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 الأدّلة والمنهج في اإثبات ولدة

الإمام المهدي

د. حممد شقري ¿

قد ال يكون غريبًا أن حيتدم النقاش يف العديد من القضايا، التي تنتمي إىل دائرة 
النقاش  هذا  يتناول  وأن  قبله،  أم  احلايل  عرصنا  يف  سواًء  الشيعي،  اإلسالمي  الفكر 
التشّيع ومراحل  أّمهات القضايا يف ذاك الفكر، من قبيل اإلمامة وفلسفتها، إىل نشوء 
وجممل  املهدوية  موضوع  إىل  وصوالً  اجتامعيٍة،  كظاهرٍة  التارخيي  وتطّوره  تكّونه، 
تلك  طرح  جديدًا  ليس  وكذلك  اجلديد،  باألمر  ليس  املهدوية  يف  فالنقاش  قضاياها. 
–يف  اإلشكاالت  فهذه  ووالدته.   املهدي اإلمام  بوجود  ترتبط  التي  اإلشكاالت، 
جمملها– قد ُطرحت منذ أكثر من ألف عاٍم، حيث ُقّدمت العديد من اإلجابات عليها، 
والدة  )أي  الوالدة  تلك  إثبات  عملية  يف  منهٍج  من  أكثر  توظيف  عىل  تنطوي  والتي 

.)اإلمام

ومن هنا ال بّد من القول أنه مّلا كانت قضية إثبات والدة اإلمام املهدي قضيًة 
يف غاية األمهية، ملِا يرتّتب عليها يف الفكر الشيعي أو االجتامع الشيعي من نتائج عىل أكثر 
من صعيٍد، ومّلا كانت هذه املعاجلة تدفع باجتاه جعل هذا البحث أكثَر منهجيًة، وأكثَر 
وضوحًا، وتوّفر الفرصة تاليًا للوصول إىل نتائج أكثر علميًة ترتكز عىل قاعدٍة منهجيٍة 
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لبحثه،  املوضوع  اختيار هذا  إىل  نعمد  أن  املرّبر علميًا ومنهجيًا  كان من  أشدَّ صالبًة، 
وكشف العديد من أبعاده وجوانبه.

هيدف هذا البحث إىل عرض أهم األدّلة واملناهج، التي ُتعتمد يف إثبات والدة 
التي  األدّلة،  تلك  من  املناهج  هذه  استخالص  عىل  سنعمل  حيث   ،املهدي اإلمام 
سنقوم ببياهنا بطريقٍة تتضّمن معاجلًة استدالليًة منهجيًة معارصًة هلذا املوضوع، لننتهي 
قّدمته يف قضية  الذي  ترّتبت عليها، وما  التي  املناهج، وللنتائج  لتلك  تقييم جممل  إىل 

.إثبات وجود اإلمام املهدي

وال بّد من القول أّن ما نقصده باملنهج هو طبيعة املقّدمات وترتيبها، والعالقة 
املنطقية التي تقوم يف ما بينها، والتي تؤّسس للوصول إىل نتائج حتمل صفة العلمية، من 

حيث إهّنا ترتّتب عىل مقّدماهتا.

اإلمام  وج��ود  إلثبات  تطرح  التي  األدّل��ة  أهم  بيان  عىل  هنا  نعمل  وس��وف 
تلك  أّما  ارتكز عليه وطريقة توظيفه.  الذي  املنهج  منها  لنبحث يف كلٍّ   ،)((املهدي

األدّلة فهي ما ييل:

إثباهتا من خالل كلٍّ من الدليلني العقيل  ). إثبات كربى احلُجة: والتي يمكن 
والنقيل، حيث جاء يف الدليل العقيل))( أّن وجود اإلمام احلّجة لطٌف، ولذلك جيب 
نصبه من اهلل تعاىل يف كل زماٍن، وهذا يعني رضورة وجود اإلمام احلّجة بشكٍل دائٍم، 

وعدم خلوِّ األرض من حّجٍة.

أّما أّن وجوده لطٌف، فألّن وجود اإلمام العادل، العامل بالكتاب، وتأويله احلق، 
ما هو حقٌّ من  العدل، وبيان  إقامة  إىل  يقود  منها، سوف  بالسنّة والصحيح  والعارف 
الدين، والتأويل الصحيح للكتاب، وتبيان الصواب يف االختالف فيه، واهلداية إىل اهلل 

تعاىل وإىل احلّق والرصاط املستقيم.

– ال نريد يف هذا البحث استقصاء مجيع األدّلة يف هذا املوضوع.  )((
– املقصود هنا الدليل العقيل بحسب اصطالحه الديني.  )((
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وبتعبرٍي آخَر: إّن وجود اإلمام لطٌف، ألّن هكذا إماٍم يمكن له أن يبنّي األطروحة 
تلك  يقيم  أن  له  يمكن  كام  املعريف.  املستوى  عىل  هذا  جماالهتا،  مجيع  يف  احلّقة  الدينية 
األطروحة، ويطّبقها بشكٍل صحيٍح يف االجتامع اإلنساين يف مجيع ميادينه..؛ هذا عىل 

املستوى العميل.

 :أّما يف الدليل النقيل فقد جاء يف العديد من الروايات الواردة عن أهل البيت
»إّن األرض ال ختلو من حّجٍة«))(، أي من شخٍص يمتلك مواصفاٍت معنويًة، وعلميًة، 
وأخالقيًة... حيتّج به اهلل تعاىل عىل عباده. أي يكون قادرًا عىل بيان الدين، وفعل اهلداية 
اإلهلية، غرَي مشوبٍة بأيِّ خطأٍ، أو نقٍص، أو خلٍل، خُيرجها عن مسارها، وحدودها؛ حتى 
ال يبقى أليِّ إنساٍن حّجٌة عىل اهلل تعاىل أّنه مل يبنّي له الطريق إليه والرصاط املستقيم، وما 
هو حقٌّ من الدين، وما هو خرٌي وصالٌح له يف دنياه وآخرته. وهذا يعني أنه ال يمكن 
أليِّ عرٍص أن خيلَو من حّجٍة هلل تعاىل عىل خلقه، سواًء كان نبّيًا، أو رسوالً، أو وصّيًا. بام 

يف ذلك العرص الذي نعيش، وإىل آخر الزمان وهنايته))(.

أّما من جهة تشخيص من هو هذا احلّجة يف عرصنا احلايل، فيمكن القول: حيث 
النبي حمّمد  هم  أوصياء  إّن  والرسل، وحيث  األنبياء  إن حمّمدًا  هو خاتم 
إمامًا، مىض منهم أحد عرش  إثنا عرش   البيت الورادة عن أهل  الروايات  بحسب 
اإلمام  عقب  من  هو  الالحق  اإلمام  أّن  وبام   ،العسكري احلسن  آخرهم  إمامًا، 
أخرى  أدّلٍة  عن  –فضاًل  األعقاب(  يف  اإلمامة  )إثبات  عنوان  يف  سيأيت  كام  السابق، 
اإلمام  نسل  من  عرش  الثاين  اإلمام  يكون  أن  من  بّد  فال  نفسها-،  النتيجة  إىل  تؤّدي 

إنساين ومطالعات فرهنگی،  الكايف، پژوهشگاه علوم  الشريازي، رشح أصول  الدين  – صدر   )((
طهران، ج )، ص 486.

– يوجد تأكيٌد كبرٌي عىل هذا املعنى يف الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، حيث جرى   )((
التعبري عن هذا املعنى بتعابرَي خمتلفٍة، لكّنها حتمل املضمون نفسه. راجع: معجم أحاديث اإلمام 
-485 ص   ،3 )،ج  ط  8)4)ه�،  قم،  اإلسالمية،  املعارف  مؤسسة  ونرش  تأليف   ،املهدي

500؛ و: ج 5: ص 5)-33، ص 373-379، ص 437، ص 485-483.
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بن  املهدي هو حمّمد  أن احلّجة  األدّلة عىل  العديد من  العسكري، حيث دّلت 
احلسن العسكري، وأّنه اإلمام الثاين عرش، وخاتم األوصياء، والذي هو مصداق 
 التي ال ختلو األرض منها– بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن العسكري– تلك احلّجة 

سنة 56) ه� ق.

− املنهج املعتمد: يوجد يف هذا الدليل كربى، وصغرى، ونتيجٌة.

أما الكربى فهي: »ال ختلو األرض من حّجة«، وقد ثبتت هذه الكربى بالدليل 
العقيل، كام تثبت بالدليل النقيل الوارد عن أهل البيت وأئمتهم، بل بام جاء 

أيضًا يف كتاب اهلل تعاىل))(.

أّما الصغرى، فمفادها أن اإلمام املهدي هو مصداق تلك القضية، ومقصد 
.تلك الكربى، بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن العسكري

وحيث إّنه ال مصداق يثبته الدليل لصغرى تلك الكربى إاّل اإلمام املهدي بن 
احلسن العسكري؛ فهذا يعني النتيجة التالية: رضورة والدة اإلمام املهدي قبل 
اإلمام  إاّل  الكربى  لتلك  أّنه ال مصداق لصغرى  أّما   .العسكري اإلمام  أبيه  وفاة 
العسكري، وعندما ثبت أن اإلمام  إمامة احلسن  ثبتت  املهدي، فألّنه عندما 
– احلّجة  ذلك  يكون  أن  رضورًة  يعني  فهذا  السابق))(،  اإلمام  عقب  من  هو  الالحق 
تكّفلت  األدّلة  أّن  وبام   .العسكري اإلمام  عقب  األرض– من  منه  ختلو  ال  الذي 
بإثبات أن احلّجة بعد اإلمام العسكري هو ولده حممد، وأنه ال ولد يف عقب اإلمام 
العسكري إاّل اإلمام املهدي، فهذا يعني رضورًة والدة اإلمام املهدي )حممد 

بن احلسن العسكري(، وبقائه حّيًا إىل يومنا هذا.

– يف قوله تعاىل: ﴿... َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد﴾. سورة الرعد، اآلية: 7.  )((
األعقاب،  يف  اإلمامة  أن  مفاده  الذي  العام  الدليل  –غري  أخرى  نقليٍة  أدّل��ٍة  عن  فضاًل  هذا   –  )((
اإلم��ام  ول��د  من  هو   املهدي اإلم��ام  أن  بأمجعها  تفيد   –واحلسني  احلسن ع��دا 
العسكري، بل هو الشخص الفالين املولود من اإلمام العسكري، وسيأيت بيان بعضها.
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وهنا نلحظ ما ييل:

ثبتت كربى هذا االستدالل من خالل كلٍّ من الدليل العقيل، والدليل النقيل.  .(

ثبتت صغرى هذا االستدالل بالدليل النقيل. )فضاًل عن بقية األدّلة ذات الصلة،   .(
والتي سيأيت بياهنا(.

وبالتايل ال بّد من القول أن هذا الدليل هو دليٌل يشرتك فيه كلٌّ من العقل والنقل 
ملفهوم  مصداٍق  )أو  الكربى  لتلك  صغرى  وجود  رضورة  وإثبات  كرباه،  إثبات  يف 

احلّجة( يف كل زمٍن، بمعزٍل عن شخص تلك الصغرى، وشخص مصداقها.

أّنه يرتكز عىل كربى الدليل، وينطلق منها. بل وهذه  لكن املائز يف هذا الدليل 
الكربى هي التي تستلزم وجود صغراها. حيث إّن الوظيفة يف الصغرى يف هذا الدليل 
الكربى  ملصداق  حتديٍد  وإّنام هي جمّرد  أساٍس،  من  الصغرى  تلك  إثبات  ليست  بعينه 
اإلمام  وفاة  بعد  الكربى،  تلك  عىل  بناًء  املنطقي  السؤال  إّن  أي  أكثر.  ال  وتعيينه، 

العسكري هو: من هو ذلك احلُّجة؟ وليس: هل من ُحّجة؟

أكثَر سهولٍة، وأخفَّ مؤنًة، ألن جممل األدّلة  وهذا ما جيعل عملية االستدالل 
التي وردت عن أئمة أهل البيت والتي ُتعنَى بمشّخصات املهدي، واإلمام بعد 
هو  من  تشخيص  عىل  اإلثباتيُة  قدرهُتا  حيث  من  كافيًة  كانت   ،العسكري اإلمام 

.احلّجة بعد اإلمام العسكري

فألن  اإلم��ام،  والدة  إلثبات  كافيٌة  أدّل��ٌة  هي  األدّل��ة  تلك  بأّن  نقول  عندما  أّما 
مجيع  حرصت  أهّنا  الدليل،  صغرى  عنوان  يف  تندرج  التي  النقلية،  األدّل��ة  فعلته  ما 
االحتامالت املنطقية لوجود احلّجة باحتامٍل واحٍد ال ثايَن له، وهو أن يكون من عقب 
دليل  –عدا  النقلية  األدّلة  تلك  من  العديد  إّن  حيث  وذريته،   العسكري اإلمام 
)اإلمامة يف األعقاب(، والذي يفيد أّن اإلمام الالحق عىل اإلمام العسكري جيب 
أن يكون من عقبه-، يدّل داللًة مطابقيًة ومبارشًة عىل أن اإلمام املهدي هو ابن اإلمام 
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  العسكري ومن عقبه))(، بل إّن بعض تلك األدّلة حيّدد شخص اإلماَم املهديَّ
من جهاٍت أخرى، ومجلًة من مواصفاته الشخصية))(.

اإلمام  أحاديث  معجم  انظر:   العسكري احلسن  اإلمام  ابن  هو   املهدي اإلمام  أّن  – يف   )((
املهدي، م س: ج 5، ص 37-38، ص 8)4، ص )44، ص 507: ج 6، صص 7)-55، 

صص 74-67.
املرتىض،  دار  عرش،  الثاين  اإلم��ام  يف  األث��ر  منتخب  الصايف،  اهلل  لطف  الشيخ  أيضًا:  انظر   
أّنه  يف  والعرشون:  احل��ادي  )الفصل   ،(94-(93 صص   ،( ج   ،3 ط  م،   (008 ب��ريوت، 
خلف خلف أيب احلسن، وابن أيب حممد احلسن عليهم السالم، وفيه 07) حديثًا(، و )الفصل 
و  حديثًا(،   (08 وفيه  السالم،  عليه  احلسن  أبيه  إسم  أّن  عىل  يدل  فيام  والعرشون:  الثاين 
)الفصل الرابع والعرشون: يف أّنه إذا توالت ثالثة أسامء، حممد وعيل واحلسن، كان الرابع هو 

القائم، وفيه حديثان(.
– يف حتديد نسب اإلمام املهدي من جهة األم انظر: الشيخ لطف اهلل الصايف، منتخب األثر   )((
ابن  أّنه  والعرشون: يف  الثالث  )الفصل  م ن: صص 09)-3))  الثاين عرش، ج )،  اإلمام  يف 
سيدة اإلماء وخريهتن، وفيه )) حديثًا(: صص 369-6)4 )الفصل األول: يف ثبوت والدته 
وكيفيتها وتارخيها، وبعض حاالت أّمه واسمها عليها السالم، وفيه 6)4 حديثًا(. راجع أيضًا: 
املهدي من  اإلمام  املهدي، ج 5، م س، صص 3)5-0)5 )أّم  اإلمام  معجم أحاديث 

نسل احلواريني(.
إىل:  الرجوع  يمكن  وتارخيها،  والدته  كيفية  يف  منها  الشخصية:  مواصفاته  من  مجلٍة  حتديد  ويف   
املذكور  األول  )الفصل  س  م  عرش،  الثاين  اإلمام  يف  األثر  منتخب  الصايف،  اهلل  لطف  الشيخ 
آنفًا يف ثبوت والدته وكيفيتها وتارخيها..(؛ ومنها يف اسمه وكنيته وبعض شامئله، حيث يمكن 
 ، اهلل رسول  اسم  اسمه  أّن  يف  الرابع:  )الفصل   ،(4(-(3( صص  ن،  م  إىل:  الرجوع 
حديثًا(   54 وفيه  بسّنته،  يعمل  وأّنه  وأفعااًل،  وأقوااًل  شامئَل  به  الناس  أشبه  وأّنه  كنيته،  وكنيته 

و)الفصل اخلامس: يف شامئله عليه السالم، وفيه 9) حديثًا(.
اإلمام  )اسم   (78-8( صص   ،( ج  س:  م   ،املهدي اإلمام  أحاديث  معجم  أيضًا:  انظر   
ونسبه   املهدي اإلم��ام  )اسم   68-5( صص   :4 ج  أوصافه(:  وبعض  ونسبه   املهدي
وبعض أوصافه(: صص 59)-60) )اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه(: صص 
77)-80) )اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه(: صص )35-356 )اسمه ونسبه 
وبعض صفاته البدنية(؛ ج 5: صص 37-46 )اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه(: 
صص 7)4-0)4 )اسم اإلمام املهدي ونسبه(: صص )44-)44 )اسمه ونسبه وبعض 
يف  )صفته   448-447 صص  صفاته(:  وبعض  البدنية  )قّوته   444-443 صص  أوصافه(؛ 

بدنه(: صص 507-))5 )اسم اإلمام املهدي ونسبه وبعض أوصافه(.
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احلسن  اإلم���ام  م��ن   املهدي اإلم���ام  والدة  رضورة  منطقّيًا  يعني  وه��ذا 
التي  الشخصية،  مواصفاته  ومجيع  بشخصه،  احلسن  بن  حممد  وأّنه   ،العسكري
جاءت يف روايات أهل البيت، وأّنه اإلمام بعد اإلمام، وأّنه احلّجة بعد احلّجة؛ هذا 
فضاًل عن بعض األدّلة املبارشة ذات املنحى التارخيي، والتي حتّدثت يف قضية الوالدة 
وإثباهتا، أي كان موضوعها والدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري مبارشًة.

وأّما اإلضافة العلمية التي يمكن أن تضيفها هذه البنية املنهجية يف هذا الدليل 
الكربى  هذه  أّن  فهي  هنا،  الدليل  كربى  من  واالنطالق  نتيجة(،  صغرى،  )كربى، 
الكربى  أّن  هنا  القول  يمكن  بل  علمّيًا.  إثباهتا  قوة  من  وتزيد  صغراها،  مع  تتقاطع 
ُيطرح  أن  يمكن   ، علميٍّ إشكاٍل  أو   ، معريفٍّ التباٍس  أيِّ  دفع  يف  إليها  يستند  أن  يمكن 
عىل الصغرى، وثبوت أصل وجود مصداقها، هذا بمعزٍل عن منشأ هذا االلتباس، أو 
متانة ذاك اإلشكال. وإن كنّا نعتقد أن األدّلة التي تكّفلت: أّوالً: أصل وجود الصغرى، 
وثانيًا: تشخيص مصداقها، هي أدّلٌة كافيٌة من حيث قوهُتا العلميُة واإلثباتيُة، وإن كان 
من دوٍر للكربى، فهو أهّنا تتكاتف مع صغرى الدليل من حيث النتيجُة، أي رضورة 

والدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري، ووجوده من بعده.

وتقتيض  تتطّلب  كانت  وإن  الكربى،  أّن  أخرى  بعبارٍة  القول  يمكن  إّنه  أي 
األدّلة  )أي  الصغرى  لكن  عنها،  وتبحث   العسكري اإلمام  بعد  صغراها  وجود 
فيها( متلك حيثّيتني: األوىل حيثّية التشخيص، والثانية حيثّية إثبات الوجود، وهي –أي 
إّن  بل  معًا،  احليثّيتني  إثبات  الكربى– يف  –بمعزٍل عن  لوحدها  الثانية– كافية  احليثية 

إثبات حيثّية التشخيص يتضّمن حكاًم إثبات حيثّية الوجود.

بمعنًى آخَر، فإّن الكربى تقول برضورة وجود حّجٍة )يملك مواصفات احلّجة( 
يف هذا الزمن بمعزٍل عن شخصه؛ أّما الصغرى فإّن أدّلتها تفيد أمرين: األول تشخيص 
من هو احلّجة )تشخيص صغرى الكربى(، والثاين )ضمنًا( وجود ذلك احلّجة )بعد 

.)اإلمام العسكري
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اإلم��ام  بعد  احل��ّج��ة  إث��ب��ات  يف  يتقاطعان  والصغرى  ال��ك��ربى  ف��إّن  وعليه، 
العسكري، ورضورة وجوده من بعده، وإذا أكملنا مع الصغرى وأدّلتها، فالنتيجة 
تشخيص من هو ذلك احلّجة بعد اإلمام العسكري بشخصه، ومجيع مواصفاته، وأّنه 

.حممد بن احلسن العسكري

إثبات حدث الوالدة: حيث إّن العديد من الروايات التارخيية والدينية موضوعها   .(
هو حدث الوالدة، أي إن احلديث بشكٍل مبارٍش هو يف والدة اإلمام املهدي من 
اثنني، ومها:  العسكري، حيث يمكن أن نبحث هنا يف دليلني  اإلمام احلسن 

التارخيي والروائي))(.

يف  تتحّدث  التي  التارخيية،  الروايات  من  العديد  وردت  حيث  التارخيي:  الدليل   .(
والدة اإلمام املهدي، ويف العديد من قضايا تلك الوالدة ومالبساهتا وشؤوهنا.

حادثٍة  يف  نتحّدث  أّننا  باعتبار  التارخيي،  املنهج  هنا  وهو  املعتمد:  املنهج   −
تارخييٍة، جيب أن تعمل فيها مجيع أدوات ذلك املنهج وآلياته.

 ،الدليل الروائي: إذ إّننا نجد أن مجلًة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت  .(

وتارخييٍّ مع أّن موضوعهام واحٌد – حدث الوالدة –، ومع  نقيلٍّ  دليلني  بني  هنا  نمّيز  – عندما   )((
البيت يف  أهل  أئمة  لدينا من  ما ورد  أن  قائم عىل  فهذا  نفسها،  املصادر  قد نجدمها يف  أّنه 
حدث الوالدة، ندرجه حتت عنوان الدليل النقيل. وما ورد إلينا من بعض الشخصيات األخرى 
–كأصحاب األئمة مثاًل– يف حدث الوالدة، فهذا ندرجه حتت عنوان الدليل التارخيي. ويف كال 
الدليلني يمكن الرجوع إىل: الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين، منتخب األثر يف اإلمام الثاين 
األول: يف ثبوت والدته، وكيفيتها، وتارخيها،  عرش: ج )، م س، صص 369-6)4 )الفصل 
الناس  عىل  ختفى  أّنه  ويف  حديثًا(؛   4(6 وفيه  السالم.  عليهام  واسمها  أّم��ه،  حاالت  وبعض 
والدته، انظر: م ن، صص 89)-94). وانظر أيضًا: معجم أحاديث اإلمام املهدي، م س، ج 
6: ص 5)-6) )والدة اإلمام املهدي(: صص 39-56 )والدة اإلمام املهدي وغيبته(: 

أيضًا: صص )0)-04): صص 3))-4)): صص 04)-38).
م ن: ج 4، صص 87)-90): صص 337-340؛ ج 5، ص  انظر:  أّنه ختفى والدت��ه،  ويف   

.446-445
ويف التشكيك بوالدته انظر: م ن: ج 5: ص 3)4 و ص 3)5.  
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 .قد حتّدثت يف والدة ابنه اإلمام املهدي )((وعن اإلمام احلسن العسكري
كام ذكرت مجلًة من القضايا التي ترتبط بتلك الوالدة وجممل شؤوهنا.

املنهج املعتمد: وهو هنا –كغريه من األدّلة– املنهج النقيل، بجميع ما يتضّمنه   −
هذ املنهج من رشوٍط وأدواٍت وسوى ذلك.

 البيت أهل  عن  الواردة  الروايات  تلك  به  واملقصود  النََّسبي:  املوقع  إثبات   .3
قبله من األئمة عددّيًا،  املهدي إىل من  وأئمتهم، والتي حتّدثت يف نسبة اإلمام 
فهي حتمل معنى حتديد املوقع النسبي لإلمام املهدي يف التسلسل النسبي ألهل 
يمكن   البيت أهل  عن  وردت  رواي��اٍت  هناك  إن  أي  وذريتهم.   البيت
تقسيمها إىل جمموعاٍت، حيث إّن كل جمموعٍة من تلك الروايات حتّدثت يف أمرين:

األول: حتديد نسبة اإلمام املهدي إىل من قبله من األئمة))(.

– يوجد يف هذا املورد طائفتان من الروايات، األوىل: وهي التي تفيد بوالدة اإلمام املهدي من   )((
اإلمام العسكري قبل والدته. وقد صدر يف هذا املعنى الكثري من الرايات عن العديد من أئمة 
م  املهدي. )راجع:  اإلمام  ولده  قبل  العسكري  أيب حممد  اإلمام  فيهم  بمن   ،البيت أهل 
ن، ص )44-)44 وصص 507-))5: ج 6، صص 5)-74؛ منتخب األثر يف اإلمام الثاين 
عرش، م س، صص 95)-08)، وص 4))-5))؛ هذا فضاًل عاّم يستفاد من دليل »إثبات املوقع 
النسبي«(. الثانية: وهي التي تفيد بوالدة اإلمام املهدي من اإلمام العسكري بعد والدته، 
وقد صدر يف هذا املعنى العديد من الروايات عن اإلمام العسكري حرصًا. )راجع يف هذا 

املعنى املضمون: معجم أحاديث اإلمام املهدي، م س، ج 6، صص 5)-74(.
الروايات  من  منظومتني  أمام  أّننا  ذلك  وتوضيح  بنفسه.  دلياًل  يكون  أن  يمكن  العنوان  – هذا   )((
الروايات– املنظومة  من  تضّم جمموعاٍت  منظومٍة  إّن كل  –حيث   البيت أهل  الواردة عن 
األوىل هي التي تذكر املوقع النسبي لإلمام املهدي بالنسبة إىل آبائه، وتتمّيز بأهّنا تشتمل عىل 
صفٍة عدديٍة لإلمام املهدي بالنسبة إىل من قبله من آبائه )أّنه التاسع، أو السابع، أو من ولد 

فالن(. وهذه هي املنظومة التي ذكرناها يف متن البحث.
الصفة  ذكر  عىل  تأيت  أن  دون  من   ،املهدي اإلمام  آباء  حتّدد  التي  وهي  الثانية  املنظومة  أّما   
من  كبريًة  جمموعاٍت  تضم  وهي   ،آبائه من  قبله  من  إىل  بالنسبة   املهدي لإلمام  العددية 
الروايات الواردة عن أهل البيت، والتي إذا عملنا عىل ترتيبها بشكٍل متدّرٍج، فإهّنا حترص 
–يف آخر حلقاهتا– احتامالت والدة اإلمام باحتامل واحٍد ال بديَل له، وهو أن يكون من عقب 

.اإلمام العسكري
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الثاين: حتديد املوقع النسبي يف التسلسل النسبي بالنسبة لإلمام السابق.

 وجمموع تلك الروايات يدّل داللًة قاطعًة عىل رضورة والدة اإلمام املهدي

.من اإلمام احلسن العسكري

ومن تلك املجموعات الروائية ما ييل))(:

ونحن هنا مل نعمل عىل إفراد هذه املنظومة الثانية يف عنواٍن مستقلٍّ –رغم أمهيتها– ألهّنا تشرتك   
مع املنظومة األوىل يف املضمون، مع إضافٍة لدى املنظومة األوىل، وهي –كام ذكرنا– أهّنا تشتمل 
يف  الثانية  املنظومة  تلك  بيان  عىل  نقترص  ولذلك سوف   .املهدي لإلمام  العددية  الصفة  عىل 
اهلامش، وهي بحسب الرتتيب تضم ما ييل، بحسب ما جاء يف كتاب )منتخب األثر يف اإلمام 

الثاين عرش(:
يف ما يدل عىل أّنه من عرتة رسول اهلل  ومن أهل بيته وذّريته، وفيه 407 حديثًا.  .(

يف أّنه من ولد أمري املؤمنني عيل، وفيه 5)) حديثًا.  .(
يف أّنه من ولد سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء، وفيه )0) حديثًا.  .3

يف أّنه من أوالد السبطني احلسن واحلسني عليهام السالم، وفيه 5)) حديثًا.  .4
يف أّنه من ولد احلسني، وفيه 08) أحاديث.  .5

يف أّنه من ولد األئمة التسعة من ولد احلسني، وفيه 65) حديثًا.  .6
يف أّنه من ولد عيل بن احلسني زين العابدين، وفيه 97) حديثًا.  .7

يف أّنه من ولد جعفر بن حممد الصادق، وفيه ))) حديثًا.  .8
يف أّنه من ولد موسى بن جعفر الكاظم، وفيه ))) حديثُا.  .9

يف أّنه من ولد حممد بن عيل الرضا، وفيه 09) حديثًا.  .(0
يف أّنه من ولد اإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن عيل بن موسى عليهم السالم، وفيه 07) حديثًا.  .((
يف أّنه من ولد خلف خلف أيب احلسن وابن أيب حممد احلسن عليهم السالم، وفيه 07) حديثًا.  .((

)انظر: الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين، ج )، م س، صص 5))-08)(.  
– سوف نعرض هنا جلملة تلك املجموعات بحسب ما ورد يف كتاب: الشيخ لطف اهلل الصايف   )((

الكلبايكاين، منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش، م ن، ج )، صص 64)-08).
انظر أيضًا: حممد حسني الطباطبائي، رسالة التشّيع يف العامل املعارص، ترمجة: جواد عيل كّسار،   

مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش، 8)4) ه.ق، ط )، صص )7)-74).
لالختالف  تبعًا  بينها،  ما  يف  الروايات  تلك  املصّنف  إحصاءات  ختتلف  أن  حيصل  وقد  هذا   
النظر، وبذل جهٍد إضايفٍّ من املصّنف نفسه،  أو لربام لتجديد  املعايري لدى املصّنفني،  يف بعض 
عىل  يرّض  ال  االختالف  هذا  كان  وإن  نفسه،  الكتاب  من  وأخرى  طبعة  بني  النتائج  فتختلف 

اإلطالق بأصل املوضوع.
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أنه التاسع من ولد احلسني، وفيه 60) حديثًا.  .(

أنه السابع من ولد الباقر، وفيه ))) حديثًا.  .(

أنه السادس من ولد الصادق، وفيه ))) حديثًا.  .3

أنه اخلامس من ولد موسى بن جعفر، وفيه 5)) حديثًا.  .4

أنه الرابع من ولد الرضا، وفيه ))) حديثًا.  .5

 (07 وفيه   ،العسكري اإلمام  وابن   ،اهلادي اإلمام  خلف  خلف  أنه  يف   .6
حديثًا.

إىل غريها من املجموعات الروائية التي ُأحصيت يف هذا اإلطار، والتي توصل 
بن  اإلمام احلسن بن عيل  املهدي من  النتيجة، وهي رضورة والدة اإلمام  إىل هذه 
حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

عليهم السالم، وابن فاطمة بنت رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

الذي  النقيل،  املنهج  املعتمد هو  املنهج  أن  الواضح هنا  املعتمد: من  املنهج   −
تطبيق  من  بّد  ال  وبالتايل  الديني.  اإلطار  يف  وردت  التي  بالروايات  ُيعنى 
أدوات هذا املنهج، ورشوط إعامله، للوصول إىل النتائج واخلالصات ذات 

الصلة.

 ،إثبات الغيبة: أي إن هناك عددًا كبريًا من الروايات التي وردت عن أهل البيت  .4
والتي موضوعها حدث غيبة اإلمام املهدي، وجممل ما يّتصل بتلك الغيبة))(. 

– حيث ورد يف كتاب الشيخ لطف اهلل الصايف الكلبيكاين، منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش، م   )((
س، ص 565؛ العناوين التالية يف فهرست العناوين:

الفصل السابع والعرشون: يف أّن له غيبتني إحدامها أقرص من األخرى، وفيه 0) أحاديث.  
وفيه 00)  باخلروج،  له  تعاىل  اهلل  يأذن  أن  إىل  غيبًة طويلًة  له  أّن  والعرشون: يف  الثامن  الفصل   

حديث.
الفصل التاسع والعرشون: يف عّلة غيبته، وفيه 9 أحاديث.  
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من الواضح هنا أن القول بغيبة اإلمام املهدي، هو فرع القول بوالدته، ألّننا أمام 

الفصل الثالثون: يف بعض فوائد وجوده وانتفاع الناس منه يف غيبته وترّصفه يف األمور، وفيه 7   
أحاديث.

الفصل احلادي والثالثون: يف أّنه عليه السالم طويل العمر جّدًا، وفيه 363 حديثًا.  
الفصل الثاين والثالثون: يف أّنه شاب املنظر ال هيرم بمرور األيام، وفيه 0) أحاديث.  

فيها  نجد  أن  يمكن  األخرى،  األبواب  يف  األخرى  األحاديث  يف  بحثنا  لو  أّنه  إىل  اإللفات  مع   
ما يدل عىل املعاين الواردة يف الفصول اآلنفة الذكر، حيث إّن األحاديث الواردة عن أئمة أهل 
البيت تتضّمن أكثر من معنى. ومن هنا، فإّن حديثًا قد ُيدَرج يف فصل من الفصول، مع أّنه 

يتّضمن عبارًة تتقاطع مع فصٍل آخَر، أو فصوٍل أخرى.
وهذا يعني أّنه لو أخذنا –مثاًل– الفصل التاسع والعرشين، الذي فيه 9 أحاديث، وتّتبعنا جممل   
هذا  يف  الوارد  األحاديث  عدد  أّن  نجد  فسوف   ،املهدي اإلمام  شأن  يف  ال��واردة  األحاديث 

الفصل سوف يصبح أكثر بكثرٍي من هذا الرقم الوارد يف عنوان الفصل.
أّما يف )معجم أحاديث اإلمام املهدي(، م س، فنجد العناوين التالية:  

ج ): صص 9)3-335 )اإلمام املهدي مثل ذي القرنني، يظهر بعد غيبٍة(.  
اإلم��ام  يف  )جت��ري   (9(-(85 صص   :)املهدي اإلم��ام  )غيبة   (0(-85 صص   :4 ج   
يف  املؤمنني  )فضل  وغيبته(،  رّسًا   املهدي اإلمام  )مولد   ،)األنبياء من  سنن   املهدي
صص  ظهوره(:  قبل  غيبٌة   املهدي )لإلمام   350-343 صص   :)املهدي اإلم��ام  غيبة 

.)شبيه يوسف( و )فيه سنٌن من األنبياء 357-363 )اإلمام املهدي
 (: صص 93-3)) )جتري يف اإلمام املهديج 5: صص 47-70 )غيبة اإلمام املهدي  
 4((-4(( ص   :)املهدي اإلم��ام  غيبة  يف  املؤمنني  )فضل   ،)األنبياء بعض  سنن 
عن  والنهي  )غيبته  غيبٌة(،  السالم  عليه  )له   454-449 صص  هبا(:  املؤمنني  وفضل  )غيبته 
اإلمام  غيبة  يف  الناس  )حالة   ،)املهدي اإلم��ام  )غيبة   498-49( صص   :)تسميته

املهدي(، )يصلح اهلل تعاىل أمر اإلمام املهدي يف ليلٍة(.
 املهدي اإلم��ام  )والدة   64-39 صص   :)غيبته يف  العلامء  )مقام   (0-9 ص   :6 ج   
)فضل   ،)غيبته يف  الشيعة  )امتحان  الشيعة(،  واختالف   املهدي اإلمام  )غيبة  وغيبته(، 

انتظار الفرج(: صص 89-)9 )اإلمام املهدي يشبه اخلرض وذا القرنني(.
التي  غري  أخرى،  عناويَن  يف  املدرجة  الروايات  بقية  يف  بحثنا  لو  أّنه  إىل  اإللفات  رضورة  مع   
الغيبة يف بعض دالالت تلك الروايات، وإن كان  ذكرناها، لوجدنا رواياٍت تشتمل عىل معنى 
املصّنف قد أدرجها يف عناوين أخرى، ألن مضموهنا األساس ينسجم مع ذلك العنوان املدرجة 
الداّلة عىل  للروايات  الصلة، ألمكن  الروايات ذات  لو استقصينا مجيع  أّنه  يعني  ما  حتته؛ وهذا 

معنى الغيبة أن يرتفع عددها أكثر بكثري مّما هو مدرٌج يف العناوين املذكورة آنفًا.
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احتاملني ال أكثر، ومها إّما القول بأّنه قد ُولَِد من اإلمام العسكري وغاب، أو 
أّنه مل يولد إىل اآلن، وسوف يولد يف الحق األيام.

أهل  عن  ال��واردة  األحاديث  من  أكثر–  نقل  مل  –إن  املئات  أن  نجد  وعندما 
البيت، قد حتّدثت يف غيبة اإلمام املهدي ومجلٍة من مشّخصاهتا وقضاياها، فهذا 
بعني  أخذنا  ما  إذا  الغيبة، وخصوصًا  ثّم حصلت  الوالدة قد حصلت، ومن  أّن  يعني 

االعتبار العديد من الروايات األخرى، ذات الصلة هبذا املضمون من قريٍب أو بعيٍد.

املنهج املعتمد: أّما املنهج املعتمد هنا فهو أيضًا املنهج النقيل، حيث إّن الكالم   −
هو يف تلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، والتي تتحّدث يف 
غيبة اإلمام، ومجيع ما يرتبط هبا. وبالتايل ال بّد من إعامل أدوات هذا املنهج، 
ومجيع ما يّتصل به، ملعاجلة تلك الروايات، والوصول من خالهلا إىل النتائج 

العلمية التي ترتّتب عليها.

أهل  عن  الروايات  من  مجلٍة  إىل  الدليل  هذا  ويستند  األعقاب:  يف  اإلمامة  إثبات   .5
عقب  من  هو  الالحق  اإلمام  أن  وهو  املعنى،  هذا  تتضّمن  والتي   ،)((البيت
اإلمام السابق، ما عدا احلسن واحلسني عليهام السالم، باعتبار أن اإلمامة انتقلت 
اإلمام  إمامة  ثبتت  إذا  أنه  يعني  وهذا  أخوان.  ومها   ،احلسني إىل  احلسن  من 

السابق، فيجب أن يكون اإلمام الالحق بالرضورة من عقبه.

اإلم��ام  فيهم  بمن   ،املهدي اإلم��ام  آب��اء  إمامة  ثبتت  إذا  أن��ه  يعني  وه��ذا 
العسكري، فهذا يعني بالرضورة أن يكون اإلمام بعد اإلمام العسكري من 

– ورد يف هذا املعنى العديد من الروايات، ُانظر: الشيخ عيل اليزدي احلائري، إلزام الناصب يف   )((
للمطبوعات، بريوت، )00) م، ط )، ج )، صص  الغائب، مؤسسة األعلمي  احلّجة  إثبات 
48-50؛ اهليئة العلمية يف مؤسسة املعارف اإلسالمية، معجم أحاديث اإلمام املهدي، م س، ج 

7، ص 553.
راجع أيضًا: السيد سامي البدري، حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي املنتظر، ط 4،   

صص 5)7-4)4.
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ولٌد  هناك  يكون  أن  رضورًة  يعني  وهذا  نفسه.   العسكري احلسن  اإلمام  عقب 
بعد  اإلمام  هو  ليكون  منه،  ويولد  عقبه،  من  ويكون  خيلفه،   العسكري لإلمام 

اإلمام، واحلّجة بعد احلّجة.

وبام أّنه ال دليل يثبت وجود ولٍد لإلمام العسكري، إاّل ما أثبتته األدّلة من 
هو  هذا   حممد ابنه  أّن  يعني  فهذا   ،املهدي احلسن  بن  حمّمد  هو  له  ولٍد  وجود 
اإلمام واحلّجة عىل الناس من بعده، فضاًل عن تلك األدّلة التي حّددت مجيع املواصفات 
الشخصية للحّجة الذي هو من عقب اإلمام العسكري، والتي تبنّي بوضوح مجيع 
مشّخصات ذلك احلّجة واإلمام من ولد العسكري، من اسمه وصفاته الشخصية، 
اإلمام  ذلك  من هو  حتديد  لبٍس يف  جماالً أليِّ  ترتك  مشّخصاٍت، ال  من  ذلك  وسوى 
احلّجة من ولد اإلمام العسكري، هذا عىل فرض طرح السؤال التايل: من هو ذلك 

احلّجة واإلمام من ولد اإلمام احلسن العسكري؟

املنهج املعتمد: وهو املنهج النقيل، باعتبار أننا نتحّدث يف مجلٍة من الروايات   −
الواردة عن أهل البيت، والتي تثبت أن اإلمامة يف األعقاب، ما خال 
ما  وهذا  القاعدة.  لتلك  وحيٍد  كاستثناٍء  السالم،  عليهام  واحلسني  احلسن 
يتضّمنه من رشوٍط  ما  املنهج، بجميع  –كسابق األدّلة– إعامل هذ  يتطّلب 

وأدواٍت، للوصول إىل النتائج العلمية ذات الصلة هبذا البحث.

اإجمال¿وا�ستنتاج:

نالحظ من جممل األدّلة التي ُعنِيت بإثبات والدة اإلمام املهدي أهّنا تعتمد 
عىل الدليل العقيل –وقد مّر رشحه وبيانه– وأيضًا النقيل، أي عىل الروايات الواردة عن 
أهل البيت وأئمتهم، هذا عدا الدليل التارخيي، الذي تضّمن رواياٍت ُنِقَلت عّمن 
ُذِكر أنه شاهد اإلمام املهدي، سواًء يف حياة أبيه، أو بعدها؛ أو من حتّدث عن حدث 
الوالدة من معارصي اإلمام، سواًء من أصحابه أو غريهم. وهذا يعني أّن املنهج املعتمد 
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يف إثبات تلك الوالدة يتوّزع ما بني املنهج العقيل))(، واملنهج التارخيي، واملنهج النقيل 

الذي يعنى بتلك الروايات، ومدى إمكانية االعتامد عليها وداللتها. أي إّنه يبحث يف 

تلك الروايات سندًا وداللًة، من أجل أن يتبنّي ما يمكن أن توصل إليه تلك الروايات 

يف خالصاهتا ونتائجها.

ويمكن القول من جهٍة أخرى أّن الدليل العقيل قد ُعنَِي بإثبات كربى احلّجة، وهذه 

 .الكربى هي التي تستلزم وجود صغراها يف الزمن الالحق عىل وفاة اإلمام العسكري

أّما الدليل النقيل، فقد تكّفل بإثبات كلٍّ من كربى احلّجة وأيضًا صغرى احلّجة. وهلذا فإّن 

النقيل يتقاطع مع الدليل العقيل يف إثبات كربى احلّجة، ويتكامل معه يف إثبات  الدليل 

صغراها. ومن هنا، فإّن الدليلني العقيل والنقيل يتكاتفان إلثبات قضية الدليل املتضّمن 

.لكربى احلّجة وصغراها، وما يؤّدي إليه من إثبات والدة اإلمام املهدي

– هنا ال بّد من أن نعاود التأكيد عىل أن من يقول بالدليل العقيل يف هذا املورد، فهو ينطلق من أن   )((
اهلل تعاىل ُيعَرف بالعقل، ومن عرف اهلل تعاىل ومجلة صفاته، عرف أنه ال بّد له –حلكمته، ورمحته، 
ويرفع  الدين،  من  الصحيح  هلم  ويبنّي  احلّق،  إىل  هيدهيم  خلقه،  عىل  حّجٍة  من  بخلقه–  ولطفه 
يمكن  وأّنه ال   . نبيٍّ أو ويصَّ  نبّيًا،  احلّجة  كان هذا  الكتاب... سواًء  تأويل  االختالف يف  عنهم 
ّي هذا الدليل بالعقيل، لغناه  أن خيلو زمان من هذا احلّجة، جلهة اللطف يف وجوده. ومن هنا ُسمِّ
املتكّلمون دلياًل كافيًا بنفسه لالستدالل عىل رضورة وجود احلّجة يف  النقل. وقد رأى فيه  عن 
كلِّ زماٍن، وصواًل إىل االستدالل عىل رضورة وجود اإلمام املهدي، من جهة كونه احلّجة. 
إّنه إذا أثبتت األدّلة أن شخص املهدي هو من تنطبق عليه تلك املواصفات، التي جيب  أي 
أن متنحه مجيع  فعندها تستطيع قضية »إن األرض ال ختلو من حّجة«  تتوّفر لدى »احلّجة«،  أن 
أبيه اإلمام  أّنه مولوٌد من  أّنه احلّجة بعد وفاة اإلمام العسكري، وبالتايل  لتثبت  مدلوالهتا، 

العسكري، ليكون احلّجة بعده.
اللطف رضورة وجود  دليل  أثبت  إذا  إّنه  أي  العقيل،  الدليل  بكفاية  هذا هو مقصودهم  ولعّل   
يقتضيها  التي  املواصفات،  تلك  احلّجة  لتلك  يكون  بحيث   ،العسكري اإلمام  بعد  حّجة 
لتلك  تثبته األدّلة  املعنوية وغريها.. فال يوجد مصداٌق  العلم، واهلداية، والصفات  اللطف من 
احلّجة ومواصفاهتا بعد اإلمام العسكري، إاّل اإلمام املهدي. وإن كّنا نعتقد، أن حتديد 
يستغني  العسكري ال  الالحق عىل وفاة اإلمام  الزمن  مجيع مشّخصات مصداق احلّجة يف 

عن الدليل النقيل، والروايات التي يتضّمنها.
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والدة  قضية  إثبات  يف  العمدة  الدليلني  هذين  عىل  أّن  إىل  اإللفات  من  بّد  وال 
اإلمام املهدي ووجوده بعد وفاة أبيه. وهذا يعني أن ُكاّلً من املنهجني النقيل والعقيل 
له دوره األساس يف بحث هذه القضية، والوصول هبا إىل غاياهتا العلمية، يضاف إليهام 

املنهج التارخيي، والذي يرتكز عليه الدليل التارخيي الذي ذكر إلثبات حدث الوالدة.

وعليه، ال بّد من اخللوص إىل ما ييل:

إثباهتا  وطرق  اإلسالمية  املعرفة  جمال  يف  املستخدمة  واملناهج  األدّل��ة  جممل  إّن   .(
موجودٌة يف هذا البحث.

حيتاج هذا البحث يف بعض مفاصله إىل عمٍل تطبيقيٍّ يف الروايات الواردة عن أئمة   .(
كبريٌة يف هذا  ُبذلت جهوٌد  قد  كانت  لبحثها سندًا وداللة، وإن   ،البيت أهل 

املجال، حتتاج إىل أن ُتسَتكَمل.

لديه يف  املستخدم  النقيل، واملنهج  الدليل  يمّثله  الذي  الثقل  التأكيد عىل  بّد من  ال   .3
هذا امليدان، حيث إّننا أمام آالف الروايات، التي تتقاطع حول حدث والدة اإلمام 

املهدي ووجوده، واملالحظ يف تلك الروايات:

التارخيية  املراحل  البيت، ويف جممل  أهل  أئمة  أهّنا صدرت من جممل   .(
التي مّروا هبا.

ووجوده(   املهدي اإلمام  النتيجة )والدة  تلك  إثبات  أهّنا عملت عىل   .(
من خالل عناويَن وطرٍق خمتلفٍة، حيث نجد أّننا أمام منظومٍة من الروايات 
هبذا  كبرٍي  اهتامٍم  عىل  يدّل  وهذا  نفسها.  النتيجة  إىل  توصل  التي  الدينية، 

املوضوع.

كموضوع   ، جزئيٍّ موضوٍع  بلحاظ  جّدًا  كبرٌي  هو  الدينية  الروايات  كم  أّن   .3
والدة اإلمام املهدي ووجوده، وإن كان املرّبر لذلك هو أّن املوضوع ذو 

، حيتاج إىل التواتر، الذي يفيد العلم بمضمونه. مضموٍن اعتقاديٍّ
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من الواضح مدى العناية التي أوالها أهل البيت هبذا املوضوع، ومن   .4
ثّم أصحاهبم، وجممل املحّدثني، والعلامء من بعدهم.

لقد ُدّونت يف األزمنة املتأخرة مصنّفاٌت عديدٌة يف والدة اإلمام املهدي، بعد   .5
أن كانت املصنّفات سابقًا شاملًة ملجمل ما يّتصل بالفكر املهدوي وقضاياه.

لن يغرّي يف تلك النتيجة أن يكون البحث التارخيي إشكالّيًا يف هذا املوضوع، وهو   .4
وإن كان الدليل التارخيي حيتاج إىل عمٍل مستأنٍف يف موضوعه، لكن يمكن القول 
التارخيي ومنهجه،  أّن يف الدليلني العقيل والنقيل غنًى عن اخلوض يف هذا الدليل 
بالعقل  إثباته  تّم  ملا  كمّؤيٍد  األدنى–  –باحلد  منه  ُيستفاد  أن  املمكن  من  كان  وإن 

والنقل.

للدليل النقيل دوٌر أسايسٌّ يف هذا املوضوع. وعليه العمدة، سواًء يف كربى احلّجة أم   .5
يف صغراها. ولعّله حيتاج إىل استكامل البحث فيه، بناًء عىل املنهج احلضاري، الذي 
التاريخ وفلسفته،  الكونية، وحركة  الرؤية  منظار  املهدوي من  النص  بوعي  يعنى 
وقيم الدين وأهدافه. وهو ما يسهم يف تعميق فهمنا لألطروحة املهدوية، واإلجابة 

عىل مجيع أسئلتها وإشكالياهتا.

نعود للتأكيد عىل هذه الفكرة، وهي أن ما دّونه علامؤنا وحمّدثونا يف مصنّفاهتم 
الروائية قد بلغ اآلالف من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، والتي تتقاطع 
احلسن  اإلم��ام  أبيه  من   املهدي اإلم��ام  والدة  رضورة  وهي  القضية،  هذه  حول 
اإلمام  والدة  كقضية  قضيٍة  بلحاظ  جّدًا،  كبرٌي  عدٌد  هو  العدد  وهذا   ،العسكري

املهدي، ومجلة ما يرتبط هبا.

وهذا يعني ما ييل:

أّن من يريد البحث يف هذا املوضوع، عليه أن يستقيص مجيع الروايات الواردة عن   .(
أهل البيت وأئمتهم، يف مجيع ما يّتصل بذاك املوضوع.
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أّن الباحث يف قضية والدة اإلمام املهدي، عليه أن يتقن – فضاًل عن املنهجني   .(

العقيل والتارخيي– املنهج النقيل والعلوم املرتبطة به، ورشوط إعامله، وأدواته))(.

وهنا نالحظ ما ييل:

أوالً: إّن بعض الذين ذهبوا إىل نفي والدة اإلمام املهدي، مل يستوعب بحثهم 

أو  –عمدًا  أغفلوا  ببحثهم، وإّنام  الصلة  املراجع ذات  أو  الكثري من األدّلة، والقضايا، 

جهاًل– الكثري من تلك القضايا والبحوث، مع أهنا ذاُت تأثرٍي قويٍّ يف نتيجة بحثهم. 

وهذا ما خيرج ذلك البحث عن علميته، وحتى عن موضوعيته، وكذلك النتائج التي 

توّصل إليها.

– من الذين وقعوا يف خلٍل منهجيٍّ واضٍح يف هذا املجال، الكاتب وجيه قانصو يف كتابه »الشيعة   )((
الفارايب، بريوت، 6)0) م، ط )، صص )40-)46(،  والتاريخ«، )دار  النص  اإلمامية بني 
إذ تراه ُيصدر أحكامه جزافًا عىل الرتاث الروائي الوارد عن أئمة أهل البيت، من دون أن 
جيهد نفسه إلثبات تلك األحكام، يف فعٍل هو أقرب ما يكون إىل ممارسة اإلسقاط األيديولوجي 
عىل قراءته لذلك الرتاث ومضامينه، إْذ ال يمكن إلغاء تراٍث روائيٍّ بأكمله يف جماٍل ما، من دون 
–هذا لو جتاوزنا جممل املقّدمات  إعامل املنهج النقيل، واالستفادة من جممل العلوم ذات الصلة 
الكالمية التي يرتكز عليها الرتاث النقيل-، وهذا ما جعله يركن إىل خمياله )العلمي( يف إطالق 
يف  يقع  أن  إىل  به  حدا  ما  وهذا  واملوضوعية،  العلمية  صفة  إىل  تفتقر  التي  االهّتامات،  من  مجلٍة 

الكثري من األخطاء الفادحة، التي حتتاج للرّد عليها إىل أضعاف ما جاء يف كتابه.
فمثاًل بعد أن يرسد مجلة من إسقاطاته تلك، يصل إىل هذه النتيجة فيقول: »هذا يؤّكد أن الرواية   
تقمع  التي  الرواية،  هذه  عىل  نقمته  إفراغ  يف  ليكمل  ثم   ،)453 )ص  شعبيًة..«  صناعًة  كانت 
العقل، وينعدم فيها الفاصل بني الواقع واخليال، بحسب وصفه. لكّنه هو نفسه عندما جيد رواية 
إعامٍل  أو   ، بحثيٍّ جهٍد  أي  دون  عليها،  ويستند  هبا،  يتمّسك  تراه  األيديولوجية  خلفيته  تناسب 
، كام حصل –مثاًل– معه يف رواية »تأبري النخل« )ص 83(،  ، أو عمٍل حتقيقيٍّ ألي منهج نقديٍّ
التهافت،  نفسها  يف  وحتمل  تعاىل،  اهلل  كتاب  يف    النبي صفة  يف  جاء  ما  تعارض  أهّنا  رغم 
وكانت عرضًة ألكثر من نقٍد ونقاٍش علميني، لكنه عندما وجد فيها ضاّلته، ورأى أهّنا تساعده 
عىل إسقاط خلفيته األيديولوجية عىل النبوة والنبي ؛ فإّنه غادر مجيع مقوالته التي حفل هبا 
كتابه، ومارس ازدواجيًة فاضحًة يف هذا املقام، ومل تعد الرواية هنا صناعًة شعبيًة تقمع العقل، 

فمع هذه الرواية التي عثر عليها، أصبح من اجلائز قمع العقل، وتعطيل النقد.



121

هــ
 14

40
ين / 

الثا
ى 

مجاد
رش / 

ع ع
ساب

د ال
عد

ال

ثانيًا: إّن بعض أولئك مل يوّظف املنهج النقيل، بل إّن منهم من ال يتقن توظيفه. 
املنهج  هذا  متجاوزًا   ،املهدي اإلمام  والدة  موضوع  يف  نتائج  إىل  وصل  ذلك  ومع 
اإلمام  والدة  عىل  االستدالل  قضية  يف  مادته–  –مع  الرحى  قطب  أّنه  مع  وأدّلته، 

املهدي ومجيع قضاياها، بل مجيع ما يرتبط بالفكر املهدوي، ومسائله، وإشكالياته.

ثالثًا: كيف يمكن لباحٍث موضوعيٍّ أن يتجاوز –بذرائَع غرِي علميٍة– جممل تلك 
املصادر التي دّونت تراث أهل البيت ورواياهتم، والتي تّتصل بموضوع بحثه، مع 
أنه ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار، حتى لو كان البحث بحثًا تارخيّيًا، ألهّنا مل تبَق جمّرد 
العديد من معانيها إىل  الكتب، وإّنام حتّولت يف  أو رواياٍت مستودعٍة يف بطون  تراٍث، 
وقائَع تارخييٍة، بل هي حتكي عن مجلٍة من قضايا التاريخ وأحداثه. ومن هنا فهي –من 
عنه.  والكشف  التاريخ  فهم  يف  الدخيلة  العنارص  أهم  حلاٍظ– إحدى  من  أكثر  خالل 
التي  التارخيية،  القضايا  بعض  لفهم  القرآين  النص  من  يستفيد  من  حال  يكون  فحاهلا 

حكى عنها القرآن الكريم، أو ساهم يف حدوثها.

إطاٍر  من  هروبًا  كان  الرتاث،  ذلك  فوق  القفز  يف  البعض  فعله  ما  إّن  وعليه، 
معريفٍّ يف مصادره ونصوصه، ليسهل عليه بالتايل ممارسة أكثر من إسقاٍط أيديولوجيٍّ 

عىل التاريخ، ليصّوره كام يشتهيه، ال ليقرأه كام حصل يف الواقع.

ينطلق  أن  يريد  أّنه  البعض، هو  فيه  يقع  الذي  الفادح  املنهجي  إّن اخلطأ  رابعًا: 
انتقائيٍّ  وبشكٍل  عليها  النقاش– ليبني  –حمل  التارخيية  والنصوص  القضايا  بعض  من 
الكثري من املواقف واآلراء ذات املضمون األيديولوجي. فعىل سبيل املثال، لو قلنا أّنه 
 ،املهدي اإلمام  غيبة  بعد  الشيعي  باالجتامع  أمّلت  التي  »احلرية«  تلك  حصلت  قد 
وحصل عىل إثرها ذلك النقاش يف موضوع والدته، فهل النتيجة املنطقية لذلك إثبات 

أن اإلمام مل يولد، وانقطاع اإلمامة، وغريها من النتائج ذات الصلة))(؟

– قانصو وجيه، الشيعة اإلمامية بني النص والتاريخ، م س، )9-40)4.  )((
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ولو قلنا مثاًل بأّن أخ اإلمام العسكري جعفر، قد اقتسم مرياثه مع أّمه، فهل 
اإلمام  أتباع  مجيع  وعي  يف  آنذاك   املهدي اإلمام  وجود  عدم  عىل  حاسٌم  دليٌل  هذا 
العسكري))(؟ إّن هذا ما سوف نعمل عىل مناقشته باختصاٍر يف النقطة الالحقة. 
هبدف القول أن االفتقار إىل الوعي املنهجي الكايف يف موضوع البحث، سوف يؤّدي إىل 
افتقاد البحث ونتائجه لصفة العلمية، بحيث يغدو أقرَب إىل التعبري عن ميوٍل من كونه 

بحثًا علمّيًا يعتمد منطق االستدالل العلمي الرصني، ويستويف مجيع عنارص بحثه.

خامسًا: حتى لو بقينا نحن والبحث التارخيي كام يفهمه البعض، واستبعدنا مجيع 
املصادر والروايات الواردة عن أهل البيت، والتي ترتبط بتلك القضايا التارخيية 
التاريخ، وال  البحث، مع ذلك نالحظ أن هناك من يامرس إسقاطًا واضحًا عىل  حمل 
، أي إّنه ال يبحث يف املعطى التارخيي املاثل بني يديه، ليستنتج  يبحث فيه بشكٍل علميٍّ
اإلجابات التارخيية ذات الصلة، وإّنام يبدو واضحًا أّن لديه موقفًا بشكٍل مسّبٍق، وأّنه 
يريد أن يبني املعطى التارخيي بطريقٍة تتناسب مع موقفه املسّبق ذاك. فمثاًل يف موضوع 
ظاهرة »احلرية«، فرٌق بني أن تكون تلك »احلرية« قد نالت عوام الناس، دون األصحاب 
املستأمنون عىل ولده حممد، وبني أن تكون تلك   ،العسكري اخلّلص لإلمام 

»احلرية« قد شملت هؤالء أيضًا.

والذي تذكره العديد من تلك املصادر ذات الصلة))( هو أن أكثر أصحاب اإلمام 
احلسن العسكري كانوا يعتقدون بوجود ولٍد له، هو حممد بن احلسن، لكنّهم 

كانوا يسرتون ذلك، وخيفونه عن عاّمة الناس لشّدة طلب السلطان له.

وعليه، مل يكن مجهور أصحاب اإلمام العسكري يف حريٍة من أمر اخلََلف، 
بعد  الناس، ولدى من مل يكن مستأمنًا عىل اخللف  وإّنام كانت هذه احلرية لدى عوام 

– م ن، ص 358.  )((
البيت ووجود املهدي املنتظر، م س،  أهل  إمامة  حول  البدري،  سامي  السيد  – راجع   )((

صص 408-394.
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اخللف... وقد كان هلذه احلرية مرّبراهتا التارخيية، بل ربام يمكن القول أهّنا كانت نتيجًة 
طبيعيًة حلدث الغيبة يف السياق التارخيي آنذاك، وقد ساعدت عىل إخفاء أمر اخللف عن 

أعني السلطة، ورصف اهتاممها عن طلبه.

مائدة  عن  الفرضية  هذه  تغييب  التارخيي  املنطق  يف  الصحيح  من  هل  وبالتايل 
واحٍد،  تارخييٍّ  مصدٍر  عىل  واالعتامد  فيها،  تتحّدث  التي  املصادر  وجتاهل  البحث، 
 ، وانتقاء فرضيٍة واحدٍة من بني تلك الفرضيات التارخيية، دون مناقشتها بشكٍل علميٍّ
والتحليل  النقد  أمام  منها  يصمد  ما  واستخالص  الفرضيات،  بقية  مع  ومقارنتها 
التارخيي، ثم لتكون النتيجة اخللوص إىل مواقَف أيديولوجيٍة بناًء عىل ممارساٍت انتقائيٍة 

إسقاطيٍة، تتسرّت بالتاريخ، ومنهجه، وأدواته.

من   العسكري اإلمام  مرياث  باقتسام  يرتبط  الذي  اآلخر  املوضوع  يف  أّما 
قبل أخيه جعفر وأّمه، فهناك فرضيٌة مل يتطّرق إليها البعض، وهي أن جعفرًا أخا اإلمام 
العسكري، حاول أن يستفيد من تلك الظروف الشديدة، التي اقتضت إخفاء أمر 
اإلمام ووالدته، من أجل أن يضع يده عىل إرث اإلمام العسكري، طمعًا فيه ويف 

مقام اإلمامة من بعده، فكان تقسيم املرياث بمعونة السلطان وبالطه.

بعض  فيها  حتّدثت  التي  الفرضية،  هذه  إغفال  علمّيًا  الصحيح  من  هل  وهنا 
روايات أهل البيت قبل حصوهلا بحوايل 50) سنة))(؟ وهل من الصحيح جتاهل 
من  وهل  املوضوع؟  هذا  يف  حتّدثت  التي  التارخيية  وغري  التارخيية  املصادر  من  العديد 
، حتت ستار  الصحيح ممارسة هذه االنتقائية يف البحث العلمي، وأكثر من إسقاٍط معريفٍّ
التاريخ والبحث التارخيي والعلمي، وذلك هبدف الرتويج ألفكاٍر وآراء حمسومٍة سلفًا، 

، وليس معلومًا أكثر من هدف يف الرتويج هلا، والدعوة إليها. مل ُتبَن بشكٍل علميٍّ

– لطف اهلل الصايف الكلبايكاين، منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش، م س، ص 7)).  )((


