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 ...ملخص البحث ...
احلجة بن احلسن هو اإلمام الثاين عرش من األئمة املعصومني ،وله دور كبري

كأدوار آبائه يف رسالة الدين اإلسالمي احلنيف دين جده النبي ،لكن حدوث
غيبته عن الناس كان احلدث األبرز يف حياته ،واحلدث املميز عن باقي األئمة ،

وبام انه كان احلدث املميز فمن الطبيعي أن يكون اختالف يف طبيعة استجابة الناس
هلذا احلدث.

ومن تلك االستجابات ،يمكن أن تعدها االستجابة السلبية التي ،سواء كانت

مقصودة أو غري مقصودة ،متثلت بوقوع احلرية ،يف من يكون اإلمام الثاين عرش،
كام كان لوجود املرتبصني بأهل البيت  والطامعني هبذا املنصب اإلهلي املهم دور
كبري يف حماولة أهيام الناس ،وادعاء اإلمامة عن اإلمامة تارة ،وادعاء السفارة تارة

أخرى فوقع بعض الناس يف إرباك فكري وعقائدي خطري رغم حتذير النبي
واألئمة املعصومني من حدوثها قبل وقوعها ،فض ً
ال عن دور اإلمام املهدي

وسفرائه األربعة يف مواجهتها وتوعية الناس من خطورة الوقوع فيها ،وهو ما يدور

حوله البحث والسيام يف مرحلة بداية وقوع الغيبة الصغرى سنة (873- #260م)
أي مع بداية سفارة السفري األول عثامن بن سعيد العمري ،إذ كان للسفراء أثرهم
الواضح يف انجالء احلرية عن الناس يف شأن تشخيص اإلمام الثاين عرش للشيعة،

ومواجهتهم أدعياء السفارة عن اإلمام املهدي البالغ عددهم تسعة أشخاص
وفضح مؤامراهتم.
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تكون البحث من مبحثني وخامتة :املبحث األول :تناول أسباب وقوع احلرية،
ّ

واملبحث الثاين :أحداث احلرية وكيفية مواجهتها من اإلمام املهدي وسفريه

األول عثامن بن سعيد العمري .أما اخلامتة فقد تضمنت جمموعة من النتائج التي
توصل إليها البحث ،منهاّ :
أن احلرية ُذكرت من ِقبل النبي حممد ،واألئمة
ّ
األطهار  قبل وقوعها ،وهناك أسباب عديدة تقف وراء حدوثها ،كام إن زمان
حدوثها كان يف بداية الغيبة الصغرى أي يف عهد السفري األول لإلمام املهدي

عثامن بن سعيد العمري.
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ABSTRACT
Ibn Al-Hassan the evidence is the twelfth of the infallibles and takes
so great a role in the sound Islamic message as his fathers did. Yet his
disappearance comes as seismic to all and as prominent for the other
imams. As such it claims more attention and responses that instigates
those who envy such a stance to fabricate certain machinations against
Ahlalbayt.
However, the research paper rotates around the small disappearance
in 260 hegira / 873 CE ,that is to say ,it is with the first ambassador Othman
Ibn Sa`aed Al-`Amari, the dilemma people embattled with fades at the
hand of the ambassadors.
The current research paper ramifies into two sections with a
conclusion, the first tackles the reasons beyond the dilemma, the
second does the events of dilemma and how both the imam and the first
ambassador confront, ultimately the conclusion terminates at certain
results: the dilemma mentioned by the prophet and the immaculate
imams before it strikes people.
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 ....املقدمة ...
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد سيد املرسلني،وشفيعنا

يف يوم الدين،وآله الطيبني الطاهرين .وبعد...

تعد مسألة اإلمام املهدي ،من املسائل املهمة يف الفكر اإلسالمي ،وقد ُ ألفت

كثري من املصادر عنها ،قديام وحديثا .فضال عن كثري من األحاديث الواردة بشأن

الفكرة املهدوية وما يتعلق هبا من آراء كالمية.

وهذه املسألة من األمهية بحيث ارتبطت هبا قيادة األمة وإدارة شؤهنا فمن

املتوقع أن يرتبص هبا املرتبصون إلرباك املسلمني يف أن يبرصوا القائد واإلمام احلق

الذي به تستقيم األمور ،فتولدت كثري من املشاكل واالنحرافات الفكرية منذ بداية
الغيبة الصغرى وحتديدا يف منتصف القرن الرابع اهلجري.

ومن هذه املشاكل :هي (احلرية) التي التهمت عقول الكثري من الناس يف من

يكون اإلمام احلقيقي ،ومن ينوب عنه ،وتقف ورائها أسباب عدة تم التطرق اليها يف
هذا البحث ،وجتدر اإلشارة اىل أهنا وقعت رغم حتذير النبي واألئمة  منها يف

أحاديث كثرية ،فض ً
ال عن دور اإلمام املهدي ،وسفرائه (رضوان اهلل عليهم) ،يف

مواجهتها من خالل التصدي لكل من حياول أهيام الناس وتغيري معتقداهتم والسيام

يف مرحلة الغيبة الصغرى التي استمرت ما يقارب سبعني عام ًا (#329 -260
940– 873 /م) .وظهر فيها من ادعى أنّه اإلمام املهدي املنتظر ،ومن ادعى أنّه

هو سفري اإلمام ،وهناك من ادعى أنّه من وكالئه (رضوان اهلل عليهم) ،وألسباب
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وغايات خمتلفة أومهوا هبا الناس ،تناولنا يف هذا البحث مسألة احلرية يف بداية

ظهورها مع بداية الغيبة الصغرى وحتديدا يف عهد السفري األول عثامن بن سعيد
العمري ،وبمبحثني ،األول :تناول أهم األسباب التي ادت اىل ظهور احلرية ،أما
الثاين :فتناولنا أحداث احلرية ،وكيفية مواجهتها من قبل اإلمام املهدي وسفريه.
نسأله تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل املتواضع ،وأن يعجل بظهور موالنا

صاحب العرص والزمان حفيد النبي ،واألئمة األطهار كي يمأل األرض عد ً
ال
وقسط ًا بعدما ملئت ظل ًام وجور ًا ،أنه سميع جميب.
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املبحث األول
أسباب وقوع احلرية يف الغيبة الصغرى
ّ
إن مسألة احلرية من املسائل املهمة التي ابتليت هبا األمة إلبعاد وجه احلقيقة يف

املسألة املهدوية ،فقد استغلت من جهات وأطراف منحرفة حتاول استغالل تلك

املسألة يف حتقيق كثري من املآرب ،واألخطر من ذلك عندما تؤطر بإطار فكري ديني

مستغلة جمموعة من الظروف السياسية والثقافية لإلمة إلهيام الناس يف احلقيقة

الوجودية لإلمام املهدي ،خصوصا ّ
مر بمرحلة جديدة
وأن اإلمام املهديّ 
وحديثة يف عهد األمة اإلسالمية وذلك عندما اختفى عن األنظار بعد وقوع الغيبة
الصغرى وهذا ما يمكن ْ
أن يعدّ السبب األول لظهور احلرية يف عرص الغيبة .أما

السبب الثاين للحرية فهو ظاهرة السفارة املزيفة عن اإلمام املهدي يف عرص الغيبة
الصغرى ،إذ مل تكن أمر ًا بعيد ًا عن أذهان مدَّ عيها بل كان ذلك يف عهد األئمة الذين
سبقوا اإلمام املهدي.

ففي عرص اإلمام عيل اهلادي خرج فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني(،)1

وكان من أتباع اإلمام  يف سامراء ،فخان اإلمام  والشيعة خيانة أصدر
اإلمام  عىل أثرها أمر ًا اىل عيل بن عمرو القزويني( )2بلعنه وقتله قائ ً
ال له:

((إعتقد فيام تدين اهلل تعاىل به ان الباطن عندي حسب ما أظهرت لك فيمن استنبأت

عنه ،وهو فارس لعنه اهلل فانه ليس يسعك إال االجتهاد يف لعنه وقصده ومعاداته،

واملبالغة يف ذلك أكثر ما تد للسبيل إليه))(.)3
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ثم خرج عروة بن حييى الذي كان نقيب ًا لوكالء اإلمام اهلادي ومن بعده

لإلمام احلسن العسكري يف بغداد؛ يقبض األموال من الناس ا ّ
ال أنّه قام

باختالسها .واهتام اإلمام اهلادي برسقتها لتربير خروجه عىل اإلمام ،
وبعدها قام برسقة األموال الرشعية عند اإلمام احلسن العسكري واحرق جزءا

منها ،فدعا عليه اإلمام فلم يلبث إال قليال(.)4

وكان يف عهد اإلمامني العسكريني من الغالة ،احلسن بن حممد بن بابا القمي،

أصبح مغالي ًا ّ
فذمه ولعنه .وبعدها زعم َّ
أن اإلمام
كذاب ًا منذ عهد اإلمام اهلاديُ 

احلسن بعثه نبي ًا وأنّه باب لإلمام ،فتربأ  منه وكتب اىل احد أتباعه

والذي يعرف بالعبيدي( )5قائ ً
ال(( :أبرأ إىل اهلل من الفهري( )6واحلسن بن حممد بن

بابا القمي ،فإين حمذرك وجيع ِ َّ
موال ،واين ألعنهام عليهام لعنة اهلل مستأكلني يأكالن بنا

الناس فتانني مؤذين آذامها اهلل وأركسهام يف الفتنة ركس ًا ،يزعم ابن بابا إين بعثته نبي ًا

وأنه باب عليه لعنة اهلل سخر منه الشيطان فأغواه فلعن اهلل من قبل منه ذلك يا حممد

إن قدرت أن تشدخ رأسه باحلجر فأفعل فانه قد آذاين آذاه اهلل يف الدنيا واآلخرة))( .)7
أما يف عرص السفراء (عرص الغيبة الصغرى) ( ،)#329 – 260فقد توضحت معامل

ادعاء السفارة ورسقة دور اإلمام أكثر بازدياد مهام السفري الذي ينوب عن اإلمام

 يف جممل األمور بتوجيه منه  ،فظهرت سفارة أخرى تناهضها يف الدعوى
وتزامحها يف زعامة احلركة الشيعية وجتمع حوهلا األنصار واألتباع.

وتقف األسباب وراء ذلك يف ضعف إيامن مدّ عي السفارة ،واملنزلة املتميزة

التي يتمتع هبا السفري يف املجتمع ،والطمع يف األموال التي تنقل اىل اإلمام( .)8وجتمع

منها مبالغ كبرية ألهنا مخس الفائض من مكاسب مؤدهيا يف كل عام ،فكان االعتامد

عىل الثقات من الناس ليتك ّفل بمهمة السفارة أمر ًا يثري اجلدل بني الطامعني(.)9
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كام كان غياب اإلمام املهدي عن األنظار مدعاة لدعوى السفارة الكاذبة

وتزوير االتصال به  ،ألهنا رسية بطبيعتها فال يعاين املدعي صعوبة يف بث إشاعة

اللقاء به(.)10

فض ً
ال عن ذلك ّ
فإن الظروف الصعبة التي كان يعيشها السفراء األربعة أعانت

عىل نشوء أدعياء السفارة ،ألهنم يضطرون يف بعض األحيان اىل إنكار سفارهتم أمام

الناس حتى ال تصل نشاطاهتم اىل مسامع السلطات(.)11

إذن فالسفارة الكاذبة :هي صورة منحرفة للسفارة الصادقة( ،)12حتاول استغالل

املنزلة التي يتمتع هبا اإلمام املعصوم  ،وسفريه بني القواعد الشعبية ،لدوا ٍع
بأهنا ُجتابه بقوة من اإلمام 
سياسية واجتامعية واقتصادية و دينية ،لذلك نرى ّ
وسفرائه الصادقني للحفاظ عىل الصورة احلقيقية للدين اإلسالمي من املنحرفني،

وظهور أدعياء السفارة هبذا الشكل وال سيام ّ
وأن بعضهم قد كان مقر ًبا من األئمة

أوقع بعضهم يف احلرية واإلرباك يف تبعيته لإلمام املعصوم.

ومن خالل تتبع اسباب ظهور احلرية بني الناس يمكن لنا تعريفها بأهنا:

ظاهرة دينية واجتامعية حدثت بني الناس نتيجة حتريهم فيمن يكون اإلمام املعصوم
واخللف بعد اإلمام احلادي عرش احلسن العسكري أو من ينوب عنه.
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املبحث الثاين
أحـــــــــــــداث احلرية
أشار النبي واألئمة األطهار  اىل مسألة احلرية يف عرص اإلمام املهدي،

وذلك حتذير للناس من الوقوع فيها ،وهذا ما يدفع املسلمني إىل البحث والتمحيص
عن اإلمام احلق والطريق القويم ،وبالتايل يأمنوا فتنة حتريهم وضياعهم يف معرفة

إمامهم املنتظر  ،فقد قال النبي(( :تكون له غيبة وحرية حتى تضل اخللق عن

أديانم ،فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب ،فيمألها قسطا وعدال كام ملئت ظلام
وجورا)) )13(.وقال اإلمام عيل  عن احلرية(( :تكون له حرية وغيبة يضل فيها
أقوام ،ويتدي فيها آخرون))(.)14

وروى اإلمام احلسني ّ 
أن أبيه  اخربه قائال(( :التاسع من ولدك يا

حسني هو القائم باحلق واملظهر للدين والباسط للعدل .قال احلسني  :قلت

له :يا امري املؤمنني وان ذلك لكائن؟ فقال  :إي والذي بعث حممدا بالنبوة،

واصطفاه عىل جيع البية ،ولكن بعد غيبة وحرية فال يثبت عىل دينه اال املخلصون
املباشون لروح اليقني الذين اخذ ّ
اهلل عز وجل ميثاقهم بواليتنا ،وكتب يف قلوبم
االيامن ،وايدهم بروح منه)).

()15

ويبدو من هذه األحاديث ّ
أن احلرية ووقوع البعض فيها يكون طويل األمد أي

ّأهنا تبدأ مع بداية اختفائه  يف الغيبة الصغرى وتستمر حتى ظهوره ،وما هيمنا
من تلك احلرية هي تلك التي وقعت يف عرص الغيبة الصغرى فقط ،اذ وقعت حرية
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يف العقائد الدينية املرتبطة هبا شؤون احلياة املختلفة ،نتيجة لظهور التيارات الباطلة

ونفوذها التي استثمرت اجلهل والفراغ الفكري يف األمة ،مما حيمل الفرد االعتيادي
عىل اإلنحراف أما املخلصون فهم ثابتون مؤيدون ال خوف عليهم ،فمن بقي ثابت ًا

عىل والية أهل البيت  مل يقع يف هذا اإلنحراف.

حدثت احلرية سنة 873/ #260م874/ #261 ،م ،أي يف بداية الغيبة

الصغرى وسفارة السفري األول حممد بن عثامن ،فقد ذكر توقيتها اإلمام حممد

اجلواد  عندما قيل له :من اخللف بعدك؟ فأجاب قائ ً
ال(( :ابني عيل وابنا عيل

وأطرق ثم رفع رأسه وقال ّإنا تكون حرية))( ،)16روى الشيخ الصدوق (ت#381
991/م) عن اإلمام احلسن العسكري  قوله(( :يف سنة مائتني وستني تفرتق

شيعتي))( ،)17وأكمل الصدوق قائ ً
ال(( :وفيها قبض أبو حممد  وتفرقت شيعته

وأنصاره ،فمنهم من انتمى اىل جعفر ،ومنهم من تاه وشك ،ومنهم من وقف عىل
احلرية ومنهم من ثبت عىل دينه بتوفيق اهلل عز وجل))(.)18

وقال امحد بن الدينور الرساج(« :)19بعد ميض أيب حممد احلسن بن عيل بسنة أو

سنتني ،وكان الناس يف حرية»( .)20وهو تأكيد لقول اإلمام العسكري ،من ّ
أن
احلرية حدثت يف تلك املدة.

يف عهد السفري األول عثامن بن سعيد العمري مل يظهر مدعو للسفارة ومل

تذكر املصادر شيئ ًا منها ،و السبب يف ذلك ّ
أن الظروف مل تكن تساعد عىل دعوى

السفارة ،إذ ان احلقبة التي سبقت استالم السفري األول ملهامه سفري ًا لإلمام وما
بعدها ،كانت السلطات فيها قد ضي ّقت اخلناق عىل اإلمام املهدي وأنصاره،

وأخذت يف البحث عنهم والقضاء عليهم ،فلم يكن بإمكان احد ان حيسب نفسه

عليهم فيعرض نفسه للخطر(.)21
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وهناك سبب آخر يقف وراء عدم ظهور مدعو السفارة يف عهد السفري األول،

وهو ّ
إن السفري األول كان ذا شخصية فعالة ومعروفة لدى األئمة املتأخرين

ومواليهم ،فهو «أقوى وأسمى من أن يعارضه معارض بعد تارخيه املجيد مع
اإلمامني العسكريني .)22(»وتزكيتهام له وأدائه لواجبه عىل وفق ما تصله من

توجيهات ،فجاءت سفارته لإلمام املهدي نتيجة مسريته الطويلة مع اإلمامني

العسكريني ،فلم يستطع احد إنكاره ،فض ً
ال عن ذلك فإنّه كان شاهد ًا عىل والدة

اإلمام املهدي وهذا ما يعضد موقفه جتاه من حياول ادعاء مكانته ،التي مل تكن
معلنة إال للثقات من األنصار(.)23

وعندما ولد اإلمام املهدي،طلبه اإلمام احلسن العسكري ،فقال له:

((أشرت عرشة آالف رطل خبز وعرشة آالف رطل حلم ،وفرقه عىل بني هاشم ،وعق

عنه بكذا وكذا شاة))( .)24وبالرغم من ّ
أن باقي السفراء ُوث جِّقوا أيض ًا األئمة الثالثة

 وكانوا موضع ثقة اجلميع ،كام كان السفري األول عثامن بن سعيد .إال ّ
أن أدعياء

السفارة ظهروا يف عهدهم.

والسبب يف ذلك هو اختالف الوقت إذ ّ
«إن التزوير ال يكاد حيتمل وجوده قبل

أن يعتاد الناس عىل هذا النحو من السفارة عن اإلمام املهدي  ،وهذا االعتياد

حيتاج يف حتقيقه إىل زمن بطبيعة احلال ،تعيشه القواعد الشعبية جتاه السفارة الصادقة
وهو ما مل يتحقق يف أول الغيبة الصغرى ،وخالل األعوام القليلة التي قضاها عثامن

بن سعيد يف سفارته»(.)25

غري ّ
إن الذي حدث يف سفارة عثامن بن سعيد العمري ،هو وقوع احلرية

بني الناس حول شخص اإلمام املهدي ،وال سيام بعد وفاة أبيه اإلمام احلسن

العسكري ،ومل تكن وفاة اإلمام احلسن العسكري سبب ًا يف وقوع احلرية

74

بقدر ما كانت حتدث نتيجة األمراض النفسية التي تصيب بعض الناس بسبب
خطأ يف تقديراهتم وضعف يف شخصية احلائر العادي أمام اخلوف واإلرباك الذي

استرشى بني الشيعة يف تلك األيام(.)26

وهناك شخصية أثرت بنحو ما يف حدوث احلرية ،وهو جعفر بن اإلمام عيل

اهلادي ،الذي كان شاذ ًا عن سرية آبائه ،فأطلق عليه جعفر الكذاب ،شب

وترعرع عىل االنحراف عن تعاليم اإلسالم ،فأختذ طريق اللهو واملجون( .)27لذلك

كان والده اإلمام عيل اهلادي يأمر أصحابه بعدم خمالطته ويقول فيه(( :تنبوا
ابني جعفر ًا إ ّنه مني بمنزلة نمرود من نوح))(.)28

عارص جعفر السفري األول عثامن بن سعيد ،وابنه السفري الثاين حممد بن

عثامن ،وكان له نشاطات منحرفة مضادة عدة ،وقف هبا معارض ًا لإلمام املهدي،
فحدثت احلرية نتيجة ذلك التحرك.

ومن هذه النشاطات ادعاؤه اإلمامة بعد أخيه اإلمام العسكري وإنكاره

لوجود أي وريث رشعي لإلمام احلسن العسكري غريه ،فهو الذي يستحق
تركته ،وعندما عارضه اإلمام املهدي،أخرب السلطات بتحركات اإلمام 

فشنت محالت عدة العتقاله( .)29عىل اثر ذلك ّبني اإلمام املهدي موقفه منه

ألتباعه ،فأرسل توقيع ًا اىل السفري الثاين أيب جعفر العمري جاء فيه(( :وأما سبيل

عمي جعفر وولده ،فسبيل أخوة يوسف))(.)30

وما يؤكد وقوع احلرية إخبار األئمة املعصومني هبا ،إذ قال اإلمام عيل

 لألصبغ بن نباته((( :)31تكون له غيبة وحرية ،يضل فيها أقوام ويتدي فيها

آخرون ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،وكم تكون احلرية والغيبة؟ قال :ستة أيام أو ستة

أشهر أو ستة سنني))(.)32
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فرس املجليس يف بحار األنوار هذه السداسيات يف حتديد مدة احلرية والغيبة
وقد ّ

بـ (ستة أيام) بأنّه مبني عىل وقوع البداية هلذا األمر أو ان زمان جمموعها أحد األزمنة
املذكورة ،وبعد ذلك ترتفع احلرية وتبقى الغيبة(.)33

وكان للسفري األول عثامن بن سعيد العمري أثر كبري يف انجالء احلرية ،أو عىل

األقل إضعافها وإرجاع الناس اىل االرتباط الصحيح باإلمام املهدي عندما نقل

توقيع ًا صدر من اإلمام املهدي حول ظاهرة احلرية بعد ان تشاجر ابن أيب غانم
القزويني( )34مع مجاعة من الشيعة فيمن خيلف اإلمام احلسن العسكري ،فذكر

أبو غانم أنه ال خلف بعد اإلمام احلسن العسكري فأنفذوا كتاب ًا إىل اإلمام

املهدي عن طريق سفريه عثامن بن سعيد فورد جواب كتاهبم منه (( :بسم اهلل

الرمحن الرحيم ،عافانا اهلل من الفتن ،ووهب لنا ولكم روح اليقني ،وأجارنا وإياكم
من سوء املنقلب ،إنه إنتهى إ َّل إرتياب جاعة منكم يف الدين وما دخلهم يف الشك
واحلرية يف والة أمرهم فغمنا ذلك لكم ال لنا ،وساءنا فيكم ال فينا ،الن اهلل معنا ،فال

فاقة بنا لغريه ،واحلق معنا ،فلن يوحشنا من قعد عنا ،ونحن صنايع ربنا واخللق بعد

صنايعنا .يا هؤالء – مالكم يف الريب ترتددون ،ويف احلرية تنعكسون؟ أو ما سمعتم
ول ْ َ
ين آ َمنُوا َأ ِط ُيعوا َّ َ َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ْن ُك ْم﴾(.)35
ول َو ُأ ِ
اهلل يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
اهلل َوأ ِط ُيعوا َّ

أو ما علمتم ما جاءت به اآلثار ما يكون وحيدث يف أئمتكم عىل املاضني والباقني
منهم ؟ أو ما رأيتم كيف جعل اهلل لكم معاقل تأوون إليها ،وأعالم ًا تتدون
با من لدن آدم  اىل أن ظهر املايض كلام غاب علم بدا علم ،وإذا أفل نجم طلع

نجم ،فلام قبضه اهلل إليه ظننتم ان اهلل أبطل دينه ،وقطع السبب بينه وبني خلقه ،كال

ما كان ذلك وال يكون حتى تقوم الساعة ويظهر أمر اهلل وهم كارهون .وإنَّ املايض
مض سعيد ًا فقيد ًا عىل منهاج آبائه (حذوا النعل بالنعل) وفينا وصيته ،وعلمه ،ومن
هو خلفه ،ومن يسد مسده ،وال ينازعنا موضعه إال ظال آثم،و ال يدعيه دوننا إال
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كافر جاحد ،ولوال أمر اهلل ال يغلب ،وسه ال يظهر ،وال يعلن ،لظهر لكم من حقنا

ما تبني منه عقولكم ،ويزيل شكوككم ،ولكنه ما شاء اهلل كان ولكل اجل كتاب.
فاتقوا اهلل ،وسلموا لنا ،وردوا األمر إلينا ،فعلينا اإلصدار ،كام كان منا اإليراد ،و ال

تاولوا كشف ما ُغطي عنكم وال تيلوا عن اليمني وتعدلوا اىل اليسار ،واجعلوا
قصدكم إلينا باملودة عىل الس ّنة الواضحة فقد نصحت لكم واهلل شاهد عيل وعليكم،

ولوال ما عندنا من حمبة صاحبكم ،ورمحتكم واإلشفاق عليكم لكنا عن خماطبتكم

يف شغل ما قد امتحنا به من منازعة الظال العتل الضال ،املتتابع يف غيه ،املضاد لربه،
املدعي ما ليس له ،الاحد حق من افرتض اهلل طاعته ،الظال الغاصب( .)36ويف ابنة

رسول اهلل  ل أسوة حسنة ،وسريتدي الاهل رداءه( )37وسيعلم الكافر ملن عقبى

الدار ،عصمنا اهلل وإياكم من املهالك ،واألسواء ،واآلفات ،والعاهات كلها برمحته

انه ول ذلك ،والقادر عىل ما يشاء ،وكان لنا ولكم ولي ًا وحافظ ًا ،والسالم عىل جيع
األوصياء ،واألولياء ،واملؤمنني ورمحة اهلل وبركاته وصىل اهلل عىل النبي حممد وآله

وسلم تسليام))(.)38

وصف التوقيع احلرية بأهنا فتنة افتتن هبا بعض الناس املشككني املرتابني يف

دينهم ووالة أمرهم ،ورضورة طاعتهم كام جاء يف كتاب اهلل من سورة النساء ،وكام

جاءت به أحاديث األئمة املعصومني وآثارهم من قبل .مشري ًا اىل ان األرض ال
ختلو من حجة أما ظاهر ًا أو مغمور ًا ،منذ ان خلق اهلل آدم  فال انقطاع للحجج

بعد استشهاد اإلمام احلسن العسكري  ،فكلام ذهب أحدهم جاء آخر مكانه،

ألهنم هم السبب بني اهلل تعاىل وبني خلقه.

ّ
وأكد  عىل ّ
أن أبيه اإلمام احلسن العسكري  قد أوىص به (وفينا وصيته)،

تالفي ًا لوقوع الفتنة يف اخللق بعده ،ومن ينازعه كافر مبطل خارج عن دين اهلل ،وهذه
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هي نصيحة للمتحريين للرجوع اىل احلقيقة والسنة الواضحة احلقة التي جاء هبا

النبي واتبعه عليها بعده أهل بيته الطيبني الطاهرين.

ويف توقيع آخر جاء رد ًا عىل سؤال بعثه السفري األول عثامن بن سعيد ،وابنه

حممد بن عثامن ،حول مسألة اإلمامة وما عليه الناس من حرية بعد أن أخربمها

امليثمي( )39عن مناظرات جرت بني رجل يقال له املختار( )40مع بعض الشيعة .إذ

كان ينكر أن يكون لإلمام احلسن العسكري ولد ،وكان يدعو إىل إمامة جعفر

بن عيل.

جاء يف التوقيع(( :وفقكام اهلل لطاعته وثبتكام عىل دينه وأسعدكام بمرضاته

انتهى إلينا ما ذكرتا أن امليثمي أخبكام عن املختار ومناظرته من لقي واحتجاجه بأن

خلف غري جعفر بن عيل وتصديق إياه وفهمت جيع ما كتبتام به ما قال اصحابكام
عنه ،وأنا أعوذ باهلل من العمى بعد الالء ومن الضاللة بعد الدى ومن موبقات
األعامل ومرديات الفتن فأنه عز وجل يقولَ :
اس َأنْ ُي ْ َ
رت ُكوا َأنْ َي ُقو ُلوا
﴿أ َح ِس َب ال َّن ُ

آ َم َّنا َو ُه ْم َال ُي ْف َت ُنونَ ﴾( )41كيف يتساقطون يف الفتنة ويرتددون يف احلرية ويأخذون

يمين ًا وشام ًال فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عادوا احلق أم جهلوا ما جاءت به الروايات

الصادقة واألخبار الصحيحة أو علموا ذلك فتناسوا أما تعلمون أن األرض ال ختلو

من حجة أما ظاهر ًا وإما مغمور ًا؟ أو ل يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم  واحد ًا

بعد واحد إىل أن أفض األمر بأمر اهلل عز وجل إىل املايض -يعني احلسن بن عيل
صلوات اهلل عليه -فقام مقام آبائه  يدي إىل احلق واىل طريق مستقيم كان نور ًا

ساطع ًا وقمر ًا زاهر ًا اختار اهلل عز وجل له ما عنده فمض عىل منهاج آبائه  حذو

النعل بالنعل عىل ٍ
عهد وأخفى مكانه بمشيته للقضاء السابق والقدر النافذ وفينا
موضعه ولنا فضله .ولو قد أذن اهلل عز وجل فيام قد منعه وأزال عنه ما قد جرى
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ٍ
عالمة ،وألبان
به من حكمه ألراهم احلق ظاهر ًا بأحسن حليه وأبني دالله وأوضح
عن نفسه وقام بحجته ولكن أقدار اهلل عز وجل ال تغالب وإرادته ال ترد وتوفيقه ال

يسبق فليدعوا عنهم إتباع الوى وليقيموا عىل أصلهم الذي كانوا عليه وال يبحثوا

ّ
عام سرت عنهم فيأثموا وال يكشفوا سرت اهلل عز وجل فيندموا وليعلموا أن احلق معنا
وفينا وال يقول ذلك سوانا إال كذاب مف ٍ
رت و ال يدعيه غرينا إال ضــــــال غوى،
فليقترصوا منا هذه الملة دون التفسري ويقنعوا من ذلك بالتعريض دون الترصيح

إن شاء اهلل))(.)42

عند التمعن يف مضمون هذا التوقيع نجد أنّه مشابه ملضمون التوقيع األول .يدل

عىل حدوث كالم كثري فيمن يكون اإلمام املهدي املفرتض الطاعة .وهو كام يبدو

مل يصدر للسفري األول عثامن بن سعيد وأبنه السفري الثاين حممد بن عثامن ،كوهنم

وأهنم وقعوا يف حرية كباقي الناس ،إنام أرسل نتيجة إخبارهم
جيهلون هذه املسألة ّ

لإلمام  عن املناظرات التي حتدث ليحصال عىل إجابة تكون كدليل يؤكد وجوده
لدى املتحريين .وإلقاء للحجة عىل الناس كي تنتهي احلرية التي شغلت بعضهم
كثري ًا .فض ً
ال عن ذلك فإن هذا التوقيع جاء تأكيد ًا للتوقيع األول ،وحتسب ًا حلدوث

طعن وتشكيك يف صدور األول ،وفيه إشارة للحكمة اإلهلية للغيبة .ولوال ذلك

لظهر اإلمام بأبني داللة وأوضح عالمة.

ويبدو أن احلرية أخذت حيزا كبريا يف واقع احلياة الفكرية والدينية وحتى

السياسية رغم تنويه وحتذير النبي ،واألئمة من خطورهتا وحتمية حدوثها فقد

قال اإلمام احلسن العسكري  ...(( :اما ان له غيبة حيار فيها الاهلون ،ويلك
فيها املبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ،ثم يرج فكاين انظر اىل االعالم البيض ختفق

فوق راسه بنجف الكوفة))( ،)43يف هذه النص إشارة واضحة وتشخيص دقيق من
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اإلمام العسكري  حول واقع املجتمع الذي وقع يف تلك احلرية ،فقد وصفهم

باجلاهلني لكنهم جاهلون بامذا؟ أهنم جيهلوا حقيقة اإلمامة وما جاء به النبي من
مبادئ الدين احلنيف وأصوله ،فضال عن جهلهم بالتحذير والتنويه يف األحاديث

التي ذكرت احلرية ولو كان هناك إدراك ووعي ملا تقدم من أحاديث النبي
واألئمة من بعده ملا وقع البعض يف احلرية ،كام بني اإلمام احلسن العسكري  أن

نتيجة هذا اجلهل والبطالن هو اهلالك.
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 ...اخلاتة ...
بنا ًء عىل ما تناوله البحث فقد توصل اىل ما ييل:
ّ .1
أن احلرية ذكرت من قبل النبي حممد ،واألئمة األطهار  قبل وقوعها،
وهذا يدل عىل خطورهتا يف تشويه الفكر اإلسالمي بني العامة ،لذلك حذروا

منها لتنبيه الناس عليها ،وذلك من خالل قيامهم بالتمحيص والبحث

والتمسك بالطريق القويم لإلمامة.

 .2هناك أسباب عدّ ة تقف وراء وقوع احلرية بني الناس متثلت بوقوع الغيبة

الصغرى لإلمام املهدي التي تعد شيئًا جديدا نوعا ما بالنسبة لألمة فحاول

البعض استغالل ذلك.

 .3ظهور أدعياء اإلمامة عن اإلمام املعصوم ،وأدعياء السفارة ،ساهم يف وقوع
احلرية بني الناس ،وال سيام إذا ما علمنا ّ
أن بعض هؤالء كان من املقربني لألئمة

املعصومني .

 .4وقعت احلرية يف بداية الغيبة الصغرى أي يف عهد السفري األول لإلمام املهدي
 عثامن بن سعيد العمري.

 .5واجه اإلمام املهدي احلرية من خالل ارساله تواقيع إىل سفريه األول عثامن بن
بأهنا فتنة
سعيد العمري إليضاح احلقيقة للناس ،بعد وصف التوقيع للحرية ّ
افتتن هبا بعض الناس املشككني املرتابني يف دينهم ووالة أمرهم.

 .6كان للسفري األول دور كبري يف انجالء احلرية أو تقليل حدّ هتا بني الناس من
خالل حتركه الفكري وحماجاته ،ونقله لتواقيع اإلمام املهدي.
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 .1فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ،نزيل العسكر ،أدرك اإلمام الرضا  واإلمام اهلادي
 ،واإلمام احلسن العسكري ،قل ما روى احلديث إال شاذ ًا ،له مؤلفات عدة منها
كتاب الرد عىل الواقفة وكتاب احلروب ،وكتاب التفصيل ،وكتاب عدد األئمة  من حساب
اجلمل وغريها .إدعى الوكالة عن اإلمام اهلادي .قتل عىل يد جنيد أحد أصحاب
اإلمام احلسن العسكري لكن مل تذكر سنة قتله .النجايش ،رجال النجايش ،ص310؛
الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ج ،2ص808-806؛ رجال الطويس ،ص390؛ احليل،
خالصة األقوال ،ص481؛ ابن داود ،رجال ابن داود،ص.150
 .2عيل بن عمرو القزيوين ،عدّ ه الشيخ الطويس يف رجاله من أصحاب اإلمام احلسن
العسكري من خصاله انه حاجب اإلمام احلسن العسكري ،خرج عىل يده توقيع
يف لعن فارس بن حاتم روى النص عن اإلمام احلسن العسكري وروى عنه الكليني يف
كتابه الكايف .راجع ،الكليني ،الكايف ،ج ،1ص326؛ الطويس ،رجال الطويس ،ص.388
 .3الطويس ،الغيبة ،ص352؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،50ص.222
 .4الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.168
 .5العبيدي ،هو حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني العبيدي ،يكنى بأيب جعفر جليل ،ثقة،
كثري الرواية ،روى عن اإلمام اجلواد ،واإلمام اهلادي ،واإلمام العسكري،
له مؤلفات عدة يف اإلمامة ،وأبواب الفقه منها كتاب األمل والرجاء وغريه .راجع ،الكش،
رجال الكش ،ص537؛ النجايش ،رجال النجايش ،ص333؛ احليل ،خالصة األقوال،
ص241؛ ابن داود ،رجال ابن داود ،ص275؛ الصفدي ،الوايف بالوفيات ،ج ،4ص209؛
االردبييل ،جامع الرواة ،ج ،2ص.166
 .6الفهري ،هو حممد بن نصري النمريي ،الفهري ،احد اخلارجني عن األئمة املعصومني من
املتأخرين ،وادعى السفارة عن اإلمام املهدي .تويف سنة  .#270الطويس ،اختيار معرفة
الرجال ،ج ،2ص805؛ الغيبة ،ص.398
 .7الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ج ،2ص805؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،25ص.318
 .8الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.490
 .9الشبوط ،إبراهيم ،املهدية يف عرص الغيبة ،ط 1مؤسسة األعلمي ،بريوت  ،#1427ص.180
 .10الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.490
 .11الشبوط ،املهدية ،ص.180
 .12الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.489
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 .13ابن بابويه ،االمامة والتبرصة من احلرية ،ص.120
 .14املصدر نفسه.
 .15الصدوق ،كامل الدين ،ص 304؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،15ص.110
 .16النعامين ،الغيبة ،ص.191
 .17كامل الدين.408،
 .18املصدر نفسه.
 .19امحد بن الدينور :هو امحد بن حممد الدينوري ،كنتيه أبو العباس الرساج ،لقبه أستاره أو
أتسونه ،أدرك زمان اإلمام احلسن كان ثقة ،كري ًام عند الشيعة ،عده الطويس ،ممن مل
يرووا عن واحد من األئمة  .مل تذكر املصادر التارخيية والدته ووفاته .راجع ،النجايش،
رجال النجايش ،ص59؛ الطويس ،رجال الطويس ،ص407؛ األردبييل ،جامع الرواة ،ج،1
ص65؛ الربوجردي ،طرائق املقال ،ص225؛ الشاهرودي ،مستدركات ،ج ،1ص.436
 .20الطربي ،دالئل اإلمامة ،ص520؛ البحراين ،مدينة املعاجز ،ج ،8ص99؛ املجليس ،بحار
األنوار ،ج ،51ص.300
 .21الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.495
 .22املصدر نفسه.
 .23املصدر نفسه.
 .24الصدوق ،كامل الدين ،ص.431
 .25الصدر ،موسوعة اإلمام املهدي ،ج ،1ص.495
 .26املوسوي ،ياسني ،احلرية يف عرص الغيبة الصغرى ،ط ،2مؤسسة االعلمي ،بريوت 2008م،
ص.29-28
 .27سلسلة العلوم واملعارف اإلسالمية ،احلياة السياسية ألئمة أهل البيت  ،مؤسسة املعارف
اإلسالمية ،د.م ،د.ت ،ص.252
 .28البحراين ،مدينة املعاجز ،ج ،7ص.527
 .29سلسلة العلوم ،احلياة السياسية ،ص.252
 .30الطويس ،الغيبة ،ص290؛ الراوندي ،اخلرائج واجلرائح ،ج ،3ص.1113
 .31األصبغ بن نباته ،بن احلارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن جماشع بن دارم من بني متيم،
وهو من خواص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وكثري احلب له ،وكان كثري الرواية يف
الفقه والتفسري ،واله اإلمام عيل عىل مرص ،وشهد معه حرب اجلمل ،وصفني ،وهو
من مجلة رشطة اخلميس ،مل تذكر املصادر سنة والدته وذكر ابن حجر انه كان من الثالثة أي
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انه مات بعد سنة 100هـ718/م .ابن سعد ،الطبقات الكربى ،ج ،6ص225؛ النجايش،
رجال النجايش ،ص8؛ الطويس ،الفهرست ،ص85؛ احليل ،خالصة األقوال ،ص77؛
ابن حجر ،تقريب التهذيب ،حتقيق ،مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،2دار الكتب العلمية،
بريوت1995 ،م ،ج.1
 .32الكليني ،الكايف ،ج ،1ص338؛ الصدوق ،كامل الدين ،ص.139
 .33راجع ،بحار األنوار ،ج ،51ص.119
 .34ابن أيب غانم القزويني :هو حممد بن عبد اهلل بن أيب غانم القزويني ،مل تذكره مصادر التاريخ
والرتاجم والطبقات ،سوى برواية واحدة عن وقوع فرج اإلمام املهدي رواها عنه ابن
بابوية القمي يف كتابه اإلمامة والتبرصة ،ومن بعده الشيخ الصدوق ،يف كتابه كامل الدين
ومتام النعمة.راجع ،القمي ،اإلمامة والتبرصة ،ص131؛ الصدوق ،كامل الدين ،ص381؛
الشاهرودي ،مستدركات ،ج ،7ص.164
 .35النساء ،اآلية .59
 .36يقصد به جعفر الكذاب ،وحيتمل خليفة ذلك الزمان ،وهو املعتمد العبايس .املجليس ،بحار
األنوار ،ج ،53ص.180
 .37رداءة :يقال أردأه :أفسدته وأهلكه .الطويس ،الغيبة ،ص286؛ الزبيدي ،تاج العروس،
ج ،1ص.161
 .38الطويس ،الغيبة ،ص287-285؛ الطربيس ،االحتجاج ،ج ،2ص279-278؛ املجليس،
بحار األنوار ،ج ،51ص.180-178
 .39امليثمي ،لعله حممد بن احلسن بن زياد امليثمي ،الذي قالوا عنه ثقة ،ومن أصحاب الرضا،
أو امحد بن احلسن امليثمي ،الذي قال الطويس عنه :انه كان واقف ًا ،وقد روى عن اإلمام الرضا
 وهو عىل حال ثقة صحيح احلديث معتمد عليه ،ولعله عيل بن إسامعيل بن شعيب بن
ميثم بن حييى التامر من وجوه املتكلمني الشيعة ،النجايش ،رجال النجايش ،ص363 ،251؛
الطويس ،رجال الطويس ،ص332؛ احليل ،خالصة األقوال ،ص263؛ االردبييل ،جامع
الرواة ،ج ،2ص92؛ الشريازي ،كلمة اإلمام املهدي ،ص.245
 .40مل نجد له ترمجة تذكر يف مصادر التاريخ والرتاجم والطبقات.
 .41العنكبوت ،اآلية .2
 .42الصدوق ،كامل الدين،ص511-510؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،53ص.191-190
 .43املصدر نفسه.
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3
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.5
.6

.7

القرآن الكريم
االردبـــيـــيل ،حمــمــد بــن عــيل الــغــروي
(ت )#1101جامع الـــرواة وإزاحــة
االجتباهات عن الطرق واإلسناد ،مكتبة
املحمدي ،د.م ،د.ت.
البحراين ،هاشم بن سليامن (ت)#1107
مدينة املعاجز األئمة االثني عرش ودالئل
احلجج عىل البرش ،حتقيق عز اهلل املوالئي،
ط ،1مؤسسة املعارف ،قم.#1413 ،
ابــن حجر ،تقريب التهذيب ،حتقيق
مصطفى عبد الــقــادر عطا ،ط ،2دار
الكتب العلمية ،بريوت 1995م.
ابن داود احليل ،تقي الدين احلسن بن عيل
(ت )#707رجال ابن داود ،حتقيق حممد
صادق بحر العلوم ،املطبعة احليدرية،
النجف1972 ،م.
ابن سعد ،حممد (ت )#230الطبقات
الكربى ،دار صادر ،بريوت ،د -ت.
احليل ،احلسن بن يوسف بن عيل املطهر
(ت )#726خالصة األقـــوال يف علم
الــرجــال ،املطبعة احليدرلية ،النجف
.#1381
الــراونــدي ،قطب الدين (ت)#573
اخلرائج واجلرائح ،حتقيق مؤسسة اإلمام
املهدي ،ط ،1مؤسسة اإلمــام املهدي،
قم1409 ،هـ.

 .8الـــزبـــيـــدي ،حمـــب الـــديـــن أيب فيص
(ت ،)#1205تاج العروس من جواهر
الــقــامــوس ،حتقيق ،عــيل شـــريي ،دار
الفكر ،بريوت 1994 - #1414م.
 .9الصدوق ،أيب جعفر حممد بن عيل بن
احلسني بن بابويه (ت )#381كامل الدين
ومتام النعمة ،حتقيق عيل أكرب الغفاري،
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم .#1405
 .10الصفدي ،صــالح الــديــن خليل بيك
(ت )#764الوايف بالوفيات ،حتقيق امحد
االرنــاؤوط تركي مصطفى ،دار إحياء
الرتاث ،بريوت 2000م.
 .11الــطــربيس ،أيب منصور امحــد بــن عيل
(ت )#548األحتجاج ،حتقيق حممد باقر
اخلرسان ،دار النعامن ،النجف األرشف
1966م.
 .12الــطــربي،حمــمــد بــن جــريــر (ت ق)#4
دالئل اإلمامة ،حتقيق قسم الدراسات
اإلسالمية ،ط ،1مؤسسة البعثة ،قم،
1413هـ.
 .13الــطــويس ،أيب جعفر حممد بــن احلسن
(ت )#460اختيار معرفة الــرجــال،
حتقيق مهدي الرجائي ،مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،قم .#1404
 .14الطويس ،رجال الطويس ،حتقيق جواد
القيومي األصــفــهــاين ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم .#1415
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 .15الـــطـــويس ،الــغــيــبــة ،حتقيق عــبــاد اهلل
الطهراين ،عيل امحد ناصح ،ط ،1مؤسسة
املعارف اإلسالمية ،قم .#1411
 .16الــطــويس ،الــفــهــرســت ،حتقيق جــواد
القيومي ،ط ،1مؤسسة نرش الفقاهة،
د -م ،د -ت.
 .17الــقــمــي ،عــيل بــن بــابــويــه (ت)#329
اإلمــامــة والتبرصة مــن احلـــرية ،حتقيق
مدرسة اإلمــام املهدي ،ط ،1مدرسة
اإلمام املهدي ،قم .#1404
 .18الكش أبــو عمرو حممد بن عمر (ت
ق  )#4رجــال الــكــش ،حتقيق حسن
املصطفوي جامعة مشهد ،مشهد .1348
 .19الكليني ،أيب جعفر حممد بن يعقوب بن
اسحاق (ت )#329-328األصول من
الكايف ،حتقيق ،عيل أكرب غفاري ،ط،5
دار الكتب اإلسالمية ،طهران .#1363
 .20املجليس ،حممد باقر (ت )#1111بحار
األنــوار ،ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت
.1983
 .21النجايش ،أبو العباس امحد (ت)#450
رجـــــال الـــنـــجـــايش ،حتــقــيــق مــوســى
الشريي الزنجاين ،ط ،5مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم .#1416
 .22النعامين ،حممد بت إبراهيم (ت)#380
الغيبة ،حتقيق فارس حسون كريم ،ط،1
أنوار اهلدى ،قم .#1422
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 .23سلسلة املــعــارف اإلســالمــيــة ،احلياة
السياسية الئمة أهل البيت  ،مؤسسة
املعارف اإلسالمية ،د-م ،د-ت.
 .24الشاهرودي ،عيل النامري (ت)#1405
مستدركات علم رجال احلديث ،ط،1
مطبعة شفق ،طهران .#1412
 .25الــشــبــوط ،إبــراهــيــم ،املهدية يف عرص
الغيبة ،ط ،1مؤسسة األعلمي ،بريوت
.#1427
 .26الشريازي ،حسن ،كلمة اإلمام املهدي،
ط ،2مؤسسة الوفاء ،بريوت 1983م.
 .27الصدر ،حممد صادق ،موسوعة اإلمام
املهدي( تاريخ الغيبة الصغرى)،
ط ،2مطبعة الغدير ،د -م.#1425 ،
 .28املوسوي ،ياسني ،احلرية يف عرص الغيبة
الــصــغــرى ،ط ،2مؤسسة األعلمي،
بريوت 2008م.

