alkatib.co.uk/c222.html
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 ادلبحث الثالث: ماذا يف عالئم الظهور

 ادلبحث الرابع: دور الغالة يف صنع الفرضية ادلهدوية

 ادلبحث اخلامس: دور اإلعالم يف صنع الفرضية

 
  ملخص اجلزء الثالث 

 تطور الفكر السياسي الشيعي يف )عصر الغيبة(
 

 ا٣باٛبة
 

................ 

 ادلصادر

 القرآف الكرَل

 االماـ علي: هنج البالغة

 ابن أيب ا٢بديد: شرح هنج البالغة

 النوٖبٍب: فرؽ الشيعة.  

 األشعري القمي، سعد بن عبد اهلل: ا٤بقاالت والفرؽ. 

 ا٢بمّبي: قرب اإلسناد.  

 ا٣بصييب : ا٥بداية الكربى 

 الصدوؽ، علي بن بابويو: االمامة والتبصرة من ا٢بّبة.  
: بصائر الدرجات.   نشر  ىػ(092الصفار القمي، أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن بن فروخ )ا٤بتوَب سنة 

  .ىػ، ُب قم  إيراف 9424ا٤برعشي النجفي، سنة مكتبة آية اهلل 

http://www.alkatib.co.uk/c223.html
http://www.alkatib.co.uk/c223.html
http://www.alkatib.co.uk/c224.html
http://www.alkatib.co.uk/c224.html
http://www.alkatib.co.uk/c225.html
http://www.alkatib.co.uk/c225.html
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 . احملاسن: الربقي 

 العياشي: التفسّب.   

  تفسّب فرات ابن ابراىيم الكوُب   

 الكليِب: الكاُب،  والروضة. 

 كتاب سليم بن قيس ا٥باليل 

 النعماٍل ، ٧بمد ابن أيب زينب: الغيبة .

،  و ا٥بداية، و علل الشرائع و عيوف اخبار الرضاالصدوؽ، ٧بمد بن علي: اكماؿ الدين،  واألمايل ، و  
 ا٣بصاؿ.

  . ا٣بزاز : كفاية األثر  ُب النص على األئمة اإلثِب عشر 
    

   اإلمامة.الطربي:دالئل 
 الطربي، تاريخ الرسل وا٤بلوؾ.
  ابن قتيبة: االمامة والسياسة.  

 ا٤بسعودي: مروج الذىب.  

 ابن األثّب: الكامل ُب التاريخ.
 ابن عساكر: التهذيب.   

 ابن كثّب : البداية والنهاية.
 تاريخ اليعقويب 

 االصفهاٍل: مقاتل الطالبيْب. 
   وا٤بسعودي: التنبيو واالشراؼ

 البالذري: أنساب األشراؼ.   
  ا٢بموي، ياقوت: معجم البلداف.     
 االسفراييِب: الفرؽ بْب الفرؽ. 

  الشهرستاٍل: ا٤بلل والنحل.  



 206 

ا٢بافظ أبو بكر بن أيب الدنيا: مقتل االماـ أمّب ا٤بؤمنْب، ٙبقيق مصطفى القزويِب، مركز الدراسات  
 والبحوث العلمية، بّبوت

 تاريخ مواليد األئمة ووفياهتمالشيخ األقدـ ابن أيب الثلج البغدادي: 

، ا٤بسائل ا١بارودية، االختصاص و    ا٤بقاالت أوائل  ا٤بقنعة ، و األمايل،  و االرشاد  ، وا٤بفيد: 
، و شرح عقائد الصدوؽ،  والنكت االعتقادية، وعدة رسائل، و  طالب أىبعلي بن  إمامةُب  واإلفصاح

، وا٤بسائل  سنالفصوؿ ا٤بختارة من العيوف واحملاالرسائل العشر، ٨بتصر من الكالـ على الزيدية ، و 
 ا١بارودية ُب تعيْب ا٣بالفة واإلمامة ُب ولد ا٢بسْب بن علي،  والثقالف. 

 الشريف الرضي: خصائص األئمة .  
 ا٤برتضى: تثبيت دالئل النبوة،  و الشاُب. 

، وتلخيص مسائل كالمية / ا٤بسائل العشر، و ا٤ببسوط،  الفهرست ، و   النهايةالطوسي: الغيبة، و 
 الشاُب .

 النجاشي: الرجاؿ .   

  الكشي: معرفة الرجاؿ.

 األئمةاالستنصار ُب النص على ،  و الربىاف على صحة طوؿ عمر صاحب الزماف:الكراجكي 
 ىػ،  وكنز الفوائد،   9946األطهار،   ا٤بطبعة العلوية ُب النجف سنة 

 الطربسي: االحتجاج.  
 القطب الراوندي: ا٣برايج وا١برائح

 .  ضة الواعظْبرو  :النيسابوري

 .أعالـ الدين ُب صفات ا٤بؤمنْب: الديلمي  

 .  ا٤بختصر النافعابن ادريس ا٢بلي: 

 . السراج الوىاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : القطيفي  إبراىيم

 تعليقات على خراجية احملقق الثاٍل .: ا٤بقدس االردبيلي 
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 اجمللسي: ٕبار االنوار

 النجفي ٧بمد حسن: جواىر الكالـ 

 شرح غوايل اللئايلء: نعمة اهلل ا١بزائري 

 ابن بطريق ا٢بلي: رسالة هنج العلـو 

 األردبيلي ا٢بائري، ٧بمد بن علي: جامع الرواة.   
و ا٣بالصة، و هنج ا٢بق وكشف الصدؽ،  و    ،الباب ا٢بادي عشر، ا٢بسن بن ا٤بطهر:  العالمة ا٢بلي

 د.منهاج الكرامة ُب إثبات اإلمامة،  وكشف ا٤برا
  

 . ا٥بداة  إثباتا٢بر العاملي : 

 النوري الطربسي ، خاٛبة ٤بستدرؾ  وسائل الشيعة.

 النراقي ، أٞبد: عوائد األياـ.   
 . مصباح الفقيوا٥بمداٍل:  

 األنصاري، مرتضى: ا٤بكاسب  
 ا٣بميِب: كتاب البيع ، وا٢بكومة االسالمية 

 .  رسالة ُب ا٣بمسالفريد، حسن: 
 ، ومعجم الرجاؿ.  التنقيح ُب شرح العروة الوثقى / كتاب االجتهاد والتقليد ا٣بوئي: 

 العطاردي: مسند الرضا.    

 .  ا٢بسن العسكري اإلماـحياة القرشي، باقر شريف: حياة اإلماـ موسى بن جعفر ، و 

 ا١بزائري ، نعمة اهلل: األنوار النعمانية.  

 شرب : حق اليقْب.    

 قي ا٤بوسوي: مكياؿ ا٤بكاـر ُب فوائد الدعاء للقائم،  االصفهاٍل، ٧بمد ت 
 الكاشاٍل: الصحيفة ا٤بهدية.  



 208 

  ا٢بسِب، ىاشم معروؼ: بْب التصوؼ والتشيع.  

    الزين، ٧بمد حسن: الشيعة ُب التاريخ  
 األميِب: الغدير.  

  الصدر، ٧بمد صادؽ : الشيعة االمامية.   
 . : الغيبة الصغرى، ٧بمدالصدر 
   ىػ9428ٝبادى األوىل  96ا٤بؤرخ  99009صحيفة كيهاف، العدد رقم  

  .إيراف من الثورة الدستورية إىل الثورة اإلسالمية :طالؿ ٦بذوب
 تاريخ الشاه إ٠باعيل،  طبع مركز ٙبقيقات فارس إيراف وباكستاف، إسالـ آباد.   

 راجر سيوري: إيراف ُب العصر الصفوي.  

 ء  التنكابِب: قصص العلما

 ٞبيد عنايت، تفكّب نوين سياسي إسالـ.  

 حسْب عطواف: الشورى ُب العصر األموي.   
 .اصل الشيعة وأصو٥با ، ٧بمد حسْب:كاشف الغطاء  

 
 
   
  
 
 

 صدر للمؤلف
 
 تطور الفكر السياسي الشيعي.. من الشورى إىل والية الفقيه -1
 الفكر السياسي الوهايب.. قراءة حتليلية - 1
 الفكر السياسي السين.. حنو خالفة دديوقراريةتطور  -1
 السنة والشيعة.. وحدة الدين، خالف السياسة والتاريخ – 1
 منوذجا ، االمام دمحم الشريازيوآفاق التطور الدينية الشيعية ادلرجعية – 1
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