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املقدمة

ٍ
مجاالت عد ٍة ،بل يف املجاالت املعرفية كلِّها ،الدينيّة،
كتب املسترشقون يف
والثقاف ّية ،والتاريخ ّية ،والعلم ّية ،تخصصي ًة كانت أو غري ذلك ،فكتبوا يف كل ما
يخص الرشق وألجل ذلك ُس ُّموا باملسترشقني ،فهم أقرب لألنرثوبولوجيا (علم
اإلنسان) من غريها من العلوم ،ما دعاهم (أي قربهم لألنرثوبولوجيا) إىل الكتابة
ٍ
مجاالت متع ّدد ٍة ،فال َغ ْر َو أ ْن كتبوا وبحثوا عن عقيدة املهدي املنتظر عند
يف
املسلمني ،ملا لها من ثقلٍ كبريٍ يف مناحي عقائد املسلمني ،وتدخلها وارتباطها
باألديان الساموية األخرى من جه ٍة ،والتصاقها بأرشاط الساعة وآخر الزمان من
جه ٍة أخرى.
جا َه قضي ٍة
فكانت بحوثهم وكتاباتهم ،سبباً يف لفت االنتباه وش ِّد الفكر تُ َ
عقدي ٍة مهم ٍة ،لكنها كانت يف ما جرت عادتهم ،تحمل النهج السيئ عند أغلبهم،
ني بحثيّ ٍة واحد ٍة (عوراء) من جهة عدم رجوعهم إىل
وهو أ ْن ينظروا للمسألة بع ٍ
املصادر التي من شأنها أ ْن تغني البحث بصور ٍة شامل ٍة ،واعتامدهم األُحادية يف
انتقاء املصادر التي تخدم أغراضهم امل ُ َع ّدة سلفاً ،فكتبوا وأدلوا بدلوهم يف هذا
وأساليب وطرقٍ متن ّوع ٍة؛ فقس ٌم منهم كان منصفاً محايدا ً،
مبناهج ع ّد ٍة
املجال
َ
َ
ح هذا
ح ورصي ٍ
وقس ٌم كان مغرضاً ،واآلخر كان حاقدا ً متجنياً ،يكتب بعدا ٍء واض ٍ
ِ
ٍ
وتشويش
غموض املسألة لدى املتلقي
التعميم يف الكتابات واألقوال أ ّدى إىل
يف فهم الحقائق كام هي.
هذا الكتاب يتناول دراسة آراء املسترشقني يف القض ّية املهدويّة ،دراس ًة نقديّ ًة
موضوع ّيةً ،فكانت هذه الدراسة محاول ًة جا ّد ًة للوقوف عىل ما كتبه املسترشقون
ٍ
ٍ
وغيبيات حول الشخص
ورائيات
عن مسألة املهدي املنتظر وما يكتنفها من
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الذي اتفقت حوله كلمة علامء املسلمني ،ونطقت األحاديث الصحيحة الرصيحة ،بأنه
سيمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلامً وجورا ً ،وسيحقق نتاج ومثرة وجهود جميع
األنبياء واملرسلني.

املوضوع وأهم ّيته وأسبابه:

توضيح
عرض فيها
مل ّا كانت املقدمة هي املرآة الصغرية العاكسة للكتاب الكبري ،سيُ ُ
ٌ
ني تحت رماده ،عىل أنه يجب لح ُ
ظ أ َّن هناك
ملا هو كام ٌن يف وريقاته ،وإذكا ٌء ملا هو دف ٌ
ح بني أهمية املوضوع وأهدافه وأسبابه ،غالباً ما يحدث التداخل الذي
ري واض ٍ
فرقاً ،يبدو غ َ

رض بني هذه املصطلحات الثالثة ،وسيتبني هذا الفارق عن طريق املثال التايل :لو أ َّن
ال ي ُّ
شخصاً أراد أ ْن يبني مسجدا ً جامعاً يف مدين ٍة ما ،نسأله عن األسباب :لِ َم تبني هذا الجامع؟ ما
ٍ
مسجد يف هذه املنطقة ،ورأيت الناس يقيمون صلواتهم
السبب يف بنائه؟ يجيب لعدم وجود
وشعائرهم يف الشارع.
تأت من ارتباطها بعبادة
ونسأله ما أهميته؟ هل توجد له أهم ّي ٌة معت ٌّد بها؟ يجيب بأ َّن أهميته ِ
الله تعاىل ،وما دامت عبادة الله تعاىل مه ّم ًة برصيح القرآن ألن الله خلق الج ّن واإلنس حتى
يعبدوه ،فهذا مكا ٌن للعبادة.
ونسأله :ما األهداف التي ترمي لها من وراء بنائه والتي ستحققها عن طريقه؟ يجيب:
تحقيق السالم واألمن واألمان والرتاحم والتواصل واألُلفة واملحبة بني الناس .ويكمل
إجابته قائالً :ألن الناس عندما سترتدد وتزداد أعدادها يف املجيء للمسجد وسيقرأون القرآن
ويسمعون الخطب عىل املنرب والوعظ والنصيحة ،سيتجهون جامعياً لله تعاىل ،وسيتأثرون
بكل ذلك ،فينعكس عىل سلوكهم وتعاملهم وستنحرس حوادث الرسقة والقتل وغريها من
املشكالت.

لذا كان الختيار موضوع الدراسة أسباب:
السبب األول :وجود اإلشكاالت املتعددة وامل ُثارة من املسترشقني حول عقيدة املهدي
املنتظر وتأليفهم الكم الهائل من الكتب والبحوث والدراسات ،لكن بقراء ٍة خاطئ ٍة لهذه
ٌ
ومشرتك بني املسلمني ،وهو خروج املهدي
فق عليه
العقيدة ،ومحاولة التشكيك مبا هو متّ ٌ
املنتظر وبشارة النبي آلخر الزمان ،واالستهزاء بعقيدة املسلمني بانتظاره .وكذلك الرؤية
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القارصة للثقافة االسترشاق ّية املرتبطة بفلسفة الحضارة الغربية التي تستند عىل التحليل
الحسية والتحليل العلمي املادي.
املادي الذي ال يؤمن بالغيب ،بل يؤمن بالتفسريات
ِّ
السبب الثاين :عدم وجود الدراسات الكافية واملستفيضة التي من شأنها إغناء البحث
وإشباعه ،مام يختص باملسترشقني حول هذه املسألة بالذات ،وال س َّيام ملناقشة مسترشقني
اختصوا بالكتابة عن املهدي املنتظر إ ّن هذه محاول ٌة جا ّد ٌة إليضاح وعرض شبهات
ٍ
مبناقشات موضوعيّ ٍة بعيد ٍة عن التعصب بكل أشكاله ،وإلعطاء صور ٍة إيجابيّ ٍة
املسترشقني

عن ات ّفاق االت ّجاهات اإلسالم ّية يف النظر إىل حقيقة عقيدة املهدي املنتظر ،وإ ْن كانت
حاصل عىل حقيقة هذه العقيدة التي استفاضت أخبارها
ٌ
التفسرياتُ مختلفةً ،إال أ َّن االتفاق
الس ّنة املرشفة مبا ال يدع مجاالً لإلنكار ،ومبا يعطي أمالً للتفسري اإلسالمي مع شدة
يف ُّ
ظالم الفنت.
السبب الثالث :عدم وجود تنظريٍ وتعبئ ٍة ثقافيّ ٍة كافي ٍة لهذه املسألة العقديّة األساسيّة ،عىل
مستوى العامل عموماً ،والعامل اإلسالمي عىل وجه الخصوص ،ومع كرثة الدراسات والكتب
جوانب ع ّد ٍة مل تُبحث فيها.
والبحوث التي أُلّفت لها ،تبقى تفتقر إىل
َ

أهم ّية املوضوع:

حلِهم،
 - 1تأيت أهميته بوصفه مرتبطاً بعقيد ٍة تخص وته ُّم جميع املسلمني يف شتى نِ َ
خاص ٌة بطائف ٍة معيّن ٍة من املسلمني،
فقد يتوهم بعضهم أ َّن عقيدة املهدي املنتظر هي عقيد ٌة
ّ
بينام هي كمفرد ٍة إميانيّ ٍة أصيل ٍة متجذر ٌة يجب اإلميان بها كباقي الواجبات اإلميانيّة ،ال فرق
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بخروج املهدي املنتظر يف
َّ
بني الجميع يف ثبوت البشارة عن النبي
آخر الزمان وال يف مهمته العامل ّية ،بأنَّه ميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلامً وجورا ً،
وال يف صفات شخصيّته املتميّزة ،وال يف عالمات خروجه ومعامل ثورته ،نعم توجد هناك
مختصاتٌ وفروقاتٌ لكل طائف ٍة من املسلمني؛ لك َّنها ال تؤثر عىل أصل العقيدة واإلميان
بها .منها مثالً :أ َّن الشيعة اإلمامية يعتقدون بأنَّه هو اإلمام الثاين عرش من أمئتهم ،املولود
ٍ
ري
وغائب اآلن ،بينام يعتقد أهل الس ّنة مبا توافر لهم من
حي
معطيات ،أنه غ ُ
ٌ
سنة 255هـ وأنَّه ٌّ
(صلﮯ آللُہ
َّ
بش به النبي
مولو ٍد بع ُد ،وال موجو ٌد اآلن ،بل سوف يولد يوماً ما ،ويحقق ما ّ
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه).
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 - 2تكمن أهم ّيته العامل ّية ،بوصفه تشرتك به األديان الساموية أيضاً ،بل تشرتك به باقي
امللل والنحل من غري األديان  -عىل ما سيثبت الحقاً  -فاألطروحة املهدوية أطروح ٌة
إنسانيّ ٌة نعم ،اإلنسانيّة جمعاء بانتظار القائد ،املنقذ ،املصلح ،املخلِّص ،الفادي ،املسيح،
املهدي ،املنتظر ،الذي سيحقق ويجني جهود جميع األنبياء والصالحني ومثرة دعوات
األنبياء واملرسلني ،فهو حتامً القائد الذي سيمأل األرض عدالً.
ج كبريٍ وثقيلٍ  ،ال يُستهان به من
 - 3تنبعث أهمية املوضوع بوصفه يبحث يف نتا ٍ
املسترشقني املتخصصني ،ويناقش ويوضح مغالق كلامتهم التي مآلُها شبهاتٌ  ،والتي
ٍ
علمي ُمبطَّنٍ  ،قد
وغالف
سيطرت عليها الضبابية وأحاطها الغموض ،وهي مؤطر ٌة بإطا ٍر
ٍّ

يخفى عىل بعض املتتبعني .وزيادة عىل ذلك أ َّن املسترشقني ،لهم املقبولية والشعبية
يف بلدانهم ،عند شعوبهم وق َّرائهم .ويف العامل اإلسالمي هناك فئ ٌة من املثقفني ممن تأثر
بالخطاب االسترشاقي وفكره.
فمن األهمية مبكان اإلجابة عىل تلك الشبهات ،ألن الشبهة املغلوطة إذا مل تتبني
وتتوضح ستبقى عالق ًة تتأرجح يف عقل املتلقي وستأيت بنتيج ٍة سلب ّي ٍة حتامً عىل كافة
األصعدة.

مشكلة الدراسة:
 - 1املشكلة األساسيّة ،هي محاولة املسترشقني تهميش وإنكار وجود هذه العقيدة عند
املسلمني ،فهم يحاولون إ ْن مل يستطيعوا أ ْن ينكروها أو يهمشوها ،أ ْن يضفوا عليها ضبابيةً،
ويعملون عىل تشويشها عند عقل املتلقي ،عن طريق تع ّمد الفهم الخاطئ والقراءة غري
الصحيحة ملا تحتويه مادة هذه العقيدة .هؤالء يحاولون تبعيض وتشتيت وتقطيع وتفصيل هذه
املسألة العقدية بحسب أغراضهم الدفينة وأهوائهم ونزعاتهم التبشرييّة والعنرصيّة والفئويّة.
 - 2إ َّن أغلب املسترشقني قد أظهروا عقيدة املهدي املنتظر كأنها مختص ٌة فقط بفئ ٍة
ٌ
وأهداف من أهمها
أغراض
معيّن ٍة من املسلمني وهم (الشيعة) وهذه املسألة تكمن وراءها
ٌ
وأخطرها أ ْن يوقعوا رشخاً كبريا ً يف النسيج اإلسالمي ،عن طريق بيان أ َّن هذه العقيدة شاذ ٌة
وغريب ٌة عن املفردات اإلميانية األخرى ،و ِم ْن ث َ َّم فإ َّن من يعتقد ويؤمن بها ،سيكون غريباً عن
حضرية اإلسالم واملسلمني ،وليس منهم.
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االسترشاقي  -مقرتن ٌة بعقائد وأصول املذهب الشيعي،
فالعقيدة املهدويّة ـ بحسب الزعم
ّ
دون غريهم من الطوائف واملشارب اإلسالمية .فإذا كان هناك نق ٌد عىل مبتنيات هذه العقيدة
صوب تلك الطائفة ،ألنها هي املعنية بذلك،
وتفرعاتها وما يرتبط بها ومب ّدعيها ،سيتوجه
َ
وال يوجد أح ٌد يؤمن ويعتقد بها غريهم ،لذا سوف ال تجد ذكرا ً لهذه العقيدة يف مؤلفات
املسترشقني وكتاباتهم ،إال عندما يكتبون عن الشيعة ،وال س َّيام الشيعة اإلمامية ،كام
سيظهر جلياً بحسب ما ترشَّ ح من كتاباتهم .فهم يحاولون الولوج من هذا الباب الستغالل
وانتهاز ِ
موطئ قدم فكري ،للتفريق وتعميق الهوة بني فرق املسلمني ومذاهبهم ،معتمدين

بتصورهم ،بوصف مسألة املهدي املنتظر .مسأل ًة خالفيّ ًة بامتيا ٍز بني املسلمني بحسب
فهمهم وقراءتهم لها ،وال يؤمن بها إال من ش ّذ منهم.
ولألسف فإنّهم قد نجحوا يف ذلك بنسب ٍة معيّن ٍة ،ألن املتلقي والشباب العريب املسلم
حداثوي.
يب
ٍّ
عموماً يستهوي البضاعة واألفكار املستوردة الجاهزة واملغلفة بإطا ٍر غر ٍّ
لقد نجحوا يف ذلك بإيهام عقل املتلقي عن طريق مغالط ٍة ومصادر ٍة للمطلوب اعتمدها
املسترشقون ،وهي ذكر املوارد والنقاط والتفاصيل واملختصات ،املختلف فيها بني
املسلمني يف موضوع القضية املهدوية ،وتغييب وتضييع البحث يف النقاط املشرتكة فيها،
ومحاولة نفي وتشويه صورة تلك النقاط املختلف فيها ،وحاولوا كذلك أن يجعلوا من نفي
موارد االختالف منطلقاً ومبدأً لنفي نقاط االشرتاك واالتفاق ،ومن ث َ َّم وتبعاً لذلك ستنتفي
العقيدة املهدوية برمتها.
وسيتبني يف طياّت الكتاب هل إ ّن هذه العقيدة فعالً ال يؤمن بها املسلمون بجميع
أطيافهم؟ أو هي عقيد ٌة إسالم ّي ٌة أصيل ٌة لدى جميع املسلمني بكل مشاربهم ومذاهبهم؟
باتفاق املدارس اإلسالم ّية عىل جوهرها وإ ْن اختلفت أساليب التعبري عنها ،أو بعض
الجزئيات فيها.

أسئلة مثرية:
 - 1ماذا قال أو كتب املسترشقون عن عقيدة املهدي املنتظر؟ ولِ َم يكتبون هذا الكم
خاصةً؟ وهل يجب أ ْن نقرأ للمسترشقني
الهائل عن عقائد املسلمني وركزوا عىل هذه العقيدة
ّ
ونهتم وندقق ونحلل ونناقش ما كتبوا؟ وما الضري إذا مل نقرأ ونناقش ومل نُولِهم االهتامم؟
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 - 2هل مفردة (املهدي املنتظر) اإلميان ّية ،من العقائد واملفردات اإلميان ّية املشرتكة
بني املسلمني ،أو هي عند فئ ٍة دون أخرى؟ وما هي نقاط االختالف فيها بني فرق املسلمني؟
وأي النقاط مرجحة فيها؟
ومدى نقاط االشرتاك فيها؟ ُّ
(املهدي املنتظر) عىل أنها مفهو ٌم عا ٌّم للمنقذ واملصلح
 - 3هل وجود أطروحة
ّ
حل واملِلَل وأهل الكتاب من األديان السابقة عىل اإلسالم ،هل وجودها
واملخلِّص يف ال ِن َ
يفيد ويخدم القضية اإلميانية الدينية اإلسالمية ،أو يزيد األمور تعقيدا ً باعتبارها ستُع ُّد اقتباساً
من تلك الديانات السالفة؟

والس ّنة الرشيفة،
 - 4هل تأصيل هذه األطروحة والعقيدة املهدوية يف القرآن الكريم ُّ
ٍ
كاف يف الرد واإلجابة عىل شبهات املسترشقني؟ وهل يكفي فقط وجود األحاديث النبوية
يؤص َل لها
الرشيفة للتأصيل ملثل هذه العقيدة الحيوية يف الجسد اإلسالمي؟ أم يجب أ ْن َّ
ين يُعت ُّد به؟
ٌ
أصل قرآ ٌّ

ات مطروح ٌة:
فرض ّي ٌ

 أقوال املسترشقني ومؤلفاتهم يجب أالَّ تهمل يف هذا املجال ،ألن مجرد التغايضحل للشبهة نفسها.
عن الشبهات ،ال يصنع ّ ً
أل يحتكم املسلمون ألقوال املسترشقني ومؤلفاتهم يف صحة عقائدهم أو
 يجب َّعدمها ،أو حتى جعل أقوال املسترشقني وآرائهم تأييدا ً لتلك العقائد.
والس َّنة الرشيفة رصحت ترصيحاً مبارشا ً
 أشار القرآن الكريم لعقيدةّ
املهدي املنتظرُّ ،
بها ،واألديان أو الرشائع السابقة أشارت لها يف الكتب واأللواح والصحف الساموية.
 بعض املسترشقني لهم كلامتٌ منصف ٌة يف هذا املجال ميكن استثامرها واالستفادةمنها يف مناقشة وجواب ٍ
بعض آخر منهم.
أي شبه ٍة حول مسأل ٍة وعقيد ٍة ما ،من عقائد
 األخذ بنظر االعتبار أ َّن توجيه وإثارة ِّرضب
مذهب من مذاهب املسلمني ،إنَّ ا هو
بأي اتجا ِه أو
ٍ
املسلمني ،أو قد تكون مختص ًة ِّ
ٌ
وتوجيه لإلسالم بصور ٍة عا ّم ٍة ،ألن املسترشقني عندما يكتبون ويتحدثون للمتلقي بقولهم
(املسلمون يعتقدون كذا ،أو الطائفة املعيّنة من املسلمني تعتقد بكذا) كأنهم يتحدثون
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عن جميع املسلمني ،فال مناص من مواجهتهم فكريّاً ،والدفاع عن اإلسالم برمته من غري
تبعيضه ،بلحاظ أ َّن املسلمني كالجسد الواحد إذا اشتىك منه عض ٌو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى.

منهج الدراسة:
مل ّا كانت الدراسة تدخل يف مجال الدراسات الوصفيّة االستقرائيّة التي تتطلب نوعاً

من الدراسة املسحية ،بحيث تشمل أقوال املسترشقني يف هذه القضية ،فيكون املنهج

املناسب هو املنهج االستقرايئ التتبعي ،وذلك عن طريق جمع أقوال وكتابات املسترشقني
وتتبّعها .ومن ث َ ّم بعد دراسة مناهجهم فإ َّن املنهج املناسب هو التحلييل وقد يحتاج إىل
ٍ
يئ للمنهج التاريخي ،فكان ذلك عند الحديث عن استقراء مؤلفات املسترشقني.
توظيف جز ٍّ
ٍ
لشخصيات
وأحياناً أُحتيج للمنهج البيبليوغرايف ،لذكر ووصف مجموعة كبرية من أسامء

ٍ
مؤلفات ووصفها وصفاً عا ّماً .وال يخفى بأ َّن املنهج النقدي كان حارضا ً أكرث من غريه.
أو

خطة الدراسة:
ٍ
متهيدي وخمس ِة فصو ٍل وقامئ ٍة باملصادر.
ومبحث
اشتملت الدراسة عىل مقدم ٍة
ٍّ
املبحث التمهيدي تم فيه رشح وتوضيح الكلامت الرئيسة للعنوان والتعريف بها ،مر ًة
باختصا ٍر غريِ ُم ِ
مل.
خ ٍّل ،وأخرى بتطويلٍ غريِ ُم ٍّ
وبعده يأيت الفصل األول ،الذي جاء للتعرف عىل املصادر واملؤلفات والدراسات التي
أنتجها املسترشقون حول املهدي املنتظر ،فجاءت فيه قامئ ٌة بأسامء املسترشقني ومؤلفاتهم
بالتفصيل ،وتطرق هذا الفصل أيضاً إىل مناهج املسترشقني التي ساروا عليها يف العقيدة
املهدوية ،وعن األسباب والدوافع التي جعلتهم يتجهون هذا املنحى ،وكذلك أقوالهم يف
العوامل واملنطلقات التي أدت إىل نشأة انتظار املهدي برأيهم.
عرض آلراء املسترشقني وأقوالهم
الفصل الثاين جاء مبارش ًة يف صلب املوضوع وهو
ٌ
وكلامتهم ومناقشتها والجواب عىل ما اشتبه فيها .جاء هذا الفصل هكذا يف صميم
املوضوع ،فنوقشت فيه محاوالتهم يف إقصاء هذه العقيدة وجعلها مختص ًة بالشيعة فقط
ين
وتصوير الحالة كأنها مؤدلج ٌة شيع ّياً ضمن إطار معني .بحسب الزعم ال يوجد ٌ
أصل قرآ ٌّ
حديثي للعقيدة املهدويّة .وجاء الجواب عنه عن طريق عرض محاور االشرتاك واالتفاق
أو
ٌّ
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بني املسلمني يف عقيدة املهدي املنتظر ،واآليات التي ميكن أ ْن تشري إىل عقيدة اإلميان
باملهدي املنتظر ،مبا جادت به قريحة مفرسي املسلمني ،والقرائن واألدلة التي تؤيد إشارة
تلك اآليات.
ويأيت الفصل الثالث تباعاً الذي استوجب إتيان مكانه هنا –أي بعد الفصل الثاين  -ألنه
مك ِّم ٌل ملا قبله يف إثبات األصل الحديثي ألطروحة املهدي املنتظر ،يف مقابل إنكارها
أسهل من سابقه ،ألن األحاديث
َ
وتضعيفها حديثيّاً من ِقبَلِ املسترشقني ،وكان هذا الفصل
جاءت رصيح ًة يف ذكر اسم املهدي املنتظر ،أو شأنٍ من شؤونه ،فت َّم ذلك بذكر أحاديث
رصح ٍة باسمه ،ومحاولة إثبات تواترها،
فيها
ٌ
ترصيح بلفظ (املهدي) وأحاديث فيه غري م ِّ
و ُذكِ َر فيه أسامء وعدد الرواة بالتفصيل من أهل بيت النبي والصحابة الكرام ،وكذا إكامالً

للحجة ،ذكر أسامء من خ ّر َج أحاديث املهدي املنتظر من علامء املسلمني ،من أرباب
إشكالي مه ّم ْي ،أوردهام
رص َح بصحتها ،ومناقشة وجواب
ْ
علوم الحديث وبعض من َّ
املسترشقون ،األول :عدم ذكر املهدي املنتظر يف صحيحي البخاري ومسلم ،واألخر:
إشكال تضعيف ابن خلدون ملجمل األحاديث يف هذا الشأن.
الفصل الرابع ،جاء شبيهاً مالصقاً للفصل الثالث من جهة عرضه ألهم شبهات
املسترشقني حول األطروحة املهدوية ،وهي شبهة التأثر بالديانات األخرى التي طاملا
ٍ
مناسبات ع ّد ٍة عند التطرق لإلسالم واملسلمني وعقائد اإلسالم،
أوردها املسترشقون يف
أسهل وأرس ُع شبه ٍة ميكن أ ْن يأتوا بها ،فت َّم عرضها ونقدها وتحليلها ،والجواب عليها،
ُ
فهي
يف مبحث التأصيل الديني لألطروحة املهدوية يف األديان األخرى.
مسائل مرتبط ٍة
َ
والفصل الخامس كان ال ب َّد أ ْن يكون هو الفصل األخري ،ألنه يبحث عن
بعقيدة املهدي املنتظر ،وليست هي املهدي املنتظر ،فال ب َّد من بحثها وال ميكن تع ِّديها،
وهو مناقشة اإلشارات يف الكتب املقدسة يف األديان التي تتفق مع التفسري اإلسالمي
للموضوع ،كمبحث (الفارقليط) الذي ُذكِ َر يف كتب العهدين للمسيحيني واليهود ،ويُقصد
رأي آخر ،أو ميكن
َّ
به النبي محمد
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) أو يُقصد به املهدي املنتظر عىل ٍ
ٌ
انتقال من الكيل إىل
أن يُقصد به الوجهان .وهذا املبحث جاء مرتبطاً بالفصل السابق وكأنه
الجزيئ ،إذ كان الفصل السابق تأصيالً دينيّاً لألطروحة املهدويّة يف األديان األخرى ،وال
سيَّام املسيحيّة واليهوديّة.
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وأيضاً بُ ِ
حثَ يف هذا الفصل مسألة ُم َّدعي املهدوية عىل مر التاريخ ،وكيف حاول
املسترشقون توهني عقيدة املهدي املنتظر بسبب ادعاءات املهدوية من مجموع ٍة من
ال َك َذبَ ِة ومدعي اإلميان والنفعيني ،مع أنَّه ال مالزمة بني األمرين ،بني ادعاء اليشء كذباً،
وبني أصل صحته وصدوره من الله تعاىل .وبحثت كذلك مسألة اإلسامعيلية ،إذ كان قوام
و ِم ُ
الك مذهبهم ومحوره ،الوعد برجوع املهدي الذي تجسد بإسامعيل أو ابنه محمد ،عىل
فصل يف محله.
رش ٍ
ح س ُي ّ
وكذا بُ ِ
حثت والدة اإلمام املهدي املنتظر وغيبته ،وهي من أهم النقاط املفصلية بني
الشيعة اإلمامية وبني عموم املسلمني ،باعتبار أ َّن عموم املسلمني من أهل السنة والجامعة،
ري مولو ٍد بع ُد وليس
بحسب املعطيات واألدلة املتوافرة يؤمنون بأ َّن املهدي املنتظر غ ُ
موجودا ً اآلن ،وأنَّه سوف يولد يف ما بعد عند أجلٍ غريِ مس ًّمى ،بخالف الشيعة اإلمامية
الذين يعتقدون بوالدته ومن ث َ َّم فإنّهم يؤمنون بوجوده وإمامته ما دام مولودا ً ،وبغيبته بالتَ َبع،
وانتظاره إىل أ ْن يظهر آخر الزمان.
ٍ
ٍ
ٍ
لعرض وتحليلٍ
موضوعي
ونقد
مطارحات علمي ًة
هذا الكتاب إ ْن شاء الله تعاىل ،سيمثّل
ٍّ
ب ّنا ٍء لكلامت املسترشقني حول القضية املهدوية ،وكيف فهموا هذه القضية ،ومن ث َ َّم
توصلهم إىل تلك النتائج ،ومحاولة نقد هذا النتاج الفكري ومدى استيعابه ملفهوم العقيدة
املهدوية ،وسيمثِّل مطارح ًة بحثي ًة مع علامء الغرب من املسترشقني املختصني ،الذين ال
ل
يُستهان بنتاجهم الفكري ،لخوض غامر البحث والفكر والعلم فيها ﴿ َوإِنَّآ أَوإِيَّاكُم لَ َع َ ٰ
ف ضَ َٰللٖ ُّم ِبنيٖ﴾ سبأ.24 :
هُدً ى َأو ِ
معصوم وما دام هذا العمل
ري
ٍ
يف النهاية ،قلمي يرجو السامح واالعتذار لهفواته ألنه غ ُ
ري كاملٍ ألن الكامل لله وحده.
من نتاجي وأنا إنسا ٌن من عامة البرش ،إذا ً سوف يكون عمالً غ َ
يم﴾
ب ٱل َع ِ
وحسبي الله ريب ﴿ َعلَي ِه تَ َوك ُ
رش ٱل َع ِظ ِ
َّلت َو ُه َو َر ُّ
املؤلف د .رباح صعصع

ٌ
تمهيدي
مبحث
ٌّ
الكلامت املفتاحية :وتعني الكلامت الرئيسة ،التي تدور حولها املحاور:
أوالً  -االسترشاق واملسترشقون:
إذا ت َّم هنا تعريف االسترشاق لغ ًة واصطالحاً ،سيكون إعاد ًة وتكرارا ً ،م ّمالً ،ذلك ألنه ما
وبتفاصيل
َ
كتاب كتب يف هذا املجال ،إالَّ وابتدأ بتعريف االسترشاق لغ ًة واصطالحاً،
من
ٍ
ُمسهب ٍة[[[.
قل من مكمالت التمهيد ،ال بأس بذكر بعض األسطر
فإ ْن كان وال ب َّد من الكامليات ،أو ْ
تتناول االسترشاق من زاوي ٍة أخرى حا َّد ٍة ،من غريِ
إسهاب .عىل كل ٍّ
حال من الصعوبة مبكانٍ
ٍ
ٍ
وتغي مفاهيمها
خاص باالسترشاق يكون جامعاً مانعاً وذلك لتط ّور العلوم
تعريف
تحديد
ٍّ
ّ
بتقدمها وكرثة املشرتكات واالختالفات يف ما بني مفاهيمها ،ال سيَّام وأ َّن االسترشاق ليس
من العلوم التجريب ّية الحس ّية ،كذلك لوجود الطبقات املتعددة من املسترشقني ،واملدارس
املتشعبة والدول التي تختص به ،واألهداف والدوافع املتغرية ،وهناك أيضاً ما يقابله
مصطلح االستغراب واملستغربني ،ومفهوم االستعراب واملستعربني ،فيمكن أ ْن يقال هنا:
((فهو أحياناً يُراد به :ذلك العلم الذي تناول املجتمعات الرشقية بالدراسة والتحليل من
أسلوب للتفكري يرتكز عىل التمييز املعريف والعرقي
ِق َبلِ علامء الغرب .وأحياناً يُقصد به
ٌ
واأليديولوجي بني الرشق والغرب .ومر ًة أخرى يحدد مفهومه بالناس الذين يقومون به ونعني
بهم املسترشقني ،وهم ال ُكتّاب الغربيون))[[[.

وكذلك اختالف تحديد جهة الرشق جغراف ّياً؛ ألن صيغة كلمة (استرشاق) فيها صيغة
طلب ،أي طلب الرشق ،يأيت السؤال هنا من أين يتم تحديد الرشق ويف أي نقط ٍة من مركز
ٍ
الكرة األرضيّة؟ حتى ينحرص َم ْن املسترشقون؟ هل هم الذين يسكنون جهة الغرب فقط؟
[[[ـ فقد ع َرف جبور عبد النور ،في كتاب المعجم األدبي :ص .17االستشراق :هو "دراس ٌة يقوم بها الغربيون لقضايا
الشرق ،وبخاص ٍة كل ما يتعلق بتاريخه ولغاته وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده وعاداته".
[[[ ـ سالم ،د .الحاج ساسي ،نقد الخطاب االستشراقي :ج ،1ص.20 :
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وهل يس ّمى غري املسلم وغري العريب الذي يسكن الرشق ،مسترشقاً أم ال؟
فضالً عن أ َّن املسترشقني أنفسهم بدأوا يتملصون من لوازم املصطلح ،فيس ّمون كتاباتهم
مثالً بدراسات الرشق األوسط ،أو الدراسات العربية ،كل هذا جعل من تعريف املصطلح
أوس َع ومختلفاً بحسب هذه التنوعات ،ذلك مبا ا َّدعوا وقرروا بأ َّن ((تعبري (االسترشاق
واملسترشقون) قد انسدل عليه الستار املعريف يف عام  1973أي يف املؤمتر املئوي األخري
الذي عقده املسترشقون يف باريس  ...قد وصلوا إىل قرا ٍر مفاده لزوم التوقف عن استعامل
أو ترديد هذا التعبري يف املؤمترات الالحقة ،وذلك لكونه غري موائمٍ فكريّاً وسياس ّياً لطبيعة
املرحلة ولتطور العالقات بني الغرب والرشق أو بني الغرب واإلسالم أو بني الثقافة الغرب ّية–
ألسباب أخرى:
األمريكيّة وبني العلامء والعرب املسلمني من الرشق األوسط)) [[[،أو
ٍ

منها :حركة االستهجان والردود والنقود الهائلة والحا َّدة من علامء الرشق واملهتمني وال
ٍ
ٍ
جديد
ولباس
بثوب
سيَّام اإلسالميّني منهم .ومنها :مثالً ليك يأيت املسترشقون مر ًة أخرى،
ٍ
ٍ
شكٌ ،
أبحاث قد تكون معارصةً ،لكنها ما من ٍّ
عيال عىل ما كتب املسترشقون
مقبول ،لتقديم
األوائل من أجيال نولدكه وغولد تسيهر وجفري وغريهم .ومنها :أ َّن هذا املصطلح بات
يشكِّل عبئاً عىل أذهان ومسامع العرب واملسلمني ،كام أفصحت بذلك ناديا أنجيليسكو
عندما قدمت رفضها بأ ْن ت ُنعت باملسترشقة بقولها(( :خالل زياريت إىل البلدان العربية
قدمتني الصحف أكرث من مرة بـ (املسترشقة الرومانية ناديا أنجيليسكو) واحتججت أكرث
من مر ٍة عىل هذه التسمية .طبعاً كان من أهم األسباب الحتجاجي أ َّن شخصية املسترشق
أصبحت مشؤومة إىل ح ٍّد ما يف الوطن العريب.[[[))...
ولسائلٍ أ ْن يسأل هنا :لِ َم حرصوا عىل مثل هذا القرار وقد عاشت هذه املصطلحات عىل أمد
ري كافي ٍة ومقنع ٍة لرتك تلك املصطلحات التي تحدد طبيعة عملهم البحثي
سنني ،وهي
ٌ
أسباب غ ُ
نتاج عىل مستوى الدراسات التي
والتحقيقي؟ وهل فعالً مل يُستعمل املصطلح ،ومل يكن هناك ٌ
ٌ
أقل
استعامل للمصطلح –وإ ْن كان بيش ٍء َّ
كانت يف السابق؟ كل هذا مل يحصل بل إىل اآلن ثَ َّة
من ذي قبل– وال زالت الدراسات واألبحاث ترتى وتتواىل أكرث فأكرث ،ال س َّيام وأحداث الرشق
[[[  -ناجي ،عبد الجبار ،األبستمولوجيا العربيّة واإلسالميّة ،بحثٌ منشو ٌر في مجلة دراساتٌ تاريخيّةٌ ،مجل ٌة فصلي ٌة
محكّم ٌة تصدر عن قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة – بغداد :ص ،106 :العدد  37لعام .2014

نقال عن :النملة ،علي بن إبراهيم ،كُنه االستشراق
[[[  -ناديا أنجيليسكو ،االستشراق والحوار الثقافي :ص ً ،18 - 17
 -المفهوم ،األهداف ،االرتباطات :ص.40
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ح َر ٍ
األوسط ِّ ٍ
اك مستم َّريْن ،عىل املستوى السيايس والديني والثقايف واملعريف.
بتغي و َ
أما بالنسبة لتعريفه ،فنجد تعاريف كثري ًة فيُع ّرف بأنَّه(( :دراس ٌة يقوم بها الغربيون لقضايا
الرشق ،وبخاص ٍة كل ما يتعلق بتاريخه ولغاته وآدابه وفنونه وعلومه وتقاليده وعاداته))[[[ فهو
ج ْن َب ِة العلمية ،أما املفكر إدوارد سعيد فيع ّرف االسترشاق بأنَّه:
ٌ
تعريف من جهة الجغرافيا وال َ
((من ٌ
ط من اإلسقاط الغريب عىل الرشق وإرادة السيطرة عليه))[[[ ،والواضح منه أن التعريف
جاء من جهة الدوافع االستعامرية واالحتاللية ،يف املقابل كام ال يخفى عىل املتتبع ،هناك
من املسترشقني من لديه دواف ُع علم ّي ٌة نزيه ٌة بعيد ٌة عن النزعة االستعامرية.
وهناك من ع ّرفه باملفهوم اإلجرايئ الذي شاع بني األوساط العلمية األكادميية اآلن ،هو

تصدي علامء غري املسلمني –سوا ًء أكانوا من الرشق أم من الغرب– لدراسة علوم املسلمني

وحضارتهم ومعتقداتهم وآدابهم وتقاليد شعوبهم وعاداتهم وآثارهم[[[ .إذا ً هنا خرج عن دائرة

الجغرافيا واألمكنة ومل تحدده كلمة أو مصطلح االسترشاق مبا تعني من جهة الرشق ،فصار
كل من كتب عن املسلمني وحضارتهم ومعتقداتهم وكل
يدخل تحت عباءة هذا املصطلح ُّ

ٌ
يك
مسترشق أمري ٌّ
ما يتعلق بهم ،وإ ْن كانوا يقطنون البالد العربية واإلسالمية كـ (فيليب حتي:

ين ،من أبناء الطائفة املسيحية) .وال يصم ُد هذا الرأي يف الحقيقة هنا ،ألن
من أصلٍ لبنا ٍّ

الغالبية العظمى من املسترشقني هم ليسوا من الرشق ،كذلك منشأ ومبدأ وعراقة وأصالة
االسترشاق بدأ من ها هناك ،كذلك مؤلفات وكتابات املسترشقني التي تلهج وتنطق بعدم

ألي رشقٍ كان ،إال إنه ستواجهنا مشكل ٌة واضح ٌة ال ميكن التغايض عنها ،وهي ماذا
انتامئها ِّ

نعمل لالسترشاق الرويس والياباين وأيضاً االسترشاق اليهودي اإلرسائييل ،إذ إنهم من الرشق

لكنهم ليسوا مبسلمني وال عرباً ،هل ينطوون تحت مسمى املصطلح أو خارجه؟ وميكن أ ْن
ينطووا تحت مسمى( :االسترشاق باملعنى األعم) ال االسترشاق باملعنى األخص ،أي كل
ٌ
مسترشق ال العكس.
من يكتب من الغرب عن الرشق فهو

لذا حاول املسترشقون منذ البداية تعلّم وإجادة اللغة العربية ،بدليل قرار أحد املؤمترات
[[[  -عبد النور ،جبور ،المعجم األدبي ،ص.17 :
[[[  -سعيد ،إدوارد :االستشراق ،ص.120 :
نقال عن :النملة،
[[[  -ظ :األسعد ،محمد ،مستشرقون في علم اآلثار :كيف قرأوا األلواح وكتبوا التاريخ :صً .246 :
علي بن إبراهيم ،كُنه االستشراق  -المفهوم ،األهداف ،االرتباطات :ص .25
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جاء بتنصيب أستاذين يف كل جامعة من الجامعات األوروب ّية الخمس لتدريس اللغات،

اليونانيّة ،العربيّة ،العربيّة والكلدانيّة ،حيث فهموا وعرفوا مقدار أهميّة مكانة اإلملام باللغات
وال س َّيام العرب ّية منها ،يف مجال النشاط التبشريي[[[.

يُذكر أ َّن تعبري (–Orientalistاملسترشق) هذا إنَّ ا يدل عىل أ َّن املصطلح ،له جذو ٌر
وبصامتٌ غرب ّي ٌة أضفت عليه هذا املعنى املوجود اليوم ،مع األخذ بنظر االعتبار عدم
كل من كتب أو قال شيئاً ولو يسريا ً عن الرشق وتاريخه واسالمه وأدبه ،عدم تسميت ِه
تسمية ِّ
مل بعلوم الرشق؛ فهناك من غري املتخصصني والعلامء من يكتب
مبصطلح (مسترشق) عا ٍ
مقال ًة صغريةً ،فهذا ال يجعله عاملاً متخصصاً بالرشق ،كغريه ممن أفنوا أعامرهم يف تعلم
اللغة العرب ّية ،يك تأيت بحوثهم وتحقيقاتهم عىل الوجه املراد منه إيصال الحقيقة.
ولهذا يُع ِّرف املسترشق األملاين ألربت ديرتيش ،املسترشق(( :هو ذلك الباحث الذي
نتائج سليم ٍة ما مل يتقن لغات
يحاول دراسة الرشق وتفهمه ،ولن يتأىت له الوصول إىل
َ
الرشق[[[)) .إذا ً،وعىل هذا النمط من التعريف (الفضفاض) العريض للمسترشق ،الذي
ٍ
ٍ
وبحوث مبختلف الصفات والتخصصات
بدراسات
ميكن أ ْن يدخل فيه كل من قام
حالني ،واملبرشين ،والضبّاط ،ورجال
وباختالف املراحل التي تخطاها االسترشاق ،من الر ّ
االستعامر ،واللغويني ،والالهوتيني ،وعلامء الفن واآلثار ،واإلنسانيني األنرثوبولوجيني،
ومؤرخي الحضارات ،والرتبويني ،ورجال املخابرات ،واالقتصاديني ومندويب الرشكات،
وخرباء األسواق التجاريّة ،والسياسيني واملهتمني بالرشق كافةً.
جواسيس وخربا ُء متخصصون يف
ري منهم
لكن ال يصح ذلك باملعنى األكادميي ،فكث ٌ
ُ
الرشق ،وغري متمكنني يف دراساتهم من إتقان لغات الشعوب الرشقية ،وال تتع ّدى دراساتهم
التقارير الصغرية التي يكتبونها[[[.
كان لفظ املسترشق يُطلق يف الغالب عىل الشخص الذي يحمل هويّ ًة غربيّ ًة أوروبيّ ًة
أو أمريكيّةً ،ولكن مل ّا خاض عدد من الدارسني يف اإلسالم من املنتمني إىل أقطار غري
[[[  -ظ :فوك ،يوهان ،تاريخ حركة االستشراق ،ترجمة :عمر لطفي العالم ،ص.36 :
نقال عن :الصغير،
[[[  -ظ :ديترش ،ألبرت ،الدراسات العرب ّية في ألمانيا ،تطورها التاريخي ووضعها الحالي :صً ،7 :
د محمد حسين ،المستشرقون والدراسات القرآنيّة :ص.11 :
[[[  -ظ :سالم ،د .الحاج ساسي ،نقد الخطاب االستشراقي :ج ،1ص.23
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مسلمة مثل :الصني والهند واليابان عىل غرار املسترشقني من الغربيني ،إذ عمدوا إىل
البحث والتحقيق بشأن اإلسالم والقرآن واملسلمني وخصائص البلدان اإلسالمية ،فكانت
جهودهم تحمل الطابع امللحوظ يف الجهود الغربية ،وكانت آثارهم العلمية قد خضعت
أي دو ٍر
لنفس مالكات نقدها من علامء املسلمني ،فلم يكن لهويتهم أو رقعتهم الجغرافية ّ
يف متييزهم من غريهم ،لذلك ت ّم إلغاء خصوص ّية (االنتامء الغريب) للمسترشق ،ليحل
محلها عدم االنتامء إىل اإلسالم.
ب وأنتج وص َّدر ،ضمن بيئة تنظر إىل الرشق نظر ًة
واالسترشاق عىل أنه فك ٌر غر ٌّ
يب ،كَتَ َ

غربيةً ،وحاول االسترشاق نقد الرشق وتحليله ودراسته ووضع املقدمات والنتائج ،بعقليّ ٍة

غربيّ ٍة علامنيّ ٍة ،ولذلك ينبغي أ ْن يُدرس الفكر االسترشاقي عىل وفق القراءة الواعية ،وبنظر ٍة
واقعيّ ٍة محايد ٍة تأخذ بنظر االعتبار خصوصيّة شعوب املنطقة ودينها وعاداتها.
املهدي املنتظر:
ثانياً -
ّ
ال يُراد هنا يف الكلامت املفتاحية الرئيسة للعنوان البحث عن لفظ املهدي املنتظر

يف معناها اللغوي واالصطالحي ،من قبيل أنَّه جاء من الفعل هدى ،وأنَّه اسم مفعول ،أو

داعي لها ،ليس لوضوحها فحسب ،بل لعدم جدواها ،وعدم إضافتها شيئاً
اسم فاعل ،فال
َ
جديدا ً للبحث ،وإنَّ ا املراد من عنونة املطلب هنا ،لبيان ماذا يُقصد من املهدي املنتظر

املهدي املبحوث عنه هنا؟
يف العنوان الرئيس ومن هو
ّ

هل الذي ذكرته أحاديث املسلمني بشتى صحاحهم وموسوعاتهم الحديث ّية ،بصو ٍر عا ّم ٍة

وخاص ٍة ،بكل مشاربهم وأنواعهم وأطيافهم؟ أهو املهدي (الخاص) الذي تناولته رواياتٌ
ّ

ٍ
بحث
ونتائج ممنهج ٍة ،يف إطار
وأسلوب
معي
جه ّ ٍ
ٍ
خاص ٌة بفريقٍ
ّ
معيٍ ،ألنه يتناسب مع تو ُّ
َ
ّ
بنتائج قَ ْبلِي ٍة ال تقبل التغيري والحياد؟ أو هو املهدي الذي تأطّر ِبأُط ٍر استرشاق ّي ٍة،
مرسوم الخريطة،
ِ
َ
فرض رؤيتها وتسليمها وجعلها
بأنامل بحث ّي ٍة بع ٍ
َ
وصاغته أفكا ٌر ور ًؤى تحركت
ني غربي ٍة ،تريد َ
مسل ٍ
ّامت لدى اآلخرين ،وتريد أ ْن تج َّر البحثَ إىل (قرصها) ،لتجعلنا تحت وطأة طاولة نقاشها،
واملهاترات البحث ّية التي جعلتها ك َمطَ ّب ٍ
ات بحث ّي ٍة تجربك عىل التوقف عندها؟
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الجواب:
(املهدي املنتظر) سريا ً عىل وفق آثار الخطوات
ال هذا وال ذاك! إنَّ ا سيكون البحث عن
ّ
ٍ
أرض صلب ٍة من األمور املشرتكة يف هذه املسألة؛ فأينام يكون هناك
التي تقف عىل
مشرتكاتٌ  ،ستكون هناك انطالق ٌة بحث ّي ٌة متج ّدد ٌة يف عقيدة املهدي املنتظر بني املسلمني،
بل حتى بني أتباع الديانات الساموية ،وذلك إنصافاً للعقيدة مبا هي عقيد ٌة مهدويّةٌ ،بعيدا ً
أي شؤونٍ أخرى ،أو قل عنادا ً –إ ْن جاز التعبري  -وحجاجاً ولجاجاً مع املسترشقني
عن ِّ
الذين حاولوا كام سيتضح يف جميع طيات الكتاب (ط َّي ًة ط َّيةً) وأوراقه (ورق ًة ورقةً) بأنَّهم

أصل لعقيدة املهدي املنتظر إال عند الشيعة،
أرادوا إثبات غري ذلك بزعمهم :ال وجو َد وال َ
وإنَّهم مبتدعة يغ ّردون خارج الرسب اإلسالمي ،وذلك عن طريق الخوض وبسط الكالم يف
املختصات واالختالفات من غري املشرتكات ،أو عن طريق النقوالت املغرضة يف هذه
العقيدة ،لنفي ما يشرتك بها املسلمون فيها ،و ِم ْن ث َ َّم نفيها جميعاً وإنكارها بوصفها خارج ًة
عن املفردات اإلميانية ،وال متثل إال فئ ًة قليل ًة من املسلمني.
واملشرتكات عىل ما يبدو كثريةٌ ،من قبيل املثال ال الحرص:
الخروج الحتمي وبعثه يف آخر الزمان.
(بأي مع ًنى كان).
ب  -وأنَّه من أهل البيت ِّ
وأن األرض متتلئ بالجور والظلم ،ويُب َعث املهدي فيمألها بالقسط والعدل ((َ ...عنِ
َال :لَ ْو ل َْم يَ ْب َق ِم َن الدَّ ْه ِر إِالَّ يَ ْو ٌم لَ َب َع َ
ث اللَّهُ َر ُجالً ِم ْن أَ ْهلِ
وسلَّ َم ق َ
ال َّنب ِِّى َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ت َج ْو ًرا))[[[.
بَ ْي ِتى َيْألُهَا عَدْ الً ك ََم ُم ِل َئ ْ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) ،قال رسول الله َّ
َّ
وأنّه يشبه اسم النبي محمد
رجل من أهل بيتي يواطئ اس ُمه اسمي»[[[.
العرب ٌ
وسلَّ َم« :ال تذهب الدنيا حتى ميلك
َ
[وآلِ ِه] َ
[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (المتوفى275 :هـ) :أول كتب المهدي :ج ،6ص ،341 :رقم
الحديث .4283 :صححه محقق كتاب السنن ش َعيب األرنؤوط في الهامش قال( :إسناده صحيح .وقال العالمة
صحيح .في سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،4ص.41 :
قوي) .وصححه األلباني قال:
العظيم آبادي :سنده حس ٌن ٌّ
ٌ

وسلَّ َم:
[[[  -سنن الترمذي :ج ،4ص ،505 :رقم الحديث .2230 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صحيح .وصححه األلباني كما
باب ما جاء في المهدي .وحكم بصحته الترمذي :قال أبو عيسى وهذا حديثٌ حس ٌن
ٌ
صحيح .ينظر :المصدر نفسه ،ج ،4ص.505 :
أشار محقق الكتاب لذلك قال الشيخ األلباني :حس ٌن
ٌ
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سيجري البحث سريا ً مع ما تتطلبه حدود الدراسة النقدية لرأي هذا املسترشق أو ذاك،
ري بحث ّي ٍة ُمتّزن ٍة ُمتّسق ٍة مبيزان وسياق القرآن الكريم والسنة الرشيفة ،ومحاكمتها
عىل وفق معاي َ
عن طريق القرآن والسنة الرشيفة.
والسؤال هنا :هل ذُكر لفظ (املهدي  -املنتظر) بعينه يف القرآن أو مل يُذكر؟ أو هل ذُكر
هذا اللفظ يف األحاديث والروايات؟
وهذا السؤال مرتب ٌ
ط بالعنوان الرئيس ،إذ ذكرت األحاديث لفظ املهدي نفسه ،إذ جاء يف
الحديثَ (( :ع ْن َس ِع ِ
بق َ
ت
يد بْنِ الْ ُم َسيَّ ِ
َت َس ِم ْع ُ
ي فَقَال ْ
َال كُ َّنا ِع ْن َد أُ ِّم َسلَ َم َة فَتَذَاكَ ْرنَا الْ َم ْه ِد َّ
ي ِم ْن َو َل ِد ف ِ
وسلَّ َم يَق ُ
َر ُس َ
َاط َم َة))[[[ .ومل يُذكر هذا
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُول :ا ْل َم ْه ِد ُّ
اللفظ نفسه يف القرآن.
وقد اشتهر هذا االصطالح (املهدي) بحيث صار عند اإلطالق ،يُراد به املهدي املنتظر
الذي يخرج آخر الزمان ،أما لفظ املنتظر فقد ذكرته األحاديث واألدعية الواردة عن طريق
العرتة الطاهرة من أهل البيت ،حيث جاء يف الكايف للكليني بسنده ((عن زرارة قال :سمعت
السال ُم يقول :إنَّ للغالم غيب ًة قبل أنْ يقوم ... ،ثم قال :يا زرارة
أبا عبد الله [الصادق] َعلَيّْ ِہ َّ
خلَف ،ومنهم من
وهو املُنتظَر ،وهو الذي يُشكُّ يف والدته ،منهم من يقول :مات أبوه بال َ
يقولَ :ح ْمل [أي مات أبوه وهو حمل يف بطن أمه] ومنهم من يقول :إنه ولد قبل موت أبيه
بسنتني ،وهو املنتظر))[[[ .الرواية صحيح ٌة كام جاء يف كتاب معجم األحاديث املعتربة،
للشيخ محمد آصف محسني.
بش
يعب عن انتظار تلك البرشى التي َّ
وتناقل املسلمون هذا االسم عرب األجيال ،فهو ِّ
بها الرسول األكرم ،وذلك القائد الذي يحقق آمال البرشية وتحقيق جهود األنبياء ،حيث
بش به الرسول األكرم ،من هنا كان
سيمألها قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلامً وجورا ً كام ّ
[[[  -سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ) :ج ،5ص ،412 :رقم الحديث .4086 :أبواب الفتن،
باب خروج المهدي.
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت 328ه) ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،337 :باب في الغيبة .والرواية
معتبر ٌة ومعتمدةٌ؛ فقد جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج،2
صحيح،
ص .320 :وحققها ودرس سندها وصححها الشيخ أحمد الماحوزي ،قال(( :مرتبة الحديث :حس ٌن ،بل
ٌ
المهدي بالروايات الصحيحة
رجاله أجالء)) .الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :والدة القائم
ّ
الصريحة :ص.22 :
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للفظ املنتظر هذا املعنى؛ لذا من البدهي أ ْن نقول بأنَّه صيغة اسم مفعول ( ُمنتظَر) وليس
اسم فاعل ،النتظار البرشية ذلك املخلِّص املوعود ،الذي يحقق العدل اإللهي الكامل
غائب ،بحسب
حي
ٌ
ويحقق حلم وجهود جميع األنبياء واملرسلني ،أما إذا تأكد وجوده وأنَّه ٌّ
اعتقاد اإلمامية ،فيمكن أ ْن يكون اسم (امل ِ
ُنتظر) عىل صيغة اسم الفاعل باعتبار أنَّه ينتظر
اإلذن واألمر اإللهي بخروجه وظهوره لتحقيق العدل اإللهي املنشود ،ونقلت األحاديث هذا
املعنى بأنَّه امل ِ
ُنتظر (بصيغة الفاعل) ألمر الله بالخروج ،ما جاء يف آخر رسالة آلخر سفريٍ له
السال ُم) ،روى الشيخ الصدوق ذلك يف خ ٍ
رب طويلٍ (( :حدثنا أبو محمد الحسن ابن
( َعلَيّْ ِہ َّ
أحمد املكتب قال :كنت مبدينة السالم ...فأخرج إىل الناس توقيعاً [من اإلمام املهدي
ِ
توص إىل
يل بن محمد السمري ...ال
َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم] نسخته :بسم الله الرحمن الرحيم يا ع ُّ
وقعت الغيب ُة الثاني ُة فال ظهو َر إال بعد إذنِ الله ع َّز وجل
ْ
أح ٍد يقو ُم مقا َمك بعد وفا ِتك ،فقد
وذلك بعد طولِ األم ِد وقسو ِة القلوب ،وامتالء األرض جوراً .[[[))...

من هنا ظهرت مؤلفاتٌ بهذا املعنى وهذا اللفظ ،لجمل ٍة من أعالم املسلمني ،مثل:
(القول املخترص يف عالمات املهدي امل ُنتظَر) البن حجر الهيتمي ،وأيضاً ( ُعقد ال ُّد َرر يف
كتاب للشيخ يوسف بن يحيى السلمي الشافعي ،وغريها كثري.
أخبار امل ُنتظَر) وهو
ٌ
من جه ٍة أخرى يظهر أنه ِ
صي َغ بهذه الصياغة عن طريق ما ذُكر يف األحاديث يف ما
نقلته مصادر املسلمني  -وال سيَّام اإلمامية  -من الحثّ عىل انتظار اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ
السال ُم) أو الحث عىل انتظار الفرج ،كام يف (عيون أخبار الرضا) بأساني َد ثالث ٍة معترب ٍة عن
َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) :أفضل أعامل أمتي
َّ
الشيخ الصدوق بإسناده ...(( :قال رسول الله
انتظار فرج الله))[[[ وجاء مثله يف سنن الرتمذي.

[[[

[[[ -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381ه) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .516 :رقم الحديث:
السال ُم).
 ،44باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
صحح الرواية الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده الصحيح) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني،
كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.610 :
ومما يؤيد صحة الرواية أ َّن السيد الخوئي أخرجها في ترجمة (علي بن محمد السمري) .ينظر :الخوئي ،أبو القاسم،
معجم رجال الحديث :ج ،13ص.183 - 182 :
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381ه) ،عيون أخبار الرضا :ص .39 :الرواية أسانيدها ثالث ٌة
معتبر ٌة كما في كتاب معجم األحاديث المعتبرة للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.343 :

ج))
[[[  -سنن الترمذي :بإسناده (( ...قال رسول الله َّ
وسلَّ َمَ ... :وأَفْضَ ُل ال ِعبَا َد ِة انْ ِتظَا ُر ال َف َر ِ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
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ثالثاً  -النقد:
املعروف لدى بعضهم أو غالباً ،عند من ميارس النقد عمليّاً ،هو إظهار العيوب واملثالب
وكل أم ٍر سيئٍ  ،وبثها عىل لسان العدو والصديق ،كام يُفهم من إطالق قول أيب الدرداء الذي
ِّ
الناس نَ َق ُد َ
وك وإِ ْن ت َ َركْتَ ُه ْم تركوك ،معنى نقدتهم
استشهد به اب ُن منظور يف لسانه(( :إِ ْن ن َقدْتَ
َ
كشف للعيوب
أَي ِعبْتهم واغتَبْتَهم قابلوك مبثله))[[[ لكن يف الحقيقة كام أ َّن النقد ،هو
ٌ
وإبرازها ،يف املقابل هو إظهار اإليجابيات والجانب الجيد فيها أيضاً ،كام فُ ِه َم ذلك من

بعض معاين التعريفات اللغوية ملفردة النقد واستعامالتها ،حيث جاء النقد يف اللغة :تَ ْيِي ُز
خراج ال َّزيْ ِ
ال َّدرا ِهمِ وإِ
ف منها كذا تَ يي ُز غ َْيِها كالتَّ ْنقَا ِد والتَّ ْنق ُِّد وقد نَقَدها يَ ْن ُق ُدها نَقْدا ً وانْتَقَدها
ُ
ج ْو َدتِ ِه أَ ْو غ ْ ِ
َي
حالِ ِه ِ
ف َ
جيِّدها ِمن َر ِديئها ،و (نَ ْق ُد ال ِّد ْرهَمِ ) هو أَ ْن يُكْشَ َف َع ْن َ
وت َ َنقَّدها إِذا َميَّ َز َ
َذلِ َك وإبرازه وبروزه[[[.
ٌ
معروف يف التعريفات االصطالحية التي ال ب ّد وأ ْن تأخذ
أما النقد اصطالحاً ،كام هو
ج ْنبَ ًة من التعريف اللغوي ،وأ ْن تكون هناك مناسبة بني الجذر
صح التعبري  -و َ
ش َّم ًة  -إن ّ
اللغوي واملعنى االصطالحي ،وعىل ذلك جاءت أنسب التعريفات تناغامً مع التعريف
اللغوي ،فإنّه ((النقد دراسة األشياء وتفسريها وتحليلها وموازنتها بغريها املشابهة لها أو
املقابلة ،ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها))[[[.
من هذا وذاك سوف تكون منهجية هذه الدراسة ،أي مناقشة اآلراء ومحاولة تحليلها
ومقابلتها وموازنتها مع غريها ،ليَ ِم ِي َز الخبيث من الطيب منها ،ويجعل الخبيث بعضه عىل

بعض لريكمه فيجعله يف خانة اإلدانة ،بعد ما كان يف قدسية ساحة النقاش والحوار.

وسلَّ َم ،باب:
سنن الترمذي :ج ،565 ،5رقم الحديث .3571 :أبواب الدعوات عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ضعيف ،قال محقق السنن أحمد محمد شاكر ،في الهامش :ضعفه األلباني.
في انتظار الفرج .حكم الحديث:
ٌ
أقول :وإ ْن كان ضعيفاً أال يمكن أن يكون شاهدا ً له؟ أو يكون مؤيدا ً لما جاء في الحديث أعاله في كتاب عيون أخبار
السال ُم) ،للشيخ الصدوق .ألنه يندرج ضمن ما اجتمعت عليه كلمة علماء المسلمين ،وأمة النبي األكرم
الرضا ( َعلَيّْ ِہ َّ
ال تجتمع على ضالل ٍة.
[[[  -ابن منظور ،محمد بن مكرم (ت 711هـ) ،لسان العرب :ج ،3ص.425 :
[[[  -ينظر :ابن فارس ،أحمد أبو الحسين (ت 395هـ) ،معجم مقاييس اللغة :ج ،5ص .467 :وكذا ينظر :ابن منظور،
محمد بن مكرم (ت711هـ) ،لسان العرب :ج ،3ص ،425 :مادة (نقد) .وينظر :ال َّزبيدي ،مح ّمد بن عبد الرزّاق (ت
1205هـ) ،تاج العروس من جواهر القاموس :ج ،5ص.282 :
[[[  -الشايب ،أحمد ،أصول النقد األدبي ،ص.115 :

الفصل األول

الفكر االستشراقي
قراءة في المناهج

والموارد والمصادر

املبحث األول :ببليوغرافيا املصادر والدراسات االسترشاق ّية
املهدي املنتظر
املبحث الثاين :التمذهب يف عقيدة
ّ
املطلب األول :رس ُد املؤلفات االسترشاقية عن املهدي املنتظر
املطلب الثاين :مناهج املسترشقني يف العقيدة املهدويّة

المبحث األول

1

االستشراقية
ببليوغرافيا المصادر والدراسات
ّ

توطئة:
كثب عىل املصادر واملؤلفات والدراسات
يف هذا املبحث ال ب ّد من التعرف عن
ٍ
ح للمراجع
االسترشاقية التي اهتمت وكتبت عن املهدي املنتظر ،وذلك بعمليّة مس ٍ
والدراسات ،قدر ما أمكن ذلك ،مع عدم االهتامم بذكر اآلراء هنا بالتفصيل –فسيتم تفصيلها
الحقاً إ ْن شاء الله تعاىل فضالً عن مناقشتها  -وسيتم هنا ذكر هذه املصادر ،سوا ًء أتشابهت
وتقاربت هذه الدراسات أم ال ،أم كانت مؤلَّفاً
ص
خاصاً عن
ُص َ
املهدي املنتظر ،أم خ ِّ
ّ
ّ
ٍ
ودراسات أخرى يف
كتاب ،أم غري ذلك .مع اإلشارة إىل وجود مصاد َر
فصل ضمن
ٌ
له
ٍ
ألسباب مختلفة ،أهمها:
ذات الشأن ،لكن مل يتس َّن الوصول لها أو االستفادة والتطرق لها،
ٍ
لتكرارها نفس املنهج واألسلوب الذي مييل إليه املسترشقون .كذلك تجدر اإلشارة
والتنويه إىل أ َّن املسترشق عندما يتناول قضية املهدي املنتظر ،غالباً ما يتناولها عند الشيعة
وعقيدتهم باملهدي املوعود ،لذا تجد آراءهم عن املهدي املنتظر ضمن مؤلفاتهم وكتبهم
عن الشيعة ،ألنهم تصوروا أو هكذا أرادوا أ ْن يص ّوروا املسألة ،واعتقدوا عن ٍ
عمد أو عن غري
ٍ
عمد ،أ َّن مسألة املهدي املنتظر ،من مختصات وعقائد الشيعة فقط.
ٍ
باحث أ ْن يبحث ،فعليه أ ْن يتحرى مصادر املسترشقني وكتاباتهم عن
أي
من هنا إذا أراد ُّ
الشيعة والتشيع وعقائدهم ،ألنهم أثبتوا وجعلوا عقيدة املهدي املنتظر من مختصات عقائد
يعبون
الشيعة فحسب .وكذلك ينبغي مراعاة الخلفية ال َعقَدية للمسترشقني ،الذين غالباً ما ِّ
عن رؤي ٍة توراتي ٍة ،أو مستمد ٍة من عقائد النرصانية يف هذه املسألة.

المطلب األول

رس ُد املؤلفات االسترشاقية عن املهدي املنتظر
املسترشق غولد تسيهر ،اليهودي املجري.

ألّف كتاباً بعنوان (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم) تحدث فيه عن تطور العقيدة ومنوها
يف العامل اإلسالمي وعن الزهد والتصوف والصوفية ،وقد كان القسم الخامس منه عن
(ال ِف َرق) اإلسالم ّية والقسم السادس (الحركات الدين ّية األخرية) وخصص شطرا ً منه عن
التشيع وعقائدهم وعن عقيدة املهدي املنتظر.

وذكر الدكتور عبد الجبار ناجي أ َّن تسيهر له (دراساتٌ إسالم ّيةٌ) تقع يف جزأين أىت فيهام
عىل مناقشة موضوع الشيعة اإلمامية ،وتطرق لعقيدة املهدي املنتظر ،وكذلك له بحثٌ آخ ٌر
[[[
موسو ٌم (موجز تاريخ أدب الجدل الشيعي السني) خصص فيها شطرا ً عن املهدي املنتظر
وألَّف غولد تسيهر بحثاً بعنوان ( تبجيل امليت يف اإلسالم والوثنية) تطرق فيه عن األثر
الفاريس القديم –الساساين– عىل العقائد الشيعية ومنها عقيدة املهدي املنتظر ،وقد نرشه
يف مجلّة دراساتٌ إسالم ّي ٌة عام [[[.1967
ٍ
معلومات عن
مدخل إىل الفقه والرشيعة اإلسالميّة) ض َّمنه
ٌ
كتاب بعنوان (
وأيضاً له
ٌ
فلسفة اإلمام عند الشيعة وطبيعة اإلمام املهدي ،وطُبع يف جامعة برنستون[[[.
وكتب بحثاً آخ َر عن العنارص األفالطونية املحدثة والغنوصية املوجودة يف الحديث،
وتطرق فيه إىل الحديث (ميأل األرض قسطاً وعدالً بعد أ ْن ُملئت ظلامً وجورا ً) وذلك بهدف
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التش ّيع واالستشراق ،ص.210 - 206 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه ،ص.210 - 206 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه ،ص.210 - 206 :
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إظهار أثر عد ٍد من العنارص األفالطونية املحدثة وتأثري األسفار اليهودية يف ذلك الحديث[[[.

ين:
هاينس هامل ( ،)Heinz Halmأملا ٌّ

كتاب (التش ّيع اإلسالمي من الدين إىل الثورة) وطبع سنة  ،1944باألملانية
صدر له
ٌ
شيعي لل ُمفَضَّ ل بن عمر،
(كتاب
وتُرجم إىل اإلنجليزية يف أمريكا سنة 1996م .وكان قد نرش
ٌ
ٌّ
السال ُم]) وإنَّه قد وقف فيه عىل عقيد ٍة اإلمام املهدي[[[.
أحد أصحاب اإلمام الصادق [ َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٍ
عنوانات رئيس ًة منها( :األمئة يف سامراء) و (غيبة
كتاب بعنوان (الشيعة)[[[ تضمن
ب  -له
ٌ
اإلمام الثاين عرش) و (عودة املهدي).
ت  -وكذا له مؤل ٌَّف بعنوان (الغنوصية يف اإلسالم) تطرق فيه إىل الرتاث الشيعي والسني
وجاء فيه عىل ال ِف َرق الغالة ،وعىل مدعي املهدوية من الفرق.
كتاب مه ٌّم ج ّدا ً يف هذا املجال بعنوان( :إمرباطورية املهدي وصعود
ث  -ولديه
ٌ
[[[
الفاطميني 875م–973م)  ،لكن الكتاب يف الحقيقة ال يتحدث عن املهدي املنتظر
بالخصوص ،إنَّ ا عن مدعي املهدوية يف الدولة الفاطمية وعن الدعوة اإلسامعيليّة
وانتشارها الواسع الرسيع ،ويعود سبب هذا االنتشار إىل فكرة املهدي أو القائم ،وهو يُع ُّد
اإلمام السابع واألخري لالسامعيلية ،الغائب املسترت.
كتاب عنوانه( :الفاطميون وتقاليدهم يف التعليم)
ج  -هناك بحثٌ (أطروحةٌ) لـه بصورة
ٍ
وفيه عن مناهجهم يف الدعوة ملذهب اإلسامعيل ّية ،ويف سبيل نرش البشائر بقرب ظهور
املهدي ،واعتقاد االسامعيليني مبا يُعرف لديهم باإلمام املستور (املهدي املنتظر) .وعن
[[[

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التش ّيع واالستشراق ،ص.210 - 206 :

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق :ص.217 - 216 :
[[[  DIE SCHIITEN -ترجمه للعربية :محمود كبيبو ،ألّف هذا الكتاب عام 1988م ،وصدر الكتاب األصلي عام
2005م ،الناشر :دار الوراق للنشر عام 2011م ،يتحدث الكتاب عن الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية ،دون باقي فرق
الشيعة األخرى.
[[[  -عنوانه باأللمانيّةDer Aufstieg der Fatimiden (875 - 973) Das Reich des Mahdi:
ترجمه للعربية :محمود كبيبو ،الناشر :دار الوراق للنشر عام 2013م.

ب منه في
[[[  -أصل هذا الكتاب ،بحث أطروحة ثانية يتطلبها نظام الجامعات األلماني إلتمام التأهيل العلمي ،فطُلِ َ
جامعة طوبنجن سنة  – The Fatimids and Their Traditions of Learning - Heinz Halm 1969ينظر :هالم،
هاينس ،الفاطميون وتقاليدهم في التعليم ،مقدمة الكتاب ص 3 :وما بعدها.
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الدولة الفاطمية (املهدية) وأساليبهم يف نرش دعوتهم املرتكزة عىل أخذ العهد لإلمام
املهدي املستور عندهم.

ين:
يوليوس فلهاوزن ،أملا ٌّ

كتاب مه ٌّم ج ّدا ً يف الدراسات
كتب عن عقيدة املهدي املنتظر يف أكرث من مناسب ٍة ،له
ٌ
ٔحزاب املعارضة السياسيّة ال ّدينيّة يف صدر اإلسالم–الخوارج
االسترشاقيّة األملانيّة بعنوان( :ا
ُ
والشيعة) ترجمه عن األملانيّة عبد الرحمن بدوي.
أيضاً له إسها ٌم آخ ُر متثل بكتاب (تاريخ الدولة العربية منذ ظهور اإلسالم إىل نهاية الدولة
األموية) تضمن شيئاً يسريا ً عن املهدي املنتظر.

ين:
رودولف شرتومثان ،أملا ٌّ

اشتهر بكتاب له مه ٌّم يف هذا الشأن بعنوان (الشيعة االثنا عرشية) والذي درس فيه العقيدة

الشيعية ومن ضمنها عقيدة اإلمامية يف املهدي املنتظر [[[.

كام ألّف بحثاً عن (تاريخ البدع والغالة يف اإلسالم) وقف فيه عىل اآلثار الغنوصية
واألفالطونية املحدثة عىل بعض معتقدات الشيعة[[[.
وكتب شرتومثان بحثاً يف دائرة املعارف اإلسالمية ،مادة (الشيعة) تضمن بحثاً عن
املهدي املنتظر.
كتاب مه ٌّم بعنوان( :فرقة الزيديّة) تض َّمن عقيدة املهدي املنتظر أيضاً .وتطرق فيه
وله
ٌ
عن مدعي املهدوية.
رص اهتم بالشؤون العربية والرشق
جرهارد كونسلامن،
ٌ
يف أملا ٌّ
ين معا ٌ
كاتب وصحا ٌّ
أوسطية من مؤلفاته (سطوع نجم الشيعة):
ٍ
واحد ،ومن
يف كتابه (سطوع نجم الشيعة) تحدث عن أمئة الشيعة اإلمامية واحدا ً بعد
ضمنهم آخرهم ،اإلمام املنتظر .بعنوان( :اإلمام الثاين عرش  -املهدي الذي اختاره الله).
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق :ص.211 - 210 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.211 - 210 :
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ين:
تيودور نولدكه ( ،)Noldekeأملا ٌّ

كتاب عن اإلمام الحسني وواقعة كربالء ،أشار فيه إىل النتائج العقدية املهمة للفاجعة
له
ٌ
يف عقيدة املهدي املنتظر .أيضاً له دراسة بهذا الصدد وتبحث يف حركة التشيع وتطورها
ونُرشت يف مجلة  Der islamعام [[[.1923

ين:
ولفرد مادولنك ،أملا ٌّ

يُعد مادولنك ،من املختصني يف هذه الدراسات:

خ َر عنوانه (اتجاهاتٌ
فقد ألف كتاباً بعنوان (محارضاتٌ عن تاريخ التشيع) وكذلك كتاباً آ َ
دينيّ ٌة يف إيران اإلسالمية يف الفرتة املبكرة).
وكذلك نرش كتاباً (دراس ٌة يف الخالفة بعد وفاة رسول الله) وقف فيه عىل موضوع عقيدة
املهدي يف النصف األول منه.
وألّف بحثاً بعنوان (الوالية عند الشيعة االثني عرشية يف فرتة غياب اإلمام).
وكذلك ما كتبه يف دائرة املعارف اإلسالمية –واملكتوبة بأيدي املسترشقني– كتب بحثاً

بعنوان (املهدي) ،تتبع فيه الحديث الرشيف بشأن املهدي عند الس ّنة والشيعة اإلمام ّية
والزيديّة واإلسامعيليّة.
وأيضاً يف دائرة املعارف اإلسالمية كتب بحثني آخرين ،البحث األول بعنوان( :اإلمامة)
املهدي املنتظر ،والبحث اآلخر
ركز فيه عىل افرتاق عقيدة الشيعة والس ّنة فيها ،ومنها عقيدة
ّ
مخصص لذات الشأن ،بعنوان (قائم آل محمد).
ٌ
وله مشاركاتٌ أخرى يف الشأن ذاته ،منها بحثه الذي خصصه للبحث عن السلطة (الوالية)
عند الشيعة اإلمامية االثني عرشية بعد غياب اإلمام املهدي.
وكذلك ناقش عقيدة اإلمام الغائب يف بحثه املوسوم (جدال الشيعة حول رشعية الخراج)
وموقف علامء الشيعة من الوكالة والسفارة يف عهد الغيبة[[[.
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق ،ص.207 :

[[[  -الفقرات من حرف (أ) إلى حرف (خ) ينظر فيها المصدر نفسه :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق :ص.215 - 214 :
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ين:
كارل بروكلامن ( ،)Carl Brocklmanأملا ٌّ

كتاب بروكلامن الكبري واملشهور( ،تاريخ الشعوب اإلسالمية)[[[ ،جاء فيه ذكر واستعراض
تاريخ الفرق ،كفرقة القرامطة وفرقة (الحشاشني) واإلسامعيل ّية ،فتطرق بذلك إىل مدعي
املهدويّة.

ين:
آدم متز ( )Adam Metzمسترشق أملا ٌّ

يف كتابه املعروف مبجلدين (الحضارة اإلسالميّة) ،ع ْن َو َن الفصل الخامس منه يف
املجلد األول (الشيعة) وتطرق فيه إىل العقيدة املهدوية وتأثرها بالديانة املسيحية.

رص.
بيرت هاينه ،أملا ٌّ
ين معا ٌ

ألّف كتاباً بعنوان (اإلسالم) طُبع سنة 2012م ترجمة أسامة الشحامين ،خصص جانباً منه
خاص ،يف
عن عقيدة املهدي املنتظر لدى املسلمني عا ّمةً ،والشيعة االثني عرشية بوج ٍه
ٍّ
ٌ
خاصةٌ) تحدث فيه عن االنشقاق العقائدي ،والسنة والشيعة
وأشكال
(طوائف
سمه:
ُ
ّ
فصلٍ َّ
السال ُم) يف العقيدة
وفرقٍ أخرى كاإلسامعيليّة والزيديّة ،وعن استشهاد الحسني ( َعلَيّْ ِہ َّ
الشيع ّية ،وعن األمئة وع ْنو َن مبحثاً بارزا ً
(املهدي).
ّ

ٌ
ين:
آوغست مولر،
مسترشق أملا ٌّ

خاص ٌة حول عقيدة املهدي املنتظر بعنوان( :حول موضوع ّية املهديّة يف
له دراس ٌة
ّ
اإلسالم) وتم طبعها عام .1901
شيعي مهم يف هذا املجال ،عنوانه (كامل الدين
كتاب
ب  -وقام بتحقيق وترجمة وطبع
ٍ
ٍّ
ومتام النعمة يف إثبات الغيبة) للشيخ الصدوق بن بابويه القمي[[[.

ين:
جوزيف فان إس ( ،)Josef Van Essأملا ٌّ

كتاب (التوحيد والنبوة والقرآن يف حوار املسيحيّة واإلسالم) جاء فيه عن عقيدة االنتظار
ضمن فصل عنوانه (الس ّنة والشيعة).
[[[ نقله للعربية :نبيه أمين فارس – ومنير البعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليين ،بيروت – لبنان ،وقد طُبع الكتاب
خمس طبعات آخرها الطبعة الخامسة ،تموز .1968
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق ،ص.207 :
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منساوي:
فون كرمير (،)Kremer
ٌّ

كتاب عن الفرق اإلسالم ّية تناول فيه عقائدها ومن بينها فرقة الشيعة وعقائدها ،وال
لديه
ٌ
س َّيام عقيدة املهدي[[[.

ٌ
فرنيس.
ومسترشق
فيلسوف
هرني كوربان (:)Henry Corbin
ٌ
ٌّ

بحكم سفره إىل إيران وإقامته هناك م ّد ًة من الزمن ،وسلسلة حواراته الطويلة مع علامء
واختص أيضاً بدراسة التشيع وعقائده:
الشيعة ،فقد اهتم بدراسة الفلسفة اإلسالميّة
ّ
فألَّف سلسلته الدراسية الضخمة (يف اإلسالم اإليراين ،مشاه ُد روح ّي ٌة وفلسف ّيةٌ) بأربعة
كتب.
أجزاء لسبعة ٍ
ب  -الجزء األول ،هو كتاب (التشيّع االثنا عرشي) وكانت عقيدة املهدي املنتظر قد

أخذت حيزا ً كبريا ً منه ،وعن فلسفة فكرة اإلمامة ومفهومها ومعنى اإلمام للروحان ّية الشيع ّية.

ت  -والجزء الثالث والرابع منه بحث فيه عن التصوف والتشيع والفلسفة يف كتاب

عنوانه( :تاريخ الفلسفة االسالمية) فقد ض ًّمن قسامً منه عن اإلمام الغائب واإلمام املستور،
فطري يدفع االنسان النتظار األفضل واألصلح .وتح ّدث
وأكّد إ َّن فكرة االنتظار هي شعو ٌر
ٌّ

عن مفهوم اإلمام بالتحديد وأوجه االشرتاك بني الروحيّة الصوفيّة والوجدان الشيعي ،وكذلك

ما َس َّم ُه الالهوت الشيعي مع الفكرة الالهوت ّية املسيح ّية.

ث  -وأيضاً ألّف كتاباً آخر من هذه السلسلة بعنوان( :الشيعة االثنا عرشيّة) عن مفهوم

املهدي
الشيعة يف االثني عرش إماماً ،وتطرق عن خاتم الوالية املحمدية –بحسب تعبريه–
ّ
املنتظر ،يف فصلٍ َس َّم ُه :دورة النب ّوة ودورة الوالية.
خصص كوربان الكتاب السابع واألخري من سلسلة دراسته لبحث بعنوان( :اإلمام
أخريا ً ّ

الثاين عرش) ،عرض فيه بتفصيلٍ أكرثَ من تلك الكتب التي سبقته ،سرية اإلمام ،والغيبة

الكربى ،وعقد فصالً بعنوان( :اإلمام الثاين عرش وعرص البارقليط) ،تحدث فيه عن املامثلة

يف البشارة اإلنجيل ّية ،بني اإلمام الثاين عرش املنتظر ،والبارقليط الروح القدس الذي أنْ َبأَ
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق ،ص.607 - 206 :
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به يسوع يف إنجيل ح َّنا ،وأ َّن فكرة البارقليط (املؤيد ،املدافع) هي التي تبدو محاطة بهال ٍة

بالنسبة للرؤية الشيعيّة.

فرنيس:
فرانسوا تويال (،)Francois Thual
ٌّ

كتاب عنوانه (الشيعة يف العامل ،صحوة املستبعدين واسرتاتيج ّيتهم) جعل قسامً منه
له
ٌ
عن عقيدة املهدي املنتظر وعنونهِ :
(شيَ ُع الشيعة).

فرنيس:
املسترشق دار مسترت (،)Darmstater
ٌّ

من املسترشقني الفرنسيني القدامى الذين كتبوا عن عقيدة املهدي املنتظر ،ألّف كتاباً

بعنوان (املهدي من بداية أصوله اإلسالمية وحتى أيامنا هذه) وقد تعقّب املهدويّة عرب
ٍ
التاريخ يف دراسته ،ووقف عىل العقيدة املهدوية بشكلٍ
مستفيض[[[.

ٌ
فرنيس:
مسترشق
يان ريشار،
ٌّ

له كتاب بعنوان (اإلسالم الشيعي) يتحدث فيه عن املعتقدات واإليديولوجيات ،أكرث
من الحديث عن العقائد ،بضمنها قس ٌم عن عقيدة اإلمام املختفي .وتناول فيه الحياة الدينية
اإليرانية بيش ٍء من التفصيل[[[.

املسترشق الفرنيس البارون كارا دي فو (:)Carra de Vaux
درس اإلسالم بصور ٍة عا ّم ٍة واألصول السامية واآلرية يف كتاب بعنوان (املحمدية) ويقصد
ٍ
إشارات،
مخصصاً عن عقيدة املهدي املنتظر ،وإنَّ ا أشار إليها
اإلسالم ،لكنه مل يكن
َّ
ٍ
بي فيها ذلك[[[.
واكتفى
بنصوص قليل ٍة ّ
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق ،ص .222 :طبع هذا الكتاب مرتين األولى سنة 1885م .وعنوانه بالفرنسية:
) Mahdi depuis les origines de L`islam jusqu’a nos Jours (Paris 1885وقد اعتمده المستشرق األلماني
مادولنك في بحثه (المهدي) في دائرة المعارف اإلسالم ّية (طبعة حديثة).
[[[  -عنوان الكتاب في األصلL`ISLAM CHI`ITE :

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق ،ص .222 :عنوان الكتاب وصاحبته بالفرنسية:
Veaux: Le Mahometisme, Le genie semitique et le genie Aryen dans Carra de L’Islam (Paris 1898).
ونشر في باريس سنة 1895م.

الفصل األول :الفكر االستشراقي :قراءة في المناهج والموارد والمصادر

37

فرنيس:
املسترشق غارسني دي تايس (،)Garcin De Tassy
ٌّ
مفصلٍ يف كتابه الشامل (اإلسالمويّة)[[[.
وقف عىل العقيدة املهدويّة بوج ٍه غريِ َّ

ٌ
فرنيس:
مسترشق
دومينيك أورفوا (،)Dominique Oorvoa
ٌّ
ألف كتاباً تأريخياً واسعاً بعنوان (تاريخ الفكر العريب واإلسالمي) ض ّمنه كالماً عن

عقيدة املهدي املنتظر ،ضمن عنوانات فرعية عنوان ( :الشيعية) والفصل السادس منه

عنوان( :توطد الفكر الشيعي).

فرنيس:
هرني ماسيه (،)H. Masse
ٌّ

لديه دراس ٌة مه ّم ٌة يف ميدان عقيدة انتظار املهدي ،والتي اعتمدها عد ٌد من املسترشقني،

وهي بعنوان (املسيح ّية يف الهرطقة (البدع) اإلسالم ّية)[[[.

يتخصص يف الدراسات العقائديّة ،إال أنه كتب يف هذا الشأن يف كتابه املعروف
هو مل
ّ

(اإلسالم) ضمن الفصل الخامس (التطور الديني والفلسفي) عنواناتها( :املهديّة ،الشيعة،
اإلسامعيل ّية ،القرامطة ،املعتزلة األشعرية ،الصوفيون).

فرنيس:
لويس أرنولد،
ٌّ

له دراس ٌة عن عقيدة املهدي املنتظر بالفرنسية عنوانها (عقيدة اإلمامية االثني عرشية)

[[[

فرنيس:
بيلفوندز (،)Y. Linant de Bellefonds
ٌّ
نرش بحثاً يف كتاب الشيعة اإلمامية املطبوع يف باريس  1970بعنوان (اإلمام الثاين

عرش[[[.

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق ،ص .)Garcin de tassy, L’Islamisme (Paris) 1874 .223 :نشر
في باريس عام 1874م .وقد اعتمده المستشرق البريطاني دونالدسون عند تطرقه إلى عقيدة المهدي.
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق ،ص :223 :نشره في باريس عام  .1903تحت عنوان:
.)Blochet.ê, Le Messianisme dans L’hétérodoxie musalmane (Paris 1903

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق :ص.226 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.227 :
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فرنيس:
كليمونت هيوار (،)Cl. Huart
ٌّ

كتب بحثاً يف دائرة املعارف اإلسالمية بعنوان (اإلثنا عرشيّة) ،وقف فيه عىل عقيدة
املهدي املنتظر بأنَّه  )hojtnاختفى) وسيظهر يف آخر الزمان معلناً قيام الساعة فيمأل األرض
[[[
عدالً.

فرنيس:
لويس غاردي (،)Louis Gardi
ٌّ

كتاب بعنوان (أثر اإلسالم يف العقليّة العربيّة) تناول هذا املوضوع ضمن القسم
لديه
ٌ
الثالث من الكتاب تحت عنوان (إسالم واح ٌد أم أكرثُ) يف الفصل الثالث منه ،بعنوان (العوامل
الشيع ّية) وتعرض أيضاً فيه لعقائد الزيدية.
فرنيس تخصص يف املذاهب والفرق.
دومينيك سورديل ()Dominique Sourdel
ٌّ
يف كتابه (اإلسالم ،العقيدة  ..السياسة  ..الحضارة) جاء عىل ذكر عقيدة اإلمام الغائب،
بضمن عنوان (الحركة الشيعيّة)

جيمرت ومونو )Gimaret and G. Monnot(:
لهام دراس ٌة عن كتاب يف الفرق الدينية وقفا فيها عىل عقيدة املهدي[[[.

ٌ
رويس.
فلسطيني/
مسترشق
بنديل الجوزي:
ٌّ
ّ

عقد فصلني عن فرق االسامعلية والقرامطة فيهام عن عقيدة املهدي املنتظر اإلمام
كتاب له بعنوان (من تاريخ الحركات الفكريّة يف اإلسالم).
املحجوب ،يف
ٍ

ين:
وليم مونتغمري وات :بريطا ٌّ

كتب يف مجال الفلسفة وعلم الكالم والعقائد ،منها:

كتاب (العقائد اإلسالم ّية) و (الفلسفة وعلم الكالم) وخصص قسامً منها عن العقيدة
[[[ -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق :ص:
243 Cl. Huart (Ithna Ashariyya) in Encyclopedia of Islam (First Edition) - volume I.429 - 31.
[[[ -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق :ص:
228. Gimaret and G. Monnot. Livre des relgions et des sects (Peters - Unesco/ 1986).
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املهدويّة يف كتابه (الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي) يف الفصل التاسع منه (استقطاب املذهب
السني واملذهب الشيعي) والفصل السادس عرش بعنوان (تط ّور علم الكالم الشيعي).
ب  -يف كتاب (إعادة قراءة التش ّيع يف العراق–حفرياتٌ استرشاق ّيةٌ) لنخب ٍة من
املسترشقني ،لديه بحثان :األول بعنوان (التش ّيع يف العهد األموي) واآلخر (إعادة تقويم
التشيع يف العرص العبايس) تطرق فيهام ملدعي املهدوية ،وعن الشبه بني األفكار املسيحية
والعقيدة املهدوية.
ت  -يف كتابه (اإلسالم واندماج املجتمع) تطرق لذكر عقيدة اإلمام الغائب ،ضمن
عنوانٍ لقسمٍ منه (حركة الشيعة األوىل).

ين:
املسترشق املبرش امل ُ َب ّ
جل كانون أدوارد سيل ( :)Canon sellبريطا ٌّ
له إسهاماتٌ مبارش ٌة يف هذا الشأن منها:

كتابه املطبوع عنوانه (الشيعة االثنا عرشية)

[[[

ب  -وكتابه املهم اآلخر (عقيدة اإلسالم)
ح إىل اهتاممه وتخصصه يف الكتابة عن التشيع
ت  -وهناك مؤلَّف آخ ُر له يشري بوضو ٍ
بصور ٍة عا ّم ٍة ،وعن عقيدة املهدي املنتظر بصور ٍة خاص ٍة ،وهو بعنوان (The Cult of Ali
وقد يقصد املبرش سيل (عبادة عيل أو إعجاب الشيعة بعيل)[[[.
ث  -ويف دراسة له عن القرآن بعنوان (تدوين القرآن) فقد تطرق فيها بذات الشأن.

[[[

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق :ص .232 :عنوانه باإلنكليزيةRev Canon sell. Ithna Ashari� :
.)yya or The Twelver Shi’as (Madras 1923
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيّع واالستشراق :ص.232 :

[[[  -تفاصيل الدراسة باإلنكليزيّةCHRISTIAN LITERATURE SOCIETY. LONDON, MADRAS AND :
COLOMBO
CANON SELL, D.D., M.R.A.S. Fellow of the University of Madras CHRISTIAN LITERATURE
SOCIETY LONDON, MADRAS AND COLOMBO 1909.
ـ ترجمها للعربية :مالك مسلماني.
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ر ،دكتــو ٌر يف
دوايــت م .دونالدســون ( ،)Donaldson D.Mبريطــا ٌّ
ين ،مبــ ٌ
الالهــوت ،ودكتــور يف الفلســفة:
تناول هذا املوضوع يف كتابه املهم واملعروف (عقيدة الشيعة) ،الذي تضمن الباب
الحادي والعرشين منه (اإلمام الغائب املنتظر) ،وجاء فيه ذكر املهدي عند أهل السنة،
واملهدي عند الشيعة وعالمات مجيئ الدجال ،ونزول املسيح ،وأكمل يف الباب الثاين
والعرشين منه (سامراء مدينة أواخر األمئة) وجاء الباب الثالث والعرشون ليتمم بحثه يف
الباب الرابع والعرشين (وكالء اإلمام الغائب األربعة).

ين من أصلٍ
يهودي:
ٍّ
برنارد لويس ( ،)Bernard Lewisبريطا ٌّ

ألّف كتاباً مختصاً بعنوان( :أصول اإلسامعيليّة والفاطميّة والقرمطيّة) وكتب قسامً بعنوان
(فكرة املهدي) وحاول إرجاعها إىل أصو ٍل يهوديّ ٍة ،وبيان أصول فرقة اإلسامعيلية وارتباطها
باإلمام املستور .وكذلك لديه كتاب مستقل بعنوان( :فرقة الحشاشني) وهي فرق ٌة منشق ٌة عن
اإلسامعيليّة ،تضمن فيه مسألة مدعي املهدويّة.

أسكتلندي:
املسترشق الرحال جيمس فريزر (،)B. James Freser
ٌّ

كتب رحل ٌة يف خراسا ٌن نرشها يف لندن عام 1825م وتحدث فيها عن عدد من عقائد
ٌ
[[[
الشيعة ،ومنها (عقيدة مهدي يف عيون رحال إنكليزي) .

املسترشق األمرييك دوغالس كريم كرو (:)Douglas K. CROW
له بحثٌ مه ٌّم بعنوان (مقتل الحسني بن عيل واآلراء املبكرة لإلمامة) يف كتاب (إعادة
قراءة التشيع يف العراق–حفرياتٌ استرشاق ّيةٌ) لنخب ٍة من املسترشقني ،وتطرق يف بحثه عن
تقارب املسيح ّية واملهديّة وعن مدعي املهدويّة ومح ّمد بن الحنف ّية ،تحت عنوان (ابن
الحنف ّية ،اليسوع والقرآن).

أيرا م .البيدس ( ،)Ira M. Lapidusأمرييكٌّ:
كتاب له بعنوان (تاريخ املجتمعات اإلسالم ّية) ،جاء عىل وصف عقيدة املهدي
يف
ٍ
املنتظر ،يف قسمني منه ،حمال عنوانني (اإلسالم الشيعي) واآلخر (الجامعات اإلسالم ّية
ومجتمعات الرشق األوسط–الفرق الشيع ّية).
[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق ،ص .228 :عنوان الكتاب باإلنكليزيةJames Freser B. Journey :
.)into Khorasan (London 1825
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ٌ
رص:
كولن ترينر (،)Colin Turner
مسترشق أمري ٌّ
يك معا ٌ
تط ّرق للعقيدة املهدويّة يف كتابه (اإلسالم األسس) يف قسمني منه ،تحت عنوان (أزمة

الخالفة ومولد الشيعة) واآلخر ض ّمنه تحت عنوان (الرشيعة عند الشيعة) وربط العالقة
والشبه بني املهدوية ودور املسيح.

كتاب مه ٌّم يف هذا الباب (التش ّيع والتح ّول يف العرص الصفوي) ،يف الفصل الخامس
وله
ٌ

منه ضمن عنوان (عقيدتا االنتظار والرجعة عند اإلمام ّية) ،الذي تض َّمن محاو َر ع ّد ًة منها ما

الس ّنية حول املهدي) و (املهدي يف األحاديث الشيعيّة) وغريها.
َس َّم ُه (األحاديث ُّ

رص:
جون إل .إسبوزيتو ( ،)John L. Espositoأمرييكٌّ ،معا ٌ
جاء يف كتابه (مستقبل اإلسالم) عىل ذكر عقيدة املسلمني باملهدي املنتظر ضمن

ٍ
واحد) و (هل يستطيع التفرقة بني السني
عنوانني (السنة والشيعة–فرو ٌع متع ّدد ٌة لدينٍ
والشيعي؟).

ٌ
ين.
فيليب حتي:
مسترشق أمري ٌّ
يك من أصلٍ لبنا ٍّ
يف كتاب له كتبه باإلنكليزية ،عنوانه( :اإلسالم منهج حياة) كتب عن العقيدة املهدويّة،

وأنَّها متأثر ٌة بالعقائد اليهوديّة واملسيحيّة.

املسترشق ميلر (:)Miller
كتب بحثاً تناول فيه عقيدة املهدي بعنوان (التصوف الشيعي) نرشه يف مجلة عامل

اإلسالم.

[[[

بيرت فون سيفرس (:)Peter Von Sivers
كتب فصالً بعنوان( قرن النضال ضد الكولونيالية وأوهام املهدي املنتظر يف املغرب

والسودان) .وكان هذا جزءا ً من كتاب عنوانه( :اإلسالم والسياسة والحركات االجتامع ّية).

[[[  -ظ :ناجي ،عبد الجبار ،التشيع واالستشراق ،ص.Miller, William ‘’Shia mysticism’’ in Moslem World .243 :

42

المهدي المنتظر f

هولندي:
فان فلوتن (،)G. Van Vloten
ٌّ

كتب كتاباً كامالً خصصه مبا َس َّمها املعتقدات املهدية وعنوانه( :السيطرة العرب ّية
وفصل فيه محاو َر عديد ًة يف صلب
والتش ّيع واملعتقدات املهديّة يف ظل خالفة بني أمية) َّ
املوضوع ،من املسيح الدجال إىل نزول عيىس ،ومدعي املهدوية ،ونَق ََل األحاديث
وناقشها ،وأنَّها من آمال وأماين املسلمني الخيالية ،ومن التأثري اليهودي عىل املعتقدات
أقسام :األول :السيطرة
اإلسالمية وال س َّيام الشيعية منها ،وغريها .فالكتاب عبار ٌة عن ثالثة
ٍ
العرب ّية ،والثاين :التش ّيع ،والثالث :املعتقدات املهديّة.

ين:
مريسيا إلياد /مريتشا إلياده ( )Mircea Eliadeروما ٌّ

يف كتاب له بعنوان (تاريخ املعتقدات واألفكار الدين ّية) كتب يف الجزء الثالث من
الفصل الخامس والثالثني تحت عنوان (علو ٌم دينيّ ٌة وروحانيّ ٌة إسالميّةٌ) بضمن عنوانٍ
فرعي
ٍّ
(الشيعيّة والتأويل الباطني).

ين:
ألربت حوراين (،)Albert Hourani
إنكليزي من أصلٍ لبنا ٍّ
ٌّ

تطرق ألربت يف كتابه (تاريخ الشعوب العرب ّية) إىل ذكر عقيدة املهدي املنتظر ،وربطها
ح َم َل عنوانَ( :الخالفة).
مبقتل الحسني ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) وذلك ضمن فصل َ

ٌ
يل:
جفري (،)S.H.M
مسترشق أسرتا ٌّ

يف كتابه (أصول التشيع اإلسالمي وتطوره املبكر) تط ّرق إىل مدعي املهدوية يف الفصل
الحادي عرش منه تحت عنوان (عقيدة اإلمامة).
ري من املؤلفات للمسترشقني بهذا الشأن والخصوص ،ال ميكن ذكرها هنا
وهناك كث ٌ
جميعاً ،لطول املقام فيها ،ولقد تم ذكر األهم منها فقط.

المطلب الثاني
المهدوية
مناهج المستشرقين في العقيدة
ّ

عبت عن رؤية االسترشاق
ويُقصد باملناهج هنا يف هذه الدراسة الطريقة أو الطرق التي َّ
لعقيدة املهدي املنتظر ،وهو أم ٌر يحتاج إىل تحليلٍ ودراس ٍة ،إذ إ َّن املسترشقني مل يكونوا
متطابقني يف الرؤية لهذه العقيدة.

عب عنه باالصطالح :الطريق املؤدي إىل الكشف عن الحقيقة يف العلوم،
فاملنهج يُ َّ
بواسطة طائف ٍة من القواعد العامة تهيمن عىل سري العقل وتحدد عملياته حتى يصل إىل نتيجة
مطلوبة[[[ .لك ْن أغلب املسترشقني مل تكن طرائقهم واضح ًة وبيّن ًة –عىل ما سيتضح  -بل
يف بعض األحيان ،هذه التي تسمى مناهج ،يكتنفها الغموض والتشويش ،أو أنها ال تستند
إىل دليلٍ
ري بيّن ٍة ،وال تصلح ألن تبني حقيق ًة من الحقائق،
علمي رصي ٍ
ري واضح ٍة وغ ُ
ح ،فهي غ ُ
ٍّ

وإ ْن كانت ت ُع ُّد حقيق ًة بالنسبة لهم(( .ومع غياب الدليل يكون غياب املنهج ،فاملنهج يراد

به الدليلية بنح ٍو ما ،فكام أ َّن الدليل هو الطريق الواضح إلثبات امل ّدعى فكذلك املنهج.

ج))[[[.
ومعنى كون اإلنسان يُفتي أو ي ّدعي بدون دليلٍ هو أنّه بدون منه ٍ

ي ُّسون أصل العقيدة
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنهم عندما يريدون أ ْن يشككوا أو ينفوا ،إنَّ ا َ َ
املهدوية بحد ذاتها ،حتى وإ ْن كان نقدهم وتشكيكهم موجهاً إىل طائف ٍة بعينها من طوائف

املسلمني ،فإنَّهم يقصدون املساس والتشكيك بأصل العقيدة اإلسالم ّية املشرتكة .هذا إذا
ملسائل عموميّ ٍة يف عقيدة املهدي املنتظر ،مثالً كقولهم
َ
كان نقدهم وتشكيكهم ونفيهم

جهاً
(عدم وجود أحاديث تدعم هذه العقيدة) فال يرض وال يهم إ ْن كان رأيهم ونقدهم مو ّ

صوب طائف ٍة أو فرق ٍة من فرق املسلمني التي تعتقد وتشرتك بأصل الفكرة والعقيدة مع باقي
َ
الفرق والطوائف األخرى ،حينها س ُينظر إىل النقد أو النفي والتشكيك من املسترشقني بأنَّه

متوج ٌه إىل هذا املشرتك األصل ،ال إىل تلك الطائفة أو الفرقة ،أما إذا عرفنا بأ َّن ذلك النقد
[[[  -ظ :بدوي ،عبد الرحمن ،مناهج البحث العلمي :ص.5 :
[[[  -الحيدري ،سيد كمال ،مناهج تفسير القرآن :ص.25 :
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مختلف.
والتشكيك والنفي يخص تفاصيل وجزئيات تختص بها طائف ٌة أو فرق ٌة مع ّينةٌ ،فاألمر
ٌ
وهنا نقف عند جمل ٍة من األساليب أو السامت التي يشرتك فيها املسترشقون يف نظرتهم إىل
االعتقاد باملهدي املنتظر:

أوالً – أنهم جعلوا االعتقاد باملهدي املنتظر من مختصات الشيعة(( ،فهو مرتب ٌ
ط برجعة

اإلمام الغائب  ...لكن هذه الرجعة صارت معتقدا ً خاصاً باملذهب الشيعي وحده))[[[ ،وال

يوجد أح ٌد يؤمن ويعتقد بها غريهم ،لذا ال تجد ذكرا ً لهذه العقيدة يف مؤلفات املسترشقني

وكتاباتهم ،إال عندما يكتبون عن الشيعة ،وال سيَّام الشيعة اإلمامية كام ظهر جليّاً يف املطلب
السابق عند ذكر قامئ ٍة مبؤلفاتهم ودراساتهم حول املهدي املنتظر.
إذا ً وبحسب ما ترشَّ ح من كتاباتهم فهي مقرتن ٌة بعقائد الطائفة الشيعية وأصولها ،دون

غريهم من الطوائف واملشارب اإلسالميّة .وإذا كان هناك نق ٌد عىل متبيَّنات هذه العقيدة
صوب تلك الطائفة ،ألنها هي املعنية بذلك.
وتفرعاتها وما يرتبط بها وم ّدعيها ،فهو يتوجه
َ

ٌ
ومثال لذلك بال حرصٍ ،قولهم أ َّن الشيعة وضعوا ألنفسهم مبدأ (الزعيم األوحد fuhror

املهدي)
 )- prinzipوأطلقوه عىل كل من كان عندهم موضع عبادة األبطال ،أي (اإلمام
ّ

[[[

وقال آخر :ميكن القول إ َّن الشيعة احتكرت فكرة املهدي ملصلحة خالفة عيل ،عضو عائلة

النبي وأوالده[[[ ،وبذلك مصادر ٌة واضح ٌة للمطلوب ،إلثبات عدم وجود العقيدة املهدويّة
خاص ٍة منهم ،حتى ال يتم النقاش بعدها يف التفاصيل
عند املسلمني وجعلها من عقائد فئ ٍة
ّ
األخرى ،كوجوده من عدمه ،وحياته ووالدته من عدمها ،وانتظاره وتهيؤ أفراد األمة ملقدمه
وخروجه ،بل ونرصته يف مهمته العظيمة ليمأل األرض قسطاً وعدالً ،عىل ح ٍّد سوا ٍء من

[[[  -غاردي ،لويس ،أثر اإلسالم في العقلية العربية ،ص.224
[[[  -ظ :نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم ،ص .217وينظر :فان إس ،جوزيف ،التوحيد والنبوة
والقرآن في حوار المسيحية واإلسالم  ،ص  .38عنوان الكتاب األصل هو( :المسيحية وديانات العالم – (�Chris
 tentum und Weltreligionenتأليف البرفيسور هانس كونغ  Hans Kungوجوزيف فان آس وآخرين .وأصل
هذا الكتاب ،إحدى ندوات الحوار التي نظمتها جامعة توبنجن بألمانيا الغربية ما بين عام 1982م – 1984م بين أحد
أشهر مستشرقي ألمانيا المعاصرين مع أحد أشهر رجال الكنيسة الكاثوليكية (هانس كونغ) ونشر هذا الكتاب دار بيبر
(( Piperللنشر بمدينة ميونخ بألمانيا االتحادية سنة 1984م وطبع في فيينا ،وقد عرضه لنا مع َّرباً ألهم ما ورد في النص
األصلي الدكتور السيد محمد هاشم ،بعنوان :التوحيد والنب ّوة والقرآن في حوار المسيحيّة واإلسالم.
[[[  -ظ :ماسي ،هنري ،كتاب اإلسالم :ص.199 :
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القائلني بوجوده وأنَّه مولو ٌد اآلن ،أو أنه سوف يول ُد بعد .و ِم ْن ث َ َّم سوف يتم نفي وإقصاء كل

ما يرتبط باملسألة املهدوية.

ويزاد عىل ذلك أ َّن نسبة العقيدة املهدوية إىل طائفة الشيعة فقط ،ميكن تفسريها بأنّها

محاول ٌة من بعض املسترشقني إلثبات االختالف بني فرق املسلمني وتعميقه يف مشاعر

أتباع الفرق والطوائف اإلسالميّة.

ثانياً  -إنكار كل ما يخالف العقل (الجمعي) وال سيَّام األمور املرتبطة بالغيبيات –وإ ْن
ِ
ٍ
وجهات نظ ٍر شخص ّي ٍة تتبع طبيعة الثقافة
إشكاالت عقل ّي ٍة هو يف الحقيقة
كان ما يظنونه من
الذاتية  -ومنهج اإلنكار والتشكيك للقضية املهدوية ،متث ََّل يف إنكار الحقائق الواضحة

والجلية يف العقيدة املهدوية لدى املسلمني ،بحيث جعلوها بأ ْن ال وجود وال أصل وال

حتى إشارة لها ،يف القرآن وال يف السنة الرشيفة ،ولعل من الواضح أ َّن مناهج املسترشقني

عموماً هي اعتامدهم عىل العقل واالستدالل العقيل ،ف ُه ْم يؤمنون مبا يقبله العقل ،إلميانهم
باملادة والحس أكرث من الغيب واملاورائيات ،وأما ما ينكره الحس فال يؤمنون به ،ومن
األمور التي ا َّدعوا عدم قبول العقل لها ،هي مسألة اإلميان بوجود اإلمام الذي يخرج آخر

الزمان سوا ًء أكان موجودا ً مولودا ً وقد غاب ثم يظهر ،أم إنه يُولد يف آخر الزمان ليحقق العدل
اإللهي املوعود ،فإنكار ذلك الستحالة تحققه عقالً من وجهة نظرهم.

فتُع ُّد هذه املسألة من املستحيالت بزعمهم ،وقالوا أنّها من املختلقات وأنّها ال يوجد

لها ارتبا ٌ
تاريخي بكل الوقائع الغابرة يف التاريخ أو التي ستقع الحقاً[[[.
ط
ٌّ

وقد أخضعوا هذه القضية إىل العقل الغريب والبيئة الغربية التي ترتبط بالفلسفة املادية
وإنكار الغيبيات ،والتشكيك فيها ،و ِم ْن ث َ َّم إنكار ورو ِد أحاديثَ صحيح ٍة عن النبي يف هذه

العقيدة ،وقالوا إنَّها من أماين وأوهام املسلمني أنفسهم ،وال سيَّام الشيعة منهمُ ،ي ّنون بها
آمالهم بالخالص من الظلم والطغيان الذي يجري يف هذه الدنيا ،فمن ((املحتمل ج ّدا ً أ َّن

الفشل الظاهر الذي أصاب اململكة اإلسالمية يف توطيد أركان العدل والتساوي عىل زمن

دولة األمويني (132 - 41هـ) كان من األسباب لظهور فكرة املهدي آخر الزمان  ...ومام
[[[  -يراجع كتاب ميرسيا إلياد ،بعنوان (تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية) ص .136 :وكذا كتاب أنتوني نتنج بعنوان:
(العرب ،انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم) :ص .217 :وكتاب جولد تسيهر ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.196 :
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[هو] جدير باملالحظة أ َّن استعامل هذا املصطلح [املهدي املنتظر] َس َب َق تدوي َن الحديث
بنحو مائتَ ْي سن ٍة ،وهي فرت ٌة كافي ٌة لتَبل ُور فكرة املهدي واتخاذها شكالً قطعيّاً))[[[.
منهج اتخذه بعضهم ،وهو ترديد املسترشقني
ثالثاً ( -منهج اجرتار اآلراء واألفكار) :هو
ٌ

ٍ
لبعض وإعادة صداها ،وإ ْن كانت خاطئ ًة ُمجانب ًة للصواب ،ومثاله
آلراء وتفسريات بعضهم

قضية تأثر املسلمني باألديان األخرى ،كام نلح ُ
نصاً
ظ املسترشق غولد تسيهر عندما ينقل ّ

بالفكرة واملضمون عن (فلهاوزن) بعدما ذكر األخري يف كتابه (أحزاب املعارضة الدين ّية
والسياسيّة)[[[ قوله ((وفكرة الرجعة[[[ ذاتها ليست من وضع الشيعة أو من عقائدهم التي

اختصوا بها ،ويحتمل أ ْن تكون قد ترسبت إىل اإلسالم عن طريق املؤثرات اليهوديّة
واملسيحيّة))[[[ فيؤيده ( تسيهر) معتقدا ً أ َّن اإلسالم واملسلمني تأثروا بالعقائد اليهوديّة
واملسيح ّية ،مرددا ً
الرأي ذاته ،بقوله(( :فعند اليهود والنصارى أ َّن النبي إيليا قد ُرفع إىل
َ

السامء ،وأنَّه ال ب ّد أ ْن يعود إىل األرض يف آخر الزمان إلقامة دعائم الحق والعدل))[[[،
ٍ
مجاف
وإ َّن الفكرة املهدية ترجع يف أصلها إىل العنارص اليهوديّة واملسيح ّية[[[ .وهذا كالم
للحقيقة وليس كذلك بالضبط –كام سيتضح الحقاً– ألن األديان ،املسيحية واليهودية

واإلسالمية مصدرها واح ٌد ،فال ب َّد من تشابه عقائدها ومفرداتها وتفاصيلها ،وهذه الالبُ ِّدية

متأتية بوصفها صدرت من مصدر الترشيع الواحد وهو الله تعاىل ،فال غرابة من هذا التشابه،
وليس كل ديان ٍة متأثر ٍة باألخرى كام يحلو لهم أ ْن يس ُّموه (تأثرا ً).
وشبي ٌه بهذا الرأي –رأي غولد تسيهر  -ر َّدده وتأثر به املسترشق مونتغمري وات[[[ وبذلك
[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.231 :
[[[  -يراجع :فلهاوزن ،يليوس ،أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر اإلسالم الخوارج والشيعة ،الصفحات
 254 - 234تحت عنوان :العالقة بين الشيعة وبعض ال ِف َرق اليهوديّة.
[[[  -هذا خل ٌ
ط بين الرجعة عند الشيعة اإلمامية والتي تعني رجوع الحياة لعدد من األموات وبين العقيدة المهدوية،
وهنا عند ذكره الرجعة ،يقصد بها العقيدة المهدوية.
[[[  -تسيهر ،غولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.192 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.192 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.195 :

[[[  -ظ :وات ،مونتغمري ،إعادة تقويم التشيع في العصر العباسي ،بحثٌ ضمن كتاب :إعادة التشيع في العراق،
حفرياتٌ إستشراقيّة ،لنخب ٍة من المستشرقين ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي :ص.132 :
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أيضاً ر َّد َد ما يتناغم وهذا الرأي ،املسترشق (آدم متز) يف كتابه الحضارة اإلسالمية ،بأ َّن

الرجعة –ويقصد بها العقيدة املهدوية– توجد يف مذاهب الغنوصيني واملسيحيني[[[.

رأي
رابعاً  -املنهج أو األسلوب املوضوعي ،وال أعني باملوضوعيّة ،هو القول برتجيح ٍ

عىل آخر ،ولكن املوضوعية هنا تعني الحياد بالنقل وعدم التجني باآلراء وإطالق األحكام
الجزافية والفتاوى البحثية غري الصحيحة ،وعدم تحميل النصوص فوق ما ال تحتمل ،فعىل
سبيل املثال نجد بعضاً منهم يقوم بنقل النصوص والحقيقة كام هي بدون زياد ٍة أو نقيص ٍة

تالعب أو
أي
ٍ
تُو ِه ُم القارئ املتلقي ،فينقل الصورة كام هي للمتلقي –الغريب خاص ًة  -بدون ِّ
كذب أو تزوي ٍر للحقيقة األصلية ،وإ ْن أعطى رأياً أو
متوي ٍه .أو يعطي رأياً لكن بدون تلفيقٍ أو
ٍ
أل يكون لجه ٍة عىل حساب جه ٍة أخرى والتعامل
رأي دون آخر ،فاملهم أنه يجب َّ
انحاز إىل ٍ

مع الرأي الحيادي نفسه ،من غري الركون إىل التلفيق والتزوير يف الحقائق.

فحينام يأيت املسترشق (بيرت هاينه) بيش ٍء من اإلنصاف واملوضوعية ليقرر :أ َّن فكرة

ِّص ،كام هي موجود ٌة يف اإلسالم الشيعي ،هي ليست
ظهور املهدي عىل أنه منق ٌذ ومخل ٌ

غريب ًة عىل اإلسالم السني ،وكثريا ً ما يُشار إىل املنقذ املنتظر يف السنة النبويّة رصاحةً ،وينقل
ني نبويني[[[.
نص ِ
من ذلك َّ

كل ما يؤمن به املذهب الشيعي من تفاصيل يف
بالتأكيد (بيرت هاينه) ال يعني هنا أ َّن َّ

القض ّية املهدوية ،كذلك أيضاَ يؤمن به الطرف أو املذهب السني بالتحديد ،وإنَّ ا الواضح

يُراد منه وجود أصل العقيدة واملشرتكات فيها.

وهكذا كام هو الظاهر من طرح (هاينس هامل) املسترشق األملاين املعارص عندما

ٍ
ج عن اإلطار اإلسالمي بقوله:
يتحدث عن مفهوم الخالص بأنَّه ال ينبع من
موروث خار ٍ

((فالشيعة ،شأنها شأن اإلسالم السني ،ال تعرف الخطيئة البدئية أو الخطيئة املوروثة ،أي ال
تؤمن كاملسيحية بأ َّن اإلنسان يولد خاطئاً ،وهي بالتايل [ ِم ْن ث َ َّم] ال تعرف مفهوم (الخالص)
[[[  -ظ :متز ،آدم ،الحضارة اإلسالمية ،ج ،1ص.125 :

المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج
[[[  -ظ :هاينه ،بيتر ،اإلسالم :ص  228 - 227فينقل النصيين (يخرج في آخر أمتي
ّ
األرض نباتها ،ويعطي المال صحاحاً يحثي المال حثياً وال يعدُّه ،وتكثر الماشية ،وتعظم األمة) والنص الثاني (ال
تقوم الساعة حتى تمتلئ األرض ظلماً وعدواناً ،ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يمألها قسطاً وعدالً كما
ملئت ظلماً وعدواناً).
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وتفاصيل
ُ
وال يوجد يف علم املصطلحات اإلسالمية كلم ٌة مناسب ٌة له))[[[ .لكن هناك معتقداتٌ

غائب
خاص ٌة عند الشيعة تختلف عن سائر املسلمني ،وأ َّن اإلمام الثاين عرش لديهم موجو ٌد
ّ
ٌ
أي لحظ ٍة،
ٍّ
ومتخف يف مكانٍ ما ،وال أحد يعرف ساعة عودته املظفرة ولكن يجب توقعها يف ِّ
وإنَّها ليست مصادف ًة أ ْن يحمل اإلمام الثاين عرش اس َم (مح ّمد) فهو يأيت ليكمل رسالة جده
النبي بحسب التسلسل الذهبي لألمئة واحدا ً بعد اآلخر وهو الذي يحمل االسم نفسه[[[.

إىل أ ْن يقول(( :فاالعتقاد مبجيئ ٍ
منقذ ومجد ٍد لإلسالم يسمى املهدي موجو ٌد ال فقط

رش يف جميع أرجاء العامل اإلسالمي لكن فكرة انتظار املهدي ال
لدى الشيعة ،بل هو منت ٌ
تتخذ عند السنة مثل هذه املكانة املركزية ،بل إ َّن التصورات املرتبطة بذلك تتخذ عند
الشيعة فقط أشكاالً منوذجي ًة مح ّدد ًة متاماً)) [[[.وهكذا لويس غاردي عندما يقول :هناك

خاص ٌة تسبق يوم القيامة والدينونة ،فقط لألولياء والعادلني ،والتي تنفتح وتزدهر يف
مرحل ٌة
ّ
(عودة املسيح) تحت قيادة املهدي املنتظر .سيكون ذلك هو عهد العادلني املصلحني يف
األرض ،قبل االنعدام الكبري والفناء يف نهاية العامل ،والقيامة العامة[[[.

(غائب) لكنه مل ميت أبدا ً.
وهكذا عندما ينقل أيضاً آراء اإلمامية وعقيدتهم بظهوره(( :إنَّه
ٌ

فاالعتقاد اإلمامي يؤمن ببقائه حيّاً يف الخفاء ،ويأمل رجعته وينتظرها .فهو الذي سيكون

الربهان األعظم ،املهدي /الراشد /آلخر عمر العامل (وايل الزمان) .والذي سيمأل األرض
عدالً ،عند الرجعة األلفية للمسيح ،قبل أ ْن تقوم القيامة .فغيابه وهو مي ّدد انتظار املخلصني،
إمام .وهكذا يظل (محمد
إنَّ ا (مي ّدد) يوم العامل األخري .أل ّن األمة ال ميكنها أ ْن تعيش بال ٍ
حقيقي))[[[.
ري منظورٍ ،لكنه حضو ٌر
املهدي) حيّاً وحارضا ً حضورا ً غ َ
ٌّ

ين ذو األصل اليهودي ،والذي مل تكن كتاباته منصف ًة بعض األحيان،
برنارد لويس ،الربيطا ُّ
[[[  -هالم ،هاينس ،الشيعة :ص.51 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.53 :
[[[  -هالم ،هاينس ،كتاب الشيعة ،ص.53 :
[[[  -ظ :غاردي ،لويس ،أثر اإلسالم في العقليّة العربيّة :ص.224 :
[[[  -غاردي ،لويس ،أثر اإلسالم في العقليّة العربيّة :ص.227 :
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قد يكون من املوضوعية أ ْن يكتب عن استمرار توارث إمامة األمئة –أعني الوراثة اإلله ّية

[[[

ال الفقهيّة  -وتخفيف شدة الوطء للخالف العقيم بني السنة والشيعة ،قائالً باستمرار خط
اإلمامة(( :حتى اإلمام الثاين عرش الذي اختفى  -عام 873م  -وما يزال اإلمام املنتظر

أو املهدي الذي يؤمن به أغلبية الشيعة وهم ميثلون الخط األكرث اعتداالً يف املذهب،
وإ َّن خالفاتهم مع السنة محدود ٌة ج ّدا ً وتقترص عىل ٍ
نقاط قليل ٍة يف الرشيعة ،وأصبحت يف

السنوات الالحقة أقل أهميّة))[[[.

لكن يا ت ُرى هل مجر ُد النقل بالنص فقط ،يُع ُّد من الحيادية واملوضوعية؟ كام فعل

توماس آرنولد عندما ينقل حديثاً أو حديثني عن النبي األكرم بشأن املهدي املنتظر يف كتابه
ٍ
وموقف
(الخالفة)[[[ .إ َّن النقل بالنص قد يعزز اإلميان بالقضية ولكنه يبقى بحاج ٍة إىل دعمٍ
ح ،لرتجيح اإلميان باملسألة عىل الشبهات والشكوك التي أُثريت حولها .وكذلك يبقى
واض ٍ

ٍ
تزييف وبال دعمٍ وتأييد ،نعم لو نقل رأياً سلبيّاً
يف الحيادية أ ْن ينقل الباحث عقيدة اآلخر بال
وجب أ ْن ينقل الرد والدفاع عن معتنقي ذلك الرأي امل ُنتقَد.
عن جه ٍة مناوئ ٍة لذلك الرأي
َ

[[[ َ ﴿ -و َورِثَ ُسلَي َٰم ُن دَا ُودَ﴾ النمل 16 :وقوله تعالى﴿ :فَ َهب لِي ِمن لَّد َ
ُوب﴾ مريم:
ُنك َولِيّٗا يَ ِرث ُ ِني َويَرِثُ ِمن َءا ِل يَعق َ
ي َّٰ
 ﴿ .6 - 5ولَقَد كَتَب َنا ِفي ٱل َّزبُو ِر ِمن بَ ِ
حونَ﴾ األنبياء.105 :
عد ٱلذِّك ِر أَ َّن ٱألَ َ
رض يَ ِرث ُ َها ِع َبا ِد َ
ٱلصلِ ُ
[[[  -لويس ،برنارد ،فرقة الحشاشين :ص.39 :
[[[  -ظ :آرنولد ،توماس ،الخالفة.46 :

املهدي املنتظر
املبحث الثاين :التمذهب يف عقيدة
ّ
املطلب األول :األسباب والدوافع
املهدي
املطلب الثاين :العوامل واملنطلقات التي أدّت إىل نشأة انتظار
ّ

المبحث الثاني

2

التمذهب في عقيدة المهدي المنتظر

المطلب األول:
األسباب والدوافع

املهدي
السؤال هنا :ما الذي يجعل هذا العدد الهائل من املسترشقني يكتبون حول
ّ
املنتظر ،ويقيمون الدراسات واملؤمترات لذلك؟ ما الذي يجعل هؤالء العلامء من الغرب
يخصصون االهتامم مبثل هذا املوضوع؟ ولِ َم ال نكتب نحن أهل الرشق واملسلمني مثلهم،
مبثل هذه التفاصيل الواسعة واإلسهاب الطويل والبحث املتشعب؟
ما األسباب والدوافع التي حفّزت تلك الثُّلة من العلامء املخصتني إىل خوض غامر
وتفاصيل عقائديّ ٍة دقيق ٍة قد ال يدركها حتى بعض معتنقيها،
َ
الكتابة عن عقائد األديان األخرى
من هنا ميكن التكهن ببعض ما يجول يف خاطر البحث من أسباب ودوافع ،إال إنها –
األسباب والدوافع  -أيضاً تشبه إىل ح ٍّد ما دوافعهم وأهدافهم يف الكتابة عن اإلسالم والقرآن
وعن نبي اإلسالم عموماً:
 - 1الدافع العقائدي:
قد يكون من الدوافع التي جعلت املسترشقني يخوضون يف هذا الكم الهائل الضخم يف
ديني ،ألن املسترشقني هم
كتابتهم عن العقيدة املهدوية وما تعلق بها ،هو داف ٌع
ٌّ
عقائديٌّ ،
أناس
ليسوا ملحدين ِّ
بأي نو ٍع من اإللحاد ،ال اإللحاد باملعنى األعم وال األخص ،وإنَّ ا هم ٌ
بحسب ما تغذَّى من موائد أديانهم وعقائدهم.
كل
مؤمنونٌّ ،
ِ
وإذا ما عرفنا أ َّن تواريخ األديان تزخر بفكرة املنقذ واملخلِّص وامل ُ ْنجي والفداء
واملستقبل السعيد من الديانة اليهودية واملسيحية وغريها من النحل وامللل األخرى غري
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الرسمية أو غري اإللهية الساموية ،كالوثنية وغريها ،وأنَّها مسأل ٌة عقديّ ٌة دين ّيةٌ ،كان من الطبيعي
ومسائل دين ّي ٍة أخرى.
َ
أ ْن يتصدوا للبحث والتنقيب ،كام حدث مع قضايا
وكذلك ال ننىس الجانب التبشريي الذي سارت عليه األجيال من الرهبان واألجيال من
املسترشقني ،إذ ذهب املسترشق (رودي بارت) إىل أ َّن الهدف الرئيس من جهود املسترشقني
يف بدايات االسترشاق يف القرن الثاين عرش امليالدي ويف القرون التالية له هو التبشري[[[.
وع ّرفه (باريت) بأنَّه :إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم ،واجتذابهم إىل الدين
املسيحي ،أو مبا يسمى بتعليم الدين املسيحي ونرشه[[[.
وقد كشفت مصاد ُر ع ّد ٌة إلحصائيات بتزايد أعداد املبرشين يف العامل والحركات
مثيل ،وتؤكد بأنَّه ت َّم تنصري
التبشريية يف السنوات األخرية بصور ٍة مروع ٍة ومذهل ٍة مل يسبق لها ٌ
مبش مز َّودين
خمسة ماليني مسلم يف أندونيسيا –أكرب دولة إسالميّة– بواسطة ستني ألف ِّ ٍ
بامل ُ َؤن واملال والسفن[[[.
ومن الواضح وبال إشكال أ َّن مسألة املهدي املنتظر هي من صميم الحركة التبشريية –
التبشري بإيجاد بديلها  -حتى وإ ْن مل يرصحوا باإلسم ،إذا ما عرفنا أ َّن من أبجديات الالهوت
املسيحي هي عقيدة الخالص وأ َّن املخلِّص وامل ُ ْنجي والفادي الوحيد يف هذه الدنيا هو
السيد املسيح وال يوجد غريه ،كذلك عند اطالعهم عىل األحاديث املعتربة عند عموم
املسلمني التي تؤكد بأ َّن النبي عيىس هو الذي يصيل خلف املهدي املنتظر ،فال َّ
شك وال
شبه َة من باب أوىل أ ْن يحاولوا نفي هذه العقيدة وإحالل أخرى مكانها ،أو إثبات بطالنها أو
إثبات أنها مام كان لعقائد املسيحيني بنزول املسيح لخالص العامل ،وقد انتزعها واقتبسها
املسلمون.
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بإقامة
َّ
كذلك لو تتبعنا املقارنة واملوا َءمة بني تبشري النبي محمد
العدل اإللهي عىل يد املهدي املنتظر ،فيمأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ُملئت ظلامً
[[[ (( -التبشير :من البشرى والبشارة ،واصطالحاً يستعمل مصطلح التبشير على تلك الحملة التي تولتها الصليبية
في ما يسمى بتعليم الدين المسيحي ونشره)) ديدات ،أحمد ،كتاب حوا ٌر مع مبشِّ رٍ :ص.11 :

[[[  -ظ :بارت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية (المستشرقون األلمان منذ تيودور
نولدكه) :ص.14 :
[[[  -ديدات ،أحمد ،كتاب حوار مع مبشر :ص.17 :
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وجورا ً ،وتبشري السيد املسيح مبا يُعرف (البارقليط  - Parakletonالْ ُم َع ِّزي) ما جاء يف إنجيل
يوحنا ((حيث وردت كلمة باراقليط  ،paraklhtonحرف ّياً باراكليتوس  ،Parakltos -يف
س يوحنا
العهد الجديد وبالتحديد يف اإلنجيل بحسب القديس يوحنا والرسالة األوىل للقدي 
مرات فقط ،أربع م ّر ٍ
ٍ
ات يف اإلنجيل ومر ًة واحد ًة يف رسالته األوىل .ومل ترد ثاني ًة يف
خمس
بقية العهد الجديد))[[[.
ٍ
ُب
فجاء ذكره يف عدة
ظروف من العهد الجديد منها املذكور يف إنجيل يوحناَ (( :وأَنَا أَطْل ُ
ب َف ُي ْع ِطيك ُْم ُم َع ِّزيًا آخَر لِ َي ْمك َ
يع الْ َعال َُم
ِم َن األَ ِ
ُث َم َعك ُْم إىل األَبَ ِد ُر ُ
ح ِّق الَّ ِذي الَ يَ ْس َت ِط ُ
وح الْ َ
أَنْ يَ ْق َبلَهُ ألَنَّهُ الَ يَ َرا ُه َوالَ يَ ْع ِر ُفهُ َوأَ َّما أَنْ ُت ْم َف َت ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َعك ُْم َويَكُونُ ِفيك ُْم .الَ أَتْ ُركُك ُْم
يَ َتا َمى .إِ ِّ
آت إِلَ ْيك ُْم))[[[.
ن ِ
وهنا يف هذا التبشري قد يُعنى به املهدي املنتظر عىل وج ٍه من الوجوه ،ال الرسول مح ّمد
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) كام هو املشهور من تفسري كلمة البارقليط[[[* عند املسلمني ((ويف
َّ
هذا املضامر تقول دائرة املعارف الفرنسية الكبرية يف جزئها  /23ص  4174عند رشحها
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) هو مؤسس الدين اإلسالمي [هو رسول اإلسالم وليس
َّ
لكلمة محمد
مؤسس اإلسالم] ومبعوث الله وخاتم األنبياء وجاءت كلمة محمد من الحمد واشتقاقها
ح َم ُد الذي هو معنى التمجيد والتجليل .ومن الصدف العجيبة أ َّن هناك اسامً
ح َم َد يَ ْ
من َ
خ َر مشت ّقاً من الحمد وهو مرادف للفظ (محمد) وهو كلمة (أحمد) التي يغلب عىل الظن
آ َ
أ َّن املسيحيني يف الجزيرة العربية كانوا يستعملونها مكان فارقليط .وأحمد معناه املحمود
كثريا ً واملحرتم ج ّدا ً وهو ترجمة لكلمة (بريكلتيوس) التي أخطأوا فوضعوا مكانها كلمة
باركليتوس))[[[.
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) جاء
َّ
أل َّن الترصيح يف القرآن الكريم بالبشارة للرسول محمد
يس ٱب ُن َمريَ َم يَٰ َب ِن ٓي إِ َٰٓ
ن َر ُس ُ
يل إِ ِّ
برصاح ٍة ال باإلشارة فقط لقوله تعاىل ﴿ َوإِذ ق َ
ول
رس ِء َ
َال ِع َ
اب
[[[  -القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل ت َ َن ّبأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .155موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع:
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
.st - takla
[[[  -إنجيل يوحنا اإلصحاح .18 - 16 /14

ٍ
المهدي المنتظر.
مبحث الحقٍ بالتفصيل عن مفهوم البارقليط وارتباطه بعصر
[[[  -سيأتي في
ّ
[[[  -موقع األبحاث العقائدية ،الشبكة العنكبوتية اإلنترنت.
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أت ِمن بَع ِدي ٱس ُمهُ أَح َمدُ ﴾
صدِّ قٗا ل َِّم بَ َ
شا ِب َر ُسولٖ يَ ِ
ٱللَّ ِه إِلَيكُم ُّم َ
ني يَدَ َّ
ي ِم َن ٱل َّتو َرىٰ ِة َو ُم َب ِّ َ
فهو وإ ْن مل يكن يعني به بالذات للتبشري مبخلِّص آخر الزمان املهدي املنتظر؛ فهو
نبي آخر الزمان سيبرش مبنقذ ومخلِّص آخر الزمان ،ما ورد
متض ِّمن لذلك باعتبار أ َّن َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)(( :لَ ْو ل َْم يَ ْب َق ِم َن الدَّ ْه ِر إِالَّ يَ ْو ٌم لَ َب َع َ
جالً ِم ْن أَ ْهلِ بيتي
َّ
عنه
ث اللَّهُ َر ُ
ت َج ْو ًرا))[[[.
َيْلؤأهَا عَدْ الً ك ََم ُملِ َئ ْ
[[[

وهذا املعنى وهذا التفسري املطلوب إثباته هنا ،تحملُه النصوص بداللتها ويتفق
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) وال سيَّام إذا ما عرفنا أ َّن رواد
َّ
باألساس مع مهمة الرسول األكرم
التبشري املسيحي يحاولون إبعاد هذا التفسري ،أي ما فرسه املسلمون (البارقليط) بالنبي
ح؟)
أحمد كام جاء يف
ٍ
اب امل ُق ّدس َع ْن نَب ٍِّي آ َ
خ َر يَ ِ
أت بَ ْع َد امل َِسي ِ
كتاب عنوانهَ ( :ه ْل ت َ َنبّأَ ال ِكتَ ُ
محاوالً يف هذا الكتاب ،الرد عىل املسلمني بكل ما أويت من (فَ ْذلَكَة) بحثيّ ٍة جدليّ ٍة ،وأ َّن
املسلمني تص ّوروا ،أو هكذا أرادوا أ ْن يتص ّوروا ،أو يُص ّوروا ألنفسهم ولغريهم ،أ َّن الباراقليط
نبي
ٌّ
مشتق لغويّاً منالحمد ويعني (الحامد) املحمود أو املمدوح أو امل ُم َّ
جد ،ويُشري إىل ٍّ
يشتق اسمه من الحمد ،وأ َّن ما أطلقه املسيح من صفات عىل الباراقليط هي صفات هذا
النبي وتشري إىل أعامله ورشيعته وما شهد به املسيح عنه!! .وتخيلهم أ َّن الباراقليط الذي
حة مزاعمهم وقالوا أ َّن البارقليط هو ترجم ٌة له ويشري إىل ذلك
ج ٌة عىل ص ّ
ُو ِع َد مبجيئه ،ح ّ
النبي املوعود!! ونقول لهم إ َّن الروح القدس مل يحل عىل التالميذ إال بعد هذا الوعد الذي
[[[
وعدهم به ال قبله.
وكذلك مام ورد يف هذا الكتاب للرد عىل املسلمني ،قال :بأ َّن املسلمني متأثرون مبا
كل العلامء املسيحيني
َس َّم ُه الكتاب امل ّزيف واملدعو زو ًرا بإنجيل (برنابا) والذي أكّد زيفه ّ
وبعض ال ُكتَّاب من األخوة املسلمني وتجاهلته الغالبية العظمى من العلامء املسلمني إ ّما
حته أ َّن املسيح يسوع ليس هو املسيح
لثقتهم بأنَّه
كتاب مزيّ ٌف أو عىل األقل لشكِّهم يف ص ّ
ٌ
نبي املسلمني!! وأ َّن كل نبوءات التوراة عن محمد مذكور ٌة
املنتظر ،إنَّ ا املسيح املنتظر هو ّ
[[[  -الصف.6 :
المهدي ج ،6ص ،341 :رقم
[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (المتوفى275 :هـ) :أول كتاب
ّ
الحديث .4283 :صححه محقق كتاب السنن ش َعيب األرنؤوط في الهامش قال( :إسناده صحيح .وقال العالمة
صحيح .في سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،4ص.41 :
قوي) .صححه األلباني قال:
العظيم آبادي :سنده حس ٌن ٌّ
ٌ

اب
[[[  -ظ :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َنبّأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص  .154 - 146موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
الموقع.st - takla :

الفصل األول :الفكر االستشراقي :قراءة في المناهج والموارد والمصادر
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يف كتب اليهود ،يف دائرة املعارف تحت كلمة املسيا أو كلمة املسيح ،أما املسلمون من
قبل ظهور إنجيل برنابا فإنَّهم كانوا يعرفون ٍ
ويفسونها عىل محمد تحت
آيات من النبوءات،
ّ
لقب (النبي) ال املسيح وال املسيا[[[.
من ذلك يتامهى مع ما أشار إليه املسترشق الفرنيس هرني كوربان من فهم النصوص
الشيعية بأ َّن ((فكرة التأويل الشيعية ال تنفصل عن الفكرة الربقليطية))[[[ بعد رشح كلامت
املهدي)
يبق من الدنيا إال يوم )...وأ َّن البارقليط بلسانهم هو (اإلمام املنتظر
النبي (لو مل َ
ّ
[[[
ألنه هو الذي سيأيت بتأويل القرآن وتحقيقه ألن للقرآن ظاهرا ً وباطناً وتفسريا ً وتأويالً .قد
يكون هذا إشار ًة إىل قول السيد املسيح يف إنجيل يوحناَ (( :وأَ َّما الْ ُم َع ِّزي Parakletos -
ش ٍء َويُ َذكِّ ُرك ُْم ِبك ُِّل َما ُقلْتُهُ
س الَّ ِذي َس ُيْ ِسلُهُ
ال ُّر ُ
ُ
وح الْ ُقدُ ُ
األب ب ْ
ِاس ِمي َف ُه َو يُ َعلِّ ُمك ُْم ك َُّل َ ْ
[[[
لَك ُْم)) .
كل ما تقدم ميكن أ ْن يشري لنا بأ َّن الدافع من تناول القضية املهدوية بهذا اإلسهاب
عقدي ،وعموماً التبشري املسيحي ال يحدد التفاصيل التي
تبشريي
والتفصيل ،هو داف ٌع
ٌّ
ٌّ
يريدها ويصبو إليها عن طريق دورته املكوكية ببذل الجهود لتغيري معتقد املسلمني بعقيد ٍة
فرع ّي ٍة من عقائده ،إنَّ ا يحاول هدم املنظومة الرئيسة ببطالن اإلسالم ،و ِم ْن ث َ َّم سوف تبطل
كل الفرعيات والعقائد املرتبطة به.
ني ال يزعزعه يش ٌء ،ومن مثل هذا اليقني تشتق أكرث
نعم فإنَّه ((ينشأ عن املعتقد القوي يق ٌ
ٍ
جديد أوحي به لتجديد
حوادث التاريخ أهميةً ،فقد أيقن (محمد) أ َّن الله أمره بالدعوة إىل دينٍ
العامل .فاستطاع بفضل يقينه أ ْن يقلب الدنيا ،وأيقن (بطرس) الراهب أ َّن الرب يريد اسرتداد قرب
املسيح من يد الكفار فاستطاع بقوة إميانه أ ْن يسوق ماليني من الرجال إىل الهالك))[[[.
ننس عقيدة اليهود بشعب الله املختار وأ َّن املسيح املخلِّص الذي ينتظرونه ،هو
وال َ
اب
[[[  -ظ :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َن ّبأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .98موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع:
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
.st - takla
[[[  -كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر ،ص.221 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.221 :
[[[  -إنجيل يوحنا اإلصحاح .26 /14
[[[  -لوبون ،غوستاف ،اآلراء والمعتقدات :ص.182 - 181 :
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ت ظلامً
أيضاً الذي يبرش به اإلسالم ،سيسود العامل وميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ُملِئَ ْ
رأي ،وقيل بل هو داود نفسه يبعثه
وجورا ً(( .واملسيح املنتظر عندهم من نسل داود النبي يف ٍ
الله ليعمل سيفه البتَّار يف أعداء شعب الله املختار وليقيم دولتهم))[[[.
ول ق ِ
ٍ
يب ِم ْن يَ ُهو َذا َو ُمشْ َ ِ
عنوانات ((الَ يَ ُز ُ
ت ٌع
وقد ورد مفهوم املخلِّص عند اليهود بعدة
َض ٌ
[[[
وب))  .أي إنه سيكون صاحب األمر
ِم ْن بَ ْ ِ
ت ِشيلُونُ َولَهُ يَكُونُ خُضُ و ُع شُ ُع ٍ
ي ِر ْجلَ ْي ِه َح َّتى يَأْ ِ َ
كل الشعوب.
والنهي وتخضع له ُّ
هذا وقد تنبأ اليهود وآمنوا ببقاء ُملكهم مبخل ٍ
ح موعو ٍد وقيل أنه سليامن الذي
ِّص ومسي ٍ
س ُيب َعث ،وقيل بل اسمه داود من غري أ ْن يكون نفسه النبي داود ،وأنَّه ُولِ َد يف أورشليم يوم خراب
خفي ال يراه الناس ،وسيظهر آخر الزمان[[[.
املعبد ،وهو ال يزال عىل قيد الحياة يف مكان
ٍّ
حاء) جمي ًعا ،سوا ًء الكهنة أو
وعن طريق نب َّوات جميع األنبياء يتبني أ َّن هؤالء (امل َُس َ
األنبياء أو امللوك ،كانوا ظالً ورم ًزا للمسيح اآليت والذي ُدعي منذ عرص داود فصاع ًدا
بـ(املسيح) ُم َع ّرفًا باأللف والالم ،وكانوا جمي ًعا متعلّقني بهذا املسيح اآليت والذي سوف
يكون له وظائف الكاهن الكامل والنبي الكامل وامللك الكامل ،ووارث عرش داود النبي
ت َع ْهداً
وامللك عىل حسب عهد الله الذي قطعه مع داود النبي وامللك [[[ .كام جاءَ (( :قطَ ْع ُ
ت ن َْسلَكَ َوأَبْ ِني إىل َد ْو ٍر َفدَ ْو ٍر كُ ْر ِس َّيكَ ....
ْت لِدَ ا ُو َد َع ْب ِدي .إىل الدَّ ْه ِر أُثَ ِّب ُ
خ َتارِيَ .حلَف ُ
َم َع ُم ْ
ت دَا ُو َد َع ْب ِدي .بِدُ هْنِ ُقدْ ِ
حتُهُ  .إىل الدَّ ْه ِر أَ ْحف ُ
ت لَهُ .
َظ لَهُ َر ْح َم ِتيَ .و َع ْه ِدي يُ َث َّب ُ
جدْ ُ
س َم َس ْ
َو َ
ْت ِب ُقدْ ِ
الس َم َو ِ
س أَ ِّ
ب لِدَ ا ُودَ.
اتَ .م َّر ًة َحلَف ُ
ن الَ أَكْ ِذ ُ
َوأَ ْج َع ُل إىل األَبَ ِد ن َْسلَهُ َوكُ ْر ِس َّيهُ ِمث َْل أَيَّ ِام َّ
ف
س أَ َما ِميِ .مث َْل الْ َق َم ِر ُي َث َّب ُ
ن َْسلُهُ إىل الدَّ ْه ِر َيكُونُ َوكُ ْر ِس ُّيهُ كَالشَّ ْم ِ
ت إىل الدَّ ْهرَِ .والشَّ ا ِهدُ ِ
ني))[[[.
الس َم ِء أَ ِم ٌ
َّ
 - 2الدافع السيايس:
وهو مرتب ٌ
ط بالدافع العقائدي ،بل وكل الدوافع ميكن أ ْن تعود بالضمن إليه –أي إىل الدافع
[[[  -الغندور ،نبيل أنسى ،المسيح المخلِّص في المصادر اليهوديّة والمسيحيّة :ص.17 :
[[[  -سفر التكوين ،األصحاح .48

[[[  -الغندور ،نبيل أنسى ،المسيح المخلِّص في المصادر اليهوديّة والمسيحيّة :ص.17 :

اب ال ُمقدّس
[[[  -ظ :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َن ّبأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .99 :موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
[[[  -العهد القديم ،مزمور .37 - 30 /89
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العقائدي  -ألن املسترشق وهو ال يكاد يخلو من عقيد ٍة أو قاعد ٍة دين ّي ٍة يعتقد بها وينطلق منها،
فـ((إ َّن آثار التعصب الديني الغريب ال تزال ظاهر ًة يف مؤلفات عد ٍد من العلامء املعارصين
رتا وراء الحوايش املرصوصة يف األبحاث العلمية))[[[ ،وقد رصح بذلك
وبعضها ال يزال مست ً
املسترشق الهولندي فان فلوتن  ))Van Vlotenبأ َّن الدافع ذو تأثريٍ
سيايس بترصيحه(( :أما
ٍّ
عندنا نحن الغربيني ،فاملهدية –أو املهدي املنتظر تحديدا ً– استأثرت باهتامم املسترشقني
م ّنا ،ملا لها من تأثريٍ عىل سياسة الرشق حتى اليوم))[[[ .وهو يعني أ َّن املهدوية تحرك جامهري
عريض ًة يف الرشق ،فتحت َم دراستها واالهتامم بها.
واملعتقدات الدينيّة كاملعتقدات السياسيّة يف عدم التسامح ،فكلام كان املعتقد قويّاً
قل تساهله ،فالناس بعد أ ْن يدخل اإلميان يف قلوبهم ال يصطربون عىل من ليس عليه.
َّ
فليس من يجهل الشدة التي أبا َد بها رجال العهد الذين اعتقدوا أنهم عىل الحق املطلق،
حقيقي وهي:
خصو َم إميانِهم السيايس ،وستظل كلمة القديس (طوماس) مبدأً لكل مؤمنٍ
ٍّ
إ َّن اإللحاد إث ٌم يستحق صاحبه القتل[[[.
لذا عندما تتواىل األخبار واألحاديث بأ َّن هناك منقذا ً ومخلصاً يف آخر الزمان ،يُسمى بعدة
أسامء ،الفداء وامل ُ ْنجي واملسيح ،وأكرثها انتشارا ً هو اسم املهدي املنتظر(( ،ولنتساءل
بعد ،عن مدى ما ت ُْسهِم به العقيدة الخاصة باإلمام الخفي يف الحوادث الدنيوية ،وأثر هذه
املساهمة يف التصورات السياسية والدينية للكون عند الشيعة))[[[ .وجاء هذا االنتشار
الواسع ألنه صار عىل لسان الديانة اإلسالمية واسعة االنتشار ،وبوصفهم –أي املسترشقني
خاص ٍة(( ،الزاوية املاديّة التي
 ديدنهم العام هو أ ْن ينظروا إىل التاريخ اإلسالمي من زواياّ
يؤمنون بها ..إميانهم بالحضارة الغرب ّية ووجهة نظرها إىل الكون والحياة ،تلك الوجهة التي
نتجت بعد عرص النهضة [أو قل بعد الثورة الفرنس ّية] وأنتجت فصل الدين عن الدولة والكفر
بسائر القيم الروحيّة واألخالقيّة))[[[.
كل ذلك ميكن أ ْن يكون دافعاً ملعرفة هذا القائد التي تتنبأ به جميع األديان وامللل
[[[  -لويس ،برنارد ،العرب في التاريخ ( )The Arabs in Historyص.63 :
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربيّة والتشيع والمعتقدات (المهديّة) في ظل خالفة بني أمية :ص.97 :
[[[  -ظ :لوبون ،غوستاف ،اآلراء والمعتقدات :ص.176 :

[[[  -تسيهر ،غولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.197 :

السال ُم) ،الكتاب األول ،تاريخ الغيبة
[[[  -الصدر ،السيد محمد محمد صادق ،موسوعة اإلمام
ّ
المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الصغرى :ص.33 :
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حل؛ وأنَّه سيقود هذا العامل بأجمعه ويقع تحت سيطرته؛ يك يستعدوا ملواجهته
وال ِّن َ
عسكريّاً ،وال س َّيام إذا ما عرفنا أ َّن القائد املهدي املنتظر سيقوم بالسيف كام هو املعروف.
مع االلتفات إىل أ َّن القيام بالسيف ،ليس هو الوسيلة الوحيدة لإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ
السال ُم) ،وإنَّ ا قد يضطر إىل استخدامه يف مواجهة من يعيص ويتمرد ويقاوم ويعتدي.
َّ
خ ِّرب
نعم فيبقى املعتق ُد الديني مرتبطاً بالدافع السيايس ((وبفضل املعتقدات التي ت ُ َ
أحياناً .وتُبْدع غالباً ،وتنترص دامئاً تتأسس [تُ َؤ َسس] دول التاريخ الرهيبة .ودعائم الحضارات
الصادقة .ولوال املعتقدات ملا عاشت األمم))[[[ .نعم فجمل ٌة من املسترشقني ينظرون إىل
األمر من ((الزاوية االستعامرية ،فإ َّن جمل ًة منهم عمالء من حيث يعلمون أو ال يعلمون،
للدول التي ينتمون إليها أو للحضارة التي يعيشون فيها .فاملسترشق هو إما مأجو ٌر حقيقةً،
ٍ
رشف) يف قامئة الدس والتلفيق ،حيث يشعر برضورة االنتصار لدولته أو مصالح
أو (عض َو
ألي شعا ٍر من الشعارات املعادية لإلسالم عىل أ َّن األجر املبذول للتبشري
دينه أو قومه أو ِّ
االستعامري املسيحي ،ليس بالقليل وال الضئيل ،بل هو مام يعد باملاليني ،يسيل لها لعاب
ُشتى بها عقول عد ٍد من الباحثني .ومن ث َ َّم مل تصلح كتب املسترشقني
كثريٍ من املفكرين وت َ
[[[
إلعطاء الباحث صور ًة واضح ًة سليم ًة عن التاريخ اإلسالمي))  .وعىل هذا األساس فإ َّن
ري من التشويه والغموض والتشكيك.
نظرة املسترشقني إىل العقيدة املهدويّة يشوبها كث ٌ
موضوعي:
علمي،
بحثي،
دافع
-3
ٌ
ٌّ
ٌّ
ٌّ
وهو يكاد أ ْن يكون الدافع املشرتك بني املوضوعات التي يبحث ويكتب عنها
املسترشقون يف أغلب األصعدة ،القرآنية ،التاريخية ،االجتامعية ،وغريها؛ ذلك ألن
ُ
وأجل املباريات ،وهي مبارا ٌة البحث والنقد العلمي
ُّ
أرشف
ساحة العلم والعلامء ت ُقام فيها
املوضوعي ومحاولة بيان َم ْن علمه أسبق وحجته أنصع وأصدق ،عن طريق التأكيد عىل
بوسائل غريِ منهجيّ ٍة تربرها الغايات
َ
عراقة الحضارة والعلوم عىل كافة األصعدة ،وقد تكون
[[[
كام فعله وأكَّده املسترشق بيكر عندما يس ّمي حضارة العرب ((بأسطورة حضارة العرب))
ال بالحضارة الحقّة .وأيضاً عىل تلك الشاكلة املسترشق (دي بور) محاوالً إنكار الفلسفة

[[[  -لوبون ،غوستاف ،اآلراء والمعتقدات :ص.179 :

السال ُم) ،ج ،1الكتاب األول تاريخ الغيبة
[[[  -الصدر ،السيد محمد محمد صادق ،موسوعة اإلمام
ّ
المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الصغرى ،ص.34 :
[[[  -فوزي ،فاروق عمر ،االستشراق والتاريخ االسالمي ،ص.35 :
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الصف
اإلسالمية بقوله :ظلت الفلسفة العربية عىل الدوام فلسف ًة انتخابي ًة قوامها االقتباس ِّ
من ترجامت اإلغريق[[[.
وأكرث ح ّد ًة وأش ُّد لهج ًة منهام املسترشق برنارد لويس إذ قال(( :إ َّن ما تعودنا عليه يف
الغرب هو أ ْن يزداد متسكنا مبُثُلِنا الغربية كلام ازداد اتجاه الرشقيني إلينا ،وذلك بجعل أنفسنا
مثاالً للفضيلة والتقدم الحضاري .فإذا تشبَّه الرشقيون بنا فذلك جيّ ٌد والعكس يُع ُّد عندنا
رشا ً .فالتق ّدم هو يف محاكاتنا والتقهقر والسقوط هو يف عدم التشبّه بنا))[[[.
ّ
فمعرفة عقيد ٍة أو قض ّي ٍة إسالم ّي ٍة كالعقيدة املهدوية ،شغلت الفكر اإلنساين والديانات
الساموية عىل أمد عصور وأزمان ،ال ب َّد وأ ْن تستف َّز حفيظة الفكر االسترشاقي مبا فيه من نَ َه ٍّم
ٍ
وشوقٍ
وقدرات بحث ّي ٍة كتاب ّي ٍة ،وت ُح ِّر ُك األقالم املنصفة منهم .وال س َّيام أنها مرتبط ٌة بالفكر
اإلسالمي ومن القضايا العقدية التي أكدت عليها األحاديث املعتربة.
ال أ ْن تبقى وتهيمن النظرة العدائية لكل كلم ٍة تخرج من أفواه كتاباتهم ،فهناك الجيل
أرباب االسترشاق من مفكري العرب واملسلمني ،أمثال د.
املنصف منهم كام ص َّنفهم
ُ
عمر فروخ ،عندما ص ّنف تحت عنوان( :مناذج من طبقات املسترشقني ،مسترشقون
محسنون–مسترشقون مسيئون)[[[ .كام حاول بذلك املسترشق مكسيم رودنسون ،حاول
أ ْن يطمنئ شارع الفكر العريب واإلسالمي بأسلوبه الخاص الرصيح ،وإبعاد فكرة التجني
وهوس املرء بوجود مؤامر ٍة عليه ،يتولد بشكلٍ
السافر عىل اإلسالم واملسلمني قائالً:
ُ
ال يقل حتمي ًة عن املنافسة والرصاع ،وهذا الهوس ميثل نوعاً جامعيّاً من أنواع الذهان
الهذياين ،واملسلمون ليسوا وحدهم املصابني به .يف الواقع إ َّن االعتقاد بوجود مؤامر ٍة
سوابق تعود إىل القرون الوسطى ،وبالتأكيد
كونيّ ٍة عىل اإلسالم ليس حديث العهد بل له
ُ
ٍ
محسوس يق ّوي من هذا االعتقاد أو التوهم .وتزداد
هجوم
وكل
كل معارض ٍة حقيقيّ ٍة َّ
فإ َّن َّ
ٍ
ٍ
جهات دفع ًة واحدةً ،فيبدو وكأن
الفكرة رسوخاً عندما يأيت الهجوم من جهتني أو من عدة
س بوجود مؤامر ٍة كوني ٍة
هناك اتفاقاً أو تواطؤا ً بينهم ،أو أ َّن هناك مؤامر ًة جامعيةً .وال َه َو ُ
ودامئ ٍة يرضب بجذوره عميقاً يف تربة الحقد الرشير فقط ،هذا الحقد الذي يك ُّنه اآلخر لنا
[[[  -ظ :المصدر نفسه ،ص.35 :
نقال عن :فوزي ،فاروق عمر ،االستشراق والتاريخ
[[[  -لويس ،برنارد ،الغرب والشرق األوسط :صً ،60 :
اإلسالمي :ص.35 :

[[[  -ظ :فروخ ،د .عمر( ،المستشرقون ما لهم وما عليهم) بحثٌ منشو ٌر في مجلة االستشراق ،عدد 1 :لسنة :1987
ص ،7 :نقالً عن :ناجي ،د .عبد الجبار ،كتاب التشيّع واالستشراق :ص.62 :
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ٍ
تصورات خاطئ ٍة ومبالَغٍ فيها[[[.
ولجامعتنا قد ج َّر أناساً أذكياء وعليمني إىل تبني
فنجد  -عىل سبيل املثال ال الحرص  -من املدرسة األملانيّة أمثال :هاينس هامل،
واملسترشق يوليوس فلهاوزن ،ورودولف شرتومثان ،وبيرت هاينه املعارص ،تلحظ من
كتاباتهم الرسدية والوصف ،ومحاولة التعريف مبسألة املهدي املنتظر ،وظاهرها أنّها خالي ٌة
من النزعة التبشريية ،وقد يُعزى ذلك –وقد تفيد التقليل هنا– لكون األملان بحسب الظاهر
توسعي ٌة كام كان عند بريطانيا وفرنسا يف الرشق األوسط،
مل توجد لديهم أطام ٌع استعامريّ ٌة ّ
وال سيَّام بعد الحربني العامليتني.
وكذلك سلسلة األبحاث واملؤلفات للمسترشق هرني كوربان الفيلسوف الفرنيس الذي
سنوات من عمره لتعلّم وإتقان اللغة الفارس ّية وحاول أ ْن يكتب بإسهاب غريِ ُم ِ
ٍ
خ ٍّل عن
أفنى
املهدي املنتظر ،بحكم سفره إىل إيران وإقامته هناك مدة من الزمن وحواراته الطويلة مع
علامء الشيعة؛ فأنتج كتاب (التشيع اإلثنا عرشي) ،وكانت عقيدة املهدي املنتظر قد أخذت
خصص قسامً منه لإلمام الغائب
ح ِّيزا ً كبريا ً منه ،وكتاباً عنوانه( :تاريخ الفلسفة اإلسالم ّية)ّ ،
فطري يدفع اإلنسان النتظار األفضل
واإلمام املستور ،وأشار إىل وإ َّن فكرة االنتظار شعو ٌر
ٌّ
واألصلح ،وكتاباً عنوانه( :الشيعة االثنا عرشية) والكتاب األخري من سلسلة دراسته أفرد ُه عن
عقيدة املهدي املنتظر ،بعنوان( :اإلمام الثاين عرش).

وكام يرى د .عبد الجبار ناجي يف كتابه «االسترشاق والتاريخ» ،ليس كل الكتابات
أهدافها تبشرييّ ٌة فحسب ،ويتساءل بأ َّن املسترشق الربيطاين دونالدسون املبرش الذي قىض
ني من حياته العلمية ليؤلف أطروحة دكتوراه ،يبني فيها مثل هذه العقائد ،وكانت بعنوان:
سن َ
تبشريي فقط؟ قد يكون الجواب كذلك ولكنه قد ق َّدم خدم ًة
عقيدة الشيعة ،فهل اندفع بدافعٍ
ٍّ
كبري ًة للقارئ املسلم والعريب وغري املسلم عن املنبع األساس يف التدوين والكتابة ملثل
هذه العقائد يف أوائل سنة  1930يف الوقت الذي مل يظهر آنذاك عاملٌ مسل ٌم يتناول هذا
يل تار ًة أخرى[[[.
بأسلوب
املوضوع
ٍ
وصفي تار ًة وتحلي ٍّ
ٍّ

[[[  -ظ :رودنسون ،مكسيم ،كتاب االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،لمجموعة من المؤلفين :محمد أركون -
مكسيم رودنسون  -آالن روسيون  -بيرنارد لويس  -فرانسيسكو غابرييلي  -كلود كاهين ،جمعها وترجمها هاشم
صالح :ص ،118 - 117 :نقالً عن :ناجي ،د .عبد الجبار ،كتاب التشيع واالستشراق :ص.71 - 70 :
[[[  -ظ :ناجي ،د .عبد الجبار ،االستشراق في التاريخ ،ص.127 :

المطلب الثاني

المهدي
أدت إلى نشأة انتظار
العوامل والمنطلقات التي ّ
ّ

املهدي املنتظر يف آخر الزمان ،كان عليهم أ ْن
بعد إنكار املسترشقني لحقيقة وجود
ّ

يجدوا األسباب واألعذار والعوامل التي أدت إىل نشوء هذا اإلميان واالعتقاد عند املسلمني

وأسباب منها:
عوامل
َ
جوا لها عد َة
ٍ
وكيف وصل إىل ذروته ،فابتدع املسترشقون وأ ْدلَ ُ
 - 1العامل األول :اضطهاد الحكام لجمهور الشيعة:

السنة وحكّامهم لجمهور عامة
بحسب مدعياتهم من أهم األسباب ،اضطهاد سواد أهل ُّ

يل عىل يد الخوارج
الشيعة ،مبا يتصور املسترشق الفرنيس (ألفرد ب ِْل) فمنذ البدء ((اغتيال ع ّ

يف سنة 661م ثم ذبح الحسني ،ابنه الثاين ،يف كربالء بعد ذلك بقرابة عرشين عاماً ،وذبح

قرابته عىل يد قوات الحكومة التي أرسلها الخليفة األموي الثاين يزيد بن معاوية يف سنة
680م كل هذا أثار ثائرة الشيعة ضد حكام أهل السنة .ومنذ ذلك التاريخ ع َّدوا هذه الكارثة
املزدوجة (مرصع عيل ومرصع الحسني) عالم ًة عىل االستشهاد الذي ينتظر أمئتهم وعالمة

عىل آالم جامعتهم ،ما سيفتح لهم الطريق إىل الجنة))[[[ .لذا نجد برنارد لويس عندما يحث
ويدعو لالنتقام للدماء التي تسترصخ يقول :دامئاً ما نرى اغتيال الحكام نتيجة الخالفات

داخل األرس الحاكمة أكرث من كونه استجاب ًة لدوافع ثورية(( ،وعىل عكس ذلك ،يقول الشيعة
ٍ
الس ّنيني
أ َّن أمئتهم وسائر أهل بيت النبي هم الذين تعرضوا لالغتيال
بتحريض من الخلفاء ُّ

لوائح كبري ًة بأسامء الشهداء العلويني الذين تسترصخ دماؤهم االنتقام))[[[.
وتضم أدبياتهم
َ

وأكرث وضوحاً ما نَظَّ َرهُ املسترشقان دومينيك وجانني سورديل :عندما انترشت عادة زيارة

قبور األمئة يف أوساط الشيعة وكانت زيارة التربك إىل كربالء كانت عرفاً جارياً ،حتى أ َّن
املتوكل اتخذ قرارا ً بهدم مشهد الحسني ومنع الناس من التجمع هناك .كذلك أضيف إىل

[[[  -بِل ،ألفرِد ،الفرق اإلسالميّة في الشمال األفريقي من الفتح العربي حتى اليوم :ص.152 :
[[[  -لويس ،برنارد ،كتاب فرقة الحشاشين :ص.153 :
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ي اثنني من األمئة املدفونني يف بغداد ،وأيضاً رشعوا بزيارة القبو
رب ْ
هذه العادة عادة تكريم ق َ

الذي اختفى منه اإلمام الثاين عرش يف سامراء .ويف بلدة قم يف إيران مشهد فاطمة أخت

الس ّنية غالباً ،ويف وسط خضم هذه األحداث
اإلمام الثامن عيل الرضا ،استهدفته السلطات ُّ

السياسية املختلفة تبلورت املعتقدات الخاصة باإلمامية ،وال سيِّام تلك املتعلقة بغيبة
اإلمام ورجوع هذا اإلمام املنتظر[[[.

الس ِّنية ،فقد كان االثنا عرشية عرض ًة ألن يُطردوا من املساجد
نعم يقول يف ((البالد ُّ

ويُوضعوا عىل هامش املجتمع ،إ ْن مل يكونوا عرض ًة للمالحقة وألقىس العقوبات الهادفة إىل
كبح منو الفرق والعقائد املنحرفة داخل أمة اإلسالم ...وإذا ما حظرت السلطة مامرساتهم
املعتربة بدعاً ،أخفى الشيعة معتقداتهم لتفادي املالحقة ،وذلك عمالً مببدأ (التقية) واسع

االستعامل ...فإ َّن مبدأ التقية نفسه يفرس رسعة اختفاء اإلمامني [اإلمام املهدي] ظاهريّاً عىل
فعال ،ف ِب ِف ْعلِ الحكام الطغاة املستبدين ال من غريهم ،وغالباً
األقل)) [[[.أقول :إ ْن حصل هذا ً

ديني ،إذ إ َّن العلامء ،علامء املسلمني بتنوعهم،
ما يحدث هذا الفعل بدافعٍ
ٍّ
سيايس ال بدافعٍ ٍّ
كانت الصالت والتبادل املعريف قامئاً يف ما بينهم عىل أمد السنني واألعوام.

عودة إىل ما أكد عليه دومينيك أورفوا ،من منطلقات وعوامل ظهور العقيدة املهدوية

بقوله(( :أفىض تضافر القمع الذي قام به الخلفاء وإنهاء التحشيد الذي إليه االنقسام إىل دفع
حركة الشيعة نحو شكلٍ من التسامي العقدي .بعد ثورة املختار ...ظهرت حركاتٌ خ ِ
َالصيِّةٌ.
فقد أعلنت مجموع ٌة محبط ٌة الختفاء إمامها بأنَّه (مستو ٌر) مؤقتاً فحسب))[[[.

الس ّنة بح ِّد زعمه
لذا قد برز متادي أحد املسترشقني الواضح عندما يرمي اللوم عىل ُّ

وتعبريه بقوله (( :وكان املنتظر وهو آخر الباقني عىل قيد الحياة من ساللة عيل ،قد كسب
لنفسه يف عام  878م مركز الشهيد بسبب اختفائه بطريق ٍة غامض ٍة يف أقبية مسجد سامراء ،وما
من ٍّ
الس ّني))[[[.
شك أنه كان ضحية الحرس الرتيك ُّ

[[[  -ظ :دومينيك وجانين سورديل ،الحضارة اإلسالم ّية في عصرها الذهبي :ج ،1ص.137 - 136 :
[[[  -المصدر نفسه :ج ،1ص.139 - 138 :

[[[  -أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.85 :
[[[  -نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم :ص.217 :
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من هنا عودا ً عىل بد ٍء ،ميكننا معرفة ما تقرر يف مطلب أهداف وأغراض املسترشقني،

الهدف من وراء كتاباتهم الهائلة ،حول مثل هذه املوضوعات الحساسة التي متس صميم

القلب العقدي للمسلمني ،وكان من بني تلك األهداف ،إيجاد الفرقة وتعميق اله ّوة بني

الفرق والطوائف اإلسالميّة ،وتعزيز مشاعر الكراهية بني مختلف املسلمني.

إذ تواىل الظلم واالضطهاد والقتل واملالحقة عىل الشيعة والتشيع ،من طغاة حكام الدولة

الس ّنة يف مقابل الشيعة  -بحسب ما يرى
األموية والعباسية –وهم ميثلون حكاماً من أهل ُّ
املسترشق فلوتن ،ما جعل هذا األمر حافزا ً للتمسك بفكرة املنقذ واملهدي ،بقوله(( :ومل

يكن جور النظام العبايس وعسفه منذ قيام الدولة العباسية بأقل من النظام األموي املختل
حافزا ً للنفوس إىل التمسك بعقيدة املهدي ،والتطلع إىل ظهوره لتخليصها من قسوة ذلك

النظام الجديد وجوره))[[[ .من هنا وأمثال هذا ،تتبني أغراض وأسباب خوض املسترشقني

أغراض ليست عىل مستوى البحث
غامر الكتابة والبحث يف مثل هذه املجاالت ،فهي
ٌ
والنطاق العلمي املوضوعي ،كام ي ّدعي بعضهم ويص ّور أنه يريد عن طريق خوضه البحث،

الخدمة العلميّة وطلباً للحقيقة املوضوعيّة ،وحاولوا أ ْن يصوروا الحال عىل غري ما هي عليه،

وليس كذلك ،فاألمر ليس مقصورا ً عىل الشيعة ،إذ إ َّن كثريا ً من الفرق وعلامء أهل السنة،
السال ُم) ،ويعتقدون به كام م َّر آنفاً ،واستنادهم
يؤكدون وجود عقيدة اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ

عىل أحاديثَ كثري ٍة مشتهر ٍة ويعضد بعضها بعضاً.

 - 2العامل الثاين :جاء من منطلقات سياس ّي ٍة أفالطون ّي ٍة:
السياسة يجب أ ْن تكون حارض ًة يف كل شط ٍر من الحيوات الدين ّية والتاريخ ّية ،ألن
عزو األسباب وإرجاعها للسياسة يحسم كثريا ً من القضايا العالقة الشائكة ،سهل ًة كانت

أو صعبةً ،لذا من السهل أ ْن يرى مايس رأيه يف قوله(( :إ َّن اإلخفاق السيايس للمذهب
الشيعي نشأ عنه أحد عنارص هذا املذهب التكوينيّة :فكرة األمل والفداء –الفكرة القائدة
ملؤلفات دراماتيكية ...إ َّن اإلمام يجب بالرضورة أ ْن ينتهي بالشهيد– وبالفعل ،فإ َّن الجميع

كل
رضوري للعامل يف ِّ
طبيعي  -إذا صدقنا املؤرخني  -ولكن وجود اإلمام
ري
ٌّ
ماتوا موتاً غ َ
ٍّ
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.132 :
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غائب فقط ويجب أ ْن يعود ذات يوم))[[[.
زمانٍ  ،واألخري من األمئة مل ميت ،إنه
ٌ
من جانب آخ َر ،يُع ُّد املنطلق الفلسفي ال ُهالمي بعد أ ْن ميتزج بالعامل السيايس كام يراه

غولد تسيهر ((من أقوى املؤثرات التي ساعدت عىل تطور األفكار اإلسالمية ما أىت عن
طريق الفلسفة األفالطونية الحديثة ،فقد نَ َف َذتْ نظرياتها إىل أرحب ميادين الفكر اإلسالمي،
بل ترسبت إىل الوثائق الدينية التي كانت أساساً ملا منا وازدهر من التعاليم اإلسالميّة

الس ّني األكيد  ...وقد ظهرت أيضاً يف البيئات الشيع ّية محاوالتٌ رمت إىل
ذات الطابع ُّ
عقيدت اإلمامة واملهدية بنظريّة الفيض يف األفالطونية املحدثة))[[[ .وهذا الكالم
مزج
َِ

محاول ٌة صدرت من عقلٍ
استرشاقي ،نظر إىل اإلسالم خليطاً من عقائد الديانات األخرى
ٍّ
السابقة ،ويؤكد أيضاً هذه األفكار ،بالنسبة للشيعة أيضاً واإلسالم بصور ٍة عا ّم ٍة ،ومل َّا جمح
بالشيعة الخيال إىل تص ّو ٍ
رات وهم ّي ٍة يف مهديهم املنتظر(( ،ففي مجال املحتوى الديني لجأ
الشيعة وتفرعاتهم ،بعد فرت ٍة ،إىل تطوير اجتهاداتهم الالهوتية املستوحاة غالباً من الفلسفة
األفالطونية املحدثة))[[[ .وإ َّن مفكريهم غالباً ما تأثروا ببعض األفكار الخاصة بالفلسفة
الهلنسية وس ّهلوا بذلك انتشارها .فالنظرة السياسية وتداخلها بتطور فكرة الحكم يف إسالم

العرص الوسيط ،مل تكن مرشب ًة بالفلسفة القدمية وحدها بل بالفكر الشيعي ورئيس مدينته
الفاضلة يشبه الحكيم والفيلسوف واإلمام املنتظر يف الوقت نفسه[[[.

وإ َّن هذا املبدأ من الحكم ،أي مبدأ الحاكم العادل املطلق الذي ميثل خليفة الله يف
[[[  -ماسي ،هنري ،كتاب اإلسالم :ص.196 :
[[[  -تسيهر ،جولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص .213
يُذكر أن تسيهر المتحامل على اإلسالم ،صاحب الغرض والهدف العنصري الفئوي الصريح ،ال ُمعلَن لكتابته عن
اإلسالم وعن الفرق اإلسالمية خاصةً ،ش ّبه أكثر من مرة التعاليم اإلسالمية بمدينة إفالطون الفاضلة ،عند بحثه عن
التفرقة بين المسلمين ((ولعل أعظم الفروق المذهبيّة بين فقه السنة وفقه الشيعة تتجلى في أحكام النكاح ،وهي
فروق نراها –ونحن بصدد بحث التعاليم الشيعية وتقديرها  -أعظم خطرا ً من تلك الفروق التعبدية التافهة ...وهي:
صحة النكاح المعقود لم ّد ٍة زمنيّ ٍة معيّن ٍة أو بطالنه ،وهو ما نسميه بالنكاح المؤقت .لقد أباح أفالطون الزواج المؤقت
ٍ
في كتابه الجمهورية ،متأثرا ً
باعتبارات تختلف في الحقيقة اختالفاً جوهريّاً ،عن تلك التي يمكن أن نقدر أهميتها
في الحياة اإلسالمية؛ وقد أباحه للنخبة المختارة من المجتمع الذين أطلق عليهم الفيلسوف اسم (الحراس) تسيهر،
غولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.201 :
[[[  -تويال ،فرانسوا ،كتاب الشيعة في العالم :ص.37 :
[[[  -ظ :دومينيك وجانين سورديل ،الحضارة اإلسالمية في عصرها الذهبي :ج ،1ص.137 :
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الكون ،ظهر يف الدوائر الفلسفية اإلسالمية ،والذي يحاول املسلمون وال س َّيام الشيعة
ملكاسب سياسيّ ٍة سلطويّ ٍة وينفذوا عن طريقه إىل قلوب
منهم ،أ ْن ير ّوجوا وينظِّروا إليه
َ
املستضعفني من الناس ،وهذا املبدأ ((وراءه مؤثراتٌ أفالطون ّيةٌ ،سعى إىل أ ْن يعدل نظرية
امللك –الفيلسوف بنظريّة اإلمام– الخليفة عند املسلمني الذي ينفِّذ أحكام الرشيعة بتوجي ٍه
من الحكمة اإلله ّية))[[[.

ِب) قوله(( :فالحاكم يتميز عىل غريه من الناس بتعضيد الله له ،حتى يتسنى
ويؤكد (ج ْ

له أ ْن يقود األشخاص يف طريق الكامل ،ويوفر لهم نظاماً يكفل دفع األذى عنهم .يقول عنه
ٌ
ح َدثون (مبعنى الفالسفة املسلمون) اسم اإلمام
(ملك
الفالسفة أنه
ٌ
مطلق) ويطلق عليه امل ُ ْ

وعىل وظيفته اسم اإلمامة ،ويسميه أفالطون (املهيمن عىل الكون))[[[.

هذه الصياغة ملفهوم اإلمامة واإلمام املختبئ والتي تعتقد برجعته تجعلنا نقبل بوجود
ٍ
تأثريات غريِ إسالم ّي ٍة عرفان ّي ٍة مانويّ ٍة موروث ٍة عن األفالطون ّية الوسيطة والجديدة[[[ ،هذه

الصياغة ((وفَّرت سياقاً ماورائيّاً (ميتافيزيقيّاً) جديدا ً وفتحت الباب يف إطار الشيعية اإلمامية
لصيغٍ عرفان ّي ٍة ...مع حلول منتصف القرن الحادي عرش كانت الفرقة الشيعية اإلمامية قد
أبدي للعامل املنتظر ،ويف معارض ٍة دامئ ٍة لألنظمة
خلقت حيا ًة دنيويّ ًة َمعيشة يف انتظا ٍر
ٍّ
ٍ
خالص .وكان من شأن هذا الخالص أ ْن
السياسية القامئة ،كانت اإلمامية قد أصبحت دي َن
يتحقق عرب العيش عىل وفق ما ورد يف أحاديث محمد واألمئة))[[[.
وأقول باختصارٍ:
أوالً  -إ َّن أقوال املسترشقني هذه وكلامتهم قد تبدو ألول وهل ٍة ،صحيح ًة وقريب ًة للذهن

وأحالم
الذي ال يؤمن بالغيب والقرآن ،فام متثله نظرية وفكرة املهدي املنتظر من خيال
ِ

املدينة الفاضلة التي يسودها العدل والقسط واملساواة بعد آالف السنني من الظلم والجور

[[[  -هاملتون جب وهارولد بوون ، H. Gibb – Harold Bowen،المجتمع اإلسالمي والغرب :ج ،1ص.50 :
[[[  -المصدر نفسه :ج ،1ص.50 :
[[[  -ظ :ماسي ،هنري ،))H. Massé ،كتاب اإلسالم :ص .192 :وينظر :غاردي ،لويس ،أثر اإلسالم في العقلية
العربية :ص.223 :
[[[  -البيدس ،أيرا م ،Ira M. Lapidus .تاريخ المجتمعات اإلسالمية :ج ،1ص.255 :
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الحسية املادية،
وآالم املستضعفني ،متثل الجانب ال ُهالمي الذي ال يتحقق إال باألدوات
ّ

وتبدو كلامتهم مضبوط ًة وجليّ ًة وقريب ًة فكريّاً ملن ال يؤمن مبا جاء به الرسول األكرم واألمئة
األطهار من أحاديث يف شؤون املهدي املنتظر ،فقد فاقت ح َّد التواتر عىل ما سيثبت الحقاً،
ولو تنزلنا جدالً – أي للجدال والنقاش فقط  -بعدم وجود آية أو إشار ٍة يف القرآن ،تدل عىل
مهدي آخر الزمان أو عىل شأنٍ من شؤونه ،فتكفي آي ٌة واحد ٌة يف كتاب الله فقط ،قوله تعاىل:

﴿ َو َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َه ٰىكُم عَنهُ فَٱن َت ُهواْ﴾[[[ وقد أتت أحاديثُ صحيح ٌة ورصيح ٌة
ول َف ُ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) يف ظهور املهدي املنتظر ،فام نحن فاعلون؟ وما موقفنا
َّ
متواتر ٌة عنه
إزاء هذا الكم الكبري من األحاديث النبويّة الرشيفة؟

ثانياً  -يلح ُ
ظ معي املتتبع للبحث ،هنا الرتكيز عىل ما أردت إثباته يف طيّات هذه
جام بحوثهم ونتائجهم حول مسألة إثبات أ َّن
ب ِ
الوريقات ،وهو تركيز املسترشقني َ
وص ُّ

القضيّة املهدويّة ال تخص إال الطائفة الشيعيّة فقط.

الس ّنة مل يكونوا مبنأًى عن ظلم الحكام الطغاة
مع النظر إىل أ َّن عموم املسلمني من أهل ُّ

ٍ
لظروف رمبا تكون سياس ّي ًة قهريّةً ،لكل املسلمني
وظلم الظاملني ،إذا ً هذه العقيدة جاءت

وليس للشيعة فحسب(( ،وهذا املعتقد رسعان ما استوعبته أيضاً وبالتدريج مخيَّلة أهل
الس ّنة؛ ألنهم أيضاً اضطروا لتح ُّمل حكم خلفاء غري جديرين بالخالفة وحكام غري صالحني
ُّ
منذ موت خليفتهم الرابع ،عيل بن أيب طالب))[[[.

فالعقيدة املهدويّة ،هي عقيد ٌة من صميم اإلسالم ،فالله تعاىل شأنه ،أراد للدين أ ْن يستمر
ويبقى تبليغاً وتطبيقاً ،يف الحارض واملستقبل ﴿ ُه َو ٱلَّ ِذي بَ َع َ
ف ٱألُ ِّم ِّيۧنَ َر ُس ٗ
ول ِّمن ُهم يَتلُواْ
ث ِ
ب َوٱل ِ
خرِي َن
حك َم َة َوإِن كَانُواْ ِمن ق ُ
ني َو َءا َ
َبل لَ ِفي ضَ لَٰلٖ ُّم ِب ٖ
َعلَيهِم َءايَٰ ِت ِه َويُ َزكِّيهِم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم ٱل ِك َٰت َ
حقُواْ ِبهِم)
يم﴾[[[ فقوله تعاىلَ ( :و َءا َ
ح ِك ُ
خرِي َن ِمن ُهم لَمَّ يَل َ
حقُواْ ِبهِمۚ َو ُه َو ٱل َعزِي ُز ٱل َ
ِمن ُهم ل ََّم يَل َ

إشار ٌة إىل األجيال املتالحقة ،فإذا ً هي عقيدة مستقبليّة حتميّة لكل املسلمني ،بل لكافّة

الناس وإ ْن مل يؤمنوا بها حارضا ً ،نعم قد يكون للظروف القهريّة اآلنية ،دو ٌر يف االنسحاب
[[[  -الحشر.7 :
[[[  -روجرسون ،برنابي ،ورثة محمد  -جذور الخالف السني الشيعي :ص.349 :
[[[  -الجمعة.3 - 2 :
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الجزيئ من الساحة أو الغياب ،لحني توافر الظروف املوضوع ّية الخارج ّية لعمل ّية قيادة
املجتمع والعامل.
 - 3العامل أو املنطلق الثالث :نزعة الثأر وال س َّيام ثأر كربالء:
عندما ينكر املسترشقون عقيد ًة إميان ّي ًة من عقائد املسلمني ،وهي ثابت ٌة برصيح
األحاديث الرشيفة وداللة اآليات القرآنية ،كان ال ب ّد أ ْن يوجدوا أسباباً واقع ّي ًة لنشوء وبلورة
ٍ
لظروف معيّن ٍة طارئ ٍة أنتجتها وصاغتها بهذه الصياغة ،فمن
هذه املفردة وأنَّها جاءت نتيج ًة

السال ُم) والثأر لها
بني هذه الظروف الطارئة هي قضية واقعة كربالء ومقتل الحسني ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٍ
واحد عىل أيدي الطغاة الظاملني
ولقضايا أخرى عقدي ٍة كالخالفة ومقتل األمئة واحدا ً بعد
وأعوانهم.

كان هذا الرأي وهذا الدافع ،قد أخذ حيزا ً من جانب املسترشقني بالقول :إ َّن إخفاق

الشيعة يف مساعيهم إىل تويل األوضاع –أي التمسك بالسلطة  -وذكرى استشهاد الحسني

يف كربالء ،أنتج نظر ًة مستمر ًة من اإلحساس بالظلم والحاجة إىل املعارضة ،وأصبح حلم
اجتامعي عاد ٍل[[[.
نظام
الشيعيني دامئاً هو تحقيق ٍ
ٍّ

وإ َّن بوادر تبلور عقيدة انتظار املخلِّص واملهدي ،ظهرت عند مقتل اإلمام الحسني
السال ُم) يف كربالء وظهور املختار ومحمد بن الحنفية عىل الساحة السياس ّية[[[.
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
مبكاسب عىل مستوى األحداث،
من جه ٍة أخرى يُؤدلِ ُج القضية دومينيك أورفوا ،للفوز
َ
ٍ
السال ُم) وكأن القضية ضمن
حدث
بأبرز
تأريخي مه ٍّم ،وهو مقتل اإلمام الحسني ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٍّ
ٍ
تخطيط ُمسبقٍ  ،وهناك ما يربر للشيعة ذلك عىل ح ِّد فهمه لذا ((عىل الصعيد اإليديولوجي،
ميكن أ َّن نلح َ
املؤسسة عربي ٌة بصور ٍة منوذجيّ ٍة :فكرة أ َّن (العائلة) متتلك
ظ أ َّن املوضوعات
ِّ

خاصةً؛ موضوعة (الثأر) بعد كربالء التي تربر التمرد عىل األمويني والتي تستعيد يف
مزايا
ّ

مواجهتهم الحجة نفسها التي استعملوها بصدد اغتيال عثامن .لكن تتميز موضوع ٌة نوعي ٌة
إمام ع َّينه سا ِب ُق ُه لفضيل ٍة خاص ٍة تنحدر من سالل ٍة وتتفوق
تسيطر عىل ذلك :فكرة امتالك ٍ
[[[  -ظ :إسبوزيتو ،جون إل  ، John L. Espositoمستقبل اإلسالم :ص.81 :
[[[  -ظ :حوراني ،ألبرت ،تاريخ الشعوب العربية :ج ،1ص.71 :
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عليها يف اآلنِ عي ِنه  ...فقد أعلنت مجموع ٌة محبط ٌة الختفاء إمامها بأنَّه (مستور) مؤقتاً

فحسب :اختبأ يف جبلٍ وسيعود يف الوقت املناسب)) [[[.ومل يقرأ هذا املسترشق أدىن
قراء ٍة تأريخ ّي ٍة ،ويع ّد نفسه باحثاً تأريخ ّياً ،فلم يذكر التاريخ الواقعي وال االجتهادي أ َّن عائلة
َت أو حتى شاركت بقتل الخليفة الثالث عثامن بن عفان .فهذا الطرح من البحث
النبي قَتَل ْ

إذا أراد أ ْن يكشف ،فإنَّ ا يكشف شيئاً واحدا ً أساس ّياً ،هو أخطاء ومجانبة أغلب املسترشقني

ٍ
اتجاهات.
للحقائق الواضحة املشهورة ،فكيف باألحداث املختلف بها والتي وردت بع ّدة

إذا ً فمسألة الثأر الحسيني شكلت هاجساً كبريا ً يف تبلور عقيدة املهدي املخلِّص عىل

حد زعم دوغالس وقسمٍ كبريٍ من املسترشقني ((فاإليديولوجيا األخروية الخصوصية أو
املتميزة املسيحية [أي عقيدة املخلِّص] ...الجديدة قد ميزت أو حددت بالتوجه والنزاعة

الثوريتني إزاء الفوىض الخفية  -وأقصد دافع الثأر والتوقعات السياس ّية امللموسة أو العين ّية
ٍ
متوالف مع
املهدي  -والتي أدت إىل انفجا ٍر
تلك التي كانت قد تغلفت كالهام ضمن عقيدة
ّ

الرشع ّية العلويّة ،وهكذا ض َّمنت اإلغراء أو املناشدة الواسعة الدامئية واملستمرة للتوقعات

السياسية األلفية يف اإلسالم .فإنَّها هي التوليفة التي جمعت بني الفكر واإليديولوجيا
املسيح ّية وبني العنارص األرستقراطية العربية ،تلك التي متوضعت وراء أو خلف الثورات
العلوية))[[[ .إشارة منه وتلويحاً بأنَّها جاءت عن أصو ٍل مسيحيّ ٍة فكرة الخالص واملخلِّص
بالصلب والقتل ،وهكذا إدعاءاتٌ أخرى بشأن العقيدة املهدوية وغريها.

مع أ َّن دوغالس مل يقدم دليالً أو توثيقاً لذلك ،ما ذكره يف هامش بحثه حيث قال(( :آمل
أ ْن أُ َوفِّ َر توثيقاً ملثل هذه االدعاءات يف دراس ٍة الحق ٍة عن التعاليم العلوية الحسينية))[[[.
رص رئيس ٍة كانت وراء
واملسترشق الهولندي فان فلوتن عندما يقدم من ضمن عنا َ
خلفية سقوط الدولة األموية وانتصار القضية العباسية –عىل ح ِّد تعبريه  -منها :التش ّيع (Le
[[[  -أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.85 - 84 :
[[[  -كرو ،دوغالس  ،Douglas K - crowالمستشرق األمريكي ،مقتل الحسين بن علي واآلراء المبكرة لإلمامة،
ٍ
بحث ضمن كتاب حفريّاتٌ استشراقيّ ٌة – إعادة قراءة التشيع في العراق ،لنخب ٍة من المستشرقين ،ترجمة د .عبد
ورق ُة
الجبار ناجي :ص.187 - 186 :
[[[  -ظ :كرو ،دوغالس  ،Douglas K - crowهامش رقم  11في أصل البحث ،وهامش رقم  184ص 188 :ضمن
كتاب حفرياتٌ استشراقيّ ٌة – إعادة قراءة التشيع في العراق ،لنخب ٍة من المستشرقين.
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 )Chiitismeأو االتجاه املوايل لبيت النبي ،رائد املعارضة السياس ّية ،والذي كانت لديه

املقدرة عىل تحريك الفئات املضط َهدة ،وتبلور فكره السيايس ،نتيج ًة لالضطهاد واملالحقة

والقتل وذلك منذ سقوط الحسني يف كربالء ،متجسدا ً فيه الرمز املأساوي لنضال الشيعة،
وكذلك انتظار املنقذ أو املسيح املخلِّص  Messieالذي أسهم باعتباره فكر ًة غيبيةً ،يف
التأثري عىل عواطف الجامهري وحقنها بدماء جديد ٍة ،حتى ال يفرتسها القنوط واليأس ،وتبقى
القضية السياسية دامئة التوهج يف النفوس[[[.

وعقدة الثأر مل تأت طارئةً ،وارتباطها جاء بتبلور عقيدة املهدي املنتظر ،عىل حد الزعم

القائل(( :إ َّن عدم استطاعة الشيعة االحتفاظ بالخالفة بعد موت عيل بن أيب طالب جعلهم

َك
يعيشون يف انتظار الخالص املنتظر وال ينظرون إىل هذه الحياة بعني االعتبار وقد ز ّ
ذلك [أي جعله يُ َن ِّمي] القدرة عىل تح ّمل املكاره عندهم إىل أ ْن يأيت املهدي املنتظر–

املخلِّص))[[[.

لحقائق ع ّد ٍة منها :أ َّن عقيدة املهدي املنتظر موجود ٌة لدى
وهذا القول فيه مجافا ٌة
َ
ٍ
رث من مناسب ٍة ،بترصيح النبي
املسلمني قبل الخالفة العلويّة
بترصيحات واضح ٍة وجل ِّي ٍة بأك َ

(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه).
َّ
الكريم

ين
ومنها :أنها بشارة النبي األكرم كام قرأنا ّ
بش بها الناس املستضعفني عموماً ،ووع ٌد ربا ٌّ
ف ٱألَ ِ
رض َونَج َعلَ ُهم
عا ٌّم ال يخص فئ ًة من غري أخرى ﴿ َونُرِيدُ أَن نَّ ُ َّن َع َل ٱلَّ ِذي َن ٱس ُتض ِعفُواْ ِ
[[[
ٍ
ومناسبات مع
ش بها يف عدة أقوا ٍل
أَ ِئَّ ٗة َونَج َعلَ ُه ُم ٱل َٰو ِرثِ َ
ني﴾ وأ َّن أمري املؤمنني نفسه قد ب َّ
أنَّه كان يف وقت زمام الخالفة بيده آنئذ ،فالخالفة ليس لها عالق ٌة بعقيدة مه ّم ٍة عريق ٍة ثابت ٍة
عند جميع املسلمني كهذه العقيدة.

ٍ
حكومات
من ذلك قالوا إنه :بحسب املعتقدات الشيعية ،إ َّن جميع الحكومات ت ُع ُّد
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،مقدمة مترجم الكتاب،
ومقدمة مؤلفه ص.18 - 14 :
[[[  -فان إس ،جوزيف ،كتاب التوحيد والنبوة والقرآن في حوار المسيحية واإلسالم :ص.38 :
[[[  -القصص.5 :
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مغتصبةً؛ ألن أحقية الحكم والخالفة تعود إىل اإلمام الثاين عرش (اإلمام املعصوم)[[[.
َ
وال ب َّد أن نؤكد عىل أن املسترشقني ،حاولوا صياغة الفكرة حول العقيدة املهدوية،

من الرصاعات السياسية وحرصوا العقيدة بالدولة وقيادتها ،مع العلم أ َّن هذه العقيدة ترتبط
تعب عن فسحة أملٍ إمياني ٍة يرتبط بها املسلم ،وهي وإ ْن
باملجتمع والحياة الفكرية ،وكذلك ِّ

كانت موجود ًة يف بعض أوجهها يف الديانات األخرى ،فإ َّن هذا يؤكد عىل أ َّن فكرة القيادة
والرمز متثل جوهرا ً عقديّاً ،يقود املجتمع واألمة نحو العدل وإقامته ،وإ َّن إقامة العدل ترتبط
باملامرسة الحياتية والعالقات االجتامعية كام ترتبط باإلمامة والسياسة سوا ًء بسوا ٍء ،وإ َّن
الخالف حول طبيعة هذه العقيدة سوا ًء كانت مع اعتقاد الوالدة أم مع اعتقاد الغيبة ،ال يؤثر
يف االعتقاد بها ،ألنها ترتبط بالقدرة واإلرادة اإللهية التي ال يعجزها يشء.

[[[  -ظ :أستاذ التاريخ البرفسور جيتين سايا ،گوگهان( ،مشكلة الشيعة) بحث قدمه كجز ٍء من متطلبات أطروحة
الدكتوراه إلى جامعة مانشستر في بريطانيا في سنة  .1996وهو موجود ضمن كتاب مشكلة الشيعة والتشيع في العراق
العثماني ،لثالثة باحثين :ص.36 :
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الفصل الثاني

المهدوية
العقيدة
ّ
في ِ
المرقاب

االستشراقي

المبحث األول

1

حول أصل العقيدة المهدوية

المطلب األول
المهدي المنتظر من مختصات عقائد الشيعة
عقيدة
ّ

خاص ًة
أغلب ومعظم املسترشقني جعل من قضية املهدي املنتظر من عقائد الشيعة
ّ
فقط ال غريهم ،وأرسلوها من مسلّامتهم(( ،وقد جهد الشيعة يف تبيان األساس الديني لهذه
العقيدة ،والدفاع عنها لوقايتها من سخرية املرتابني وخصومة املعادين ،حتى استغرقت
جزءا ً كبريا ً من مؤلفاتهم الدينية))[[[ .والخوف والحذر منها بوصفها ذاتَ ٍ
سيايس ال
بعد
ٍّ
دين ّياً فحسب(( :وهكذا احتفظت فكرة اإلمامة بق َّوتها حتى الوقت الحارض ،وارتقت حتى
ج َها كعقيد ٍة من العقائد األساس ّية وأصبحت عنرصا ً جوهريّاً فعاالً يف النظام الديني
بلغت أو َ
والسيايس بعد أ ْن درسنا عقيدة اإلمامة وخطرها))[[[.
يعب
أقول :وال أدري :لِ َم غولدتسيهر يشعر بالخطر إزاء إمامة املهدي املنتظر؟ عندما ّ
عنها بقوله( :عنرصا ً جوهريّاً فعاالً) فإذ مل تكن له دواف ُع سياسيّ ٌة احتالليّ ٌة استعامريّةٌ ،فلِ َم إذا ً
املهدي املنتظر؟
يشعر بالخطر ج ّراء إمامة
ّ
ٍ
باحث أن يبحث عن
أي
وهذه مشكل ٌة أساسيّ ٌة تواجه البحث العلمي ،أي إنَّه إذا أراد ُّ
رؤية املسترشقني ومفهومهم لألطروحة املهدوية ،عليه أ ْن يلجأ إىل كتاباتهم عن الشيعة
وعقائد الشيعة؛ ألنه كام قال تويال :عقيدة املهدي املنتظر هي يف أساس اعتقاد الشيعة
[[[  -غولد تسيهر ،إغناس العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.191 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.197 :
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االثني عرشية [[[.دون املذاهب وال ِف َرق اإلسالم ّية األخرى .ما جاء يف الفصل األول من هذه
الكتاب يؤكد ويؤيد هذه الحقيقة ،بجر ِد مؤلفاتهم ونتاجاتهم حول هذا املوضوع.
ومن حقنا التكهن ،إذا مل نَق ُْل التساؤل عن األسباب وراء هذا اإلرصار ،والحقيقة أ َّن
ذلك قد يكون ألحد سببني محتملني أو لكليهام معاً:
السبب األول :بحسب ما عرفناه وتداولناه يف املجال البحثي االسترشاقي ،حتى صار من

البدهيات وشبه املسلَّامت ،من كل البحوث واملؤلفات التي كتبت يف االسترشاق وتاريخه
ونشأته وأسبابه ودوافعه ،هو أ َّن من أهم دوافع املسترشقني وأسباب كتابتهم عن الرشق
خاص ٍة ،هام دافعان:
وعلومه وحضارته وأديانه والعرب واالسالم بصور ٍة
ّ
الدافع التبشريي العقائدي الديني ،والدافع االستعامري االحتاليل ،املجمع عليهام من
املهتمني يف الشأن االسترشاقي ،فإذا كان والحال هذه بحسب هذين الدافعني والسببني،
ٍ
برضس قاطع ،بأ َّن السبب الذي ح ّرك أقالم املسترشقني بجعل العقيدة املهدوية،
جا َز القول
عقيد ًة من مختصات ومالك و ِقوام املذهب الشيعي فقط وفقط ،هو للتفرقة بني ِف َرق ومذاهب
ٍ
معرتف بها
ري
املسلمني وتهديم البُنى األساسية للعقائد اإلسالمية بجعلها عقائ َد هامشيّ ًة غ َ
من جميع الطوائف اإلسالميّة ،وإيجاد الثغرة لتوسيع اله ّوة بني املسلمني عن طريق تحجيم
العقائد ذات القيمة اإلميان ّية املهمة .واإليغال يف بناء حواج َز عقديّ ٍة وفكريّ ٍة بني املذاهب.
ونجد هذا املعنى عند املسترشق غولدتسيهر (اليهودي املجري) إذ َع َّد اإلميان بظهور
املهدي من مختصات ومبادئ التشيع فقط محاوالً الرتكيز عىل التباين الشاسع واصفاً
استهزاء طائف ٍة بأخرى ،يف كتابه العقيدة والرشيعة ضمن فصل َس َّم ُه (ال ِف َرق) قوله(( :ومنذ

بداية التشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة اإلمام املختفي يوماً ما  ...وما دمنا قد أدركنا
كنه التشيع ،فمن الطبيعي أ ْن يكون اإلسالم بصورته الشيعية هو وحده البيئة املالمئة التي
ِ
منت العقيدة املهدية عند الشيعة،
ينبغي أ ْن تنمو بها بذرة األماين املهدية  ...وهكذا
الس ّني،
وقويت حتى صارت عصباً حيويّاً يف مجموعة املبادئ الشيعية .أما يف اإلسالم ُّ
فإ َّن ترقب ظهور املهدي ،مع استناده إىل الوثائق الحديثية واملناقشات الكالمية ،مل يصل
الس ّنة إال كحلي ٍة أسطوريّ ٍة
البتّة إىل أ ْن يتقرر عىل أنه عقيد ٌة دينيّةٌ ،ومل يب ُد قط عند أهل ُّ
[[[  -ظ :تويال ،فرانسوا ،كتاب الشيعة في العالم :ص.39 :
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الس ّنية للكون))[[[.
لغاي ٍة مثىل مستقلّ ٍة أو كأم ٍر
ٍّ
ثانوي بالنسبة لجوهر النظريّة ُّ
بعدها يصف هذا التباين محاوالً عرض انتقاص وانتقاد املذاهب اإلسالميّة يف ما
أي مفرد ٍة إميان ّي ٍة عقدي ٍة ،ومنها العقيدة واألطروحة
بينها ،لبيان أنهم مل يشرتكوا ويتفقوا عىل ِّ
الس ِّني رفضاً قاطعاً العقيدة املهدية عىل صورتها الشيعية
املهدوية ،بقوله(( :ويرفض اإلسالم ُّ
الس َّنة سخافة عقيدة
كام يهزأ بفكرة اإلمام الكامن وحياته الطويلة .وسبق أ ْن تجلت ألهل ُّ
الس ِّنية ،يجب أ ْن
االثني عرشية الخاصة باملهدي؟ ألن املهدي ،تبعاً ملا جاء يف الروايات ُّ

يكون اسمه كالنبي –محمد بن عبد الله  -بينا والد اإلمام الخفي ،وهو اإلمام الحادي عرش
اسمه الحسن  ...وعىل نقيض ذلك ،نجد أ َّن اإلميان بتحقق األماين املهدية يف املستقبل
له أهميّ ٌة اعتقاديّ ٌة جوهريّ ٌة يف اإلسالم الشيعي ،فهو حجر الزاوية يف العقائد الشيعيّة ...وقد
ج َّد علامء من الشيعة ،ممن يتسمون بالجد والوقار أ ْن يثبتوا ،إزاء تهكُّم أهل السنة ،أ َّن حياة
َ
اإلمام الخفي الطويلة واملخالفة للأملوف ،ممكنة الوقوع وليست مبستحيل ٍة ،مستشهدين
ٍ
باعتبارات فيسيولوج ّي ٍة [ماديّ ٍة جسديّ ٍة] وأساني َد تاريخ ّي ٍة خطري ٍة))[[[.
الخاصة ،فام
صحيح وإنَّه يصف الحقيقة لكن بطريقته
قد يقول قائل :إ َّن كالمه
ّ
ٌ
املحذور من ذلك؟
أقول :تبني كام هو املتوقع سابقاً ،بأ َّن السبب من ج َّراء كتاباتهم الهائلة والعميقة والضخمة
رب هذه
مبثل هذه املوضوعات ،بعد أ ْن نتساءل :ما سببها؟ ما الذي يجعل هؤالء الغربيني ع َ
القارات واملسافات البعيدة بكل معاين البعد ،الحضارية والثقافية واللغوية والعرقية ،جعلهم
ٍ
حتَ ٍة بهذا الشكل؟ وإال لو كانت من املوضوعات
يكتبون عن
موضوعات دينيّ ٍة عقائديّ ٍة بَ ْ
ٍ
موضوعات عا ّم ًة
العلمية أو الفيزيائية الرياضية وغريها من باقي العلوم الطبيعية –باعتبارها
مشرتك ًة عند جميع الناس ويستفيد منها كل أصناف البرش  -ملا أثار ذلك استغراب الباحثني
وتوقعهم ،فتبني أ َّن السبب هنا هو :إيجاد الثغرة والفرقة أو تعميقها إ ْن كانت موجودة ،وذلك
ٍ
ألغراض  -كام هو سالف الذكر  -تبشرييّ ٍة استعامريّ ٍة احتالليّ ٍة.
ولو أنْ َع ْمنا النظر معاً يف كالم غولدتسيهر للحظنا وقرأنا يف ما بني السطور – و ِقوام
الدراسات النقدية أ ْن يقرأ الباحث املتتبع ما بني السطور والكلامت– التناقض الحاصل
[[[  -غولدتسيهر إغناس ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص .196 - 191
[[[  -تسيهر ،غولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.196 :
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بني محاولته جعل العقيدة املهدوية من العقائد املختصة بالشيعة فقط ،والتي ال وجود لها
عب هو بذلك ،وبني إقراره بوجودها عند أهل السنة ،لكنها مختلف ٌة
يف (اإلسالم ُّ
الس ِّني) كام َّ
ٌ
واعرتاف مهم ،إذ إ َّن أصل العقيدة موجود ٌة
متام االختالف معهم ،وهذا هو بحد ذاته يش ٌء
ري من املشرتكات
ومشرتك ٌة بني الفريقني ،وهذا أم ٌر ال بأس بأهميّته ،ألنه ينقدح عنه كث ٌ
الخاصة والعا ّمة .والجانب اإلنساين والوازع األخالقي يدعونا دامئاً إىل أ ْن ننظ َر إىل النصف
ّ
املمتلئ من الكأس وإ ْن ضَ ُؤ َل ،ال إىل النصف الفارغ منه.
وال يوجد يش ٌء يخفى بعد توايل األحداث وتسارعها ،أو هم غري مضطرين إلخفاء ذلك،
لذا نجد (جون إل .إسوزيتو  )John L. Espositoيف كتابه املعارص (مستقبل اإلسالم)
مطلب يف الكتاب
عندما يبحث العقائد اإلسالمية وبضمنها املهدي املوعود ،يقول يف
ٍ
ملطلب
تحت عنوان (هل تستطيع التفرقة بني السني والشيعي؟) هذا السؤال الذي هو عنوا ٌن
ٍ
يف كتابه ،سأله محرر األمن القومي إىل مسؤولني كبار الكونغرس األمرييك ويف مكتب
التحقيقات الفدرالية ( )FPIوعجزوا عن اإلجابة عنها وعن أسئلة بسيطة حول اإلسالم [[[.لذا
الس َّنة والشيعة ،واالختالفات التي أصبحت
أردف (جون) قائالً(( :إ َّن معرفة منشأ مسلمي ُّ
مصدرا ً للرصاعات بينهام ،يساعدنا عىل فهم األحداث الدينية والسياسية عىل مر التاريخ،
وذلك منذ بداية تك ّون املجتمع اإلسالمي وحتى التوترات والرصاعات الحاصلة اليوم
حول العامل .باإلضافة إىل الرصاعات بني السنة والشيعة ...والخالفات الطائفية والحروب
ٍ
ملرات ع ّد ٍة ...فدراسة جذور تلك االنقسامات والعداءات العميقة بني السنة
التي اشتعلت
والشيعة يُ َع ُّد رضورياً ملساعدتنا يف فهم مصدر الخالف الطائفي))[[[.
إذا ً ،فإ َّن املسترشقني الذين ميارسون التبشري املسيحي يحاولون إبطال اإلسالم وإيجاد
البديل عنه وهو (املسيحيّة) كام هو دأب العمل التبشريي املحض ،والقسم اآلخر ذو
التوجهات اليهوديّة يحاول إحالل العقائد واآلثار التوراتية بدالً عن التعاليم اإلسالم ّية.
ولعل األهم من ذلك كله ،هو محاوالتهم معرفة وسرب أغوار الفوارق بني الطوائف
ّ
وكشفها ،لتوظيفها يف تأجيج الرصاع الطائفي بني املسلمني وهو ما يحصل اليوم بعينه.
وسيتضح من أثر النقاش يف كلامتهم رمبا بعد عدة أسطرٍ ،أنّها عقيد ٌة أصيل ٌة يشرتك فيها
[[[  -ظ :إسبوزيتو ،جون إل  ،John L. Espositoمستقبل اإلسالم :ص.78 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.80 :
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ٍ
اختالف بالتفاصيل ،املهم يف األصل الذي يقول:
جميع املسلمني ،يف أصل العقيدة ،مع
سيخرج املهدي املنتظر يف آخر الزمان وميأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلامً
ٌ
اختالف يف بعض تفاصيل النبوة يف العصمة الذاتية له والسهو أو النسيان
وجورا ً .وأنَّه يوجد
شاكل ذلك،
َ
عليه ،بل حتى يف التوحيد يف الصفات والذات والرؤية لله بالعني البرصية ،وما
مشرتكي ال
أصلي
أصل التوحيد والنبوة،
مختلف فيها حتامً ،لكن بنفس اآلن ،يبقى ُ
أمو ٌر
ٌ
ْ
ْ
يختلف عليهام مسل ٌم قط.
السبب الثاين :الذي هيأ األرضية الخصبة للمسترشقني يف خوضهم غامر البحث
والكتابة بهذا الكم الضخم والهائل عن القضية املهدوية ،هو أ َّن املدرسة الشيع ّية ،وال
سيَّام اإلمامية منهم ،غطَّت أحداث تاريخ العقيدة املهدوية ،تغطي ًة كاملة ًبحسب اعتقاده
منذ الوالدة بكل تفاصيلها ،إىل الغيبة الصغرى بكل سفرائها ووكالئها ولقاءاتهم ،إىل الغيبة
ٍ
ٍ
وعالمات حتم ّي ٍة وغريِ حتم ّي ٍة تسبق يوم الظهور ،أكرث
أحداث
الكربى وما يحدث فيها من
من غريها من مذاهب وفرق املسلمني ،باعتبار إميانهم أنه اإلمام الثاين عرش من أمئة أهل
السال ُم) .وهذا األمر يجعل اإلماميّة األكرث إحاط ًة واستيعاباً لفلسفة العقيدة
البيت ( َعلَيّْ ِہ ُم َّ
املهدويّة ،الرتباطها باإلمامة التي هي من أصول املذهب اإلمامي.
مناذج من كتابات املسترشقني حول هذا املطلب ،ما يُلحظ هنا عند توماس
ولعرض
َ
آرنولد عند تطرقه إىل لفظ اإلمام واإلمامة ،بأ َّن االسم املفضل لرئيس الدين عند الشيعة،
إمام
(اإلمام) فينسبون إليه ق ّو ًة عجيب ًة خارق ًة تقريباً حتى إنهم توصلوا إىل االعتقاد بوجود ٍ
خفي ال يراه الناس يرشد املؤمنني عىل األرض ويوجههم .بينام هذا االسم مل يكن مفضالً
ٍّ
الس ّنة كام هو لدى الشيعة[[[.
لدى ُّ

يعب عنها باالحتكار(( :وميكن القول أ َّن الشيعة احتكرت فكرة املهدي ملصلحة
وآخر ِّ
يل ،عضو عائلة النبي وأعقابه))[[[ وكذا املسترشق املبرش الربيطاين دوايت دونالدسون،
ع ٍّ
قال يف كتابه املسمى (عقيدة الشيعة) يف الباب الحادي والعرشين ،تحت عنوان (اإلمام
شخص يخرج
الغائب املنتظر) قال مؤكدا ً املعنى السالف الذكر(( :املهدي عند أهل السنة
ٌ
بش مبجيئه الرسول .واملهدي ،صيغة املفعول به من هدى ،وهو من يهديه
آخر الزمانَ َّ ،
[[[  -ظ :آرنولد ،توماس ،الخالفة.38 :
ماسيه ،هنري ،كتاب اإلسالم.199 :
[[[ ّ -
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الله .غري أنها ت ُ َع ُّد يف هذا املوضع مبعنى فاعل ،وتعني املختار لهداية الناس .ومل ترد هذه
الصيغة يف القرآن بل وردت يف صيغة الفاعل ،قال تعاىل [ال أتوقع أ َّن املسترشق يقول كلمة
[[[
يم﴾
ل ِ َٰ
ص ٖط ُّمس َت ِق ٖ
(قال تعاىل) قد تكون زيادة يف الرتجمة] ﴿ َوإِنَّ ٱللَّهَ لَ َها ِد ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُن ٓواْ إِ َ ٰ
وقالَ ﴿ :وكَف َٰى ِب َربِّكَ هَا ِديٗا﴾[[[ وال شك يف أ َّن هذه اآليات ال عالقة لها يف انتظار املهدي،
لكن بعضهم اتخذ من هاتني اآليتني أساساً ملوضوع واسعٍ حول انتظار مجيئه ...أما عند
املهدي من االعتقادات األساس ّية ،ويفرسون بأ َّن الهداة الوارد
الشيعة فإ َّن انتظار مجيء
ّ
ذكرهم يف القرآن هم األمئة))[[[.

وجانب الحقيقة ،فلم يقل أح ٌد بتفسريٍ أو
أقول :قد أخطأ املسترشق دوايت دونالدسون
َ
سبب النتظار املهدي املنتظر،
ين بأ َّن هذه اآليات تدل أو فيها
أي
ٍ
سبب نزو ٍل ،أو ِّ
ٌ
كتاب قرآ ٍّ
مطلب
بوصفها تحمل مادة حروفها (ه د ي) نفسها .نعم هناك آيات أُخر –عىل ما سيأيت يف
ٍ
فسها اإلمامية بحسب مصادرهم وطرقهم بأنَّها تدل عىل املهدي املنتظر أو عىل
الحقٍ – َّ
أحد شؤونه.
وإذا ما أراد املتتبع تقري َر حقيقة أ َّن املسترشقني أرادوا القضية املهدوية من املسائل
العقدية املرتبطة بالشيعة فقط ،مراجعة الفصل األول من هذا الكتاب ،لريى ال َك َّم الهائل
والضخم من املؤلفات التي أُلفت بذلك الشأن ،فهذا املسترشق الفيلسوف هرني كوربان
السال ُم) من
يف كتابه املعنون( :اإلمام الثاين عرش) ويعني به اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
أمئة أهل البيت ،بحسب ما يعتقد به اإلمامية ،يقرأ القراءة ذاتها:
بأ َّن التشيع واألفهوم الخاص به ألطروحة النب ّوة ،يُبقي اآليت مفتوحاً بقوله أ َّن بعد (خاتم
النبيني) مث َّة ما يُنتظر ،وهو الكشف عن املعنى الروحي للرساالت التي أىت بها األنبياء
العظام ،مبا تشري له العبارة االصطالحية لكلمة التأويل ،أي تفسري باطن القرآن وإعادة اليشء
الس ّني األكرثي الذي يقول بأ َّن البرشيّة
إىل أ ّوله ،إىل أٌمنوذجه األصيل .عىل خالف اإلسالم ُّ
مل يَ ُع ْد لها جدي ٌد تنتظره بعد بعثة النبي األخري[[[(( .تلك كانت املهمة التأويلية التي أُوكِلَت
[[[  -الحج.54 :
[[[  -الفرقان.31 :
[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.231 - 230 :
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،كتاب اإلمام الثاني عشر :ص.19 :
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إىل األمئة األطهار الذين متأل تعاليمهم املجلدات .لكن هذا اإلدراك الروحي لن يكتمل
إال يف نهاية دهرنا ،عند ظهور اإلمام الثاين عرش ،اإلمام الغائب راهناً ،وقطب هذا العامل...
وكام التأويل ،وضعت أطروح ُة النب ّوة الشيعية املفكرين الشيعة أمام املشكالت نفسها التي
طرحها مبحث املسيح عىل املفكّرين املسيحيني ،لكن املفكرين الشيعة سعوا دامئاً إىل
حلها باملعنى الذي رفضته الكريستولوجيا[[[* الرسمية))[[[.
وإ َّن التَّ َمث َُل الشيعي ال يستطيع أ ْن يفصل عن الوجوه اإلحدى عرش والتي هي عامل إبداع

ثابت يف حقب أدوار النبوة كلها
اإلمامة ،وذلك ألن قانون الرقم االثني عرش ،وهو رقم
ٌ
ويرمز للكلية وهناك بعض املشابهات ،كإشارات الربوج االثني عرش ،واالثني عرش ينبوعاً
التي فجرها موىس بعصاه من الصخر ،والعالقة بشهور السنة االثني عرش وكلها متقابلة مع
لكل من األنبياء الكبار أصحاب الرشائع أوصياء اثنا
الهوتيات األيون[[[* القدمية ،ولقد كان ٍّ
عرش ،والخلفاء من بعد النبي محمد اثنا عرش[[[.
ُص
وهذا الوصف قد يُع ُّد مريحاً ،ألنه ال يعتمد تشويه القصة مبنحها بُعدا ً أسطوريّاً .ليَ ْ
خل َ
املهدي الذي تختلف فكرة الشيعة فيه عن فكرة باقي
كوربان إىل القول :بأ َّن ((اإلمام
ّ
اإلسالميني اختالفاً عميقاً))[[[.
ُ
مجال دراس ٍة ضمن المثيولوجيا المسيحية مهتم ٌة بدراسة طبيعة يسوع ،وخاص ًة كيفيّة
[[[  -الكريستولوجيا :هي
ارتباط األلوهية واإلنسانية في شخص يسوع .موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة – شبكة األنترنت.
[[[  -كوربان ،هنري ،كتاب اإلمام الثاني عشر :ص.20 - 19 :
[[[  -هذا المصطلح يرجع إلى الغنوصية التي تنكر صلب المسيح باعتبار أنه ليس بجسمٍ  ،وكانوا ينظرون للمادة
على أنها ش ٌّر! وآمنوا بمجموع ٍة كبير ٍة من اآللهة ،فقالوا أنه في البدء كان اإلله السامي غير المعروف وغير المدرك
مطلق ،ولم تكن هناك المادة ،هذا اإلله الصالح ،انبثق منه (أخرج من ذاته) ،عدد من القوات الروحية
روح
ٌ
الذي هو ٌ
ذات األنظمة المختلفة التي س ّموها باأليونات ( .)Aeonsهذه القوات المنبثقة من اإلله السامي كان لها أنظم ٌة مختلفةٌ
ٌ
الملء
الملء الكامل ،دائرة ْ
وأوصاف مختلفةٌ .وتك ّون هذه األيونات مع اإلله السامي أو ْ
وأسماء مختلف ٌة وتصنيفاتٌ
اإللهي .وإ َّن هذا اإلله السامي الذي أخرج العالم الروحي من ذاته لم يخلق شيئاً .المصدر :موقع عن الالهوت
المسيحي https://www.difa3iat.com
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ص.109 :
[[[  -المصدر نفسه :ص .131 :وللمزيد حول ذات المطلب ينظر :هالم ،هاينس ،كتاب الشيعة ،ص 56 - 47 :تحت
عنوان غيبة اإلمام الثاني عشر .وينظر :وات ،مونتكَمري ،كتاب الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي ،تحت فصل َس َّما ُه:
(استقطاب المذهب السني والمذهب الشيعي) :ص .109 - 101 :وينظر :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيّع
والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،في الفصل الثالث من الكتاب ضمن عنوان :المعتقدات المهدية
ص 97 :وما بعدها.
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وبذلك يتّضح أ َّن نظرة املسترشقني للعقيدة املهدوية ،شابَها كثري من التشويش وسوء
ٍ
ٍ
ناقص وغريِ
مرتبط بحقيقة التعاليم
الفهم ،فهؤالء املسترشقون ،إما عرضوا القصة بفهمٍ
ٍ
بقصد سيّئٍ يف محاول ٍة للتشويه املتعمد ،وع ّد قضية اإلميان بها
الدينيّة وفهم مقاصدها أو
لتعطيل أصالة الدين اإلسالمي وإثبات أ َّن هذا الدين
َ
مقتبس من األديان األخرى
عىل أنه
ٌ
وكذب وتزوي ٌر للحقائق التي جاءت بها األديان األخرى.
تلفيق
ليس ديناً سامويّاً ،وإنَّ ا هو
ٌ
ٌ
وسيتبني كيف أن هؤالء املسترشقني قد حاولوا تعطيل اإلسالم وتشويه الحقائق والعقائد
اإلسالمية ،وال ب ّد من الذكر أ َّن بعضاً منهم حاول أ ْن يعرض القضايا اإلسالمية عرضاً علميّاً
واستعمل التحليل العلمي والعقيل بصور ٍة تبدو محايدةً.

المطلب الثاني
الشيعية
عقيدة المهدي المنتظر من المخترعات واإليديولوجيا
ّ

هذا املطلب مرتب ٌ
ومالصق لسابقه ،إذ َ
جال يف خاطر بعض املسترشقني إنكار ما هو
ط
ٌ
مناشئ ومناب َع أصيل ٍة
ثابت عند جميع املسلمني ،فاستسهلوا مؤونة البحث والتدقيق يف
ٌ
َ

لتلك العقائد ،فعرجوا إىل القول :بأ َّن هذه العقيدة ،ال وجود لها وال فضاء لها ميكن أ ْن تحلق
فيه إال يف سامء خياالت الشيعة أنفسهم ،عن طريق اإليديولوجيا التي تبنتها الفرق الشيعية

منذ تكونها ،بوصفها حرك ًة مبتدع ًة[[[.

قد يكون لتصوير أ َّن الشيعة بوصفها حركة مبتدعة ،وإنَّها تغرد خارج الرسب اإلسالمي

العريض ،ابتدعوا هذه املفردة اإلميانية املهدوية فـ ((جامعة االثني عرشية الذين اختفى

إمامهم الثاين عرش ،أنشؤوا معتقدا ً لهذا اإلمام املختبئ ،وهو أنَّه سيعود يف نهاية الزمان

ليقيم مجتمعاً إسالم ّياً عادالً وصادقاً))[[[.

والصيغة التي تبنتها الحركة الشيعية بوصفها إيديولوجيا ،والنظرية التي تنص عىل أن

حلقة النبوة التي أغلقها محمد قد تلتها والية (صداقة لله) مل تتم صياغتها إال بعد وفاة

اإلمام الحادي عرش ،ما يتزامن تقريباً مع اختفاء اإلمام الثاين عرش ،الذي يوصف بأنَّه مستو ٌر
وسيعود يف نهاية الزمان[[[.
وكذا ما ردده املتحامل عىل اإلسالم فلوتن :واملسيح املخلِّص عند الشيعة متم ّي ٌز ج ّدا ً

ٌ
(املهدي املنتظر) ،وكان من ضمن ألقاب الرشف العايل
معروف ج ّدا ً وهو
ع ّمن سواهم،
ّ

يف بادئ األمر ،قبل أ ْن يصبح الرمز لذلك املخلِّص الذي يظهر من أهل البيت ليمأل األرض
عدالً كام ملئت جورا ً وظلامً .ومن الواضح أ َّن فكرة انتظار املهدي مل ترتبط يف األصل

[[[  -ظ :أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.83 :
[[[  -إسبوزيتو ،جون إل  ،John L. Espositoمستقبل اإلسالم :ص.82 :
[[[  -ظ :أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.83 :
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بأرسة النبي ولكنها أخذت تنترش مع ازدياد نفوذ الشيعة[[[ .وقد زعم اإلمام املهدي أنه اختفى

ليظهر مر ًة أخرى يف آخر الزمان[[[.

متناسياً (فلوتن) تأريخ ّياً ودين ّياً ومل يقرأ امل َ ْعلَ َم األسايس يف العقيدة املهدويّة واألحاديث
الرصيحة املتواترة عن الرسول األكرم التي ت ُ ْنبِئ بأ َّن املهدي املنتظر من نسل الرسول األكرم،
رجل م ِّنا
فجاءت ألفاظ األحاديث( :املهدي مني ،من ولدي ،من ولد فاطمة ،من عرتيتٌ ،
أهل البيت).
أل ننىس بأ َّن املنهج القرآين يخالف مناهج املسترشقني ،فالقرآن الكريم
عىل أنَّنا ينبغي ّ
كان يدعو املسلمني إىل االبتعاد عن الدنيا وملذاتها وانتظار الخالص الساموي عن طريق
السنن يف معاقبة الظاملني ،وتأخري الثواب األُخروي للصابرين عىل بالء الدنيا ،فال عالقة
ٍ
خالص لإلنسان من ظلم الظاملني وهي العقيدة اإلسالميّة
يعب عن
بني اإلميان بأ َّن املوت ِّ
بش بها القرآن الكريم ،وبني عقيدة اإلميان باملهدي املنتظر ،فهذه عقيد ٌة أخرى تدعو
التي َّ َ
إىل اإلصالح عن طريق املصلح املؤيَّد من السامء ،فاملسلم يقرأ القرآن الكريم أ َّن مؤمن
آل ياسني عندما قتله قومه ،قال﴿ :ق َ
ج َعلَ ِني ِم َن
َال َٰيل َ
ب َو َ
َيت قَو ِمي َيع َل ُمونَ * بِ َا َغ َف َر ِل َر ِّ
ني﴾[[[ فاملوت يف سبيل الله ،هو أعىل قيمة يف ُسلّم االنتصار يف اإلسالم.
ٱملُك َر ِم َ
ومل َّا كانت هذه من مبتدعات الشيعة –عىل ح ِّد هذا الزعم– صاروا يف حري ٍةَ :م ْن الذي
يل،
يعطونه منصب املهدي املنتظر؟ فبعد أ ْن رفضوا قبول ِّ
أي خليف ٍة مل يكن من ن َْسلِ ع ٍّ
وضعوا ألنفسهم مبدأ (الزعيم األوحد)[[[(( :ولكن اختلف بشأن من ي َّدعونه باإلمام املهدي،
يل ،ففرقة منهم أطلقت االسم عىل السابع يف سلسلة النسب ،وهو إسامعيل وكان
من ن َْسلِ ع ٍّ
من أحفاد الحسني املتأخرين ،وعرف أفرادها يف ما بعد باسم (اإلسامعيل ّية) ...ومن ث َ َّم وقع
اختيارهم عىل أخيه األصغر (محمد املنتظر) ويشغل املركز الثاين عرش يف سلسلة النسب
العلوي ،ومن هنا عرفت الجامعة باسم (االثني عرشية))[[[ .نعم هكذا ص َّوروا املسألة ،أو

[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتش ّيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.108 :
[[[  -ظ :تيرنر ،كولن ،اإلسالم األسس  : Islam: The Basics -ص.347 :
[[[  -يس.27 - 26 :
[[[  -ظ :نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم :ص.217 :
[[[  -نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم :ص.217 :
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ٍ
تعبدي،
يل
أي
ٍّ
هكذا يريدون أ ْن يصوروها مسأل ًة كيفي ًة مزاجيةً ،ال تستند إىل ِّ
ديني رسا ٍّ
مستند ٍّ
إلهي ،والخطأ الواضح والرصيح يف
جعل
ٌ
مع أ َّن ما يعتقد به الشيعة اإلمام ّية بأنَّه
ٌ
وتنصيب ٌّ
ادعاء املسترشق أعاله ،أ َّن (محمدا ً املنتظر) الثاين عرش مل يكن أخاً إلسامعيل األصغر،
السال ُم) من سلسلة األمئة االثني
بل كان اب َن اإلمام الحادي عرش ،الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
عرش.
وأكرث من ذلك ذهب مريسيا إلياد :إىل أ َّن الصورة الخرافيّة واألسطوريّة لإلمام املستور قد
اتصلت مرارا ً بأسطور ٍة أُخروي ٍة للمهدي ،لغ ًة القائد أو الدليل الذي أُهدي من الله .إ َّن اختفاء
وظهور املهدي يف نهاية الزمان لعب دورا ً بارزا ً يف التدين الشعبي ويف األزمات األلفية.
فقد ج ّرب العديد من الرؤساء السياسيني الحصول عىل السلطة وحصلوا عليها يف كث ٍ
ري من
املرات ،بإعالن أنفسهم أنَّهم املهدي[[[.

ري ،كذكر األمور والتفاصيل املختَلف فيها بني املسلمني يف
بهذه األساليب وغريها كث ٌ
مفردة املهدي املنتظر وهي  -أي األمور الخالفية فيها قليل ٌة  -حاول املسترشقون إثبات
أ َّن مفردة املهدي املنتظر من مختصات أو مخرتعات الطائفة الشيعية ،وسيأيت نقاش ذلك
يف املطلب اآليت.

[[[  -ظ :إلياد ،ميرسيا ،بعنوان (تاريخ المعتقدات واألفكار الدينيّة) :ص.137 - 136 :

المطلب الثالث:

مناقشة أقوال وكلمات المستشرقين

املهدي املنتظر
محاور االشرتاك واالتفاق بني املسلمني يف عقيدة
ّ
لقد َج َرتْ مناقشاتٌ آني ٌة لبعض كلامت املسترشقني يف املطلب السابق املعنون:
ري منهم،
(عقيدة املهدي املنتظر من مختصات عقائد الشيعة) الذي حاول أ ْن يقرره قس ٌم كب ٌ
لكن ميكن زياة ،بأنَّها مغالطة سطحية كام هو مفهوم وواضح من عرضهم ،بأ ْن يقرروا أ َّن
عبوا بذلك– وهي مه ّمش ٌة عندهم
العقيدة املهدويّة ال وجود لها يف (اإلسالم ُّ
الس ّني)  -كام َّ
وليست من األمور األساسية التي يجب اإلميان بها إمياناً كامالً ،وإ َّن الذين يؤمنون ويعتقدون
بها إمياناً كامالً ،هم الشيعة فقط ،وهي جوهر عقائدهم وال ِقوام للتشيع من غريها.
مع أ َّن الحقيقة غري ذلك عند عموم املسلمني؛ ولذا ص َّدر ابن خلدون (ت 808هـ)
الفصل الذي عقده يف مقدمته (مقدمة ابن خلدون) للمهدي املنتظر بقوله(( :اعلم أ َّن يف
املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم عىل ممر األعصار أنه ال ب َّد يف آخر الزمان من ظهور
رجلٍ من أهل البيت يؤيد الدين ،ويُظهر العدل ،ويتبعه املسلمون ،ويستويل عىل املاملك
[[[

اإلسالميّة ،ويسمى باملهدي ،ويكون خروج الدجال وما بعده من أرشاط الساعة الثابتة يف
الصحيح عىل أثره ،وأ َّن عيىس ينزل من بعده فيقتل الدجال ،أو ينزل معه فيساعده عىل قتله،
ويأتم باملهدي يف صالته ،ويحتجون يف هذا الشأن بأحاديث خ ّرجها األمئة ،وتكلم فيها
ٍ
مبحث الحقٍ  ،ذك ُر
املنكرون لذلك ،ورمبا عارضوها ببعض األخبار))[[[ .عىل أنه سيتم يف
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) والتي ساقها علامء
َّ
األحاديث الصحيحة الواردة عن النبي األكرم
املسلمني من أمئة الحديث وذكرتها املصادر واملراجع املعتمدة.

المهدي المنتظر ،وسيأتي
[[[  -يُذكر إن ابن خلدون رغم شهادته هذه إال إنه ض َّعف أغلب األحاديث الواردة في
ّ
الحديث الحقاً عن رأيه بالتفصيل.
[[[  -مقدمة ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن مح ّمد :ص.514 :
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كام قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسني اآلبري (ت 363هـ) يف كتاب (مناقب
الشافعي)(( :وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول الله (ص) بذكر املهدي وأنَّه من
أهل بيته وأنَّه ميلك سبع سنني ،وميأل األرض عدالً وأنه يخرج مع عيىس ابن مريم ،ويساعده
يف قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطني وأنَّه يؤم هذه األمة وعيىس يصيل خلفه))[[[ .وهناك
ري من النقاط واملسائل املشرتكة بني عموم املسلمني ميكن إجاملها ،ها هنا أو تفصيل
كث ٌ
بعضها.
لكنه يف البدء يجب اإلشارة بأ َّن هناك مغالط ًة ومصادر ًة للمطلوب أوردها املسترشقون
لنفي وإنكار العقيدة املهدويّة ،وهي ذكر املوارد والنقاط والتفاصيل واملختصات املختلف
فيها ،فرعي ًة كانت أو أساسيّةً ،ويجعلونها منطلقاً ومبدأً لنفي نقاط االشرتاك واالتفاق ،و ِم ْن
ث َ َّم تبعاً تنتفي العقيدة املهدوية برمتها .وهنا ما يجب تأكيده وتقريره :هو أ َّن نقاط االتفاق
واالشرتاك يف القضية املهدوية ،كفيل ٌة لدفع ودحض أقوال املسترشقني وأغراضهم.
وكام يقال وكام هو مق ّر ٌر بأ َّن نفي نقاط االختالف ال يستلزم نفي نقاط االتفاق ،فال
نقاط ويختلفون يف ٍ
مالزمة بني األمرين (نقاط االتفاق ونقاط االختالف) قد يتّفقون يف ٍ
نقاط

أخرى فال مالزمة بني ثبوت نقاط االتفاق لننتقل منها إىل نفي نقاط االختالف وال مالزمة
بني نفي نقاط االختالف لننتقل منها إىل نفي نقاط االتفاق وهذه مغالط ٌة أو لغ ٌ
ط قد يقع فيه
ري من الباحثني وال ُكتّاب واملؤلفني واملتحدثني[[[.
كث ٌ

فق عليه بني مذاهب املسلمني وإ ْن ُوجدت
كذلك إ َّن أصل املسألة له
أساس ومتّ ٌ
ٌ
مل وآخ َر ،وهذا ال يعني أن الشيعة انفردوا بهذه
اختالفاتٌ يف تحديد تفاصيل املسألة بني عا ٍ

املفردة العقدية.

هدى من الضالل ونورا ً من العمى؛ أل َّن أمة النبي
وإ َّن األمة إذا أجمعت عىل أم ٍر ما ،كان
ً
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) ال تجتمع عىل ضال ٍل ،وألجله ميكن إيجاز محاور ونقاط
َّ
الخاتم
االشرتاك مبا يأيت:

[[[  -اآلبري ،الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجستاني ،كتاب مناقب الشافعي :ص.95 :
[[[  -ظ :الحيدري ،السيد كمال( ،حديث الثقلين سنده وداللته  :)43مقال من سلسلة حلقات لألطروحة المهدويّة،
يراجع الموقع الرسمي للسيد كمال الحيدري.
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مهدي منتظ ٍر يقيم العدل والقسط ،هو من املحتوم الذي ال ب َّد من قضائه قبل
إمام
خروج ٍ
ٍّ
أ ْن تقوم الساعة .فال تقوم القيامة إال بعد خروجه حتامً.
وقد جاءت أحاديثُ بهذا املعنى ،كام يف السنن أليب داود(( :عن عيل ريض الله تعاىل
وسلَّ َم قال :لَ ْو ل َْم َي ْب َق ِم َن الدَّ ْه ِر إِالَّ َي ْو ٌم لَ َب َع َ
عنه :عن النبي َّ
ث اللَّهُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ت َج ْو ًرا))[[[.
َر ُجالً ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتى َيْألهَا عَدْ الً ك ََم ُملِ َئ ْ
ٍ
حديث
السال ُم) عن الشيخ الصدوق بإسناده يف
وكذلك ما جاء عن اإلمام الرضا ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
طويلٍ وهو يخاطب شاعرا ً ألقى قصيد ًة يف حرضة اإلمام ...(( :يا دعبل  ...الحجة القائم،
املنتظر يف غيبته ،املطاع يف ظهوره ،لو مل يبق من الدنيا إال يو ٌم واحدٌ لط ّول الله ذلك
اليوم حتى يخرج فيملؤها عدالً كام ملئت جوراً وظلامً))[[[ الرواية معتربة ،جاءت يف كتاب
املعترب من بحار األنوار.
أ َّن املهدي املنتظر من أهل البيت ،كام هو مذكو ٌر هذا الوصف يف أحاديث كثرية ال
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
مجال لذكرها جميعاً ،ف ِّمام جاء يف سنن الرتمذي(( :قال رسول الله َّ
رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي))[[[ .وقد
وسلَّ َم ال تذهب الدنيا حتى ميلك العرب ٌ
َ

[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (المتوفى275 :هـ) :أول كتب المهدي :ج ،6ص ،341 :رقم
الحديث .4283 :صححه محقق كتاب السنن ش َعيب األرنؤوط في الهامش قال( :إسناده صحيح .وقال العالمة
صحيح .في سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،4ص.41 :
العظيم آبادي :سنده حسن قوي) .صححه األلباني قال:
ٌ
وينظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل( ،ت 241هـ) ج ،1ص .99 :بلفظ (لو لم يبق من الدنيا )...صححه المحقق
شعيب األرنؤوط قال :رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فله حديث واحد عند البخاري مقروناً بغيره
وروى له أصحاب السنن.
[[[ -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381ه) ،عيون أخبار الرضا :ص .297 :والرواية معتبر ٌة
معتمدةٌ ،إذ وردت في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،على وفق نظريات الشيخ محمد آصف محسني ،إعداد وتنظيم:
الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله :ج ،2ص.142 :
صحيح ،رجاله ثقاتٌ عيونٌ)) الماحوزي،
وصححها الماحوزي ،قال بعد دراسة رجال السند(( :مرتبة الحديث:
ٌ
الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه المس َّمى :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر
بأسمائهم :ص.118 :
وكذلك نقلها واستشهد بها السيد أبو القاسم الخوئي على صدق وعدالة الشاعر دعبل الخزاعي ،في ترجمته للشاعر،
في كتابه المعروف ،معجم رجال الحديث :ج ،8ص.103 :

وسلَّ َم:
[[[  -سنن الترمذي :ج ،4ص ،505رقم الحديث .2230 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
باب ما جاء في المهدي.
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صححه الرتمذي وكذلك األلباين كام أشار محقق الكتاب قال :قال أبو عيىس :ويف الباب
صحيح ،قال الشيخ األلباين:
عن عيل وأيب سعيد وأم سلمة وأيب هريرة وهذا حديثٌ حس ٌن
ٌ
حس ٌن صحيح[[[.
ومثل هذا اللفظ روى الشيخ الطويس (ت  )406مام جاء(( :عن عبد الله بن مسعود قال:
رجل من أهل بيتي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) :ال تذهب الدنيا حتى ييل أمتي ٌ
َّ
قال رسول الله
يُقال له
املهدي))[[[.
ّ
عبت
اسمه محمد ،اسم النبي ولقبه املهدي ،هذا باتفاق كلامت علامء املسلمني وما َّ
بي من الحديث سالف الذكر أعاله ،يف سنن الرتمذي،
عنه األحاديث املستفيضة .كام هو ِّ ٌ
وما روى الشيخ الصدوق بإسناده ...(( :عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السالم
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) :املهدي من ولدي ،اسمه اسمي.[[[))...،
َّ
قال :قال رسول الله
ومن أهم األساسيات املشرتكة ،بأنَّه ميأل األرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلامً وجورا ً،
وهو الدور األساس واملهمة العظيمة التي ستتحقق عىل يديه بتأييد من الله تعاىل ،وهذه
هي الثمرة األخرية ألصل شجرة األنبياء وتحقيق نتاج وآمال جميع األنبياء واملرسلني ،ولو مل
إل هذه النقطة  -وهي نقط ٌة مهم ٌة  -يشرتك بها املسلمون يف هذه العقيدة ،لكانت
تكن فقط ّ
جدير ٌة باالعتقاد واالهتامم وااللتفاف حولها دون باقي املختلفات.
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه]
فقد روي يف مسند أحمد بن حنبل ((عن أيب سعيد أ َّن رسول الله َّ
رجل من عرتيت ميلك سبعاً أو تسعاً فيمأل
وسلَّ َم قال :تُ أل األرض ظلامً وجوراً ثم يخرج ٌ
َ
[[[
األرض قسطاً وعدالً)) .
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ج ،4ص .505 :وينظر :المصنف البن أبي شيبة :ج ،15ص ،198 :رقم الحديث.19493 :
[[[  -الطوسي ،شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن ،كتاب الغيبة :ص.182 :
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .516 :رقم
السال ُم) .والحديث من
َّ
الحديث ،4:باب ما أخبر به النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) من وقوع الغيبة بالقائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
األحاديث المعتبرة المعتمدة ،إذ ورد في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،على وفق نظريات الشيخ محمد آصف
محسني ،إعداد وتنظيم :الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله :ج ،2ص.185 :
[[[  -مسند أحمد بن حنبل :ج ،17ص ،321 :رقم الحديث .11223 :مسند أبي سعيد الخدري (رض) .وأخرجه
من طريق آخر ،باللفظ نفسه :ج ،17ص ،205 :رقم الحديث .11665 :مسند أبي سعيد الخدري (رض) .الحديث
صحيح ،صححه شعيب األرنؤوط قال :صحيح دون قوله (يملك سبعاً أو تسعاً) رجاله ثقات رجال الصحيح .ينظر:
المصدر نفسه :ج ،17ص ،205 :رقم الحديث.11665 :
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وبلفظ الحديث نفسه لكن بغري طريقٍ  ،جاء يف بحار األنوار للعالمة املجليس...(( :
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) أنه قال :تُ َْلُ ْ
ض ظُل ًْم َو َج ْو ًرا،
الَ ْر ُ
َّ
عن أيب سعيد الخدري عن النبي
ض ِق ْسطًا َو َع ً
يْلِكُ َس ْب ًعا أَ ْو تِ ْس ًعاَ ،ف َي ْم َلُ ْ
دْل))[[[ .ومن هذين
الَ ْر َ
ثُ َّم يَ ْ
ت ِ
تَ ،
خ ُر ُج َر ُج ٌل ِم ْن ِع ْ َ
الحديثني يتضح باالتفاق عىل:
ج ْو ًرا.
ض ظُل ً
تُ َْلُ ْ
الَ ْر ُ
ْم َو َ
(صلﮯ
َّ
ومن املحاور األساسية واملهمة املتفق عليها ،بأنَّه من العرتة ،عرتة النبي األكرم
آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) –كام جاء يف الحديثني أعاله  -ويجب مالحظة أ َّن تعبري ومفهوم العرتة ،هل
توجد فيه خصوصي ٌة ُّ
وأخص من مفهوم أهل البيت؟ أو أنه مرادف للفظ ومفهوم أهل
أدق
ُّ
البيت؟
له ملك األرض ،وعدد السنني ال يهم ،قد يزيد وقد ينقص باختالف الروايات.
ض ِق ْسطًا َو َع ْدلً  ،وهو الذي يقود عملية التغيري الكربى.
ي َلُ الْ َ ْر َ
إنه بإذن الله وتسديده َ ْ
أن عيىس يصيل خلف اإلمام املهدي املنتظر وهذا محو ٌر
أسايس ومه ٌّم ،فيه دالالتٌ
ٌّ
مه ّم ٌة وأساسيّةٌ ،إذ إ َّن نبيّاً من أنبياء أويل العزم يصيل خلف ذلك اإلمام ،فمن ذا الذي يكون
أفضل من نبي من أنبياء أويل العزم ،وذلك يعني أ َّن هذا اإلمام ليس شخصاً عاديّاً من عامة
الناس ،وأنَّه م َّدخ ٌر من الله تعاىل لتلك املهمة التي أنيطت به وهي إقامة العدل الشامل
واملطلق يف هذا العامل بعد ملئه بالظلم والجور.
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
َّ
واضح ،وكرثة رواتها عن النبي
ويف اتفاق واستفاضة هذه املسألة ،أم ٌر
ٌ
وآلِ ِه) مبجيء املهدي ،وأنَّه من أهل بيته ،وأنه يخرج معه النبي عيىس ،فيساعده عىل قتل
الدجال ،وأنه يؤم هذه األمة ،وعيىس يُصيل خلفه.
بعض ما ورد يف سنن ابن ماجه ،وصحيح مسلم والبخاري ،مل يذكر رصاح ًة أنَّه يصيل
خلف اإلمام املهدي املنتظر ،لكن إذا جمعنا هذه األحاديث مع أحاديث أخرى مخ َّرجة
[[[  -المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) ،بحار األنوار :ج ،51ص ،78 :رقم الحديث.37 :
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) يقول على
َّ
وكذا في كتاب الغيبة للطوسي(( :عن أبي سعيد الخدري قال :سمعت رسول الله
المهدي من عترتي من أهل بيتي يخرج في آخر الزمان  ))...الطوسي ،كتاب الغيبة ،ص.111 :
المنبر :إن
ّ
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يف كتب السنن واآلثار؛ سيتعني منها مصداقها باملهدي املنتظر ،ففي صحيح البخاري (ت
ف أَنْ ُت ْم إِ َذا نَ َز َل
256هـ) ((أ َّن أبا هريرة قال :قال رسول الله َّ
وسلَّ َم :كَ ْي َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ابْ ُن َم ْريَ َم ِفيك ُْمَ ،وإِ َما ُمك ُْم ِم ْنك ُْم))[[[ ويف صحيح مسلم (ت 261هـ) .عن ((جابر بن عبد
وسلَّ َم يقول :ال تزال طائف ٌة من أمتي يقاتلون
الله يقول سمعت النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صل لنا
عىل الحق ظاهرين إىل يوم القيامة قال فينزل عيىس ابن مريم ،فيقول أمريهم تعال ِّ
ٍ
حديث طويلٍ يف سنن
فيقول ال إنَّ بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة الله هذه األمة)) [[[.ويف
َت
ابن ماجه (ت 273هـ) عن الدجال وأرشاط الساعة ،نأخذ موضع الشاهد منه ...(( :فَقَال ْ
ش ٍ
يل َو ُج ُّل ُه ْم ِب َب ْي ِ
ب يَ ْو َم ِئ ٍذ ق َ
ت أَ ِب الْ ُع َكرِ :يَا َر ُس َ
ت
َال :ه ُْم يَ ْو َم ِئ ٍذ َق ِل ٌ
أُ ُّم َ
ِيك ِب ْن ُ
ول اللَّ ِه فَأَيْ َن الْ َع َر ُ
يس
الْ َم ْق ِد ِ
س َوإِ َما ُم ُه ْم َر ُج ٌل َ
ص ِّل ِبه ُِم ُّ
صالِ ٌح َف َب ْي َن َم إِ َما ُم ُه ْم َقدْ تَ َقدَّ َم يُ َ
الص ْب َح إِ ْذ نَ َز َل َعلَ ْيه ِْم ِع َ
ُص َيْ ِ
الص ْب َح َف َر َج َع َذلِكَ ا ِ
اس َف َيضَ ُع
ص ِّل بِال َّن ِ
يس ُي َ
ا ْب ُن َم ْر َي َم ُّ
إل َما ُم َي ْنك ُ
ش الْ َق ْه َق َرى لِ َي َت َقدَّ َم ِع َ
ي كَ ِت َف ْي ِه ثُ َّم يَق ُ
ت))[[[ .وعند رشح الحديث أعاله
َص ِّل َفإِنَّ َها لَكَ أُ ِقي َم ْ
يس يَدَ هُ بَ ْ َ
ُول لَهُ تَ َقدَّ ْم ف َ
ِع َ
من صحيح البخاري ،يف فتح الباري أشار إىل تعيني ذلك اإلمام بعد الجمع والتوافق بني
تلكم األحاديث استشهد ابن حجر :قال ((اآلبري يف مناقب الشافعي :تواترت األخبار بأ َّن
املهدي من هذه األمة وأ َّن عيىس يصيل خلفه ،ذكر ذلك ر ّدا ً للحديث الذي أخرجه ابن ماجه
عن أنس وفيه وال مهدي إال عيىس)) [[[.ثم ذكر ابن حجر بأنَّه ((ويف صالة عيىس خلف
رجلٍ من هذه األمة مع كونه يف آخر الزمان وقرب قيام الساعة دالل ٌة للصحيح من األقوال أ َّن
األرض ال تخلو عن قائم لله بحج ٍة))[[[.
يس ا ْب ُن
وجاء بوجهٍرصيح ،الذي يصيل خلفه هو (املهدي) ففي الحديث(( :يَ ْنز ُِل ِع َ
ص ِّل ِب َناَ ،ف َيق ُ
َم ْريَ َمَ ،ف َيق ُ
ري بَ ْع ٍ
ض ،تَكْ ِر َم َة ال َّل ِه
ريه ُْم املهدي :تَ َع َال َ
ُولَ :ل ،إِنَّ بَ ْعضَ ْ
هم أَ ِم ُ
ُول أَ ِم ُ

السال ُم).
[[[  -صحيح البخاري :ج ،4ص  ،168رقم الحديث ،3449 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى ابن مريم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

[[[  -صحيح مسلم :ج ،1ص ،137 :رقم الحديث ،156 :كتاب اإليمان ،باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة
وسلَّ َم.
نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ

[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،2ص ،1359رقم الحديث ،4077 :أبواب الفتن ،باب خروج المهدي .وباللفظ نفسه أخرجه
في الفتن البن حماد الخزاعي المروزي ،ج  ،1ص.346 :
[[[  -ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ج  ،6ص.493 :
[[[  -المصدر نفسه :ج ،6ص.494
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َه ِذ ِه ْ
الُ َّم َة))[[[ وقال ابن القيم عن إسناده :هذا إسنا ٌد ج ّي ٌد[[[ .وصححه األلباين قال :وهو كام
قال ابن القيم ،فإ َّن رجاله كلهم ثقاتٌ من رجال أيب داود[[[.
أورد الشيخ الصدوق بهذا املعنى حديثاً طويالً ،بسنده ...(( :عن مجاهد قال :قال ابن
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) يقول[... :إىل أ ْن يقول بعد تعداد األمئة]
َّ
عباس :سمعت رسول الله
ّ
السال ُم القائم
والعلم الحسن بن عيل [العسكري] ،ومن يصيل خلفه عيىس ابن مريم َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم))[[[.
َعلَيّْ ِہ َّ
هناك محور من أهم املحاور ،وهو أ َّن قضية اإلمام املهدي املنتظر هي من األمور
كل مسلمٍ بها
العقائدية وليست من األمور العبادية كالصوم والصالة والحج ،وال ب َّد أ ْن يؤمن ُّ
كإميانه بيوم القيامة ،فكام أنه ال يكمل إميان املسلم إال باإلميان باملعاد والقيامة ،كذلك ال
يتم إميانه إال أ ْن يؤمن باملهدي املنتظر.
نعم لو تتبعنا األحاديث الواردة بشأن اإلمام املهدي املنتظر لوجدناها غالباً تُذكر يف
كتب األحاديث واآلثار يف باب أرشاط الساعة ،وأنَّه ال تقوم الساعة حتى تُ أل األرض قسطاً
وعدالً بعد ما ملئت ظلامً وجورا ً ،وكام هو متي َّق ٌن فإ َّن أرشاط الساعة واإلميان بقيامها من
األمور اإلميانيّة العقدية وليس من األمور العبادية الفرعيّة ،وهذه العنوانات التي يعنونها
أرباب الحديث لها املدخلية البارزة واألهم ّية البالغة يف فهم مضمون األحاديث التي تقع
تحت تلك العنوانات.
[[[  -ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف ،ص.147 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.148 - 147 :
[[[  -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشي ٌء من فقهها وفوائدها ،ج ،5ص،276 :
صحيحة رقم .2236 :وله شاه ٌد في ٍ
وسلَّ َم:
نص آخر في عقد الدرر (( ...قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صل بالناس .فيقول
المهدي ،وقد نزل عيسى ابن مريم ،كأنَّما يقطر من شعره الماء ،فيقول المهدي :تقدم ِّ
يلتفت
ُ
ُّ
عيسى :ما أقيمت الصالة إال لك .فيصلي خلف رجل من ولدي)) .الشافعي السلمي ،يوسف بن يحيى ،عقد الدرر
في أخبار المنتظر :ص.73 :
[[[ -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .284 - 283رقم
السال ُم) وأنَّه الثاني عشر من
َّ
الحديث ،36 :باب ماروي عن النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) في النص على القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٌ
رجال من غير اإلمامية،
موثق ،وثقه الماحوزي ،بعد دراسة رجال السند ،ففيه
األئمة عليهم السالم .الحديث معتب ٌر
ٌ
ينظر الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني
عشر بأسمائهم :ص.89 - 87 :
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ٍ
ومؤلفات ،مثالً :الحاكم النيسابوري وغريه[[[ .فالعلامء
كتب
كام نجد هذا املعنى يف ع ّدة ٍ
عقائدي ،ملا ورد عن الرسول األكرم
كأي أم ٍر
ٍّ
األعالم من املسلمني قرروا بوجوب االعتقاد بها ِّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) أنه ((أخرب عن أمو ٍر مستقبل ٍة ال ب َّد من التصديق بها ،واالعتقاد أنها ستقع
َّ
وسلَّ َم ...إ َّن من بني األمور املستقبلة التي تجري
عىل وفق ما جاء عنه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
يف آخر الزمان ،عند نزول عيىس بن مريم من السامء ،هو خروج رجلٍ من أهل بيت النبوة من
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
ولد عيل بن أيب طالب ...وذلك لداللة األحاديث املستفيضة عن رسول اللّه َّ
وسلَّ َم ،التي تل ّقتْها األمة بالقبول ،واعتقدت موجبها إالّ من شذَّ))[[[.
[وآلِ ِه] َ
واجب اإلميان به ،فقد ورد من
إذا ً يجب اإلميان إمياناً كامالً وال يكفي فقط العلم مبا هو
ٌ
رجل
وسلَّ َم أنّه كان يوماً بارزا ً للناس إذ أتاه ٌ
حديث عن ((رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
مييش فقال يا رسول الله ما اإلميان؟ قال :اإلميان أنْ تؤمن بالله ومالئكته ورسله ولقائه وتؤمن
بالبعث اآلخر .[[[))...لذا نجد ابن حجر الهيتمي (ت 974ه) ،قال يف ما يجب االعتقاد به يف
القول املخترص(( :والذي يتعني اعتقاده ما دلت عليه األحاديث الصحيحة يف وجود املهدي
واضح ،وهو الحديث
املنتظر الذي يخرج الدجال وعيىس يف زمنه))[[[ .ودليل هذه القضية
ٌ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)(( :قال :أمرت أنْ أقاتل الناس حتى
َّ
الوارد يف الصحاح عن رسول الله
يشهدوا أنْ ال إله إال الله وأنَّ محمداً رسول الله ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم عىل الله))[[[.
[[[ -ينظر :المستدرك على الصحيحين ،للحاكم النيسابوري (ت 405هـ) :ج ،4ص ،600 :رقم الحديث  .8669كتاب
الفتن والمالحم.
وكذا ينظر :كتاب مصابيح الس َّنة للبغوي (ت 516هـ) أبو محمد الحسين بن مسعود ،ج ،1ص .192 :باب أشراط
المهدي المنتظر.
الساعة .حيث جرى ذكر
ّ
وكذا ينظر :كتاب جامع األصول من أحاديث الرسول البن األثير الجزري (ت 606هـ) :ج ،10ص 327 :وما بعدها،
الكتاب التاسع في القيامة وما يتعلق بها أوالً وآخرا ً ،الباب األول :في أشراط الساعة وعالماتها ،الفصل األول :في
السال ُم).
المسيح والمهدي ( َعلَ ّيْ ِہما َّ

المهدي المنتظر ،رسال ٌة أو محاضرةٌ ،منشور ٌة في
[[[ -العباد ،عبد المحسن بن حمد ،عقيدة أهل السنة واألثر في
ّ
مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة – 304 :العدد ،3:السنة األولى ،شباط 1969م.
[[[ -صحيح البخاري :ج ،6ص ،115 :رقم الحديث .4777 :كتاب تفسير القرآن ،باب قوله :إن الله عنده علم الساعة.
نقال عن :البستوي دكتور عبد
المهدي المنتظر ( 129ألف)ً :
[[[ -الهيتمي ،ابن حجر ،القول المختصر في عالمات
ّ
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار الصحيحة :ص.55 :
العليم عبد العظيم،
ّ
[[[ -صحيح البخاري :ج ،1ص ،14 :رقم الحديث .25 :كتاب تفسير القرآن ،باب :فإ ْن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا

92

المهدي المنتظر f

وإذا آمن اإلنسان املسلم بنبوة النبي الخاتم ،يرتتب عليه بعد ذلك اإلميان وتطبيق كل
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ملا تض َّمنه قوله تعاىلَ ﴿ :و َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُ
خ ُذو ُه
َّ
ما يصدر عنه
ول َف ُ
َو َما نَ َه ٰىكُم عَنهُ فَٱن َت ُهواْ﴾[[[ فعىل هذا القول ،ال يكتمل إميان املسلم إذا مل يومن بكل ما أىت
به النبي الخاتم؛ ألن من جملة ما أىت به هو بشارة ظهور املهدي املنتظر يف آخر الزمان.
حت رواي ٌة ما – بغض النظر عن تواترها وعدمه -
واملراد تقريره هنا :أي إنه إذا ص َّ
حت عنده ،وإ َّن إنكارها يؤدي إىل إنكار ما وجب
فاإلميان واألخذ بها
واجب ،ملن ص َّ
ٌ

اإلميان به.

وكذلك مام أثبته أهل العلم ،منهم نارص الدين األلباين يف موسوعته ،موسوعة العقيدة،
وأثبت تعداد ثالثني نقط ًة ض َّمنها جمل ًة من العقائد تحت عنوان َس َّم ُه( :باب أمثلة عىل
العقائد اإلسالمية املتواترة[[[) عندما قال :هذه جمل ٌة من العقائد اإلسالم ّية التي تلقاها الخلف
عن السلف ،وجاءت األحاديث متضافر ًة متوافر ًة شاهد ًة عليها ،من بينها( :اإلميان مبجموع
أرشاط الساعة ،كخروج املهدي ،ونزول عيىس النبي وخروج الدجال) وهي بعض العقائد
اإلسالم ّية الصحيحة التي وردت يف األحاديث الثابتة املتواترة أو املستفيضة ،وتلقتها األمة
بالقبول ،وما أظن أحدا ً من املسلمني يجرأُ عىل إنكارها ،أو التشكيك فيها [[[.وهذا يدل عىل
وجوب اإلميان بها إجامالً ،أما التفاصيل ،فتُحال عىل الخالف يف فهمها.
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
وأردف قائالً مرصحاً(( :إ َّن عقيدة خروج املهدي عقيد ٌة ثابت ٌة متواتر ٌة عنه َّ
وسلَّ َم :ج ،1ص:
الزكاة فخلوا سبيلهم .وينظر :صحيح مسلم :عن أبي هريرة عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
 ،53رقم الحديث .22 :كتاب اإليمان ،باب :األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال الله محمد رسول الله.
[[[ -الحشر :آية .7
[[[ -المتواتر(( :عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورةً ،وال بُ َّد في إسناده من استمرار هذا
الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه)) .ابن الصالح ،تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن (ت643 :هـ) ،معرفة أنواع
علوم الحديث ،ويُعرف بمقدمة ابن الصالح :ص.267 :
ِص ْد ِق ِه ْم ضَ ُرو َر ًة َع ْن ِمثْ ِل ِه ْم ِم ْن أَ َّولِ ِه إلى ِ
ص ُل الْ ِعلْ ُم ب ِ
َب َعل ََّي ُمتَ َع ِّمدًا
ح ُ
آخ ِر ِه ،مثل َ
أوُ :ه َو َما نَ َقلَ ُه َم ْن يَ ْ
ح ِديثُ (( َم ْن كَذ َ
فَلْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َد ُه ِم َن ال َّنارِ)) السيوطي ،جالل الدين (ت911 :هـ) ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :ج ،2ص.621 :
وينظر :العاملي ،الشيخ حسين بن عبد الصمد (ت 984هـ) ،وصول األخيار إلى أصول األخبار :ص .94 :وينظر:
الداماد ،المير محمد باقر الحسينى ،الرواشح السماوية في شرح األحاديث اإلمامية :ص.40 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،موسوعة العالمة محمد ناصر الدين األلباني ،موسوعة تحتوي على أكثر من
( )50عمالً ودراسة حول العالمة األلباني وتراثه الخالد .ج ،1ص.342 - 340 :
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وسلَّ َم يجب اإلميان بها ألنها من أمور الغيب ،واإلميان بها من صفات املتقني كام
[وآلِ ِه] َ
َيب﴾[[[ وإ َّن
ني * ٱلَّ ِذي َن ُيؤ ِم ُنونَ بِٱلغ ِ
يب ِفي ِه هُدٗ ى لِّل ُم َّت ِق َ
ب َل َر َ
قال تعاىل﴿ :ال ٓٓم * َٰذلِكَ ٱل ِك َٰت ُ
إنكارها ال يصدر إال من جاهلٍ أو مكابرٍ .أسأل الله تعاىل أ ْن يتوفانا عىل اإلميان بها وبكل
والس َّنة))[[[.
صح يف الكتاب ُّ
ما َّ
وكذلك ممن أثبت ذلك بوج ٍه قاطعٍ ،السفاريني يف منظومته املسامة :الدرة املضية يف
عقد أهل الفرقة املرضية ،الشهرية بالعقيدة السفارينية عندما قال:
ِ
حق بال شطاط
((وما أىت يف النص من
أرشاط  ...فكلُّه ٌ
واملسيح))[[[.
املهدي
الفصيح  ...محم ُد
منها اإلما ُم الخات ُم
ُّ
ُ
ُ
حق (بال
جاء يف رشح البيتني(( :يعني كل ما أىت يف النص من أرشاط الساعة فكله ٌّ
ِ
ٍ
شطط يف اعتقاده ،وال يف املنازعة فيه ،بل يجب أ ْن يكون مسلَّامً( ...منها)
شطاط) يعني بال
املهدي))[[[.
أي من أرشاط الساعة( ،اإلمام الخاتم الفصيح مح ّمد
ّ
ومن املحاور األساسية املشرتكة واملهمة والتي لها دالالتٌ ق ِّيم ٌة يف هذا الباب ،هو
َال َر ُس ُ
َال ق َ
أنه (خليفة الله) ((َ ...ع ْن ث َ ْوبَا َن ق َ
وسلَّ َم َي ْق َت ِت ُل
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
خلِي َف ُة
ج َفإِنَّهُ َ
ِع ْندَ كَ ْن ِزك ُْم �ثَالَثَ ٌة كُلُّ ُه ُم ا ْب ُن َ
خلِي َف ٍة َ ...فإِ َذا َرأَ ْي ُت ُمو ُه َف َبا ِي ُعو ُه َولَ ْو َح ْبواً َع َل ال َّثلْ ِ
ى))[[[ لكن الحديث ضعفه بعض أهل الحديث ،وصححه آخرون ،فممن ضعفه،
اللَّ ِه الْ َم ْه ِد ُّ
[[[
األلباين.
[[[  -البقرة.2 :
[[[  -األلباني ،ناصر الدين ،حول المهدي :مقالة منشورة في مجلة التمدن اإلسالمي ،عدد  ،22ص ،643 :دمشق.
[[[  -السفاريني ،الشيخ محمد بن أحمد النابلسي الحنبلي (ت 1188هـ) ،شرح العقيدة السفارينية ،لمحمد بن صالح
العثيمين (ت1421 :هـ) ،ص.11 :
[[[  -العثيمين ،محمد بن صالح ،شرح العقيدة السفارينية  -الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ،ص.450 :
[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،5ص  ،211رقم الحديث .4084 :أبواب الفتن ،باب خروج المهدي .وباللفظ بنفسه جاء في
الفتن البن حماد الخزاعي المروزي :ج ،1ص.346 :
[[[  -قال عنه األلباني :منكر ،في كتاب سلسلة األحاديث الضعيفة :ج ،1ص ،195 :رقم الحديث.85 :
َّاب أو وضَّ اعٌ ،بأ ْن يُعضد بطرقٍ أخرى
أقول :لكن هل يمكن أن يُجبر ضعفه ،إذا لم يكن في األسانيد الضعيفة كذ ٌ
صحيح ٍة وأحاديثَ بالمضمون نفسه ،وتسمى الشواهد ،إذا تعددت الطرق للمضمون نفسه أو المتن .مع أ َّن المحقق
محمد فؤاد عبد الباقي( ،محقق سنن ابن ماجه) حكم بصحة هذا الحديث في الهامش قائالً(( :في الزوائد هذا إسناده
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ومام جاء يف السياق نفسه واملضمون نفسه أخرج الحافظ أبو نعيم األصبهاين (ت
430ه) يف كتاب (األربعون يف املهدي)(( :عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله
وسلَّ َم :يخرج املهدي عىل رأسه غامم ٌة ،فيها منا ٍد ينادي :هذا
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
املهدي خليفة الله فاتبعوه))[[[.

صحيح ،رجاله ثقات .ورواه الحاكم في المستدرك)) .سنن ابن ماجه ،بتحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،طبعة :دار
إحياء الكتب العربيّة ،ج ،2هامش ص ،1367 :كتاب الفتن ،باب خروج المهدي .رقم الحديث.4084 :
ويمكن الحكم بصحته ،وال س َّيما إذا علَّق عليه الذهبي في المستدرك ،وكان على شرط الشيخين بشهادة تعليق
الذهبي إذ جاء بطريقٍ آخ َر يلتقي مع سفيان الثوري(( :أخبرنا أبو عبد الله الصفار ثنا محمد بن إبراهيم بن أرومة ثنا
الحسين بن حفص ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أبي أسماء عن ثوبان (رض) قال :قال رسول الله
وسلَّ َم :يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة  ...فقال :إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
حديثٌ
صحيح على شرط الشيخين .تعليق الذهبي قي التلخيص :على شرط
هذا
المهدي.
الله
خليفة
َّه
ن
فإ
الثلج
ٌ
البخاري ومسلم)) وتعليق الذهبي قال( :على شرط البخاري ومسلم) .المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص،510 :
رقم الحديث .8432 :كتاب الفتن والمالحم.
وحيث جاء الحديث ٍ
بلفظ آخ َر في مسند أحمد ((فأتوها فإ َّن فيها خليفة الله المهدي)) وتعليق شعيب األرنؤوط:
ضعيف ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،37ص ،70 :رقم الحديث .22387 :مسند ثوبان.
إسناده
ٌ
صحيح ،فقال التويجري(( :رواه ابن ماجة بإسناد صحيح،
ضعيف ،لكن بغير طريقٍ هو
أقول :يعني اإلسناد هنا بهذا الطريق
ٌ
ٌ
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي في تلخيصه)) التويجري ،حمود
والحاكم في مستدركه ،وقال:
ٌ
بن عبد الله (ت 1413هـ) ،إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط الساعة :ج ،2ص.187 :
بعد ذلك إذا ضممنا األحاديث التي تعبِّر بمضمون الخليفة في آخر الزمان ،كما جاء في صحيح مسلم ((عن أبي
وسلَّ َم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال
سعيد وجابر بن عبد الله قاال :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وال يعدّه)) صحيح مسلم :ج ،2235 ،4رقم الحديث .2914 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.
وسلَّ َم يكون في آخر أمتي
والحديث اآلخر أيضاً جاء ((عن أبي نضرة قال  ...قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
خليفةٌ؛ يحثي المال حثياً؛ ال يعدُّه عدا ً)) صحيح مسلم :ج ،4ص ،2234 :رقم الحديث ،2913 :كتاب الفتن وأشراط
الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.

[[[  -األصبهاني ،أبو نعيم( ،ت 430هـ) ،األربعون حديثاً في المهدي :ص ،14 :رقم الحديث .15 :مصدر الكتاب:
المكتبة الشاملة نسخة اإلصدار العاشر.
وأخرجه السلمي الشافعي ،يوسف بن يحيى (ت بعد 658هـ) ،عقد الدرر في أخبار المنتظر :بلفظ (على رأسه
عمامة) :ص.205 :
وأخرجه صاحب كتاب كشف الغمة ،أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي (ت 692هـ) :ج ،4ص.187 :
وأخرجه العالمة المجلسي ،محمد باقر (ت1110هـ) في بحار األنوار :ج ،51ص.81 :
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ٍ
يتحصل مام تقدم عىل اتفاقٍ
مشرتك للفظ (خليفة الله)[[[ يف األحاديث
بعد ذلك إذا مل
َّ
املشرتكة بني املسلمني يف العقيدة املهدويّة ،فالقدر املتيقن املتحصل من هذه األحاديث
هو لفظ (خليفة) .ومثل هذا الوحي النبوي ال ب َّد أ ْن يتوا َءم مع الوحي القرآين ،مثال قوله
تعاىل﴿ :إِ ِّ
ف ٱألَ ِ
خلِيفَة﴾[[[ فهل هذا الجعل للخليفة يف األرض عىل نحو
رض َ
ن َجا ِع ٞل ِ
القضية الحقيقية أو الخارجية؟ يعني فقط املصداق بالجعل اإللهي ،كان وقتئذ لنبي الله
آدم؟ أم هذا الجعل يستمر إىل قيام الساعة؟
ٍ
كشاهد يف هذا
واملسألة تستدعي النظر والتأمل ،وميكن االستئناس أو االستدالل بها
املوضوع.
املهدي املنتظر (إما ٌم) فـ
املحور التاسع الذي اتفقت عليه كلمة املسلمني ،هو أ َّن
ّ
((مام يلحق بباب اإلمامة بحث خروج املهدي ونزول عيىس وهام من أرشاط الساعة وقد
ٌ
عادل
صحاح وإ ْن كانت آحادا ً[[[  ...فذهب العلامء إىل أنه إما ٌم
وردت يف هذا الباب أخبا ٌر
ٌ
[[[
من ولد فاطمة (رض) يخلقه الله تعاىل متى شاء ويبعثه نرصة لدينه)) .
فام تقدم من األحاديث من أنه ينزل نبي الله عيىس ابن مريم فيصيل خلف املهدي
املنتظر ،يعني هو إما ٌم وعيىس النبي مأمو ٌم ،وقد أخرج البخاري ((أ َّن أبا هريرة قال :قال
ف أَنْ ُت ْم إِ َذا نَ َز َل ابْ ُن َم ْريَ َم ِفيك ُْمَ ،وإِ َما ُمك ُْم ِم ْنك ُْم))[[[.
َّ
رسول الله
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) كَ ْي َ
[[[  -يُذكر أن بعض األعالم َع ْنونوا أبوابهم بهذا اللفظ (الخليفة المهدي) كما في كتاب التاج الجامع لألصول في
أحاديث الرسول ،تأليف الشيخ منصور علي ناصف من علماء األزهر الشريف :كتاب الفتن وعالمات الساعة ،الباب
المهدي رضي الله عنه ،ج ،5ص.341 :
السابع :في الخليفة
ّ
[[[  -البقرة.30 :

[[[  -ع َّرف علماء االختصاص خبر ((اآلحاد :ما سوى المتواتر)) العثيمين ،محمد بن صالح ،علم مصطلح
الحديث :ص.7 :
ٍ
اعتبارات متعدّد ٍة ،إلى
يعني :أ َّن خبر اآلحاد يسمى آحادا ً وإ ْن روته جماع ٌة ما دام لم يبلغ ح ّد التواتر ،وينقسم على
المشهور ،العزيز ،الغريب ،الصحيح ،الحسن ،والضعيف ،وغيرها.
رأي يُحترم لصاحبه حيثما أخذ به دليلُه لذلك الرأي،
الرأي (وهو أن أخبار
وهذا
المهدي المنتظر من أخبار اآلحاد) ٌ
ّ
ٌ
لكن ليس رأياً عاماً ثابتاً لعموم علماء المسلمين ،فسيثبت الحقاً أنها متواترةٌ .وإ ْن كان تواترا ً في المعنى ،إذ الفرق
معروف بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي.
[[[  -التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت 791هـ) ،شرح المقاصد في علم الكالم :ج ،2ص.307 :
السال ُم).
[[[  -صحيح البخاري ،ج ،4ص ،168:رقم الحديث ،3449:كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى ابن مريم ( َعلَيّْ ِہ َّ

أخرجه مسلم في صحيحه :ج ،1ص ،135 :رقم الحديث .244 :كتاب اإليمان ،باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً
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املهدي)(( :عن جابر بن عبد الله قال
وذكر الصنعاين (ت 211هـ) يف مصنفه (باب
ّ
يكون عىل الناس إما ٌم ال يعدُّ لهم الدراهم ولكن يحثو))[[[.
وعب عنه يف املنظومة السفارينية تعبريا ً دقيقاً ،بأنَّه خاتم األمئة:
َّ َ
ِ
ِ
شــطاط
حق بال
((وما أىت يف النص مــن
أرشاط  ...فكلـــه ٌ
واملسيح ))
املهدي
الفصيح  ...محم ُد
منها اإلما ُم الخات ُم
ُّ
ُ
ُ

[[[

وجاء يف رشح املنظومة ملفردة اإلمام من هذين البيتني(( :اإلمام :يعني الذي يؤم
الناس ،ال يف الصالة ولكن يف القيادة ،فيكون إماماً لهم أعظم كالخليفة ،وهذا اإلمام يقول
[السفاريني] :إنه (الخاتم) أي لألمئة ،ألنه ال إمام بعده ،فهو خاتم األمئة ،واسمه يقول:
املهدي))[[[.
محمد ولقبه
ّ
فق عليها بني
ري من املسائل الفرعية ،وكثري من األمور الجزئية ،مشرتك ٌة ومتّ ٌ
وهناك كث ٌ
رس وسهول ٍة من
املسلمني جميعاً يف قضية اإلمام املهدي املنتظر ،ميكن التعرف عليها ب ُي ٍ
األحاديث الصحيحة الرصيحة .ومر ًة أخرى نُذكِّ ُر بأنَّه نعم توجد اختالفاتٌ ومختصاتٌ يف عدة
أمورٍ ،لكنها ال تساوي شيئاً أمام نسبة تسعني باملئة من النقاط املتوامئة واملشرتكة ،ووجود
(النقاط والجزئيات املختصة ،املختلفة) ليس بالرضوري أ ْن ينفي النقاط املشرتكة واملتفق
عليها بني عموم املسلمني ،كام أقحم املسترشقون أنفسهم يف مثل هذه املغالطة املقصودة.
ولو أردت ِذكْ َرها جميعاً ،الشت َّ
ط البحثُ وانحرف عن مساره ،لكن ال بُ َّد من ذكر بعضها،
يك يخم َد تش ُّد ُق املسترشقني بقولهم :إنها ليست عقيدة عموم املسلمني وإنَّها من مخرتعات
ومختصات الشيعة ،وإ َّن اإليديولوجيا الشيعيّة هي التي رسمت واختطت تلك األصول،
وذلك عن طريق ذكر املسترشقني لألشياء املختصة فقط دون ما يتّفق به املسلمون ،كقول
أحدهم(( :محمد املهدي فيعترب الشيعة أنه غاب وهذه الغيبة هي يف أساس اعتقاد الشيعة
أفضل ،تاركاً وراءه الشيعة االثني عرشية.
َ
االثني عرشية  ...غادر األرض ليقودهم عىل وج ٍه
هذه الفكرة عصي ٌة عىل الفهم .فاألمر ليس (صعودا ً إىل السامء) كام يف الدين املسيحي ،بل
وسلَّ َم.
بشريعة نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ

[[[  -الصنعاني ،الحافظ أبو بكر عبد الرزاق ،المصنف :ج ،11ص ،372 :رقم الحديث .20774 :باب المهدي.
[[[  -السفاريني ،الشيخ محمد بن أحمد النابلسي الحنبلي (ت 1188هـ) ،شرح العقيدة السفارينية ،لمحمد بن صالح
العثيمين (ت1421 :هـ) :ص.11 :
[[[  -العثيمين ،محمد بن صالح ،شرح العقيدة السفارينية  -الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية :ص.450 :
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ٍ
املهدي بأ ْن يقود الناس بطريق ٍة خفي ٍة  ...فالشيعة ينتظرون
ملحمد
غيب ٌة شاءها الله يك يسمح
ّ
نهاية العامل وعودة اإلمام ،باعتبار أ َّن هذه العودة هي ،بشكلٍ أو بآخر ،نهاية التاريخ وانتصار
الله يف مصائر البرش))[[[.
ري من النامذج للمسائل الفرعية ،الجزئية ،املشرتكة بني املسلمني ،منها- :
وهناك كث ٌ
خلْقية والخُلقية وتشتمل عىل أوصافه الجسمية،
عىل سبيل املثال ال الحرص  -يف أوصافه ال َ
[[[
[[[***
[[[
[[[
شاب
وهي مام اتفق عليها املسلمون ،أجىل الجبهة أجىل الجبني أقنى األنف
ٌّ
[[[
ي ،عىل خده األمين ٌ
خال أسو ٌد ،كأنه من رجال بني إرسائيل
حس ُن الوجه ،كأنه
كوكب د ّر ٌّ
ٌ
[[[
املرشب حمر ًة[[[[ [[1العريض ما بني املنكبني[.[[1
زج[[[ أبلج العني
َر ٌ
ّ
جل أَ ُّ
[[[  -تويال ،فرانسوا ،كتاب الشيعة في العالم ،ص.39 :

الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته .ينظر :لسان
جبْ َه ِةَ :
جلَى الخفيف شعر ما بين ال َّن َزعتين من ُّ
األ ْ
جلَى ال َ
[[[  -أَ ْ
العرب البن منظور ،محمد بن مكرم :ج ،14ص ،149 :مادة :جال.
[[[  -أجلى الجبين انحسا ُر :الشَّ ْعر عن جانِ َبي ال َّرأس ،قال رؤبة:

خل ََق ال ُم َم َّو ِه  +++بَ َّر َ
جلَ ِه .ينظر :ابن فارس ،أحمد أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة:
ل ّما رأتني َ
اق ْ
أصال ِد الجبينِ األَ ْ
ج ،1ص .468مادة :جله.
[[[  -أقنى األنف(( :القَنا في األنف طوله و ِدقَّة أَ ْرنبته مع حدَب في وسطه)) لسان العرب البن منظور ،محمد بن
مكرم :ج ،15ص ،201مادة :قنا.

[[[  -ذُكرت هذه الصفات في أحاديثَ معتبر ٍة ،ينظر :الصنعاني ،الحافظ أبو بكر عبد الرزاق (ت 211هـ) ،المصنف:
ج ،11ص ،372 :رقم الحديث .20773 :باب المهدي .وكذا ينظر :سنن أبي داود (ت 275هـ) :أول كتب المهدي:
ج ،6ص ،342 :رقم الحديث .2485 :وكذا ينظر كشف الغمة في معرفة األئمة ،تأليف العالمة المحقق أبي الحسن
علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي :ج ،4ص .211 :تم دراسة سند الحديث :ينظر :سنن أبي داود :هامش تعليق:
ش َعيب األرنؤوط ،ج ،6ص .344 - 342 :وينظر هامش صفحة  144من هذا الكتاب.
[[[  -ظ :الطبراني ،المعجم الكبير :ج ،8ص ،101 :رقم الحديث.7495 :

ج ِ
ٌ
ج ُج
جِ :دقَّ ٌة في الحاجبَين
ت المرأة حاجبَهاَ :دقَّ َقتْ ُه وطَ َّولتْهُ .ال َّز َ
ج َ
وطول .و َز َّ
[[[  -رجل أَز َُّج :طويل الساقين وال َز َ
ج ُ
ِدقَّة في الحاجبين وط ٌ
ُول .لسان العرب البن منظور ،محمد بن مكرم :ج ،2ص ،285 :مادة :زجج.

[[[  -أبلج( :وك ُُّل ُمتَّ ِ
ج ِه) أَي ُم ْس ِف ُره
ص ْب ٍ
ض ٍ
ح أَبْل َُج) من ُ
ج ِه :أَبْل َُج (أَبْل َُج ال َو ْ
جلِ الطَّلْقِ ال َو ْ
ج ٍه يقال لل ّر ُ
حقٍ وأَ ْم ٍر و َو ْ
حو َ
ُمشْ ِرقُه .ينظر :ال َّزبيدي ،مح ّمد بن عبد الرزّاق ،تاج العروس من جواهر القاموس :ج ،5ص .427 :مادة :بلج.

خل ْ ُ
حمر ًة
ط لَ ْونٍ بلونٍ كأن أح َد اللَّ ْونين ُس ِقي اللّو َن اآلخَر .يقال
ٌ
[[[  -أبْ ُ
ابَ :
ب ُ
ب ُ
بياض ُمشْ َر ٌ
ح ْمر ًة اإلشْ َر ُ
يض ُمشْ َر ٌ
بالتخفيف .وإذا شُ دِّد كان للتكثير والمبالغة .ينظر :ابن األثير الجزري مجد الدين أبو السعادات ،النهاية في غريب
الحديث واألثر :باب الشين مع الراء ،ج ،2ص.454 :
[ - [[1ظ :نعيم بن حماد ،الفتن ،ص.226 :
[ - [[1ظ :النعماني (المتوفى حدود سنة 360هـ) الشيخ محمد بن إبراهيم ،كتاب ال َغ ْي َبة ،ص ،215 :باب :ما روى
السال ُم).
في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه ( َعلَيّْ ِہ َّ
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ى ِم ْن َول َِد ف ِ
َاط َمةَ ،وعند خروجه وظهوره
وهناك أمو ٌر وأحاديثٌ مشرتك ٌة فيها ،منها :الْ َم ْه ِد ُّ
ال تدع السامء من قطرها شيئاً إال صبته مدرارا ً ،وال تدع األرض من مائها شيئاً إال أخرجته،
يسقيه الله الغيث وتخرج األرض نباتها ،يحثي املال حثياً وال يع ُّده ،يقسم املال صحاحاً
ج ،يصلحه
حبْ ًوا َع َل الثَّلْ ِ
بالسوية ،وتكرث املاشية ،وتعظم األمة ،يجب إدراكه ومبايعته َولَ ْو َ
الله يف ليلة ،من سادة أهل الجنة ،يواطئ اسمه اسم النبي ،ميلك سبع سنني ،هو بشارة النبي
خلُ َقاً.
َّ
محمد
خلْقاً و ُ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ِّيہ وآلِ ِه) برش به ،ومنها :أنه أشبه الناس برسول الله َ
ري من املشرتكات ،مثل عالمات زمن ظهوره كخروج السفياين وصفاته ونهايته،
وغريها كث ٌ
والدجال وأوصافه ونهايته ،والخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية والخسوف والكسوف،
والصيحة يف السامء ،وأحوال آخر الزمان قبل وبعد خروجه ،وأحوال القتال والجيش واألنصار
والرايات التي تسانده ،وإ َّن عدت َهم كعدة أهل بدرٍ ،ومكان مبايعته بني الركن واملقام ،وطلوع
الكوكب املذنب ،والفنت والحوادث قبيل الخروج ،وإ َّن املهدي املنتظر لديه مواريث األنبياء،
ودخوله بيت املقدس ،وفتح القسطنطينية ،وحربه مع الروم مع عيىس ابن مريم ،وأحاديث مدة
ملكه ،وانتظاره ،ورضا الناس عنه ورضا ساكن السامء واألرض[[[.
[[[  -ينظر :الصنعاني ،الحافظ أبو بكر عبد الرزاق (ت 211هـ) ،المصنف :ج ،11ص .374 - 371 :باب المهدي.
وينظر :المصنف البن أبي شيبة (ت 235هـ) :ج ،7ص .214 - 512 :كتاب الفتن.
وينظر :مسند أحمد بن حنبل (ت 241هـ) :ج ،17ص ،426 :رقم الحديث .11326 :مسند أبي سعيد الخدري (رض)
وفي مسانيد أخرى من الكتاب.
وينظر :سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ) :أبواب الفتن ،باب خروج المهدي :ج ،5ص.215 - 209 :
المهدي ص 335 :إلى ص ،348آخر
وينظر :سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني (ت 275هـ) :أول كتب
ّ
كتاب المهدي.
وينظر :سنن الترمذي (ت 297هـ) :ج ،4ص .506 - 504 :أبواب الفتن ،باب :ما جاء في المهدي.
وينظر :المستدرك على الصحيحين ،للحاكم النيسابوري (ت 405هـ) :ج ،4ص - 501 :ص - 510 :ص - 600 :ص:
 - 601ص - 511 :ص .512 :كتاب الفتن والمالحم.
وينظر :كتاب الغيبة للنعماني ،للشيخ ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم النعماني (المتوفى حدود سنة 360هـ):
السال ُم).
ص ،241 - 215باب :ما روى في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه ( َعلَيّْ ِہ َّ
وينظر :كتاب الغيبة ،للطوسي ،محمد بن الحسن بن علي (ت 460هـ) :ص ،266 :ص.111 .182 .358 - 357 :
وينظر :عقد الدرر في أخبار المنتظر ،للسلمي الشافعي ،يوسف بن يحيى (ت بعد 658هـ) :ص ،73 :ص ،74 :ص.205 :
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غيض من ٍ
املهدي املنتظر ،وال
فيض للمشرتكات بني عموم املسلمني يف عقيدة
هذا
ٌ
ّ
أقول ميكن أ ْن ت ُكتَب فيها مجلداتٌ  ،ألنه كُ ِتبت فعالً مجلداتٌ موجود ٌة بهذا املجال.
وهذه العنوانات املهمة سالفة الذكر لشؤون املهدي املنتظر الخاصة والعامة ،التي
ستحصل ،والتي ذكرتها األحاديث الصحيحة ،كلها لها دالالتٌ مه ّم ٌة وواقع ّيةٌ ،ال مجال وال
محطة لذكرها هنا ،عىل سبيل الذكر ال للحرص:
منها :تعني أنه ليس شخصاً عاديّاً من عامة الناس ،بل هو مختا ٌر من الله تعاىل ،ال أنه
تنتجه الظروف الطارئة.
منها :أ َّن هناك تأييدا ً وتسديدا ً وتوفيقاً إله ّياً كبريا ً سيكون ،بل معاجز باملعنى األوفق،
تخرق القوانني الطبيعية سوف تحدث.
نبي من
ّ
ب من الله تعاىل .وإال ما معنى أ ْن
منها :أنَّه إما ٌم وخليف ٌة وقائ ٌد َّ
منص ٌ
يصل خلفه ٌّ
األنبياء أويل العزم؟

وينظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر (ت 807هـ) .باب :ما جاء في المهدي:
ص.319 - 313 :
وينظر :بحار األنوار ،للعالمة المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) :األجزاء  - 53 - 52 - 51المختصة باإلمام
السال ُم).
ّ
المهدي المنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
وينظر :كشف الغمة في معرفة األئمة ،تأليف العالمة المحقق أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي.
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) أمته بالمهدي :ج ،4ص.187 :
َّ
الفصل الثامن عشر في بشارة النبي
السال ُم) عند أهل السنة ،لمؤلفه :مهدي الفقيه اإليماني ،المجمع العالمي ألهل
وينظر :كتاب اإلمام
ّ
المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
المهدي
السال ُم) :ص .120 - 11 :ويمكن االستزادة من الكتاب كله في مسألة النقاط المشتركة في
ّ
البيت ( َعلَيّْ ِہ ُم َّ
المنتظر.
المهدي في األحاديث المشتركة بين السنة والشيعة ،محمد أمير الناصري :ص .72 - 19 :ويمكن
وينظر :كتاب اإلمام
ّ
المهدي المنتظر.
االستزادة من الكتاب كله في مسألة النقاط المشتركة في
ّ

المبحث الثاني
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المهدوية
شبهة عدم وجود األصل القرآني والحديثي للعقيدة
ّ

هذه إحدى الحجج أو أحد املناهج التي اعتمد عليها أغلب املسترشقني يف إنكار
ألسباب ودواف َع استرشاق ّي ٍة سوا ًء أحطنا بها جميعها أم مل نحط بها
عقيدة املهدي املنتظر،
ٍ

معرف ًة  -قد جرى الكالم عنها يف ما سبق  -وقد ركزوا عىل هذا النقض ،وال سيَّام األصل
القرآين للعقيدة املهدوية ،وهذا هو الديدن السهل وامل ُ َع َّبد واألقرب للنقض ،ألن كثريا ً من
الحوادث اإلسالميّة الواضحة مل ت ُذكَر رصاح ًة بالقرآن ،لذا اعتمدوا كثريا ً عىل هذا النفي،
ين لألطروحة املهدوية.
وهو عدم وجود أصلٍ قرآ ٍّ

وزادوا عىل ذلك ،عدم وجود األصل الحديثي الذي يدعم هذه العقيدة ،وكأنَّ ا جاء

أمرا ً طارئاً مفاجئاً ،وإذا كان هناك يوجد ما يؤيده ،فهو من املوضوعات واملنحوالت التي
ال وجود لها ويؤكدون هذه املعاين ويرددونها يف مقوالتهم ،حيث ((كانت عودة اإلمام

املهدي املنتظر مسألة ينتظرها – بص ٍ
رب  -املؤمنون الشيعة ،ويعتربون
املسترت بوصفه هو
ّ
ٍ
جديد من الطهارة والنقاء واألعامل الصالحة واالعتقاد القويم – أي
رص
ظهوره فجر ع ٍ
يعتربون ظهوره هو الظهور النهايئ لإلسالم الحقيقي قبل نهاية العامل (الدنيا) .ولدعم هذا
االعتقاد وتأييده جرى تجميع عد ٍد كبريٍ من األحاديث كقول النبي ما يفيد بأنَّه حتى إذا مل
ٍ
واحد ،فإن الله سبحانه سيطيل هذا اليوم حتى يرسل للدنيا
يوم
يبق عىل قيام الساعة سوى ٍ

رجالً من عرتة النبي محمد وبيته واسمه محمد كاسم النبي ليمأل الدنيا عدالً وإنصافاً بعد أ ْن
كانت قد ُم ِلئت فسادا ً وطغياناً))[[[.
نصاً يف القرآن[[[ ،بل أكرث حتى املسيح
وبقوله كذلك بأ َّن االعتقاد يف املهدي القائم مل يَرِد ّ

الدجال كام يسميه العرب ،وهو من أصل آرامي ،مل يرد ذكره يف القرآن .عىل أ َّن هذه األطروحة
[[[ -روجرسون ،برنابي ،ورثة محمد  -جذور الخالف السني الشيعي :ص.348 :
[[[ -ظ :المصدر نفسه :ص.349 :
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[[[
سين اآليات بها(( :مث َّة حديثٌ آخ ُر يجري
يحاول املسلمون أ ْن ينسبوا أحاديث لنب ّيهم  ،مف ّ
يل محمدا ً قائالً :يا نبي الله ،متى يظهر [القائم] ()Qaim
االستشهاد به بشكلٍ أك َ
رث ،حيث سأل ع ٌّ
 supportمن أرستنا (من بيتنا)؟ فأجاب النبي :إ َّن أمره كأمر الساعة (يوم القيامة) أشار إليها
ب
رس ٰى َها قُل إِنَّ َا ِعل ُم َها ِعندَ َر ِّ
ٱلسا َع ِة أَيَّانَ ُم َ
القرآن الكريم (السورة  ،7اآلية ﴿ )187يَسَٔلُونَكَ عَنِ َّ
ٱلس َٰم َو ِ
ٰت َوٱألَ ِ
رض َل تَأتِيكُم إِ َّل بَغ َت ًة يَس َٔأ لُونَكَ كَأَنَّكَ َح ِف ٌّي
جلِّي َها ِل َوق ِت َهآ ِإ َّل ُه َو ثَ ُقلَت ِ
َل يُ َ
ف َّ
اس َل َيع َل ُمونَ﴾[[[ وهناك حديثٌ آخ ُر يفيد أ َّن قدوم
كث ٱل َّن ِ
َعن َها قُل ِإنَّ َا ِعل ُم َها ِعندَ ٱل َّل ِه َو َٰل ِك َّن َأ َ َ

الساعة سيكون عندما يشيع الجهل بالدين وتختفي املعرفة ويكرث القتل))[[[.

ويبدو أ َّن املسلمني وال س َّيام الشيعة منهم متأثرون باملسيحية وتفسرياتهم ،هذا ما أراد
ماس(( :رأينا أ َّن فكرة املهدي محيي العدالة التي ستسبق نهاية
تقريره املسترشق الفرنيس ِّ
الس ِّنيِّني .ويبدو أ َّن هذه الفكرة طُبِّقَت أوالً
ري واضح ٍة ومتأخر ًة نسبيّاً عند ُّ
الزمان ،ظهرت غ َ
عىل شخص املسيح ثم عىل شخص مح ّم ٍد الذي قال( :ال نبي بعدي)  ...واملهدي الذي
يجب أ ْن يحمل اسم النبي نفسه يجب أ ْن يكون تجسيدا ً ملح ّم ٍد .ونجد هنا إذا ً أفكار التجسيد
العزيزة عىل املذهب الشيعي املتقدم .ونعلم أ َّن القرآن يتضمن سلسل ًة من اآليات املتعلقة
بالساعة األخرية وخصوصاً ( [[[)1 - 54 ،7 - 77وهي آياتٌ تذكرنا برؤيا القديس يوحنا إذا مل
تكن مشتق ًة منها بصور ٍة غريِ مبارش ٍة .وقد نشأ عن هذه اآليات أحاديثُ عديد ٌة يعزو أحدها
إىل محمد الكالم التايل ،فاتحاً الباب لجميع محاوالت الدجالني :لن ينتهي العامل قبل أ ْن
رجل من عائلتي ويكون اسمه مطابقاً السمي[[[))[[[.
يقود شعبي ٌ
مناهج
ويُلحظ هنا يف طيات كالم املسترشق ،وال ب َّد من اإلشارة عودا ً عىل بد ٍء من
َ
وأسباب كتابة املسترشقني حول املوضوعات اإلسالمية ،يُلحظ هنا الديدن التبشريي
ودواف َع
ٍ
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العرب ّية والتش ّيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.105 - 104 :
[[[  -األعراف.187 :

[[[  -روجرسون ،برنابي ،ورثة محمد  -جذور الخالف السني الشيعي :ص.348 :

[[[  -يقصد :اآليتان﴿ :إِنَّ َما ت ُو َعدُو َن لَ َوا ِق ٌع﴾ المرسالت﴿ 7 :اقْتَ َربَ ِ
السا َع ُة َوانْشَ َّق الْ َق َم ُر﴾ القمر.1 :
ت َّ

[[[  -إشارة إلى الحديث الوارد في سنن الترمذي ((ال تذهب أو ال تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل
صلﮯ
بيتي يواطئ اسمه اسمي)) سنن الترمذي :ج ،4ص ،505 :رقم الحديث .2230 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
وسلَّ َم :باب ما جاء في المهدي.
آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ماسيه ،هنري ،كتاب اإلسالم.199 :
[[[ ّ -
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الواضح من كالمه :بأ َّن اآليات التي أشار لها مشتق ٌة من اإلنجيل عندما قال( :تذكرنا برؤيا
القديس يوحنا) .ومحاولة إثبات أ َّن القرآن ليس وحياً سامويّاً و ِم ْن ث َ َّم إسقاط كل العقائد
اإلسالمية عن االعتبار ،فال تبقى قيم ٌة لها.
وهذا اإلرصار عىل اإلنكار لعقائد املسلمني الثابتة عندهم ،يؤكد قصد اإلساءة لإلسالم
ماس محاوالً
واضح من كالم املسترشق
واملسلمني والسخرية من عقائدهم ،وكام هو
ّ
ٌ
التشكيك يف اآليات القرآنية الدالة عىل يوم القيامة –القريب من أيام ظهور املهدي املنتظر
بحسب ما يُراد فهمه  -عىل أنها مأخوذة من أحد األناجيل ،ناعتاً العقائد الثابتة عند املسلمني
بالدجل ،واخرتاع األحاديث املكذوبة.
عب أحاديثَ
وهذا املعنى نجده أكرث رصاح ًة عند مسترشقٍ آخ َر ،عىل أنها جاءت ْ َ
موضوع ٍة(( :وتبني الفرق الشيعية املختلفة اعتقادها بخلود اإلمام الذي تع ّده خاتم األمئة،
ختَلَق ٍة
يوم من األيام عىل أحاديثَ موضوع ٍة ُم ْ
كام تدعم إميانها بعودته إىل الظهور يف ٍ
يؤيدون بها عقيدتهم هذه))[[[.
صحيحي مسلم والبخاري بأنَّهام مل ير ْد فيهام ذك ُر املهدي
وقد تكون هذه إشار ًة منه إىل
ْ
املنتظر بوجه الخصوص عندما يقول(( :وقد خاض [جرى] الحديث يف موضوع هذه
ص َّور فيها عىل وجه الدقة
العقيدة التي كرث نقاش املسلمني فيها ،ون ُِس َبت للرسول أحاديثُ َ
الصفات الشخصية التي يتصف بها منقذ العامل الذي وعد به يف آخر الزمان .عىل أنها مل تجد
يف الحقيقة منفذا ً تترسب منه إىل مصنفات الحديث الصحيحة املتشددة يف ضبط الرواية،
[[[
ولكن أخرجتها الكتب األخرى التي كانت أقل تشددا ً يف صحة تخريج األحاديث)).
وسيأيت الحديث الحقاً عن مدعى عدم وجود ذكر أحاديث املهدي املنتظر يف الكتابني
املشار لهام.
املهدي ،لكن
مم ال شك فيه هو أنّه ال توجد آياتٌ قرآنيّ ٌة لها عالق ٌة يف انتظار
وكذلك ّ
ّ
بعضهم اتخذ من بعض اآليات أساساً ملوضو ٍع واسعٍ حول انتظار مجيئه وبالتحديد الشيعة
فيفرسون بأ َّن الهداة الوارد ذكرهم يف القرآن هم األمئة[[[.
[[[  -غولدتسيهر ،إغناس ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.191 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.195 :
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.231 :
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ويف القرآن ((يفرس الشيعة كلمة القائم الواردة يف سورة الرعد اآلية ﴿ 32أَ َف َمن ُه َو َقآ ِئ ٌم
ل ك ُِّل ن ِ
َفس بِ َا ك ََس َبت﴾ بأنَّه هو املهدي))[[[ .وأخطأ املسترشق يف هذا ،نعم هناك آياتٌ
َع َ ٰ

فسوها باإلمام املهدي املنتظر ،لكن هذه اآلية ،بحسب التتبع واالستقراء ال يوجد
أخرى ّ
فسها بهذا املضمون.
ري واح ٌد َّ
تفس ٌ
ِ
يكتف الشيعة بتأويلهم للقرآن ،بل أيَّدوها بأحاديثَ نقلوها يف كتبهم مثل حياة
ومل
ويص ،أال وإ َّن خاتم األمئة م َّنا القائم
يل
القلوب ،عن النبي :معارش الناسِّ ،
نبي وع ٌّ
ٌّ
إن ٌّ

املهدي.[[[...

نقل هذا املسترشق من كتاب حياة القلوب للمجليس ،وهنا ميكن التعليق عىل ذلك:
مهدي قائمٍ يف آخر الزمان وأنَّه من العرتة ومن أهل
وكأ ّن القض ّية فقط ينقلها الشيعة بوجود
ٍّ
ٌ
اختالف يف التفاصيل
البيت كام رصحت به األحاديث الصحيحة ،نرجع ونقول :هناك
ٌ
اختالف يف أصل العقيدة.
والجزئيات ،لكن ال يوجد
وممن ينكر وجود األحاديث فان فلوتن املسترشق الهولندي املتحامل ج ّدا ً عىل هذه
األطروحة واملحاول لتغييبها أصالً كام سيتبني ،إال أنه فقط يعرتف بوجود حديثني دون
االعتامد عليهام ،بعد إعادة فكرة املهدي إىل ارتباطها بجذو ٍر يهوديّ ٍة ومسيح ّي ٍة ،بقوله :فمن
املحتمل ج ّدا ً أ َّن التكهن بعودة عيىس ابن مريم (املسيح) قد شاع بني املسلمني يف املدة
لدي ما أستند إليه سوى ما أورده الحديث النبوي يف
املتزامنة مع انتظار الدجال ،مع أنه ليس ّ
صحيح أيب داود وصحيح الرتمذي ،ولو جاز االعتامد عىل القصص والطرائف التاريخ ّية،
وهي كثريةٌ ،ألمكننا االستنتاج أ َّن التكهن بعودة املسيح ،كان أقل تأثريا ً يف النفوس من عودة
ٌ
(املهدي املنتظر) إال أنَّه كان من ألقاب
معروف ج ّدا ً وهو
الدجال .واملسيح املخلِّص
ّ
الرشف يف بادئ األمر ،قبل أ ْن يصبح الرمز لذلك املخلِّص الذي يظهر من أهل البيت ليمأل
األرض عدالً كام ملئت جورا ً وظلامً ،وكانت فكرة املهدي معروف ًة حقيق ًة لدى الس ّنة ،إىل
درج ِة أن طغت عىل منافسيه من املهديني[[[.
ٌ
وتشكيك لعقيد ٍة ثابت ٍة باتفاق كلمة علامء املسلمني ،الصحيحة الرصيحة،
وهذا إنكا ٌر
[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.232 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.232 :
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.108 - 106 :

الفصل الثاني :العقيدة المهدوية في المرقاب االسشتراقي

105

املتفق عليها عند األعالم ،إال إنهم يصورونها كحال ٍة طارئ ٍة جاءت نتيجة الظروف القهرية التي
مرت بها األمة ((فيصبح هذا األمل هو العزاء النفيس الوحيد لألتقياء املسلمني .وسوف ال
قوي للسعادة ،وجب
تأخذنا الدهشة إذا رأينا أمالً آخ َر يحيي النفوس ...فمن أجل بناء رص ٍ
ح ٍّ
ماس ًة إىل ظهور رجلٍ ،
أوالً هدم األطالل ورفع أنقاضها من األرض .ومن هنا كانت الحاجة ّ
يقيض عىل تلك األطالل ويه ِّيئ السبيل لذلك املهدي املنتظر))[[[؛ أو إنها أحال ٌم وأوها ٌم
أفرزتها شدة آالالم والظلم لحكام الطغاة عىل م ِّر التاريخ ((وهذه العقيدة وما تنطوي عليه من
آما ٍل وأمانٍ  ،تظهر يف بيئات التُقى والورع عند املسلمني ،كزفر ٍة من زفرات األسف واالنتظار
ص ِّع ُدونها ،وهم يف غمرة حال ٍة سياسيّ ٍة واجتامعيّ ٍة ال تنقطع ثورة ضامئرهم حيالها))[[[.
يُ َ
إذا ً النتيجة امل َّدعاة :إ َّن املهدي املنتظر ات ّصل بأسطور ٍة أخروي ٍة ،وهذا التعبري ال يوجد
الس ّنة عىل شخصيّ ٍ
ات تاريخيّ ٍة ،ومع ذلك فإ َّن الهالة
يف القرآن ،وقد طبقه عد ٌد من املؤلفني ُّ
والقدس ّية والتقدير األخروي هو الذي أثار الخيال عند بعضهم .فرأوا أ َّن املهدي كان يسوع
للس ّنيني ،فإ َّن
(عيىس) ولكن أكرثية رجال الدين جعلوه منحدرا ً من أرسة النبي ،وبالنسبة ُ
املهدي ،مع أنَّه يطلق التجديد العاملي ،فهو ليس القائد الذي ال يُقهر كام أعلنه الشيعة،
حدوا املهدي مع اإلمام[[[.
وهؤالء األخريون و َّ
َس ِ
وبذات ال َنف ِ
والحس ألغلب رشائح املسترشقني فإ َّن عقيدة املهدي املنتظر مل تتأتَّ عن
أي أصلٍ
حديثي ،وكأن هذه املسألة جاءت جزافي ًة من البرش وحتى من
ين أو
طريق ِّ
ديني قرآ ٍّ
ٍّ
ٍّ
نبي ((وهي فكرة اتخذت أشكاالً ع ّدةً،
أناس خارج اإلسالم والدين ،بدون إراد ِة وتوجي ِه إل ٍه أو ٍّ
وكان أكرثها أهم ّي ًة عىل األمد الطويل ،تلك التي جعلت (عل ّياً) ونسله زعامء رشعيني للمجتمع
ٍ
ثقافات دينيّ ٍة من البالد التي دخلها
(أمئةً) .وحول هذه الفكرة تج َّمع آخرون ،جاء بعضهم من
الفتح اإلسالمي وكان املعتقد أ َّن علياً وخلفاءه قد انتقلت إليهم ،عن طريق مح ّم ٍد ،نفح ٌة

وخاص ًة املعرفة باملعاين الباطنة للقرآن بصفتهم أكرث من برش .وإ َّن أحدهم سوف يعود
روح ّي ٌة
ّ
(املهدي) مبكرا ً يف التاريخ))[[[.
ليحقق سيادة العدل ،وقد ظهرت التوقعات مبجيء
ّ
[[[  -المصدر نفسه :ص.111 :
[[[  -غولدتسيهر ،إغناس ،العقيدة والشريعة في اإلسالم ،ص.194 :
[[[  -ظ :إلياد ،ميرسيا ،تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية ،ص.136 :
[[[  -حوراني ،ألبرت ،تاريخ الشعوب العربية ،ج ،1ص.70 :
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أقول :قد يكون عدم ورود ذك ٍر للمهدي املنتظر رصاح ًة يف القرآن الكريم ،ألن الناس
خاص ،يحتاجون إىل إعامل الفكر والنظر والتأمل للوصول إىل
عام ًة واملسلمني بوج ٍه
ٍّ
ذلك املصلح العاملي واملنقذ املوعود ،ومعرفته باالستهداء باألحاديث الرشيفة ،وداللة
النصوص القرآنية ،وذلك كله الختبار وامتحان إميان املؤمنني ،كام مل يذكر القرآن الكريم
رصاح ًة عذاب القرب والربزخ وما يجري فيه ،ومل يذكر أرشاط الساعة الكربى ،كذلك الحال
املهدي املنتظر ،لتثبيت دعائم مرشوع اإلصالح العاملي يف األرض لتمتلئ قسطاً
يف ذكر
ّ
وعدالً بعد ما ملئت ظلامً وجورا ً .كام سيتضح يف املطلب اآليت ،عن األصل القرآين
للعقيدة املهدويّة.

المبحث الثالث

3

مناقشة األصل القرآني وجواب اإلشكاالت

توطئة :وهنا مقدماتٌ :
األوىل :ال ميكن لعقيد ٍة إسالم ّي ٍة مه ّم ٍة كالعقيدة املهدويّة ،التي اتفقت عليها جميع
ش ِذم ًة قليل ًة ممن
كلامت علامء املسلمني بكل االتجاهات والطوائف واملشارب  -إال ِ ْ
الس َّنة الرشيفة فحسب ،أل َّن عقيد ًة كبري ًة قريب ًة من أرشاط
شذَّ– أ ْن تقترص عىل أحاديث ُّ
الساعة ،بهذا الثقل وهذه األهمية الكبرية ال ميكن أن تحتملها األحاديث فقط .وإ َّن القرآن
كل يش ٍء ،بضمنها عقيدة املهدي املنتظر ،الوجوب هنا وجوب
الكريم (يجب) أ ْن يبني لنا َّ
( ِمن) ال وجوب (عىل) أي ليس وجوباً عىل القرآن باملعنى الحقيقي ،إنَّ ا كان وجوباً من
القرآن نفسه ،هو الذي أوجب عىل نفسه أ ْن يبني كل يش ٍء.
ٍ
ب تِب َٰي ٗنا لِّك ُِّل
فالقرآن الكريم فيه بيا ٌن
واف لكل يش ٍء ﴿ َونَ َّزل َنا َعلَيكَ ٱل ِك َٰت َ
ني﴾[[[ ال لبعض اليشء كام يف الكتب الساموية
َ
ى لِل ُمسلِ ِم َ
رش ٰ
ش ٍء َوهُدً ى َو َرح َم ًة َوبُ َ
ٍ [[[
ش ٍء َّمو ِعظَ ًة َوت ِ
َفص ٗ
شء﴾
يلً لِّك ُِّل َ
ف ٱألَل َواحِ ِمن ك ُِّل َ
األخرى ،قوله تعاىلَ ﴿ :وكَ َتب َنا لَهُ ِ

((من فيه للتبعيض كام يؤيده السياق الالحق ...ويؤول املعنى إىل مثل قولنا :وكتبنا ملوىس
ٍ
كل يش ٍء ونعني بذلك أنَّا كتبنا له موعظ ًة
مختارات من ِّ
يف األلواح وهي التوراة النازلة
وتفصيالً ما وترشيحاً ما لكل يش ٍء بحسب ما يحتاج إليها قومه يف االعتقاد والعمل .ففي
الكالم دالل ٌة عىل أ َّن التوراة مل تستكمل جميع ما متس به حاجة البرش من املعارف والرشائع،
ب
وهو كذلك كام يدل عليه أيضاً قوله تعاىل بعد ذكر التوراة واإلنجيل ﴿ َوأَن َزل َنآ إِلَيكَ ٱل ِك َٰت َ
ب َو ُم َهي ِم ًنا َعلَي ِه﴾[[[))[[[.
ني يَدَ ي ِه ِم َن ٱل ِك َٰت ِ
صدِّ قٗا ل َِّم بَ َ
ح ِّق ُم َ
بِٱل َ
[[[  -النحل.89 :
[[[  -األعراف.145 :
[[[  -المائدة.48 :
[[[  -الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان :ج ،8ص ،250 :تفسير سورة األعراف اآلية.45 :
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وإ َّن القرآن الكريم مبفاد اآليات القرآنية ينعت نفسه بأنَّه نو ٌر وه ًدى يستيضء به العامل يف
يبق يش ٌء
ظلمة الجهل؛ ليصل به إىل نور الحقيقة والعلم ،وكذلك ه ُدى من الضالل ،ومل َ
ش ٍء﴾[[[.
ب ِمن َ
ف ٱل ِك َٰت ِ
إال وبيَّنه ووضحه القرآن الكريم للعاملني ﴿ َّما َف َّرط َنا ِ
(كل يش ٍء
تحصل مام تقدم كربى القياس بحسب االصطالح املنطقيُّ :
الثانية :إىل اآلن
َّ
ح يف القرآن الكريم رصاح ًة أو داللةً).
موجو ٌد ومذكو ٌر وموضَّ ٌ
(املهدي املنتظر يش ٌء من األشياء).
أما الصغرى فيجب أ ْن تكون يف بحثنا
ّ
والنتيجة املنطقية لهذا القياس األرسطي من الشكل األول هي( :إذا ً املهدي املنتظر
ح
ومبي يف القرآن الكريم) .لكن هل يكفي هذا القياس ونتيجته بدون ذكر
َّ ٌ
موجو ٌد وموضَّ ٌ
ٍ
وشاهد له؟ مع أنَّه باإلمكان املنطقي ،واإلمكان العلميٍ ،
مصداقٍ
كاف لذلك ،لكن يبقى
اإلمكان العميل اإلجرايئ ،قد ال يريض غرور بعض املتتبعني العلمي والبحثي للمسألة.

حديثي و َذكَ َره
وحي
الثالثة :وهنا ميكن السؤال :هل كل ما جاء به الرسول األكرم من
ٍ
ٍّ
نط ُق عَنِ ٱل َه َو ٰٓ
وتح َّدث عنه الرسول األكرم؛ بوصفه ﴿ َما يَ ِ
حي يُو َح ٰى﴾[[[ ال
ى * إِن ُه َو إِ َّل َو ٌ
ب َّد أ ْن يكون هذا الوحي موجودا ً ومذكورا ً يف القرآن الكريم ،بالذكر الرصيح نفسه ،ألنه –أي
قائل نعم يجب.
القرآن  -تبيا ٌن لكل يش ٍء؟ قد يقول ٌ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) وعقائد وحوادث أخرب
َّ
وهل مث َّة أشياء مام قالها الرسول األكرم
بها جزماً ،ال توجد يف القرآن الكريم؟ ولو فرضنا عدم وجو ٍد لذكر عقيدة املهدي يف القرآن،

بل وجدت يف السنة النبوية وحدها ،هل يقدح هذا اليشء مبرشوعيتها وباإلميان بها؟ وما
العمل إذا مل نجد آية واحد ًة ترصح أو تشري لعقيدة املهدي املنتظر؟ هل نؤمن ونعتقد مبا
ذكرت األحاديث يف هذا األمر اإلمياين؟
الجواب :أوالً  -أ َّن اآلية الكرميةَ ﴿ :و َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُ
خ ُذوهُ﴾[[[ بح ِّد ذاتها متضمن ٌة
ول َف ُ
ملعنى(تِب َٰي ٗنا لِّك ُِّل َ
كل يش ٍء لكن ليس رشطاً من داخل
ش ٍء) فالقرآن الكريم يريد أ ْن يبني َّ
ي
القرآن ،لذا فتح نافذ ًة أخرى وهناك
وحي آخ ُر يبني فيه ما مل يذكرهَ ﴿ :وأَن َزل َنآ إِلَيكَ ٱل ِّذك َر لِ ُت َب ِّ َ
ٌ

[[[  -األنعام.38 :
[[[  -النجم.3 :
[[[  -الحشر.7 :
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ب إِلَّ
لِل َّن ِ
اس َما نُ ِّز َل إِلَيهِم َولَ َعلَّ ُهم يَ َت َفكَّ ُرونَ ﴾[[[ وقوله تبارك وتعاىلَ ﴿ :و َمآ أَن َزل َنا َعلَيكَ ٱل ِك َٰت َ
َوم ُيؤ ِم ُنونَ ﴾[[[.
لِ ُت َب ِّ َ
ي لَ ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱخ َتلَفُواْ ِفي ِه َوهُدٗ ى َو َرح َم ٗة لِّق ٖ
ثانياً  -هناك مغالط ٌة يتصورها بعضهم بأ َّن األمور التي تذكرها األحاديث الرشيفة ،هي
فقط أمو ٌر ثانوي ٌة هامشي ٌة ليست مه ّم ًة وليست من العقائد بيش ٍء!! مبعنى إ َّن األمور اإلميانية
التي ذكرها القرآن ،هي األمور األساسيّة وامله ّمة فقط ال غريها!! ال ليس األمر كذلك فهناك
توجد أمو ٌر قد يذكرها القرآن الكريم وهي ثانويّ ٌة –إ ْن صح التعبري  -وليست من األصول
كاألمور الفقه ّية مثالً .وهناك جمل ٌة من املفردات اإلميانية مل يذكرها القرآن الكريم وذكرتها

السنة الرشيفة ،ويجب اإلميان واالعتقاد بها ،كعذاب القرب والربزخ وتفاصيل أهوال يوم
القيامة مثالً؛ أل َّن القرآن هو الذي أمرنا بالتوجه إىل الرسول ألخذ الدين ،كل الدين منه
ش ٍء َف ُردُّو ُه إىل ٱللَّ ِه َوٱل َّر ُسولِ إِن كُن ُتم تُؤ ِم ُنونَ بِٱللَّ ِه
ف َ
َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) ﴿ َف ِإن تَ َٰن َزع ُتم ِ
وم ٱألٓ ِخرِ﴾[[[ ،ولتبيان كل يش ٍء مل يذكره القرآن ،أو بيان لكل يش ٍء ذكره القرآن أيضاً
َوٱل َي ِ
ي لَ ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱخ َتلَفُواْ ِفي ِه﴾ .فبعبارة أخرى ميكننا القول :إ َّن الرسول
بتفصيله ومصاديقه ﴿لِ ُت َب ِّ َ
لكل يش ٍء بال منازعٍ .وإذا كان األمر مثلام يُتصور،
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) عنده تبيا ٌن ِّ
َّ
األكرم
ح وباطالً ،فستكون كثري من األمور التي يعتقد
أي أ َّن َّ
ري صحي ٍ
كل ما مل يذكره القرآن يكون غ َ
بها املسلمون ومل تُذكر يف القرآن باطلةً ،مثالً :الحدث املهم واألبرز عند املسلمني ،وهو
الخالفة للخلفاء جميعاً بعد الرسول األكرم وأخذ البيعة من املسلمني إليهم –عىل القول أنها
مل تُذكَر يف القرآن  -ستكون باطلةً ،وهذا خالف الواقع العميل للمسلمني .أو غريها من
وكل القرآ ُن بيانَها إىل النبي الكريم.
الحقائق اإلميانيّة التي أَ َ
وال يُراد وال يُفهم من تقديم هذه املقدمة ،ومن هذا اللف والنرش املرتب أو غري املرتب،
وإثارة هذه األسئلة التي عاد ًة يكون جوابها كامناً فيها أو يف عقل املتلقي ،هو لتسويغ عدم
ين للمهدي املنتظر ،فعقيدة املهدي املنتظر عىل ما سيثبت قريباً ،موجودة
وجود أصلٍ قرآ ٍّ
قرآن ّياً إما باملفهوم ،أو الوصف ،أو بالضمن ،أو اإلشارة له أو لشأنٍ من شؤونه.
هذا عىل املستوى اإلسالمي العام ،أما لو كانت املسألة فقط عن طريق اإلمامية ،لكانت
[[[  -النحل.44 :
[[[  -النحل.64 :
[[[  -النساء.59 :
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القضية محلولةً ،محسومةً ،ألن طرقهم أفاضت واستفاضت بعرشات اآليات الدالة عىل
وجود املهدي وظهوره املنتظر آخر الزمان ،إما تفسرييّاً بحسب ال ُع َدد واألدوات التفسرييّة
والخاصة بهم ،أو تأويليّاً بحسب مبانيهم التأويلية ،وبحسب ما جاء بطرق أهل بيت
العا ّمة
ّ
طوائف و ِمللٍ
النبوة ،ونحن ما دمنا يف محاجج ٍة ،أو قل يف مناقش ٍة مع املسترشقني ،ال مع
َ
حلٍ أخرى من املسلمني يف ما بينهم ،يستدعي هذا األمر أو يسمح لنا بإيراد بعض
ونِ َ
الشواهد القرآنية التي استشهدت بها وجاءت عن طرق اإلمامية الصحيحة ،وإ ْن كانت هناك
مؤيداتٌ لها وأدلّ ٌة من الس ّنة الرشيفة ،أو من تفسريات بعض املفرسين.

المطلب األول

المهدوية
القرآنية للعقيدة
األدلّة على شمول النصوص
ّ
ّ

مقدمات:
ٌ
وهنا
الس ّنة دون القرآن الكريم:
ٌ
أحكا ٌم
ومسائل إميان ّي ٌة جاءت يف ُّ
ليس كل ما مل يُذكر يف القرآن الكريم يعني عدم وجوده يف الخارج وعدم ترتب األثر
الس ّنة الرشيفة ،والتي هي وحي من الله تعاىل لتبني كثريا ً من األحكام،
عليه ،وإنَّ ا جاءت ُّ
ٍ
وكذلك هناك بعض األحكام املجملة أو العامة تحتاج إىل بيانٍ
ح ،بل
وتخصيص وتوضي ٍ
رشعي أيضاً ،وهذه أمثلتها كثريةٌ ،كالصالة وأحكامها والصوم والحج والزكاة،
وزياد ِة حكمٍ
ٍّ
فالحكم الرئيس موجو ٌد (أقم الصالة) لكن كيف وكم عدد الركعات وتفصيل الوقت الدقيق،
هذا مل يذكره القرآن ،إنَّ ا أوكل بيانه إىل الرسول األكرم ،ألنَّه ال ينطق عن الهوى .نطق الحق
اس َما نُ ِّز َل إِلَيهِم َولَ َعلَّ ُهم يَ َت َفكَّ ُرونَ ﴾[[[.
ي لِل َّن ِ
تعاىل بهَ ﴿ :وأَن َزل َنآ إِلَيكَ ٱل ِّذك َر لِ ُت َب ِّ َ
بل أكرث من ذلك توجد أحكا ٌم ال توجد يف القرآن الكريم كام يف تحريم جمع زواج

عمة الزوجة أو خالتها مع الزوجة ،وإنَّه مل يذكر يف القرآن الكريم يف آية تحريم أصناف
خ َٰوتُكُم َو َع َّٰم ُتكُم َو َٰ
ات
خلَٰ ُتكُم َوبَ َن ُ
النساء أو يف آية أخرىُ ﴿ :ح ِّر َمت َعلَيكُم أُ َّم َٰه ُتكُم َوبَ َناتُكُم َوأَ َ
خ َٰوتُكُم ِّم َن ٱل َّر َٰ
ات ٱألُ ِ
ٰت نِ َسآئِكُم َو َر َٰبٓ ِئ ُبك ُُم
ض َع ِة َوأُ َّم َه ُ
خ َو َب َن ُ
خت َوأُ َّم َٰه ُتك ُُم ٱلَّٰ ِت ٓي أَرضَ ع َنكُم َوأَ َ
ٱألَ ِ
اح َعلَيكُم
جو ِركُم ِّمن ن َِّسآئِك ُُم ٱلَّٰ ِتي َدخَل ُتم ِب ِه َّن َفإِن لَّم تَكُونُواْ َدخَل ُتم ِب ِه َّن ف ََل ُج َن َ
ٱلَّٰ ِتي ِ
ف ُح ُ
َف إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ َغفُو ٗرا
ني ٱألُخ َت ِ
ني إِ َّل َما قَد َسل َ
َو َح َلٰٓ ِئ ُل أَب َنآ ِئك ُُم ٱ َّل ِذي َن ِمن أَص َلٰ ِبكُم َوأَن تَج َم ُعواْ بَ َ
ٍ
برضس قاطعٍ ...(( :أنه سمع أبا هريرة
يم﴾[[[ بينام ذكرت السنة الرشيفة هذا الحكم
َّر ِح ٗ

[[[  -النحل.44 :
[[[  -النساء.23 :
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وسلَّ َم أنْ تنكح املرأة عىل عمتها واملرأة وخالتها))
يقول نهى النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َال َر ُس ُ
َال ق َ
كذلك ما أخرجه مسلم يف صحيحه ((ع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة ق َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
ول اللَّ ِه َّ
وسلَّ َم :الَ تُ ْنك َُح الْ َم ْرأَ ُة َع َل َع َّم ِت َها َوالَ َع َل خَالَ ِت َها))[[[ .يكتفى بهذا الشاهد هنا ،وإالَّ
[وآلِ ِه] َ
توجد شواه ُد كثريةٌ ،لكنها ت ُخرج البحث عن مساره ،منها مثالً :تحريم لباس الحرير والذهب
عىل الرجل أيضاً مل يُذكر يف القرآن وغريها.
[[[

الس َّنة
ٌ
أما من جهة املسائل اإلميانية العقدية فهذا
حاصل أيضاً ،وهو ،وجودها وذكرها يف ُّ

الرشيفة وليس لها ذكر يف القرآن الكريم ،فهناك كام هو وار ٌد يف األحاديث واآلثار يوجد
نبي بُعثوا من الله تعاىل لكنهم مل يُذكروا جميعاً يف القرآن الكريم سوى خمس ٍة
 124ألف ٍّ
وعرشين نبيّاً منهم ،مع أنَّه من أهم العقائد اإلسالميّة ،اإلميان بجميع األنبياء إمياناً كامالً ،ال
ببعضهم الذين ذُكروا يف القرآن.
وكمثا ٍل آخ َر مهم :قضية معراج النبي األكرم ،هذه أيضاً مل تُذكر تفصيالً يف القرآن الكريم،
مختلف فيه ،هل عرج بروحه
عم هو
ٌ
لكن أخرب بها النبي األكرم بكل تفاصيلها –بغض النظر َّ
واجب اإلميان بها ،ولقد دلّت األحاديث
فقط أم بروحه وجسمه– املهم هو أنها قض ّي ٌة إميان ّي ٌة
ٌ
عىل قضية وقوع املعراج ،ما جاء ((عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة (رض) :أ َّن
وسلَّ َم ح َّدثهم عن ليلة أرسي به  ...فانطلق يب جربيل حتى
نبي الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
أىت السامء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جربيل قيل ومن معك؟ قال مح ّمد .[[[))...
َس بْنِ َمالِ ٍ
وكذلك (( َع ْن أَن ِ
وسلَّ َم ق َ
ك أَ َّن َر ُس َ
يت
َال :أُتِ ُ
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِيل َف ْو َق الْ ِ
الس َم ِء الثَّا ِن َي ِة
ض طَو ٌ
ْباقِ َو ُه َو دَابَّ ٌة أَبْ َي ُ
بِال ُ َ
ح َم ِر َودُونَ الْ َبغْل  ...ثُ َّم َع َر َج ِب َنا إىل َّ
السال ُم  [[[))...وقد ذُكرت يف كتب العقائد ،كام يف رشح العقيدة
َاس َت ْف َت َح جِ ْب ُ
ف ْ
ِيل َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[  -صحيح البخاري :ج ،7ص ،12 :رقم الحديث .5110 :كتاب النكاح ،باب :ال تنكح المرأة على عمتها.
[[[  -صحيح مسلم :ج ،2ص ،1029 :رقم الحديث ،1408 :كتاب النكاح ،باب :تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
أو خالتها في النكاح.
[[[  -صحيح البخاري :ج ،5ص ،52 :رقم الحديث .3887 :كتاب مناقب األنصار ،باب المعراج .وينظر :سنن
وسلَّ َم :باب:
الترمذي :ج ،5ص ،316 :رقم الحديث ،3157 :أبواب القراءات عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ومن سورة مريم.

صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
[[[  -صحيح مسلم :ج ،1ص ،145 :رقم الحديث ،162 :كتاب اإليمان ،باب اإلِ ْس َرا ِء ِب َر ُسو ِل اللَّ ِه َّ
الصلَ َو ِ
الس َم َو ِ
ات َوفَ ْر ِ
ات.
ض َّ
وسلَّ َم إلى َّ
[وآلِ ِه] َ

الفصل الثاني :العقيدة المهدوية في المرقاب االسشتراقي

113

وسلَّ َم))[[[ فاإلرساء
حق ،وقد أُرسي بالنبي َّ
الطحاوية(( :واملعراج ٌّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
خارج عن دائرة اإلميان ،ومل ينكره إال املرشكون[[[.
حق ،ومن أنكره فهو
واملعراج ٌّ
ٌ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) تضمنتها اآليات القرآنية لكن بالوصف
َّ
فمسألة معراج النبي
والعالمة ،أو بشأنٍ من شؤونها ،وعدم ذكر اسم املعراج ،ال يعني أنه غري موجود ﴿ َعلَّ َمهُ
دن
َوس ِ
ل َفكَانَ ق َ
َاب ق َ
ني أَو أَ َ ٰ
ى ُذو ِم َّر ٖة فَٱس َت َو ٰ
شَ ِديدُ ٱل ُق َو ٰ
عل ثُ َّم َدنَا َفتَدَ َّ ٰ
ى َو ُه َو بِٱألُف ُِق ٱألَ َ ٰ
ب ٱل ُفؤَا ُد َما َرأَ ٰٓ
ى
ل َعب ِد ِه َمآ أَو َح ٰى َما كَ َذ َ
ى َو َلقَد َر َءا ُه نَز َل ًة أُخ َر ٰ
ل َما يَ َر ٰ
ى أَ َف ُت َٰم ُرونَهُ َع َ ٰ
َفأَو َح ٰٓى ِإ َ ٰ
ِعندَ ِسد َر ِة ٱملُن َت َه ٰى ِعندَ هَا َج َّن ُة ٱملَأ َو ٰٓ
ص َو َما َطغ َٰى
ى ِإذ يَ َ
غش ِّ
غش َما زَا َغ ٱل َب َ ُ
ٱلسد َر َة َما يَ َ ٰ
رب ٰٓ
ى ِمن َءا َي ِ
وحي ،بل بيان وحي
كل
ى﴾[[[ .املراد باآليات ليس بيان صفة ِّ
ٍ
ٰت َر ِّب ِه ٱلكُ َ
لَقَد َر َأ ٰ

(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) ليلة املعراج ،فاآليات
َّ
املشافهة الذي أوحاه الله سبحانه إىل نبيه
ٍ
تأييد للروايات التي ذكرت القصة
متضمن ٌة لقصة املعراج وظاهر اآليات ال يخلو من
وتفصيالتها ،وهو املستفاد أيضاً من أقوال بعض الصحابة كابن عباس وأنس وأيب سعيد
الخدري وغريهم عىل ما روي عنهم وعىل ذلك جرى كالم املفرسين[[[.
وسلَّ َم .وقيل ثم
نعم فهذه اآليات القرآن ّية متثل عروج الرسول َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم إشعارا ً بأنَّه عرج
تدىل من األفق األعىل فدنا فيكون من الرسول َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
السال ُم)
به غري منفصلٍ عن محله تقريرا ً لشدة قوته وأنَّه ما رأى ببرصه من صورة جربيل ( َعلَيّْ ِہ َّ
أو آيات ربه ،أي ما كذب برصه مبا حكاه له ،فلقد رأى من آياته وعجائبه امللكية وامللكوتية
ليلة املعراج وقد قيل أنها املعنية مبا (رأى)[[[.
فاملسألة يف شأنِ (ما هو مذكور رصيحاً بالعبارة يف القرآن الكريم فقط)
السال ُم)َ (( :من كذّب بالمعراج
والس ّنة ،فعن اإلمام الرضا ( َعلَيّْ ِہ َّ
و ُمن ِك ُر ذلك ُمن ِك ٌر لضروري الدين الثابت بالكتاب ُّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)) .المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) بحار األنوار :ج ،18ص،312 :
َّ
فقد كذّب رسول الله
باب :اثبات المعراج ومعناه وكيفيته وصفته.
[[[  -هذه عبارة المتن لصاحبها الطحاوي ،أبي جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى:
321هـ) .من كتاب شرح العقيدة الطحاوية ،شرح صالح بن فوزان بن عبد الله :ص.88 :
[[[  -وهذه عبارة الشارح الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبد الله ،شرح العقيدة الطحاوية :ص.90 :
[[[  -النجم.18 - 5 :
[[[  -ظ :الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان :ج ،19ص ،27 :تفسير سورة النجم ،اآليات.18 - 1 :
[[[  -ظ :البيضاوي ،تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ج ،5ص.157 :
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السنة الرشيفة فقط)
(وما هو موجو ٌد ومق َّر ٌر يف ُّ
وتنحل منها
ُّ
مطلق ،أي :تتكون
وخصوص
وخصوص من وج ٍه[[[ ،ال عمو ٌم
هي عمو ٌم
ٌ
ٌ
ٌ
ثالث قضايا:
بعض ما هو مذكو ٌر يف القرآن الكريم ،ولكنه وإ ْن جاء مجمالً ،هو مذكو ٌر
اس ِح ُّج ٱل َب ِ
يت
السنة الرشيفة بالتفصيل مثل وجوب الحج ﴿ َولِلَّ ِه َع َل ٱل َّن ِ
وموجو ٌد يف ُّ
َمنِ ٱس َتطَا َع إِلَي ِه َسب ٗ
ٱلصلَ ٰو َة َو َءاتُواْ ٱل َّزكَ ٰو َة َوٱركَ ُعواْ َم َع
ِيل﴾[[[ وذكر الصالة والزكاة ﴿ َو َأ ِقي ُمواْ َّ
ني﴾[[[.
ٱل َّٰر ِك ِع َ

السنة الرشيفة ،ليس مذكورا ً رصيحاً بالعبارة يف
بعض ما هو موجو ٌد ومذكو ٌر ومق ّر ٌر يف ُّ
القرآن الكريم (كاملعراج والخرض واملهدي املنتظر والسفياين).
وإ َّن بعض ما هو مذكو ٌر رصيحاً بالعبارة يف القرآن الكريم ،ليس موجودا ً ومذكورا ً
مختلف باألنواع ،رمبا مل
السنة الرشيفة مثاله :أ َّن الفواكه والنخيل وكثريا ً من الزرع
ٌ
يف ُ
ف ٱألَ ِ
رض
يُذكر هذا األمر يف السنة واألحاديث الرشيفة ،فقد جاء يف القرآن الكريمَ ﴿ :و ِ

[[[ -نسبة العموم والخصوص من وج ٍه :وتكون بين المفهومين الكليين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهما،
كل منهما عن اآلخر في مصاديق تخصه ،كمفهوم (الطير واألسود) فإنَّهما يجتمعان في الغراب ،ألنه طير
ويفترق ٌ
وأسود ،ويفترق الطير عن األسود في الحمام األبيض أو غير األسود ،ألن الحمام قد يكون أسو َد وقد ال يكون أسودَ.
ٍ
حينئذ يكون
ويفترق كل ّّي األسود عن الطير في الصوف األسود مثالً .فبطبيعة الحال عندما يفترقان في بعض أفرادهما،
لكل كل ٍّّي نطاقه الخاص به .ومرجع العموم والخصوص من وج ٍه إلى ثالث قضايا:
ّ
موجب ٌة جزئي ٌة موضوعها أحد الطرفين مخيرا ً ،مثالها :بعض الطير أسود مثل( :الغراب) وإنَّما اكتفي بموجب ٍة جزئي ٍة
واحد ٍة ،ألنها تدل على تصادق الطرفين في بعض األفراد ،فهي تغني عن عكسها ،فإ َّن (بعض الطير أسود) تغني عن
(بعض األسود طير) وتدل عليها وتنعكس إليها.
وقضيتين سالبيتين جزئيتين من الطرفين:
بعض الطير ليس بأسود (طير أبيض أو أحمر) سالبة جزئية.
بعض األسود ليس بطير (الصوف أو الثوب األسود) سالبة جزئية.
لكن هنا بخالف الموجبة الجزئية ،لم يُكتف بسالب ٍة جزئي ٍة واحد ٍة؛ ألنها ال تنعكس أصالً ،فإ َّن (بعض الطير ليس
بأسودَ ،وهو الطير األبيض في المثال) ال تدل على (بعض األسود ليس بطيرٍ ،وهو الصوف األسود في المثال) وال
تغني عنها .ينظر :المقرر في توضيح منطق المظفر ،السيد رائد الحيدري ،ص.107 :
[[[  -آل عمران.97 :
[[[  -البقرة.43 :
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ري ِ
يل ِ
ٰب َوزَر ٌع َونَ ِ
ِقطَع ُّم َت َٰ
صن َوانٍ يُسق َٰى بِ َآ ٍء َٰو ِح ٖد َونُفَضِّ ُل
خ ٌ
ٰت َو َج َّنٰ ٌ
ج ِو َر ٌ
ت ِّمن أَع َن ٖ
صن َوانٌ َو َغ ُ
ف َٰذلِكَ َلٓ َي ٍ
ل َب ٖ
َوم َيع ِقلُونَ ﴾[[[.
ٰت لِّق ٖ
ف ٱألُكُلِ ۚ إِنَّ ِ
عض ِ
َبعضَ َها َع َ ٰ
فعدم ذكر املهدي املنتظر يف القرآن الكريم رصاحةً ،ال يقدح بأصل القضية العقدية،
رض عىل ذلك ،فكم
وهو ليس رشطاً ،و َم ْدعا ًة إلنكار أصل وجودها ،والدليل القرآين حا ٌ
رسل َنا ُر ُس ٗلً ِّمن
يوجد من األنبياء والرسل لكن مل يذكرهم القرآن الكريم بأسامئهمَ ﴿ ،ولَقَد أَ َ
َقصص َعلَيكَ ﴾[[[ .فهل هذا يعني أننا يجب
َصص َنا َعلَيكَ َو ِمن ُهم َّمن لَّم ن ُ
قَبلِكَ ِمن ُهم َّمن ق َ
علينا اإلميان مبا ورد ذكره من األنبياء ،وإنكار ما ورد من ذكر قصص وأسامء األنبياء عن
طريق الس ّنة النبويّة؟!

يتبي أ َّن عقيدة املهدي املنتظر هي من
مام تقدم مبسري هذا املطلب املراد إثباته أكيدا ً ّ
ين ،لكن ليس بالذكر الرصيح ،وإنَّ ا
ضمن سائر األمور املوجودة بكرث ٍة التي لها ٌ
أصل قرآ ٌّ
باإلشارة والعالمة والوصف ،تقدم أمثلته وسينبسط الكالم بعد قليلٍ أكرث تباعاً بأمثل ٍة أخرى
آني ٍة يف املطلب اآليت.

[[[  -الرعد.4 :
[[[  -غافر.78 :

المطلب الثاني

اآليات الدالة على عقيدة اإليمان بالمهدي المنتظر

واضح يف آيات الذكر الحكيم ،وهو :ذكر أسامء بعض املاضني سواء
ين
ثَ َّة
ٌ
ٌ
منهج قرآ ٌّ
كانوا صالحني أم طالحني ،ألخذ العربة والتذكّر ،وعدم ذكر من يأيت مستقبالً ،سوا َء كان
جال[[[ .وهناك عد ٌد ُمعت ٌّد به من اآليات القرآنية
صالحاً،
ّ
كاملهدي املنتظر ،أو طالحاً ،كالد ّ
تدل تفسريا ً أو تأويالً ،أو تشري إشار ًة أو بالوصف والعالمة ،يُشار لبعض منها:
اآلية األوىل:
ٱلصلَ ٰو َة َو ِم َّم
ني * ٱلَّ ِذي َن يُؤ ِم ُنونَ بِٱلغ ِ
يب ِفي ِه هُدٗ ى لِّل ُم َّت ِق َ
َيب َويُ ِقي ُمونَ َّ
ب َل َر َ
﴿ َٰذلِكَ ٱل ِك َٰت ُ
َرزَق َٰن ُهم يُن ِفقُونَ ﴾[[[ ّ
ملا كان املهدي املنتظر من األمور الغيبيّة ،كالرزق واملوت وقيام
داخل يف مصاديق اآلية ،للوعد اإللهيَ ﴿ :وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ
ٌ
الساعة ،فهو
َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
رض﴾[[[ .ومبا تعضده الروايات لذلك ،واعرتض بعض أهل
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
العلم( :بأ َّن تقييد املطلق أو تخصيص العام من غري دليلٍ
باطل) أقول :هذا ليس من قبيل
ٌ
التخصيص فلم يقل أح ٌد أنَّها ناظرة فقط ملورد املهدي املنتظر ،بل جملة األمور الغيبية،
مروي يف غري هذه الرواية وهو
أل َّن هذا املعنى ينطبق عىل غري هذا املورد فـ ((هذا املعنى
ٌّ
من الجري))[[[ [[[ʦأي مجريات الحوادث يف املستقبل.
[[[  -ظ :موقع مركز األبحاث العقائدية http://www.aqaed.com/faq
[[[  -البقرة.3 - 2 :
[[[  -النور.55 :
[[[  -الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان :ج ،1ص ،50 :تفسير سورة البقرة ،اآلية.3 - 2 :
كتاب دائ ٌم لكل األزمان وتسري أحكامه
[[[  -قال العالمة الطباطبائي في قاعدة الجري واالنطباق(( :القرآن الكريم
ٌ
على كل الناس ،فيجري في الغائب كما يجري في الحاضر وينطبق على الماضي والمستقبل كما ينطبق على الحال.
فمثالً اآليات النازلة في حكمٍ ما على أحد المؤمنين بشروط خاصة في عصر النبوة يسري ذلك الحكم على غيره
ٍ
بصفات ممدوح ٍة أو
لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية أيضاً ،واآليات التي تمدح أو تذم بعض من يتحلى
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) .فإذا ً مورد نزول آي ٍة من اآليات ال يكون
َّ
مذموم ٍة تشمل من يتحلى بها ممن لم يعاصر النبي
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فاالعتقاد بعقيدة املهدي املنتظر ((يجب اإلميان بها ألنَّها من أمور الغيب ،واإلميان
ني * ٱلَّ ِذي َن
يب ِفي ِه هُدٗ ى لِّل ُم َّت ِق َ
ب َل َر َ
بها من صفات املتقني كام قال تعاىل﴿ :ال ٓٓم* َٰذلِكَ ٱل ِك َٰت ُ
ٱلص َل ٰو َة َو ِم َّم َرزَق َٰن ُهم يُن ِفقُونَ ﴾[[[ وإ َّن إنكارها ال يصدر إال من جاهلٍ
يُؤ ِم ُنونَ بِٱلغ ِ
َيب َويُ ِقي ُمونَ َّ

أو مكابرٍ .أسأل الله تعاىل أ ْن يتوفانا عىل اإلميان بها وبكل ما صح يف الكتاب والسنة))[[[.

بي صفة املتقني فقال (ٱلَّ ِذي َن يُؤ ِم ُنونَ
وجاء تفسرييّاً :ملا وصف القرآن بأنَّه ه ًدى للمتقني َّ َ
َيب) أي يص ّدقون بجميع ما أوجبه الله تعاىل أو ندب إليه أو أباحه وقيل يص ّدقون بالقيامة
بِٱلغ ِ

والجنة والنار وقيل مبا جاء من عند الله وقيل مبا غاب عن العباد علمه وهذا أوىل لعمومه
السال ُم) ووقت خروجه[[[.
ويدخل فيه ما روي من زمان غيبة اإلمام
ّ
املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

جاء يف تفسري اآلية بوصف أصحاب املهدي املنتظر يف كتاب (كفاية األثر) وكذلك
ليهودي إىل النبي األكرم ((عن جابر
روى القُندوزي (الحنفي) يف ينابيع املودة ،يف سؤا ٍل
ٍّ
(صلﮯ آللُہ
َّ
بن عبد الله االنصاري قال :دخل جندب بن جنادة من خيرب عىل رسول الله
وعم ليس عند الله ،وعام ال يعلمه الله ؟
عم ليس للهَّ ،
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) فقال :يا محمد أخربين َّ
[ ...وسأله عن األوصياء فأجابه] قال :نعم األمئة بعدي اثنا عرش .فقال :يا رسول الله كلهم
ٍ
واملهدي منهم [ ...وذكر األمئة كلهم]
واحد؟  ...فقال :تسع ٌة من صلب الحسني
يف زمنٍ
ّ
فإذا انقضت مدة عيل [الهادي] قام باألمر بعده الحسن ابنه يدعى باألمني ،ثم يغيب عنهم
مخصصاً لتلك اآلية نفسها)) .الطباطبائي ،كتاب القرآن في اإلسالم ،ص.66 :
السال ُم) .ففي تفسير العياشي ،عن الفضيل بن يسار قال :سألت أبا
وهي مأخوذة من قول أئمة أهل البيت ( َعلَ ّيْ ِہ ُم َّ
السال ُم) عن هذه الرواية :ما في القرآن آي ٌة إال ولها ظه ٌر وبط ٌن وما فيها ٌ
حرف إال وله حدٌّ ،ولكل ح ٍّد مطل ٌع.
جعفر ( َعلَيّْ ِہ َّ
ما يعني بقوله :ظه ٌر وبط ٌن؟ قال؟ ظهره تنزيله وبطنه تأويله ،منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد ،يجري كما يجري
خلُق وواجب العمل ،وما بينه
الشمس والقمر .فإ َّن القرآن نزل هدًى للعالمين يهديهم إلى واجب االعتقاد وواجب ال ُ
حقائق ال تختص بحا ٍل دون حا ٍل وال زمانٍ  ،دون زمانٍ وما ذكره من فضيل ٍة أو رذيل ٍة أو شرع ٍة
من المعارف النظرية
ُ
ٍ
ٍ
عملي ال يتقيد بفرد دون فرد وال عص ٍر دون عص ٍر لعموم التشريع .ينظر :الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير
من حكمٍ
ٍّ
الميزان :ج ،1ص ،44 :تفسير سورة الحمد ،اآلية.7 - 6 :
أقول :وكذلك للقاعدة المشهورة بأن :المورد ال يخصص الوارد ،وأ َّن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.
[[[  -البقرة.3 - 2 :

[[[  -األلباني ،ناصر الدين ،حول المهدي ،مقالة منشورة في مجلة التمدن اإلسالمي :عدد  ،22ص ،643 :دمشق.
[[[  -ظ :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت 406هـ) ،التبيان في تفسير القرآن :ج،1
ص .55 :وينظر :الطبرسي ،أبو على الفضل بن الحسن (ت 548هـ) ،مجمع البيان :ج ،1ص .50 :وينظر :الشيرازي،
السال ُم) في القرآن والسنة :ص.8 :
السيد صادق الحسيني،
ّ
المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
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إمامهم .قال :يا رسول الله هو الحسن [العسكري] يغيب عنهم ،قال :ال ولكن ابنه الحجة.
جل الله خروج قامئنا
قال يا رسول الله فام اسمه؟ قال :ال يسمى حتى يظهره الله  ...فإذا ع َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) :طوىب
َّ
ميأل األرض قسطاً وعدالً كام ملئت جوراً وظلامً .ثم قال
للصابرين يف غيبته ،طوىب للمقيمني عىل محبتهم ،أولئك الذين وصفهم الله يف كتابه،
زب ٱللَّ ِه ه ُُم
زب ٱللَّ ِه أَ َ ٓ
ني ٱلَّ ِذي َن يُؤ ِم ُنونَ بِٱلغ ِ
وقال ﴿هُدً ى لِّل ُم َّت ِق َ
ل إِنَّ ِح َ
َيب﴾ وقالُ ﴿ :أ ْو َٰلٓ ِئكَ ِح ُ
[[[
حونَ ﴾[[[)).
ٱملُفلِ ُ
وكذلك ما جاء يف اآلية الكرمية ،عندما سأل أح ُدهم اإلمام الصادق جعفر بن محمد
السال ُم) عن اآلية ((فقال ... :والغيب فهو الحجة الغائب .وشاهد ذلك قول الله عزو
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
َيب لِلَّ ِه فَٱن َت ِظ ُر ٓواْ إِ ِّ
ن َم َعكُم ِّم َن
جلَ ﴿ :ويَقُولُونَ ل َ ٓ
َول أُنز َِل َعلَي ِه َءايَ ٌة ِّمن َّربِّ ِه َفقُل إِنَّ َا ٱلغ ُ
ٱملُن َت ِظرِينَ﴾[[[ .فأخرب ع َّز وجل أنَّ اآلية هي الغيب ،والغيب هو الحجة ،وتصديق ذلك قول
[[[
ج َعل َنا ٱب َن َمريَ َم َوأُ َّمهُ َءايَ ًة﴾[[[ يعنى حجة)).
الله ع ّز وجلَ ﴿ :و َ
فس
وكأن اإلمام الصادق ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) أراد تفعيل منهج تفسري القرآن بالقرآن عندما ّ
كلمة (الغيب) باآلية األوىل مستشهدا ً عليها باآلية الثانية .كام أسس لهذا املنهج وانتهجه
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه).
َّ
الرسول األكرم
اآلية الثانية:
أب ٱللَّهُ إِ َّلٓ أَن يُ ِت َّم نُو َرهُ َولَو كَرِهَ ٱلكَٰ ِف ُرونَ * ُه َو
﴿يُرِيدُ ونَ أَن يُط ِفُٔواْ نُو َر ٱللَّ ِه ِبأَف َٰو ِههِم َويَ َ
رشكُونَ ﴾[[[.
ح ِّق لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ كُلِّ ِه َولَو كَرِهَ ٱمل ُ ِ
ى َو ِدينِ ٱل َ
ي أَ َ
رس َل َر ُسولَهُ بِٱل ُهدَ ٰ
ٱلَّ ِذ ٓ
[[[  -المجادلة.22 :
[[[  -أخرجه :الخزاز أبو القاسم على بن محمد الرازي (من علماء القرن الرابع) ،كفاية األثر في النص على األئمة
االثني عشر :ص .60 :وأخرجه :القندوزي الحنفي ،سليمان بن إبراهيم (ت 1270هـ) ،ينابيع المودة ،ج ،3ص.284 :
والحكم على الحديث :صححه الماحوزي ،بعد دراسة رجال سند الحديث واحدا ً واحدا ً قال(( :مرتبة الحديث :سند
أجلء)) الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون
الفضل بن شاذان صحيح رجاله ثقات َّ
حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :ص.62 :
[[[  -يونس.20 :
[[[  -المؤمنون.50 :
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.18 :

[[[  -التوبة .33 - 32 :تكررت هاتان اآليتان باللفظ نفسه باختالف حرف واحد في كلمة (لِيُط ِفُٔوا ْ) وكلمة ( َوٱللَّ ُه ُم ِت ُّم
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وسلَّ َم
رس َل َر ُسولَهُ ) يريد محمدا ً َّ
ي َأ َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
قال القرطبيُ (( :ه َو ٱلَّ ِذ ٓ
ى) أي بالفرقان (لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ كُلِّ ِه) أي بالحجة والرباهني وقد أظهره عىل رشائع
(بِٱل ُهدَ ٰ
الدين حتى ال يخفى عليه يش ٌء منها عن ابن عباس وغريه .وقيل( :لِ ُيظ ِه َرهُ ) أي ليظهر الدين
السال ُم) وقال
حاك :هذا عند نزول عيىس ( َعلَيّْ ِہ َّ
دين اإلسالم عىل كل دينٍ  ،قال أبو هريرة والض َّ
السدي :ذاك عند خروج (املهدي) ال يبقى أح ٌد إال دخل يف اإلسالم أو أدى الجزية))[[[.
ُّ
وأيضاً هنا ٌ
ح
ري صحي ٍ
قول آخ ُر ،ر َّده القرطبي(( :وقيل :املهدي هو عيىس فقط ،وهو غ ُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
ألن األخبار الصحاح قد تواترت عىل أ َّن املهدي من عرتة رسول الله َّ

ري
َ
وسلَّ َم فال يجوز حمله عىل عيىس والحديث الذي ورد يف أنه( :ال مهدي إال عيىس) غ ُ
ح ...واألحاديث التي قبله يف التنصيص عىل خروج املهدي وفيها بيان كون املهدي
صحي ٍ
من عرتة رسول الله َّ
وسلَّ َم أصح إسنادا ً وقيل أراد (لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
كُلِّ ِه) يف جزيرة العرب وقد فعل))[[[.

جواب للفخر الرازي عن كون اإلسالم غالباً لكل األديان؟ أجاب بأنَّه ليس األمر
ويف
ٍ
رص غالباً لسائر األديان يف أرض الهند والصني والروم ،وسائر أرايض
كذلك ،فإ َّن اإلسالم مل ي ْ
الكفرة .وذلك من عدة وجو ٍه كان أحدها(( :ما روي عن أيب هريرة أنه قال :هذا وعد من الله
تعاىل بجعل اإلسالم غالباً عىل جميع األديان ومتام هذا إنَّ ا يحصل عند خروج عيىس ( َعلَيّْ ِہ
السدي :ذلك عند خروج املهدي ال
السال ُم) فإنَّه ال يبقى أهل دين إال دخلوا يف اإلسالم ،وقال ُّ
َّ
يبقى أح ٌد إال دخل يف اإلسالم أو أ ّدى الخراج))[[[ .وكذا :أجاب عىل اإلشكال نفسه املتقدم
بالوجه نفسه من الجواب ،الرشبيني الخطيب ،صاحب تفسري الرساج املنري[[[.
السدي يف تفسري اآلية ،الثعلبي يف تفسريه (الكشف والبيان عن تفسري القرآن):
وممن نقل َ
رأي ُّ
ح ِّق
رس َل َر ُسولَ ُه بِٱل ُهد ٰ
نُو ِر ِه) ﴿يُرِيدُو َن لِيُط ِفُٔوا ْ نُو َر ٱللَّ ِه ِبأَف َٰو ِههِم َوٱللَّ ُه ُم ِت ُّم نُو ِر ِه َولَو كَ ِر َه ٱل َٰك ِف ُرو َن (ُ )٨ه َو ٱل َِّذ ٓ
ي أَ َ
َى َو ِدينِ ٱل َ
لِ ُيظ ِه َر ُه َعلَى ٱلدِّينِ كُلِّ ِه َولَو كَ ِر َه ٱل ُمش ِركُو َن ( ﴾)9سورة الصف .9 - 8 :وتكررت اآلية  33من سورة التوبة مر ًة ثالث ًة في
ٍ
ح ِّق لِيُظْ ِه َر ُه َعلَى الدِّينِ كُلِّ ِه َوكَفَى
سورة الفتح
باختالف (وكفى بالله شهيدا ً) ﴿ ُه َو ال َِّذي أَ ْر َس َل َر ُسولَ ُه بِالْ ُهدَى َو ِدينِ الْ َ
بِاللَّ ِه شَ هِيدًا﴾ الفتح.28 :
[[[  -القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن :ج ،8ص.121 :
[[[  -القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن :ج :8ص.122 - 121 :
[[[  -الفخر الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب :ج ،16ص.33 :
[[[  -الشربيني الخطيب ،محمد بن أحمد ،الفقيه الشافعي ،تفسير السراج المنير :ج ،1ص.692 :
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السدي :وذلك عند خروج املهدي ال يبقى أح ٌد إال دخل يف اإلسالم أو أ ّدى الخراج))[[[.
((قال ُّ
السدي
وكذلك أبو حيان (ت 745هـ) صاحب تفسري البحر املحيط استشهد برأي ُّ
َ
مخصوص بجزيرة العرب ،وقد
وأكمل باقي األقوال :وقيل (لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ كُلِّ ِه)
َ
وأردف
ٌ
مخصوص بقرب الساعة ،فإنَّه إذ ذاك يرجع
حصل ذلك ما أبقى فيها أحدا ً من الكفار .وقيل:
ٌ
الناس إىل دين آبائهم .وقيل :ليظهره بالحجة والبيان .وضعف هذا القول األخري أل ّن ذلك
[[[
كان حاصالً أول األمر.
السدي ،صاحب تفسري الرساج املنري (الخطيب الرشبيني الفقيه
وكذا من استشهد برأي ُّ
الشافعي)[[[ وأيضاً حكاه صاحب تفسري اللباب البن عادل (املتوىف بعد سنة 880هـ)[[[.
وكذلك استشهد به يف تفسري النيسابوري ((عن أيب هريرة أنه قال :هذا وع ٌد من الله بأ ْن
يجعل اإلسالم ظاهرا ً عىل جميع األديان .ومتام هذا إنَّ ا يظهر عند خروج املهدي ونزول
السدي :ذلك عند خروج املهدي))[[[ وابن الجوزي يف تفسري زاد املسري[[[.
عيىس وقال ُّ
ح ِديثَ أَ ِب ُه َريْ َر َة مبوافقة الذهبي للحديث
وروى الحاكم يف املستدرك يف بابَ :
وسلَّ َم ق َ
بإسناده (( َع ْن َعائِشَ َة ( َرض) أَ َّن َر ُس َ
َب
ول اللَّ ِه َّ
َالَ :ل يَ ْذه ُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ْت :يَا َر ُس َ
ال َّل ْي ُل َوال َّن َها ُر َح َّتى تُ ْع َبدَ َّ
ت أَظُ ُّن
ول اللَّ ِهِ ،إ ِّ
الل ُ
ن كُ ْن ُ
َت َعائِشَ ةُ :فَ ُقل ُ
ت َوا ْل ُع َّزى فَقَال ْ
ني أَنْ َز َل اللَّ ُه تَبَا َر َك َوت َ َع َ
ح ِّق لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ
ِح َ
ى َو ِدينِ ٱل َ
ي أَ َ
رس َل َر ُسو َلهُ بِٱل ُهدَ ٰ
ال﴿ ُه َو ٱ َّل ِذ ٓ
رشكُونَ ﴾[[[ .أَ َّن َذلِ َك يَكُو ُن تَا ًّما ،فَق َ
َالِ :إنَّهُ َس َيكُونُ ِم ْن َذ ِلكَ َما شَ ا َء اللَّهُ  ،ثُ َّم
كُلِّ ِه َولَو كَرِهَ ٱمل ُ ِ
يَ ْب َع ُ
حا طَ ِّي ًباَ ،ف ُي َت َو َّ
ف َقلْ ِب ِه ِم ْثق ُ
َي
َال َح َّب ٍة ِم ْن َ
ف َم ْن كَانَ ِ
ث اللَّهُ رِي ً
خ ْر َدلٍ ِم ْن خ َْيٍَ ،ف َي ْبقَى َم ْن َل خ ْ َ
[[[  -الثعلبي ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم( ،ت 427هـ) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ج ،5ص.36 :
[[[  -ظ :أبو حيان ،محمد بن يوسف األندلسي ،البحر المحيط في التفسير :ج.406 ،5
[[[  -الشربيني الخطيب ،محمد بن أحمد ،الفقيه الشافعي ،تفسير السراج المنير :ج ،1ص.692 :
[[[  -ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي ،تفسير اللباب البن العادل :ج ،10ص.68 :
[[[  -النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد (ت 850هـ) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،المعروف بتفسير
النيسابوري :ج ،3ص.458 :
[[[  -ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج (ت 597هـ) زاد المسير في علم التفسير :ج ،2ص.254 :
[[[  -التوبة.33 :
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ص ِ
ش ِط ُم ْسلِمٍ َ ،ولَ ْم
ح ِديثٌ َ
ِفي ِه ف َ ْ
َيجِ ُعونَ إىل َديْنِ آبَائِه ِْم))[[[ .قال الحاكمَ :هذَا َ
ح ٌ
ل َْ
يح َع َ
جا ُه ،وتعليق الذهبي :عىل رشط مسلمٍ .
يُ ْ
خ ِر َ
السدي وأبو هريرة والضحاك،
فس به ُّ
جح من بني األقوال ،القول األول الذي َّ
وميكن أن يُر َّ
ألن سياق اآلية والجو العام لها ال يحتمل باقي األقوال ،حيث جاءت يف معرض املناجزة
مع الكافرين واملرشكني ،وإنَّه مل يتحقق هذا الهدف واألمل الرسايل الذي أرسل به األنبياء
(مخصوص
واملرسلني لتحقيقه ،وإ َّن الله تعاىل ال يبرش بأم ٍر قد تحقق ،وأما القول بأنَّه
ٌ

بقرب الساعة) هذا ال ينايف كونه عند خروج عيىس واملهدي املنتظر ،ألنهام من أرشاط
السدي بعدم تحقق ظهور الدين كله عىل
الساعة .وشواهد األحاديث املؤيدة لرتجيح قول ُّ
ت َر ُس َ
كل األديان إىل اآلن ،منهاَ (( :ع ْن تَ ِيمٍ ال َّدارِي ق َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه]
ول اللَّ ِه َّ
َال َس ِم ْع ُ
وسلَّ َم يَق ُ
ُول :لَ َي ْبلُ َغ َّن َه َذا األَ ْم ُر َما بَلَ َغ اللَّ ْي ُل َوال َّن َها ُر َوالَ يَ ْتُكُ اللَّهُ بَ ْي َ
ت َمدَ ٍر َوالَ َوبَ ٍر إِالَّ أَ ْد َ
خلَهُ
َ
اللَّهُ َه َذا الدِّ ي َن ِب ِع ِّز َعزِي ٍز أَ ْو ِب ُذ ِّل َذلِيلٍ ِع ًّزا يُ ِع ُّز اللَّهُ ِب ِه اإل ِْسالَ َم َو ُذالًّ يُ ِذ ُّل اللَّهُ ِب ِه الْكُ ْف َر))[[[.
وصحيح أ َّن الدين اإلسالمي قد ظهر متام الظهور بالحجة البالغة (ولله الحجة البالغة)،
ٌ
لك َّن ((ظهور اليشء عىل غريه قد يكون بالحجة وقد يكون بالكرثة والوفور وقد يكون بالغلبة
يبش إال بأم ٍر مستقبلٍ غريِ حاصلٍ ،
بش بذلك وال يجوز أ ْن ّ
واالستيالء ومعلوم أنَّه تعاىل َّ َ
وظهو ُر هذا الدين بالحجة مق َّر ٌر معلو ٌم ،فالواجب حمله عىل الظهور بالغلبة))[[[.
[[[  -الحاكم ،أبو عبد الله النيسابوري( ،ت 405هـ) ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص .494 :رقم الحديث:
 .8381كتاب الفتن والمالحم.
[[[  -مسند أحمد بن حنبل (ت 241هـ) :ج ،28ص ،155 :رقم الحديث ،16957 :حديث تميم الداري (رض) .وفي
نفس الصفحة من المسند ،صحح الحديث شعيب األرناؤوط قال :إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ،ج ،22ص ،325 :رقم الحديث ،596 :والحاكم في المستدرك ،ج ،4ص،477 :
رقم الحديث .8326 :وقال :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،التعليق  -من تلخيص الذهبي
على شرط البخاري ومسلم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،ج ،9ص ،181رقم الحديث .18400 :وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث
المقداد بن األسود :ج ،15ص ،91 :رقم الحديث .6699 :باب :ذكر اإلخبار عن إظهار الله تعالى اإلسالم في أرض
العرب وجزائرها.
وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ،وقال :ومما ال شك فيه أن تحقيق هذا االنتشار يستلزم أن يعود المسلمون
أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسالحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان .ينظر :ج ،1ص،32 :
رقم الحديث.3 :
[[[  -الفخر الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب :ج ،16ص.33 :
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(صلﮯ آللُہ
َّ
ح ،الغاية والغرض الرئيس من إرسال رسول اإلسالم
فاآلية ((تعطينا بوضو ٍ
َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بالهدى ودين الحق .يدلنا عىل ذلك قوله تعاىل لِ ُيظ ِه َرهُ  ،حيث دلَّت الم التعليل
عىل الغاية ،والسبب يف إنزال رشيعة اإلسالم وهو أ ْن يظهره أي يجعله منترصا ً ومسيطرا ً عىل
غريه من األديان والعقائد كلها .وذلك ال يكون إال بسيطرة دين الحق عىل العامل كله .وإذا
كان هذا غاي ًة من إرسال ا ٍ
إلسالم ،إذا ً فهو يقيني الحدوث يف مستقبل الدهر ،ألن الغايات
اإللهية غري قابلة للتخلف))[[[.
ٍ
حديث
الرأي الرواياتُ املستفيض ُة من طرق اإلمامية :يف
زياد ًة عىل ذلك ،يعضد هذا
َ
السال ُم) .عن تأويل
طويلٍ يسأل املفضل بن عمر أحد أصحاب اإلمام جعفر الصادق ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ظهر عىل الدين كله؟ فأجابه اإلمام(( :يا
َّ
اآلية ،أمل يكن رسول الله
ُمفَضَّ ل لو كان ظهر عىل الدين كله ما كان مجوس ّي ٌة وال نرصان ّي ٌة وال يهوديّ ٌة وال صابئ ٌة وال
خالف وال شكٌّ وال ِ
أصنام وال أوثان وال الالت وال الع ّزى وال عبدة
شكٌ وال عبدة
فرق ٌة وال
ٌ
ٍ
الشمس وال القمر وال النجوم وال النار وال الحجارة ،وإنَّ ا قوله (لِ ُيظ ِه َرهُ َع َل ٱلدِّ ينِ كُلِّ ِه) يف
هذا اليوم وهذا املهدي وهذه الرجعة ،وهو قولهَ ﴿ :و َٰق ِتلُوهُم َح َّت ٰى َل تَكُونَ ِفت َن ٌة َويَكُونَ ٱلدِّ ي ُن
السال ُم) مر ًة أخرى يزاوج بني اآليات الكرمية لتنقدح
لِلَّ ِه﴾[[[))[[[[[[ .ونلحظ اإلمام ( َعلَيّْ ِہ َّ
النتيجة التفسريية مبا يُعرف من تفسري القرآن بالقرآن ،وهو من أوضح املناهج التفسرييّة.
اآلية الثالثة:
ف
إشار ًة إىل املهدي املنتظر أو إىل شأنٍ من شؤونه يف قوله تعاىل﴿ :لَ ُهم ِ
يم﴾[[[.
اب َع ِظ ٞ
زي َولَ ُهم ِ
ف ٱألٓ ِخ َر ِة َع َذ ٌ
ٱلدُّ ن َيا ِخ ٞ
السال ُم) الكتاب الثاني تاريخ الغيبة الكبرى:
[[[  -الصدر ،السيد محمد محمد صادق ،موسوعة اإلمام
ّ
المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
.205
[[[  -األنفال.39 :
[[[  -الخصيبي ،الحسين بن حمدان (ت 334هـ) ،الهداية الكبرى :ص .430 :وينظر المجلسي ،محمد باقر (ت
1110هـ) بحار األنوار :ج ،53ص.34 :
[[[  -نعم هناك روايات عدَّة كثيرة مستفيضة من طرق اإلمامية في تفسير هذه اآلية؛ لكن نكتفي بطرح مثال آخر :ور َد
في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق (ت )381بإسناده ((عن أبي بصير قال :قال أبو عبد الله َعلَيّْ ِہ
ح ِّق لِ ُيظ ِه َر ُه َعلَى ٱلدِّينِ كُلِّ ِه َولَو كَ ِر َه ٱل ُمش ِركُونَ﴾
رس َل َر ُسولَ ُه بِٱل ُهد ٰ
السال ُم في قول الله ع َّز وجلُ :ه َو ٱل َِّذ ٓ
ي أَ َ
َّ
َى َو ِدينِ ٱل َ
السال ُم لم يبق
السال ُم فإذا خرج القائم َعلَيّْ ِہ َّ
فقال :والله ما نزل تأويلها بعد ،وال ينزل تأويلها حتى يخرج القائم َعلَيّْ ِہ َّ
ٌ
مشرك باإلمام إال كره خروجه  ))...الشيخ الصدوق ،أبو جعفر محمد بن علي ،كمال الدين
كاف ٌر بالله العظيم وال
وتمام النعمة :ص.671
[[[  -البقرة.114 :
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نقل شيخ املفرسين الطربي (ت  310هـ) يف أحد أقوال تفسري هذا املقطع من اآلية:
زي) أما خزيهم يف الدنيا ،فإنَّهم إذا قام املهدي
السدي قوله( :لَ ُهم ِ
((...عن ُّ
ف ٱلدُّ ن َيا ِخ ٌ
حت القسطنطينية قَتَلَهم .فذلك الخزي .وأما العذاب العظيم ،فإنَّه عذاب جهنم الذي ال
وفُ ِت َ
يخفف عن أهله ،وال يقىض عليهم فيها فيموتوا))[[[.
السدي (ت 128هـ) وتفسريه لآلية
واستشهد ابن أيب حاتم (ت 327هـ) يف تفسريه بقول ُّ
ح الْق ُْسطَ ْن ِطي ِنيَّ َة َوقَتَلَ ُه ْم فَ َذلِ َك
السدي (أَ َّما ِخ ْزيُ ُه ْم ِ
((َ ...عنِ ُّ
ي فَتَ َ
ف ال ُّدنْيَا فَ ِإنَّ ُه إِذَا قَا َم الْ َم ْه ِد ُّ
ح ُو َذلِ َك))[[[.
ي) َو ُرو َ
ال ِْخ ْز ُ
ِي َع ْن ِع ْك ِر َمةََ ،و َوائِلِ بْنِ َدا ُو َد نَ ْ
وكذلك حىك القرطبي(( :قيل :القتل للحريب والجزية للذمي عن قتادة والسدي :الخزي
لهم يف الدنيا قيام املهدي وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية وغري ذلك من مدنهم عىل ما
ٍ
قريش جعل الخزي عليهم يف الفتح والعذاب يف
ذكرناه يف كتاب التذكرة ومن جعلها يف
اآلخرة ملن مات منهم كافرا ً))[[[.
((وفس هؤالء الخزي
السدي قوله:
وأيضاً فرسها ابن كثري (ت 774هـ) بحسب تفسري ُّ
َّ
وفسه قتادة بأداء الجزية
من الدنيا ،بخروج املهدي عند ُّ
السدي ،وعكرمة ،ووائل بن داودَّ .
عن ٍ
يد وهم صاغرون))[[[.
وقال الشوكاين (ت 1250هـ) يف تفسريه فتح القدير(( :أما خزيهم يف الدنيا ،فإنَّه إذا قام
املهدي ،وفتحت القسطنطينية قتلهم ،فذلك الخزي))[[[ .هذا وقد سكتت مصادر اإلمامية
عن هذه اآلية والقول أنها يف خروج املهدي .لعله مل يأت أحد بتفسريها بخروج املهدي
املنتظر؛ لعدم ورود أخبا ٍر فيها.
وقد سيقت هذه األخبار وهي تتفق عىل أ َّن الرسالة الخامتة والبعثة النبوية الرشيفة ،هي
[[[  -الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن :ج ،2ص .525 :وكذا ينظر :السيوطي ،جالل
الدين ،في الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ص.47 :
[[[  -ابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن الرازي ،تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن أبي حاتم :ج ،1ص:
 ،211رقم الحديث.1118 :
[[[  -تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن :ج ،2ص.79 :
[[[  -ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت 774هـ) ،تفسير القرآن العظيم :ج ،1ص.390 :
[[[  -الشوكاني محمد بن علي اليمني (ت 1250هـ) ،تفسير فتح القدير :ج ،1ص.154:
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إشار ٌة وعالم ٌة عىل ظهور اإلسالم أوالً بالحجة مع الغلبة والقوة ،ويف آخر الزمان ينرص الله
املهدي املنتظر ونزول النبي عيىس أو
دينه ،إما بفتح مدن ومراكز الروم املعروفة أو بظهور
ّ
باإلثنني معاً وتقد ُم ِ
أحدهام عىل اآلخر ،ال يغري يف الحقيقة شيئاً.
اآلية الرابعة:
﴿ َوعَدَ ٱل َّلهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
َف
رض ك ََم ٱس َتخل َ
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
َض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن َبع ِد خَو ِفهِم أَم ٗنا َيع ُبدُ ونَ ِني
ٱلَّ ِذي َن ِمن قَبلِهِم َولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
رشكُونَ ِب شَ ئٗئا َو َمن كَ َف َر بَعدَ َٰذلِكَ َفأُ ْولَٰٓ ِئكَ ه ُُم ٱل َٰف ِسقُونَ ﴾[[[.
َل يُ ِ
جاء ذكر هذه اآلية يف خ ٍ
رب طويلٍ إشار ًة منه إىل املهدي املنتظر وزمان ظهوره ((عن جابر
(صلﮯ آللُہ
َّ
بن عبد الله االنصاري قال :دخل جندب بن جنادة من خيرب عىل رسول الله
َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) [وسأله أسئلة من ضمنها عن األوصياء من بعده فأجابه] قال :نعم األمئة بعدي
ٍ
خل ٍ
َف...
َف بعد َ
واحد؟ قال :ال ولكنهم َ
اثنا عرش .فقال :يا رسول الله كلهم يف زمنٍ
خل ٌ
فقال :تسع ٌة من صلب الحسني واملهدي منهم [ ...وذكر األمئة كلهم] فإذا انقضت مدة
يل [الهادي] قام باألمر بعده الحسن ابنه يدعى باألمني ،ثم يغيب عنهم إمامهم .قال :يا
ع ٍّ
رسول الله هو الحسن [العسكري] يغيب عنهم ،قال :ال ولكن ابنه الحجة .قال يا رسول الله
فام اسمه؟ قال :ال يسمى حتى يظهره الله .قال جندب :يا رسول الله قد وجدنا ذكرهم يف
بشنا موىس بن عمران بك وباألوصياء بعدك من ذريتك .ثم تال رسول الله
التوراة ،وقد ّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)َ ﴿ :وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف
َّ
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
ٱألَ ِ
َض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن
رض ك ََم ٱس َتخل َ
َف ٱلَّ ِذي َن ِمن قَبلِهِم َولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
كل واح ٍد
بَع ِد خَو ِفهِم أَم ٗنا﴾ فقال جندب :يا رسول الله فام خوفهم؟ قال :يا جندب يف زمن ِّ
جل الله خروج قامئنا ميأل األرض قسطاً وعدالً كام ملئت
منهم سلطانٌ يعرتيه ويؤذيه ،فإذا ع َّ
جوراً وظلامً.[[[))...
أخرج النعامين (املتوىف حدود سنة 360هـ) يف كتابه الغيبة بسنده ((عن أيب بصري ،عن

[[[  -النور .55

[[[  -أخرجه :الخزاز أبو القاسم على بن محمد الرازي (من علماء القرن الرابع) ،كفاية األثر في النص على األئمة
االثني عشر :ص .60 :وأخرجه :القندوزي الحنفي ،سليمان بن إبراهيم (ت 1270هـ) ،ينابيع المودة :ج ،3ص.284 :
الحكم على الحديث :صححه الماحوزي بعد دراسة رجال سند الحديث واحدا ً واحدا ً قال(( :مرتبة الحديث :سند
أجلء)) الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون
الفضل بن شاذان صحيح رجاله ثقات ِّ
حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة االثني عشر بأسمائهم :ص.62 :
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السال ُم يف معنى قوله ع ّز وجل ﴿ َوعَدَ ٱل َّلهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم
أيب عبد الله [الصادق] َعلَ ّيْ ِہ َّ
َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
َف ٱلَّ ِذي َن ِمن قَبلِهِم َولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم
رض ك ََم ٱس َتخل َ
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
رشكُونَ ِب شَ ئٗا َو َمن كَ َف َر
َض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَع ِد خَو ِفهِم أَم ٗنا يَع ُبدُ ونَ ِني َل يُ ِ
ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
بَعدَ َٰذ ِلكَ َفأُ ْو َلٰٓ ِئكَ ه ُُم ٱل َٰف ِسقُونَ ﴾ .قال :نزلت يف القائم وأصحابه))[[[.
السال ُم إ َّن
وذكر الطويس (ت406هـ) يف التبيان يف تفسري القرآن(( :قال أهل البيت َعلَيّْ ِہ ُم َّ
السال ُم ألنَّه يظهر بعد الخوف ،ويتمكن بعد أ ْن كان مغلوباً))[[[.
املراد بذلك املهدي َعلَيّْ ِہ َّ
ف ٱملِي َعادَ﴾
فهذا وع ٌد
أت َوعدُ ٱللَّ ِهۚ إِنَّ ٱللَّهَ َل يُخلِ ُ
رصيح من الله ع ّز وجل ﴿ َح َّت ٰى يَ ِ َ
ٌ
للبرشية املؤمنة الصالحة التي قاست الظلم والعذاب يف عصور االنحراف وبذلت من
التضحيات الكبرية والصعبة ،بأ ْن يستخلفهم يف األرض ،مبعنى أنه يوفقهم إىل السلطة
الفعلية عىل البرشية ومامرسة الوالية الحقيقية فيهم.
[[[

فإذا استطعنا أ ْن نفهم من (األرض) كل القسم املسكون من البسيطة ،كام هو الظاهر
أي قرين ٍة عىل
من الكلمة واملعنى الواضح منها حمالً (لالم) عىل الجنس بعد عدم وجود ِّ
أرض معيّن ٍة .ومعنى حملها عىل الجنس :أ َّن كل ٍ
انرصافها إىل ٍ
أرض عىل اإلطالق سوف
تكون مشمول ًة لسلطة املؤمنني واستخالفهم وسيحكمون وجه البسيطة .وهذا هو املناسب
َض لَ ُهم).
مع الجمل املتأخرة يف اآلية الكرمية ،كقوله تعاىلَ ( :ولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
إل عند سيادته يف العامل أجمع.
فإ َّن التمكني التام واالستقرار الحقيقي للدين ،ال يكون َّ
وكقوله تعاىلَ ( :ولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَع ِد خَو ِفهِم أَم ٗنا) ومن املعروف أ َّن األمن واألمان مل يتحقق
بنسب بسيط ٍة ،حتى يف عرص النبي األكرم وبعده من الخلفاء وأ َّن هذا
يف ربوع املعمورة إال
ٍ
الوضع االجتامعي العاملي املوعود ،مل يتحقق عىل مدى التاريخ منذ فجر البرشيّة إىل
عرصنا الحارض .إذا ً فهو مام سيتحقق يف مستقبل الدهر يقيناً طبقاً للوعد االلهي القطعي
غري القابل للتخلف أو التمييع[[[ .وميكن حمل (الالم) للعهد (الذهني) يعني املعهود
واملعروف يف أذهاننا ،باعتبار أ ّن الكالم يشري إىل هذه األرض املعهودة بيننا وليس غريها.

[[[  -النعماني ،الشيخ محمد بن إبراهيم (المتوفى حدود سنة 360هـ) كتاب ال َغ ْيبة :ص.241 :

[[[  -الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت 406هـ) ،التبيان في تفسير القرآن :ج ،7ص.450 :
[[[  -الرعد.31 :

السال ُم) الكتاب الثاني :تاريخ الغيبة الكبرى :ص.204
[[[  -ظ :الصدر ،محمد صادق ،موسوعة اإلمام
ّ
المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
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تعب مبضمون الخليفة يف آخر الزمان ،ميكن أ ْن يكون تأييدا ً
فإذا ضممنا األحاديث التي ِّ

لتفسري هذه اآلية بشأن املهدي املنتظر يف آخر الزمان ،إذ جاء يف صحيح مسلمٍ ((عن أيب
وسلَّ َم يكون يف آخر
سعيد وجابر ابن عبد الله قاال :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
يقسم املال وال يعدُّ ه))[[[.
الزمان خليف ٌة ّ
والحديث اآلخر أيضاً جاء يف صحيح مسلمٍ ((عن أيب نرضة قال  ...قال رسول الله
وسلَّ َم يكون يف آخر أمتي خليف ٌة ،يحثي املال حثياً ،ال يعدُّ ه عدّ اً))[[[.
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ٍ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)
َّ
محمد
وحىك الطربيس يف تفسري اآلية(( :قيل :هي عامة يف أ ّمة
ٍ
ٍ
ومجاهد ،واملروي عن أهل البيت عليهم السالم أنها يف املهدي من آل
عباس
عن ابن
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)))[[[.
َّ
محمد
يف اآلية وع ٌد من الله تعاىل للمؤمنني ذوي األعامل الصالحة باالستخالف يف األرض
ومتكينهم من نرش دينهم ومتتعهم باألمن الكامل ،فام خصائص هؤالء املوعودين
باالستخالف؟
املفسين أ َّن الوعد باالستخالف
املفسين بهذا الصدد :يرى بعض
هناك اختالف بني
ّ
ِّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) الذين استخلفهم الله يف األرض يف عرص
َّ
خاص بأصحاب ال ّرسول
ٌّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)( .وال يقصد باألرض جميعها ،بل هو مفهوم يطلق عىل الجزء
َّ
ال ّنبي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ
َّ
خلَفُوا ال ّرسول
والكل) .ويرى آخرون أنّه
خاص بالخلفاء األربعة الذين َ
ٌّ
وآلِ ِه) .ويرى بعضهم أ َّن مفهومه واس ٌع يشمل جميع املسلمني الذين اتصفوا بهذه الصفات[[[.
وهذا الرأي األخري هو املرجح ،صاحب املفهوم الواسع الذي يشمل جميع املسلمني
رأي يتفق مع رأي بعض املفرسين لهذه اآلية ،حتى إ َّن
الذين اتصفوا بهذه الصفات ،وهو ٌ
برأي ليس ٍ
بعيد عنهم  -ال بأس
املسترشق توماس آرنولد ،هو أيضاً أدىل بدلوه مع املفرسين ٍ
[[[  -صحيح مسلم :ج ،2235 ،4رقم الحديث .2914 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.
[[[  -صحيح مسلم :ج ،4ص ،2234 :رقم الحديث .2913 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.
[[[  -الطبرسي ،تفسير مجمع البيان :ج ،7ص.195 - 194 :
[[[  -ظ :الشيرازي ،ناصر مكارم ،تفسير األمثل :ج ،11ص.100 - 99 :
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يف االستئناس به ما دام موضوع الدراسة عن املسترشقني وآرائِهم  -ففي سياق حديثه عن
معنى الخليفة والخالفة يف القرآن يف كتابه املعروف بعنوان( :الخالفة) قال ضمن عنوانٍ

فرعي (املؤيد أو املسوغ الديني للخالفة) بأنَّه(( :كثري من اآليات التي وردت فيها العبارة
ٍّ
أي تفسريٍ يتصل مبارش ًة مع املؤسسة السياسية التي كانوا يدافعون عنها ،إذ يرد
كانت ال تقبل َّ
ٍ
جلٍ  ،وهكذا
خاص ًة
ري عا ّم ٍة مل تكن
ّ
بشخص مفر ٍد ُمب ّ
معنى الخليفة والخلفاء أو الخالئف بتعاب َ
كانت الحالة يف اآليات اآلتيةَ ﴿ :وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم
ٱلصلِ َ
ف ٱألَ ِ
َف ٱ َّل ِذي َن ِمن قَبلِهِم َو َل ُي َمكِّ َن َّن َل ُهم ِدي َن ُه ُم﴾[[[َ ﴿ .و ُه َو ٱ َّل ِذي َج َع َلكُم
رض ك ََم ٱس َتخل َ
ِ
عض َد َر َج ٖ
رض َو َرف ََع بَعضَ كُم ف َ
َوق بَ ٖ
ف ٱألَ ِ
ف َمآ َءاتَ ٰىكُم﴾[[[ .يظهر هنا أنه
َ
خ َلٰٓ ِئ َ
ٰت ِّل َيب ُل َوكُم ِ
يعني جمهور املؤمنني العام الذين هم خالئف بدخولهم يف إرث أجدادهم))[[[.

ٍ
بحديث ويجعل النبي يتنبأ بالخالفة املستقبلية بظهور
بعدها يستشهد آرنولد عىل ذلك
املهدي املنتظر ،ألن نظرية طاعة الخليفة من طاعة النبي ،واألخرية من طاعة الله ،تدل
عىل أ َّن الله يعني السلطة الزمنية بكاملها ،فـ ((يتنبأ النبي عن مستقبل الجامعة املسلمة
واالضطرابات التي تسبق ظهور املهدي فيقول :أبرشكم باملهدي يُبعث يف أمتي عىل
ٍ
اختالف من الناس وزالزل ،ميأل األرض قسطاً وعدالً كام ُملِئت ظلامً وجورا ً  .[[[))...إىل
آخر الحديث كامالً.

ويرى آخرون أ َّن مفاد اآلية إشار ٌة إىل حكومة املهدي ( َعلَيِّ ِہ السالم) الذي يخضع له
الحق يف عهده يف جميع أرجاء العامل ،ويزول
الرشق والغرب يف العامل ،ويجري حكم
ّ
كل أنواع الرشك[[[.
االضطراب والخوف والحرب وتتحقق للبرشية عبادة الله النقية من ّ
وما يؤيد ذلك أ ّن لفظ الخليفة جاء يف األحاديث التي تشري لخالفة املهدي املنتظر يف
َال َر ُس ُ
َال ق َ
آخر الزمانَ ...(( :ع ْن ث َ ْوبَا َن ق َ
وسلَّ َم َي ْق َت ِت ُل ِع ْندَ كَ ْن ِزك ُْم
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[  -النور.55 :
[[[  -األنعام.165 :
[[[  -آرنولد ،توماس ،الخالفة.41 :
[[[  -آرنولد ،توماس ،الخالفة :ص.46 :
[[[  -ظ :الشيرازي ،ناصر مكارم ،تفسير األمثل :ج ،11ص.100 :
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ي))[[[.
خلِي َف ٍة َ ...فإِ َذا َرأَيْ ُت ُمو ُه َف َبا ِي ُعو ُه َولَ ْو َح ْبواً َع َل ال َّثلْجِ َفإِنَّهُ َ
�ثَالَثَ ٌة كُلُّ ُه ُم ابْ ُن َ
خلِي َف ُة اللَّ ِه الْ َم ْه ِد ُّ
وال ريب يف أ َّن هذه اآلية تشمل املسلمني األوائل ،كام أ َّن حكومة املهدي املنتظر
ٌ
مصداق لها ،بل هي املصداق األكمل إ ْذ يتفق املسلمون كافة عىل أ َّن املهدي املنتظر
ميأل األرض َع ْدالً وقسطاً بعد أ ْن ُملئت جورا ً وظلامً .ومع كل هذا ال مانع من تعميمها .فإ ّن
نتيجة جهود جميع األنبياء واملرسلني ،حصول حكمٍ يسوده التوحيد واألمن الكامل والعبادة
أي نو ٍع من الرشك ،وذلك حني ظهور املهدي املنتظر ،وهو من ساللة األنبياء
الخالية من ِّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)[[[.
َّ
ومن عرتة ال ّنبي األكرم
أقول :وما يؤيد هذا املعنى – مع الجدير بالذكر ،بأنَّه ال يوجد تأييد لتلك املعاين
(صلﮯ آللُہ
والتفسريات األخرى  -هذا الحديث الذي تناقلته مصادر املسلمني عن ال ّرسول َّ
وسلَّ َمَ :ل تَ ْنق ِ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)...(( :عن َعبْ ِد اللَّ ِه ق َ
َض
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
اس ُمهُ يُ َو ِ
ْ
اس ِمي))[[[ .وهذا
َب الدَّ ْه ُر َح َّتى َيْلِكَ الْ َع َر َ
الَيَّا ُم َو َل يَ ْذه ُ
اط ُئ ْ
ب َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتي ْ
املعنى يتوا َءم ويتوافق مع الوحي القرآين مبسألة االستخالف يف األرض يف آخر الزمان يف
قوله تعاىل﴿ َوعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
رض﴾[[[.
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
حق ال يختلف وال يتخلّف ألنه ع ّز وجل ال يخلف ميعاده.
وهو وعد الله ٌّ
اآلية الخامسةَ ﴿ :ولَو تَ َر ٰٓ
ِيب﴾[[[.
ى إِذ َف ِز ُعواْ ف ََل ف َ
َوت َوأُ ِخ ُذواْ ِمن َّمكَانٖ َقر ٖ
وهي تذكر شأناً من شؤون املهدي املنتظر بحسب تفاسري علامء املسلمني ،فإ َّن من
أشهر عالمات ظهور املهدي املنتظر ،هو الخسف بجيش السفياين يف البيداء الذي يهاجم
مكة.

[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،5ص ،211 :رقم الحديث .4084 :أبواب الفتن ،باب خروج المهدي .باللفظ بنفسه جاء
في الفتن البن حماد الخزاعي المروزي ،ج  ،1ص .346 :تم دراسة حكم الحديث في موضع سابق من هذا الكتاب
واتضح بأنَّه :صحيح .راجع الصفحة.88 :
[[[  -ظ :الشيرازي ،ناصر مكارم ،تفسير األمثل :ج ،11ص.100 :
[[[  -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) :ج ،6ص ،44 :رقم الحديث ،3572 :قال محقق الكتاب شعيب
األرنؤوط :إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود ،وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ،عمر بن عبيد :هو
الطنافسي.
[[[  -النور.55 :
[[[  -سبأ.51 :
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ويف الحقيقة يف البدء ال ب َّد من اإلشارة إىل :أوالً :أ َّن األقوال واألحاديث التي استشهد
بها املفرسون عىل تفسري وتأويل اآلية بهذا الشأن وهو (الخسف بجيش السفياين) مل أج ْد
ٍ
ٍ
تصحيحات أو
لها
تحسينات عند املحققني بهذا الشأن من أرباب الحديث ،لك َّنني وجدتُ
فس هذه اآلية (بجيش السفياين الذي يخسف به
مبا يقرب من الثالثني ما بني ّ ٍ
مفس وعا ٍ
ملَّ ،
يف البيداء) مستشهدين عىل ذلك بأحاديث نقلوها بهذا الصدد ،فلم أج ْد بُ ّدا ً إال أ ْن أتعرض
لهذه األقوال ،وتبقى قناعات هؤالء املفرسين والعلامء مه ّم ًة يف هذا الباب ،ال ميكن
إغفالها والتغايض عنها بحا ٍل من األحوال ،فإذا مل تكن تقدم دليالً صارماً قاطعاً ،فحتامً
ستكون مؤيِّدا ً ناجعاً.
ثانياً :القول بهذا التفسري أو التأويل ،هو من أحد مصاديق اآلية التي ذكر لها املفرسون
مصاديق غريها ،وليس هو مصداقها األتم األوحد األكمل.
َ
فينقل ابن حامد (املتوىف 228هـ) (شيخ البخاري) أخبارا ً ،تحت باب عنوانه( :الخسف
بجيش السفياين الذي يبعثه إىل املهدي) وميكن ع ُّده تفسريا ً لهذه اآلية :بسنده ((َ ...ع ْن
ل( ،رض) ق َ
َال :إِ َذا نَ َز َل َج ْي ٌ
ف ِبه ِْم،
َب الَّ ِذي َن َ
ف طَل ِ
خ َر ُجوا إىل َمكَّ َة َف َن َزلُوا الْ َب ْيدَ ا َء خ ُِس َ
ش ِ
َع ِ ٍّ
ج َّلَ ( :ولَو تَ َر ٰٓ
ِيب) ِم ْن
ى ِإذ َف ِز ُعواْ ف ََل ف َ
َوت َو ُأ ِخ ُذواْ ِمن َّمكَانٖ َقر ٖ
َو ُي َبا ُد ِبه ِْمَ ،و ُه َو َق ْولُهُ َع َّز َو َ
[[[
ح ِ
ت أَ ْقدَ ا ِمه ِْم .))...
تَ ْ
وذكر الطربي (ت  310هـ) يف تفسريه لهذه اآلية أقواالً من ضمنها قال(( :عنى بذلك
جيش يخسف بهم ببيداء من األرض .ذكر من قال ذلك :حدثنا ابن حميد قال :ثنا يعقوب
عن جعفر عن سعيد يف قوله ( َولَو تَ َر ٰٓ
َوت) قال :هم الجيش الذي يخسف
ى ِإذ َف ِز ُعواْ ف ََل ف َ
رجل واح ٌد فقط يخرب الناس مبا لقي أصحابه))[[[.
بهم بالبيداء ،يبقى منهم ٌ

خ َر ((حدثنا عصام بن ر َّواد بن الجراح قال :ثنا أَيب قال :ثنا
ويذكر أيضاً الطربي حديثاً آ َ
عي بن ِحراش قال :سمعت حذيفة
سفيان بن سعيد قال :ثني منصور بن املعتم ِر عن ِربْ ِّ
وسلَّ َم ،وذكر فتن ٌة تكون بني أهل
بن اليامن يقول :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
املرشق واملغرب ،قال :فبينام هم كذلك إذ خرج عليهم السفياين من الوادي اليابس يف
فورة ذلك ،حتى ينزل دمشق ،فيبعث جيشني ،جيشً ا إىل املرشق ،وجيشً ا إىل املدينة ،حتى
[[[  -نعيم بن حماد ،الفتن :ج ،1ص.329 :

[[[  -الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآن :ج ،20ص.422 :

130

المهدي المنتظر f

ينزلوا بأرض بابل يف املدينة امللعونة والبقعة الخبيثة ،فيقتلون أكرث من ثالثة ٍ
آالف ... ،ثم
يخرجون متوجهني إىل مكة ،حتى إذا كانوا بالبيداء ،بعث الله جربيل ،فيقول :يا جربائيل
اذهب فأبدهم ،فيرضبها برجله رضب ًة يخسف الله بهم ،فذلك قوله يف سورة سبأ ( َولَو تَ َر ٰٓ
ى إِذ
َوت )...اآلية ،وال ينفلت منهم إال رجالن ،أحدهام بشريٌ واآلخر نذي ٌر))[[[.
َف ِز ُعواْ ف ََل ف َ
وباللفظ بنفسه من غري طريقٍ  ،ذكره صاحب تفسري كشف البيان للثعلبي(ت 427هـ)[[[.
وذُكر الخرب يف كتاب عقد الدرر يف أخبار املنتظر ،للشافعي السلمي ،يوسف بن يحيى(ت
بعد 658هـ)[[[.

رب
ونقله القرطبي (ت 671هـ) يف تفسريه بعد ما يذكر أقواالً ،قال(( :ويف هذا املعنى خ ٌ
مرفو ٌع عن حذيفة وقد ذكرناه يف كتاب التذكرة))[[[ ،إذ نقله يف كتابه أيضاً (التذكرة بأحوال
املوىت وأمور اآلخرة)[[[ .ونقله أبو حيان (ت 745هـ) يف تفسريه البحر املحيط ،قال:
مكذوب
ضعيف السند،
((وروى يف هذا املعنى حديثاً مطوالً عن حذيفة .وذكر الطربي أنه
ُ
ٌ
ٍ
تضعيف
أي
فيه عىل رواية ابن الجراح))[[[ ،لكن بعد مراجعة تفسري الطربي ،تبني عدم وجود ِّ
تكذيب للخرب من الطربي.
أو
ٍ
ونقل الثعلبي أيضاً ،تفسري الصحايب (ابن أبْ َزى) لآلية ...(( :وأخربنا محمد بن نعيم عن
محمد بن يعقوب عن الحسن بن عيل بن عفان عن الحسن بن عطية عن يعقوب األصفهاين
عن ابن أبْ َزىَ ( :ولَو تَ َر ٰٓ
خسف بالبيداء))[[[.
َوت) قال:
ى إِذ َف ِز ُعواْ ف ََل ف َ
ٌ
وكذا البغوي (ت 516هـ) صاحب تفسري معامل التنزيل ،استشهد بقول (ابن أبْ َزى)[[[.
[[[  -المصدر نفسه :ج ،20ص.422 :
[[[  -الثعلبي ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن :ج ،8ص.94 :
[[[  -الشافعي السلمي ،يوسف بن يحيى ،عقد الدرر في أخبار المنتظر :ص.146 :
[[[  -تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن :ج ،14ص.314 :
[[[  -القرطبي ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة :ص.1194 :
[[[  -أبو حيان ،محمد بن يوسف أثير الدين األندلسي (المتوفى745 :هـ) ،تفسير البحر المحيط :ج ،8ص.565 :
[[[  -الثعلبي ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ج ،8ص.94 :
[[[  -البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل :ج ،6ص.406 :
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وينقل الزمخرشي (ت 538هـ) قول ابن عباس يف تفسريها قال(( :وعن ابن عباس
(رض) :نزلت يف خسف البيداء))[[[.
وكذلك ممن نقل قول (ابن أبْ َزى) صاحب تفسري الخازن ،املسمى لباب التأويل يف
معاين التنزيل ،لصاحبه :الشهري بالخازن (ت 741هـ)[[[.
وكذلك ممن ينقل قول (ابن أبْ َزى) ابن عادل (املتوىف بعد سنة 880هـ) أبو حفص رساج

الدين الحنبيل الدمشقي ،يف تفسريه املشهور باسم تفسري اللباب البن عادل[[[.

أقول :مبراجعة أقوال املفرسين يف هذه اآلية الكرمية ،تجدهم ذكروا ع ّدة أقوا ٍل لتفسريها
جا ِهد ،و َعن قَتَا َدة،
كام فعل السيوطي (ت 911هـ) يف ُد ِّره املنثور[[[ َعن ُّ
السدي ،و َعن ُم َ
حاك ،لكن الالفت للنظر العلمي
و َعن ابْن َعبَّاس (رض) و َعن ابْن زيد (رض) وعن َالضَّ َّ
بأنَّهم مل يستشهدوا بأحاديثَ مبارش ٍة للرسول األكرم ،إالَّ يف القول األخري القائل بأنَّه الخسف
خاص ٍة ،تحدثت عن الخسف بجيش
بالبيداء بجيش السفياين – هذا بضميمة أحاديثَ أُخ َر
ّ
((ف ال ُّدنْ َيا ِع ْند الْ َم ْوت
السفياين  -وخالصة األقوال يف تفسري اآلية عند السيوطي منها :إنها ِ
ِحني عاينوا الْ َم َلئِكَة َو َرأَوا بَأْس الله [ ...ومنها] ق َ
َوت) فَلم يفوتوا َربك
َال يَ ْوم الْ ِقيَا َمة (ف ََل ف َ
[ ...ومنها] ق َ
حة [ ...ومنها] َهذَا يَ ْوم بد ٍر حني رضبت أَ ْع َناقهم فعاينوا
َال ِ
ف الْ ُقبُور من َّ
الصيْ َ
الْ َعذَاب [ ...ومنها] ق َ
شكني من أهل بدرٍ [[[))...هذه
َالُ :ه َو يَ ْوم بدرٍ[ ...ومنها] هم قَتْ َل الْ ُم ْ
أقوال لتفاسري بدون االستشهاد عليها بأحاديث للنبي األكرم ،أما القول بتفسريها بخسف
بجيش السفياين يف البيداء ،فالحال يختلف فهناك املؤيدات لهذا القول ،وهذه التعابري
وهذا األسلوب الرسدي ،يُشعران أ َّن السيوطي وغريه ممن استشهدوا لهذا التفسري أنهم مع

[[[  -الزمخشري ،أبو القاسم جار الله ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج.593 ،3
وكذا في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،لجالل الدين السيوطي ،ينقل قول ابن عباس :ج ،6ص.712 :
[[[  -تفسير الخازن ،المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ،لصاحبه :عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشهير
بالخازن ،ج ،5ص.296 :
[[[  -ابن عادل ،أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي ،تفسير اللباب البن العادل ،ج ،10ص.68 :
[[[  -السيوطي ،لجالل الدين الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،ج ،6ص.714 - 711 :
أقوال لتفاسير بدون االستشهاد
[[[  -السيوطي ،لجالل الدين الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ج ،6ص.712 - 711 :
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هذا القول بالرتجيح (يف تفسريها بخسف بجيش السفياين يف البيداء) أكرث من غريه ،وهو
كذلك الحال فعالً برتجيح هذا القول.
وإليك ما جاء يف السيوطي بالتحديد ،ويف غريه من التفاسري متناثرا ً ،والتي سيت ُّم ذكرها
يف أسفل الهامش ال يف املنت ،يك ال يكون االقتباس يتعدى حدوده ،وأل َّن الهامش هو
الساحة الحرة للكاتب يطيل فيها إيضاحاته ،وإنَّهم –أي أرباب املناهج البحثية  -ج َّوزوا
ملزم بقراءة الهوامش[[[.
ري ٍ
هذه اإلطالة يف الهامش؛ ألن القارئ ،غ ُ

[[[  -فقد جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجالل الدين السيوطي(( :أخرج ابْن جرير َوابْن الْ ُم ْنذر َوابْن أبي
حاتِم َعن ابْن َعبَّاس (رض) ِفي قَ ْوله ﴿ َولَو تَ َر ٰٓ
ِيب﴾ ق َ
جيش السفياني
ى إِذ فَ ِز ُعوا ْ ف ََل فَوتَ َوأُ ِخذُوا ْ ِمن َّمكَانٖ قَر ٖ
َالُ :ه َو َ
َ
َ
َ
َ
حاتِم َعن َع ِط َّية (رض) ِفي قَ ْوله ( َولَو ت َ َر ٰٓ
ْ
َ
َ
ْ
ى إِذ
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ن
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ا
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ن
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ا
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َال َر ُسول الله َّ
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ضَ ْربَة فيخسف الله بهم فَ َذلِك قَ ْوله ﴿ َولَو تَ َر ٰٓ
ِيب﴾ .وأخرج عبد بن حميد
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ي
ل
ع
ُہ
ل
آل
ﮯ
صل
َّ
ام َسل َمة (رض) َس ِمعت َر ُسول الله
َ ّْ
َ
ببيداء من األَ ْرض خسف بهم قلت :يَا َر ُسول الله فَكيف بِمن يخرج كَا ِرهًا ق َ
َال :يخسف ِب ِه َم َعهم َولكنه يبْ َعث على نِيَّته
ِ
ِ
ِ
َ
يَ ْوم الْ ِق َيا َمةَ .وأخرج ابْن أبي شيبه َوالطَّ َب َرانِ ّي َعن أم َسل َمة (رض) قَالَت :ق َ
وسلَّ َم:
]
ه
ل
[وآ
ہ
ي
ل
ع
ُہ
ل
آل
ﮯ
صل
َّ
الله
ول
س
ر
َ ّْ
َ
َال َ ُ
حتَّى
جيش من الشَّ ام َ
يُبَايع الرجل من أم ِتي بَين ال ُّركْن َوالْمقَام كعدة أهل بدر فيأتيه عصب الْع َراق وأبدال الشَّ ام فيأتيهم َ
إِذا كَانُوا بِالْ َب ْيدَا ِء خسف بهم ث َّم يسير إِلَ ْي ِه رجل من قُ َريْش أخواله من كلب فيهزمهم الله .ق َ
َالَ :وكَا َن يُقَال إِن الخائب
َال :ق َ
صحح ُه َعن أبي ُه َريْ َرة (رض) ق َ
صلﮯ آللُہ
َال َر ُسول الله َّ
حاكِم َو َ
َاب من غني َمة كلبَ .وأخرج الْ َ
يَ ْوم ِئ ٍذ من خ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ِ
حتَّى
دمشق
درج
على
ُم
ه
ؤ
ا
س
ن
ن
ع
ا
ب
ت
ل
ه
د
ي
ب
ي
َفس
ن
ي
َّذ
ل
ا
و
َال
ً
ق
ع
َو
ل
و
كلب
ة
م
غني
رم
ح
من
المحروم
:
م
ل
ٍ
َ ُ َ َ َّ َ ُ
وس َ
َ
َ
َ
َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َ
ُ
وسلَّ َم:
صحح ُه َعن أبي ُه َريْ َرة (رض) َعن ال َّنبِي َّ
حاكِم َو َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ت ُر َّد الْ َم ْرأَة من كس ٍر بساقهاَ .وأخرج الْ َ
ِ
ْ
ِ
حاكِم َعن َع ْمرو بن شُ َع ْيب َعن أَبِيه َعن جده
ل
ا
أخرج
و
م
ه
ن
م
ش
ي
ج
ب
خسف
ي
ى
ُْ َ
حتَّ ُ
َ
َل ت َ ْنتَ ِه الْب ُعوث َعن َغ ْزو بَيت الله َ
َْ
َال :ق َ
(رض) ق َ
اج َوتَكون
َال َر ُسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َمِ :في ِذي الْقعدَة تحارب الْ َقبَائِل وعامئذ يُنهب الْ َ
ح ُّ
صاحبه ْم ف ُيبايَع بَين ال ُّركْن َوالْمقَام َو ُه َو كَارِه يبايعه مثل عدَّة أهل بدر يرضى َعن ُه َساكن
يهرب
ى
ت
ح
بمنى
ملحم ٌة
َ َّ
َ
َال :ق َ
صحح ُه َعن أبي ُه َريْ َرة (رض) ق َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه]
َال َر ُسول الله َّ
حاكِم َو َ
َّ
الس َماء َو َساكن األَ ْرضَ .وأخرج الْ َ
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قد يقول قائل :إ َّن بعض مفرسي التفاسري واألحاديث مل تذكر الجيش الذي يخسف به
بالبيداء ،بأنَّه هو جيش السفياين الذي سيقاتل املهدي املنتظر ،و ِم ْن ث َ َّم ستؤول اآلية إىل
عدم إشارتها إىل شأن من شؤون املهدي املنتظر.
أقول :هناك أحاديثُ أيضاً مل تذكر الخسف الخاص بالسفياين الذي يقاتله املهدي
املنتظر ،فقط ذكرت أ َّن جيش السفياين سيقابل املهدي املنتظر ،لكن إذا نظرنا إىل
األحاديث األخرى الذاكرة للخسف بالجيش وبضم تلك األحاديث ،فمن املمكن إشارة

اآلية إىل املطلوب؛ زياد ًة عىل أ َّن األحاديث الواردة بهذا الصدد عندما تتحدث عن الخسف
بالبيداء ،جميعها عند اإلطالق ،ال تتحدث إالَّ عن الخسف الذي يحصل لجيش السفياين
الذي يقابل املهدي املنتظر ،مبعنى الخسف املعهود ،املصطلح عليه.
وقد ذكر الهيتمي يف (القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر) تحت باب (عالمة
خروجه أ ْن يُخسف بالجيش بالبيداء) ويذكر أحاديث يف ذلك[[[.
ص ٌ
يم﴾[[[.
تنَّ ِب َها َوٱتَّ ِب ُعونِ ۚ َٰه َذا ِ َٰ
ط ُّمس َت ِق ٌ
اآلية السادسةَ ﴿ :وإِنَّهُ لَ ِع ٞ
لم ل َّ
ِّلسا َع ِة ف ََل تَ َ ُ
هذه اآلية الكرمية ،تذكر شأناً أو عالم ًة من العالمات أو حدثاً ال يحدث إال ومعه يحدث
عب ما تشاء (شأناً ،عالمةً ،حدثاً ،مقدم ًة للظهور) ذلك مبا أفادت
ظهور املهدي املنتظرْ ِّ ،
وأجادت قريحة املفرسين القدامى واملح َدثني والروايات واألحاديث الخاصة باآلية بأنَّها
(تعني نزول عيىس ابن مريم قبل يوم القيامة) .بل أكرث من ذلك أثبت بعضهم ،أ َّن اآلية نزلت
يف املهدي املنتظر ،عىل ما سيأيت.
لكن لسائلٍ أ ْن يسأل ،وليكن هذا السائل هو لسان حال املسترشق :لو ثبت أ َّن اآلية يكون
حتَّى يبقر بطُون ال ِّن َساء َويقتل
َ
وسلَّ َم :يخرج رجل يُقَال لَ ُه السفياني ِفي عمق دمشق َو َعامة من يتبع ُه من كلب فَيقْتل َ
حتَّى َل ي ْم َنع َذنْب تلعة َويخرج رجل من أهل بَ ْي ِتي فَيبلغ السفياني فيبعث إِلَ ْي ِه جندا ً
ّ
الصبيان فَيجمع لَ ُهم قيس فيقتلها َ
صار ببيداء من األَ ْرض خسف بهم ف ََل ينجو ِم ْن ُهم إِ َّل الْمخبر
حتَّى إِذا َ
من جنده فيهزمه فيسير إِلَيْ ِه السفياني بِمن َم َعه َ
َال :ق َ
صحح ُه َعن ابْن َم ْس ُعود ق َ
وسلَّ َم :أحذركم سبع
َال َر ُسول الله َّ
حاكِم َو َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َع ْن ُهمَ .وأخرج الْ َ
ِ
فتن فتْ َنة تقبل من الْ َمدي َنة وفتنة ِب َمكَّة وفتنة بِالْيمن وفتنة تقبل من الشَّ ام وفتنة تقبل من الْمشرق وفتنة تقبل من الْمغرب
المة من يدْرك آخرهَا ق َ
وفتنه من بطن الشَّ ام َو ِهي السفياني فَق َ
َال
َال ابْن َم ْس ُعود (رض)ِ :م ْنكُم من يدْرك أولها ومن ه َِذه ْ
ِ
حة َوال ُّزبَيْر وفتنة َمكَّة فتْ َنة ابْن الزبير وفتنة الشَّ ام من قبل بني
الْ َولِيد بن َعيَّاش (رض) :فَكَانَت فتْ َنة الْ َمدي َنة من قبل طَلْ َ
أُ ِّم ّيه وفتنة الْمشرق من قبل َه ُؤ َل ِء )).السيوطي ،جالل الدين ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ج ،6ص.714 - 711 :
المهدي المنتظر :ص.11 :
[[[  -الهيتمي ،ابن حجر ،القول المختصر في عالمات
ّ
[[[  -الزخرف.61 :
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تفسريها ومصداقها بنزول عيىس ابن مريم قبل يوم القيامة ،كيف أ َّن اآلية تدل عىل وجود
وتأصيل ذكر املهدي املنتظر يف القرآن؟ وما عالقة عيىس ابن مريم ونزول اآلية يف عيىس،
مع املهدي املنتظر وداللة اآلية عليه؟
والذي س َّوغ يل هنا أ ْن أتحدث بلسان حال املسترشق ،هو إنكاره أصالً ملا يعتقد به
ٍ
كرشط من أرشاط الساعة ،ففي نظره ((هذه التنبؤات
املسلمون من عودة ونزول عيىس املسيح
تعود كلها إىل أصلٍ
مسيحي ،قبل أ ْن تكتسب طابعها العريب يف القرن األول
يهودي أو
ٍّ
ٍّ
ٍ
تنبؤات مجهول ِة املصدر ،وإما تحت ستار
الهجري .وقد وصلت إىل املسلمني إ ّما عىل شكل
األحاديث املوضوعة ،التي نقلها غالباً اليهود أو النصارى ممن اعتنقوا اإلسالم))[[[.

إال أنه يعرتف فقط بوجود حديثني دون االعتامد عليهام ،بعد إعادة فكرة املهدي
واملسيح إىل ارتباطها بجذو ٍر يهوديّ ٍة ومسيح ّي ٍة ،بقوله(( :فمن املحتمل ج ّدا ً أ َّن التكهن
بعودة عيىس ابن مريم (املسيح) قد شاع بني املسلمني يف الفرتة [املدة] املتزامنة مع انتظار
الدجال ،مع أنه ليس لدي ما استند إليه سوى ما أورده الحديث النبوي[[[ [وقد ذكر رقمني
لحديثني من سنن أيب داود والرتمذي] ولو جاز االعتامد عىل القصص والطرائف التاريخية،
وهي كثريةٌ ،ألمكننا االستنتاج أ َّن التكهن بعودة املسيح ،كان أقل تأثريا ً يف النفوس من عودة
ٍ
مقدمات:
الدجال))[[[ .وعليه سيكون الجواب بضمن
املقدمة األوىل :بقراء ٍة رسيع ٍة وواضح ٍة يف األحاديث الصحيحة ،املتواترة التي تحدثت
عن نزول عيىس ابن مريم يف آخر الزمان وأنَّه من أرشاط الساعة أي إنه ال تقوم الساعة إال أ ْن

وحي يوحى.
تصدق وتتحقق تلك العالمات؛ ألنها صدرت ممن ال ينطق عن الهوى ،إ ْن هو إال
ٌ

السال ُم متوات ٌر يجب اإلميان به ،وال يغرت مبن يزعم أنه
قال األلباين(( :ونزول عيىس َعلَيّْ ِہ َّ
حديث آحا ٍد ،فإنَّه ليس من أهل العلم بهذا الشأن ،كيف ذلك وقد استخرجت له أنا بنفيس
حا))[[[.
عرشين طريقًا عن عرشين صحاب ًيا بأكرث من عرشين سن ًدا صحي ً
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،ص.102 :

[[[ َ -ذكَ َر في هامش الصفحة نفسها  102رقمين لحديثين من سنن أبي داود والترمذي ،دون ذكر لفظ الحديثين.
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،ص.106 :

[[[  -األلباني ،محمد ناصر الدين ،موسوعة العالمة مجدد العصر محمد ناصر الدين األلباني ،موسوعة تحتوي على
أكثر من ( )50عمالً ودراسة حول العالمة األلباني وتراثه الخالد .ج ،9ص.231 :
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املقدمة الثانية :عند استنطاق تلكم األحاديث بأدىن معاين االستنطاق واالستنباط،
ستنطق بشكلٍ قاطعٍ :بأ َّن نزول عيىس مرتب ٌ
ط بخروج املهدي املنتظر وأنَّه ال عيىس إال
باملهدي املنتظر ،أو العكس  -ال يرض ( -ال مهدي إال بعيىس ابن مريم) بل إ َّن املهدي
ّ
املنتظر يخرج قبل عيىس ،واألخري هذا يصيل خلف األول ،بحسب الروايات املعتمدة
الصحيحة.
املقدمة الثالثة :نلحظ من األحاديث الواردة ،سياقاً ونقاطاً وظروفاً وبيئ ًة متوافقني

جميعاً ،بني نزول عيىس ابن مريم ،وخروج املهدي املنتظر ،فإذا ما لحظنا بعض النقاط يف
األحاديث ،سنستخرج نتيج ًة واضح ًة بأ َّن (عيىس ابن مريم النبي يصيل خلف اإلمام املهدي
املنتظر) ومن هذه النقاط:
ٍ
مبحث سابقٍ  -ما جاء يف صحيح
كالهام من أرشاط الساعة :كام قرأنا سالفاً –يف
البخاري[[[ وصحيح مسلمٍ [[[ أ َّن من أهم أرشاط الساعة الحتمية ،نزول عيىس ابن مريم
للصالة خلف إمام وأمري هذه األمة.
وكذلك نج ُد (املهدي املنتظر) مرتبطاً بقيام الساعة ،ما رواه أحمد بن حنبل يف مسنده
وسلَّ َمَ :ل تَقُو ُم
((عن أيب سعيد الخدري ،قال :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ج ٌل ِم ْن َأ ْهلِ بَ ْي ِتي [[[.))...،حديثٌ
صحيح دون قوله( :يكون سبع
السا َع ُة َح َّتى َيْ ِلكَ َر ُ
ٌ
َّ

قريب من هذا اللفظ(( :عن عبد الله بن مسعود (رض) قال :قال رسول
سنني)[[[ وشاهده
ٌ
رجل من أهل بيتي يواطئ
وسلَّ َم :ال تقوم الساعة حتى ميلك ٌ
الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم (كَ ْي َف أَنْتُ ْم إِذَا نَ َز َل ابْ ُن َم ْريَ َم ِفي ُك ْم،
[[[  -الحديث(( :أ َّن أبا هريرة قال :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َوإِ َما ُم ُك ْم ِم ْن ُك ْم)) صحيح البخاري :ج ،4ص ،168 :رقم الحديث ،3449 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى
السال ُم).
ابن مريم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

وسلَّ َم يقول :ال تزال طائفة من أمتي
[[[  -ما ورد عن ((جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صل لنا فيقول ال إ َّن
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم ،فيقول أميرهم تعال ِّ
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه األمة)) صحيح مسلم :ج ،1ص ،137 :رقم الحديث ،156 :كتاب اإليمان،
وسلَّ َم.
باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[  -مسند أحمد :ج ،17ص ،209 :رقم الحديث .11130 :مسند أبي سعيد الخدري (رض).

[[[  -وقال شعيب األرنؤوط( :مطر بن طهمان) وهو الوراق  -وإ ْن كان فيه ضعف من جهة حفظه  -متابع ،وبقية
رجاله ثقات رجال الشيخين .ينظر :مسند أحمد بن حنبل :ج ،17ص ،210 :رقم الحديث .11130 :وقال في موضع
آخر عن (مطر بن طهمان) قد روى له مسلم متابعةً ،وهو حسن الحديث في المتابعات .ينظر :مسند أحمد بن حنبل:
ج ،17ص ،321 :تعليقاً على رقم الحديث .11222 :مسند أبي سعيد الخدري (رض).
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اسمه اسمي ميأل األرض عدالً وقسطاً كام ملئت ظلامً وجوراً))[[[.
إنَّ املهدي املنتظر (إمام) و (خليفة) يخرج يف آخر الزمان:
أشارت األحاديث إىل أ َّن املهدي املنتظر (إما ٌم) ،منها ما أخرب به الصنعاين (ت 211هـ)
مرفوعاً يف (باب املهدي)(( :عن جابر بن عبد الله قال يكون عىل الناس إما ٌم ال يعدُّ لهم
بتعبري (الخليفة):
ٍ
الدراهم ولكن يحثو))[[[ وشاهده من صحيح مسلمٍ باملضمون نفسه لكن
ح ِثي ال َْم َل َح ْث ًيا،
((قال رسول الله َّ
ف آ ِخ ِر ُأ َّم ِتي َ
وسلَّ َمَ :يكُونُ ِ
خ ِلي َف ٌة َي ْ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صلﮯ آللُہ
َل يَ ُعدُّ هُ عَدَ دًا))[[[ وكذلك ((عن أيب سعيد وجابر بن عبد الله قاال  :قال رسول الله َّ
وسلَّ َم يكون يف آخر الزمان خليف ٌة يقسم املال وال يَ ُعدُّ هُ ))[[[.
َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ

يصل خلف إمام من األمة يف آخر الزمان ،وحيث ال يتحقق
ّ
ومبالحظة أ َّن عيىس
إمام،
املرشوط إال بتحقق الرشط ،أي سوف ال يكون عيىس ابن مريم مأموماً ،إالَّ بإمامة ٍ
واإلمام املذكور عىل لسان األحاديث الرشيفة ،هو املهدي املنتظر بحتمية وضم وجمع
األحاديث األخرى.
إن من يصيل خلفه عيىس ابن مريم بتعبري الرسول األكرم (م ِّنا) ((أخرج أبو نعيم عن أىب
وسلَّ َم :م ِّنا الذي يصيل عيىس
سعيد (رض) قال :قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ٍ
حديث آخ َر يذكر (يخرج من أهل بيتي) أو من
ابن مريم خلفه))[[[ ،إما من أهل البيت ،بضم
هذه األمة ،بتعبري حديث صحيح البخاري (إمامكم منكم) فعىل كال املعنيني ،يكون الذي
[[[  -الطبراني ،أبو القاسم( ،ت 360هـ) ،المعجم الكبير :ج ،10ص ،133 :رقم الحديث.10214 :
[[[  -الصنعاني ،الحافظ أبو بكر عبد الرزاق ،المصنف :ج ،11ص ،372 :رقم الحديث .20774 :باب المهدي.
[[[  -صحيح مسلم :ج ،2234 ،4رقم الحديث .2913 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.
[[[  -المصدر نفسه :ج ،2235 ،4رقم الحديث .2914 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب :ال تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء.
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي في أخبار ال َم ْه ِدي ،تحقيق :أبي يعلى البيضاوي :ص.81 :

وقال محقق كتاب ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي ،أبو يعلى البيضاوي قال في الهامش :قال الحافظ ابن القيم في (المنار المنيف
ص )134 :بعدما ذكر إسناده :هذا إسناد ال تقوم به حجة ،لكن في صحيح ابن حبان من حديث عطية بن عامر نحوه.
وقال األلباني رحمه الله :صحيح( ،الصحيحة  )2293قلت [والكالم ألبي يعلى البيضاوي] :ويشهد له رقم الحديث
( )71و (.)188
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ٍ
حديث آخر ،يذكر االسم فيه (املهدي مني) (( َع ْن
يصيل خلفه هو املهدي املنتظر بجمع
أَ ِب َس ِع ٍ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
ِى ق َ
ي ِم ِّنى أَ ْج َل
ول اللَّ ِه َّ
يد الْ ُ
خ ْدر ِّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم :الْ َم ْه ِد ُّ
ج ْب َه ِة أَ ْق َنى األَن ِ
ني))[[[.
ض ِق ْسطًا َوعَدْ الً ك ََم ُملِ َئ ْ
ْف َيْألُ األَ ْر َ
ت َج ْو ًرا َوظُل ًْم َيْلِكُ َس ْب َع ِس ِن َ
الْ َ
ٍ
أرسطي من الشكل األول ،يدل معنى الحديث عىل:
وبقياس
بعبار ٍة أخرى منطق ّي ٍة
ٍّ
(أ َّن الذي يصيل عيىس ابن مريم خلفه ،م َّنا)
ى ِم ِّني)
(والْ َم ْه ِد ُّ
املهدي الذي يصيل عيىس ابن مريم خلفه)
إذن (
ُّ
وبتدرج البحث شيئاً فشيئاً ،هنا أحاديثُ تذكر ترصيحاً ال تلميحاً ،بأ َّن اإلمام الذي يصيل
خلفه عيىس ابن مريم ،هو املهدي املنتظر(( :أخرج أبو نعيم عن أىب سعيد (رض) قال :قال
السال ُم فيقول أمريهم
رسول الله َّ
وسلَّ َم :ينزل عيىس ابن مريم َعلَيّْ ِہ َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ٍ
بعض أمراء تكرم ًة لهذه األمة))[[[.
صل بنا ،فيقول :أال وإنَّ بعضكم عىل
املهدي :تعال ِّ
[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني ،تحقيق :ش َعيب األرنؤوط :أول كتب المهدي :ج ،6ص.342 :
رقم الحديث ..4285 :وعلق عليه المحقق ش َعيب األرنؤوط قائالً(( :جيد بهذا اللفظ ،سهل بن تمام بن بزيع  -وإن
كان ضعيفاً  -متابع  -وعمران القطان  -حسن الحديث ،وقد روي حديثه هذا من وجه آخر حسن في المتابعات.
وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في (العلل المتناهية) ( 861 /2 )1443ثم قال :ال بأس به .وج َّود إسناده ابن قيم
الجوزية في (المنار المنيف) ص .144 :وصححه الحاكم  ،557 /4لكن تعقبه الذهبي بقوله :عمران ضعيف .قلنا:
القول قول من ق َّوى هذا الحديث ،ألن عمران لم ينفرد به .وأخرجه الطبراني في (غريب الحديث)  191 /2من طريق
عفان بن مسلم .والحاكم  557 /4من طريق عمرو بن عاصم الكالبي ،كالهما عن عمران القطان ،بهذا اإلسناد.
وأخرجه أحمد ( )11130وأبو يعلى ( )1128وابن حبان ( )6826من طريق مطر بن طهمان الوراق ،عن أبي الصديق
الناجي ،عن أبي سعيد الخدري .وهذا إسناد حسن في المتابعات .وأخرجه أحمد ( )11163وابن ماجه ()4083
والترمذي ( )2382من طريق زيد بن الحواري العمي ،عن أبي الصديق ،عن أبي سعيد)) .ينظر :سنن أبي داود :هامش
تعليق ش َعيب األرنؤوط :ج ،6ص.344 - 342
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي في أخبار ال َم ْه ِدي :ص.81 :

وعلَّق محقق كتاب (العرف الوردي) أبو يعلى البيضاوي قال :والحديث أخرجه الكنجي في (البيان) (ص86 :
رقم )33من طريق أبي نعيم ،ويشهد له حديث جابر في (صحيح مسلم) ( )156بلفظ( :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون
صل لنا ،فيقول :ال
السال ُم فيقول أميرهم :تعال ِّ
على الحق ،ظاهرين إلى يوم القيامة قال :فينزل عيسى ابن مريم َعلَيّْ ِہ َّ
إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه األمة) صحيح مسلم ،ج ،1ص ،137 :رقم الحديث ،156 :كتاب اإليمان،
وسلَّ َم.
باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
انتهى كالم محقق كتاب العرف الوردي ،ينظر :ص.82 - 81 :
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صححه األلباين يف سلسلته الصحيحة [[[.وقال بعد ما ينقل الحديث الذي رواه مسلم يف
صحيحه باملضمون نفسه وقريباً من اللفظ نفسه ،ومل يذكر فيه اسم املهدي املنتظر قال:
مفس لها))[[[ .وهناك من يبادر
((فاألمري يف هذه الرواية هو املهدي يف حديث الرتجمة وهو ِّ
إىل إنكار األحاديث الصحيحة الواردة يف خروج املهدي يف آخر الزمان ،وي ّدعي بكل جرأ ٍة
أنها موضوع ٌة وخرافةٌ!! ويسفّه أقوال العلامء الذين قالوا بصحتها ،وأ َّن هذا األسلوب قد
يؤدي بهم إىل إنكار أحاديث نزول عيىس عليه الصالة والسالم أيضاً ،مع كونها متواتر ًة[[[!
تبقى املقدمة األخرية التي جرت العادة أ ْن تكون يف البداية ،وهي أقوال التفاسري
ِّلسا َع ِة ف ََل
واألحاديث والشواهد التي تدل وتثبت أ َّن هذه اآلية موضع البحث ﴿ َوإِنَّهُ لَ ِع ٞ
لم ل َّ
ص ٌ
يم﴾[[[ ،يجب أ ْن تدل عىل نزول عيىس ابن مريم قبل يوم
تنَّ ِب َها َوٱتَّ ِب ُعونِ ۚ َٰه َذا ِ َٰ
ط ُّمس َت ِق ٌ
تَ َ ُ
القيامة ،يك تصبح النتيجة املتقدمة املذكورة آنفاً (عيىس ابن مريم النبي يصيل خلف اإلمام
املهدي املنتظر) تصبح ذاتَ قيم ٍة .وقيمتها تتبني لنا وتفيدنا يف إثبات أ َّن اآلية تدل عىل شأنٍ
أو عالم ٍة أو ٍ
رشط من عالمات املهدي املنتظر .فقد جاء ((عن ابن َع َّب ٍ
صلﮯ
اسَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َّ
ِّلسا َع ِة) ق َ
َال :نزول عيىس ابن مريم من قبل يوم
وسلَّ َم ِ
ف قَ ْولِ ِهَ ( :وإِنَّهُ لَ ِع ٞ
آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
لم ل َّ
القيامة))[[[ ،وتعليق املحقق شعيب األرنؤوط مه ٌّم ال بأس أ ْن يُعتنى به[[[.
وابن القيم صحح اإلسناد في المنار المنيف جاء بالسند وقال :وهذا إسناد جيد .ينظر :المنار المنيف البن القيم
الجوزية :ص.148 :
وقال الشيخ األلباني في (الصحيحة) ( :)2236وهو كما قال ابن القيم رحمه الله فإ َّن رجاله كلهم ثقات من رجال أبي
داود ،وأكمل األلباني قائالً :وأقره الشيخ العباد في رسالته في (المهدي) المنشورة في العدد األول من السنة الثانية عشرة
أعل باالنقطاع بين وهب بن منبه وجابر .ثم ساق األلباني كالماً طويالً
من مجلة الجامعة اإلسالمية (ص .)304 :وقد َّ
يثبت فيه سماع وهب منه .انتهى كالم األلباني .األلباني ،ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،5ص.279 :
[[[  -ظ :األلباني ،ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،5ص .276 :رقم الصحيحة.2236 :
[[[  -المصدر نفسه :ج ،5ص.278 :
[[[  -ظ :األلباني ،ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،5ص.278 :
[[[  -الزخرف.61 :
[[[  -صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان :ج ،15ص ،228 :رقم الحديث .6817 :باب :ذكر البيان بأ َّن نزول عيسى
السا َع ِة.
ابن َم ْريَ َم ِم ْن أَ ْع َلمِ َّ
ٌ
صدوق حس ُن الحديث ،وباقي رجاله من رجال الصحيح .وأخرجه
[[[  -قال المحقق شعيب األرنؤوط( :عاصم)
مطوالً الطبراني ( )12740عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان األنماطي ،عن هشام بن عمار ،بهذا اإلسناد .وأخرجه
كذلك أحمد  ،318 - 317 /1عن هاشم بن القاسم ،عن شيبان بن عبد الرحمن ،به .وأورده الهيثمي في (المجمع)
 104 /7ونسبه إلى أحمد والطبراني ،وقال :وفيه عاصم ابن بهدلة ،وث َّقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ ،وبقية رجاله
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بلحاظ السياق القرآين لآليات التي سبقت هذه اآلية ،مع األحاديث التي نصت وخصصت
اآلية ،تكون اآلية فعالً تدل عىل نزول عيىس النبي يف آخر الزمان ،وهذا النزول عالم ٌة من
ب ٱب ُن َمريَ َم َمث ًَل إِ َذا قَو ُمكَ ِمنهُ
عالمات قرب الساعة ،واآليات الكرمية هيَ ﴿ :ول ََّم ُ ِ
ض َ
دَلۚ بَل هُم قَو ٌم خ ِ
يَ ِ
ضبُو ُه لَكَ إِ َّل َج َ
َص ُمونَ  ٥٨إِن
صدُّ ونَ َ ٥٧وقَالُ ٓواْ َءأَٰلِ َه ُت َنا َ
خريٌ أَم ُه َوۚ َما َ َ
ُه َو ِإ َّل عَبدٌ َأن َعم َنا َعلَي ِه َو َج َعل َٰنهُ َمث َٗل ِّل َب ِن ٓي ِإ َٰٓ
ف ٱألَ ِ
رض
رس ِء َ
ج َعل َنا ِمنكُم َّم َٰلٓ ِئكَ ٗة ِ
يل َ ٥٩ولَو نَشَ آ ُء َل َ
ص ٞ
يم﴾[[[ فقد جاء يف
تنَّ ِب َها َوٱتَّ ِب ُعونِ ۚ َٰه َذا ِ َٰ
ط ُّمس َت ِق ٌ
َيخلُفُونَ َ ٦٠و ِإنَّهُ لَ ِع ٌ
لم ل َّ
ِّلسا َع ِة ف ََل تَ َ ُ
وسلَّ َم قال لقريش:
سبب نزول اآلية ((عن ابن عباس ،أ َّن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ت ُق َريْ ٌ
َي َو َقدْ َعلِ َم ْ
ش ُق َريْ ٍ
صا َرى تَ ْع ُبدُ
ش أَنَّ ال َّن َ
ش ،إِنَّهُ لَ ْي َ
س أَ َحدٌ يُ ْع َبدُ ِم ْن دُونِ الل ِه ِفي ِه خ ْ ٌ
يَا َم ْع َ َ
يس ابْ َن َم ْريَ َمَ ،و َما تَق ُ
يس كَانَ نَ ِب ًّيا َو َع ْبدً ا
ح َّمدُ َ ،أل َْس َ
ُول ِ
ح َّم ٍدَ ،فقَالُوا :يَا ُم َ
ف ُم َ
ت تَ ْز ُع ُم َأنَّ ِع َ
ِع َ
صا ِدقًاَ ،فإِنَّ آلِ َه َت ُه ْم لَك ََم تَقُولُونَ  .ق َ
َالَ :فأَنْ َز َل اللهُ َع َّز َو َج َّل:
َئ كُ ْن َ
حاَ ،فل ِ ْ
ت َ
ِم ْن ِع َبا ِد الل ِه َ
صالِ ً
َال :يَ ِ
ْتَ :ما يَ ِ
ب ٱب ُن َمريَ َم َمث ًَل إِ َذا قَو ُمكَ ِمنهُ يَ ِ
صدُّ ونَ ؟ ق َ
صدُّ ونَ ) ق َ
جونَ ،
َالُ :قل ُ
( َول ََّم ُ ِ
ض ُّ
ض َ
ِّلسا َع ِة) ق َ
السال ُم َق ْب َل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة))[[[.
َالُ :ه َو ُ
خ ُر ُ
( َوإِنَّهُ لَ ِع ٌ
وج ِع َ
يس ابْنِ َم ْريَ َم َعلَيّْ ِہ َّ
لم ل َّ

رجال الصحيح .وأخرجه الطبري في تفسيره  90 /25من طريق سفيان ،عن عاصم بن أبي النجود ،به ،موقوفا على ابن
ِّلسا َع ِة) قوالن :أحدهما
عباس .قلت [والكالم ال زال لشعيب األرنؤوط] :في هاء الكفاية في قوله تعالىَ ( :وإِنَّ ُه لَ ِعل ٌم ل َّ
السال ُم) .والثاني :أنها ترجع إلى القرآن .ويقول ابن كثيرٍ :والصحيح أن الضمير عائ ٌد
أنها ترجع إلى عيسى ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) فإ َّن السياق في ذكره ،واستبعد القول الثاني ،وقال :ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة
على عيسى ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
السال ُم ( َويَ ْو َم الْ ِقيَا َمةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كما قال تبارك وتعالىَ ( :وإ ْن م ْن أ ْهلِ الْكتَ ِ
اب إ َّل لَيُ ْؤم َن َّن ِبه قَبْ َل َم ْوته) أي قبل موت عيسى َعلَيّْہ َّ
ِّلسا َع ِة) أي :آي ٌة للساعة خروج عيسى ابن
يَكُو ُن َعلَ ْي ِه ْم شَ هِيدا ً) ثم قال :ويؤيد هذا المعنى القراءة األخرى ( َوإِنَّ ُه لَ ِعل ٌم ل َّ
السال ُم) قبل يوم القيامة ،قال :وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك ،وعكرمة،
مريم ( َعلَيّْ ِہ َّ
وسلَّ َم أنه
والحسن ،وقتادة ،والضحاك ،وغيرهم ،قال :وقد تواترت األحاديث عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
السال ُم) قبل يوم القيامة إماماً عادالً وحكماً مقسطاً .ينظر تعليق محقق صحيح
أخبر بنزول عيسى ابن مريم ( َعلَيّْ ِہ َّ
السا َع ِة.
ابن حبان شعيب األرنؤوط :ج ،15ص .229 - 228 :باب :ذكر البيان بأ َّن نزول عيسى ابن َم ْريَ َم ِم ْن أَ ْع َلمِ َّ
[[[  -الزخرف.61 - 57 :

[[[  -مسند اإلمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) :ج ،5ص .86 - 85 :وقال محقق الكتاب شعيب األرنؤوط :إسناده
حسن ،رجاله ثقات رجال الصحيح غير عاصم.
وكذا استشهد به السيوطي ،جالل الدين ،في الدر المنثور ،فقال السيوطي :أخرجه أحمد وابن أبي حاتم ،وابن
مردويه ،والطبراني في المعجم الكبير :ج ،12ص ،153 :رقم الحديث .12572 :ينظر :الدر المنثور في التفسير
بالمأثور :ج ،7ص.385 :
وينظر :المزيني خالد بن سليمان ،المحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية
ودراية :ج ،2ص.865 :
ْبل ب ُن هَا ِدي ال َه ْمدَاني (ت 1422هـ) ،الصحيح المسند من أسباب النزول :ص.180 :
وينظر :الواد ِع ُّيُ ،مق ُ

140

المهدي المنتظر f

ونقل السيوطي أقوال العلامء واملفرسين القائلني بخروج عيىس قبل القيامة حتامً ،يف
ٍ
تخريجات من طرقٍ
هذه اآلية ،عن طريق عبد بن حميد (ت 249هـ) .مثانية إىل عرشة
ِّلسا َع ِة) قال :خروج عيىس قبل يوم
متع ّدد ٍة(( :عن ابن عباس (رض) يف قوله ( َوإِنَّهُ َل ِع ٌ
لم ل َّ

القيامة))[[[.

ِّلسا َع ِة) قال :خروج عيىس
وأخرج عبد بن حميد ،عن أيب هريرة (رض) ( َوإِنَّهُ لَ ِع ٌ
لم ل َّ
ميكث يف األرض أربعني سنةً ،تكون تلك األربعون أربع سنني يحج ويعتمر .وأخرج عبد
ٍ
ِّلسا َع ِة) قال :آي ٌة للساعة خروج عيىس
بن حميد وابن جريرٍ ،عن
مجاهد (رض) ( َو ِإنَّهُ َل ِع ٌ
لم ل َّ

لم
ابن مريم قبل يوم القيامة .وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ،عن الحسن (رض) ( َوإِنَّهُ لَ ِع ٌ
ِّلسا َع ِة) قال :آي ٌة للساعة خروج عيىس ابن مريم قبل يوم القيامة ،وأخرج ابن جرير من طرقٍ ،
ل َّ
ِّلسا َع ِة) قال :نزول عيىس[[[.
عن ابن عباس ريض الله عنهام ( َو ِإنَّهُ َل ِع ٌ
لم ل َّ
السال ُم يُعلم
ويف غريب القرآن البن قتيبة(( :إِنَّهُ لَ ِع ٌ
ِّلسا َع ِة) أي نزول املسيح َعلَيّْ ِہ َّ
لم ل َّ
لسا َع ِة فإنَّه يعني العالمة والدليل)[[[ .وكذلك (أخرج
به قرب الساعة ومن قرأ :لَ ِعلْ ٌم لِ َّ
ِّلسا َع ِة)) قال :نزول
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير ،عن قتادة (رض) ( َو إِنَّهُ لَ ِع ٌ
لم ل َّ
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ج ،7ص.387 - 386 :

[[[  -المصدر نفسه :ج ،7ص .387 - 386 :وأخرجه السيوطي أيضاً في كتابه اإلكليل في استنباط التنزيل :ص.233 :
وينظر :مصنف ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد الله بن محمد( ،ت 235هـ) المصنف في األحاديث واآلثار :ج ،6ص.339 :
ِّلسا َع ِة) قال:
وأخرجه النيسابوري(( :عن ابن عباس (رض) عن النبي َّ
وسلَّ َمَ ( :وإِنَّ ُه لَ ِعل ٌم ل َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
خروج عيسى قبل يوم القيامة)) المستدرك على الصحيحين :ج ،2ص ،278 :رقم الحديث .3003 :من كتاب قراءات
وسلَّ َم .وقال الحاكم :هذا حديثٌ
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،وتعليق الذهبي قال:
النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُ
صحيح.
ٌ
أب أو بإحيائه
لسا َع ِة أي إنه بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير ٍ
وكذا أيضاً :اآللوسي ،في روح المعاني قال(( :لَ ِعلْ ٌم لِ َّ
الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة من األمور الواقعة في الساعة)) :ج ،13ص.94 :
وينظر :كتاب كلمات القرآن ،الشيخ محمد غازي الدروبي ،وهو من الطالب القدامى للشيخ المحدث محمد ناصر
الدين األلباني عندما كان في دمشق .واعتمد في تفسير كلمات القرآن على األحاديث الصحيحة على وفق منهج أهل
السنة والجماعة 20 /20 .ترقيم المكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العاشر.
وكذا ينظر :معاني القرآن للنحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد (ت 338هـ) :ج ،6ص.381 - 380 :
[[[  -ابن قتيبة الدينوري ،أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276هـ) ،غريب القرآن البن قتيبة :ص.345 :
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عيىس عل ٌم للساعة ،وناس يقولون :القرآن عل ٌم للساعة))[[[.
لكن األكرث يرجح القول األول –أي نزول عيىس  -وهو كذلك املرجح أكيدا ً ،ألن
((الضمري الذي يف َوإِنَّ ُه يف معناه قوالن :مذهب ابن عباس وأيب هريرة وأيب مالك ومجاهد
السال ُم واملعنى :لنزوله ،والقول اآلخر ،وهو قول الحسن،
والضحاك أ َّن الضمري لعيىس َعلَ ّيْ ِہ َّ
كتاب بعده ،والقول األول أبني
أ َّن الضمري للقرآن أي وإ َّن القرآن لعل ٌم للساعة ألنه ال ينزل
ٌ
السال ُم رفعت املحنة
وعليه أكرث الناس ،وقد قيل :يف هذا ٌ
دليل عىل أنَّه إذا نزل عيىس َعلَيّْ ِہ َّ
ومل تقبل من أحد توبة))[[[ .لك َّن املعنى املتبادر والراجح هو الرأي األول ،أي مبعنى أ ّن
السال ُم) أو نزوله.
الضمري يعود عىل عيىس ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ي َّٰ
حونَ ﴾[[[.
ف ٱل َّزبُو ِر ِمن بَع ِد ٱل ِّذك ِر أَنَّ ٱألَ َ
اآلية السابعةَ ﴿ :ولَقَد كَ َتب َنا ِ
ٱلصلِ ُ
رض يَ ِرثُ َها ِع َبا ِد َ
هذا الوعد اإللهي بوراثة األرض ،ميكن أ ْن يدل عىل أث ٍر أو فيه إشار ٌة متأول ٌة إىل املهدي
املنتظر ،وهو أنه بتعبري األحاديث الواردة ،ميلك األرض هو واملؤمنون الذين معه يف
آخر الزمان ،وميأل األرض قسطاً وعدالً ،وهي مطلق األرض بتعبري اآلية وبتعبري األحاديث
النبويّة ،لك َّن اآلية ال ترصح بحد ذاتها عىل شخص املهدي املنتظر ،أو أنه ُول َد ،أو سيُولَ ُد
يف آخر الزمان ،واملهم أنها تتال َءم مع معنى األحاديث املرصحة بأ َّن املهدي املنتظر
سيملك األرض ومن عليها ،وإ َّن األحاديث املذكورة تفرس معنى اآلية املشار إليها ،وإنَّه
ج َمع عليه بني املسلمني
يحكم األرض ،ويقسم املال بالسوية ،إذ قرأنا مرارا ً الحديث امل ُ ْ
ال يَ ْو ٌم لَ َب َع َ
وسلَّ َم ق َ
ال
ث اللَّهُ َر ُج ً
َال :لَ ْو ل َْم يَ ْب َق ِم َن الدَّ ْه ِر إِ َّ
(( َعنِ النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ت َج ْو ًرا))[[[.
ِم ْن أَ ْهلِ بيتي َيْل ُؤهَا عَدْ الً ك ََم ُم ِل َئ ْ
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ج ،7ص .387 - 386 :وكذا نقل هذا الرأي:
الجصاص ،أبو بكر الرازي الحنفي (ت 370هـ) ،أحكام القرآن :ج ،3ص.514 :
[[[  -النحاس ،أبو جعفر المرادي النحوي (ت 338هـ) ،إعراب القرآن :ج ،4ص.78 :
وينظر :السمين الحلبي ،أبو العباس شهاب الدين ،الدر المصون في علم الكتاب المكنون :ص.5114 :
وينظر :اإلبيارى ،إبراهيم ،الموسوعة القرآنية :ج ،4ص.399 :
[[[  -األنبياء.105 :
[[[  -سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني (المتوفى275 :هـ) :أول كتب المهدي :ج ،6ص ،341 :رقم
الحديث .4283 :صححه محقق كتاب السنن ش َعيب األرنؤوط في الهامش قال( :إسناده صحيح .وقال العالمة
العظيم آبادي :سنده حسن قوي) .صححه األلباني قال :صحيح .في سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،4ص.41 :
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ٌ
أقوال ،أوضحها أ َّن كلمة (األرض) تطلق عىل مجموع
وجاء يف تفسري معنى األرض
خاص ٌة يف األمر ،ومع أ َّن بعضهم احتمل أ ْن يكون
الكرة األرضية ،إالّ أ ْن تكون هناك قرين ٌة
ّ
كل األرض يف القيامة ،إالّ أ َّن ظاهر كلمة األرض عندما تذكر مطلقاً تعني أرض
املراد وراثة ِّ
هذا العامل[[[.
فاملراد من (األرض) أرض الدنيا فإنٍّه سبحانه وتعاىل سيورثها املؤمنني يف الدنيا
وهو قول ال َكلْبي وابن عباس يف بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانهَ ﴿ :وعَدَ
ٱل َّلهُ ٱ َّل ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
رض﴾[[[ وقوله تعاىل:
ٰت َل َيس َتخ ِل َف َّن ُهم ِ
ٱلص ِل َ
ِ ِ ِ [[[
﴿ق َ
رض ِل َّل ِه ُيو ِرثُ َها َمن َيشَ آ ُء ِمن ع َباده﴾
ٱصب ٓواْ ِإنَّ ٱألَ َ
وس ِلقَو ِم ِه ٱس َت ِعي ُنواْ بِٱل َّل ِه َو ِ ُ
َال ُم َ ٰ
وثالثها :هي األرض املقدسة يرثها الصالحون ،ودليله قوله تعاىلَ ﴿ :وأَو َرث َنا ٱلقَو َم

ش َق ٱألَ ِ
رض َو َم َٰغ ِربَ َها ٱلَّ ِتي بَٰ َرك َنا ِفي َها﴾[[[ ثم يف اآلخرة يورثها
ٱ َّل ِذي َن كَانُواْ يُس َتض َعفُونَ َم َٰ ِ
ٍ
السال ُم)[[[.
محمد َّ
أ ّمة
وسلَّ َم عند نزول عيىس ابن مريم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
أرض مخصوص ٌة بالربكة أو املقدسة
والخالف ،هل األرض تشمل األرض كلها أو أنها
ٌ
كام ذُكر .والخالف ال يؤثر يف املعنى وهو التمكني للعباد الصالحني يف األرض التي
كانوا يستضعفون فيها ،أو األرض عىل عموم الداللة وأ َّن هؤالء العباد الصالحني ال ب َّد أن
السال ُم).
ري ،وهنا يرتبط معنى األرض بشخص اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
يكون لهم أم ٌ
السال ُم) وقد سمي رصاح ًة بهذا االسم يف
والظاهر أ َّن املراد بالزبور كتاب داود ( َعلَيّْ ِہ َّ
قوله تعاىل﴿ َو َءاتَي َنا دَا ُو َد َزبُو ٗرا﴾[[[ [[[ʦويف كتاب مزاميز دا ُود (ال ّزبور) جاء يف املزمور (:)37
((ألن عاميل الرش يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون األرض  ...أما الودعاء فريثون
األرض ويتلذذون يف كرثة السالمة  ...ألن املباركني منه يرثون األرض وامللعونني منه
يقطعون  ...ألن الرب يحب الحق وال يتخىل عن أتقيائه إىل األبد يحفظون أما نسل األرشار

[[[  -الشيرازي ،ناصر مكارم ،تفسير األمثل ،ج ،10ص.159 :
[[[  -النور.55 :
[[[  -األعراف.128 :
[[[  -األعراف.137 :
[[[  -ظ :الفخر الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب :ج ،22ص.129 :
[[[  -النساء.163 :
[[[  -ظ :الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان :ج ،14ص ،331تفسير سورة األنبياء ،اآلية.105 :
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فينقطع .الصديقون يرثون األرض ويسكنونها إىل األبد))[[[ .وهذه التعابري تنطبق مع ما جا َء
رض َي ِرثُ َها
ف ٱل َّز ُبو ِر ِمن َبع ِد ٱل ِّذك ِر أَنَّ ٱألَ َ
يف القرآن الكريم اآلية (محل البحث) ﴿ َولَقَد كَ َتب َنا ِ
[[[
ي َّٰ
حونَ ﴾
ٱلصلِ ُ
ِع َبا ِد َ
ويف نظرية وراثة األرض يف القرآن الكريم ،ذكر الفخر الرازي أيضاً ،أنه تعاىل كتب يف
ف ٱل َّزبُو ِر ِمن بَع ِد
الزبور أ َّن محمدا ً خاتم النبيني وأ َّن أمته خري األمم قال تعاىلَ ﴿ :ولَقَد كَ َتب َنا ِ
ي َّٰ
حونَ ﴾[[[ وهم محم ٌد وأ ّمته[[[ .أو يعني عامة املؤمنني،
ٱل ِّذك ِر أَنَّ ٱألَ َ
ٱلصلِ ُ
رض يَ ِرثُ َها ِع َبا ِد َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
أو الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغاربها أو أمة محمد َّ

(صلﮯ آللُہ
َّ
وسلَّ َم[[[ .وعىل أقل التقادير ،والقدر املتيقن أ َّن املهدي املنتظر من أمة محمد
َ
سيصل
ِّ
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) وهو من العباد الصالحني الذين يرثون األرض ،بل هو إمامهم الذي
عيىس النبي خلفه.
ويلحظ يف ألفاظ هذه اآلية واآليات القرآنيّة التي ذكرت وراثة األرض ،فامللفت
للنظر العلمي فيها ،هو حتمية تحقق الوعد اإللهي بوراثة األرض للعباد الصالحني
عم حتمه وقضاه لعباده الصالحني ،من السعادة يف الدنيا واآلخرة،
((يقول تعاىل مخربا ً َّ
رض لِلَّ ِه ُيو ِرثُ َها َمن َيشَ آ ُء ِمن
ووراثة األرض يف الدنيا واآلخرة ،كقوله تعاىل﴿ :إِنَّ ٱألَ َ
ح َي ٰو ِة ٱلدُّ ن َيا َويَو َم
ِع َبا ِد ِه َوٱل َٰع ِق َب ُة لِل ُم َّت ِق َ
ف ٱل َ
ص ُر ُسلَ َنا َوٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِ
ني﴾[[[ وقال﴿ :إِنَّا لَ َنن ُ ُ
يَقُو ُم ٱألَش َٰهدُ ﴾[[[ وقالَ ﴿ :وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف
ٱلصلِ َ
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱألَ ِ
َض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم
رض ك ََم ٱس َتخل َ
َف ٱلَّ ِذي َن ِمن قَبلِهِم َولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
مكتوب مسطو ٌر يف الكتب الرشعية والقدرية
ِّمن َبع ِد خَو ِفهِم أَم ٗنا﴾[[[ وأخرب تعاىل أ َّن هذا
ٌ
[[[  -المزمور.37 :
[[[  -األنبياء.105 :
[[[  -األنبياء.105 :
[[[  -ظ :الفخر الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب ،ج ،20ص  .356وينظر :الزمخشري ،أبو القاسم ،تفسير الكشاف:
ج ،2ص .629
[[[  -ظ :تفسير البيضاوي ،ج ،4ص.111
[[[  -األعراف.128 :
[[[  -غافر.51 :
[[[  -النور.55 :
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ف ٱل َّزبُو ِر ِمن بَع ِد ٱل ِّذكرِ))[[[.
فهو كائ ٌن ال محالة ،ولهذا قال تعاىلَ :ولَقَد كَ َتب َنا ِ
داللة اإلرادة اإللهيّة عىل الحتميّة :أراد الله سبحانه وتعاىل أ ْن مي َّن عىل املستضعفني
ف ٱألَ ِ
رض َونَج َعلَ ُهم أَ ِئَّ ٗة
بوراثة األرض لقوله تعاىلَ ﴿ :ونُرِيدُ أَن نَّ ُ َّن َع َل ٱلَّ ِذي َن ٱس ُتض ِعفُواْ ِ
ني﴾[[[ ففي اآلية إعال ٌن إلرادة الله تعاىل بوراثة األرض عىل املستضعفني،
َونَج َعلَ ُه ُم ٱل َٰو ِرثِ َ
ومل ّا كانت اإلرادة اإللهية ال تختلف وال تتخلّف عن مراده سبحانه لقوله تعاىل﴿ :إِنَّ َآ
أَم ُرهُ إِ َذآ أَ َرا َد شَ ئئاً أَن يَق َ
ُول لَهُ كُن َف َيكُونُ ﴾[[[ فوراثة األرض للعباد الصالحني املذكورين يف
اآلية ( )105من سورة األنبياء ،هي حتمية الوقوع ال محالة .وكذلك ما تض َّمن الوعد اإللهي
بوراثة األرض ﴿ َوعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
رض ك ََم
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
َف ٱ َّل ِذي َن ِمن قَبلِهِم﴾[[[ فمن حيث الوعد اإللهي صار تحققها من الحتم املقطوع
ٱس َتخل َ
كث
بوقوعه ،ألنه سبحانه ال يخلف وعده لقوله تعاىلَ ﴿ :وعدَ ٱللَّ ِه َل يُخلِ ُ
ف ٱللَّهُ َوعدَ هُ َولَٰ ِك َّن أَ َ َ
اس َل يَعلَ ُمونَ ﴾[[[ فوعده سبحانه صاد ٌر عن حكمته وإرادته املطلقة؛ فال ب َّد من وقوع
ٱل َّن ِ
وعده سبحانه[[[.
فست بحسب
ومع أ َّن أغلب التفاسري يف اآلية ( َونَج َعلَ ُهم أَ ِئَّ ٗة َونَج َعلَ ُه ُم ٱل َٰو ِرثِ َ
ني) ّ
سياق اآليات وسبب نزولها ،ببني إرسائيل ألنهم كانوا مستضعفني لدى فرعون وهامان،
إال أ َّن خصوص املورد ال يخصص الوارد ،والعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب،
فيبقى عموم اللفظ يشمل عدة مصاديق ،ولعل املصداق األوضح واألكمل لآلية الكرمية
املهدي املنتظر هو وأصحابه املؤمنون
يف آخر الزمان ،عندما ميلك األرض ويحكم
ّ
رجل من أهل بيت النبي
ٌ
ويقسم املال بالسوية ،فال تذهب الدنيا حتى ميلك العرب
يواطئ اسمه اسم النبي ،وأنَّه ميلك سبع سنني ،وميأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت
[[[  -تفسير بن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،5ص .384 :وللمزيد عن حتمية وراثة
األرض ،يراجع كتاب وراثة األرض في القرآن الكريم والكتب السماوية ،د .نور مهدي الساعدي ،ص.126 - 117 :
[[[  -القصص.5 :
[[[  -يس.82 :
[[[  -النور.55 :
[[[  -الروم.6 :
[[[  -ظ :الساعدي ،د .نور مهدي ،وراثة األرض في القرآن الكريم والكتب السماويّة :ص .122 - 121 :وللمزيد عن
حتم ّية وراثة األرض ،يراجع كتاب وراثة األرض في القرآن الكريم والكتب السماويّة ،د .نور مهدي الساعدي :ص:
.126 - 117
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ظلامً وجورا ً ،ويكون عىل الناس إما ٌم ال يع ُّد لهم الدراهم ولكن يحثو ،فاآلية باقية ح َّي ٌة ال
متوت وإ ْن مات القوم الذين نزلت فيهم.
ويلحظ أ َّن كل اآليات واألحاديث الواردة يف الباب ،تؤكد عىل حقيق ٍة ظاهر ٍة ،وهي
حاجة األرض عند فساد الزمان إىل قياد ٍة رشيد ٍة عادل ٍة ،تحقق العدل وتعيد األمور إىل نصابها
إلمام
وتردع الظاملني وتنترص للمظلومني ،وهذه املعاين تتحقق عن طريق التمكني اإللهي
ٍ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) يظهر يف آخر الزمان ،يقود األمة يف التيه والضياع إىل
َّ
من أمة محمد
النرص والتمكني والقسط والعدل والخري ،وهذه املواصفات تتوافق وتنطبق عىل شخصية
السال ُم) ،بحسب ما جادتْ به دالالت األحاديث الرشيفة.
اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
اآلية الثامنة﴿ :قُل أَ َر َءي ُتم إِن أَص َب َح َمآ ُؤكُم غَو ٗرا َف َمن يَأتِيكُم بِ َآ ٖء َّم ِعنيِ﴾[[[.
جاء يف الحديث بخصوص اآلية يف كتاب (كفاية األثر) باب ما جاء عن عامر بن يارس
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) يف النصوص عىل األمئة االثني عرش صلوات الله
َّ
(رض) عن النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) فقلت له :يا رسول الله صىل
َّ
عليهم أجمعني ...(( :أتيت رسول الله
الله عليك إ َّن عليّاً قد جاهد يف الله حق جهاده .فقال ... :أال إنه أبو سبطي واألمئة من صلبه
يخرج الله تعاىل األمئة الراشدين ،ومنهم مهدي هذه األمة .فقلت :بأيب أنت وأمي يا رسول
يل أنَّه يخرج من صلب الحسني
الله ما هذا املهدي؟ قال :يا عامر إن الله تبارك وتعاىل عهد إ ّ
تسع ٌة ،والتاسع من ولده يغيب عنهم ،وذلك قوله ع ّز وجل ﴿قُل أَ َر َءي ُتم إِن أَص َب َح َمآ ُؤكُم غَو ٗرا
َف َمن يَأتِيكُم بِ َآ ٖء َّم ِعنيِ﴾ ،يكون له غيب ٌة طويل ٌة يرجع عنها قوم ويثبت عليها آخرون ،فإذا كان
يف آخر الزمان يخرج فيمأل الدنيا قسطاً وعدالً ويقاتل عىل التأويل كام قاتلت عىل التنزيل،
(صلﮯ
َّ
وهو َس ِم ِّيي وأشبهُ الناس يب  [[[))...الواضح هنا إذا ً هو تأويل وإخبار من رسول الله
[[[  -الملك.30 :
[[[  -أخرجه :الخزاز أبو القاسم على بن محمد الرازي (من علماء القرن الرابع) ،كفاية األثر في النص على األئمة
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) في النصوص على
َّ
االثني عشر :ص .121 :باب ما جاء عن عمار بن ياسر (رض) عن النبى
األئمة االثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
حكم الحديث :سنده حس ٌن ،ال بأس به ،لكن جاء عن طريق آخر للفضل بن شاذان النيسابوري ،نقلها في كتاب النجم
جة الغائب (عج) آلية الله الشيخ حسين الطبرسي النوري (المتوفى 1263هـ) :ج ،2ص:
الثاقب في أحوال اإلمام الح ّ
 .508قال :بسند معتبر موثوق بصدوره ،صحيح إلى ابن بكير ،وهو من أصحاب اإلجماع وقد أجمعت الطائفة على
تصحيح ما يصح منهم وابن بكير من ضمنهم ،ثقة باإلجماع ،وثقه الشيخ الطوسي .ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن
عبد الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :ص.100 - 99 :
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آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ملصداق اآلية املباركة وليس بياناً لسبب نزولها.
ولهذا الحديث شواه ُد ،منها ما أورده الشيخ الصدوق بإسناده ...(( :عن عيل بن جعفر،
عن أخيه موىس بن جعفر قلت له :ما تأويل قول الله ع ّز وجل ﴿قُل أَ َر َءي ُتم إِن أَص َب َح َمآ ُؤكُم
غَو ٗرا َف َمن َيأ ِتيكُم بِ َآ ٖء َّم ِعنيِ﴾ فقال :إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فامذا تصنعون))[[[ ،تأويل
عطش وظ ٍ
ٍ
أم ال
هذه اآلية يُشبِّه املهدي املنتظر باملاء الصالح للحياة وللبرش كافةً ،يظهر بعد
مثيل له وبعد حاج ٍة وش ّد ٍة ،فمن يأتيكم ويخلصكم من الظلم والجور غريه بإذن الله تعاىل.
وهناك العرشات من اآليات القرآنية وردت بطرقٍ عا ّم ٍة وبطرقٍ
خاص ٍة عن اإلمامية لكن ال
ّ
يسع املقام لذكرها جميعاً.

[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.360 :
الرواية معتبرة :جاءت هذه الرواية في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،على وفق نظريات الشيخ محمد آصف محسني،
إعداد وتنظيم :الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله ،ج ،2ص .187 :رقم الحديث.3 :
السال ُم) وغيبته ،وأنه الثاني عشر من األئمة.
باب ماروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
وبطريق آخر عن الكليني ،باللفظ نفسه إال أنه قال(( :إذا غاب عنكم إمامكم من يأتيكم بإمام جديد)) الكليني ،أبو
جعفر محمد بن يعقوب( ،ت 328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،14 :رقم الحديث ،340 :باب في الغيبة.
وأخرجه بنفس لفظ الكليني بطريق آخر :النعماني ،الشيخ ابن أبى زينب محمد بن إبراهيم (المتوفى حدود سنة
360هـ) في كتاب الغيبة :ص  .176رقم الحديث.17 :
وأخرجه باللفظ نفسه الطوسي ،شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن (ت  ،)406كتاب الغيبة ،ص.160 :
وأخرجه باللفظ نفسه المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) ،بحار األنوار :ج ،51ص ،151 :رقم الحديث .5 :باب
ماروي عن الكاظم صلوات الله عليه في ذلك.

الفصل الثالث

األصل الحديثي لألطروحة المهدوية
ومناقشة شبهات المستشرقين

توطئة:

ٍ
مبحث سابقٍ  ،كيف حاول املسترشقون إنكار عقيدة املهدي املنتظر
مطلب أو
ذُك َر يف
ٍ
عن طريق التشكيك مبا ورد من أحاديث عند عموم املسلمني ويف مصنفاتهم ،وزياد ًة
أو تأكيدا ً لِ َم بدأه املسترشقون يف التعامل إزاء هذه املفردة من املفردات اإلميانية ،ومن
ٍ
ألغراض مشبوه ٍة
إنكارها حتى عىل املستوى الحديثي ،تالعباً بعقائد املسلمني اإلميانية

من وراء ذلك؛ يُذكر هنا قول املسترشق دوايت دونالدسون عن بعض األحاديث الواردة
يف املهدي املنتظر ،يف كتابه (عقيدة الشيعة) يقول :بأنَّها منسوب ٌة للرسول وليست ثابتةً،
ألن الفشل الذي أصاب املسلمني يف توطيد أركان العدل ،والفشل الذي أصاب اململكة
اإلسالمية ،كان من األسباب لظهور فكرة املهدي يف آخر الزمان [[[.وتجده يؤيد ما ف َّنده ابن
خلدون (املتوىف808 :هـ) يف مقدمته (مقدمة ابن خلدون) جمي َع األحاديث الواردة بهذا
ٌ
مشكوك بها؛ لعدم ورودها يف صحيحي البخاري ومسلم ،لذا
الخصوص ،بأنَّها ضعيف ُة أو
فإ َّن عقيدة املهدي ال تدخل يف اعتقادات أهل السنة والجامعة[[[.
الجواب عىل اإلشكاالت والشبهات التي أوردها املسترشقون بهذا الخصوص ،وهو
ثبوت عقيدة املهدي املنتظر عن طريق األحاديث الرشيفة ،عاد ًة تكون أكرث تفصيالً
وأوضح داللةً ،وأسهل وأخف مؤونةً ،مام كان عليه إثبات داللة اآليات القرآنية عىل تلك
ٍ
وبألفاظ متع ّدد ٍة ،بل إنها
العقيدة املهدوية ،ألن األحاديث جاءت هنا رصيح ًة وبطرقٍ ع ّد ٍة،
متواتر ٌة عىل ما سيثبت قريباً .وقد جاء يف الحديث الرشيف (( ...عن املقدام بن َم ْعدي
وسلَّ َم أَنَّ ُه ق َ
ال إِ ِّ
ِب عن َر ُسو ِل اللَّ ِه َّ
ن أُوتِ ُ
َال :أَ َ
اب َو ِم ْثلَهُ َم َعهُ
يت الْ ِك َت َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
كَر َ
ٍ
ومصاديق ع ّدةً ،قد تؤدي إىل
دالالت
 [[[))...وكام هو معلو ٌم بأ َّن اآليات الرشيفة تحمل
َ
االختالف يف معناها بني املفرسين والعلامء ،وقد يستغلها بعضهم من املسترشقني للطعن
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.231 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.231 :
[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (توفي 275هـ) :ج ،7ص .13 :رقم الحديث ،4604 :أول كتاب
صحيح.
الس َّن ِة .قال ش َعيب األرنؤوط في هامش نفس الصفحة :إسناده
السنة ،بابِ :فى لُ ُزومِ ُّ
ٌ
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السال ُم) عندما بعث ابن عباس (رض)
أو التشكيك فيها؛ ولذلك ورد عن أمري املؤمنني ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
حم ٌل ذو وجو ٍه تقول
ملحادثة ومناقشة الخوارج ،قال له :ال تخاصمهم بالقرآن فإ َّن القرآن َّ
ويقولون ،ولكن حاججهم بالسنة فإنَّهم لن يجدوا عنها محيصاً[[[ .وعىل هذا األساس كان
الحديث النبوي شارحاً ومبيناً للقرآن الكريم ،وال ميكن االكتفاء بالنص القرآين وحده ،وإنَّ ا
نرجع إىل السنة املرشفة ملعرفة معاين كث ٍ
ري من اآليات الرشيفة ومن ث َ َّم نذهب إىل آراء

العلامء أو أمئة التفسري واللغة.

فهذا الفصل هو ملناقشة وجواب ،ما أورده بعض املسترشقني من شبهات ،تفيد بأ َّن
األحاديث بهذا املجال ُمختلَقةٌ ،موضوعةٌ ،أو ضعيفةٌ ،وال ترتقي ملستوى البحث والتحقيق،
وال ميكن االعتامد عليها إلثبات عقيد ٍة إميانيّ ٍة صحيح ٍة ،فسيكون الجواب عن ذلك ضمن
مباحثَ ع ّد ٍة.

املبحث األول :أحاديث العقيدة املهدويّة
ُ
(املهدي)
ترصيح بلفظ
أحاديث فيها
املطلب األول:
ٌ
ّ
رصح ٍة باسمه
املطلب الثاين :أحاديثُ يف
ّ
املهدي املنتظر ،غ ُ
ري م ِّ

السال ُم) لعبد الله بن العباس ،وردت في نهج البالغة ،وهو مجموع ما اختاره
[[[  -من وصية ألمير المؤمنين ( َعلَيّْ ِہ َّ
ِ
َ
السال ُم) ،شرح األستاذ الشيخ محمد عبده:
ہ
ي
ل
ع
(
طالب
أبي
بن
علي
المؤمنين
الشريف الرضي من كالم سيدنا أمير
َ ّْ َّ
ج ،3ص.136 :

المبحث األول

1

المهدوية
أحاديث العقيدة
ّ

المطلب األول:
ُ
(المهدي)
تصريح بلفظ
أحاديث فيها
ّ
ٌ

َال َر ُس ُ
َال :ق َ
ل [ابن أيب طالب] ق َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
ول اللَّ ِه َّ
الحديث األولَ (( :ع ْن َع ِ ّ
ي ِم َّنا ،أَه َْل الْ َب ْي ِ
ف لَ ْيلَ ٍة))[[[.
حهُ اللَّهُ ِ
ت ،يُ ْ
صلِ ُ
َ
وسلَّ َم :الْ َم ْه ِد ُّ
ذكر محقق السنن البن ماجه ،شعيب األرنؤوط :إسناده
ضعيف[[[ .ويُحتمل لقولهم
ٌ
ضعيف ،يقصدون به وجاء لقول البخاري يف (تاريخه الكبري) عن إبراهيم بن مح َّمد
إسناده
ٌ
بن الحنفية يف ترجمته قال( :يف إسناده نظ ٌر)[[[.
ي.
اب ُ
خ ُرو ِ
ج الْ َم ْه ِد ِّ
[[[  -سنن ابن ماجه (المتوفى273 :هـ) :ج ،5ص ،213 :رقم الحديث .4085 :أبواب الفتن :بَ ُ
وأخرجه ابن أبي شيبة (المتوفى235 :هـ) في مصنفه :ج ،7ص ،513 :رقم الحديث.37644 :
وأخرجه أحمد بن حنبل (المتوفى241 :هـ) في المسند :ج ،1ص ،444 :رقم الحديث .645 :مسند علي بن أبي طالب
رضي الله عنه.
وأخرجه البخاري (المتوفى256 :هـ) في التاريخ الكبير(( :ال َم ِ
هل البَ ِ
يت)) وقال عنهَ :و ِفي إسناده نَظَ ٌر.
ي ِم ّنا أَ َ
هد ُ
وأخرجه بن حماد (المتوفى228 :هـ) في الفتن :ج ،1ص .361 :رقم الحديث.1053 :
وأخرجه أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد الله (المتوفى430 :هـ) في كتابيه :حلية األولياء :ج ،3ص .177 :وكذلك
في كتابه :أخبار أصبهان ،أخرجه بطريقين :ج ،1ص.209 :
وأخرجه أبو عمرو الداني (المتوفى444 :هـ) في كتابه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها :ج ،5ص:
 ،1059رقم الحديث .579 :باب ما جاء في المهدي.
[[[  -تعليق شعيب األرنؤوط ،ينظر :سنن ابن ماجه ،ج ،5ص ،213 :رقم الحديث.4085 :

ح َّمد بْن َعلِ ّي بْن أَبِي
[[[  -ظ :البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،1ص .317 :ترجمة رقم .994 :ترجمة إِبْ َرا ِهيم بْن ُم َ
ب.
طَالِ ٍ
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هذا وقد درس الحديث وخ َّرجه بطرقٍ متع ّدد ٍة ،الدكتور عبد العليم البستوي (األستاذ يف
جامعة أم القرى) وع َّدها أربعة عرش طريقاً ،ودرس أسانيدها وأحوال رجالها ،فذكر الحديث
ابن عدي والذهبي يف ترجمة ياسني العجيل وذكرا عن البخاري قوله( :يف إسناده نظ ُر)
ولكن مل أجد هذه الكلمة يف ترجمة ياسني العجيل ،من التاريخ الكبري وال ذكره البخاري
مفس ومل
تضعيف الراوي ،فهو
يف كتاب الضعفاء .وكالم البخاري هذا ،ال يعني
َ
ري ّ ٍ
ٌ
جرح غ ُ
أجد من فرس وجهة نظره ،فال ميكن تضعيف الحديث من أجله وال س ًّيام وقد تبني أ َّن رجاله
ٍ
خالف
ولعل اإلمام البخاري يشري إىل ما وقع فيه من
ّ
صل.
كلهم ممن يُحتج بهم وإسناده متّ ٌ
يف رفعه ووقفه[[[ .أي الحديث ال الراوي.

وحسنه
صحيح[[[.
صحح إسناده محقق املسند ،أحمد محمد شاكر ،قال :إسناده
َّ
ٌ
السيوطي (ت 911هـ) يف كتاب (الجامع الصغري)[[[ .وحكم األلباين بصحته[[[ كام ونقل
تحسني السيوطي ،املناوي (ت 1031هـ) يف فيض القدير[[[.
ري
وصحح الحديث ابن حجر (ت 852هـ) فقال :وقع يف سنن ابن ماجه عن ياسني غ َ
منسوب فظنه بعض الحفاظ امل ُح َدثني( ،ياسني بن معاذ الزيات) فض َّعف الحديث به فلم
ٍ
يصنع شيئاً[[[.
وأخريا ً نتيجة الحكم عىل الحديث بأ َّن (إسناده حس ٌن) .فهو مرت ّد ٌد بني الصحيح
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص.156 - 155 :
[[[  -ظ :مسند أحمد ،بتحقيق أحمد محمد شاكر ،ج ،1هامش ص .444 :بطبعة دار الحديث – القاهرة ،الطبعة:
األولى1995 ،م :تعليقاً على الحديث رقم  ،645مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،الجامع الصغير 11681 /1 ،ترقيم المكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العاشر.
[[[  -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ج ،5ص،370 :
صحيحة رقم .2371 :ينظر :مشكاة المصابيح ،للتبريزي (ت 741هـ) ،محمد بن عبد الله الخطيب ،تحقيق :محمد
ناصر الدين األلباني :ج ،1ص.57 :
[[[  -ظ :المناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين ،فيض القدير شرح الجامع الصغير :ج ،6ص .278 :رقم فقرة
الشرح.9243 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص .156 :وينظر :ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،ج ،11ص.173 :
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والضعيف ،ولكن التحقيق يرجح تصحيحه لبعض الوهم الذي دخل عىل املنت من الرواة[[[.
ٍ
ُ
صلﮯ
رسول الله َّ
الخدري ،قال :قال
سعيد
الحديث الثاين :يف سنن أيب داود(( :عن أيب
ِّ
األنف ،ميألُ
ِ
األرض ِقسطْاً و َعدالً،
َ
جب َه ِة ،أَق َنى
وسلَّ َم:
ج َل ال َ
املهدي م ِّني أ ْ
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُّ
سبع سنني))[[[.
كام ُملِ َئت َج ْوراً وظُلامً ،ميلِكُ َ
ص ِ
ش ِط ُم ْسلِمٍ ،
ح ِديثٌ َ
قال الحاكم (ت 405هـ) عند إخراجه الحديثَ :هذَا َ
ح ٌ
يح َع َل َ ْ
ضعيف ومل يخرج له مسل ٌم[[[ .وبعد النظر يف رجال
جا ُه .وتعليق الذهبي :عمران
ٌ
َولَ ْم يُ ْ
خ ِر َ
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص.157 :
[[[  -أخرجه أبو داود (المتوفى275 :هـ) في سننه ،ج ،6ص ،342 :رقم الحديث.4285 :
وأخرجه الحاكم (المتوفى405 :هـ) في المستدرك ،بلفظ وطريق آخر(( :حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني ،ثنا عمرو بن عاصم الكالبي ،ثنا عمران القطان ،ثنا قتادة ،عن أبي نضرة ،عن أبي سعيد
جلَى ،يَ ْم َلُ
الَن ِ
المهدي ِم َّنا أَه َْل الْ َب ْي ِ
ت أَشَ ُّم ْ
وسلَّ َم:
(رض) قال :قال رسول الله َّ
ّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ْف أَقْ َنى أَ ْ
ت َج ْو ًرا َوظُلْ ًما ،يعيش هكذا ،وبسط يساره ،وأصبعين من يمينه المسبحة ،والِ بهام،
ْ
الَ ْر َ
ض ِق ْسطًا َو َعدْلً كَ َما ُملِئَ ْ
وعقد ثالثة)) قال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ولم يخرجاه ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص،600 :
رقم الحديث .8670 :كتاب الفتن والمالحم.
وأخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن بأربعة طرق ،وبألفاظ تنقص أو تزيد:
يدَ ،ع ْن قَتَا َدةََ ،ع ْن أَبِي نَضْ َرةََ ،ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
ح َّدث َ َنا الْ َولِيدَُ ،ع ْن َس ِع ٍ
ِيَ ،ر ِ
صلﮯ
ض َي اللَّ ُه َع ْنهَُ ،عنِ ال َّنب ِِّي َّ
يد الْ ُ
خ ْدر ِّ
َ (( - 1
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
ض َعد ًْل
ر
ال
ْ
ل
َ
م
ي
ًّا،
د
ع
ه
د
ع
ي
لَ
ا
ي
ث
ح
ال
م
ل
ا
ي
ث
ح
ي
/
ْف
ن
ال
ْ
ى
ن
ق
أ
،
ب
ج
ل
ا
َى
ل
ج
أ
المهدي
:
َال
ق
م
ل
وس
]
ه
ل
[وآ
ہ
ْ َ
آللُہ َعلَ ّيْ
َ ِينِ َ
َ َ
َ ُ ُّ ُ َ َ ْ
َ
ُ ْ
ّ ْ
َ ًْ
ت َج ْو ًرا َوظُلْ ًما)) نعيم بن حماد ،الفتن :الفقرة األولى من الحديث :ج ،364 ،1رقم الحديث .1063 :الفقرة
كَ َما ُملِئَ ْ
الثانية :ج ،1ص ،358 :رقم الحديث.1039 :
الصدِّيقِ َ ،ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
يدَ ،ر ِ
ح َّدث َ َنا الْ ُم ْعتَ ِم ُر بْ ُن ُسلَ ْي َمانََ ،عنِ الْق ِ
ض َي اللَّ ُه َع ْنهَُ ،عنِ ال َّنب ِِّي
َاسمِ بْنِ الْفَضْ لِ َ ،ع ْن أَبِي ِّ
َ (( - 2
جلَى)) كتاب الفتن :ج ،364 ،1رقم الحديث.1062 :
وسلَّ َم قال:
َّ
ّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
المهدي أَقْ َنى أَ ْ
ح َّدث َ ُه َع ْن أَبِي َس ِع ٍ
 - 3وباللفظ نفسه السابق بطريق آخر(( :ق َ
يد
َال الْ َولِيدَُ :ع ْن أَبِي َرا ِفعٍ إِ ْس َما ِع َ
يل بْنِ َرا ِفعٍَ ،ع َّم ْن َ
جلَى)) كتاب الفتن :ج ،364 ،1رقم الحديث.1064 :
ِي
الْ ُ
ّ
خ ْدر ِّ
المهدي أَقْ َنى أَ ْ
ِث بْنِ نَ ْب َهانََ ،ع ْن َع ْمرِو بْنِ ِدي َنارٍَ ،ع ْن أَبِي نَضْ َرةََ ،ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
حار ِ
ِيَ ( ،ر ِ
ح َّدث َ َنا ابْ ُن َوه ٍ
ض) َعنِ
يد الْ ُ
خ ْدر ِّ
ْبَ ،عنِ الْ َ
َ ( -4
المهدي أَقْ َنى الْ َن ِ
وسلَّ َم ق َ
ت قَبْلَ ُه ظُلْ ًما
َال:
ال َّنب ِِّي َّ
جبِينِ  /يَ ْم َلُ الْ َ ْر َ
ض َعد ًْل كَ َما ُملِئَ ْ
ّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
جلَى الْ َ
ْف ،أَ ْ
ِ
ِ
ُ
ج ٌل ِم ِّني /يَ ْمل ُُك َس ْب َع ِس ِني َن) كتاب الفتن :الفقرة األولى من الحديث :ج ،1ص،364
ر
و
ه
/
ن
ي
ن
س
ع
ب
س
ُك
ل
م
ََْ
ج ْو ًرا يَ ْ
َ ُ َ َ ُ
َو َ
رقم الحديث .1065 :الفقرة الثانية :ج ،1ص ،359 :رقم الحديث .1041 :الفقرة الثالثة :ج ،1ص ،373 :رقم الحديث:
 .1106الفقرة الرابعة :ج ،1ص ،377 :رقم الحديث.1126 :
[[[  -ظ :الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص .600 :رقم الحديث .8670 :كتاب الفتن
والمالحم.
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األسانيد تبني أ َّن مدار الحديث يف اإلسناد األول عىل عمران القطان ،وجرى اختالف أقوال
ٌ
جرح ومنها
الرجال فيه ،فمنها
تعديل ،إال أنه ت ُو ِب َع[[[ باألسانيد األخرى[[[ .وأنَّه كان من أخص
ٌ
ال َّناس بقتادة َوكَانُوا يَقُولُو َن أنَّه ميِيل إليه إِ َّل إنَّهم مل يثبتوا َعلَيْ ِه شَ يْئاً[[[ .وقد ذكر القنوجي

(ت 1307هـ) بعض ما سبق من الجرح يف عمران القطان ثم قال :ولكن ذلك كله ال ينايف
الضبط والصدق الذي عليهام مدار الصحة والقوة[[[ .وهكذا يتبني أن عمران القطان وإ ْن
كان يَهِم أحياناً ،كام قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري :صدوق يهم ،إال أنه مل يَ ِه ْم يف هذا
الحديث بشهادة غريه له[[[.

وابن قيم الجوزية (ت 751هـ) قال(( :رواه أبو داود بإسناد جيد))[[[ .وذكره السيوطي (ت
911هـ) يف الجامع الصغري بالصحة[[[ .وقال األلباين :حس ٌن[[[.
النتيجة :الحديث حس ٌن إن شاء الله تعاىل لشواهده[[[.
الحديث الثالث :يف املستدرك عىل الصحيحني عن أيب سعيد الخدري (رض) أ َّن رسول
ي يَ ْس ِقي ِه اللَّهُ الْ َغ ْي َ
ث،
الله َّ
وسلَّ َم ،قال(( :يَ ْ
خ ُر ُج ِ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ف آ ِخ ِر أُ َّم ِتي الْ َم ْه ِد ُّ
خ َّر َج حديثه،
خ َر ،ممن يصلح أ ْن يُ َ
[[[ ( -توبع) مصطلح حديثي ،و ُع ِّرف الحديث ((المتابع :بأنَّه ما وافق َرا ِويَ ُه َراوياً آ َ
فرواه عن شيخه أو من فوقه بلفظ مقارب)) الصالح ،صبحي إبراهيم ،علوم الحديث ومصطلحه :ص.241 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص.174 :
[[[  -ظ :ابن شاهين ،أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات :ص.182 :
[[[  -ظ :القنوجي ،محمد صديق حسن ،اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة :ص.121 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة :ص.174 :
[[[  -ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف :ص.144 :
[[[  -السيوطي ،جالل الدين ،الجامع الصغير وزيادته .9436 /1 ،رقم الحديث 9436 :ترقيم المكتبة الشاملة نسخة
اإلصدار العاشر.
[[[  -األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته :ج ،2ص ،1140 :رقم الحديث .6736 :وذكره
بالحسن في مشكاة المصابيح ،ج ،3ص ،1501 :رقم الحديث.5454 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة :ص.175 :
وللمزيد ،فقد أفاض البستوي بدراسة مستفيضة حول أسانيد وطرق وأحوال رجال هذا الحديث ينظر الصفحات من
كتابه :الصفحات من  166إلى .175
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ض نَ َباتَ َهاَ ،ويُ ْع ِطي ال َْم َل ِ
خر ُِج ْ
ْث ال َْم ِش َي ُة َوتَ ْعظُ ُم ْ
الُ َّم ُة ،يَ ِع ُ
الَ ْر ُ
يش َس ْب ًعا َأ ْو
َوتُ ْ
ص َ
حا ًحاَ ،وتَك ُ ُ
َ
ان))[[[ .قال الحاكم (ت 405هـ) :هذا حديثٌ
صحيح اإلسناد ،ومل يخرجاه ،ووافقه
ُ
ثَ ِ َ
صحيح[[[ وهو كام قال الذهبي ،ألن رجاله كلهم ثقاتٌ عىل رشط
الذهبي ،وتعليق الذهبي:
ٌ
صحيح كام تقدم عن
الصحيح[[[ .صححه األلباين يف سلسلته الصحيحة وقال :فهو إسنا ٌد
ٌ
خ َّرجتُها يف (الروض النضري) تحت حديث ابن
الحاكم والذهبي .وبقية الطرق والشواهد قد َ
مسعود رقم ( .[[[)647فبالنظر إىل ما تقدم من أحكام أرباب الحديث فيكون إسناده صحيحاً.
الحديث الرابع :جاء يف مسند أحمد بن حنبل ،عن أيب سعيد الخدري قال  :قال رسول
الله َّ
َص ُع ْم ُرهُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َمَ (( :يكُونُ ِم ْن أُ َّم ِتي الْ َم ْه ِد ُّ
يَ ،فإِنْ طَ َال ُع ْم ُرهُ أَ ْو ق ُ َ
ني ،أَ ْو َ
خر ُِج ْ
ض ِق ْسطًا َو َع ً
نيَ ،يْ َلُ ْ
َع َ
ض
الَ ْر ُ
الَ ْر َ
دْلَ ،وتُ ْ
ني ،أَ ْو تِ ْس َع ِس ِن َ
ين ِس ِن َ
اش َس ْب َع ِس ِن َ
ثَا َ
الس َم ُء َق ْط َرهَا))[[[.
نَ َباتَ َهاَ ،وتُ ِْط ُر َّ
أخرجه نعيم بن حامد (املتوىف228 :هـ) يف كتاب الفنت[[[ .وأخرجه ابن أيب شيبة
(ت 235هـ) يف مصنفه[[[.
وأخرجه البوصريي (املتوىف840 :هـ) يف كتاب إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد

[[[  -المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص ،601 :رقم الحديث .8673 :كتاب الفتن والمالحم.
[[[  -المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص ،601 :رقم الحديث .8673 :كتاب الفتن والمالحم.
[[[  -الشيخ أبو الفيض ال ُغ َمارِي ،أحمد بن الصدِّيق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون :ص.517 :
[[[  -ظ :األلباني ،ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة :ج ،4ص ،41 :ضمن الصحيحة رقم.1529 :
[[[  -مسند أحمد ،ج ،17ص ،310 :رقم الحديث .11212 :مسند أبي سعيد الخدري (رض).

الصدِّيقِ َ ،ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
[[[  -الحديث(( :ق َ
يد،
ج َه ِن ِّيَ ،ع ْن َزيْ ٍد الْ َع ِّم ِّيَ ،ع ْن أَبِي ِّ
َال :ث َ َنا أَبُو ُم َعا ِويَةََ ،ع ْن ُم َ
وسى الْ ُ
الصدِّيقِ َ ،ع ْن أَبِي َس ِع ٍ
صلﮯ آللُہ
يدَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َّ
ْصةََ ،ع ْن َزيْ ٍد الْ َع ِّم ِّيَ ،ع ْن أَبِي ِّ
حف َ
ح َّم ِد بْنِ َم ْر َوانََ ،ع ْن ُع َما َر َة بْنِ أَبِي َ
َو ُم َ
َعلَ ّيْ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
اني ،تِ ْس َع ِس ِني َن)) نعيم بن حماد ،كتاب الفتن ،ج ،2ص ،689 :رقم
م
ث
،
ع
ب
س
المهدي
ُك
ل
م
ي
:
َال
ق
م
ل
وس
]
ه
ل
[وآ
ہ
َ َ
َْ
ّ ََْ َ َ
الحديث.1949 :
[[[  -الحديث قال(( :أبو معاوية وابن نمير عن موسى الجهني عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي
المهدي إن طال عمره أو قصر
وسلَّ َم( :يكون في أمتي
سعيد الخدري قال  :قال رسول الله َّ
ّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
عمره يملك سبع سنين أو ثماني سنين أو تسع سنين ،فيملؤها قسطاً وعدالً كما ملئت جورا ً ،وتمطر السماء مطرها
وتخرج األرض بركتها ،قال :وتعيش أمتي في زمانه عيشاً لم تعشه قبل ذلك)) المصنف ،البن أبي شيبة :ج ،7ص:
 ،512رقم الحديث.37638 :
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العرشة[[[ .ولهذا الحديث شواه ُد[[[ ع ّد ٌة منها ،الحديث الثالث ،سالف الذكر ،والذي صححه
األلباين والذهبي[[[.
ولهذا الحديث شاه ٌد أخرجه ابن ماجه (ت 273هـ) يف السنن .بسندهَ ...(( :ع ْن أَ ِب
ِيَ ،ع ْن أَ ِب َس ِع ٍ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
ض اللَّ ُه َع ْن ُهَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َّ
يد الْ ُ
ِّ
خ ْدر ِّ
ِي َر ِ َ
الصدِّيقِ ال َّناج ِّ
وسلَّ َم ،ق َ
َص ف ََس ْب ٌع َوإِ َّل َف ِت ْس ٌع ،ف َت ْن َع ُم ِفي ِه أُ َّم ِتي نِ ْع َم ًة ل َْم
َال :يَكُونُ ِ
َ
ف أُ َّم ِتي الْ َم ْه ِد ُّ
ي إِنْ ق َّ َ
يَ ْن َع ُموا ِم ْثلَ َها ق ُّ
ض أُكُلَ َها َ
ْت ْ
وس يَقُو ُم ال َّر ُج ُل
الَ ْر ُ
َط ،تُؤ ِ
ول تَدَّ ِخ ُر م ْن ُه ْم شَ ْي ًئاَ ،وال َْم ُل يَ ْو َم ِئ ٍذ كُدُ ٌ
ي َأ ْع ِط ِنيَ ،ف َيق ُ
َف َيق ُ
خ ْذ))[[[ أخرجه الحاكم (ت 405هـ) يف املستدرك وسكت
ُولُ :
ُول :يَا َم ْه ِد ُّ
وحسنه األلباين
عنه الحاكم[[[ وأخرجه الداين (ت 444هـ) يف السنن الواردة يف الفنت[[[.
َّ
(ت 1420هـ)[[[.
وذكر البستوي ،أنه بعد دراسة رجال السند  -للحديث الرابع آنف الذكر  -دراس ًة وافيةً،
تبي أنهم كلهم ثقاتٌ ما عدا (زيدا ً ال َع ِّم ّي) وجمهور األمئة عىل تضعيفه ،إال أنه ليس شديد
ّ
صالح لالعتبار[[[.
الضعف بحيث يُرتك حديثه ،فهناك من وثقه ،بل هو
ٌ
[[[  -ظ :البوصيري ،أبو العباس شهاب الدين ،إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :ج ،8ص:
ي.
جا َء ِفي الْ َم ْه ِد ِّ
اب َما َ
 ،113رقم الحديث ،7613 :بَ ُ

صحابي آخ َر بمتنٍ يشبهه في اللفظ
[[[ ( -الشاهد) مصطلح حديثي ،تعريف(( :الشَّ ا ِهد بأنَّه ما وافق َرا ٍو روِاي ًة عن
ِّ
والمعنى جمي ًعا ،أو في المعنى فقط)) الصالح ،د .صبحي إبراهيم( ،ت1407 :هـ) ،علوم الحديث ومصطلحه :ص:
.241
[[[  -يراجع الصفحة السابقة 156 :من هذا المطلب.

ي.
اب ُ
خ ُرو ِ
ج الْ َم ْه ِد ِّ
[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،5ص ،211 :رقم الحديث .4083 :أبواب الفتن :بَ ُ

[[[  -الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص ،601 :رقم الحديث .8675 :كتاب الفتن والمالحم.
[[[  -وهو شاه ٌد آخر للحديث أعاله ،أخرجه الداني في السنن(( :حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ،حدثنا أحمد بن
ثابت ،حدثنا سعيد بن عثمان ،حدثنا نصر بن مرزوق ،حدثنا علي بن معبد ،حدثنا خالد بن سالم ،عن محمد بن
مهران البجلي ،عن عمارة بن أبي حفصة ،عن زيد العمي ،عن أبي الصديق الناجي ،عن أبي سعيد الخدري ،قال:
اني َوإِ َّل فَ ِت ْس ٌع تَ ْن َع ُم ِفي َها
وسلَّ َم :يَكُو ُن ِفي أُ َّم ِتي
قال رسول الله َّ
المهدي إِ ْن ق َّ
ّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َص َر ف ََس ْب ٌع َوإِ َّل فَثَ َم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض شَ يْئًا م ْن نَبَات َهاَ ،والْ َم ُ
ال ع ْن َد ُه ،يَقُو ُم ال َّر ُج ُل
الس َما ُء َعلَيْ ِه ْم م ْد َرا ًرا َل تَدَّخ ُر ْ
ال ْر ُ
أُ َّم ِتي نِ ْع َم ًة لَ ْم يَ ْن َع ُموا مثْلَ َها قَطُّ ،تُ ْرس ُل َّ
ي أَ ْع ِط ِني ،فَ َيق ُ
فَ َيق ُ
خذْ)) الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة
ُولُ :
ُول :يَا َم ْه ِد ُّ
وأشراطها ،ج ،5ص ،1035 :رقم الحديث .550 :باب ما جاء في المهدي.
[[[  -األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 83 /9 :ترقيم المكتبة الشاملة ،نسخة اإلصدار العاشر.
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
المختلفة :ص .179 :وللمزيد في دراسة الحديث وأحوال رجاله مراجعة المصدر نفسه الصفحات.179 - 176 :
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حيث جاء حديثٌ آخ ُر يف سنن الرتمذي ،ويف طريقه زي ٌد العمي(( :حدثنا محمد بن بشار

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا ً ال َع ِّم َي قال :سمعت أبا الصديق الناجي

صلﮯ
يحدث عن أيب سعيد الخدري قال :خشينا أ ْن يكون بعد نبينا حدثٌ فسألنا نبي الله َّ
خ ُر ُج َي ِع ُ
خ ْمساً َأ ْو َس ْبعاً َأ ْو تِ ْسعاً)
يش َ
ي َي ْ
وسلَّ َم فقال( :إِنَّ ِ
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ف أُ َّم ِتي امل َ ْه ِد َّ
َالِ :
ني) ق َ
َال :قُلْ َناَ :و َما ذ ََاك؟ ق َ
اك ق َ
َزيْ ٌد الشَّ ُّ
َالَ ( :ف َيجِ ي ُء إِلَ ْي ِه َر ُج ٌل َف َيق ُ
ي أَ ْع ِط ِني
(س ِن َ
ُول :يَا َم ْه ِد ُّ
أَ ْع ِط ِني) ق َ
حسنه الرتمذي واأللباين ،ومحقق
ح ِثي لَهُ ِ
اس َتطَا َع أَنْ يَ ْ
َالَ ( :ف َي ْ
ف ثَ ْو ِب ِه َما ْ
ح ِملَهُ ))[[[ّ .

السنن (أحمد محمد شاكر وآخرون)(( :قال أبو عيىس هذا حديث حس ٌن وقد روي من غري

وسلَّ َم وأبو الصديق الناجي اسمه بكر
وجه عن أيب سعيد عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
بن عمرو ويقال بكر بن قيس ،قال الشيخ األلباين :حس ٌن))[[[.
فتكون النتيجة :الحديث حس ٌن لشواهده[[[.
الحديث الخامس :أخرج ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) ((عن جابر قال قال رسول الله
يس ا ْب ُن َم ْر َي َمَ ،ف َيق ُ
ص ِّل
َّ
ريه ُْم املهدي :تَ َع َال َ
وسلَّ َمَ :ي ْنز ُِل ِع َ
ُول َأ ِم ُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ض ،تَكْ ِر َم َة اللَّ ِه َه ِذ ِه ْ
ِب َناَ ،ف َيق ُ
ري بَ ْع ٍ
الُ َّم َة))[[[ .وذكر ابن قيم يف (املنار
ُولَ :ل ،إِنَّ بَ ْعضَ ْ
هم أَ ِم ُ

املنيف) سنده ،بأ ْن أخرجه الحارث بن أيب أسامة يف مسنده .حيث قال :أخرجه الحارث بن

أيب أسامة يف مسنده :حدثنا إسامعيل بن عبد الكريم حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن

وسلَّ َم :وذكر الحديث.
وهب بن منب ٍه عن جاب ٍر قال :قال رسول الله َّ
ِ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وقال ابن القيم :هذا إسنا ٌد جي ٌد[[[.

وسلَّ َم:
[[[ -سنن الترمذي :ج ،4ص ،506 :رقم الحديث .2232 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
باب ما جاء في المهدي.
[[[ -سنن الترمذي :ج ،4ص ،506 :رقم الحديث .2232 :تعليق المحقق :أحمد محمد شاكر وآخرين.
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[ -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة :ص.179 :
[[[ -ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف :ص.147 :
[[[ -ظ :ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف ،ص.148 - 147 :
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وصححه األلباين قال :وهو كام قال ابن القيم ،فإ َّن رجاله كلهم ثقاتٌ من رجال أيب داود[[[.
وذكر الحديث ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ) يف كتابه (الصواعق املحرقة عىل أهل
ح َم ْرفُوعاً [[[.كذلك ذكر الحديث وأمضاه واحتج به
الرفض والضالل والزندقة) وقالَ :
ص َّ
الشيخ عبد املحسن ابن العباد يف رسائله املنشورة املعنونة (الرد عىل من كذب باألحاديث
الصحيحة الواردة يف املهدي)[[[.
ولهذا الحديث شواه ُد من أحاديث أخرى ٍ
ٍ
مختلف ،ال بأس بذكر أحدها ،منها
بلفظ
ح َّدث َ َنا بُ ْهل ُ
ُول بْ ُن
حف ٌ
ْص الْ ُ
ح َّدث َ َنا َ
ما جاء يف مسند أيب يعىل (املتوىف307 :هـ)َ (( :
انَ ،
حلْ َو ِ ُّ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
وس بْنِ ُعبَيْ َدةََ ،ع ْن أَ ِخي ِهَ ،ع ْن َجا ِبرٍ ،ق َ
صلﮯ
ول اللَّ ِه َّ
ُم َو ِّرقٍ الشَّ ا ِم ُّيَ ،ع ْن ُم َ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم َف َيق ُ
ُول
وسلَّ َمَ :ل تَ َز ُال ُأ َّم ِتي ظَا ِهرِي َن َع َل الْ َ
ح ِّق َح َّتى يَ ْنز َِل ِع َ
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ضَ .أ ْم ٌر َأكْ َر َم اللَّهُ ِب ِه َه ِذ ِه ْ
إِ َما ُم ُه ْم :تَ َقدَّ ْمَ ،ف َيق ُ
ُولَ :أنْ ُت ْم َأ َح ُّق َب ْعضُ ك ُْم ُأ َم َرا ُء َب ْع ٍ
الُ َّم َة))[[[.
[[[  -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،ج ،5ص،276 :
صحيحة رقم .2236 :قال األلباني :وهو كما قال ابن القيم ،فإ َّن رجاله كلهم ثقات من رجال أبي داود ،وقد أُ ِع َّل
رجل صدقٍ  ،والصحيفة التي يرويها عن وهب
وهب وجابرٍ ،فقال ابن معين في إسماعيل هذا :ثقةٌُ ،
باالنقطاع بين
ٍ
ٍ
وهب من جاب ٍر شيئاً .وقد تعقَّبه الحافظ المزي ،فقال في
كتاب وقع إليهم ولم يسمع
عن جابر ليست بشيء ،إنَّما هو
ٌ
ٌ
(تهذيب الكمال) :روى أبو بكر بن خزيمة (المتوفى311 :هـ) في (صحيحه) عن محمد بن يحيى عن إسماعيل ابن
صلﮯ
وهب بن منب ٍه قال :هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله وأخبرني أن النبي َّ
عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل عن
ِ
وهب بن منبه.
صحيح إلى
د
إسنا
وهذا
المزي
الحافظ
–
قال
وسلَّ َم فذكر حديثاً.
ِ
ٌ
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ٌ
قال :وفيه ر ٌّد على من قال :إنه –أي وهب  -لم يسمع من جابرٍ ،فإ َّن الشهادة على اإلثبات مقدمة على الشهادة على
النفي ،وصحيفة همام وهو (أخو وهب) عن أبي هريرة مشهور ٌة عند أهل العلم ،ووفاة أبي هريرة قبل جابر ،فكيف
ٍ
يستنكر سماعه منه ،وكانوا جميعاً في ٍ
واحد؟ وردَّه الحافظ في (تهذيب التهذيب) فقال :قلت :أما إمكان السماع
بلد
فال ريب فيه ،ولكن هذا في همام ،فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فال مالزمة بينهما ،وال يحسن االعتراض
على ابن معين بذلك اإلسناد ،فإ َّن الظاهر أن ابن معين كان يُغلِّط إسماعيل في هذه اللفظة عن وهب :سألت جابرا ً.
والصواب عنده :عن جابرٍ.
ينظر :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :ج ،5ص ،276 :صحيحة
رقم.2236 :
[[[  -ابن حجر الهيتمي ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة :ج ،2ص.475 :
[[[  -العباد ،عبد المحسن بن حمد ،كتاب الرد على من كذَّب األحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ،وأصل
الكتاب ،رسال ٌة ومقال ٌة منشور ٌة في مجلة الجامعة اإلسالم ّية بالمدينة المنورة :العدد  ،45ص.304 :
[[[  -أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي ،مسند أبي يعلى :ج ،4ص .59 :رقم الحديث.2078 :

وأخرج هذا الحديث الطبراني (ت 360هـ) ٍ
وسىَ ،و َس ِعي ُد بْ ُن أَبِي
ح َّدث َ َنا الْ ِم ْقدَا ُم ،ث َ َنا أَ َس ُد بْ ُن ُم َ
بلفظ قريب منهَ (( :
وسلَّ َم يَق ُ
َم ْريَ َم ،قَالَ  :نَا ابْ ُن لَهِي َعةََ ،ع ْن أَبِي ال ُّزبَيْرَِ ،ع ْن َجا ِبرٍ ،أَنَّ ُه َس ِم َع َر ُس َ
ُولَ :ل تَ َز ُال
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
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وس َف،
ح َم ُد بْ ُن يُ ُ
ح َيىَ ،وأَ ْ
ح َّم ُد بْ ُن يَ ْ
ح َّدث َ َنا ُم َ
الحديث السادس :يف سنن ابن ماجهَ (( :
حذَّا ِءَ ،ع ْن أَ ِب ِق َلبَةََ ،ع ْن أَ ِب أَ ْس َم َء
ق َ
ح َّدث َ َنا َع ْب ُد ال َّرزَّاقِ َع ْن ُس ْف َيا َن الثَّ ْور ِّ
ِيَ ،ع ْن خَالِ ٍد الْ َ
َالَ :
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
حب ِِّي َع ْن ث َ ْوبَانَ ،ق َ
وسلَّ َم :يَ ْق َت ِت ُل ِع ْندَ كَ ْن ِزك ُْم
َّ
ول اللَّ ِه
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ال َّر َ
خلِي َف ٍة ،ثُ َّم َل يَ ِ
شقِ ،
صريُ إىل َوا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم ،ثُ َّم تَطْل ُُع ال َّرايَ ُ
�ث َ َلثَ ٌة ،كُلُّ ُه ْم ابْ ُن َ
السو ُد ِم ْن ِق َبلِ الْ َم ْ ِ
ات ُّ
ح َفظُ ُه ،فَق َ
َالَ :فإِ َذا َرأَيْ ُت ُمو ُه َف َبا ِي ُعو ُه َولَ ْو َح ْب ًواً َع َل
َف َي ْق ُتلُونَك ُْم َق ْت ًل ل َْم يُ ْق َتلْهُ َق ْو ٌم .ث ُ َّم َذكَ َر شَ ْيئًا َل أَ ْ
ي))[[[.
جَ ،ف ِإنَّهُ َ
ال َّثلْ ِ
خ ِلي َف ُة اللَّ ِه ،الْ َم ْه ِد ُّ
ص ِ
ش ِط
ح ِديثٌ َ
أخرجه الحاكم (املتوىف405 :هـ) يف املستدرك ،وقالَ :هذَا َ
ح ٌ
يح َع َل َ ْ
الشَّ ْيخ َْيِ ،ووافقه الذهبي قال :عىل رشط البخاري ومسلمٍ [[[.
وأخرجه الحافظ أبو نعيم األصبهاين (ت 430هـ) يف كتابه ( األربعون حديثاً يف
املهدي)[[[.
وأخرجه أبو عمرو الداين (املتوىف444 :هـ) يف سننه ،بطريقٍ آخ َر ،مدا ُرهُ [[[عىل (عبد

يسى ابْ ُن َم ْريَ َم ،فَ َيق ُ
َص ِّل لَ َنا،
ُول أَ ِمي ُر ُه ْم :ت َ َق َّد ْم ف َ
ح ِّق ،ظَا ِهرِي َن إلى يَ ْومِ الْ ِق َيا َم ِة ث ُ َّم يَ ْنز ُِل ِع َ
طَائِ َف ٌة ِم ْن أُ َّم ِتي يُقَاتِلُو َن َعلَى الْ َ
ُ
ُولَ :ل ،إِ َّن بَعْضَ ُك ْم لِبَ ْع ٍ
فَيَق ُ
ض أَ ِمي ٌر ،لِيُ ْك ِر َم اللَّ ُه ه َِذ ِه الْ َّم َة )) الطبراني أبو القاسم ،المعجم األوسط :ج ،9ص،39 :
رقم الحديث.2078 :
وأخرجه الداني (المتوفى444 :هـ) في السنن ((حدثنا عبد الله بن عمرو ،حدثنا عتاب بن هارون ،قال :حدثنا الفضل
بن عبيد الله ،قال :حدثنا يحيى بن زكريا بن حيويه النيسابوري ،قال :حدثنا محمد بن يحيى ،عن [ص ]1237 :محمد
وسلَّ َمَ :ل
بن مسلمة ،عن أبي الواصل بن عبيد ،قال :قال جابر بن عبد الله ،قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ج ِر ِببَيْ ِ
ت الْ َمق ِْد ِ
ي،
س ،يَ ْنز ُِل َعلَى الْ َم ْه ِد ِّ
حتَّى يَ ْنز َِل ِع َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم ِع ْن َد طُلُو ِع الْ َف ْ
ح ِّق َ
ت َ َز ُال طَائِ َف ٌة ِم ْن أُ َّم ِتي تُقَاتِ ُل َعنِ الْ َ
الُ َّم ُة أَ ِمي ٌن بَعْضُ ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
َص ِّل لَ َنا ،فَ َيق ُ
فَ ُيق ُ
ج َّل))
ُول :إِ َّن ه َِذ ِه ْ
َال لَهُ :ت َ َق َّد ْم يَا نَب َِّي اللَّ ِه ف َ
ض لِ َك َرا َم ِت ِه ْم َعلَى اللَّ ِه َع َّز َو َ
الداني ،أبو عمرو ،عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها :ج ،6ص ،1236 :رقم
السال ُم).
الحديث .686 :باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ي.
اب ُ
خ ُرو ِ
ج الْ َم ْه ِد ِّ
[[[ -سنن ابن ماجه :ج ،5ص ،211 :رقم الحديث .4084 :أبواب الفتن :بَ ُ

حف ٍ
ْص ،ث َ َنا ُس ْف َيانُ،
[[[ -قال الحاكم(( :أَ ْ
خ َب َرنَا أَبُو َع ْب ِد اللَّ ِه َّ
ح َس ْي ُن بْ ُن َ
ح َّم ُد بْ ُن ِإبْ َرا ِهي َم بْنِ أَ ُرو َمةَ ،ث َ َنا الْ ُ
الصفَّا ُر ،ث َ َنا ُم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
حذَّا ِءَ ،ع ْن أَبِي ق َلبَةََ ،ع ْن أبِي أ ْس َما َءَ ،ع ْن ث َ ْوبَانَ ،ق َ
وسلَّ َم :يَ ْقتَت ُل
ول اللَّه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْہ [وآله] َ
َع ْن خَالِ ٍد الْ َ
صي ُر إلى َو ِ
خلِي َفةَ ،ث ُ َّم َل يَ ِ
السو ُد ِم ْن ِق َبلِ الْ َمشْ رِقِ فَ ُيقَاتِلُونَ ُك ْم
ِع ْن َد كَ ْن ِزكُ ْم �ث َ َلث َ ٌة كُلُّ ُه ُم ابْ ُن َ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم ،ث ُ َّم تَطْلُ ُع ال َّرايَاتُ ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِقتَالً لَ ْم يُقَاتِلْ ُه قَ ْو ٌم  -ث ُ َّم َذكَ َر شَ يْئًا فَق َ
حديثٌ
خلي َفة اللَّه
ج ،فَإنَّ ُه َ
حبْ ًوا َعلَى الثَّلْ ِ
ّ
المهدي َهذَا َ
َال  -إذَا َرأيْتُ ُمو ُه فَبَا ِي ُعو ُه َولَ ْو َ
ص ِ
خ ْينِ )) الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص .510 :رقم الحديث:
يح َعلَى شَ ْر ِط الشَّ ْي َ
َ
ح ٌ
 .8432كتاب الفتن والمالحم.
[[[ -األصبهاني ،أبو نعيم ،األربعون حديثاً في المهدي :ص ،25 :رقم الحديث .32 :المكتبة الشاملة نسخة اإلصدار
العاشر.
[[[( -مداره) :مصطلح حديثي وهو الراوي الذي تلتقي عنده األسانيد وهو مدار الحديث ،ويسمى كذلك مخرج
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الرزاق) .باختالف بعض األلفاظ[[[ .وأخرجه البيهقي (املتوىف458 :هـ) يف دالئل النبوة[[[.
وأخرجه ابن كثري الدمشقي (املتوىف774 :هـ) يف البداية والنهاية[[[ .وأخرجه البوصريي

(املتوىف840 :هـ) يف كتاب مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه[[[ .وكام ذكره السيوطي
(املتوىف911 :هـ) يف الحاوي ،يف أخبار املهدي[[[ .وأخرج ذيل الحديث ،أحمد بن حنبل

يف مسنده[[[ .وكذلك ابن الجوزي (املتوىف597 :هـ) يف العلل املتناهية[[[.
ض َّعفه األلباين قال عنه منكر

[[[[[[ʦ

هذا واستنكر األلباين منت الحديث ،من أجل لفظ

ثابت ،وال ما يصلح أ ْن يكون
(خليفة الله) إذ قال(( :وهذه الزيادة (خليفة الله) ليس لها
طريق ٌ
ٌ
الحديث الذي يخرج منه اإلسناد ،فملتقى الطرق ،أو ملتقى الرواية هو الرجل الذي تخرج منه الطرق ،وتتعدد عنه
الرواة ،هذا هو الذي يسمى مخرج الحديث؛ ألن الحديث خرج من عنده .ينظر :الذهبي شمس الدين أبو عبد لله
محمد بن أحمد (ت 748هـ) ،الموقظة في علم مصطلح الحديث :ص.117 :
[[[  -الحديث(( :حدثنا حمزة بن علي ،حدثنا عبد الله بن محمد ،حدثنا عثمان بن إسماعيل السكري ،حدثنا أحمد
بن منصور الرمادي ،حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا سفيان الثوري ،عن خالد الحذاء ،عن أبي قالبة ،عن ثوبان ،قال :قال
خلِي َف ٍة ث ُ َّم َل يَ ِ
ح ٍد
رسول الله َّ
وسلَّ َم :يَ ْقتَ ِت ُل ِع ْن َد كَ ْن ِزكُ ْم نَ َف ٌر �ث َ َلث َ ٌة كُلُّ ُه ُم ابْ ُن َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
صي ُر الْ ُمل ُْك إلى أَ َ
ي)) الداني،
ح ْب ًوا َعلَى ال ُّرك ِ
َب ،فَ ِإ َّن ِفي َها َ
السو ُد ِم ْن ِق َبلِ ُ
خلِي َف َة اللَّ ِه الْ َم ْه ِد َّ
خ َر َ
ِم ْن ُه ْم ث ُ َّم ت ُ ْقب ُِل ال َّرايَاتُ ُّ
اسا َن فَائْتُوهَا َولَ ْو َ
أبو عمرو ،عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ،ج ،5ص ،1035 :رقم الحديث:
 .548باب ما جاء في المهدي.

َال َر ُس ُ
َال :ق َ
[[[  -الحديث :بإسناده ((َ ...ع ْن ث َ ْوبَانَ ،ق َ
وسلَّ َم :يَ ْقتَ ِت ُل ِع ْن َد كَ ْن ِزكُ ْم ه َِذ ِه
ول الل ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
خلِي َف ٍة َل ت َِصي ُر إلى َو ِ
ِ
ُ
اسا َن فَ َي ْقتُلُونَ ُك ْم َم ْقتَلَ ًة لَ ْم ت َ َر ْوا ِمثْلَ َها ث ُ َّم
ر
خ
ن
م
د
و
الس
ي
ا
ر
ال
ِل
ُ
ب
ق
ت
م
ث
م
ه
ْ
اح ٍد ِم ْن ُ ْ َّ ُ
�ث َ َلث َ ٌة كُلُّ ُه ْم َولَ ُد َ
َّ َاتُ ُّ ُ ْ ُ َ َ
خلِي َف ُة الل ِه)) البيهقي ،أبو بكر ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال
ج فَ ِإنَّ ُه َ
حبْ ًوا َعلَى الثَّلْ ِ
َذكَ َر شَ يْئًا :فَ ِإذَا كَا َن َذلِ َك فَأْتُو ُه َولَ ْو َ
صاحب الشريعة ،ج ،6ص.515 :
[[[  -ظ :ابن كثير ،الدمشقي ،البداية والنهاية ،ج ،6ص.276 :
[[[  -ظ :البوصيري ،أبو العباس شهاب الدين ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،ج ،4ص ،204 :رقم الحديث:
خ ُروج الْم ْهدي.
 ،1450بَاب ُ
[[[  -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،الحاوي للفتاوي ،ج ،2ص.72 :

صلﮯ آللُہ
[[[  -قال ((حدثنا وكيع ،عن شريك ،عن علي بن زيد ،عن أبي قالبة ،عن ثوبان قال :قال رسول الله َّ
وسلَّ َم :إِذَا َرأَيْتُ ُم ال َّرايَ ِ
ي)) مسند
اسانَ ،فَأْت ُوهَا؛ فَ ِإ َّن ِفي َها َ
السو َد قَ ْد َجا َءتْ ِم ْن ِق َبلِ ُ
خلِي َف َة الل ِه الْ َم ْه ِد َّ
خ َر َ
ات ُّ
َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
أحمد ابن حنبل :ج ،37ص ،70 :رقم الحديث .22387 :مسند ثوبان.
[[[  -ابن الجوزي ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،ج ،2ص ،377 :رقم الحديث.1445 :
[[[(( -المنكر هو أنه الحديث الذي يرويه الضعيف ُمخَالفًا رواية الثقة .وهو يباين الشاذ ،إذ إن راوي الشاذ ثقة .بينما
راوي المنكر ضعيف غير ثقة)) .الصالح ،صبحي إبراهيم ،علوم الحديث ومصطلحه :ص.203 :
[[[  -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة ،ج ،1ص ،195 :ضعيفة رقم.85 :
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شاهدا ً لها ،فهي منكر ٌة ومن نكارتها أنه ال يجوز يف الرشع أ ْن يقال :فالن خليفة الله ،ملا
فيه من إيهام ما ال يليق بالله تعاىل من النقص والعجز والله تعاىل ال يجوز له خليفة[[[))[[[.
َر َم َز له السيوطي لهذا الحديث بالصحة[[[ .ونقل تصحيح السيوطي ،املناوي يف فيض
القدير[[[ .وقد ض َّعفه األلباين ألجل عنعنة[[[ أيب قالبة ،فأما اختالط عبد الرزاق فال يرض يف
ح ِديثٌ
صحة هذا اإلسناد[[[ .وقال الحاكم [عن الحديث السادس أعاله املتقدم الذكر]َ :هذَا َ

تحميل اللفظ ،لمعانٍ أكثر مما يحتمل ،ألم يقل الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ ِإنِّي َجا ِع ٞل ِفي
ُ
[[[ -أرى بأ َّن هذا
خلِي َف ًة ِفي ٱألَ ِ
ٱألَ ِ
رض﴾ ص .26 :فعندما يوكل الله تعالى
خلِي َفةً﴾ البقرة .30 :وقوله تعالى ﴿يَٰدَا ُو ُد إِنَّا َج َعل َن َٰك َ
رض َ
تدبير األعمال للمالئكة ،فهل يعني هذا أن الله يتصف بالنقص والعجز تعالى الله عن ذلك علوا ً كبيرا ً.
ح ِ
قال الطباطبائي :في قوله تعالى ﴿قَالُ ٓوا ْ أَتَج َع ُل ِفي َها َمن يُ ِ
ِّس ل ََك﴾
فس ُد ِفي َها َويَس ِف ُك ٱل ِّد َمآ َء َونَح ُن ن َُس ِّب ُح ِب َ
مد َك َونُ َقد ُ
جا ِع ٞل ِفي ٱألَ ِ
خلِي َفةٗ﴾ إذ إن الموجود
رض َ
مشعر بأنَّهم إنَّما فهموا وقوع اإلفساد وسفك الدماء من قوله سبحانه﴿ .إِنِّي َ
األرضي ل ّما كان وجوده مادياً مركباً من القوى الغضبية والشهوية ،والدار دار التزاحم ،مركباتها في معرض االنحالل،
ال تتم الحياة فيها إال بالحياة النوعية ،فال تخلو من الفساد وسفك الدماء - ،والخالفة  -هي قيام شيء مقام آخر
ال تتم إال بكون الخليفة حاكياً للمستخلف في جميع شئونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف،
والله سبحانه في وجوده مسمى باألسماء الحسنى متصف بالصفات العليا ،من أوصاف الجمال والجالل ،منزه في
نفسه عن النقص ومقدس في فعله عن الشر والفساد جلت عظمته .ينظر :الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان:
ج ،1ص ،116 :تفسير سورة البقرة ،اآليات .33 - 30 :وينظر :الشيرازي ،ناصر مكارم ،تفسير األمثل :ج ،1ص.106 :
خل ُُف اللَّ َه في الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروي عن ابن مسعود وابن عباس
إنَّما س َّماه الله خليف ًة ألنَّه يَ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٗ
َ
ن
ل
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َّا
ن
إ
د
و
َا
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ي
﴿
بقوله:
والسدي وهذا الرأي متأكد
ح ِّق﴾ .ينظر :الفخر
ِٱل
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ن
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ب
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َٱح
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ٱ
ي
ف
ة
ف
َ
ي
ل
خ
ٰك
َ
ُ
ٰ
َ
ََ َ
َّ
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َ
الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب ،ج ،2ص.389 :
فقول المالئكة يعود إلى أ ْن جعل الخالفة إنَّما هو ألجل أن يحكي الخليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له
بوجوده ،واألرضية ال تدعه يفعل ذلك بل تجره إلى الفساد والشر ،والغاية من هذا الجعل وهي التسبيح والتقديس
بالمعنى الذي مر من الحكاية؛ فر َّد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله :إني أعلم ما ال تعلمون وعلم آدم األسماء كلها.
ينظر :الطباطبائي ،محمد حسين ،تفسير الميزان :ج ،117 ،1تفسير سورة البقرة ،اآليات .33 - 30 :وينظر :الشيرازي،
ناصر مكارم ،تفسير األمثل :ج ،1ص.106 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة ،ج ،1ص ،195 :ضعيفة رقم.85 :
[[[ -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،الجامع الصغير وزيادته 14570 /1 ،ترقيم المكتبة الشاملة نسخة اإلصدار العاشر.
[[[ -ظ :المناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،ج ،6ص .278 :رقم فقرة
الشرح.648 :
[[[ -المعنعن :هو ما يقال في سنده( :فالن عن فالن) من غير تصريح بالتحديث والسماع .ينظر :ابن الصالح ،أبو
عمرو عثمان ،الشهرزوري ،علوم الحديث البن الصالح المعروف بمقدمة ابن الصالح :ص .61 :وينظر :الصالح،
صبحي إبراهيم ،علوم الحديث ومصطلحه :ص.222 :

[[[ -اختالط عبد الرزاق فال يضر في صحة هذا اإلسناد ،فقد قال ابن حجر :احتج بعبد الرزاق الشيخان في أحاديث
من سمع منه قبل االختالط .وأما عنعنة أبي قالبة وسفيان الثوري وهما من المدلسين ،فال تضر في صحة اإلسناد أيضاً
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ص ِ
ش ِط الشَّ ْيخ َْيِ ،ووافقه الذهبي :عىل رشط البخاري ومسلمٍ [[[ .وقال ابن كثري:
َ
ح ٌ
يح َع َل َ ْ
صحيح[[[.
قوي
تَ َف َّر َد ِب ِه ابْ ُن ماجه ،وهذا إسنا ٌد ٌّ
ٌ
ص ِ
جاله ثِقَاتٌ [[[ .وكذلك قال القرطبي يف التذكرة:
وقال البوصرييَ :هذَا إِ ْس َناد َ
يح ِر َ
ح ٌ
إسناده صحيح[[[ .والنتيجة ملا تقدم يكون إسناد ُه صحيحاً.
الحديث السابع :روى أبو داود يف السنن ((ح َّدثنا أحمد بن إبراهيم ،ح َّدثنا عبد الله بن
قي ،ح َّدثنا أبو املليح الحسن بن عمر ،عن زياد بن بيان ،عن عيل بن نُفيلٍ  ،عن
جعف ٍر ال َّر ُّ
ِ
َ
وسلَّ َم
َّ
رسول الله
سمعت
سعيد بن املسيِّب عن أُ ِّم سلمة ،قالت:
ُ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
املهدي من ِعرتيت من ولَ ِد فاطمة))[[[ .وأخرجه نعيم بن حامد (املتوىف228 :هـ) يف
يقول:
ُّ
ي ِم ْن َولَ ِد ف ِ
َاط َم َة)[[[.
كتاب الفنت بطريقني ،بلفظ (الْ َم ْه ِد ُّ

ف إسناده نَظَ ٌر[[[.
وأخرجه البخاري (املتوىف256 :هـ) يف التاريخ الكبري ،وقال عنهَ :و ِ
ألن المدلسين ليس كلهم على ح ٍّد سواء عند المحققين ،وقد رتّبهم الحافظ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين
على خمس مراتب .األولى :من لم يوصف بذلك إال نادرا ً .والثانية من احتمل األئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح
إلمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان ال يدلس إال عن ثقة كابن ُعيينة.
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق
ينظر :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
المختلفة :ص.191 - 190 :
[[[  -ظ :الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص .510 :رقم الحديث .8432 :كتاب الفتن
والمالحم.
السال ُم) ببعض
[[[  -ظ :ابن كثير ،الدمشقي ،النهاية في الفتن والمالحم ،ج ،1ص ،55 :باب :إِخبار الرسول ( َعلَيّْ ِہ َّ
ما س ُيالقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال.
[[[  -ظ :البوصيري ،أبو العباس شهاب الدين ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :ج ،4ص ،204 :رقم الحديث:
خ ُروج الْم ْهدي.
 .1450بَاب ُ

المهدي وذكر من
[[[  -القرطبي ،أبو عبد الله محمد ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة :ص .1201 :باب في
ّ
يوطئ له ملكه.
[[[  -سنن أبي داود :أول كتب المهدي :ج ،6ص ،341 :رقم الحديث..4284 :
[[[  -نعيم بن حماد ،كتاب الفتن :ج ،1ص ،374 :رقم الحديث .1112 :بطريق (حدثنا بقية بن الوليد ،عن أبي بكر
بن أبي مريم ،عن ضمرة بن حبيب ،عن أبي هزان ،عن كعب) وذكر الحديث.
والطريق اآلخر ص( 375 :حدثنا عبد الله بن مروان ،عن سعيد بن يزيد التنوخي ،عن الزهري).
[[[  -ظ :البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،3ص .346 :رقم الحديث .1171 :جاء في التاريخ الكبير بلفظ آخر(( :زياد
بن بيان ،قال عبد الغفار بن داود حدثنا أبو المليح الرقى سمع سعيد زياد بن بيان  -وذكر من فضله  -سمع علي بن
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وبطريقٍ آخ َر للبخاري يف التاريخ الكبري موقوفاً[[[ عىل سعيد بن املسيب[[[.
وأخرجه أبو الحسن اآلبري (املتوىف363 :هـ) بنفس الطريق واللفظ ،يف كتابه (مناقب
اإلمام الشافعي) قال :ورواه سفيان الثوري ،عن عاصم .ورواه فط ٌر ،عن عاصمٍ  ،عن زر ،عن
وسلَّ َم يف ذكر املهدي .ورواه أيضاً زائدة ،عن
عبد الله ،عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
عاصم ،عن زر ،عن عبد الله[[[.
أخرجه ابن ماجه (املتوىف273 :هـ) يف سننه[[[.
وأخرجه أبو عيل القشريي( ،املتوىف334 :هـ) بطريقني يف كتابه (تاريخ الرقة ومن نزلها
وسلَّ َم والتابعني والفقهاء واملحدثني)[[[.
من أصحاب رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وأخرجه أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) ٍ
بلفظ آخر يف املعجم الكبري[[[.
وأخرجه الحاكم (املتوىف405 :هـ) يف املستدرك[[[.
صلﮯ آللُہ
وسلَّ َم عن النبي َّ
نفيل جد النفيلي سمع سعيد بن المسيب عن أم سلمة زوج النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ح ٌّق َو ُه َو ِم ْن َول َِد ف ِ
َاط َمةَ)).
وسلَّ َم:
ّ
َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
المهدي َ
[[[ -الحديث الموقوف :وهو ما يروى عن الصحابة (رض) من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها ،فيوقف عليهم ،وال
وسلَّ َم سواء كان سنده متصالً ،أم منقطعاً .ينظر :ابن الصالح ،أبو
يتجاوز به إلى رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
عمرو عثمان ،الشهرزوري ،علوم الحديث البن الصالح ،المعروف بمقدمة ابن الصالح :ص.46 :

َال ُع َب ْيد اللَّه بْن َس ِعيد هو اإلسكاف ،ق َ
[[[ -قال(( :يونس بْن أَبِي الفرات ق َ
ح َّدث َ َنا يونس أبو الفرات
ح َّمد بْن بكر َ
َال ُم َ
َ
المهدي من ولد فاطمة))
مولى لقريش وكان هاهنا َع ْن عائذ َع ْن أبِي مراية قولَ ُه َس ِم َع قتادة َع ْن َس ِعيد بْن المسيب
ّ
البخاري ،التاريخ الكبير ،ج ،8ص .406 :رقم الحديث.3497 :
[[[ -ظ :اآلبري ،أبو الحسن السجستاني ،مناقب اإلمام الشافعي ،ص.96 :

ي
اب ُ
خ ُرو ِ
ي .بلفظ ((الْ َم ْه ِد ُّ
ج الْ َم ْه ِد ِّ
[[[ -ظ :سنن ابن ماجه :ج ،5ص ،214 :رقم الحديث .4086 :أبواب الفتن :بَ ُ
ِم ْن َول َِد ف ِ
َاط َمةَ)).
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ
[[[ -القشيري ،أبو علي محمد بن سعيد ،في كتاب :تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله َّ
وسلَّ َم والتابعين والفقهاء والمحدثين :ص ،95 :رقم الحديث[ .143 :باب الصحابي] :زياد بن بيان.
[وآلِ ِه] َ
[[[ -الطبراني ،أبو القاسم ،المعجم الكبير :ج ،23ص ،267 :رقم الحديث[ .566 :باب] سعيد بن المسيب عن أم
سلمة.
[[[ -الحديث للحاكم(( :أخبرني أبو النضر الفقيه ،ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ،ثنا عبد الله بن صالح ،أنبأ أبو المليح
الرقي ،حدثني زياد بن بيان ،وذكر من فضله ،قال :سمعت علي بن نفيل ،يقول :سمعت سعيد بن المسيب يقول:
ح ٌّق َو ُه َو ِم ْن بَ ِني
سمعت أم سلمة ،تقول :سمعت النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم يذكر المهدي ،فقال :نَ َع ْمُ ،ه َو َ
ف ِ
َاط َمةَ)) وسكت عنه الحاكم والذهبي ولم يعقِّبا .المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص ،600 :رقم الحديث.8671 :
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وأخرجه الداين (ت 444هـ) يف السنن الواردة يف الفنت[[[.
وأخرجه البغوي الشافعي (املتوىف516 :هـ) يف رشح السنة ،بَاب الْ َم ْه ِدي[[[.
وأخرجه واستشهد به الذهبي (املتوىف748 :هـ) يف تذكرة الحفاظ[[[.
وأخرجه ابن كثري (املتوىف774 :هـ) يف (النهاية يف الفنت واملالحم)[[[.
هذا الحديث له ٌ
طرق كثري ٌة تلتقي يف أيب املليح الرقي .وإذا نظرنا إىل رجال اإلسناد ال
يوجد فيهم مغم ٌز ،فكلهم من الذين يُحتج بأمثالهم لدى العلامء[[[.
صالح لالعتبار؛ فقد ورد
أبو داود يف سننه سكت عن الحديث ،مبعنى أ َّن الحديث عنده
ُ
يف رسالته إىل أهل مكة يف وصف سننه ،وجواباً عن الحديث املسكوت عنه يف سننه ،قال:
أصح من ٍ
بعض وهذا لو وضعه غريي لقلت أنا فيه
صالح وبعضها
((ما مل أذكر فيه شيئاً فهو
ُّ
ٌ
أكرث))[[[ .ورمز له السيوطي بالصحة[[[.
صحيح ،قال :بأ َّن
رصح القرطبي يف التذكرة عن حديث ابن ماجه يف املهدي :إسناده
ٌ
و َّ
كتاب الفتن والمالحم.
وأخرجه أيضاً بطريق آخر ((وحدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ،ثنا أبو األحوص محمد بن الهيثم
القاضي ،ثنا عمرو بن خالد الحراني ،ثنا أبو المليح ،عن زياد بن بيان ،عن علي بن نفيل ،عن سعيد بن المسيب ،عن
وسلَّ َم المهدي ،فقالُ :ه َو ِم ْن َول َِد ف ِ
َاط َمةَ))
أم سلمة رضي الله عنها ،قالت :ذكر رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسكت عنه الحاكم ،المستدرك على الصحيحين :ج ،4ص ،601 :رقم الحديث.8672 :
[[[  -ظ :أبو عمرو الداني ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ،ج ،5ص ،1057 :رقم الحديث:
 .575جاء بطريقين بلفظ ( ُه َو ِم ْن َول َِد ف ِ
َاط َمةَ) .باب ما جاء في المهدي.
[[[  -ظ :البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود ،شرح السنة :ج ،15ص ،86 :رقم الحديث.4280 :
[[[  -الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله ،تذكرة الحفاظ :ج ،2ص.463 :
[[[  -ظ :ابن كثير ،الدمشقي ،النهاية في الفتن والمالحم :ج ،1ص.52 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[  -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة :ص .201 :وللمزيد ،فقد أفاض البستوي بدراسة مستفيضة حول أسانيد وطرق وأحوال رجال هذا
الحديث ينظر الصفحات من كتابه :من  195إلى .203
[[[  -أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه :ص.27 :
[[[  -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،الجامع الصغير وزيادته 11680 /1 :ترقيم المكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العاشر.
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حديث( :املهدي من عرتيت من ولد فاطمة) هو أصح من حديث محمد بن خالد الجندي[[[.
صحيح ،جاء ذلك يف سلسلة األحاديث الضعيفة ،عندما أثبت
حكم األلباين بصحته قال:
ٌ
تكذيب حديث (املهدي من ولد العباس عمي) قال :ومام يدل عىل كذب هذا الحديث أنَّه
وسلَّ َم( :املهدي من عرتيت من ولد فاطمة) عن سعيد
مخالف لقوله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
بن املسيب عن أم سلمة مرفوعاً ،وسنده سن ٌد جيّ ٌد رجاله كلهم ثقاتٌ  ،وله شواه ُد كثري ٌة[[[.
وينظر تصحيح األلباين أيضاً يف كتابه صحيح وضعيف الجامع الصغري[[[ .وذكر تصحيحه
يف كتاب :مشكاة املصابيح[[[.

[[[ -القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن أحمد ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة :ص.1205 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة :ج ،1ص ،181 :ضعيفة رقم.80 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح وضعيف الجامع الصغير :ص ،24 :ج  ،180رقم الحديث،11680 :
ترقيم المكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العاشر.
[[[ -مشكاة المصابيح ،للتبريزي (ت 741هـ) محمد بن عبد الله الخطيب ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني:
ج ،5ص ،332 :رقم الحديث.5453 :

المطلب الثاني
المهدي المنتظر ،غي ُر مصر ٍ
ُ
ِّحة باسمه
أحاديث في
ّ

ُفس باألحاديث األخرى مجتمعةً،
هنا أحاديث مل ترصح باسم أو لفظ املهدي ،لكنها ت َّ

وال سيَّام أنَّها ذكرها العلامء وأرباب الحديث يف باب (ما جاء يف املهدي املنتظر) وتحت
هذا العنوان واملسمى.
وسلَّ َم قال:
الحديث األول :ما أخرجه أبو داود ...(( :عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
جالً من أهل بيتي ميلؤها عدالً كام
ج َّل ر ُ
لو مل يبق من الدَّ هر إال يو ٌم ،لبعث الله َع َّز َو َ
ُملِ َئت َج ْوراً))[[[.
وأخرجه ابن أيب شيبة (املتوىف235 :هـ) يف املصنف[[[.
وأخرجه أحمد بن حنبل (املتوىف241 :هـ) يف مسنده ٍ
بلفظ آخ َر[[[.
وأخرجه البزار (املتوىف292 :هـ) يف مسنده[[[.
وأخرجه الداين (ت 444هـ) يف السنن الواردة يف الفنت[[[.
هذا الحديث سكت عنه أبو داود يف سننه ،مبعنى أ َّن الحديث عنده صالح لالعتبار[[[،
[[[  -سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (المتوفى275 :هـ) :أول كتب المهدي :ج ،6ص،341 :
رقم الحديث .4283 :صححه محقق كتاب السنن ش َعيب األرنؤوط في الهامش قال( :إسناده صحيح .وقال العالمة
العظيم آبادي :سنده حسن قوي) .صححه األلباني قال :صحيح .في سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،4ص.41 :
[[[  -مصنف ابن أبي شيبة ،ج ،7ص ،513 :رقم الحديث.37648 :

ت
جلً ِم َّنا ،يَ ْملَ ُؤهَا َع ْدلً كَ َما ُملِئَ ْ
ج َّل َر ُ
[[[  -الحديث في المسند(( :لَ ْو لَ ْم يَ ْب َق ِم َن ال ُّدنْ َيا ِإال يَ ْو ٌم ،لَ َب َعثَ الل ُه َع َّز َو َ
َ
ِ
ِ
ب َرض َي الل ُه َع ْنهُ.
ج ْو ًرا)) مسند أحمد بن حنبل ،ج ،2ص ،163 :رقم الحديثُ .773 :م ْس َن ُد َعلِ ِّي بْنِ أبِي طَال ٍ
َ
[[[  -مسند البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو ،ج ،2ص ،134 :رقم الحديث.493 :

[[[  -الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ،ج ،5ص ،1045 :رقم
الحديث .561 :باب ما جاء في المهدي.
[[[ -فقد ورد في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ،وجواباً عن الحديث المسكوت عنه في سننه ،قال(( :ما لم
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صحيح .وقال
وصحح إسناده شعيب األرنؤوط يف تحقيقه سنن أيب داود إذ قال(( :إسناده
ٌ
العالمة العظيم آبادي ،سنده حسن قوي))[[[ .ورمز لهذا الحديث السيوطي بالحسن[[[.
وقال الذهبي يف كتاب تلخيص العلل املتناهية :سنده صالح[[[ وقال أحمد محمد شاكر:
إسناداه صحيحان[[[.
وشعيب األرنؤوط بتحقيقه مسند أحمد يف الطريق الذي أخرجه يف املسند قال :رجاله
ثقات رجال الشيخني غري (فطر بن خليفة) فله حديثٌ واح ٌد عند البخاري مقروناً بغريه[[[.
صحيح[[[.
وحكم األلباين بصحته قال:
ٌ
الحديث الثاين :وهذا الحديث أيضاً بهذا املنت شاه ٌد عىل الحديث السابق ،أخرجه
وسلَّ َم قال:
النبي َّ
أبو داود عن طريق عبد الله بن مسعود (( ...عن
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِّ
يواطئ اس ُمه
رجل من أهل بيتي،
ٌ
العرب
ال تذهب  -أو ال تنقيض  -الدُّ نيا حتى ميلك
ُ
َ
اسمي))[[[.
وأخرجه مسند أحمد بن حنبل (املتوىف241 :هـ) بطريقني[[[.
أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر)) أبو داود السجستاني،
رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه :ص.27 :
[[[ -سنن أبي داود :ج ،6هامش ص ،341رقم الحديث.4283 :
[[[ -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،الجامع الصغير وزيادته 9436 /1 ،ترقيم المكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العاشر.
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[ -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص.237 :
[[[ -مسند أحمد :بتحقيق أحمد محمد شاكر :ج ،1ص ،500 :رقم الحديث .773 :بطبعة دار الحديث – القاهرة،
ب َر ِ
ض َي الل ُه َع ْنهُ.
الطبعة األولى1995 ،م :ج ،1تعليقاً على الحديث رقمُ .773 :م ْس َن ُد َعلِ ِّي بْنِ أَبِي طَالِ ٍ
ب َر ِ
ض َي
[[[ -مسند أحمد :بتحقيق شعيب األرنؤوط :ج ،2ص ،164 :رقم الحديثُ .773 :م ْس َن ُد َعلِ ِّي بْنِ أَبِي طَالِ ٍ
الل ُه َع ْنهُ.
[[[ -األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته :ج ،2ص ،938 :رقم الحديث .5305 :وذكر
هناك أنه حققه في الروض النضير .52 /2
[[[ -سنن أبي داود :أول كتب المهدي :ج ،6ص ،337 :رقم الحديث.4282 :
[[[ -مسند أحمد :ج ،6ص ،45 :رقم الحديث .3573 :مسند عبد الله بن مسعود (رض).
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وأخرجه الرتمذي (املتوىف279 :هـ) يف السنن[[[.
وأخرجه البزار (املتوىف292 :هـ) يف مسنده ،بطرقٍ أخرى[[[.
وأخرجه أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) يف املعجم الكبري بعد ِة طرقٍ [[[.
وأخرجه ابن عدي (املتوىف365 :هـ) يف الكامل يف ضعفاء الرجال[[[.
وأخرجه الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) يف كتاب (سؤاالت مسعود بن عيل السجزي
للحاكم)[[[.
ٍ
وأخرجه أبو عمرو الداين (املتوىف444 :هـ) يف سننه ،بأربعة طرقٍ
وبألفاظ مختلف ٍة[[[.
وأخرجه الخطيب البغدادي (ت 463هـ) يف تاريخ بغداد[[[.
وروى الحديث الذهبي (املتوىف748 :هـ) يف تذكرة الحفاظ[[[.
الحديث صححه الرتمذي عندما أخرجه ،وقال عنه :هذا حديث حسن صحيح[[[ .وحكم
له بأنَّه حسن ابن الجوزي يف كتابه العلل املتناهية ،قال :فأما طريق الرتمذي فإسناد حسن[.[[1
وسلَّ َم:
[[[  -سنن الترمذي :ج ،4ص ،505 :رقم الحديث .2230 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
باب ما جاء في المهدي.
[[[  -مسند البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو ،ج ،5ص ،206 - 204 :رقم الحديث.1804 :
[[[  -الطبراني ،أبو القاسم ،المعجم الكبير :ج ،10ص ،136 :رقم الحديث.10226 :

َب
[[[  -بن عدي ،أبو أحمد الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال :ج ،2ص ،284 :بلفظ ( حتى يلي)َ :
((ال تَ ْذه ُ
اس ِمي)).
اس ُم ُه ْ
ج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتي يواطىء ْ
حتَّى يَلِ َي أُ َّم ِتي َر ُ
ال ُّدنْ َيا َ
[[[  -الحاكم النيسابوري ،أبو عبد الله ،كتاب :سؤاالت مسعود بن علي السجزي :ص.251 :

[[[  -الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ،ج ،5ص1046 :
  ،1052رقم الحديث .562 :باب ما جاء في المهدي.[[[  -ظ :الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد :ج ،4ص ،388 :رقم
الحديث. 2272 :
[[[  -ظ :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله ،تذكرة الحفاظ :ج ،2ص.56 :
[[[  -ظ :سنن الترمذي :ج ،4ص ،505 :رقم الحديث.2230 :
[ - [[1ظ :ابن الجوزي ،العلل المتناهية في األحاديث الواهية :ج ،2ص.378 :
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صحيح لغريه ،وهذا إسناد حس ٌن
وصحح إسناده شعيب األرنؤوط بتحقيقه السنن قال:
ٌ

ٌ
صدوق حس ُن الحديث ،وباقي رجاله ثقات[[[.
من أجل عاصم  -وهو ابن أيب ال َّنجود  -فهو

وكذلك يف تحقيقه مسند أحمد إذ قال :إسناده حس ٌن من أجل عاصم بن أيب النجود ،وبقية

رجاله ثقاتٌ رجال الشيخني ،عمر بن عبيد :هو الطنافيس.

[[[

صحيح[[[.
وصحح إسناده محقق مسند أحمد بن حنبل (أحمد محمد شاكر) قال :إسناده
ٌ

حسن يف كتاب مشكاة املصابيح[[[ وصححه يف صحيح الجامع الصغري[[[.
وذكره األلباين بال ُ

وسلَّ َم قال:
الحديث الثالث :يف سنن الرتمذي (( ...عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َي ِل َر ُج ٌل ِم ْن َأ ْهلِ َب ْي ِتي ُي َو ِ
اس ِمي))[[[ .وأخرجه أحمد يف مسنده[[[.
اس ُمهُ ْ
اط ُئ ْ
صحيح[[[.
حك ُم الحديث :قال عنه الرتمذي :هذا حديثٌ حس ٌن
و ُ
ٌ
صحيح[.[[1
وقال األلباين :حسن[[[ .وصححه املحقق أحمد محمد شاكر ،قال :إسناده
ٌ
الحديث الرابع :يف صحيح ابن حبان (املتوىف354 :هـ) بإسناده ...(( :قال رسول الله
[[[ -ظ :سنن أبي داود :ج ،6هامش ص ،337 :رقم الحديث.4282 :
[[[ -ظ :مسند أحمد بتحقيق :شعيب األرنؤوط :ج ،6ص ،45 :رقم الحديث .3573 :مسند عبد الله بن مسعود (رض).
[[[ -ظ :مسند أحمد بن حنبل ،بتحقيق أحمد محمد شاكر ،ج ،4ص ،202 :رقم الحديث .4279 :بطبعة دار
الحديث – القاهرة ،الطبعة :األولى1995 ،م :تعليقاً على الحديث رقم .4279 :مسند عبد الله بن مسعود (رض).
[[[ -ظ :مشكاة المصابيح ،للتبريزي (ت 741هـ) محمد بن عبد الله الخطيب ،تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني:
ج ،5ص ،331 :رقم الحديث.5452 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته :ج ،2ص ،1217 :رقم الحديث.7275 :
وينظر :األلباني ،كتاب تخريج أحاديث فضائل الشام :ص.44 :
وسلَّ َم:
[[[ -سنن الترمذي ،ج ،4ص ،505 :رقم الحديث .2231 :أبواب الفتن عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
باب ما جاء في المهدي.
[[[ -مسند أحمد :ج ،6ص  ،42رقم الحديث .3571 :مسند عبد الله بن مسعود (رض).
[[[ -سنن الترمذي :ج ،4ص ،505 :رقم الحديث.2231 :
[[[ -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته ،ج ،2ص ،1356 :رقم الحديث.8160 :
[ -[[1ظ :مسند أحمد بن حنبل ،بتحقيق أحمد محمد شاكر ،ج ،6ص ،42 :رقم الحديث .3571 :بطبعة دار
الحديث ـ القاهرة ،الطبعة :األولى1995 ،م :تعليقاً على الحديث رقم .3571 :مسند عبد الله بن مسعود (رض).

الفصل الثالث :األصل الحديثي لألطروحة المهدوية

169

وسلَّ َم :لَ ْو ل َْم يَ ْب َق ِم َن الدُّ نْ َيا إِ َّل لَ ْيلَ ٌة ،لَ َملَكَ ِفي َها َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بيتي
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
اسمه اسمي))[[[.

وأخرجه أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) يف املعجم الكبري[[[.
حس َن املحقق شعيب األرنؤوط إسناده ،يف تحقيقه صحيح ابن حبان:
حكم الحديثَّ :
صحيح[[[.
وهذا سن ٌد حس ٌن[[[ .وقال األلباين :حس ٌن
ٌ
صلﮯ
الحديث الخامس :جاء يف الحديث (( ...عن أيب هريرة ،قال :قال رسول الله َّ
وسلَّ َم :لَ ْو ل َْم يَ ْب َق ِم َن الدُّ نْ َيا إِ َّل لَ ْيلَ ٌة ،لَ َملَكَ ِفي َها َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِ
ت النبي)).
آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِي( ،املتوىف :بعد 282هـ) يف مسند أيب هريرة[[[.
أخرجه ال َع ْسكر ُّ
وأخرجه ابن حبان (املتوىف354 :هـ) يف صحيحه[[[.
وأخرجه الحافظ أبو نعيم األصبهاين (ت 430هـ) يف كتابه املسمى (األربعون)[[[.
وأخرجه الداين( ،ت 444هـ) يف السنن الواردة يف الفنت[[[.
وأخرجه الهيثمي (املتوىف807 :هـ) يف كتاب موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان[[[.
[[[  -صحيح ابن حبان :ج ،13ص ،284 :رقم الحديث .5954 :باب :ذكر الخبر المصرح بأ َّن خبر أنس بن مالك
لم ير بعموم خطابه على األحوال كلها.
[[[  -الطبراني ،أبو القاسم ،المعجم الكبير :ج ،10ص ،133 :رقم الحديث .10216 :وينظر :الهيثمي ،أبو الحسن
نور الدين ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :ج ،6ص ،129 :رقم الحديث .1877 :باب ما جاء في المهدي.
[[[  -صحيح ابن حبان بتحقيق شعيب األرنؤوط :ج ،13ص ،284 :رقم الحديث.5954 :
[[[  -ظ :األلباني ،محمد ناصر الدين ،التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان :ج ،8ص ،360 :رقم الحديث.5923 :
ح َ
ب ،مسند أبي هريرة :ص ،69 :رقم الحديث.66 :
ح ْر ٍ
[[[  -ال َع ْسكر ُّ
اق إِبْ َرا ِهيْ ُم ب ُن َ
ِي ،أَبُو إِ ْس َ

[[[  -صحيح ابن حبان :ج ،13ص ،283 :رقم الحديث .5953 :باب :ذكر الخبر المصرح بأ َّن خبر أنس بن مالك
لم ير بعموم خطابه على األحوال كلها.
[[[  -األصبهاني ،أبو نعيم ،األربعون حديثاً في المهدي :ص .24 :رقم الحديث .31 :المكتبة الشاملة نسخة
اإلصدار العاشر.
[[[  -الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها :ج ،5ص ،1054 :رقم
الحديث .572 :باب ما جاء في المهدي.
[[[  -ظ :الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :ج ،6ص ،129 :رقم الحديث.1877 :
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ح َك َم عىل الحديث ،محققا كتاب موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان ،بأنَّه :إسناده
َ
[[[
[[[
حس ٌن  .وبعد دراسة سند الحديث بالتفصيل ظهر بأن :الحديث حس ٌن لشواهده .
الحديث السادس :أخرج أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :هـ) يف املعجم الكبري
وسلَّ َم قالَ :ي ِل أَ ْم َر َه ِذ ِه ْ
الُ َّم ِة
((عن عبد الله بن مسعود ،عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ف آ ِخ ِر َز َمانِ َها َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتي يُ َو ِ
اس ِمي))[[[.
ِ
اس ُمهُ ْ
اط ُئ ْ
وأخرجه أبو نعيم األصبهاين (املتوىف430 :هـ) يف كتاب أخبار أصبهان[[[.
وبعد دراسة رجال الحديث تبني أنه :إسناده حس ٌن[[[.
الحديث السابع :أخرج البخاري (املتوىف256 :هـ) يف الصحيح(( .أ َّن أبا هريرة ،قال:
ف أَنْ ُت ْم إِ َذا نَ َز َل ابْ ُن َم ْريَ َم ِفيك ُْمَ ،وإِ َما ُمك ُْم
قال رسول الله َّ
وسلَّ َم :كَ ْي َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِم ْنك ُْم))[[[.
ٍ
ف أَنْ ُت ْم إِ َذا نَ َز َل ِفيك ُْم ابْ ُن
وأخرجه مسلم (املتوىف261 :هـ) باللفظ نفسه،
وبلفظ آخ َر(( :كَ ْي َ
ٍ
ح
مبحث الحقٍ  ،بعد الجمع بني األحاديث سيتبني ِّ
َم ْر َي َم َفأَ َّمك ُْم ِم ْنك ُْم))[[[ .سيأيت يف
بكل وضو ٍ
السال ُم).
أ َّن اإلمام املذكور يف حديث البخاري ومسلمٍ  ،هو (اإلمام املهدي املنتظر َعلَيّْ ِہ َّ
باب ما جاء في المهدي.
[[[ -ظ :المحققان :حسين سليم أسد الدّاراني  -عبده علي الكوشك ،لكتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:
للهيثمي :ج ،6ص ،128 :باب ما جاء في المهدي ،رقم الحديث.1876 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[ -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة ،ص .290 :وللمزيد ،فقد أفاض البستوي بدراسة مستفيضة حول أسانيد وطرق وأحوال رجال هذا
الحديث ينظر الصفحات من كتابه :من  287إلى.2290
[[[ -الطبراني ،أبو القاسم ،المعجم الكبير :ج ،10ص ،136 :رقم الحديث.10227 :
[[[ -أبو نعيم األصبهاني ،كتاب أخبار أصبهان :ج ،1ص.386 :
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء وآراء
[[[ -ظ :البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
الفرق المختلفة :ص .261 :وللمزيد ،فقد أفاض البستوي بدراسة مستفيضة حول أسانيد وطرق وأحوال رجال هذا
الحديث ينظر الصفحات من كتابه :من  258إلى .261
[[[ -صحيح البخاري :ج ،4ص ،168 :رقم الحديث ،3449 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى ابن مريم
السال ُم).
( َعلَ ّيْ ِہ َّ

[[[ -صحيح مسلم :ج ،1ص ،137 - 136 :رقم الحديث .155 :كتاب اإليمان ،باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً
وسلَّ َم.
بشريعة نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
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الحديث الثامن :يف مسند أحمد بن حنبل(ت 241هـ)(( :حدثنا أبو النرض ،حدثنا أبو
معاوية شيبان ،عن مطر بن طهامن ،عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد الخدري ،قال:
السا َع ُة َح َّتى َيْلِكَ َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتي،
قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َمَ :ل تَقُو ُم َّ
ض َع ً
أَ ْج َل أَ ْق َنىَ ،يْ َلُ ْ
دْل ،ك ََم ُملِ َئ ْ
الَ ْر َ
ني))[[[.
ت َق ْبلَهُ ظُل ًْم ،يَكُونُ َس ْب َع ِس ِن َ
ٍ
وبلفظ آخ َر(( :عن أيب
وأخرجه أبو يعىل املوصيل (املتوىف307 :هـ) بطريقٍ آخر،
وسلَّ َم قال :لَ َيقُو َم َّن َع َل
الصديق ،عن أيب سعيد ،عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُأ َّم ِتي ِم ْن َأ ْهلِ بَ ْي ِتي َأ ْق َنىَ ،أ ْج َل ،يُ ِ
وس ُع ْ
ت ُظل ًْم َو َج ْو ًراَ ،يْ ِلكُ َس ْب َع
ض عَدْ ًل ك ََم ُو ِس َع ْ
الَ ْر َ

ٍ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
ولفظ آخ َريْن ((عن أيب سعيد الخدري ،عن النبي َّ
ني))[[[ .وبطريقٍ
ِس ِن َ
السا َع ُة َح َّتى تَ ْ َتلِ َئ ْ
ج ٌل ِم ْن
الَ ْر ُ
ض ظُل ًْم َوعُدْ َوانًا ،ثُ َّم يَ ْ
خ ُر ُج َر ُ
[وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم قالَ :ل تَقُو ُم َّ
أَ ْهلِ بَ ْي ِتي .[[[))...
وأخرجه ابن حبان (املتوىف354 :هـ) ٍ
بلفظ آخ َر يف صحيحه[[[.
وأخرجه أبو نعيم األصبهاين (املتوىف430 :هـ) يف كتاب أخبار أصبهانٍ ،
بلفظ آخرَ :
((ل
ض َع ً
َف َر ُج ٌل ِم ْن أَ ْهلِ بَ ْي ِتي ،أَ ْجىل ،أَ ْق َنىَ ،يْ َلُ ْ
ت
دْل ك ََم ُملِ َئ ْ
الَ ْر َ
السا َع ُة َح َّتى يُ ْس َت ْ
خل َ
تَقُو ُم َّ
ني))[[[.
َق ْب َل َذلِكَ ظُل ًْم ،يكون َس ْب َع ِس ِن َ
والحديث األول أعاله الذي أخرجه أبو يعىل(ت 307هـ) ذكره الهيثمي (ت 807هـ) يف
كتاب املقصد العيل (باب ما جاء يف املهدي) [[[.وأيضاً يف كتابه مجمع الزوائد ومنبع
[[[  -مسند أحمد :ج ،17ص ،209 :رقم الحديث .11130 :مسند أبي سعيد الخدري (رض).
[[[  -أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي ،مسند أبي يعلى :ج ،2ص ،367 :رقم الحديث .1128 :مسند
أبي سعيد الخدري (رض).
[[[  -أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى الموصلي ،مسند أبي يعلى :ج ،2ص ،274 :رقم الحديث .987 :مسند أبي
سعيد الخدري (رض) .قال محقق المسند حسين سليم أسد :رجاله رجال الصحيح.
[[[  -صحيح ابن حبان :ج ،15ص ،238 :رقم الحديث .6826 :باب :ذكر اإلخبار عن وصف المدة التي تكون
للمهدي في آخر الزمان.
[[[  -أبو نعيم األصبهاني ،كتاب أخبار أصبهان :ج ،1ص.115 :
[[[  -ظ :الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين ،المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ،ج ،4ص ،407 :رقم
الحديث.1821 :
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الفوائد [[[.وقال(( :رواه أبو يعىل وفيه عدي بن أيب عامرة ،قال العقييل :يف حديثه اضطراب،
وبقية رجاله رجال الصحيح))[[[.
صحيح ،قال املحقق شعيب األرنؤوط :حديثٌ
صحيح دون قوله:
حكم الحديث:
ٌ
ٌ
(يكون سبع سنني)[[[.
هذه بعض النامذج لألحاديث الواردة يف هذا الشأن ،وإال فهي فائق ُة الكرثة ،وهناك أيضاً

أحاديثُ عن طريق أهل البيت ،وآثا ٌر أخرى عن الصحابة ،ال مجال لذكرها وقد اقترصت عىل
ذكر األحاديث الواردة عن الرسول األكرم فقط .وهذا ما يثبت تواترها يف الداللة واملعنى،
كتب متع ّدد ٍة عند أرباب الحديث بطرقٍ مختلف ٍة ،كام تقدم
فإ َّن الحديث عندما يكون يف ٍ
من كرثة من خ ّرجها وصحهها ،واعتقد بوجوب اإلميان بها ،فذلك يق ّوي ويرفع درجة وقيمة
تلك األحاديث.
بعد ما تقدم يتبني الوهم أو الحقيقة حول ما قاله املسترشقون يف محاولة منهم لطمس
الحقائق الواضحة والرتويج إلنكارها وتهميشها يف عقيدة اإلميان باملهدي املنتظر،
بقولهم - :كام م َّر آنفاً  -ال يوجد ما يؤيدها من أحاديث ،وحتى إ ْن وجدت فهي من
مخرتعات وموضوعات الشيعة.

[[[ -ظ :الهيثمي ،أبو الحسن نور الدين ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ج ،7ص ،314 :رقم الحديث.12395 :
[[[ -ظ :المصدر نفسه :ج ،7ص ،314 :رقم الحديث.12395 :
[[[ -وقال شعيب األرنؤوط ( :مطر بن طهمان) وهو الوراق  -وإ ْن كان فيه ضعف من جهة حفظه  -متابع ،وبقية
رجاله ثقات رجال الشيخين .ينظر :مسند أحمد بن حنبل :ج ،17ص ،210 :رقم الحديث.11130 :
وقال في موضع آخر عن (مطر بن طهمان) قد روى له مسلم متابعةً ،وهو حسن الحديث في المتابعات .ينظر :مسند
أحمد بن حنبل :ج ،17ص ،321 :تعليقاً على رقم الحديث.11222 :

المبحث الثاني

2

المهدوية درجتها ،رواتها ،تخريجها
أحاديث العقيدة
ّ

المطلب األول:

تواتر األحاديث

األحاديث يف العقيدة املهدوية بتعدد طرقها وشواهدها ،والتي تفوق حد اإلحصاء،
كافي ٌة ألثبات عقيدة اإلميان باملهدي املنتظر ،بل وتوكيدها وإطباق املسلمني عىل اإلميان
بها ،وذلك بشهادة العلامء األعالم من املسلمني كاف ًة بتواترها ،منهم:
 - 1قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسني اآلبري (ت 363هـ) يف كتابه (مناقب
وسلَّ َم
الشافعي)(( :وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
بذكر املهدي وأنَّه من أهل بيته وأنَّه ميلك سبع سنني ،وميأل األرض عدالً وأنَّه يخرج مع
عيىس ابن مريم ،ويساعده يف قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطني وأنَّه يؤم هذه األمة
وعيىس يصيل خلفه))[[[.
 - 2القرطبي (ت 671هـ) عندما أراد تصحيح أحاديث املهدي املنتظر ،مقارن ًة بأحاديثَ
وسلَّ َم يف التنصيص عىل خروج
أخرى قال(( :واألحاديث عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
أصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه))[[[ .وكذلك
املهدي من عرتته من ولد فاطمة ثابت ٌة
ُّ

[[[
رصح بتواترها يف تفسريه اآلية  33من سورة التوبة
أيَّ َد ونقل كالم اآلبري بالتواتر  ،وكذلك َّ

[[[  -اآلبري ،الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين ،كتاب مناقب الشافعي ،ص.95 :
[[[  -القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن أحمد ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة :ص.1205 :
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.1205 :
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رشكُونَ ﴾[[[.
ح ِّق ِل ُيظ ِه َر ُه َع َل ٱلدِّ ينِ كُ ِّل ِه َولَو كَرِهَ ٱمل ُ ِ
ى َو ِدينِ ٱل َ
ي َأ َ
رس َل َر ُسو َلهُ بِٱل ُهدَ ٰ
﴿ ُه َو ٱ َّل ِذ ٓ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
إذ قال(( :األخبار الصحاح قد تواترت عىل أ َّن املهدي من عرتة رسول الله َّ
وسلَّ َم))[[[.
[وآلِ ِه] َ
 - 3وكذلك أبو الحجاج املزي (ت 742هـ) قد أق ّر َ
قول اآلبري أعاله ،وارتضاه يف كتابه
[[[
تهذيب الكامل.
 - 4ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) كذلك ذكر كالم اآلبري وأق َّره وذكر قسامً من األحاديث
صحاح ِ
وغرائب وموضوع ٌة[[[.
وحسا ٌن
أقسام
قسمها وقال :وهذه األحاديث أربعة
ٍ
وبعدها َّ
ٌ
ُ
 - 5ابن حجر العسقالين( ،املتوىف852 :هـ) أيضاً استشهد بكالم اآلبري يف كتاب
تهذيب التهذيب[[[.
 - 6والسخاوي (املتوىف902 :هـ) يف كتابه (فتح املغيث برشح ألفية الحديث) ضمن
فرعي( :األحاديث املتواترة) ذكر األحاديث املوصوفة بالتواتر ،ومنها قال( :حديث
عنوان
ٍّ
[[[
املهدي).
نص ونقل قول
 - 7السيوطي (ت 911هـ) قال بتواتر األحاديث يف ذات الشأن ،وكذلك َّ
اآلبري بالتواتر يف كتابه( ،ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي يف أخبار امل َ ْه ِدي)[[[ .وكذلك ((نص [السيوطي]
عىل تواتر أحاديث املهدي  ...يف الفوائد املتكاثرة يف األحاديث املتواترة ،ويف اختصاره
املسمى باألزهار املتناثرة وغريهام من كتبه))[[[.
 - 8ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ) يف كتابه (القول املخترص يف عالمات املهدي
[[[ -التوبة.33 :
[[[ -تفسير القرطبي ،ج ،8ص.121 :
[[[ -المزي ،أبو الحجاج يوسف بن الزكي ،تهذيب الكمال :ج ،25ص.149 :
[[[ -ظ :ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف :ص.148 - 142 :
[[[ -ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب :ج ،9ص.144 :
[[[ -السخاوي ،شمس الدين أبو الخير ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث :ج ،4ص.23 :
[[[ -السيوطي ،جالل الدين ،ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي في أخبار ال َم ْه ِدي :ص.4 - 2 :

[[[ -ظ :أبو الفيض الغماري ابن الصديق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون :ص.434 :
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املنتظر) قال :واألحاديث الثابتة الترصيح بأنَّه من عرتته ،من ولد فاطمة ،واستشهد بقول
اآلبري بأ َّن األحاديث متواترة يف ذلك[[[ .وأيضاً يف كتابه (الصواعق املحرقة عىل أهل
[[[
الرفض والضالل والزندقة).
 - 9مرعي بن يوسف الحنبيل (ت 1033هـ) قال بتواتر أحاديث املهدي املنتظر ،يف كتابه
نصاً[[[.
(فرائد فوائد الفكر يف اإلمام املهدي املنتظر) واستشهد عىل ذلك بقول اآلبري وذكره ّ
رصح بالتواتر ،يف كتابه (اإلشاعة
 - 10الربزنجي محمد بن عبد رسول (ت 1103هـ) َّ
ألرشاط الساعة) قال(( :الباب الثالث يف األرشاط ال ِعظام واألمارات القريبة التي تعقبها
الساعة ،وهي كثريةٌ ،فمنها املهدي ،وهو أولها ،واعلم أ َّن األحاديث الواردة فيه عىل اختالف
رواياتها ال تكاد تنحرص))[[[.
وقال أيضاً(( :أحاديث وجود املهدي ،وخروجه آخر الزمان ،وأنَّه من عرتة رسول الله
وسلَّ َم ،ومن ولد فاطمة ريض الله عنها ،بلغت حد التواتر املعنوي،
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
فال معنى إلنكارها))[[[.
وقال يف موضعٍ آخ َر(( :وغاية ما ثبت باألخبار الصحيحة الرصيحة الكثرية الشهرية التي
بلغت التواتر املعنوي ،وجود اآليات العظام التي منها ،بل أولها خروج املهدي ،وأنَّه يأيت
يف آخر الزمان من ولد فاطمة ريض الله عنها ميأل األرض عدالً كام ملئت ظلامَ))[[[.
ج ُّسوس (ت 1182هـ) نقل الكتاين يف كتابه (نظم املتناثر
 - 11الشيخ محمد بن قاسم َ

من الحديث املتواتر) ترصيحه بالتواتر[[[.

ترصيح أيب عالء العراقي (ت 1183هـ) بالتواتر قال(( :ويف
 - 12ونقل الكتاين،
َ
المهدي المنتظر :ص.6 :
[[[  -الهيتمي ،ابن حجر ،القول المختصر في عالمات
ّ

[[[  -الهيتمي ،ابن حجر ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة :ج ،2ص.480 :
المهدي المنتظر ،ص.339 :
[[[  -ظ :المقدسي الحنبلي ،مرعي بن يوسف ،فرائد فوائد الفكر في اإلمام
ّ
[[[  -البرزنجي ،محمد بن رسول ،اإلشاعة ألشراط الساعة ،ص.175 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.215 :
[[[  -المصدر نفسه :ص.345 :
[[[  -الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،ص.226 :

176

المهدي المنتظر f

تأليف أليب العالء إدريس بن محمد بن إدريس الحسني العراقي يف املهدي هذا أ َّن
ٍ
حفّاظ ال ُّنقّاد))[[[.
ري
واحد من ال ُ
أحاديثه متواتر ٌة أو كادت ،قال :وجزم باألول غ ُ
نص عىل التواتر ،السفاريني (محمد بن أحمد بن سامل) (ت 1188هـ)
 - 13وممن َّ
نصه(( :وقد كرثت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر املعنوي وشاع ذلك بني
ما ّ
العلامء حتى ُع َّد من معتقداتهم  ...وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغري من ذكر منهم
ٍ
بروايات متع ّدد ٍة وعن التابعني من بعدهم ما يفيد مجمو ُع ُه العل َم القطعي،
ريض الله عنهم
فاإلميان بخروج املهدي واجب كام هو مقرر عند أهل العلم ومدون يف عقائد أهل السنة
والجامعة وكذا عند أهل الشيعة))[[[.

 - 14وللقايض العالمة الشوكاين (محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله املتوىف
1250هـ) رسالة َس َّمها (التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي املنتظر والدجال واملسيح)،
قال فيها(( :واألحاديث الواردة يف املهدي التي أمكن الوقوف عليها ،منها خمسون حديثًا،
فيها الصحيح والحسن والضعيف املنجرب ،وهي متواتر ٌة بال ٍّ
شك وال شبه ٍة ،بل يصدق
وصف التواتر عىل ما دونها عىل جميع االصطالحات املحررة يف األصول ،وأما اآلثار عن
الصحابة املرصحة باملهدي فهي كثري ٌة أيضً ا لها حكم الرفع ،إذ ال مجال لالجتهاد يف مثل
ذلك))[[[.
وقال أيضاً(( :فتقرر أ َّن األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر متواتر ٌة واألحاديث الواردة
يف الدجال متواترة ،واألحاديث الواردة يف نزول عيىس ابن مريم متواترةٌ))[[[.
رصح بأنَّه :تواترت األخبار عن النبي
 - 15الشبلنجي مؤمن بن حسن (ت بعد 1308هـ) ّ
وسلَّ َم أ َّن املهدي املنتظر ،من أهل بيته وأنَّه ميأل األرض عدالً[[[.
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[ -الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،ص.226 :
[[[ -السفاريني ،محمد بن أحمد ،لوامع األنوار البهية (المعروفة بالعقيدة السفارينية) :ج ،2ص.84 :
[[[ -نقله الكتاني ،ينظر :الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،ص.227 :
المهدي المنتظر ،ص .44 :واستشهد بكالم
جاج باألثر على من أنكر
ّ
وينظر :التويجري ،حمود بن عبد الله ،االحت َ
المهدي المنتظر ،محمد صديق القنوجي ،في كتابه اإلذاعة ،ص.150 :
الشوكاني أعاله ،على تواتر أحاديث
ّ
[[[ -القنوجي ،محمد صديق خان ،اإلذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة ،ص.198 :

صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
[[[ -ظ :الشبلنجي ،مؤمن بن حسن بن مؤمن ،نور األبصار في مناقب آل بيت النبي المختار َّ
وسلَّ َم :ص.351 :
َ
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 - 16القنوجي البخاري محمد صديق حسن (ت ١٣٠٧هـ) فقال يف كتابه (اإلذاعة ملا
كان ويكون بني يدي الساعة) يف باب الفنت التي تعقبها الساعة(( :منها :املهدي املوعود
املنتظر الفاطمي ،وهو أولها ،واألحاديث الواردة فيه عىل اختالف رواياتها كثري ٌة ج ّدا ً ،تبلغ
حد التواتر ،وهي يف السنن وغريها من دواوين اإلسالم من املعاجم واملسانيد))[[[.
وقال أيضاً بعدما نقل عدة أحاديث يستشهد بها(( :هذه جملة األحاديث التي خ َّرجها
األمئة يف شأن املهدي ،وهي كام رأيت يق ّوي بعضها بعضاً  ...ال َ
شك يف أ َّن املهدي
وعام ،ملا تواتر من األخبار يف الباب ،واتفق عليه
يخرج يف آخر الزمان من غري تعيني لشه ٍر ٍ
جمهور األمة سلفاً عن خلف إال من ال يُعتَ ُّد بخالفه))[[[.

 - 17قال التويجري (الشيخ العامل العالمة أبو عبد الله حمود بن عبد الله بن حمود بن
جاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر):
عبد الرحمن املتوىف1413 :هـ) يف كتابه (االحت َ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ
إ َّن خروج املهدي يف آخر الزمان من أمور الغيب ،التي أخرب بها رسول الله َّ
وسلَّ َم ،وليس ذلك مجرد فكر ٍة فإ َّن األمور الغيبية ال تدرك باألفكار ،وإنَّ ا ت ُعلم بخرب
[وآلِ ِه] َ
وحي يوحى .فاإلميان بخروج
الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن الهوى ،إ ْن هو إال
ٌ
داخل يف ضمن اإلميان بأ َّن محم ًدا رسول الله ،ومن مل يؤمن مبا
ٌ
املهدي يف آخر الزمان
وسلَّ َم ،ما جاء من أنباء الغيب ،فال شك أنه مل يحقق
ثبت عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
الشهادة بالرسالة .وإ َّن العقائد الصحيحة إَّمنا تؤخذ من الكتاب والسنة ،فكل ما جاء يف
واجب ،ومن ذلك اإلميان
الكتاب والسنة من أنباء الغيوب املاضية واآلتية ،فاإلميان به
ٌ
وسلَّ َم أنَّه أخرب
بخروج املهدي يف آخر الزمان ،ألنَّه قد ثبت عن النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
مخالف لعقيدة املسلمني[[[.
بخروجه ،فمن مل يؤمن بخروجه فهو
ٌ

 - 18الكتَّاين محمد بن جعفر( ،املتوىف1340 :هـ) يف كتابه (نظم املتناثر من الحديث
املتواتر) حيث أورد األحاديث ما ميكن إيراده من األحاديث املتواترة فأورد :تحت عنوان
(خروج املهدي املوعود املنتظر الفاطمي) وذكر الصحابة الذين نقلوا األحاديث والكتب
والسنن التي خ َّرجتها ،واستشهد عىل التواتر بذكر أقوال العلامء اآلبري ،والسفاريني،
[[[  -القنوجي ،محمد صديق خان ،اإلذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة :ص.149 :
[[[  -القنوجي ،محمد صديق خان ،اإلذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة :ص.182 - 181 :
المهدي المنتظر :ص.26 :
جاج باألثر على من أنكر
ّ
[[[  -التويجري ،حمود بن عبد الله ،االحت َ
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والسخاوي ،والشوكاين ،وأيب العالء إدريس بن محمد العراقي ،وابن حجر الهيتمي ،وغريهم
وقال :بأ َّن األحاديث الواردة فيه عىل اختالف رواياتها كثري ٌة ج ّدا ً تبلغ حد التواتر ،فإنكارها
مع ذلك مام ال ينبغي واألحاديث يشد بعضها بعضاً ويتقوى أمرها بالشواهد واملتابعات،
والحاصل أ َّن األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر متواتر ٌة وكذا الواردة يف الدجال ويف
نزول سيدنا عيىس ابن مريم[[[.
 - 19نارص الدين األلباين (املتوىف1420 :هـ) قال يف مقال يف مجلة التمدن اإلسالمي،
عنوانه( :حول املهدي)(( :وأما مسألة املهدي فليعلم أ َّن يف خروجه أحاديثَ كثري ًة صحيحةً،
ري منها له أساني ُد صحيحةٌ .وأنا مور ٌد هنا أمثل ًة منها ،ثم معقباً ذلك بدفع شبهة الذين
قس ٌم كب ٌ
طعنوا فيها))[[[ ،ثم ذكر أمثل ًة من األحاديث ،ومن آراء العلامء بتواترها ،ثم قال(( :واألحاديث
الواردة يف املهدي عىل اختالف رواياتها كثري ٌة ج ّدا ً تبلغ ح َّد التواتر وهي يف السنن وغريها
من دواوين اإلسالم من املعاجم واملسانيد))[[[ ،وبعد مناقش ٍة ألقوال منكري األحاديث
ومحاولة الرد عليها قال(( :وخالصة القول أ َّن عقيدة خروج املهدي عقيد ٌة ثابت ٌة متواتر ٌة عنه
وسلَّ َم يجب اإلميان بها ألنها من أمور الغيب))[[[.
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ

[[[ -ظ :الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر :ص.229 - 225 :
[[[ -األلباني ،ناصر الدين ،حول المهدي ،مقالة منشورة في مجلة التمدن اإلسالمي :عدد  ،22ص ،640 :دمشق.
[[[ -أللباني ،ناصر الدين ،حول المهدي ،مقالة منشورة في مجلة التمدن اإلسالمي :عدد  ،22ص ،641 :دمشق.
[[[ -المصدر نفسه :عدد  ،22ص.643 :

المطلب الثاني

سرد بأسماء الرواة والتخريج
ٌ

(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)
َّ
املهدي املنتظر ،عن رسول الله
أ ّوالً :أسامء الذين رووا أحاديث
ّ
النبي والصحابة[[[:
من أهل بيت ّ
بحسب وفياتهم:
 - 1فاطمة الزهراء عليها السالم (ت ١١هـ)
 - 2ومعاذ بن جبل (ت ١٨هـ)
 - 3وقتادة بن النعامن (ت ٢٣هـ)
 - 4وأبو ذر الغفاري (ت ٣٢هـ)
 - 5وعبد الرحمن بن عوف (ت ٣٢هـ)
 - 6وعبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ)
 - 7والعباس بن عبد املطلب (ت ٣٢هـ)
 - 8وعثامن بن عفان (ت ٣٥هـ)
[[[ -ظ :الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،ص .226 - 225 :فقد ذكر عشرين
المهدي المنتظر ،مع ذكر من خرج تلك األحاديث من العلماء األعالم.
صحابياً ممن رووا أحاديث
ّ
المهدي المنتظر ،رسال ٌة أو محاضرةٌ ،منشور ٌة في
وينظر :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،عقيدة أهل السنة واألثر في
ّ
مجلة الجامعة اإلسالميّة بالمدينة المنورة :ص ،300 :عدد ،3 :السنة األولى ،شباط 1969م.
المهدي المنتظر في الفكر اإلسالمي ،تأليف :مركز الرسالة :ص.31 :
وينظر :كتاب
ّ
وينظر :المقدم ،محمد إسماعيل ،كتاب المهدي :ص.66 :
وينظر :أبو الفيض الغماري ابن الصديق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون :ص.424 - 437 :
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 - 9وسلامن الفاريس (ت  ٣٥أو ٣٦هـ)
 - 10وطلحة بن عبد الله (ت ٣٦هـ)
 - 11حذيفة بن اليامن (ت ٣٦هـ)
 - 12عامر بن يارس (استشهد سنة ٣٧هـ)
السال ُم) (استشهد سنة ٤٠هـ)
 - 13واإلمام عيل ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) (استشهد سنة ٥٠هـ)
 - 14واإلمام الحسن السبط ( َعلَيّْ ِہ َّ
 - 15ومتيم الداري (ت ٥٠هـ)
 - 16وعبد الرحمن بن سمرة (ت ٥٠هـ)
 - 17ومجمع بن جارية (ت ٥٠هـ)
 - 18عمران بن حصني (ت ٥٢هـ)
 - 19وأبو أيوب األنصاري (ت ٥٢هـ)
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) (ت ٥٤هـ)
َّ
 - 20وثوبان موىل النبي
 - 21أم املؤمنني عائشة زوج النبي بنت أيب بكر (توفيت يف أواخر سنة 57ه أو أوائل

5٨هـ)

 - 22وأبو هريرة (تويف يف أواخر سنة 57ه أو أوائل 5٨هـ)
السال ُم) (استشهد سنة ٦١هـ)
 - 23واإلمام الحسني السبط الشهيد ( َعلَيّْ ِہ َّ
 - 24أم املؤمنني أم سلمة (ت ٦٢هـ)
 - 25وعلقمة بن قيس بن عبد الله (ت ٦٢هـ)
 - 26وعبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ)
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 - 27وعبد الله بن عباس (ت ٦٨هـ)
 - 28وزيد بن أرقم (ت ٦٨هـ)
 - 29وعوف بن مالك (ت ٧٣هـ)
 - 30وعبد الله بن عمر بن الخطاب (ت  73وقيل 74هـ)
 - 31وأبو سعيد الخدري (ت ٧٤هـ)
 - 32وجابر بن سمرة (ت ٤٧هـ)
 - 33وجابر بن عبد الله األنصاري (ت ٧٨هـ)
 - 34وعبد الله بن جعفر الطيار (ت ٨٠هـ)
 - 35وأبو أمامة الباهيل (ت ٨١هـ)
 - 36وبرش بن املنذر بن الجارود (ت ٨٣هـ) وقد اختلفوا فيه فقيل ج ُّد الراوي
الجارود بن عمرو (ت ٢٠هـ)
 - 37وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي (ت ٨٦هـ)
 - 38وسهل بن سعد الساعدي (ت ٩١هـ)
 - 39أنس بن مالك (ت ٩٣هـ)
 - 40وأبو الطفيل (ت ١٠٠هـ)
 - 41وغريهم ممن مل أقف عىل تاريخ وفياتهم :أبو الجحاف.
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) اسمه حريث.
َّ
 - 42أبو سلمى راعي رسول الله
 - 43وأبو ليىل :عبد الرحمن بن أيب ليىل األنصاري.
 - 44وأبو وائل ،شقيق بن سلمة األسدي.
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 - 45وحذيفة بْن أسيد بْن خَالِد بْن األغوس بْن الوقيعة بْن حرام بن غفار بن مليل ،أبو
رصيحة الغفاري.
 - 46وأبو قتادة األنصاري ،اسمه الحارث بْن ربعي بْن بلدمة بْن خناس بن عبيد بن
صلﮯ آللُہ
غنم بْن كعب بْن سلمة بْن سعد األنصاري الخزرجي السلمي .فارس َر ُسول اللَّ ِه َّ
وسلَّ َم.
َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
الفقيمي.
 - 47وزر بن عبد الله ،بن كليب
ّ
 - 48وعبد الله بن أيب أوىف ،اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أيب أسيد بن رفاعة

بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم األسلمي.

الحرضمي ،عبد اللَّه بن ضامر بن مالك.
 - 49والعالء بن
ّ
 - 50وعيل الهاليل.
 - 51وقرة بن إياس .بن هالل بن رياب املزين ،جد إياس بن معاوية القايض.
 - 52وجابر بن ماجد الصديف.
 - 53وعمرو بن مرة الجهني أبو مريم الفلسطيني األزدي[[[.
رص َح بصحتها:
ثانياً :أسامء من خ ّر َج أحاديث املهدي املنتظر ،وبعض من َّ
ما ّ
يدل عىل اهتامم جميع املسلمني بالقض ّية املهدويّة ،ال فئ ٍة مع ّين ٍة مختّص ٍة ،وأنَّها
[[[ -ظ :الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر ،ص .226 - 225 :فقد ذكر
المهدي المنتظر ،مع ذكر من خرج تلك األحاديث من العلماء األعالم.
عشرين صحابياً ممن رووا أحاديث
ّ
المهدي المنتظر ،رسال ٌة أو محاضرةٌ ،منشور ٌة في
وينظر :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،عقيدة أهل السنة واألثر في
ّ
مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :ص ،300 :عدد ،3 :السنة األولى ،شباط 1969م.
المهدي المنتظر في الفكر اإلسالمي ،تأليف :مركز الرسالة :ص.31 :
وينظر :كتاب
ّ
وينظر :المقدم ،محمد إسماعيل ،كتاب المهدي ،ص.66 :
وينظر :أبو الفيض الغماري ابن الصديق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون ،ص.424 - 437 :
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تشغل حيزا ً واسعاً من الساحة اإلميانية والعقائدية ،وليست هي من األمور الثانوية ومن
الرتف الفكري أو الرتف الحديثي  -إن جا َز التعبري : -
عبد الرزاق الصنعاين (ت 211هـ) يف مصنفه.
نعيم بن حامد (ت 228هـ) يف كتابه الفنت.
ابن أيب شيبة (ت 235هـ) يف املصنف يف األحاديث واآلثار.
أحمد بن حنبل (ت 241هـ) يف املسند.
البخاري ،محمد بن إسامعيل (املتوىف256 :هـ) يف كتابه (التاريخ الكبري) وسيأيت الحقاً

بأنَّه خ َّر َج يف صحيح البخاري ،لكن بالوصف دون الترصيح باملهدي املنتظر.
ابن ماجه (ت 273هـ) يف سننه.
أبو داود (ت 275هـ) يف سننه.

الحارث بن أيب أسامة (املتوىف282 :هـ) يف مسنده (بغية الباحث عن زوائد مسند
الحارث).
البزار ،أبو بكر أحمد بن عمرو (املتوىف292 :هـ) يف مسنده (مسند البزار املشهور باسم
البحر الزخار)
 - 10الرتمذي (ت  279هـ) قال عن ثالثة أحاديث يف اإلمام املهدي :هذا حديث حسن
صحيح .وقال عن حديث رابع :هذا حديث حسن.
 - 11أبو يعىل املوصيل (ت 307هـ) يف مسنده (مسند أيب يعىل).
 - 12الحافظ أبو جعفر العقييل (ت  ٣٢٢هـ) أورد حديثاً ضعيفاً يف اإلمام املهدي ثم
[[[
قال :ويف املهدي أحاديث جياد من غري هذا الوجه بخالف هذا اللفظ.
 - 13ابن حبان (ت 354هـ) يف صحيحه.
[[[  -العقيلي ،أبو جعفر محمد بن عمرو ،الضعفاء الكبير :ج ،3ص.253 :
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 - 14أبو القاسم الطرباين (ت 360هـ) يف املعجم الكبري.
 - 15عيل بن عمر الدارقطني (ت 385هـ) يف كتابه (األفراد).
 - 16الخطايب البستي أبو سليامن حمد بن محمد (ت 388هـ) يف كتابه معامل السنن
يف رشح كتاب السنن.
 - 17الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ) يف (املستدرك عىل الصحيحني) وكتاب

(سؤاالت مسعود بن عيل السجزي) قال عن أربعة أحاديث :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
يخرجاه ،وعن ثالثة أحاديث :هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل يخرجاه،
وعن مثانية أحاديث :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل يخرجاه.
 - 18الحافظ أبو نعيم األصبهاين (ت 430هـ) يف كتبه( :األربعون) و(دالئل النبوة)
و(حلية األولياء) و (تاريخ أصبهان).
 - 19أبو عمرو الداين (ت 444هـ) يف (السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة
وأرشاطها).
 - 20البيهقي (ت  ٤٥٨هـ) يف كتابه (دالئل النبوة).
 - 21الخطيب البغدادي (ت 463هـ) يف (تاريخ بغداد) وكتاب (تلخيص املتشابه يف
الرسم).
 - 22الديلمي ،الحافظ شريويه بن شهردار (ت 509هـ) يف كتابه (فردوس األخبار).
 - 23البغوي (ت ٥١٦هـ) يف مصابيح السنة ،أخرج حديثاً يف املهدي يف فصل
الصحاح ،وخمسة أحاديث فيه أيضاً يف فصل الحسان من كتابه (مصابيح السنة).
 - 24ابن األثري الجزري (ت  ٦٠٦هـ) يف كتاب (جامع األصول يف أحاديث الرسول).
 - 25محيي الدين بن عريب (ت 638هـ) يف (الفتوحات املكية).
 - 26محمد بن طلحة الشافعي (ت 652هـ) يف كتابه (مطالب السؤول يف مناقب آل
الرسول).
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 - 27ابن الجوزي شمس الدين الحنفي (ت 654هـ) يف كتابه (تذكرة الخواص).
 - 28الحافظ املنذري الشافعي عبد العظيم بن عبد القوي (ت  )656يف كتابه (مخترص
سنن أيب داود).
 - 29الكنجي الشافعي أبو عبد الله محمد بن يوسف (ت 658هـ) يف كتابه (البيان يف
ٍ
حديث أخرجه الرتمذي وصححه يف املهدي
السال ُم) .قال عن
أخبار صاحب الزمان َعلَ ّيْ ِہ َّ
املنتظر :هذا حديثٌ
صحيح ،وعن آخر مثله ،وقال عن حديث( :املهدي مني أجىل
ٌ
حق وهو من ولد
صحيح ،وقال عن حديث:
ثابت حس ٌن
الجبهة) :هذا الحديث ٌ
(املهدي ٌّ
ّ
ٌ
صحيح.
فاطمة) :هذا حديثٌ حس ٌن
ٌ
 - 30يوسف بن يحيى السلمي الشافعي (ت بعد 658هـ) يف كتابه (عقد الدرر يف أخبار
املهدي املنتظر)
 - 31القرطبي املاليك (ت ٦٧١هـ) يف كتاب (التذكرة يف أحوال املوىت وأمور اآلخرة)
وهو من القائلني بالتواتر .كام تقدم ،وإنَّه قال عن حديث ابن ماجه يف املهدي :إسناده
صحيح مرصحا بأ َّن حديث( :املهدي من عرتيت من ولد فاطمة) هو أصح من حديث محمد
بن خالد الجندي.
 - 32الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطربي امليك الشافعي (ت 694هـ) يف
كتابه (ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القرىب).
 - 33ابن تيمية الحراين (ت 728هـ) يف كتابه (منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة
((فصل :وأما الحديث الذي رواه عن ابن
ٌ
والقدرية) يف معرض رده عىل أحد العلامء قال:
وسلَّ َم (يخرج يف آخر الزمان رجل من ولدي ،اسمه
عمر عن النبي َّ -
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
كاسمي وكنيته كنيتي ،ميأل األرض عدالً كام ملئت جوراً ،وذلك هو املهدي) فالجواب :أ َّن
األحاديث التي يحتج بها عىل خروج املهدي أحاديث صحيحة ،رواها أبو داود ،والرتمذي،
وأحمد ،وغريهم ،من حديث ابن مسعود وغريه))[[[.
[[[  -ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية:
ج ،8ص.254 :
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 - 34املحدث الكبري إبراهيم بن محمد الجويني الخراساين (ت732هـ) يف كتابه (فرائد
السمطني).
 - 35الشيخ محمد بن عبد الله الخطيب العمري التربيزي (ت 741هـ) يف كتابه (مشكاة
املصابيح) بتحقيق األلباين.
 - 36الحافظ الذهبي (ت  ٧٤٨هـ) يف كتاب (تلخيص املستدرك عىل الصحيحني)
سكت عن جميع ما صححه الحاكم يف مستدركه من أحاديث املهدي مرصحاً بصحة
حديثني ،وسكوته قد يكون إشارة إىل موافقته ملا صححه الحاكم؛ ألنه كثريا ً ما يعلق وير ُّد
األحاديث إذا مل يوافق التصحيح.

 - 37الحافظ ابن القيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) يف كتاب (املنار املنيف يف الصحيح
والضعيف) اعرتف بحسن بعض أحاديث املهدي وصحة بعضها اآلخر بعد أ ْن أورد جملة
منها ،وابن القيم من القائلني بتواترها.
 - 38ابن كثري (ت ٧٧٤هـ) يف كتاب (النهاية أو الفنت واملالحم) قال عن سند حديث:
وهذا إسناد قوي صحيح ،ثم نقل حديثاً عن ابن ماجه وقال :وهذا حديث حسن.
 - 39التفتازاين ،سعد الدين (ت ٧٩٣هـ) يف كتاب (رشح املقاصد) قال(( :مام يلحق
وسلَّ َم وهام من
بباب اإلمامة بحث خروج املهدي ونزول عيىس َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
أرشاط الساعة وقد وردت يف هذا الباب أخبار صحاح))[[[.
 - 40الهيثمي نور الدين (ت ٨٠٧هـ) يف كتاب (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) وكتاب
(موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان) أورد جملة من األحاديث يف املهدي واعرتف بصحتها
ووثاقة رواتها.
 - 41نور الدين عيل بن محمد املعروف (ابن الصباغ املاليك) يف كتابه (الفصول
املهمة يف معرفة أحوال األمئة عليهم السالم).
[[[  -التفتازاني ،سعد الدين ،شرح المقاصد في علم الكالم :ج ،2ص.307 :
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 - 42السيوطي جالل الدين (ت ٩١١هـ) يف كتاب (العرف الوردي يف أخبار املهدي)
صحيح ،ولبعضها اآلخر بعالمة
رمز لبعض األحاديث الواردة يف املهدي بعالمة (صح) أي:
ٌ
(ح) أي :حس ٌن.
 - 43عبد الوهاب الشعراين (ت 973هـ) يف كتاب (اليواقيت والجواهر).
 - 44ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ) يف كتبه( :الصواعق املحرقة) و(الفتاوى الحديثية)

و(القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر).

 - 45املتقي الهندي (ت 975هـ) يف كتاب (كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال)
وكتابه (الربهان يف عالمات مهدي آخر الزمان).
 - 46املناوي (ت 1031هـ) يف (فيض القدير).
 - 47الربزنجي ،محمد رسول (ت ١١٠٣هـ) يف كتابه (اإلشاعة ألرشاط الساعة).
 - 48الشوكاين (ت ١٢٥٠هـ) يف رسالة َس َّمها (التوضيح يف تواتر ما جاء يف املهدي
املنتظر والدجال واملسيح).
 - 49القندوزي الحنفي (ت 1270هـ) يف (ينابيع املودة).
 - 50القنوجي البخاري محمد صديق حسن (ت ١٣٠٧هـ) يف كتابه (اإلذاعة ملا كان
ويكون بني يدي الساعة).
فهذه بعض النامذج للذين خ َّرجوا ،أوردتها فقط للتعرف عىل مدى اهتامم علامء
املسلمني بهذه املفردة اإلميانية العقدية ،وإال فإ َّن إحصاءهم يفوق هذا العدد بكثري.
ورشعي ،مبا تضمنته
ديني
واإلميان مبا ورد من صحة تلك األحاديث والعمل بها
ٌ
ٌّ
واجب ٌّ
اآلية القرآنية ﴿ َو َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َه ٰىكُم عَنهُ فَٱن َت ُهواْ﴾[[[ من األخذ وإطاعة
ول َف ُ
الرسول األكرم وتطبيق التعاليم القرآن ّية والحديثية عىل ح ٍّد سوا ٍء.
وهناك قامئ ٌة أخرى بأسامء من احتج بأحاديث املهدي املنتظر ،يف مقابل من أنكرها،
[[[  -الحشر :آية .7
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وهناك قامئ ٌة طويل ٌة للذين أفردوا مسألة املهدي بالتأليف من العلامء[[[ ،وقامئ ٌة أخرى وأخرى
باملؤلفات التي كتبت يف ذات الشأن من العلامء كافة ،ع َّدها السيوطي إىل تسعة عرش بعد
املائة [[[.وهناك قامئة طويلة بنصوص أهل العلم والعلامء األعالم يف إثبات حقيقة املهدي
املوعود املنتظر[[[.
وهناك آثا ٌر صحيحة كثرية مع األحاديث املتقدمة الذكر ،نقلتها املصنفات املعتربة،
لكن املقام ال يسع ،فيكتفى هنا مبا تقدم من األحاديث بشواهدها ومتابعاتها وعدد وتنوع
[[[

من خ َّرجها من العلامء األعالم.

السال ُم ،التي جاءت عن طريق
وهناك األحاديث واآلثار يف اإلمام املهدي املنتظر َعلَيّْ ِہ َّ
أهل بيت النبي والسلسلة الذهبية ألمئة الهدى املتصلة بالرسول األكرم ،بقولهم :حديثي
(صلﮯ آللُہ
َّ
حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدي ،إىل أ ْن يصل سنده إىل النبي األعظم
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) .حيث جاء يف الكايف الرشيف بإسناده ...(( :سمعنا أبا عبدالله [الصادق]
السال ُم يقول :حديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدي ،وحديث جدي حديث
َعلَيّْ ِہ َّ
الحسني ،وحديث الحسني حديث الحسن ،وحديث الحسن حديث أمري املؤمنني َعلَ ّيْ ِہ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) وحديث رسول الله
َّ
السال ُم وحديث أمري املؤمنني حديث رسول الله
َّ
قول الله ع ّز وجل))[[[.

المهدي المنتظر ،رسالة أو محاضرة،
[[[  -للمزيد يراجع :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،عقيدة أهل السنة واألثر في
ّ
منشورة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :ص ،300العدد ،3السنة األولى ،شباط 1969م.
المهدي
ويراجع :المقدم ،محمد إسماعيل ،كتاب المهدي ،ص .78 - 70 :فقد ع َّد العلماء الذين احتجوا بأحاديث
ّ
المنتظر إلى سبعة وستين وغيرهم كثير .وع َّد األسماء الذين أفردوا هذا الموضوع بالتصنيف إلى عشرين من العلماء.
المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء
يراجع كتاب البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
المهدي المنتظر إلى ثالثة وعشرين
وآراء الفرق المختلفة ،ص .59 - 47فقد ع َّد العلماء الذين احتجوا بأحاديث
ّ
عالماً من األعالم.
[[[  -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،ال َع ْر ُف ال َو ْر ِدي في أخبار ال َم ْه ِدي ،ص.200 - 188
[[[  -ظ :المقدم ،محمد إسماعيل ،كتاب المهدي :ص.96 - 81

المهدي المنتظر في ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلماء
[[[  -يراجع كتاب البستوي ،عبد العليم عبد العظيم،
ّ
وآراء الفرق المختلفة :ص.352 - 343
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب ،االصول من الكافي :ج ،1ص .53باب :رواية الكتب والحديث وفضل
الكتابة والتمسك بالكتب .كتاب :فضل العلم.
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بعد هذا العرض ألحاديث املهدي املنتظر وصحتها وتواترها ،وإ ْن كان عرضاً مجمالً،
إال أنه ٍ
واف بحد ذاته ،فتفصيله يحتاج إىل عدة مجلدات ،فبعد هذا العرض يثبت زيف
آراء املسترشقني التي تحاول إثبات إنكار هذه الحقيقة الناصعة وجعلها ظالماً دامساً ال
أحالم وآما ٍل
بياض فيه ،عندما يقول أحدهم وهو غولدتسيهر ليصور هذه العقيدة مجرد
ٍ
واهي ٍة بقوله(( :عىل أنه قد تبني أ َّن االحتكام إىل الله أو ترك األمر لله الذي كان يتمثل
يف اللعنات التي كان يصبها األتقياء واملتذمرون عىل األمويني ،وكان من األسلحة التي
ال تجدي فتيالً .عىل أنه مهام يكن ،فقد كانوا يرون أن ما أَ ِذ َن الله به أ ْن يكون ،ال ميكن
أ ْن يعرتض عليه اإلنسان ،وإذًا فال يسع املرء إال أ ْن يضع رجاءه يف الله الذي سيحكم
يوماً ما العامل امليلء باملظامل واآلثام .وتلك هي اآلمال الصامتة التي خرجت منها فكرة
املهدي ،التي وفقت بني الواقع واملثل األعىل ،وبدأ عىل أثرها االعتقاد الراسخ يف ظهور
[[[
إلهي يوجهه الله توجيهاً حسناً)).
حاكمٍ
ٍّ

وكذلك نجد (فلوتن) يعزو ذلك إىل تأثر الروح والشخصية الرشقية ،ومدى الدور الذي
يحتله عامل التنبؤ والتنجيم ،وبكل ما له عالقة باستكشاف الغيب واملستقبل املجهول؛
[[[
لذا كان االعتقاد باملخلِّص واملنقذ موامئًا لتلك الطبيعة ،الصادرة عن الجهل والالوعي.
وهذا بالحقيقة يُع ُّد نوعاً من اإلسقاط النفيس عىل قراءة وتصور األحداث التاريخية.
ص ِّو ُره املسترشقون للعامل ،ما يسمى (باملنهج العلمي) الذي
ومام يكشف ضحالة ما يُ َ
يعتمدونه ،والذي يع ُّدونه ال نظري له يف دراساتهم ،عندما يعزو أحدهم مثال أغلب األحداث
اإلسالمية إىل مجرد تنبؤات ،وقد صدقت بالفعل من باب املصادفة قد تكون ليس إال،
ٍ
تنبؤات متناثر ٍة ،كرجلٍ من ثقيف وهو
بقوله :فأكرث األحداث واملعلومات هي عبار ٌة عن
الحجاج ،ومقتل رجلٍ يستحل حرمة الكعبة وهو زيد حفيد الحسني ،ومعظم أصحاب هذه
التنبؤات كانوا يف األصل عىل اليهودية أو املسيحية ،أو اقتبسوها عن اليهود واملسيحيني،
أجلء ،سوى سهل بن زياد ،لكنه من األجالء
صحح الحديث الشيخ الماحوزي ،قال :سنده حسن رجاله ثقات َّ
المعتمدين وقد روى عنه األعاظم ،وهو ممن يرغب عن الرواية ع ّمن يروي عن الضعفاء فضالً عن الضعفاء ،على
أن الحديث مأخوذ من كتب هشام بن سالم وحماد بن عثمان ،وأسانيد الطائفة إليهما صحيحة معتمدة .ينظر:
الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة
والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.55
[[[  -تسيهر ،جولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.74
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،ص.97
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يهودي (رأس الجالوت) مبوت الحسني حفيد الرسول ،وأ َّن املهدي املوعود إحدى
كام تنبأ
ٌّ
[[[
تلك التنبؤات املهمة التي قد تتحقق أو ال.
ٍ
«تنبؤات» ،ال يوجد لها مصد ٌر أساساً ،بل هي
يف الواقع األحداث التي أطلق عليها
عم ذكره
من نسج خياله ،نعم توجد عالماتٌ قبل ظهور املهدي املنتظر إال أنها تختلف َّ
املسترشق ،ويُذكر أ َّن االختالف بني طوائف املسلمني ،حول طبيعة شخصية املهدي
غائب اآلن وسيظهر ،أو أنه سيولد يف ما بعد ،ال يؤثر يف
السال ُم) ،وهل أنه
املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٌ
السال ُم) وبأصل العقيدة اإلميانية املهدوية ،وهناك
حقيقة اإلميان باإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٍ
مبحث الحقٍ عىل بعض هذه اإلشكاالت.
إجاباتٌ يف

[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص 98وما بعدها.

المبحث الثالث

3

إشكاليتان حول أحاديث المهدي المنتظر

المطلب األول
المستشرقون وإشكالية عدم ذكر المهدي المنتظر في صحيحي البخاري ومسلم

مهدي
بعد أ ْن حاول بعض املسترشقني إنكار وإلغاء حقيقة اعتقاد املسلمني بخروج
ٍّ
يف آخر الزمان يقيم العدل والقسط ،عن طريق إثارة شبهة أ َّن خربه مل يَرِد ذكره يف األحاديث
الصحيحة املعتمدة ،أو أ َّن خربه ذُك َر ،لكن يف أحاديثَ موضوع ٍة مختلَق ٍة ،وقد ثبت غري
سالف.
ذلك بوج ٍه قاطعٍ كام هو
ٌ
بعض آخ ُر منهم ،أ ْن يقول بأ َّن األحاديث وإ ْن ُوجدت ،إال أنها مل ت ُذكر يف
هنا حاول
ٌ
الكتب الرصينة املعتمدة والشديدة يف تحري الصحيح منها ،كام قال غولدتسيهر ،وقد تكون
رصح فيهام بذك ِر املهدي املنتظر بوجه
إشار ًة منه إىل صحي َ
ح ْي مسلم والبخاري ،بأنَّهام مل يُ َّ
الخصوص عندما يقول(( :وقد خاض الحديث يف موضوع هذه العقيدة التي كرث نقاش
ص َّور فيها عىل وجه الدقة الصفات الشخصية
املسلمني فيها ،ون ُِسبَت للرسول أحاديثُ َ
التي يتصف بها منقذ العامل الذي وعد به يف آخر الزمان .عىل أنها [األحاديث] مل تجد
يف الحقيقة منفذا ً تترسب منه إىل مصنفات الحديث الصحيحة املتشددة يف ضبط الرواية،
[[[
ولكن أخرجتها الكتب األخرى التي كانت أقل تشددا ً يف صحة تخريج األحاديث)).

تحرير محل اإلشكال:
كل قضي ٍة إمياني ٍة ،عقدي ًة كانت أو حتى فقهي ًة مل تُذكر يف
محل اإلشكال ،هو أ َّن َّ
الصحيحني ،أو كل حديث مل يُذكر فيهام ،تكون تلك املفردة وذلك الحديث محل نظ ٍر
ٍّ
وشك ويجب التوقف عندها.
[[[  -غولدتسهير ،إغناس ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص .195
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فيكون معنى قول امل ُش ِكل (املسترشق) :ما دامت أحاديث املهدي املنتظر ،مل ترد ومل
ح وال تنعقد عليها
ري ٍ
ري صحي ٍ
ملزم وغ َ
ت ُذكر يف الصحيحني املزبورين ،يكون العمل بها غ َ
ٍ
مصنفات حديثي ٍة غريها .وهذا –أي عدم وجود
أي آثا ٍر عقدي ٍة وعملي ٍة ،حتى وإ ْن وجدت يف
ُّ
ذك ٌر لها يف الصحيحني  -مام يدل عىل عدم صحة تلك األحاديث عند البخاري ومسلمٍ .

الجواب:
ري من األحكام،
ال ميكن أ ْن يصح ذلك ،إذا ُعممت هذه القاعدة ،ألنه سوف تتعطل كث ٌ

وسوف تندرس كثري من املسائل اإلميانية والعقدية ،إذ إنها مل يرد ذكرها يف صحيحي
البخاري ومسلمٍ ؛ مع أ َّن الواقع العميل يؤكد غري ذلك ،وهو أ َّن كثريا ً من األحاديث النبوية
الرشيفة مل تذكر يف صحيح البخاري ،وقد عمل بها املسلمون لثبوت صحتها ،ألن ما يف
ري من األحاديث الصحيحة،
كتب الحديث األخرى ،ليس كله موضوعاً أو مكذوباً ،وفيها كث ٌ
وإ ْن مل يخرجها البخاري ومسلمٍ  ،وإ َّن هذا القصور سيلغي أحاديثَ كثري ًة مشتهر ًة يف كتب
الحديث ،والتي ُدرست واعتُ ِم َدت لدى العلامء األعالم ،وسيأيت ذكره الحقاً.
ري
وامللفت للنظر ،هو أ ّن مؤلف الصحيح نفسه قد عنونه (بالجامع املخترص) يعني أنّه غ ُ
موسعٍ ،فلم يجمع فيه كل ما ورد يف الرشيعة .وقد أجاب بعض العلامء عن هذه الشبهة وهذا
َّ
اإلشكال وأفادوا وتوسعوا بالجواب:
أوالً :عدم إيراد الحديث يف الصحيحني ،ليس دليالً عىل ضعفه عند الشيخني البخاري
كل الصحيح يف صحيحيهام وإنَّ ا جاء عنهام
ومسلمٍ  ،ألنه مل ينقل عنهام أنهام استوعبا َّ
الترصيح بخالف ذلك فقد روي عن البخاري أنه قال( :ما أدخلت يف كتايب الجامع إال
كل يش ٍء
ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول) وروي عن مسلم أنه قال( :ليس ُّ
صحيح وضعته ها هنا إنَّ ا وضعت هنا ما أجمعوا عليه) ،وأنَّه جاء عن البخاري
عندي
ٌ
ح ومائتي ِ
ٍ
ٍ
ح) مع أ َّن جملة
ألف
أنه قال( :أحفظ مائة ألف
حديث غريِ صحي ٍ
حديث صحي ٍ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) مبا يف ذلك
َّ
ما يف صحيحه من األحاديث املسندة إىل رسول الله
األحاديث املعلَّقة[[[ ال تبلغ عرشة آالف حديث [[[.وقد جاء يف تعريف الحديث املعلق:
ح ِديثُ ال ُم َعل َُّق :فهو ما حذف من مبدأ إسناده واح ٌد فأكث ُر على التوالي)) الصالح ،د.
مصطلح
[[[-
حديثي(( ،ال َ
ٌ
ٌّ
صبحي إبراهيم ،علوم الحديث ومصطلحه :ص.224
[[[  -ظ :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،كتاب الرد على من كذَّب األحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ،وأصل
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رث ،وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاري ،وهو
حذف من مبتدأ إسناده واح ٌد أو أك ُ
((الذي ُ
[[[
قليل ج ّدا ً)).
يف كتاب مسلم ٌ
ثانياً :أ َّن الصحيح من الحديث كام أنه موجو ٌد يف الصحيحني ،فهو موجو ٌد خارجهام
يف الكتب املؤلفة يف الحديث النبوي مثل :سنن أيب داود وسنن الرتمذي والنسايئ وابن
ماجه والدارقطني وموطأ مالك وصحيح ابن خزمية وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم
واضح غاية الوضوح.
والبيهقي وغريها ،وهو أم ٌر
ٌ
ثالثاً :أ َّن املقبول من الحديث عند املحدثني أربع ُة أنوا ٍع هي الصحيح لذاته ،والصحيح
لغريه ،والحسن لذاته ،والحسن لغريه؛ ومعلوم أ َّن الحديث الصحيح موجو ٌد يف الصحيحني
[[[
ويف غريهام أما الحسن فوجوده يف غري الصحيحني.
مراتبُ ،مرت َّب ٍة حسب القوة عىل النحو التايل:
قسموا الصحيح عىل سبع
رابعاً :أ َّن العلامء َّ
َ
صحيح اتفق عىل إخراجه البخاري ومسل ٌم.
-1
ٌ
صحيح انفرد بإخراجه البخاري عن مسلمٍ .
-2
ٌ
 - 3صحيح انفرد بإخراجه مسل ٌم عن البخاري.
 - 4صحيح عىل رشطهام معاً ومل يخرجاه.
 - 5صحيح عىل رشط البخاري ومل يخرجه.
 - 6صحيح عىل رشط مسلمٍ ومل يخرجه.
ٍ
واحد منهام.
 - 7صحيح مل يخرجاه ومل يكن عىل رشطهام معاً وال عىل رشط

[[[

الكتاب ،رسال ٌة ومقال ٌة منشور ٌة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :العدد  ،45ص.304 - 302
[[[  -ابن الصالح ،أبو عمرو عثمان ،الشهرزوري ،علوم الحديث البن الصالح ،المعروف بمقدمة ابن الصالح :ص.25
[[[  -ظ :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،كتاب الرد على من كذَّب األحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ،وأصل
الكتاب ،رسالة ومقالة منشورة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :العدد  ،45ص.304 - 302
[[[  -ظ :العباد ،عبد المحسن بن حمد ،كتاب الرد على من كذَّب األحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ،وأصل
الكتاب ،رسالة ومقالة منشورة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :العدد  ،45ص.304 - 302
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وهذه املراتب السبع للصحيح ،وليس يف الصحيحني من هذه املراتب إال الثالث

األوىل ،أما األربع الباقية فال وجود لها إال خارج الصحيحني .ومل يزل من دأب العلامء
يف جميع العصور ،االحتجاج باألحاديث الصحيحة ،بل والحسنة املوجودة خارج

إعراض عنها أو تع ُّر ٍ
ٍ
ض للح ِّ
ط من
الصحيحني والعمل بها مطلقاً ،واعتبار ما دلت عليه دون
شأنها والتقليل من قيمتها ،ومن أمثلة ذلك يف أمور االعتقاد الحديث املشتمل عىل العرشة
املبرشين بالجنة ،فإنَّه يف السنن ومسند اإلمام أحمد وغريه وليس يف الصحيحني ومع ذلك

اعتقدت األمة موجبه بنا ًء عىل ذلك وكذا الحديث الذي فيه تسمية ا َ
لملَكَني اللذين يسأالن
امليت يف قربه مبنك ٍر ونكريٍ ،مل يرد يف الصحيحني وقد اعتقد موجبه املسلمون جميعاً.

[[[

ومع كل هذا فإ َّن الصحيحني مل يخلُ َوا من األحاديث يف هذا الشأن ،فقد جاء فيهام

وصف للمهدي املنتظر ،أو ذكر شأنٍ من شؤونه ،مبا تفرسه األحاديث الصحيحة يف
ٌ

املصنفات األخرى ،فإ َّن األحاديث أيضاً يفرس بعضها بعضاً ،كام هو حال القرآن الكريم،

رس بعضُ ها بعضاً.
فإ َّن آياته يف ُ

وسلَّ َم يقول:
فجاء فيهام عن ((جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم
َل تَ َز ُال طَائِ َف ٌة ِم ْن أُ َّم ِتي يُقَاتِلُونَ َع َل الْ َ
ح ِّق ظَا ِهرِي َن إِ َل يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة ،ق ََالَ :ف َي ْنز ُِل ِع َ
ص ِّل لَ َناَ ،ف َيق ُ
وسلَّ َمَ ،ف َيق ُ
ُولَ :ل ،إِنَّ َب ْعضَ ك ُْم َع َل َب ْع ٍ
ض
َّ
ريه ُْم :تَ َع َال َ
ُول َأ ِم ُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ

صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ
أُ َم َرا ُء تَكْ ِر َم َة الل ِه َه ِذ ِه ْالُ َّم َة)) [[[.وأيضاً جاء(( :أ َّن أبا هريرة ،قال :قال رسول الله َّ
ف أَنْ ُت ْم إِ َذا نَ َز َل ا ْب ُن َم ْر َي َم ِفيك ُْمَ ،وإِ َما ُمك ُْم ِم ْنك ُْم)) [[[.فهنا وإ ْن مل يرصح به باسم
وسلَّ َم :كَ ْي َ
[وآلِ ِه] َ
املهدي ،إال أ َّن األحاديث األخرى يف التصانيف والسنن ذكرت اسم هذا األمري الذي يصيل
يس ا ْب ُن َم ْر َي َمَ ،ف َيق ُ
ريه ُْم املهدي:
خلفه وهو (املهدي) فقد جاء يف الحديثَ (( :ي ْنز ُِل ِع َ
ُول َأ ِم ُ
[[[
ص ِّل ِب َناَ ،ف َيق ُ
هم أَ ِمريُ بَ ْع ٍ
ض ،تَكْ ِر َم َة اللَّ ِه َه ِذ ِه ْالُ َّم َة)).
تَ َع َال َ
ُولَ :ل ،إِنَّ بَ ْعضَ ْ
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.304 - 302

حاكِ ًما بِشَ رِي َع ِة
اب :نُ ُزو ِل ِع َ
يسى ابْنِ َم ْريَ َم َ
[[[  -صحيح مسلم :ج ،1ص ،137رقم الحديث ،156 :كتاب اإليمان ،بَ ُ
وسلَّ َم.
ح َّم ٍد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
نَ ِب ِّي َنا ُم َ

[[[  -صحيح البخاري ،ج ،4ص  ،168رقم الحديث ،3449 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى ابن مريم.
وكذا جاء في صحيح مسلم ،ج ،1ص ،136رقم الحديث ،155 :كتاب اإليمان ،باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً
وسلَّ َم.
بشريعة نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[  -ابن قيم الجوزية ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف ،ص .147وقد تم دراسة الحديث وتصحيحه سابقاً
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وأيضاً جاء ما يدل عىل شأنٍ من شؤون املهدي املنتظر ،كالخسف يف البيداء ،ونزول

عيىس ،فجاء يف الصحيحني(( :أ َّن سعيد بن املسيب ،سمع أبا هريرة قال :قال رسول الله
ْس ِب َي ِد ِه ،لَ ُي ِ
وسلَّ َم َوالَّ ِذي نَف ِ
وشكَ َّن َأنْ يَ ْنز َِل ِفيك ُْم ابْ ُن َم ْريَ َم َحك ًَم
َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
يبَ ،ويَ ْق ُت َل ال ِ
َع ً
يض امل َ ُال َح َّتى الَ يَ ْق َبلَهُ أَ َحدٌ ،
خ ْنزِي َرَ ،ويَضَ َع الجِ ْزيَ َةَ ،ويَ ِف َ
ْس َّ
الصلِ َ
دْل َف َيك ِ َ
َيا ِم َن الدُّ نْ َيا َو َما ِفي َها)) [[[.وقد جاءت األخبار وقَ ْرأْنَا يف ما
الس ْ
جدَ ُة ال َوا ِحدَ ُة خ ْ ً
َح َّتى تَكُونَ َّ

ص َّح منها أ َّن نزول عيىس ابن مريم مقار ٌن مع خروج املهدي املنتظر يف آخر الزمان ،وكذلك
َ
قَ ْرأْنَا يف األحاديث أ َّن املهدي املنتظر يُفيض يف زمانه املال ويَحثي املال حثياً ،فهذا
الحديث ذكر شؤوناً تجري يف زمان ،أو عىل يد املهدي املوعود املنتظر.

وشأ ٌن آخر جاء يف الصحيحني وهو الخسف بالبيداء ،وكام هو املشهور من عالمات

خروج املهدي املنتظر ،الخسف بجيش السفياين الذي يقابله ،كام ذكر ذلك الهيتمي،

يف (القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر) تحت باب (عالمة خروجه أ ْن يُخسف
َال َر ُس ُ
بالجيش بالبيداء) ويذكر أحاديث يف ذلك [[[.وعليه جاء يف الصحيحني(( :ق َ
ول اللَّ ِه

ش الكَ ْع َب َةَ ،فإِ َذا كَانُوا ِب َب ْيدَ ا َء ِم َن األَ ْر ِ
وسلَّ َم :يَ ْغ ُزو َج ْي ٌ
ف
َّ
ض ،يُخ َْس ُ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِبأَ َّو ِله ِْم َوآ ِخ ِر ِه ْم  [[[))...قال القنوجي عن هذا الحديث مبيناً(( :ليس فيه أيضاً ذكر املهدي،
محمل له وألمثاله من األحاديث إال املهدي املنتظر ،ملا دلَّت عىل ذلك األخبار
َ
ولكن ال
املتقدمة واآلثار الكثرية)).

[[[

وهو الصحيح كذلك ،ألنه إذا مل نحمل ،ومل نفرس األحاديث الواردة يف صحيحي
في صفحة.165 :
[[[  -صحيح البخاري ،ج ،4ص ،168رقم الحديث .3448 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :نزول عيسى ابن مريم.
حتَّى إِذَا كَانُوا ِببَيْدَا َء ِم َن الْ َ ْر ِ
ض ،يُخ َْس ُف
جيْ ٌ
وكذا جاء في صحيح مسلم ،بلفظ آخر(( :لَيَ ُؤ َّم َّن َهذَا الْبَيْ َ
ش يَ ْغ ُزونَهَُ ،
ت َ
ِبأَ ْو َس ِط ِه ْم َويُ َنا ِدي أَ َّولُ ُه ْم ِ
آخ َر ُه ْم ،ث ُ َّم يُخ َْس ُف ِب ِه ْم  :))...ج ،4ص  ،2209رقم الحديث .2883 :كتاب الفتن وأشراط
الساعة ،باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.
[[[  -الهيتمي ،ابن حجر ،القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر :ص.11
[[[  -صحيح البخاري :ج ،3ص ،65رقم الحديث .2118 :كتاب البيوع ،باب :ما ذكر في األسواق.
وكذا جاء في صحيح مسلم :ج ،4ص  ،2209رقم الحديث .2883 :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب الخسف
بالجيش الذي يؤم البيت.
[[[  -القنوجي ،محمد صديق حسن ،اإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة :ص.180
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البخاري ومسلم ،إذا مل نفرسها باملهدي املنتظر ،فإ َّن هذا يج ُّرنا إىل عدم تفسري جميع ما

ور َد من أحاديث يف الصحيحني ويف غريهام من املصنفات التي مل ترصح باسم املهدي
أل نفرسها به ،يعني تكون عامئ ًة وال ميكن ض ُّمها إىل تلك األحاديث التي ذكرت
املنتظرّ ،
اسم املهدي املنتظر رصاحةً.

كانت هذه بعض الشواهد التي تعزز وتؤصل االعتقاد مبا ورد عن املهدي املنتظر ،وإ ْن

جاء ذك ُر ٍ
بعض منها سابقاً.

المطلب الثاني

المستشرقون وإشكالية ابن خلدون

من املمرات التي سلكها املسترشقون يف إنكار وتسفيه عقيدة املهدي املنتظر لدى
ٍ
ني لهذه الحقيقة اإلميانية،
تضعيف وتوه ٍ
املسلمني ،ترديد ما أثاره بعض علامء املسلمني من
بتضعيف األحاديث الواردة بهذا الشأن وعدم جدواها يف نهوض تلك الحقيقة اإلميانية،
ومن هؤالء (ابن خلدون) (املتوىف 808 :هـ) يف مقدمته ،ملا له من شهر ٍة علمي ٍة وتأريخي ٍة
مهمً لكثريٍ من العلامء والباحثني يف الرشق
يف العامل اإلسالمي ،ومقدمته صارت مرجعاً ّ
والغرب ،فكتب أح ُد املسترشقني(( :وتستند الشهرة الخالدة ملقدمته ،وهي اﻤﻟﺠلد األول
من تاريخه العاملي الكبري ،إىل اإلسهام األسايس الذي قدمته للمعرفة ،وإىل كشفها عن
عوامل معين ٌة مهم ٌة يف نشأة اﻤﻟﺠمتع اإلنساين وتطوره .وقد نجح
ُ
الدور الحيوي الذي تلعبه
ابن خلدون يف تقديم صور ٍة عن مفهومه للحضارة اإلسالمية ظلت بعد ذلك أساساً ومرجعاً
ٍ
إدراك تا ٍّم لالتجاهات
نهائ ّياً ،واعتمد يف ذلك عىل الفكر السيايس والفقهي السابقني ،مع
[[[
والحقائق األساسية الالزمة لفهم الحياة الفكرية اإلسالمية يف مجموعها)).
ٍ
تضعيف أحاديث العقيدة املهدوية،
أدوات علمي ٍة،
فقد حاول ابن خلدون بكل ما أويت من
َ
واملعروف عن منهج ابن خلدون أنه اتبع منهجاً عقل ّياً ،وحاول التقليل من الروايات التي
والحس تصديقها ،لقربها من إخبار الغيب ،أو التي تخالف املنطق
يصعب عىل العقل
ِّ
العقيل وظهر منهجه هذا يف نقده للرواية التاريخية.
لذا وجد املسترشقون مم ّرا ً سهالً يف االستشهاد عىل مدعياتهم بتوهني الحقائق والعقائد
اإلسالمية ومنها ،املفردة املهدوية ،فاملسترشق روندلسن بعدما أرجع ظهور فكرة ((أ َّن من
املحتمل جدا ً أ َّن الفشل الظاهر الذي أصاب اململكة اإلسالمية يف توطيد أركان العدل
[[[  -روزنتال ،فرانز( ،األدب) :بحث ضمن كتاب :تراث اإلسالم الجزء الثاني ،لسلسة عالم المعرفة :عدد،234 :
لسنة 1998م ،لعدة مؤلفين :ص.12
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والتساوي عىل زمن دولة األمويني 132 - 41ه كان من األسباب لظهور فكرة املهدي آخر
الزمان  ...وما هو جدي ٌر بالنظر أ َّن استعامل هذا املصطلح [املهدي املنتظر] سبق تدوين
[[[
الحديث بنحو مائتي سن ٍة ،وهي فرت ٌة كافي ٌة لتبلور فكرة املهدي واتخاذها شكالً قطعيّاً))،
استشهد بابن خلدون إذ قال(( :وقد ف َّن َد ابن خلدون يف مقدمته جميع األحاديث الواردة بهذا
الخصوص فأشار إىل عدم ورودها يف صحيحي البخاري ومسلمٍ  ،وأشار إىل أ َّن األحاديث
اضطراب ...وعىل
الواردة يف الرتمذي وأيب داود مأخوذ ٌة عن عاصمٍ  ،وعاص ٌم هذا يف حديثه
ٌ
هذا فبالنظر إىل عدم ذكر القرآن شيئاً عن املهدي وأ َّن األحاديث الواردة بشأنه كلها ضعيف ٌة
[[[
ٌ
مشكوك بها فإ َّن عقيدة املهدي ال تدخل يف اعتقادات أهل السنة والجامعة)).
أو
ومر ًة أخرى مع املسترشق فلوتن عندما حاول نسف حقيقة خروج املهدي املنتظر يف
آخر الزمان ،بوصفها شيئاً من التنبؤات ليس إال ،والتي ال ميكن لها أ ْن تتحقق ،ودعم تفسريه
هذا مبا طرحه ابن خلدون(( :وقد خصص ابن خلدون يف (مقدمته) فصلني من أهم فصولها
لدراسة هذا املوضوع ،فكان املؤرخ الرشقي الوحيد الذي أدرك أهمية هذا التنبؤ ،وأول من
حمل عليه [عىل موضوع املهدي املنتظر] وأثبت بطالنه))[[[.
أما املسترشق الفرنيس ماس ّيي ،فيدعم أيضاً رأيه وط ْرحه مبا كتبه ابن خلدون يف مقدمته
يل) فحسب ،والذي
املعروفة ،ويقول أ َّن الفكرة املهدوية ،اتخذها الشيعة ملصلحة (ع ٍّ
يل) عند الشيعة املتطرفني إىل إل ٍه ،وسيصبح املهدي شيئاً فشيئاً ال عضوا ً يف
سيتحول (ع ٌّ
ٍ
يل) ،وبوج ٍه آخر فاإلمام املختبئ أو حفيد (فاطمة)
عائلة
(محمد) بل عض ًوا يف عائلة (ع ٍّ
الفاطمي املنتظر هو الذي ع َّرفه وذكره ابن خلدون مبا يأيت :إ َّن الفاطمي هو املسيح ابن
تفسري
ٍ
مريم [[[.وهذا الكالم الذي يذكره املسترشق يشري بصور ٍة واضح ٍة ومتحامل ٍة بدواف َع
سيايس أو لتأكيد صفة الخالف السيايس الذي حدث يف اإلسالم ولتعزيز مشاعر الكره بني
ٍّ
الفرق اإلسالمية.
وقوله( :إ َّن الفاطمي هو املسيح ابن مريم) إشار ٌة منه إىل الحديث الذي رواه ابن ماجه
[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة ،ص.231
[[[  -المصدر نفسه :ص.231
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،ص.97
[[[  -ظ :ماسيه ،هنري ،كتاب اإلسالم ،ص.199
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صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
(املتوىف273 :هـ) يف سننه بسنده ...(( :عن أنس بن مالك ،أ َّن رسول الله َّ
وسلَّ َم قالَ :ل َي ْزدَا ُد ْ
حاَ ،و َل تَقُو ُم
اس إِ َّل شُ ًّ
الَ ْم ُر إِ َّل ِشدَّ ةًَ ،و َل الدُّ نْ َيا إِ َّل إِ ْد َبا ًراَ ،و َل ال َّن ُ
[وآلِ ِه] َ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم)) [[[.وهذا املقطع األخري (لَ
شا ِر ال َّن ِ
ي إِ َّل ِع َ
اسَ ،و َل ا ْل َم ْه ِد ُّ
َّ
السا َع ُة إِ َّل َع َل ِ َ
يس ابْ ُن َم ْريَ َم) يعني :أ َّن املهدي ،هو نفسه عيىس ابن مريم وال غريية بني
ي ِإ َّل ِع َ
ا ْل َم ْه ِد ُّ
اإلثنني ،وهذا يعارض متام املعارضة مع ما تقدم من ذكر األخبار الصحيحة ،واملتواترة -
ٍ
واحد من أرباب الحديث وأهل الفن.
عىل األقل بالتواتر املعنوي  -وقد ض َّعفه غري

صحيح لغريه ،دون قوله( :وال
فقال عنه املحقق األرنؤوط مستندا ً إىل كالم الذهبي قال:
ٌ
ضعيف لضعف مح َّمد بن خالد الجندي،
املهدي إال عيىس ابن مريم) فمنكرةٌ ،وهذا إسنا ٌد
ٌ
مدلس وقد َع ْن َع َن.
والحسن  -وهو البرصي -
ٌ
ٍ
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم
ري
وقال اآلبري :ومحمد بن خالد الجندي غ ُ
وسلَّ َم بذكر
والنقل وقد تواترت األخبار واستفاضت عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
املهدي وأنَّه من أهل بيته وأنَّه ميلك سبع سنني ،وميأل األرض عدالً وأنَّه يخرج مع عيىس
ابن مريم[[[ .وملن أراد التفصيل ،فقد ثبت بطالن هذا املقطع وهذه الزيادة من الحديث،
ح ٍ
واف يف كتاب (إبراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون) ومن مثانية وجو ٍه ،منها
برش ٍ
باختصارٍ:
ٌ
مرتوك ومنك ُر
بأنَّه كل من خ َّرج هذا الحديث عن طريق محمد بن خالد الجندي ،وهو
وكذاب َوضّ اعٌ ،وقال الحاكم بعد إخراجه :إنَّ ا أخرجت هذا الحديث تعجباً ال
الحديث،
ٌ
جاً به.
محت ّ
وقد ظهر كذب محمد بن خالد الجندي ،بورود الحديث مجردا ً عن الزيادة املنكرة من
[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،5ص  ،165رقم الحديث .4039 :أبواب الفتن :باب شدة الزمان.
وأخرجه :الحاكم (المتوفى405 :هـ) في المستدرك ،ج ،488 ،4رقم الحديث .8363 :كتاب الفتن والمالحم .وسكت
عنه الحاكم والذهبي ولم يُعقِّبا.
وأخرجه :الداني( ،المتوفى444 :هـ) في السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها :ج ،5ص  ،1075رقم
السال ُم).
الحديث .589 :باب من قال :إن المهدي عيسى ابن مريم ( َعلَيّْ ِہ َّ
وأخرجه :القضاعي (المتوفى454 :هـ) في مسند الشهاب :ج ،68 ،2رقم الحديث.898 :
[[[  -ظ :اآلبري ،الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين ،كتاب مناقب الشافعي :ص.95
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ص ْنعه وتلك عادته.
غري طريقه ،ومل تذكر فيه الزيادة الباطلة الشاذة ،بل هي ِمن ُ
مام يدل عىل بطالن هذا الخرب أو هذه الزيادة فيه ،معارضته للتواتر املفيد للقطع فقد
قرر علامء األصول أ َّن من رشط قبول الخرب عدم مخالفته للنص القطعي عىل وج ٍه ال ميكن
الجمع بينهام بحا ٍل ،فال ميكن الجمع هنا بني هذا الحديث وبني تلك األخبار ،إذ ال تعارض
بني متوات ٍر وباطلٍ [[[.
وبالعودة إىل املسترشق هرني ِ
ماس ّيي ،بقوله سابقاً أ َّن العقيدة املهدوية مقتبس ٌة من فكرة
املسيح املخلِّص ،وقال بأنَّها موجود ٌة يف كل العصور اإلسالمية ،مستندا ً البن خلدون قال:
((وباإلجامل فإ َّن الفكرة املسيحية  Messiniqueظهرت يف كل عرص يف تاريخ اإلسالم:
فقد روى ابن خلدون مثالً أ َّن أهايل الحلة (بالد ما بني النهرين) كانوا يعتقدون برجعة أحد
ج إىل أمام بيته
العلويني[ ...يقصد املهدي املنتظر] وكانوا يأتون كل مسا ٍء بجوا ٍد مرسو ٍ
وينادونه باسمه .ويف أيام الصفويني الفرس يف ما بعد كان هنالك جوادان يظالن عىل أهبة
االستعداد ،واح ٌد لسيد الزمان واآلخر للمسيح نائبه .وباملستطاع ذكر أمثل ٍة أخرى من هذا
االعتقاد قد استعمل كوسيلة لالشرتاكية تار ًة وللثيوقراطية تار ًة أخرى)) [[[.ويعني باالشرتاكية
تلك املعتقدات التي يعتقد بها املحرومون والذين يؤمنون بالخالص من التسلط الطبقي،
أما الثيوقراطية فتعني إعطاء تسويغ لهيمنة طبقة رجال الدين للسيطرة عىل املجتمع وهذا
التفسري محاولة أخرى للتشكيك بعقيدة املهدي املنتظر.
لكن ما رآه املسترشق روندلسن :أ َّن االعتقاد العام عند الشيعة اليوم ،وهو يتفق مع ما

ذكره األقدمون ،بأنَّه غاب يف سامراء إال أ َّن ابن خلدون يرى أنه غاب يف الحلة فيذكر ابن
ِس مع أ ِّمه دخال رسداباً أو حفرة يف الدار التي سكنها أهلُ ُه بالحلة
خلدون ،بأنَّه عندما ُ
حب َ
واختفى هناك وأنَّه سيظهر آخر الزمان[[[.
وهذا إشار ٌة منهم إىل ما ردده ابن خلدون (املتوىف808 :هـ) يف مقدمته بأنَّ(( :اإلمامية
[[[  -ظ :أبو الفيض ال ُغ َمارِي ،أحمد بن الصدِّيق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون :ص .589 - 584إذ
فص َل في دراسة طرق ورجال الحديث وبيَّن اضطرابه واالختالف عليه ،وانقطاعه وانفراده ورواية بعض رجاله في
َّ
الضعفاء.
[[[  -ماسيه ،هنري ،كتاب اإلسالم :ص.200 - 199
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.237
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وال س َّيام االثنا عرشية منهم يزعمون أ َّن الثاين عرش من أمئتهم وهو محمد بن الحسن
العسكري ويلق ُّبونه املهدي دخل يف رسداب بدارهم يف الحلة وتغيب حني اعتقل مع أ ّمه
وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيمأل األرض عدالً يشريون بذلك إىل الحديث الواقع
يف كتاب الرتمذي يف املهدي وهم إىل اآلن ينتظرونه ويسمونه املنتظر لذلك ،ويقفون يف
كل ليل ٍة بعد صالة املغرب بباب هذا الرسداب وقد قدموا مركباً فيهتفون باسمه ويدعونه
للخروج حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون ويرجئون األمر إىل الليلة اآلتية وهم عىل ذلك
لهذا العهد))[[[.

مادي إلثبات التفسري األسطوري
وهذه املحاوالت يتشبث بها االسترشاق عىل أنه فك ٌر
ٌّ
للتاريخ اإلسالمي ومعطياته اإلميانية ملواجهة التحديات الخارجية .وهنا سيكون الرد عىل
املسترشق ماسيّي بسهول ٍة ،وبال عنا ٍء ،ألن الكذب كان فاضحاً ومكشوفاً يف االدعاء ،لذا
سيكون الر ّد سهالً:
أوالً  -أنهم مل ينقلوا هذه املسألة من املصادر اإلمامية ،باعتبار اختفاء اإلمام املهدي
املنتظر وغيبته من مختصات و ُمتبنيات اإلمامية ،فكان لزاماً عليهم أ ْن ينقلوا هذا املعتقد
ممن يقول ويعتقد به ،ولو نقلوا ملا وقعوا يف هذا الخطأ ،وهذه املنهجية الخاطئة طاملا
ٍ
عمد ،وهي قراءة األحداث وتصورها والبناء عليها
ينزلق فيها املسترشقون عمدا ً أو بال
تخص ديناً أو مذهباً معيناً،
واستخراج وفهم واستنباط للنظريات والنتائج ،يف مسأل ٍة معين ٍة
ّ
يقرأها عند الدين اآلخر أو املذهب اآلخر ،وال يقرؤها من املصادر التي تتبنى تلك املفردة
العقيدية أو التاريخية.
ثانياً  -وإ َّن املعروف واملشهور ،الذي ال يختلف عليه اثنان ،بأ َّن والدة واختفاء املهدي
املنتظر بحسب اعتقاد ومصادر اإلمامية ،كان يف مدينة سامراء ال غريها أبدا ً .وهذا ما تسامل
يعبون.
عليه املؤالف واملخالف كام ِّ
ثالثاً  -أ َّن مدينة الحلة أٌ ِ
سيف الدولة (صدقة
نشئَت سنة 495ه وكان أول من َع َّمرها ونزلهاُ ،
ج َمة قصب تأوي إليها السباع ،فنزل بها بأهله وعساكره وبنى
ابن منصور األسدي) وكانت أَ َ
السال ُم)
بها املساكن الجليلة والدور الفاخرة [[[.ومن الثابت أ َّن والدة اإلمام املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

[[[  -ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد اإلشبيلي ،كتاب مقدمة ابن خلدون :ص.94
[[[  -ظ :الحلي ،يوسف كركوش ،تاريخ الحلة ،ص.31
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سنة 255ه وغيبته سنة260ه ،يعني مدينة الحلة مل تكن ومل تنشأ بع ُد ،فكيف ينتظره أتباعه يف
رسداب اختفى فيه بالحلة ،وهي مل تكن موجود ًة أصالً حني غيبته أو اختفائه .وهذا إنَّ ا يدل
ٍ
عىل يشء ،هو ((ال علم لهم باختفاء اإلمام الثاين عرش وال بإنشاء مدينة الحلة ،وما قالوه عن
اإلمام الثاين عرش من أنَّه اختفى يف الحلة ،التي مل تكن موجودة آنئذ ،أي سنة  260للهجرة
[[[
وإنَّ ا أنشأها (صدقة بن منصور املزيدي) يف سنة 495هـ)).
وإ َّن هذا الرسداب املوجود حال ّياً يف مدينة سامراء ،ثبت تأريخ ّياً لدى اإلمامية ،بأنَّه آخر
مكانٍ رأوا اإلمام فيه ،وغاب منه عن أنظار األعداء الذين كانوا يطلبونه ،وبعدها بدأت الغيبة
الصغرى التي تخلَّلَها سفراء اإلمام املهدي األربعة ،وليس هو املكان الذي اختفى يف داخله

ومل يخرج منه وموجو ٌد فيه اآلن ،ال ليس األمر كذلك ،والواقع العميل يص ّدق ذلك ،فأنا بنفيس
باب
ذهبت إىل هذا الرسداب يف مدينة سامراء وتأكدت بنفيس ،حتى إنه
ٌ
مفتوح وليس فيه ٌ
يُغلق ،وال أح َد بداخله ،فبامذا يؤمن ويصدق اإلنسان؟ بالبدهيات ،ومن ضمنها املشاهدات
ِ
ٍ
ألشخاص يزعمون املنهج العلمي؟!.
األحداث التاريخية
الحسية ،أم باجرتا ِر قراء ِة
ِّ
وعودا ً عىل بد ٍء يف مناقشة بعض املسترشقني يف اعتامدهم عىل تضعيف ابن خلدون
ألغلب األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر ،فقد ر َّد علامء املسلمني وتعقبوا كلامته
وتضعيفاته ،كلم ًة كلمةً ،وحديثاً حديثاً ،مبا يكفي ذك ُره للرد عىل املسترشقني يف إنكار وإلغاء
حقيقة العقيدة املهدوية ،بتع ُّكزِهم عىل أقوال ابن خلدون ،فقال الكتّاين :وتتبع ابن خلدون يف
مقدمته طرق أحاديث خروجه مستوعباً لها عىل حسب وس ِع ِه ،فلم تسلم له من عل ٍة ،لكن ردوا
عليه بأ َّن األحاديث الواردة فيه عىل اختالف رواياتها كثري ٌة ج ّدا ً تبلغ حد التواتر .وذكر الكتّاين
يف معرض ر ّده عد َد من خ ّرج األحاديث ،ثم َ
أردف قوالً :ولوال مخافة التطويل ألوردت ها هنا
ما وقفت عليه من أحاديثه ألين رأيت كثريا ً من الناس يف هذا الوقت يشككون يف أمره ويقولون
ري منهم يقف مع كالم ابن خلدون ويعتمده مع أنَّه ليس من
يا ترى هل أحاديثه قطعي ٌة أو ال ،وكث ٌ
[[[
أهل هذا امليدان ،والحق الرجوع يف كل ف ٍّن ألربابه ،والعلم لله تبارك وتعاىل.
وقال األلباين يف معرض تصحيحه ألحد أحاديث املهدي املنتظر يف سلسلته الصحيحة،
[[[  -علي ،د .جواد ،المهدي المنتظر عند الشيعة االثني عشرية ،ص ،10أصل الكتاب أطروحة دكتوراه من جامعة
هامبورغ عام 1939م ،ترجمها عن األلمانية :أبو العيد دودو.
[[[  -ظ :الكتاني ،أبو عبد الله محمد بن جعفر ،نظم المتناثر من الحديث المتواتر :ص.228 - 227
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ردا ً عىل ابن خلدون(( :ولذلك مل يتمكن ابن خلدون من تضعيفه ،مع شططه يف تضعيف
ب
أكرث أحاديث املهدي بل أق َّر الحاكم عىل تصحيحه لهذه الطريق والطريق اآلتية ،فمن ن ََس َ
[[[
إليه [أي إىل ابن خلدون] أنه ض َّعف كل أحاديث املهدي فقد كذب عليه سهوا ً أو عمدا ً)).
مع العلم أ َّن ابن خلدون مل يضعفها قاطبةً ،فقال باألخري :فهذه جملة األحاديث التي خ ّرجها
األمئة يف شأن املهدي وخروجه آخر الزمان .وهي كام رأيت مل يخلُص منها من النقد إال
القليل واألقل منه [[[.فاستثنى منها أحاديثَ صحاحاً.
وهناك ر ٌّد آخ ُر يف تصحيح حديث من جملة ما ض َّعفه ابن خلدون (ال تقوم الساعة حتى
صحيح ،ومن صحته أنه
َييل رجل من أهل بيتي) قال املحقق أحمد محمد شاكر :إسناده
ٌ
عىل رشط الشيخني ،ثم قال :وطرق حديث عاصمٍ عن ز ٍر عن عبد الله ،كلها صحيح ٌة[[[ إىل

قحم مل يكن من رجالها ،وغلبه
أ ْن قال(( :أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به عل ٌم ،واقتحم
ً
ما شغله من السياسة وأمور الدولة وخدمة من كان يخدم من امللوك واألمراء ،فأو َه َم أ َّن شأن
نفسه ذلك ،فعقد يف مقدمته املشهورة فصالً طويالً ،جعل
املهدي عقيد ٌة شيعي ٌة أو أو َه َمتُه ُ
عنوانه( :فصل يف أمر الفاطمي ،وما يذهب إليه الناس يف شأنه ،وكشف الغطاء عن ذلك)
تهافت يف هذا الفصل تهافتًا عجيبًا ،وغلط فيه أغالطًا واضحة  ...إ َّن ابن خلدون مل يحسن
َ
قول املحدثني( :الجرح مقد ٌم عىل التعديل) ولو اطَّلع عىل أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً مام
قال ،وقد يكون قرأ وعرف ،ولكنه أراد تضعيف أحاديث املهدي مبا غلب عليه من الرأي
[[[
السيايس يف عرصه)).
وقد ر َّد الشيخ التويجري ،تضعيف ابن خلدون وتوسع يف ذلك ،ألن عنوان كتابه أصالً قد أُ ِع َّد
جاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر) فقال(( :ابن خلدون
لهذا الشأن ،فكان عنوانه( :االحت َ
ري من أكابر العلامء ممن ال يدانيهم
قد ض َّعف أحاديثَ صحيحة ال مطعن فيها ،وقد صححها كث ٌ
[[[
ابن خلدون يف نقد األحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها فضالً عن أ ْن يساويهم)).
[[[  -األلباني ،محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها :ج ،4ص  ،40صحيحة
رقم.1529 :
[[[  -ظ :ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد اإلشبيلي ،كتاب مقدمة ابن خلدون :ص.94

[[[  -ظ :مسند أحمد ،بتحقيق أحمد محمد شاكر :ج ،3ص  ،491تعليقاً من المحقق في هامش رقم الحديث.3571 :
[[[  -مسند أحمد ،بتحقيق أحمد محمد شاكر :ج ،3ص  ،491تعليقاً من المحقق في هامش رقم الحديث.3571 :
جاج باألثر على من أنكر المهدي المنتظر :ص.204
[[[  -التويجري ،حمود بن عبد الله ،االحت َ
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وأيضاً ممن ناقش ور َّد تضعيفات ابن خلدون ر ّدا ً عنيفاً ،الشيخ عبد املحسن العباد،
وعنوان كتابه يفي بالغرض (الرد عىل من كذَّب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي)
حيث قال(( :أ َّن ابن خلدون مؤر ٌخ وليس من رجال الحديث فال يُعت ُّد به يف التصحيح
والتضعيف وإنَّ ا االعتداد بذلك مبثل البيهقي والعقييل والخطايب والذهبي وابن تيمية وابن
القيم وغريهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة كثريٍ من أحاديث املهدي فالذي
يرجع يف ذلك إىل ابن خلدون كالذي يقصد الساقية ويرتك البحور الزاخرة وعمل ابن خلدون
يف نقد األحاديث أشبه ما يكون بعمل املتطبب إذا خالف األطباء الحذاق املهرة))[[[.

وملن أراد التفصيل واالستزادة أكرث ،فقد تتبع الشيخ عبد الله بن الصديق الغامري ،كالم
ٍ
حته أو
كل
ابن خلدون ،ونقده وتناول َّ
حديث ض َّعفه ابن خلدون ،فأثبت الشيخ الغامري ص َّ
ٍ
باحث ومتتبعٍ يف كتابه
كل
حسنه ،وذكر له شاهدا ً أو متابعاً ،ور َّد عليه ردا ً علم ّياً موسعاً يغني َّ
ُ
(إبراز الوهم املكنون يف الرد عىل ابن خلدون) إىل أ ْن استنفد كل األحاديث قال(( :أقول
باطل فإ َّن جميع ما ذكره من األحاديث مثانية
ادعاؤه [أي ابن خلدون] استيفاء أخبار املهدي ٌ
وعرشون [وإذا طرحنا أربعة أحاديث منها صحح إسنادها ابن خلدون ،يبقى أربعة وعرشون
فقط] والوارد يف الباب ِ
ض ْع ُف أضعاف ذلك وها أنا مور ٌد من أخباره ما أُكمل به املائة من
ٍ
ٍ
وموقوفات دون املقطوعات ،إذ لو تتبعنا خصوصاً الوارد عن أهل البيت ألتيت
مرفوعات
منها بعد ٍد كبريٍ وقد ٍر غريِ يسريٍ مام ينبغي أ ْن يفرد بالتأليف))[[[.
وأخريا ً قال األلباين بعد ذكره وتصحيحه ألحاديث املهدي املنتظر(( :وقد أخطأ ابن
املهدي ُجلّها ،وال غرابة يف ذلك ،فإ َّن الحديث
خلدون خطأً واضحاً ،إذ ض َّع َف أحاديث
ّ

ليس من صناعته .والحق أ َّن األحاديث الواردة يف املهدي فيها الصحيح والحسن ،وفيها
الس َّنة ومصطلح
ً
الضعيف واملوضوع ،ومتييز ذلك ليس
سهل إال عىل املتضلِّع يف علم ُّ
الحديث ،فال تعبأ بكالم من يتكلم فيام ال علم له به))[[[.
[[[  -العباد ،عبد المحسن بن حمد ،كتاب :الرد على من كذَّب األحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ،وأصل
الكتاب ،رسالة ومقالة منشورة في مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة :العدد  ،45ص.307
[[[  -أبو الفيض ال ُغ َمارِي ،أحمد بن الصدِّيق ،إبراز الوهم المكنون من كالم ابن خلدون :ص.562
ولمن أراد التفصيل مراجعة كتاب المهدي ،لمحمد إسماعيل المقدم :الصفحات .165 - 159
وكذلك كتاب :المهدي المنتظر في الفكر اإلسالمي ،تأليف :مركز الرسالة :الصفحات .158 - 145
[[[  -األلباني ،محمد ناصر الدين ،تخريج أحاديث فضائل الشام :ص.45
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شبهة التأثر بالديانات األخرى

إنكار املسترشقني للعقيدة املهدوية ،امتد إىل أ ْن جعلوها متأثر ًة بل مقتبس ًة بأجمعها من

الديانات السابقة يف العصور واألزمنة التي خلت قبل اإلسالم وهذه الشبهة ليست جديد ًة
وليست منحرص ًة بالعقيدة املهدوية ،فإنَّهم من قبل قالوا أ َّن اإلسالم والرسالة والقرآن أصلها
من الديانتني اليهودية واملسيحية ،وأ َّن القرآن من تأليف نبي اإلسالم محمد نفسه ،وهي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) لنبوته
َّ
ذاتها الشبهة التي أثارها املرشكون وقت إعالن النبي محمد
وللوحي القرآين ،وقولهم بأنَّه كان يعلِّمه أحد النصارى يف مكة ،وقد رد عليهم القرآن مبارش ًة
ش ل َِّسانُ ٱلَّ ِذي يُل ِ
ج ِم ٌّي
حدُ ونَ إِلَي ِه أَع َ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولَقَد نَعل َُم أَنَّ ُهم يَقُولُونَ إِنَّ َا يُ َعلِّ ُمهُ بَ َ ٌ
ني﴾[[[ إذًا هي فري ٌة وشبه ٌة ليست بالجديدة ،فال غرابة يف أن يشكلوا
ب ُّم ِب ٌ
َو َٰه َذا لِ َسانٌ َع َر ِ ٌّ
عىل األطروحة املهدوية بقولهم أنَّها مقتبس ٌة ومتأثر ٌة بالديانات القدمية السابقة عىل اإلسالم.

دأب عليه املسترشقون ،ألنَّه سهل املؤونة بإرجاع كل ما يف اإلسالم إىل
وهذا السبيل ما َ
الديانات السابقة عليه وال س َّيام املسيحية واليهودية ،وقد يكون السبب يف ذلك أن هدف
ٍ
واحد ،كام قال املسترشق كولن ترينر(( :إ َّن
ومهمة املهدي املنتظر والسيد املسيح باتجا ٍه
دور املهدي الذي يشبه دور املسيح له كبري األثر يف الشيعة[[[ الذين يجدون الراحة والقوة
[[[
يف االعتقاد بأنَّه يوماً ما سيختفي الطغيان والقمع من عىل وجه األرض)).
حتى صار هذا األمر كأنه من املسلَّامت الواضحات فقال قائلهم(( :من الواضح أ َّن هذه
[[[  -النحل.103 :

[[[ -مر ًة ثاني ًة وثالث ًة ورابعةً ،أري ُد أ ْن أؤكد بأ َّن المشكلة األساسية هي أ َّن المستشرقين جعلوا من عقيدة المهدي
ٌ
وأهداف سبق
أغراض
المنتظر مختصة فقط بفئ ٍة معين ٍة من المسلمين وهم (الشيعة) وهذه المسألة تكمن وراءها
ٌ
الحديث عنها ،من أهمها وأخطرها ،أن يوقعوا شرخاً كبيرا ً في النسيج اإلسالمي ،عن طريق بيان أ َّن هذه العقيدة
شاذ ٌة وغريب ٌة عن المفردات اإليمانية األخرى ،و ِم ْن ث َ َّم أ َّن من يعتقد ويؤمن بها ،سيكون غريباً عن حضيرة اإلسالم
والمسلمين ،وليس منهم.
ٌ
ٌ
متروك للقارئ اللبيب.
سؤال
وهل نجحوا في ذلك أو ال؟ هذا
[[[  -تيرنر ،كولن ،اإلسالم األسس : Islam, The Basics ،ص .325
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العقيدة يف املهدي تحمل شَ َب َهاً للفكرة اليهودية املسيحية يف انتظار املخلّص .أما من
ب كان يراود أفكار قلّ ٍة
الناحية النفسية فإ َّن االعتقاد باإلمام املنتظر كان تشخيصاً ألملٍ مح َّب ٍ
محروم ٍة مضطهد ٍة .ولقد أدى االعتقاد برجوع املهدي إىل وضع كثريٍ من املؤلفات الغيبية
الخيالية)) [[[.ويلح ُ
يدس معنى بأ َّن
ظ أ َّن إطالق العبارة هكذا (مؤلفاتٌ غيبي ٌة خياليةٌ) يريد أن َّ
العقيدة املهدوية يف أساسها تستند عىل خراف ٍة وخيا ٍل وال عالقة لها بالنصوص أو اإلميان
العقيل!
ٍ
وتخ َّب َ
(صلﮯ
َّ
حكايات ،قالوا عن النبي محمد
ط بعضهم يف هذا اإلطار حتى نسجوا
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بأنَّه هو املسيح املنتظر ،مبا ادعاه املسترشق (أنتوين نتنج) يف تكذيب قصة
اإلرساء واملعراج للنبي إذ قال(( :مل تعد قصة هذه الرحلة الليلية بكثريٍ من النفع عىل قضية
ٍ
محمد إذ مل يصدقها آنذاك حتى أقرب صحابته  ...ولكن عند هذه النقطة التقى به يف سوق
عكاظ جامع ٌة من حجاج يرثب  ...وتأثروا كثريا ً مبا حدثهم به .وبعد أن عادوا إىل ديارهم
[[[
أقنعوا يهود مدينتهم أن محمدا ً هو املسيح املنتظر)).

ومنهم من جعل عيىس املسيح هو نفسه املهدي املنتظر ،وال غريية بينهام وإ َّن التقدير
األخروي للمهدي املنتظر هو الذي أثار خيال املسلمني .فبالنسبة لبعض املسلمني،
املهدي كان يسوع (عيىس) ولكن أكرثية رجال الدين جعلوه منحدرا ً من أرسة النبي [[[.وهذا
قد يكون إشار ًة منه ،أو تأث ُّ ًرا بحديث (ال مهدي إال عيىس ابن مريم) الذي تقدم الكالم عنه
ومكذوب ومخالِ ٌف لألحاديث الصحيحة.
وثبت أنه موضو ٌع
ٌ
السم َة األكرث أهمية ،يف االعتقاد األساس بالرضورة
بينام (مونتكَمري وات) يرى بأ َّن ِّ
إمام ،حتى وإ ْن مل يظهر
والحاجة من أجل ضامن أو صيانة وجود العامل ،بأنَّه ال ب َّد من وجود ٍ
ومل يُعرفِ ،
ميول مسيحي ًة (( [[[.Messianicإذًا هناك حضو ٌر
ً
فالسم ُة يف هذا االعتقاد أ ّن له
إلهي[ ،أي قوة فوق الطبيعية] أو من ِ
جيًا
لألفكار املسيحية  messiansmمبا يعني توقُّ ًعا شب َه ٍّ
[[[  -حتي ،فيليب ،اإلسالم منهج الحياة :ص.118
[[[  -نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم :ص.28
[[[  -ظ :ميرسيا ،إلياد ،تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية :ص .136
[[[  -ظ :وات ،مونتكمري ،إعادة تقويم التشيع في العصر العباسي ،بحث ضمن كتاب :إعادة التشيع في العراق،
حفريات إستشراقية :لنخبة من المستشرقين ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي ،ص .132
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موص إليه .وهذه الفكرة ُوجدت يف أثناء الحقبة األموية  ...وكانت ديني ًة بشكلٍ
مل َه ًم أو
ً

أسايس ،انبثقت أو انطلقت من الحاجة يف التأمني والسالمة جاءت من املعتقد الثابت بأ َّن
ٍّ
[[[
وصحيح))  .وإنَّه يقارن يف ما بعد بني
حق
امل ُ ْنجي  delivererسوف يأيت ويطبق كل ما هو ٌّ
ٌ
الفكرة املسيحية واملهدوية ويعزو الفكرة املهدوية إىل الجانب واملنحى السيايس من أجل
ٍ
الحصول عىل السلطة الدينية والسياسية يف آنٍ
واحد فيقول(( :واعتياديّاً فإ َّن الفكرة املسيحية
ٍ
مناسبات وأحيانٍ أخرى فإن
كانت من الجانب السيايس ساكن ًة ومنعزل ًة  ،quietistغري أنَّه يف
زعيامً قويّاً ي ّدعي أو يزعم بأنَّه اإلمام أو رسول أو مبعوث اإلمام وأنَّه سيدعو أو يعلن عن عملٍ
ثوري .وقد تحققت وأنجزت هذه النقلة يف العمل الناشط يف السياسة بالقول بغيبة اإلمام وأ َّن
ٍّ
اإلمام الغائب سريجع ،أو أنَّه عىل وشك الرجوع والعودة من غيبته .وكانت هذه الناشطية يف
السياسة عىل العموم استثنائيةً ،ويبدو أنها ترتبط كثريا ً باألفكار املسيحية املعتدلة))[[[.

وأغرب ما يف تفسريات ومقارنات مونتكَمري وات ،هو تفسريه هذا التشابه والتناغم مع
األفكار املسيحية ،يعزوها إىل انجذاب أو تأثر أمئة أهل البيت بتلك األفكار ،بقوله(( :ميكن
مالحظة أن من األمئة االثني عرش ،أولئك الذين كانوا أكرث انجذاباً لألفكار املسيحية منهم
جعفر وموىس –السادس والسابع  -أما العامل لهذا االنجذاب ،رمبا هو الشك أو الغموض
يف مسألة السابع –الذي ُز ِع َم أنه قُ ِت َل يف السجن  -والثاين عرش –الذي وجوده أصالً أم ٌر
يُشك فيه  ... -وبحسبام يبدو أنه يف أثناء عملية تربير املعتقد بأ َّن شخصاً معيناً كان املهدي
ري مؤكد ٍة وغامضةٌ)[[[.
وأ َّن سلسلة األمئة تدريجاً قد أحرزت االعرتاف .فالتفاصيل غ ُ
ماس إذ قال(( :بعض عنارص املذهب الديني
أفصح
واألمر مييزه بصوره
وأوضح هرني ِّ
َ
َ
الشيعي وخصوصاً قاعدته الثيوقراطية [الالهوتية] واالعتقاد برجعة اإلمام املختبئ  -يبدو
ٍ
تأثريات زرادشتي ٍة
أنها يهودي ٌة – مسيحي ٌة (دون أن نتكلم عن التفاصيل التي تجعلنا نقبل بوجود
وأفالطوني ٍة حديث ٍة ومانوي ٍة)) [[[،وقريب من هذا الكالم املسترشق اليهودي غولدتسيهر قال:
((وقد امتزج بالفكرة املهدية التي ترجع يف أصلها إىل العنارص اليهودية واملسيحية بعض

[[[  -المصدر نفسه :ص .133
[[[  -المصدر نفسه :ص .133
[[[  -وات ،مونتكمري ،إعادة تقويم التشيع في العصر العباسي ،بحث ضمن كتاب :إعادة التشيع في العراق،
حفرياتٌ إستشراقيةٌ :لنخبة من المستشرقين ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي :ص .136

[[[  -ماسيه ،هنري ،كتاب اإلسالم ،ص .192وينظر :ص - 196ص.199 - 198
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خصائص الزرادشتي ،كام امتزج بها ما كان يجول يف أذهان بعض العاطلني البارعني من
ٍ
ٍ
وتصورات جامح ٍة أنتجت عىل أمد األيام كثريا ً من األساطري الفنية الزاخرة عن
خياالت
العقيدة املهدية))[[[.وحيث قال يف موضعٍ آخ َر(( :فتحولت فكرة املهدي تدريجاً إىل أن
صارت طوىب  utopieمهديةً ،دفع املؤمنون بها إىل مستقبلٍ ٍ
ٍ
غامض ،وأصبحت قابل ًة
بعيد
[[[
وأقاصيص أخروي ٌة ممعن ٌة يف السذاجة واإلغراب)).
ألن متتزج بها دامئاً خرافاتٌ
ُ
َت عنها آالف القصص واألساطري،
أقول :هذا ال ينفي أصل صحة العقيدة ،وإ ْن ِحيك ْ

فيجب النظر وااللتفات إىل أصل الدين ال إىل املتدينني بهذا الدين ،وإىل أصل القضية
اإلميانية ،ال إىل املؤمنني الذين يحملونها يف قلوبهم وما يقولون عنها ،وإىل أصل األطروحة
والنظرية ،ال إىل املنظّرين أو الشارحني الذين قد يخطئون بتنظريهم لها.
حك القصص واألساطري ضد أو حول اإلسالم من املرشكني أو اليهود والنصارى
أمل ت ُ َ
آنذاك يف عرص صدر اإلسالم؟ بل حتى من املسترشقني أنفسهم وإىل اآلن ،أمل ي َّد ِع النبوة
مسيلمة الكذاب وغريه وصيغت القصص يف ذلك و ُو ِ
ض َعت األحاديث؟ هل يعني ذلك أن
ننفي أصل النبوة وأصل اإلسالم ملجرد صياغة األساطري من بعض معتنقي اإلسالم الجهلة
أو بعض املغرضني؟ فال مالزمة وال تداخل بني صياغة األساطري والحكايات حول عقيد ٍة
ما ،وبني نفي أصل وصحة تلك العقيدة.
مناذج تشبه الفكرة املهدية بحد زعمه(( :نصادف يف البيئات
وهكذا يبدأ غولدتسيهر بذكر
َ
غري اإلسالمية عقائ َد مامثل ًة لهذه ،مقرتن ًة بأمانٍ أخروي ٍة مستخلص ٍة منها ،ففرقة الدوسيتيني تنكر
موت مؤسسها (دوسيتيوس  )Dositheosوتؤمن بخلوده؛ وإ َّن (ڤيشنو) يف عقيدة (الڤايشنافاس)
الهندية سيعود إىل الظهور يف نهاية العهد الحايل للعامل ،متجسدا ً يف صورة (كالخي) وذلك
ليك يخلص (أرياس) من حكامها الظلمة ،أي تخليص الهند من فاتحيها من املسلمني؛ وينتظر
كمهدي يف آخر الزمان؛ وال يزال املغول يعتقدون بأ َّن
مسيحيو الحبشة رجعة ملكهم تيودور
ٍّ
(چنكيزخان) الذي يقدمون له القرابني عىل رضيحه ،كان قد وعد قبل موته أنه سيعود إىل الدنيا
[[[
بعد مثانية قرونٍ أو تسع ٍة ،ليك ينقذ املغول من نري الحكم الصيني)).
[[[  -غولدتسيهر ،إغاس ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص .195
[[[  -المصدر نفسه :ص.195 - 194
[[[  -تسيهر ،جولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص .192
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وهنا مداخلةٌ ،نريد أن نسأل املسترشق :لو مل يكن اإلميان بحياة وعودة وظهور املهدي
ري موجو ٍد حال ّياً وال
املنتظر آخر الزمان ،لو مل يكن هذا اإلميان موجودا ً ،وكان االعتقاد بأنَّه غ ُ
يعود بعد غيبته ،بل إنه سوف يوجد ويولد يف آخر الزمان إىل أجلٍ ال يعلمه إال الله تعاىل،
كام عليه اآلن اعتقاد سواد املسلمني من أهل السنة والجامعة ،بأنَّه سوف يولد يف النهاية.
السؤال :هل سيغري املسترشق امل ُشْ ِكل ،انطباعه وفكرته وال يَع ُّد هذه الفكرة بأنها جاءت
من أصو ٍل يهودي ٍة مسيحي ٍة ومن ِمللٍ ونِحلٍ أخرى أو ماذا؟ بصيغ ٍة أخرى :لِ َم مل يؤيد إحدى
الفكرتني؟ إذا كانت غيبة وخلود اإلمام حتى يرجع ليمأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت
ظلامً وجورا ً ،تشبه إىل ح ٍّد كبري العقائد لألديان األخرى وأنَّها تأصلت من هناك ،فليؤيد تلك
حي وأنَّه سوف يولد ويخرج آخر الزمان ،وقد تكون
ري موجو ٍد وغ ُ
التي تقول أ َّن املهدي غ ُ
ري ٍّ
هذه الثانية خالي ًة من خرق العادة واإلعجاز يف خلود إنسان ملدة آالف السنني وقريبة للحس
املادي الذي ميكن أ ْن يصدقه؟!

الجواب :هو ال يؤمن وال يصدق بكال األطروحتني كام قرر ذلك عندما قال(( :أما يف
الس ِّني ،فإ َّن ترقب ظهور املهدي ،مع استناده إىل الوثائق الحديثية واملناقشات
اإلسالم ُّ
الكالمية ،مل يصل البتة إىل أن يتقرر عىل أنه عقيد ٌة دينيةٌ ،ومل يبد قط عند أهل السنة إال
الس ِّنية للكون))[[[.
كحلي ٍة أسطوري ٍة لغاي ٍة مثىل مستقل ٍة أو كأم ٍر
ٍّ
ثانوي بالنسبة لجوهر النظرية ُّ
وهذا إنَّ ا يدل عىل أنه فقط يريد اإلنكار والتسفيه والتنكيل ألصل العقيدة ،واالستهزاء بكل
طرح
جزئياتها وإالِّ كان قد ر َّ
جح إحدى األطروحتني .هذا السؤال  -املتقدم الذكر  -إنَّ ا يُ ُ
جروا وراء رساب هذا املسترشق أو ذاك ويتأثروا
هنا لبعض الذين يتوهمون ويريدون أن ين َّ
باملعلومة (املستوردة وامل َصوغة أجنب ّياً إن صح التعبري) وأنَّه مبجرد أن أنكر ونقد إحدى
األطروحتني ،فهو إذا سيؤيد ويص ِّدق األخرى ،أبدا ً فاألمر ليس كذلك وال كام يظن بعضهم.
ري من فقهاء
ويستمر غولدتسيهر بتدعيم قواعد رأيه حتى ذهب قائالً(( :وقد حاول أيضاً كث ٌ
ٍ
بحسابات تأويلي ٍة خاص ٍة
اليهود ومتصوفتهم ـ وغالبيتهم تستند عىل سفر دنيال ـ أن يقوموا
لتحديد وقت ظهور املهدي ،وسار عىل هذا املنوال بعض متصوفة املسلمني البارعني
وبعض الشيعة))[[[.
[[[  -تسيهر ،جولد ،العقيدة والشريعة في اإلسالم :ص.196
[[[  -المصدر نفسه :ص.193
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وبالقول نفسه ذهب املسترشق فان فلوتن بأ َّن فكرة املهدي املنتظر املنقذ املخلص،
ٍ
بتأثريات من الفكر اليهودي واملسيحي ،والسبب يف توجه املسترشقني
انتقلت إىل املسلمني
ٍ
وعادات يهودي ٍة مسيحي ٍة إىل
بهذا االتجاه ،يرجعه فلوتن ،إىل أنَّه من السهل دخول عقائ َد
ٍ
(تنبؤات) ليس لها من
الدين اإلسالمي ،مبا دخل إىل اٍالسالم من يهود ونصارى ،ويسميها
الحقيقة يش ٌء(( ،التي نقلها غالباً اليهود أو النصارى ممن اعتنقوا اإلسالم .وبفضل هذا النوع
[[[
كل من وهب بن منبه ومتيم الداري وكعب األحبار))،
من التنبؤ ،اكتسب شهر ًة واسع ًة ُّ
مهمً بتشابه بعض ما جاء يف اإلسالم والقرآن مع ما جاء يف
وكأنه يق ِّدم مبا يتصوره دليالً ّ
املسيحية ،وكذلك يضع هذا املسترشق معيارا ً لقبول واشتهار راوي الحديث ،وهو أم ٌر
ال ميكن قبوله مبعيار قواعد قبول الحديث النبوي الرشيف وتداوله بني املسلمني ،إذ إن
املسلمني وضعوا القواعد الدقيقة واملحكمة يف نقد الرواية وقبولها ،ويتحدث عن اإلميان
ٌ
معروف يف القرآن
باآلخرة وأنَّها متأثر ٌة بأصو ٍل مسيحي ٍة أيضاً بقوله(( :والحديث عن اآلخرة
وهو من مبادئه األساسية ،أو ما يعرب عنه باقرتاب الساعة –يوم الحساب  -الذي كان معروفاً
ٍ
ملعطيات أخرى حول ما نسجه منسوج األدلة
لدى املسيحية من قبل)) [[[،وله تصوراتٌ
يل ،كام
الواهي بقو ٍل آخرٍ(( :وكثريا ً ما نجد يف العراق من يقول أن الالهوتية اجتمعت يف ع ٍّ
اجتمعت يف عيىس من قبل  ...ومن هذا ما يُحىك عن املسيح ،وقد ظلت هذه الصفات
ري مام كان يقال إلثارة العواطف
عند املسلمني مام اختص به املسيح مد ًة طويلةً ،ورسى كث ٌ
يف يوم جمعة اآلالم عند املسيحيني إىل يوم عاشوراء  ...وكذلك زعم الشيعة أن الحسني
مل يُقتل وإنَّه شُ ِّبه للناس ،كعيىس ابن مريم)) [[[،متناسياً (فلوتن)  -عن ٍ
عمد طبعاً  -بأ َّن
هناك أصوالً ثابت ًة متفق َة عليها جميع األديان الساموية مبا فيها ،بل عىل رأسها يوم القيامة
والحساب اآلخر ،ال يشذ منها دي ٌن ،وهذا التداخل والتشابه يف األصول والعقائد بني األديان،
ال يعني أنه أخذه واقتبسه دي ٌن عن اآلخر ،بل من الواضح معناه وحدة املصدر لتلك األديان
وهو الله تعاىل .وهذه مناسبةٌ ،وفرص ٌة للتأكيد عىل قضي ٍة أساسي ٍة بني األديان ،وهي أن وجود
اتفاق بني األديان يف بعض املسائل ال يعني أن الالحق أخذ من السابق وإنَّ ا يؤكد بصور ٍة
واضح ٍة أ َّن هذه العقيدة أو املسألة ،تشكل عمقاً دين ّياً حقيق ّياً ،زياد ًة عىل ما ُذكِ َر يف وحدة
املصدر لتلك األديان.
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.102
[[[  -فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.103
[[[  -متز ،آدم ،الحضارة اإلسالمية :ج ،1ص .126 - 125
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ويذهب فلوتن كغريه إىل أ َّن من الشعوب اإلسالمية من بالد فارس الذين عانوا إدار ًة
وعمالً يستويل عليهم الجشع .هؤالء قد انبعث فيهم األمل يف نفوسهم ،مبرشا ً
فاسد ًة
َّ
بالعدالة والسعادة ،لذلك ال نعجب من تبنيهم بشد ٍة دعوة أحدهم بالخالص من ذلك الظلم،
فذهب بعضهم يف االعتقاد باعتباره أحد أحفاد زرادشت  ،Zoroastreالرجل الذي ينتظر
املجوس ظهوره كاملهدي بالنسبة للمسلمني[[[.
وإ َّن فكرة اإلمام الخفي لعبت دورا ً حاسامً يف التجربة الصوفية والفروع الشيعية األخرى،
ويزاد عىل ذلك أن مفاهي َم ُمشابِه ًة تتعلق بالقداسة ،ال بل األلوهية تصادف وتشابه كذلك يف
تقالي َد ديني ٍة أخرى (الهند املسيحية يف القرون الوسطى)[[[.
وملناقشة ما تقدم من أقوال املسترشقني من تأثري األديان األخرى عىل إنتاج واستخالص
فكرة املهدي املخلِّص عند املسلمني ،وأنَّها جاءت من باقي األديان متأثر ًة بها ،لإلجابة
عليها نورد عدة ٍ
نقاط:
ليس مستغرباً ،فليست هي املرة األوىل واألخرية التي يحاول فيها املسترشقون إرجاع
رص يهودي ٍة أو نرصاني ٍة
أصول العقائد واألحداث اإلسالمية ،بل حتى الجزئيات منها ،إىل عنا َ
أو أديانٍ أخرى .فهي ليست جديد ًة وليست منحرص ًة بالعقيدة املهدوية ،فإنَّهم من قبل قالوا
أ ّن االسالم والرسالة والقرآن أصلهام من الديانة اليهودية واملسيحية ،وأ َّن القرآن من تأليف
ٍ
(محمد).
فمن البدهي بعد ذلك أن يقولوا عن العقيدة املهدوية ،بأنَّها متأثر ٌة بتأثريٍ
خارجي عن
ٍّ
اإلسالم ومستورد ٌة استريادا ً منهج ّياً –إن جا َز التعبري  -إذ إ َّن املسلمني معتادون لذلك

((ولعلنا نستطيع أ ْن نقول :إ َّن نظرية الفناء الصوفية قد تأثرت –إىل ح ٍّد ما  -بالبوذية كام
ٍ
باحث
تأثرت بالحلولية الهندية الفارسية ،وتقبُّل اإلسالم لألفكار األجنبية ،قد اعرتف به كل
مثل واح ٌد للقاعدة العامة))[[[.
آخ َر .وما تاريخ الصوفية إال ٌ

مثاالن اثنان فقط ،أوالً ،ما قاله املسترشق (جون بلر) يف معرض كالمه عن وجود (عقيدة
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية :ص.117
[[[  -ظ :إلياد ،ميرسيا ،تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية :ص .136
[[[  -نيكلسون ،ر.أ ،الصوفية في اإلسالم :ص.30
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اليوم اآلخر) يف اإلسالم وهي مقتبس ٌة من األديان األخرى عىل ح ِّد زعمه(( :إ َّن املكافأة يف
كتب عديد ٍة من العهدين القديم والجديد .لكن
يوم الحساب عىل أعامل املرء ،مذكور ٌة يف ٍ
ال يجب االفرتاض أن محمدا ً استعار أفكاره بخصوص البعث ويوم الحساب مبارش ًة من
دليل يثبت أن هذه الكتب
كتب العهدين القديم والجديد املقدسة .لقد رأينا بأنَّه ليس مثة ٌ
ٍ
محمد ...وهذا ما أدى بنا إىل االستنتاج بأ َّن
املقدسة قد ت ُرجمت إىل العربية قبل زمن
محمدا ً مل يحصل عىل معرفته بالعهدين القديم والجديد من السجالت املكتوبة ،لكن حاز

ب وجود املفارقات التاريخية يف القرآن،
عليها بأغلبها ،إن مل يكن كلها ،من النقل مام سبَّ َ
والتعارضات التي حدثت بني األسفار املقدسة والنسخة القرآنية .وبهذا الشأن ،علينا أ ْن
ٍ
محمد إخفاء اقتباساته ،وعدم إعادة معلوماته أبدا ً يف نفس
نتذكر أيضاً بأنَّه كان من ديدن
اللغة التي سمعها بها))[[[.
وثانياً ،ما قاله كلري تسدل هذا املسترشق املتحامل عىل اإلسالم وعىل نبي اإلسالم،
ٍ
محمد) قصة أصحاب الكهف وأنَّها مقتبس ٌة ويسميها املسيحيون
فيذكر ما يسميه (توهم
(السبعة النيام) وقصة مريم التي ورد ذكرها يف أسفار موىس الخمسة ،وقصة طفولية املسيح
كتاب
بأ َّن القرآن اقتبسها من األناجيل ،ومعجزة إحياء الطري املصنوع من الطني أخذت من
ٍ
غي يف هذه األقوال املنسوبة إىل
ين اسمه (بشارة توما اإلرسائييل) وأ َّن محمدا ً قد َّ
يونا ٍّ
املسيح بكيفي ٍة تالئم اعتقاده وتعليمه ،وأنَّه سمع القصة من زوجته ماريا القبطية ،ود َّونها يف
مقتبس أيضاً ،وقصة صعود إبراهيم إىل السامء،
القرآن ،وغريها من ذكر امليزان يف القرآن
ٌ
وقصة االرساء واملعراج ،كلها مصطنعة من الديانات األخرى[[[.
بعد هذه النامذج الرسيعة ،ال نستغرب من املسترشقني إذا ما حاولوا أن يقولوا أو يثبتوا،
بأ َّن عقيدة املهدي املنتظر جاءت من اقتباسات وتأثريات األديان األخرى ،وال سيَّام اليهودية
قبل
واملسيحية .فهذه املقولة ليست جديدةً ،وال منحرص ًة بالعقيدة املهدوية ،فإنَّهم من ُ
قالوا أ َّن اإلسالم والرسالة املحمدية والقرآن أصلها من الديانة اليهودية واملسيحية.
[[[  -بلر .جون  ،John C. Blairمصادر اإلسالم التحقيق في مصادر عقيدة وأركان الديانة المحمدية :ص.66
وينظر النسخة اإلنكليزية:
SOURCES OF ISLAM. AN INQUIRY INTO THE SOURCES OF THE FAITH AND PRACTICE
OF THE MUHAMMADAN RELIGION BY. THE REV. JOHN C. BLAIR : p.66
[[[  -تسدل ،كلير ،مصادر اإلسالم :ص .53 - 37وكل فصول الكتاب أجمعها بهذه الوتيرة.
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ري من التشابه يف العقائد أو املامرسات الدينية يف الديانة املسيحية واليهودية،
هناك كث ٌ
مع الديانة اإلسالمية ،وهل يعني ذلك أننا ننكر تلك العقائد ملجرد التداخل والتشابه بينهام،
أو يعني أن ديان ًة أخذت من أخرى –كام تقدم ذكره سابقاً  ،-كال ،ال يعني ذلك أبدا ً وإنَّ ا
وجل هو الذي أنزل
ّ
حصل هذا التشابه ألن مصدرها ومنبعها واح ٌد ،وهو السامء ،فالله ع ّز
ني
صدِّ قًا ل َِّم بَ َ
ح ِّق ُم َ
ب بِٱل َ
هذه الرشائع ﴿ٱل َّلهُ َلٓ ِإ َٰلهَ إِ َّل ُه َو ٱل َ
ح ُّي ٱل َق ُّيو ُم ( )٢نَ َّز َل َعلَيكَ ٱل ِك َٰت َ
اس َوأَن َز َل ٱلفُرقَانَ ﴾[[[.
َبل هُدً ى لِّل َّن ِ
يل (ِ )٣من ق ُ
َيدَ ي ِه َوأَن َز َل ٱل َّتو َر ٰى َة َوٱإلِنجِ َ
نعم هناك أشيا ُء عام ٌة ترتبط بها جميع األديان الساموية من قبيل اإلميان بالتوحيد
وبوجود الله تعاىل كام يف اآلية املتقدمة ،وجاء يف التوراة مثل ذلك ،ففي سفر الخروج
ج ِميعِ ه ِذ ِه الْكَلِ َم ِ
خ َر َجكَ ِم ْن أَ ْر ِ
ص
ب إِل ُهكَ الَّ ِذي أَ ْ
((ثُ َّم تَكَل ََّم اللهُ ِب َ
ت قَائِالً :أَنَا ال َّر ُّ
ض ِم ْ َ
ِم ْن بَ ْي ِ
صو َر ًة
ت الْ ُع ُبو ِديَّ ِة .الَ يَكُ ْن لَكَ آلِ َه ٌة أُ ْ
حوتًاَ ،والَ ُ
خ َرى أَ َما ِمي .الَ ت ْ
َص َن ْع لَكَ ِتْثَاالً َم ْن ُ
ح ِ
ت األَ ْر ِ
ف األَ ْر ِ
ض .الَ
ح ُ
تَ ،و َما ِ
الس َم ِء ِم ْن َف ْو ُقَ ،و َما ِ
َما ِم َّم ِ
ف ال َْم ِء ِم ْن تَ ْ
ض ِم ْن تَ ْ
ف َّ
جدْ لَ ُه َّن َوالَ تَ ْع ُبدْ ُهنَّ ،ألَ ِّ
واضح يف
ب إِل َهكَ إِلهٌ َغ ُيو ٌر)) [[[،واإلميان بالنبوة ،فهذا
ت َْس ُ
ن َأنَا ال َّر َّ
ٌ

ٌ
اختالف
الديانات الثالث عىل األقل ،واإلميان باليوم اآلخر ،يوم الحساب ،وإ ْن كان هناك
وحي
يف الجزئيات ،وقد أمر الله أنبياءه اإلميان مبا جاء وأنزل عىل األنبياء السابقني ألنه
ٌ
ٌ
ٌ
وحق واح ٌد ،ال
وأخالق واحد ٌة أرادها الله تعاىل لكل البرش والخلق واإلنسانية
واح ٌد،
وعدل ٌ
يتعدد وال يتغري يف زمانٍ دون آخ َر ،وحقيق ٌة مطلق ٌة واحدةٌ ،قال تعاىلَ ﴿ :و َقفَّي َنا َع َ ٰٓ
ل َءاثَٰ ِر ِهم
صدِّ قًا
ني يَدَ ي ِه ِم َن ٱل َّتو َرىٰ ِة َو َءاتَي َٰنهُ ٱإلِنجِ َ
صدِّ قًا ل َِّم بَ َ
يل ِفي ِه هُدً ى َونُو ٌر َو ُم َ
يس ٱبنِ َمريَ َم ُم َ
ِب ِع َ
ني﴾ [[[،وقال الله تعاىل أيضاً﴿ :ق َ
يس
ني يَدَ ي ِه ِم َن ٱل َّتو َرىٰ ِة َوهُدً ى َو َمو ِع َظ ًة لِّل ُم َّت ِق َ
ل َِّم بَ َ
َال ِع َ
ٱب ُن َمريَ َم يَٰ َب ِن ٓي إِ َٰٓ
ن َر ُس ُ
يل إِ ِّ
شا ِب َر ُسول
رس ِء َ
صدِّ قًا ل َِّم بَ َ
ول ٱللَّ ِه إِلَيكُم ُّم َ
ني يَدَ َّ
ي ِم َن ٱل َّتو َرىٰ ِة َو ُم َب ِّ َ
كثريا يف األصول ،بل حتى يف
َي ِ
أت ِمن َبع ِدي ٱس ُمهُ َأح َمدُ ﴾ [[[،لذا نجد التشابه والتداخل ً
ك تَطُ َ
الترشيعات ،مثالً الوصايا العرش التي جاءت يف التوراة ((أَكْ ِر ْم أَبَاكَ َوأُ َّمكَ لِ َ ْ
ول أَيَّا ُمكَ
َع َل األَ ْر ِ
َس ْق .الَ تَشْ َهدْ َع َل َقرِيبِكَ شَ َها َد َة
ب إِل ُهكَ  .الَ تَ ْق ُت ْل .الَ تَ ْزنِ  .الَ ت ْ ِ
ض الَّ ِتي يُ ْع ِطيكَ ال َّر ُّ

[[[  -آل عمران.4 - 2 :

[[[  -سفر الخروج ،اإلصحاح الْ ِعشْ ُرونَ.5 - 1 :
[[[  -المائدة.46 :
[[[  -الصف.6 :
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ت َقرِيبِكَ  .الَ تَشْ َت ِه ا ْم َر َأ َة َقرِيبِكَ َ ،والَ َع ْبدَ هُ َ ،والَ َأ َمتَهُ  [[[))...نجدها بعينها
زُورٍ .الَ تَشْ َت ِه بَ ْي َ
موجود ًة يف اإلسالم إما يف الوحي القرآين أو الوحي النبوي الحديثي .ومثلها من اإلميان
ح َيا َة فَا ْحف َِظ
بالله الواحد والترشيعات ،جاء يف إنجيل متَّى ...(( :إِنْ أَ َرد َ
ْت أَنْ تَدْ خ َُل الْ َ
صايَا؟ َفق َ
صايَا .ق َ
َس ْق .الَ تَشْ َهدْ بِال ُّزورِ .أَكْ ِر ْم
َال يَ ُسوعُ :الَ تَ ْق ُت ْل .الَ تَ ْزنِ  .الَ ت ْ ِ
َال لَهُ  :أَيَّ َة الْ َو َ
الْ َو َ
ب َقرِي َبكَ كَ َنف ِْسكَ  .ق َ
اب :ه ِذ ِه كُلُّ َها َح ِفظْ ُت َها ُم ْن ُذ َحدَ اثَ ِتي .ف ََم َذا
َال لَهُ الشَّ ُّ
أَبَاكَ َوأُ َّمكَ َ ،وأَ ِح َّ
ُي ْع ِوزُين َب ْعدُ ؟ ق َ
بع أَ ْمالَكَكَ َوأَ ْع ِط الْ ُف َق َرا َء،
َال لَهُ َي ُسوعُ :إِنْ أَ َرد َ
َب َو ْ
ْت أَنْ تَكُونَ كَا ِمالً فَا ْذه ْ
الس َم ِءَ ،وتَ َع َال اتْ َب ْع ِني))[[[.
َف َيكُونَ َلكَ كَ ْن ٌز ِ
ف َّ
لكن املسترشق بوكاي اعرتف بأ َّن املشكلة ليست يف اإلسالم واملسلمني واعتبار
املعطيات املوضوعية لتاريخ الديانات ،يضع العهد القديم واإلنجيل والقرآن ،يف مست ًوى
ٍ
واحد عىل أنَّه مجموع ٌة من الوحي املكتوب .بي َد أن هذا األمر وإ ْن كان مبدئياً مقبوالً لدى
ري مقبو ٍل .بل
املسلمني ،فهو لدى مؤمني بالدنا الغربية املتأثرين باليهودية – املسيحية غ ُ
مقدس.
كتاب
يرفضون إعطاء القرآن سمة الكتاب املوحى به(( [[[.فلليهودية التوراة العربية
ٌ
ٌ
وهي تختلف عن العهد القديم املسيحي بزيادته بعض األجزاء غري املوجودة يف العربية.
بأي
وهذا االختالف ال يغري يف العقيدة شيئاً من الناحية العلمية .غري أن اليهودية ال تعرتف ِّ
وحي جاء بعد وحيها .وقد تبنت املسيحية التوراة العربية ،وزادت بعض اإلضافات عليها
ٍ
وحي جاء بعد عيىس ورسله ،و ِم ْن ث َ َّم فإنَّها تسقط
بأي
ٍ
 ...وال تعرتف املسيحية بعد هذا ِّ
القرآن من هذا الحساب .أما الوحي القرآين الذي نزل عقب ستة قرونٍ من املسيح ،فقد
احتفظ بالعديد من تعاليم التوراة واإلنجيل اللذين أكرث من ذكرهام ،بل فرض عىل كل مسلمٍ
اإلميان بالكتب السابقة))[[[.
أقول :لكن املشكلة يف االت ِّباع بأنَّهم (الغرب) يريدون أن يكون اإلسالم واملسلمون
تابعني لهم يف كل يش ٍء حتى باألديان والعقائد ،والدليل الحمالت التبشريية والتنصريية
َرض
يف دول العامل ،وال سيَّام الدول الفقرية منها ،فصدق الله ورسوله ،إذ قالَ ﴿ :ولَن ت َ ٰ
عت
َئ ٱتَّ َب َ
ى َول ِ ِ
ى َح َّت ٰى تَ َّتب َِع ِملَّ َت ُهم قُل إِنَّ هُدَ ى ٱللَّ ِه ُه َو ٱل ُهدَ ٰ
ص ٰ
عَنكَ ٱل َي ُهو ُد َو َل ٱل َّن َٰ َ
[[[  -سفر الخروج ،اإلصحاح الْ ِعشْ ُرونَ.17 - 12 :

[[[  -إنجيل متَّى ،اإلصحاح التاسع عشر.22 - 16 :

[[[  -ظ :بوكاوي ،موريس ،التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم :ص.13
[[[  -المصدر نفسه :ص.13
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ل َو َل ن ِ
َصريٍ﴾[[[.
أَه َوآ َءهُم بَعدَ ٱلَّ ِذي َجآ َءكَ ِم َن ٱل ِع ِ
لم َما لَكَ ِم َن ٱللَّ ِه ِمن َو ِ ٍّ
ويف املطلب الالحق (املهدي املنتظر يف الديانات األخرى) سيتبني أن وحدة هذه
–عب ما تشاء  -وهي أطروحة املنقذ ،املسيح ،املخلص،
األطروحة ،أو الفكرة ،أو العقيدة ِّ
املنتظر ،الفداء ،وارتباطها الوثيق بكل الديانات وامللل والنحل ،هي عنرص قو ٍة لألطروحة،
ٍ
ضعف كام يريد أن يصادر هذا املطلوب بعض متعصبي املسترشقني.
وليس عنرص

[[[  -البقرة.120 :

المبحث الثاني

التأصيل الديني لألطروحة المهدوية في األديان األخرى

تأصيل لألطروحة املهدوية وتقري ٌر لها ،وكذلك هو مناقش ٌة ألقوال
ٌ
هذا املطلب هو
املسترشقني املتقدمة ،بقولهم أن العقيدة املهدوية عند املسلمني ،هي من أصل تأثري
األديان األخرى واقتباساً منها ،سيثبت أن وجود الفكرة أو األطروحة املهدوية يف تلك
الديانات ،يع ُّد دليالً أو تأييدا ً للفكرة ال نفياً لها ،كام يس ّوق املسترشقون ،لكن ال يراد من هذا
املطلب أن يكون دليالً بقدر ما يكون تأييدا ً ،ألنه يف الحقيقة وبرصيح العبارة ،املسلمون
أنفسهم مختلفون يف تشخيص من هو املهدي املنتظر الذي أخربت عنه األحاديث ودلت
وأشارت عليه اآليات القرآنية ،وإثبات وجود الفكرة يف تلك األديان واألمم السابقة ،ال يعني
فكل يؤمن مبنتظ ٍر مخل ٍ
ِّص
إثبات املهدي املنتظر بعينه ومصداقه الذي يؤمن به املسلمونٌّ ،
تطابق تا ٌّم
بحسب اعتقاده ومعطياته الدينية والتاريخية ،حتى املسلمون أنفسهم ال يوجد
ٌ
كامل بشأن األطروحة املهدوية ،واألكرث من ذلك حتى فرق الشيعة تختلف يف تشخيص من
ٌ
ٍ
بتشخيص آخ َر ،واإلمامية
هو املهدي ،فاإلسامعيلية تعتقد تشخيصاً معيناً والزيدية وغريهم
مناذج
تعي املهدي املنتظر عىل غري ما رأته تلك الفرق؛ لذا سيقترص املطلب عىل ذكر
َ
ِّ
ٍ
وجزئيات متفرع ٍة.
تفاصيل
َ
معين ٍة ،دون الولوج يف
لكن املهم يف املسألة ،هو أن األطروحة املهدوية ،أطروح ٌة إنسانيةٌ ،عامليةٌ ،يؤمن بها
جميع رشائح اإلنسانية مبختلف مشاربهم الدينية والعقدية.
يف ديانة مرص القدمية:
اعتقد املرصيون القدامى الذين تعدد شكل اآللهة لديهم ٍ
آنئذ ،آمنوا واعتقدوا بفكرة
الخالص واملنقذ ،وال سيَّام بعد املوت ففي تلك ((العصور القدمية انترشت بني الخلق
عقيدة أزوريس[[[ ووفاته وإحالل ابنه حوريس محله عىل عرش مرص حتى صار لها مكا ٌن
[[[  -أزوريس :يتلخص اعتقاد قدماء المصريين في منشأ معبوداتهم أ َّن هذا الكون كان في ابتداء األمر ي َّماً عظيماً ثم
ظهرت فوقه بيض ٌة في اعتقاد بعضهم ،أو (زهرةٌ) في اعتقاد اآلخرين ،ومنها خرج المعبود الشمسي الذي ولد بعد ذلك
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عظي ٌم يف نقوش املوىت ...وكثريا ً ما ورد عىل اآلثار ما معناه (ليعش هذا امليت كام عاش
املعبود .وليدرأ عن هذا املتوىف الفناء كام درأ عن أزوريس الفناء وليحفظ من التلف كام
[[[
حفظ أزوريس)).
فاعتقدوا بأ َّن إال َه ُهم الذي كان يعبدونه يف الدنيا سينقذهم ويخلِّصهم يف اآلخرة وهو
يف انتظارهم ،ويربهن عىل ذلك ما لديهم ((من الدعوات ألحد األموات (لقد فتح لك باب
السامء وأقفالها إكراماً لك وتبجيالً .هناك ستجد املعبود (رع) يف انتظارك فيقودك بيدك إىل

املحل املقدس يف السامء ويجلسك عىل عرش أزوريس النحايس فيصبح عرشك وتحكم
األموات املوقرين ...أنت العامل ألعامله نحو األموات والشهداء ...أنت الرافع منزلك بعد
حياتك والدافع األذى عن أطفالك))[[[ فبدؤوا يتطلعون إىل وجود ٍ
منقذ ينتظرهم يف تلك
ٍ
وقتئذ أخذوا يعتقدون
الحياة اآلخرة سينقذهم ويخلِّصهم من العذاب املتوقع؛ ألن ((القوم
بوجود محاكم ٍة يف اآلخرة أمام أزوريس وأ َّن هذه املحاكمة ستتناول كل ما أتاه املتوىف
ح .وليالحظ أن محاكمة أزوريس أحدثت تأثريا ً أدبيّاً يف نفوس
ح وطال ٍ
يف دنياه من صال ٍ
املرصيني))[[[.
لكن لسائلٍ أن يسأل :كيف ظهرت عقيدة املنقذ ،املخلِّص عند قدماء املرصيني؟ فيمكن
القول بأنَّه كان ((مدارها اإلميان بظهور شخصي ٍة قدسي ٍة عىل األرض تعيد إىل األرض السالم
وتق ُّر العدالة بعد أن ملئت األرض جورا ً وفسادا ً وظلامً .ولعل [نهر] النيل هو مرجع هذه
ٍ
وعطش))[[[.
العقيدة ألنه يعود بعد إمحا ٍل ويؤوب جالباً معه الخريات والربكات بعد جو ٍع
فعقيدة املنقذ املنتظر املخلِّص يف آخر الزمان ،أق َّر بها املسترشقون أنفسهم الذين
شككوا بها ،فقولهم بأ َّن عقيدة املهدي املنتظر جاءت وتأثرت باألديان لألمم السابقة

كل من
أربعة آله ٍة هم(:شو) و(تِ ْف ُنوت) و(كِب) و(نوت) .وعاش هؤالء الخمسة نائمين فوق المحيط مدةً ،ثم توسط ٌّ
شو وتفنوت –اللذين يمثالن الحق  -بين (كب ونوت) ففصالهما بعضهما عن بعض واطئين بقدميهما (كب) ورافعين
بذراعيهما(نوت) فصارت نوت سما ًء وكب أرضاً .ثم حملت نوت من كب وجاءت بأربعة آله ٍة وهم :أزوريس وأزيس
وست ونِفْتيس فأصبح جميع اآللهة مع ع ّد الشمس منهم تسعةً .ينظر :بريستد ،جيمس هنري ،تاريخ مصر من أقدم
العصور إلى الفتح الفارسي :ص.36
[[[  -بريستد ،جيمس هنري ،تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي :ص.43
[[[  -المصدر نفسه :ص.43
[[[  -المصدر نفسه :ص.43
نقال عن :فالح مهدي ،البحث عن منقذ :ص.11
[[[  -شبل ،فؤاد محمد ،دور مصر في تكوين الحضارة :صً ،21
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دليل عىل أ َّن تلك العقيدة متأصل ٌة ومتجذر ٌة إنسان ّياً باعرتاف أقوالهم
والديانات القدميةٌ ،
حافل بهذا الطموح واإلميان ،كام قال املسترشق
ٌ
املتقدمة املذكورة آنفاً .فإ َّن تاريخ األديان
توينبي :فإ َّن األديان وال سيَّام األربعة ((اإلسالم ،املهاينا البوذية ،الهندوكية ،املسيحية)
ٍ
ببعض ارتباطاً وثيقاً أشد كثريا ً مام يربط الحضارات املعارصة بعضها ببعضها
يرتبط بعضها
اآلخر .ونجد هذا التعاطف أشد وضوحاً بني املسيحية والبوذية املهايانية ،إذ تشرتك الديانتان
بوجود إل ٍه مخل ٍ
ِّص يضحي بنفسه فدا ًء للبرش))[[[.
قبل ذلك كان املنقذ املنتظر يتمثل لديهم يف شخصية ما يُعرف (االسكندر األكرب) بعد
أ ْن اتسم الحكم الفاريس بعد غزو مرص سنة( 525ق.م) بانتهاكه للديانة املرصية والحط من
شأن املرصيني زياد ًة عىل الفقر والبؤس اللذين أصابا الشعب املرصي ،فقامت ثوراتٌ كثري ٌة
ضد الفرس ،لكنها جميعاً باءت بالفشل[[[.
ومل يفكر املرصيون باليأس ألنهم كانوا بانتظار منقذ لهم من الخارج ،وأدى الدين
مهمً يف إبقاء حالة الشعب يف حالة انتظارٍ ،ذلك بنبوء ٍة خرجت من معبد
املرصي دورا ً ّ
آمون ،مقتضاها أن الفرس س ُيط َردون وأ َّن امللك الوطني سيعود .وظاهر الحال يؤكد أن
منقذ منتظ ٍر كان مجدياً إىل ح ٍّد ٍ
االنتظار ملجيء ٍ
بعيد ،وفعالً تحققت النبوءة وصدق كهنة
الديانة املرصية ،إذ دخل االسكندر محررا ً ومخلِّصاً ملرص من الفرس ،فقد أوحى إىل
الشعب عن طريق الكهنة ،بأ َّن زمن العبودية والتنكر لآللهة قد انتهى ،فهيأ الشعب الستقبال
املنقذ املنتظر[[[.

 - 1الديانة الهندوسية:

ٍ
طروحات يف مسألة الخالص واإلنقاذ من الظلم
بالنسبة للدين الهندويس لديهم عدة
يف نهاية املطاف ،هنا اخرتتُ أوضحها جال ًء وأقربها ملفهوم وفكرة املخلص ،ففي تجسد
اإلله عىل شكل إنسانٍ أو حيوانٍ لينقذهم من الرشور والظلم فاآللهة عندهم متعددةٌ ،هناك
[[[  -توينبي ،آرنولد ،دراسة للتاريخ :ص.27 - 26
نقال عن فالح مهدي ،البحث عن منقذ:
[[[  -ظ :نصحي ،إبراهيم ،تاريخ مصر في عهد البطالمة :ج ،1صً 6 - 5
ص.29 - 28
نقال عن :فالح مهدي ،البحث عن منقذ:
[[[  -ظ :نصحي ،إبراهيم ،تاريخ مصر في عهد البطالمة ،ج ،2صً ،14
ص.29 - 28
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((ثالث صو ٍر متعين ٍة وشخصي ٍة للواقع املطلق سادت الهندوسية (فيشنو وشيفا وكايل)
وميثل كل إل ٍه من هذه اآللهة بعدا ً مختلفاً من أبعاد الواقع ،ذلك أن فيشنو[[[ هو قدرة الواقع
حي القديم جانباً
عىل الحفاظ عىل الحياة وتغذيتها .وشيفا هو ٌّ
كل من القوة املدمرة التي تن ّ
لتفسح اﻤﻟﺠال للجديد واللغز التجاوزي الذي يكمن يف ما وراء الخلق والدمار .وكايل هي
الطاقة اإللهية التي تكمن يف قرار قوة التغيري املحولة ،وكام سرنى فإنَّه كام أن هناك العديد
وكل منها ميثل
لكل من هذه األربابٌّ ،
من الرموز للمطلق كذلك هناك العديد من األشكال ٍّ
وظيفة أو قوة لها أهميتها))[[[.

ويف التصور الديني الهندويس للثالوث اإللهي ،حيث (براهام) يخلق و(شيفا) يدمر،
فإ َّن وظيفة فيشنو هي الحفاظ عىل العامل ،وملا كانت التجربة اإلنسانية الشاملة عىل وجه
التقريب تقول أن الحب يغذي الحياة ،ويُبقي عليها ،فمن الطبيعي أ ْن يتم النظر إىل فيشنو،
بوصفه املحافظ عىل الوجود ،عىل أنه التجسيد للحب ،وهو تجسيد يبدو واضحاً ،كأقىص
ما يكون الوضوح ،يف تجليه ،ووظيفته الخاصة بالحفاظ عىل الوجود تظهر بطرقٍ عد ٍة
مختلف ٍة[[[.

ٍ
تجليات(( :ويظهر فيشنو يف تجليه األول
وكانوا يصورون ظهوره بحسب معتقداتهم بعدة
عىل أنَّه ماتسايا  -وهي سمك ٌة هائل ٌة  -إلنقاذ (مانو) يف أثناء الفيضان العظيم ... .وعندما
تهدد مياه الفيضان بالقضاء عليه ،و ِم ْن ث َ َّم بالقضاء عىل الجنس البرشي بأرسه فإ َّن فيشنو
يتجسد يف صورة سمك ٍة هائل ٍة ،ليك يستطيع حامية البرش من الفيضان .ومر ًة أخرى ،عندما
[[[  Vishnu -اإلله فشنو  -أحد إلهيْن رئيسيْن في الديانة الهندوسية وتصوره الفيدا على أنه قز ٌم صغي ٌر عبر الكون
ٍ
خطوات عمالق ٍة (يشكل مع اإلله شيفا اآللهة الرئيسية في الهندوسية إلى جانب اإللهة شاكتى).
بثالث
ينظر :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م :ص .370
ويمكن القول أ َّن الهندوسية هي أتباع أو عبادة اإلله فشنو  Vishnuأو شيفا  Shivaأو اإللهة شاكتي  Shaktiأو تجسيداتهم،
أو مظاهرهم أو أزواجهم أو ذريتهم .وهكذا يندرج ضمن الهندوسيين عد ٌد كبي ٌر من أتباع المعتقدات الدينية لدى الشعوب
عبادة راما وكرشنا ( Rama & Krishnaوهما تجسيدان لفشنو) وأتباع عبادة درجا  Durgaوسكاندا  Skandaوجانيشا
 Ganeshaوهم على الترتيب زوجة شيفا وابناه) لكن ينبغي أ ْن نستبعد براهما  Brahmaوسيريا  Suryaأي الشمس،
اللذين كان لهما من قبل عباد ٌة خاص ٌة ومعاب ُد خاصةٌ ،كما ينبغي كذلك أ ْن نستبعد قل ًة هم أولئك الذين يعدُّون التراث
الفيدي  Vedicهو التعبير الرئيس عن الدين ،وهو تراثٌ
أسبق من التراث الهندوسي .ينظر :بارندر ،جفري ،المعتقدات
ُ
الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.108 - 107
[[[  -كولر ،جون ،الفكر الشرقي القديم :ص.144
[[[  -ظ :كولر ،جون ،الفكر الشرقي القديم :ص.145
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ٍ
بعنف للحصول عىل إكسري الخلود،
تقوم األرباب واألرواح الحارسة بتحريك مياه املحيط
فإنَّها تهدد بغمر األرض بأرسها باملاء والقضاء عليها .وهكذا يظهر فيشنو يف صورة (كورما)
السلحفاة العمالقة ،التي تسند األرض إىل ظهورها ،و ِم ْن ث َ َّم تنقذها من الدمار .ومر ًة أخرى
ي ضخمٍ ،
كذلك ،وبعد أن غمرت مياه املحيطات األرض ،تجىل فيشنو يف صورة خنزي ٍر ب ِّر ٍّ
هو (فاراها) يرفع األرض فوق املاء .وكام حدث يف املرات السابقة ،فقد اتخذ فيشنو صور ًة
مناسب ًة ملا يقتضيه املقام ،منقذا ً العامل من الدمار ... .ولذا فقد ظهر ،فيشنو الذي كان يعرف
موضع ضعفه الخفي ... ،وقام فامانا القزم الذي تجسد فيه فيشنو ،بإنقاذ العامل من عفريت
رشير يدعى (بايل))[[[.

ويف آخر مجيء وظهور وتجلٍ له ((يأيت فيشنو يف نهاية هذا العرص املظلم عىل شكل
رجلٍ ميتطي حصاناً
سيف يلمع ليحاكم الخطاة ويكافئ املحسنني ويعيد
أبيض ويف يده ٌ
َ
إىل الذهب قيمته التي ضاعت)) ،وكذلك قال أحد املؤرخني املسترشقني(( :أما التجيل
العارش ...عىل جواده األبيض ،فسوف يكون الهبوط التايل لفيشنو ،وهو هبو ٌ
ط سيحدث يف
نهاية العرص الحارض .وهو نو ٌع من اﻤﻟ ُﺨلِّص ،جاء ليعاقب األرشار ،وليكافئ األخيار ،مطلقاً
ٍ
ٍ
مستلهم
جديد من القداسة والنعيم ،وليس من الواضح ما إذا كان هذا التجيل
لعهد
العنان
ً
من التعاليم البوذية الخاصة ببوذا املستقبل أو من األفكار الزرادشتية عن اﻤﻟﺨلّص الذي
سينترص عىل الرش))[[[.
وأخريا ً بُع ْي َد االطالع عىل معتقدات الديانات القدمية إجامالً ،وال س َّيام معتقد اإلنقاذ
والخالص ،أج ُد أن هذه الديانات القدمية ال تؤمن وال تعتقد باملنقذ واملخلِّص باإلميان

الذي ننشده ونتوق له ،ويتفق مع فكرة املنقذ املخلِّص يف نهاية الزمان وقبل نهاية الدنيا،
إنَّ ا كانت عقيدتهم باملنقذ املصلح واملخلِّص عىل ح ِّد زمانهم املؤقت وال ميتد هذا
االعتقاد إىل آخر الزمان عندما متأل الدنيا ظلامً ليأيت فيملؤها قسطاً وعدالً ،كام عليه اإلميان
الرصيح يف األديان الرئيسة الثالثة (اإلسالم ،املسيحية ،اليهودية) .وكذلك فإ ّن رؤيتهم
ٍ
ٍ
ومآس وآالم ارتبط الخالص
ارتباطات دنيوي ٍة
للمنقذ واملخلِّص هي رؤي ٌة دنيوي ٌة نابع ٌة من
منها بظهور هذا املنقذ ،وهذه الرؤية تختلف عن الرؤية اإلسالمية عىل الخصوص لطبيعة
[[[  -المصدر نفسه :ص146
[[[  -المصدر نفسه :ص.147
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وظيفة املخلِّص أو املنقذ يف آخر الزمان ،إذ ارتبطت العقيدة مبل ِء األرض قسطاً وعدالً،
وهذا هو منهج اإلسالم عموماً يف إحقاق الحق وإقامة العدل.
 - 3الديانة الهلنستية:
الديانة الهلنستية ،ديان ٌة وثني ٌة[[[ وفكرة املنقذ املخلِّص يف هذه الديانة ،تتمثل يف التجيل
والتجسد أيضاً ،حيث ((دفعت حياة اإلسكندر األكرب املقدوين القصرية ( 323 – 356ق.م)
بالحدود إىل الوراء بعد ِة طرقٍ  ،فاهتزت اآللهة القدمية وعظّم اليونانيون أبطالهم ومؤسيس

صحيح أنه فشل،
املدن ،فحاولوا أن يجعلوا ألوهيته هي الفكرة التي تربط اإلمرباطورية،
ٌ
لكنه وضع سابقةً .وعندما زار (دميرتيوس فاتح املدن) أثينا عام  307ق .م أنشدوا له ترنيم ًة
تجل
ري موجود ٍة ،أما هو ،فهو ٍّ
جميل ًة تعلن أن اآللهة األخرى غائبةٌّ ،
ري مكرتث ٍة أو غ ُ
صم ُء ،غ ُ
لإلله الواحد الحق  ...وبعد ذلك اتخذ الحكام ألقاباً مثل ( Euergetesامل ِ
ُحسن) أو املنقذ
وتجيل اإلله))[[[.
ولديهم أيضاً أ َّن اإلله سريابيس  ،Sarapisواح ٌد من أطرف إبداعات العرص وهو صيغ ٌة
جديد ٌة من اإللهني املرصيني أوزريس ،اإلله اﻤﻟﺨلِّص ،ومع ذلك فهو يرتبط ارتباطاً غريباً
مع سينوب  Sinopeالواقعة عىل البحر األسود ،إذ اتحد مع زيوس اإلله الشايف ،اإلله
اﻤﻟﺨلِّص ،اإلله األب[[[.
ٍ
وقت أو
وقد قالت جامع ٌة منهم أ َّن حالة اإلنقاذ والخالص ميكن أن تحدث يف كل
زمانٍ  ،فقد قالوا واعتقدوا بفناء النفس التي هي بني ٌة من الذرات تنحل مع انحالل الجسد،
[[[  -الديانة الهلنستية :ديان ٌة وثني ٌة مبني ٌة على الشرك أي تعدد اآللهة ،وهي ديانة إغريقية وينسبون إلى آلهتهم المتعددة
خ في سهل (تساليه) هو جبل (األولمبوس) واختص
صفات البشر ،ما يعرف بالتشبيه فنجد اآللهة تسكن في جبلٍ شام ٍ
خاص من أمور الكون .وتؤثر اآللهة في مصائر البشر .ينظر :باقر ،طه ،مقدمة في تاريخ
كل إل ٍه بظاهر ٍة طبيعي ٍة أو بأم ٍر
ٍّ
الحضارات القديمة :ص.613 - 608
والعصر الهيلينستي :فترة في التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تزخر بكثي ٍر من مظاهر الحضارة في ذلك
الحين .وقد بدأت بعد وفاة اإلسكندر األكبر عام  323ق.م ،واستمرت حوالي  200سنة في اليونان وحوالي  300سنة
في الشرق األوسط .ويستعمل اصطالح هيلينستية لتمييز هذه الفترة عن الفترة الهلينية وهي فترة اإلغريقيين القدماء
التي اعتبرت أوج عبقرية وعظمة الفكر والعلوم والفلسفة اإلغريقية في ظل االمبراطورية األثينية .المصدر :موقع
ويكيبيديا الموسوعة الحرة الشبكة العنكبوتية.
[[[  -بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م :ص.63
[[[  -ظ :المصدر نفسه :عدد ،173 :لسنة 1993م :ص.64
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وأنكروا أن اآللهة تعاقب الرشير وتكافئ املستقيم ،لكنهم يجمعون عىل أ ّن اآللهة موجود ٌة
يقول بهذا إجامع الناس ،ونحن ندركها يف األحالم أنها تعيش يف نعيمٍ مقيمٍ  ،دون أن يزعجها
يش ٌء ،وتدور بينها مناقشاتٌ فلسفي ٌة حول العامل وما فيه من خللٍ دون أن تهتم بشؤون البرش.
غري أن الروح التي هي و(حالة تناغم مع الالمتناهي) تستطيع أن تلتقط فيوضاتهم كام نلتقط
موجات الراديو وذلك منفعتها وسعادتها[[[.
 - 4الديانة البوذية:
بوذا[[[هو املنقذ واملخلِّص ،هذا ما تنبأ به منذ والدته ،مفرسو األحالم يف الهند ،بعد
ُ
امللك بأربعة وستني من
أن كانت أ ّمه امللكة حامالً به ،فحلمت حلامً استغربت له ،فجاء
عم يكنه الغيب ،فقالوا(( :سيكون لك اب ٌن ،ولو سكن
أعالم ومفرسي الرباهمة واستفرسهم ّ
ذلك الولد بيتاً فسيكون ملكاً ،سيكون ملكاً عىل الدنيا بأرسها ،وأما إن ترك داره وخرج من
أحضان العامل ،فسيصبح بوذا [يعني مخلِّصاً] وسيكون يف هذا العامل رافع الغشاوة عن أعني
الناس))[[[.
ومفهوم البوذيستفا  Bodhisattvaيعني به ((بوذا املنتظر  -أو الشخص الذي يصل إىل
مرحلة ما قبل االستنارة  -أي الشخص الواعد أن يصبح بوذا  -وعدد هؤالء من الناحية النظرية
ال حرص له ،يحمل أسام َء مختلف ًة يف الصني والتبت واليابان))[[[.
ٍ
شخص يكون عىل أعتاب (الرنفانا)
كل
يف البوذية ،هنالك مفهوم (البوذيستفا)(( :هو ُّ

[[[

[[[  -ظ :المصدر نفسه :عدد ،173 :لسنة 1993م :ص.67

[[[  -بوذا 483 - 563( :ق.م) تعني المتيقظ ،وهذا ليس اسماً علماً شخصيّاً ،وال ينبغي أ ْن يستعمل على أنه اسم
ٍ
شخص .فكذلك عرف هذا الرجل باسم (جوتاما) إذ كان هذا هو اسم عائلته ،أما اسمه الشخصي فهو (سدهاتا) وفي
ٍ
اللغة السنسكريتية (سدهارتا) والواقع أ َّن بوذا  -طبقا للتراث البوذي  -قد ظهر من وقت آلخر طول التاريخ البشري،
وسوف يواصل الظهور على هذا النحو كلما فقد الناس معرفة الداهما ( Dhammaالحقيقة الخالدة) وتوقفوا تماماً
عن ممارسة الساسانا ( Sasanaطريقة الحياة) .ينظر :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم
المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.176 - 175
[[[  -ديورانت ،وِل َواي ْريل ،قصة الحضارة :ص.66

[[[  -بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.325

[[[  Nirvana -نيرفانا تعنى حرفياً (االنطفاء) أو اإلخماد الهدف األسمى في الفكر الديني الهندي الذي يصل إليها
اإلنسان بعد فتر ٍة طويل ٍة من التأمل العميق ،فال يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على اإلطالق ،أي أنه يصبح
منفصالً تماماً بذهنه وجسده عن العالم الخارجي ،فمن تأمل التالميذ يميز البوذية أكثر من غيرها وهو عندها يعني
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ثم يؤجل عامدا ً الدخول يف حالة الغبطة النهائية (الرنفانا) شفق ًة منه عىل جامهري الناس
العاديني وبدلً من أن يتحول إىل (بوذا) كاملٍ فإنَّه يظل مقيامً يف العامل الزماين املؤقت
[[[
مكرساً نفسه لخالص اآلخرين)).
وكذلك يُنظَر أيضاً إىل البوذيستفا نظرة املحرر واملنقذ الذي سيعود لهم بطريق ٍة أو
بأخرى ((بوصفه شخصاً تحرر من الخضوع للحدود البدنية للحياة البرشية ،وأصبح يسكن
عاملاً سامويّاً ومجاالً روحيّاً أوجده بفضل قداسته ،وقد اعتقد الناس أنه يستطيع أن يدخل
اآلخرين يف هذا العامل املبارك عن طريق قواه الروحية)).

[[[

والظاهر أن البوذيني فهموا هذا املعنى ،معنى الخالص والعودة واإلنقاذ ،بجعله أنه هو
اإلله ،وكذلك ما ترشح من كلامت بوذا نفسه ،فقد جاء يف كتاب (الدامابادا)[[[ كتاب بوذا
املقدس ،ما يطلقون عليه قرآن بوذا ،جاء مبا يُسمونها سورة األزهار:
(( َمن سيكونُ له هذا العالَم؟
ِ
املوت واآللهة؟
وعالَ ُم
الحق،
طريق
َمن سيجد
ّ
َ
الوصول إلى حال ٍة سامي ٍة من التحرر عن طريق إخماد رغبات الفرد ووعية .ينظر :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية
لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.197
طريق واح ٌد فحسب ،للفرار من هذه معاناة الدنيا وشرورها ،وهو الطريق الذي
فبحسب معتقدات البوذيين ،هناك
ٌ
اكتشفه البوذا ،والذي يؤدي إلى النرفانا  Nirvanaأعني إلى الوجود المطلق غير المشروط ،الوجود الذي يدوم دون
ٍ
جديد ،ويأتي الخالص عن طريق اإليمان ببوذا وتطبيق الشريعة .ينظر :بارندر،
أ ْن يفضي إلى الموت أو إلى ميال ٍد
جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.272
[[[  -بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة :عدد ،173 :لسنة 1993م ،ص.197 - 196
[[[  -بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،سلسلة عالم المعرفة :ص.197

عت في شمال الهند ،في القرن الثالث
[[[ -
ج ِم ْ
جح أ َّن هذه األقوال ُ
كتاب الدامابادا يض ّم مجموع ما قاله بوذا ،والمر ّ
ُ
َت أساساً في سيالن (سـري النكا) في القرن األول قبل ميالد المسيح .الداما ،تعني في ما تعني،
قبل الميالد ،و ُد ِّون ْ
الشرع .العدل .العدالة .الطاعة .الحقيقة.
بادا ،تعني :السبيل .الخطوة .ال َقدَم .األساس.
َت بلغة بالي ،اللغة الفقهية للبوذية الجنوبية ،وصارت الكتاب الرئيس للبوذيين في
جل ْ
ُ
نصوص الدامابادا ،انتشرتْ ُ
وس ِّ
سريالنكا وجنوب شــرق آسيا .ينظر :الدامابادا ،كتاب بوذا المقدس :ص.5
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ٌ
عارف ،الزهرةَ؟
كام يج ُد امر ٌؤ
الطالب الحكي ُم سيكو ُن له هذا العالَ ُم
ُ
ِ
املوت واآللهة.
وعالَ ُم
الحق
طريق
الطالب الحكي ُم سوف يجد
ّ
َ
ُ
كام يجدُ امر ٌؤ
عارف ،الزهرةَ)).
ٌ

[[[

فمن الواضح بعد أن ع َّده البوذيون أتباعه ،إلهاً جعلوه مخلِّصاً ال ميوت يف كل زمانٍ
ومكانٍ  ،عىل سبيل املثال ،جاء أحد مريديه يسأله :أُ ِ
خبتُ ((أنَّك أنت (بوذا الواحد
املقدس) العارف كل يش ٍء ،وأنك سيد العامل ،وما دمت أنت (بوذا) ،فلم ال تظهر مبجدك
[[[
ٍ
كملك قديرٍ؟))
العظيم بأبّه ٍة وجال ٍل
وأكرث رصاح ًة وجال ًء ،ما جاء عىل لسان بوذا نفسه ،بأنَّه هو املنقذ الذي سيعود ويخلصهم،
إذ قال ألتباعه ومريديه(( :إ َّن الذين ال يؤمنون يب يدعونني (غوتاما) أما أنتم فادعوين (بوذا)
الواحد املبارك ،واملعلم  ...واعلموا أن (بوذا) ال ميوت أبدا ً بل يبقى ح ّياً يف جسد الرشيعة
املقدسة  ...يا أوالدي ثقوا أين أنا أبوكم ،وبواسطتي نجوتم من اآلالم واألوجاع .أنا نفيس
كل سلطانٍ
وصلت الشاطئ اآلخر ألساعد اآلخرين عىل اجتياز ساقية اآلالم ،وقد ُد ِف َع يل ُّ
فأنا املخلِّص املنقذ ،اطمئنوا ألين سأنقذ اآلخرين وأقودهم إىل مقر الراحة .سأبعث فرحاً
يف املتعبني ،وأمنح ِغ ْبط ًة ملوىت األوجاع ،وأمدهم باملساعدة للخالص .لقد ولدتُ يف
حق ،وما
حق وما أقوله عن نفيس ٌّ
هذا العامل ملكاً للحقيقة ليك أخلص العامل ،فالذي أقوله ٌّ
[[[
حق)).
ّ
أبش به ٌّ
لكن السؤال يبقى هنا :هل البوذيون اآلن يف الوقت الحارض ،يؤمنون بعودة بوذا نفسه
لينقذهم؟ أو أن لكلمة بوذا مبعناها العام (املتيقظ ،املستنري)  -أي الحقيقة الخالدة للواحد
املتيقظ التي تدور حول واقعة املتيقظ وهذه اليقظة ممكنة وكذلك الحقيقة يعلنها ذلك
الشخص املتيقظ وسوف يواصل الظهور كلام فقد الناس معرفة الحقيقة الخالدة وتوقفوا
[[[  -الدامابادا ،كتاب بوذا المقدس :ص.17
[[[  -إنجيل بوذا :ص .169
[[[  -المصدر نفسه :ص .179 - 178
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عن أداء مامرسة طريقة الحياة ،كام هو سالف الذكر  -تبيح لهم هذه الكلمة بهذا املعنى،
انتظار بوذا آخر ،يحمل ذات الصفات من الزهد والعلم والفكر واالستنارة والتيقظ؟ وهذه
تعب عن رمزية عقيدة املنقذ وإعطائه بُعدا ً روحيّاً ال يرتبط بإمكانات الواقع.
الفكرة ّ
 - 5الديانة الزرادشتية[[[ :كان لإليرانيني الفرس دياناتٌ وآله ٌة متعدد ٌة منذ العهود
اآلرية القدمية التي سبقت هجرتهم ،لكن بعد ما جاء زرادشت يف القرن السادس ق.م
رشع يف تأمل حياة الناس بغية الوصول إىل ديان ٍة جديد ٍة تالئم حياتهم وتسد حاجتهم،
س الديانة الزرادشتية
فتأمل زرادشت الرصاع املستمر بني الخري والرش  -وهو يكاد يكون أُ ّ

– هذا الرصاع الذي كان يراه حوله أينام سار ،والذي رآه ممثالً يف ديانة الشعب ويف
عقائدهم .وبدا له أن هذا الرصاع قائ ٌم بني مجموع ٍة من قوى الخري ومجموع ٍة من قوى
الرش ،واعتقد أن الخري ليس إال كائناً إلهيّاً أطلق عليه اسم مازدا  ،Mazdaالذي كان اسامً
ألحد اآللهة القدامى أو (أهورامزدا)  Ahurmazdaومعناها (رب الحكمة) الذي رأى
فيه أنه هو (الله) [[[.وكان من بني تلك اآللهة ،اإلله (مرتا) هو اإلله اﻤﻟﺨلِّص عند الفرس
[[[  -الزرادشتية وتعرف بالمجوسية ،ظهرت في إيران على يد زرادشت الذي تذهب معظم الروايات إلى أنه ولد عام
 660قبل الميالد وأنَّه قتل عن  77سنة في ٍ
معبد للنار عندما كان يصلي أمام النار ،وقد حوت هذه الديانة التشريعات
مكتوب في عهد زرادشت (األفستا أو األبستاق) ومعناه األساس أو
كتاب
واألحكام واألخالق والطقوس وكان لها
ٌ
ٌ
حى به من اإلله المسمى عندهم (أهورا مزدا) فهم يعدُّون زرادشت نبيّاً
األصل والمقرر في هذه الديانة أ َّن (األفستا) مو ً
أوحي إليه هذا الدين من هذا اإلله ومن أبرز مظاهر الديانة عبادة النار لكونها مصدر النور.
ينظر :يوسفي ،جمشيد ،الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت الالحقة :ص ،11 - 7ص ،45ص.60 - 56
وصلتنا تعاليم زرادشت عن طريق سبعة عشر نشيدا ً من أناشيد (الغاثا) واإلله ليس له أي صلة بالشر ،روحه القديسة
ٍ
تعارض معه الروح الشريرة ،القوة المدمرة ،وال بد للبشر أ ْن يختاروا بين هاتين القوتين المتعارضتين.
تقف على
ويذكر أ َّن النار المقدسة هب ٌة من أهورامزدا إلى البشرية ،لكن زرادشت نفسه لم يعبد النار ،كما فعل أسالفه ،وفعل
بعض أتباعه في ما بعد ،بدأت التحوالت الكبرى أثناء حكم الملوك األخمينيين ،واستؤنفت بعد ٍ
عهد طويلٍ من
االضطراب والفوضى ،الذي سببه غزو االسكندر األكبر في عهد الساللة الساسانية (651 - 226م).
لم يطلق زرادشتيو فارس على أنفسهم اسم الكفار ،ولكنها صفة ألصقها المسلمون بهم والتي تعني بمعناها الواسع غير
المؤمن باإلسالم .لقد أطلقوا على أنفسهم اسم الزرادشتيين أو الباهدينيين التي تعني البهلوية أصحاب الدين الخير.
ينظر :بارندر ،جفري ( )Geoffry Parrinderكتاب موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الخامس ،تحرير :فراس السواح:
الفصل األول منه بعنوان الزرادشتية :ص ،12ص 39 - 37ص.55 - 54
[[[  -ظ :بريستد ،جيمس هنري ،انتصار الحضارة :ص.260 - 259
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[[[

وجاء يف كتاب أ ِفستا[[[ (الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية) :كان (ميرتا) اإلله اآلري
األصل ،يُعبد يف إيران يف الزرادشتية كإل ٍه للعقود واالتفاقيات .وهو يحفظ الحق والنظام.
وبوصفه حارساً للحقيقة فهو قايض األرواح بعد املوت ،وبوصفه الحافظ لالتفاقات
والعقود ،فهو الذي يحدد متى تنتهي فرتة حكم الشيطان .ويُنتظَر قدومه يف أيام النرص .كام
تتضمن بعض النصوص املسيحية يف القرن الخامس وجود (أسطورة عن مرتا) وتنبؤات

تتوافق ومتبنياتهم واعتقاداتهم ،تنبئ بظهور نجم يقود اﻤﻟﺠوس إىل املكان الذي سيولد فيه
[[[
اﻤﻟﺨلِّص.
كذلك تبلورت فكرة انتظار املنقذ واملخلِّص عند الزرادشتية ،لينقذهم من عقاب
الجحيم ،فالجحيم األبدي يف نظرهم ،هي التعاليم الالأخالقية .واإلله الطيب لن يسمح
لعباده أن يعانوا إىل األبد ،ألن الغرض من العقاب هو اإلصالح ،حتى إذا جاء يوم البعث
ٍ
عندئذ ،وعندما يصبح
أمكن أ ْن يقوم الجميع ،بفضل اﻤﻟﺨلِّص ملواجهة الحساب األخري،
[[[
الجميع أنقياء يف النهاية ،فإ َّن الشيطان وجميع أفعاله سيتم تدمريها يف النهاية.
وفكرة االنتظار عموماً ،هذه – انتظار املنقذ واملخلِّص  -عند الفرس الزرادشتية قد
ٍ
تنبؤات أخربهم بها زرادشت وآمنوا وصدقوا بها ،بحسب اعتقادهم به ،مبا
يكون جاءت من
حى إليه ،من اإلله (أهورامازدا) وساروا عىل خطاها ،فكام يظهر ،قد تنبأ لهم
يع ّدونه نب ّياً مو ً
[[[  -ظ :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب :ص.87

[[[  -األبستاق أو األفيستا  Avestaوهي كلم ٌة فارسي ٌة تعني األساس أو األصل ،الحمى( ،المالذ) وهو الكتاب
المقدس للديانة الزرادشتية ،يتجاوز عمره ثالثة آالف سن ٍة ،وال تزال باقي ًة إلى اآلن .تمثل أقد َم وثيق ٍة تاريخي ٍة ،ثقافي ٍة،
ديني ٍة وقانوني ٍة مكتوب ٍة تعكس المراسم والطقوس الدينية.
وإ َّن لغة الگاتات في أ ِڤستا هي أصعب أشكال اللغات الهندوأوربية ،يعد (الگات) الجوهرة الثمينة في الياسنا،
وهي أناشيد النبي زرادشت نفسه ،التي أرست أسس ديانة الحق ،وتتألف من سبعة عشر نشيدا ً ،موحدا ً في خمس
ٍ
مجموعات .وال َّنسك في أ ِڤستا ،هو الجزء ،أما ياسنا ( )Yasnaفتعني باللغة األ ِڤستية :التبجيل ،التقديس و(ياسنا) من
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
كل منها بـ(/ Haiti
أهم الكتب األڤستية التي تتضمن مجموعة تراني َم وصلوات دينية مؤلفة من ( )72فصالً يسمى ٌّ
هايتي) مكتوب ٍة بالهلوية .و(ياسنا) أساس العبادات الزرادشتية التي يقوم بها الكهنة أمام النار المقدسة.
ينظر :عبد الرحمن ،د .خليل ،مقدمة كتاب أ ِڤستا الكتاب المقدس للزرادشتية :ص ،9 - 7ص ،46ص.56 - 55

[[[  -ظ :أ ِفستا ،الكتاب المقدس للزرادشتية :ص .17وينظر :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب :ص.98
[[[  -ظ :بارندر ،جفري ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب.96 :

228

المهدي المنتظر f

بظهور املسيح املخلص ،كام جاءت تفاصيل هذه النبوءة يف إنجيل (متّى) وتشري إىل قدوم
ف َب ْي ِ
ُس
ح ِم الْ َي ُهو ِد َّي ِةِ ،
مجوس املرشق إىل بيت لحمَ (( :ول ََّم ُولِدَ َي ُسو ُع ِ
ت لَ ْ
ريود َ
ف أَ َّي ِام ِه ُ
الْ َملِ ِ
ني :أَيْ َن ُه َو الْ َم ْولُو ُد َملِكُ الْ َي ُهو ِد؟
وس ِم َن الْ َم ْ ِ
يم قَائِلِ َ
شقِ َقدْ َجا ُءوا إِ َل أُو ُرشَ لِ َ
ك ،إِ َذا َم ُ
ج ٌ
يع
ف الْ َم ْ ِ
ج َمهُ ِ
ج ِم ُ
ب َو َ
شقِ َوأَتَ ْي َنا ِل َن ْس ُ
َفإِنَّ َنا َرأَيْ َنا نَ ْ
ُس الْ َم ِلكُ اضْ طَ َر َ
جدَ لَهُ َ .فل ََّم َس ِم َع ِهريُود ُ
يح؟ َفقَالُوا
ج َم َع ك َُّل ُرؤ ََسا ِء الْكَ َه َن ِة َوكَ َت َب ِة الشَّ ْعبَ ،و َسأَلَ ُه ْمَ :أيْ َن يُولَدُ الْ َم ِس ُ
ُأو ُرشَ ِل َ
يم َم َعهُ َ 4 .ف َ
ض َي ُهو َذا ل َْس ِ
وب بِال َّنب ِِّيَ :و َأن ِ
ف َب ْي ِ
ت
ح ٍمَ ،أ ْر َ
ْت َيا َب ْي َ
لَهُ ِ :
ت لَ ْ
ت لَ ْ
ح ِم الْ َي ُهو ِد َّي ِة .ألَنَّهُ هكَ َذا َمكْ ُت ٌ
ي ُرؤ ََسا ِء يَ ُهو َذا ،ألَنْ ِم ْن ِ
ج ُم الَّ ِذي
سائِ َ
ك يَ ْ
الص ْغ َرى بَ ْ َ
ُّ
يل َ ...وإِ َذا ال َّن ْ
خ ُر ُج ُمدَ بِّ ٌر يَ ْر َعى شَ ْعبِي إِ ْ َ
َف َف ْو ُقَ ،ح ْي ُ
ج َم َف ِر ُحوا
ف الْ َم ْ ِ
شقِ يَ َت َقدَّ ُم ُه ْم َح َّتى َجا َء َو َوق َ
ث كَانَ َّ
َرأَ ْوهُ ِ
الصب ُِّيَ .فل ََّم َرأَ ْوا ال َّن ْ
يم جِ دًّ اَ .وأَتَ ْوا إِ َل الْ َب ْي ِ
حوا
الصب َِّي َم َع َم ْريَ َم أُ ِّم ِهَ .ف َ
تَ ،و َرأَ ْوا َّ
جدُ وا لَهُ  .ثُ َّم َف َت ُ
خ ُّروا َو َس َ
َف َر ًحا َع ِظ ً
كُ ُنو َزه ُْم َو َقدَّ ُموا لَهُ هَدَ ا َياَ :ذ َه ًبا َولُ َبانًا َو ُم ًّرا [[[)).فبقي هذا الوازع لديهم ،وهذا األمل ،بانتظار
كل زمانٍ ومكانٍ  ،بعد غياب ورحيل زرادشت عنهم.
املسيح املخلِّص يف ِّ
وجاءت هذه النبوءة ذاتها يف (إنجيل الطفولة املنحول)[[[ وع َّينت اسم النبي ُ
املتَ َن ّبأ به ،والذي
جاء بالوصف فقط يف إنجيل (متى) ف ُذكِ َر يف هذا اإلنجيل – إنجيل الطفولة املنحول  -بالذكر
الرب يسوع يف بيت لحم اليهودية،
الرصيح :اسم (زرادشت) حيث جاء فيه(( :وحدث عندما ولِدَ ُّ
مجوس من املرشق إىل أُورشليم ،كام تن َّبأ بذلك زرادشت ،وكانوا
يف زمن امللك هريدوس ،جاء
ٌ
[[[
يحملون معهم هدايا ،ذه ًبا ولبانًا وم ًّرا ،وسجدوا للطفل وقدموا له هداياهم.)).
رث وضوحاً
وكام ترشح هذا املعنى – معنى املنقذ واملخلِّص  -عىل أنه عقيد ٌة أك ُ
وترصيحاً ،من كلامت زرادشت نفسه يف الكتاب املقدس للمجوس (أفستا) حيث جاء فيه:

((عىس أن يبلغ ما هو أفضل من الخري ،ذلك الذي يعلّمنا الطرق املستقيمة للقداسة يف هذه
الحياة الدنيوية ويف تلك الحياة العقلية ،الطرق الحقة ،التي تؤدي إىل العامل الذي يسكنه
[[[
آهورامازدا املنقذ والحكيم ،املقدس والسامي))
[[[  -إنجيل (متى) اإلصحاح الثاني.13 - 1 :
[[[  -إنجيل الطفولة العربي (ويعرف أيضً ا بـإنجيل الطفولة السرياني) هو أحد أناجيل الطفولة (التي تتناول طفولة
أناجيل منحولةً.
َ
يسوع المسيح) الكتب المسماة بأناجيل الطفولة التي رفضتها الكنيسة .والتي تعدُّها الكنيسة
[[[  -إنجيل الطفولة المنحول ،ضمن عنوان :قدوم المجوس.
[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :ص.74
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حقيقي للكاذب الرشير بأقىص ح ٍّد من قويت،
كالم آخ َر له(( :أنا زرادشت ،عد ٌّو
ويف ٍ
ٌّ
قوي لإلنسان الصالح ،ولعيل أبلغ األشياء املستقبلية للسيادة الالمتناهية
ري
ٌّ
لكني نص ٌ
مبديحي ومتجيدي إليك يا مازدا))[[[.
ويف موضعٍ آخ َر من (أفستا الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية) يَ ِع ُد ُهم بوجود
صطل َُح عليه (الساوشيانت)[(( :زرادشت][[[ :الذي يكره األبالسة ،ويطيع
املنقذ ،والذي يُ ْ
بدال من الصديق
ضمري ساوشيانت املقدس سي َد منزلهً ،
الساوشيانت [املنقذ][[[ سيكون
ُ

واألخ واألب يا آهورامازدا))[[[ وهم يُع ّدون لذلك املنقذ واملخلِّص ويحرتمونه ألنه سينترص
ج ُل الذي اسمه سيكون املنترص ساوشيانت،
لهم ويحميهم من رش األرشار ،مبا جاء(( :نُب ّ
الذي سيكون اسمه  Astvat - eretaسيكون ساوشيانت [الرحيم][[[ ألنه سريحم العامل
املادي كله ،سيكون [ Astvat - eretaالذي سيجعل املخلوقات املادية تنهض][[[ ،وكونه
مخلوقاً ماديّاً وح ّياً سيقف ضد دمار املخلوقات املادية))[[[ يف أكرث من موضعٍ يف األفستا
ِّص ويهتف(( :عىس أن نكون هؤالء الذين يجددون هذا الوجود،
رصح بنفسه عىل أنَّه مخل ٌ
ّ
[[[
ٍ
حينئذ يتوقف الرش عن االزدهار))
فليق ِّونا آهورامازدا ،فلتق ِّونا القداسة ...
بل وهناك بحسب اعتقادهم ،يوجد يف النهاية منقذون متعددون ،لكل زمنٍ ((الساوشيانتيون
يحموننا يف املحن مبساعدة آهورامازدا ... ،التي عبدها زرادشت بعظمة شديدة يف العامل
[[[  -المصدر نفسه :ص.75
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.
فكلمة الساوشيانت تعني المخلِّص في النصوص األفستية ،ففي أكثر من مناسبة ،يع ِّرف زرادشت نفسه (ساوشيان)
كمخلِّص ،ينظر :تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية ،ميرسيا إلياد :ج ،1ص .401وإ َّن الساوشيان هو المخلِّص
النهائي ،متماهياً بزرادشت ،تبعاً لبعض التقاليد المتأخرة المتولدة من بذرة تالنبي المحفوظة بمعجزة من بحيرة .ينظر:
تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية ،ميرسيا إلياد :ج ،1ص.409
[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :ص.81
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.

[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :ياشت  ،13ترنيمة األرواح ،بند  :129ص.518
[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :هايتي  ،30بند .10 - 9
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املادي))[[[ وهذا التبجيل والتعظيم للمنقذ املخلِّص عموماً ولزرادشت خصوصاً وهبه إياه
اإلله آهورامازدا (( :أنا آهورا ،صديق آرتا وخالق الكلمة مانرتا [الكلمة املقدسة ،الخطاب
جل وصاياي
اإللهي أو التعويذة][[[  ...يقول للعقل الخري هناك واح ٌد أح ٌد يف األرض ،يُب ِّ
[[[
جدنا دامئاً ،لذا أهبه الكلمة)).
بقدسية ،إنه زرادشت املخلِّص ملازدا مثل آرتا لقد م َّ
نفسه ليوم
ويف سؤا ٍل لزرادشت يسأل آهورامازدا  -اإلله الذي يعتقد به  -وكأنه يُع ُّد َ

الخالص ،يف دائرة الرصاع القائم بني الخري والرش ،بني األخيار يف مقابل األرشار ،يجيبه

ِّص(( :قل يل أيها الروح ،خالق
آهورامازدا ،مبا يناسب ظروف زرادشت ،عىل أنَّه منق ٌذ ومخل ٌ
أي يش ٍء يؤثر أكرث من الكل ،من الكلمة املقدسة ،األكرث عظمةً ،واألكرث
الحياة املسطحةُّ ،
وأي يش ٍء األكرثُ نرصةً ،واألكرث نجاحاً؟ وأي يش ٍء سيحطم
نرصةً ،واألكرث غزار ًة للخريات؟ ُّ

عداوة الناس واألبالسة؟  ...نطق آهورامازدا :سيكون اسمي يا زرادشت سپيتاما

[[[**

من

األسامء املقدسة الخالدة  ...األكرث ظفرا ً ،األكرث غزار ًة للخريات ،األكرث تأثريا ً ،هو األكرث
ٍ
عندئذ
رث عداو ًة الناس واألبالسة[ ،ثم قال زرادشت]
نرصا ً ،األكرث شفا ًء ،وسيحطم بشكلٍ أك َ

سأسحق عداوة الناس واألبالسة ،عندئذ سأسحق كل السحرة ،وال يستطيع أن يقهرين الناس،

وال األبالسة ،وال السحرة ،ونطق آهورامازدا :أيها املخلِّص زرادشت! اسمي الذي يُ ْسأل،
صل يل يا زرادشت ليالً ونهارا ً ،وقم بقربان الالئق،
االسم الثاين ،الذي يحيا فيه القطيع ِّ ...

وأنا آهورامازدا نفسه سأقوم باملساعدة  ...وستأيت ملساعدتك املياه ،النباتات ،والفراڤاشيون

الصالحون ،عندما يا زرادشت تريد أن تسحق عداوة الناس واألبالسة والسحرة ،والكاڤيني
الطغاة ،والكارابانيني األرشار ...جيش [األعداء الجرار][[[ ذو األعالم [العديدة][[[ املرفوعة

[[[  -المصدر نفسه :ياشت  ،13ترنيمة األرواح ،بند  :146ص.521

[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :هايتي  ،29صالة ألجل مساندة القطيع ،بند  :8 - 7هامش صفحة
 .61وهي نفس صفحة النص المقتبس منها.
[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :هايتي  ،29صالة ألجل مساندة القطيع ،بند  :8 - 7ص.61

[[[  -زرادشت يسمى أيضاً سپيتاما(( .يطلق على زرادشت ،في النصوص األفستية ،اسم زرادشت سپيتاما ،وورد
اسمه حرفيّاً (زرتوشتره) وفي اللغات اإليرانية الحديثة (زرتشت) وكان اسمه يسبق بكلمة (أشو) والتي تعني الطاهر
النقي)) المصدر :يوسفي ،جمشيد ،الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت الالحقة :ص.44
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.

الفصل الرابع :أهم شبهات المستشرقين حول األطروحة المهدوية

231

ليال ونها ًرا ...اسمي املدمر ،اسمي
[املصبوغة][[[ بالدماء ،عندئذ كرر شفه ّياً هذه األسامء ً
الساخط ،اسمي الساحق ،اسمي الخالق  ...كل هذه األسامء العرشون للوقاية والحامية ...
[[[
تعطيك الحامية مثل ألف رجلٍ )).
إذًا نشأت وتبلورت عقيدة انتظار املخلِّص واملنقذ ،من رش األرشار  -وهو زرادشت -
من صميم الديانة الزرادشتية وليست منحول ًة عليهم ،لذا قال املسترشقون وغريهم بأ َّن هذه
العقيدة عند املسلمني متأثر ٌة ومقتبس ٌة من الزرادشتية سابقاً ،والقول نفسه اتهموا به الديانة

اليهودية واملسيحية وتأثرهم بالزرادشتية يف عقيدة انتظار الخالص واملسيح املخلِّص.

لكن السؤال هنا يبقى يف مقابل أقوال املسترشقني :هل وجود هذه الفكرة أو العقيدة عند
الزرادشتية ،بهذا الحضور والوجود الفاعل ،يعد دعامً وتأييدا ً للقضية املهدوية اإلسالمية أو
حتى دليالً قوياً إلثباتها فعالً؟
إذا كان الجواب بنعم وأنَّه قد يعد تأصيالً ملا جاء يف اإلسالم ومن قبله يف الديانة
املسيحية واليهودية لهذه العقيدة ،عقيدة انتظار املنقذ واملخلِّص يف آخر الزمان ،سينقدح
ٌ
سؤال بالتَبَع :من أين جاءت للزرادشتية هذه العقيدة بهذه التفاصيل؟ – وإ ْن كان مل يتم ذكر

جميع تفاصيلها وشؤونها األخرى املذكورة يف األفستا الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية،
حى إليه كام
لئال يشتط البحث عن خطه ومساره املرسوم  -إذا مل يكن زرادشت نب ّياً مو ً
هو الثابت واملقرر ،فمن أين تجذرت لديهم مثل هذه العقيدة بهذه التفاصيل؟ ومع أ َّن
تعب عن حاج ٍة حقيقي ٍة للخالص من الظلم فإنَّها تؤكد حاجة اإلنسانية إىل
عقيدة املنقذ ِّ
العدل والحرية ملواجهة االستبداد والتحكم يف حياة البرش وهذا يفرس وجود هذه العقيدة
يف الزرادشتية وغريها.

وإذا ك َّنا نجيب ونناقش املسترشقني للرد عىل مثل هذا الشبهة مع الديانة اليهودية
واملسيحية ،بقولنا لهم :هذا يدل عىل وحدة املصدر لهذه الديانات الثالث – أي وجود
ملثل عقيدة انتظار املنقذ واملصلح واملخلِّص يف الديانة اليهودية واملسيحية واإلسالمية
 و ِم ْن ث َ َّم لهذه العقيدة الحقة؛ ألنَّها رشائ ُع ساموي ٌة متصل ٌة بالسامء ومنبعها واح ٌد وهوالله تعاىل عن طريق الوحي والوساطة النبوية والرسالية .والتشابه يف العقائد واألحكام
[[[  -القوسان المعقوفان ،وردا من المصدر.

[[[  -أ ِفستا ،الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية :ياشت ،1بند  :19 - 1ص.393 - 390
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يف ما بينها ،دليل صحتها وقوتها ،وال يُع ّد دليالً عىل ضعفها ،وإ ْن قال املسترشقون هذا
يعد دليالً عىل ضعفها واقتباسها من تلك الديانات السابقة عىل اإلسالم ،وإ ْن شاؤوا ذلك
لم إِنَّ َربَّكَ ُه َو أَعل َُم بِ َن ضَ َّل َعن َسبِيلِ ِه
حسب رغباتهم وأغراضهمَٰ ﴿ ،ذلِكَ َمبلَ ُغ ُهم ِّم َن ٱل ِع ِ
ى﴾[[[ ونقول لهم ،أيضاً ،كلام كانت تلك األحكام والعقائد واملفردات
َو ُه َو أَعل َُم بِ َنِ ٱهتَدَ ٰ
اإلميانية متطابق ًة كانت أقوى حجةً ،وأنصع دليالً بأ َّن مصدرها واح ٌد.
عود ٌة إىل التساؤل ،فبم ميكن اإلجابة مع الزرادشتية والبوذية وغريهم ،الذين ال ميتُّون
إىل وحي السامء بصل ٍة وهم يعتقدون ويعتنقون فكرة املنقذ ،املخلَّص بتفاصيل تتشابه مع
التفاصيل اإلسالمية واليهودية واملسيحية؟
الجواب :باختصار إن األطروحة املهدوية بصورتها العامة ،مبعنى املنقذ العاملي،
املصلح ،املخلص ،أطروح ٌة إنساني ٌة متجذر ٌة بالضمري والواقع اإلنساين ،واإلنسان الذي
يحمل األمل النابض يف الروح اإلنسانية ،ال يخلو من تلك األطروحة ،وال يلبث أن يتطلع
وأرحب ،مبا لديه من إراد ٍة وعزمي ٍة وأملٍ يف تغيري الواقع ،ومبا ميتلك من
أفضل
َ
إىل واقعٍ
َ
ب افالطون مدينته الفاضلة عىل الورق
تجرب ٍة واقعي ٍة إما عارصها أو عاشها أو سمع بها ،أمل يَ ْ ِ
أمالً منه بالتغيري املنشود؟ أمل تتنبأ املادية أو املاركسية باملستقبل السعيد؟
لذا ثبت أن جذور هذه العقيدة مرتبط ٌة بالسامء أكرث من األرض ،وهي تراود الفكر اإلنساين
الذي يتطلع إىل عدالة السامء وهو يعاين ظلم جنسه ،من هنا ارتبطت هذه التصورات
باإلميان بقدرة اإلله وتدخله لتعديل مسار االنحراف عند البرش لذلك فإ َّن عقيدة املنقذ أو
املخلِّص ارتبطت باأللوهية من جه ٍة ،وبالنب ّوات من جه ٍة أخرى.
عب عنهم
وزرادشت وبوذا وغريهم من املفكرين أو الفالسفة أو النوابغ أو الحكامء ّ -
وأحسوا
ما تشاء  -ممن نظَّ َر ملثل هذه األطروحة عاشوا يف هذا املجتمع وتربَّوا وكربوا فيه
ُّ
ما الفقر وعرفوا ما الظلم ،وتحسسوا مشكالت الناس ،فعرفوا بإدراك الفطرة اإلنسانية أ َّن
الخالص ال ب َّد أ ْن يكون إما عىل أيديهم أو من يأيت بعدهم مبساعدة الناس الفقراء املظلومني
أفضل يجب أن ينطلق من ثورة الجياع كام يعربون .أدركوا
َ
أصحاب الشأن ،والتغيري إىل واقعٍ
ري ٍ
كل ما هو ٍ
آت.
بعيد ُّ
أ ّن الخالص سيأيت يوماً ما ،فغ ُ
[[[  -النجم.30 :
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حفّز الله تعاىل هذا الوازع وهذا األمل بتغيري الواقع وحثَّ عليه عن طريق الوحي بأ َّن
َيواْ َما
هناك ً
َي َما ِبق ٍ
َوم َح َّت ٰى ُيغ ِّ ُ
أمل للخالص والتغيري للسعي وراء هذا التغيري﴿،إِنَّ ٱللَّهَ َل ُيغ ِّ ُ
ِبأَنف ُِسهِم﴾[[[ أو إن أطروحة االنتظار للخالص واملخلِّص هي صور ٌة مصغَّر ٌة عاكس ٌة النتظار
يوم الخالص األكرب وهو يوم القيامة يوم العدل اإللهي .والقرآن والكتب الساموية قن َنت
ف ٱل َّزبُو ِر ِمن بَع ِد ٱل ِّذك ِر أَنَّ
وس َّنت وأشارت إىل هذا املفهوم وأق ّرته قوله تعاىلَ ﴿ :ولَقَد كَ َتب َنا ِ
ي َّٰ
حونَ ﴾[[[.
ٱألَ َ
ٱلصلِ ُ
رض َي ِرثُ َها ِع َبا ِد َ
ٍ
شوط
والقرآن الكريم يحدثنا كثريا ً كيف أن الله تعاىل يف ّرج عن املؤمنني يف النهاية بعد
جي
كبريٍ من اآلالم والتعب واالنتظار ،وظلم الظاملني والغياب الطويل والشدة﴿ ،ثُ َّم نُ َن ِّ
ني﴾[[[ وقوله تعاىل ﴿ َولَمَّ يَأتِكُم َّمث َُل ٱلَّ ِذي َن
ُر ُس َل َنا َوٱ َّل ِذي َن َءا َم ُنواْ كَ َٰذلِكَ َحقًّا َعلَي َنا نُنجِ ٱملُؤ ِم ِن َ
ُول ٱل َّر ُس ُ
ٱلضآ ُء َوزُل ِزلُواْ َح َّت ٰى يَق َ
ول َوٱ َّل ِذي َن َءا َم ُنواْ َم َعهُ َم َت ٰى
َ
خلَواْ ِمن قَب ِلكُم َّم َّست ُه ُم ٱل َب َ
أسآ ُء َو َّ َّ
السال ُم) عن والده ثم اللقاء
رص ٱللَّ ِه َأ َ ٓ
رص ٱللَّ ِه َقر ٌ
ِيب﴾[[[ ففراق يوسف النبي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ل إِنَّ نَ َ
نَ ُ

والفرج ،وإزالة املحنة واأليام العجاف عن أهل مرص وال س َّيام الفقراء والعبيد منهم ،إذ كان
فبعض يَتُ ُ
وق إىل الخالص واملخلِّص إىل نهر النيل،
كل بحسب اعتقاده،
األمل عندهم ٌّ
ٌ
وبعض آخ ُر بآمون وآخ ُر إميانه باإلله
وآخر إىل األفعى أو الت ّنني الذي يحميهم وهم نامئون
ٌ
الواحد األحد.
ح
السال ُم) من الطوفان والغرق ،بعد رد ٍ
ونجاة القوم املؤمنني من قوم نوح النبي ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٍ
جديد إلحياء األمل عند
طويلٍ من الصرب واالنتظار ،وغياب أهل الكهف بنومهم وبعثهم من
الناس بأ َّن هناك يوماً تبعث فيه الناس للقاء رب األرباب وقيامة العدل والحق فيهم ،ونجاة
السال ُم) بعد زمنٍ من الظلم والطغيان من فرعون ،إذ كان يقتل أبنا َءهم
قوم موىس ( َعلَيّْ ِہ َّ
حونَ أَب َنآ َءكُم
جي َٰنكُم ِّمن َءالِ ِفر َعونَ يَ ُسو ُمونَكُم ُس ٓو َء ٱل َع َذ ِ
اب يُ َذبِّ ُ
ويستحيي نساءهمَ ﴿ ،و ِإذ نَ َّ
َويَس َتح ُيونَ ِن َسآ َءكُم﴾[[[.
[[[  -الرعد.11 :
[[[  -األنبياء.105 :
[[[  -يونس.103 :
[[[  -البقرة.214 :
[[[  -البقرة.49 :
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ني طويل ٍة ليخلِّصهم من اآلالم والفقر والظلم ،وكذلك
وانتظار والدة السيد املسيح لسن َ
قوم طالوت وجنوده عندما آمنوا به ومل يرشبوا من النهر إال غرف ًة واحدةً ،حيث كانوا مؤمنني
بلقاء الله تعاىل وانقاذهم يف النهاية ،فنرصهم الله تعاىل وأنجاهم من رش جالوت وجنوده
السال ُم)
﴿ٱ َّل ِذي َن يَ ُظ ُّنونَ أَنَّ ُهم ُّم َلٰقُواْ ٱللَّ ِه﴾[[[ .كذلك الناس املؤمنون من قوم هود النبي ( َعلَيّْ ِہ َّ
جي َنا هُودًا َوٱ َّل ِذي َن َءا َم ُنواْ َم َعهُ ِب َرح َم ٍة ِّم َّنا﴾[[[ وكذلك القوم املؤمنون من قوم النبي صالح
﴿نَ َّ
جي َنا َٰ
حا َوٱ َّل ِذي َن َءا َم ُنواْ َم َعهُ ﴾ [[[،فأمل الناس يتطلع يف كل
ص ِل ً
جآ َء َأم ُرنَا نَ َّ
السال ُم) ﴿ َفل ََّم َ
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الدهور واألزمان إىل اإلله الخالق الذي خلقهم ويدبر شؤونهم من املبدأ إىل النهاية ،الذي
يعتقدون به أنَّه املدبر لألمور لهم ،فالله تعاىل هو من يغري ويفرج عن الناس املظلومني
بتغيري أحوالهم بأنفسهم.

فالعامل املشرتك هو األمل والتغيري لألفضل واألحسن يف الخالص من الظلم والفقر
الواقع عىل الناس من الظاملني والطغاة عىل مر العصور واألزمان ،وهذا األمل هو اإلله
والخالق واملدبر الذي سريسل لهم من ينجيهم ويخلصهم من ظلم الظاملني ،فهم يف
الحقيقة تعلقوا وتشبثوا باملخلِّص وامل ُ ْنجي الحقيقي ،وهو الله الذي يعتقدون به ويعبدونه،
ٌ
كل بحسبه وحسب اعتقاده
سؤال :من هذا اإلله والخالق واملدبر وامل ُ ْنجي؟ الجوابٌ :
يبقى
جيه ،وسيخلِّصه عىل
وعبادته .فاإلنسان بفطرته دائم التعلق بقو ٍة ما ،أقوى منه ،بيش ٍء ما ،سين ّ
ُلك َد َع ُواْ ٱللَّهَ ُمخلِ ِ
ف ٱلف ِ
ج ٰى ُهم إِ َل
ص َ
كل حا ٍل ،قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َر ِك ُبواْ ِ
ني لَهُ ٱلدِّ ي َن َفل ََّم نَ َّ
((س ِئل
رشكُونَ ﴾[[[ وعىل هذا النحو ،جاء ٌ
ٱلبِّ إِ َذا هُم يُ ِ
َ
رجل ،يف مناظر ٍة عن إثبات وجود الله ُ
موالنا الصادق عن الله فقال للسائل :يا عبد الله هل ركبت سفين ًة ُّ
قط قال :بىل ،قال :فهل
ُست] بك حيث ال سفينة تنجيك ،وال سباحة تغنيك؟ قال :بىل ،قال :فهل تعلَّق
كرس[ك ِ َ
ِّصك من ورطتك؟ قال :بىل ،قال الصادق:
قلُبك هناك أنَّ شيئاً من األشياء قاد ٌر عىل أنْ يخل َ
فذلك اليشء هو الله القادر عىل اإلنجاء حني ال ُمنجي ،وعىل اإلغاثة حني ال مغيث))[[[.
وهذا التعلق الفطري بالخالص ،هو عىل نحو القضية الحقيقية ال الخارجية ،يعني هي
[[[  -البقرة.249 :
[[[  -هود.58 :
[[[  -هود.66 :
[[[  -العنكبوت.65 :
[[[  -المجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار :ج ،64ص.137

الفصل الرابع :أهم شبهات المستشرقين حول األطروحة المهدوية

235

جيكُم ِّمن ظُلُ َم ِ
ٱلب َوٱل َبح ِر تَد ُعونَهُ
ري مختص ٍة بأفرا ٍد وزمانٍ ومكانٍ مع َّينني ﴿قُل َمن يُ َن ِّ
ٰت َ ِّ
غ ُ
جيكُم ِّمن َها َو ِمن ك ُِّل كَرب﴾[[[ بالفطرة املجبولة
َض ًعا َوخُف َي ًة﴾[[[ يأيت الجواب ﴿قُلِ ٱللَّهُ ُي َن ِّ
ت َ ُّ
اس َعلَي َها َل تَب ِد َ
لإلنسان ﴿ ِفط َر َ
َلق ٱللَّ ِه﴾[[[ بال شك وال ريب هو
يل لِخ ِ
ت ٱللَّ ِه ٱلَّ ِتي َفطَ َر ٱل َّن َ
ف ٱل َّل ِه شَ كّ ف ِ
ٱلس َٰم َو ِ
ٰت َوٱألَ ِ
رض﴾[[[ وهذه اآليات القرآنية ،وإ ْن مل يسمع
الله تعاىل ﴿أَ ِ
َاط ِر َّ
كل إنسانٍ  ،إن كان من األولني أو اآلخرين ،لكنها
بها كل البرش ومل يعتقد بها ويعتنقها ُّ
حقائق واقعي ٌة يح ّدثنا عنها القرآن الكريم ،عاشها جميع البرش مبختلف األزمان مع اختالف
ُ
كل زمانٍ ومكانٍ ،
املصاديق ،جاءت عىل لسان الحق تعاىل ال تختلف وال تتخلف يف ِّ
ٍ
شديد ،ال يسقط يف هاوية الضاللة.
وامل ُْستَ ِن ُد إليها ،كالذي يأوي إىل ركنٍ

 - 5الديانة اليهودية واملسيحية:
عقيدة املنقذ واملخلِّص املنتظر يف الديانة اليهودية واملسيحية ،ميكن أن نجدها
كل يش ٍء بتقدم الزمن
أكرث وضوحاً وتفصيالً مام هي عليه يف الديانات القدمية ،ذلك ألن َّ
ومتنام وتطو ٍر من طو ٍر إىل طو ٍر آخ َر ،فالناس وسكان البلدان
واألعصار يكون بازديا ٍد مستم ٍر
ٍ
ٍ
كثيف و ِم ْن ث َ َّم ازديا ُد احتياج الناس عىل كافة األصعدة املعيشية واختالط املعامالت
بازديا ٍد
بني الناس و ِم ْن ث َ َّم ستكرث املشكالت وسيزداد الظلم يف ما بني الناس و ِم ْن ث َ َّم سيزداد
ظلم الحكام الظاملني والطغاة وغاصبي حقوق الناس الفقراء ،ومع هذا االزدياد واالتساع
يف كل يش ٍء سيزداد عدد ونوع اآللهة التي تُ ْع َبد ،وتتطور األفكار والرؤى الدينية أيضاً،
وعىل وفق هذا التطور واالزدياد عىل كل املستويات ستكون هناك الحاجة امللحة النتظار
ٍ
منقذ ومخل ٍ
ح لرت ّدي األوضاع ،إذًا يبقى هذا اإلحساس والتعلق عند كل األجناس
ِّص ومصل ٍ
ديني
من البرش ،ذلك ألنه ((ليس املهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم تجسيدا ً لعقيدة إسالمية ذات طابعٍ ٍّ
ح اتجهت إليه البرشية مبختلف أديانها ومذاهبها ،وصياغ ٌة
فحسب ،بل هو عنوا ٌن لطمو ٍ
فطري أدرك الناس عن طريقه عىل تنوع عقائدهم ووسائلهم إىل الغيب ،أن لإلنسانية
إللهام
ٍ
ٍّ
يوماً موعودا ً عىل األرض تحقق فيه رساالت السامء مغزاها الكبري وهدفها النهايئ ،وتجد
فيه املسرية املكدودة لإلنسان عىل م ِّر التاريخ استقرارها وطأمنينتها بعد عنا ٍء طويلٍ  .بل
[[[  -األنعام.63 :
[[[  -األنعام.64 :
[[[  -الروم.30 :
[[[  -إبراهيم.10 :
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مل يقترص هذا الشعور الغيبي ،واملستقبل املنتظر عىل املؤمنني دين ّياً بالغيب ،بل امتد إىل
غريهم أيضاً وانعكس حتى عىل أشد اإليدولوجيات واالتجاهات رفضاً للغيب ،كاملادية
بيوم موعو ٍد ،تُصفّى فيه كل تلك
الجدلية التي فرست التاريخ عىل أساس التناقضات وآمنت ٍ
التناقضات ويسو ُد فيه الوئا ُم والسال ُم))[[[.
يف البدء هناك مفاهي ُم ومفرداتٌ  ،ذُكرت يف كتب العهدين القديم والجديد (التوراة
واإلنجيل) بصور ٍة عام ٍة ،وهذه املفاهيم تتداخل إيجابيّاً ،ولها عالق ٌة يف صميم أطروحة

املسيح املنتظر واملخلِّص املوعود يف الديانتني املزبورتني ،وتشري هذه املفردات
واملفاهيم من قريب وليس من بعيد ،إىل املنقذ املخلِّص املنتظر يف آخر الزمان ،وتنسجم
مع ما ورد يف األطروحة املهدوية اإلسالمية إما ترصيحاً أو إشارةً ،منها:
أوالً  -مفهوم وراثة األرض :ورد يف القرآن الكريم مفردة ومفهوم املرياث والوراثة التي
تكون للمؤمنني الصالحني ،وقد وردت بعدة معانٍ  ،منها ،معنى وراثة الجنة ،واملرياث
الرشعي الفقهي لها ،ومعانٍ أخرى ،لكن املهم يف املقام ،هو الذي مبعنى االستخالف
ف ٱل َّزبُو ِر
والتمكني والسيطرة والهيمنة ،بإذن الله تعاىل ،كام يف قوله َّ
جل شأنهَ ﴿:ولَقَد كَ َتب َنا ِ
ي َّٰ
حونَ ﴾[[[ وجاء معنى الوراثة  -وهي التصورات
ِمن َبع ِد ٱل ِّذك ِر أَنَّ ٱألَ َ
ٱلصلِ ُ
رض َي ِرثُ َها ِع َبا ِد َ

املتفقة مع التفسري اإلسالمي املذكور آنفاً  -وهي شأ ٌن من شؤون املصلح املوعود
واملسيح املنتظر يف العهدين للديانتني الساموية ،اليهودية واملسيحية كام يف ِسفر العدد:
ُوبَ ،ويَقُو ُم ق ِ
يب ِم ْن
َب ِم ْن يَ ْعق َ
((أَ َرا ُه َول ِك ْن لَ ْي َ
َض ٌ
ب ُز كَ ْوك ٌ
صهُ َول ِك ْن لَ ْي َ
س َقرِي ًبا .يَ ْ ُ
س اآلنَ  .أُبْ ِ ُ
حطِّ ُم طَ َر َ
ري
سائِ َ
يلَ ،ف ُي َ
فْ ُم َ
رياثًاَ ،و َيكُونُ ِس ِع ُ
وآبَ ،و ُي ْهلِكُ ك َُّل َب ِني الْ َوغَىَ .و َيكُونُ أَدُو ُم ِم َ
إِ ْ َ
س)) [[[،فتعبري (ليس قريباً) يكون إشارة إىل نهاية الزمان،
يل ِب َبأْ ٍ
سائِ ُ
أَعْدَ اؤُهُ ِمريَاثًاَ .ويَ ْ
ص َن ُع إِ ْ َ
واملرياث (األدوم) عىل صيغة أفعل التفضيل ،يشري إىل أن هناك مرياثاً قبله مبعنى من
املعاين ،ليس بدائمٍ .
يع األَ ْر ِ
ض الَّ ِتي
وأيضاً جاء عىل النحو نفسه يف سفر التكوين عىل لسان الرب(( :ألَنَّ َج ِم َ
[[[  -الصدر ،السيد محمد باقر :بحث حول المهدي ،كتبه الصدر كمقدمة في الجزء األول لكتاب موسوعة اإلمام
السال ُم) ،للسيد محمد محمد صادق الصدر :ج ،1ص.15
المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[  -األنبياء.105 :

اح ال َّراب ُع َوالْ ِعش ُرونَ.18 - 17 :
[[[  -سفر العدد ،األص َ
ح ُ

الفصل الرابع :أهم شبهات المستشرقين حول األطروحة المهدوية

237

ض طُولَ َها َو َع ْرضَ َها ،ألَ ِّ
ف األَ ْر ِ
ْت تَ َرى لَكَ أُ ْع ِطي َها َولِ َن ْسلِكَ إِ َل األَبَ ِد ... .ق ُِم ا ْم ِ
أَن َ
ن لَكَ
ش ِ
يم لَكَ َولِ َن ْسلِكَ َم َعكَ ،
أُ ْع ِطي َها)) [[[،ويف موضعٍ آخ َر بلفظ املرياثَ ((:و ُي ْع ِطيكَ َب َركَ َة إِ ْب َرا ِه َ
لِ َت َ
ض ُغ ْربَ ِتكَ الَّ ِتي أَ ْعطَاهَا اللهُ ِ
يم))[[[ فهل هي وراث ٌة مجرد ٌة مبعنى االمتالك
ِث أَ ْر َ
إلبْ َرا ِه َ
ني وسيطر ٍة ،بداللة كلمة (جميع األرض) وكلمة (طولها
اإلريث الفقهي؟ بل هي وراثة متك ٍ
وعرضها).

والوراثة جاءت رصيح ًة مبعنى وراثة الجنة ومبعنى وراثة األرض ،وهذه الوراثة ال
ب ّد أن تتداخل باملعنى اإليجايب للمخلّص املوعود الذي هو حتامً الذي سريث األرض

املعني بهذه اإلشارات وهذه املعاين الواردة يف
مع املؤمنني الصالحني ال غريهم ،وهو
ّ
الس َم َو ِ
وب
ني بِال ُّروحِ ،ألَنَّ لَ ُه ْم َملَك َ
وب لِلْ َم َسا ِك ِ
ات .طُ َ
العهدين كام يف إنجيل متّى(( :طُ َ
ُوت َّ
[[[
ح َز َ
ض)).
وب لِلْ ُو َد َعا ِء ،ألَنَّ ُه ْم يَ ِرثُونَ األَ ْر َ
لِلْ َ
ان ،ألَنَّ ُه ْم يَ َت َع َّز ْونَ  .طُ َ
وجاء يف تفسري هذه الفقرة أي(( :سينالون الربكة قريبًا ،أل ّن يوم التعزية ينتظرهم ...
كل دمع ٍة من عيونهم)  ...سريثون
سيتعزون يف اليوم اآليت عن قريب حيث (سيمسح الله َّ
األرض حرف ِّياً عندما يأيت املسيح امللك ليملك عىل األرض مدة ألف سن ٍة يف سالم
وازدهار)) [[[،وكلمة امللكوت ال تعني اآلخرة كام قد يتصورها بعضهم عندما تذكر ملكوت
الساموات ،إنّ ا يُعنى بها الحياة اآلخرة ،إنَّ ا ((تعني كلمة ملكوت يف الكتاب املقدس،
خاصة يف العهد الجديد ،حكم الله وسيادته عىل الكون باعتباره خالقه ومعطيه نعمة الوجود
 ...وقد تكررت كلمة ملكوت الله ،وملكوت الساموات ،وامللكوت ،يف العهد الجديد
حوايل مائة مر ٍة ،وتعني أن الله هو ملك امللكوت ،كام تعني أيضاً ملكوت املسيح باعتباره
ابن الله)).

[[[

اح الثَّالِثُ َعشَ َر.17 - 16 - 15 :
[[[  -سفر التكوين :األص َ
ح ُ
اح ال َّراب ُع
اح َّ
الساب ُع َعشَ َر .8 - 7 :األص َ
وباللفظ نفسه تقريباً ينظر :اإلصحاح الخامس عشر .19 - 18 :األص َ
ح ُ
ح ُ
ِ
ِ
ْ
ْ
س
م
َا
خ
ل
ا
اح
ح
األص
.14
13
َ:
ن
و
ر
شْ
ع
ل
ا
و
اح الثَّا ِم ُن َ
اح َّ
س َوالْ ِعشْ ُرونَ .4 - 3 :األص َ
َوالْ ِعش ُرونَ .7 :األص َ
َ ُ
ح ُ
ح ُ
ُ
السا ِد ُ
ُ
َوالثَّالَث ُونَ .12 :سفر المزامير ،المزمور الخامس والعشرون .13 :المزمور السابع والثالثون.34 - 29 - 22 - 11 :
اح الثَّا ِم ُن َوالْ ِعشْ ُرونَ.4 :
[[[  -سفر التكوين ،األص َ
ح ُ
س.5 - 3 :
[[[  -إنجيل متّى ،األص َ
ح ُ
اح الْخَا ِم ُ

[[[  -تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب المجيء الثاني
متى يكون وما هي عالماته؟ :ص .131موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
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نصوص يف الديانات تسلط الضوء
ثانياً  -مفهوم املنقذ واملخلِّص :حيث جاءت
ٌ
عىل شخصي ٍة تحدث عىل يديها مرحلة التمكني والخالفة اإللهية للمؤمنني واملستضعفني
واملظلومني يف األرض ،وهذا املعنى واملفهوم جا ٍر يف املنظومة والرؤية اإلسالمية،
قوله تعاىلَ ﴿ :وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ ِذي َن َءا َم ُنواْ ِمنكُم َو َع ِملُواْ َّٰ
ح ِ
ف ٱألَ ِ
رض ك ََم
ٰت لَ َيس َتخلِ َف َّن ُهم ِ
ٱلصلِ َ
َض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهم ِّمن بَع ِد خَو ِفهِم
ٱس َتخل َ
َف ٱلَّ ِذي َن ِمن قَبلِهِم َولَ ُي َمكِّ َن َّن لَ ُهم ِدي َن ُه ُم ٱلَّ ِذي ٱرت َ ٰ
أَم ًنا﴾[[[ ليتحقق الوعد اإللهي للمستضعفني عىل يد املسيح املنقذ املخلِّص املنتظر ،كام
يع الْ َمالَئِكَ ِة الْ ِقدِّ ِ
واضح يف إنجيل متّىَ (( :و َم َتى َجا َء ابْ ُن ا ِ
ني َم َعهُ ،
هو
يس َ
إلن َْسانِ ِ
ج ِد ِه َو َج ِم ُ
ف َم ْ
ٌ
َف ِ
وبَ ،ف ُي َم ِّي ُز بَ ْعضَ ُه ْم ِم ْن بَ ْع ٍ
ض
يع الشُّ ُع ِ
حي َن ِئ ٍذ يَ ْ
ج َت ِم ُع أَ َما َمهُ َج ِم ُ
ج ِد ِهَ .ويَ ْ
س َم ْ
جلِ ُ
س َع َل كُ ْر ِ ِّ

ك ََم ُيَ ِّي ُز ال َّرا ِعي الْ ِ
اف ِم َن الْجِ دَ ا ِء ... ،ثُ َّم يَق ُ
ك
خ َر َ
ُول الْ َملِكُ لِلَّ ِذي َن َع ْن َيِي ِن ِه :تَ َعالَ ْوا يَا ُم َبا َر ِ
يس الْ َعال َِم)) [[[.وجاء أن(( :دينونة األمم فتحدث عىل
ُوت الْ ُم َعدَّ لَك ُْم ُم ْن ُذ تَأْ ِس ِ
أَ ِبِ ،رثُوا الْ َملَك َ
األرض بعد أن يأيت املسيح ليملك))[[[ وهذا مرتب ٌ
ط بالنقطة السابقة يف مفهوم وراثة األرض،
ف
باملفهوم نفسه يف القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ ﴿ :ونُرِيدُ أَن نَّ ُ َّن َع َل ٱلَّ ِذي َن ٱس ُتض ِعفُواْ ِ

ٱألَ ِ
ني﴾[[[ ومل يتحقق إىل اآلن هذا الوعد اإللهي بالوراثة
رض َونَج َعلَ ُهم أَ ِئَّ ًة َونَج َعلَ ُه ُم ٱل َٰو ِرثِ َ

الكاملة والتمكني التام والكامل لألرض وللمستضعفني ،ويف هذا إشار ٌة أيضاً إىل تحقّق حالة
التمكني والوراثة ،بجعلهم أمئ ًة قادةً ،وهو مع ًنى مرتب ٌ
ط بصفات اإلمام أو القائد.

ٍ
ترصيحات يف التوراة والتلمود عن املخلِّص
نعم مثل هذه اإلشارات ،إذا مل تكن

يف آخر الزمان املرتبطة مبرياث األرض له وللمؤمنني معه ،تبني أن املرياث يف الدنيا
صهُ
وليس كام يريد بعضهم أن يفرسه بالخلود األخروي(( :أَ َرا ُه َول ِك ْن لَ ْي َ
س اآلنَ ُ .أبْ ِ ُ

ُوبَ ،ويَقُو ُم ق ِ
حطِّ ُم طَ َر َ
سائِ َ
يلَ ،ف ُي َ
َب ِم ْن يَ ْعق َ
َض ٌ
ب ُز كَ ْوك ٌ
َول ِك ْن لَ ْي َ
س َقرِي ًبا .يَ ْ ُ
فْ
يب ِم ْن إِ ْ َ
ص َن ُع
رياثًاَ .ويَ ْ
ُم َ
ري أَعْدَ اؤُهُ ِم َ
رياثًاَ ،و َيكُونُ ِس ِع ُ
وآبَ ،ويُ ْهلِكُ ك َُّل بَ ِني الْ َوغَىَ .ويَكُونُ أَدُو ُم ِم َ

[[[  -النور.55 :

س َوالْ ِعشْ ُرونَ.34 - 31 :
[[[  -إنجيل متّى ،األص َ
ح ُ
اح الْخَا ِم ُ

[[[  -تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
وينظر :نفس الموقع ،تفسير بنيامين بنكرتن.
[[[  -القصص.5 :
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س)) [[[،سيتم ذلك بالوجه الكامل عند مجيء املسيح ثانية.
يل ِب َبأْ ٍ
سائِ ُ
إِ ْ َ
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[[[

املسيح املخلِّص اسمه عند اليهود ويف اآلرامية (املاشيح) ويف الالتينية والعربية هو
املسيح ،ومعناه املمسوح بالزيت عىل عادة شعوب الرشق األوسط يف تتويج ملوكهم،
وتطور املعنى بعد السبي البابيل لليهود ،ليعني امل ُهدى –بضم امليم  -امل ُنتَظر ،ومعناه:
كان يف البداية أنه املخلِّص الذي يحرر اليهود من العبودية ملضطهديهم ويعيدهم من
املنفى ،لكن بعد ذلك تطور هذا املعنى وصار يعني املخلِّص واملنقذ العاملي الذي عىل
يديه يعم العدل ويسود السلم وتخصب األرض.

[[[

ِّص يأيت
ولكن هناك
نصوص يف العهدين ال ت ُثبت بأنَّهم يعتقدون باملسيح بأنَّه مخل ٌ
ٌ
يف آخر الزمان وإنَّ ا يفهم منها بأنَّه يُخلِّصهم من الخطيئة األصلية ،ومن كل الخطايا
التي يقعون فيها بحياتهم ،ذلك عندما صار املسيح فدا ًء لجميع البرش بصلبه ،بحسب
معتقدهم يف ذلك ،حيث ((كان مجيئه األول يف اتضا ٍع ليق ّدم ذاته فدي ًة للعامل وصعد إىل
الساموات وجلس عن ميني العظمة)) [[[.فيلحظ ما جاء يف إنجيل يوحنا ،تحت عنوان
ك الَ
ب اللهُ الْ َعال ََم َح َّتى بَ َذ َل ابْ َنهُ الْ َو ِحيدَ  ،لِ َ ْ
(اإلميان باملسيح املخلّص)(( :ألَنَّهُ هكَ َذا أَ َح َّ
ح َيا ُة األَبَ ِديَّ ُة .ألَنَّهُ ل َْم يُ ْر ِسلِ اللهُ ابْ َنهُ إِ َل الْ َعال َِم لِ َي ِدي َن
يَ ْهلِكَ ك ُُّل َم ْن يُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،بَ ْل تَكُونُ لَهُ الْ َ
ُص ِب ِه الْ َعال َُم))[[[ .فمثل هذه النصوص موجود ٌة لكنها تتحدث عن الخالص
الْ َعال ََم ،بَ ْل لِ َي ْ
خل َ
والفداء األسايس الذي أُرسل ألجله ،واملراد يف مقام البحث والتأصيل لألطروحة املهدوية
نصوص تثبت أن املسيح املخلِّص لليهودية واملسيحية هو ما يكون مخلصاً
اإلسالمية،
ٌ
آخر الزمان ونهاية العامل.
ثالثاً  -مفهوم االنتظار :هذا املفهوم الذي له عالق ٌة بانتظار الخالص يف آخر الزمان أيضاً
ورد يف كتب العهدين كام جاء كذلك يف القرآن الكريم عىل عدة معانٍ منها انتظار الفرج
عىل يد املهدي املنتظر.

اح ال َّراب ُع َوالْ ِعش ُرونَ.18 - 17 :
[[[  -سفر العدد ،األص َ
ح ُ

[[[  -ظ :تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -الغندور ،نبيل أنسى ،المسيح المخلَّص في المصادر اليهودية والمسيحية :ص.17 - 16
[[[  -القس ابو الخير ،عبد المسيح بسيط ،كتاب المجيء الثاني وهل سينتهي العالم سنة 2001م أو 2012م؟
ص .10موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
اح الثَّالِثُ .17 - 16 :
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ
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ِ
املنتظر،
وجاء االنتظار مقدم ًة –قد تكون واجب ًة  -لوراثة األرض للمؤمنني الصالحني ،ألن
ب َوا ْحف ْ
َي َف َعكَ
هو املريد الحقيقي للرب ،كام ورد يف سفر املزامري(( :انْ َت ِظ ِر ال َّر َّ
َظ طَرِي َقهُ  ،ف َ ْ
لِ َت َ
ض .إِ َل انْ ِق َر ِ
ِث األَ ْر َ
شا ِر تَ ْنظُ ُر)) [[[.إذًا جاء ذكر االنتظار واملرياث عىل نحو
اض األَ ْ َ
الش
َ
املدح والعمل الجيد لنتيج ٍة مثمر ٍة جيد ٍة ،وإال ملا حثّ وهيّأ
السبل لها(( :ألَنَّ َعا ِم ِل َِّّ
ض))[[[ .وهو انتظار ليوم عودة السيد املسيح،
ب ه ُْم يَ ِرثُونَ األَ ْر َ
يُ ْقطَ ُعونَ َ ،والَّ ِذي َن يَ ْن َت ِظ ُرونَ ال َّر َّ
حح فيه كل أخطاء األرض .عندئذ
حيث جاء يف تفسري هذه الفقرة(( :سيأيت اليوم الذي ت ُص َّ
ٍ
الش ...ويف ٍ
ببعيد سيختفي األرشار من املشهد! ويف ذلك اليوم
وقت ليس
سيُقطَع فاعيل َّ

مثيل ...يبدأ عندما ينزل
سريث الودعاء األرض ويتمتعون بخريات األرض التي مل يسبق لها ٌ
امل ُخلِّص يف السحب ليختطف شعبه الذي ينتظره  ،...فيبدأ عندما يعود الرب يسوع إىل
[[[
سالم)).
األرض ليسحق أعدا َءه وبذلك ميلك ألف سن ٍة يف
ٍ
كذلك حثَّ القرآن الكريم عىل االنتظار وجعله يف خانة الحث عىل الصرب والتحمل وهو
رث من موضعٍ ،وقرنه بالعمل والج ّد والتهيؤ تارةً ،وأخرى بالغيب اإللهي الذي
املطلوب يف أك َ
َيب لِلَّ ِه فَٱن َت ِظ ُرواْ إِ ِّ
ن
يجب أن نرقبه وننتظرهَ ﴿ :ويَقُولُونَ ل َ ٓ
َول أُنز َِل َعلَي ِه َءايَ ٌة ِّمن َّربِّ ِه َفقُل إِنَّ َا ٱلغ ُ
ل َمكَانَ ِتكُم إِنَّا
َم َعكُم ِّم َن ٱملُن َت ِظرِينَ﴾[[[ وقوله ع ّز وجلَ ﴿ :وقُل �لِّلَّ ِذي َن لَ يُؤ ِم ُنونَ ٱع َملُواْ َع ٰ َ
ٱلس َٰم َو ِ
ٰت َوٱألَ ِ
ج ُع ٱألَم ُر
رض َوإِلَي ِه يُر َ
َٰع ِملُونَ (َ )١٢١وٱن َت ِظ ُر ٓواْ إِنَّا ُمن َت ِظ ُرونَ (َ )١٢٢و ِل َّل ِه غ ُ
َيب َّ

كُ ُّلهُ ( [[[﴾)123ألن االنتظار ال يعني أن يجلس اإلنسان ُم ْق َعدا ً بال عملٍ وال شغلٍ يشغله،
بل يجب أن يشتغل ويستعد للعمل الذي سوف يقوم به حني يأيت املوعد الذي ينتظره
وخصوصاً يف انتظار ذلك اليوم املوعود كام جاء ذلك عىل لسان السيد املسيح وهو يهيِّئ
عب عن االنتظار بالسهر،
أصحابه ،ويحثّهم ويبرشهم بيوم الخالص املوعود ،وهنا أيضاً َّ
لذا يستوجب عليهم العمل الدؤوب لتحصيل نتيجة ومثرة ذلك االنتظار بانتفاض العزائم،
َاس يَ ْن َت ِظ ُرونَ َس ِّيدَ ه ُْم
س ُجك ُْم ُمو َقدَ ةًَ ،وأَنْ ُت ْم ِمث ُْل أُن ٍ
وشحذ ال ِه َمم(( :لِ َتكُ ْن أَ ْحقَا ُؤك ُْم ُم َم ْنطَ َق ًة َو ُ ُ
حونَ لَهُ لِلْ َوق ِ
وب ألُولَ ِئكَ الْ َعبِي ِد الَّ ِذي َن
جع ِم َن الْ ُع ْر ِ
سَ ،ح َّتى إِ َذا َجا َء َو َق َر َع يَ ْف َت ُ
َم َتى يَ ْر ُ
ْت .طُ َ
الساب ُع َوالث ََّالث ُونَ.34 :
[[[  -سفر اَلْ َم َزا ِمي ُر ،اَلْ َم ْز ُمو ُر َّ
الساب ُع َوالث ََّالث ُونَ.9 :
[[[  -سفر اَلْ َم َزا ِمي ُر ،اَلْ َم ْز ُمو ُر َّ

[[[  -تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -يونس.20 :
[[[  -هود.123 - 122 - 121 :
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ِإ َذا َجا َء َس ِّيدُ ه ُْم يَجِ دُ ه ُْم َسا ِهرِينَ)) [[[،نعم كان عليهم العيش متوقعني رجوعه باستمرار ،لذا
فإ َّن األحقاء املمنطقة تشري إىل مهم ٍة يجب إكاملها ،كام أن الرسج املوقدة توحي بالشهادة
التي ينبغي إعالنها .كان عىل التالميذ أن يعيشوا لحظ ًة فلحظ ًة متوقِّعني رجوع املسيح.
قلوبهم هي يف انتظاره ،فهو سيِّدهم ،وهم يحبونه وينتظرونه .وما أ ْن يقرع حتى يفتحوا له
ٍ
نشاط ،وعىل
للوقت .وهي رضورة السري يف انتظار رجوعه .وأ ْن يكون عبيده ساهرين بكل
[[[
أُهبة االستعداد للتحرك عند أمره.
ٍ
وهم فعالً منتظرون بشوقٍ
وشغف إلمامهم وسيدهم حتى قال قائلهم:
يسـو ُع قد طال الغياب

ُ
يـذيب
والشــوق أحشايئ
ُ

حبـيـب؟
لألحبــاب كمــا وعـدت يـا
مــتى تعــود
ِ
ُ

[[[

وهي دعو ٌة لالنتظار قامئ ٌة يف أسفار العهد القديم أيضاً يف أكرث من سفرٍ(( :لِذلِكَ
ون ،يَق ُ
ش
السل ِ
ج ْم ِع األُ َم ِم َو َح ْ ِ
فَانْ َت ِظ ُر ِ
ْب ،ألَنَّ ُحكْ ِمي ُه َو ِب َ
ُول ال َّر ُّ
ب ،إِ َل يَ ْو ِم أَقُو ُم إِ َل َّ
الْ َم َملِ ِ
ض .ألَ ِّ
ت تُ ْؤ ك َُل ك ُُّل األَ ْر ِ
وب إِ َل شَ َف ٍة
َي ِ
ن ِحي َن ِئ ٍذ أُ َح ِّو ُل الشُّ ُع َ
ك ... ،ألَنَّهُ ِب َنا ِر غ ْ َ
ب ،لِ َي ْع ُبدُ و ُه ِبكَ ِت ٍ
ف َوا ِحدَ ٍة))[[[ .واالستفهام أو اإلشكال ،الذي
ِاس ِم ال َّر ِّ
نَ ِق َّي ٍة ،لِ َيدْ ُعوا كُلُّ ُه ْم ب ْ
يرد عىل اليهود الذين يؤمنون فقط بالعهد القديم وأسفاره وال يؤمنون باإلنجيل بوصفهم
يبشون بانتظار السيد املسيح يف أسفار العهد
ال يؤمنون بنبوة عيىس املسيح ،إذا كانوا ّ
(صلﮯ
َّ
القديم وجاء السيد املسيح ومل يؤمنوا به وبنبوته ،وجاءت نبوة الخاتم محمد
يفسون هذه البشارات باملسيح املخلص؟ فال
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ومل يؤمنوا بها كذلكِ ،ب َم ّ
يبقى إال تفسريها بحسب املعطيات والقرائن الداخلية والخارجية ،باألطروحة املهدوية
املتمثلة باملهدي املنتظر.
وال ب ّد من تأكيد أن االنتظار يتبلور بعد اشتداد الظلم وقسوته ،فيلجأ املؤمنون إىل
األمل بالفرج ،وهذه العقيدة إذا مل توضع يف مسارها الصحيح قد تؤدي إىل حال ٍة من
اح الثَّانِي َعشَ َر.37 - 35 :
[[[  -إنجيل لوقا :األص َ
ح ُ

[[[  -ظ :تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياة.www.kalimatalhayat.com ،
[[[  -من كتاب تفسير الكتاب المقدس ،إنجيل متّى ،موقع إسالم .كوم. islameyat.com ،
اح الثَّالِثُ .9 - 8 :
[[[  -سفر َ
ص َف ْنيَا ،األص َ
ح ُ
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الركود واليأس ،فهذا من سلبيات االنحراف يف التصور يف عقيدة االنتظار ،وقد يؤدي
ُّب
ين أو ٍّ
تخل عن اإلميان ،إذا مل يكن االنتظار مع ترق ٍ
االنتظار السلبي إىل تراجعٍ إميا ٍّ
ويقظ ٍة يف الوعي اإلمياين ،وقد حدث مثل هذه التصورات السلبية لدى اليهود والنصارى
ٍ
موجات
وبعض االتجاهات السلبية عند بعض فرق املسلمني ،وهو أم ٌر ساعد عىل ظهور
من الفساد واإللحاد ،ويف عرصنا الحايل نشهد بعض االتجاهات تنادي باستبعاد الدين
عن الواقع بكل تفاصيله.
اس ُة َع َل كَ ِت ِف ِهَ ،ويُدْ َعى
وجاء تبشريا ً بذلك املوعود(( :يُولَدُ لَ َنا َولَدٌ َونُ ْعطَى ابْ ًناَ ،وتَكُونُ ال ِّريَ َ
لسال َِم الَ نِ َها َي َة َع َل
ريا ،إِل ًها َق ِدي ًرا ،أَ ًبا أَ َب ِد ًّياَ ،رئِ َ
السال َِم .لِ ُن ُم ِّو ِر َي َ
اس ُمهُ َعجِ ي ًباُ ،م ِش ً
ْ
اس ِت ِهَ ،ولِ َّ
يس َّ
[[[
ْبِ ،م َن اآلنَ إِ َل األَبَ ِد)).
س دَا ُو َد َو َع َل َم ْم َلكَ ِت ِه ،لِ ُي َث ِّب َت َها َويَ ْعضُ دَ هَا بِا ْل َ
ح ِّق َوال ِ ِّ
كُ ْر ِ ِّ

رابعاً  -عالمات املسيح املنتظر:
هناك عالماتٌ وأحداثٌ  ،تحدث قبل اليوم املوعود للمسيح املنتظر ،أغلبها تتوافق
إىل ح ٍّد ما ،مع العالمات السابقة للمهدي املوعود يف األطروحة املهدوية اإلسالمية،
وأوضحها ،كام هو مبني يف النصوص اآلتية:
ا ِّدعاء امل َُسحاء الذين ي َّدعون زورا ً بأنَّهم املسيح املخلِّص .ومثلهم موجو ٌد وهم ُم َّدعو
املهدوية عىل مر العصور.
أ ْن تُ أل األرض ظلامً وجورا ً وبعدها يأيت املسيح ليخلِّصهم من الظلم ويسود العدل.
ني :إِ ِّ
ب!َ .فالَ تَ ْذ َه ُبوا
ِاس ِمي قَائِلِ َ
ن أَنَا ُه َو! َوال َّز َمانُ َقدْ َق ُر َ
حيث جاءَ (( :فإِنَّ كَ ِثريِي َن َس َيأْتُونَ ب ْ
ج َز ُعوا ،ألَنَّهُ الَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ه َذا أَ َّوالًَ ،ول ِك ْن الَ
ح ُر ٍ
وب َو َقالَ ِقل َفالَ تَ ْ
َو َرا َءه ُْمَ .فإِ َذا َس ِم ْع ُت ْم ِب ُ
ِف
جا َع ٌ
يَكُونُ الْ ُم ْن َت َهى َ ِ
ات َوأَ ْو ِب َئ ٌةَ .وتَكُونُ َمخَاو ُ
سي ًعاَ ...وتَكُونُ َزالَز ُِل َع ِظي َم ٌة ِ
ف أَ َما ِكنََ ،و َم َ
ومَ ،و َع َل األَ ْر ِ
ض
ف الشَّ ْم ِ
الس َم ِءَ ...وتَكُونُ َعالَ َم ٌ
َو َعالَ َم ٌ
ج ِ
ات ِ
س َوالْ َق َم ِر َوال ُّن ُ
ات َع ِظي َم ٌة ِم َن َّ
اج ت ِ
خ ْو ٍ
ت َع َل
اس يُغ َ
ْش َعلَ ْيه ِْم ِم ْن َ
ف َوانْ ِتظَا ِر َما يَأْ ِ
ح ُر َواألَ ْم َو ُ
ي ٍة .اَلْ َب ْ
ب أُ َم ٍم ب َ
كَ ْر ُ
َض ُّجَ ،وال َّن ُ
ح َْ
جا ِة))[[[.
ف ك ُِّل ِحنيٍ ،لِ َ ْ
َض ُعوا ِ
ح َس ُبوا أَ ْهالً لِل َّن َ
ك تُ ْ
الْ َم ْسكُونَ ِة ...اِ ْس َه ُروا إِ ًذا َوت َ َّ

اح التَّ ِ
اس ُع.7 - 6 :
[[[  -سفر إِشَ ْعيَا َء ،األص َ
ح ُ

حا ِدي َوالْ ِعشْ ُرونَ.36 - 26 - 10 - 9 - 8 :
اح الْ َ
[[[  -إنجيل لوقا :األص َ
ح ُ
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ومن تلك العالمات التي تحدثُ سابق ًة ليوم انتظار املسيح املخلِّص ،ويبرشهم بأ َّن
من يصرب سيكون مهيئاً للخالص وسيكون معيَ (( :و َس ُي ْسلِ ُم األَخُ أَخَا ُه إِ َل الْ َم ْو ِ
ب
تَ ،واألَ ُ
َولَدَ هُ َ ،ويَقُو ُم األَ ْوالَ ُد َع َل َوالِ ِديه ِْم َويَ ْق ُتلُونَ ُه ْمَ .وتَكُونُونَ ُم ْبغ ِ
اس ِمي
َض َ
ني ِم َن الْ َ
ج ِميعِ ِم ْن أَ ْجلِ ْ
ف تِلْكَ األَيَّ ِام ِ
ص ِبُ إِ َل الْ ُم ْن َت َهى فَه َذا يَ ْ
يق ل َْم يَكُ ْن ِم ْثلُهُ
ض ٌ
ُص ...ألَنَّهُ يَكُونُ ِ
َول ِك َّن الَّ ِذي يَ ْ
خل ُ
ب تِلْكَ األَيَّا َم ،ل َْم
خلِي َق ِة الَّ ِتي َ
ُم ْن ُذ ابْ ِتدَ ا ِء الْ َ
خلَ َق َها اللهُ إِ َل اآلنَ َ ،ولَ ْن يَكُونَ َ .ولَ ْو ل َْم يُق ِّ ِ
َص ال َّر ُّ
ُص َج َسدٌ ِ .حي َن ِئ ٍذ إِنْ ق َ
َي ْ
ُصدِّ قُوا .ألَنَّهُ
يح ُه َنا! أَ ْوُ :ه َو َذا ُه َناكَ ! َفالَ ت َ
َال لَك ُْم أَ َحدٌ ُ :ه َو َذا الْ َم ِس ُ
خل ْ
ك يُ ِ
حا ُء كَ َذبَ ٌة َوأَنْ ِب َيا ُء كَ َذبَ ٌةَ ،ويُ ْعطُونَ آيَ ٍ
خ َتارِي َن
ضلُّوا َل ْو أَ ْمكَ َن ا ْل ُم ْ
ب ،لِ َ ْ
ات َو َع َ
َس َيقُو ُم ُم َس َ
جائِ َ
جو ُم
ف ِت ْلكَ األَيَّ ِام بَ ْعدَ ذ ِلكَ الضِّ ِ
أَيْضً اَ ...وأَ َّما ِ
س تُ ْظ ِل ُمَ ،وا ْل َق َم ُر الَ يُ ْع ِطي ضَ ْو َءهُ َ ،ونُ ُ
يق ،فَالشَّ ْم ُ
الس َم ِء تَ َت َساق ُ
صونَ ابْ َن ا ِ
ري ٍةَ ...م َتى َر َأيْ ُت ْم ه ِذ ِه
ح ٍ
إلن َْسانِ آ ِت ًيا ِ
ف َس َ
اب ِب ُق َّو ٍة كَ ِث َ
َّ
َطَ ...،و ِحي َن ِئ ٍذ يُ ْب ِ ُ
ِم
ِيب َع َل األَ ْب َو ِ
األَشْ َيا َء َ
السا َع ُة َفالَ َي ْعل َُم ِبه َ
صائِ َرةً ،فَا ْعلَ ُموا َأنَّهُ َقر ٌ
ابَ ...و َأ َّما ذلِكَ الْ َي ْو ُم َوتِلْكَ َّ
صلُّوا ،ألَنَّك ُْم الَ
اآلب .اُنْظُ ُروا! اِ ْس َه ُروا َو َ
أَ َحدٌ َ ،والَ الْ َمالَئِكَ ُة الَّ ِذي َن ِ
الس َم ِءَ ،والَ االبْنُ ،إِالَّ ُ
ف َّ
ب الْ َب ْي ِ
تَ ْعلَ ُمونَ َم َتى يَكُونُ الْ َوق ُ
تَ ...،و َما أَقُولُهُ
ْت ...اِ ْس َه ُروا إِ ًذا ،ألَنَّك ُْم الَ تَ ْعلَ ُمونَ َم َتى يَأْ ِ
ت َر ُّ
اس َه ُروا))[[[ .
لَك ُْم َأقُولُهُ لِلْ َ
ج ِميعِْ :
فاعتقادهم أنَّه يخلصهم مرتني مر ًة من الخطيئة ،ومر ًة أخرى يأيت يف آخر الزمان(( :الَّ ِذي
ابَ ،و َس َت ْنظُ ُرهُ ك ُُّل َع ْيٍَ ،والَّ ِذي َن
أَ َح َّب َناَ ،و َقدْ غ ََّسلَ َنا ِم ْن َ
ح ِ
خطَايَانَا بِدَ ِم ِهُ ... ،ه َو َذا يَأْ ِ
الس َ
ت َم َع َّ
يع َق َبائِلِ األَ ْر ِ
ض)) [[[،كذلك ومن تلك العالمات واألحداث التي
طَ َع ُنوهَُ ،و َي ُن ُ
وح َعلَ ْي ِه َج ِم ُ
تحدث وذُكرت يف كتب العهدين كثري ٌة – المجال لذكرها  -من أهمها ظهور الدجال وقتله
يعب عنه يف
من قبل السيد املسيح وهذا ما يتناسب مع ما جاء يف الرتاث اإلسالمي ،لكن َّ
ش [ويقصد به عدو املسيح] َو ُم ُلوكَ األَ ْر ِ
ت ا ْل َو ْح َ
ض
العهد الجديد بالنبي الكذابَ (( :و َر َأيْ ُ
س [يعني املسيح] َو َم َع ُج ْن ِد ِه.
س َع َل الْ َف َر ِ
جالِ ِ
ج َت ِم ِع َ
ني لِ َي ْ
ص َن ُعوا َح ْر ًبا َم َع الْ َ
َو َأ ْج َنا َده ُْم ُم ْ

اب َم َعهُ ))[[[.
ِض َع َل الْ َو ْح ِ
َف ُقب َ
ش َوال َّنب ِِّي الْكَ َّذ ِ

وورد اسم (الشيلون) يف العهد القديم التوراة وفرسوه بأنَّه املسيح املنتظر املخلص،
َال :ا ْج َت ِم ُعوا ألُنْ ِب َئك ُْم بِ َا يُ ِ
ُوب بَ ِني ِه َوق َ
ف آ ِخ ِر األَيَّ ِام.
صي ُبك ُْم ِ
فجاء يف سفر التكوين (( َو َد َعا يَ ْعق ُ
ول ق ِ
يب ِم ْن يَ ُهو َذا َو ُمشْ َ ِ
ُوب ...الَ يَ ُز ُ
جلَ ْي ِه َح َّتى
ت ٌع ِم ْن بَ ْ ِ
ي ِر ْ
ا ْ
اس َم ُعوا يَا بَ ِني يَ ْعق َ
َض ٌ
ج َت ِم ُعوا َو ْ

اح الثَّالِثُ َعشَ َر.37 - 12 :
[[[  -إنجيل مرقس ،األص َ
ح ُ
األ َّو ُل.7 - 6 :
اح َ
ح َّنا الالَّهُوت ِِّي :األص َ
[[[ ُ -ر ْؤيَا يُو َ
ح ُ

اح التَّ ِ
اس ُع َعشَ َر.21 - 20 - 19 :
ح َّنا الالَّهُوت ِِّي :األص َ
[[[ ُ -ر ْؤيَا يُو َ
ح ُ
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وب))[[[ (حتى يأيت شيلون) أي (املسيا) والذي سيمتد
ت ِشيلُونُ َو َلهُ يَكُونُ خُضُ و ُع شُ ُع ٍ
يَأْ ِ َ
حكمه إىل األبد .وشعبه سيطيعه طواعي ًة يف يوم ق ّوته .ومعنى اسم شيلون :رئيس السالم،
وترجمها بعضهم بامل ُسالِم وصانع السالم فتنطبق عىل لقب املسيح ويومئذ ولِد املسيح
وجاء شيلون أي صانع السالم .فال يزول صولجان امللك وكان ذلك القضيب منقوشاً يعطيه
امللك ابنه عالم ًة عىل أنه يكون خليفته يف امللك .إن يعقوب يفرتض أنه مبجيء شيلون
(املسيح املنتظر) سيكون له خضوع الشعوب أي اجتامعهم وطاعتهم[[[.
ٍ
ٍ
كملك ذي ٍ
بأس
سنوات يظهر عدو املسيح
ويف تلك املدة التي تسبق الظهور بسبع
ٍ
شديد ،وما يسبقه من ظلمٍ وفسا ٍد ،وتكرث الحروب والكوارث املختلفة ،وستظهر الوجوه
الحقيقية لعدو املسيح [[[،كام جاء يف رسالة الرسول بولس الثانية(( :أَيُّ َها ِ
خ َو ُة ِم ْن جِ َه ِة
اإل ْ
ض .الَ يَخْدَ َع َّنك ُْم
َمجِ ي ِء َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسيحِ َوا ْج ِت َم ِع َنا إِلَ ْي ِه ...أَ ْ
ي أَنَّ يَ ْو َم الْ َم ِسيحِ َقدْ َح َ َ
ت إِنْ ل َْم يَأْ ِ
إلثْ ِم اآلنَ يَ ْع َم ُل َفق ْ
سا ِ
َط...
أَ َحدٌ َع َل طَرِي َق ٍة َما ،ألَنَّهُ الَ يَأْ ِ
ت اال ْرتِدَ ا ُد أَ َّوالً ...ألَنَّ ِ َّ
ب يُبِيدُ هُ ِب َن ْف َ
خ ِة َف ِم ِهَ ،ويُ ْب ِطلُهُ ِبظُ ُهو ِر َمجِ ي ِئ ِه .الَّ ِذي َمجِ يئُهُ
َو ِحي َن ِئ ٍذ َس ُي ْس َت ْعلَ ُن األَثِ ُ
يم ،الَّ ِذي ال َّر ُّ
ِب َع َملِ الشَّ ْيطَانِ ِ ،بك ُِّل ُق َّو ٍةَ ،وبِآيَ ٍ
ح ُن َف َي ْن َب ِغي لَ َنا أَنْ نَشْ كُ َر اللهَ ك َُّل
ب كَا ِذبَ ٍةَ ...وأَ َّما نَ ْ
ات َو َع َ
جائِ َ
ني ألَ ْجلِك ُْم أَيُّ َها ا ِ
خال ِ
َص))[[[ هنا
خ َتا َرك ُْم ِم َن الْ َبدْ ِء لِلْ َ
ب ،أَنَّ اللهَ ا ْ
إل ْ
ِح ٍ
خ َو ُة الْ َم ْ
ح ُبوبُونَ ِم َن ال َّر ِّ
َظ الْ َو ِ
حف َ
َس َوالَ لَ ْو ٍم إِ َل
ص َّي َة ِبالَ َدن ٍ
عب عنه بـ(املجيء) وذكر تعبري آخر (الظهور)(( :أَنْ تَ ْ
ّ
[[[
ظُ ُهو ِر َربِّ َنا يَ ُسو َع الْ َم ِسيحِ)) ،أي مجيئه بالجسد ثاني ًة ليدين العامل ويثيب املؤمنني ويعاقب
خطَايَا
ح ِم َل َ
يح أَيْضً ا ،بَ ْعدَ َما ُقدِّ َم َم َّر ًة لِ ْ َ
األرشار [[[.وكذا يف موضعٍ آخ َر(( :هكَ َذا الْ َم ِس ُ
ك يَ ْ
خال ِ
َص لِلَّ ِذي َن يَ ْن َت ِظ ُرونَهُ )) [[[،ويف إنجيل متّى أيضاً ت ُذكر
كَ ِثريِينََ ،س َيظْ َه ُر ثَانِ َي ًة ِبالَ خ َِط َّي ٍة لِلْ َ
عالماتٌ تسبق يوم مجيء املسيح يف آخر الزمان[[[.
اح التَّ ِ
اس ُع واأل ْربَ ُعونَ.10 - 2 - 1 :
[[[ ِ -س ْف ُر التَّ ْكوِينِ  ،األص َ
ح ُ

[[[  -تفسير الكتاب المقدس ،تفسير وليم ماكدونالد ،وتفسير تشارلز ماكنتوش ،وتفسير وليم مارش ،موقع كلمة
الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -الغندور ،نبيل أنسى ،المسيح المخلِّص في المصادر اليهودية والمسيحية :ص.169 - 166
اح الثَّانِي.13 - 8 - 7 - 3 - 2 - 1 :
ُس ال َّر ُسو ِل الثَّانِي ُة إِلَى أَ ْهلِ ت ََسالُونِي ِكي ،األص َ
ح ُ
[[[  -ر َِسالَ ُة بُول َ
[[[  -رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ،اإلصحاح السادس.1 :

[[[  -إدي ،وليم ،الكنز الجليل في تفسير االنجيل شرح الرسالة األولى إلى تيموثاوس :رسالة بولس الرسول األولى
إلى تيموثاوس  /اإلصحاح السادس.14 :
[[[  -رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين ،اإلصحاح التاسع.28 :

اح الخامس َوالْ ِعش ُرونَ.
اح ال َّراب ُع َوالْ ِعش ُرونَ ،األص َ
[[[  -للتفصيل يراجع :إنجيل متّى ،األص َ
ح ُ
ح ُ
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ٍ
عالمات قبل ظهور
هذه العالمات تشبه وتتوافق مع ما جاء يف الرتاث اإلسالمي ،من
حروب واقتتا ٍل وظهور الدجال ،الذي يكون يف
املهدي املنتظر يف اليوم املوعود ،من
ٍ
العهدين عدوا ً للمسيح ،وميكن أيضاً فهم هذا املعنى عند ذكر كلمة (الوحش) أو (املتمرد)
((وأضداد املسيح وعىل رأسهم ضد املسيح األخري أو ما يسمى باملسيح الكذاب أو
الدجال))[[[ ومن تلك العالمات :الصيحة يف السامء ،والدخان والنداء أيضاً يف السامء،
والزالزل ،وأ َّن السيد املسيح يأيت بغتةً ،وهذا موجو ٌد يف ما يعتقد به املسلمون من أمر
املهدي املنتظر ،ال يعلم ساعته إال الله تعاىل ،وميكن أن تكون تأييدا ً يف املقام ،فبعد
ذكر مجموع ٍة من الحوادث ،يبرشهم بيوم الخالص املوعود ،عند سؤال تالميذه عن ذلك
َال لَ ُه ْم :انْظُ ُروا! الَ يُ ِ
اب يَ ُسو ُع َوق َ
ضلُّك ُْم
املوعدَ ( :و َما ِه َي َعالَ َم ُة َمجِ ي ِئكَ َوانْ ِقضَ ا ِء الدَّ ْهرِ؟ َفأَ َج َ
يح! َو ُي ِ
ف ت َْس َم ُعونَ
ضلُّونَ كَ ِثريِينََ .و َس ْو َ
ِاس ِمي قَائِلِ َ
نيَ :أنَا ُه َو الْ َم ِس ُ
َأ َحدٌ َ .فإِنَّ كَ ِثريِي َن َس َيأْتُونَ ب ْ
ات
جا َع ٌ
ح ُروب َوأَ ْ
خ َبا ِر ُح ُر ٍ
وب .اُنْظُ ُروا ،الَ تَ ْرتَا ُعوا .ألَنَّهُ الَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ ه ِذ ِه كُلُّ َهاَ ...وتَكُونُ َم َ
ِب ُ
ف أَ َما ِكنََ .ويَقُو ُم أَنْ ِب َيا ُء كَ َذبَ ٌة كَ ِثريُونَ َويُ ِ
َث ِة ا ِ
ح َّب ُة
َوأَ ْو ِب َئ ٌة َو َزالَز ُِل ِ
َب ُد َم َ
ضلُّونَ كَ ِثريِينََ .ولِك ْ َ
إلثْ ِم ت ْ ُ
ت ا ْل ُم ْن َت َهىَ ...و ِحي َن ِئ ٍذ تَ ْظ َه ُر َعالَ َم ُة ابْنِ ا ِ
وح
ا ْلكَ ِثريِينَ ...ثُ َّم يَأْ ِ
الس َم ِءَ .و ِحي َن ِئ ٍذ تَ ُن ُ
إلن َْسانِ ِ
ف َّ
صونَ ا ْب َن ا ِ
يع َق َبائِلِ األَ ْر ِ
َي ِس ُل
َج ِم ُ
الس َم ِء ِب ُق َّو ٍة َو َم ْ
إلن َْسانِ آتِ ًيا َع َل َس َ
ج ٍد كَ ِثريٍ .ف ُ ْ
حاب َّ
ضَ ،و ُي ْب ِ ُ
الص ْو ِ
ِم أَ َحدٌ َ ،والَ َمالَئِكَ ُة
َمالَئِكَتَهُ ِب ُبوق َع ِظ ِ
يم َّ
السا َع ُة َفالَ يَ ْعل َُم ِبه َ
تَ ...وأَ َّما ذلِكَ الْ َي ْو ُم َوتِلْكَ َّ
الس َم َو ِ
َت أَيَّا ُم نُوحٍ كَذ ِلكَ يَكُونُ أَيْضً ا َمجِ ي ُء ابْنِ ا ِ
إلن َْسانِ ...
ات ،إِالَّ أَ ِب َو ْحدَ هُ َ .وك ََم كَان ْ
َّ
ب الْ َب ْي ِ
ف
ت َربُّك ُْمَ .وا ْعلَ ُموا ه َذاَ :أنَّهُ لَ ْو َع َر َ
ف َأيَّ ِة َسا َع ٍة يَأْ ِ
ت ِ
اِ ْس َه ُروا إِ ًذا ألَنَّك ُْم الَ تَ ْعلَ ُمونَ ِ
ف َر ُّ
ف
ي َهزِي ٍع َيأْ ِ
َب .لِذلِكَ كُونُوا َأنْ ُت ْم َأ ْيضً ا ُم ْس َت ِعدِّ ينَ ،ألَنَّهُ ِ
السار ُِق ،ل ََس ِه َر َول َْم َيدَ ْع َب ْيتَهُ ُي ْنق ُ
َأ ِّ
ت َّ
ت ابْ ُن ا ِ
إلن َْسانِ ))[[[.
َسا َع ٍة الَ تَظُ ُّنونَ يَأْ ِ
ف ذ ِلكَ ا ْل َوق ِ
يم
ْت َيقُو ُم ِميخَائِ ُ
ِيس الْ َع ِظ ُ
ويف العهد القديم من سفر دانيالَ (( :و ِ
يل ال َّرئ ُ
الْقَائِ ُم لِ َب ِني شَ ْعبِكَ َ ،ويَكُونُ َز َمانُ ِ
َت أُ َّم ٌة إِ َل ذلِكَ الْ َوق ِ
يق ل َْم يَكُ ْن ُم ْن ُذ كَان ْ
ف ذلِكَ
ض ٍ
ْتَ .و ِ
الْ َوق ِ
الس ْفرِ))[[[.
جدُ َمكْ ُتوبًا ِ
جى شَ ْع ُبكَ  ،ك ُُّل َم ْن يُو َ
ْت يُ َن َّ
ف ِّ
بعدها يذكر البشارة بتحقق الوعد اإللهي لهم بالخالص والفوز بالقرب وملكوت السامء:
[[[  -القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،المجيء الثاني متى يكون
وما هي عالماته؟ :ص .22موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
اح ال َّراب ُع َوالْ ِعش ُرونَ.44 - 43 - 42 - 37 - 36 - 31 - 30 6 - 5 - 4 - 3 :
[[[  -إنجيل متّى ،األص َ
ح ُ
[[[  -سفر دانيال النبي ،اإلصحاح الثاني عشر.1 :
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ني َم َعهُ َ ،ف ِ
يع الْ َمالَئِكَ ِة الْ ِقدِّ ِ
(( َو َم َتى َجا َء ابْ ُن ا ِ
س َع َل
يس َ
إلن َْسانِ ِ
حي َن ِئ ٍذ يَ ْ
ج ِد ِه َو َج ِم ُ
ف َم ْ
جلِ ُ
وب ...ثُ َّم َيق ُ
ُول الْ َملِكُ لِلَّ ِذي َن َع ْن َيِي ِن ِه :تَ َعالَ ْوا َيا
يع الشُّ ُع ِ
ج َت ِم ُع أَ َما َمهُ َج ِم ُ
ج ِد ِهَ .و َي ْ
س َم ْ
كُ ْر ِ ِّ
[[[
يس الْ َعال َِم)).
ُوت الْ ُم َعدَّ لَك ُْم ُم ْن ُذ تَأْ ِس ِ
ك أَ ِبِ ،رثُوا الْ َملَك َ
ُم َبا َر ِ
السؤال املثري هنا :من هو ابن اإلنسان املذكور يف اإلنجيل وبعد ِة موار َد؟ وما تفسريه
يف ما تقدم ويف غريه من املواضع األخرى؟ هل هو نفسه السيد املسيح أو غريه؟ القدر
املتيقن واملقصود به عن طريق النصني املذكورين ،هو ذلك املخلِّص واملنقذ العاملي
املنتظر .بغض النظر عن مصداقه وما يراد تفسريه عىل وفق املعطيات اإلسالمية بأَّنه املهدي

املنتظر .أصحاب اإلنجيل وتفاسريه ،يفرسونه بالسيد املسيح ،لكنه يجب أن يكون غريه ،إذا
صار القياس عىل وفق معتقداتهم ،ألن النبوءة تقول (ابن اإلنسان) وهم ال يعتقدون بالسيد
املسيح بأنَّه (اب ٌن إلنسان) بل هو ابن الله بحسب مدعاهم .وكذلك لو ((كان املقصود بابن
ولعب عنه بصفته
عب عنه بصفة الغائب،
َّ َ
اإلنسان السيد املسيح كام يقول النصارى ،ل ََم َّ َ
الشخصية بالحارض ،وباملتكلم أي َ
لقال ،مجيئي ،وعالمتي ويبرصونني)) [[[،حيث قد
تحدث يف اإلصحاح نفسه يف غري موضعٍ منه بصفة املتكلم ،الحارض ،لكن عندما يذكر
مجيء ابن اإلنسان بصفة الغائب.
زياد ًة عىل أن بعض مفرسي الكتاب املقدس ،مل يفرس (ابن اإلنسان) بالسيد املسيح،
بالقول(( :لسنا نعلم ما هي هذه العالمة ...ويعتقد بعضهم أ ّن ابن اإلنسان هو نفسه العالمة
ومهام كان معنى العالمة ،فإنَّها ستكون واضحة للجميع عندما تظهر ...تلك هي اللّحظة
[[[
نئ ألجلها منذ آالف السنني)).
التي كانت الخليقة ت ّ
مريب ال يقبله العقل واملنطق ،وهو رصاح ًة جاء بأنَّه ابن
ري
وتفسريه بالسيد املسيح تفس ٌ
ٌ
آدم(( :إ َّن هذا اللقب استعمل يف العهد القديم سوا ًء يف سفر العدد أو سفر املزامري أو سفر
أشعياء أو سفر حزقيال (ابن آدم) مبع ًنى عا ٍّم هو اإلنسان يف اتضاعه وضعفه كاملخلوق من
أساس
صحيح وال
تراب باملقارنة مع الله الخالق يف رفعته وس َّموه)) [[[،وليس مثة مع ًنى
ٍ
ٌ
ٌ
اح الخامس َوالْ ِعش ُرونَ.34 - 32 - 31 :
[[[  -إنجيل متّى ،األص َ
ح ُ

[[[  -عمرو ،يوسف محمد ،المسيح الموعود والمهدي المنتظر :ص.102
[[[  -تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -القس أبو الخير ،عبد المسيح بسيط ،كتاب سلسلة أسئلة عن المسيح رقم :)8( :ص .20موقع :األنبا (تكال
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لهذا التفسري ،حيث تفسريه(( :ولكن عندما جاء [لقب ابن اإلنسان] عىل لسان املسيح
تراب بل هو الرب
ولقّب به نفسه كاملسيح اآليت واملنتظر الذي هو ليس مجرد إنسانٍ من
ٍ
ليعب به عن نفسه كاإلله املتجسد ،الكامل يف الهوته والكامل
الذي من السامء ،استعمله ِّ
[[[
يف ناسوته (إنسانيته) فقد كان هو ابن اإلنسان اآليت من نسل آدم)).
فكيف يُعقل أ ْن يكون ابن الله وابن اإلنسان يف الوقت ذاته وتفسرياتهم التي ال تقنع أدىن
صاحب ِمسكة من العقل؟!
فإنسانيته الخالصة تثبت من ترصيح اإلنجيل نفسه ،وإ َّن الرب سيبعث نبيّاً ،وهو السيد
وس ق َ
ب
َال لِآلبَا ِء :إِنَّ نَ ِب ًّيا ِمث ِْل َس ُي ِق ُ
يم لَك ُُم ال َّر ُّ
املسيح ،مثل النبي موىس ،إذ وردَ (( :فإِنَّ ُم َ
ف ك ُِّل َما يُكَلِّ ُمك ُْم ِب ِهَ .ويَكُونُ أَنَّ ك َُّل نَف ٍ
إِل ُهك ُْم ِم ْن إِ ْ
ْس الَ ت َْس َم ُع لِذلِكَ
خ َوتِك ُْم .لَهُ ت َْس َم ُعونَ ِ
وس الَّ ِذي ق َ
يل[ :إِنَّ ]
سائِ َ
ال َّنب ِِّي تُ َبا ُد ِم َن الشَّ ْع ِ
ب))[[[ .ويف موضعٍ آخ َر(( :ه َذا ُه َو ُم َ
َال لِ َب ِني إِ َ ْ
[[[
خ َوتِك ُْم .لَهُ ت َْس َم ُعونَ )).
ب إِل ُهك ُْم ِم ْن إِ ْ
نَ ِب ًّيا ِمث ِْل َس ُي ِق ُ
يم لَك ُُم ال َّر ُّ
وميكن القول بأ َّن (ابن اإلنسان) الذي يخرب به ويبرش به السيد املسيح يف الكتاب
جدُ َم ْن
املقدس ،هو املهدي املنتظر ،إذ ورد عىل لسانه(( :أَنَا ل َْس ُ
ج ِدي .يُو َ
ُب َم ْ
ت أَطْل ُ
ُب َويَ ِدينُ)) [[[،وقرأنا سابقاً ما جاء يف األحاديث أ َّن عيىس املسيح ينزل ويصيل خلف
يَ ْطل ُ

بش به النبي األكرم هي
املهدي املنتظر ،وألن رسالة اإلسالم هي خامتة الرساالت وما َّ
ٍ
كمخلص يف آخر
خامتة البشارات؛ فيمكن أ ْن يكون مصداق (ابن اإلنسان) عند التبشري به
ري آخ ُر يف مواض َع أخرى غري التبشريية تفرسها بالسيد
الزمان ،هو املهدي املنتظر ،وتفس ٌ
املسيح مثل ما يرون ذلك ،تلك التي ال تعطي معنى التبشري بالخالص يف آخر الزمان.

أي حال ،هي محاول ٌة النتزاع دليلٍ من هنا أو هناك ،إلثبات املطلوب يف املقام،
وعىل ِّ
وإ ْن كان البحث عموماً وهذا املطلب خصوصاً ،ليس مهمته إثبات املهدي املنتظر عن
ومستقل  -وإنَّ ا
ٍّ
طريق كتب األديان األخرى – ألنَّه يحتاج ذلك لوحده ،إىل جهد مط َّو ٍل
هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
[[[  -المصدر نفسه :ص.20

[[[  -سفر أَ ْع َم ُ
اح الثَّالِثُ .23 - 22 :
ال ال ُّر ُسلِ  :األص َ
ح ُ
[[[  -سفر أَ ْع َم ُ
الساب ُع.37 :
اح َّ
ال ال ُّر ُسلِ  :األص َ
ح ُ
اح الثَّا ِم ُن.50 :
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ
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يُراد هنا فقط التأصيل لوجود أطروحة املهدي املنتظر مبعناها العام يف الديانات األخر
بش
وامللل والنحل املختلفة ،وإنَّها تجسي ٌد لحاج ٍة إنساني ٍة فطري ٍة ،ستتكلل وتت ّوج مبا ّ
الخاتم(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)لو مل يبق من الدنيا إال يو ٌم واح ٌد لط ّول الله ذلك اليوم
َّ
به
حتى يخرج املهدي املنتظر ليمأل األرض قسطاً وعدال بعدما ملئت ظلامً وجورا ً ،كام يف
الروايات اإلسالمية.
وهذا ر ٌّد يف ما يقابل الشبهة التي أثارها بعض املسترشقني ،من أن األطروحة املهدوية

يف اإلسالم متأثر ٌة ومقتبس ٌة من الديانات الساموية السابقة عىل اإلسالم ،والديانات القدمية

لألمم األخرى ،حيث إ َّن االعتقاد باملهدي املنتظر واملنقذ واملخلِّص بصورته العامة ،مام
تلتقي وتتفق عليه هذه الرساالت الساموية ،كام تشرتك وتلتقي يف كث ٍ
ري من املشرتكات
ل كَلِ َمة َس َوآ ٍِء
األخرى ،قال الله تعاىل يف ما يشري إىل املشرتكات﴿ :قُل يَٰٓأَ َ
هل ٱل ِك َٰت ِ
ب تَ َعالَواْ إِ َ ٰ
بَي َن َنا َوبَي َنكُم أَ َّل نَع ُبدَ إِ َّل ٱللَّهَ َو َل نُرشِكَ ِب ِه شَ ئًا َو َل يَ َّت ِ
خ َذ بَعضُ َنا بَعضً ا أَربَابًا ِّمن دُونِ ٱللَّ ِه﴾،

[[[

فمحاولة تصوير أن هذه الديانات ،هي دياناتٌ منفصل ٌة بعضها عن بعض بالكلية بالكامل،

هي مصادر ٌة للمطلوب ،فهي ليست كذلك ،فقد قال الله تعاىل عىل لسان نبيه الكريم﴿ :قُل
ُوب َوٱألَس َب ِ
َءا َم َّنا بِٱللَّ ِه َو َمآ ُأنز َِل َعلَي َنا َو َمآ ُأنز َِل َع َ ٰٓ
اط َو َمآ
يم َوإِس َٰم ِع َ
ل إِب َٰر ِه َ
يل َوإِس َ
ح َٰق َويَعق َ
ني أَ َحد ِّمن ُهم َونَح ُن لَهُ ُمسلِ ُمونَ ﴾[[[.
يس َوٱل َّن ِب ُّيونَ ِمن َّربِّهِم َل نُ َف ِّر ُق بَ َ
أُ ِ َ
وس َو ِع َ ٰ
وت ُم َ ٰ

تعصبه قال(( :فاملسلمون يشاركون
وهذا ما اعرتف به املسترشق جون إسبوزيتو مع ّ
ٍ
واحد وأنَّه أرسل أنبياءه وأوحى إليهم ،كام يتشاركون
اليهود واملسحيني يف وجود إل ٍه
يف املسؤولية األخالقية ،وبتقديرهم للسالم والعدالة االجتامعية .فجميع األديان الثالثة
يعتقدون أ َّن لديهم عهودا ً
ومواثيق مع الله ،وأنَّهم خلفاء الله يف األرض ،ومأمورون بطاعة
َ

أوامره بالحفاظ عىل العامل وحاميته وتطويره من أجل األجيال املستقبيلة .فاألديان الثالثة
يع ُّدون أنفسهم أدياناً تدعو للسالم))[[[.

[[[  -آل عمران.64 :
[[[  -آل عمران.84 :
[[[  -إسبوزيتو ،جون إل ،John L. Espositoمستقبل اإلسالم ،ص.64

الفصل الخامس

مسائل مرتبطة بعقيدة
المهدي المنتظر

ٌ
توطئة:

ومطالب متصل ٌة بالقضية املهدوية ،من ٍ
هناك مباحثُ
قريب ،تطرق لها
بعيد أو من
ٍ
ُ
يحس ُن التعرض لها هنا ،إما عرضاً أو تحليالً أو نقدا ً .منها:
املسترشقون يف كتاباتهم ،لذا ُ
الفارقليط.
ُم َّدعو املهدوية.
اإلسامعيلية.
والدة املهدي املنتظر.
السفراء األربعة.

المبحث األول

1

الفارقليط

ين يعني عند النصارى :الْ ُم َع ِّزي أو املعني ،استُع ِم َل يف العهد
أو البارقليط:
ٌ
مصطلح يونا ٌّ

الجديد لإلشارة إىل الروح القدس يف املسيحية .وترجمها املسلمون بأنَّها تعني أحمد
ِ ِ [[[
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآله).
َّ
وبذلك تعني التبشري واإلخبار عن النبي محمد
يف البدء ميكننا القول كنتيج ٍة سابق ٍة ألوانها بأنّ( :الفارقليط هو املهدي املنتظر) وهنا
يُقصد (املهدي املنتظر) بصورته العامة ،بغض النظر عن مصداقه الخارجي ،ال صورته
املختصة بفئ ٍة أو طائف ٍة معين ٍة ،بصفاته العامة املتفق عليها عند عموم املسلمني ،يعني :ذاك
فيصل
ّ
الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلامً وجورا ً ،والذي ينزل عيىس النبي
خلفه ،والذي يواطئ اس ُم ُه اس َم النبي األكرم ،والذي يحارب الظاملني وأولهم السفياين،
ويقيض عىل املسيح الدجال مبعية عيىس النبي ،والذي يعطي املال صحاحاً ،وغريها من
الصفات العامة.
مطالب أو عدة ٍ
ٍ
نقاط.
ملعطيات توفرت وستعرض تباعاً بعد بيان عدة
هذه النتيجة جاءت
َ
ٌ
سائل :كيف ميكن االعتامد
سؤال قد يسأله ٌ
لكن قبل الولوج يف هذا املضامر البحثي ،هناك
ٍ
بنصوص من الكتاب املقدس (التوراة واالنجيل) مع القول بأ َّن يد التحريف
واالستشهاد
قد طالتها وعبثت بها؟ وهذا سيلزم نقصان أو بطالن الحجة والدليل الذي يعتمد الكتاب
املقدس؟
الجواب :أوالً ،ميكن األخذ ببعض ما هو موجو ٌد يف كتب العهدين ألن كتب العهدين
القديم والجديد ،محرفةٌ ،لكن ال بالجملة ،أي إ َّن بعضاً منها ال كلها محرفةٌ ،وهذا ثابت
[[[  -ينظر :السقا ،أحمد حجازي ،نقد التوراة :ص 261وما بعدها.
اب
وينظر :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َنبّأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .155موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع:
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
.st - takla
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ح ِّرفُونَ ٱلكَلِ َم َعن َّم َو ِ
اض ِع ِه﴾[[[وقوله
قرآن ّياً وعمل ّياً ،فقرآن ّياً قال تعاىلِّ ﴿ :م َن ٱ َّل ِذي َن هَادُواْ يُ َ
ح ِّرفُونَهُ ِمن َبع ِد َما َع َقلُو ُه َوهُم َيعلَ ُمونَ ﴾ [[[،أما عمل ّياً ،فال
تعاىلَ ﴿ :يس َم ُعونَ كَلَٰ َم ٱللَّ ِه ثُ َّم ُي َ
كل ما جاء بكتب العهدين بكل
يستطيع أح ٌد أن يجزم عىل نحو الكلية املوجبة ،ويقول بأ َّن َّ
تفاصيلها وجزيئاتها مح َّرفةٌ ،ومن الثابت واملعروف أ َّن كتب العهدين كتبت من بعد سنني
ٍ
حرف منها ،ملا بقي
بعد نزول الوحي عىل أنبيائها ،وإال لو كانت محرف ًة بالكامل يف كل
باب وتحت
يعبون  -ثانياً ،ميكن االستشهاد بكتب العهدين من ٍ
حج ٌر عىل حج ٍر  -كام ِّ
مقولة( :ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم) فأتباع هذه الديانات يؤمنون بكل ما جاء يف هذه
بنص أو بدليلٍ منها ،فليس بالرضورة أننا نؤمن بها وندين بكل ما
الكتب ،وعندما نستشهد ٍّ
فيها ،وإنَّ ا كدعمٍ ودليلٍ للقضايا واملفردات املراد إثباتها وتأكيدها.

وسلَّ َم:
وهناك رواي ٌة حديثي ٌة يف صحيح البخاري(( :فقال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا﴿:قُولُ ٓواْ َءا َم َّنا بِٱللَّ ِه َو َمآ أُنز َِل إِلَي َنا﴾[[[)) [[[،أي ال
ُص َّدق مسأل ٌة محرفةٌ ،وال تكذبوهم بكل يش ٍء ،لئال ت ُ َكذَّب مسأل ٌة
تصدقوهم بكل يش ٍء؛ لئال ت َ
صادقةٌ .يعني(( :إذا كان ما يخربونكم به محتمالً لئال يكون يف نفس األمر صدقاً فتكذبوه،
[[[
أو كذباً فتصدقوه فتقعوا يف الحرج ،ومل يرد النهي عن تكذيبهم فيام ورد رشعنا بخالفه)).
وسيتم بيان مدى صدق أو درجة هذه النتيجة املتقدمة الذكر (الفارقليط هو املهدي
املنتظر) ضمن عدة ٍ
نقاط:

أوالً  -عدد مرات هذه الكلمة يف كتب العهدين :أ َّن كلمة الفارقليط  -عىل اللفظ
املشهور  -أو البارقليط  -عىل اللفظ األصح ،غري املتعارف ،وسيتبني صحة هذا اللفظ من
ذاك (( -حيث وردت كلمة باراقليط  ،paraklhtonحرف ًيا باراكليتوس  ،Parakletos -يف
س يوحنا
العهد الجديد وبالتحديد يف اإلنجيل بحسب القديس يوحنا والرسالة األوىل للقدي 
مرات فقط ،أربع م ّر ٍ
ٍ
ات يف اإلنجيل ومر ًة واحد ًة يف رسالته األوىل .ومل ترد ثاني َة يف
خمس
[[[  -النساء.46 :
[[[  -البقرة.75 :
[[[  -البقرة.136 :

[[[  -صحيح البخاري :ج ،6ص ،20رقم الحديث .4485 :كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿قُولُ ٓوا ْ َءا َم َّنا بِٱللَّ ِه َو َمآ أُنز َِل إِلَي َنا﴾.

[[[  -العينى ،أبو محمد محمود بن أحمد الحنفى ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري :ج ،18ص ،93رقم الحديث:
 .4485كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿قُولُ ٓوا ْ َءا َم َّنا بِٱللَّ ِه َو َمآ أُنز َِل إِلَي َنا﴾.
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بقية العهد الجديد)) [[[.وستُذكر النصوص الواردة فيها تباعاً .لكن عندما ترجموها للعربية
تالعبوا برتجمتها وقالوا تعني (الْ ُم َع ِّزي).
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)؟
َّ
ثانياً  -ترجمة الكلمة ومعناها ،وهل أنها تعني اسم النبي محمد
بش به السيد املسيح قبل رفْ ِعه إىل السامء ،ترجم ٌة للكلمة اإلغريقية
(الْ ُم َع ِّزي) الذي َّ
(البارقليط) ومعناها يف قاموس اللغة اليونانية( :الْ ُم َع ِّزي .املحامي .الشفيع .املحمد.
املحمود) وورد اسم بارقليط .فارقليط .باراكليت .والْ ُم َع ِّزي .واملحامي .واملؤيد ،يف

تراجم إنجيل يوحنا .والحق أن املسيح نطق لفظ (بريقليط) وهو يرتجم :أحمد .ويقول
النصارى أن املسيح نطق (باراقليط) وعىل ذلك فليس هو أحمد .أي إ َّن الخالف يف الكرسة
والفتحة .فعىل الكرسة يكون اسم أحمد .وعىل الفتحة ال يكون اسم أحمد .بل صفته هي
[[[
الْ ُم َع ِّزي .وهم يعتمدون رواية الفتحة.
وكتبت دائرة املعارف الفرنسية حول هذا التفسري واالختالف فيه عن اعتامد رواية الفتحة
أو الكرسة ((تقول دائرة املعارف الفرنسية الكبرية يف جزئها /23ص 4174عند رشحها لكلمة
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) هو مؤسس الدين اإلسالمي ومبعوث الله وخاتم األنبياء
َّ
محمد
وجاءت كلمة محمد من الحمد واشتقاقها من حمد يحمد الذي هو معنى التمجيد والتجليل.
ومن الصدف العجيبة أن هناك اسامً آخر مشتقاً من الحمد وهو مرادف للفظ (محمد) وهو
كلمة (أحمد) التي يغلب عىل الظن أن املسيحيني يف الجزيرة العربية كانوا يستعملونها
مكان فارقليط .وأحمد معناه املحمود كثريا ً واملحرتم ج ّدا ً وهو ترجمة لكلمة بريكلتيوس
[بكرس الباء] التي أخطؤوا فوضعوا مكانها كلمة باركليتوس [بفتح الباء])) [[[.إذ جاء يف
ِاس ِميَ ،ف ُه َو
ي ِسلُهُ
إنجيل يوحناَ (( :وأَ َّما الْ ُم َع ِّزي[البارقليط] ال ُّر ُ
ُ
وح الْ ُقدُ ُ
اآلب ب ْ
س ،الَّ ِذي َس ُ ْ
[[[
ش ٍءَ ،و ُي َذكِّ ُرك ُْم ِبك ُِّل َما ُقلْتُهُ لَك ُْم)).
ُي َعلِّ ُمك ُْم ك َُّل َ ْ
ح ّرفت يف ما بعد وأصابها
ولكن عندما تم كتابة تلك القصص عن يسوع اختلطت ثم ُ
اب ال ُمقدّس
[[[  -القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َنبّأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .155موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع.st - takla :
َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
[[[  -ظ :السقا ،أحمد حجازي ،نقد التوراة :ص 261وما بعدها.
[[[  -موقع األبحاث العقائدية ،الشبكة العنكبوتية اإلنترنت.
اح ال َّراب ُع َعشَ َر.26:
[[[  -إنجيل يوحنا :األص َ
ح ُ
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هائل فقد ترجموها (الْ ُم َع ِّزي أو املسيل أو الروح القدس) يف حني أن جميع
ٌ
تشويش
ٌ
املعاجم ال زالت تشهد بأ َّن معناها (أحمد) .املفرسون هنا يقولون بأ َّن هذا البارقليط هو
كذب ،فمن أىت بعد املسيح فَ ِه َم
(مع ٍّز أو ُم َس ٍّل وهو يسوع أو الروح القدس) ولكن هذا كله
ٌ
[[[
هذه الكلمة عىل أنها بشار ٌة بنبي يأيت بعد رحيل يسوع.
مفرسو اإلنجيل ورواد التبشري يحاولون إبعاد هذا التفسري ،أي ما فرسه املسلمون
خ َر
اب امل ُق ّدس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
(البارقليط) بلفظ (محمد وأحمد) كام جاء يف كتاب ( َه ْل تَ َنبّأَ ال ِكتَ ُ
ح؟) محاوالً هذا الكتاب ،الرد عىل املسلمني بكل ما أويت من فَ ْذلَ َك ٍة بحثي ٍة
يَ ِ
أت بَ ْع َد امل َِسي ِ
جدلي ٍة ،وأ َّن املسلمني تص ّوروا ،أو هكذا أرادوا أ ْن يتص ّوروا ،أو يُص ّوروا ألنفسهم ولغريهم،
مشتق لغويًّا من الحمد ويعني (الحامد) املحمود أو املمدوح أو املمجد،
أ َّن الباراقليط
ٌّ
ٍ
صفات عىل الباراقليط
نبي يُشتق اسمه من الحمد ،وأ َّن ما أطلقه املسيح من
ويُشري إىل ٍّ
هي صفات هذا النبي وتشري إىل أعامله ورشيعته وما شهد به املسيح عنه!! .وتخ ُّيلُهم
حة مزاعمهم وقالوا  -أي املسلمون  -أ َّن
ج ٌة عىل ص ّ
أ َّن الباراقليط الذي وعد مبجيئه ،ح ّ
البارقليط هو ترجم ٌة له ويشري إىل ذلك النبي املوعود!! ونقول لهم أ َّن الروح القدس مل
[[[
يحل عىل التالميذ إال بعد هذا الوعد الذي وعدهم به ال قبله.
َّ
وكذلك من جملة الردود عىل املسلمني يف هذا الشأن :بأ َّن املسلمني متأثرون
كل العلامء
مبا َس َّم ُه الكتاب امل ّزيف واملدعو زورا ً بإنجيل برنابا والذي أكّد زيفه ّ
املسيحيني وبعض الكتاب من اإلخوة املسلمني وتجاهلته الغالبية العظمى من العلامء
حته أن املسيح
املسلمني إ ّما لثقتهم بأنَّه
كتاب مزيّ ٌف أو عىل األقل لشكِّهم يف ص ّ
ٌ
نبي املسلمني!! وأ َّن كل
يسوع ليس هو املسيح املنتظر إنَّ ا املسيح املنتظر هو ّ
ٍ
محمد مذكور ٌة يف كتب اليهود ،يف دائرة املعارف تحت كلمة املسيا
نبوءات التوراة عن
أو كلمة املسيح ،أما املسلمون من قبل ظهور إنجيل برنابا فإنَّهم كانوا يعرفون آيات من
[[[
ويفسونها عىل محمد تحت لقب (النبي) ال املسيح وال املسيا.
النبوءات،
ّ
[[[  -ظ :بنيامين ،إيزابيال ،كتاب :ما ال تعرفه عن الكتاب المقدس :ص.126

اب
[[[  -ظ :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َن ّبأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص  .154 - 146موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
الموقع.st - takla :
اب
[[[  -ظ :القس أبو الخير ،عـبد المسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية بمسطرد ،كتاب :ه َْل تَ َن ّبأَ ال ِكتَ ُ
ح؟ ص .98موقع :األنبا (تكال هيمانوت) القبطي األرثوذكسي ،رابط الموقع:
ال ُمقدّس َع ْن نَب ٍِّي َآ َ
خ َر يَأتِي بَ ْع َد ال َم ِسي ِ
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ور ّدا ً عىل ذلك يف املقابل :إ َّن كلمة الربقليط الواردة يف إنجيل يوحنا باللغة العربية أو
اآلرامية  -ألن السيد املسيح ال يتكلم اليونانية أو العربية  -هي ال تعني معزياً أو محامياً
مشتق من
أو وسيطاً كام جرى تشويهها ،واالسم مركب من مقطعني  Periوالثاين Kleitos
ٌ
التمجيد والثناء ويُكتب  Periqlytosأو  ،Periqleitosالرتجمة الالتينية املعتمدة ترجمتها
حمده) أو (حمده) وهي تقابل كلمة
(الْ ُم َع ِّزي) لكن الكلمة اآلرامية األصلية مل تكن سوى (م ّ
[[[
(محمد) أو (أحمد) بالعربية كام إنها تقابل كلمة (الربقليطوس) اليونانية.
وليس هي الروح القدس كام فرسها املسيحيون ،فمن أىت بعد املسيح فَ ِه َم هذه الكلمة
عىل أنها بشار ٌة بنبي يأيت بعد رحيل يسوع ولذلك نرى (ماين)  -مؤسس الديانة املانوية
وسميت هذه الديانة باسمه ،وهي من الديانات الفارسية القدمية  -زعم يف كتابه أنه هو
بش به يسوع ولذلك اشتهر عنه هذا القول( :أنا الباراقليط الذي أُعلنت
الفارقليط الذي ّ
[[[
رسالته من زمن قديم بواسطة يسوع والذي كان يجب أ ْن يأيت ليقنع العامل).
إذًا الفهم والتفسري العام لهذه الكلمة عند املسلمني أو عند قليلٍ م ّمن ال ينتمي لإلسالم،
أنها تعني (محمدا ً أو أحمد أو شيئاً مشتقاً من الحمد) وبذلك فهي تعني التبشري واإلخبار
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه).
َّ
نبي يأيت بعد املسيح وهو الخاتم محمد
عن ٍّ

الص ْب ،و(ت َ َع َّزى تَ َع ِّزياً) أَي
إذا تم تفسريها بالعزاء والْ ُم َع ِّزي ،وإذا كان أحد معاين العزاءَّ :
[[[[[[
[[[
س من قرأَ ﴿ َف َع َّززنَا ِبثَالِث﴾
بت َ
ت َ
َص َّ َ
َص ُّبا ً ،و َع َّزه يَ ُعزه َع َّزا ً :أَعانَه ويعينه إعانةً ،وبه فَ َّ
فيكون هو أمل املستضعفني يف األرض جميعاً ،ألنه سيبسط العدل اإللهي بإذن الله تعاىل
يوم ما ،إما هو املسيح املنتظر بنفسه ،بحسب
وهو االعتقاد اإلنساين القادم بأنَّه سيأيت يف ٍ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بحسب املعطيات للتفسري
تفسري التبرش املسيحي ،وإما النبي محمد َّ
اإلسالمي ،وإما البارقليط الذي سيخرج يف آخر الزمان هو املهدي املنتظر ،ألن املهدي
.st - takla
[[[  -داود ،البرفسور عبد األحد :محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى.201 - 199 :
[[[  -بنيامين ،إيزابيال ،كتاب :ما ال تعرفه عن الكتاب المقدس.127 - 126 :
[[[  -ظ :ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،15ص ،52مادة( :عزا) .وينظر :ال َّزبيدي أبو الفيض ،تاج
العروس من جواهر القاموس :ج ،39ص ،39مادة( :عزي).
يس.14 :
[[[ ُ -سو َر ُة ٓ

[[[  -ينظر :ال َّزبيدي أبو الفيض ،تاج العروس من جواهر القاموس :ج ،15ص .233مادةَ ( :ع َّز).
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املنتظر أيضاً اسمه (محمد) فقد قرأنا يواطئ اسمه اسم النبي ،وألنه هو من سيخلِّص
ٍ
وقسط نقيضه ،أي أنَّه املفهوم نفسه
العامل من براثن الظلم والجور الذي ميأل األرض بعد ٍل
باختالف املصاديق.
وال يُراد هنا املامزجة بني األحداث وتفصيل النصوص عىل وفق مقاس املصداق الذي
رأي يسمح بالنقاش واملطارحة،
ن ْ
َصبُو إليه ،بل بحسب املعطيات املتوافرة ،ويبقى هو ٌ
قابل لالستدالل واملراجعة ،أو باإلمكان االستئناس
رأي ٌ
والنصوص تحتمل هذا املعنى ،وهو ٌ
به وتعزيز موضوع الكتاب .وهو ليس قرآناً منزالً يجب اإلذعان له ،ما دام هو من مكنونات
الغيب ،التي عاد ًة ما تكون ُعرض ًة للتأويالت والتفسريات املختلفة.
ٍ
كلفظ ،سنصل إىل نتيج ٍة
كمفهوم ال كمصداقٍ مح َّد ٍد أو
ثالثاً  -إذا تناولنا مفهوم البارقليط
ٍ
مفادها :عىل أنَّه البشارة بالبارقليط هي بشارة املهدي املنتظر نفسها ،إذا اتكأْنا عىل مفهوم
ٍ
البارقليط كمخل ٍ
عاملي ،سيأيت يف الفصل األخري من عمر هذه الدنيا،
ح
ِّص
ومنقذ ومصل ٍ
ٍّ
يعبون ،ألننا إذا متسكنا
وهذه الجدلية بني املفهوم واملصداق قامئ ٌة عىل ٍ
قدم وساقٍ كام ّ
بظاهر اللفظ ووقت النزول لآلية أو الرواية أو حتى النص اإلنجييل ،سوف ال نحصل إال عىل
ٍ
مصداقٍ
واحد ،وهو الذي تحدثت عنه اآلية أو الرواية أو النص اإلنجييل ،فقد جاء ((عن أيب
السال ُم ... :فقال :رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا
بصري قال :قلت أليب عبد الله َعلَيّْ ِہ َّ
حي يجري فيمن
نزلت آي ٌة عىل رجلٍ ثم مات ذلك الرجل ،ماتت اآلية ،مات الكتاب ولكنه ٌّ
بقي كام جرى فيمن مىض)).

[[[

فالغاية ومقصد النص ،والعامل املشرتك ،الذي جاء من أجله النص ،بخصوص (املهدي
املنتظر ،والفارقليط ،واملخلِّص املسيح ،والتبشري بنبوة خاتم الرسل) هو الخالص من
ٍ
الظلم والوعد للبرشية مبستقبلٍ
سعيد آمنٍ ينتهي فيه الظلم من غري رجع ٍة ،هذا العامل
املشرتك والغرض األساس للمفهوم ،هو الذي ميكن أن يُنشئ لنا أكرثَ من مصداقٍ  ،طبعاً
بحسب املعايري والضوابط الصحيحة العلمية املنهجية املتبعة ،ال كام يشاء الهوى النفيس
والتنظريي.
ين عد ًة وبحسب تطور املفاهيم واملعارف كام
واملقصود هو أن النص يبقى ينتج معا َ
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،192رقم الحديث ،3 :باب أ َّن االئمة
عليهم السالم هم الهداة.
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فرست (القوة) يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ِعدُّ واْ َل ُهم َّما ٱس َت َطع ُتم ِّمن ُق َّوة﴾[[[ فإنَّها يف عرص النبوة
ونزول اآلية ،كان من بني ما تشتمل عليه الرمي والسهام والسيف والنبل ،ثم تطورت إىل قو ٍة
مفتوح ٍة متطور ٍة ،بتطور العصور واألزمان ،فصارت تشمل األسلحة الحالية الحديثة.
وحتى وإ ْن فرسها مفرسو اإلنجيل التبرشيني بالعزاء والْ ُم َع ِّزي ،أي هو األمل واالعتقاد
القادم ،بأنَّه سيأيت يوماً ما ،فهو سيكون (الْ ُم َع ِّزي) إما هو املسيح املنتظر بنفسه ،وإما النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) وإما الربقليط املوعود سيأيت.
َّ
محمد
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) ،خاتم األنبياء واملرسلني ،ورسالته خامتة
َّ
النبي محمد
ُّ
الرساالت والرشائع ،لكن املهدي املنتظر ،خاتم األولياء الصالحني ،ميكن القول خاتم
الوالية الترشيعية والتكوينية ،وهنا ليست مقارن ًة أو مفاضل ًة بينهام إطالقاً ،وإنَّ ا تعدد أدوا ٍر
ٍ
ٍ
ٍ
واحد
ومهامت ،كام كان للعبد الصالح الخرض وموىس عليهام السالم لكل
ومسؤوليات
ٍ
نصوص ديني ٍة تعزز رصيد هذا
دوره ومسؤوليته املنوطة به .وكل ذلك نؤمن به لوجود
املفهوم ،وليس ذلك من باب االجتهاد الشخيص ،ولكن النيّة التي ترتبط بالله تعاىل هي
التي تحدد مقاصد هذا التأويل الذي يتحمله النص ،ألننا نؤمن بأ َّن الله تعاىل هو الفاعل،
وهو القادر عىل كل يش ٍء.

وبش به النبي
كيف ال يكون (املهدي املنتظر) كذلك وخامتاً بهذا املعنى ،وقد ه َّيأَ له ّ
الخاتم بأ َّن (املهدي املنتظر) هو الذي ستُختم به هذه الدنيا بالعدل والقسط والصالح ،ففي
وسلَّ َم :بدأ اإلسالم غريباً وسيعود كام
الحديث ((قال رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
بدأ غريباً فطوىب للغرباء)) [[[،وبلفظ آخر وبزياد ٍة جاء يف سنن الرتمذي (ت 279هـ)(( :أَ َّن
وسلَّ َم ق َ
َر ُس َ
وب
ول الل ِه َّ
َالِ ... :إنَّ الدِّ ي َن بَدَ َأ َغرِي ًبا َويَ ْرجِ ُع َغرِي ًبا َف ُط َ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[
اس ِم ْن َب ْع ِدى ِم ْن ُس َّن ِتي)).
ِللْ ُغ َر َبا ِء الَّ ِذي َن ُي ْ
ص ِل ُ
حونَ َما َأف َْسدَ ال َّن ُ
[[[  -األنفال.60 :

[[[  -صحيح مسلم :ج ،1ص ،130رقم الحديث ،145 :كتاب اإليمان ،باب :بيان أ َّن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً.

وسلَّ َم:
[[[  -سنن الترمذي :ج ،314 ،4رقم الحديث .2630 :أبواب اإليمان عن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
باب ما جاء أ َّن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا .قال عنه الترمذي :هذا حديث حسن.
وأخرجه قريب من هذا اللفظ صاحب كتاب (مستدرك الوسائل) ميرزا حسين النوري :ج ،11ص ،422باب وجوب
إصالح النفس عند ميلها إلى الشر.
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ح يُصلِح ما أفسده الناس من بعد رشيعة الهدى للنبي الكريم يعيد
صلِ ٍ
إذًا ال ب َّد من ُم ْ
لهذا الدين أصالته ووجاهته ،فريجع حكم الله تعاىل عىل األرض غضّ اَ طريّاً ،ويعيد لألمة
مظلوم ،فقد قرأنا ميأل األرض
كل
ب ،وينصف َّ
حق
اإلسالمية وللكون عموماً َّ
مغتص ٍ
ٍ
كل ٍّ
َ
قسطاً وعدالً بعد ما ُملئت ظلامً وجورا ً .وبذلك يكون اإلميان بوجود اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ
السال ُم) ،مرشوعاً إصالح ّياً يعيد األمة إىل طريق الحق.
َّ
وهذا املفهوم العام ،ما يدل عليه أيضاً معنى جذر الكلمة اللغوي ،إذ ورد يف تاج العروس
وسلَّ َم يف الكتب السالفة (فارق ليطا) أي يفرق بني الحق
ومن أسامئه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
والباطل .ونصه يف إنجيل يوحنا أ َّن الفارقليط روح الحق الذي يرسله أي :هو الذي يعلّمكم
صلﮯ آللُہ
كل يش ٍء والفارقليط عندهم الحامد وقيل :الحامد .وجمهورهم أنه املخلِّص َّ
[[[
وسلَّ َم.
َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
بحثي لها،
وتحليل
ٌ
استعراض
رابعاً  -النصوص اإلنجيلية التي ذكرت البارقليط:
ٌ
ٌّ
وموا َءمتها مع مفهوم املخلِّص آلخر الزمان (املهدي املنتظر) والنبي الخاتم آلخر األمم:
النص األول(( :إِنْ كُ ْن ُت ْم تُ ِ
ب َف ُي ْع ِطيك ُْم ُم َع ِّز ًيا
ُب ِم َن األَ ِ
ح ُّبونَ ِني فَا ْح َفظُوا َو َ
ايَ ،وأَنَا أَطْل ُ
صايَ َ
خ َر لِ َي ْمك َ
يع الْ َعال َُم أَنْ يَ ْق َبلَهُ ،ألَنَّهُ الَ يَ َرا ُه
[بارقليطاً] آ َ
ُث َم َعك ُْم إِ َل األَبَ ِدُ ،ر ُ
ح ِّق الَّ ِذي الَ يَ ْس َت ِط ُ
وح الْ َ
[[[
َوالَ يَ ْع ِرفُهَُ ،و َأ َّما َأنْ ُت ْم َف َت ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َعك ُْم َويَكُونُ ِفيك ُْم .الَ َأتْ ُركُك ُْم يَ َتا َمىِ .إ ِّ
آت ِإ َل ْيك ُْم)).
ن ِ
 - 1الظاهر من هذا النص أن هناك إثنني من البارقليط ،ال واحدا ً فقط ،ألنه قال (آخر)
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) والثاين هو املهدي املنتظر،
وعليه سيكون بأن األول هو النبي محمد َّ

أل َّن بقوله (آخر) مل يقصد أن البارقليط األول ،هو السيد املسيح نفسه ،وكذلك قد تحدث
آت إِلَيْ ُك ْم) بصيغة املتكلم .فيكون يف هذا النص
بصيغة الغائب ،وقال يف نهاية النص (إِ ِّ
ن ِ
عىل ظاهره :هناك بارقليط أول وثانٍ  ،والسيد املسيح نفسه.
 - 2والبارقليط الذي يراد هنا إجبار النصوص وترويضها عىل إحدى مصاديقه ،لكونه
املهدي املنتظر ،سيمكث إىل األبد ،فهل املراد منه األبد ،مبعنى الذي ال نهاية له؟ أو األبد
[[[  -ظ :الزبيدي ،أبو الفيض مح ّمد (ت 1205هـ) تاج العروس من جواهر القاموس :باب القاف فصل الفاء (فرق):
ج ،26ص.276
اح ال َّراب ُع َعشَ َر.18 - 17 - 16 - 15 :
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ
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مبعنى إىل يوم القيامة؟ القدر املتيقن من هذا النص ،أ َّن البارقليط حتامً سيختم الفصل
األخري من هذه الدنيا ،وهو املحطة األخرية التي يكون بعدها يوم القيامة ،وهذا ما ينطبق
عىل أطروحة املهدي املنتظر ،وأنَّه من أرشاط الساعة  -كام قرأنا  -وداللة خروجه وبعد
انتهاء مهمته ،هو قرب الساعة يوم القيامة.
يع ا ْل َعال َُم أَنْ يَ ْق َب َلهُ  ،ألَنَّهُ الَ يَ َرا ُه َوالَ يَ ْع ِر ُفهُ ) فاملهدي
 - 3نقطة أخرى يف النص (الَ يَ ْس َت ِط ُ
غائب
املنتظر ،ال يقبله أكرث الناس ،بسبب أن العامل مل يره ،وال يستطيع أن يراه ،إما ألنه
ٌ

حي وأ َّن
عن األنظار ،وهذا الغياب ،سوا ًء عىل اإلميان القائل بوجود املهدي املنتظر وأنَّه ٌّ
العامل فقط ينتظر خروجه ،أم غائب بنح ٍو ثانٍ ومع ًنى آخ َر للغياب ،عىل اإلميان القائل بأنَّه
ري موجو ٍد اآلن وليس حيّاً ،وإنَّ ا يولد بأجلٍ غريِ مس ًّمى.
غ ُ
قسمنا العامل إىل مسلمني وغري
ري من الناس ،ذلك إذا ّ
ومل يقبله العامل ومل يؤمن به كث ٌ
أل يقبلوا ،ألنهم
مسلمني وهم  -غري املسلمني  -األعم األغلب ،وهؤالء من باب أوىل ّ
غري مسلمني أصالً ،وهنا يف هذه الدراسة وهذا الكتابٌ ،
حي عىل ذلك ،هو إنكار
مثال ٌّ
املسترشقني لهذه العقيدة ،ومحاولة تسفيهها لدى معتنقيها ،وقد عقدت هذه الدراسة من
أجل دفع شبهاتهم حول ذلك.
والقسم الثاين ،املسلمون – بالصورة العامة الغالبة ،دون الدخول بالتفاصيل الجزئية
لجميع امللل والنحل  -أيضاً منقسمون عىل شطرين ،شط ٍر ال يقبل هذه املفردة العقدية
وينكرها ،ويشكك مبا ورد فيها من أحاديث ،ألنَّه قد يعدها من األمور الغيبية التي يصعب
تصديقها يف مقابل الحسية ،أو ألنَّه بتصوره مل يرد ذكرها رصيحاً يف القرآن الكريم ،والشطر

حي وسيخرج يف آخر الزمان،
اآلخر يقبلها سوا ًء باإلميان القائل بوجود املهدي املنتظر وأنَّه ٌّ
ري موجو ٍد اآلن وليس ح ّياً ،وإنَّ ا يولد ويظهر بأجلٍ غريِ مس ًّمى.
أم باإلميان القائل بأنَّه غ ُ
 - 4وعبارة ( َوأَ َّما أَنْ ُت ْم َف َت ْع ِرفُونَهُ ألَنَّهُ َما ِك ٌ
ث َم َعك ُْم َويَكُونُ ِفيك ُْم .الَ أَتْ ُركُك ُْم يَ َتا َمى .إِ ِّ
آت
ن ِ
إِلَ ْيك ُْم) باعتبار أ َّن السواد األعظم من النصارى سيؤمنون بالبارقليط (املهدي املنتظر) أل َّن
السيد املسيح سينزل معه قوله (الَ أَتْ ُركُك ُْم يَ َتا َمى .إِ ِّ
آت إِ َل ْيك ُْم).
ن ِ
وجاء يف املوسوعة املهدوية إىل أن وجود السيد املسيح مع اإلمام املهدي املنتظر
قسم
السال ُم) سيؤثر إيجاباً يف إميان اليهود والنصارى باملهدي املنتظر ،وهم ميثّلون ً
( َعلَيّْ ِہ َّ
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جة الواضحة أنّه هو املسيح يسوع النارصي
كبريا ً من البرشية ،وذلك حني يثبت لهم بالح ّ
بش
نفسه ،وأ َّن اإلنجيل والتوراة إنّ ا هي هكذا عىل شكلها الواقعي ،وأ َّن ملكوت الله الذي ّ
به هو يف حياته األُوىل عىل األرض قد تحقّق فعالً ،متمثّالً بدولة العدل العاملية .ولن يبقى
شخص من ذلك الجيل املعارص للظهور إالّ ويؤمن به – باليسوع  -كام هو املستفاد
منهم
ٌ
َبل َموتِ ِه َويَو َم ٱل ِق َٰي َم ِة يَكُونُ َعلَيهِم
ب ِإ َّل َل ُيؤ ِم َن َّن ِب ِه ق َ
من قوله تعاىلَ ﴿ :و ِإن ِّمن َأهلِ ٱل ِك َٰت ِ
[[[
شَ هِيدً ا﴾ [[[.فإ َّن االستثناء بعد النفي يفيد العموم.
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه)
َّ
أقول :وقد يطبق اآلية بعض املفرسين مصداقاً عىل النبي األكرم
وإ َّن أهل الكتاب سيؤمنون به –بالنبي األكرم  -فهذا ال ينايف ما يستفاد من اآلية لكون
السال ُم) وباملهدي املنتظر ،ألن إميانهم األويل
أهل الكتاب سيؤمنون بالنبي عيىس ( َعلَيّْ ِہ َّ
شامل إلميانهم الثاين بعيىس واملهدي املنتظر ،وصدقهم هذا وإميانهم تاب ٌع
ٌ
–بالنبي -
إلميانهم بالنبي األكرم بحسب تفسري اآلية به.
السال ُم)(( :إنَّ عيىس ينزل قبل يوم القيامة إىل الدنيا فال
وقد جاء عن االمام الباقر ( َعلَيّْ ِہ َّ
[[[
يهودي وال نرصاينٌّ إال آمن به قبل موته ،ويصيل خلف املهدي)).
يبقى أهل ملة
ٌّ
(صلﮯ آللُہ
َّ
وجاء يف صحيح البخاري ذكر اآلية أعاله بأ َّن أبا هريرة جعل قول النبي
َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ،تفسريا ً لآلية القرآنية ،املراد منها أ َّن اليهود والنصارى سوف يؤمنون بالسيد
املسيح قبل موته وقبل يوم القيامة ،وهذا يفيد بالتبع ،بأنَّهم سوف يؤمنون باملهدي
املنتظر ،ألنَّهم سوف يرون نبيهم من أنبياء أويل العزم سيصيل خلف املهدي املنتظر،
َال َر ُس ُ
ما يعطي الرشعية التامة واألولوية والقيادة لذلك ،حيث ور َد(( :ق َ
صلﮯ
ول اللَّ ِه َّ
ْس ِب َي ِد ِه ،لَ ُي ِ
وسلَّ َمَ :والَّ ِذى نَف ِ
وشكَ َّن َأنْ يَ ْنز َِل ِفيك ُُم ابْ ُن َم ْريَ َم َحك ًَم عَدْ الً،
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
يبَ ،و َي ْق ُت َل الْ ِ
ال َي ْق َبلَهُ َأ َحدٌ َ ،ح َّتى
يض ال َْم ُل َح َّتى َ
خ ْنزِي َرَ ،و َيضَ َع الْجِ ْز َي َةَ ،و َي ِف َ
ْس َّ
الص ِل َ
َف َيك ِ َ
َيا ِم َن الدُّ نْ َيا َو َما ِفي َها ث ُ َّم يَق ُ
ُول أَبُو ُه َريْ َر َة َواقْ َر ُؤوا إِ ْن ِشئْتُ ْم ﴿ َوإِن
الس ْ
جدَ ُة الْ َوا ِحدَ ُة خ ْ ً
تَكُونَ َّ
[[[  -النساء.159 :

السال ُم) الكتاب الثالث تاريخ ما بعد
[[[  -ظ :الصدر ،السيد محمد محمد صادق ،موسوعة اإلمام المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الظهور :ص.605
[[[  -الق ّمي ،علي بن إبراهيم (ت  329هـ) ،كتاب تفسير الق ّمي :ج ،1ص.158
وينظر :المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) ،بحار األنوار :ج ،14ص.350
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[[[

ثم يعلق املحقق يف الحاشية شارحاً قول أيب هريرة( :إ ْن شئتم) :أي إن شئتم أن تتأكدوا
ب﴾ أي :وما من ٍ
أحد
من معنى وصدق ما أروي فهذه اآلية تؤكد لكم ﴿ َوإِن ِّمن أَهلِ ٱل ِك َٰت ِ
َبل َموتِ ِه﴾ املوت العادي املألوف بعد
السال ُم) ﴿ق َ
من اليهود والنصارى ﴿ ِب ِه﴾ بعيىس ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[
السال ُم).
نزوله ( َعلَيّْ ِہ َّ
ِاس ِميَ ،ف ُه َو
ي ِسلُهُ
النص الثاينَ (( :وأَ َّما الْ ُم َع ِّزي[البارقليط] ،ال ُّر ُ
ُ
وح الْ ُقدُ ُ
اآلب ب ْ
س ،الَّ ِذي َس ُ ْ
[[[
ش ٍءَ ،ويُ َذكِّ ُرك ُْم ِبك ُِّل َما ُقلْتُهُ لَك ُْم )).
يُ َعلِّ ُمك ُْم ك َُّل َ ْ
ٍ
شخص
جاء التفسري املسيحي يف هذه اللفظة (مع ٍّز) باراقليط ،تعني من يُدعى إىل جانب
آخ َر ملساعدته .كام أنها ترتجم أيضً ا (شفيع) فاليسوع هو شفيعنا أو مع ّزينا ،والبارقليط هو
مع ٍّز آخ ُر ،ال مبعنى أنه من صنف آخ َر ،بل بوصفه شخصاً آخ َر له الصفات عينها ،والبارقليط
[[[
الْ ُم َع ِّزي سيمكث مع املؤمنني إىل األبد [[[.فمعناها َم ْن ميسك بأمورنا ليك يساعدنا ويعيننا.
ويف معنى الروح القدس الذي أراد التفسري املسيحي أقنوماً ثالثاً وإبعاده عن التفسري اإلسالمي
للبارقليط ،قال املسترشق كوربان(( :كان فكرة تطور اإلنسانية الذي هو العمل املستمر للروح
[[[
ُبش به يف إنجيل يوحنا)).
القدس ،والذي سيكون مآله النهايئ سيادة البارقليط امل َّ
أعمق من الفهم عند
وهنا أراد أن يقول السيد املسيح لهم ،إنهم سيدخلون إىل دائر ٍة
َ
مجيء ذلك الْ ُم َع ِّزي ،فهو يعلمهم كل يش ٍء ،أي يقودهم إىل فهم املكتوب فالواسطة
[[[
الوحيدة لتعليمنا هي البارقليط ،الْ ُم َع ِّزي.

[[[  -النساء.159 :
[[[  -صحيح البخاري :ج ،4ص ،168رقم الحديث .3448 :كتاب أحاديث األنبياء ،باب نزول عيسى ابن مريم
عليهما السالم.
[[[  -ظ :تعليق ،د .مصطفى ديب البغا ،صحيح البخاري :ج ،4هامش ص ،168رقم الحديث .3448 :كتاب
أحاديث األنبياء ،باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السالم.
اح ال َّراب ُع َعشَ َر.26 :
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ

[[[  -ظ :تفسير الكتاب المقدس ،وليم ماكدونالد ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -ظ :تفسير الكتاب المقدس ،بنيامين بنكرتن ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
[[[  -كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.228
[[[  -ظ :تفسير الكتاب المقدس ،هالل أمين ،موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
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وهذا النص اإلنجييل وهذه التفسريات املسيحية للبارقليط ،جاءت قريب ًة وتشري إىل
تكاليف وبعض مهام املهدي املنتظر ،التي من ضمنها يقود الناس ويبسط العدل باسم الدين
اإلسالمي وعىل وفق األطروحة اإلسالمية العادلة ،ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،فقد
السال ُم) ...(( :إن الدنيا ال تذهب حتى يبعث
روى الكليني بسنده :عن اإلمام الباقر ( َعلَيّْ ِہ َّ
[[[
الله ع ّز وجل رجالً م ّنا أهل البيت يعمل بكتاب الله ال يرى فيكم منكراً إال أنكره)).
ويرى كوربان كعادته يف مسألة الروح القدس ،بأنَّه إذا كانت أطروحة اإلمامة يف اإللهيات
الشيعية نظري مبحث املسيح يف الالهوت املسيحي ،فيظهر أن األَ ْوىل أن تكون نظري الهوت

الروح القدس بوصفه البارقليط.

[[[

ٍ
جديد من عندياته الخاصة ،ال ليس
وقد يُتصور أن املهدي املنتظر سوف يأيت بيش ٍء
األمر كذلك كام أكَّ َد قوالً فيه كوربان(( :يدرك حكامؤنا املتألهون الشيعة [أي علامء
ٍ
جديد ،ولكن سيأيت
بكتاب
اإللهيات] أن اإلمام املنتظر ،الفارقليط لن يأيت برشيع ٍة جديد ٍة،
ٍ
بكشف املعنى الكامل يف كل النصوص املقدسة .وهذا املعنى بكون هو اإلمام ،مبا أنه
[[[
اإلنسان الكامل)).
وإنَّه – املهدي املنتظر  -سيهدي الناس إىل طريق الهدى والحق ويبعدهم عن جادة
الضاللة والردى ،ومتاهياً مع البشارة اإلنجيلية بالبارقليط بأنَّه سيذكرهم باإلنجيل ويعلمهم
كل ما يحتاجونه ،عن طريق محاججتهم بكتبهم ،فقد جاء من طريق اإلمامية عن اإلمام
السال ُم)(( :قال إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل يف الرعية ...،وإنَّ ا
الباقر ( َعلَيّْ ِہ َّ
خفي ...ويحكم بني أهل التوراه بالتوراة وبني أهل
سمي املهدي مهديّاً ألنه يهدي إىل أم ٍر
ٍّ

اإلنجيل باإلنجيل ،وبني أهل الزبور بالزبور ،وبني أهل القرآن بالقرآن [[[))...لكن يبقى تفسري
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) هو املصداق
َّ
البارقليط عند بعض علامء املسلمني بأنه النبي محمد
األتم واألوحد .وللحق ال ب َّد أ ْن نؤكد أ َّن حقيقة اإلمام املهدي تستمد مربراتها الرشعية من
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه).
َّ
النبوة والرسالة املحمدية ،ومن شخصية النبي األكرم
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،8ص.328
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.235
[[[  -كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.238
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.663
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بينام املسترشق كوربان يرى أنَّه ال إشكال يف اعتقاد بعض الحكامء املتألهني الشيعة
ُبش به يف إنجيل يوحنا،
–علامء األلهيات  -الذي مياهي اإلمام الثاين عرش بالبارقليط امل َّ
هذا االعتقاد ليس فيه غرابة ،فهناك نصوص تنطوي عىل هذا التامهي ،كاآلية القرآنية ﴿ َوإِذ
يس ٱب ُن َمريَ َم ٰيَ َب ِن ٓي ِإ َٰٓ
ن َر ُس ُ
يل إِ ِّ
ق َ
ي ِم َن ٱل َّتو َرىٰ ِة
رس ِء َ
صدِّ قا ل َِّم بَ َ
ول ٱللَّ ِه إِلَيكُم ُّم َ
َال ِع َ
ني يَدَ َّ
التفسري اإلسالمي السائد أن اسم
أت ِمن بَع ِدي ٱس ُمهُ َأح َمدُ ﴾[[[[[[ ((ويَع ُّد
شا ِب َر ُسول يَ ِ
ُ
َو ُم َب ِّ َ
تحريف السم بارقليط (مرادفه بالعربية أحمد = محمد) وقد اقرتفه
البارقليط (مشج ٌع ،مع ٍّز)
ٌ

املسيحيون لتفادي أن ت ُفهم اآليات من إنجيل يوحنا عىل أنها تبشري بخاتم النبيني .عىل وفق
هذا التفسري ،فإ َّن البارقليط املبرش به هو النبي محمد .وال غضاضة يف نقل هذا التوصيف
بش مبجيء القائم علة أنه من ولده ،فقد تح َّدث عنه كأنه هو (اسمه
ما دام أن النبي ،إذ َّ
املبش به لن يكون مبلغاً برشيع ٍة جديد ٍة ،بل سيكون من
اسمي كنيته كنيتي) لكن البارقليط
َّ
[[[
يكشف الحجاب عن املعنى الداخيل الباطن لكل الرشائع السابقة)).
وح
النص الثالثَ (( :و َم َتى َجا َء الْ ُم َع ِّزي [البارقليط] الَّ ِذي َسأُ ْر ِس ُلهُ أَنَا إِلَ ْيك ُْم ِم َن األَ ِ
بُ ،ر ُ
[[[
ب يَ ْن َب ِث ُقَ ،ف ُه َو يَشْ َهدُ ِل)).
ح ِّق ،الَّ ِذي ِم ْن ِع ْن ِد األَ ِ
الْ َ
يقول هرني كوربان(( :كان فكرة تطور اإلنسانية الذي هو العمل املستمر للروح القدس،
[[[
ُبش به يف إنجيل يوحنا)).
والذي سيكون مآله النهايئ سيادة البارقليط امل َّ
نعم فاملهدي املنتظر سوف يشهد للسيد املسيح ،من كون مهمة قتل األعور الدجال
قد أُنيطت به –بالسيد املسيح  -وإذا ما جعلنا املهدي املنتظر عرب بوابة هذه اآلية القرآنية
املباركة شاهدا ً عىل السيد املسيحَ ﴿ ،وكَ َٰذ ِلكَ َج َعل َٰنكُم أُ َّمة َو َسطا ِّل َتكُونُواْ شُ َهدَ آ َء َع َل
اس َويَكُونَ ٱل َّر ُس ُ
(صلﮯ
َّ
ول َعلَيكُم شَ هِيدا﴾[[[ وبعد الحصول عىل تفسري أن أمة محمد
ٱل َّن ِ
[[[  -الصف.6 :
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.220
[[[  -المصدر نفسه :ص .221 - 220
اح الخامس َعشَ َر.26 :
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ

[[[  -كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.228
[[[  -البقرة.143 :
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آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ستشهد لألنبياء كام ورد هذا التفسري عند بعض علامء املسلمني [[[،عىل وفق
صلﮯ آللُہ
ما روي ذلك يف كتب الحديث وعىل رأسها صحيح البخاري(( :قال رسول الله َّ
ب َف َيق ُ
ْت َف َيق ُ
ُول اللَّهُ تَ َع َ
ُوح َوأُ َّمتُهُ َف َيق ُ
ُول
ال ه َْل بَلَّغ َ
وسلَّ َم :يَجِ ي ُء ن ٌ
ي َر ِّ
َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُول نَ َع ْم أَ ْ
ُول ِل ُنوحٍ َم ْن يَشْ َهدُ َلكَ َف َيق ُ
ِلُ َّم ِت ِه ه َْل بَ َّل َغك ُْم َف َيقُولُونَ َل َما َجا َءنَا ِم ْن نَب ٍِّي َف َيق ُ
صلﮯ
ح َّمدٌ َّ
ُول ُم َ
وسلَّ َم َو ُأ َّمتُهُ َف َنشْ َهدُ َأنَّهُ َقدْ بَلَّ َغ َو ُه َو َق ْولُهُ َج َّل ِذكْ ُرهُ ﴿ َوكَ َٰذلِكَ َج َعل َٰنكُم ُأ َّمة
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
اس﴾[[[ َوالْ َو َس ُ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ
ط الْ َعدْ ُل))[[[ هم أمة محمد َّ
َو َسطا لِّ َتكُونُواْ شُ َهدَ آ َء َع َل ٱل َّن ِ
وسلَّ َم ،وقالوا ذلك هم شهداء عىل سائر األمم ،أي :يوم القيامة تشهدون يا أمة محمد
[وآلِ ِه] َ
لألنبياء عىل أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم ،ويكون الرسول شهيدا ً عىل
[[[
أمته بأنَّهم قد فعلوا ما أمره بتبليغه إليهم.
بعد ما تقدم سيكون الطريق معبَّدا ً للقول بأ َّن املهدي املنتظر يشهد للمسيح يف آخر
[[[  -وإ ْن كان هنا التحفظ التام واردًا على هذا التفسير ،إذ إنه يوجد في األمة اإلسالمية من المذنبين ،المجرمين،
والطغاة الظالمين؛ ونحن نعرف أ َّن الشهادة مالكُها وقوامها العدالة والتزكية؛ فكيف لمن أذنب وطغى وظلم وعمل
الفاحشة والكبائر ،أ ْن يشهدوا لألنبياء مع رسولنا الكريم ص ّفاً ص ّفاً ،على ح ٍّد سوا ٍء؟
روحي عالٍ ،كي يلهمهم
وكيف يشهدون بما لم يروا ولم يسمعوا ولم يشاهدوا منه شيئاً؟ وهم لم يكونوا على مست ًوى
ٍّ
الله تعالى بما بلَّغ به األنبياء؟ ولِ َم لم يشهد الله تعالى لهم وهو تعالى أولى بالشهادة ألنبيائه؟ واآلية والتفسيرات التي
مرت عليها ،لم ت ُب ّعض وتعيِّن لنا من الذي سيشهد من هذه األمة ،بل جاءت مطلقةً ،على حد زعم تلك التفسيرات.
إالَّ أ ْن يُقال هذا المعنى والتفسير يتناسب مع ما ورد عند مفسري اإلمامية ،بأ َّن األمة الوسط الذين يشهدون على
الناس هم فئ ٌة مخصوص ٌة من هذه األمة ،أهل بيت النبوة عليهم السالم ،بوصفهم معصومين من الذنوب وأذهب الله
عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا ً ،واأللف والالم هنا في كلمة (الرجس) الستغراق الجنس ،أي جميع أنواع الرجس
المادي والمعنوي.
[[[  -البقرة.143 :

[[[  -صحيح البخاري :ج ،4ص ،134رقم الحديث .3339 :كتاب تفسير القرآن ،باب قول الله تعالى (إنَّا أرسلنا نوحاً
إلى قومه أ ْن أنذر قومك من قبل أ ْن يأتيهم عذاب أليم).
[[[  -ظ :الطبري ،محمد بن جرير (ت  310هـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن :ج ،3ص.51 - 50

وينظر :الثعلبي ،أبو إسحاق أحمد( ،ت 427هـ) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن :ج ،2ص .8وينظر :الفخر الرازي،
(ت 606هـ) تفسير مفاتيح الغيب :ج ،4ص.87
وينظر :أبو حيان األندلسي (ت 745هـ) ،البحر المحيط في التفسير :ج.346 ،4
وينظر :السيوطي ،جالل الدين (ت 911هـ) ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور :ج ،1ص .352
وينظر :الشوكاني ،محمد بن علي (ت 1250هـ) ،فتح القدير :ج ،1ص.175
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الزمان عند خروجهام يف آخر الزمان ،متاهياً مع النص اإلنجييل ( َف ُه َو يَشْ َهدُ ِل) أعاله سالف
الذكر ،مضافاً إىل ما ورد عن طريق اإلمامية ،قد يكون قريباً من هذا التفسري املتقدم القائل
(صلﮯ
َّ
بأ َّن أمة محمد شاهدة أيضاً ،لكن تنحرص الدائرة باملعصومني من أهل بيت النبي
آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) وليس لكل األمة اإلسالمية مبلياراتها العددية ،ففي (الكايف) بسنده ((عن بريد
السال ُم ،عن قول الله ع ّز وجلَ ﴿ :وكَ َٰذلِكَ
العجيل قال :سألت أبا عبدالله [الصادق] َعلَ ّيْ ِہ َّ
اس﴾ قال :نحن األمة الوسطى ونحن شهداء الله
َج َعل َٰنكُم أُ َّمة َو َسطا لِّ َتكُونُواْ شُ َهدَ آ َء َع َل ٱل َّن ِ
(صلﮯ آللُہ
َّ
عىل خلقه وحججه يف أرضه( ... ،ليكون الرسول عليكم شهيداً) فرسول الله
[[[
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) الشهيد علينا مبا بلغنا عن الله ع ّز وجل ونحن الشهداء عىل الناس)).
أقول إذا كانت األمة اإلسالمية تشهد لألنبياء بحسب تفسريٍ ما ،فمن باب أوىل يكون
ٍ
محمد ،إذا
املهدي املنتظر شهيدا ً يشهد للسيد املسيح ،كونه ،والقدر املتيقن هو من أمة

مل يكن أحد األمئة األطهار بحسب اعتقاد اإلمامية.

قائل :إن هذه الشهادة التي تحيك عنها اآلية القرآنية ،إنَّ ا هي يف اآلخرة ،يف
وقد يقول ٌ
يوم القيامة ،لهذا ال ميكن حمل النص اإلنجييل (البارقليط) عىل املهدي املنتظر؟
أقول :ال منافاة بني الشهادتني يف دار الدنيا ويف يوم القيامة ،كام قرر ذلك الفخر الرازي

يف تفسريه الكبري مفاتح الغيب :إن أداء هذه الشهادة إنَّ ا يكون يف الدنيا وتقريره :أن الشهادة
واملشاهدة والشهود هو الرؤية إ َّن كل من عرف حال يش ٍء وكشف عنه كان شاهدا ً عليه ،والله
تعاىل وصف هذه األمة بالشهادة ،فهذه الشهادة إما أن تكون يف اآلخرة أو يف الدنيا ،ال جائز أن

تكون يف اآلخرة ،ألن الله تعاىل جعلهم عدوالً يف الدنيا ألجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتيض
أن يكونوا شهداء يف الدنيا ،ألنه تعاىل قالَ ﴿ :وكَ َٰذلِكَ َج َعل َٰنكُم أُ َّمة﴾ وهذا إخبا ٌر عن املايض
ّب بوصفهم شهداء عىل صريورتهم وسطاً ،ترتيب الجزاء
فال أقل من حصوله يف الحال ،ورت َ

عىل الرشط ،واعلم أن الدليل الذي ذكرناه عىل صحة هذا القول ال يبطل القول األول ألنَّا بيَّنا
[[[
بهذه الداللة أ َّن األمة ال بد وأ ْن يكونوا شهودا ً يف الدنيا وهذا ال ينايف كونهم شهودا ً يف القيامة.

[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،190رقم الحديث .2 :باب في أ َّن األئمة
شهداء الله ع ّز وجل على خلقه .والرواية معتبر ٌة معتمدةٌ ،فقد نقلها جاءت بعد دراسة وتحقيق سندها في كتاب معجم
األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.50
[[[  -ظ :الفخر الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب :ج ،4ص.88
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وهناك أهم مصداقٍ للشهادة للسيد املسيح ،هي الصالة خلف املهدي املنتظر ،تكرم ًة
لهذه األمة ،فجاءت الشهادة أيضاً تكرم ًة لهذه األمة ،ما جاء يف صحيح مسلم (( ...فينزل
صل لنا .فيقول :ال ،إنَّ بعضكم عىل بعض أمراء
عيىس ابن مريم ،فيقول أمريهم :تعال ِّ
[[[
كإمام ال يف الصالة فحسب ،بل لكل العامل ،الذي سيقع تحت
تكرمة الله هذه األمة))،
ٍ
سيطرته وعدله وحكمه ،كام قرأنا يف رشح مفردة (اإلمام) للمنظومة السفارينية ((اإلمام:
يعني الذي يؤم الناس ،ال يف الصالة ولكن يف القيادة ،فيكون إماماً لهم أعظم كالخليفة،
وهذا اإلمام يقول :إنه (الخاتم) أي لألمئة ،ألنه ال إمام بعده ،فهو خاتم األمئة ،واسمه
يقول :محمد ولقبه املهدي)).

[[[

السال ُم خلف رجلٍ من هذه
وقال ابن حجر يف فتح الباري(( :ويف صالة عيىس َعلَيّْ ِہ َّ
األمة مع كونه يف آخر الزمان وقرب قيام الساعة ،دالل ٌة للصحيح من األقوال أن األرض ال
[[[
تخلو من قائمٍ لله بحج ٍة)).
َي لَك ُْم َأنْ أَنْطَلِ َق ،ألَنَّهُ إِنْ ل َْم أَنْطَلِ ْق الَ َيأْتِيك ُُم [البارقليط] الْ ُم َع ِّزي،
النص الرابع(( :إِنَّهُ خ ْ ٌ
ت الْ َعال ََم َع َل خ َِط َّي ٍة َو َع َل ِب ّر َو َع َل
ت أُ ْر ِسلُهُ إِلَ ْيك ُْمَ .و َم َتى َجا َء َذاكَ ُي َبكِّ ُ
َول ِك ْن إِنْ َذ َه ْب ُ
ٍ [[[
َد ْي ُنونَة))
يرى املسترشق هرني كوربان عن طريق هذه النصوص حول البارقليط ،أ ّن هناك
رس اإلمام
عالق ًة بني املسيحية والتشيع ،بني املسيح واإلمام ،يف العالقة التي متثل َّ
املهدي يف أكرث من إشار ٍة  -ومنها هذه النصوص البارقليطية  -إىل أطروحة املسيح
ميت عىل الصليب ،بل
التي نجدها يف أطروحة اإلمامة الشيعية ،إذ إن املسيح مل
ْ
رفعه الله إليه كام رفع إدريس وإلياس من قبل ،وكذا سريجع اإلمام املنتظر ويؤدي
املسيح الصالة خلفه ،فعرص البارقليط بحسب الشيعة ومجيء اإلمام البارقليط يفتح
مذهل ومن املمكن
ٌ
عرص املعنى الروحي املحض للرساالت اإللهية ،وهذا الجناس

[[[  -صحيح مسلم :ج ،1ص  ،137رقم الحديث .156 :كتاب اإليمان ،باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة
وسلَّ َم.
نبينا محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[  -العثيمين ،محمد بن صالح ،شرح العقيدة السفارينية  -الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية :ص.450
[[[  -ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج  ،6ص .494
س َعشَ َر.8 - 7 :
اح َّ
[[[  -إنجيل يوحنا ،األص َ
ح ُ
السا ِد ُ
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ٍ
مشرتك  ،أي (طريق ِة فهمٍ ) مشرتك ٍة بني هؤالء وأولئك.
الحديث عن وضعٍ تأوييلٍّ

[[[

وإ َّن حقبتي (األب) و(االبن) املسيحية تؤديان إىل حقبة الروح التي هي عرص البارقليط
وسيادته ،وإ َّن دائرة النبوة ودائرة اإلمامة الشيعية تقودان إىل الخاتم النهايئ للوالية الذي هو
[[[
اإلمام الثاين عرش الذي يرى الحكامء املتألهون أنه هو البارقليط.
وإذا كانت أطروحة اإلمامة يف اإللهيات الشيعية نظري مبحث املسيح يف الالهوت
[[[
املسيحي ،فيظهر أن األَ ْوىل أن تكون نظري الهوت الروح القدس بوصفه البارقليط.
إذ إن التمسك باإلمامة والخالفة اإللهية املجعولة من الله تعاىل ﴿إِ ِّ
اس
ن َجا ِعلُكَ لِل َّن ِ
ف َ
ف َ
ٱأل ِ
ٱأل ِ
رض﴾[[[ هذا إنَّ ا
خلِيفَة﴾[[[ ﴿إِنَّا َج َعل َٰنكَ َ
رض َ
خلِيفَة ِ
ن َجا ِعل ِ
إِ َماما﴾[[[ ﴿إِ ِّ
((يربز التامهي بني اإلمام والبارقليط لدى حكامئنا [الحكامء] املتألهني الشيعة مبا له من
دالل ٍة ،بل دالل ٍة مح ّرر ٍة .إن هذا التامهي هو يف اتفاقٍ كاملٍ مع متاهي العقل الف ّعال بالروح
رش مع العامل الروحي ،دون أن
القدس ،ألن هذا التامهي يجعل َّ
كل فلسف ٍة عىل تواصلٍ مبا ٍ
[[[
[[[*
تتوسط بينهام سلط ٌة عقائدي ٌة ال إكلريكي ٌة وال علامنيةٌ)).
إذًا بحسب الحكمة اإلسالمية إيقاع التاريخ القديس يقع عىل زمانني ،زمان املبدأ
وزمان املعاد ،زمان التنزيل وزمان التأويل ،وال ميكن لهذا التاريخ أن يعرف عرص
الحق عىل عرص االبن وتاريخه.
مسيحي،
وحي بَعد
(االبن) ،ألن الوحي القرآين هو
ٌ
ٌّ
ٌ
يعب مبارش ًة من دائرة النبوة ،عرص الرشيعة التي أىت األنبياء بها ،إىل دائرة الوالية أو
إنه ُ ُ
ٌ
مجال للقول
العلم الروحي دائرة اإلمامة ،التي خامتها اإلمام الثاين عرش .وليس مثة
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.228 - 226
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.232
[[[  -ظ :كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.235
[[[  -البقرة.124 :
[[[  -البقرة.30 :
[[[  -سورة ص.26 :

مختص بالنصيب أو القرعة .فاإلكليريكي هو نصيب الرب ،والمدرسة اإلكليريكية :مدرس ٌة
[[[  -كلمة يونانية معناها
ٌ
تعلِّم وتفقِّه وتربِّي الفتيان لالرتقاء إلى الكهنوت .وهذه الكلمة تأتي من اللغة الالتينية وتعني المشتل حيث تشير إلى
البيئة المالئمة لنم ّو الدعوات الكهنوتيّة والخدميّة .ينظر :موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة – شبكة األنترنت.
[[[  -كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.236
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هنا أ َّن عرص الروح الخالّق يفرتض مسبقاً (الخالص) أنَّه هو (الخالص) بعينه[[[.
وس إِ َل يُو َح َّنا تَ َن َّبؤواَ .وإِنْ
وأخرب ّ
وبش به السيد املسيح(( :ألَنَّ َج ِم َ
يع األَنْ ِب َيا ِء َوال َّنا ُم َ
[[[
لس ْمعِ َفلْ َي ْس َم ْع)) .
أَ َر ْدت ُْم أَنْ تَ ْق َبلُوا ،فَه َذا ُه َو إِيلِ َّيا الْ ُم ْز ِم ُع أَنْ يَأْ ِ َ
تَ .م ْن لَهُ أُ ُذنَانِ لِ َّ
فإ َّن الحكمة اإللهية اإلسالمية –كام الحكمة اإللهية املسيحية  -ستواصل املبحث
امليتافيزيقي يف الروح القدس .لقد خلفت دائرة الوالية دائرة رشيعة األنبياء ،يف التاريخ
القديس الوجودي ،ومع ذلك فإنَّهام يف الزمان التاريخي تتجاوزان ،أل َّن عرص الرشيعة
يستمر حتى ظهور اإلمام الفارقليط[[[.
وأخريا ً يرى املسترشق الفيلسوف الفرنيس كوربان ،أنَّه من اإلنصاف عدم إهامل الرؤية
كل ما ظهر ويستمر يف
الشيعية بالنسبة لإلمام املهدي املنتظر وعرص البارقليط ((فإ َّن َّ
الظهور عىل الوعي الشيعي يف صورة اإلمام الثاين عرش وأحداث سريته :والدته ،غيبته،
كل هذا أحداثاً رؤيوي ًة أكرثَ من كونها أحداثاً تاريخي ًة
ظهوراته ،مجيئه كربقليط ،حتى وإ ْن كان ُّ
باملعنى العادي للكلمة ،أي حتى وإ ْن كانت هذه السرية مبعظمها ،ت ُنبئنا مبا ظهر عىل الوعي
معنى عند الغريب،
الشيعي ومبا اختربه واقعاً ،أ َّن كل ذلك ينبغي من اآلن فصاعدا ً أ ْن يكون له
ً
ومن اآلن فصاعدا ً ينبغي ألّ يكون الطرح الشيعي عن اإلمام الغائب قصيّاً عن دراستنا يف
امليتافيزيقا األخروية))[[[.
وهذا الكالم يعكس العقل االسترشاقي يف نظره إىل اإلسالم عىل أنَّه نسخ ٌة من املسيحية،
ويف الحق أن املهدي املنتظر يف اإلسالم ،ال يشبه الرؤية الالهوتية للسيد املسيح ،فاملهدي
إصالحي وليس معنى رؤيويّاً ،كام ذكر ذلك ،أي
املنتظر يف الرشيعة اإلسالمية ،مرشو ٌع
ٌّ
معنى غيب ًّيا ميتافيزيق ًّيا ،بل إ َّن مهمة اإلمام املهدي املنتظر ومن يؤمن به ،هي مهمة اإلصالح
السال ُم) تقع مهمة اإلصالح عىل
وتغيري الواقع الفاسد امليلء بالظلم ،ويف عرص غيبته ( َعلَيّْ ِہ َّ
من يؤمن بالنبوة والرسالة والعقيدة املهدوية.
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.236

حا ِدي َعشَ َر.15 - 14 - 13 :
اح الْ َ
[[[  -إنجيل متى ،األص َ
ح ُ

[[[ ( -ظ :كوربان ،هنري ،الكتاب السابع اإلمام الثاني عشر :ص.238
[[[  -المصدر نفسه :ص .239ولمن أراد المزيد فقد خصص كوربان الكتاب السابع واألخير من سلسلة دراسته عن
تفصيل أكث ُر من تلك الكتب التي سبقته ،عن سيرة اإلمام ،والغيبة الكبرى ،وعقد فصالً
ٌ
عقيدة المهدي المنتظر ،فيه
بعنوان( :اإلمام الثاني عشر وعصر البارقليط) .الصفحات.240 - 212 :

المبحث الثاني

2

ُمدَّعو المهدوية

هذا املبحث يرتبط بهذه األطروحة املهدوية ،سواء أكان ارتباطاً قريباً أم بعيدا ً ،فهناك
من ا ّدعى املهدوية وهم كُرث ،وهناك من ا ُّدعيت له املهدوية وهو يعلم أو ال يعلم بذلك.
ومل ّا كتب املسترشقون عن هذه املسائل؛ ومل ّا كانت هذه الدراسة يُراد ويُتأمل منها أن تكون
مرجعاً يُعتد به يف مللمة آراء املسترشقني يف هذا الشأن وما يرتبط به ،فكان لزاماً التعرض
ولو إجامالً ملثل هذه املباحث.
يبتدأ املسترشق األملاين هاينس هامل يف كتابه (الغنوصية[[[ يف اإلسالم) عىل خلفية
جعله كون الغنوص اإلسالمي ظاهر ًة شيعيةً ،ملا يكتنف بعض فرق الشيعة من الباطنية يف
تعاليمهم وأبجدياتهم ،وتوظيفها سياس ّياً ملصلحة البيت العلوي ،ما جعله يقول ،بأ َّن اإلمام
السال ُم) هو (املهدي الغائب) وقد أخطأ يف قوله ،تأريخيّاً ومعرفيّاً ،ألنه مل يحدد
عليًّا ( َعلَيّْ ِہ َّ
الغالة منهم ،أو اإلسامعيلية عمليّاً أصحاب املذهب الباطني املعروف ،وإنَّ ا شمل الشيعة
بكل أصنافها ،بل عنى وخصص اإلمامية منهم ،وهذا خطأٌ من مئات األخطاء التي ا ُبتليت بها
[[[  -كلمة (الغنوصية) مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعني (المعرفة) وقد أطلقت على حركة دينية ظهرت في
شكلها المسيحي في القرن الثاني ،وهو مذهب فلسفي ديني صوفي ي ْمز ُِج الْ َفل َْس َف َة بِالدِّينِ عرف في القرنين األولين
من العهد المسيحي بخاصة ،يذهب إلى أ َّن المعرفة الحقة هي المعرفة الحدسية العاطفية التي توصل إلى معرفة الله،
وكان هؤالء المبتدعون يهتمون بصفة خاصة بالمعرفة (غنوصية  )Gnosisوالتي كانوا يعتقدون أنها معرفة معلنة لهم
عن الله وعن البشرية ،وعن طريق هذه المعرفة ينال العنصر الروحي في اإلنسان الفداء.
ينظر :كتاب العالمة ترتليان ،من آباء أفريقيا  -القمص أثناسيوس فهمي جورج.
موقعhttps://st - takla.org/books :
الغنوصية :تعني المعرفة الحدسية الباطنية ،أو العرفان بمصطلح التصوف اإلسالمي ،فالعارفون هم الغنوصيون –
 Gnosticsالذين يتواصلون مع الحقيقة الكلية عن طريق بصيرتهم الداخلية ،فإ َّن الخالص عند الغنوصي يتأتى عن
طريق فعالية روحانية داخلية تقود إلى معرفة النفس ،ومعرفة النفس تقود إلى معرفة الطبيعة اإلنسانية ،ومصير اإلنسان؛
وفي أعمق مستوياتها تقود إلى معرفة الله ،ذوقاً وكشفاً وإلهاماً.
ينظر :السواح ،فراس ،طريق إخوان الصفاء مدخل إلى الغنوصية اإلسالمية :ص .27وينظر :السواح ،فراس ،الوجه
اآلخر للمسيح ومقدمة في المسيحية الغنوصية :ص.66
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املنظومة اإلسالمية عموماً والشيعة اإلمامية عىل وجه التحديد ،من استهداف املسترشقني
لإلسالم.
وهذه مناسب ٌة أخرى أيضاً ال بأس التذكري فيها ،بالغرض األساس ملثل هؤالء املسترشقني
يف مناذج كتاباتهم ،وهو إيجاد الثغرة ،وتعميق الفرقة دامئاً بني طوائف املسلمني ،قوله:
محض:
دنيوي
يل) بحرك ٍة سياسي ٍة هدفُها
ٌ
ٌّ
يل ،شيعة ع ٍّ
((من املمكن أن يقوم الشيعة (حزب ع ٍّ
أن يُسق َ
يل األُمويني الكفار ،مغتصبي عرش الخالفة ويعيد لـ(أهل البيت)
ط أح ُد أحفا ِد ع ٍّ
حقوقهم املتوارثة ،فالعلويون هم وحدهم األمئة الحقيقيون والقادة الرشعيون لكافة األمة
يل أينعت اآلمال بأ َّن (أمري املؤمنني) عل ًّيا امليت يف ظاهره
اإلسالمية .ولكن بُ َعي َد موت ع ٍّ
والغائب يف الحقيقة ،سوف يرجع شخصيّاً ويرأس حزبه وهو مظَّف ٌر بالنرص .وأصبح هذا
اإلميان برجعة اإلمام الغائب العتباره هو (املهدي) وبتقدم الزمن ،يُس َن ُد تباعاً إىل العديد من
يل ،وهو مبثابة العالمة املميزة للفرق والنحل الشيعية عامة ،وللشيعة املتزمتني عىل
أحفاد ع ٍّ
[[[
وجه الخصوص ،أي للشيعة اإلمامية أو االثني عرشية)).
وكذلك تطرق هاينس هامل إىل محمد بن الحنفية ،فهو مل ي َّد ِع املهدوية ،ولكنه ممن
نصاً كامالً بخصوص محمد بن الحنفية ،من كتاب ( ِف َرق الشيعة)
ا ُدعي لهم ذلك ،فينقل ّ

للنوبختي  -وهو من أقدم املصادر يف هذا الشأن  -بأ َّن ابن الحنفية مل ي َّد ِع املهدوية ولكن
الفرقة التي تبعته هي من جعلته إماماً غائباً [[[.وكتاب النوبختي أقدم كتاب يف هذا الشأن،
فهو من أعالم القرن الثالث و(هامل) نقل ذلك بقوله(( :يظهر أن محمد ب َن الحنفية بعد فشل
املختار يف الكوفة عام 67ه عن كل الطموحات يف السلطة السياسية –إذا كان لديه مثل

هذه الطموحات  ... -كان بعضهم اآلخر ال يريد تصديق خرب موته وانتظروا عودة الغائب

الظافرة .واتخذ انتظار املنقذ املستقبيل –املهدي  -يف آمال الفرق واملجموعات الكيسانية
ألول مرة شكالً مذهالً))[[[ حيث كان قد أُطلق لقب املهدي سنة 66ه عىل محمد بن الحنفية
[[[  -هالم ،هاينس ،الغنوصية في اإلسالم :ص.20 - 19
كامال في كتاب فرق الشيعة ،للنوبختي ،أبي محمد الحسن
ً
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص .37 - 36ويراجع النص
بن موسى :ص.26
[[[  -هالم ،هاينس ،الغنوصية في اإلسالم :ص .37 - 36وتطرق المستشرق هالم إلى بعض الفرق التي اعتقدت
بمهدوية ابن الحنفية ومنهم الكيسانية ،وينقل نصوصاً كثيرة للنوبختي وللق ّمي ،لمن أراد المزيد مراجعة كتابه
الغنوصية في اإلسالم :ص .60 - 19
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وسمي املهدي ابن الويص ،فلام مات و ُدفن عند جبل رضوى بالحجاز قال أصحابه برجعته
فأصبح بذلك عندهم املهدي املنتظر.

[[[

ٍ
بحث له بعنوان( :التشيع يف عهد األمويني) يستشهد
ومونتكمري وات أيضاً ينقل يف
بكتاب النوبختي (فرق الشيعة) واألشعري الق ّمي وكتابه (املقاالت والفرق) يستشهد عىل
أيب مسلم الخراساين ودعوى املهدوية(( :ولعل ميكن القول أ َّن أبا مسلم قد تعلَّ َم بعض
األفكار املسيحية املتداولة بني صفوف الشيعة  ...وأنَّه بعد وفاته فإ َّن بعض أتباعه جزموا
بأنَّه كان اإلمام الغائب ،وأنَّه املهدي))[[[ ويتحدث آخ ُر عن إنكار الناس أو قل سخطهم
للعقيدة املهدوية من ج ّراء ادعاءات املهدوية ،حيث ((ميكن مالحظة السخط عىل عقيدة
اإلمام الغائب يف محاوالت بعض الجامعات  ...إذ جمعت الحركة التي قاده [أحد املوالني
للعباسيني] لصالح العباسيني يف صفوفها خيوطاً عديد ًة من الحركة الشيعية وعقائدها،
[[[
وكانت عقيدة اإلمام الغائب واضحة فيها)).

وكذلك بروكلامن وهو يتحدث عن املغزى السيايس السلطوي وراء ادعاء املهدوية وأ َّن
التشيع أول ما بدأ خالصاً ،لكن انضوى تحت لوائه الداخلون حديثاً يف اإلسالم ليناضلوا
ضد السياسة القامئة و((كان [التشيع] يف كثري من األحيان ستارا ً يستعمله االنتهازيون الذين
الصفة ،املناهضة للحكومة .وكان يف جملة
ال ذمة لهم وال ذمام ،لتحقيق أهدافهم األنانية ِ ْ
دعاة الشيعة املتنقلني يف البالد ،يف عهد ملكشاه [ملك امرباطورية السالجقة] الجتذاب
الغوغاء من طريق التبشري بقرب ظهور املهدي الذي سينتقم لهم من حكامهم الظاملني،
[[[
رئيس (فرقة الحشاشني).
رجل يدعى الحسن بن الصباح)) [[[.وكان الحس ُن بن الصباح هذا َ
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.231
[[[  -وات ،مونتكمري ،التشيع في عهد األمويين ،بحث ضمن كتاب :إعادة التشيع في العراق  -حفريات إستشراقية،
لنخبة من المستشرقين ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي ،ص.107
ويراجع :النوبختي ،أبو محمد الحسن بن موسى ،فرق الشيعة :ص .47ويراجع :األشعري الق ّمي ،أبو خلف سعد بن
عبد الله ،كتاب المقاالت والفرق.64 :
[[[  -وات ،مونتكمري ،اإلسالم واندماج المجتمع :ص.131
[[[  -بروكلمان ،كارل ،تاريخ الشعوب اإلسالمية :،ص.281

[[[  -الحشاشون :هي طائف ٌة متفرع ٌة عن اإلسماعيلية نزاريةٌ ،انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري
 الحادي عشر ميالدي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ،وكانت معاقلهم األساسية في بالد فارس وفي الشام.أسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزا ً لنشر دعوته ،وترسيخ أركان دولته.
ّ
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أفر َد املسترشق برنارد لويس كتاباً كامالً عن هذه الفرقة التي انشقت عن اإلسامعيلية
[[[
يل
وادعت املهدوية ملؤسسها ،أطلق عنواناً عىل كتابه( :فرقة الحشاشني:
ٌ
مذهب راديكا ٌّ
يف االسالم) كان قد ادعى بأنَّه هو الحجة اإلمام ومصدر معرف ٍة لإلمام املستور يف ذلك

الوقت ،يف فرتة اختفاء اإلمام ،وهو الرابط الحي بني األمئة الظاهرين يف املايض ويف
اتخذت دولة الحشاشين من القالع الحصينة  -إذ أنشأت شبك ًة من القالع في قمم الجبال  -معقالً لنشر الدعوة
اإلسماعيلية.
كانت االستراتيجية العسكرية للحشاشين تعتمد على االغتياالت التي يقوم بها فدائيون ال يأبهون بالموت في سبيل
تحقيق هدفهم.
التسمية :هم طبعاً ال يرضون ولم يس ُّموا أنفسهم بهذه التسمية ،ولكن القصة جاءت [وتبين أيضاً وسائلهم] في القلعة
ٍ
لوقت طويلٍ في بالد فارس قلعة (آلموت) فيها عم َد شيخ الجبل إلى إقفال منافذ واد يقع بين
التي كانوا يتحصنون بها
جبلين وحوله إلى حديق ٍة كبير ٍة وجميل ٍة وغرس فيها مختلف أنواع أشجار الفاكهة ،ثم بنى القصور الجميلة وكساها
بالرسوم الرائعة وكان هناك أيضاً مجا ٍر يتدفق فيه النبيذ واللبن والعسل والماء وفيها عد ٌد من أجمل النساء اللواتي
ٍ
بأصوات حلو ٍة ويرقصن على هيئ ٍة مدهش ٍة.
يعزفن على جميع اآلالت ويغنين
وكان شيخ الجبل يبقي في بالطه عددا ً من الشبان تتراوح أعمارهم بين  12و 20سنة وكان يحدثهم باستمرا ٍر عن
الجنة ونعيمها فيقتنعون ويؤمنون بكالمه أشد اإليمان ،عندها يأتي ببعضهم أربعة أو ستة أو عشرة منهم ،فيسقيهم
ٍ
[حشيش مخدرٍ] ثم يأمر بحملهم إلى الحديقة ،وهكذا عندما يفيقون من
شراباً مخدرا ً يؤدي بهم إلى نومٍ عميقٍ
غفوتهم يرون أنفسهم في مكانٍ ساح ٍر ويعتقدون أنهم فعالً في الجنة وتقوم النساء بمداعبتهم ومالطفتهم بحيث
نبي أو إما ٌم عظي ٌم.
يحصلون على ما يحصل عليه الشباب ،مما يجعل هؤالء البسطاء يصدقون ويعتقدون أنَّه ٌّ
وعندما كان يريد إرسال أحد الحشاشين في مهم ٍة ،يعطيه الجرعة التي تؤخذ عاد ًة قبل الذهاب إلى الحديقة ثم يأمر
بإخراجه ويُحمل وعندما يفيق الشاب يجد نفسه في القلعة وأنَّه لم يعد في الجنة وتسوء حالته ،وبعدها ينحني أمام الشيخ
ٍ
حقيقي ،عندما يسأله من أين أتيت؟ فيجيبه أنّه جاء من الجنه التي وصفها
نبي أو إمام
بوقا ٍر
ٍّ
شديد ،معتقدا ً أنه بحضرة ٍّ
القرآن في شريعته وبذلك يشجع الشباب اآلخرين الذين لم ينضموا ويزيد في رغبتهم في االنضمام إلى الجماعة.
وهكذا عندما يريد الشيخ اغتيال وقتل أحد األمراء يقول ألحد الشباب :اذهب واقتل فالناً وفالناً وعندما تعود ،سوف
تحملك المالئكة إلى الجنة وأنَّك لن تموت وإذا مت فسأرسل المالئكة لتعود بك إلى الجنة.
قضى المغول بقيادة هوالكو على هذه الطائفة في فارس سنة 1256م بعد مذبح ٍة كبير ٍة وإحراقٍ للقالع والمكاتب
اإلسماعيلية ،وسرعان ما تهاوت الحركة في الشام أيضاً سنة 1273م.
ينظر ويراجع :كتاب فرقة الحشاشين لبرنارد لويس ،حيث أشبع الموضوع بحثاً وتفصيالً ،يقع الكتاب في  170صفحة
وت ُرجم الكتاب بترجمتين :األولى ترجمة المقدم الركن الياس فرحات ،دار البيضاء ،بيروت – لبنان ،والثانية :تعريب
محمد العزب موسى ،الناشر :مكتبة مدبولي ،الطبعة الثانية ،القاهرة .2006
[[[  -الراديكالية (الجذرية) أو األصولية هي تعريب للكلمة اإلنجليزية (باإلنجليزية )Radicalism :وأصلها كلمة
" "Radicalينبع من الكلمة الالتينية  Radixوتقابلها باللغة العربية بحسب المعنى الحرفي للكلمة (أصل) أو (جذر)
ويقصد بها عموماً التوجه الصلب والمتطرف والهادف للتغيير الجذري للواقع السياسي أو التكلم على وفق ذلك
متصلب في موضوع المعتقد السياسي).
مذهب
(كل
الواقع ،وتوصف بأنَّها ُّ
ٍ
ٌ
ينظر :موقع وكيبيديا الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
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ٍ
غامض مستو ٍر قد
غائب
إمام
ٍ
املستقبل وزعيم الدعوة اإلسامعيلية ،إذ كان تحويل الوالء إىل ٍ
كإمام
ألهب شعور اإلسامعيليني وحامسهم وتوىل الحسن الصباح قيادتهم وحث هممهم
ٍ
[[[
أو كممثلٍ لإلمام.
وكتب املسترشق توماس أرنولد يف كتابه الدعوة إىل اإلسالم ،بقوله أن زيدا ً بن عيل (ابن
الحسني بن عيل بن أيب طالب) ادعى املهدوية(( :زيد بن عيل حفيد الحسني ،كام هو أحد
ٍ
محمد ،وقد ادعى يف عهد الخليفة هشام أنه اإلمام املهدي ،وأشعل نار
أحفاد عيل ابن عم
الثورة بني حزب الشيعة ،ولكنه ُه ِز َم وقُ ِت َل سنة 122هـ))[[[ مع أ َّن زي َد بن عيل مل ي َّد ِع بنفسه
حل.
اإلمامة هذا ما أكد عليه أصحاب املِلل وال ِن َ
وا َّدعى بعض النزاريني – إحدى الفرق اإلسامعيلية – عندما كان نزار اإلمام الرشعي بعد
املستنرص الخليفة الفاطمي الذي كان يحكم القاهرة وهو إمام ذلك الزمان والرئيس الروحي
للمذهب اإلسامعييل ،فعندما قتل نزار يف السجن يف اإلسكندرية ،ادعوا أن نزارا ً مل ميت
[[[
ٍ
متخف وسيعود بصفة املهدي.
فعالً وأنَّه
املسترشق جفري يف كتابه (أصول التشيع اإلسالمي وتطوره املبكر) ذكر فيه أ َّن
((املجموعة األوىل الغالة ذابت يف الكيسانية أتباع محمد بن الحنفية وهم يعتقدون
مبهدويته ومن ث َم اتبعوا ابنه أبا هاشم عبد الله)) [[[.هذه الفئة التي غالت يف معتقداتها
و َع َزتْ إىل محمد بن الحنفية اإلحاطة باملعرفة العظمى وبجميع العلوم ،وأ َّن أخويه الحسن
والحسني قد عهدا إليه بالعلم الحقيقي يف التأويل والباطن ،وذلك من منطلق اعتقادهم

يل يف تفسري الرشيعة اإللهية ،وهذا ما مييزهم عن الشيعة املعتدلني.
بتفوق اإلمام ع ٍّ

[[[

[[[  -ظ :لويس ،برنارد ،كتاب فرقة الحشاشين :ص.82
[[[  -أرنولد ،توماس ،الدعوة إلى اإلسالم :ص.286
[[[  -ظ :لويس ،برنارد ،كتاب فرقة الحشاشين :ص.66
[[[  -جفري  ،S.H.Mأصول التشيع اإلسالمي وتطوره المبكر :ص.391
وممن كتب عن مدعي المهدوية و(محمد بن الحنفية) المستشرق كولن تيرنر ،في كتابه :التشيع والتحول في العصر
الصفوي ،في الفصل الخامس منه ،ضمن عنوان :التطور التاريخي لعقيدة الرجعة :ص.351
[[[  -ظ :فلوتن ،فان ،السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات (المهدية) في ظل خالفة بني أمية ،ص.80
وكان فلوتن أكثر تفصيالً عن مدعي المهدوية في الكتاب نفسه ،ضمن عنوانٍ  :المهديون من غير أهل البيت .ص.134 - 131
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كذلك املسترشق برنارد لويس عندما يعزو مجيء تسمية املهدي باملعنى الخاليص من
((مبدأ استعاملها باملعنى (املسيحي) فقد ظهر –بال جدا ٍل  -يف ثورة املختار سنة 66ه الذي
ادعى أن محمد بن الحنفية –أحد أبناء عيلٍّ من أ ٍّم حنفي ٍة  -هو املهدي املنتظر  ...كانت الكوفة
حينام بدأ املختار ثورته فيها ،كانت مرتعاً مدهشاً لحركات مختلفة العنارص ،مصطبغ ٍة بفكرة
ظهور املسيح  ...ومل يجد املختار رجالً يف س ٍّن موافق ٍة من ساللة فاطمة فاختار محمد بن
الحنفية ليكون إمامه املهدي ،وجعله أسمى ممثِّلٍ للحكومة اإللهية عىل األرض  ...وادعى
ري من أتباعه أن محمدا ً مل ميت ح ّقاً ،لكنه يف غيبة وسيعود يوماً  ...ومن هنا ظهرت ألول
كث ٌ
مستقال
ً
مر ٍة عقيدة الغيبة والرجعة املهديتني)) [[[،وانتظار رجعة اإلمام الغائب ميكن أن يظهر

عن االستشهاد كام يدل عىل ذلك القول بغيبة املهدي محمد بن الحنفية.

[[[

أقول :قد يكون نُسبت الدعوة املهدوية ملحمد بن الحنفية ،ألن املختار يف مراسالته
السال ُم) ،كان يُلَقِّب اب َن الحنفية
الرسية عندما أراد أن يثور لألخذ بثأر اإلمام الحسني ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
باسمٍ حريكٍّ متفقٍ بينهام (املهدي) كام ذكر فلهاوزن ،وهو ينقل نصوصاً من تاريخ الطربي،
إذ ((قام املختار يدعو باسم محمد بن الحنفية ،ويسميه (املهدي)  ...وادعى املختار أنه
(أمينه) و(وزيره) .فشك نف ٌر من الشيعة يف صحة هذه الدعوى  ...وأخريا ً وصله [أي وصل
كتاب يطلب فيه ابن الحنفية نفسه منه أن يعرتف
كتاب إىل أحد الذين شكوا باملختار]
ٌ
باملختار بن أيب عبيد .ولكنه تضايق [الشخص الشاك] من كون ابن الحنفية يُلَقِّب نفسه يف
هذا الكتاب بلقب (املهدي)) [[[.وقد أُ ِخ َذ عىل املختار ((إنَّه استعان بالتنبؤ للوصول إىل
يل هو (محمد بن الحنفية) مل يشأ أن يُعلم عن
الحكم  ...هو أن تسرت وراء شب ٍ
ح وناطو ٍر خيا ٍّ
أمره شيئاً ،ولكن الظروف يف ذلك الحني مل تسمح له –بوصفه مسلامً وشيع ّياً  -أن يظهر
باسمه الخاص ،بل كان عليه أن يخلق لنفسه مركز (أمني) للمهدي املسترت)) [[[.إذًا هو مل
ي َّد ِع املهدوية لنفسه.
[[[  -لويس ،برنارد ،أصول اإلسماعيلية والفاطمية والقرمطية :ص.62 - 61
وينظر :وات ،مونتكمري ،اإلسالم واندماج المجتمع :ص.133 - 130
[[[  -ظ :شتروثمان ،رودولف ،دائرة المعارف اإلسالمية :المجلد الرابع عشر ،ص .61مادة (الشيعة) .وينظر:
ص ،62ص.64
[[[  -فلهاوزن ،يليوس ،أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر اإلسالم الخوارج والشيعة :ص.206 - 204
[[[  -المصدر نفسه :ص.236
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وحول مدعي املهدوية كتب دوغالس كرو ،Douglas K - crow ،املسترشق األمرييك،
تحت عنوان( :ابن الحنفية ،اليسوع والقرآن) حيث كان رأي الكيسانية ((بأ َّن (محمد بن
الحنفية) قد اختفى عن األنظار وأنَّه يعيش ويطعم مبعجز ٍة يف ظروف شب ِه فردوسي ٍة عىل
جبل رضوى ،يغذى باملاء والعسل ،وأنَّه سوف يظهر كمهدي  ...وهذه [الدعوى] قد
دحضها أو كذّبها املذهب االثني عرشي يف الحقب املتأخرة))[[[ وقد ذكر محاور ٌة جرت
[[[
بهذا الخصوص ،تبني دحض اإلمامية وتكذيبهم لهذا اليشء.
وقد عزا املسترشق دومينيك أورفوا ،يف كتابه تاريخ الفكر العريب واإلسالمي ،إىل دور
الوعي والتعلق بأحاديث النبي التي ال تزال املادة الغضة الطرية ومل تفس ْد ،مام يفتح الشهية
رس وسهول ٍة ،فـ ((بعد ثورة املختار ،م ّر أكرثُ من
–إن جا َز التعبري  -عىل ادعاء املهدوية بي ٍ
ٍ
بحث ضمن كتاب
[[[  -كرو ،دوغالس  ،Douglas K - crowمقتل الحسين بن علي واآلراء المبكرة لإلمامة ،ورق ُة
حفرياتٌ استشراقي ٌة – إعادة قراءة التشيع في العراق ،لنخبة من المستشرقين :ص.189

[[[  -ظ :كرو ،دوغالس ،مقتل الحسين بن علي واآلراء المبكرة لإلمامة ،ورقة بحث ضمن كتاب حفريات استشراقية
– إعادة قراءة التشيع في العراق ،لنخبة من المستشرقين :ص .191 - 189حيث قال(( :ونذكر إحدى الروايات عن
كيساني هو حيان السراج وجعفر الصادق ،الذي وجه سؤاالً إلى حيان بشأن ما كان أصحابه يقولون
مناقش ٍة جرت بين
ٍّ
بخصوص ابن الحنفية؟
حي يرزق.
حيان :يقولون :إنه ّ
الصادق :أخبرني أبي أنه كان من بين أولئك الذين كان حاضرا ً أثناء مرضه ،وهو الذي أغمض عينيه (عند موته) وهو
الذي وضعه في قبره ...
حيان :يا أبا عبد الله ،محمد بن الحنفية يشبه بالمسيح ابن مريم  Maryفي أمته ،وإ َّن أمره سيظهر (شبه له أمر وهو
يموت) أمام الناس (شبه أمره للناس).
الصادق :هل شبّه أمره أو ظهر أمره (شبه أمره للناس) إلى أصدقائه أو إلى أعدائه (شبه أمره على أوليائه أو على
أعدائه)؟
حيان :األحرى إلى أعدائه.
الصادق :هل أنت تزعم أ َّن أبا جعفر محمد بن علي الباقر هو عدو عمه من أبيه محمد بن الحنفية؟
حيان :كال.
الصادق :يا حيان أنت وأصحابك يحجبون أو يصدون عن آيات الله الرحيم الكريم ،الذي قال ع ّز من قائلٍ (سوف
نكافئ أو نجازي أولئك الذين صدّوا أو صرفوا عن آياتنا ش ّر العقاب بما كانوا يصدّون) يقصد المستشرق اآلية 157
جآ َءكُم بَ ِّي َن ٌة ِّمن َّربِّكُم َو ُهدًى َو َرح َمةٌۚ فَ َمن
ٰب لَ ُك َّنا أَهد ٰ
َى ِمن ُهمۚ فَقَد َ
من سورة األنعام ﴿أَو تَقُولُوا ْ لَو أَنَّا أُنز َِل َعلَي َنا ٱل ِكتَ ُ
َاب ِب َما كَانُوا ْ يَ ِ
َف َعن َها َس َنجزِي ٱل َِّذي َن يَ ِ
َّب ِبَٔايَ ِ
صد َ
صدفُونَ﴾ .انتهى.
صدفُو َن َعن َءايَٰ ِت َنا ُس ٓو َء ٱل َعذ ِ
ٰت ٱللَّ ِه َو َ
أَظلَ ُم ِم َّمن كَذ َ
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ح ،يف املقابل ظهرت حركاتٌ خالصيةٌ .فقد أعلنت مجموع ٌة
نصف قرنٍ من غري متر ٍد مسل ٍ
محبط ٌة الختفاء إمامها بأنَّه (مستو ٌر) مؤقتاً فحسب :اختبأ يف جبلٍ وسيعود يف الوقت
املناسب! وقد لعب الدور األسايس يف هذه العملية أعضاء طبقة املحدثني الجديدة ،ممن
[[[
نالوا االحرتام بوصفهم حافظي أقوال النبي)).
وإشار ًة إىل تأثر املهدوية بالخالص املسيحي ،أو تشبيهها به ،وهذا التأثرجاء مبكرا ًمتمثالً بابن
الحنفية،فعندما((اختصاالثناعرشيةبقبولفكرةاالختفاءاملؤقتلإلماماألخريالذييضمنرجوعه

املنتظر انتصار الحق عىل الباطل والعدل عىل الجور ،ظهر هذا امليل املسيحاين مبكرا ً ،منذ العرص
[[[
األموي فيام يبدو ،عند أصحاب محمد بن الحنفية)).
وبنفس الخالص املسيحاين كذلك ممن ادعى املهدوية عندما تحولت إيران إىل املذهب
الشيعي((ادعىالشاهإسامعيلأنهمنتجلياتالله،وأنَّهناراإلمامالغائباإللهية،وأنَّهاملهدي.أطلق
عىل نفسه لقب ظل الله عىل األرض ،حاذياً حذو أباطرة الفرس وأكارستهم)) [[[.ويف ختام نقل هذه
اآلراء نجد أن املسترشقني يف تحليلهم يستندون عىلجانبني:
متفق عليها بني فرق
محاولة ربط الفرق الغالية واملنشقة وإثبات اعتقاداتهم ،كأنها
ٌ
الشيعة ،وكام نقل برنارد لويس عن الحشاشني وغريه عن الكيسانية.
واإلمامية وهي أكرب ال ِف َرق ،وهي الفرقة التي جمعت بني الرواية والعقل وأخذت عن
أمئة أهل البيت عليهم السالم حقائق هذه العقائد ،أكّدوا اإلمامية عىل أن هذه ال ِف َرق مثل
اإلسامعيلية الحشاشني وغريها ،ال متثل العقيدة الصحيحة التي استقر عليها التشيع اإلمامي،
بينام املسترشقون يحاولون اإلساءة إىل التاريخ وتشويهه كل ّياً.

أ َّن الخلفية العلمية للمسترشقني حتى لو َسلِ َمت ن َّيتُهم فإنَّهم ال يعرفون معرفة دقيقة بعقائد
اإلسالم وغلب عليهم أن أكرث عقائد اإلسالم مأخوذ ٌة من املسيحية أو األديان األخرى.
تعقيب يجدر التوقف عنده ،وهو أن ظروف األمة وظهور التتار واضطراب األحداث
وهنا
ٌ
ريا من املسلمني عىل التشبث مبفاهي َم وعقائ َد متنحهم شعورا ً باألمل
وظهور الفنت ،ش َّ
جع كث ً

[[[  -أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.85

[[[  -دومينيك وجانين سورديل ،الحضارة اإلسالمية في عصرها الذهبي :ج ،1ص.135
[[[  -البيدس ،أيرا ،تاريخ المجتمعات اإلسالمية :ج ،1ص.420
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والطأمنينة أمام هذه التحديات واالنحرافات واستبداد السالطني وضعف الوازع الديني ،كل
ذلك قد –وقد هنا تفيد التقليل  -يدفع إىل تبني بعض العقائد الخاطئة والتي ال تستند إىل دليلٍ
لباس الخرافة واألسطورة؛
رشعي موثَّقٍ  ،ويكرث أدعياء الدين والدجالون الذين يُلبِسون الدين َ
ٍّ
ولذلك نحن ال ننكر أن قراءة املسترشقني قد يكون فيها بعض االستدالالت العقلية ،لكن
ارتباط هؤالء باملنظومة الفكرية الغربية ال يوفر لهم قدرة عىل الحيادية والعلمية ،وينساقون
وراء بعض األخبار الضعيفة ،فيبنوا عليها آراءهم التي تجمع بني الغثّ والسمني ،والصحيح
والسقيم ،وقد ت ُنقل صور ٌة مشوهةٌ ،يُراد أ ْن ت ُس ِّو َق عن اإلسالم وبعض الفرق اإلسالمية ،لتأكيد

تأثر اإلسالم بالفرق املسيحية واليهودية واألديان القدمية السابقة عليه ،ويجب التأكيد هنا
مفهوم
تعب عن
ٍ
أ َّن الدراسات العلمية املحايدة واملنصفة تؤكد عىل أن العقيدة املهدويةِّ ،
تحتاج إليه األمة يف كل عرصٍ ،بل اإلنسانية أجمع.

المبحث الثالث
المستشرقون واالسماعيلية

3

[[[

كان من املفرتض أ ْن يكون هذا املطلب ُمدرجاً تحت عنوان (مدعو املهدوية) السابق،
أل َّن اإلسامعيلية ا َّدعوا اإلمامة املهدوية والغيبة ومن ث َ َّم العودة إلسامعيل بن اإلمام الصادق
السال ُم) ،ولكن لكرثة ما كتب املسترشقون عن هذا املوضوع ،صار من الصحيح أ ْن
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
خاص به.
مطلب
ينعقد
ٌّ
ٌ

بإسهاب طويلٍ  ،عن اإلسامعيلية يف كتابه (الدعوة
كتب املسترشق توماس أرنولد
ٍ
إىل اإلسالم) قائالً :وقد بدأت يف فارس حول أواسط القرن الثامن عرش امليالدي حرك ٌة
إلسالمية ،وهي ظهور طائفة ا ِ
تثري االهتامم يف تاريخ الدعوة ا ِ
إلسامعيلية ،والذي يسرتعي
[[[  -اإلسماعيلية :إحدى فرق الشيعة وثاني أكبرها بعد االثنى عشرية .يشترك اإلسماعيلية مع االثني عشرية في
فريق
مفهوم اإلمامة ،إال أ َّن االنشقاق وقع بينهم وبين باقي الشيعة بعد موت اإلمام السادس جعفر الصادق ،إذ رأى ٌ
فريق آخر أن اإلمام هو أخوه موسى الكاظم لثبوت
من الشيعة آنذاك أن اإلمامة في ابنه األكبر إسماعيل ،بينما رأى ٌ
موت إسماعيل في حياة أبيه وشهادة الناس ذلك.
نصاً عليه باتفاق من أوالده
ويسمون الواقفة وقفوا على إمامة اسماعيل قالوا :إ َّن اإلمام بعد جعفر الصادق :إسماعيل ّ
إال أنَّهم اختلفوا في موته في حال أبيه ،فمنهم من قال :لم يمت إال أ َّن جعفر الصادق أظهر موته تقي ًة من خلفاء بني
العباس وأنَّه عقد محضرا ً وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة .وزعموا أن إسماعيل ال يموت حتى يملك األرض
يقوم بأمر الناس وأنَّه هو القائم .ثم منهم من وقف على محمد ابن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته.
ومنهم من ساق اإلمامة في المستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية .وإنَّما مذهب هذه
الفرقة :الوقف على إسماعيل بن جعفر أو محمد بن إسماعيل.
قالوا :وبعد إسماعيل محمد بن إسماعيل السابع التام وإنَّما تم دور السبعة به ثم ابتدأ منه باألئمة المستورين الذين
حي قائمٍ  :إما ظاهر
كانوا يسيرون في البالد سرا ً ،ويظهرون الدعاة جهرا ً ،وقالوا :لن تخلو األرض قط من إمامٍ ٍّ
مكشوف وإما باطن مستور .فإذا كان اإلمام ظاهرا ً جاز أن يكون حجته مستورا ً .وإذا كان اإلمام مستورا ً فال بد أن يكون
حجته ودعاته ظاهرينُ .سموا بالسبعية إذ قالوا :إ َّن األمة تدور أحكامهم على سبعة :كأيام األسبوع والسموات السبع
والكواكب السبعة والنقباء تدور أحكامهم على إثني عشر .وأشهر ألقابهم الباطنية وإنَّما لزمهم هذا اللقب إليمانهم
بأ َّن لكل ظاه ٍر باطناً ولكل تنزيلٍ تأويالً.
ينظر :النوبختي ،أبو محمد الحسن بن موسى ،فرق الشيعة .76 - 68 :وينظر :الشهرستاني ،الملل والنحل :ج،1
ص .168 - 167والصفحات.192 - 191 :
ينظر :موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة – شبكة األنترنت.
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اهتاممنا ح ّقاً هو ذلك النظام املدهش من حيث دقة النظر يف الطبيعة ا ِ
إلنسانية واملهارة
[[[
كل عىل حسب قدرته وميوله.
التامة يف تلقني مبادئ هذا املذهب للناسٌّ ،
وخصص هاينس هامل كتاباً بعنوان (الفاطميون وتقاليدهم يف التعليم) يخص مناهجهم
يف الدعوة ملذهبهم ،إذ عمل أمئتهم عىل نرش (العلم) و(الحكمة) عن طريق دعاتهم ،الذين
كانوا يدعون الناس التباع اإلمام الحق ،وأهم تعليم وما يدعون إليه منذ البدايات األوىل،
كان الدعاة يرتحلون يف طول البالد وعرضها يف سبيل نرش البشائر بقرب ظهور املهدي.
[[[
ِ
وأخذ العهد لإلمام املهدي ،الذي مل يكن قد تم اإلفصاح عن اسمه بعد.
والدعو ِة
كتاب آخ ُر بعنوان( :إمرباطورية املهدي وصعود الفاطميني) إذ ((كان املحرك
وكذلك له
ٌ
الرئيس لهذا االنتشار الواسع يعود إىل فكرة املهدي أو القائم ،وهو السابع واألخري محمد
يوم ما وميأل األرض عدالً وخريا ً
بن إسامعيل ،الغائب أو املسترت مؤقتاً والذي سيعود يف ٍ
كام هي مملوءة اآلن ظلامً وجورا ً .هذه الشخصية للمخلص املنتظر))[[[ كانت تكمن فيها
القوة التفجريية الحقيقية للرسالة اإلسامعيلية .والتي اتخذت من عقيدة املهدي املنتظر
[[[
ِسم ًة متميز ًة كل ّياً للدعاية باسمها.
وقد استطاع هؤالء الدعاة أ ْن يأرسوا العامة مبا كانوا يقومون به من األعامل الخارقة
ٍ
كمعجزات ،وأ ْن يجذبوا جميع الطبقات إِىل رئيس الدعوة
للأملوف التي كانت يف أعينهم
ا ِ
إلسامعيلية ،وكانوا يتظاهرون لألتقياء بالتقوى والتحمس الديني ،ويظهرون للزهاد املثل
جلُون للصوفيني ما غمض عليهم من التعاليم
األعىل للفضيلة والحامس الديني ،ويُ ْ
املعروفة(( [[[،ومن ث َ َّم أخذ هؤالء وأولئك يوحون ِإىل املتشوقني بظهور ٍ
منقذ يصلح األديان

[[[  -ظ :أرنولد ،توماس ،الدعوة إلى اإلسالم :ص.183

[[[  -ظ :هالم ،هاينس ،الفاطميون وتقاليهم في التعليم :ص.46 - 38
[[[  -هالم ،هاينس ،إمبراطورية المهدي وصعود الفاطميين :ص.9
وخصص أيضاً المستشرق ميرسيا إلياد ،جز ًءا من كتابه (تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية) عن اإلسماعيلية ،تحت
عنوان :اإلسماعيلية ،وتمجيد اإلمام ،البعث الكبير ،المهدي .ينظر :ص.137 - 135
وكذلك عن هذا الموضوع خصص المستشرق الروسي بندلي الجوزي ،فصالً بعنوان( :اإلسماعيلية) في كتابه :من
تاريخ الحركات الفكرية في اإلسالم ،ينظر :ص.123 - 95
[[[  -ظ :هالم ،هاينس ،إمبراطورية المهدي وصعود الفاطميين :ص.9
[[[  -ظ :أرنولد ،توماس ،الدعوة إلى اإلسالم :ص.184 - 183
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العديدة السائدة يف ذلك الحني فأعلنوا للمسلمني قرب ظهور املهدي املنتظر ،ولليهود
ظهور املسيح ،وللنصارى الْ ُم َع ِّزي .بَ ْي َد أنهم لقّنوهم أ َّن ما يطمح إِليه كل فرد ال ميكن
أن يتحقق إال برجعة عيلٍّ املنقذ األكرب وكان عىل الداعي ا ِ
إلسامعييل ،أ ْن يظهر مبظهر
يل) وأوالده ،ويجاهر
املتحمس لجميع العقائد الشيعية ،ويثري قسوة السنيني وظلمهم لـ (ع ٍّ
[[[
بالح ّ
ط من شأن الخلفاء السنيني)).
وهذه الرؤية تؤكد منهج املسترشقني يف الرتكيز عىل إثارة مشاعر الكراهية بني طوائف

الس ّنة –بحسب ادعائهم  -وكذلك هذا
املسلمني ،عن طريق الرتكيز عىل إثارة موضوع قسوة ُّ
االتجاه يؤكد عىل أ َّن املسترشقني متفقون عىل أ َّن اإلسالم يف معظم تعاليمه وعقائده متأثر
بالديانات السابقة له من اليهودية واملسيحية ،ويُشعر كالم املسترشقني إىل عدم حياديتهم
ٍ
وأحكام سطحي ٍة ،وقد درسوا هذه العقائد
تفسريات ُم ْسبق ٍة
وموضوعيتهم واعتامدهم عىل
ٍ
وتفاصيل الدعوة اإلسامعيلية لهذه األسباب.
فإذا ما م َّهد اإلسامعييل السبيل عىل هذا النحو ،وجب عليه أن ينتقل عىل وفق ما
تتطلبه مبادئ الطائفة ا ِ
إلسامعيلية العميقة يف التأويل .وإِذا ما خاطب اليهودي أظهر احتقاره
للنصارى واملسلمني ،ووافق املدعو يف تطلعه إىل قرب ظهور املسيح املنتظر ،ولكنه
يتدرج معه يف الحديث حتى يعتقد أ َّن هذا املسيح ال ميكن أن يكون سوى عيل بن أىب
طالب ،وهو املهدي األكرب عند طائفة اإلسامعيلية .كام يجب عليه أيضاً أن يشري يف
ٍ
وحرص إِىل أ ّن املسيحيني قد أساؤوا نوعاً ما تأويل نظرية املسيح املنتظر (الربقليط)
حذ ٍر
 ،Paracleteوأ َّن هذا املسيح املنتظر ال يوجد إال يف شخص عيل بن أيب طالب .ومن ث َم
ٍ
واحد جعلهم ينتظرون قرب ظهور ا ِ
إلمام املهدي(( [[[.وإ َّن إسامعيل
جمع الناس تحت لوا ٍء
غاب ،مخلِّفاً الشيعة اإلسامعيلية ،فكذلك املهدي غادر األرض والبرش ليقودهم عىل وج ٍه

وكذلك ممن تطرق لموضوع مدعي المهدوية واإلسماعيلية الذين ادعوا إلسماعيل المهدوية ،المستشرق دومينيك
سورديل ،في كتابه( :اإلسالم ،العقيدة السياسة ،الحضارة) ضمن فصل تحت عنوان :الحركة الشيعية ،ص.108 - 105
وممن كتب عن اإلسماعيلية وادعاء المهدوية من قبل الفرقة اإلسماعيلية ،المستشرق جولد تسيهر في كتابه العقيدة
والشريعة في اإلسالم :ص.222 - 212
[[[  -أرنولد ،توماس ،الدعوة إلى اإلسالم :ص.184
[[[  -المصدر نفسه :ص.184
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أفضل تاركاً وراءه الشيعة االثني عرشية)) [[[،وما مييزهم جوهرياً عن االثني عرشية تسميتهم
َ
بالس ْبعية ،لوقوفهم عىل سلسلة األمئة الظاهرين عند اإلمام السابع إسامعيل وع ُّدوه املهدي
َ
[[[
املحتجب.
وكذلك املسترشق برنارد لويس بحث وكتب كثريا ً عن اإلسامعيلية :بأنَّها شكلت مذهباً
ٍ
ومتاسك وتفوقت عىل جميع الفرق املنافسة لها ،يف عام 909م
وعملت برسي ٍة وتنظيمٍ

أصبح اإلسامعيليون أقوياء لدرجة أ َّن اإلمام املستور ظهر وأعلن نفسه خليفة يف شامل
أفريقيا واتخذ لقب املهدي ،وبهذا أنشأ دول ًة وراثي ًة ُعرفت بالفاطمية يف إشار ٍة إىل تحدر

الخلفاء من نسل فاطمة ابنة النبي محمد(( [[[.ففي هذا القرن العارش امليالدي ق َّدم أحد
الوعاظ اإلسامعيليني نفسه ويدعى عبيد الله ،عىل أنَّه من نسل فاطمة بنت النبي محمد
ووريث إسامعيل بن جعفر الصادق  ...بأنَّه املهدي املوعود وأسس سنة  909ميالدية
الس ّنية العباسية)) [[[.ولقَّب عبيد لله الفاطمي نفسه بأمري املؤمنني
خالف ًة منشق ًة عن الخالفة ُّ
[[[
بعد أ ْن كان مكتفياً بلقب املهدي ،وأمر ببناء املهدية ليتخذها تختًا وموطناً.
ويف عام 969م احتلت القوات الفاطمية وادي النيل وبنى القادة الفاطميون  -اإلسامعيليون
 مدين ًة جديد ًة سميت القاهرة وأصبحت عاصمة إلمرباطوريتهم ،وأصبح جامع األزهرمركزا ً دينيّاً وعلميّاً ملذهبهم .لكن شيئاً فشيئاً فشل الفاطميون واستمرت الخالفة العباسية،
من ج ّراء االنشقاق الديني والغزو األجنبي واالنحراف السيايس والنزاعات الداخلية ،وواجه
[[[  -تويال ،فرانسوا ،كتاب الشيعة في العالم :ص.39
وينظر :فلهاوزن ،يليوس ،أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر اإلسالم الخوارج والشيعة :مقدمة الكتاب:
صفحة حرف (يا).
[[[  -دومينيك وجانين سورديل ،الحضارة اإلسالمية في عصرها الذهبي :ج ،1ص .140وللمزيد ع ّما كتبه هذان
المستشرقان عن اإلسماعيلية وارتباط فرقتهم بالمهدوية ،يراجع المصدر نفسه :الصفحات .143 - 139
[[[  -ظ :لويس ،برنارد ،كتاب فرقة الحشاشين :الصفحات .52 - 5

[[[  -فودانو ،مكسيم –  ،Maxime Vaudanoالمسلمون الشيعة العرب هم أصل التشيع ،بحثٌ أو ٌ
مقال ضمن كتاب
(المسألة الشيعية – رؤي ٌة فرنسيةٌ) من إعداد وتحرير وترجمة د .جواد بشارة :ص .169وللمزيد مراجعة المقال في نفس
الكتاب ضمن عنوان عريض( :اإلسماعيليين والفاطميين والنزاريين) :ص.170 - 165
ض َّم الكتاب مجموع ًة من المقاالت المترجمة لعد ٍد من المستشرقين والباحثين ،منهم :هنري كوربان ،يان ربشارد،
بيير جون لويزار ،انطوان صفير ،مكسيم فودانو ،بيير مارتان ...وغيرهم.
[[[  -سيديو ،لويس ،خالصة تاريخ العرب :ص.155
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ٍ
صعوبات يف أوج انتصاره وذلك يف أثناء فتح مرص ،وحدث
الخليفة الفاطمي الرابع امل ُع ّز
ٌ
انشقاق آخ ُر أيضاً بعد اختفاء الخليفة الفاطمي السادس الحاكم بأمر الله عام 1021م يف
ٍ
ظروف غامض ٍة ،فقد كانت مجموع ٌة من املؤمنني به تعتقد أ َّن الحاكم بأمر الله مل ميت وأنَّه
استرت وسيعود .وأثناء املدة الطويلة لحكم الخليفة الفاطمي الثامن ،املستنرص (1036م
ري ،وبعد موته
– 1094م) وصلت اإلمرباطورية الفاطمية إىل ذروتها ثم تبع ذلك انحدا ٌر كب ٌ
متزقت الدعوة اإلسامعيلية وشهدت انشقاقاً داخل ّياً كبريا ً .ويف عام 1094م حدثت تغيرياتٌ
طفيف ٌة يف شؤون الدولة وتويف الخليفة املستنرص ،كان هناك نزار يف جانب وهو االبن

شاب وتم اختيار املستعيل
جانب آخ َر كان هناك املستعيل وهو
األكرب للمستنرص ويف
ٍ
ٌّ
انقسام كبريٍ يف املذهب اإلسامعييل ،وبذلك تكرس الخالف
خليف ًة وأدى هذا األمر إىل
ٍ
وقطع االسامعيليون عالقاتهم مع النظام الجديد يف القاهرة ،ويف عام 1130م بعد مقتل ابن
املستعيل عىل يد أتباع النزارية رفض هؤالء االعرتاف بالخليفة الجديد وتبنوا االعتقاد القائل
بأ َّن ابناً صغريا ً مفقودا ً لألمري يدعى الطيب هو اإلمام املستور واملنتظر ولن يكون هناك أمئ ٌة
من بعده .عام 1171م وعندما مات آخر الخلفاء الفاطميني يف قرصه ،أصبح القائد الكردي
صالح الدين األيويب سيد مرص الحقيقي ،وهكذا أُلغيت رسم ّياً الخالفة الفاطمية وجمعت
كوم ثم أُحرقت ،وما يزالون حتى اليوم يف اليمن والهند
الكتب اإلسامعيلية (املهرطقة) يف ٍ
حيث يُعرفون (بالبهرة) ويطلق عىل عقيدتهم اإلسامعيلية اسم (الدعوة القدمية) .يف القرن
الحادي عرش ضَ ُع َف العامل اإلسالمي بعد تعرضه لسلسل ٍة من الغزوات أهمها من السالجقة
طرائق أخرى
األتراك ،ومل يعد أمام املفكرين الدينيني املتشددين تحدياتٌ كبريةٌ ،لكن هناك
ُ
للهجوم رأى فيها اإلسامعيليون أسلوباً مغرياً للثورة ضد السالجقة بعد فشل الدعوة القدمية
عبقري هو
وهذا ما أظهر الحاجة إىل طريق ٍة جديد ٍة وإىل (دعو ٍة جديد ٍة) وقد ابتكرها ثائ ٌر
ٌّ
(الحسن الصباح) .وانبثقت فرقة الحشاشني.

[[[[[[ʮ

وكتب املسترشق دومينيك أورفوا كتابه يف تاريخ الفكر العريب واإلسالمي ،يف فصلٍ
[[[  -ظ :لويس ،برنارد ،كتاب فرقة الحشاشين :الصفحات .52 - 5
وكذلك أفر َد المستشرق مونتكمري وات ،فصالً عن ذات الموضوع في كتابه :الفلسفة وعلم الكالم اإلسالمي ،ضمن
عنوان (اإلسماعيلية) ينظر :ص.220 - 215
وإال فتاريخ اإلسماعلية
[[[  -كان هذا موجزا ً سريعاً عن اإلسماعيلية ،وكيف انبثقت عنها ما يُعرف بفرقة الحشاشينّ ،
حافل باألحداث واألسماء واألشخاص واألماكن والعقائد.
ٌ
طويل
ٌ
خ
تاري ٌ
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تحت عنوان( :العرفانية اإلسامعيلية) عن اإلسامعيلية من جانب الصبغة العرفانية والباطنية،
ألبجديات عقائدهم يف عودة اإلمام السابع لديهم بعد غيابه ،وإ َّن أول مجيء لإلمام السابع
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه ] وهي الحقبة السادسة يف
قد أنهى الحقبة التي دشّ نها النبي محمد [ َّ
[[[
التاريخ الكوين ،فابتدأت حينذاك الحقبة السابعة ،حقبة أبطال الرشيعة.
ويرى املسترشق هرني ماسِّ يف كتابه (اإلسالم) الذي ضم ّنه عنواناً( :القرامطة
واإلسامعيلية) ،يرى أ َّن أساس بناء الفرقة اإلسامعيلية هي فكرة اإلمام املختبئ املستنبطة
[[[
من عقيدة املهدي املنتظر الشيعية ،واستُ ْع ِم َل عىل أنَّه وسيل ٌة لالشرتاكية والثيوقراطية،
وهاتان املنشودتان هام ضالتا الجامعتني الشيعيتني الرئيستني (اإلسامعيلية والقرامطة).

[[[

وكذلك بالنمطية نفسها كتبت املسترشقة األمريكية أيرا البيدس ،بأ َّن توجه اإلسامعيلية
ٍ [[[
ٍ
تغيريات عقائدي ٍة ،مذهبي ٍة ،كام إىل حرك ٍة سياسية،
املهدوي القوي أفىض إىل إحداث
و((قامت اإلسامعيلية باملزاوجة بني نو ٍع من املفهوم التاريخي الدوري للنبوة من جه ٍة وبني
[[[
النزعة املهدوية ،الخالصية املسيحانية األخروية من جه ٍة ثاني ٍة)).
لكن ما كتبه املسترشق (أنتوين نتنج) يف شأن اإلسامعيلية يف كتابه (العرب انتصاراتهم
وأمجاد اإلسالم) كان فيه يش ٌء من التج ّني واألخطاء املطبعية تأريخيّاً –إن صح التعبري
 عندما يقول(( :ولكن اسم إسامعيل كان كريهاً إىل غريهم من الشيعة بسبب ما زعموامن إدمانه الخمر ،ومن ث َ َّم وقع اختيارهم عىل أخيه األصغر (محمد املنتظر) ويشغل املركز
[[[  -ظ :أورفوا ،دومينيك ،تاريخ الفكر العربي واإلسالمي :ص.373 - 367

وينظر :عن اإلسماعيلية وتوجههم المهدوي ،البيدس ،أيرا م ،Ira M. Lapidus .في كتابها :تاريخ المجتمعات
اإلسالمية :ج ،1ص.201 - 297
[[[ -الث ُيقراطية( :باإلنجليزية )Theocracy :تعني حكم الكهنة أو الحكومة الدينية او الحكم الديني .تتكون كلمة
ثيوقراطية من كلمتين مدمجتين في اللغة اليونانية هما (ثيو) وتعني الدين و(قراط) وتعني الحكم وعليه فإ َّن الثيوقراطية
هي نظا ُم حكمٍ يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من اإلله ،حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين
الذين يعدُّون موجهين من اإلله أو يمتثلون لتعالي َم سماوي ٍة ،وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى األقل
يسود رأي الكهنوت عليها.
ينظر :موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة – شبكة األنترنت.
ماسي ،هنري ،كتاب اإلسالم :ص.210 - 200
[[[  -ظِّ :

[[[  -البيدس ،أيرا ،تاريخ المجتمعات اإلسالمية :ج ،1ص.201 - 197
[[[  -المصدر نفسه :ج ،1ص.200
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الثاين عرش يف سلسلة النسب العلوي ،ومن هنا عرفت الجامعة باسم االثني عرشية ...
يل ،قد كسب لنفسه يف عام
وكان املنتظر وهو آخر الباقني عىل قيد الحياة من ساللة ع ٍّ
 878م مركز الشهيد بسبب اختفائه  ...وملا كان الشيعة يع ُّدون أن األمئة ال يجوز عليهم
املوت ،لهذا أعلن اإلسامعيلية واالثنا عرشية عىل التوايل أ َّن إسامعيل الذي تويف سنة
كل منهام بأنَّه اإلمام الغائب أو
760م ،واملنتظر؛ هام يف (غيبة) أو (سرت) وكان يشار إىل ٍّ
[[[
(املستور) الذي سيعود يوماً إىل الظهور ويعيد الدين الصحيح ويغزو العامل)).
أوالً ،تأريخ ّياً مل يثبت ومل يذكر أح ٌد أ َّن إسامعيل ابن اإلمام جعفر الصادق ( َعلَ ّيْ ِہ
السال ُم) كان يرشب الخمر ،ومل يثبت ذلك ،بغض النظر عن أن اإلمامة املهدوية ادعاها أو
َّ
ادعيت له ،وهو بعي ٌد كل البُعد عن عملٍ
كل مسلمٍ  ،كيف
حرام كهذا يغضب الله تعاىل ،بنظر ِّ
ٍ
السال ُم) .حتى إ َّن املسترشق شرتومثان استدل
وإذا كان هو ربيب بيت اإلمام الصادق ( َعلَيّْ ِہ َّ
عىل ذلك عندما كتب عن اإلسامعيلية يف دائرة املعارف اإلسالمية تحت عنوان (السبعية)
إذ قال(( :ويظهر أن األدلة الزائفة التي جاؤوا بها إلثبات ذلك [إمامة إسامعيل] قد انطلت
عىل الناس ،حتى عىل خصومهم ،إىل درجة أن هؤالء وجدوا أنفسهم مضطرين يف رفضهم
إلمامة إسامعيل إىل الطعن يف شخصه ،فزعموا أ َّن أباه جعفرا ً بعد أ ْن َع ِه َد له بخالفته خلعه
منها لسوء سريته .ولكن هذا الطعن عىل إسامعيل ،وال س َّيام التشنيع عليه برشب الخمر،
[[[
الس ْبعية ))...
ميكن تعليله بأنَّه يف الحقيقة طعن عىل الشيعة َّ
وثانياً ،الخطأ الواضح والرصيح ،أ َّن (محمدا ً املنتظر) مل يكن أخاً إلسامعيل ابن اإلمام
السال ُم)
السال ُم) ،بل كان اب َن اإلمام الحادي عرش الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الصادق ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
من سلسلة األمئة االثني عرش.

[[[  -نتنج ،أنتوني ،العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم ،ص.217
وينظر :غارديه ،لويس ،في كتابه :أثر اإلسالم في العقلية العربية ،فقد كتب فصالً فيه بعنوان :اإلسماعيلية في مبادئها:
ص.235 - 228
[[[  -شتروثمان ،رودولف ،دائرة المعارف اإلسالمية :المجلد الحادي عشر ،ص ،245مادة (السبعية).
فقد كتب شتروثمان هذه المادة وتضمنت ادعاء اإلسماعيليىة للمهدوية ((فكانت هناك فرق ٌة تسمى المبارك ّية ،وقفت
أيضاً عند إمامة إسماعيل بحيث كان يعتبر عندهم أنه آخر األئمة وأنَّه المهدي .ولكن معظم الشيعة السبعية يسوقون
اإلمامة إلى ابنه محمد ،وهو الذي ُعرف باإلمام التام ولُقب بقائم الزمان)) .المصدر نفسه :ص .245وللمزيد مراجعة
المصدر نفسه :الصفحات .251 - 245
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وثالثاً ،وهو عادة املسترشقني التي تعودنا عليها ،بعدم اإلتيان بدليلٍ أو اإلحالة إىل
مصد ٍر للتأريخ الذي يسطرونه واملعلومات التي يكتبونها ،بأنَّه ال يوجد من يقول من الشيعة،
وال سيَّام اإلمامية ،عىل أ َّن األمئة ال يجوز عليهم املوت ،ألنَّهم سيجابهون بهذه اآلية القرآنية
﴿ك ُُّل نَفس َذائِ َق ُة ٱمل َ ِ
ج ُعونَ ﴾ [[[،حتى املهدي املنتظر الذي ينتظرونه ،عندما
وت ثُ َّم إِلَي َنا تُر َ
سيظهر ويؤدي املهمة املناطة به( ،ميأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلامً وجورا ً)
سيموت يف النهاية باألجل الحتمي الذي كتبه الله تعاىل له ،كام للخلق جميعاً ،ويكون يوم
القيامة.

وقد يكون تركيز املسترشقني عىل هذا املطلب والجانب من القضية املهدوية ،وهو
إدعاء ومدعو املهدوية ،هو لتسفيه هذه العقيدة عند معتنقيها من املسلمني وتشويشها
تأريخيّاً وعقائديّاً ،لجعل الصورة ضبابي ًة أكرثَ مام هي عليه.
أقول :إ َّن مجرد ادعاء اليشء ،ال يعني انتسابه حقيق ًة لذاك املدعي ،ويجب اإلشارة
إىل أ َّن هذا األمر  -ادعاء املهدوية  -ال يوهن وال يُضعف أبدا ً هذه العقيدة الحقة ،العقيدة
املهدوية لدى املسلمني ،أو يقلل من شأنها أو شأن أدلتها ،أل َّن مجرد ادعاء اليشء وانتحاله
وتقمصه ،ال يعني سلبه من األول صاحب الدعوة األصل وجعله عند اآلخر مدعي الكذب،
ٍ
شاهد عىل ذلك ادعاء مسيلمة الكذاب للنبوة ،مل يجعل منه نبيّاً ح ّقاً ومل يؤث ّر يف
وأقرب
ُ
يصيه ربّاً باملعنى ،ومل يهتز عرش الله تعاىل من
أصل النبوة ،وادعاء فرعون للربوبية ،مل
ّ
جراء ذلك االدعاء.

[[[  -العنكبوت.57 :

المبحث الرابع

4

والدة اإلمام المهدي المنتظر وغيبته

إ َّن الحديث عن الوالدة مرتب ٌ
ط غالباً بالغيبة ،وذلك ألنه بحسب ما يعتقد به الشيعة
السال ُم) يف الوقت نفسه
اإلمامية ،هو يف الوقت الذي ولد فيه اإلمام الحجة املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

ومحتجب عن الناس إال عىل الخواص من شيعة وأتباع والده اإلمام الحسن
مغيب
هو
ٌ
ٌ
السال ُم) –عىل ما سنقرأ بعد قليلٍ . -
العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
هذا املطلب قد يكون من أوضح مختصات الشيعة اإلمامية عن غريهم ،وال سيَّام يع ّد
أه ّم نقطة افرتاقٍ مع عموم املسلمني من أهل السنة والجامعة ،بل وحتى من فرق الشيعة
األخرى كاإلسامعيلية والزيدية ،لكون عموم املسلمني من أهل السنة والجامعة ،بحسب
املعطيات واألدلة املتوافرة لديهم يؤمنون بأ َّن املهدي املنتظر بع ُد غري مولو ٍد وليس موجودا ً
اآلن ،وأنَّه سوف يولد يف ما بعد عند أجلٍ غريِ مس ًّمى ،بخالف الشيعة اإلمامية الذين يعتقدون
بوالدته ويومها وقصة الوالدة ،ويقيمون عليها الدليل تل َو الدليل ويثبتونها بحسب األدلة التي
يسوقونها ،و ِم ْن ث َ َّم سوف يؤمنون بوجوده ما دام هو مولو ٌد ،وبغيبته بالتبع ،وانتظاره إىل أ ْن
يظهر آخر الزمان.
(غائب) لكنه مل ميت أبدا ً .فاالعتقاد اإلمامي
إذًا هو كام قرأ غارديه عقيدة اإلمامية بـ((أنَّه
ٌ
يؤمن ببقائه ح ّياً يف الخفاء ،ويأمل رجعته وينتظرها  ...والذي سيمأل األرض عدالً ،عند
الرجعة األلفية للمسيح ،قبل أ ْن تقوم القيامة .فغيابه وهو مي ّدد انتظار املخلصني ،إنَّ ا (مي ّدد)
إمام .وهكذا يظل (محمد املهدي)
يوم العامل األخري .أل ّن األمة ال ميكنها أن تعيش بال ٍ
حقيقي)) [[[.ويكمل غارديه ببعض تج ٍّن
ري منظورٍ ،لكنه حضو ٌر
ح ّياً وحارضا ً حضورا ً غ َ
ٌّ
معيٍ ،بقوله(( :وعبادته [محمد املهدي] ال تزال ح ّيةً ،ورمبا
استرشاقي ال يقف عند ح ٍّد َّ
ّ
أكرثَ حيوي ًة من عبادة فاطم َة وعيلٍّ والحسني)) [[[،لكن الجميع يعرف ويدرك أ ْن املسلمني
جميعاً باختالف مشاربهم ال يعبدون إال الله وحده ال رشيك له وال يحتاج أ ْن يقيم الفرد
[[[  -غارديه ،لويس ،أثر اإلسالم في العقلية العربية :ص.227
[[[  -المصدر نفسه :ص.227
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بعض املامرسات العبادية  -مهام
عىل مثل هذه األبجدية أدىن دليلٍ  ،وإ ْن يقصد املسترشق َ
بلغت تلك املامرسات  -التي يؤديها اإلمامية تجاه أمئتهم والتي لديهم املسوغات الرشعية
بأي حا ٍل من األحوال.
ألدائها  -ليس محل ذكرها هنا  -فهذا ال يصيِّ اإلمام إلهاً يُعبد ِّ
أي حال إذا أنكر املسترشقون عقيدة املسلمني يف األطروحة املهدوية جملةً،
عىل ِّ
واملهدي املنتظر أصالً ،بشتى أنواع اإلنكار والتسفيه ،فمن باب أوىل إنكار والدته وغيبته
وسفرائه ،وصوالً إىل انتظاره واإلميان بخروجه آخر الزمان .فـ((من املشكوك فيه كل الشك
أ َّن الحسن الخالص [الحسن العسكري] وهو اإلمام الحادي عرش ،قد خلَّف ولدا ً عىل

اإلطالق ملا مات عام ( 873م) .لكن سا َد بني الشيعة اإلمامية ،االعتقاد بوجود ابنٍ له هو
ٍ
محمد حجة الله الذي قيل أنه اختفى عىل نح ٍو غريِ
معروف وأنَّه سيظهر عىل صورة املهدي
وهكذا يصري األمئة اثني عرش وإ ْن كان الخالف مد ًة طويل ًة حول مسألة هي :هل كان مثة
أي
إما ٌم ثالث عرش؟))[[[ وهذا الخالف يف عدد أمئة اإلمامية االثني عرش ،مل يُذكر ومل ينقله ُّ
قريب وال من ٍ
ٍ
بعيد ،الظاهر أنه من عنديات هذا املسترشق مبا يحلو له ،إال أ ْن
أحد ال من
ٍ
يكون يقصد به ما يوجد عند اإلسامعيلية أو الزيدية ،فأضافه إىل األمئة االثني عرش.

السال ُم)[[[ بكل
وينقل املسترشق دوايت دونالدسون قصة والدة اإلمام املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
تفاصيلها وجزيئاتها –وسيأيت ذكرها يف معرض جواب إشكال الوالدة والغيبة  -يف كتابه
املهم واملعروف (عقيدة الشيعة) ضمن الباب الحادي والعرشين منه تحت عنوان( :اإلمام
الغائب املنتظر) ينقل القصة التي يعتمد عليها الشيعة اإلمامية من مصادرهم ،وهو بالتأكيد
ينقلها بصيغة التشكيك واإلنكار ،ال بصدد إثباتها واالستفادة منها يف موضوع البحث ،بحيث
َ
القول بأ َّن اإلمامية جعلوا من هذه القصة مطابقاً ملا جاء يف األخبار واألحاديث
كأنه يريد
ٍ
تضعيف وازدرا ٍء(( :فيقال أ َّن اإلمام الثاين عرش
عب عنا بصيغة (يُقال) مبا فيها من
الواردة ،فيُ ِّ
وهو صاحب الزمان ولد يف سامراء سنة  255أو 256ه .أي قبل وفاة أبيه اإلمام الحسن
ٍ
سنوات .ونلحظ أن ما روي عن الطفل كان قد جعل لينطبق عىل
العسكري بأربع أو خمس
ما كان منتظرا ً من املهدي ،وأ َّن الحقيقة نفسها تلقى ش ّكاً عىل األخبار التي تُ َهيِّ ُئ الدليل
عام ،أو قيل عنه بأ َّن (اسمه
الوحيد عىل حياته ،فقد أخرب الرسول قبل ذلك بأكرث من مائتي ٍ
[[[  -شتروثمان ،رودولف ،دائرة المعارف اإلسالمية :المجلد الرابع عشر ،ص .65 - 64مادة (الشيعة).
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.237 - 234

288

المهدي المنتظر f

اسمي واسم أبيه اسم أيب وألقابه املهدي والحجة واملنتظر وصاحب الزمان) فال عجب إذا
سمعنا بتكرر إطالق هذه األسامء عليه يف األخبار))[[[ .
كان االعتقاد العام عند الشيعة اليوم ،وهو يتفق مع ما ذكره األقدمون ،بأنَّه غاب يف سامراء
ِس مع أ ِّمه دخال
إال أ َّن ابن خلدون يرى أنه غاب يف الحلة ،فيذكر ابن خلدون :بأنَّه عندما ُ
حب َ
[[[[[[
رسداباً أو حفر ًة يف الدار التي سكنها أهله بالحلة واختفى هناك وأنَّه سيظهر آخر الزمان.
كذلك املسترشق جرهارد كونسلامن يف كتابه (سطوع نجم الشيعة) تحدث عن والدة
ٍ
السال ُم) ،بشكلٍ كاملٍ
وواف ،وبالتأكيد ينقله من مصادر
اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) من أُ ِّم اإلمام املهدي
اإلمامية أيضاً ،منذ بدء زواج اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
[[[
السال ُم) إىل حني والدة اإلمام ،ال بداعي اإلثبات ،ولكنه يصفها باألسطورة،
املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
إذ ((استطاع مؤرخو الشيعة عن طريق مثل هذه األسطورة التأكيد عىل نبل ساللة النبي.
ٍ
رشيف واألمرية الزوجة تنتسب إىل أنبل أرس ٍة
نسب
زوج ذو
ٍ
فحسن بن عيل [العسكري] ٌ
ح َد ابنهام [املهدي] اإلسالم واملسيحية .وبهذا يصري ُمخلٍّصاً ألتباع
مسيحي ٍة يف العامل :فو َّ
الديانتني وبذلك العامل كله .وليس هنا من ٍّ
شك يف أ َّن األساطري حول النسب وحول القدرة
العجيبة يف رؤية األمور اإللهية ،التي وصف بها ابن اإلمام الحادي عرش ،قد نشأت يف حياة
اإلمام الحادي عرش))[[[ .
وإ َّن قصة نرجس خاتون أُ ِّم اإلمام املنتظر وأنَّها كانت أمرية وبنت قيرص ملك الروم
البيزنطي ،قد تكون من وضع الخيال ،زياد ًة يف تعظيم اإلمام الثاين عرش(( [[[.تلك هي

عقيدة وأمل االثني عرشية ،الشيعة الذين يعتقدون باثني عرش إماماً ،ويقولون بأ َّن اإلمامة
[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.233
[[[  -ظ :المصدر نفسه :ص.237
مطلب سابقٍ من هذا الكتاب ،وقد ثبت بطالن قول ابن خلدون ومن معه ،فال إعادة ،راجع
[[[  -ذُك َر هذا األمر في
ٍ
الصفحة 198 :وما بعدها.
[[[  -ظ :كونسلمان ،جرهارد ،سطوع نجم الشيعة :ص .107وللمزيد مراجعة نفس المصدر الصفحات- 104 :
ٍ
واحد ،وبضمنهم وآخرهم ،اإلمام المنتظر .بعنوان( :اإلمام الثاني
 .112تحدث عن أئمة الشيعة اإلمامية واحدا ً بعد
عشر  -المهدي الذي اختاره الله).
[[[  -كونسلمان ،جرهارد ،سطوع نجم الشيعة :ص.107
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.228 - 227
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يل زين العابدين ثم إىل
يل إىل َولَ َديْه الحسن والحسني ،ثم من الحسني إىل ع ٍّ
انتقلت من ع ٍّ
ٍ
يل الرضا ثم
ابنه
محمد الباقر ثم إىل ابنه جعف ٍر الصادق ثم إىل ابنه موىس الكاظم ثم إىل ع ٍّ
العسكري ،وأخريا ً بحسب
يل النقي ثم إىل ابنه محم ٍّد
ّ
إىل ابنه محم ٍّد التقي ثم إىل ابنه ع ٍّ
الروايات التي يصعب الربهنة عىل صحتها ،إىل محمد املهدي الذي اختفى وسيظهر يف
آخر الزمان قرب قيام الساعة فيمأل األرض عدالً))[[[.
وهنا من حقنا بوصفنا متلقني أو مجادلني ،أ ْن نسأل املسترشق روندلسن –عىل أنَّه
ٍ
شبهات إلنكار الوالدة ووجود اإلمام املنتظر وغيبته ح ّياً
سيعرض بعد قليلٍ كل ما جاء من

أي املقياس الصحيح للربهان الذي تعتقد وتؤمن بصحة
ج ٌه للمسترشقُّ :
 فالسؤال مو َّالروايات فيه؟ حتى تقتنع به؟ وحتى ميكن أ ْن نهيئ له لوازم ومباين الصحة؟ وعن طريقه
تنقل لنا صور ًة منك إىل قرائك يف الغرب ،بأ َّن مثل هذه العقائد ،هي عقائ ُد محرتم ٌة للمسلمني
يجب احرتامها واحرتام معتنقيها ،أل َّن لديهم أدلتهم وثوابتهم التي استندوا عليها.
وما هي اآللية للربهان الذي ميكن أ ْن يكون صحيحاً عىل وفق القواعد التي تؤمن بها؟
ٍ
أي جه ٍة من الخطاب؟ وما مباين الصحة لديك ،حتى نلزمك إياها
أي
طرف ويف ِّ
وأنت يف ِّ
عىل وفق قاعدة ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم؟
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) بأ َّن الخلفاء
َّ
صح عن رسول الله
وماذا نفعل للحديث الذي
َّ
أو األمراء أو األمئة من بعدي اثنا عرش؟ أين سنذهب بهذا الحديث وكيف يكون مصداقه
ليكون مقياساً لصحة الربهان الذي تقتنع به؟ وهل يفيدك أيها املسترشق لو طبقنا رقم االثني
عرش عىل الخلفاء املبارشين بعد النبي ،ومن بعدهم معاوية بن أيب سفيان وابنه يزيد وبعده
مروان بن الحكم وعبد امللك بن مروان ،وهشام بن عبد امللك إىل أ ْن يكتمل العدد اثنا
عرش ،وصوالً إىل الخليفة الذي أحيا عرص الخالفة الراشدة عمر بن عبد العزيز؟ هل هذا
التطبيق واملصداق سينسجم مع قواعد الربهان التي تؤمن أنت بصحتها والتي ال نعرف لها
طريقًا؟.

هذه إثاراتٌ مهمةٌ ،يُراد منها تذكري القارئ اللبيب بغرض املسترشقني األسايس وباملشكلة
مختلف به عند املسلمني يف هذه العقيدة ،ليك
األساسية ،وهي اإلتيان والتأكيد عىل ما هو
ٌ
[[[  -ظ :دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.251
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تنتفي بالتَ َبع وبحركة بحثي ٍة انسيابي ٍة ،عقيدة املهدي املنتظر برمتها .لكن هنا ال ب َّد أن نقرر بأ َّن
ي تأثر ببيئته العلامنية ،ومن شأنه أ ْن ينكر
منهج املسترشقني،
يب ما ّد ٍّ
منهج يصدر عن عقلٍ غر ٍّ
ٌ
األمور التي ال تنسجم مع تصوره املادي ،حتى ولو ثبتت بالنقل الصحيح ،فهم ال ينظرون
نصوص مقدس ٌة أو تتضمن األخبار عن حقائق
إىل النصوص القرآنية والحديثية عىل أنها
ٌ
الوجود ،زد عىل ذلك تأثري الثقافة املسيحية ،اليهودية ،التبشريية ،التي ترفض التصديق
ساموي أصالً.
إسالمي
بوجود دينٍ
ٍّ
ٍّ
السال ُم) وتعدد األقوال
أما عن أمر التشكيك يف وجود ووالدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
والظنون والشكوك ،فليس باألمر الجديد ،فقد أخرب عنه آباؤه الطاهرون من قبل ،فعن اإلمام
السال ُم) ما جاء يف الكايف الرشيف بسنده ...(( :ثم قال :يا زرارة وهو املنتظر،
الصادق ( َعلَيّْ ِہ َّ
خل ٍ
َف ومنهم من يقول :حمل [أي
وهو الذي يُشَ كُّ يف والدته ،منهم من يقول :مات أبوه بال َ
مات أبوه وهو حمل] ومنهم من يقول :إنه ولد قبل موت أبيه بسنتني ،وهو املنتظر غري أنَّ الله
[[[ [[[
ع ّز وجل يحب أنْ ميتحن الشيعة ،فعند ذلك يرتاب املبطلون .))...
قس َم الشيعة إىل عدة فرقٍ بحسب القول يف والدة
لذا نجد املسترشق هيوار ّ Huart
السال ُم) ،وهذه ال ِفرق ((ليس لها أسام ُء خاص ٌة بها بل
وحياة اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
كانت تتميز إحداها عن األخرى مبا يأيت :األوىل قالت أ َّن الحسن العسكري مل ميت ولكنه
غائب فقط .الثانية قالت أ َّن الحسن قد مات وال ولد له ولكنه يجيء بعد املوت .الثالثة قالت
ٌ
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،337باب في الغيبة .وهذه
رواية صحيحة معتمدة؛ إذ جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني:
ج ،2ص .320وحققها ودرس سندها وصححها الشيخ أحمد الماحوزي قال(( :مرتبة الحديث :حسن ،بل صحيح،
رجاله أجالء)) .الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :والدة القائم المهدي بالروايات الصحيحة
الصريحة :ص.22
وأخرجه :النعماني ،الشيخ محمد بن إبراهيم (المتوفى حدود سنة 360هـ) كتاب ال َغيْبة ،ص.166
ونقلها الشيخ الصدوق ،ينظر :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) كمال الدين وتمام النعمة:
ص.241
ونقل الرواية الشيخ الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) كتاب ال َغ ْي َبة :ص.333
وينظر :الطبرسي ،أبو علي الفضل بن الحسن( ،ت  548هـ) .إِعال ُم ال َورى بأعالم ال ُهدى :ج.342 ،2

[[[  -ملحوظة مهم ٌة يجب اإلشارة إليها :في كل أم ٍر وشأنٍ من هذا المطلب (الوالدة) يستشهد عليه باألخبار
ٍ
واحد فقط ،طلباً لالختصار.
واألحاديث ،توجد منه كثي ٌر من الشواهد ،لكنه سيُقتصر على اثنين منها أو
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أن الحسن قد مات وأوىص إىل جعف ٍر أخيه .الرابعة قالت أ َّن الحسن قد مات دون أ ْن يرتك
وارثاً له يف اإلمامة .الخامسة قالت أن محمد بن عيل [الهادي] هو اإلمام .السادسة قالت أن
للحسن ابناً ولِ َد قبل وفاة أبيه بسنتني واسمه محمد .السابعة قالت أ َّن للحسن ابناً ولكنه ولِ َد
بعد موت أبيه بثامنية أشهر .الثامنة قالت بصحة وفاة الحسن من غري أ ْن يعقِّب نسالً ،وأَ َّل
ري
إمام بعده عىل أهل األرض ملعاصيهم .التاسعة قالت أ َّن الحسن قد ولِ َد له ابن ولكنه غ ُ
ٍ
إمام ،وال ندري أهو من ولد
معروف .العارشة قالت أ َّن الحسن قد مات وال ب َّد للناس من ٍ
الحسن أم من ولد غريه)) [[[.هذه األقاويل موجود ٌة أصولها يف الرتاث الشيعي ،لكن التحقيق
يؤكد عدم وجود مثل هذه ال ِف َرق كام سيثبت يف هذا املطلب اآليت.
جواب إشكاالت المستشرقين

هذا التفريق والتقسيم أعاله ،للمسترشق هيوار ليس رسم ّياً معت ّدا ً به بحسب الفرق وامللل
ري من
والنحل ،لكنه جاء من طريق أ َّن والدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) ،كان يكتنفها كث ٌ
االحتجاب واالختفاء ،حذرا ً من السلطات الحاكمة آنذاك –عىل ما سنقرأ بعد قليلٍ  -فام
السال ُم)،
يشاع من أقوا ٍل متعدد ٍة يف الوالدة ،ناب ٌع من الظروف التي أُحيطت بوالدته ( َعلَيّْ ِہ َّ
وجاءت الشواهد يف هذا املجال ،كثري ًة ال حرص لها ،حيث جاء يف الكايف للكليني...(( :
السال ُم حني قُ ِتل
عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال :خرج عن أيب محمد [العسكري] َعلَ ّيْ ِہ َّ
عقب،
الزبريي[[[ لعنه الله ،هذا جزاء من اجرتأ عىل الله يف أوليائه ،يزعم أنه يقتلني وليس يل
ٌ
[[[
فكيف رأى قدرة الله فيه ،وولد له ولد سامه (محمد) يف سنة ست وخمسني ومائتني))،
[[[  -هيوار  Cl. Huartدائرة المعارف اإلسالمية :المجلد األول ،ص .430 - 429مادة (اثنى عشرية).

السال ُم) فهدد اإلمام ،وقتله الله على يد
[[[ -الزبيرى كان لقب بعض األشقياء من ولد الزبير كان في زمانه ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ح َف بعضهم وقرأ بفتح الزاء وكسر الباء من الزبير (ال َزبِيري) بمعنى الداهية كناية عن المهتدي
الخليفة أو غيره ،وص َّ
العباسي حيث قتله الموالي .ينظر :كتاب الكافي للكليني :هامش رقم ( )1جزء  ،1صفحة .329
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص ،329باب مولد الصاحب
السال ُم).
( َعلَيّْ ِہ َّ
حكم الرواية :صحيح ٌة معتبرةٌ ،حققها ودرس سندها وصححها الشيخ أحمد الماحوزي قال( :مرتبة الحديث :حسن،
أجلء) الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :والدة القائم
بل صحيح على األقوى .رجاله ّ
المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة :ص.33
وأخرج الرواية الشيخ الصدوق (ت 381هـ) في كتابه :كمال الدين وتمام النعمة :ص  ،429باب ما روي في ميالد
القائم صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن
الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم.
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صحح الرواية الشيخ أحمد املاحوزي (معارص :هو الشيخ أحمد ابن الحاج عبد الحسن بن
.
مهدي بن نارص القيدوم املاحوزي البحراين)
وكذلك جاء يف كتاب (كامل الدين ومتام النعمة) للشيخ الصدوق(( :حدثنا عبد الله بن
جعفر الحمريي قال :كنت مع أحمد بن إسحاق عند العمري ،فقلت للعمري :إين أسألك
عنق مثل
السال ُم]؟ فقال يل :نعم وله ٌ
عن مسأل ٍة :...هل رأيت صاحبي [اإلمام املهدي َعلَيّْ ِہ َّ
ذي  -وأومأ بيديه جميعاً إىل عنقه  -قال :قلت :فاالسم؟ قال :إياك أ ْن تبحث عن هذا فإ َّن
عند القوم [يعني السلطات الحاكمة] أ َّن هذا النسل قد انقطع)).

[[[

السال ُم)،
فالسلطات الحاكمة وأغلب الناس كانوا ال يعلمون بوالدة اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
بسبب التحفظ والتخفي الذي عمل عليه اإلمامان الهادي والعسكري عليهام السالم ،ماجعلهم
يظنون والحال هذه ،بأ َّن اإلمام العسكري ليس له ول ٌد ،ما أوجد التعدد يف األقوال بشأن ذرية
السال ُم) ،ألن اإلمام الهادي والعسكري عليهام السالم هيّآ لهذا
اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
األمر وهو اختفاء اإلمام املهدي وغيبته خوفاً وحذرا ً من السلطات الحاكمة ،لكون السلطات
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) وأخربوا به األمئة بأ َّن املهدي املنتظر
َّ
عىل علمٍ مبا أخرب به النبي
من ولد النبي ومن ولد فاطمة وأهل بيت النبي صلوات الله عليهم ،وهو اإلمام الثاين عرش،
ما جعل السلطات ترتقب وتضع اإلمام العسكري تحت املراقبة ،فقد روى الشيخ الصدوق
بإسناده (( ...عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال :دخلت عىل سيدي عيل بن  -محمد
السال ُم :ومن بعدي الحسن ابني فكيف
عليهام السالم [وسأل اإلمام مسائل] ...فقال َعلَ ّيْ ِہ َّ
يحل
شخصه وال ُّ
خلَف من بعده؟ قال :فقلت :وكيف ذاك يا موالي؟ قال :ألنه ال ُيرى
للناس بال َ
ُ
ذكره باسمه حتي يخرج فيمأل األرض قسطاً وعدالً كام ملئت جوراً وظلامً( [[[،))...ال ترون
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .241ومن حيث
االعتبار؛ فقد جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.317
وجاءت هذه الرواية في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،على وفق نظريات الشيخ محمد آصف محسني ،إعداد
وتنظيم :الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله ،ج ،2ص.182
وصححه الماحوزي ،قال :وسنده من أصح األسانيد ،ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني،
كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.569
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .379رقم
السال ُم) وغيبته ،وأنَّه
الحديث .1 :باب ماروي عن أبي الحسن على بن محمد الهادي في النص على القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الثاني عشر من األئمة عليهم السالم.

الفصل الخامس :مسائل مرتبطة بعقيدة المهدي المنتظر

293

احتجاب واختفا ٍء منذ اللحظة األوىل ،كام سيتضح.
شخصه) ألنه سيكون يف
ٍ
السال ُم) أرسل إىل أحد أصحابه ((كتابًا فإذا فيه
ونجد أ َّن اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) الذي كان ترد به التوقيعات عليه ،وفيه :ولِدَ لنا مولو ٌد فليكن
مكتوب بخط يده ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٌ
عندك مستوراً وعن جميع الناس مكتوماً ،فإنِّا مل نظهر عليه إال األقرب لقرابته والويل لواليته،
[[[
رسنا به)).
رسك الله به ،مثل ما َّ
أحببنا إعالمك لي َّ
ينصب حول والدة املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ
وهنا ينربي القول والسؤال :لِ َم البحث
ُّ
السال ُم) دون غريه من األمئة ،أو األنبياء؟ كيف ثبتت والدات األمئة أو األنبياء أو كيف ثبت
َّ
وجودهم؟ مل تثبت بذكر قصة الوالدة أو اسم القابلة أو اليوم والساعة ،سوى بذكر أسامئهم
إما يف القرآن أو يف األحاديث ،أو هذا ما تواتر وتم التسليم بوجوده ،وكيف ثبت لنا والدة
الخرض ووجوده وحياته ،ومل يرو لنا أح ٌد كيفية والدته ومل يذكر اسمه يف القرآن الكريم ،بل
وأغلب األنبياء مل تذكر حتى أسامؤهم يف القرآن ،ومل تذكر رواياتٌ متواتر ٌة توجب القطع
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه).
َّ
واليقني عن والداتهم مبا فيهم النبي األكرم
حكم الحديث :حسنه الماحوزي بعد أن ذكر طريقين له ودرس رجاله قال :والحديث بكال طريقيه كالحسن إن شاء
الله .ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه المس َّمى :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص
على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :ص.138
السال ُم) وهو يحذر ويهيئ لذلك بإسناده ((...
ومثله روى الكليني في الكافي الشريف عن اإلمام علي الهادي ( َعلَيّْ ِہ َّ
ِ
َ
خل َُف من بعدي
ال
يقول:
م
ال
الس
ہ
ي
ل
ع
الهادي]
عن داود بن القاسم الجعفري قال :سمعت أبا الحسن العسكري [اإلمام
َ
َ ّْ َّ ُ
يحل
خلَف؟ فقلت :ولِ َم؟ جعلني الله فداك ،قال :إنكم ال ترون شخصه وال ُّ
خلَف من بعد ال َ
الحسن ،فكيف لكم بال َ
لكم ذكره باسمه ،فقلت :فكيف نذكره؟ فقال :قولوا :الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسالمه)) .الكليني،
محمد بن يعقوب (ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص .332باب في النهي عن االسم [تسمية اإلمام المهدي
السال ُم]
َعلَ ّيْ ِہ َّ
وأخرجه :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .381رقم
السال ُم) وغيبته ،وأنَّه
الحديث .5 :باب ماروي عن أبي الحسن على بن محمد الهادي في النص على القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
الثاني عشر من األئمة عليهم السالم.
صحيح ،ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد
صحح الحديث الماحوزي قال بعد دراسة رجاله :سنده حس ٌن بل
ٌ
الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :هامش ص.254
وأخرجه :الطبرسي ،أبو علي الفضل بن الحسن (ت 1263هـ) ،إِعال ُم ال َورى بأعالم ال ُهدى :ج ،2ص.136

[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .234والرواية
معتبرة صحيحة ،صححها ونقلها الشيخ أحمد الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :والدة القائم
المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة :ص.38
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السال ُم) مثالً؟ ما
لِ َم ال أحد يكذِّب الشيعة اإلمامية يف والدة اإلمام جعفر الصادق ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الدليل عىل والدة اإلمام الباقر والجواد والرضا والكاظم عليهم السالم؟ بل ما الدليل املتواتر
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه)؟
َّ
القطعي عىل والدة النبي األكرم
شخص ولِ َد كام ولِ َد باقي األمئة ،الفرق أ َّن
السال ُم)
ٌ
إ َّن اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) ،بقي حيّاً
األمئة ثبت أنهم ماتوا وتوفوا ،وهو مل يثبت ومل يقف أح ٌد عىل موته ( َعلَيّْ ِہ َّ
غائباً عن األنظار ،أما كيف يتس ّنى له هذا العمر الطويل وهذه الغيبة اإلعجازية؟ فهذه أمور

يختص بها ويحتاجها هذا القائد
لها أدلتها يف مظانِّها عند اإلمامية ،ولها خصوصيتها التي
ّ
العاملي الذي سيحكم األرض بأقاليمها السبعة فيمألها قسطاً وعدالً ،ولها إعجازها اإللهي
وعنايتها اإللهية الخاصة ،التي يعتقدون بها ويستدلون عليها.
عىل أنه ت َّم نقل بعض األخبار والروايات لبيان عقيدة اإلمامية يف هذا األمر (والدة وحياة
السال ُم) وسيتم نقلها بتفصيلٍ ُم ِق ٍّل غريِ ُم ِ
خ ٍّل من داخل الحرم
ووجود اإلمام املهدي َعلَيّْ ِہ َّ
اإلمامي واملصادر الشيعية املعتمدة ،إلثبات هذه العقيدة نقالً موثقاً﴿ .لِّ َيهلِكَ َمن َهلَكَ َعن
بَ ِّي َن ٍة َويَح َي ٰى َمن َح َّي َعن بَ ِّي َن ٍة﴾ [[[.أما أ ْن تقرأ أيها املسترشق عقيدة املهدي املنتظر للشيعة
اإلمامية قراء ًة مغلوطةً ،وتفسِّ وتبيِّ األحداث وتنقلها للقارئ الغريب ،عىل وفق أهوائك
وأغراضك االسترشاقية ،من غري مصادر الشيعة اإلمامية التي يعتمدونها ،فهذا شأنك ،وهو
بعيد كل البعد عن البحث املوضوعي الذي طاملا أنت ت َّدعيه ،كام ُذكِ َر سابقاً.
وال زال الحديث عن جواب إشكاالت املسترشقني حول والدة وحياة املهدي املنتظر،
فيكون ضمن عد ِة ٍ
نقاط:
أوالً  -عوامل التشكيك يف وجود وحياة اإلمام املهدي املنتظر:
عوامل عد ٌة ميكن ذكر اثنني منها طلباً لالختصار:
ُ
هناك
االحتجاب والغيبة:
قد يكون هذا من أهم األسباب التي أدت إىل الشك من بعضهم بوالدة اإلمام ،وهو
اختفائه واحتجابه من السلطات والتكتم منذ الوالدة أدى إىل عدم االعرتاف بذلك .بل حتى
[[[  -األنفال.42 :
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قبل الوالدة  -عىل ما سنقرأ  -وهذا االختفاء كان من تخطيط اإلمامني الهادي والعسكري
مم جاء عن الشيخ الصدوق بسنده عن اإلمام
عليهام السالم ،وقد أخرب به األمئة من قبلّ ،
السال ُم) يسأله أحد أصحابه (( ...فقلت له :ويكون يف األمئة من يغيب؟ قال:
الكاظم ( َعلَيّْ ِہ َّ
نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه ،وال يغيب عن قلوب املؤمنني ذكره ،وهو الثاين عرش
يحل لهم تسميته حتى يظهره الله ع ّز وجل فيمأل
م ّنا  ...الذى تخفى عىل الناس والدته ،وال ُّ
[[[
األرض قسطاً وعدالً كام ملئت جوراً وظلامً)).
وروى الشيخ الصدوق ما جاء عن اإلمام موىس الكاظم ج ُّد اإلمام املهدي عليهام
السالم يف ظروف التهيئة والتعبئة ملولد اإلمام ،بإسناده قال ...(( :عن العباس بن عامر
القصباين قال :سمعت أبا الحسن موىس بن جعفر عليهام السالم يقول :صاحب هذا األمر
من يقول الناس[عنه] :مل يولد بعد)) [[[،واألسباب والعوامل والظروف التي أدت إىل غيبة
السال ُم) متعددةٌ ،منها عىل نحو االختصار :الخوف والحذر من السلطة
اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الحاكمة ،ألنها كانت تتوقع ذلك ،ألنها كباقي املسلمني يعرفون ويعلمون بأخبار املهدي
املنتظر الذي سيقوم بالسيف ضد الظاملني ويحق الحق ويدحض الباطل ،ويطيح بدولة
ٍ
جديد من أهل البيت وبالتحديد
الظلم الباطلة .فكانوا يتوجسون ويتحسسون أخبار مولو ٍد
السال ُم)(( .فإذا ما كان أهل بالد الرافدين مؤمنني مبجيء املهدي
بيت اإلمام العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
والذي أعطاه الله –طبقاً لعقيدتهم  -سلط ًة واجب ًة عىل الناس ،فكان عىل هؤالء القواد أ ْن
يخشوا أ ْن يتبع الناس هذا اإلمام بصور ٍة أكرث إرصارا ً عن اتباعهم لكل األمئة اآلخرين يف
املايض ،ولذا جعلت مراكز القوى يف العاصمة تراقب بيقظة منزل اإلمام الحادي عرش –
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.368
وأخرجه المجلسي ،محمد باقر في كتاب بحار األنوار :ج ،51ص .150باب( :ماروى عن الكاظم صلوات الله عليه
في ذلك) .ومن حيث اعتبار الرواية؛ فقد جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف
محسني :ج ،2ص.317 - 316
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص  .360رقم
السال ُم) وغيبته ،وأنَّه الثاني
الحديث .2 :باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر في النص على القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
عشر من االئمة.
وأخرجه :الطبرسي ،أبو علي الفضل بن الحسن (ت  548هـ) ،إِعال ُم ال َورى بأعالم ال ُهدى :ج ،2ص.247
أجل ُء .ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن
ّ
الحديث صحيح ،قال الماحوزي :سنده
صحيح ،رجاله ثقاتٌ
ٌ
البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.555
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ٍ
صوت له عالق ٌة مبسلك
ليل نها َر .فكان يجب مالحظة كل
الحسن بن عيل  -يف املدينة َ
أحفاد النبي نحو النساء ،وباحتامالت الحمل ،عىل أ ْن يُبلّغ هذا إىل سامراء فورا ً)) [[[.يقصد
املسترشق بكلمة (سامراء) مركز الحكم والقرار العبايس آنذاك ،ألن بيت اإلمام العسكري
كان يف سامراء أيضاً.
ا ّدعاء جعفر ابن اإلمام الهادي بعدم وجود ٍ
ولد ألخيه العسكري:
جعفر ،هو أخو اإلمام الحسن العسكري وع ّم اإلمام املهدي عليهام السالم وقد ادعى
اإلمامة بعد موت أخيه الحسن العسكري ،لذا ُعر َِف ﺑ(جعفر الكذاب) ،وحاول تز ّعم أمر
ٍ
ترصف قام به جعفر ،هو
اإلمامة وكذلك قام بأخذ الرتكة واملرياث بأم ٍر من الدولة ،وأول
محاولة الصالة عىل جنازة اإلمام العسكري ،ملا لها لهذه الصالة من أهمي ٍة ودالل ٍة عىل
اإلمامة بعده ،كام سنقرأ يف الرواية القادمة والتي تبيِّ أيضاً ظهور اإلمام الحقيقي بعد اإلمام
العسكري.
ٍ
خل ٍ
وولد لإلمام
َف
فإ َّن ادعاء اإلمامة من جعفرٍ ،كان له دالل ٌة للعامة آنذاك ،بعدم وجود َ
ُّ
السال ُم) .وجاء
العسكري ،لذا كان
الشك وار ًدا من العامة حول والدة اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٍ
ومواقف ثالث ٍة:
ترصفات
ح يف أثناء
َ
يئ واض ٍ
هذا االدعاء بارزا ً بشكلٍ إجرا ٍّ
السال ُم) ،ما
محاولة الصالة (صالة الجنازة) عىل أخيه اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
يعطيه الرشعية الرسمية يف حق اإلمامة:
جاء عن الصدوق يف (كامل الدين ومتام النعمة) بسنده (( ...قال عقيد الخادمُ :ولِ َد
ويل الله الحجة [املهدي] بن الحسن بن عيل [الهادي] بن محمد [الجواد] بن عيل [الرضا]
بن موىس [الكاظم] ابن جعفر [الصادق] بن محمد [الباقر] بن عيل [السجاد] بن الحسني
[الشهيد] بن عيل بن أيب طالب صلوات الله عليهم  ...وقد اختلف الناس يف والدته ،فمنهم
من أظهر ،ومنهم من كتم ،ومنهم من نهي عن ذكر خربه ،ومنهم من أبدى ذكره  ...فكتب
السال ُم] معي كتباً وقال :امض بها إىل املدائن فإنَّك ستغيب خمسة
[اإلمام العسكري َعلَيّْ ِہ َّ
س من رأى يوم الخامس عرش وتسمع الواعية يف داري وتجدين عىل
عرش يوماً وتدخل إىل ُ َّ
املغتسل قال أبو األديان  :فقلت :يا سيدي فإذا كان ذلك فمن [يعني اإلمام بعدك]؟ قال:
[[[  -كونسلمان ،جرهارد ،سطوع نجم الشيعة :ص.104
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يل فهو
من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي ،فقلت :زدين ،فقال :من يصيل ع َّ
يل أخيه
القائم بعدي  ...فإذا أنا بالواعية يف داره وإذا به عىل املغتسل وإذا أنا بجعفر بن ع ٍّ
بباب الدار والشيعة من حوله يع ّزونه [عىل وفاة أخيه] ويه ّنونه [عىل منصب اإلمامة] فقلت
يف نفيس :إ ْن يكن هذا اإلمام فقد بطلت اإلمامة ،ألين كنت أعرفه يرشب النبيذ ويقامر يف
الجوسق ويلعب بالطنبور ،فتقدمت فع ّزيت وه ّنيت فلم يسألني عن يش ٍء ،ثم خرج عقي ٌد
يل والشيعة من حوله  ...إذا
ِّ
فقال :يا سيدي قد كُ ِّف َن أخوك فقم
وصل عليه فدخل جعفر بن ع ٍّ
يل ليصيل عىل
نحن بالحسن بن عيل صلوات الله عليه عىل نعشه مكفَّناً فتقدم جعفر بن ع ٍّ

أخيه ،فلام ه َّم بالتكبري خرج صبي بوجهه سمرة ،بشعره قطط ،بأسنانه تفليج ،فجبذ برداء
أحق بالصالة عىل أيب ،فتأخر جعفر ،وقد أرب َد وجهه
جعفر بن عيلِّ وقال :تأخر يا عم فأنا ُّ
برصي
وصل عليه و ُد ِف َن إىل جانب قرب أبيه عليهام السالم ثم قال :يا
َّ
واصف َّر فتقدم الصبي
ُّ
[أبو األديان] ،هات جوابات الكتب التي معك ،فدفعتها إليه ،فقلت يف نفيس :هذه بيِّنتان
بقي الهميان ،ثم خرجت إىل جعفر بن عيل وهو يزفر ،فقال له حاجز الوشاء :يا سيدي َمن
[[[
الصبي لنقيم الحجة عليه؟ فقال :والله ما رأيته قط وال أعرفه ))...
ب  -ادعاؤه الوراثة بأنَّه الوريث الوحيد والرشعي لإلمام العسكري:
ٍ
وترصف آخ َر من جعف ٍر أدى النتيجة السابقة نفسها ،وهي إيهام أغلب
ويف إجرا ٍء
ب له وال ولد ،والذي يجعل من هذه اإلجراءات
الناس بأ َّن اإلمام الحسن العسكري ال َع ِق َ
والترصفات من جعف ٍر رسيعة االنتشار والفعالية ،بوصفه أخا اإلمام الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ
السال ُم) وله ارتبا ٌ
ط بهذا البيت الرشيف ،له أثره الناجع والف َّعال عند أغلب الناس.
َّ
فقد نقل الصدوق حادثة ادعاء جعفر ملرياث أخيه اإلمام العسكري باعتباره هو الوريث
الرشعي الوحيد وذلك مبساعدة السلطة الحاكمة ،وتم تقسيم املرياث عىل ذلك ،فقد ورد
السال ُم) ،فلام دفن وتفرق الناس،
عىل السلطان يف وقت وفاة أخيه الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
ظهر اضطراب السلطان وأصحابه يف طلب ولده وكرث التفتيش يف املنازل والدور وتوقفوا
عىل قسمة مرياثه ،فقسم مرياثه بني أمه وأخيه جعفر وثبت ذلك عند القايض .وبذلك خرج
صاحب الزمان عىل جعفر الكذاب من موضع مل يعلم به عندما نازع يف املرياث بعد ميض
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .475والرواية
معتبر ٌة صحيحةٌ ،صححها ودرس سندها الشيخ أحمد الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه:
والدة القائم المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة :ص.46 - 45
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السال ُم) فقال له :يا جعفر مالك تعرض يف حقوقي؟ فتحري جعفر وبهت،
أيب محمد ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[
ثم غاب عنه ،فطلبه جعفر بعد ذلك يف الناس فلم يره.
حى رسميّاً عند العامة من
فهذا االدعاء الذي جاء بدعمٍ من السطلة الجائرة ،اتخذ من ً
السال ُم) ،وقد نقل الكليني يف
الناس بعدم وجود الولد لإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
ج ًها ألحد سفراء اإلمام املهدي
الكايف الرشيف ما يُ ْنب ُِئ عن ذلك ،عندما ينقل سؤاالً مو َّ
السال ُم) ،إذ
السال ُم) ،عن اسم الخلف والحجة بعد اإلمام العسكري الحسن ( َعلَيّْ ِہ َّ
( َعلَيّْ ِہ َّ
أجاب(( :فاالسم؟ قال :محرم عليكم أ ْن تسألوا عن ذلك ،وال أقول هذا من عندي ،فليس
السال ُم ،فإ َّن األمر عند السلطان ،أ َّن أبا محمد [اإلمام
يل أ ْن أحلل وال أحرم ،ولكن عنه َعلَيّْ ِہ َّ
العسكري] مىض ومل يخلّف ولدا ً وق ُِّس َم مرياثه وأخذه من ال حق له فيه وهو ذا ،عياله
يجولون ليس أحد يجرس أ ْن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئاً ،وإذا وقع االسم وقع الطلب ،فاتقوا
[[[
الله وأمسكوا عن ذلك)).
ج  -محاولة استالمه الحقوق الرشعية من املوالني لإلمام العسكري:
جاءت الروايات[[[ كثري ًة تحيك عن هذا َ
امل ْعلَم ،ولكن أبرز ما جاء فيها :روى الصدوق
[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص ،43ص.442
والرواية معتبرة صحيحة ،صححها الشيخ أحمد الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :والدة
القائم المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة :ص.50
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص.330
السال ُم] .ينقل الشيخ الكليني هذه الرواية ،عن
السال ُم) [تسمية اإلمام المهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
باب في تسمية من رآه ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جمي ًعا عن عبد الله بن جعفر الحميري .ينظر :الكليني ،أبو جعفر محمد بن
يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص.330
ٌ
معروف إذا حدّث هو مباشر ًة بكالمٍ يحصل من نقله اليقين،
وهذا السند في غاية الصحة والوثاقة ،فالشيخ الكليني
جلة األعاظم ،ومحمد بن يحيى العطار
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري من الثقات األ ّ
جلة ،فاثنان من أعاظم مشايخ الكليني الكبار ينقل عنهما ،وعبد الله بن جعفر
هو أستاذ الشيخ الكليني من األعاظم األ ّ
ٌ
السال ُم) بين التواتر وحساب
الحميري
معروف بالوثاقة والجاللة .ينظر :اإليرواني ،محمد باقر ،اإلمام المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
االحتمال :ص.34
صحح الرواية البهبودي ،كتاب صحيح الكافي ،للشيخ محمد باقر البهبودي :ج ،1ص.39
وقد جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.314
[[[  -هذه الروايات التي تخص جعفر ،ليست بعيدةً ،جاءت هنا ألنها تخص موضوع والدة المهدي المنتظر ،وهي
من قبيل المناقشة والجواب لما أورده المستشرقون من التشكيك واإلنكار الذي حصل حولها ،زياد ًة على ذلك لها
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ِض سيدنا أبو محمد الحسن بن عيل العسكري
يف رواي ٍة طويل ِة الذيل ،بسنده قال(( :ملا قُب َ
صلوات الله عليهام وفد من قم والجبال وفو ٌد باألموال التي كانت تُح َمل عىل الرسم
والعادة ... ،سألوا عن سيدنا الحسن بن عيل عليهام السالم ،فقيل لهم :إنه قد فُ ِق َد ،فقالوا:
يل فسألوا عنه ...وقالوا :يا سيدنا نحن من أهل قم ومعنا
ومن وارثه؟ قالوا :أخوه جعفر بن ع ٍّ
جامع ٌة من الشيعة وغريها وكنا نحمل إىل سيدنا أيب محمد الحسن بن عيل األموال فقال
يل ،قالوا :ال ،إ َّن لهذه األموال خربا ً طريفاً،
[جعفر] :وأين هي؟ قالوا :معنا ،قال :احملوها إ َّ

فقال :وما هو؟ قالوا :إ َّن هذه األموال تُج َمع ويكون فيها من عامة الشيعة الدينار والديناران،
ثم يجعلونها يف كيس ويختمون عليه وك ّنا إذا وردنا مبا ٍل عىل سيدنا أيب محمد ( َعلَيّْ ِہ
السال ُم) يقول :جملة املال كذا وكذا دينارا ً ... ،فقال جعفر :كذبتم تقولون عىل أخي ما ال
َّ
بس
يفعله ،هذا علم الغيب وال يعلمه إال الله  ...قال :فدخل جعفر عىل الخليفة  -وكان ُ ّ
من رأى  -فاستعدى عليهم ،فلام أحرضوا قال الخليفة :احملوا هذا املال إىل جعفر ،قالوا:
أصلح الله أمري املؤمنني إنّا قو ٌم مستأجرون وكالء ألرباب هذه األموال وهي وداع ٌة لجامع ٍة
وأمرونا بأ ْن ال نسلّمها إال بعالم ٍة ودالل ٍة ،وقد جرت بهذه العادة مع أيب محمد الحسن بن
عيل عليهام السالم قال القوم :كان يصف لنا الدنانري وأصحابها واألموال وكم هي؟ فاذا
فعل ذلك سلمناها إليه ،وقد وفدنا إليه مرارا ً فكانت هذه عالمتنا معه وداللتنا ،وقد مات ،فإ ْن
يكن هذا الرجل صاحب هذا األمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا أخوه [اإلمام العسكري] ،وإالِّ
رددناها إىل أصحابها فقال جعفر :يا أمري املؤمنني إ َّن هؤالء قوم كذابون يكذبون عىل أخي
رسل وما عىل الرسول إال البالغ املبني قال :فبهت
وهذا علم الغيب فقال الخليفة :القوم ٌ
جعفر ومل يرد جواباً [[[))...الرواي ُة طويلةٌ ،أوردنا فقط محل الشاهد منها.
السال ُم)،
دالالتٌ متعدد ٌة لو أُريد االستفادة منها .مثالً هي تبين الجو العام الذي كان يحيط باإلمام المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم).
وتبين شهادة عد ٍد كبي ٍر على حياة ووجود اإلمام المهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص  .476الرواية
طويل ٌة وإكمالها هنا في الهامش الرتباطها بالموضوع ...(( :فقال القوم :يتطول أمير المؤمنين بإخراج أمره إلى من
يبدي رقّنا حتى نخرج من هذه البلدة ،قال :فأمر لهم بنقيب فأخرجهم منها ،فلما أن خرجوا من البلد خرج إليهم غال ٌم
أحس ُن الناس وجهاً ،كأنه خاد ٌم ،فنادى يا فالن بن فالن ويا فالن بن فالن أجيبوا موالكم ،قال :فقالوا :أنت موالنا،
قال :معاذ الله :أنا عبد موالكم فسيروا إليه ،قالوا :فسرنا إليه معه حتى دخلنا دار موالنا الحسن بن علي عليهما
ثياب خض ٌر ،فسلمنا عليه ،فرد علينا
السالم ،فإذا ولده القائم سيدنا ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) قاع ٌد على سري ٍر كأنه فلقة قمرٍ ،عليه ٌ
السالم ،ثم قال :جملة المال كذا وكذا دينارا ،حمل فالن كذا ،وحمل فالن كذا ،ولم يزل يصف حتى وصف الجميع
ثم وصف ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدواب ،فخررنا سجدا ً لله عز وجل شكرا ً لما عرفنا ،وقبَّلنا األرض بين يديه،
أل نحمل إلى ُس َّر من رأى بعدها شيئاً
السال ُم) أ ْن ّ
وسألناه ع ّما أردنا فأجاب ،فحملنا إليه األموال ،وأمرنا القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
من المال ،فإنَّه ينصب لنا ببغداد رجالً يحمل إليه األموال ويخرج من عنده التوقيعات ،قالوا :فانصرفنا من عنده))...
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أقول :يف ما تقدم من قضية جعفر (الكذاب) وادعاءاته املتعددة واملتكررة لإلمامة بعد
أخيه العسكري ،ودعواه يف التوريث بوصفه الوريث الوحيد ،وعدم االعرتاف بوجود ٍ
ولد من
صلب أخيه العسكري ،بصيغ ٍة رسمي ٍة من الدولة ،كل هذا بحوادثه ورواياته ومناسباته املتعددة
بأكرثَ من مصدرٍ ،كل هذا جاء ونُ ِق َل يف الكتب واملصادر والرتاث الشيعي اإلمامي ،فإذا
كان ما يسميه املسترشقون يف قضية الوالدة قد تكون ((من وضع الخيال ،زياد ًة يف تعظيم
اإلمام الثاين عرش))[[[ أو ما أطلقوا عليها أسطورة والدة املهدي املنتظر[[[ كذلك أرادوا أ ْن

يسموها ،والسؤال التعجبي أو االستنكاري هنا :كيف يكون أو يصح لإلمامية إذا أرادوا أ ْن
يثبتوا والدة ووجود وحياة املهدي املنتظر ،بأ ْن ينقلوا شيئاً ضدهم ويضعف أدلتهم؟ بل
ويصحح ويؤكد تشكيك املشككني ويثبت كالمهم مبا س ُّموه (األسطورة والكذبة)؟ لكون
ادعاءات جعفر (الكذاب) هي عني ما يقوله املشككون من عدم وجود املهدي املنتظر
وتصب يف تعزيز موقفهم ،وألنه جاء من داخل عائلة ومنزل اإلمام الحسن العسكري
أساساً،
ّ
السال ُم) ،بوصفه شقيقه .كيف ميكن أو يكون ذلك إذا أرادوا وض َع أسطور ٍة وكذب ٍة؟
( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) لها
مل يبق إال أنَّها جاءت كذلك ألن والدة ووجود وحياة اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
حقيق ٌة أصيل ٌة متجذر ٌة يف رحم التاريخ الواقعي الحاصل آنذاك ،لذلك جاءت هذه األحداث
ري ُمن َّمق ٍة ،وإال كيف ميكن لكذب ٍة أ ْن تعيش طوال هذه السنني
ونقلت عىل حقيقتها كام هي ،غ َ
ويؤمن بها الناس ويصدقونها؟ وإذا كان الشيعة أرادوا تزوير الحقائق بنقلهم األحاديث التي
تؤيد مدعياتهم بوجود ووالدة اإلمام املهدي املنتظر ،ولو كانت قصة الوالدة من مخرتعات
ٍ
روايات تخص جعفرا ً (الكذاب) وهو
وخيال الشيعة اإلمامية أو مفربكةً ،ملا نقلوا ذلك يف
يجاهر بعدم والدة املهدي املنتظر.

السال ُم)،
وهنا ال ب َّد من التوقف عند قضي ٍة تُع ُّد مهم ًة يف سياق قصة اإلمام الغائب ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٍ
مستحق لها ،وهذه
ري
وهي عالقة السلطة ومتابعتها ودعمها
ٍّ
لشخص ادعى اإلمامة وهو غ ُ
القضية مرتبط ٌة بالوضع السيايس ،إذ إ َّن السلطة العباسية كانت تراقب البيت العلوي منذ
ُ
مخاوف حقيقي ٌة من ظهور رم ٍز يجتمع حوله املسلمون ،وال سيِّام الشيعة،
التأسيس ،وهناك
ض أم َر السلطة السياسية لبني العباس ،لذلك يحاولون بشتى الوسائل منع ظهور مثل
فيق ِّو ُ
الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381ه) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .476

[[[  -دونالدسون ،دوايت ،عقيدة الشيعة :ص.228 - 227
[[[  -ظ :كونسلمان ،جرهارد ،سطوع نجم الشيعة :ص .107وللمزيد مراجعة نفس المصدر الصفحات.112 - 104 :
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هذه الشخصية ،ومن وسائلهم استاملة بعض األشخاص املرتبطني نسباً بأهل البيت والتأثري
عليهم لالنشقاق عن البيت العلوي والتخيل عن قضية اإلمامة وهي الحجر األساس يف
ٍ
لروايات تش ِّوش عىل الوالدة لإلمام الغائب
عقيدة اإلمامية .ولذلك نجد أ ْن تبني السلطة
ٍ
املعي ،وغريها من الروايات التي
ألشخاص آخرين غريِ اإلمام
السال ُم) ودعمها
( َعلَيّْ ِہ َّ
َّ
يتشبث بها أيضاً املسترشقون ،كل ذلك أدى إىل هذا االضطراب يف الروايات.
ٍ
روايات
ثانياً ( -أي النقطة الثانية لجواب إشكال املسترشقني عن الوالدة) ذكر مجموعة
السال ُم):
عن والدة وحياة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) كثري ٌة ومستفيض ٌة
الروايات التي تحيك عن إثبات والدة اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
ومتواتر ٌة عند الشيعة اإلمامية يف أهم املصادر املعتمدة ،ألنها من أبجديات عقائدهم
الرضورية ،ويجب اإلشارة هنا إىل أ َّن أحاديث أمئة أهل البيت ،توارثوها ونقلوها عن النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) إذ ورد (( ...عن أيب حمزة الثاميل عن جابر قال :قال أبو
َّ
األكرم
السال ُم) :يا جابر والله لو ك ّنا نحدِّ ث الناس أو حدَّ ثناهم برأينا لكُ ّنا من الهالكني.
جعفر ( َعلَيّْ ِہ َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) يتوارثها كاب ٌر عن كاب ٍر نكنزها
َّ
ول ِك ّنا نحدِّ ثهم بآثا ٍر عندنا من رسول الله
[[[
كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهم)).
فتعددت تلك الروايات منها:
السال ُم):
الروايات الدالة عىل أنَّه من ذرية اإلمام الحسني ( َعلَ ّي ِْہ َّ
(صلﮯ
َّ
ذكر الشيخ الصدوق يف (كامل الدين ومتام النعمة) أخبار وبشارات النبي محمد
[[[  -الصفار ،الثقة الجليل والمحدث شيخ القميين أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ من أصحاب اإلمام
السال ُم (المتوفى 290هـ) ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمد عليهم السالم :ج ،1ص
الحسن العسكرى َعلَيّْ ِہ َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ال يقولون
َّ
 ،313رقم الحديث .1 :باب في األئمة أن عندهم أصول العلم ما ورثوه عن النبى
برأيهم.
وأخرجه :المجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار :ج ،2ص  ،173رقم الحديث .4 :باب إنهم عليهم السالم عندهم مواد
ٍ
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) وأنَّهم أمناء
َّ
قياس ،بل ورثوا جميع العلوم عن النبي
برأي وال
العلم وأصوله ،وال يقولون شيئاً ٍ
الله على أسراره.
صحح الحديث الشيخ الماحوزي ،قال( :وسنده من أصح األسانيد ،أحمد بن محمد هو األشعري شيخ القميين
ووجههم ،واألحاديث بهذا المضمون مستفيضةٌ) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه:
النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.6

302

المهدي المنتظر f

السال ُم) وتعيينه بأنَّه التاسع
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) واألمئة األطهار بالنص عىل اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) والحادي عرش من تعداد األمئة ،فجعلها أبواباً (باب ما روي
من ولد الحسني ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) يف النص عىل القائم) و(باب ما أخرب به أمري املؤمنني عىل
َّ
عن النبي
السال ُم) من وقوع الغيبة بالقائم الثاين عرش من االمئة عليهم السالم)
بن أيب طالب ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم).
وهكذا إخبارات باقي األمئة إىل اإلمام الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
روى الشيخ الصدوق وكذلك والده بإسناده(( :عن سلامن الفاريس (رض) قال :دخلت
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) ،فإذا الحسني بن عيل عىل فخذه ،وهو يق ِّبل عينيه ويلثم
َّ
عىل النبي
إمام أبو أمئ ٍة ،أنت حجة الله ابن حجته ،وأبو
فاه ،ويقول :أنت سيدٌ ابن سي ٍد ،أنت إما ٌم ابن ٍ
[[[
حججٍ تسع ٍة من صلبك ،تاسعهم قامئهم)).
يل،
((عن أيب جعفر [الباقر] َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم قال :يكون تسعة أمئ ٍة بعد الحسني بن ع ٍّ
[[[
تاسعهم قامئهم)).
[[[  -ابن بابويه القمي ،المحدث أبو الحسن علي بن الحسين (المتوفى  329ه) والد الشيخ الصدوق ،اإلمامة
السال ُم) ،رقم الحديث.96 :
والتبصرة من الحيرة :ص ،110باب أن المهدي من ولد الحسين ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ينظر :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص ،262باب ماروي
السال ُم) وأنَّه الثاني عشر من األئمة عليهم السالم .رقم
َّ
عن النبي
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) في النص على القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
الحديث.9 :
صحيح رجاله ثقاتٌ  ،وقد توهم بعضهم أ ّن ثمة تصحيفاً وأ َّن المقصود
حكم الحديث :صححه الماحوزي ،قال :سنده
ٌ
ح ،فإ َّن ابن مسكان ال يروي عن أبان بن أبي عياش ،وابن تغلب أدرك
أ ّن ابن أبان هو بن أبي عياش ،وهو ليس بصحي ٍ
عصر ُسليم بن قيس .ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في
النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :ص.226
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص .533باب ما جاء في اإلثنى
عشر والنص عليهم ،عليهم السالم.
وأخرجه :النعماني ،الشيخ محمد بن إبراهيم (المتوفى حدود سنة 360هـ) كتاب ال َغ ْيبة ،ص.94
وأخرجه :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كتاب الخصال :ص .480
وأخرجه :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغ ْي َبة :ص.139
وأخرجه :المجلسي ،محمد باقر( ،ت 1110هـ) بحار األنوار :ج ،36ص .395
وحكم الراوية :صححها أبو الهدى الكلباسي (المتوفى 1356هـ) في كتابه :سماء المقال في علم الرجال :ج،352 ،2
عندما نقل الرواية كامل ًة من كتاب الكافي وقال( :كما يشهد به ما في الصحيح).
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روى الشيخ الصدوق بإسناده قال(( :حدثنا أحمد بن محمد [بسند إىل األمئة] عن سيد
(صلﮯ آللُہ
َّ
األوصياء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم السالم قال :قال رسول الله
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) :األمئة بعدي اثنا عرش أولهم أنت يا عيل وآخرهم القائم الذي يفتح الله ع ّز وجل
[[[
عىل يديه مشارق األرض ومغاربها)).
السال ُم):
ٌ
روايات رصيح ٌة بوالدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّي ِْہ َّ
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حكيمة بنت اإلمام الجواد وع ّمة اإلمام الحسن
العسكري عليهام السالم ،وهي ت ُعد القابلة التي شهدت الوالدة ،وهي الرواية املعتمدة
واملتعارف عليها عند اإلمامية ،مع اإلشارة إىل أ َّن إيراد مثل هذه الرواية ،ليس الزماً يف
مقام االستدالل هنا ،ألن املهم هنا إثبات أنَّه مولو ٌد وموجو ٌد يف الحياة ،املهم أنه قد ُولد
السال ُم) فعالً ،وليس املهم كيف ولد ،بالليل كان أو بالنهار ،ومن هي القابلة التي
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
يل
أولدته ،ومن هي أمه وما نسبها ،وهكذا باقي تفاصيل حدث الوالدة(( :قالت :بعث إ َّ
أبو محمد الحسن بن عيل [العسكري] عليهام السالم فقال :يا ع ّمة اجعيل إفطارك الليلة
عندنا فإنَّها ليلة النصف من شعبان فإنَّ الله تبارك وتعاىل س ُيظ ِه ُر يف هذه الليلة الحجة ،وهو
حجته يف أرضه [ويف رواية سيولد الليلة املولود الكريم][[[ قالت :فقلت له :ومن أ ُّمه؟ قال
يل :نرجس ،قلت له :جعلني الله فداك ما بها أث ٌر [يعني ال توجد آثار الحمل عليها] فقال:
سيهب لك يف ليلتك هذه غالماً
هو ما أقول لك ... ،قالت :فقلت لها :يا بُنية إ َّن الله تعاىل
ُ
فرغت من صالة العشاء اآلخرة
واستحيت فلام أ ْن
فخجلت
سيدا ً يف الدنيا واآلخرة قالت:
ُ
ْ
ْ
ففرغت
قمت إىل الصالة
أفطرتُ وأخذتُ مضجعي فرقدتُ  ،فلام أ ْن كان يف جوف الليل
ُ
ُ
اضطجعت
جلست معقِّب ًة [أي تعقيب الصالة] ثم
من صاليت وهي نامئ ٌة ليس بها حادثٌ ثم
ُ
ُ
صحيح رجاله ثقاتٌ  ،ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في
وصححها الماحوزي ،قال :سنده
ٌ
كتابه المسمى :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :هامش ص.223
وما يؤيد صحتها أنّها قد استشهد بها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ،حين اعترض على رواي ٍة ضعيف ِة السند
معارض ٍة لها .ينظر :السيد أبو القاسم الموسوى الخوئي ،زعيم الحوزة العلمية ،معجم رجال الحديث :ج ،21ص.88
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص  .282ومن حيث
اعتماد الرواية واعتبارها؛ فقد جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني:
صحيح رجاله ثقاتٌ  .الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن
ج ،2ص .316وصححه الماحوزي قال :سنده
ٌ
البحراني ،في كتابه المسمى :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :هامش ص.217
[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .427
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وخرجت أتفقد الفجر
انتبهت فزع ًة وهي راقدةٌ ،ثم قامت فصلَّت ونامت ،قالت حكيمة:
ثم
ُ
ُ
فإذا أنا بالفجر األول كذنب الرسحان وهي نامئة فدخلتني الشكوك ،فصاح يب أبو محمد
السال ُم من املجلس فقال :ال تعجيل يا عمة فإنَّ األمر قد قرب .قالت:
[العسكري] َعلَيّْ ِہ َّ
فقلت:
فوثبت إليها
انتبهت فزع ًة
ويس ،فبينام أنا كذلك إذا
فجلست وقرأتُ الٓ ٓم السجدة
ُ
ُ
ْ
ُ
ٓ
فقلت لها :اجمعي نفسك
أتحسني شيئاً؟ قالت :نعم يا عمة،
قلت لها:
ُ
اسم الله عليك ،ثم ُ
ّ
واجمعي قلبك فهو ما قلت لك ،ال خوف عليك إ ْن شاء الله ،وأخذتُ وساد ًة فألقيتها يف

فقبضت عىل
وجلست منها حيث تقعد املرأة من املرأة للوالدة
وسط البيت وأجلستها عليها
ْ
ُ
َّت أن ًة وتشهدتْ ونظرتُ تحتها ،فإذا أنا بويل الله صلوات
كفي وغمزتْ غمز ًة شديد ًة ثم أن ْ
الله عليه متلقياً األرض مبساجده .فأخذتُ بكتفيه فأجلستُه يف حجري ،فإذا هو نظيف
السال ُم :يا عمة هل ّمي فأتيني بابني فأتيته به ،فتناوله
مفروغ منه ،فناداين أبو محمد َعلَ ّيْ ِہ َّ

وأخرج لسانه فمسحه عىل عينيه ففتحها ثم أدخله يف فيه فح َّنكَه ثم يف أذنيه ،وأجلسه يف
يل الله جالساً فمسح يده عىل رأسه وقال له :يا بني انطق بقدرة الله
راحته اليرسى فاستوى و ُّ
السال ُم من الشيطان الرجيم واستفتحَ ﴿ :ونُرِيدُ أَن نَّ ُ َّن َع َل ٱلَّ ِذي َن
فاستعاذ ويل الله َعلَ ّيْ ِہ َّ
ف ٱألَ ِ
ف ٱألَ ِ
ِي
رض َونَج َعلَ ُهم أَ ِئَّة َونَج َعلَ ُه ُم ٱل َٰو ِرثِ َ
ني (َ )٥ونُ َكِّ َن لَ ُهم ِ
ٱس ُتض ِعفُواْ ِ
رض َونُر َ
(صلﮯ
َّ
ُم ِمن ُهم َّما كَانُواْ يَح َذ ُرونَ ( [[[﴾)6وصىل عىل رسول الله
ِفر َعونَ َو َٰه َٰم َن َو ُج ُنو َده َ
آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) وعىل أمري املؤمنني واألمئة عليهم السالم واحدا ً واحدا ً حتى انتهى إىل أبيه،
السال ُم وقال :يا عمة ردِّيه إىل أمه حتى (تق َّر عي ُنها وال تحزن ولتعلم أنَّ
فناولنيه أبو محمد َعلَ ّيْ ِہ َّ
ّيت
وعد الله حق ولكن أكرث الناس ال يعلمون) ،فرددته إىل أ ّمه وقد انفجر الفجر الثاين فصل ُ
السال ُم
ّبت إىل أ ْن طلعت الشمس ،ثم
ُ
الفريضة وعق ُ
ودعت أبا محمد [العسكري] َعلَيّْ ِہ َّ
وانرصفت إىل منزيل)).
ُ

[[[

[[[  -القصص.6 - 5 :

[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .425 - 424باب:
ما روي في ميالد القائم صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن
محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم.
وينظر :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة.237 - 234 :
وينظر :الطبرسي ،أبو علي الفضل بن الحسن (ت  548هـ) .إِعال ُم ال َورى بأعالم ال ُهدى :ج ،2ص.215 - 214
وينظر :المجلسي ،محمد باقر (ت 1110هـ) ،بحار األنوار :ج ،51ص.3 - 2
ومن حيث اعتبار واعتماد الرواية :صحيح ٌة فقد حققها وصححها وعمل على دراسة جميع رجال السند ،الشيخ أحمد
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السال ُم) ،بحضور والده والع ّمة
هذه الرواية تؤكد والدة اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
أي مولو ٍد يولد بني أهله ويف منزله ،ال كام يتصور بعضهم بأنَّه يجب
حكيمة ،وهو كعادة ِّ
ٍ
ٍ
أ ْن يولد وس َ
ط تج ُّمعٍ كبريٍ
مسجد ميل ٍء بالناس ليك يشهدوا عىل والدته ،أما
وحاشد أو يف
تفاصيل إعجازي ٍة فيطول املقام لو أُريد التعليق عليها ،فاملهم فيها هو
َ
يف ما يوجد فيها من
السال ُم).
الشاهد األبرز ،وهو والدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم):
ٌ
روايات دال ٌة عىل رؤية أصحاب األمئة لإلمام املهدي ( َعلَ ّي ِْہ َّ
ولذكر واحد ًة منها :روى الصدوق بسنده ح َّدث أصحاب اإلمام العسكري ومنهم ((...
محمد بن عثامن العمري قالوا :عرض علينا أبو محمد الحسن بن عيل [العسكري] عليهام
السالم ونحن يف منزله وكنا أربعني رجالً فقال :هذا إمامكم من بعدي ،وخليفتي عليكم ،أطيعوه
وال تتفرقوا من بعدي يف أديانكم فتهلكوا ،أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا [[[))...فهذا الخرب
السال ُم).
يبني شهادة أربعني رجالً أو يزيدون عىل والدة وحياة اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
الماحوزي قال(( :مرتبة الحديث :حس ٌن ،بل صحيح ،رجاله ثقاتٌ )) .وخ َّرج لهذه الرواية عشرة طرقٍ  .الماحوزي،
الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :والدة القائم المهدي بالروايات الصحيحة الصريحة :ص.27 - 22

وكذلك ينظر كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :ص.255
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .435رقم
السال ُم) ورآه وكلمه.
الحديث .2 :باب ذكر من شاهد القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
صحيح ،رجاله ثقاتٌ  ،ينظر الماحوزي ،الشيخ
صححه الماحوزي ،قال بعد دراسة رجال السند :سنده حس ٌن ،بل
ٌ
أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه المسمى :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم:
هامش ص.235
وكشاهد آخر نقل الشيخ الطوسي (ت406هـ) في كتاب الغيبة خبرا ً شهادة عن جماعة من أصحاب اإلمام ذكر
أسماءهم ((قالوا جميعاً :اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السالم نسأله عن الحجة من بعده ،وفي
السال ُم) أربعون رجالً ،فقام إليه عثمان بن سعيد بن عمرو العمري فقال له :يا بن رسول الله أريد أ ْن
مجلسه عليه َّ
أسألك عن أم ٍر أنت أعلم به مني .فقال له :اجلس يا عثمان ،فقام مغضباً ليخرج فقال :ال يخرج ّن أح ٌد فلم يخرج م ّنا
السال ُم بعثمان ،فقام على قدميه فقال :أخبركم بما جئتم؟ قالوا :نعم يا بن
أح ٌد إلى أ ْن كان بعد ساع ٍة ،فصاح َعلَيّْ ِہ َّ
رسول الله قال :جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي؟ قالوا :نعم ،فإذا غال ٌم كأنه قطع قم ٍر أشبه الناس بأبي محمد
السال ُم فقال :هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ،أال
َعلَيّْ ِہ َّ
وإنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عم ٌر ،فاقبلوا من عثمان ما يقوله ،وانتهوا إلى أمره ،واقبلوا قوله ،فهو
خليفة إمامكم واألمر إليه)) .الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة:
ص .358 - 357وأخرجه :المجلسي ،محمد باقر( ،ت1110هـ) بحار األنوار :ج ،51ص .346
صحح الحديث الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده حس ٌن كالصحيح) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن
البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.595

306

المهدي المنتظر f

فمن هي األفضل أو األهم ،الشهادة عىل العدم أو الشهادة عىل الوجود؟! قال الشيخ
خل ٌَف من عقبه ،بشهادة من
السال ُم) كان له َ
الصدوق :قد ثبت أ َّن الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
أثبت له ولدا ً من الفضالء والشيعة وغريهم من األخيار ،أل َّن الشهادة التي يجب قبولها هي
[[[
شهادة املُثْبِت ال شهادة النايف وإ ْن كان عدد النافني أكرث من عدد املثبتني.
السال ُم):
ٌ
روايات ِّ
تعي بأنَّه ابن اإلمام العسكري ( َعلَ ّي ِْہ َّ
باب من هذه الروايات فيه رواياتٌ كثري ٌة ومستفيض ٌة
وهنا التأكيد مر ًة أخرى عىل أ َّن كل ٍ
ٍ
واحد أو إثنني ،اختصارا ً ،وقد تم سالفاً نقل رواي ٍة يف هذا
ج
لكن هنا يتم نقل أمنوذ ٍ
الشأن [[[،فعن الشيخ الصدوق بإسناده ((...عن أحمد ابن إسحاق بن سعد األشعري قال:

يل عليهام السالم فقلت له :يا ابن رسول الله فمن
دخلت عيل أيب محمد الحسن بن ع ٍّ
السال ُم) مرسعاً فدخل البيت ،ثم خرج وعىل عاتقه
اإلمام والخليفة بعدك؟ فنهض ( َعلَيّْ ِہ َّ

غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثالث سنني ،فقال :يا أحمد بن إسحاق لوال

كرامتك عىل الله ع ّز وجل وعىل حججه ما عرضت عليك ابني هذا ،إنه َس ِم ُّي رسول الله
(صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ وآلِ ِه) وكَ ِن ُّيه ،الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كام ملئت جوراً وظلامً
َّ
 [[[))...وهذه املجاميع من أنواع الروايات تتداخل يف ما بينها ،ومن الصعوبة مبكانٍ العزل

والفصل بينها ،فبينام نراها تدل عىل تعيني اإلمام املهدي بوصفه ابن اإلمام العسكري
عليهام السالم ،نجدها تدل عىل تع ّمد عرض اإلمام العسكري ول َده لبعض خواصه من

الشيعة وإرا َءتهم إياه .وبالوقت نفسه حجب اإلمام املهدي عن عيون السلطة واملحافظة

عىل حياته من األعداء والسلطة الحاكمة.

[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.80

[[[  -راجع هامش صفحة  ،308من هذا الكتاب منها حديث (إنَّكم ال ترون شخصه) .وفي المتن ،حديث (ولِ َد لنا
مولود فليكن عندك مستورا ً) ص.308 :
[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص ،384باب ما
السال ُم) وأنَّه الثاني
روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عيهما السالم من وقوع الغيبة بابنه القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
عشر من األئمة عليهم السالم.
(صحيح ،رجاله ثقاتٌ أجال ُء) كما قال الماحوزي ،فقد حققها ودرس رجال سندها واحدا ً واحدا ً،
حكم الحديث:
ٌ
ينظر :الشيخ أحمد الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في كتابه :والدة القائم المهدي بالروايات
الصحيحة الصريحة :ص.16

الفصل الخامس :مسائل مرتبطة بعقيدة المهدي المنتظر

307

السال ُم) قبل وبعد وقوعها:
الروايات التي ترصح بغيبته ( َعلَ ّي ِْہ َّ
مثل هذه الروايات حتامً تدل بالداللية اإللتزامية عىل حياة ووجود اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ
السال ُم) التي هي أعم من والدته ،ألنه كيف ميكن أ ْن يغيب لو مل يكن موجودا ً وح ّياً ومولودا ً
َّ
أصالً؟!
السال ُم)
ج ٍه لإلمام عيل ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
روى الكليني يف الكايف الرشيف خربا ً بإسناده يف سؤا ٍل مو َّ

حول الدنيا ،نستقي الشاهد منه :ما روى الصدوق (ت 381هـ) بإسناده ((عن أيب الحسن
(صلﮯ
َّ
يل عليهام السالم قال :قال النبي
عىل بن موىس الرضا ،عن أبيه ،عن آبائه ،عن ع ٍّ
القائم من ولدي بعه ٍد معهو ٍد إليه مني حتى
نب
آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) :والذي بعثني بالحق بشرياً ل َيغي ّ
ُ
[[[
يقول أكرث الناس :ما لله يف آل محمد حاج ٌة ،ويشك آخرون يف والدته.))... ،
السال ُم :للقائم غيبتان :إحداهام قصري ٌة
وروى الكليني بإسناده(( :قال أبو عبد الله َعلَيّْ ِہ َّ
واألخرى طويل ٌة ،الغيبة األوىل ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة شيعته ،واألخرى ال يعلم مبكانه
[[[
فيها إال خاصة مواليه)).
السفراء األربعة والغيبة الصغرى وداللتها عىل املطلوب:
أي
السال ُم) كانت السلطات تبحث عنه وعن ِّ
فكام تبني سالفاً أ َّن اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) كمال الدين وتمام النعمة :ص .51وكذا ورد
(صلﮯ آللُہ
َّ
الحديث في بحار األنوار للعالمة المجلسي :ج ،51ص .68باب( :ما ورد من إخبار الله وأخبار النبي
السال ُم من طرق الخاصة والعامة) .والحديث معتب ٌر ،فقد حقق الحديث الشيخ آصف محسني،
َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) بالقائم َعلَيّْ ِہ َّ
وذكره في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص .325وكذلك جاءت هذه الرواية
في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،إعداد وتنظيم :الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله:
ج ،2ص.184
صحيح رجاله ثقاتٌ ) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن
وصححه الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده
ٌ
البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.580
[[[  -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب( ،ت  328هـ) ،األصول من الكافي :ج ،1ص .340الرواية صحيحةٌ؛ فقد
أخرجها وصححها البهبودي في كتابه صحيح الكافي ،للشيخ محمد باقر البهبودي :ج ،1ص.40
وكذلك جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.321
صحيح رجاله ثقاتٌ ) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن
وصححه الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده
ٌ
البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.587
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إشار ٍة تدل عليه منذ أ ْن عرفوا بوالدته عن طريق عمه جعفر ،لذا كان الطريق الوحيد وهو
السال ُم) هو طريق الثقات الذين نصبهم أبوه
الذي كان ُمتَّ َب ًعا من أبيه اإلمام العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
لهذه املهمة ومن قبل ذلك ج ُّده اإلمام الهادي عليهام السالم.
تنصيب من ٍ
أحد ،وعن غيبة
ادعى بعض املسترشقني بأ َّن هؤالء نصبوا أنفسهم بدون
ٍ
السال ُم) وسفارتهم قال شرتومثان(( :كان ينوب عنهم سفراء ووكالء،
اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
أو يزعمون أنهم ينوبون عنهم .وكان منصب الوكيل يصبح أعظم شأناً عندما يكون اإلمام

غائباً ،فهو عند ذلك يدعي أنه الوحيد الذي يعرف اإلمام الغائب .وقد أفلح أربعة أشخاص
منذ عام 260ه يف أ ْن ي َّدعوا ذلك ألنفسهم .ومل َّا مات رابعهم ،وهو عيل بن محمد السامرايت
[السمري] سنة 334ه انتهت الغيبة املسامة :الغيبة الصغرى .وأعقبتها الغيبة الكربى التي
[[[
متتد إىل أيامنا)).
ينصبوا أنفسهم،
وهذه قراء ٌة خاطئ ٌة مستمرةٌ ،من املسترشقني ،فهؤالء الوكالء والسفراء مل ّ
نصبهم األمئة وهيؤوا لذلك األمر املهم ،وهو غيبة اإلمام الثاين عرش منهم ،إذ جاء
بل َّ
يف غيبة الطويس (ت406هـ) بإسناده ...(( :حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد القمي قال:
يوم من األيام فقلت:
دخلت عىل أيب الحسن عيل ابن محمد [الهادي] صلوات الله عليه يف ٍ
كل
يا سيدي أنا أغيب وأشهد [أشهد :أحرض] وال يتهيأ يل الوصول إليك إذا شهدت يف ِّ
ٍ
وقت ،فقول من نقبل؟ وأمر من منتثل؟ فقال يل صلوات الله عليه :هذا أبو عمرو الثقة
األمني ما قاله لكم فعني يقوله ،وما أدَّاه إليكم فعني يؤديه .فلام مىض أبو الحسن [الهادي]
السال ُم ذات يوم فقلت له
السال ُم وصلت إىل أيب محمد ابنه الحسن العسكري َعلَ ّيْ ِہ َّ
َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم مثل قويل ألبيه ،فقال يل :هذا أبو عمرو الثقة األمني ثقة املايض وثقتي يف
َعلَيّْ ِہ َّ
املحيا)).

[[[

[[[  -شتروثمان ،رودولف ،دائرة المعارف اإلسالمية :المجلد الرابع عشر ،ص .68مادة (الشيعة).
[[[  -الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة :ص .238فصل:
السفراء الممدوحون في زمان الغيبة .وينظر :المجلسي ،محمد باقر(1110هـ) بحار األنوار :ج ،51ص .344
وصحح الرواية السيد الخوئي ،قال :الرواية صحيحة ،ينظر :الخوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال الحديث :ج،12
ص .123وممن حكم بصحة الرواية السيد محمد على األبطحي في كتابه( :تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال)
للشيخ الجليل أبي العباس أحمد بن علي النجاشي :ج ،3ص .463وكذلك جاءت في الروايات المعتبرة في كتاب
معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.350
وكذلك وردت في كتاب المعتبر من بحار األنوار ،على وفق نظريات الشيخ محمد آصف محسني ،إعداد وتنظيم:
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ونقل الشيخ الصدوق (ت 381هـ) والشيخ الطويس (ت406هـ) بأ َّن السفراء يف زمان
الغيبة أربعةٌ:
نصبه اإلمام عيل الهادي والحسن العسكري ابنه عليهم السالم ،وهو الشيخ
األول :من َّ
املوثوق به أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري [[[.كام يف الرواية املتقدمة آنفاً.
الثاين[ :والكالم للصدوق] فلام مات عثامن أوىص إىل ابنه أيب جعفر محمد بن عثامن،
((أبو جعفر بن محمد بن عثامن العسكري املعروف بالسامن ،ويُعرف أيضاً بال ُع َمري ،رئيس
اإلمامية ،وكان يدعي أنَّه الباب إىل اإلمام املنتظر ،وأوىص إىل أيب القاسم بن الحسني
السال ُم) سفريا ً له ،ال كام يشتهي أ ْن يقرأها
بن روح)) [[[.حيث َّ
نصبه اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
نصبوا أنفسهم بأنفسهم ،فجاء عن الشيخ الصدوق بإسناده:
املسترشق بقراء ٍة خاطئ ٍة بأنَّهم ّ
((قال عبد الله بن جعفر الحمريي :وخرج التوقيع إىل الشيخ أيب جعفر محمد بن عثامن
ْت و ُرزئنا وأوحشك
العمري يف التعزية بأبيه ... :أجزل الله لك الثواب وأحسن لك العزاءُ ،ر ِزئ َ
فسهُ الله يف منقلبه ،وكان من كامل سعادته أنْ رزقه الله ع ّز وجل ولداً مثلك
فراقه وأوحشناَّ َ ،
السال ُم كان خرج إىل
يخلفه من بعده ،ويقوم مقامه بأمره  ...توقيع من صاحب الزمان َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[
ال ُع َمري وابنه)).
الشيخ عمار الفهداوي ،إشراف ومراجعة :الشيخ حيدر حب الله :ج ،2ص.195 - 194
أجلء عيون عظام) ينظر :الماحوزي،
وصححه الشيخ الماحوزي ،قال( :وسنده من أصح األسانيد رجاله ثقات ّ
الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة
والمعتبرة :هامش ص.592
[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.433 - 432
باب ما روي في ميالد القائم صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ابن
محم دبن على ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم.
وينظر :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغ ْي َبة :ص.353
وصححه الماحوزي ،ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص
بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.566
[[[  -ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم ،الكامل في التاريخ :ج ،6ص.655
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .510رقم ،41 :ـ
السال ُم).
باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ( َعلَيّْ ِہ َّ
وأخرجه :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة :ص.361
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الثالث :وأوىص أبو جعفر السفري الثاين إىل أيب القاسم الحسني بن روح [والكالم
للصدوق وروى بإسناده] (( ...قال :ملا حرضتْ أبا جعفر محمد بن عثامن العمري [السفري
[[[
الثاين] الوفاة  ...قال يل :قد أُ ِمرتُ أ ْن أويص إىل أيب القاسم الحسني بن روح ))...
الرابع[ :والكالم للصدوق] وأوىص أبو القاسم [السفري الثالث] إىل أيب الحسن عيل بن
محمد السمري ،فلام حرضتْ السمري الوفاة ُس ِئ َل أ ْن يويص [لسفري آخر بعده] فقال :لله
أم ٌر هو بالغه ،فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد ميض السمري [[[.وروى الشيخ الصدوق:
أجلء عيون) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد
صحح الحديث الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده صحيح رجاله ثقات ِّ
بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :هامش
ص.598
ومما يؤيد صحته ،فقد أخرجه السيد الخوئي في كتابه (معجم رجال الحديث) في ترجمته لمحمد بن عثمان العمري،
ج ،17ص .295
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .503رقم،33 :
السال ُم).
ـباب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الرواية معتبرة ،اعتمدها واعتبرها الماحوزي ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص
على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :ص.607
ومما يؤيد صحة واعتبار الرواية السيد الخوئي ،إذ أخرجها في ترجمة (جعفر بن أحمد بن متيل) وقال :أقول في هذه
الرواية أيضاً دالل ٌة على جاللة جعفر بن أحمد بن متيل .ينظر :الخوئي ،أبو القاسم ،معجم رجال الحديث :ج،5
ص.20 - 19
[[[  -ظ :الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص.433 - 432
باب ما روي في ميالد القائم صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن بن على بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ابن
محم دبن على ابن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم.
وينظر :الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة :ص.400
والسيد الخوئي نقل رواي ًة صحيح ًة السند تأييدا ً لهذا المعنى في كتابه (معجم رجال الحديث) في ترجمة محمد بن
السال ُم)،
عثمان العمري .قال :العمري :يكنى أبا جعفر ،وأبوه يكنى أبا عمرو ،وكيالن من جهة صاحب الزمان ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ولهما منزل ٌة جليل ٌة عند الطائفة .والروايات في جاللته وعظمة مقامه متضافرةٌ ،قال منها :ما رواه الكليني ٍ
ح،
بسند صحي ٍ
عن أحمد بن إسحاق أبي علي ،أنه سأل أبا محمد الحسن بن علي العسكري ،فقال :من أعامل أو ع َّمن آخذ ،وقول
السال ُم) له :العمري ( عثمان بن سعيد ) وابنه ثقتان ،فما أدَّيا إليك فعني يؤديان ( ،الحديث ).
من أقبل؟ فقال ( َعلَيّْ ِہ َّ
ِ
َ
السال ُم) ،رقم الحديث .1 :ينظر :معجم رجال
ہ
ي
ل
ع
(
رآه
من
تسمية
في
باب
الحجة،
كتاب
ص،331
الكافي :الجزء ،1
َ ّْ َّ
الحديث للسيد الخوئي :ج ،17ص.294
أجل ُء عيو ٌن عظا ٌم)
َّ
الرواية صححها الشيخ الماحوزي ،قال( :وسنده من أصح األسانيد كالشمس ،رجاله ثقاتٌ
ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة
والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.597
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((حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد املكتب قال :كنت مبدينة السالم يف السنة التي تويف
بأيام فأخرج إىل الناس توقيعاً [من
فيها الشيخ عيل بن محمد السمري فحرضته قبل وفاته ٍ
السال ُم] نسخته :بسم الله الرحمن الرحيم يا عيل بن محمد السمري ...
اإلمام املهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
ِ
توص إىل أح ٍد يقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن
وال
[[[
الله ع ّز وجل وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب ،وامتالء األرض جوراً ))...
السال ُم):
روايات التوقيعات التي صدرت من اإلمام املهدي ( َعلَ ّي ِْہ َّ
والتوقيعات :تعني مجموع ًة من الكتب والرسائل واملكاتبات بينه وبني أتباعه ومريديه،
ٍ
استفتاءات ،أو طلب دعا ٍء وغريه ،كانت تصدر من اإلمام املهدي
وهي عبار ٌة عن أسئل ٍة أو
السال ُم) والتي كانت تأيت بالطبع عن طريق وبواسطة سفرائه ،روى الصدوق بإسناده:
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
(( ...قال :سألني عيل بن الحسني بن موىس بن بابويه بعد موت محمد بن عثامن العمري
السال ُم أ ْن
[السفري الثاين] أ ْن أسأل أبا القاسم الروحي أ ْن يسأل موالنا صاحب الزمان َعلَيّْ ِہ َّ
يدعو الله عز وجل أ ْن يرزقه ولدا ً ذكرا ً قال :فسألته فأنهى ذلك ،ثم أخربين بعد ذلك بثالثة
[[[
أيام أنه قد دعا لعيل بن الحسني وأنَّه سيولد له ولد مبارك ينفع الله به وبعده أوالده ))...
السال ُم)(( :كتب إىل الشيخ أيب
ج ٍه من أحدهم إىل اإلمام املهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
ويف سؤا ٍل مو َّ
السال ُم] يستأذن يف الخروج إىل الحج.
القاسم الحسني ابن روح [سفري اإلمام املهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم] ال تخرج يف هذه السنة  [[[))...ومثل
فخرج يف الجواب [من اإلمام املهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .516رقم
السال ُم).
الحديث ،44 :ـباب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
صحح الرواية الشيخ الماحوزي ،قال( :سنده الصحيح) ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني،
كتابه :النصوص على أهل الخصوص بالروايات المتواترة والمستفيضة والمعتبرة :هامش ص.610
ومما يؤيد صحة الرواية أخرجها السيد الخوئي في ترجمة (علي بن محمد السمري) .ينظر :الخوئي ،أبو القاسم،
معجم رجال الحديث :ج ،13ص.183 - 182
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .502باب ذكر
السال ُم) .والرواية معتبرةٌ ،إذ جاءت من ضمن الروايات المعتبرة في كتاب معجم
التوقيعات الواردة عن القائم ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.335
[[[  -الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة (ت406هـ) ،كتاب ال َغيْبَة :ص .324وينظر رواها:
المجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار :ج ،51ص  .293والرواية معتبرةٌ ،جاءت هذه الرواية في كتاب معجم األحاديث
المعتبرة ،للشيخ محمد آصف محسني :ج ،2ص.331
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السال ُم) مولو ٌد ،وموجو ٌد ،بل
هذه الروايات ت ُنبئ بوضو ٍ
ح عرب الداللة اإللتزامية عىل أنه ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) تخرج عىل أيدي
وميارس دور اإلمامة ،حيث كانت توقيعات صاحب األمر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
عم يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إىل السؤال.
سفرائه األربعة باألجوبة َّ
شهادات من غري الشيعة اإلمامية:
ٌ
ثالثاً –
شهاداتٌ مهم ٌة عىل والدة اإلمام املهدي محمد بن الحسن العسكري عليهام السالم،

والنسابة وعلامء املسلمني عموماً.
والس َي
َّ
وتشمل املؤرخني وعلامء الرتاجم ّ

ويجب اإلشارة إىل نقط ٍة مهم ٍة قبل الولوج يف نصوص تلك الكلامت ،بأنَّها ال تدل أكرث
السال ُم) بغض النظر عن معتنقي هذه الحقائق يف الشهادات اآلتية ،فمنهم
من أنه ُولِ َد ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٌ
إشكال يف أنه قد ولد،
من يقررون حقيقة الوالدة ويقولون بأنَّه مات وتويف ،يعني ليس لديهم

كام سنقرأ ،ولكن إشكالهم يف مسائل أخرى كطول عمره وغيبته وعصمته وبقاءه ح ّياً إىل

يومنا هذا ،كام هو اعتقاد اإلمامية.

ٍ
مؤيدات وافي ًة ملا تقدم من الروايات التي
وهذه الكلامت التاريخية مهمة يف اعتبارها
السال ُم):
أُري َد منها إثبات والدته ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
الكامل يف التاريخ البن األثري (املتوىف630 :هـ) قال(( :الحسن [العسكري] بن عيل

[الهادي] ابن محمد [الجواد] بن عيل [الرضا] بن موىس [الكاظم] بن جعفر [الصادق] بن
السال ُم) وهو أبو
محمد [الباقر] ابن عيل [السجاد] بن الحسني بن عيل بن أيب طالب ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
محمد العلوي العسكري وهو أحد األمئة االثني عرش عىل مذهب اإلمامية وهو والد محمد
الذي يعتقدونه املنتظر برسداب سامرا)).

[[[

مفتي دمشق وخطيبها كامل الدين محمد بن طلحة الشافعي (ت 652هـ) يف كتابه

(مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول) أيضاً يذكر النسب كامالً.

[[[

العالمة املؤرخ شمس الدين أبو املظفر سبط ابن الجوزي الحنفي (ت  654هـ) ذكر
[[[  -ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم ،الكامل في التاريخ :ج ،6ص.320
[[[  -ظ :الشافعي ،كمال الدين محمد بن طلحة ،مطالب السؤول في مناقب آل الرسول :ص.312 - 311

الفصل الخامس :مسائل مرتبطة بعقيدة المهدي المنتظر

313

السال ُم) ابن اإلمام
النسب كامالً يف تذكرة الخواص ،بأ َّن اإلمام محمد املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[
السال ُم).
العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
الشافعي ـ (املقتول سنة  658هـ) .يف
الگنجي
الحافظ أبو عبد الله مح ّمد بن يوسف
ّ
ّ
السال ُم) .ذكر يف ترجمة ((الحسن العسكري
كتابه (البيان يف أخبار صاحب الزمان َعلَيّْ ِہ َّ
[[[
السال ُم  ...وخلَّف اب َنه اإلمام املنتظر)).
َعلَيّْ ِہ َّ
ابن خلكان (ت 681هـ) املشهور بكتابه وفيات األعيان قال يف ترجمة اإلمام املهدي
السال ُم)(( :أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن عيل الهادي بن محمد الجواد
( َعلَيّْ ِہ َّ
املذكور قبله ،ثاين عرش األمئة االثني عرش عىل اعتقاد اإلمامية ،املعروف بالحجة ،وهو
الذي ت َ ْز ُعم الشيعة أنه املنتظر والقائم واملهدي ،وهو صاحب الرسداب عندهم ،وأقاويلهم
فيه كثريةٌ ،وهم ينتظرون ظهوره يف آخر الزمان من الرسداب برس من رأى .كانت والدته يوم
الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسني ومائتني ،وملا تويف أبوه كان عمره خمس
واضح من هذا املؤرخ املعتمد يف
ترصيح
سنني ،واسم أمه خمط ،وقيل نرجس)) [[[.وهذا
ٌ
ٌ
تأريخه .ونلحظ هنا هو يُث ّبت الوالدة لكنه ينفي أمورا ً أخرى ،ويعرتض عىل مسائل أخرى،
واملهم هنا إثبات الوالدة.
الذهبي (ت 748هـ) يف تاريخه (تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم) قال يف
ح َسن
ترجمة اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
يل  ...ويقال لَ ُه :الْ َ
السال ُم)(( :الْ َ
ح َسن بْن ع ٍّ
ح َسن
ّ
العسكري لكونه سكن سام ّراء ... ،وهو والد منتظَر ال ّرافضة  ...وأ ّما ابنه محمد بْن الْ َ
ست
ال َِّذي يدعوه ال ّرافضة القائم ال َ
جة ،فولد سنة مثانٍ وخمسني ،وقيل :سنة ٍّ
ح ّ
خلَف ال ُ
عاش بعد أَبِي ِه سنتني ث ّم ُع ِدم ،ومل يُعلَم كيف مات .وأ ُّم ُه أ ّم ُولِد)) [[[.هنا املهم
وخمسنيَ .
هو الشاهد يف والدته ال يهم يف املقام أ ْن يقول عنه بعد ذلك مات و ُع ِدم ،ألنَّه ال يعتقد
ببقائه حيّاً وال يعتقد بغيبته ،فاملهم هنا إثبات املطلوب وهو الوالدة.
[[[  -ظ :سبط ابن الجوزي ،المؤرخ شمس الدين أبو المظفر الحنفي ،تذكرة الخواص :ص.64 - 63

السال ُم) :ص.458
الگنجي
[[[ -
الشافعي ،أبو عبد الله مح ّمد بن يوسف ،البيان في أخبار صاحب الزمان ( َعلَيّْ ِہ َّ
ّ
ّ
السال ُم) للمؤلف نفسه.
يذكر أ َّن هذا الكتاب مجموع مع كتاب (كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[  -ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ج ،4ص.176

[[[  -الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم :ج ،19ص.79
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ح َسن
وكذلك قال يف ترجمته لإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم )(( :محمد بْن الْ َ
يل الهادي  ...خاتم االثني عرش إما ًما للشّ يعة  ...وهو منتظر ال ّرافضة
ّ
العسكري بن ع ٍّ
[[[
جة)).
الذي يزعمون أنَّه
املهدي .وأنَّه صاحب ال ّزمان ،وأنَّه ال َ
ّ
ح ّ
خلَف ال ُ
ويف كتابه ِس َي أعالم النبالء ((املنتظر أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ...خامتة
االثني عرش سيدا ً ،الذين ت ّدعي اإلمامية عصمتهم  -وال عصمة إال لنبي  -ومحم ٌد هذا هو
الذي يزعمون أنه الخلف الحجة ،وأنَّه صاحب الزمان ،وأنَّه صاحب الرسداب بسامراء ،وأنَّه
حي ال ميوت حتى يخرج ،فيمأل األرض عدالً وقسطاً ،كام ملئت ظلامً وجورا ً)) [[[.إذًا عنده
ٌّ
السال ُم) ،لكن باقي األمور مل تثبت لديه
الوالدة ثابت ٌة وأنَّه ابن اإلمام الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ومل يعتقد بها.

كتاب (مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان) لليافعي (املتوىف:
768هـ) قال(( :سنة ستني ومائتني وفيها تويف الرشيف العسكري أبو محمد الحسن بن عيل
بن محمد بن عيل بن موىس الرضا بن جعفر الصادق ،أحد األمئة االثني عرش عىل اعتقاد
اإلمامية ،وهو والد املنتظر عندهم صاحب الرسداب ،ويعرف بالعسكري))[[[.
كتاب (الوايف بالوفيات) للصفدي (املتوىف764 :هـ) قال(( :العسكري َوالِد ا ِ
إل َمام
ح َّمد العسكري أحد أَ ِئَّة الشِّ ي َعة الَّذين ي َّدعون عصمتهم
يل  ...أَبُو ُم َ
املنتظر الْحسن بن َع ّ
َويُقَال لَ ُه الْحسن العسكري لكَونه نزل سامرا َو ُه َو َوالِد منتظر الرافضة)) [[[.ويلحظ يف هذه
النصوص هو يعرتف بأنَّه ولِ َد ،لكن ال يعرتف بغري ذلك من شؤون العصمة أو اإلمامة ،وهذا
هو املراد هنا يف املقام ،أما باقي األمور لها مقاماتٌ أخرى للبحث فيها.

ال َّن َّسابة الشهري السيد جامل الدين أحمد بن عيل الحسنى (املتوىف ٨٢٨هـ) املعروف
بابن عنبة ،يف كتابه (عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب) أيضاً أثبت النسب ،وقال عن
[[[  -الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله ،سير أعالم النبالء :ج ،20ص.111
[[[  -المصدر نفسه :ج ،25ص.111
[[[  -اليافعي ،أبو محمد عفيف الدين ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :ج،2
ص.127
[[[  -الصفدي ،صالح الدين خليل ،الوافي بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرنؤوط وتركي مصطفى :ج ،12ص.70
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األمور الزائدة عىل النسب :هي من عند اإلمامية[[[.
ابن الصباغ ،عيل بن محمد بن أحمد املاليك الحنفي (ت 855هـ) يف كتابه (الفصول
السال ُم) ،ومل يخلف أبوه ولدا ً
املهمة يف معرفة األمئة) .ذكر بأنَّه ابن اإلمام العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
[[[
غريه.
تحفة الطالب يف معرفة من ينتسب إىل عبد الله وأيب طالب للسمرقندي املدين ( ت
996هـ) يف ترجمته(( :أبو محمد الحسن الخالص وهو الحسن العسكري  ...وأما ولده

محمد املهدي بن الحسن العسكري  ...ولد يوم الجمعة منتصف شعبان ،سنة خمس
وخمسني ومائتني  ...وكان عمره حني تويف أبوه خمس سنني  ...والشيعة يقولون :إنه دخل
الرسداب يف دار أبيه وأمه تنظر إليه  ...وهم ينتظرون خروجه من الرسداب يف آخر الزمان،
[[[
أن ذلك كان)).
رس من رأى ،وأقاويلهم فيه كثريةٌ ،والله أعلم ّ
وذلك يف َّ
ابن طولون شمس الدين محمد الحنفي الدمشقي الصالحي( ،املتوىف 953هـ) يف
الشذرات الذهبية يف تراجم األمئة االثني عرش عند اإلمامية) قال(( :ابنه محمد بن الحسن
 ...ثاين عرش األمئة االثني عرش ،عىل اعتقاد اإلمامية  ...كانت والدته ،ريض الله عنه ،يوم
[[[
الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسني ومائتني)).
ابن حجر الهيتمي (املتوىف974 :هـ) يف (الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل
والزندقة) يثبت والد َة وحيا َة ابنٍ لإلمام العسكري اسمه محم ٌد ،لكن ال يعتقد بأنَّه املهدي
املنتظر ،الذي تحدثت عنه األحاديث ،قال ذلك وهو يف معرض االحتجاج بأ َّن املهدي
جة ِفي ِه ملا زعمته الرافضة أَ َّن
املنتظر ليس هو محمد بن العسكري كام تدعيه الشيعة َ
((ل ح َّ
إل َمام أَبُو الْق ِ
الْم ْهدي ُه َو ا ِ
َان عرش الْ َ ِئَّة َ ...ويَردُّهُ
جة بن الْحسن العسكري ث ِ
ح َّمد الْح َّ
َاسم ُم َ
أَيْضاً ق ُ
ِس من رأى سنة خمس
ح ّمد الْح َّ
يل مولد الْم ْهدي بِالْ َم ِدي َن ِة َو ُم َ
جة َهذا إِنَّ َا ولد ب ُ َّ
َول َع ّ
[[[  -عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب البن عنبة  :ص.199
[[[  -ظ :ابن الصباغ ،علي بن محمد بن أحمد المالكي الحنفي ،الفصول المهمة في معرفة األئمة :ج ،2ص.1096
النسابة محمد بن الحسين بن عبد الله (ت 996هـ) :تحفة الطالب في معرفة من
[[[  -السمرقندي المدني ،العالمة َّ
ينتسب إلى عبد الله وابي طالب :ص.55 - 54
[[[  -ابن طولون ،شمس الدين محمد الحنفي الدمشقي ،الشذرات الذهبية في تراجم االئمة اإلثنى عشر عند
اإلمامية :ص.117
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جة َهذَا)) [[[.إذًا
َوخمسني َو ِمائَتَ ْ ِ
ج ْم ُهور غري اإلمامية عىل أَ َّن الْم ْهدي غري الْح َّ
ي َ ...وأَ َّن الْ ُ
اعرتاض عىل وجود ٍ
ولد لإلمام العسكري اسمه محمد ،إنَّ ا االعرتاض عىل
هو ليس لديه
ٌ
اعتباره هو املهدي املنتظر ،ويف موضعٍ آخ َر يف ترجمة اإلمام الحسن العسكري(( :أَبُو
بس من رأى
ح َّمد الْحسن الْخَالِص َوجعل ابْن خلكان َهذَا ُه َو العسكري  ...إِ َ
ُم َ
ل أَ ْن َماتَ ُ َّ
شو َن سنة َويُقَال إِنَّه ُس َّم أَيْضاً َومل يخلف غري َولَده أيب
ودفن ِع ْند أَبِيه َو َعمه وعمره ثَ َانِ َية َو ِع ْ ُ
[[[
الْق ِ
جة وعمره ِع ْند َوفَاة أَبِيه خمس ِس ِنني)).
ح َّمد الْح َّ
َاسم ُم َ
وكذلك ،عبد امللك بن حسني العصامي امليك (املتوىف1111 :هـ) يف كتابه :سمط
[[[
النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل.
أخبار الدول وآثار األُول يف التاريخ للقرماين أحمد بني يوسف (املتوىف 1019هـ) يف
الفصل الحادي عرش((يف ذكر أيب القاسم محمد الحجة الخلف الصالح وكان عمره عند
[[[
وفاة أبيه خمس سنني  ...وزعم الشيعة أنه غاب يف الرسداب)).
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد ال َعكري الحنبيل (املتوىف1089 :هـ)
ٍ
ٍ
وفيات(( :سنة ستّني ومائتني ،وفيها
أحداث أو
وهو يذكر رقم السنة وما حدث فيها من
[تويف] الحسن [العسكري] ابن عيل بن محمد الجواد بن عيل الرضا بن موىس الكاظم بن
الحسيني ،أحد االثني عرش الذين تعتقد الرافضة فيهم العصمة ،وهو
العلوي
جعفر الصادق
ّ
ّ
[[[
والد املنتظر محمد صاحب الرسداب)).
كتاب :مخترص تحفة األزهار وزالل األنهار يف نسب أبناء األمئة األطهار ،للمدين ضامن
[[[
بن شدقم (كان حياً سنة 1090هـ) اخترص ذلك عىل شكل شجرة األنساب.
خري الدين الزركيل (املتوىف1396 :هـ) يف كتابه املشهور (األعالم) يف ترجمته يقول:
[[[  -ابن حجر الهيتمي ،الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة :ج ،2ص.482 - 481
[[[  -المصدر نفسه :ج ،2ص.600 - 599
[[[  -ظ :العصامي المكي ،عبد الملك بن حسين ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي :ج ،4ص.150
األول في التاريخ :ج ،1ص.353
[[[  -القرماني ،أحمد بين يوسف ،أخبار الدول وآثار ُ
[[[  -الحنبلي ،أبو الفالح ابن العماد ال َعكري (المتوفى1089 :هـ) ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،حققه:
محمود األرنؤوط :ج ،3ص.265 - 264
[[[  -ظ :المدني ،ضامن بن شدقم ،مختصر تحفة األزهار وزالل األنهار في نسب أبناء األئمة األطهار :ص.775
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((امل َ ْهدي امل ُ ْنتَظَر ( 275 - 256هـ) محمد بن الحسن العسكري (الخالص) بن عيل الهادي،
باملهدي ،وصاحب
أبو القاسم :آخر األمئة االثني عرش عند اإلمامية وهو املعروف عندهم
ّ
الزمان ،واملنتظر ...ولد يف سامراء .ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنني)) [[[.فهنا
هو يثبت سنة الوالدة ومعها سنة الوفاة بحسب ما يدعيه .يعني يعتقد بأنَّه ُولِد ،وبالحني نفسه
يعتقد موته.
ح َسن الخالِص (260 - 232
ويف ترجمة اإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم)(( :ال َ

هـ) الحسن ابن عيل الهادي بن محمد الجواد الحسيني الهاشمي :أبو محمد ،اإلمام الحادي
[[[
عرش عند اإلمامية)).
كتاب :األصول يف ذرية البضعة البتول ،للنسابة الرشيف أنس يعقوب الكتبي (معارص)
[[[
ذكر النسب بالتفصيل.
يُكتفى بهذا القدر من ذكر استشهاد العلامء عىل والدة اإلمام املهدي املنتظر ،وأ َّن
عب عنها املسترشقون ،وهذه الكلامت والشهادات التاريخية
الوالدة ليست أسطور ًة كام ّ
ٍ
مؤيدات مهم ًة
سالفة الذكر ،إذا مل تُ َع َّد أدل ًة واضح ًة عىل املطلوب ،فهي ال ب َّد وأ ْن تشكّل
السال ُم).
ملا ورد يف روايات اإلمامية عىل والدة املهدي املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
وهنا يجب التوقف واإلشارة إىل مسألتني:
األوىل :مسألة التواتر املعنوي ،وهو أ ْن ينقلجامع ٌة يستحيل تواطؤهم عىل الكذب كاستحالة
تواطئهم يف املتواتر اللفظي ،فينقلون وقائ َع مختلف ًة تشرتك يف أم ٍر يتواتر منه ذلك القدر املشرتك،

رجل عن حاتم مثالً أنَّه أعطى جمالً وآخر أنه أعطى فرساً وآخر أنه أعطى دينارا ً وهل َّم
كام إذا نقل ٌ
ٌ
مشرتك يف جميع هذه
ج ًّرا ،فيتواتر القدر املشرتك بني أخبارهم وهو اإلعطاء ،ألن وجود اإلعطاء
صلﮯ آللُہ
القضايا ،إذًا هو ما تواتر معناه ال لفظه ،كأحاديث رفع اليدين يف الدعاء فقد ورد عنه َّ
ٍ
حديث فيه رفع يديه يف الدعاء ،لكنها يف قضايا مختلف ٍة ،فكل قضي ٍة
وسلَّ َم نحو مائة
َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
[[[  -خير الدين الزركلي ،األعالم :ج ،6ص.80
[[[  -خير الدين الزركلي ،األعالم :ج ،2ص.200
[[[  -الكتبي الحسني ،الشريف أنس يعقوب ،األصول في ذرية البضعة البتول :ص.99 - 98
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منها مل تتواتر ،والقدر املشرتك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار املجموع.

[[[

فلو ُسلِّ َم جدالً [[[ بأ َّن هذه الروايات املتقدمة الذكر ومعها الروايات التي مل تُذكر والتي
بقيت يف بطون الكتب  -طلباً لالختصار  -لو أنَّها ليست متواتر ًة بالتواتر اللفظي إذا أفردنا
جانب ،لكنها ميكن أ ْن تشرتك بقد ٍر متيقنٍ يف أم ٍر ما ،وهو وجود ووالدة
كل واحد ٍة عىل
َّ
ٍ
السال ُم) عىل أقل التقادير.
وحياة اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَيّْ ِہ َّ
ٌ
سؤال :هل يجب ويلزم يف الخرب املتواتر لفظ ّياً كان أو معنويّاً ،أ ْن يكون املخرب
ويبقى

ثقةً؟

الجواب :ال يلزم يف الخرب املتواتر أ ْن يكون املخرب من الثقات ،فذلك يلزم يف خرب
شخص واح ٌد أو اثنان أو ثالثة وأخربونا بقضي ٍة ،هنا
اآلحاد غري املتواتر ،كام إذا جاءنا
ٌ
يشرتط أن يكون املخرب عادالً ،أما لو كانت القضية أخرب بها جامع ٌة كثري ٌة يستحيل تواطؤهم
عىل الكذب ،يعني العدد كان يشكّل التواتر فاملسألة تختلف ،فالعدالة والوثاقة هي رش ٌ
ط
يف الخرب غري املتواتر .وملاذا ال نشرتط يف الخرب املتواتر العدالة والوثاقة؟ النكتة هي:
أ َّن الخرب املتواتر حسب الفرض يفيد العلم ،لكرثة املخربين ،وبعدما أفاد العلم ال معنى
الشرتاط الوثاقة والعدالة ،إذ املفروض أ ْن العلم حصل ،وليس بعد العلم يش ٌء يُقصد ،فال
معنى إذًا الشرتاط الوثاقة والعدالة يف باب الخرب املتواتر ،وهذه قضي ٌة بديهي ٌة وواضح ٌة يف
[[[
سوق العلم.
فإذا لوحظ كرثة األحاديث والطرق واألسانيد املتعددة املتكرثة ،يف أقدم الكتب
السال ُم الصغرى)
واملصادر األساسية ومنها املعارصة لعرص الغيبة (غيبة اإلمام املهدي َعلَ ّيْ ِہ َّ
كام تقدم النقل منها ،كتاب الكايف للكليني ،وكامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق،
السال ُم) ،وكتاب آمايل الصدوق،
وله أيضاً كتاب الخصال ،وكتاب عيون أخبار الرضا ( َعلَيّْ ِہ َّ
وكتاب بحار األنوار للعالمة املجليس ،ومؤلفات محمد آصف محسني( :مرشعة البحار)
و(معجم األحاديث املعتربة) ،وكذلك ما يعرف بكتاب (صحيح الكايف) للشيخ محمد باقر
البهبودي ،وكتاب (املعترب من بحار األنوار).
[[[  -ظ :السيوطي ،جالل الدين ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :ج ،2ص.631
جدال) أي من أجل الجدال فقط.
ً
جدال :تُعرب مفعول ألجله (فلو ُسلِّ َم
ً
[[[ -

السال ُم) بين التواتر وحساب االحتمال :ص.17
[[[  -ظ :اإليرواني ،محمد باقر ،اإلمام المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
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السال ُم) ،مستفيض ٍة،
وعند اإلمامية ما نقل من أخبارٍ ،عن والدة وغيبة اإلمام الغائب ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
بل متواتر ٍة ،لذلك أصبحت عقيد ًة يؤمن بها اإلمامية إمياناً قاطعاً ال مجال للشك فيه.
والسؤال هنا الذي يفرض نفسه :هل يصح أ ْن نرفض األحاديث التي يراد منها أ ْن تثبت
السال ُم) ،ملجرد وجود بعض األسانيد الضعيفة أو
وجود ووالدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
ٌ
مجهول هنا أو هناك فيها؟
صحيح لو فرض أ َّن الرواية كانت واحد ًة أو
ح ،فإ َّن هذا
الجواب(( :هذا ليس بصحي ٍ
ٌ
اثنتني أو ثالث أو أربع أو خمس أو عرش ،أما بعد فرض أن تكون الروايات الدالة عىل والدة
االمام املهدي سالم الله عليه قد بلغت حد التواتر ،ال معنى أ ْن نقول :هذه الرواية األوىل
ضعيفة السند ،والثانية ضعيفة السند لجهالة الراوي والثالثة هكذا ،فإ َّن هذه الطريقة وجيه ٌة
[[[
يف الخرب غري املتواتر ،أما يف الخرب املتواتر فال معنى لها)).
الثانية :لو ُسلِّ َم جدالً أ َّن هذه القضية يف تلكم األحاديث  -املدعاة أنها متواتر ٌة إما
باللفظي أو باملعنوي  -لو أنها كانت ليست متواتر ًة بذينك القسمني اللفظي واملعنوي،
ميكن أ ْن نستعني بقرائ َن وشواه َد ،ثابت ٍة صحيح ٍة ،تأريخي ٍة أو عقلي ٍة أو غري ذلك ،تقوي
وتعضد وتعزز موقف تلك األحاديث ،التي عن طريقها ميكن إثبات والدة ووجود اإلمام
السال ُم).
املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) بأ َّن هذه األحاديث التي نريد
وليس بالرضورة هنا يف مقام إثبات والدته ( َعلَيّْ ِہ َّ
السال ُم) ،نطلب منها أ ْن تثبت غري ذلك من األمور كإمامته
منها أ ْن تثبت والدته وحياته ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
أو عصمته ،أو طول عمره ،فإ َّن هذه األمور يف بعض الروايات قد تحتاج إىل أدل ٍة أخرى
تنضم معها وهي ليست محل البحث هنا ،ألن املسترشقني مل يتطرقوا لها.

فلو فرضنا أ َّن األحاديث التي استشهدنا بها عىل والدة اإلمام وحياته ،آحا ٌد وقليل ٌة وظن ّي ٌة
ري متواتر ٍة ((ولكن انضمت إىل ذلك قرائن من هنا وهناك ،يحصل العلم بسببها عىل مستوى
غ ُ
ٍ
شخص وأخرب
مبرض عضا ٍل ،وجاء
شخصا مصابًا
حساب االحتامل .فلنفرتض أ َّن هناك
ٌ
ً
بأ َّن فالناً قد شفي من مرضه ،يحصل احتامل أّنه شفي بدرجة ثالثني باملائة مثالً ،لكن إذا
انضمت إىل ذلك قرائ ُن فسوف ترتفع القيمة االحتاملية من ثالثني إىل أربعني وإىل خمسني
السال ُم) بين التواتر وحساب االحتمال :ص.18
[[[  -اإليرواني ،محمد باقر ،اإلمام المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ
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وإىل أكرث ،افرتض أّننا شاهدناه ال يستعمل الدواء بعد ذلك [يعني بعد أ ْن أخرب املخرب بأنَّه
قد شُ في ،وهذه إحدى القرائن] وكان حينام يحرض يف مكان يستعمل الدواء ،فهذا يقوي
احتامل الشفاء ،وإذا كانت القيمة االحتاملية للشفاء بدرجة ثالثني اآلن ترتفع وتصري بدرجة
رشا [هذه قرين ٌة أخرى] هذه
أربعني مثالً ،وأيضً ا شاهدناه يجلس يف املجلس ضاحكاً مستب ً
الظاهرة أيضاً تص ّعد من القيمة االحتاملية لهذا الخرب ،وهكذا حينام تنضم قرائ ُن من هذا
القبيل ،فسوف ترتفع القيمة االحتاملية للخرب إىل أ ْن تصل اىل درجة مائ ٍة باملائة .هذا الخرب
هو يف الحقيقة ليس خربا ً متواترا ً ،لكن النضامم القرائن حصل العلم .فهنا حصول العلم
يحصل بحساب االحتامل ،يعني بتقوي القيمة االحتاملية بسبب انضامم القرائن)) [[[.وهذا
[[[
من قبيل نظرية حساب االحتامل
وإ ّن من تلك القرائن التي تقوي صدق ثبوت الوالدة هي:
منها :شهادة وكلامت املؤرخني وعلامء غري اإلمامية.
السال ُم) بين التواتر وحساب االحتمال :ص.16
[[[  -اإليرواني ،محمد باقر ،اإلمام المهدي ( َعلَيّْ ِہ َّ

حس ٍّي يحتمل في شأنه  -بما هو
[[[  -نظرية حساب االحتمال :عند السيد محمد باقر الصدر :مفادها أ َّن ّ
((كل خب ٍر ِّ
خب ٌر  -الموافقة للواقع والمخالفة له ،واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر ،أو احتمال تع ّمد
ٍ
واحد ،تضاءل احتمال المخالفة
الكذب لمصلح ٍة معين ٍة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة ،فإذا تعدد اإلخبا ُر عن محو ٍر
للواقع ،ألن احتمال الخطأ أو تع ّمد الكذب في كل مخب ٍر بصور ٍة مستقل ٍة إذا كان موجودا ً بدرج ٍة ما ،فاحتمال الخطأ أو
أقل درجةً ،ألن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب
تعمد الكذب في مخب َرين عن واقع ٍة واحد ٍة معاً ُّ
في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر اآلخر ،وكلما ضربنا قيم َة احتما ٍل بقيم ِة احتما ٍل آخ َر ،تضاءل االحتمال،
ألن قيمة االحتمال تمثل دائماً كسرا ً محددا ً من رقم اليقين .فإذا رم ْزنا إلى رقم اليقين بواحد ،فقيمة االحتمال هي

 1أو 1
2
3

واضح.
أو أي كسر آخر من هذا القبيل ،وكلما ضربنا كس ًرا بكس ٍر آخ َر خرجنا بكس ٍر أشد ضآل ًة كما هو
ٌ

ِ
إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال
الضرب بعد ِد
وفي حالة وجود مخبرين كثيرين ال بد من تكرار
ِ
ضئيل ج ّدا ً ،ويزداد ضآل ًة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمل ّياً ،بل واقع ّياً
ً
كذبهم جميعاً ،ويصبح هذا االحتمال
لضآلته ،وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري باالحتماالت الضئيلة ج ّدا ً .ويسمى حينئذ ذلك العدد من اإلخبارات
التي يزول معها هذا االحتمال عمل ّياً أو واقع ّياً بالتواتر ،ويسمى الخبر بالخبر المتواتر .وال توجد هناك درج ٌة معين ٌة
للعدد الذي يحصل به ذلك .ألن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ،ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل
الدخيلة في تكوين االحتمال .وبهذا يظهر أ َّن اإلحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب االحتماالت...،
وكلما كان المحور أكثر تحديدا ً كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب االحتماالت أسرع ،إذ يكون افتراض
تطابق مصالح المخبرين جميعاً بتلك الدرجة من الدقة رغم اختالف أحوالهم وأوضاعهم أبع َد في منطق حساب
االحتماالت)) .الصدر ،محمد باقر ،دروس في علم األصول :ج ،1الحلقة الثانية ،ص .241 - 241وللمزيد بالتفصيل
حول نظرية حساب االحتمال ،مراجعة كتاب األسس المنطقية لالستقراء ،للمؤلف نفسه السيد محمد باقر الصدر:
ص.211 - 142
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السال ُم) وال س َّيام عند اإلمامية،
منها :تسليم األجيال عرب األجيال بوالدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
وإال كيف ميكن لكذب ٍة أ ْن تعيش طوال هذه السنني ويؤمن بها الناس وتص ّدقها األجيال؟
منها :مسألة التوقيعات والسفارة التي دامت سبعني سنةً.
السال ُم) والبحث بعد إخبار جعفر وهو
منها :تفتيش السلطة لبيت اإلمام العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
أخو اإلمام العسكري ،يفتشون عن وجود ولد لإلمام العسكري.
وغريها من القرائن األخرى يطول املقام فيها ،كضم حديث الثقلني وما يحويه من
مضامني ودالالت مهمة يف املقام.
أقول :توجد نقطة مهمة ،وميكن جعلها نقطة خامسة يف النقاط األساسية السابقة
عامل من
ٌ
السال ُم) ،وهي :هناك
للجواب عن إثبات والدة اإلمام املهدي املنتظر ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) ،هو عدم وجود
العوامل التي ميكن أ ْن تدل عىل والدة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) غري (محمد املهدي املنتظر) فعلامء
ول ٌد يُذكر لإلمام الحسن العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
األنساب وأرباب التاريخ مل يذكروا إطالقاً ذلك ،فإذا افرتضنا بأ َّن اإلمام الحسن العسكري
السال ُم) مل يكن له ول ٌد ،بذلك سوف يكون تعداد األمئة أحد عرش إماماً ،وهذا
( َعلَ ّيْ ِہ َّ
خالف ما عليه تعداد األمئة بحسب التسلسل اإلمامي املعروف ،كون العدد اثني عرش
السال ُم)؛ ألن اإلمام
إماماً ،وكون الثاين عرش يجب أ ْن يكون ابناً لإلمام العسكري ( َعلَيّْ ِہ َّ
العسكري هو صاحب الرقم الحادي عرش ،وبذلك يثبت وجود ولد اسمه (محمد) وهو
السال ُم).
الوحيد لإلمام الحسن العسكري ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
لكن هذا يحتاج إىل دليلٍ
خارجي يثبت أ َّن ِع َّدة األمئة إثنا عرش ،وليس أقل أو
ٍّ
مختصا بهؤالء األمئة ،ال بغريهم ،وإالِّ سيلزم منه الدور ،ألنه
أكرث ،وأ ْن يكون هذا العدد
ًّ
سيتوقف إثبات النتيجة املطلوبة عىل فرضية املسألة نفسها ،وهذا معنى الدور بأ ْن يتوقف
وجود اليشء عىل نفسه.
 جمل ٌة معرتضةٌ :املراد هنا يف هذا املقام ،فقط إثبات تعداد األمئة من حيث همٍ
كأشخاص بتسلسل تواريخ وجودهم واحدا ً بعد اآلخر ،بغض النظر عن إثبات اإلمامة
وشؤونٍ أخرى لهم عن طريق العدد إثني عرش ،ألن املراد هنا إثبات والدة املهدي
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املنتظر يف مقابل نفي وتشكيك املسترشقني  -الدليل الخارجي الذي ميكن أ ْن يُساق
هنا ،هو حديث الخلفاء من بعدي إثنا عرش ،الذي يساوق العدد املشهور لألمئة اإلمامية
صلﮯ
اثني عرش ،إذ ورد يف صحيح البخاري (املتوىف 256 :هـ) (( قال :سمعت النبي َّ
َال كَلِ َم ًة لَ ْم أَ ْس َم ْع َها ،فَق َ
ش أَ ِمريًا ،فَق َ
َال أَ ِب :إِنَّ ُه
آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
وسلَّ َم ،يقول :يَكُونُ اثْ َنا َع َ َ
[[[
ق َ
ش)).
َال :كُلُّ ُه ْم ِم ْن ُق َريْ ٍ
ويف صحيح مسلمٍ التعبري عنهم بالخلفاء ،عن أحد الصحابة ((قال :دخلت مع أيب عىل
الَ ْم َر َل يَ ْنق ِ
وسلَّ َم ،فسمعته يقول :إِنَّ َه َذا ْ
ض ِفيه ِِم
النبي َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َض َح َّتى َيْ ِ َ
َال؟ ق َ
ْت ِلَ ِبَ :ما ق َ
ل ،ق َ
خلِي َف ًة ،ق َ
َال :كُلُّ ُه ْم ِم ْن
ش َ
َال :ث ُ َّم ت َ َكلَّ َم ِبك ََل ٍم َ
َال :فَ ُقل ُ
اثْ َنا َع َ َ
خ ِف َي َع َ َّ

ش)).
ُق َريْ ٍ

[[[

لكن هذا الدليل أيضاً يحتاج إىل بيانٍ ودليلٍ آخ َر ،يثبت أ َّن االثني عرش خليفة املذكورة
يف الحديث ،مصداقها أمئة أهل البيت التي يعتقد بها اإلمامية ،وميكن تطبيق ذلك عن
طريق عد ِة ٍ
نقاط بإيجازٍ:
ال ميكن تطبيق هذا الحديث عىل اثني عرش خليف ٍة استلموا الحكم السيايس بعد النبي،
ٍ
قريش) وأولئك فيهم من بني أمية ومن بني العباس ،وكذلك
أل َّن الحديث يقول (كلهم من
وافق خليفتني يف آنٍ واحد وهام :عبد امللك بن مروان يف الشام ،وعبد الله بن الزبري يف
ومتفق عىل ما هو مشهو ٌر به من
مكة ،باإلضافة إىل أ َّن فيهم يزيد بن معاوية ،وهو مشهو ٌر
ٌ
الفسق والفجور ورشب الخمر والجواري ومالعبة القرود ،وواقعة قتل اإلمام الحسني ( َعلَيّْ ِہ
السال ُم) واستباحة املدينة يف واقعة الح ّرة ،ورميه بيت الله باملنجنيق ،وال يصح وال ميكن
َّ
عقالً ومنطقاً ورشعاً ذلك يف خالفة الله ورسوله.

وإذا ك ُمل العدد اثنا عرش لخامس الخلفاء الراشدين –كام يعربون  -عمر بن عبد العزيز،
سيكون بعده خل ّو الزمان والدهر كله من الخلفاء الذين يجب أ ْن يستمروا إىل يوم القيامة كام
سنقرأ يف النقطة التالية.
[[[  -صحيح البخاري :ج ،9ص ،81رقم الحديث .7222 :كتاب األحكام ،باب االستخالف.

[[[  -صحيح مسلم :ج ،3ص  ،1452رقم الحديث .1821 :باب :كتاب اإلمارة ،الناس تبع لقريش ،والخالفة في
اس َم ِ
قريش .وجاء في نفس الباب من صحيح مسلم بألفاظ أخرى مختلفة( :لَ يَ َز ُال أَ ْم ُر ال َّن ِ
اضيًا َما َولِيَ ُه ُم اث ْ َنا َعشَ َر
السا َعةُ ،أَ ْو يَكُو َن
م
ُو
ق
ت
ى
ت
ح
خلِي َفةً) وكذاَ :
(ل يَ َز ُال ْ
ج ًل) وكذاَ :
َ
ال ِْس َل ُم َعزِي ًزا إِلَى اث ْ َن ْي َعشَ َر َ
(ل يَ َز ُال الدِّي ُن قَائِ ًما َ َّ
َ َّ
َر ُ
خلِي َفةً) .ينظر :صحيح مسلمٍ  :ج ،3ص .1453
َعلَيْ ُك ُم اث ْ َنا َعشَ َر َ
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أي زمانٍ من هؤالء االثني عرش خليف ًة إىل قيام الساعة ،إذ جاء يف صحيح
يجب عدم خلو ِّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه]
مسلمٍ أيضاً عن أحد الصحابة ريض الله عنهم(( :سمعت رسول الله َّ
وسلَّ َم يوم جمع ٍة عشية رجم األسلمي يقولَ :ل يَ َز ُال الدِّي ُن ق ِ
السا َع ُة ،أَ ْو يَكُونَ
َ
َائًا َح َّتى تَقُو َم َّ
[[[
صلﮯ
ش  ))...وكذلك جاء أيضاً(( :قال رسول الله َّ
خلِي َف ًة ،كُلُّ ُه ْم ِم ْن ُق َريْ ٍ
ش َ
َعلَ ْيك ُُم اثْ َنا َع َ َ
قريش ما بقي من الناس اثنان)) [[[.وهذا ينطبق عىل
ٍ
وسلَّ َم :ال يزال هذا األمر يف
آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
املهدي املنتظر بوصفه إماماً ثاين عرش ،وإنَّه سيخرج آخر الزمان ،وهو من أرشاط الساعة.
أل تخلو األرض من هؤالء الخلفاء االثني عرش ،وإ ْن بقي من الناس اثنان
يعني يجب ّ
يجب أ ْن يكون أحدهام خليفة لله ولرسوله .وهذا ما يؤكده معنى الحديث الوارد يف صحيح
ٍ
خل ََع يَدً ا ِم ْن
بسند متصلٍ عن ((رسول الله َّ
وسلَّ َم يقولَ :م ْن َ
مسلمٍ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ِ ِ ً [[[
ات ِمي َت ًة َجاهل َّية))
ج َة لَهُ َ ،و َم ْن َم َ
ف ُع ُن ِق ِه بَ ْي َع ٌةَ ،م َ
س ِ
طَا َع ٍة ،لَ ِق َي اللهَ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َل ُح َّ
ات َولَ ْي َ
واملراد بامليتة الجاهلية ،حالة املوت كموت أهل الجاهلية عىل ضال ٍل وليس له إما ٌم مطاعٌ،
[[[
ويحتمل التشبيه ،ومعناه أنه ميوت مثل موت الجاهيل.

إمام وخليف ٍة  -صالة عيىس وهو
باإلضافة إىل ما يؤكد هذا املعنى – وهو ال بُ ّد من وجود ٍ
نبي من أنبياء أويل العزم مأموماً ،خلف املهدي املنتظر إماماً ،وهو إمام آخر الزمان ،كام أكد هذا
ٌّ
املعنى ابن حجر العسقالين(( :ويف صالة عيىس خلف رجل من هذه األمة مع كونه يف آخر
[[[
الزمان وقرب قيام الساعة دالل ٌة للصحيح من األقوال أن األرض ال تخلو عن قائمٍ لله بحج ٍة)).

التعبري عن املهدي املنتظر يف األحاديث بأنَّه (خليفةٌ) هو نقط ٌة جدير ٌة بأ ْن تفيد يف
املقام بوصفه هو الثاين عرش من الخلفاء املقصودين يف حديث الخلفاء من بعدي اثني
َال َر ُس ُ
َال ق َ
عرش ،إذ جاء يف الحديثَ (( :ع ْن ث َ ْوبَا َن ق َ
وسلَّ َم
ول اللَّ ِه َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ
َي ْق َت ِت ُل ِع ْندَ كَ ْن ِزك ُْم �ثَالَثَ ٌة كُلُّ ُه ُم ا ْب ُن َ
ج َفإِنَّهُ
خلِي َف ٍة َ ...فإِ َذا َرأَ ْي ُت ُمو ُه َف َبا ِي ُعو ُه َولَ ْو َح ْب ًوا َع َل ال َّثلْ ِ
[[[
ى))
َ
خلِي َف ُة اللَّ ِه الْ َم ْه ِد ُّ
[[[  -صحيح مسلم :ج ،3ص  ،1453رقم الحديث .1822 :كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،والخالفة في قريش.
[[[  -صحيح مسلم :ج ،3ص  ،1452رقم الحديث .1820 :كتاب اإلمارة ،باب :الناس تبع لقريش ،والخالفة في قريش.
[[[  -صحيح مسلم :ج ،3ص  ،1478رقم الحديث .1851 :كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن
وتحذير الدعاة إلى الكفر.
[[[  -ظ :بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :ج ،13ص.7
[[[  -المصدر نفسه :ج ،6ص.494
[[[  -سنن ابن ماجه :ج ،5ص  ،211رقم الحديث .4084 :أبواب الفتن ،باب خروج المهدي.
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انطباق حديث (الخلفاء من بعدي اثنا عرش) عىل األمئة االثني عرش من أهل البيت،
ليس مجرد مصادف ٍة حدثت وموافق ٍة بني يش ٍء حدث يف الخارج وتم تطبيقه وحمله عىل
األحاديث ،بل هو إخبا ٌر بالغيب ،وهذه من معاجز النبوة املحمدية ،وهذا اإلخبار تحقق
أي مصداقٍ
واقعي للعدد اثني عرش الذي أخرب به النبي ،إال أ ْن يكون رقم
واقعاً ،فال يوجد ُّ
ٍّ

ي) بحسب تعبري األحاديث عنه .خصوصاً أ َّن املهدي
الثاين عرش هو ( َ
خلِي َف ُة اللَّ ِه الْ َم ْه ِد ُّ
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه) والتعبري بالعرتة يكون أخص من التعبري بأهل
َّ
املنتظر من عرتة النبي
وسلَّ َم قال:
البيت ،جاء يف مسند أحمد ((عن أيب سعيد أن رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ

رجل من عرتيت ميلك سبعاً أو تسعاً ف َيمأل األرض قسطاً
تُ أل األرض ظلامً وجوراً ثم يخرج ٌ
ِ
سمعت
سعيد بن املس ِّيب عن أُ ِّم سلمة ،قالت:
وعدالً))[[[ ويف سنن أيب داود بإسناده ((عن
ُ

َ
املهدي من ِعرتيت من ولَ ِد فاطمة)) [[[.فقد
وسلَّ َم يقول:
رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ
ُّ
خاص ال يتعدى عل ّياً ( َعلَ ّيْ ِہ
وشامل ،لكن التعبري بالعرتة
ٌ
ري عا ٌّم
ٌّ
يكون التعبري (بأهل البيت) تعب ٌ
السال ُم) وولديه وصوالً إىل املهدي املنتظر عليهم السالم.
َّ

وأخريا ً ،ما تواتر وتساملَ عليه اإلمامية يف املصادر املعتربة ،من أ َّن الثاين عرش
من األمئة هو محمد املهدي املنتظر ابن اإلمام العسكري عليهام السالم ((ُ ...س ِئل
أبو محمد الحسن [العسكري] بن عيل عليهام السالم وأنا عنده عن الخرب الذي روي

عن آبائه عليهم السالم :أنَّ األرض ال تخلو من حج ٍة لله عىل خلقه إىل يوم القيامة
حق
السال ُم ) :إنَّ هذا ٌّ
وأنَّ من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميت ًة جاهلي ًة فقال ( َعلَيّْ ِہ َّ
ص ِ
جال ُه ثِقَاتٌ
قال البوصيري (المتوفى840 :هـ) في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهَ (( :هذَا إِ ْس َنا ٌد َ
يح ِر َ
ح ٌ
ص ِ
حفْص َعن ُس ْف َيان ِب ِه َوق َ
خ ْينِ
يح على شَ رط الشَّ ْي َ
ح ِديثٌ َ
َالَ :هذَا َ
ح َس ْين بن َ
حاكِم ِفي الْ ُم ْستَدْرك من طَرِيق الْ ُ
َر َوا ُه الْ َ
ح ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
اسان فأتوها فإ َّن في َها خَليفَة
ح ْنبَل في ُم ْسنده َولَفظه إذا َرأيْتُ ْم ال َّرايَات السود قد َجا َءت من قبل ُ
خ َر َ
حمد بن َ
َو َر َوا ُه أَ ْ
الله الْم ْهدي)) البوصيري ،أبو العباس شهاب الدين ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :كتاب الفتن ،باب خروج
المهدي ،ج ،4ص.204
وقد تم دراسة الحديث في موضع سابق من هذا الكتاب ،راجع الصفحة.88 :
[[[  -مسند أحمد بن حنبل :ج ،3ص ،28رقم الحديث .11239 :مسند أبي سعيد الخدري (رض) .قال شعيب
األرنؤوط في الصفحة نفسها :صحيح دون قوله (يملك سبعاً أو تسعاً) رجاله ثقاتٌ رجال الصحيح غير (مطر بن
طهمان).
صحيح ،إذ تم دراسته
[[[  -سنن أبي داود ،أول كتب المهدي :ج ،6ص ،341رقم الحديث .4284 :وهذا الحديث
ٌ
في موضع سابق من هذا الكتاب ،راجع الصفحة.173 :

الفصل الخامس :مسائل مرتبطة بعقيدة المهدي المنتظر

325

حق  ،فقيل له :يا بن رسول الله فمن الحجة واإلمام بعدك؟ فقال ابني
كام أنَّ النهار ٌّ
محمد ،هو االمام والحجة بعدي ،من مات ومل يعرفه مات ميت ًة جاهلي ًة.))...

[[[

وكذلك أخرج الصدوق بإسناده(( :حدثنا أحمد بن محمد ...عن سيد األوصياء أمري
(صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ وآلِ ِه):
َّ
املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم السالم قال :قال رسول الله
يل ،وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعاىل ذكره عىل
األمئة من بعدي اثنا عرش أولهم أنت يا ع ُّ
[[[
يديه مشارق األرض ومغاربها)).
خالصة التحقيق يف املسألة :أ َّن األدلة عىل والدة اإلمام الثاين عرش ووجوده وغيبته،
حقيق ٌة ثابت ٌة  -عىل األقل لدى معتنقيها  -ولكن عندما يعتقد ويؤمن بوالدته من آمن ،مبا
توارد لديه من األخبار وما عاضدها ما يحقق دليالً واضحاً عىل هذه املسألة ،ال ب َّد أ ْن نؤكد
أ َّن اإلميان بها لن يخرج اآلخرين ممن مل يؤمنوا بها ،لن يخرجهم عن دائرة اإلميان العامة
بالعقائد األخرى ،كاإلميان بالله تعاىل والرسل واليوم اآلخر ،واملسألة مرتبط ٌة بالتصديق
اإلمياين ،وقد جادل املنكرون من املسترشقني يف هذه املسألة ،وإ ْن ق َّدم املنكرون أدل ًة
يظنون أنها عقلي ٌة إلبطالها ،فقد سيق يف هذا الفصل من األدلة العقلية والنقلية ما يع ِّززها.
بعض آخ ُر أيضاً يف
ب أ ْن يجادل
وإذا جادل بعض من ينكر وجود الله ،فليس مبستغ َر ٍ
ٌ
مسائل عقدي ٍة أخرى ،مثل البعث واملعاد واليوم اآلخر والنبوات وعقيدة املهدي املنتظر،
َ
ونحن يف عرصنا نو ُّد أ ْن نؤكد :بأ َّن اإلميان مسأل ٌة قلبيةٌ ،فإ ْن آمن بها القلب وص َّدقها العقل،
تحققت فيه صفات املؤمنني باملنهج الذي أمر به ودعا إليه ،وإ ْن مل يؤمن فهو ح ٌّر يف
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .409وينظر:
المجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار :ج ،51ص .160
والرواية معتبر ٌة معتمدةٌ؛ جاءت بعد دراسة وتحقيق سندها في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف
محسني :ج ،2ص.327
صحيح رجاله ثقاتٌ  ،ينظر :الماحوزي ،الشيخ أحمد بن عبد الحسن البحراني ،في
وصححها الماحوزي ،قال :سنده
ٌ
كتابه :أربعون حديثاً معتبرا ً في النص على األئمة اإلثني عشر بأسمائهم :هامش ص.230
[[[  -الصدوق ،أبو جعفر محمد بن على بن الحسين (ت 381هـ) ،كمال الدين وتمام النعمة :ص .282وينظر:
المجلسي ،محمد باقر ،بحار األنوار :ج ،52ص .378
والرواية معتبر ٌة معتمدةٌ ،جاءت بعد دراسة وتحقيق سندها في كتاب معجم األحاديث المعتبرة ،للشيخ محمد آصف
محسني :ج ،2ص.316

326

المهدي المنتظر f

ذلك ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َمن شَ آ َء فَل ُيؤ ِمن َو َمن شَ آ َء فَل َيكفُر﴾ [[[،فال إكراه يف الدين وال إلزام.
وميكن هنا إضاف ُة حقيق ٍة مهم ٍة اتفق عليها املسلمون جميعاً وهي ((أ َّن الحكمة يف
عدم تعيني وقت ظهور اإلمام املهدي ،هي نفسها الحكمة يف عدم تعيني يوم القيامة
وتتلخص مبا يأيت :أ َّن كل ٍ
رص بحاج ٍة إىل معنى املهدي الذي يكون أساساً للقوة
وقت وع ٍ
رص نصيبًا من هذا املعنى)) [[[،نعم ألن
املعنوية وخالصاً من اليأس ،فيلزم أ ْن يكون لكل ع ٍ
الظلم والطغيان ال زاال يعيثان يف األرض فسادا ً وظلامً وجورا ً ،واملهدي املنتظر هو األمل

والخالص الذي برشت به األديان الساموية ،وال س َّيام خامتة الرساالت.
الخالصة األخرية

نتائج ،مع األخذ بنظر االعتبار نقطتني مهمتني:
توصلت إليه هذه الدراسة من
وفيها أهم ما
ْ
َ
أ َّن النتائج ال ت ُذكَر معها تفصيالتها وأسبابها ،ودواعي الوصول لها ،فهذه أمو ٌر ذُكرت
مرارا ً يف صفحات الكتاب ،يعني فقط تُذكر النتيجة التي هي أشبه بعنوان (املانشيت) إ ْن
صح التعبري.
قابل للخطأ والصواب ،فإ ْن كانت صائب ًة فالشكر
النتائج جه ًدا برشيًّا ً
وكذلك ت ُع ُّد هذه
ُ
والحمد لله ،وإ ْن خاطئة فالرجاء العذر من القارئ والدعاء من الله تعاىل باملغفرة وهو
حسبنا.
النتيجة األوىل :نجح املسترشقون يف إيهام عقل املتلقي الغريب ،وكذلك إيهام ق َّرائهم
ومعتنقي أفكارهم من العامل الرشقي ،العريب واإلسالمي ممن يتلقفون األفكار املستوردة
وأساس أصالً ،وأنها مسأل ٌة
والجاهزة :بأ َّن املهدي املنتظر أسطور ٌة وخراف ٌة ليس لها وجو ٌد
ٌ
غريب ٌة عن الجسد اإلسالمي ال يؤمن بها من العامل اٍالسالمي إال الشيعة فقط ،وهذا بسبب
النتيجة التالية التي استنبطتها وجاءت تباعاً.
أي مسترشقٍ كتب عن (املهدي
النتيجة الثانية :وهي بحسب التتبع واالستقراء ،ال يوجد ُّ
الس ّنة والجامعة ،وإذا يوجد أح ٌد قد كتب ،فال يتعدى ما كتبه
املنتظر) عند املسلمني من أهل ُّ
[[[  -الكهف.29 :
[[[  -النورسي ،بديع الزمان( ،ت 1960م) السنة النبوية مرقاة ومنهاج :ص.126
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ٍ
ٍ
ٍ
مؤمترات
بحوث أو
مؤلفات أو
بضعة أسطرٍ ،بينام تجد العرشات –إذا مل نَق ُْل املئات  -من
ٍ
دراسات للمسترشقني عن املهدي املنتظر عند الشيعة وال س َّيام اإلمامية .وهذه
ُعقدت أو
تحتاج إىل توق ٍ
أحسب أ َّن هذا الكتاب قد أغناها وناقشها بالتفصيل وتابع آثارها.
ُّف،
ُ
النتيجة الثالثة :مفردة املهدي املنتظر ،من األمور اإلميانية العقائدية ،ال الفرعية ،ويجب
اإلميان بها كاإلميان بوجود األنبياء السابقني واإلميان باملعاد ويوم القيامة.
النتيجة الرابعة :عقيدة (املهدي املنتظر) عقيد ٌة ح َّي ٌة متجدد ٌة ومعارصةٌ ،ويجب اإلعداد
والتهيؤ ليوم خروجه ،عىل كافة املستويات واألصعدة ،وهذا الوجوب باالنتظار والتهيؤ
ري موجو ٍد حاليّاً ،أم عىل اإلميان القائل بأنَّه
سوا ًء عىل اإلميان القائل بأنَّه بع ُد مل يولد وغ ُ
غائب ،و ِم ْن ث َ َّم هي من أهم املفردات اإلميانية العقائدية يف الوقت
حي
ٌ
موجو ٌد اآلن ،مولو ٌد ٌّ
املعارص ،التي ميكن االصطفاف وااللتفاف حولها يف تقريب وجهات النظر بني املذاهب
والطوائف اإلسالمية ،بل بني األديان الساموية ،وميكن أ ْن تدخل يف حوار األديان .وذلك
بسبب النتيجة التالية.
النتيجة الخامسة :بأ َّن األمور واملحاور والنقاط املشرتكة بني املسلمني يف األطروحة
املهدوية ،أكرث بكثري من تلك التي يختلفون فيها ،منها نقا ٌ
متفق عليها بني
ط أساسي ٌة
ٌ
املسلمني ،ومنها فرعي ٌة جزئيةٌ .وليس معنى هذا أ َّن املسلمني جميعاً يؤمنون مبصداقٍ
ٍ
ٍ
مشرتك للمهدي املنتظر ،وهذا – أي عدم اإلميان اآلن مبصداقٍ
خارجي
واحد
خارجي
ٍّ
ٍّ
ٍ
واحد  -ال يرض باإلميان بأصل العقيدة املهدوية وببشارة النبي الخاتم به .ولن يكون سبباً
يب يف تقريب اتجاهات اإلسالميني
ٌ
يف تأجيج الخالف بني املسلمني ،بل هو
عامل إيجا ٌّ
عىل اختالف مذاهبهم.

النتيجة السادسة( :املهدي املنتظر) املذكور بصور ٍة عام ٍة يف األحاديث النبوية الرشيفة
توصلت إليه املعطيات
عند املسلمني ،مصداقه األكمل واألوحد واألتم – بحسب ما
ْ
واألدلة امل َُسوقة يف ثنايا هذه الوريقات  -هو اإلمام الثاين عرش من األمئة التي تعتقد بها
الشيعة اإلمامية (محمد املهدي بن الحسن العسكري).
النتيجة السابعة :كتابات املسترشقني بهذا الكم الهائل والتنوع باألساليب والطرق وبهذه
التفصيالت املتعددة والجزئيات املتناهية ،جاءت ضمن الدور الذي يلعبه املسترشقون غالباً
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– من حيث يعلمون أو ال يعلمون  -والذي تستفيد منه الحكومات االستعامرية واالحتاللية،
عندما تريد السيطرة عىل إحدى بلدان الرشق األوسط ،فتستفيد من سيل املعلومات املتوافرة
عند املسترشقني ،لكن هذه املرة جاءت هذه املعلومات ضمن تلك املؤلفات املتعددة ،قد
يكون للتهيؤ لرضب ٍة (عسكري ٍة) لهذا الرجل القائد املصلح الذي يعتقد به املسلمون ،سوف
يخرج يف آخر الزمان ليقيض عىل الظلم والظاملني ،والكفر والكافرين ،ومل ّا كان هو –أي
املهدي املنتظر  -من املسلمني فسوف يقيض عىل بلدان الغرب لكونها –ولو يف الظاهر
 متثل الكفر يف مقابل اإلسالم ،واملعروف أ َّن االستعامر واالحتالالت التي حدثت يفالرشق األوسط قد أفادت من كتابات علامئهم وما نصطلح عليهم اليوم (باملسترشقني) .لقد
استفاد االستعامر منهم للتعرف عىل طبيعة البلدان املراد استعامرها ،ومعرفة طبيعة الناس
وتوجهاتهم عىل كافة املستويات الدينية واملذهبية والثقافية عامةً ،حتى الطبيعة الجغرافية
ٍ
وتفصيالت كثري ٍة ،قبل الدخول يف عملٍ
عسكري عادةً ،وهناك كلم ٌة مشهور ٌة
والعمرانية
ٍّ
قيلت يف هذا املجال :أساطيل املسترشقني دامئاً تسبق األساطيل العسكرية.
واضح ،وإ ْن مل يُذكر رصيحاً،
ين
ٌ
النتيجة الثامنة :عقيدة املهدي املنتظر لها
ٌ
أصل قرآ ٌّ
فيكفي فيه اآلية القرآنية ﴿ َو َمآ َءاتَ ٰىك ُُم ٱل َّر ُس ُ
خ ُذو ُه َو َما نَ َه ٰىكُم عَنهُ فَٱن َت ُهواْ﴾ الحرش :آية ،7
ول َف ُ
ألن مسألة املهدي املنتظر ،مام أىت به الرسول.
النتيجة التاسعة :أ َّن الرصاع العاملي القائم اليوم الذي تغذِّيه وسائل اإلعالم املرتبطة
بالنظام العاملي الجديد والصهيونية العاملية ،تقوم قاعدتُه اإليديولوجية عىل تحطيم
معنويات املسلمني وتدمري ثرواتهم وأمتهم ،وأ َّن عقيدة املهدي املنتظر من شأنها  -إذا
جه االنتظا ُر التوجه الصحيح اإليجايب ال االنتظار السلبي  -أ ْن تعطي األمل لألمة
ما ت ُو َّ
اإلسالمية ومتنحهم القوة املعنوية ملواجهة هذه املؤامرة العاملية التي أُ ِّس َست عىل البعد
الديني لتعبئة املجتمعات الغربية ،ومام يؤسف له أ َّن األمة األسالمية تعيش تراجعاً إميان ّياً
يف قضيتها العقدية ،والتي ت ُع ُّد من قضاياها املهمة هي إعادة الثقة يف نفوس املؤمنني
باإلميان بالظهور اإلمياين لإلمام املهدي الذي ميثل رمز التوحيد واإلسالم يف آخر الزمان
والذي ستتحطم أمامه أعتى القوى املادية من الصليبية والصهيونية العاملية ،وإ َّن غدا ً لناظره
بح ِب َقرِيب﴾ هود.81 :
ٱلص ُ
َيس ُّ
ٱلص ُ
قريب﴿ .إِنَّ َمو ِعدَ ه ُُم ُّ
بح أَل َ
ٌ
يب﴾ هود88 :
ت َّم الكتاب ﴿ َو َما تَو ِفي ِق ٓي إِ َّل بِٱللَّ ِه َعلَي ِه تَ َوك ُ
َّلت َوإِلَي ِه أُنِ ُ

قائمة المصادر والمراجع

•كتب أهل الرشائع الساموية واألديان واملِلَل.
•القرآن الكريم
•الكتاب املقدس :كتب ورسائل وأسفار العهدين القديم والجديد (اإلنجيل ،التوراة).
•الدامابادا ،كتاب بوذا املقدس ،ترجمة :سعدي يوسف ،دار تكوين للتأليف والرتجمة والنرش،

دمشق  -سوريا ،الطبعة األوىل2010 ،م.

•أ ِفستا ،الكتاب املقدس للديانة الزرادشتية ،إعداد :د .خليل عبد الرحمن ،النارش :روافد للثقافة

والفنون ،سوريا  -دمشق ،الطبعة الثانية2008 ،م.
المصادر والمراجع العربية

•اآلبري ،محمد بن الحسني بن إبراهيم بن عاصم ،أبو الحسن السجستاين.
•مناقب اإلمام الشافعي ،تحقيق :د .جامل عزون ،النارش :الدار األثرية ،الطبعة األوىل 1430هـ

2009 -م.

•األبطحي ،السيد محمد عيل املوحد.
•تهذيب املقال يف تنقيح كتاب الرجال للشيخ الجليل أيب العباس أحمد بن عيل النجايش ،النارش:

ابن املؤلف السيد محمد  -قم املقدسة ،الطبعة الثانية  -مصححة قم املقدسة 1417ه.
•أبو ليلة ،د .محمد محمد.

وسلَّ َم بني الحقيقة واالفرتاء ،دار النرش للجامعات ،الطبعة
•كتاب محمد َّ
صلﮯ آللُہ َعلَيّْ ِہ [وآلِ ِه] َ

األوىل1420 ،ه 1999 -م.

•أبو داود :سليامن بن األشعث بن شداد بن عمرو ،السجستاين األزدي املعروف بأيب داود275( ،هـ).
ح َّمد كا ِمل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،بريوت،
•سنن أيب داود ،تحقيق :ش َعيب األرنؤوط  -م َ

الطبعة :األوىل 1430 ،هـ .2009 -
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•أبو يعىل ،أحمد بن عيل بن املثنى أبو يعىل املوصيل التميمي.
• مسند أيب يعىل ،تحقيق :حسني سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق  -سورية ،الطبعة األوىل

1984 -م.

•األشعري الق ّمي ،أبو خلف سعد بن عبد الله (املتوىف 299هـ).
•كتاب املقاالت والفرق ،صححه وقدم له وعلّق عليه :د .محمد جواد مشكور ،منشورات :مركز

انتشار علمي فرهنيك  -إيران ،الطبعة والسنة :بال.

•األلباين :أبو عبد الرحمن محمد نارص الدين ،بن نوح بن نجايت بن آدم ،األشقودري األلباين.
• موسوعة العالمة محمد نارص الدين األلباين ،موسوع ٌة تحتوي عىل أكرث من ( )50عمالً ودراس ًة

ص َن َعهُ :شادي بن محمد بن سامل آل نعامن ،النارش :مركز
حول العالمة األلباين وتراثه الخالدَ ،
النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق الرتاث والرتجمة ،صنعاء  -اليمن ،الطبعة األوىل،
 1431هـ  2010 -م.

• ضعيف سنن الرتمذي ،أرشف عىل استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته زهري الشاويش

بتكليف من مكتب الرتبية العريب لدول الخليج الرياض ،املكتب االسالمي  -بريوت ،الطبعة
األوىل 1991 -م.

•سلسل ُة األحاديث الصحيحة ويش ٌء من فقهها وفوائدها ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع،

الرياض ،الطبعة :األوىل ،عام النرش :جزء  1إىل 1415 :4ه 1995 -م جزء 1416 :6ه 1996 -م.

جزء 1422 :7ه 2002 -م.

الس ِّيئ يف األمة ،النارش :دار املعارف ،الرياض
•سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها ّ

 -املمكلة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،ه 1992 -م.

•األصبهاين :أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موىس بن مهران األصبهاين

(املتوىف430 :هـ).

•حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ.
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•تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان ،تحقيق :سيد كرسوي حسن ،النارش :دار الكتب العلمية –

بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،هـ 1990 -م.

املهدي :من إخراج وتحقيق :أيب يعىل البيضاوي ،مصدر الكتاب :املكتبة
•األربعون حديثاً يف
ّ

الشاملة نسخة اإلصدار الثاين.

• اإلربيل ،ا ٔبو الحسن عيل بن عيىس ،ا ٔبو الفتح االٕربيل.
•كشف الغمة يف معرفة األمئة ،النارش :مركز الطباعة والنرش للمجمع العاملي ألهل البيت عليهم

السالم – دار التعارف ،بريوت  -لبنان1433 ،ه 2012 -م.

•اآللويس ،شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (املتوىف1270 :هـ).
•روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،تحقيق :عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب

العلمية  -بريوت ،ط 1415 ،1هـ.
•اإليرواين ،محمد باقر (معارص).

السال ُم) بني التواتر وحساب االحتامل ،مركز األبحاث العقائدية ،إيران  -قم
•اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

املقدسة ،الطبعة االوىل – سنة  ١٤٢٠ه.
•اإلمياين ،مهدي الفقيه.

السال ُم) عند أهل السنة ،النارش :املجمع العاملي ألهل البيت عليهم
•كتاب اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

السالم ،دار التعارف ،الطبعة الثالثة2010 ،م.
•باقر ،طه.

• مقدم ٌة يف تاريخ الحضارات القدمية ،دار الوراق للطباعة والنرش والتوزيع ،بغداد  -شارع املتنبي،

الطبعة األوىل2011 ،م.
•بدوي ،عبد الرحمن.

•مناهج البحث العلمي ،النارش :وكالة املطبوعات ،الكويت  -شارع فهد السامل ،الطبعة الثالثة1977 ،م.
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•البخاري :محمد بن إسامعيل أبو عبد الله الجعفي( .ت 256هـ).
•الجامع الصحيح املخترص ،املعروف بصحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهري بن نارص النارص،

النارش :دار طوق النجاة (مصور ٌة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة:
األوىل1422 ،هـ.

•ابن األثري ،أبو الحسن عيل بن أيب الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين

الجزري ،عز الدين ابن األثري (املتوىف630 :هـ)

•الكامل يف التاريخ ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،النارش :دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان،

الطبعة :األوىل1417 ،هـ 1997 /م.

•ابن األثري ،مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم

الشيباين الجزري( ،املتوىف606 :هـ).

•جامع األصول يف أحاديث الرسول ،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشري عيون،

النارش :مكتبة الحلواين  -مطبعة املالح  -مكتبة دار البيان ،الطبعة األوىل ،السنة :بال.

•النهاية يف غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي ،النارش:

املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979 -م.

ح َمد بْن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463هـ).
•البغدادي :أبو بكر أحمد بن عيل بْن ثابت بْن أَ ْ
•تاريخ بغداد ،تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،النارش :دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة
األوىل1422 ،هـ 2002 -م.
•البغوي ،أبو محمد الحسني بن مسعود بن محمد الفراء .املتوىف  516هـ
•معامل التنزيل ،حققه وخرج أحاديثه :محمد عبد الله النمر  -عثامن جمعة ضمريية  -سليامن
مسلم الحرش ،النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة 1417 ،هـ 1997 -م.
•مصابيح السنة ،تحقيق :الدكتور يوسف عبد الرحمن املرعشيل  -محمد سليم إبراهيم سامرة
 جامل حمدي الذهبيَ ،دار الْمعرفَة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل،1407هـ 1987 -م.
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•رشح السنة ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -محمد زهري الشاويش ،النارش :املكتب اإلسالمي -

دمشق ،بريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ 1983 -م.

•ابن أيب حاتم :عبد الرحمن بن محمد أيب حاتم ابن إدريس بن املنذر التميمي الحنظيل (ت  327هـ).
•تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن أيب حاتم) تحقيق :أسعد محمد الطيب ،النارش :مكتبة نزار

مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.

•ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن أيب شيبة الكويف العبيس (ت 235هـ).
•املصنف يف األحاديث واآلثار ،املعروف مبصنف ابن أيب شيبة ،تحقيق :كامل يوسف الحوت،

مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ.

•ابن بابويه القمي ،املحدث أبو الحسن عيل بن الحسني (املتوىف  329ه) والد الشيخ الصدوق.
السال ُم)  -قم املقدسة ،النارش:
•اإلمامة والتبرصة من الحرية ،تحقيق :مدرسة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم)  -قم املقدسة ،الطبعة :األوىل1404ه.
مدرسة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
•ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد الله بن أيب القاسم
بن محمد الحراين الحنبيل الدمشقي (املتوىف728 :هـ).
•منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،تحقيق :محمد رشاد سامل ،النارش :جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ  1986 -م.
•ابن الجوزي ،جامل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد (املتوىف597 :هـ).
•زاد املسري يف علم التفسري ،تحقيق :عبد الرزاق املهدي ،النارش :دار الكتاب العريب – بريوت،
الطبعة :األوىل  1422 -هـ.
•ابن الجوزي ،يوسف بن فرغيل بن عبد الله البغدادي ،سبط الحافظ أيب الفرج عبد الرحمن ابن
الجوزي الحنفي ،املعروف العالمة سبط الجوزي ( 654هـ).
•تذكرة الخواص ،املعروف بتذكرة خواص األمة يف خصائص األمئة ،تحقيق ودراسة :الدكتور
عامر النجار ،أستاذ الفلسفة اإلسالمية بجامعة قناة السويس ،النارش :مكتبة الثقافة الدينية ،الطبعة
األوىل  1429هـ  2008 -م.
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•ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي السجستاين (ت354هـ).
•صحيح ابن حبان ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل

1988 -م.

•ابن حنبل ،أحمد :أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين( .ت 241هـ).
• مسند أحمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد الله بن

عبد املحسن الرتيك ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه 2001 -م.

•ابن حامد ،أبو عبد الله نعيم بن حامد بن معاوية بن الحارث الخزاعي املروزي( .ت228 :هـ)
•كتاب الفنت تحقيق :سمري أمني الزهريي ،النارش :مكتبة التوحيد ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل،

1412ه.

•ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ويل الدين الحرضمي اإلشبييل( .ت 808هـ).
•مقدمة ابن خلدون ،وهي مقدمة تاريخه املسمى بـ (كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف تاريخ

العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب) تحقيق كتاب مقدمة ابن خلدون :عبد الله
محمد الدرويش ،دار يعرب ،دمشق  -سورية ،الطبعة :األوىل2004 ،م.

•ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أيب بكر الربميك اإلربيل

(املتوىف681 :هـ)

•وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق :إحسان عباس ،النارش :دار صادر  -بريوت  -لبنان،

الطبعة :األوىل1971 ،م.

•ابن الصباغ ،عيل بن محمد بن أحمد املاليك امليك الحنفي (ت 855هـ).
•الفصول املهمة يف معرفة األمئة ،تحقيق وتعليق :سامي الغريري ،دار الحديث للطباعة والنرش،

قم  -إيران ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

•ابن الصالح ،تقي الدين عثامن بن عبد الرحمن أبو عمرو ،املعروف بابن الصالح( .ت643 :هـ).
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•معرفة أنواع علوم الحديث ،ويُعرف مبقدمة ابن الصالح ،تحقيق :نور الدين عرت ،النارش :دار

الفكر  -سوريا ،دار الفكر املعارص – بريوت  -لبنان1406 ،هـ 1986 -م.

•ابن طولون ،شمس الدين محمد الحنفي الدمشقي ،مؤرخ دمشق (ت 953هـ).
• الشذرات الذهبية يف تراجم األمئة االثني عرش عند اإلمامية ،تحقيق :صالح الدين املنجد،

منشورات الرىض ،قم  -إيران ،الطبعة والسنة :بال.

•ابن فارس ،أحمد أبو الحسني بن زكرياء القزويني الرازي (ت 395هـ).
•معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،النارش :دار الفكر1979 ،م.
•ابن قيم الجوزية محمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (املتوىف751 :هـ)
•املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،النارش :مكتبة املطبوعات

اإلسالمية  -حلب ،الطبعة :األوىل1390 ،هـ 1970 -م.
•البستوي ،عبد العليم عبد العظيم( ،معارص).

• املهدي املنتظر يف ضوء األحاديث الصحيحة وأقوال العلامء وآراء الفرق املختلفة ،املكتبة

املكية ،مكة املكرمة – السعودية ،دار ابن حزم للطباعة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1999 ،م.
•الربزنجي ،محمد بن رسول ،الربزنجي الحسيني (ت 1103هـ).

•اإلشاعة ألرشاط الساعة ،تعليق :العالمة محمد زكريا الكاندهلوي ،قابله واعتنى به :حسني محمد

عيل شكري ،دار املنهاج للنرش والتوزيع ،الطبعة الثالثة2005 ،م.

•ابن شاهني ،أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي املعروف بابن شاهني( ،املتوىف385 :هـ).
•تاريخ أسامء الثقات ،صبحي السامرايئ ،النارش :الدار السلفية – الكويت ،الطبعة :األوىل1404 ،

– 1984م.

•ابن عادل ،أبو حفص عمر بن عىل الدمشقي الحنبيل (املتوىف بعد سنة  880هـ).
•تفسري اللباب البن عادل ،دار النرش  /دار الكتب العلمية ـ بريوت  -لبنان ،الطبعة والسنة :بال.
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مصدر الكتاب :املكتبة الشاملة اإلصدار العارش.
•ابن قتيبة ،أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (املتوىف276 :هـ).
•غريب القرآن البن قتيبة ،املحقق :سعيد اللحام ،من إعداد املكتبة الشاملة نسخة اإلصدار العارش.
•ابن كثري :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي (ت  774هـ).
•تفسري بن كثري :تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنرش  -بريوت ،الطبعة الثانية1999 ،م.
•البداية والنهاية ،تحقيق :عيل شريي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب الطبعة :األوىل  ،1408هـ

 1988 -م.

•ابن ماجه :أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ).
•سنن ابن ماجه ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل1430 ،ه

2009 -م.

•ابن منظور :محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي (ت 711هـ).
•لسان العرب ،دار صادر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :الثالثة 1414 -هـ.
•ابن عنبة ،النسابة الشهري السيد جامل الدين أحمد بن عيل الحسنى ،املعروف بابن عنبة (املتوىف

سنة  ٨٢٨هـ).

•عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب ،تحقيق :محمد حسن آل الطالقاين ،النارش :منشورات

املطبعة الحيدرية  -النجف األرشف ،الطبعة :الثانية١٣٨٠ ،ه١٩٦١م.
•البهبودي ،الشيخ محمد الباقر2015 - 1929( .م)

• صحيح الكايف ،الدار اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1401 ،ه

1981 -م.

•البوصريي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن قامياز بن عثامن

الكناين الشافعي (املتوىف840 :هـ).
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•إتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،تقديم :الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم،

تحقيق :دار املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أبو متيم يارس بن إبراهيم ،النارش :دار الوطن للنرش،
الرياض  -السعودية ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م.

• مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،تحقيق :محمد املنتقى الكشناوي ،النارش :دار العربية –

بريوت ،الطبعة :الثانية 1403 ،هـ.

•أبو حيان ،محمد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس (املتوىف745 :هـ)
•البحر املحيط يف التفسري ،املحقق :صدقي محمد جميل ،النارش :دار الفكر – بريوت ،الطبعة:

بال 1420 ،هـ.

ُمرِي ،أحمد بن الص ِّديق (املتوىف  1380هـ)
•أبو الفيض الغ َ
• إبراز الوهم املكنون من كالم ابن خلدون ،مطبعة الرتقي ،دمشق  -الشام1347 ،ه.
•األبياري ،إبراهيم بن إسامعيل (املتوىف1414 :هـ).
•املوسوعة القرآنية ،النارش :مؤسسة سجل العرب ،الطبعة :بال1405 ،هـ.
•التربيزي ،محمد بن عبد الله الخطيب العمري ،أبو عبد الله( ،املتوىف741 :هـ).
•مشكاة املصابيح ،تحقيق :محمد نارص الدين األلباين ،النارش :املكتب اإلسالمي ،بريوت،

الطبعة :الثالثة1985 ،م.

•التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله( .ت  ٧٩٣هـ)
• رشح املقاصد يف علم الكالم ،النارش :دار املعارف النعامنية ،باكستان ،الطبعة :بال1401 ،هـ 1981 -م.
•التويجري ،حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن (املتوىف1413 :هـ).
•إتحاف الجامعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأرشاط الساعة ،النارش :دار الصميعي للنرش

والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية 1414 ،هـ.

جاج باألثر عىل من أنكر املهدي املنتظر ،النارش :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
•االحت َ
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والدعوة واإلرشاد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1403 ،هـ  1983 -م.
رص.
•فؤاد ،د .عبد املنعم ،معا ٌ
•من افرتاءات املسترشقني عىل األصول العقدية يف اإلسالم ،مكتبة العبيكان  -الرياض ،الطبعة

األوىل الخاصة مبكتبة العبيكان2001 ،م.

•الشافعي ،كامل الدين محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القريش العدوي النصيبي الشافعي

(ت 652هـ).

•مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ،مؤسسة البالغ ،الطبعة والسنة :بال .مصدر الكتاب :املكتبة

الشاملة اإلصدار الثاين.

•الشافعي السلمي ،يوسف بن يحيى املقديس (ت بعد 658هـ).
•عقد الدرر يف أخبار املنتظر ،حققه وراجع نصوصه وعلق عليه وخ ّرج أحاديثه :الشيخ مهيب بن

صالح بن عبد الرحمن البوريني ،مكتبة املنار ،الزرقاء–األردن ،الطبعة الثانية1410 ،ه 1989 -م.
الگنجي ،أبو عبد الله مح ّمد بن يوسف بن محمد القريش (ت 658هـ).
الشافعي
•
ّ
ّ

السال ُم) .يُذكر أ َّن هذا الكتاب مجمو ٌع مع كتاب (كفاية
•البيان يف أخبار صاحب الزمان ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

للمؤلف ِ
ِ
نفسه ،تحقيق :الدكتور الشيخ :محمد
السال ُم)
الطالب يف مناقب عيل بن أيب طالب َعلَ ّيْ ِہ َّ
هادي األميني ،النارش :دار إحياء تراث أهل البيت ،طهران  -إيران ،الطبعة الثالثة1404 ،ه.

•البيضاوي :نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشريازي البيضاوي (ت 685هـ).
•أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،املعروف بـ(تفسري البيضاوي) تحقيق :محمد عبد الرحمن

املرعشيل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ.

•البيهقي :عيل أحمد بن الحسني بن عيل بن موىس أبو بكر (املتوىف458 :هـ).
•السنن الكربى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان الطبعة:

الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
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•الرتمذي ،أبو عيىس محمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك (املتوىف 279هـ).
•سنن الرتمذي ،الجامع الصحيح ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،نرش مكتبة ومطبعة مصطفى

البايب الحلبي – مرص ،الطبعة :الثانية1395 ،ه 1975 -م.

•الثعلبي :أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت 427هـ).
•الكشف والبيان عن تفسري القرآن تحقيق :أيب محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري

الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 2002 -م.

•الجرجاين :عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد( ،ت  365هـ).
•الكامل يف ضعفاء الرجال ،تحقيق :يحيى مختار غزاوي ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة الثالثة 1988 -م.
•الجصاص :أحمد بن عيل املكنى بأيب بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت 370هـ)
•أحكام القرآن ،تحقيق :عبد السالم محمد عيل شاهني ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل

1994 -م.

•الحاكم :أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي

الطهامين النيسابوري( .ت 405هـ).

•املستدرك عىل الصحيحني ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت

 -لبنان ،الطبعة األوىل1411 ،ه – 1990م.

•سؤاالت مسعود بن عيل السجزي للحاكم ،تحقيق :موفق بن عبد الله بن عبد القادر ،دار النرش:

دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ1988 ،م
•الحسيني املدين ،ضامن بن شدقم( ،كان حيّاً سنة 1090هـ).

•مخترص تحفة األزهار وزالل األنهار يف نسب أبناء األمئة األطهار ،مكتبة جل املعرفة ،الرياض -

السعودية ،مكتبة التوبة ،الرياض  -السعودية ،الطبعة األوىل1426 ،ه 2005 -م.
•الحيل ،يوسف كركوش( .املتوىف 1990م)
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• تاريخ الحلة ،النارش :محمد صادق الكُتبي ،املطبعة الحيدرية – النجف األرشف1385 ،ه -

1965م.

•الحنبيل ،عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العامد ال َعكري ،أبو الفالح (املتوىف1089 :هـ).
•شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،حققه :محمود األرنؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر األرنؤوط،

النارش :دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،هـ  1986 -م.

•الخازن ،عالء الدين عيل بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهري بالخازن (املتوىف 741هـ)
•تفسري الخازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ،دار النرش :دار الفكر – بريوت  -لبنان،

 1399هـ 1979 -م.

•الخصيبى ،أبو عبد الله الحسني بن حمدان (املتوىف 334هـ).
•الهداية الكربى ،مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة الرابعة  1411ه

 1991 -م.

•الخزاز ،أبو القاسم عىل بن محمد بن عيل القمي الرازي (من علامء القرن الرابع).
•كفاية األثر يف النص عىل األمئة االثني عرش ،حققه العلم الحجة :السيد عبد اللطيف الحسيني

الكوه كمري الخوىئ النارش :انتشارات بيدار مطبعة الخيام – مدينة قم  1401 -ه.
•الخويئ ،السيد أبو القاسم املوسوي (ت 1413هـ).

•معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ،الطبعة الخامسة ،طبع ٌة منقح ٌة و َمزِيدة ،السنة1413 :

ه  1992 -م.

•الداين ،عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو (املتوىف444 :هـ).
•السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأرشاطها ،تحقيق :د .رضاء الله بن محمد إدريس

املباركفوري ،النارش :دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األوىل1416 ،م.
•الداماد ،املري محمد باقر الحسيني( .املتوىف 1041هـ)
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• الرواشح الساموية يف رشح األحاديث اإلمامية ،منشورات مكتبه آية الله العظمى املرعىش ،قم

املقدسة  -إيران 1405ه.

•الدرويب ،الشيخ محمد غازي.
•كتاب كلامت القرآن ،وهو من الطالب القدامى للشيخ املحدث محمد نارص الدين األلباين

عندما كان يف دمشق .واعتمد يف تفسري كلامت القرآن عىل األحاديث الصحيحة عىل وفق منهج
أهل السنة والجامعة .إعداد :املكتبة الشاملة .نسخة اإلصدار العارش.

•الذهبي ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن الذهبي (ت 748هـ).
•تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم ،تحقيق :عمر عبد السالم التدمري ،النارش :دار الكتاب

العريب ،بريوت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ  1993 -م.

•تذكرة الحفاظ ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1998 -م.
• ِسري أعالم النبالء ،تحقيق :مجموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرنؤوط ،النارش :مؤسسة

الرسالة ،الطبعة :الثالثة1405 ،ه 1985 -م.

•الرازي :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي امللقب بفخر الدين (ت606هـ).
•تفسري مفاتيح الغيب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ.
•الراوندي :هو أبو الحسني ،وقيل أبو الحسن قطب الدين سعيد بن عبد الله بن الحسني بن هبة الله

بن الحسن بن عيىس الراوندي الكاشاين ،املشهور بقطب الدين الراوندي (ت  573هـ).

•ال َّزبيدي :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني ،أبو الفيض ،مرتىض ،الزبيدي (ت 1205هـ).
•تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :مجموعة من املحققني ،دار الفكر  -بريوت دار

الهداية ،الطبعة :األوىل1414 ،ه.

•الزركيل :خري الدين بن محمود بن محمد بن عيل بن فارس ،الدمشقي (ت  1396هـ).
•األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،دار العلم
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للماليني ،بريوت  -لبنان الطبعة الخامسة عرش ،أيار 2002 -م.
•الزمخرشي ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار الله( .ت 538هـ).
•الكشّ اف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العريب  -بريوت ،الطبعة الثالثة 1407 -ه.
•الساعدي ،د .نور مهدي كاظم (معارصةٌ).
التخصصية يف اإلمام
•وراثة األرض يف القرآن الكريم والكتب الساموية ،طبع مركز الدراسات
ّ

ىل ١٤٣٤ :ه.
املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم) ،النجف  -العراق ،الطبعة األو ٰ
•سامل ،د .الحاج سايس( .املتوىف 1998 /5/ 26م)

• نقد الخطاب االسترشاقي ،دار املداد اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل–2002م.
•السخاوي ،شمس الدين أبو الخري محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أيب بكر بن عثامن بن

محمد (املتوىف902 :هـ).

•فتح املغيث برشح ألفية الحديث للعراقي ،تحقيق :عيل حسني عيل ،النارش :مكتبة السنة –

مرص ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ 2003 -م.
•السقا ،د .أحمد حجازي أحمد عيل.

• نقد التوراة ،النارش :مكتبة النافذة ،الجيزة  -مرص ،الطبعة والسنة :بال.
النسابة محمد بن الحسني بن عبد الله الحسيني السمرقندي (ت
•السمرقندي املدين ،العالمة َّ

996هـ).

•تحفة الطالب يف معرفة من ينتسب إىل عبد الله وأيب طالب ،تحقيق :الرشيف أنس الكتبي

الحسني ،منشورات الخزانة الكتبية الحسنية الخاصة ،الطبعة والسنة :بال.

•السمني الحلبي ،أبو العباس ،شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني

الحلبي (املتوىف756 :هـ).

•الدُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،النارش :دار القلم ،السنة :بال.
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•السيوطي :جالل الدين ،عبد الرحمن بن أيب بكر (ت  911هـ).
•تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،تحقيق :أبو قتيبة نظر محمد الفاريايب ،دار طيبة للنرش

والتوزيع بالرياض ،السنة :بال.

•جامع األحاديث صحيح وضعيف الجامع الصغري وزيادته .مع الكتاب :أحكام محمد نارص الدين

األلباين ،هذا الكتاب اإللكرتوين ،ميثل جميع أحاديث الجامع الصغري وزيادته للسيوطي ،مع
نت مرتب ٌ
ط برشحه ،من فيض القدير
حكم الشيخ نارص من صحيح أو ضعيف الجامع الصغري ،وهو م ٌ

للمناوي ،الكتاب مرقم آليا ،فهو  -بهذا الرتتيب  -إلكرتوين فقط ،ال يوجد مطبوعاً.
•الدُّ ر املنثور ،دار الفكر – بريوت  -لبنان ،الطبعة :بال1403 ،هـ.

•العرف الوردي يف أخبار املهدي ،تحقيق :أيب يعىل البيضاوي ،الدار البيضاء  16صفر 1426هـ.
•اإلكليل يف استنباط التنزيل ،تحقيق :سيف الدين عبد القادر الكاتب ،دار النرش :دار الكتب

العلمية – بريوت  1401هـ  1981 -م.

•الشايب ،أحمد ،أستاذ بجامعة القاهرة سابقاً.
•أصول النقد األديب ،مكتبة النهضة املرصية ،الطبعة :العارشة1994 ،م.
•الشبلنجي ،مؤمن بن حسن بن مؤمن (ت 1291هـ).
وسلَّ َم ،قدم له :دكتور عبد
• نور األبصار يف مناقب آل بيت النبي املختار َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ

العزيز ساملان ،املكتبة التوفيقية ،مرص  -أمام الباب األخرض  -سيدنا الحسني ،الطبعة والسنة :بال.
•الرشبيني الخطيب ،محمد بن أحمد شمس الدين.
• تفسري الرساج املنري ،دار الكتب العلمية ـ بريوت  -لبنان ،الطبعة والسنة :بال.

•الرشيف الريض :أبو الحسن محمد بن الحسني بن موىس بن محمد بن موىس بن إبراهيم بن

السال ُم) (ت  406هـ).
اإلمام موىس الكاظم ( َعلَيّْ ِہ َّ

•نهج البالغة :وهو مجموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم وخطب سيدنا أمري املؤمنني عيل
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الحسون،
السال ُم) ،رشح األستاذ الشيخ محمد عبده :تحقيق :الشيخ فارس
ّ
بن أيب طالب ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
مركز األبحاث العقائدية ،إيران  -قم املقدسة ،العراق  -النجف األرشف ،املطبعة :ستارة ،الطبعة
األوىل 1419 ،هـ.

•الشهرستاين ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أحمد (املتوىف548 :هـ).
•امللل والنحل ،تحقيق :محمد سيد كيالين ،النارش :دار املعرفة – بريوت  -لبنان ،الطبعة :بال،

1404هـ.

•الشوكاين ،محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله اليمني (املتوىف1250 :هـ)
•فتح القدير ،النارش :دار ابن كثري ،ودار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت الطبعة األوىل1414 ،هـ.
•الشريازي ،السيد صادق الحسيني.
السال ُم) يف القرآن والسنة ،دار األمني بريوت  -لبنان الطبعة األوىل2004 ،م.
•املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
•الشريازي :نارص بن محمد كريم بن محمد باقر مكارم ( 1345هـ شرياز معارص).
•األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،دار األمرية للطباعة والنرش  -بريوت ،الطبعة الثانية 2009 -م.
•الصالح ،د .صبحي إبراهيم (املتوىف1407 :هـ)
•علوم الحديث ومصطلحه ،النارش :دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الخامسة عرش 1984 ،م.
•الصدر :محمد باقر بن السيد حيدر( .ت 1980م).
•األسس املنطقية لالستقراء ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،ط1986 - 5م.
•دروس يف علم األصول ،النارش :دار الكتاب اللبناين  -بريوت – لبنان ،مكتبة املدرسة ،بريوت

– لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

•الصدر :السيد محمد بن محمد صادق بن محمد مهدي بن إسامعيل( .املتوىف1990 :م)
السال ُم) مركز بني الزهراء عليها السالم للطباعة والنرش ،إيران – قم
•موسوعة اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
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املقدسة ،الطبعة :الثانية1427 ،هـ.
•الصدوق ،أبو جعفر محمد بن عىل بن الحسني بن بابويه القمي( ،ت 381هـ).
•كتاب الخصال ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،منشورات ،جامعة املدرسني يف الحوزة

العلمية  -قم املقدسة ،سنة الطبع :بال.

•كامل الدين ومتام النعمة تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،املطبعة :بال ،النارش :مؤسسة

النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة ،محرم الحرام ١٤٠٥هـ.

السال ُم) ،صححه وقدم له وعلق عليه :العالمة الشيخ حسني األعلمي،
•عيون أخبار الرضا ( َعلَ ّيْ ِہ َّ

منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1404ه 1984 -م.

•الصفار ،الثقة الجليل واملحدث شيخ القميني أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ من أصحاب

السال ُم (املتوىف 290ه).
اإلمام الحسن العسكري َعلَيّْ ِہ َّ

•بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد عليهم السالم ،مصدر الكتاب :املكتبة الشاملة نسخة

اإلصدار الثاين.

•الصفدي ،صالح الدين خليل ،بن أيبك بن عبد الله الصفدي (املتوىف764 :هـ).
• الوايف بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرنؤوط وتريك مصطفى ،النارش :دار إحياء الرتاث – بريوت،

عام النرش1420:هـ 2000 -م.

•الصغري :د .محمد حسني عيل ،أستاذ الدراسات القرآنية يف جامعة الكوفة( .معارص)
•املسترشقون والدراسات القرآنية ،دار املؤرخ العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1999 ،م.
•الصنعاين :أبو بكر عبد الرزاق بن هامم بن نافع الحمريي اليامين الصنعاين.
•املصنف ،املعروف مبصنف عبد الرزاق ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،النارش :املجلس

العلمي  -الهند ،يطلب من :املكتب اإلسالمي – بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
• الطباطبايئ :محمد حسني( ،ت 1402هـ).
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•امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت ،ط1997 ،1م.
•القرآن يف اإلسالم ،مؤسسة املحبني للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل 2004 -م.
•الطرباين :أبو القاسم سليامن بن أحمد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي (املتوىف360 :هـ).
•املعجم األوسط ،تحقيق :جمدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة  -مرص،

الطبعة الثانية ،السنة :بال.

•املعجم الكبري ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة،

السنة :بال.

•الطربيس :أبو عيل الفضل بن الحسن بن الفضل (ت  548هـ).
•إِعال ُم ال َورى بأعالم ال ُهدى ،تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث .مصدر

الكتاب :املكتبة الشاملة نسخة اإلصدار الثاين.

•مجمع البيان يف تفسري القرآن ،دار العلوم ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل2005 ،م.
•الطربي :محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر (ت 310هـ).
•جامع البيان يف تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل

2000 -م.

•الطحاوي :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة األزدي املرصي املعروف بالطحاوي (ت

321هـ).

•رشح العقيدة الطحاوية ،رشحها :الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبد الله ،النارش :دار العاصمة

للنرش والتوزيع – الرياض ،السنة :بال.

•الطويس :أبو جعفر محمد بن الحسن امللقب بشيخ الطائفة( .ت406هـ)
•التبيان يف تفسري القرآن ،تحقيق :أحمد حبيب قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،

الطبعة األوىل 1409 -هـ.
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• كتاب ال َغ ْيبة ،تحقيق :الشيخ عبد الله الطهراين  -الشيخ عيل أحمد ناصح ،مؤسسة
•املعارف االسالمية الطبعة املحققة األوىل ،قم املقدسة  -إيران 1411هـ.
•العاميل ،الفقيه املحدث األديب الشيخ حسني بن عبد الصمد (ت 984هـ).
• وصول األخيار اىل أصول األخبار ،تحقيق :السيد عبد اللطيف الكوهكمري نرش :مجمع الذخائر

اإلسالمية ،مطبعة الخيام ،قم  -إيران 1041هـ.
•عبد النور ،جبور (1913م – معارص).

•املعجم االديب ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثانية 1984 -م.
رص)
•العثيمني :محمد بن صالح بن محمد العثيمني( .معا ٌ
•رشح العقيدة السفارينية  -الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ،النارش :دار الوطن للنرش،

الرياض ،الطبعة األوىل 1426 ،هـ.

•مصطلح الحديث ،مكتبة العلم ،القاهرة  -مرص الطبعة األوىل 1994م.
•العسقالين :أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر الشافعي (ت  852هـ).
•تهذيب التهذيب ،مطبعة دائرة املعارف النظامية – الهند ،الطبعة األوىل 1326 -هـ.
•فتح الباري رشح صحيح البخاري ،رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،النارش :دار

املعرفة ،بريوت  -لبنان1379 ،هـ.

ح َ
الس ْم َسا ُر (املتوىف :بعد 282هـ)
ح ْر ٍ
بِّ ،
اق إِبْ َرا ِهيْ ُم ب ُن َ
ِي ،أَبُو إِ ْس َ
•ال َع ْسكر ُّ
•مسند أيب هريرة ،تحقيق :عامر حسن صربي ،النارش :دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427

هـ  2006 -م.

•العصامي امليك ،عبد امللك بن حسني بن عبد امللك (املتوىف1111 :هـ)
•سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ،تحقيق :عادل أحمد عبد املوجود  -عيل محمد
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معوض ،النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.
•العقييل ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موىس بن حامد العقييل امليك (املتوىف322 :هـ)
•الضعفاء الكبري ،تحقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،النارش :دار املكتبة العلمية – بريوت ،الطبعة:

األوىل1404 ،هـ 1984 -م.
•عمرو ،يوسف محمد.

• املسيح املوعود واملهدي املنتظر ،دار املؤرخ العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،ه

2000 -م.

•العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن حسني الغيتايب الحنفي (املتوىف:

855هـ).

•عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،السنة:
بال.
•الكتبي الحسني ،النسابة الرشيف أنس يعقوب الكتبي الحسني.
• األصول يف ذرية البضعة البتول ،منشورات الخزانة الكتبية الحسنية الخاصة ،النارش :دار املجتبى

للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1420 ،ه 1999 -م.
رص)
•الفهداوي ،الشيخ عامر( .معا ٌ

•املعترب من بحار األنوار ،عىل وفق نظريات الشيخ محمد آصف محسني ،إرشاف ومراجعة:

الشيخ حيدر حب الله ،دار املحجة البيضاء ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1437 ،ه 2016 -م.
•فوزي ،فاروق عمر.

•االسترشاق والتاريخ االسالمي ،األهلية للنرش والتوزيع ،عامن  -األردن ،الطبعة :األوىل1998 ،م.
•القرماين ،أحمد بني يوسف( ،ت1019هـ).
• أخبار الدول وآثار األُول يف التاريخ ،دراسة وتحقيق :د .فهمي سعد – د .أحمد حطيط ،دار عامل
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الكتب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1412 ،ه 1992 -م.
•القرطبي :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب بكر األنصاري شمس الدين القرطبي (املتوىف:

671هـ).

•تفسري القرطبي الجامع ألحكام القرآن ،تح :أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية

– القاهرة ،الطبعة األوىل 1964 ،م.

•التذكرة بأحوال املوىت وأمور اآلخرة ،تحقيق ودراسة :الدكتور :الصادق بن محمد بن إبراهيم،

النارش :مكتبة دار املنهاج للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ.
•القشريي ،أبو عيل محمد بن سعيد بن عبد الرحمن (املتوىف334 :هـ)

وسلَّ َم والتابعني والفقهاء
• تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله َّ
صلﮯ آللُہ َعلَ ّيْ ِہ [وآلِ ِه] َ

واملحدثني ،تحقيق :إبراهيم صالح النارش :دار البشائر ،الطبعة األوىل1419 ،ه 1998 -م.
•القضاعي :أبو عبد الله محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي املرصي (ت454هـ).

•مسند الشهاب ،تحقيق :حمدي بن عبد املجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة الثانية

1986 -م.

•الق ّمي :أيب الحسن عيل بن إبراهيم( ،من أعالم القرنني  4 – 3ه)
•تفسري القمي ،تصحيح الس ّيد طيب املوسوي الجزائري ،طبعة قم 1404 ،هـ .مصدر الكتاب:

املكتبة الشاملة نسخة اإلصدار الثاين.

•القندوزي ،سليامن بن إبراهيم الحنفي( .املتوىف1294 :هـ)
•ينابيع املودة لذوي القرىب ،تحقيق :سيد عيل جامل أرشف الحسيني النارش :دار األسوة للطباعة

والنرش ،الطبعة األوىل 1416 :ه.

•القنوجي ،محمد صديق حسن البخاري (ت 1307هـ).
•اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة ،نرش املكتبة العلمية باملدينة ،مطبعة املدين ،القاهرة،

1391هـ 1971 -م.
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•الكتاين ،أبو عبد الله محمد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس الحسني اإلدرييس (املتوىف:

1345هـ).

•نظم املتناثر من الحديث املتواتر ،تحقيق :رشف حجازي ،النارش :دار الكتب السلفية – مرص،

الطبعة :الثانية املصححة ذات الفهارس العلمية .السنة :بال.

•الكليني ،ثقة االسالم أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق (ت  329هـ).
•األصول من الكايف ،منشورات الفجر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل2007 ،م.
•املاحوزي الشيخ أحمد (معارص).
•والدة القائم املهدي بالروايات الصحيحة الرصيحة ،تحرير :السيد مصطفى املزيدي ،مركز
السال ُم) – النجف األرشف ،الطبعة والسنة :بال.
الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
•أربعون حديثاً معترباً يف النص عىل األمئة االثني عرش بأسامئهم ،حرره وأعده للطباعة :جاسم بو

كنان ،النارش :مدينة العلم – مدينة قم2008 ،م.

•النصوص عىل أهل الخصوص بالروايات املتواترة واملستفيضة واملعتربة ،النارش :فاروس ،دار

زين العابدين ،إيران – قم ،الطبعة األوىل1393 ،هـ.

•املتقي الهندي :عالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري الشاذيل الهندي الربهان

فوري ثم املدين فامليك الشهري باملتقي الهندي (املتوىف975 :هـ).

•كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،تحقيق :بكري حياين  -صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة –

بريوت ،الطبعة الخامسة1401 ،هـ1981/م
•محسني ،الشيخ محمد آصف.

• معجم األحاديث املعتربة ،دار النرش األديان ،الطبعة الثانية ،قم  -إيران 1437ه 2016 -م.
•املجليس ،محمد باقر بن محمد تقي( ،ت 1110هـ).
•بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار االمئة االطهار ،مؤسسة الوفاء ،بريوت  -لبنان ،الطبعة

الثانية1983،م.
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•مركز الرسالة.
•املهدي املنتظر يف الفكر اإلسالمي ،النارش :مركز الرسالة ،قم – إيران ،املطبعة :مهر – مدينة قم،

الطبعة :األوىل ،سنة الطبع١٤١٧ :هـ.
•املزيني ،خالد بن سليامن.

•املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودراية ،النارش :دار

ابن الجوزي ،الدمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1427 ،هـ  2006 -م.

•امل ّزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جامل الدين ابن الزيك أيب محمد

القضاعي الكلبي (املتوىف742 :هـ).

•تهذيب الكامل يف أسامء الرجال ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،النارش :مؤسسة الرسالة –

بريوت ،الطبعة :األوىل1980 – 1400 ،م.

•مسلم ،بن الحجاج أبو الحسني القشريي النيسابوري (ت 261هـ).
•صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة

األوىل ،السنة :بال.

•املظفر :محمد رضا (ت  1383هـ).
•املقرر يف توضيح منطق املظفر مع منت منطق املظفر ،السيد رائد الحيدري .النارش :مؤسسة

التاريخ العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل2004 ،م.

•املقديس الحنبيل ،مرعي بن يوسف ،من علامء القرن الحادي عرش الهجري.
•فرائد فوائد الفكر يف اإلمام املهدي املنتظر ،تحقيق :سامي الغريري ،مؤسسة دار الكتاب

اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2003م.

رص).
•املقدم ،محمد بن أحمد إسامعيل( .معا ٌ
• كتاب املهدي ،الدار العاملية للنرش والتوزيع ،اإلسكندرية  -مرص ،الطبعة الحادية عرش1429 ،هـ

2008 -م.
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•املناوي :زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين الحدادي ثم

املناوي القاهري (ت 1030هـ).

•فيض القدير رشح الجامع الصغري ،النارش :املكتبة التجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل،

 1356هـ.

•مهدي ،فالح.
ٍ
ديانات ،دار ابن الرشد ،الطبعة األوىل1981 ،م.
•البحث عن منق ٍذ ،دراس ٌة مقارن ٌة بني مثاين
رص).
•ناجي ،د .عبد الجبار( ،معا ٌ
•االسترشاق يف التاريخ ،املركز األكادميي لألبحاث ،بريوت  -لبنان الطبعة :األوىل2013 ،م.
•التشيع واالسترشاق ،منشورات الجمل ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل2011 ،م.
•النارصي ،محمد أمري( .معارص)
•اإلمام املهدي يف األحاديث املشرتكة بني السنة والشيعة ،إرشاف :الشيخ محمد عيل التسخريي،

املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،الطبعة الثانية2007 ،م.
•ناصف الشيخ منصور عيل من علامء األزهر الرشيف.

• التاج الجامع لألصول يف أحاديث الرسول ،دار الجيل ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :بال.
حاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسامعيل بن يونس املرادي النحوي (املتوىف338 :هـ).
•الن ّ
•معاين القرآن ،تحقيق :محمد عيل الصابوين ،النارش :جامعة أم القرى  -مكة املرمة ،الطبعة:

األوىل.1409 ،

•إعراب القرآن ،وضع حواشيه وعلق عليه :عبد املنعم خليل إبراهيم ،النارش :منشورات محمد

عيل بيضون ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ.

•النعامين ،أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب ،املعروف بابن أيب زينب ال ّنعامين.

(املتوىف حدود سنة 360هـ).
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•كتاب ال َغ ْيبة ،تحقيق :فارس حسون كريم ،النارش :مؤسسة مدين ،قم املقدسة  -إيران ،املطبعة:

النهضة ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.

•النوبختي ،أبو محمد الحسن بن موىس( ،من أعالم القرن الثالث).
• ِفرق الشيعة ،صححه وعلّق عليه :السيد محمد صادق آل بحر العلوم ،النارش :املكتبة الرضوية،

النجف األرشف  -العراق ،طبع :املطبعة الحيدرية ،النجف األرشف1355 ،ه 1936 -م.
•النوريس ،بديع الزمان (ت 1960م).

• السنة النبوية مرقاة ومنهاج :ترجمة :إحسان قاسم الصالحي ،دار سوزلر للنرش  -القاهرة 1997 -م.
•النوري ،خامتة املحدثني الحاج مريزا حسني النوري الطربيس (املتوىف 1231هـ).
• مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،بريوت -

لبنان ،الطبعة املحققة األوىل  8041ه  7891 -م .مصدر الكتاب :املكتبة الشاملة ،نسخة اإلصدار
الثاين.

جة الغائب (عج) تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق :الس ّيد ياسني
•النجم الثاقب يف أحوال اإلمام الح ّ

املوسوي ،إعداد :مركز األبحاث العقائدية ،مصدر الكتاب :املكتبة الشاملة نسخة اإلصدار الثاين.
رص).
•النملة ،عيل بن إبراهيم( .معا ٌ
•كُنه االسترشاق  -املفهوم األهداف االرتباطات ،بيسان للنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،الطبعة:

الثالثة2011 ،م.

•النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسني القمي (املتوىف850 :هـ)
•غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،املعروف بتفسري النيسابوري ،تحقيق :الشيخ زكريا عمريات،

النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1416 -هـ.

•الهيتمي :ابن حجر أيب العباس أحمد بن محمد بن عيل بن حجر السعدي األنصاري الهيتمي

(ت  974هـ).
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•الصواعق املحرقة ،تحقيق :عبد الرحمن بن عبد الله الرتيك وكامل محمد الخراط ،النارش:

مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل .1997 -

•القول املخترص يف عالمات املهدي املنتظر ،تحقيق :مصطفى عاشور ،مكتبة القرآن للطبع

والنرش والتوزيع ،القاهرة1987 ،م.

•الهيثمي :أبو الحسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن( ،ت  807هـ).
•مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تحقيق :حسام الدين القديس ،النارش :مكتبة القديس ،القاهرة -

مرص ،عام النرش 1414 :هـ 1994 ،م.

•موارد الظآمن إىل زوائد ابن حبان :تحقيق :حسني سليم أسد ال ّداراين  -عبده عيل الكوشك،

النارش :دار الثقافة العربية ،دمشق ،الطبعة :األوىل1411 ،ه 1990 -م.

•املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل ،تحقيق :سيد كرسوي حسن ،النارش :دار الكتب

العلمية ،بريوت – لبنان ،السنة :بال.

ْبل ب ُن َها ِدي بنِ ُم ْقبِلِ بنِ قَائِ َد َة ال َه ْم َداين (ت 1422هـ).
•الواد ِع ُّيُ ،مق ُ
•الصحيح املسند من أسباب النزول ،النارش :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة :الرابعة1408 ،هـ

1987 -م.

•اليافعي ،أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن عيل بن سليامن اليافعي (املتوىف768 :هـ).
•مرآة الجنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ،وضع حواشيه :خليل املنصور،

النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1997 -م.
•يوسفي ،جمشيد.

• الزرادشتية الديانة والطقوس والتحوالت الالحقة ،دار الوسام العريب للنرش والتوزيع  -الجزائر،

منشورات :زين ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل2012 ،م.
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الكتب األجنبية والمترجمة

•إدي ،وليم.
•الكنز الجليل يف تفسري اإلنجيل ،رشح الرسالة األوىل إىل تيموثاوس ،صدر عن مجمع الكنائس

يف الرشق األدىن ،بريوت  -لبنان1973 ،م.
•آرنولد ،السري توماس.

•الخالفة ،ترجمة :محمد شكري العزاوي  -األستاذ غانم النقاش ،دار الو ّراق ،بريوت  -لبنان،

الطبعة :األوىل2016 ،م.

•وتوجد طبع ٌة أخرى ،ترجمة :حسن حيدر الشيباين ،مطبعة دار التضامن ،بغداد  -العراق ،الطبعة:

بال1961 ،م.

•الدعوة إىل اإلسالم ،ترجمه إىل العربية وعلق عليه :الدكتور حسن إبراهيم حسن  -الدكتور عبد

املجيد عابدين  -إسامعيل النحراوي ،مكتبة النهضة املرصية ،الطبعة األوىل1947 ،م.
•إسبوزيتو ،جون إل.

•مستقبل اإلسالم ،ترجمة :دار النرش للجامعات ،املطبعة :دار النرش للجامعات ،القاهرة  -مرص،

الطبعة :األوىل2011 ،م.
•إلياد ،مريسيا.

• تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية ،ترجمة :عبد الهادي عباس املحامي ،دار دمشق للطباعة

والنرش ،دمشق  -شارع بور سعيد ،الطبعة :األوىل1987 ،م.
•أورفوا ،دومينيك.

•تاريخ الفكر العريب واإلسالمي ،ترجمة :رندة بعث ،مراجعة :د .سهيل سليامن ،املكتبة الرشقية،

بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل2010،م.
•بارت ،رودي.
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•الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعات األملانية .ترجمة :د .مصطفى ماهر ،دار الكاتب

العريب ،القاهرة  -مرص ،الطبعة :بال1967 ،م.
•بارندر ،جفري.

• املعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ترجمة :د .إمام عبد الفتاح إمام ،مراجعة :د .عبد الغفار مكاوي،

لسلسة عامل املعرفة ،عدد ،173 :لسنة 1995م ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب – الكويت ،صدرت هذه السلسلة يف عام 1978م ،بإرشاف أحمد مشاري
العدواين (املتوىف1990 :م).
•بريستد ،جيمس هرني.
• تاريخ مرص من أقدم العصور إىل الفتح الفاريس ،ترجمة :د .حسن كامل ،مراجعة وتصحيح:

محمد حسنني الغمراوي ،النارش :مكتبة مدبويل  -القاهرة ،الطبعة الثانية1416 ،ه 1996م.

•انتصار الحضارة ،ترجمة :أحمد فخري ،تقديم :ممدوح محمد الدمياطي ،املركز القومي للرتجمة،

القاهرة  -مرص ،الطبعة :بال2011 ،م.
•بلر .جون John C. Blair

•مصادر اإلسالم ،ترجمة :مالك مسلامين ،مجتمع األدب املسيحي للهند ،الله أباد  -كوملبو

1925م.

•وتوجد نسخة باإلنكليزية:
•
•	SOURCES OF ISLAM. AN INQUIRY INTO THE SOURCES OF THE FAITH
AND PRACTICE OF THE MUHAMMADAN RELIGION BY. THE REV. JOHN
C. BLAIR

•بِل ،ألفرِد.
•ال ِفرق اإلسالمية يف الشامل اإلفريقي من الفتح العريب حتى اليوم ،ترجمه عن الفرنسية :عبد
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الرحمن بدوي ،دار الغرب اإلسالمي ،دار صادر بريوت – لبنان الطبعة :الرابعة2010 ،م.
•الجوزي ،بنديل.
•تاريخ الحركات الفكرية يف اإلسالم ،النارش :االتحاد العام للكتّاب والصحفيني الفلسطينيني
األمانة العامة  -جمعية الصداقة الفلسطينية السوفياتية ،الطبعة الثانية 1981 -م.
•بوكاي ،موريس.
•القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم ،دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف الحديثة ،مكتبة مدبويل
 القاهرة ،الطبعة الثانية2004 ،م.•بويرينغ ،غريهارد.
•القرآن يف محيطه التاريخي ،كتاب يتضمن مجموع ًة من البحوث ،إعداد :جربئيل سعيد رينولدز،
ترجمة :سعد الله السعدي ،منشورات الجمل ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل2012 ،م.
•تسدل ،كلري (ت 1928م).
•مصادر االسالم ،منشورات أسامر – باريس طبعة :بال2007 ،م.
•تويال ،فرانسوا.
• الشيعة يف العامل ،ترجمه عن الفرنسية :نسيب عون ،دار الفارايب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل،

2007م.

•توينبي ،آرنولد.
•دراس ٌة للتاريخ ،تقديم وعرض :فؤاد محمد شبل ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة  -مرص،

الطبعة والسنة :بال.
•ترينر ،كولن.

•اإلسالم األسس ،ترجمة :نجوان نور الدين ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،بريوت  -لبنان،

الطبعة :األوىل2009 ،م.
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•التشيع والتحول يف العرص الصفوي ،ترجمة :حسني عيل عبد الساتر ،تقديم :الشيخ حيدر حب

الله ،منشورات الجمل ،كولونيا (أملانيا)  -بغداد 2008م.
•غولدتسيهر ،إغناس (ت 1921م).

•العقيدة والرشيعة يف اإلسالم ،ترجمة :محمد يوسف موىس وعبد العزيز عبد الحق ،وعيل حسني

عبد القادر ،دار الرائد العريب ،القاهرة ،طبعة :بال1946 ،م.
•د .جيتني سايا ،گوگهان.

•مشكلة الشيعة ،بحثٌ قدمه كجز ٍء من متطلبات أطروحة الدكتوراه إىل جامعة مانشرت يف بريطانيا

يف سنة  .1996وهو موجو ٌد ضمن كتاب :مشكلة الشيعة والتشيع يف العراق العثامين ،تأليف لثالثة
باحثني :د .گوگهان جيتني سايا – د .سليم ديرنگل – د .كارين كرين ،ترجمة وإعداد :عيل أبو
طحني ،دار ميزوبوتاميا ،بغداد  -شارع املتنبي ،الطبعة :األوىل2015 ،م.
•جفري ،S.H.M
• أصول التشيع اإلسالمي وتطوره املبكر ،ترجمة :مهيب عيزوقي ،النارش :دار الكنوز األدبية،

بريوت  -لبنان ،طبع :دار حوران للطباعة والنرش والتوزيع ،سورية  -دمشق ،الطبعة األوىل2008 ،م.
•حتي ،فيليب.

•اإلسالم منهج الحياة ،ترجمه عن اإلنكليزية :د .عمر فَ ّروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت  -لبنان،

السنة :بال.

•حوراين ،ألربت.
• تاريخ الشعوب العربية ،ترجمة :أسعد صقر ،دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش ،دمشق -

سورية ،الطبعة األوىل1997 ،م.

•داود ،الربفسور عبد األحد ،قسيس إرميا يف إيران سابقاً.
•محمد كام ورد يف كتاب اليهود والنصارى ،ترجمة :محمد فاروق الزين ،النارش :مكتبة العبيكان

 -الرياض ،الطبعة األوىل1418 ،ه 1997 -م.
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•ديدات ،أحمد.
مبش ،ترجمة :عيل عثامن ،املختار اإلسالمي للنرش ،القاهرة  -مرص ،طبعة :بال ،السنة:
•حوا ٌر مع ِّ ٍ

بال.

•دومينيك ،سورديل.
•اإلسالم ،العقيدة السياسة ،الحضارة ،ترجمة :د .عيل مقلد ،دار التنوير للطباعة والنرش ،بريوت -

لبنان ،الطبعة الثانية 1998 -م.
•دومينيك وجانني سورديل.

•الحضارة اإلسالمية يف عرصها الذهبي ،ترجمة :حسني زينة ،دار الحقيقة للطباعة ،بريوت  -لبنان،

الطبعة :األوىل ،كانون الثاين 1980م.
•ديورانت ،وِل َواي ْريل.

• قصة الحضارة ،ترجمة :د .زيك نجيب محمود ،دار الجيل للطبع والنرش والتوزيع ،بريوت -

لبنان ،الطبعة والسنة :بال.
•روجرسون ،برنايب.

•ورثة محمد ،جذور الخالف السني الشيعي ،ترجمة :د عبد الرحمن عبد الله الشيخ ،الهيئة املرصية

العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة الثانية2010 ،م.
•دونالدسون ،دوايت.

• عقيدة الشيعة ،ترجمة( :ع .م) مكتبة الخانجي ومطبعتها ،مطبعة السعادة بجوار محافظة مرص،

السنة :بال.

•سعيد ،إدوارد.
•االسترشاق ،ترجمة :كامل أبو ديب ،مؤسسة األبحاث العربية ،الطبعة الثانية1984 ،م.
رص).
•السواح ،فراس (معا ٌ
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•كتاب موسوعة تاريخ األديان ،الكتاب الخامس ،ترجمة :عبد الرزاق العيل – محمود منقذ

الهاشمي ،طبع :دار التكوين ،النارش :مكتبة الفكر الجديد – 2018م.

•الوجه اآلخر للمسيح ومقدمة يف املسيحية الغنوصية ،منشورات :دار عالء الدين ،سورية  -دمشق،

الطبعة األوىل2004 ،م.

•سيديو ،لويس  -أمييل ( ( ) Louis - Amélie Sédillotت  1875م)
•خالصة تاريخ العرب ،ترجمة :عادل زعيرت ،دار اآلثار للطباعة  -بريوت ،الطبعة والسنة :بال.
•عيل ،د .جواد (ت 1987م).
•املهدي املنتظر عند الشيعة االثني عرشية ،ترجمه عن األملانية :د .أبو العيد دودو ،منشورات

الجمل ،الطبعة األوىل ،كولونيا (أملانيا)  -بغداد 2005م .أصل الكتاب أطروحة دكتوراه من جامعة

هامبورغ عام 1939م.
•غارديه ،لويس.

•أثر االسالم يف العقلية العربية ،ترجمة :د .خليل أحمد خليل ،دار الفكر اللبناين للطباعة ،بريوت

 لبنان ،الطبعة :األوىل1992 ،م.•الغندور ،نبيل أنىس.

•املسيح املخلِّص يف املصادر اليهودية واملسيحية ،النارش :مكتبة النافذة ،الجيزة  -مرص ،الطبعة

األوىل2007 ،م.

•فان إس ،جوزيف (  ) Josef van Essوهانس كونغ.
•التوحيد والنبوة والقرآن يف حوار املسيحية واإلسالم :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش

والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل1994 ،م.

•عنوان هذا الكتاب األصل هو( :املسيحية وديانات العامل Christentum und Weltreligionen -

) تأليف الربفيسور هانس كونغ  Hans Kungوجوزيف فان إس وآخرين .وأصل هذا الكتاب،
إحدى ندوات الحوار التي نظمتها جامعة توبنجن بأملانيا الغربية ما بني عام 1982م – 1984م بني
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أحد أشهر مسترشقي أملانيا املعارصين مع أحد أشهر رجال الكنيسة الكاثوليكية (هانس كونغ)
ونرش هذا الكتاب دار بيرب  Piperللنرش مبدينة ميونخ بأملانيا االتحادية سنة 1984م وطبع يف فيينا،

وقد عرضه لنا مع َّرباً ألهم ما ورد يف النص األصيل الدكتور السيد محمد هاشم ،بعنوان :التوحيد

والنبوة والقرآن يف حوار املسيحية واإلسالم.
•فلوتن ،فان( .املتوىف1903 :م)

• السيطرة العربية والتشيع واملعتقدات (املهدية) يف ظل خالفة بني أمية ،ترجمة :الدكتور إبراهيم

بيضون ،دار النهضة العرية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :بال1996 ،م.
•فوك ،يوهان.

•تاريخ حركة االسترشاق ،ترجمة :عمر لطفي العامل ،دار املدار اإلسالمي – بريوت  -لبنان ،الطبعة

الثانية2001 ،م.

•فودانو ،مكسيم – .Maxime Vaudano
• املسلمون الشيعة العرب هم أصل التشيع ،بحثٌ أو ٌ
مقال ضمن كتاب (املسألة الشيعية – رؤي ٌة

فرنسيةٌ) من إعداد وتحرير وترجمة د .جواد بشارة ،ضم الكتاب مجموع ًة من املقاالت املرتجمة

لعدد من املسترشقني والباحثني .دار ميزوبوتاميا للطباعة والنرش ،بغداد  -العراق1436 ،ه 2015 -م.
•فلهاوزن ،يليوس.
• أحزاب املعارضة السياسية والدينية يف صدر اإلسالم الخوارج والشيعة ،ترجمه عن األملانية :عبد

الرحمن بدوي ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة  -مرص ،الطبعة :بال1958 ،م.
•كارل ،بروكلامن (ت 1956م).

•كتاب بروكلامن الكبري واملشهور( ،تاريخ الشعوب اإلسالمية) نقله للعربية :نبيه أمني فارس –

ومنري البعلبيك ،النارش :دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،وقد طُبع الكتاب خمس طبعات آخرها
الطبعة الخامسة ،متوز .1968
•كرو ،دوغالس.
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ٍ
بحث ضمن كتاب (إعادة التشيع يف العراق:
•مقتل الحسني بن عيل واآلراء املبكرة لإلمامة ،ورق ُة

حفريات إسترشاقي ٌة) لنخبة من املسترشقني ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي ،النارش:
ٌ
املركز األكادميي لألبحاث ،العراق  -تورنتو  -كندا ،الطبعة :األوىل2015 ،م.
•كوربان ،هرني.
•الكتاب السابع اإلمام الثاين عرش ،ترجمة :نواف محمود املوسوي ،دار الهادي للطباعة والنرش،

بريوت  -لبنان ،الطبعة :األوىل2007 ،م.

•تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ترجمة :نصري مروة  -حسن قبييس ،راجعه وقدم له :السيد موىس الصدر

 األمري عارف تامر ،دار عويدات للنرش والطباعة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :بال ،السنة 2004م.•كولر ،جون.

• الفكر الرشقي القديم ،ترجمة :كامل يوسف حسني ،مراجعة :د .إمام عبد الفتاح إمام ،لسلسة

كتب ثقافي ٍة شهري ٍة يصدرها املجلس الوطني
عامل املعرفة ،عدد ،199 :لسنة 1993م ،سلسل ُة
ٍ

للثقافة والفنون واآلداب – الكويت ،صدرت هذه السلسلة يف عام 1978م ،بإرشاف أحمد مشاري
العدواين (املتوىف1990 :م).
•كونسلامن ،جرهارد.
• سطوع نجم الشيعة ،ترجمة :محمد أبو رحمة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1992 ،م.
•البيدس ،أيرا.م.
•تاريخ املجتمعات االسالمية ،ترجمة ،فاضل جتكر ،دار الكتاب العربية ،بريوت  -لبنان الطبعة:

الثانية2011 ،م.

•لوبون ،غوستاف.
•اآلراء واملعتقدات ،ترجمة :عادل زعيرت ،طبع :كلامت عربية للرتجمة والنرش ،القاهرة  -مرص،

السنة :بال.
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• لويس ،برنارد.
•فرقة الحشاشني ،ترجمة وتحقيق :املقدم الركن إلياس فرحات دار البيضاء ،بريوت  -لبنان ،السنة:

بال .وتُرجم الكتاب برتجمتني :األوىل ترجمة املقدم الركن الياس فرحات ،دار البيضاء ،بريوت –
لبنان ،والثانية :تعريب محمد العزب موىس ،النارش :مكتبة مدبويل ،الطبعة الثانية ،القاهرة .2006

•أصول اإلسامعيلية والفاطمية والقرمطية ،راجعه وق ّدم له :د .خليل أحمد خليل ،أستاذ علم

االجتامع يف الجامعة اللبنانية ،دار الحداثة ،الطبعة األوىل1980 ،م.

•العرب يف التاريخ ( )The Arabs in Historyترجمه إىل العربية :نبيه أمني فارس ومحمد يوسف

زايد ،بريوت ،الطبعة الخامسة1970 ،م.
•ماسيه ،هرني (ت 1969م)

•اإلسالم ،ترجمة :بهيج شعبان ،منشورات عويدات ،بريوت – باريس ،الطبعة الثالثة 1988 -م.
•متز ،آدم.
•الحضارة اإلسالمية ،ترجمة :محمد عبد الهادي أبو ريده ،أع َّد فهارسه :رفعت البدراوي ،دار

الكتاب العريب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة :الخامسة ،السنة :بال.
•د .نيكلسون ،ر .أ.

رشيبه ،خريج كلية اللغة العربية بالجامع
•الصوفية يف اإلسالم ،ترجمه وعلق عليه :نور الدين ّ

األزهر ،النارش :مكتبة الخانجي ،القاهرة  -مرص ،الطبعة الثانية1422 ،ه 2002 -م.
•هاينه ،بيرت.

•اإلسالم ،ترجمة :أسامة الشحامين ،مؤسسة رشق غرب ،ديوان املسار للنرش ،اإلمارات–ديب،

الطبعة :األوىل2012 ،م.
•هامل ،هاينس.

•إمرباطورية املهدي وصعود الفاطميني 875م – 973م ،عنوانه باألملان ّية:
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• Der Aufstieg der Fatimiden (875 - 973) Das Reich des Mahdi
•ترجمه للعربية :محمود كبيبو ،النارش :دار الوراق للنرش عام 2013م.
• الشيعة ( ،)DIE SCHIITENترجمه للعربية :محمود كبيبو ،ألّف هذا الكتاب عام 1988م،

وصدر الكتاب األصيل عام 2005م ،النارش :دار الوراق للنرش عام 2011م.

•الغنوصية يف اإلسالم ،ترجمة :رائد الباش ،مراجعة :ساملة صالح ،منشورات الجمل ،بريوت -

لبنان ،الطبعة الثانية2010 ،م.

•الفاطميون وتقاليهم يف التعليم ،ترجمة :سيف الدين القصري ،مراجعة :د .مجيد الرايض ،دار

املدى للثقافة والنرش ،سوريا  -دمشق ،الطبعة األوىل 1999 -م.

•وتوجد النسخة اإلنكليزية ،Fatimids and Their Traditions of Learning The :أصل هذا

ب منه
الكتاب ،بحثُ أطروح ٍة ثاني ٍة يتطلبها نظام الجامعات األملاين إلمتام التأهيل العلمي ،فطُلِ َ

يف جامعة طوبنجن سنة  .1969ترجمه للعربية :سيف الدين القصري ،دار املدى للثقافة والنرش،

سوريا  -دمشق ،الطبعة :األوىل1999 ،م.
ِب ،وهارولد بوون.
•هاملتون ج ْ

•املجتمع اإلسالمي والغرب ،ترجمة :د .أحمد عبد الرحيم مصطفى ،مراجعة :د .أحمد عزت عبد

الكريم ،مكتبة األرسة ،القاهرة  -مرص ،الطبعة :بال2014 ،م.
•نتنج ،أنتوين.

•العرب انتصاراتهم وأمجاد اإلسالم ،ترجمة :راشد الرباوي ،مكتبة األنجلو املرصية ،الطبعة :بال،

1974م.

•وات ،مونتكمري.
•الفلسفة وعلم الكالم االسالمي ،ترجمة كاظم سعد الدين ،النارش :بيت الحكمة – بغداد ،الطبعة:

بال2010 ،م.

•اإلسالم واندماج املجتمع ،ترجمة :د .عيل عباس مراد ،أستاذ الفكر السيايس املشارك  -جامعة
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علي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
قاريونس ،مراجعة :أ .م .د .ستار جبار ّ
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م.

•إعادة تقويم التشيع يف العرص العبايس ،بحثٌ ضمن كتاب :إعادة التشيع يف العراق :حفرياتٌ

إسترشاقيةٌ ،لنخب ٍة من املسترشقني ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي ،النارش :املركز
األكادميي لألبحاث ،العراق  -تورنتو  -كندا ،الطبعة :األوىل2015 ،م.

•التشيع يف عهد األمويني ،بحثٌ ضمن كتاب :إعادة التشيع يف العراق :حفرياتٌ إسترشاقيةٌ ،لنخبة

من املسترشقني ،تعريب وتقديم وتعليق ،د .عبد الجبار ناجي ،النارش :املركز األكادميي لألبحاث،

العراق  -تورنتو  -كندا ،الطبعة :األوىل2015 ،م.

البحوث والمقاالت في المجالت والنشرات

•روزنتال ،فرانز،
•(األدب) بحثٌ ضمن كتاب :تراث اإلسالم الجزء الثاين ،لسلسة عامل املعرفة ،عدد ،234 :لسنة

كتب ثقافي ٍة شهري ٍة يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
1998م ،لعدة مؤلفني ،سلسل ُة ٍ

– الكويت ،صدرت هذه السلسلة يف عام 1978م ،بإرشاف أحمد مشاري العدواين (املتوىف:
1990م)

•ناجي ،د .عبد الجبار.
•(اإلبستمولوجيا العربية واإلسالمية) بحثٌ منشو ٌر يف مجلة دراساتٌ تاريخيةٌ ،مجل ٌة فصلي ٌة محكّم ٌة

تصدر عن قسم الدراسات التاريخية يف بيت الحكمة – بغداد :العدد  37لعام .2014
•العباد ،عبد املحسن بن حمد.

•(عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر) رسال ٌة أو محارضةٌ ،منشور ٌة يف مجلة الجامعة

اإلسالمية باملدينة املنورة :العدد ،3:السنة األوىل ،شباط 1969م.

•(الرد عىل من ك َّذب األحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي) وأصل الكتاب ،رسال ٌة ومقال ٌة

366

المهدي المنتظر f

منشور ٌة يف مجلة الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،العدد  ،45والعدد .46
•األلباين :أبو عبد الرحمن محمد نارص الدين ،بن نوح بن نجايت بن آدم ،األشقودري األلباين.
•مقالة بعنوان( :حول املهدي) منشور ٌة يف مجلة التمدن اإلسالمي :عدد  ،22دمشق  -سورية.
•الصدر :محمد باقر بن السيد حيدر (ت 1980م).
السال ُم ،جاء كتقديمٍ لكتاب تاريخ الغيبة الصغرى ،من موسوعة
•(بحث حول املهدي) َعلَ ّيْ ِہ َّ
السال ُم)
السال ُم) للسيد الصدر ،محمد محمد صادق ،مركز بني الزهراء ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
االمام املهدي ( َعلَ ّيْ ِہ َّ
للطباعة والنرش ،إيران – قم املقدسة ،الطبعة الثانية ،السنة :بال.

دوائر المعارف

•شرتومثان ،رودولف.
•دائرة املعارف اإلسالمية األملانية ،املجلد الرابع عرش ،مادة (الشيعة) تعريب :أحمد الشنتناوي

 -إبراهيم زيك خورشيد  -عبد الحميد يونس ،دار الشعب ،القاهرة 1969م.

•دائرة املعارف اإلسالمية األملانية :املجلد الحادي عرش ،مادة (السبعية) .تعريب :أحمد الشنتناوي

 إبراهيم زيك خورشيد  -عبد الحميد يونس ،دار الشعب ،القاهرة 1969م.•هيوار ( .Cl Huartت 1927م)

•دائرة املعارف اإلسالمية األملانية :املجلد األول ،مادة (اثنى عرشية) .تعريب :أحمد الشنتناوي

 -إبراهيم زيك خورشيد  -عبد الحميد يونس ،دار الشعب ،القاهرة 1969م.
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مواقع شبكة االنترنت

•بنيامني ،إيزابيال،
•كتاب :ما ال تعرفه عن الكتاب املقدس:
•مصدر الكتاب من املوقع الرسمي للمؤلفة عىل شبكة اإلنرتنتhttp://izapilla.blogspot. :

com

• موقع :األنبا (تكال هيامنوت) القبطي األرثوذكيس ،رابط املوقع.st - takla :
نبي آخ َر يأيت بعد املسيح؟ القس أبو الخري،
•كتاب إلكرتوين بعنوان :هل تنبأ الكتاب املقدس عن ٍّ

عـبد املسيح بسيط ،كاهن كنيسة السيدة العـذراء األثرية مبسطرد .الطبعة األوىل.2004/1/7 ،

•كتاب :املجيء الثاين وهل سينتهي العامل سنة 2001م أو 2012م؟ القس عبد املسيح بسيط أبو

الخري ،مطبعة املرصيني1999 ،م.

•كتاب :سلسل ُة أسئل ٍة عن املسيح رقم .)8( :القس عبد املسيح بسيط أبو الخري.
•سل ،كانون إدورد
•تدوين القرآن ،ترجمة :مالك مسلامين ،من موقع www.muhammadanism.org :طبع يف:

.s.p.c.k. press,vepery,madras 1909

•موقع األبحاث العقائديةwww.aqaed.com :
•موقع عن الالهوت املسيحيhttps://www.difa3iat.com :
•موقع مكتبة الكتب املسيحية | كتب قبطية | املكتبة القبطية األرثوذكسية.
•موقع إسالميات.كوم islameyat.com ،تفسري الكتاب املقدس ،إنجيل متّى.
رص).
•املوقع الرسمي للسيد كامل الحيدري :الحيدري ،السيد كامل بن باقر بن حسن (معا ٌ
•كتاب مناهج تفسري القرآن ،من أبحاث السيد الحيدري ،بقلم الدكتور الشيخ طالل الحسن.
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•موقع كلمة الحياةwww.kalimatalhayat.com ،
•تفسري الكتاب املقدس ،وليم ماكدونالد.
•تفسري الكتاب املقدس ،بنيامني بنكرتن.
•تفسري الكتاب املقدس ،تشارلز ماكنتوش.
•تفسري الكتاب املقدس ،وليم مارش.
•تفسري الكتاب املقدس ،هالل أمني.
•موقع الشيخ أحمد ديداتhttp://ahmed - deedat.net :

