لما جاز عنهم الوقت ،إو�ن يونس وعد قومه العذاب ،وكان

في علم اهلل أن يعفو عنهم  ،وكان من أمره ما قد علمت..
الغيبة للنعماني:ص.303
َ

وقد عبرت الروايات عن هذا القسم تارة بـ(الموقوف) وأخرى

وقد صرحت الرواية المتقدمة بهذا حيث قالت... :فقال له

حمران :ما المحتوم؟ ،قال  :الذي هلل فيه المشيئة.
وفي مقابل ذلك :ماال يمكن أن يتغير ٍ
بحال مع قدرته تعالى
على ذلك ألن التغيير فيه يتنافى مع صفاته الربوبية.

وأخي اًر َّ
إن ظهور اإلمام المهدي  وقيامه بالحق والعدل
هو ُمرتبط كلياً بإرادة اهلل تعالى النافذة وجودياً ،ومرتبط

فعلياً ،وهذه الظروف
بظروف وشروط مرحلة التحقق والوقوع ّ
والشروط تتحقق قُبيل وقتها بما يضمن َّ
حتمية تحقق الظهور

بـ(ما ليس بمحتوم) .وعن هشام بن سالم ،عن أبي عبد اهلل اإلمام
ِّ
ظم اهلل ِ
بمثل البداء .الكافي للكليني :ج،١ص،١٤٦
الصادق  ما ُع َ ُ
أي ما عظم اهلل تعالى بشيء من أوصاف ومحامد يكون مثل

فمثالً :اهلل قادر على فعل القبيح ،وعلى الظلم ،ولكن يستحيل
صدوره منه. :وال ي ِْ
َح ًدا .سورة الكهف:آية،49
ظل ُم َرُّب َك أ َ
َ َ
ألن ذلك يتنافى مع عدل اهلل سبحانه ،ومع كونه ال يفعل

أفعاله مستلزم لتعظيمه ووصفه بجميع الصفات الكمالية مثل

وكذا الحال بالنسبة إلى كل ما يتنافى مع حكمته ورحمته،

اإللهية في األرض.
الشريف وقيام دولة الحق
ّ
َع ِن اْل ُمفَ َّ
ت أََبا َع ْب ِد اللَّه َ يقُو ُل:
ض ِل ْب ِن ُع َم َر قَ َ
ال َس ِم ْع ُ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
ام ُك ْم ِسنِيناً ِم ْن َد ْه ِرُك ْم،
َما والله لََيغ َيب َّن إ َم ُ
 إَّيا ُك ْم والت ْن ِويه ،أ َ
َي َو ٍاد َسلَ َك ،ولَتَ ْد َم َع َّن
ات قُتِ َل َهلَ َك بِأ ِّ
ص َّن َحتَّى ُيقَ َ
ال َم َ
ولَتُ َم َّح ُ
ِ
ين ولَتُ ْكفَ َّ
اج
أن َك َما تُ ْكفَأُ السُّفُ ُن ِفي أ َْم َو ِ
ون اْل ُم ْؤ ِمن َ
َعلَ ْيه ُعُي ُ
اْلب ْح ِر ،فَ َل ي ْنجو ِإ َّل من أ َ َّ ِ
ب ِفي َقْلبِه
َْ
َخ َذ الله ميثَاقَه ،و َكتَ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ان وأَي َده ب ُرو ٍح م ْنه ،ولَتُْرفَ َعن اثَْنتَا َع ْش َرةَ َرَايةً ُم ْشتَبهَةً َل
يم َ
اإل َ
ظ َر
ُي ْد َرى أ ٌّ
َي ِم ْن أ ٍّ
ال فََن َ
صَنعُ قَ َ
َي قَ َ
ت فَ َك ْي َ
ت ثَُّم ُقْل ُ
ال فََب َك ْي ُ
ف َن ْ
س َد ِ
ِإلَى َش ْم ٍ
ال َيا أََبا َع ْب ِد اللَّه تََرى َه ِذه
اخلَ ٍة ِفي ُّ
الصفَّ ِة فَقَ َ
ال واللَّه ألَمرَنا أ َْبَي ُن ِم ْن َه ِذه َّ
َّ
الش ْم ِ
س
ت َن َع ْم ،فَقَ َ
الش ْم َس ُقْل ُ
ُْ
الغيبة؟ ،لماذا االنتـظار؟،
يبقى السؤال :ماهو تكليفنا في زمن َ

البداء; ألن تعظيمه تعالى ووصفه بالبداء الذي هو فعل من

العلم والقدرة والتدبير واإلرادة  ،واالختيار وأمثالها.
احملتوم (الذي هلل فيه املشيئة):

القبيح.

وخلف الوعد أيضاً من هذا القبيل ،فيستحيل منه تعالى،
وقد جاء في الرواية بأن قيام القائم  من هذا القبيل،

أي من الميعاد ،واهلل سبحانه ال يخلف الميعاد ،عن عبد اهلل

وهو ما يكون اإلخبار فيه عن تحقق العلة التامة ،بجميع

الخالنجي ،قال  :حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري،

تدخل اإلرادة اإللهية،
يغيره سوى ّ
ـ الحدث ـ أم اًر حتمياً ،ال ّ
فمثالً قد اعتدنا :أن يسير توالد الناس ،والموت ،والحياة،

السفياني ،وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم ،فقلت
ألبي جعفر  :هل يبدو هلل في المحتوم ؟قال  :نعم.

الكافي للكليني:ج،1ص.336

كما أن ثبات األرض والجبال ،وتماسكها ،وثقلها ،واستقرارها

قلنا له :فنخاف أن يبدو هلل في القائم.

فقال  :إن القائم من الميعاد ،واهلل ال يخلف الميعاد.

ما هـي طبيـعته ؟،ما هو مردوده النفـسي واالجتماعي؟،

أجزائها وشرائطها ،وفقد الموانع ،بحيث يصبح وجود المعلول

على وتيرة واحدة ،ويتم باألسباب المعروفة.

السنة التي ألفناها وعرفناها في جميع مقاطع حياتنا.
هو ّ

قال :كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا  فجرى ذكر

الغيبة للنعماني :ص.315
َ

ولكن مشيئة اهلل سبحانه ،قد تلغي ذلك كما في قضية والدة

وقد تبين أن أخبار العالمات على ثالثة أصناف:

الدنيا ـ وبذلك تكون نفس مشيئته ،وليس فقد الشرط ،وال وجود

والبداء.

عيسى ـ بل هي سوف تلغي حتماً ـ هذه الحالة عند انتهاء أمد
الموانع سبباً في وقف التوالد ،وفي صيرورة الجبال كالعهن
المنفوش .نعم ،إن ذلك كله سيكون ،من دون أن يحدث

سمي هذا القسم بـ
أي خلل أو نقص في العلة التامة ،وقد ّ
وعبر عن تدخل المشيئة اإللهية فيه بـ(البداء)،
(المحتوم) ّ

هذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة من هذه السلسلة

المباركة إن شاء اهلل تعالى.

األول :ما ليس بمحتوم وهي التي يمكن أن يعتريها التغيير
الثاني :العالمات المحتومة وهي ما كان هلل فيها المشيئة،

أي قد تقتضي المصلحة اإللهية وقوع التغيير والبداء فيها.

الثالث :العالمات المحتومة التي ال يتدخل اهلل سبحانه

وتعالى فيها مع قدرته على ذلك.

www.imamali-a.com
tableegh@imamali.net
07700554186
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وحدده المعصومون  لنا في فترة ما قُبيل الظهور الشريف

أجل محتوم ،وأجل موقوف ،فقال له حمران :ما المحتوم؟

الحلقة السابقة في موضوع (المنع من التوقيت) ،وإلجل تتميم

لذا نجد األئمة المعصومين  قد وضعوا حلوالً وخيارات
منطقية وعقالنية في صورة التعاطي مع أحداث ما قُبيل
َّ
يتوضح الموقف ،ويتبين صدقه
الظهور الشريف حتى

يكون أجل السفياني من الموقوف.

حدداً َع ْقدياً رسمياً صاغه المعصومون 
وغير المحتومة ُم ّ

زاوية معينة ال تنسجم مع األهداف الحقيقية.

السلسلة المهدوية (ح)2
عالمات الظهور واشكالية التطبيق:

املقدمة :الزال الكالم في السلسلة المهدوية ،وقد تحدثنا في

البحث نتناول في هذه الحلقة (عالمات الظهور واشكالية

وبذلك يلزم الكذب على المعصوم  وحاشاه عن ذلك،

قال  :الذي هلل فيه مشيئة .قال حمران :إني ألرجو أن
فقال أبو جعفر : ال واهلل ،إنه لمن المحتوم.

الغيبة :ص.303
َ

وصوابه ،وقد جاء هذا البحث ليعالج ظاهرة قد اعتبرت سلبيةً
إلى حد كبير ،وهي ظاهرة التعامل مع عالمات الظهور من

البداء وعالمات الظهور:

في ُمجمل منظومة القضية المهدوية وظاهرة االنتظار في
آخر الزمان وقُبيل الظهور والقيام المهدوي الحق ،صياغةً
يتمكن معها اإلنسان المؤمن من التعاطي مع أحداث ما قُبيل

تنبيه  :نود أن ننبه في هذه الحلقة أننا لسنا في مقام تعداد

معنى البداء في شيء هو العدول عنه ،فحتمي الوجود

بين العالمات.

وعلى هذا ..فال يبقى ثمة فرق بين المحتوم وغيره ،فال

الترقب والترصد واالنتظار لإلمام المهدي  ،لكن هذا
الم ِّ
حدد العقدي قد يخضع في صنفه غير المحتوم إلى آليات
ُ

القسم األول :قد صنف العالمات إلى صنفين :محتوم

التطبيق ) إن شاء اهلل تعالى.
تُ ِّ
شكل عالمات ظهور اإلمام المهدي  بصنفيها المحتومة

الظهور الشريف ،وتحديد موقفه تجاه ما يحصل في حال

تبدل وتغيير وفق
نظام البداء اإللهي الحكيم ،فيحصل فيه ّ
ظروف مرحلة اقتضاء التحقق وعدمه ،لذا اليمكن الجزم
بوقوعه ميدانيا لطالما تحكمه قوانين البداء اإللهي الحكيم

قضاء غير محتوم ،ومعلوم َّ
أن البداء اإللهي الذي
وكونه
ً
تقول به مدرسة أهل البيت المعصومين  هو اإلظهار

بعد اإلخفاء ،بمعنى َّ
أن اهلل تعالى قد ُيظهر أشياء قد أخفاها
على غيره ُمطلقاً فيختص بها لوحده وال ُيظهرها إالَّ في وقتها
المناسب وفقاً لنظام الوجود األصلح واألكمل.

لكل عالمة بعينها ،بل نحن بصدد بيان ضابطة كلية للتفريق
بينت العالمات ،وقد
وفيما يلي طائفة من الروايات التي ّ
جاء ما اخترناه على قسمين.
وغير محتوم ،مع ذكره لبعض الخصوصيات.

القسم الثاني :اكتفى بذكر العالمة التي هي من المحتوم

كما سيظهر من الصفحات التالية:
والروايات من القسم األول هي:

 -1عن الفضيل بن يسار ،عن أبي جعفر  قال:

 إن من األمور أمو اًر موقوفة ،وأمو اًر محتومة ،وأن السفياني
من المحتوم الذي البد

الغيبة للنعماني:ص.313
منهَ .

 -2عن معلى بن خنيس ،قال :سمعت أبا عبد اهلل  يقول:

لعل قائل يقول :إن البداء في المحتوم ينافي حتميته؛ ألن

يصبح ـ بواسطة البداء ـ غير حتمي ،وكذلك العكس.
معنى لهذا التصنيف؟!.

وفي مقام الجواب نقول:

ُيحتمل أن يكون المراد بالبداء في المحتوم :البداء في
خصوصياته ،ال في أصل وجوده ،كخروج السفياني قبل
ذهاب بني العباس ونحو ذلك.

أما بالنسبة للمانع ،فهو نظير بيت ُبنِ َي على ساحل البحر،
وكان البناء من القوة بحيث يستطيع البقاء مائة سنة.

تعرض لعاصفة عاتية ،أو
ولكن إذا ضربته مياه البحر ،أو ّ
لزلزال ،فلسوف ينتهي عمره في أقل من نصف هذه المدة

فيصح اإلخبار عن المدة األولى من دون تعرض لذلك
ّ
المانع المعارض ،أو الذي يعرض له.

وكذلك الحال لو كان لإلنسان حقل زرعه قمحاً ،وقد
استحصد ،فإنه يصح له أن يقول :إن لدي مقدار ألف كيلو

من القمح ،ولكنه ال يدري :أن طفالً سيلقي فيه عود ثقاب
فيحرق ،أو سوف يأتي سيل فيقضي عليه.

وأما بالنسبة إلى الشرط ،فهو نظير شجرة خضراء غرست

نموها وحياتها
شر َ
في الموقع وفي المكان المناسبّ ،
ولكن ْ
ط ّ
هو إيصال الماء إليها ،فإذا لم يتحقق هذا الشرط ،امتنعت

عليها الحياة ،فيخبر عن حياة الشجرة ،وعن عمرها ،من
دون األخذ بنظر االعتبار عدم تحقق ذلك الشرط كما قلنا.

ومن األمثلة التي وردة على لسان الرسول األكرم ،

ولكن  ...سياق الرواية التي تتحدث عن حتمية نفس

واألئمة األطهار  نذكر:

إلى الخصوصيات ،وال أقل من أنه خالف الظاهر ..فالبد

ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثالث سنين فيصيرها

الحدث ،وعروض البداء فيه نفسه ،يأبى عن صرف البداء
من البحث عن إجابة أخرى تكون أوضح ،وأتم.

والجواب األشمل على التساؤل المطروح كالتالي :هناك

أمور يمكن استفادتها من الروايات،منها:

 -1عن علي  قال :قال رسول اهلل  :إن الرجل

اهلل عز وجل ثالثين سنة  ،ويقطعها وقد بقي من عمره
ثالثون سنة فيصيرها اهلل ثالث سنين ،ثم تال 
ندهُ أ ُُّم اْل ِكتَ ِ
اب .سورة
ت َو ِع َ
ي ْم ُحو اللّهُ َما َي َشاء َوُيثْبِ ُ
َ

إشكالية التطبيق في العالمات التي تسبق
ومن هنا تأتي
ّ
وقت تحقق العالمة الحتمية الجزمية ،كما يحدث مثالً اآلن

من األمر محتوم ،ومنه ما ليس بمحتوم ومن المحتوم

خروج السفياني في رجب.

أن اإلخبار يكون عن تحقّق المقتضيات لألحداث والوقائع
من دون تعرض لشرائطها وموانعها ،فقد تتحقق تلك ،وتفقد

-2

التطبيق في العالمات من كونها قد تأتي بخالف ما رسمه

َجالً
ضى أ َ
محمد بن علي  في قوله تعالى.. :ثَُّم قَ َ
ندهُ...سورة األنعام:آية .2فقال :إنهما أجالن:
َج ٌل ُّم ًّ
سمى ِع َ
َوأ َ

( المنع من التوقيت ) إلى ذلك إجماال ،وإليضاح الفكرة أكثر

قومه ثالثين يوما  ،وكان في علم اهلل عز وجل زيادة عشرة
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في الشام (سوريا) تحديداً بما ُيقارب مفهوماً وثقافةً أحداث
إشكالية
ما قُبيل الظهور الشريف لإلمام المهدي  ،وتنبع
ّ

1

الغيبة:ص.311
َ

 -3عن ز اررة ،عن حمران بن أعين ،عن أبي جعفر

هذه ،فيوجد الحدث وقد ال يوجد ،وقد أشرنا في الحلقة األولى

نعزز ذلك بأمثلة تقريبية:

الرعد:آية،39بحار األنوار:ج،47ص.163

وقد ذكرت بعض الروايات أمثلة على حصول

البداء في وقت ظهور القائم  ...  إن موسى  وعد

أيام لم يخبر بها موسى ،فكفر قومه واتخذوا العجل من بعده
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