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  من كتاب أصول مذهب الشيعة للقفاري الفصل الرابع
  املهدية والغيبة

مسألة املهدية والغيبة عند الفرق الشيعية بوجـه   –حبول اهللا  –يف هذا الفصل سأتناول 
عام، مث نشأة هذه الفكرة عند االثين عشرية وتطورها، وبعد ذلك أبني اخلطوط العريضـة  

إلسناد هذا املعتقد ودفاعهم عن طول زمـن الغيبـة   هلذه العقيدة عندهم، وما يستدلون به 
  .الذي مضى عليه اآلن أكثر من أحد عشر قرنا، ومناقشة ذلك

يلي ذلك بيان ملا يتخيله االثنا عشرية لدولة املهدي بعد عودته من غيبته، وهي خيـاالت  
صاغوها على شكل روايات عن أئمة أهل البيت لتأخذ صفة العصـمة والقداسـة عنـد    

  .هم، فأبني ما قالوه حول شريعته، وسريته، وجندهأتباع

مث أعرض بعد هذا للشيعة يف فترة الغيبة، واملبادئ اليت شرعوها، والشرائع اليت عطلوهـا  
النيابـة عـن   "بسبب هذه العقيدة، وحماولة شيوخهم ملواجهة فقد إمامهم باختراع عقيدة 

  ."املهدي

  .تهاوأختم املوضوع بنقد ألصل هذه الفكرة ومناقش

  

  املهدية والغيبة عند فرق الشيعة
فكرة اإلميان باإلمام اخلفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة، حيـث تعتقـد يف   
إمامها بعد موته أنه مل ميت، وتقول خبلوده، واختفائه عن الناس، وعودتـه إىل الظهـور يف   

قدرت له العـودة، كمـا    املستقبل مهديا، وال ختتلف هذه الفرق إال يف حتديد اإلمام الذي
  .ختتلف يف حتديد األئمة وأعيام واليت يعترب اإلمام الغائب واحدا منهم
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أول فرقة قالـت   –كما يقول القمي، والنوخبيت، والشهرستاين وغريهم  –وتعترب السبئية 
/ نوخبيت، ال20-19ص: املقاالت والفر/ القمي[وغيبته  .]أي مل تسق اإلمامة ملن بعده[بالوقف على علي 

أن عليـا مل يقتـل ومل   "، حيث زعمت .]1/174: امللل والنحل/ ، الشهرستاين22ص: فرق الشيعة
ميت، وال يقتل وال ميوت حىت يسوق العرب بعصاه، وميأل األرض عدالً وقسطًا كما ملئت 

  ..]1/86: ، مقاالت اإلسالميني22ص: ، فرق الشيعة19ص: املقاالت والفرق[ "ظلما وجورا

كذبت، لو جئنا بدماغـه يف  ": بلغ عبد اهللا بن سبأ نعي علي باملدائن قال للذي نعاهوملا 
سبعني صرة، وأقمت على قتله سبعني عدالً لعلمنا أنه مل ميت ومل يقتل، وال ميـوت حـىت   

وظلت تنتظر عودته من غيبتـه، مث   .]21ص: ، املقاالت والفرق23ص: فرق الشيعة[ "ميلك األرض
أتباع أيب كريـب  : الكربية[من السبئية إىل بعض فرق الكيسانية كالكربية  "ةالفكر"انتقلت هذه 

وهو الذي تدعي  –حيث قالت ملا مات حممد بن احلنفية  .]الضرير، وقد مضى التعريف بالكيسانية
إنه حي مل ميت وهو يف جبل رضوى بني مكة واملدينة عن ميينه أسـد وعـن   : -أنه إمامها 

وقد تغىن شعراؤهم بذلك حىت قال شاعرهم [فظانه إىل أوان خروجه وقيامه يساره منر موكالن به حي
  ) :كثري عزة(

  أال إن األئمة من قريش                والة احلق أربعة سواء

  علي والثالثة من بنيه                  هم األسباط ليس م خفاء

  فسبط سبط إميان وبر                 وسبط غيبته كربالء

  ط ال يذوق املوت حىت            يقود اخليل يقدمها اللواءوسب

  تغيب ال يرى عنا زمان               برضوا عنده عسل وماء

، وقـد أوردت  )41، الفرق بني الفرق ص93-1/92: ، مقاالت اإلسالميني26مسائل اإلمامة ص: انظر(
، وقـد  )29، 28، 27، 26مسائل اإلمامة ص: انظر(كتب املقاالت أيضا أشعارا يف هذا املعىن لشعراء آخرين 

إنه املهدي املنتظـر  : ، وقالوا).]43-41ص: نظم البغدادي بعض األبيان يف الرد عليها الفرق بني الفرق
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، التبصري 39ص: ، الفرق بني الفرق1/92: ، مقاالت اإلسالميني27ص: ، فرق الشيعة26ص: مسائل اإلمامة[
سيغيب عنهم سبعني عاما يف جبل رضوى مث يظهر فيقيم وزعموا أنه . .]19-18ص: يف الدين

فلما مضت سبعون سنة ... .]27ص: مسائل اإلمامة[هلم امللك، ويقتل هلم اجلبابرة من بين أمية 
ومل ينالوا من أمانيهم شيئًا حاول بعض شعرائهم توطني أصحابه على هـذه العقيـدة، وأن   

  :يقول شاعرهم يف ذلك[عليه السالم  يرضوا باالنتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح

  لو غاب عنا عمر نوح أيقنت             منا النفوس بأنه سيؤوب

  ا            قد كان يأمل يوسفًا يعقوبـه كمـوه وآملـي ألرجـإن

  .).]29ص: املصدر السابق(

اة فبعد وف.. مث شاع التوقف على اإلمام وانتظار عودته مهديا بعد ذلك بني فرق الشيعة
وتنتظـر عودتـه،   .. كل إمام من آل البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذه الـدعوى 

يف  –وختتلف فيما بينها اختالفًا شديدا يف حتديد اإلمام الذي وقفت عليه وقدرت له العودة 
مث إم يف انتظارهم اإلمام الذي انتظروه خمتلفون اختالفًا ": ولذلك قال السمعاين –زعمهم 

  ..]1/345: األنساب[ "عليه محق بليغيلوح 

وحىت بعض فرق الزيدية وهي اجلارودية تاهت يف وهم هذا االنتظار لإلمام الـذي قـد   
مات، مع اختالف فروع هذه الطائفة يف حتديد اإلمام املنتظر، كما نقل ذلـك األشـعري   

امللل [الشهرستاين و .]32-31ص: الفرق بني الفرق[والبغدادي  .]142-1/141: مقاالت اإلسالميني[
ولذلك فإنه ال صحة ملا قالـه  . .]156ص: احلور العني/ نشوان[وغريهم  .]159-1/158: والنحل

، .]3/243: ضحى اإلسـالم [بعضهم من أن الزيدية كلها تنكر هذا االجتاه كما قاله أمحد أمني 
  ..]211ص: العقيدة والشريعة[وأشار إليه جولد سيهر 
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ق الشيعة، ارتبطت بأفراد من أهل البيت معروفني وجـدوا يف  هذه عقيدة الغيبة عند فر
التاريخ فعالً وعاشوا حيام كسائر الناس، فلما ماتوا ادعت فـيهم هـذه الفـرق تلـك     

أما . الدعوى، حيث مل تصدق مبوم، وزعمت أم غابوا، وسيعودون للظهور مرة أخرى
ال  "بشخصية خيالية"بطت عندهم هذه الفكرة عند االثين عشرية فتختلف من حيث إا ارت

وهـي عنـد أصـحاا     "الدعوى"وجود هلا عند أكثر فرق الشيعة املعاصرة لظهور هذه 
، مل يرها الناس، ومل يعرفوها، .]وتتداول الشيعة أخبارها بالرمز إليه بدون ذكر امسهـا [شخصية رمزية 

محلـها، وأحيطـت   بعد والدا، ومل يظهر  –كما يدعون  –وال يعلمون مكاا، غابت 
والدا بسياج من السرية والكتمان، بل إن عائلتها، ووكيلها وأقرب الناس إليها مل يعلمـوا  
بأمر هذا احلمل وذلك املولود، وكانوا له منكرين، بل مل يظهر للشيعة اليت تدعيه إال مـن  

  .خالل نواب يدعون الصلة به

ل اإلميان ا عند االثين عشرية هذه الشخصية هي شخصية املهدي املنتظر عندهم، ويشكّ
األصل الذي ينبين عليه مذهبهم، والقاعدة اليت تقوم عليها بنية التشيع عندهم؛ إذ بعد انتهاء 
وجود أئمة الشيعة بوفاة احلسن العسكري أصبح اإلميان بغيبة ابنه املزعوم هو احملور الـذي  

  .عة من االيارتدور عليه عقائدهم، واألساس الذي ميسك بنيان الشي

  ولكن كيف ومىت بدأت هذه الفكرة عند االثين عشرية؟

  

  نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة االثين عشرية وتطورها

  :حال الشيعة بعد وفاة احلسن العسكري
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البد يف احلديث عن النشأة أن نتناول حال الشيعة بعد وفاة احلسن لعالقته الوثيقة بنشأة 
  .هذه الفكرة

مل ير لـه خلـف، ومل   ")  ه260(سنة  –إمامهم احلادي عشر  –احلسن إذ بعد وفاة 
، 102ص: املقاالت والفـرق [ "يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من مرياثه أخوه جعفر وأمه

  .كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها ).]"ومل ير له أثر": وفيها( 96ص: فرق الشيعة

يعة، وتفرهم أصبحوا بال إمـام، وال ديـن   وبسبب ذلك اضطرب أمر الشق مجعهم، ألن
وحىت كتـاب  . .]1/188: أصول الكايف[عندهم بدون إمام، ألنه هو احلجة على أهل األرض 

لو بقيـت  "، وباإلمام بقاء الكون، إذ -كما سلف  –اهللا سبحانه ليس حجة عندهم إال به 
ولو أنّ اإلمام رفع من "الناس ، وهو أمان .]1/179: أصول الكايف[ "األرض بغري إمام لساخت

ولكن اإلمام . .]1/179: أصول الكـايف [ "األرض ساعة لَماجت بأهلها كما ميوج البحر بأهله
فـتحريت  .. مات بال عقب، وبقيت األرض بال إمام، ومل حيدث شيء من هذه الكوارث
شرة فرقة كما الشيعة واختلفت يف أعظم أمر عندها وهو تعيني اإلمام، فافترقت إىل أربع ع

، أو مخس عشرة فرقة كما .]258ص: الفصول املختـارة / ، املفيد96ص: فرق الشيعة[يقول النوخبيت 
وممـن عاصـر أحـداث    . ، ومها من االثين عشـرية .]102ص: املقاالت والفرق[ينقل القمي 

مر الشيعة بعد االختالف، إذ مها من القرن الثّالث، فمعلوماما مهمة يف تصوير ما آل إليه أ
  .احلسن العسكري

املتوفّى سنة (ومن بعدمها زادت الفرقة واتسع االختالف، حيث يذكر املسعودي الشيعي 
: مروج الذّهب[ما بلغه اختالف شيعة احلسن بعد وفاته، وأنه وصل إىل عشرين فرقة )  ه346

ن هذا االختالف مل يتوقـف إال  وعندي أ[فما بالك مبا بعده  ]168ص: الصواعق احملرقة: ، وانظر4/190
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بإلغاء فكرة البابية واختراع فكرة النيابة العامة عن املهدي من مجيع شيوخهم،  –كما سيأيت  –بعد قيام السمري 
  ..]فاتفقوا حينئذ على دعوى غيبة املولود التفاقهم على قسمة الغنائم اليت جتىب بامسه فيما بينهم باسم النيابة

إنّ احلسن بن علي ": مذاهب شتى يف أمر اإلمامة، فمنهم من قالوقد ذهبت هذه الفرق 
حي مل ميت، وإنما غاب وهو القائم، وال جيوز أن ميوت وال ولد له ظـاهر، ألنّ األرض ال  

فوقفت هذه الفرقة على احلسن . .]106ص: ، املقاالت والفرق96ص: فرق الشيعة[ "ختلو من إمام
ظاره كما هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كلّ إمـام تـدعي   العسكري وقالت مبهديته وانت

إمامته، وذهبت فرقة أخرى إىل اإلقرار مبوته، ولكنها زعمت أنه حي بعد موتـه، ولكنـه   
، بينما فرق أخرى حاولـت أن  .]107ص: ، املقاالت والفرق97ص: فرق الشيعة[غائب وسيظهر 

، وأخرى أبطلت إمامـة  .]110ص: املقاالت والفرق[عفر متضي باإلمامة من احلسن إىل أخيه ج
  ..]101-100ص : ، فرق الشيعة109ص: املقاالت والفرق: انظر[احلسن مبوته عقيما 

أي (كان قد أخفـى  "أما االثنا عشرية فقد ذهبت إىل الزعم بأن للحسن العسكري ولدا 
فلم يظهر ولـده يف  .. ن لهمولده، وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطا) احلسن

  ..]3+آ1005: اإلرشاد/ املفيد[ "حياته، وال عرفه اجلمهور بعد وفاته

إن احلسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفـاة  ": ويقابل ذلك اجتاه آخر يقول
آبائه بتواطؤ األخبار اليت ال جيوز تكذيب مثلها، وكثرة املشاهدين ملوته، وتواتر ذلك عـن  

و، وهذا ما ال جيب االرتياب فيه، وصح مبثل هذه األسباب أنه ال ولـد لـه،   الويل له والعد
كما .. فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه ال إمام بعد احلسن بن علي، وأن اإلمامة انقطعت

جاز أن تنقطع النبوة بعد حممد، فكذلك جائز أن تنقطع اإلمامة، ألن الرسالة والنبوة أعظم 
ا أحوج، واحلجة ا ألزم، والعذر ا أقطع، ألن معهـا الـرباهني   خطرا وأجل، واخللق إليه
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: املقاالت والفـرق [ "الظاهرة واألعالم الباهرة، فقد انقطعت، فكذلك جيوز أن تنقطع اإلمامة
  ..]105ص: ، فرق الشيعة108-107ص

إن اهللا : وقطعت كذلك فرقة أخرى مبوت احلسن بن علي وأنه ال خلف لـه، وقالـت  
ا من آل حممد ممن قد مضى، إن شاء بعث احلسن بن علي، وإن شـاء بعـث   سيبعث قائم

: فرق الشيعة: ، وانظر108ص: املقاالت والفرق[غريه، وحنن اآلن يف زمن فترة انقطعت فيه اإلمامة 
  ..]105ص

وهكذا تضاربت أقواهلم، واختلفت اجتاهام، وتفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب مبا لديهم 
حنن ال ندري مـا  ": حلرية يف تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقالوبلغت ا.. فرحون

: فـرق الشـيعة  : ، وانظر116-115ص: املقاالت والفرق[ "..نقول يف ذلك وقد اشتبه علينا األمر
  ..]108ص

  .هذه بعض مالمح اخلالف الذي دب بني الشيعة بعد وفاة احلسن

  :أسباب القول بالغيبة
اإلصرار الشديد على القول بإمامة أحد من آل البيت حىت  ولعل القارئ يعجب من ذلك

ينكرون موت من مات، أو يدعون أنه حي بعد موته، أو خيترعون ولدا ملن ال عقب لـه،  
وقليل منهم ثاب إىل رشده ملا انكشف له الغطاء مبوت اإلمام عقيما فترك التحزب والتشيع 

ولعل هذه الفئة هي اليت تتشيع عن صدق، . وقال بانقطاع اإلمامة، ورجع إىل شئون حياته
  .فلما تبني هلا األمر، وسقط القناع رجعت
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إن أهم سبب هلذا اإلصرار يتبني من خالل اختالف هذه الفرق ونزاعهـا فيمـا بينـها    
للدفاع عن رأيها والفوز بأكثر قدر من األتباع، حيث إن كل طائفة تنادي مبهـدي هلـا   

  .صومة تتسرب احلقيقةوتكذب األخرى، ومن خالل تلك اخل

اليت تقول بالغيبة والوقف علـى االبـن    –إىل ما ترويه االثنا عشرية  –مثالً  –لنستمع 
يف كشف حقيقة دعوى الطائفة األخرى اليت تقول بالغيبـة   –املزعوم للحسن للعسكري 

وليس من قوامـه  ) موسى الكاظم(مات أبو إبراهيم ": والوقف على موسى الكاظم تقول
أحد إال وعنده املال الكثري، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا  .]ووكالؤه نوابه[

يف األموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أيب محـزة  
  ..]43-42ص: الغيبة للطّوسي[ "..ثالثون ألف دينار

/ وما بعدها، ورجال الكشـي  43ص: املصدر السابق: انظر[وجاء عندهم روايات أخر ذا املعىن 
وأن وراء دعوى غيبـة اإلمـام   .. تكشف ما خفي .]893، 888، 871، 759: الروايات رقم

وانتظار رجعته الرغبة يف االستئثار باألموال، وأن هناك فئات منتفعة بدعوى التشيع تغـرر  
مام أنكروا موتـه لتبقـى   بالسذّج، وتأخذ أمواهلم باسم أنهم نواب اإلمام، فإذا ما توفّي اإل

  .األموال يف أيديهم، ويستمر دفع األموال إليهم باسم مخس اإلمام الغائب

والضحية هم أولئك السذج املغفلـون الـذين   .. وهكذا تدور عمليات النهب والسلب
والذين استمرأوا . يدفعون أمواهلم إىل من زعموا أم نواب اإلمام يف بلدان العامل اإلسالمي

غنيمة الباردة فظلوا يذكون يف النفوس حمبة آل البيت، واستشعار ظلـم آل البيـت،   هذه ال
ليفرقوا األمة، ويتخذوا مـن تلـك   .. واحلديث عن حمن آل البيت، واملطالبة حبق آل البيت

  .األموال وسيلة لتغذية مجعيام السرية اليت تعمل على تقويض كيان الدولة اإلسالمية
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ملهدية والغيبة أيضا تطلع الشيعة إىل قيام كيان سياسـي هلـم   ولعل من أسباب القول با
مستقل عن دولة اإلسالم، وهذا ما نلمسه يف اهتمامهم مبسألة اإلمامة، وملا خابت آمـاهلم،  
وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إىل اآلمال واألحالم كمهرب نفسـي  

من اليأس، وأخذوا يبثون الرجاء واألمل يف نفوس ينقذون به أنفسهم من اإلحباط وشيعتهم 
ولذلك فإن القول باملهديـة والغيبـة   . أصحام، ومينوم بأن األمر سيكون يف النهاية هلم

ينشط دعاته بعد وفاة كل إمام ملواجهة عوامل اليأس وفقدان األمل، باإلضـافة إىل حتقيـق   
  .املكاسب املادية

حاب النحل واألهواء واملذاهب املتطرفـة؛ ألـم   كما أن التشيع كان مهوى قلوب أص
  .جيدون من خالله اجلو املناسب لتحقيق أهدافهم، والعودة إىل معتقدام

وكـان هـذا   .. فانضم إىل ركب التشيع أصناف من أصحاب هذه االجتاهات الغاليـة 
فسـها  حنو معتقداته املوروثة، وال سيما بعد أن عزلت الشيعة ن "بالشيعة"يشطح » اخلليط«

  .عن أصول األمة، وإمجاعها

وهلذا فإن مسألة املهدية والغيبة حسب االعتقاد الشيعي هلا جذورها يف بعض الـديانات  
والنحل، مما ال يستبعد معه أن ألتباع تلك الديانات دورا يف تأسيس هذه الفكرة يف أذهـان  

  .الشيعة

قدون بأن إيليـا رفـع إىل   ومييل بعض املستشرقني أا ذات أصل يهودي، ألن اليهود يعت
النمـوذج األول   –حسب رأيهم  –السماء وسيعود يف آخر الزمان، ولذلك فإن إيليا هو 

  ..]192ص: العقيدة والشريعة/ جولد سيهر[ألئمة الشيعة املختفني الغائبني 

ويف نظري أن هذا ال يكفي إلظهار األثر اليهودي، ألن يف اإلسالم أن عيسى رفـع إىل  
ود يف آخر الزمان، فليست هذه الفكرة اليت عرضوها غريبة علـى األصـول   السماء وسيع
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إمنـا يـربز   . اإلسالمية، ولكن ألن املستشرقني ينكرون مسألة املهدية أصالً قالوا هذا القول
إيضاح األثر اليهودي أكثر من أوجه أخرى هي أن نظرية الغيبة ترجع يف أصوهلا إىل ابـن  

  .سبأ وهو حرب من أحبار اليهود

كذلك ما صرح به بعض شعراء الشيعة من أن فكرة املهدية مستمدة من أخبار كعـب  
األحبار الذي كان على دين اليهودية قبل إسالمه، ويبدو ذلك بوضوح فيما قالـه شـاعر   

  :الكيسانية كثري عزة يف ابن احلنفية

  ..]1/275: ديوان كثري عزة[هو املهدي خربناه كعب       أخو األحبار يف احلقب اخلوايل 

وأما حنن معاشر الغربيني فقد استرعت عقيدة املهدي املنتظر بوجـه  ": ويقول فان فلوتن
  ..]110ص: السيادة العربية واإلسرائيليات[ "خاص أنظار املستشرقني منا

مث يربط هذه العقيدة باإلسرائيليات ويردها إىل أصول يهودية ونصرانية، ألنه يرى أـا  
ببعض األشخاص واحلوادث املعينة، وهو التنبؤ الذي أفاضـت فيـه    ختل حتت نطاق التنبؤ

كتب إسرائيلية مل تكن معروفة عند العرب يف بادي األمر، وإمنا وصلت إليهم عن طريـق  
  ..]112ص: السيادة العربية واإلسرائيليات[اليهود واملسيحيني الذين اعتنقوا اإلسالم 

صرانية رد أا تـدخل يف نطـاق اإلخبـار    ويبدو أن ربطه هذه العقيدة باليهودية والن
باملغيبات الذي ال يعرفه العرب كما يقول هو ربط ضعيف، ذلك أن من معجزات رسـول  
اإلسالم العريب اهلامشي اإلخبار ببعض املغيبات، لكن هؤالء حيللون هـذه املسـائل وفـق    

  .صلى اهللا عليه وسلمعقليتهم الكافرة، واجتاههم املنكر لنبوة حممد 

وأرجح يف هذه املسألة أن عقيدة االثين عشرية يف املهدية والغيبـة ترجـع إىل أصـول    
جموسية، فالشيعة أكثرهم من الفرس، والفرس من أديام اوسية، واوس تدعي أنّ هلـم  
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أبشاوثن، وأنـه يف حصـن   : منتظرا حيا باقيا مهديا من ولد بشتاسف بن راسف يقال له
  ..]1/179: تثبيت دالئل النبوة[خراسان والصني  .]"بني"علها ل[عظيم من 

  .وهذا مطابق جلوهر املذهب االثين عشري

  :واضع مبدأ الغيبة عند االثين عشرية

كما تذكره كتـب   –إذا كان ابن سبأ هو الذي وضع عقيدة النص على علي باإلمامة 
 "لفكرة اإلمامة"ذي وضع البديل فإن هناك ابن سبأ آخر هو ال –الفرق عند الشيعة وغريها 

بعد انتهائها حسيا بانقطاع نسل احلسن، أو أنه واحد من جمموعة وضعت هذه الفكـرة،  
ويـرى  [هذا الرجل يدعى عثمان بن سـعيد العمـري   . لكنه هو الوجه البارز هلذه الدعوى

: اخلطـوط العريضـة  (منري  األستاذ حمب الدين اخلطيب أن مؤسس فكرة الغيبة هو حممد بن نصري من موايل بين
، وقد ورد يف كتب االثين عشرية أنه ممن ادعى البابية للغائب، وقد سبقه يف ذلك رجل آخـر يـدعى   )37ص

، وقد قام بدوره يف منتـهى  ).]244ص: الغيبة للطوسي: انظر. (الشريعي، وتاله آخرون ادعوا كدعواه
يتلقى األموال اليت تؤخذ من  ، وكان"كان يتجر يف السمن تغطية على األمر"السرية حيث 

تقيـة  .. يف جراب السمن وزقاقـة "األتباع باسم الزكاة واخلمس وحق أهل البيت فيضعها 
وقـد  . .]397-396ص: تاريخ الغيبة الصغرى/ ، حممد الصدر215-214ص: الغيبة للطوسي[ "وخوفًا
: يبـة للطوسـي  الغ: انظر[أن للحسن ولدا قد اختفى وعمره أربع سنوات  –يف دعواه  –زعم 
أكثـر  : ، قال السي-كما سيأيت  –، وقد اختلفوا يف عمره حينما غاب الختالف روايام يف ذلك 258ص

، وزعم أنه ال ).]25/123: حبار األنوار. (الروايات على أنه ابن أقل من مخس سنني بأشهر أو بسنة وأشهر
اهلم ويتلقى أسئلتهم ومشكالم يلتقي به أحد سواه فهو السفري بينه وبني الشيعة يستلم أمو

  .ليوصلهم لإلمام الغائب
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ومن الغريب أن الشيعة تزعم أا ال تقبل إال قول معصوم حىت ترفض اإلمجـاع بـدون   
املعصوم، وها هي تقبل يف أهم عقائدها دعوى رجل واحد غري معصوم وقد ادعـى مثـل   

ا على أشده، وكـل واحـد   دعواه آخرون، كل يزعم أنه الباب للغائب وكان الرتاع بينهم
منهم خيرج توقيعا يزعم أنه صدر عن الغائب املنتظر يتضمن لعن اآلخر وتكذيبه، وقد جاء 

ذكر املذمومني الذين ادعوا البابيـة لعنـهم   ": على ذكر أمسائهم الطوسي يف مبحث بعنوان
  ..]244ص: الغيبة[ "اهللا

عظم الديار اإلسالمية يدعون وكالء يف م –كما تنقل كتب الشيعة  –ولعثمان بن سعيد 
وقد جاء على ذكر هؤالء الوكالء ابـن  . إلمامة هذا املعدوم والقول ببابية عثمان بن سعيد

: تاريخ الغيبـة الصـغرى  [بابويه القمي، وهو أمجع نص ألمسائهم، كما يذكر حممد باقر الصدر 
وقد ذكـر   وهناك وكالء آخرون غري مرضيني من عثمان بن سعيد ومن يشايعه،. .]60ص

: الغيبـة للطوسـي  [ "ذكر املذمومني من وكالء األئمة"منهم الطوسي سبعة يف مبحث بعنوان 
  ..]214-213ص

أن الباب يلتقي باإلمام الغائب، والوكيـل يلتقـي   : والفرق عندهم بني الباب والوكيل
: يبة الصـغرى تاريخ الغ/ الصدر: انظر[بالباب وال يرى اإلمام، ويكون الواسطة بني الشيعة والباب 

  ..]609ص

وملا تويف عثمان بن سعيد الباب األول املعتمد عند االثين عشرية، عني من بعـده ابنـه   
حممدا، ولكن خالفه يف ذلك طائفة منهم، فلم ترتض بابية ابنه، ونشأ نزاع بينـهم ولعـن   

  .بعضهم بعضا

بل أمر أيب جعفـر  أال تق": فهذا أحد املخالفني ويدعى أمحد بن هالل الكرخي ملا قيل له
يعنون إمامهم املنتظر، ألـم  [حممد بن عثمان وترجع إليه، وقد نص عليه اإلمام املفترض الطاعة 
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يعتربون قول الباب األول هو قول اإلمام، ألنه بابه وسفريه الوحيد، فاعتربوا تعيني عثمان بن سعيد البنـه نصـا   
يعين  –عه ينص عليه بالوكالة، ولست أنكر أباه مل أمس: ؟ فقال هلم.]مقدسا من اإلمام يلعن خمالفه

يالحظ أنه مساه وكيالً مع أن االثين عشـرية  [فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل  –عثمان بن سعيد 
قد مسعه غريك، : فقالوا. صاحب الزمان فال أجسر عليه .]تسميه بالباب، وتفرق بني الوكيل والباب

  ..]245ص: الغيبة للطوسي[ "ؤوا منهفلعنوه وترب.. أنتم وما مسعتم: فقال

عن رجـل   –مثالً  –وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التنازع بينهم، يذكر الطوسي 
يدعى حممد بن علي بن بالل بأنه رفض بابية حممد بن عثمان العمري، وأنه جرى بينه وبني 

مام، باألموال اليت كانت عنده لإل"حيث متسك األول  –كما يقول  –العمري قصة معرفة 
: الغيبـة للطوسـي  [ "وامتنع من تسليمها وادعى أنه الوكيل حىت تربأت منه اجلماعة ولعنـوه 

  ..]245ص

  .فأت تالحظ أنه شارك عثمان بن سعيد يف الوكالة، فلما تويف استأثر باملال

وإال لو كـان هنـاك   .. فهو تزاحم وتكالب على البابية والوكالة من أجل مجع األموال
ري أم شيعته عن طريق األبواب ملا صارت األموال إىل هذا الرجل احملتال، غائب، يس» إمام«

.. وملا كان حمل ثقة اإلمام صاحب الزمان، ألن اإلمام عندهم يعلم ما كان ومـا يكـون  
! فلماذا مل يصدر أمره من البداية يف التحذير من التعامل معه حىت ال يأخذ أمـوال النـاس؟  

؛ بل عصابات تأكل أموال الناس بالباطـل باسـم التشـيع    لكن احلقيقة أنه ال إمام غائب
  .والتدين، وأن نزاعها كان ألجل ذلك

 .]149ص: ، رجـال احللـي  223: الغيبة للطوسـي : انظر عنه[مث تويف حممد بن عثمان بن سعيد 
، رجـال  223ص: الغيبة للطوسي[حنوا من مخسني سنة "بعد أن توىل البابية )  ه30أو 304ت(

، حيمل الناس إليه أمواهلم، وخيرج إليهم التوقيعات باخلط الذي كان خيـرج  ].149ص: احللي



14 
 

يف حياة احلسن عليه السالم إليهم باملهمات يف أمر الدين والدنيا وفيما يسألونه من املسـائل  
  ..]223ص: الغيبة للطوسي[ "باألجوبة العجية

تذكر روايام يقوم وتوىل بعده رجل يدعى أبا القاسم احلسني بن روح، وقد كان كما 
مبهمة البابية يف آخر حياة حممد بن عثمان؛ حيث كان حييل إليه استالم األموال اليت يأيت ا 

كنت أمحل األموال اليت حتصل ) : حممد بن علي األسود(األشياع، ولذلك قال رجل يدعى 
يئًا مـن  يف باب الوقف إىل أيب جعفر حممد بن عثمان العمري فيقبضها مين فحملت إليه ش

األموال يف آخر أيامه قبل موته بسنتني أو ثالث سنني، فأمر بتسليمه إىل أيب القاسم الروحي 
فـأمرين أال أطالبـه   ) حممد بن عثمـان (فكنت أطالبه بالقبوض، فشكا ذلك إىل أيب جعفر 

كل ما وصل إىل أيب القاسم فقد وصل إيلّ، فكنت أمحد بعد ذلك األموال : بالقبوض، وقال
  ..]226-225ص: الغيبة للطوسي[وال أطالبه بالقبوض إليه 

وملا تردد أحدهم يف تسليم أمواله إىل أيب القاسم بن روح غضب منه الباب حممـد بـن   
مل مل متتثل ما قلته لك؟ ولكن الرجل حاول أن يالطفه ويهدئ من غضـبه  : عثمان وقال له

األبواب  .]كصكوك احلرمان عند النصارىوهي [خشية أن خيرج له توقيعا بلعنه والرباءة منه كعادة 
إال أن الباب  "مل أجسر على ما رمسته يل": فيمن يرفض دفع األموال إليهم، فقال له متلطفًا

فلم يكـن عنـدي غـري    ": يقول الرجل "قم كما أقوال لك": أجابه وهو غاضب وقال له
ى فسر به وشكر اهللا املبادرة، فصرت إىل أيب القاسم بن روح وهو دار ضيقة فعرفته ما جر

 "عز وجل، ودفعت إليه الدنانري، وما زلت أمحد إليه ما حيصل يف يدي بعد ذلك من الدنانري
  ..]224ص: الغيبة للطوسي[

فأنت تالحظ ما حتيط به الرموز الشيعية نفسها من صفة القداسة، وما تضفي به علـى  
  .د من رمحة اهللاقوهلا من العصمة ووجوب الطاعة املطلقة، وإال فاللعن والطر
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كما تالحظ بأن لغة املال هي السائدة يف التوقيعات املنسوبة للمنتظـر وعلـى ألسـنة    
  .األبواب والوكالء

وكان اختيار أيب القاسم ألنه أحفظ لسر املكان الذي يقيم فيه الغائب، حيث إن اختيار 
ـ  ظ السـر،  الباب يتم من قبل الدوائر الشيعية حسب مواصفات خاصة لعل من أبرزها حف

أن سهالً النوخبيت سـئل  "وعدم الظهور والشهرة، يدل على ذلك ما جاء يف الغيبة للطوس 
هـم  : كيف صار هذا األمر إىل الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح دونك؟ فقال: فقيل له

 إىل شيوخ الشيعة، وهم يزعمون أن ذلـك إىل  –فيما يظهر  –الحظ أنه عزا االختيار [أعلم وما اختاروه 
أي مكان املهـدي  [، ولكن أنا رجل ألقى اخلصوم وأناظرهم، ولو علمت مبكانه .]اإلمام الغائب

كما علم أبو القاسم وضغطتين احلجة على مكانه لعلـي   .]الغائب ألنه ال يعلم مبكانه سوى الباب
 حتت ذيلـه  .]يعين القاسم املنتظر الغائب[كنت أدل على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت احلجة 

  ..]240ص: الغيبة[ "وقرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه

ورغم ذلك فقد أثار تعيني أيب القاسم بن روح نزاعا كبريا بني اخلاليا السرية، فانفصـل  
  .وكثر التالعن بينهم.. عدد من رؤسائهم وادعوا البابية ألنفسهم

ح يف اقتناص وقد اضطر بعضهم ألن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه مل ينج
انظـر  [)  ه323(جمموعة أكرب من األتباع، ومن هؤالء حممد بن علي الشلمغاين املقتول سنة 

وهو ممن ادعى  .]8/290: ، الكامل11/179: ، البداية والنهاية البن كثري248ص: الغيبة للطوسي: عنه
: هم فقالالنيابة عن مهدي الروافض، ونافس أبا القاسم احلسني بن روح عليها، وفضح أمر

ما دخلنا مع أيب القاسم احلسني بن روح إال وحنن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتـهارش  "
  ..]241ص: الغيبة للطوسي[ "على هذا األمر كما تتهارش الكالب على اجليف
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لقد صدق فيما قال، فـإن  "): الشيعي األصل(ويعقب على ذلك أمحد الكروي اإليراين 
األموال، كان الرجل جيمع املال ويطمع فيه فيدعي البابية لكيال  التخاصم مل يكن إال ألجل

  ..]33ص: التشيع والشيعة[ "يسلمه إىل آخر

فانتقلت البابية بوصية منه إىل رجـل رابـع   )  ه326(مث ما لبث ابن روح أن تويف سنة 
ب والذي توىل منص. .]244ص: الغيبة للطوسي: انظر[أبا احلسن علي بن حممد السمري : يدعى

البابية وكان قد انقضى على غيبة اإلمام قرابة سبعني عاما مل يتحقق فيها أمـل الشـيعة يف   
  .رجعته رغم انتظارهم إياه وتلهفهم عليه

وقد ختلفت وعود الشيعة بالظهور للغائب املستور، وساد الشك األوسـاط الشـيعية،   
ء البابية، ولذلك اختفـى  وبدأت تتكشف حقيقة األمر بعد الرتاع احلاد الذي وقع بني أدعيا

نشاط الباب متاما، فال جتد له يف كتب الشيعة مثل ما جتد ألسالفه من الرقاع والتوقيعـات  
وقد اعترف بذلك بعض الشيعة وإن حاول أن يتسـتر علـى   . اليت ينسبوا للغائب املنتظر

: ريخ الغيبة الصغرىتا/ حممد باقر الصدر[تلك األسباب فيعزو األمر إىل كثرة الضغوط على الشيعة 
  ..]414ص

الغيبـة  : ، انظر) ه329(ألنه تويف سنة [ثالث سنوات ) الشكلي(وقد استمر السمري يف منصبه 
اخليبة وشـعر بتفاهـة   "ورمبا أدركته ، .]413ص: ، تاريخ الغيبة الصغرى للصدر243ص: للطوسي

فلما قيل لـه وهـو    ،.]257عقيدة الشيعة، ص / رونلدسن[منصبه كوكيل معتمد لإلمام الغائب 
. .]242ص: الغيبة للطوسـي [ "هللا أمر هو بالغه: من وصيك من بعدك؟ قال: على فراش املوت

  .وهكذا انتهت دعوى الصلة املباشرة بالغائب، ألن أوراقها انكشفت بسبب التنافس عليها
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ووصلت دعوى الغيبة إىل طريق مسدود، إذ مل تنجح فكرة البابية اخلاصة، ولكن أخرج 
خ الشيعة توقيعا منسوبا للسمري عن املنتظر يعلن فيه انقطاع البابية املباشرة، واختراع شيو

  .-كما سيأيت  –مبدأ النيابة العامة اليت يشترك فيها شيوخ الشيعة 

وبعد هذا التغيري خرجت قضية غيبة املهدي من طريقها املسدود، واختفت ظواهر الرتاع 
مة بني اجلميع بالسوية، وقررت عقيـدة النيابـة والـيت    على منصب البابية واقتسمت الغني

  .سنتحدث عنها بعد استعراضنا لقضية املهدي عند الشيعة

عثمان بن سعيد، وابنه، وابن روح، والسمري، هم املؤسسـون  : هؤالء األبواب األربعة
ـ  رية، لقضية الغيبة واملهدية، أو هم الوجوه البارزة اليت رمست نظرية املهدي عند االثين عش

يقـول  [واليت استمرت سبعني سنة أو تزيـد   "الغيبة الصغرى": وتسمى فترة عملهم بالبابية
ويبدو أن هذا ) 13ص: كشف الغطا: انظر. (سنة 74شيخهم وآيتهم جعفر النجفي أن الغيبة الصغرى استمرت 

وما قيل ": التحديد حيث قالهلذا  –فيما يظهر  –التحديد غري متفق عليه بينهم، ففي تنقيح املقال للمامقاين رد 
مث ) أي والدة منتظرهم املزعومة( "إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة اشتباه بال شبهة، إال أن حيسبها من سنة الوالدة

بينما يذكر الصدر أن مدا سبعون سنة ) 1/189: تنقيح املقال(ذكر أن مدا مثان أو تسع وستون سنة إال شهرا 
  .).]345ص: الصغرى تاريخ الغيبة: انظر(

وسنتناول نظرية املهدية والغيبة كما جاءت يف كتب االثين عشـرية، ونتعـرف علـى    
  .مضامينها، حيث أصبحت اليوم هي أساس املذهب الشيعي

  

  اخلطوط العامة لقصة املهدية عند االثين عشرية
 قصة املهدي يف كتب الشيعة قصة غريبة، نسج اخليال خيوطها وبلغ مـداه يف صـياغة  
أحداثها، وحتولت إىل أسطورة كربى ال جتد إىل العقل منفذًا، وال يف الفطر السليمة قبـوالً  
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. .]من هذه الرسـالة  830-828ص: انظر[حىت أنكرا أكثر الفرق الشيعية اليت عاصرت والدا 
ولنعرض خلطوطها العامة بدًءا من اختيار احلسن ألم املهدي املزعـوم، إىل والدة املهـدي،   

  .فائه، مث عودته، وسريتهواخت

أما اقتران احلسن بأم املهدي فقد صاغت كتب الشيعة أحداثه مبا يشبه قصص ألف ليلـة  
كما تصوره كتـب   –وليلة، فاختيار احلسن العسكري للجارية اليت ينسبون هلا الولد قد مت 

عن دراية بالغيب املستور، فهو يبعث خادمه لسوق بيـع اجلـواري، ويعطيـه     –الشيعة 
أوصاف اجلارية، ونوع لباسها، والكالم الذي ستنطق به أثناء بيعها، ومـا حيـدث أثنـاء    
املساومة، ويرسل معه كتابا هلا بالرومية ما إن تنظر إليه حىت تبكي بكاًء شديدا وتتمسح به، 
وحينما يعجب اخلادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها وأا مليكة بنت يوشع بن قيصر 

سرد له قصة حياا، ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطاا، وأا رأت وت. ملك الروم
يا روح اهللا ": جاء خيطبها من املسيح وقال له صلى اهللا عليه وسلميف منامها أن رسول اهللا 

احلسـن  ( "جئتك خاطبا من وصيك مشعون فتاته مليكة البين هذا، وأومأ بيده إىل أيب حممد
عليها حىت تزورها يف املنام أم احلسن العسكري، ومعها مـرمي   مث تتابع الرؤى). العسكري

الحـظ  [هذه سيدة النسـاء  : بنت عمران، وألف وصيفة من وصائف اجلنان فتقول هلا مرمي
أم زوجك أيب حممـد عليـه    !]إطالق هذا اللقب على أم احلسن العسكري؛ فهل هي أفضل من فاطمة؟

و إليها امتناع احلسن العسكري مـن زيارـا،   السالم، فتتعلق ا أم املهدي وتبكي وتشك
أبو حممد ال يزورها وهـي  [إن ابين حممد ال يزورك وأنت مشركة باهللا : لكن أم احلسن قالت هلا

مث متضي أحداث القصـة حـىت   . !]مشركة، وسيدة النساء، ومرمي، ووصائف اجلنة يزرا وهي مشركة
  .العسكري هلا يف األحالم تسلم بتأثري هذه املنامات، فتبدأ زيارات احلسن

إخفاًء حلقيقتـها، مث   "نرجس"مث تذكر قصة وقوعها يف أسر املسلمني، واختيارها السم 
طلبها من مالكها أال يبعها إال ملن ترضاه وهو الذي حيمل املواصفات اليت أوحي إليه ا يف 
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تتصل به قبل ذلك من املنام، مث تلتقي بعد ذلك باحلسن وال جتد غراب يف لقائه ألا تعرفه و
خالل الرؤى واألحالم، فيزف هلا البشرى بولد ميلك الدنيا شرقًا وغربا وميأل األرض قسطًا 

  .).]باب ما روي يف نرجس أم القائم( 400-395ص: إكمال الدين/ ابن بابويه: انظر[وعدالً 

بنـت  أما محلها باملهدي فأغرب وأعجب، إذ مل يظهر عليها أثر احلمل مع أن حكيمـة  
حاولت التثبـت   –كما يقولون  – .]حكيمة بنت حممد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق[حممد 

فقلبتها ظهرا لبطن فلم تر فيها أثرا للحمل،  –كما تزعم روايام  –من محلها فوثبت إليها 
إذا كان وقت الفجـر  ": وعادت إىل احلسن وأخربته، لكنه أكد هلا وجود احلمل وقال هلا

واألغرب من ذلك أن أم الولد نفسها حىت ليلـة  . .]404ص: إكمال الدين[ "ك احلبليظهر ل
إكمـال  [ "يا مواليت ما أرى يب شيئًا من هذا": والدا مل تعلم بأمر محلها حىت قالت حلكيمة

  ..]404ص: الدين

ويبدو أن نفي ظهور أثر احلمل عليها هي حيلة أو حماولة للتخلص مما ثبت حـىت لـدى   
بعـد وفـاة    –حببس نساء احلسن وإمائه ) أخي احلسن العسكري(من قيام جعفر الشيعة 
الستربائهن حىت ثبت للقضاي والسلطان براءة أرحامهن من احلمـل، ومت بعـد    –احلسن 

  ..]74ص: الغيبة للطوسي: انظر[ذلك قسمة مرياث احلسن 

آخرها ما ينقض هذا وهذه الرواية اليت تنفي تبني أمارات احلمل حىت ألم الوليد تثبت يف 
فأجابين اجلنني من ": الزعم وهو أن املولود كان يتكلم وهو يف بطن أمه حىت قالت حكيمة

، وكذلك يروي الطوسي عـن  .]404ص: إكمال الـدين [ "بطنها يقرأ مثل ما أقرأ وسلم علي
حكيمة نفسها أا قالت حينما استدعاها احلسن إىل بيته لإلشراف على والدة املهدي مـن  

 –تقـول   –مـن سوسـن   : جعلت فداك يا سيدي اخللف ممن هو؟ قال": اريته فقالتج
فهي يف هـذه   .]141ص: الغيبة[ "..فأدرت نظري فيهن فلم أر جارية عليها أثر غري سوسن
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الرواية تدرك محلها مبجرد النظر إليها، ويف رواية ابن بابويه تقلبها ظهرا لبط فال جتد أثـرا،  
، وهناك تسميها نرجس، كما تسمى يف بعض روايـام بأمسـاء   وهي هنا تسميها سوسن

وكل يضع كما يشاء، وكتب االثـين  . ).]408ص: إكمال الدين. (تسمى رحيانة، وصقيل[أخرى 
  .عشرية تستوعب اجلميع

من بطن أمه جائيا على ركبتيه، رافعا سبابتيه إىل السماء مث عطس .. سقط"وحينما ولد 
املني وصلى اهللا على حممد وآله، زعمـت الظلمـة أن حجـة اهللا    احلمد هللا رب الع: فقال

: الغيبـة للطوسـي  : ، وانظـر 406ص: إكمال الـدين [ "داحضة، لو أذن لنا يف الكالم لزال الشك
  ..]147ص

اللهم أجنـز يل مـا   ": ويف رواية أخرى أنه سقط ساجدا هللا وهو يتشهد، ويدعو بقوله
مث عرج ذا املولود إىل السماء بواسـطة طيـور   . .]405-404ص: إكمال الدين[ "..وعدتين

سيعاد إليك كما ": خضر، وحينما تبكي األم نرجس خوفًا على ولدها جييبها احلسن بقوله
  ..]405ص: إكمال الدين[ "رد موسى إىل أمه

أما منوه فهو خمالف متاما لسنة اهللا يف خلقه، وخارج عن النواميس الطبيعية اليت خيضع هلا 
: ي بأمر اهللا، يصور ذلك اخلرب املروي على لسان حكيمة بنت حممد، حيث تقولالكائن احل

دخلت على أيب حممد عليه السالم فـإذا موالنـا    .]يعين من مولده[ملا كان بعد أربعني يوما "
الصاحب ميشي يف الدار فلم أر وجها أحسن من وجهه، وال لغة أفصح من لغته، فقال أبـو  

سيدي أرى من أمره مـا  : املولود الكرمي على اهللا عز وجل، فقلت هذا: حممد عليه السالم
يا عميت أما علمت أنا معاشر األئمة ننشأ يف اليوم مـا  : أرى وله أربعون يوما، فتبسم وقال

  ..]144ص: الغيبة للطوسي[ "ينشأ غرينا يف السنة
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سـنة، وإن   إن الصيب منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه"ويف رواية القمي 
كذا يف [الصيب منا يتكلم يف بطن أمه ويقرأ القرآن، ويعبد ربه عز وجل عند الرضاع، تطيعه 

  ..]405ص: إكمال الدين[ "املالئكة وترتل إليه صباحا ومساًء .]"تطعمه"األصل املنقول عنه ولعله 

ى له أثر، ولكن هذا املولود الذي حيمل كل هذه الظواهر اخلارقة ال يعلم به أحد وال ير
  فما فائدة إجراء هذه اخلوارق إذن؟

كمـا   –واليت تقـول   "حكيمة"مث ما لبث أن غاب ومل يعلم بأمره وال غيبته أحد إال 
إن احلسن أمرها أال تفشي هذا اخلرب يف أمر هذا املولود حىت تـرى  : -تنسب إليها الرواية 

 شخصي وتوفاين ورأيت فإذا غيب اهللا": -احلسن  –اختالف شيعته بعد وفاته، حيث قال 
شيعيت قد اختلفوا فأخربي الثقات منهم فإن ويل اهللا يغيبه اهللا عن خلقه وحيجبه عن عبـاده  

الغيبـة  [ "فال يراه أحد حىت يقدم له جربائيل عليه السالم فرسه ليقضي اهللا أمرا كان مفعوالً
  ..]142ص: للطوسي

حكيمة كما تقولـه روايـة شـيخ    فمسألة املهدي وغيبته تسربت إىل الشيعة عن طريق 
الطائفة وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غري معصومة يف أصل املذهب، وهم 

  !الذين يردون إمجاع األمة بأسرها إذا مل يكن املعصوم فيهم ولو يف مسألة فرعية؟

من وتالحظ أن إمامهم يأمر حبجب أمر املهدي وغيبته إال عن الثقات من شيعته، مع أن 
، وإن مـات  .]1/181: أصول الكايف[فإمنا يعرف ويعبد غري اهللا  –عندهم  –مل يعرف اإلمام 

  ..]1/184: أصول الكايف[على هذه احلالة مات ميتة كفر ونفاق 

فـريوي الطوسـي أن   . أما وقت غيبة املهدي فإن روايات الشيعة تتضارب يف حتديـده 
اشتقت إىل ويل اهللا فصـرت إلـيهم   ) همن مولد(فلما كان بعد ثالث .. ": حكيمة قالت

فبدأت باحلجرة اليت كانت سوسن فيها، فلم أر أثرا وال مسعت ذكرا، فكرهت أن أسـأل  
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هو يا عمة يف : فدخلت على أيب حممد عليه السالم فاستحيت أن أبدأ بالسؤال فبدأين فقال
  ..]142ص: الغيبة للطوسي[ "كنف اهللا وحرزه وستره وغيه حىت يأذن اهللا له

: ، ويف رواية ثالثة.]142ص: الغيبة للطوسي[ويف رواية ثانية أن حكيمة فقدته بعد سبعة أيام 
، ويف .]144ص: الغيبـة للطوسـي  [أا رأته بعد أربعني يوما ميشي يف الدار مث فقدته بعد ذلك 

رواية أخرى أن حكيمة كانت ختتلف إىل دار العسكري، تزوره كل أربعني يومـا، وقبـل   
ألن مولده كما تقـول  [كان عمر املهدي آنذاك مخس سنوات على األكثر  –ه بأيام قالئل وفات

: زارت دار العسكري كعادا، تقول -.] ه260، ووفاة العسكري سنة 256أو 255روايام يف سنة 
من هذا الذي تأمرين أن أجلـس  : رأيته رجالً فلم أعرفه، فقلت البن أخي عليه السالم"  ف

هذا ابن نرجس، هذا خليفيت من بعدي وعن قليل تفقدوين فامسعي لـه  : قال يلبني يديه؟ ف
  ..]406-405ص: إكمال الدين[ "وأطيعي

وهكذا غاب املهدي ومل يعلم بأمره أحد سوى حكيمة اليت أودعت خربه ثقات الشـيعة  
  .-كما تقول روايام  –

إىل شـيعته خـرب الغيبـة     أما مكان الغيبة فإنه كان موضع السرية والكتمان، وملا تناهى
املزعومة حاولوا التعرف على مكانه إال أن الباب الذي يدعي الصلة به رفض البوح بشـيء  

 "إن عرفوا املكان دلوا عليـه .. ": سريا ينسبه للمهدي يقول فيه "توقيعا"من ذلك وأخرج 
ال يعرفه إال  فهذا النص يشري إىل أنه يف مكان معني، ويف خمبأ سري .]1/333: أصول الكـايف [

  .الباب، وأن سب كتمان مكان غيبته عن شيعته هو خوفه من إخبارهم للغري مبكانه

البـد  ": ولكن دلت بعض روايات الكايف على البلد الذي خيتفي فيه، حيـث قالـت  
: أصـول الكـايف  [ "لصاحب هذا األمر من غيبة، والبد له يف غيبته من عزلة، ونعم املرتل طيبة

  ..]52/153: ، حبار األنوار125ص: نعماين، الغيبة لل1/340
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: معجـم مـا اسـتعجم   : انظـر [فهي تشري إىل أنه خيتبئ باملدينة املنورة، ألن طيبة من أمسائها 
: إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: ، وملا قال أحدهم للحسن العسكري.]2/900

شـرح  (حيتمل أن يراد باملدية سر من رأى  :، وقال املازندراين يف شرح الكايف1/328: أصول الكايف[باملدينة 
  ..]وهذا االحتمال قد ال يرد يف الرواية اليت قبلها) 6/208: جامع

.. ": بينما يروي الطوسي يف الغيبة أنه مقيم جببل يدعى رضوى، حيث يقول يف روايتـه 
حاء خرجت مع أيب عبد اهللا عليه السالم فلما نزلنا الرو: عن عبد األعلى موىل آل سام قال

: معجم مـا اسـتعجب  . (قرية جامعة ملزينة، بينما وبني املدينة أحد وأربعون ميالً: ممدود: بفتح أوله: الروحاء[
ترى هذا اجلبل؟ هذا جبل يدعى رضـوى  : نظر إىل جبلها مطالً عليها، فقال يل ).]1/681
انية أن حممد بن احلنفية به مقيم وهو جبل باملدينة فيه أشجار ومياه كثرية، وهو اجلبل الذي يزعم الكيس: رضوى[

من جبال فارس أحبنا فنقله اهللا إلينا، أما إن فيه كل شجرة  ).]3/51: معجم البلـدان (حي يرزق 
مطعم، ونعم أمان للخائف مرتني، أما إن لصاحب هذا األمر فيه غيبتني واحـدة قصـرية   

  ..]103ص: الغيبة[ "واألخرى طويلة

 بعض وديان مكة، فقد جاء يف تفسري العياشي وغريه وتذكر روايات أخرى أنه خيتفي يف
مث أومأ بيـده   –يكون لصاحب هذا األمر غيبة يف بعض هذه الشعاب ": أن أبا جعفر قال

معجـم مـا   : انظر. (واد مبكة: بفتح أوله، مقصور منون، على وزن فعل: ذي طوى[إىل ناحية ذي طوى 
  ..]52/341: ، حبار األنوار82-2/81: الربهان، 2/56: تفسري العياشي[ ".. -).]2/896: استعجم

غري أن أحاديثهم يف األدعية والزيارة ملقامات األئمة تلوح إىل أنه مقيم بسرداب سـامراء  
: سر من رأى فخففها النـاس وقـالوا  : سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثالثني فرسخا يقال هلا: قال ياقوت[

، ).]3/173معجم البلدان (امعها الذي تزعم الشيعة أن مهديهم خير منه سامراء وفيها السرداب املعروف يف ج
مث ائت سرداب الغيبة وقف بني البابني، ماسكًا جانب الباب بيـدك، مث  "ولذلك جاء فيها 

تنحنح كاملستأذن، وسم وانزل، وعليك السكينة والوقـار، وصـل ركعـتني يف عرضـة     
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ا الفجار، وصعب علينا االنتصار، اللهم أرنا اللهم طال االنتظار ومشت بن:.. السرداب وقل
وجه وليك امليمون، يف حياتنا وبعد املنون، اللهم إين أدين لك بالرجعة، بني يدي صـاحب  
هذه البقعة، الغوث الغوث الغوث يا صاحب الزمان، قطعت يف وصلتك اخلالف، وهجرت 

يـا  .. ند ربـك وريب لزيارتك األوطان، وأخفيت أمري على أهل البلدان لتكون شفيعا ع
، حممـد  229ص: مصباح الزائر/ علي بن طاووس[ "موالي يا ابن احلسن بن علي جئتك زائرا لك

: كلمـة املهـدي  / ، الشـريازي 102-102/102: حبار األنوار/ ، السي216ص: املزار الكبري/ املشهدي
  ..]472-471ص

ومـا  "يؤنسونه يف وحدتـه  وتشري بعض أخبارهم إىل أن معه يف غيبته ثالثني من أوليائه 
  ..]1/340: أصول الكايف[ "بثالثني من وحشة

يـدل علـى أن   .. وختصيص السرداب بتلك ادعية واملناجاة واالستئذان عند الـدخول 
: واضعي تلك الروايات يومهون أتباعهم بوجوده يف السرداب، وهلذا قـال ابـن خلكـان   

: وفيـات األعيـان  [ "سر مـن رأى والشيعة ينتظرون خروجه يف آخر الزمان من السرداب ب"
  ..]5/373: الكامل[وذكر ابن األثري أم يعتقدون أن املنتظر بسرداب سامراء . .]4/176

مل يرد خرب وال وجد ": ورغم ذلك فإن بعض الشيعة املعاصرين ينفي ما هو واقع ويقول
منـه،   وال أنه عند ظهوره خيرج.. يف كتاب من كتب الشيعة أن املهدي غاب يف السرداب

: الربهان على وجود صاحب الزمان/ حمسن األمني[ "بل يكون خروجه مبكة ويبايع بني الركن واملقام
  ..]102ص

فقـد ظـل   . ولكن عمل الشيعة خيالف ذلك، ويتفق مع ما جاء يف كتب الزيارة عندهم
إىل أواخر القرن الرابع عشر امليالدي الذي صنف  –كما يقول الشيعي أمري علي  –الشيعة 

فيه ابن خلدون تارخيه الكبري جيتمعون يف كل ليلة بعد صالة املغرب بباب سرداب سـامراء  
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فيهتفون بامسه ويدعونه للخروج حىت تشتبك النجوم مث ينفضون إىل بيـوم بعـد طـول    
مقدمـة ابـن   : ، وانظر1/210: روح اإلسالم/ أمري علي[االنتظار وهم يشعرون خبيبة األمل واحلزن 

  ..]152ص: املنار املنيف/ ابن القيم: ، وانظر532 -2/531: خلدون

  :وكان هذا االنتظار مثار سخرية الساخرين حىت قيل

  ما آن للسرداب أن يلد الذي            كلمتموه جبهلكم ما آنا

: الصـواعق احملرقـة  : انظـر [فعلى عقولكم العفاء فإنكم              ثلثتم العنقاء والغيالنا 
  ..]152ص: يف، املنار املن168ص

 "ولقد أصبح هؤالء عارا على بين آدم، وضحكة يسخر منهم كل عاقل": وقال ابن القيم
وهلذا جاء يف أدعيتهم ما يشعر بأم صاروا ـذا االعتقـاد   . .]153-152ص: املنار املنيف[

طال االنتظار ومشت ": -مناجيا الغائب  –موضع السخرية والشماتة فيدعو أحدهم ويقول 
  ..]848:مضى ختريج هذا النص ص[ "..لفجاربنا ا

وقد جاء يف بعض أدعية الزيارات عندهم ما ينبئ عن حريم يف مكانه الذي خيتفي فيه، 
ليت شعري أي استقر بك النوى، بـل أي أرض تقلـك أو   .. ": فهم يهتفون به ويقولون

  ..]102/108: حبار األنوار[ "..ثرى، أبرضوى أم غريها، أم ذي طوى

يشـهد  "تذكر روايات أخرى هلم أنه ليس له مكان ثابت بل هو يعيش بني الناس هذا و
  ..]116ص: ، الغيبة للنعماين338-1/337: أصول الكايف[ "املوسم فرياهم وال يرونه

وهكذا ختتلف أخبارهم يف حتديد مكانه، وكل زمرة تذهب يف هذا مذهبا على اختالف 
  .واألزمنة، أو حىت تستمر لعبة التلبيس والتزوير الفصائل الشيعية أو على اختالف األحوال

  .ومن الطبيعي أن ختتلف مادام غائبهم ال وجود له
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وإذا كان مكانه موضع السرية يف بعض أخبارهم، فإن امسه أيضا قد حجب عن شـيعته،  
 "..إن دللتم على االسـم أذاعـوه  ": "بابه"املنتظر اليت تصدر عن  "توقيعات"فقد جاء يف 

  ..]1/333: كايفأصول ال[

ولكـن  .. فهذا النص يشري إىل أنه جمهول االسم، كما هو جمهول املكان والوالدة والنشأة
ورد يف كتب الشيعة أن امسه حممد، غري أن روايات الشيعة كانت حترم تسميته بامسه حيث 

: ن، إكمال الـدي 394ص: ، اإلرشاد1/333: أصول الكايف[ "وال حيل لكم ذكره بامسه": جاء فيها
صاحب هذا األمـر ال  ": بل اعتربت من يسميه بامسه يف عداد الكافرين، وقالت .]608ص

، ولذلك تالحظ حـني  .]607ص: ، إكمال الدين1/333: أصول الكايف[ "يسميه بامسه إال كافر
أصـول   –مـثالً   –انظر [م ح م د : يرد ذكره يف روايام يكتب امسه باحلروف املقطعة هكذا

احلجة مـن آل  : قولوا": كيف نذكره؟ قال احلسن العسكري: وملا قالوا. .]1/329: الكايف
  ..]394ص: ، اإلرشاد1/33: أصول الكايف[ "حممد صلوات اهللا عليه وسالمه

وكانت الدوائر الشيعية القدمية ال تذكره فيما بينها إال بالرمز الذي ال يعرفـه سـواهم   
هذا رمز كانت الشيعة تعرفه قـدميا  ": عليهوهلذا قال املفيد عن إطالق هذا اللقب . كالغرمي

ورمـوزهم الـيت   . .]400ص: اإلرشاد[ "للتقية –كذا  –بينها، ويكون خطاا عليه السالم 
القائم واخللف، والسـيد، والناحيـة املقدسـة، والصـاحب،     ": يطلقوا عليه كثرية مثل

 "مر وغريهـا ، وصاحب األ.]35ص: حصائل الفكـر : انظر[وصاحب الزمان، وصاحب العصر 
، ويرى بعض شيوخهم أن النهي عن التصريح باالسم خاص بزمن اخلوف والتقية 1/333:أصول الكايف: انظر[
  .).]217-6/216: شرح جامع/ املازندراين: انظر(

وعملية الكتمان تلك تنبئ عن تنظيم سري داخل الدولة اإلسالمية، يتخذ أتباعـه لغـة   
م، وهي من جانب آخر حماولة للتسـتر علـى الكـذب،    الرمز واإلشارة للتفاهم فيما بينه
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: انظـر [وإخفاء احلقيقة، مث هي تنقض مايدعونه أن مهديهم قد ذكر بامسه، ووصفه من قبل 
  ..]وما بعدها 1/286: أصول الكايف، باب ما نص اهللا عز وجل ورسوله على األئمة واحدا واحدا

نون أتباعهم بقصر املدة، وسرعة العـودة  فإن خمترعي هذه الفكرة كانوا مي: أما مدة الغيبة
لغائبهم، حىت أكدوا يف روايام بأا ال تعدو ست سنني يف أقصى األحوال، فقد جـاء يف  

تكون لـه غيبـة   ": أنه قال عن منتظرهم –كما يفترون  –الكايف عن علي بن أيب طالب 
  ..]1/338: أصول الكايف[ "وحرية يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

 "..ستة أيام أو ستة أشـهر، أو سـت سـنني   ": وملا سئل كم تكون احلرية والغيبة، قال
  ..]1/338: أصول الكايف[

ويبدو أن هذا النص قد وضع يف األيام األوىل لنشوء فكرة الغيبة، لتسكني النفوس الثائرة 
ب، واجنلـت  ودئة القلوب احلائرة اليت أفاقت على احلقيقة املرة حينما مات اإلمام بال عق

اخلدعة وتبينت احلقيقة، فربطت حينئذ دعوى الغيبة ذا الوعد القريـب لتكـون أقـرب    
للتصديق وأسهل، وليضمنوا الكسب احلاضر للمال اجلاهز الذي ينتظر ظهور اإلمام ليـدفع  

يف .. ، ويف البداء والتقية متسع للتأويل، والرجوع عـن الكـالم  ..إليه باسم حق آل البيت
وهذا ما وقع بالنسبة ملوقف شيوخهم املتأخرين من هذا الـنص، حيـث قـال     ..املستقبل
حيتمل أن يكون املراد أن الغيبة واحلرية يف ذلك القدر من الزمان أمر حمتوم وجيري : بعضهم

، ومنـهم مـن حـاول    .]6/237): على الكايف(شرح جامع / املازندراين[فيهما البداء بعد ذلك 
نفس املوضع (حيتمل أن املقصود حتديد مدة احلرية ذه الفترة ال الغيبة : بعضهمحيث قال [التخلص بغري هذا 

مع أن احلرية والشك قد صاحبتهم يف أمر الغيبة كما يظهر ذلك لك من الكتب اليت ألفت يف ) من املصدر السابق
 –انظـر  . (لكثري منهمهذه املسألة، وأن السبب يف تأليفها يعود لعنصر الشك يف الغيبة الذي سيطر على أذهان ا

، ولكن مل جيرؤ أحد منهم على الطعن يف مسألة الغيبة ).]2ص: البن بابويه/ إكمال الدين: -مثالً 
  .ذاا
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كما جاء عندهم توقيت ظهور هذا األمر يف السبعني من الغيبة، مث غري إىل مائة وأربعني، 
: الغيبة للطوسي: ، وانظر6/314): ندراينمع شرحه للماز(أصول الكايف : انظر[مث أخر إىل غري أمد معني 

، ونسبوا لألئمة استطالع وقت خروج الغائب من احلروف .]197ص: ، والغيبة للنعماين263ص
  ..]109-62/106: ، حبار األنوار2/3: ، الربهان2/2: تفسري العياشي: انظر[املقطعة يف أوائل السور 

يع كانت متين أتباعها بقـرب الفـرج   ويظهر من روايام أن الرموز اليت تدير دفة التش
والظهور للغائب املستور، حىت كان من الشيعة من يتوقع خروج الغائب بني حلظة وأخرى، 
فقد جاء يف أخبارهم أن منهم من ترك البيع والشراء والعمل بانتظار الغائب واشتكوا مـن  

حىت ليوشك الرجل منـا   لقد تركنا أسواقنا انتظارا هلذا األمر": هذه احلالة حىت قال بعضهم
  ..]3/331: ، عن مفتاح الكتب األربعة8/80: روضة الكايف: انظر[ "أن يسأل يف يده

وإزالة شـك   "لعبتهم"ولكن اهلدف من هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من حماولتهم إمرار 
وا يف األتباع وحريم، وهذا ديدم يف تعليل الشيعة باألماين، وختديرهم بالوعود حىت اعترف

: ، الغيبـة للنعمـاين  1/369: أصول الكـايف [ "إن الشيعة ترىب باألماين منذ مائيت سنة": أخبارهم
وسبب . .]واخلرب مروي عن علي الرضا. 52/102: ، حبار األنوار208-207ص: ، الغيبة للطوسي198ص

القلوب، إن هذا األمر ال يكون إال مائيت سنة أو ثالمثائة سنة لقست ": ذلك أنه لو قيل هلم
ما أسرعه وما أقربه تألفًـا  : ، ولكن قالوا)يعين مذهبهم(ولرجعت عامة الناس عن اإلسالم 

: ، الغيبـة للطوسـي  198ص: ، الغيبة للنعمـاين 1/369: أصول الكايف[ "لقلوب الناس وتقريبا للفرج
  ..]52/102: حبار األنوار ،208-207ص

د فترة الغيبة يف طريقة معاجلتها، فهي واختلفت روايام اليت وضعت ملعاجلة مشكلة حتدي
: إذا حدثناكم حبديث فجاء على خالف ما حدثناكم به فقولـوا ": تارة أمر بالتسليم وتقول
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صـدق اهللا،  : صدق اهللا، وإذا حدثناكم حبديث فجاء على خالف ما حدثناكم به فقولـوا 
  ..]52/118: ألنوار، حبار ا198ص: ، الغيبة للنعماين1/369: أصول الكايف[ "تؤجروا مرتني

وهي تارة تعزو سبب إخالف الوعد للظهور الذي حددته األئمة بإفشاء الشيعة لسـره،  
بلى، ): إمامهم(ما هلذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ قال ": ولذلك حينما قال بعضهم
: ألنـوار ، حبـار ا 263ص: ، الغيبـة للطوسـي  194ص: الغيبة للنعمـاين [ "ولكنكم أذعتم فأخره اهللا

إىل أربعـني  .. إن اهللا تبارك وتعاىل قد كان وقّت هذا األمر": وتقول روايام. .]52/117
ومل جيعل  .]يف بعض النسخ قناع السر[فأذعتم احلديث، فكشفتم قناع الستر  "ومائة، فحدثناكم

، 263ص: لطوسي، الغيبة ل197ص: ، الغيبة للنعماين1/368: أصول الكايف[اهللا له بعد ذلك وقتا عندنا 
  ..]52/117: حبار األنوار

من املعلوم أن جعفرا مات قبل نشوء فكرة [يقول أبو عبد اهللا . وهي تارة تعزو ذلك لقتل احلسني
إن اهللا تبارك وتعاىل قد كان وقت هذا ":  .]الغيبة، ولكنهم ينسبون جلميع األئمة أخبارا يف وقوع الغيبة

: شـرح جـامع  / املازنـدراين (يف السبعني من الغيبة علـى الظـاهر   : يفقال شارح الكا[األمر يف السبعني 
فلما أن قتل احلسني صلوات اهللا عليه اشتد غضب اهللا تعاىل على أهـل األرض،   ).]6/314

: ، حبـار األنـوار  263ص: ، الغيبة للطوسـي 197ص: ، الغيبة للنعماين1/368: أصول الكايف[ "..فأخره
52/117[..  

توقيت ظهـور هـذا   ": يف عقيدة البداء، ولذلك قال املازندراينوهم ينظمون ذلك كله 
: ، وراجـع الغيبـة للطوسـي   6/314: شرح جامع[ "توقيت بدائي فلذلك جرى فيه البداء.. األمر
  ..]264-263ص

كـذب الوقـاتون، وهلـك    ": وهي حينا تنفض اليد من أخبار التوقيت كلها وتقـول 
: ، الغيبـة للنعمـاين  262ص: ، الغيبة للطوسـي 1/368: أصول الكايف[ "املستعجلون، وجنا املسلمون
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أصـول  [ "كذب الوقاتون، إنا أهل بيت ال نوقـت "، .]104-52/103: ، حبار األنوار198ص
الغيبـة  [ "ما وقتنا فيما مضى وال نوقت فيما يستقبل" .]198ص: ، الغيبة للنعماين1/368: الكايف

ت لك من الناس شيئًا فال ابن أن تكذبه من وق"، .]52/103: ، حبار األنـوار 262ص: للطوسي
 .]52/104: ، حبار األنوار262ص: ، الغيبة للطوسي195ص: الغيبة للنعماين[ "فلسنا نوقت ألحد وقتا

  ..]198ص: الغيبة للنعمان: ، وانظر1/368: أصول الكايف[ "أىب اهللا إال أن خيالف وقت املوقتني"

  .ضع يتم حسب الظروف واملناسباتوهكذا تتضارب أخبارهم وتتناقض، ألن الو

إن للقائم : مسعت أبا عبد اهللا يقول": فقد جاء يف الكايف عن زرارة قال: أما سبب غيبته
يعـين   –وأومأ بيده إىل بطنه  –إنه خياف : ومل؟ قال: عليه السالم غيبة قبل أن يقوم، قلت

  ..]449ص: ن، إكمال الدي118ص: ، الغيبة للنعماين1/338: أصول الكايف[ "القتل

: ، الغيبة للنعماين340، 1/337أصول الكايف : انظر[وجاءت عندهم روايات عدة يف هذا املعىن 
ال علة متنع مـن  ": وأكد ذلك شيخ الطائفة الطوسي بقوله. .]449ص: ، إكمال الدين118ص

ظهوره إال خوفه على نفسه من القتل، ألنه لو كان غري ذلك ملا ساغ له االسـتتار وكـان   
مل املشاق واألذى، فإن منازل األئمة وكذلك األنبياء عليهم السالم إمنا تعظم لتحملهم يتح

: الغيبة لطلوسي، فصل يف ذكر العلة املانعة لصاحب األمر من الظهور[ "املشاق العظيمة يف ذات اهللا تعاىل
  ..]199ص

على مـا   –ولكن هذا التعليل للغيبة الذي يؤكده شيخ الطائفة ال يتصور يف حق األئمة 
كما أثبت . "يعلمون مىت ميوتون، وال ميوتون إال باختيار منهم"ألن األئمة  –يعتقد الشيعة 

: أصـول الكـايف  [ذلك الكليين يف الكايف يف روايات عديدة، وبوب هلا ذا اللفظ املـذكور  
ن أم عليهم السالم يعلمو": وأثبت ذلك السي يف حبار األنوار وبوب له بلفظ. .]1/258

فكيف خيرجون مـن  . .]27/285: حبار األنوار[ "مىت ميوتون وأنه ال يقع ذلك إال باختيارهم
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وقد رجعت إىل شرح الكايف للمازندراين ألطلع على ما يقوله يف روايات الكايف اليت تعلـل  [! هذا التناقض؟
  ..]فوجدته مر عليها ومل يتعقبها بشيء.. غيبته خبوفه من القتل

يعلمون ما كان وما يكـون وال خيفـى   " –على حد ما يعتقد الشيعة  –كما أن األئمة 
، كما قرر ذلك الكليين يف بـاب حيمـل العنـوان    .]1/260: أصول الكايف[ "عليهم الشيء

  .املذكور

  .فبوسعهم أن حيترزوا من اخلطر مبا ال خيطر على بال أحد

صلة باإلمام مباشرة وهم مث ملاذا مل يقتل واحد من أولئك النواب األربعة الذين يدعون ال
  !ليسوا كاإلمام ال ميوتون إال باختيار منهم؟

كذلك قد توفر األمن التام لإلمام يف أثناء قيام بعض الدول الشـيعية فلمـاذا مل خيـرج    
وإذا مازالت الدولة رجـع  .. إليهم، ويأنسوا بطلعته، ويستفيدوا من علمه، وسالحه، وقوته

إذا كـان منتظـرهم قـد    ": -الشيعي األصل  –روي إىل مكمنه؟ ولذلك قال أمحد الكس
اختفى خلوفه على نفسه فلم مل يظهر عندما استوىل آل بويه الشيعيون على بغداد، وصـريوا  

  خلفاء بين العباس طوع أمرهم؟

  فلم مل يظهر عندما قام الشاه إمساعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيني أارا؟

لزندي وهو من أكرب سالطني إيران يضـرب علـى   فلم مل يظهر عندما كان كرميخان ا
  ويعد نفسه وكيالً عنه؟) صاحب الزمان(السكة اسم إمامكم 

 "وبعد، فلم ال يظهر اليوم وقد كمل عدد الشيعيني ستني مليونا وأكثرهم من منتظريـه؟ 
  ..]42ص: التشيع والشيعة[
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إليهم وال سيما قامت دولة اآليات فلم ال خيرج  –من بعد الكسروي  –وكذلك اليوم 
  .وهم جيأرون بالدعوات، واالستغاثة خلروجه منذ مئات السنني

كما وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم، وقد يكـون هـذا   
التعليل الذي حتمله تلك الروايات حماولة منهم ملعاجلة ظاهرة الشك الذي تسلل إىل قلـوب  

طريقها إىل عقول كثري منهم حىت اضطرهم ذلك إىل نبذ الشيعة، حيث مل جتد هذه املسألة 
  .عقيدة التشيع ورفضها

قد طال هذا األمر علينا حىت ": كما مل الشيعة االنتظار للغائب املوعود حىت قال قائلهم
وأطل عليهم شبخ الشك الرهيب وقد  .]120ص: الغيبة للنعماين[ "..ضاقت قلوبنا ومتنا كمدا
رجعت إىل نيسابور، وأقمت فيها فوجدت أكثر ": لقمي حيث قالشهد بذلك ابن بابويه ا

املختلفني علي من الشيعة قد حريم الغيبة، ودخلت عليهم يف أمر القـائم عليـه السـالم    
  ..]2ص: إكمال الدين[ "الشبهة

حريـم يف أمـر    –اليت وضعت ملعاجلة هذا األمر كما يظهر  –وقد صورت روايام 
مسعت أبا عبـد اهللا  : عن زرارة قال"وانقطاع أخباره، جاء يف الكايف الغائب، وطول غيبته 

وهو املنتظر وهو الذي يشك يف والدته، منـهم مـن   .. إن للغالم غيبة قبل أن يقوم: يقول
إنه ولد قبل مـوت  : محل، ومنهم من يقول: مات أبوه بال خلف، ومنهم من يقول: يقول

وجل حيب أن ميتحن الشيعة، فعند ذلـك يرتـاب    أبيه بسنتني وهو املنتظر، غري أن اهللا عز
  .فعللوا هذا االختالف بأنه امتحان للشيعة.. .]1/337: أصول الكايف[ "املبطلون

كمـا   –وقد نقلت لنا كتب الفرق أن هذا ما حدث هلم بعد موت احلسن العسـكري  
مهتهم بعـد  فكأن هذه الرواية وأمثاهلا اخترعت ملواجهة نزعة احلرية والشك اليت دا –سبق 

  .موت إمامهم عقيما
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  .وقد أكثروا من الروايات اليت جتري هذا ارى، وتصور واقعهم أبلغ تصوير

ال واهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم حـىت تغربلـوا، ال واهللا ال   ": فقد جاء يف الكايف
م حـىت  يكون ما متدون إليه أعينكم حىت متحصوا، ال واهللا ال يكون ما متدون إليه أعيـنك 

متيزوا، ال واهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم إال بعد إياس، ال واهللا ال يكون ما متدون إليه 
  ..]1/370: أصول الكايف[ "أعينكم حىت يشقى من يشقى ويسعد من يسعد

فهم يدعون أن ما حل م بسبب دعوى الغيبة إمنا هو من أجل التمحيص واالبتالء، وأنه 
أنه دخل عليه بعض أصـحابه وهـو   : ائم، ونسبوا إىل جعفر الصادقإذا مت ذلك رجع الق

يف كتاب اجلفر املشتمل على علـم الباليـا    –كما يقولون  –يبكي كالثكلى، ألنه نظر 
تأملت فيه مولد قائمنا عليه السالم، ": واملنايا، وعلم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة فقال

منني من بعده يف ذلك الزمان، وتولد الشـكوك يف  وغيبته وإبطاءه وطول عمى وبلوى املؤ
  ..]106-105ص: الغيبة للطوسي[ "..قلوب الشيعة من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينه

فهذه الرواية املنسوبة إىل جعفر تتحدث عن درة كثري من الشيعة بسبب دعوى الغيبة اليت 
مر حلضهم على البقـاء يف  بعدما حل م هذا األ –كغريه  –طال أمدها، وهي قد وضعت 

نطاق التشيع، وذلك بدعوى أن هذا أمر أخربت به األئمة وهو من أمارات رجعة اإلمـام  
  .املفقود

وقد شهد شيخهم النعماين وهو من شيوخ القرن الثالث، وممن عايش واقع الشـيعة يف  
ع الشـيعة يف  الفترة املبكرة لدعوى الغيبة، فشهادته يف ذلك يف غاية األمهية، شهد بشك مجي

فإنا رأينا طوائف من العصابة املنسوبة إىل التشيع، املنتمية ": يقول –إال القليل  –أمر الغيبة 
قد تفرقـت كلمتـها، وتشـعبت    .. إىل نبينا حممد وآله صلى اهللا عليهم ممن يقول باإلمامة

غلوا،  مذاهبها، واستهانت بفرائض اهللا عز وجل، وخفت إىل حمارم اهللا تعاىل فطال بعضهم
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واخنفض بعضهم تقصريا، وشكوا مجيعا إىل القليل يف إمام زمـام وويل أمـرهم وحجـة    
  ..]11ص: الغيبة للنعماين[ "للمحنة الواقعة ذه الغيبة.. رم

وقد أخذ بعضهم يلعن بعضا، ويربأ منه ويشهد عليه بالكفر، كما تصور ذلـك روايـة   
ذي ينتظر حىت يربأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم ال يكون األمر ال": النعماين اليت تقول

: الغيبـة للنعمـاين  [ "يف وجوه بعض، فيشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا
وجعلت الرواية هذه الظاهرة اخلطرية خريا، ألا  .]115-52/114: ، حبار األنوار138-137ص

الغيبة [ "يقوم قائمنا ويدفع ذلك كلهاخلري كله يف ذلك الزمان، ": مؤذنة خبروج القائم فقالت
  ..]115ص: ، حبار األنوار138ص: للنعماين

فيبدو من خالل هذه النصوص أن حمدثي الشيعة عملوا على مواجهة هذه النكسة بوضع 
هذه الروايات على أهل البيت وجعلوها تشري إىل ما يلحق الشيعة من التمحيص واالبـتالء  

  .ن أجل إغرائهم بالبقاء داخل نطاق التشيع اإلماميوالردة عند وقوع الغيبة وذلك م

ورغم هذه االعترافات والشهادات فإن فكرة الغيبة اليت اضطرت اإلمامية للقول ا قـد  
أحدثت هزة عنيفة زلزلت كيان التشيع اإلمامي وكادت أن تؤدي إىل سـقوطه بـذهاب   

م يرتابون ما خيـب حجتـه   لو علم اهللا أ": رغم ذلك فإم يقولون يف روايام.. أتباعه
فأي ريبة أشد من شك اجلميع إال  .]107ص: ، الغيبة للنعماين1/333: أصول الكايف[ "طرفة عني

  !.القليل، ومن التفرق والتالعن؟

ويالحظ كثرة التكذيب للغيبة من لدن الشيعة، وال سيما يف مراحـل نشـأا، ولعـل    
ظروفها، ولذلك فقد نشط مؤسسـو  السبب يعود إىل وضوح كذا ملن عاصرها وعايش 

هذه الفكرة لسد الثغرات اليت ب عليهم منها رياح الشك، وتسديد الفجوات اليت تتضح 
منها صورة الكذب، فعاجلوا مشكلة التكذيب والتالعن والتفرق بوضع روايات على أهـل  
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ها وقعـت ومل  ولكن(البيت تنبئ حبدوثها وتبشر باخلري عند وقوعها ألا مؤذنة بعودة القائم 
، حاولوا معاجلة ما ترامى إىل أمساع الشيعة من تكذيب أسرة احلسـن هلـذه   )خيرج القائم

 –وحينمـا سـأل زرارة    "إن للقائم غيبة وجيحده أهلـه ": الدعوات بوضع روايات تقول
فيمـا   –عن سبب ذلك قال أبو جعفر  – .]ألنه مات قبل نشوء فكرة الغيبة[املوضوع عليه اخلرب 

  ..]118ص: الغيبة للنعماين[ "خياف، وأومأ بيده إىل بطنه": -لرواية تزعم ا

ومن الفجوات كذلك أنه ال أحد من أسرة احلسن وال غريهم، يعلم بوالدته وال مبنشـئه  
: أصول الكايف[ "يبعث اهللا هلذا األمر غالما منا، خفي الوالدة واملنشأ": فوضعوا روايات تقول

  ..]112ص: ، الغيبة للنعماين1/341-342

  .ومن تتبع روايام ذه الطريقة وجد العجب

كما قاموا من جهة أخرى بوضع روايات جتعل من انتظار الفرج خبروج القائم من أفضل 
لطرد امللل من طول االنتظار، وإزالـة األسـى    –فيما يظهر  –األعمال وأعظمها وذلك 

أقرب ": جاء يف الكايف. م اإلمامالناتج عن شدة الترقب، والشعور باحلرمان من صحبة القائ
ما يكون العباد من اهللا جل ذكره وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة اهللا جل وعز ومل 
يظهر هلم ومل يعلموا مكانه وهم يف ذلك يعلمون أنه مل تبطل حجة اهللا جـل ذكـره وال   

  ..]52/145: ار األنوار، حب1/333: أصول الكايف[ "ميثاقه، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساًء

فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم على الغيبة أكثر من ألـف  
ومائة سنة، ومل يقع شيء من هذه الوعود، فما تأثري ذلك على من يقرأ أمثال هذه األمـاين  

، أال يزداد الشك ويضعف اليقني، وقد يبحث عن مذهب آخر سوى اإلسالم! من الشيعة؟
  .إن هذا املهدي املوعود متفق عليه بني السنة والشيعة –زورا وتانا  –ألنه قيل له 
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روايـة يف بـاب   ) 77(وهلم روايات كثرية يف عقيدة االنتظار، وقد ذكر السي منها 
باب فضل انتظار الفرج، ومدح الشيعة يف زمن الغيبة وما ينبغي فعله يف ذلك "عقده بعنوان 

حىت نسـبوا إىل   .]وما بعدها 603ص: إكمال الدين: ، وانظر150-52/122: األنوار حبار[ "الزمان
حبار [ "أفضل أعمال أميت انتظار فرج اهللا عز وجل": أنه قال صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

  .يعنون به خروج منتظرهم .]52/122: األنوار

املنتظرون لظهوره أفضل "و .]52/122: حبار األنوار[وجعلوا االنتظار أحب األعمال إىل اهللا 
قـال   صلى اهللا عليه وسلم، وزعموا أن رسول اهللا .]52/122: حبار األنوار[ "أهل كل زمان
يا : سيأيت قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر مخسني منكم، قالوا": عنهم ألصحابه

لو حتملـوا مـا    إنكم: فقال. رسول اهللا حنن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل فينا القرآن
وغاب عن واضـع الروايـة مـن زلـة     . .]52/130: حبار األنوار[ "محلوا مل تصربوا صربهم
  .الصحابة عند الرافضة

من عرف هذا األمر مث مات "وجاءت عندهم روايات تطفئ ذلك التطلع خلروجه وتقول 
  ..]52/131 :حبار األنوار[ "قبل أن يقوم القائم عليه السالم كان له مثل أجر من قتل معه

وجبانب هذا الترغيب فهناك التهديد والوعيد بالكفر واخللود يف النار ملن أنكر غيبة القائم 
، بل عدوا ذلك مثل كفـر   صلى اهللا عليه وسلمحىت جعلوا إنكارها كالكفر برسالة حممد 

  .إبليس

من : المقال أبو عبد اهللا عليه الس: عن ابن أيب يعفور قال"روى صدوقهم بسنده املزعوم 
أقر باألئمة من آبائي وولدي، وجحد املهدي من ولدي كان كمن أقـر جبميـع األنبيـاء    

اخلامس : يا سيدي ومن املهدي من ولدك؟ قال: فقلت. صلى اهللا عليه وسلموجحد حممدا 
، وافتـروا  .]388ص: إكمال الدين[ "من ولد السابع، يغيب عنهم شخصه وال حيل هلم تسميته
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 "من أنكر القائم من ولدي فقـد أنكـرين  ": أنه قال لى اهللا عليه وسلمصعلى رسول اهللا 
  ..]492ص: منتخب األثر/ ، لطف اهللا الصايف390ص: إكمال الدين[

مثل من أنكر القائم عليه السالم يف غيبته مثل إبلـيس يف امتناعـه يف   ": وقال صدوقهم
  ..]13ص: إكمال الدين[ "السجود آلدم

شيوخ الشيعة مصدر حقد، ضد الصـحابة ومـن تـبعهم     ومسألة الغيبة صارت بفعل
إين كلما أشكلت علي مسألة أوجبت على نفسـي  ": بإحسان، حىت قال شيخهم اجلزائري
  ..]37ص: شرح الصحيفة السجادية[ "لعنهم، ألم سبب يف استتار احلجة

ظار، فتالحظ أم حياولون توجيه السخط واحلقد الكامن يف نفوس الشيع من مرارة االنت
إكمـال  [ "اإلمام الغائب مقموع مقهور مزاحم يف حقه قد غلب قهـرا "ولوعة االعتقاد بأن 

  ..]12ص: الدين

جرى على شيعته من أعداء اهللا ما جـرى مـن   " –كما يزعمون  –وأنه بسبب غيبته 
  ..]12ص: إكمال الدين[ "..سفك الدماء وب األموال

.. إىل سب ولعن خلري جيل عرفته البشـرية فيوجهون هذا احلقد الناتج من هذا الشعور 
  .ومن اقتفى أثرهم

  

  االستدالل على وقوع الغيبة
وقد اجتهـوا إىل  .. عين اإلمامية عناية شديدة بالربهنة على صحة عقيدم يف غيبة املهدي

كتاب اهللا سبحانه يبحثون فيه عن سند لعقيدم، فلما مل جيدوا فيه ما يريدون اسـتنجدوا  
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تأويل الباطين املتسم بالتكلف الشديد والشطط البالغ وأولوا عدة آيـات مـن   كعادم بال
  .كتاب اهللا ذا املنهج

والنهـارِ إِذَا  {: يف قولـه سـبحانه  ) تفسري القمي(جاء يف أصل أصول التفسري عندهم 
: لقمـي تفسـري ا [النهار هو القائم عليه السالم منا أهل البيـت  : قال. .]2: الليل، آية[ }تجلَّى

2/425[...  

قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن {: وجاء يف أصح كتبهم األربعة يف قوله سبحانه
إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد : ، قال.]30: امللك، آية[ }يأْتيكُم بِماء معنيٍ

ويف . .]2/102: ، الربهان339ص: ، إكمال الدين2/76: تفسري العياشي: ، وانظر1/339: أصول الكايف[
 }وأَذَانٌ من اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج اَألكْبـرِ {: تفسري العياشي يف قوله سبحانه

: ، الربهـان 2/76: تفسري العياشي[ "خروج القائم وأذان دعوته إىل نفسه": قال. .]3: التوبة، آية[
2/102[..  

ما نزل "ثلة يف مثل هذا اللون من التأويل كثرية حىت ألفوا يف هذا كتبا مستقلة مثل واألم
احملجـة  "، و).]19/30الذريعة : انظر(للرافضي عبد العزيز اجللودي [ "من القرآن يف صاحب الزمان

 نشر سنة[، وقد نشر األخري يف طبعة حديثة .]لشيخهم هاشم البحراين[ "فيما نزل يف القائم احلجة
يدعى حممد منري [قام على حتقيقها بعض الروافض املعاصرين  .]عن مؤسسة الوفاء، بريوت)  ه1403(

، وقد أول فيه مؤلفه أكثر من .]امليالين، وقد أرجع نصوص الكتاب إىل جمموعة من كتبهم املعتمدة عندهم
تسـتر،  آية من كتاب اهللا مبهديهم املنتظر يف تأويالت هي من فضائحهم الـيت ال  ) 120(

ولكن احملقق مل يقتنع ذا العدد فأضاف إليه تأويل اثنيت عشرة آية أخرى مـن كتـاب اهللا   
  ."مستدرك احملجة"ووضعها يف آخر الكتاب حتت عنوان 
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والنظر املوضوعي املنصف يرى يف هذه التأويالت الباطنية اليت يراد االحتجاج ا ملسـألة  
لكتاب اهللا ال استدالل به، وهي تدل داللة ظـاهرة  غيبة مهديهم غلوا شديدا وأا حتريف 

  .على فساد الفكرة اليت حياول تقريرها من أصلها

ويلتمس اإلمامية من الغيبة اليت وقعت لبعض األنبياء دليالً على صـحة وقـوع غيبـة    
موسى بن عمران عليه السالم من وطنه وهربه مـن  "بغيبة  –مثالً  –مهديهم؛ فيحتجون 
 –، وغيبة يوسف عليه السالم، واستتار خربه عن أبيه "ا نطق به القرآنفرعون ورهطه كم

إىل أن كشف اهللا أمره وظهر خربه ومجع بينه وبني أبيـه   –كما جاءت به سورة يف القرآن 
وإخوته، وقصة يونس بن مىت نيب اهللا عليه السالم مع قومه وفراره منـهم حـني تطـاول    

ه عنهم وعن كل أحد حىت مل يعلم أحد من اخللـق  خالفهم له، واستخفافهم حبقوقه، وغيبت
مستقره، وستره اهللا تعاىل وأمسك عليه رمقه بضرب من املصلحة، إىل أن انقضـت تلـك   

  ..]77ص: الغيبة للطوسي[املدة ورده اهللا تعاىل إىل قومه، ومجع بينهم وبينه 

الطوسي على من يف الغار، وقد احتج ا  صلى اهللا عليه وسلموكذلك استتار نبينا حممد 
الغيبة : انظر[ "مكلفًا للقيام باألمر وحتمل أعباء اإلمامة كيف يغاب؟) إمامكم(إذا كان ": قال

قـد اختفـى يف    صلى اهللا عليه وسلمأليس النيب ": فيجيبه الطوسي بقوله .]13ص: للطوسي
  ..]13ص :الغيبة للطوسي[ "الشعب ثالث سنني مل يصل إليه أحد واختفى يف الغار ثالثة أيام

والواقع أن هذه املقارنات اليت يقوم ا اإلمامية إلقناع أتباعهم واملتشككني يف أمر الغيبة 
ال جتدي يف نزع فتيل الشك املشتعل يف أفئدة القوم كلما تأملوا أمر الغيبة بعـني عقـوهلم،   

ا، حىت إن ابن بابويه ألف يف شأنه كتابم يعولون على هذه املقارنات كثريا إلقنـاع  رغم أ
كبري شيوخهم الذي داخله الشك يف أمر الغيبة وإلقناع احلافني به من الشيعة الذين دامههم 

  ..]4-2ص: إكمال الدين: انظر[الريب واحلرية يف شأا كما أشار إىل ذلك يف كتابه 
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إن هذه املقارنات غري جمدية يف إثبات فكرة غيبة إمامهم ألسباب كثرية، منـها أن  : أقول
أما غيبة الشعب فليست بغيبة، بل حصار ومقاطعة فال تـدخل يف  [موسى ويوسف ويونس وحممد  غيبة

عليهم السالم قد أخرب اهللا سبحانه ا يف كتابه بنص واضح صريح ال لبس فيـه   .]موضـوعنا 
وال غموض، أما غيبة مهديهم فتنتهي رواياته إىل حكيمة إن صحت النسبة إليها، مث أخبـار  

  .عة املطعون يف شهادم، ألم جيرون املصلحة إليهم، حيث املال املتدفقاألبواب األرب

وهلذا ادعى كثريون هذه البابية، كذلك غيبة األنبياء معروفة لدى قومهم ألـم عاشـوا   
بينهم، وعرفوا، أما غائبهم فلم يعرفه أحد ومل ير له أثر، وكان أهلـه أنفسـهم ينكـرون    

  .-كما سيأيت  –أن احلسن العسكري مل يعقب كما شهد ثقات املؤرخني . وجوده

  .مث إن غيبة هؤالء األنبياء حمدودة الزمان واملكان، ما لبثوا أن عادوا إىل قومهم وأهلهم

  .أما منتظرهم فقد مضت القرون ومل يعرف له أثر ومل يعلم له مكان

 يف كذلك رسل اهللا الذين غابوا قد أقاموا احلجة على قـومهم، وبلغـوا رسـاالت اهللا   
  .جيلهم، أما غائبهم فقد مرت األجيال ومل نسمع منه شيئًا

يضاف إىل ذلك أن الغيبة لألنبياء كانت طبيعية يف مجلتها، فغيبة يوسف هي مفارقة ألبيه 
وهي موقوته بزمن حمدود، وهي . وظهوره عند قوم آخرين، كما يسافر املرء من بلد إىل بلد

اء عليهم السالم، فإم جم غفري، ومل ينقـل أن هـذا   حوادث استثنائية حىت بالنسبة لألنبي
  .حدث لغري املذكورين

فـإن هـذا   "يف الغـار   صلى اهللا عليه وسـلم أما احتجاج االثين عشرية باختفاء النيب 
مل يكن إلخفاء دعوى  صلى اهللا عليه وسلماالستدالل واقع يف غري موقعه، ألن استتار النيب 

ة يف احلرب، حىت ال يسد الكفار عليه الطريـق، مث هـذا   النبوة، بل كانت من جنس التوري
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االختفاء كان ثالث أيام، فقياس ذلك على غيبة مهديهم يف غاية احلماقة، فرق واضح بـني  
االختفاء الذي كان مقدمة عاجلة لظهور الدين وبني االختفاء املتطاول الذي الزمه اخلذالن 

  ..]119ص: خمتصر التحفة[ "وترك الدعوة وانتشار الطغيان

  :دفاعهم عن طول أمد الغيبة
إن مما يعرف به كذب دعوى الشيعة وجود إمامها، هو استبعاد بقائه حيا طـول هـذه   

كما  –فإن تعمري واحد من املسلمني هذه املدة هو . املدة اليت جتاوزت اآلن ألف ومائة سنة
أمة حممد، فال يعـرف  أمر يعرف كذبه بالعادة املطردة يف  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أحد ولد يف زمن اإلسالم عاش مائة وعشرين سنة فضالً عن هذا العمـر، وقـد ثبـت يف    
أريأتكم ليلتكم هذه، فـإن  "أنه قال يف آخر عمره  صلى اهللا عليه وسلمالصحيح عن النيب 

: منهاج السـنة [ "على رأس مائة سنة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحد
: ، ومسـند أمحـد  1/37: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب السمر يف العلـم : ، وانظر احلديث يف2/65
فمن كان يف ذاك الوقت له سنة وحنوها مل يعش أكثر من مائة سنة قطعا، . .]131، 2/121

بـذلك  وإذا كانت األعمار يف ذلك العصر ال تتجاوز هذا احلد فما بعده من األعصار أوىل 
مث أعمار هذه األمة ما بني الستني إىل السبعني، وقليل ممن جيـوز  ... يف العادة الغالبة العامة

  .2/165: منهاج السنة[ذلك 

وانظر احلديث يف سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف فناء أعمال هذه األمة مـا بـني السـتني إىل    
، )3550( 5/553: صلى اهللا عليه وسلم دعاء النيب ، وكتاب الدعوات، باب يف)2331( 4/566: السبعني

وهو عجيب منه فقد رواه : هذا حديث حسن غريب ال يعرف إال من هذا الوجه، قال ابن حجر: وقال الترمذي
ورواه ابن ماجه يف كتاب الزهد، بـاب  ). 2/11: فيض القدير(يف الزهد أيضا من طريق أخرى عن أيب هريرة 

: املسـتدرك (، واحلـاكم  )2/11: فيض القدير: انظر(ورواه ابن حبان ). 4236( 2/1415: األمل واألجل
اجلامع (، وأورده السيوطي يف اجلامع ورمز له باحلسن )12/48، 6/397: تاريخ بغداد(، واخلطيب )2/427

صحيح على : ، وقال احلاكم)2/11: فيض القدير: انظر(سنده حسن : ، وقال ابن حجر يف الفتح)48الصغري ص



42 
 

الصواب أنه حسن لذاته وصحيح : ، وتعقب ذلك األلباين وقال)2/427املستدرك (ط مسلم، ووافقه الذهيب شر
 ).]1084( 1/354) لأللباين(صحيح اجلامع : ، وانظر)757( 2/397: سلسلة األحاديث الصحيحة. لغريه

  ..]2/165: منهاج السنة[كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح 

وقد حـاول  .. اإلمامية، وجيتث جذور اعتقادهم من أساسه هذا االعتراض يأخذ خبناق
شيوخ الشيعة دفعه بإجراء مقارنات بني مهديهم وبعض األنبياء عليهم السالم الذي زادت 
أعمارهم عن املعدل الطبيعي املألوف للبشر، فاملهدي عندهم شبيه بنوح عليه السالم الذي 

  ..]79ص: الغيبة للطوسي: انظر[لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما 

وأسندوا هذه املقارنة إىل بعض آل البيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم، فروى ابن بابويه 
يف القائم سنة من نوح عليه السالم وهـو طـول   ": أن علي بن احلسني قال –بسنده  –

وكذلك يقولون إن بقاء مهديهم هو كبقاء عيسى بن مـرمي  . .]488ص: إكمال الدين[ "العمر
واخلضر وإلياس، ويعقدون املقارنـة حـىت بـإبليس    . .]108ص: عقائد اإلمامية[عليه السالم 

ويسندون مجلة من هذه املقارنات إىل بعـض آل البيـت   . .]1/283: إلزام الناصـب / احلائري[
: أصول الكـايف : انظر هذه الروايات يف[لتكسب صفة القطع عن أتباعهم؛ ألا من قول املعصوم 

: وما بعدها، إلـزام الناصـب   134ص: وما بعدها، إكمال الدين 108ص: الغيبة للنعماين، 1/336-337
، .]وما بعدها 79ص: الغيبة للطوسي: انظر[، وكذلك حيتجون بأخبار املعمرين من البشر .]1/285

وفام أن يعقدوا املقارنة مع جربائيل وملك املـوت، واملالئكـة عمومـا وبالسـماوات     
  .واألرض

اع قد أبطله الشيعة أنفسهم؛ ألم يقولون بأن مهديهم هو احلاكم الشـرعي  وهذا الدف
لألمة منذ أحد عشر قرنا أو يزيد، وهو القيم على القرآن وال حيتج بالقرآن إال به، وال هداة 

وهو الذي معه القرآن الكامل ومصحف فاطمة واجلفر واجلامعة، وما .. للبشر إال بواسطته
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م ودنياهم، فمهديهم مسؤول عن األمة، ومعـه وسـائل هدايتـهم    حيتاجه الناس يف دينه
  .وسعادا يف الدنيا واآلخرة

أما غريه ممن يعقدون املقارنة به فيختلفون عنه اختالفًا كثريا، فإن نوحا عليه السالم قـد  
لَن أَنه {لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهللا سبحانه حىت أوحى اهللا إليه 

نآم ن قَدإِالَّ م كمن قَوم نمؤا يف سردابه أو يف خمبئـه ال   .]36: هود، آية[ }يومل يكن غائب
يعلم مستقره ومكانه، يرى الناس يف ضالهلم وكفرهم ويتوارى عن األنظار فال يرونه مـع  

  .قد زاد عن هذه املدة –اآلن  –على أن عمر املهدي . تعاقب األجيال وكر القرون

وكذلك عيسى عليه السالم قد بلغ رسالة ربه، وأقام احلجة وأدى األمانة قبل رفعـه إىل  
السماء فلم يكن يضري أتباعه أن يغيب عنهم خبالف منتظرهم الذي غاب منذ طفولته وترك 
شيعته خيتلفون يف وجوده وبابيته، وتعميهم التقية عن معرفة حقيقـة مذهبـه، وخيتلفـون    

  .بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتنازعون حىت يكفر

، 26املنتقى ص: انظر[أما اخلضر وإلياس فإن الذي عليه احملققون من أهل العلم أما قد ماتا 
فكرة مأخوذة عن اليهودية، فاليهود هم الذين قالوا حبياة إليـاس  .. ويرى ابن حزم أن القول حبياة إلياس واخلضر

ليه السالم، وسار يف سبيلهما بعض الصوفية فادعى أنه يلقـى إليـاس يف   وحياة فنحاس بن العازار ابن هارون ع
: انظر(، وكذلك قال الصوفية حبياة اخلضر، وهلم حكايات يف االجتماع به واألخذ عنه )5/37: الفصل(الفلوات 
: ، وطبقات الشعراين53-52ص: لطائف املنن/ ، ابن عطاء اهللا السكندري1/241: الفتوحات املكية/ ابن عريب

، وقد اعترب ابن حزم دعاوى  :7/477ذيب التهذيب/ ، ابن حجر38-5/37: الفصل: ، وانظر2/5، 1/97
  ).5/38: الفصل: انظر(الصوفية األخذ عن اخلضر خروجا عن عقيدة ختم النبوة 

، ابن 1/28: منهاج السنة: ودعوى بقاء اخلضر إىل اليوم خمالف للدليل، وما عليه أهل التحقيق، انظر يف ذلك
فتح / ، ابن حجر337-1/325: البداية والنهاية/ ابن كثري: ، وانظر عن اخلضر76-67ص: املنار املنيف/ القيم
: والبن حجر رسالة يف حتقيق أمر اخلضر، قال يف خامتتـها . 335-2/286: اإلصابة 312-6/309: الباري

الزهر النضـر يف نبـأ   (ام من استمرار حياته والذي متيل إليه النفس من حيث األدلة القوية خالف ما يعتقده العو
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، وعلى تقدير حياا فال تسلم هلما املقارنة، ألما ).]2/234: اخلضر، ضمن جمموعة الرسائل املنريية
يف اعتقادهم  –ليسا مبكلفني يف هداية هذه األمة وقيادا خبالف إمامهم الذي هو مسؤول 

  .عن املسلمني مجيعا يف كل أمورهم –

إبليس فاخلرب يف بقائه ورد به القرآن خبالف مهديهم الذي أنكره حىت أهله وطوائف أما 
من شيعته، مث إن إبليس ميارس مهمته يف إضالل اخللق عن سبيل اهللا، وال شك أن ضـالل  

كما أن إبليس . من أعماله، أما منتظرهم فليس له أثر وال خرب "املعدوم"الشيعة باتباع هذا 
  .فال تسلم هلم املقارنة يف كل األحوال. .ليس من جنس الناس

أما بقية املعمرين من البشر فإم مهما بلغوا من العمر فال يصلوا إىل بعض ما يدعونه يف 
غائبهم، وكل األمثلة اليت ضرا شيوخهم يف القرن الرابع ليس هلا قيمة اليوم لتجاوز عمـر  

  .ومسؤولياته منتظرهم أضعافها، كما أن هؤالء ليس هلم مهمة غائبهم

وحياول بعض املعاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم احلديث يف التـدليل علـى   
وطول احلياة أكثر من العمل الطبيعي أو الذي يتخيل ": إمكانية بقاء منتظرهم، فيقول املظفر

ـ  ه أنه العمر الطبيعي ال مينع منها الطب وال حييلها، غري أن الطب بعد مل يتوصل إىل ما ميكن
: عقائد اإلماميـة [ "من تعمرية حياة اإلنسان وإذا عجز عنه الطب فإن اهللا قادر على كل شيء

  ..]108ص

بأن أكابر فالسفة الغرب قالوا بإمكان اخللـود  ": ويقول حممد حسني آل كاشف الغطا
لوال سيف : قال بعض كبار علماء أوروبا": مث قال. .]70ص: أصل الشيعة[ "يف الدنيا لإلنسان

هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب املعتزلة الذين يقولون بأن القاتل قد قطع على املقتـول  [ملجم  ابن
جمموع فتـاوى  : انظر(أجله، وهي مقالة خمالفة ملا ثبت يف الكتاب والسنة بأن كل من مات فقد استكمل أجله 
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الدين، ألنه قد مجع مجيع لكان علي بن أيب طالب من اخل .]، شرح الطحاوية8/516شيخ اإلسالم 
  ..]70ص: أصل الشيعة[ "صفات الكمال واالعتدال

ولكن اهللا سبحانه  –إن صدق هؤالء يف نقلهم  –نظريات بعض الكفار  –هذا ما تقوله 
ـ  [ }وما جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِن مت فَهم الْخالدونَ{: يقول لنبيه : ةاألنبيـاء، آي

، العنكبـوت،  35: ، األنبياء، آية185: آل عمران، آية[ }كُلُّ نفْسٍ ذَآئقَةُ الْموت{: ، ويقول.]34

: الواقعة، آيـة [ }نحن قَدرنا بينكُم الْموت وما نحن بِمسبوقني{: ، ويقول سبحانه.]57: آية
فال عربة بعد ذلك بقول كافر حياول  وهو سبحانه أعلم مبن خلق، وأصدق القائلني،. .]60

  .أن يتشبث بالبقاء يف هذه احلياة ولو باألوهام

كلمة صادقة قاهلا يف الرد على الفرق الشيعية  –كما تنقل كتب الشيعة  –ولعلي الرضا 
الكثرية اليت تقول حبياة بعض آل البيت وال تصدق مبوم وتدعي أا غيبـة وسـريجعون،   

على االثين عشرية من كالمهم أنفسهم، فقد جاء يف رجال الكشي وهي من أقوى الردود 
كذبوا وهـم  ": إن قوما وقفوا على أبيك ويزعمون أنه مل ميت، قال: أن عليا الرضا قيل له

، ولو كان اهللا ميد يف أجل أحد صلى اهللا عليه وسلمكفار مبا أنزل اهللا عز وجل على حممد 
  ..]458ص: رجال الكشي[ " عليه وسلمصلى اهللاملد اهللا يف أجل رسول اهللا 

ولكنهم خيالفون قول إمامهم ويزعمون أن اهللا مد يف عمره حلاجة البشر إليه؛ بل حلاجـة  
لسـاخت األرض، وماجـت    –كما يفترون  –الكون وكل شيء يف احلياة إليه؛ إذ لواله 

  ..]1/179: أصول الكايف: انظر[بأهلها 

  

  املهدي بعد عودته املزعومة
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  :شريعة مهديهم املنتظر أ ـ 
يشري ابن بابويه يف االعتقادات اليت تسمى دين اإلمامية إىل أن املهدي إذا رجع من غيبته 

إن اهللا ": ينسخ شريعة اإلسالم فيما يتعلق بأحكام املرياث، فيذكر عن الصادق أنـه يقـول  
قائمنا أهل البيـت  آخى بني األرواح يف األظلة قبل أن خيلق األبدان بألفي عام، فلو قد قام 

  ..]83ص: االعتقادات[ "أورث األخ الذي آخى بينهما يف األظلة ومل يرث األخ من الوالدة

لعل هذه الرواية تكشف عما خيتلج يف نفوس أرباب تلك العصابة من رغبة يف إحـالل  
لنـاس  العالقة احلزبية والتنظيمية بني أفرادها حمل القرابة والوالدة يف املرياث، وب أموال ا

وما حتلم به عند قيام دولتها املوعودة من تطبيق هذه التطلعات ! باسم هذه العالقة واألخوة
  .واليت أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبها آلل البيت

كما تفصح هذه الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة اإلسـالمية  
حلاديا يسعى هلدم الشريعة، واخلروج علـى  مث هي تعكس مضمونا إ.. ورغبتهم يف تعطيلها
  .عقيدة ختم النبوة

وهذه الدعوى فضالً عن أا خروج عن شريعة اإلسالم فهي خمالفـة ملنطـق العقـل،    
فالتوارث منوط بالعالقة الظاهرة من الوالدة والقرابة، أما املؤاخاة األزليـة املزعومـة فـال    

  .اث؟يدركها البشر، فكيف تكون أساسا لقسمة املري

وكذلك يغري منتظرهم شريعة اإلسالم فيما يتعلق بأخذ اجلزيرة من أهل الكتاب، وتنص 
وال ": فتقول صلى اهللا عليه وسلمروايام أن منتظرهم ذا املنهج خيالف هدي رسول اهللا 

: حبـار األنـوار  [ "صلى اهللا عليه وسـلم يقبل صاحب هذا األمر اجلزية كما قبلها رسول اهللا 
صـلى اهللا عليـه   ويكفي هذا االعتراف يف تأكيد خروجه عن سنة رسول اهللا . .]52/349
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فهل أراد واضع هذه الروايات أن يهون مـن شـأن التشـريع    .. وتبديله هلا عمدا وسلم
  !اإلسالمي يف نفوس األتباع ويغري باخلروج عليه؟

هللا عليـه  صـلى ا بل إن احلكم والقضاء يف دولة املنتظر يقام على غري شريعة املصطفى 
إذا قام قائم آل حممد حكـم حبكـم داود   ": جاء يف الكايف وغريه، قال أبو عبد اهللا. وسلم

إذا قام قـائم آل حممـد   ": ، ويف لفظ آخر.]1/397: أصول الكايف[ "وسليمان وال يسأل بينة
/ سي، الطرب413ص: اإلرشاد/ املفيد[ "حكم بني الناس حبكم داود عليه السالم وال حيتاج إىل بينة

  ..]433ص: أعالم الورى

باب يف األئمة ": وقد تبىن ثقة إسالمهم الكليين هذه العقيدة وبوب هلا بابا خاصا بعنوان
أصـول  [ "عليهم السالم أم إذا ظهر أمرهم حكموا حبكم داود وآل داود وال يسألون البينة

علق بعضهم علـى   وهلذا. وال خيفى ما يف هذا االجتاه من عنصر يهودي. .]1/397: الكـايف 
حمـب الـدين   [ "أي ينسخون الدين احملمدي ويرجعون إىل دين اليهـود ": هذا العنوان بقوله

  .).]4هامش( 302ص: يف تعليقه على املنتقى/ اخلطيب

 –الذين لبسوا ثوب التشـيع زورا وتانـا    –وانظر كيف حيلم واضعو هذه الروايات 
  .بدولة حتكم بغري شريعة اإلسالم

ض روايام إىل أنه أيضا حيكم حبكم آدم مرة، ومرة حبكم داود، ومرة بقضـاء  وتشري بع
ولكن يعارضه يف هذا االجتاه للحكم بغري شريعة اإلسالم بعض أتباعـه، إال أنـه   . إبراهيم

  ..]52/389: حبار األنوار: انظر[يواجه هذه املعارضة بشدة حيث يأمر م فتضرب أعناقهم 

إنه حيكم بثالث مل حيكم ا أحد قبلـه؛  : امه وأقضيته فتقولوتقدم روايام بعض أحك
: اخلصـال / ابـن بابويـه  [يقتل الشيخ الزاين، ويقتل مانع الزكاة، ويورث األخ أخاه يف األظلة 
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، وأنه يقتل من بلغ العشـرين  .]275ص: بشارة اإلسالم/ ، الكاظمي52/359: ، حبار األنوار169ص
  .إخل.. .]52/152: ، حبار األنوار431ص: عالم الورىأ/ الطربسي[ومل يتفقه يف الدين 

وتقوم دولة املنتظر على احلكم ألهل كل دين بكتام، مع أن اإلسالم مل جيز ألحـد أن  
: ، املنتقـى 3/127: منهاج السنة النبويـة / ابن تيمية: انظر[حيكم بغري شريعة القرآن باتفاق املسلمني 

  ..]343ص

ائم قسم بالسوية، وعدل يف الرعية، واستخرج التوراة وسائر إذا قام الق"جاء يف أخبارهم 
كتب اهللا تعاىل من غار بأنطاكية، حىت حيكم بني أهل التوراة بالتوراة، وبني أهل اإلجنيـل  

: ، وانظـر 157ص: الغيبة للنعماين[ "باإلجنيل، وبني أهل الزبور بالزبور، وبني أهل القرآن بالقرآن
  ..]52/351: حبار األنوار

ذا القانون الذي يطمح إىل تطبيقه واضعو هذه الروايات ويعدون بتنفيذه علـى يـد   وه
وهي .. بفكرة الديانة العاملية اليت ترفع شعارها املاسونية –إىل حد كبري  –املنتظر هو شبيه 

  .فكرة إحلادية تقوم أساسا على إنكار األديان السماوية حتت دعوى حرية الفكر والعقيدة

األفكار اليت تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام جديدة مل يـأذن  ويف حومة هذه 
وتطبيـق شـرائع   .. صلى اهللا عليه وسلما اهللا، والرجوع إىل حكم داود ال شريعة حممد 

نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجـة هلـذه املقـدمات     –األديان ال حكم القرآن 
رة هو إلغاء املهدي احلكم بـالقرآن وإحـالل   والتغيريات اليت سبقتها، وفحوى هذه الفك

قال أبو جعفر رضـي  : كتاب آخر حمله، وهذا ما تشري إليه رواية النعماين عن أيب بصري قال
، حبار 154ص: الغيبة للنعماين[ "يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد": اهللا عنه
أنظر إليه بني الركن واملقام يبايع الناس على لكأين "، .]2/283: ، إلزام الناصب52/354: األنوار

  ..]52/135: ، حبار األنوار176ص: الغيبة للنعماين[ "كتاب جديد
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وتصف روايات أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من حماولة لصرف الناس عن القرآن 
بدعوى أنه حمرف وإخراج كتاب آخر خمالف له، وسعيه لتضليل الناس بدعوى أن كتابـه  

بالسعي  "العجم"وقيام . صلى اهللا عليه وسلمكتاب الكامل الذي أنزل على رسول اهللا هو ال
لنشره بني الناس، وتعليمهم إياه، ومواجهتهم صعوبة بالغة لتغيري ما يف أفئدة الناس وأذهام 

  .).]258-257: (وقد مضى نقل نص ذلك حبروفه ص[من كتاب اهللا 

ولذلك نرى شـيخهم النعمـاين يصـدر    [اول السري هذه هي الروايات اليت كانت موضع التد
روايات الغيبة مبا روي عندهم يف صون سر آل حممد عمن ليس من أهله، كما أشار إىل ذلك يف بدايـة كتابـه   

يف إبان قوة الدولة اإلسالمية عن حكومة املهدي بعد رجعته، وقد يقول  ).]17الغيبة ص: انظر(
ال حقيقة هلا، ألن القائم املنتظر ال وجود لـه، فـال    من مل يسلم بأمر منتظرهم إنه خياالت

  .فاحلديث عنها قد يكون حديثًا خياليا.. حتقق هلذه الدولة املوعودة

وهذا حق؛ لكن القيمة الواقعية هلذه الروايات أا تفصح عن مكنون نفوس واضـعيها،  
خطرية حتدد نفسية تنطوي على مدلوالت  "إسقاطات"وأهدافها ضد شريعة اإلسالم، فهي 

رغبات واضعي تلك األخبار وتطلعام إىل نوعية احلكم الذي ينشدونه، وهي أحالم قـد  
تكشف عن خطط تلك العناصر اليت اندست يف صفوف الدولة اإلسالمية مكتسبة مسـوح  

ال حكـم إال  (التشيع لتغيري شريعة القرآن، وإن منازعتهم حلكم والة املسلمني حتت ستار 
 إزالة احلكومة اإلسالمية إلقامة دولة أخرى يف مكاا حتكم حبكم القـائم  يرمي إىل) لألئمة
  .املوعود

  :ب ـ  سرية القائم املنتظر
أما سريته فتحمل مسات من شريعته اجلديدة، حيث يتوىل مضايقة املسلمني يف مقدسام 

ن أ"ومساجدهم، فيقوم بعملية هدم وختريب يف احلرمني الشريفني، حيث تنص أخبـارهم  
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إىل  صلى اهللا عليه وسلمالقائم يهدم املسجد احلرام حىت يرده إىل أساسه، ومسجد الرسول 
: ، حبـار األنـوار  282الغيبـة ص / الطوسي[ "أساسه، ويرد البيت إىل موضعه وإقامته على أساسه

52/338[..  

كمـا تقـول    –وصاحبيه ويبـدأ   صلى اهللا عليه وسلمكذلك يتجه إىل قرب رسول اهللا 
غضني ) يعين صاحيب رسول اهللا(مث خيرجهما ... بكسر احلائط الذي على القرب" – أخبارهم

حبـار  [ "رطبني فيلعنهما ويتربأ منهما ويصلبهما مث يرتهلما وحيرقهما مث يـذريهما يف الـريح  
خيرج هذين رطبني غضـني  .. أول ما يبدأ به القائم"ويف رواية أخرى . .]52/386: األنـوار 

  ..]52/386: حبار األنوار[ "يف الريح، ويكسر املسجد فيحرقهما ويذريهما

حينما أسرى به  –أنه قال لنبيه  –سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون  –ونسبوا إىل اهللا 
هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظاملني واجلاحـدين والكـافرين،   ... وهذا القائم": -

عيـون أخبـار   / ابن بابويه[ " فيحرقهماطريني) يعنون خليفيت رسول اهللا(فيخرج الالت والعزى 
  ..]52/379: ، حبار األنوار1/58: الرضا

مث حيدث حـدثًا  .. ": وتشري بعض روايام إىل أن هذا العمل يثري املسلمني، حيث تقول
اخرجوا بنا إىل هذا الطاغية، فواهللا لو كان حممديا ما فعل، ولو : فإذا فعل ذلك قالت قريش

  ..]52/342: ، حبار األنوار2/58: تفسري العياشي[ "..ولو كان فاطميا ما فعل كان علويا ما فعل،

: السـي  .]كما جتد ذلك يف صدور كتبه "فخر األمة"ألن من ألقابه عندهم [قال شيخهم وفخرهم 
 "لعل املراد بإحداث احلدث إحراق الشيخني امللعونني فلذا يسمونه عليه السالم بالطاغيـة "
  ..]52/346 :حبار األنوار[

بصنائع املنتظر اليت تطفح ا روايام إمنا تنم عـن دخائـل    "الوعود"وال خيفى أن هذه 
نفوسهم وما تكنه صدورهم من مناوأة لدين اإلسالم وسعي يف الكيد له حـىت يتمنـوا أن   
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تتاح هلم فرصة هلدم احلرمني، ونبش القربين الطاهرين، وحينما حيسون بعجزهم عن حتقيـق  
ة الدولة اإلسالمية آنذاك يعزون أنفسهم ويعللوا، ويشفون غيظ قلـوم علـى   ذلك لقو

ذه األحالم .. اإلسالم ورواده الذين فتحوا ديارهم، وأزالوا ملكهم، ونشروا اإلسالم بينهم
  .فهي تكشف يف احلقيقة ماذا يتمنون حتقيقه لو واتتهم فرصة احلكم والتسلط.. واآلمال

منهم يتمنون فتح مكة واملدينة، كما جاء علـى ألسـنة آيـام،    ولذلك فإن املعاصرين 
يف باب الشيعة املعاصرين وصـلتهم  [كما سيأيت  –ليحققوا أحالمهم اليت أفصحت عنها أخبارهم 

  .وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين -.]بأسالفهم

تئصال وجوده، ومل يكتف منتظرهم ذا؛ بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العريب واس
ال تبقي وال تـذر   –إذا رجع  –ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب مبلحمة على يد غائبهم 

فـريوي  . على رجل أو امرأة وال صغري وال كبري بل تأخذهم مجيعا فال تغادر منهم أحـدا 
مـا  : قال أبو عبد اهللا عليه السالم: عن احلارث بن املغرية وذريح احملاريب قاال.. ": النعماين

  ..]52/349: ، حبار األنوار155ص: الغيبة للنعماين[ "بقي بيننا وبني العرب إال الذبح

لكن تؤكد أخبارهم أنه لن يتشـيع  : وكأن روايتهم هذه ال تفرق بني من يتشيع وغريه
اتق العرب فإن هلم خرب سوء أما إنـه مل  ": أحد من العرب للقائم، وهلذا حتذر منهم فتقول

  ..]52/333: ، حبار األنوار284ص: الغيبة للطوسي[ "نهم واحدخيرج مع القائم م

ولكن يف الشيعة من العرب كثري غري أن أخبارهم تقول بأم سيمحصون فال يبقى منهم 
  ..]52/114: ، حبار األنوار137ص: الغيبة للنعماين: انظر[إال الرتر اليسري 

أهـدرها، ويف  : رج الدماء[ "ل العربيبهرج سبعني قبيلة من قبائ"وتقول روايام بأن القائم 
، 52/333: حبـار األنـوار  : انظـر (الفتنة واالختالط والقتـل  : الطبعة األخرى للبحار يهرج، ومعىن اهلرج

  .).]1هامش
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قريش اليت منها صفوة أصحابه بالـذكر  : صلى اهللا عليه وسلموخيصون قبيلة رسول اهللا 
عن عبـد اهللا بـن   "القائم، ففي اإلرشاد للمفيد التفصيلي لعمليات القتل اليت جيريها عليها 
إذا قام القائم من آل حممد عليـه السـالم أقـام    : املغرية عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

مخسمائة من قريش فضرب أعناقهم، مث أقام مخسمائة فضرب أعناقهم، مث مخسمائة أخـرى  
 "نعم منهم ومن مـواليهم : ويبلغ عدد هؤالء هذا؟ قال: قلت. حىت يفعل ذلك ست مرات

  ..]52/338: ، حبار األنوار411ص: اإلرشاد[

وال خيفى أن ختصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل االجتاه الشعويب لدى واضعي هـذه  
والرغبـة يف   "الـرفض "وهي تبني مدى العداوة للجنس العريب لدى مؤسسي .. الروايات

 يعود جلنسيتهم بـل للـدين الـذي    ال –يف حقيقة األمر  –التشفي منهم بقتلهم، وذلك 
  .حيملونه

وال تنسى روايام أن ختص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائـق منتظـرهم حيـث    
تبعـث   صلى اهللا عليه وسلميزعمون أن أم املؤمنني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اهللا 

ث عنها بعد هذا املبحث إن شـاء  وذلك حسب عقيدم يف الرجعة اليت سنتحد[من قربها قبل يوم القيامة 

، صلى اهللا عليه وسلمحدا يف عهد رسول اهللا  –كما يفترون  –، وذلك ألا ارتكبت .]اهللا
  .-كما يزعمون  –ولكن رسول اهللا مل يقم عليها احلد 

جزء من حـديث  [ "وأمي اهللا لو أن فاطمة ابنة حممد سرقت لقطعت يدها": وهو الذي يقول
، كتاب 4/214: ، كتاب فضائل األصحاب، باب ذكر أسامة بن زيد4/151: ب األنبياءرواه البخاري، كتا

 2/1315: ، ومسلم، كتاب احلدود، باب قطع يـد السـارق  8/16: احلدود، باب كراهية الشفاعة يف احلد
، والترمذي، كتاب احلدود، )4373( 4/537: ، وأبو داود، كتاب احلدود، باب يف احلد يشفع فيه)1688(

، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب ذكر )1430( 38-4/37: ما جاء يف كراهية أن يشفع يف احلدودباب 
والدارمي، ) 2547( 2/851: ، وابن ماجه، كتاب احلدود، باب الشفاعة واحلدود8/72املخزومية اليت سرقت 
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لرمحة ا، مع أن ، وقد أخذته ا]، وغريهم1/569: كتاب احلدود، باب الشفاعة يف احلدود دون السلطان
: النور، آية[ }وال تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه{: اهللا سبحانه يقول

فلم يقم عليها احلد ولكن قائمهم يتوىل تنفيذ ما عجز أفضل اخلليقة عن تنفيذه وذلـك   .]2
أما لو قام قائمنا لقـد ردت إليـه   : يقول) ملنسوبة أليب جعفرا(ونص األسطورة [يف عصر الرجعة املزعوم 

حىت جيلدها احلد، وحىت ينتقم البنة حممد فاطمة عليهـا  ) تصغري محراء وهو لقب لعائشة رضي اهللا عنها(احلمرياء 
  .السالم منها

  .صلى اهللا عليه وسلملفريتها على أم إبراهيم : جعلت فداك ومل جيلدها احلد؟ قال: قلت

 صلى اهللا عليـه وسـلم  إن اهللا تبارك وتعاىل بعث حممدا : فكيف أخره اهللا للقائم عليه السالم؟ فقال له: تقل
مث علق ). 315، 52/314: ، حبار األنوار580-579ص: علل الشرائع(رمحة، وبعث القائم عليه السالم نقمة 

إن إبراهيم ليس منك ": -كما يفترون  –على ذلك شيخهم املعاصر بنص يبني الفرية املزعومة وأن عائشة قالت 
حبـار  . (كلف عليا برمجها ولكن عليا اكتشف براءا صلى اهللا عليه وسلموأن الرسول  "وإنه ابن فالن القبطي

  .-كما يفترون  – ).]-اهلامش  – 52/315: األنوار

قـدوة   وهذا يعين أن القائم أكمل من خامت النبيني، وأقدر على حتقيق دين اهللا ممن أرسل
  .للعاملني

قال : عن أيب بصري قال.. ": وهو ما صرحت به أخبارهم حيث روى شيخهم ابن بابويه
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحـق  {: أبو عبد اهللا عليه السالم يف قوله عز وجل

  ..]33: التوبة، آية[ }ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

إكمـال  [ "..واهللا ما نزل تأويلها بعد وال يرتل تأويلها حىت خيرج القائم عليه السالم: فقال
  .ءأي أن القائم سيحقق ما عجز عنه األنبيا .]52/324: ، حبار األنوار628ص: الدين

 –يف هـذا العصـر    – .]"اخلميين"وهو [وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم 
  ..]الشيعة املعاصرون وصلتهم بأسالفهم: يف باب[ –كما سيأيت  –واستنكره العامل اإلسالمي 
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ذلك أم يزعمون أن ما عند القائم أضعاف ما عند األنبياء من العلم، حىت جاء يف حبار 
العلم سبعة وعشرون حرفًا فجميع ما جاءت : عن أبان عن أيب عبد اهللا قال"األنوار وغريه 

حرفان، فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني، فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسـة   به الرسل
حبـار  [ "والعشرين حرفًا فبثها يف الناس، وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفًـا 

نفس املوضع مـن املصـدر   (، وهي مروية يف اخلرائج للراوندي كما أشار إىل ذلك السي 52/336: األنوار
  .).]بقالسا

وعملية االجتياح الدموي الرهيب اليت حتلم ا الشيعة االثنا عشرية على يد مهديهم تكاد 
موتـورا  "تتناول كل الفئات واألجناس البشرية باستثناء طائفتهم، حيث خيـرج قـائمهم   

ويبدأ القتل، فيحصد أهـل   .]52/361: حبار األنوار[ "جيرد السيف على عاتقه.. غضبان أسفًا
ومساهم مرجئة ألم ": قال شيخهم الطرحيي[باملرجئة  –أحيانا  –الذين تلقبهم أخبار الشيعة السنة 

: جممع البحرين( "صلى اهللا عليه وسلمزعموا أن اهللا تعاىل أخر نصب اإلمام، ليكون نصبه باختيار األمة بعد النيب 
ه املرجئة، إىل مـن  ويح هذ": حىت قال إمامهم ).]4/371: مرآة العقول: ، وانظر1/177-178

ومل يسـتثن مـن    .]52/357: ، حبار األنوار190ص: الغيبة للنعماين[ "يلجؤون غدا إذا قام قائمنا
من تاب تاب اهللا عليه، ومن أسر نفاقًـا فـال   ": ذلك إال من تاب، أي دخل مبذهبهم فقال

بيـده كمـا    يذحبهم والذي نفسي: مث قال. يبعد اهللا غريه، ومن أظهر شيئًا أحرق اهللا دمه
: ، الغيبـة للنعمـاين  52/357: حبـار األنـوار  [ "–وأومأ بيده إىل حلقه  –يذبح القصاب شاته 

  ..]191-190ص

فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب عليه فـإن أقـر   ": وتسميهم أحيانا بالنواصب وتقول
تفسـري  [ "باإلسالم وهي الوالية وإال ضربت عنقه أو أقر باجلزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة

، يناقض روايام اليت تقول بأنه ال يقبل اجلزية "أو أقر باجلزية": ، وقوله52/373: ، حبار األنوار100ص: فرات
  ..]"شرعته"كما سبق ذكر بعضها يف بيان 
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لكن بعض روايام تقول بأن اجلزية ال تقبل منهم كما تقبل من أهل الذمة، فقد سـئل  
صلى اهللا يساملهم كما ساملهم رسول اهللا ": لة القائم فقالإمامهم عن وضع أهل الذمة يف دو

أما غريهم مـن  . .]52/376: حبار األنوار[ "ويؤدون اجلزية عن يد وهم صاغرون عليه وسلم
ما ملن خالفنا يف دولتنا من نصيب، إن اهللا قد أحل لنا دماءهم ": املخالفني للرافضة فقال فيه

حىت إن قائمنا يتتبع الشيعة الزيدية غـري الغـالة،   . .]52/376: حبار النوار[ "عند قيام قائمنا
إذا قام القائم عليه السالم سار إىل الكوفة فيخرج منـها بضـعة   ": تقول أخبارهم. فيقتلهم

هم أصحاب احلسن بن صاحل بن حي، وأصحاب : البترية[يدعون البترية  –كذا  –عشر آالف أنفس 
كمـا   –نسبة للحسن بن صاحل، ومن مذهبهم  "الصاحلية"وقد يسمون كثري النوى، وكان كثري يلقب باألبتر، 

أم ينكرون رجعة األموات قبل يوم القيامة، وال يرون لعلي إمامة إال حني بويع، وهي فرقـة   –يقول األشعري 
علـيهم   ).]2/352: ، اخلطـط 1/161: ، امللل والنحل1/144: مقاالت اإلسالميني: انظر. (من الزيدية

ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا يف بين فاطمة فيضع فيهم السـيف  : ولون لهالسالح فيق
بل إنه يقتل من ال .. ).]52/338: ، حبار األنوار412-411ص: اإلرشاد[ "حىت يأيت على آخرهم

: علل الشرائع[ "إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني بفعل آبائها": تقول روايام. ذنب له
ليس شأنه إال "وهكذا فإن قائمهم . .]52/313: ، حبار األنوار1/273: الرضا، عيون أخبار 229ص

، 52/349: حبار األنـوار [ "وال يستتيب أحدا" .]52/231: حبار األنوار[ "القتل ال يستبقي أحدا
  .).]نفس املوضع من املصدر السابق: انظر(أي يتوىل ذلك بنفسه  "وال يستنيب أحدا": ويف لفظ

حـىت  ) من غري طائفتـه (ايام مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس وتصور بعض رو
لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أكثرهم أال يروه ممـا يقتـل مـن    ": تقول
 "ليس هذا من آل حممد، لو كان من آل حممد لـرحم : حىت يقول كثري من الناس.. الناس

  ..]52/354: ، حبار األنوار154ص: الغيبة للنعماين[
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بل إنه . وهذا قول يدين القائم باخلروج عن سنن الرمحة والعدل اليت عرف ا أهل البيت
 –، وهذا ما يصرحون به؛ فقد سئل البـاقر  صلى اهللا عليه وسلمخرج عن سنة املصطفى 

صلى اهللا عليه إن رسول اهللا ! هيهات": أيسري القائم بسرية حممد؟ فقال –على حد زعمهم 
أمته باللني وكان يتألف الناس، والقائم أمر أن يسري بالقتـل وأال يسـتتيب   سار يف  وسلم

  ..]52/353: ، حبار األنوار153ص: الغيبة للنعماين[ "أحدا، فويل ملن ناوأه

، وقـد أمجـع   صلى اهللا عليه وسلمفالشيعة تزعم أنه أمر بسرية ختالف سرية رسول اهللا 
؟ فهو ليس من اإلسالم، فهل بعـث  ليه وسلمصلى اهللا عاملسلمون أن كل ما خالف سريته 

  !برسالة غري رسالة اإلسالم؟

؟ فهل هو نيب أوحي إليه مـن  صلى اهللا عليه وسلموكيف يؤمر خبالف سرية رسول اهللا 
جديد؟ وال نيب بعد خامت األنبياء، وال وحي بعد وفاته، وكل من ادعى خالف ذلك فهـو  

اع األمة على ختم الوحي والنبوة بوفاة سـيد  مفتر دجال؛ ملعارضته للنصوص القطعية وإمج
  .صلى اهللا عليه وسلماملرسلني 

ولكن هذه الروايات تصور ما يف قلوب واضعيها من حقد على الناس والسـيما أمـة   
اليت  "األحالم"اإلسالم اليت ختالفهم يف جهم، وأم يتمنون يوما قريبا آتيا حيققون فيه هذه 

يات ويترمجها واقع الشيعة يف العهد الصفوي ويف دولة اآليـات  تكشف حقيقتها هذه الروا
  ..]يف باب أثر الشيعة يف العامل اإلسالمي[ –كما سيأيت  –القائمة، ويف منظمام يف لبنان 

ومعلوم أن أمري املؤمنني عليا الذي يزعمون التشيع له مل يكفر خمالفيه، ومل يقاتل إال مـن  
هذه األفاعيل ومن تبعه يف جه، ليس من شيعة علي، وقـد   بغى عليه، فقائمهم الذي يفعل

 –كما يزعمـون   –اعترفوا يف روايام أن قائمهم ال يأخذ بسرية علي، فقد سئل الصادق 
نعم، وذاك أن عليا سار باملن والكـف لعلمـه أن   : أيسري القائم خبالف سرية علي؟ فقال"
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بالسيف والسيب، ألنه يعلم أن شـيعته لـن   شيعته سيظهر عليهم من بعده، أما القائم فيسري 
  ..]52/353: ، حبار األنوار153ص: الغيبة للنعماين[ "يظهر عليهم من بعده أبدا

كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضـربوا  ": وقال صادقهم خياطب بعض الشيعة
  .فساطيطهم يف مسجد الكوفة، مث أخرج املثال اجلديد، على العرب شديد

قلت بأي شيء يسري فيهم؛ : الذّبح، قال: جعلت فداك ما هو؟ قال: قلت): الراوي(قال 
ال، إن عليا سار مبا يف اجلفر األبيض، وهو : مبا سار علي بن أيب طالب يف أهل السواد؟ قال

الكف، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده، وأن القائم يسري مبا يف اجلفر األمحر وهو 
، وهذه الرواية يف بصائر الدرجات 52/318: حبار األنوار[ "ال يظهر على شيعتهالذبح، وهو يعلم أنه 

  .).]نفس املوضع من املصدر السابق(كما أشار إىل ذلك السي 

حبـار  [ "يقوم املزعوم بأمر جديد، وكتاب جديد، وسنة جديدة، وقضاء جديـد "وهكذا 
  ..]52/231: األنوار

شيعة ليس له أصل يف كتاب اهللا وسنة نبيه، بـل  وهذا كاف يف إيضاح أن ما حتلم به ال
  .هي بدعة جديدة خيرج ا قائمهم

وبينما الناس يف عصر القائم يعيشون بني الدماء واألشالء، ويف خوف ورعب من قـائم  
روى [رمحـة   صلى اهللا عليه وسلمالشيعة الذي كان بعثه نقمة عليهم، كما أن بعث حممد 

، 52/376: حبار األنوار. ("رمحة ويبعث القائم نقمة صلى اهللا عليه وسلمبعث حممدا إن اهللا ": الكليين يف الكايف
، فإن عسكر القائم وأصحابه يعيشون يف حيـاة  ).]233ص: حيث عزاه إىل الكايف، كتاب الروضة

طعاما وال "أخرى حافلة بألوان النعيم وأنواع املسرات، فهو يأمرهم يف ميسرهم أال حيملوا 
وهذا يدل [إنه يريد أن يقتلنا يقتل دوابنا من اجلوع والعطش : علفًا، فيقول أصحابهشرابا وال 

فيسري ويسريون معه؛ فأول مـرتل يرتلـه    !.]على شكهم يف أمر القائم فكيف يكونون من أصحابه؟
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يضرب احلجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودواـم حـىت يرتلـوا    
ال يرتل مرتالً إال انبعـث منـه   "، وهكذا .]158ص: الغيبة للنعماين[ "النجف من ظهر الكوفة

، وإنه إذا قـام  .]158ص: الغيبة للنعماين[ "عيون، فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآن روي
اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن األرض وظهرها، فيعطي أصحابه ما مل يعطه أحد كـان  

الغيبـة  [يف الشهر رزقني ويعطي يف السنة عطـاءين  قبله، ويتضاعف الرزق على يديه فريزق 
الغيبـة  [، حىت إن أحدا من الشيعة ال جيد لديناره ودرمهه موضعا يصرفه فيه .]158ص: للنعماين
  ..]76ص: للنعماين

وهذه روايات تصور التطلعات واألماين اليت كانت تفيض ا قلوب الشيعة انتظارا هلـذا  
وهو حلم النظام الشيوعي ! املادية اليت يشتركون فيها مع اليهود الغد املأمول، ويصور الرتعة
  .يف العامل حسب رأي ماركس

أما عن جند القائم وأصحابه الذين يشاركونه يف جمازره، ويرفلون يف نعيمه ويتبـوءون  
  .جنته فهذا ما سيتبني يف الفقرة التالية

  :ـ  جند القائم  ج
من املوايل والعجم ويبلغ عددهم اثين عشر ألفًـا،   تشري بعض روايام إىل أن جند القائم

: وأنه مينحهم القائم سالحا من عنده عبارة عن سيف وبيضة ذات وجهني، مث يقـول هلـم  
وتذكر رواية للنعماين أن . .]52/377: حبار األنوار[ "من مل يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه"
  ..]214ص: الغيبة للنعماين[ "العجم أصحاب القائم ثالمثائة وثالثة عشر رجالً أوالد"

إذا قام قائم آل حممد استخرج من ظهر الكعبـة سـبعة   "بينما تقول رواية يف البحارك 
وعشرين رجالً، مخسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون باحلق وبه يعدلون، وسـبعة  
من أصحاب الكف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسـي، وأبـا   
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، ومل تتعقبه جلنة التصحيح 52/346: هكذا ورد النص يف حبار األنوار[ "ة األنصاري ومالك األشتردجان
: ، قـال 1/32: ، ويف تفسري العياشي)37(وملا فصل زاد العدد إىل ) 27(بشيء، مع أنه ذكر أن جمموع العدد 

فقد زاد واوا  2/41ري الربهان ، أما يف تفس)27(فيتوافق ذا مع اموع الكلي  "ومخسة عشر من قوم موسى"
  ..]وواضح أن الواو مقحمة "إخل.. سبعة وعشرين رجالً ومخسة وعشرين من قوم موسى": لتلتئم العبارة فقال

  .وواضح يف هذا النص تغلغل العنصر اليهودي يف اموعة اليت وضعت دين التشيع

صنع ما يشاء له هواه، كما يظهر أن التشيع استوعب جمموعة من العنصر املختلفة، كل ي
وهكـذا،  .. فالعجم يضعون روايات يف صاحلهم، واليهود كذلك.. وما متلي عليه عنصريته

  .وموسوعات االثين عشرية استوعبت اجلميع بال متييز

وجاء يف بعض أخبارهم البيان التفصيلي ألمساء جنده واحدا واحدا وموطن كل جنـدي  
ومن أهل الشام رجلني يقال هلما إبراهيم بن ": منها قوله .أو قبيلته أو حرفته يف رواية طويلة

هكذا وردت يف األصل، فيما يبدو أنه اهتمام من احملقق املعاصر يف [) صريا( "الصباح، ويوسف بن جريا
  ..]الثبيت من االسم بإثباته يف األصل حسب ما جاء يف اختالف النسختني

ومضى يف ذكـرهم  "ية صويقان فيوسف عطار من أهل دمشق، وإبراهيم قصاب من قر
: احلجـة / البحـراين : انظـر [ "رجالً ليبلغ م عدة أهل بدر) 313(على هذا النسق حىت ذكر 

  ..]314، وأحال احملقق أيضا على دالئل اإلمامة ص46ص

  ."ونسي موقفهم املخزي من أهل بدر وسائر الصحابة": كما يقول

امة تغالبك، وأنـت تلمـح بوضـوح    وال متلك نفسك وأنت تقرأ تلك األمساء من ابتس
التكلف يف الكذب، واحملاوالت الغبية لستره، وال ينقضي العجب من تلك اجلـرأة علـى   

 "العار"الكذب، وخفة العقل، واألغرب كيف ال يستحي شيعة هذا العصر من إخراج هذا 
  .، أو أن اهللا سبحانه أراد أن يكشف أمرهم ويفضح زيفهم!للناس، وطبعه وحتقيقه ؟
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  :لشيعة وغيبة مهديهما
يف ظل الغيبة اليت دانت ا الشيعة، وعاشت يف حكمها منذ أكثر من ألف ومائـة سـنة   

العمل جبملة من أحكام الـدين، كمـا    –حبكم نيابتهم عن املنتظر  –أوقف شيوخ الشيعة 
ـ . استحدثوا عقائد وأحكاما مل يأذن ا اهللا سبحانه ر لقد أوقف الشيعة بسبب الغيبة للمنتظ

اجلمعـة واحلكومـة إلمـام    ": إقامة صالة اجلمعة، كما منعوا إقامة إمام للمسلمني وقالوا
  .واإلمام هو هذا املنتظر .]2/69: كتاب الصالة/ مفتاح الكرامة[ "املسلمني

وهو من شـيوخهم   –يقول كاظم الكفائي [وهلذا فإن معظم الشيعة إىل اليوم ال يصلون اجلمعة 
الشيعة ال يصلون اجلمعة إال الشيخ اخلالصي يف املسجد الصـفوي يف الصـحن   : اق اآلنيف العر": -املعاصرين 
، ويف )264كتب هذا القول خبطه للدكتور علي السالوس، ونشره األخري يف كتابه فقه الشـيعة ص (الكاظمي 

فقـه الشـيعة    السـالوس : انظر( "الكويت ال يقيم اجلمعة إال الشيخ إبراهيم مجال الدين مرجع اإلخباريني هناك
  ).203ص

وحينما سأل بعض أفراد الشيعة كبري شيوخهم وهو حمسن احلكيم عن دليلهم يف شرطية وجوب اإلمام لصالة 
اجلمعة، كان جوابه بأن ال يسأل هذا السؤال، كما أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صالة اجلمعة وال يقيمهـا  

: خبار عـن وجـوب اجلمعـة يف مجيـع األعصـار     نص الكتاب ومتواتر األ/ حممد عبد الرضا األسدي: انظر(
إن الشيعة من زمان األئمة كـانوا تـاركني   ": ، حىت قال بعض املتأخرين).]28، 24/27ص

  ..]131ص: البهباين يف تعليقه على املدارك، كما نقل ذلك عنه شيخهم اخلالصي يف كتابه اجلمعة[ "للجمعة

نتظر، ولذلك فإم جيددون البيعة له كل كما أن الشيعة ال ترى بيعة شرعية إال للقائم امل
اللهم إين أجدد له يف صبيحة يومي هـذا،  ": وفيه "دعاء العهد"يوم، ففي دعاء هلم يسمونه 

عباس [ "وما عشت من أيامي عهدا أو عقدا أو بيعة له يف عنقي ال أحول عنها وال أزول أبدا
  ..]538ص: مفتاح اجلنان/ القمي
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اللهم هذه بيعة لـه  ": غائب املنتظر يتضمن اإلقرار له بالبيعة فيقولويف دعاء يومي آخر لل
  ..]538ص: مفتاح اجلنان/ عباس القمي[ "يف عنقي إىل يوم القيامة

: حبـار األنـوار  [ "ويصفق بيده اليمىن على اليسرى كتصـفيق البيعـة  .. ": قال السي
  ..]539-538ص: مفتاح اجلنان: ، وانظر102/111

ة اجلهاد مع ويل أمر املسلمني، ألنه ال جهاد إال مع اإلمام، فقد جاء يف كذلك منع الشيع
القتال مع غري اإلمام املفترض طاعته حرام مثـل امليتـة   ": الكايف وغريه عن أيب عبد اهللا قال

  ..]11/32: ، وسائل الشيعة ، :2/45ذيب األحكام1/334: فروع الكايف[ "والدم وحلم اخلرتير

إىل اليوم هو منتظرهم الغائب يف   ه260الطاعة على املسلمني منذ سنة واإلمام املفترض 
هم بقية األئمة االثين عشر، فاجلهاد مع أيب بكـر وعمـر     ه260وما قبل سنة . السرداب

  .وعثمان وبقية خلفاء املسلمني إىل اليوم هو حرام كحرمة امليتة والدم

ن يف سبيل اهللا، وال يريدون علوا يف وجنود اإلسالم الذين يرابطون على الثغور، وجياهدو
ما هم يف اعتقاد الشيعة إال قتلة، الويل ! األرض وال فسادا والذين فتحوا بالد الفرس وغريها

عن عبد اهللا بـن سـنان   .. ": روى شيخهم الطوسي يف التهذيب. هلم، يتعجلون مصريهم
ؤالء الذين يقتلون يف هذه جعلت فداك ما تقول يف ه: قلت أليب عبد اهللا عليه السالم: قال

الويل يتعجلون قتلة يف الدنيا، وقتلة يف اآلخرة، واهللا مـا الشـهيد إال   : فقال: الثغور؟ قال
  ..]11/21: ، وسائل الشيعة2/42: التهذيب[ "شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم

فأنت ترى أن الشيعة ترى أن جهاد املسلمني على مرور التاريخ جهاد باطل ال أجر فيـه  
وجيردوم من األمساء اليت شـرفهم اهللا   "بالقتلة"وال ثواب، حىت يصفون ااهدين املسلمني 

  ."الشهيد"و "كااهد"ا 
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فهل يشك عاقل متجرد من اهلوى والتعصب أن واضع هذا املبدأ عدو موتور، وزنـديق  
دة يف سبيل اهللا، يتربص باألمة الدوائر ويبغي فيها الفشل، وال يريد هلا أن تبقى جماه.. حاقد

رافعة راية اهللا، ليحتفظ بدينه ودياره، وقد بلغ به التآمر إلشاعة هذا املبدأ أن نسبه جلعفـر  
الصادق وغريه من أهل البيت حىت جيد الرواج بني األتباع اجلهلة من جانب، وحىت يسـيء  

  .ألهل بيت رسول اهللا من جانب آخر

 سبحانه يف دولة اإلسالم بسـبب غيبـة   كذلك صرح الشيعة أيضا مبنع إقامة حدود اهللا
إىل اإلمام املنصوص عليه، ومل ينص اهللا  –كما يقولون  –إمامهم، ألن أمر احلدود موكول 

إال على اثين عشر إماما آخرهم قد غاب منذ منتصف القرن الثالث  –بزعمهم  –سبحانه 
التفـويض الـذي أجـراه     تقريبا والبد من انتظار عودته، حىت يقيم احلدود، إال أنه حبكم

لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعني سنة من غيبته حيق للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة 
املسلمني أن يتوىل إقامة احلدود، وإذا مل يوجد يف قطر من أقطار اإلسالم أحد من شيوخهم 

  .عة وآيامفال جيوز إقامة احلدود، ألنه ال يتوالها إال املنتظر أو نائبه من مراجع الشي

سألت أبا عبد اهللا عليـه  : عن حفص بن غياث قال.. ": روى شيخهم ابن بابويه وغريه
ابـن  [ "إقامة احلدود من إليه احلكـم : السلطان أو القاضي؟ فقال: من يقيم احلدود: السالم

  .-كذا  – .]18/338: ، وسائل الشيعة ، :10/155ذيب األحكام4/51: من ال حيضره الفقيه/ بابويه

فأما إقامة احلدود فهو إىل سلطان اإلسالم املنصوب من قبل اهللا، وهم أئمة ": وقال املفيد
اهلدى من آل حممد عليهم السالم، ومن نصبوه لذلك من األمراء واحلكام، وقـد فوضـوا   

  ..]18/338: ، وسائل الشيعة130ص: املقنعة[ "النظر فيه إىل فقهاء شيعتهم مع اإلمكان

من حتاكم ": شيعة من الرجوع إىل حماكم املسلمني وقضام حىت تقولوحتذر روايات ال
إليهم يف حق أو باطل فإمنا حتاكم إىل طاغوت، وما حيكم له فإمنا يأخذ سحتا، وإن كـان  
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: ، وسائل الشـيعة 6/218: ، التهذيب7/412: فروع الكايف[ "حقه ثابتا، ألنه أخذه حبكم الطاغوت
18/4[..  

اإلسالم حرمتها الشيعة بسبب غيبة مهديهم، وأوقفت العمـل ـا   هذه مجلة من شرائع 
  .حىت خروجه من غيبته

كما أم شرعوا ألنفسهم أحكاما يف فترة اختفاء هذا املنتظر مل يأذن ا اهللا سـبحانه،  
مسألة التقية واليت هي يف اإلسالم رخصة عارضة عند الضرورة جعلوها فرضـا  : ومن ذلك

فترة الغيبة ال جيوز اخلروج عنها حىت يعود املنتظر الذي لن يعود أبدا، ألنـه  الزما ودائما يف 
مل يولد كما يؤكد ذلك املؤرخون، وأهل العلم باألنساب، وفرق كثرية من الشيعة نفسها، 

  ..]فصل التقية: انظر[ومن ترك التقية قبل عودة املنتظر كان كمن ترك الصالة 

هللا حيصل مبجرد اعتناق التشـيع، وانتظـار عـودة    كذلك جعلوا االستشهاد يف سبيل ا
  .الغائب، ال يف اجلهاد يف سبيل اهللا، فالشيعي شهيد ولو مات على فراشه

إذا مات منكم ميت قبل أن خيرج قائمنا كان شهيدا، ومن أدرك قائمنـا  ": قال إمامهم
: انظـر (يل الطوسـي  ، وهو مروي يف أما52/123: حبار األنوار[ "..فقتل معه، كان له أجر شهيدين

  .).]123-52/122: املصدر السابق

يف أن شيعة آل حممـد   59الباب ": وعقد شيخهم البحراين يف املعامل الزلفى بابا بعنوان
وأورد  .]101ص: املعامل الزلفى يف بيان أحوال النشأة األوىل واألخرى[ "شهداء وإن ماتوا على فرشهم

  .فيه مجلة من أخبارهم
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إىل أكثر من هذا القدر حىت روى ابن بابويه بسنده إىل  –كالعادة  –م مث زادت مبالغا
من ثبت على مواالتنا يف غيبة قائمنا أعطاه اهللا عز وجل أجر ألـف  ": علي بن احلسني قال

  ..]52/125: ، حبار األنوار315ص: إكمال الدين[ "شهيد من شهداء بدر وأحد

حىت شرع عندهم جتديـد البيعـة مـرات     ومن أحكامهم فرضية البيعة للغائب املنتظر،
من أصبح مـن هـذه   "، ألن -كما مر  –وكرات عرب األدعية يف الزيارات ملشاهد األئمة 

هذه الكلمة تؤكد أن إمامهم املختفي ليس بإمام، ألنـه لـيس   [األمة ال إمام له من اهللا جل وعز ظاهرا 
أصـول  [ "ال مات ميتة كفر ونفاقعادالً أصبح ضاالً تائها، وإن مات على هذه احل .]بظاهر
  ..]1/375: الكايف

أما املبدأ األكرب الذي اخترعوه يف ظل الغيبة فهو مبدأ نيابة الفقيه الشيعي عـن الغائـب   
  .املنتظر

  .وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أمورا كثرية

ـ   ة احلـد  واختلف شيوخ الشيعة يف حدود النيابة بني مقل ومستكثر، حىت بلغـت النياب
األقصى لوظائف اإلمام الغائب وهو رئاسة الدولة، واالستفتاء على تشـكيل احلكومـة يف   

وخلطورة عقيدة .. احلاضرة، وهم الذين ال يؤمنون إال باإلمام املنصوص عليه "اآليات"دولة 
متثل اخلروج املقنع للمهدي، على يد جمموعة كـبرية مـن    –يف اعتقادي  –النيابة، وألا 

  .كل يزعم أحقيته يف النيابة سنخصها باحلديث التايل شيوخهم

  :النيابة عن املنتظر
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وكان البـد مـن    –كما سلف  –أرسيت دعائم فكرة الغيبة لولد للحسن العسكري 
وجود وكيل مفوض يتوىل شئون األتباع يف أثناء فترة االحتجاب، ويكون الواسطة والباب 

  .وديان مكةللغائب يف السرداب، أو يف جبال رضوى، أو 

هـي   –كما كشفت ذلك أوراق االثين عشرية  –فكان أول زعيم توىل شئون الشيعة 
البخاري، كتـاب  [ صلى اهللا عليه وسلموما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال النيب .. امرأة

رمذي، ، والت8/97: ، وكتاب الفنت5/136: إىل كسرى وقيصر صلى اهللا عليه وسلماملغازي، باب كتاب النيب 
، 8/227: باب النهي عن استعمال النسـاء يف احلكـم  / ، والنسائي)2262( 528-4/527: كتاب الفنت

، إذ بعد وفاة احلسن العسكري، وإشاعة وجود الولد املختفي، وبقـاء  .]51، 5/43: وأمحـد 
  الشيعة بدون إمام ظاهر، بدأ الشيعة يتساءلون إىل من يرجعون؟

وهو كما [احلسن العسكري بسنتني،، توجه بعض الشيعة بعد وفاة  يأ)  ه262(ففي سنة 

 –إىل بيت احلسن العسكري وسـأل   .]16ص: رجال احللي: أمحد بن إبراهيم، وانظر: تقول الرواية
خدجية بنت حممد بن علي الرضا عن ولد احلسن العسكري املزعـوم،   –كما تقول الرواية 

، يقول راوي .]-كما سلف  –ن مساه بامسه فهو كافر م: يلحظ أم حيرمون تسميته حىت قالوا[فسمته له 
إىل اجلدة : إىل من تفزع الشيعة؟ قالت: مستور، فقلت: فأين الولد؟ قالت: قلت هلا": اخلرب

  ..]138ص: الغيبة للطوسي[ "أم أيب حممد عليه السالم

ويبدو أن رجال الشيعة أرادوا أن تبقى النيابة عن الغائب يف بيت احلسـن العسـكري،   
فأشاعوا بني أتباعهم يف بداية األمر أن أم احلسن العسكري هي الوكيلة عن املنتظر، فهـي  

كان القصد منه إجيـاد اجلـو    "التعيني"ويظهر أن هذا ). بالنيابة(الرئيسة العامة للمسلمني 
املناسب لنمو هذه الفكرة بني األتباع ألن أم احلسن هي الوصية للحسن بعد وفاتـه كمـا   

الشيعة، فكان من الطبيعي أن تتوىل عن ابنه، إال أن حماربـة بيـت احلسـن    تذكر أخبار 
قد وجه رجال الشيعة إىل اختيار رجل من خارج  –كما سيأيت  –العسكري لفكرة الولد 
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ولد اخللف املهدي صلوات اهللا عليه سنة سـت  "أهل البيت، وهلذا جاء يف الغيبة للطوسي 
د، فلما مات عثمان بن سـعيد، أوصـى إىل أيب   ومخسني ومائتني، ووكيله عثمان بن سعي

جعفر حممد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر إىل أيب القاسم احلسني بن روح، وأوصـى أبـو   
  ..]242-241ص: الغيبة للطوسي[ "..القاسم إىل أيب احلسن علي بن حممد السمري

ت احلسن، فهؤالء النواب األربعة، ويزامحهم على مسألة النيابة آخرون، هم من خارج بي
ولذلك تسمى فترة نيابتهم يف عـرف  . ومتثل نيابتهم صلة شخصية مباشرة باملهدي املنتظر

  .الشيعة بالغيبة الصغرى

وهؤالء النواب األربعة هلم ما لإلمام من حق الطاعة، وثقة الروايـة، جـاء يف الغيبـة    
خلـيفيت  و) وأشار إىل ابنـه (هذا إمامكم من بعدي ": للطوسي أن احلسن العسكري قال

عليكم، أطيعوه، وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم، أال وإنكم ال ترونه مـن بعـد   
ما يقوله، وانتـهوا إىل أمـره   ) الباب األول(يومكم هذا حىت يتم له عمر فاقبلوا من عثمان 

 ، فما قاله لكم فعني يقوله، مـا أدى .]217ص: الغيبة للطوسي[فهو خليفة إمامكم واألمر إليه 
  ..]15ص: الغيبة للطوسي[ "إليكم فعين يؤديه

وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن اإلمام واألمر إليه، لقوله صفة القداسة والعصمة، ألنه 
ينطق عن اإلمام، ويؤدي عنه، ولذلك فإن من خالف هؤالء األبواب حلـت بـه اللعنـة،    

حق مـن خـالف هـؤالء     كما جاء يف التواقيع اليت خرجت من املتنظر يف. واستحق النار
  ..]244ص: الغيبة للطوسي: انظر[األبواب 

إذن مسألة النيابة هلؤالء األربعة ختوهلم التشريع، ألم ينطقون عن املعصوم، وللمعصـوم  
ولذلك كان للتوقيعـات   –كما مر  –حق ختصيص، أو تقييد، أو نسخ نصوص الشريعة 

  .).]338(ص: انظر[أقوى كما سلف الصادرة منهم نفس املرتلة اليت لكالم اإلمام أو 
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وكذلك ختوهلم إصدار صكوك الغفران أو احلرمان، وأخذ أمـوال الوقـف والزكـاة    
ملا حضرت السمري الوفـاة سـئل أن   "ولكن هذه النيابة انتهت إذ . واخلمس باسم اإلمام

: وسـي الغيبـة للط [ "فالغيبة التامة هي اليت وقعت بعد السمري. هللا أمر هو بالغه: يوصي فقال
  ..]242-241ص

وقد يكون من أهداف موافقة القواعد الشيعية إلغالق السمري للبابية وإشاعة ذلك بني 
األتباع هو احملافظة على فكرة غيبة املهدي من افتضاح حقيقتها وانكشاف أمرها؛ حيـث  
كثر الراغبون فيها من شيوخ الشيعة وال سيما يف عهد سلفه أيب القاسم بن روح، وعظـم  

ع بينهم ووصل األمر إىل التالعن والتكفري والتربي، كما يلحظ ذلك يف التوقيعات اليت الرتا
  ..]، وما بعدها244ص: الغيبة للطوسي: انظر[خرجت على يد األبواب منسوبة للمنتظر 

  .فأغلق السمري حكاية البابية

لنيابة وهنا حصل تطور آخر يف مسألة النيابة، ويف املذهب الشيعي عموما، حيث جعلت ا
. منسوبا للمنتظر املوهـوم  "توقيعا"حقًا مطلقًا للشيوخ، فقد أصدرت الدوائر االثنا عشرية 

أمـا الوقـائع احلادثـة    ": يقول التوقيع. وخرج بعد إعالن انتهاء البابية على يد السمري
 مع شـرحه مـرآة   –الكايف [ "فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فإم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا

، وسائل 163ص: ، االحتجاج للطربسي177ص: ، الغيبة للطوسي451ص: ، إكمال الدين4/55: -العقول 
فأعلن انقطاع الصلة املباشرة باملهدي  .]47ص: الدرة الطاهرة/ ، حممد مكي العاملي18/101: الشيعة

  .وفوض أمر النيابة عن املنتظر إىل رواة حديثهم وواضعي أخبارهم

ن جمموعة من األهداف، فقد أصبحت دعوى البابية غري مقصورة ولقد حقق هذا اإلعال
على واحد، والذي قد تكشف حقيقة أمره بسهولة، ومبجرد مراقبة جمموعة لـه، ولـذلك   

  .يالحظ كثرة الشك والتكذيب يف فترات الغيبة األوىل
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كما أن ذلك خفف التنافس على البابية اليت كان هلا آثارها، فبقيت مشاعة بني شـيوخ  
فصـار  » الغيبة الكـربى «الشيعة، وأطلق على انقطاع البابية اخلاصة وحتوهلا إىل نيابة عامة 

جـاءت  [لإلمام غيبتان صغرى وكربى رغم أن هلم روايات ال تتحدث إال عن غيبة واحدة 
يف الفترة األوىل من موت احلسن العسكري حتكي غيبة االبـن املزعـوم    –فيما يبدو  –عندهم روايات صنعت 

  ).1/340: أصول الكايف( "إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فال تنكروها": حسن العسكري، يقول بعضهالل

فكأن هذه الرواية تلقي فكرة الغيبة على األتباع بدون تأكيد لتتحسس ردة الفعل وحتسب هلا حساا، وهـي  
  .تذكر بأن له غيبة واحدة

سألت أبا جعفر حممد : عن أم هاين قالت«  الكايف جاء يف. وتؤكد بعض روايام بأنه بعد هذه الغيبة سيظهر
] 16،17: آيـة : التكـوير [ }فَال أُقِْسم بِالْخنسِ، الْجوارِ الْكُنسِ{: بن علي عليهما السالم عن قول اهللا تعاىل

  .)1/341: أصول الكايف. ("إمام خينس سنة ستني ومائتني مث يظهر، فما بعد غيبته إال الظهور: فقال: قالت

  ..]ولكن مرت األيام والسنون ومل يظهر.. فإعالن السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور

قال أبو ": ولكن وضعت روايات تناسب هذا الوضع وتتحدث عن غيبتني، يقول بعضها
للقائم غيبتان أحدمها قصرية واألخرى طويلة، األوىل ال يعلم مبكانـه  : عبد اهللا عليه السالم

  ..]113ص: الغيبة للنعماين[ "خاصة شيعته، واألخرى ال يعلم إال خاصة مواليه يف دينهإال 

فأنت ترى أن هذه الرواية أثبتت له غيبتني األوىل يتصل به خاصة شيعته، وهذا قد يكون 
إشارة إىل السفراء الذين تناوبوا على دعوى البابية، واألخرى يتصل به خاصة مواليه، وقـد  

، فلـم تنـف   .]1/340: أصول الكـايف : انظر[الكايف إىل أن عددهم ثالثون  أشارت رواية يف
روايام الصلة املباشرة باملنتظر يف احلالتني، رغم أن السمري حينما حل وظيفة البابية أصدر 

مضـى ذكـره   [ "من ادعى املشاهدة للمنتظر فهو كاذب": توقيعا على لسان املنتظر يقول فيه
  .).]340(بنصه ص
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يقـول  . خهم يقولون بأنه وقعت يف الغيبة الكربى احملرومية العظمى من اإلماموإن شيو
هذه األحاديث اليت يذكر فيها أن للقائم ": شيخهم النعماين بعد ذكره ألخبارهم يف الغيبتني

فأما الغيبة األوىل فهي الغيبة اليت كانت السفراء فيها بني .. غيبتني أحاديث قد صحت عندنا
سالم وبني اخللق منصوبني ظاهرين موجودي األشخاص واألعيان خيرج علـى  اإلمام عليه ال

تقدم يف فصل السنة ذكر مناذج من هذه األجوبة [أيديهم الشفاء من العلم وعويص احلكمة واألجوبة 
الصادرة عن اإلمام املزعوم، وقد تبني لنا ما فيها من جهل وسطحية، ولوال ضيق اال وخشية اخلـروج عـن   

لعرضناها بأكملها ودرسناها دراسة نقدية فاحصة، وأرجو أن ييسر اهللا سبحانه دراسة مستقلة ملسـألة   املقصود
عن كل ما كان يسأل عنه من املعضالت واملشـكالت وهـي    .]الغيبة يراعى فيها هذا اجلانـب 

  .الغيبة القصرية اليت انقضت أيامها وتصرمت مدا

  ..]115ص: الغيبة للنعماين[ "اص السفراء والوسائطوالغيبة الثانية هي اليت ارتفع فيها أشخ

ولكن شيوخ الشيعة يدعون يف فترة الغيبة الثانية النيابة عن اإلمام املنتظر ويسـتندون يف  
ذلك على التوقيع الذي أظهره السمري عن منتظرهم، والذي حييلهم إىل رواة حـديثهم يف  

  .كل احلوادث الواقعة اجلديدة

  .على الكتاب والسنة، وإمنا أرجعهم إىل الشيوخفيلحظ أنه مل حيلهم 

وقد تبوأ شيوخ الشيعة بذلك منصب البابية عن الغائب واستمدوا القداسة بني األتبـاع  
.. بفضل هذه النيابة عن اإلمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات اخلارقة، والفضائل الكاملـة 

املراجـع  "اسم  "ة عن اإلمامالنياب"ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إىل منصب 
فهم مظاهر لإلمام املعصوم، ولذلك يقرر أحد شيوخهم املعاصرين بأن الـراد   "وآيات اهللا

  .على النائب كالراد على اهللا تعاىل وهو على حد الشرك باهللا وذلك مبقتضى عقيدة النيابة
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مام عليه السـالم  عقيدتنا يف اتهد اجلامع للشرائط، أنه نائب لإل": يقول شيخهم املظفر
يف حال غيبته، وهو احلاكم والرئيس امللطق، له ما لإلمام يف الفصل يف القضايا واحلكومـة  
بني الناس، والراد عليه راد على اإلمام، والراد على اإلمام راد على اهللا تعاىل، وهو على حد 

اتهـد   فليس. -عليهم السالم  –الشرك باهللا كما جاء يف احلديث عن صادق آل البيت 
اجلامع للشرائط مرجعا يف الفتيا فقط، بل له الوالية العامة، فريجع إليه يف احلكم والفصـل  
والقضايا، وذلك من خمتصاته ال جيوز ألحد أن يتوالها دونه إال بإذنه، كما ال جتوز إقامـة  

ـ  . احلدود والتعزيرات إال بأمره وحكمه ام ويرجع إليه يف األموال اليت هي من حقـوق اإلم
  .وخمتصاته

وهذه املرتلة أو الرئاسة أعطاها اإلمام عليه السالم للمجتهد اجلامع للشرائط ليكون نائبـا  
  ..]57ص: عقائد اإلمامية[ ")نائب اإلمام(عنه يف حال الغيبة ولذلك يسمى 

فأنت ترى أن شيوخ الشيعة ختلوا عن آل البيت رأسا، وتعلقوا ذا املعدوم، ووضـعوا  
اإلمام من أهل البيت باسم هذا املعدوم، وهذه غنيمة كبرية، لذلك مـا إن   أنفسهم مكان

اتفقوا عليها بعد إخفاق فكرة البابية املباشرة، حىت اختفت اخلالفات على منصب البابيـة،  
ورجعت فرق شيعية كثرية، ودانت ذه الفكرة، ألا جتعل من كل واحد من تلك الرموز 

وال يقامسهم يف ذلـك   "وجابيا لألموال" "وحاكما مطلقًا مطاعا" "ومهديا" "إماما"الشيعية 
  .أحد من أهل البيت، وال يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت

ويبدو من التوقيع املنسوب للمنتظر أنه جيعل لشيوخ الشيعة حق النيابة يف الفتوى حـول  
كمـا   –عوا فيها إىل رواة حديثنا فأما املسائل الواقعة فارج: املسائل اجلديدة، إذ هو يقول

وال خيلوهم النيابة العامة، ولكن الشيوخ توسعوا يف مفهوم النيابة حىت وصلت إىل  –سلف 
  ..]من الباب الرابع "دولة اآليات"فصل : انظر[قمة غلوها يف هذا العصر على يد اخلميين 
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لشأن، وكما تـراه يف  كما نلحظ شيئًا من هذا يف تقرير شيخهم املظفر لعقيدم يف هذا ا
  .دولتهم احلاضرة

كمـا   –وقد كان هلؤالء الشيوخ دعاوى عريضة حول الصلة باملهدي بعد غيبته الكربى 
  ..]وما بعدها 340ص[ –سلف 

  :نقد عقيدة الغيبة واملهدية عند االثين عشرية
إن فرق املسلمني ختالف االثين عشرية يف خلق املهدي ووجوده فكيف ببلوغه، فكيـف  

والشـيعة ال يقـدرون بربهـان    ! ده، فكيف بإمامته، فكيف بعصمته، فكيف مبهديته؟برش
املناظرة بني أهل السـنة والرافضـة،   / أبو احملاسن الواسطي[واضح على إثبات واحدة من هذه األمور 

  .-كما سلف أثناء استعراضنا لعقيدم وأدلتهم  – ).]59(الورقة 

والدالئل العقلية أن .. رعية، واحلقائق التارخييةفأهل السنة يقررون مبقتضى النصوص الش
ليس له عـني  "مسألة غيبة املهدي عند االثين عشرية ال تعدو أن تكون ومهًا من األوهام، إذ 

وال أثر، وال يعرف له حس وال خرب، مل ينتفع به أحد ال يف الدنيا وال يف الدين، بل حصل 
  ..]4/213: منهاج السنة[ "إال رب العبادباعتقاد وجوده من الشر والفساد ما ال حيصيه 

وقد ذكر أهل العلم باألنساب والتواريخ أن احلسن بن علي العسكري مل يكن له نسـل  
  ..]2/164: منهاج السنة: انظر[وال عقب 

إن املهدي دخل السرداب بعد موت أبيه، وعمره سـنتان أو ثـالث أو   : مث إم يقولون
من ذلك الوقت هو اإلمام علـى املسـلمني رغـم    مخس على اختالف روايام، وأصبح 

طفولته واختفائه، مع أن الواجب يف حكم اهللا الثابت بنص القرآن والسـنة واإلمجـاع أن   
عند من يستحق حضانته من قرابته، وأن يكـون   –على فرض وجوده  –يكون هذا اليتيم 



72 
 

عليه يف بدنـه  ماله عند من حيفظه حىت يؤنس منه الرشد، فكيف يكون من يستحق احلجر 
: منـهاج السـنة  [! وماله إماما جلميع املسلمني معصوما ال يكون أحد مؤمنا إال باإلميان بـه؟ 

واملرأة إذا غاب وليها، ! فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟". .]2/164
، فكيف تضـيع  زوجها احلاكم أو الويل احلاضر لئال تضيع مصلحة املرأة بغيبة الويل املوجود

، 31ص: ، املنتقـى 1/30: منهاج السنة[ "مصلحة األمة مع هذا اإلمام املفقود على طول الدهور
  ..]6ص: رسالة رأس احلسني

فـإن املتأمـل   .. وبغض النظر عن موقف أهل السنة من مهدي االثين عشرية وغيبتـه 
جديرة باالهتمـام  لنصوص املهدية والغيبة يف كتب االثين عشرية املعتمدة، يالحظ مالحظة 

وهي أن هذه الدعوى مل تلق قبوالً لدى الشيعة أنفسهم إال يف العصور املتـأخرة نسـبيا،   
وذلك حني جدت الدعاية الشيعية يف ترويج هذه العقدية، وألغت فكرة البابية اليت انكشف 
 بواسطتها أمر الغيبة، ولذلك فإن شيخهم النعماين وهو من معاصري الغيبة الصغرى يقـرر 

  .أن مجيع الشيعة يف شك من أمر الغيبة إال قليالً منهم

 –كما يعترفون  –ذلك أن أمارات الشك واضحة بينة هلم، حيث إن احلسن العسكري 
تويف ومل ير له أثر، ومل يعرف له ولد ظاهر فاقتسم أخوه جعفر وأمه ما ظهر مـن مرياثـه   

  .).]828(ص: انظر[

وغريه عن أمحد بن عبـد اهللا بـن    –ث عندهم أصح كتب احلدي –وقد ورد يف الكايف 
: أصول الكايف: انظر. (كان أمريا على الضياع واخلراج بقم يف خالفة املعتمد على اهللا أمحد بن املتوكل[خاقان 

ملا مات احلسن العسكري سنة ستني ومائتني ضجت :... قال ).]39، إكمال الدين ص1/503
بعث السلطان إىل داره من يفتشها ويفـتش  سر من رأى ضجة واحدة مات ابن الرضا، و

حجرها وختم على مجيع ما فيها، وطلبوا أثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن احلمل، فدخلن إىل 
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جواريه ينظرن إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية ا محل، فوضعت تلـك اجلاريـة يف   
غوا من ذلك بعـث  فلما فر... حجرة ووكل ا بعض النسوة، مث أخذوا بعد ذلك يف يئته

السلطان إىل أيب عيسى بن املتوكل للصالة عليه، فلما دنا أبو عيسى منه كشف عن وجهه 
هذا احلسن بـن  : مث قال... فعرضه على بين هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب

علي بن حممد الرضا، مات حتف أنفه على فراشه، حضره من حضره من خدم أمري املؤمنني 
وبعد دفنه أخذ السلطان والناس يف طلب ولده وكثر التفتـيش يف  .. مث صلى عليه.. هوثقات

املنازل والدور، وتوقفوا عن قسمة مرياثه، ومل يزل الذين وكلوا حبفظ اجلارية الـيت وهـم   
عليها احلمل مالزمني هلا حىت تبني بطالن احلمل، فلما بطل احلمل عنهن قسم مرياثه بني أمه 

  ..]42-41ص: ، إكمال الدين1/505: ول الكايفأص[وأخيه جعفر 

فأنت تالحظ أن االثين عشرية ساقوا هذه الرواية للداللة عن بطالن قول من قـال مـن   
الشيعة بالوقف على احلسن العسكري يف إنكار وفاته، ولكن تبني من خالهلا بطالن دعوى 

ا يف حقيقة األمر وذلـك  الولد، ألن أسرة احلسن، ونقابة أهل البيت، والسلطان حققوا علني
إلبطال ما يزعمه الشيعة يف هذا اال، وهلذا قرر القمي والنوخبيت وغريمهـا بـأن الشـيعة    

إىل فرق عديدة أنكر أكثرها وجود الولـد أصـالً    –بعد وفاة احلسن العسكري  –افترقوا 
طلبنا الولد إنا قد : حىت قال بعضهم .]112-96ص: ، فرق الشيعة116-102ص: املقاالت والفرق[

بكل وجه فلم جنده، ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولدا خفيا جلاز مثل هذه الـدعوى يف  
أنه خلف ابنـا نبيـا    صلى اهللا عليه وسلمكل ميت من غري خلف، وجلاز أن يقال يف النيب 

 صلى اهللا عليه وسلمرسوالً، ألن جميء اخلرب بوفاة احلسن بال عقب كمجيء اخلرب بأن النيب 
: ، فرق الشـيعة 115-114ص: املقاالت والفرق[مل خيلف ولدا من صلبه، فالولد قد بطل ال حمالة 

  ..]104-103ص
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هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إىل وضع روايات جتعل مـن   –يف نظري  –وهذا الواقع 
كمحاولة من شيوخهم لتجاوز هـذه  .. لوزام منتظرهم اختفاء محله، ووالدته، والشك فيه

  .اليت كاد أن ينكشف فيها أمر التشيعاملرحلة 

وعالوة على إنكار جل الشيعة لذلك، فإن ألهل البيت موقفًا صرحيا حامسـا يف هـذا   
وهو من الرباهني الواضحة على بطالن هذه الدعوى، حيث جاء يف تاريخ الطـربي  . األمر

بن احلسـن   أنه حممد –يف زمن اخلليفة املقتدر  –أن رجالً ادعى   ه302يف حوادث سنة 
بن علي بن موسى بن جعفر، فأمر اخلليفة بإحضار مشايخ آل أيب طالب وعلـى رأسـهم   

  .نقيب الطالبيني أمحد بن عبد الصمد املعروف بان طومار

: وقد ضج بنو هاشم من دعوى هذا املدعي وقالوا. مل يعقب احلسن: فقال له ابن طومار
فحمل على مجل وشهر يـوم الترويـة    .جيب أن يشهر هذا بني الناس، ويعاقب أشد عقوبة

، املطبعـة  27-13/26: تاريخ الطـربي [ويوم عرفة، مث حبس يف حبس املصريني باجلانب الغريب 
  ..]أبو الفضل إبراهيم: من طبعة دار املعارف، حتقيق 50-49ص 11 األوىل، أو ج: احلسينية ط

ا من نقيب العلويني وهذه الشهادة من بين هاشم، وعلى رأسهم نقيب الطالبيني مهمة أل
حمب الدين اخلطيب [الذي كان عظيم العناية بتسجيل أمساء مواليد هذه األسرة يف سجل رمسي 

، ولقدم فترا الزمنية حيث إا واقع يف زمن الغيبة الصغرى اليت .]173ص: يف تعليقه على املنتقى
  .لشيعيةكثر فيها ادعاء هذا الولد وادعاء بابيته من العديد من الرموز ا

وعالوة على شهادة نقيب الطالبيني وبين هاشم، فإن أقرب الناس إىل احلسن العسـكري  
  ..]168ص: الصواعق احملرقة: انظر[وهو أخوه جعفر يؤكد أن أخاه مات وال نسل له وال عقب 

والشيعة يعترفون بذلك، بل ينقلون أنه حبس جواري أخيه وحالئله حىت ثبت له براءن 
، وأنه شنع على من ادعى ذلك وأبلغ دولة اخلالفـة  .]75ص: الغيبة للطوسي: ظران[من احلمل 
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إن هذا اإلنكار من جعفـر  : بتآمره، ولكن الطوسي يقول .]162ص: سفينة البحار[اإلسالمية 
ليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من احملصلني التفاق الكل على أن جعفرا مل يكـن لـه   "

 "عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل، والغلط غري ممتنع منه عصمة كعصمة األنبياء فيمتنع
  ..]75ص: الغيبة[

فالطوسي ال يقبل اإلنكار من جعفر، ألنه غري معصوم، ولكن الطوسي ومعه طائفة االثين 
عشرية يقبلون دعوى عثمان بن سعيد يف إثبات الولد ودعوى بابيته وهو غـري معصـوم،   

  !.أليس هذا تناقضا؟

ر وهو أخو احلسن العسكري ومن ساللة أهل البيت، وعميد األسـرة  كيف يكذب جعف
بعد وفاة احلسن، ويصدق رجل أجنيب عن أهل البيت، وهو متهم يف دعـواه، ألنـه جيـر    
املصلحة لنفسه من املال واجلاه باسم البابية، ومن هذا شـأنه أال يشـك يف قولـه وتـرد     

  !شهادته؟

الشيعية اختراع ولد ألخيه، ضـاق الشـيعة    وملوقف جعفر املتميز ضد حماوالت الرموز
: ، سفينة البحـار 312ص: إكمال الدين/ ابن بابويه: انظر[ "جبعفر الكذاب"ذرعا بأمره، حىت لقبوه 

إنه يلقب جعفـر بـن حممـد    : ، قالوا14/314: ، مقتبس األثر)2هامش( 1/504: ، أصول الكايف1/162
فقد يكون شـيوع  ) 14/314: مقتبس األثر(اذب أو الكذاب بالصادق يف مقابل جعفر هذا الذي يلقبونه بالك

 .]على جعفر، ومتييزه بذلك بني آبائه وأقرانه مصدره الشيعة، نكايـة حبفيـدة جعفـر   » الصادق«إطالق لقب 
ووضعوا روايات نسبوها ألوائل أهل البيت تتنبأ بالغيب فتتحدث مبا سيقع مـن جعفـر،   

  .وتندد به

ين جبعفر الكذاب قد محل طاغية زمانه، على تفتيش أمر ويل كأ": فنسبوا للسجاد أنه قال
اهللا املغيب يف حفظ اهللا جهالً منه بوالدته، وحرصا على قتله إن ظفر به طمعـا يف مـرياث   

  ..]1/162: ، سفينة البحار312ص: إكمال الدين[ "أبيه حىت يأخذه بغري حقه
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والدته طمعا يف املرياث، علـى حـد   نالحظ يف هذه الرواية أم اموا جعفرا بأنه أنكر 
رمتين بدائها وانسلت، ذلك أن صانعي هذه الروايات هم الذين ادعوا الولـد  : املثل القائل

كذلك فإن الرواية تتناقض حينما تقول  –كما سلف  –وقالوا ببابيته حرصا على األموال 
هل أنه ولد لـه ولـد   بأن جعفرا جيهل والدته، مث تقول بأنه حيرص على قتله، فإذا كان جي

مث انظر كيف يدافعون عن عثمان بـن سـعيد،   ! فكيف حيرص على قتل جمهول وجوده؟
  .ويتهمون جعفرا وهم يدعون التشيع لآلل

بل يظهر من روايـات  . وليس جعفر هو وحده من أسرة الرضا الذي ينكر هذه الدعوى
دل على ذلك مـا جـاء يف   الشيعة أن اإلنكار كان من بيت الولد املزعوم ومن بين عمه، ي

سألت حممد بـن عثمـان   : قال .]الحظ األمساء يهودية[عن إسحاق بن يعقوب "كتب الشيعة 
أن يوصل يل كتابا قد سألت فيه مسـائل أشـكلت    .]الباب الثاين ملهدي االثين عشرية[العمري 

على فـرض   –وما يدريهم أنه خط صاحب الزمان [علي، فورد التوقيع خبط موالنا صاحب الزمان 
غري معصوم، ومشكوك يف أمره ألنه جيـر   "الرقعة"واخلطوط تتشابه، والرجل الذي خرجت على يده  –وجوده 

أما ما سألت : صلى اهللا عليه .]املصلحة لنفسه، وناقل هذا التوقيع عن حممد بن عثمان أحد األمساء اليهودية
فاعلم أنه ليس بـني اهللا عـز   . اعنه أرشدك اهللا من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبين عمن

وجل وبني أحد قرابة، ومن أنكرين فليس مين وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سـبيل عمـي   
النجـف  : ط 2/283: ، االحتجـاج 451ص: إكمال الـدين [ "..جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف

  .].14/316: ، مقتبس األثر1/163: ، سفينة البحار ه1401بريوت : ط 470-469وص ،  ه1386

فيدل هذا على أن إنكار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته، والدعوى جاءت من 
فأيهما أقرب للتصديق؛ أيكذب أشراف أهل البيت، ويصدق مسان ال يعرف لـه  .. اخلارج

  !.شأن يف دين وال علم وال نسب وال مقام وال أصل؟
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التوقيع الصادر عن املنتظر وقد يقال بأن أهل بيته وعمومته يتسترون عليه صيانة له، لكن 
املزعوم يدل على أن اإلنكار حقيقي ألنه حيكم عليهم بأم كابن نوح يف الكفر، إذ لـيس  

صـلى اهللا  بني اهللا وبني أحد قرابة، مع أن مذهبهم قائم على أن قرابة أئمتهم من الرسـول  
  ..هي اليت خولتهم تلك املكانة عليه وسلم

مراجع هذه : انظر[ورميه بكل عيب ونقيصة  "بالكذاب"كذلك محلتهم على جعفر ووصفه 
يدل على أن اإلنكار من أسرة احلسن حقيقي، ولـذلك   ).]1(هامش رقم ) 903(املسألة يف ص

صنع أصحاب هذه الدعوة تلك الروايات اليت اجم جعفرا، وأهل بيت املنتظر وبين عمـه  
أثره يف ذلك الوقت، حيث شك وقد كان ملوقفهم . وتندد بإنكارهم وتفيض باحلقد عليهم

  .مجيع الشيعة يف هذه الدعوى إال القليل، كما شهد بذلك شيخهم النعماين وغريه

وعالوة على ذلك كله فإن احلسن العسكري نفسه املنسوب له هذا الولد قد نفى ذلـك  
وأنكره حيث أسند وصيته يف مرضه الذي تويف فيه إىل والدته، وأوكل هلا النظر يف أوقافـه  

صدقاته وأشهد على ذلك وجوه الدولة وشهود القضاء، كما يروي ذلـك الكلـيين يف   و
وغريمهـا   .]42ص: إكمال الدين[، وابن بابويه يف إكمال الدين .]1/505: أصول الكايف[الكايف 

، ولو كان له ولد هو إمام املسلمني، حيمل تلـك األوصـاف   .]75ص: الغيبة للطوسي: انظر[
وسعه إال توكيله، فمن هو وكيل ورئيس على األمة، ومن هـو أمـان   الكاملة واخلارقة ملا 

فلما مل .. للكون والناس ال يعجزه مع غيبته أن يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه وصدقاته
  .يفعل دل على أنه ال ولد له أصالً

إن احلسن فعـل  : وليس ينال من هذه الشهادة العملية للحسن العسكري قول الطوسي
ا له عن سلطان الوقت ذلك قصدألن هذا القول .]75ص: الغيبة[ا إىل إخفاء والدة ابنه وستر ،

  .دعوى بال برهان
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  .وذا يثبت بطالن وجوده، وبطالن ما ترتب على ذلك

فهذه شهادة أهل السنة، وأكثر فرق الشيعة، ونقابة آل أيب طالب، وأسرة آل أيب طالب 
الشهادات والبينات تنفي دعوى الولد، وهي  وأخيه جعفر، واحلسن العسكري، وكل هذه

فكيف إذا أضـيف إىل  . ترد دعوى األجانب البعداء يف نواياهم مم ادعى البابية واملشاهدة
مئات السنني ولو مد اهللا يف عمر أحـد مـن    –على فرض وجوده  –ذلك استبعاد بقائه 

كما قال أبـو احلسـن    مصلى اهللا عليه وسلخلقه حلاجة الناس إليه ملد يف عمر رسول اهللا 
الرضا، وهو مع طول هذه املدة ال يعرف أحد مكانه، وال يعلم مستقره ومقامه، وال يـأيت  

  .خبربه من يوثق بقوله

وكل من اتفق له االستتار عن ظامل خلوف منه على نفسه أو لغري ذلك مـن األغـراض   
  .يكون مدة استتاره قريبة، وال خيفى على الكل

ألول عن األمة هذه الغيبة الطويلة؟ أليس هذا كله دليالً واضـحا  وكيف يغيب املسؤول ا
  !.جليا على أن حكاية الغيبة أسطورة من األساطري اليت صنعها املرتزقة والزنادقة واحلاقدون؟

ويبدو أن هذه املقالة كان الدافع وراءها ماديا وسياسيا، فالرغبة يف االستئثار بـاألموال،  
ة اخلالفة كانا هدفني أساسيني يف اختراع هذه الفكرة، والدليل علـى  وحماولة اإلطاحة بدول

ذلك أن لغة املال تسود توجيهات الفرق الشيعية، وهي مصدر نزاعهم واختالفهم، كمـا  
  .-كما مر  –حفظت نصوص ذلك كتب االثين عشرية 

هي حديث هذه اخلاليا الشيعية وهـم يف فلكهـا    "اإلمامة واخلالفة"كذلك فإن قضية 
  .وابتداع فكرة اإلمام اخلفي خيلصهم من أهل البيت، وجيعل الزعامة يف أيديهم.. يسريون
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ومل يتكلفوا شيئًا من عناء التفكري والبحث والتأمل للوصول إىل هذه الغايـة، إذ إـم   
تدعي أن هلم منتظرا حيـا باقيـا    "اوس"وجدوا هذه الفكرة يف الديانة اوسية، ذلك أن 

  .-كما مر  –.. مهديا
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