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 غيبة اإلمام
 عند الشيخ ميثم البحراني

 د. إدريس هاني
 إدريس هاين، الغيبة، الشيخ ميثم البحراين، األسلوب احلجاجي.الكلمات المفتاحية: 

 
أحببنا ختصيص هذه الورقة لبحث مسألة الغيبة عند  الشديخ ميدثم البحدراين علدف مدا نيإدا مدل إهدا ، ل ند ، 

مالغايدة  محولدة ظرريدة عاليدة  ملداما ل اندة ااسعشد ااض امل   دة.إها   اخر باملعاين، م ثد  يسدع عي 
ندداكا بدد  لدداه  باألملويددة علددف مددا  ددا  قدد   ،مدل   السددا م مددل داخددا مددا قددا   اجاحلجددمددل كلددا بيددا  مجدد  

ا حدددل بلدددم احلددد يث عدددل الغيبدددة قددد  مسدددع  الىدددو   ث ددد ممدددن أ    ر بددد  يدددراخ الشددديخ أ مىامددداض أخدددر .اظسددد 
لشدديانا ميددثم  ع دد  علددف أبددا مسددعوعبة  النجااا نددا  األربددن تدد حاض مددل  عدداب  ،العصددني ة أ املوسددوعي  

غددأ أظنددا سددنلوك مددل داخددا   ااسعشدد ااض باليريىددة الدد. سددنر . ملددا أم ددل حصددر ل ددا هددذه احلىددا   مإا  
ا بالبحددث الثالددث حددول يععلدد  األمددر   يدد    ،مبالددرمب مببحددث الغيبددة مببحددث رخددر لدد  علىددة النجااا  عدداب 

مقي ددة  .علدديإم السدد  عشددر مددل األ  ددة ا  دد   ماحدد   دد  مددل الشدديعة املن ددريل لواحدد اد مددا قالعدد  اليوانسدد
 ليدد  السدد  ا أ مبحددث الغيبددة للجنبددة املععلىددة باسددع رار ا مامددة أ ملدد  احلسدد  عهددذا البحددث  صدد  تددب  
 مهددو مددا يعملدد  املىددا  الرابددن مددل مبحددث الغيبددة الددذ  يععلدد  بددأ    عجددا اف نرجدد ،إىل حدد مد الثدداين عشددر 

 عف إمامع  مغيبع  هو هذا ا ما .امل   
مهدددذا ا يسدددعىيم  إا بدددرد نسددداد مدددل حصدددرها أم اظ لددد  مدددا أ انددداه مدددل    ثبددد   دددم إمامدددة بدددنص 

ملىددا  ليشدد ا عشددر الىددول أ هددذا ا مقدد  امعدد    تددريو ما  بعدد   ددم خع يددة الوايددة ا اتددة ب هددا  سدد ي .
أ  اظدد ايف أ أ   أ    طوا دد  ماناهدداض مددن إبيددال ظ أهددا لواحدد  ماحدد  مددل األ  ددة ا  دد  عشددر، حيددث

كلدا  عند . ني دو  الوقدو  عجدا اف نرجد طبىة أم مر بة ا يس و بوتول النوبة إىل احلجة الثاين عشدر 
 ،مأندرده عدل املبحدث املدذ ور. معليد مد  مإ   ا  الشديخ ميدثم البحدراين قد  ق    ،مل  رمراض مبحث الغيبة

بملددد ي ة البحدددث الثالدددث املدددذ ور النجاااا  يصدددبو احلددد يث أ املىدددا  الرابدددن مدددل مبحدددث الغيبدددة مدددل  عددداب 
مث  هدو أطدول املىامداض بلحداض الملد ي ة ظ سدإا. ،مإ  ب ا أتغر مل بداقي املىامداض مدا عد ا الثداين ،أع ه

الباحددث مددل مسددألة ا مامددة ممددا يع ددرخ عنإددا مددل مسددا ا ا بعدد  أ  ينعإددي إكا  ددا   ددث الغيبددة يددأ  طوع دد
ا حلع يددة ظرددر   ،ة هدد م  أظ سددإم معنيدد  ببحددث الغيبددةا ماميددة ا  دد  عشددري   نددا    ،لددرمطإا مأحوا ددا ختددص  

الشدديخ ميددثم أ  احلدد يث عددل  مأ الوقدد  كا دد  يدد ر  األرض مددل حجددة. ا لملددرمرمب عدد   خلددو  العدد د مظرددر  
 ي مب بوقدوخ ا مامدة ن دل جإدة يد ر  أ   دث الغيبدة ا   لعلىعد  الشد الغيبة معأخر ر بة عدل  دث ا مامدة.

ا علدف علدف الىدول با مامدة  أ يد    ممل ظاحية أخر  يد ر  أ  ا حد يث عدل الغيبدة إا بندا   ، ماسع راريعإا
مهددذا ي  ددي ظباهددة حين ددا ظدد ر  أ  أ  حدد يث عددل الغيبددة  ى مددة.ألبددا مبثابددة لدد م  املى مددة لددذ  امل ،اللدد م 
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ىي، لدو أل  األمدر يععلد  ببندا  ظس د ،ا عل  ث ا مامة ا ي ي بالغرض با هدو الد   اعدار العىد  مى م  
لددل ناظنددا  ،أظنددا أ بعنددا طريدد  ااجعدد ا  مددل السدديايف مخرمنددا منيدد  ال ا بيددة مالعىدد ن مالعددأخأ الملددرمر  للنسدد 

با هو  رب مل الع ا   ار باملباين العل ية، لو أظندا سدل نا  مسعىيم.ن  الصاح  ما صم برأ  ظر ر ع
 ا ألل ينا أظ سنا أما  ررا  يععذر العسليم ما.ب  مطبىناه علف حىا   الىرر  طر  
نحىدا    لعد  عليندا العصد ي . ،اإك   ،ا مسألة املعراج قبا  ث العوحي  مالنبومب صور لو أظنا  ثنا رأس  

 مت يف الرسالة معوقد  علدف العسدليم  ىيىدة املرسدا مالرسدول.،  نإض علف ت قية العوحي  مالنبومب الىرر 
مظ دد ض أ  ،ممددن أ  مبحددث ا مامددة يعنينددا   ى مددة أ  ددث الغيبددة إا أظنددا سنحصددر احلدد يث عددل الغيبددة

بددا هددو  ،ا  عددل  ددث ا مامددةا مبىدد ماض  ددث ا مامددة، نال صددا هنددا لدديس مددل بدداب ااسددعغنالىددارإ إملام دد
ا بعنددوا  الورقددة، إجرا ي دد مندا    ،النجااا نصدا يىعملددي  حصددر املو دوخ ماخعصاتدد  أ بدداب مدل أبددواب  عدداب 

السدا م  أ  احلج داجحيث املىص  بيا   ي   عداطف الشديخ ميدثم مدن مو دوع  للوقدو  عند  مدا متد ناه ب
 خياب  اجلامن.

 
بددة ا مددا  إىل مىامدداض أربعددة، أمجدد  أ  ددا منإددا مددا يبدد م م الشدديخ ميددثم  ثدد  أ مسددألة غيلىدد  قس دد

. مهدددي  دددذلا ملدددل مقددد  عنددد  ا دددا ا لددد ااض الدددواردمب أ حدددول ا مدددل  دددرمب ااحعجددداجا ماظع دددجامع ددد
ا. ما مجددال هنددا ا ا ملدديس عام ددا خات ددلددذا اعع ظددا أ  الشدديخ ميددثم البحددراين  ددا  يعوقددن قار  دد مسددألة الغيبددة.

حيدث  ،ىد  م ا يحد  علدف مشدج  امل داهيم امل ث دةمدعىل عل   با هدو طدي   ،ر يسةيععوره نوض أ ميال  
مدل ال عد  الد.  ىعملدي  النجاا   علدف أ   عداب مهو ما يع    مي ل إعادمب ظشر امليل  من م ي  اسعيراد.

منيىدي  بدأ مهدو  م  ي عد  أ البد  أ  يسدعىو   دس   . سا ر املصن اض مل هدذا الىبيدا  احوالي ملرمح  
 عند   أم عىد     مية مل هذا النوخ ليع د  بدذلا علدف أظد  بصد د البحدث ني دا قد  يثبد  ظىد   قملية  يعاجل 

. مهدي اليريىدة الد.  رعد  ر  مل جيا الشيخ ميدثم مالدذ   د هأخ ةاليريىة ال. سرض أ أمثل ااقعملا .
محدد   إ ددا. مظررا الدد يل اليوسددي محيدد ر رملددي مددل أمثددال ا واجددة ظصددأ ،بددذمرها مددن جيددا الشدديخ ميددثم

 ، ما اليريدد  إىل هددذا الددنإف العددونيىيلدديانا ميددثم مددل هددذه ا يددة مانددر، بددا هددو مددل املعسسدد  الددذيل عب دد
  ا نعا األمر كا   تد ر املعدأ   الشدأا   ا سدي ا أ   ،حيث أحال علي  حي ر رملي أ غأ ما مو ن

  دا أ نأ بد  احلر دة أ اجلدوهر  - ،رمبدابراعدة ظدمبحث اجلواهر ماألعراض حيث برخ أ  ثإ ا م  تد را 
 ددا  باحالعدد  املع ددررمب علددف الشدديخ ميددثم البحددراين أ  ثدد  كا  أ احلالددية   -سددا ر األعددراض دم  اسددعثنا 

 لشيخ ميثم.لة علف العجري  يعرب عل لي  مل امل يوظي
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لدد  دالددة  ،1مامددةاسددع عا  لدديانا البحددراين لملليددة املنيىيددة أ مبحددث الغيبددة مقبلدد  أ   يدد  ا  إ   
ا  إدددذا يددد خا أ بددداب الغيددد  املسدددعور لى ددد  بدددأ  يبحدددث مو دددوع   خاتدددة، سدددعف مدددل خ  دددا ليع ددد  أ   

الددن    . مهددو اخعيددار حجدداجي هدداد ، يع دد  علددف أ  كلددا ا عددل سددلية املنىددول مال شدد ا  بعيدد   برهاظي دد
الغيبيدة هدو الدذ  سيصدبو مدن الشديخ ن عدل ااسدعنعاج ا هدا  أ الىملدايا أ الع ن د مبمل ااسع ال الع د 

إىل حددد مد  -ال هدددا  املنيىدددي باملصددديلو ا دددا - ابرهاظي دددأ إ بددداض الغيبدددة بدددا الوتدددول مدددا  ميدددثم الع ددد مب
علدف ني إم مل كلا أ  املسا ا الغيبية ليس  ربية عدل العندامل بال هدا  املنيىدي عند  ااقعملدا   الملرمرمب.

باحدددث  يدد  يسددعع ا اللدددة أ بلددوا امليلدددوب اليددواض ممىددد ماض ع ، إكا مدددا أدر  ا ىدد  الحصددري   مبدعددو 
ددمنعندد   ددرمب املغاليددة ،مال قددة أ الىسدد ة املنيىيددة ، راعددي ال  يدد  أ احلدد مد  ظا علددف . مقدد  سددب  مأ  

 ،مدل بداب  دا  سدب  ،حيث ق   عن ل من لة الملدرمر  مامليلدوب ،ياحلج اجاليبيعة الوظي ية لل ها  عن  
دداجمهددو مجإددور  ،امل دد ض مددل لدديانا ميددثم مقدد  عل دد  املعلىددي ي  ما ددوا   ددل هددم خددارج حملددر احلج 

مث لدو لدانا قلندا إ  احلدس  العىلياض  ل مشلوا مل األغ ار ماسعإ نوا بىداظو  جلدم العدوا  عدل علدم ال د  .
دداج و لدد ااض امل  نددة أ مرا دد  العىدد   بال هددا   ددأ مددن لدديانا مددل مجلددة ان ا ددا   لإي الددذ  يبدد احلج 

النعيجة إىل اعع اد اللة املنيىية   باض ما هدو مع د  مبنيد  املنىدول مدل بداب اعع داد ا صدور الصدع  أ 
 ،عدد  بأسدددرار الغيددد  الدد اعي إىل العسدددليم بددداملنىول ابعددد ا     وني   ،إ بدداض األمسدددن البعيددد  عددل مندددال العح يددد 

إ    ير دددوا -مليددد احم مدددل ي ددد ض أ  يددد نعوا ااععىددداد بالغيبدددة بندددا  علدددف اللدددة ظ سدددإا حيدددث قصددداراهم 
ا مدل امل ارقدة، نعحيد  باملو دوخ يغد م  درب  ا ا لد ال إىل تد يم حجيعإدا، نداك   أ  ينىلدوا -بنعا ف الصناعة

ذا ااسدعناد علدف ال هدا  املنيىدي مهد .2احلج داجا ميعود النىاش إىل ما دمبا أم ما نوقإدا أ سدلم اللة رأس  
دداجبددا هددو اسددعناد مددل بدداب  ،لدديس بالملددرمرمب ا صددار الدد ليا أ الغيبددة نيدد  ؛ أ  أل مددوهم مبددا أل مددوا بدد  احلج 

أظ سددإم، نىاعدد مب ا لدد ا  هددي قاعدد مب حجاجيددة مليسدد  برهاظيددة بدداملعي األرسدديي، مهددي اليريىددة املعبعددة أ 
 3{ملدإ  لداه  مدل أهلإدا}، ملدا قدال   عنإا خدأ  عبدأمع    ،ر  ال رنا امرمب اليبيعية ال. اعع  ها الىر 

                                                 

أ  ادرد ااسدعناد إىل الععريد  ال  مدي ا  در   ،قد ير ا   نيىدي  ، مسدع عي  النجاا  ا  الشيخ ميثم علدف يىردة أ ندا   عري د  لإمامدة أ م عدعو  عداب   1 
ا أ املىدا  ا برهاظي دير دي املنيىدي، مأحسد  أ  لديانا ميدثم  دا  منيىي د ، حيث ا ع ا  املع ل   أ العادمب باحل  األدىن مل الع ييد  ا ا لل عر  ا  ام  متيي   

نداظرر ند  أظد  بعد  أ  عدر  ا مامدة بالر اسدة العامدة لشداص مدل النداو  أ الد يل م الد ظيا، اععد  أ  ااحد ا  ب دا هدذه  ا.ا مع ل   أ ثر مل  وظ  بياظي  
باظمل ا  الىيود  إىل بعملإا أ تورمب ما يس ي  املناطىة با اتة املر بة، مأما من    ي إدا  مااسدعناد إليإدا   الىيود أم ا اتة ا  ى  الع يي  احلىيىي إا 

ا أ أمددور  علدف حد مب ند   دد   مدا عدل املشد  ، ه دذا نددا   وبدا ر اسدة عامدة ا ميي هدا عددل السدلينة اجلدا رمب ألبدا مدل جددنس الر اسدة العامدة ، م وبد د   
ا ا ميي هدا عدل الر اسدة ا اتدة، حيدث لديس  دا ر اسدة أ أمدور الد يل مالد ظيا هدي عامدة؛ نغايدة الىدول أ  الىيدود املدذ ورمب ا  در  الع ييد  إ  ال يل مال ظيا

 بة؛ اظرر  عابا لإمامة، مباقي الىيود منمل ة إىل بعملإا خاتة مر ا قريب  نع و  الر اسة جنس   باظمل امإا إىل بعملإا البعض؛ مهو م اد  ا اتة املر بة.
 .39، الص حة النجا 

أبدو ب در العد ام  أ    د.حسدا  البداهي أ اللغدة ماملنيد ، ماظردر د.ي   دا عند  أ نالد  دي درم، اظردر مدث   احلج داجمل ي  مدل العوسدن أ  م إدو  السدلم  2 
 .ىا حيا  ذه العىنية احلج اجيةبي، مقبا كلا اظرر مصن اض  د. ط  عب  الرمحا ، حيث مي ل اععبار  ا أع ال   ياحلج اجاللغة م 

 .26، الية يوسفسورمب  3
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ا ااسدددعناد إىل اللدددة أ ااحعجددداج علدددف تدددحة الغيبدددة نيددد  ظ عدددة بعيددد مب مأيمل ددد 1{نبإددد  الدددذ    دددر}أم 
ن دل بداب أمىل أ   ،ة أم نإدا أ   ثبد  تدحة هدذا ااععىدادامل  ، حيث إ   اظد  اللدة الىاتدرمب احلصدري  

ا إىل األملويدة   اسدعناد  مهدذا يعأ  د ظرأ النىلية مال شد ية   دا  ىد  . ،من رلة قادرمب م عوحة عإا عأ   حجي  
ما عليا إ  رأي   ا ك ر ليانا ميثم أتا  أ معو  الى امف مل أمثال ابدل بابويد  الى دي أ  الىيعية.

نددددذلا دأب  .وسااايغيباااة ال ا أ م  يددد    غيبااااة الن ماااانيأم مدددا مرد أ  إكماااال الاااديا  إلماااام الن ماااة
- مل باب العذ أ ممل بداب العصدوي  ما هو ظانن غأ مردمد علي  احلج اجالى امف أ   يوا مل لواه  

ممثلدد  لد  ظرددا ر أ مصدن اض احل  ددا  حدل ليحسدبإم الددبعض أبدم ليسددوا سدو  مىلدد مب أ . -بداملعي العدا 
ا مددل الرمايدداض ماألخبددار ا  عدداج أ حدد  أظدد  مددل بدداب عدد   الع ددرار محيددث مددا  ددا  مسددع اد   ،هدذا البدداب

مدن مجدود  ،ملذا رأينا أ  يراعد  مقد  عند  الرما دن دم  ال ما د  با ب اخ. ل ن  اقعباو ا خيا   إىل إحااض.
حيدددث لدددا أ   عأمدددا ملددداكا   يىددد  عنددد  األخبدددار الددد.  ىدددول بادعدددا    ددد  ابدددل  ،الددذميف أ ااظعىدددا  أيمل ددد

حيدددث يبددد م مدددل إغ الددد   ،عليإ دددا السددد  عددد  بينددد  معلدددي بدددل احلسددد   احلن يدددة لإمامدددة ماملنددداظرمب الددد. مج
ددد ،  ددداا ماسدددعثىاا  لدددذ رها رد   نددد  مجدددود  ،  علدددف حملدددور النباهدددة أ ااقعبددداو مالنىددد  عنددد  ااسدددععارمبمدددا يع  
ددداجحيدددث ا يأخدددذ أ املىدددا  إا مبدددا هدددو حىيددد  بددد عم الددد ليا م ع يددد  سدددأ  للعسدددليم. نلنىدددرأ مبحدددث  .احلج 
معندد  ق ر د  علدف  لادديص  احلج داج صدوره الشدديخ ميدثم لنىد  عند  اسددعيعاب  ألنملدا اليدريف أ  الغيبدة   دا

 ما هو جامن أ املىا .
مبعاجلددة أ املىددا  األمل ذ ور إىل أربعددة مىامدداض ابعدد أها م  ثدد  املددقلنددا أ  الشدديخ ميددثم  ددا  قدد  قس دد

ىدا  مبث لل  مب امل عامب لإمدا  الغا د  م ل د ىا   ث إم ا  بىا  امل اج ا ظساينمب ي  مسألة أسباب الغيبة م 
 ن مبىا   ث أ  امل عف إمامع  هو ا ما  املع . بوض بىا  األم جة أ أمثلة  ثأمب مشإورمب مرب  

ميبد م لل يلددن أ  الشديخ ميددثم البحدراين  ددا  قد  اسددعوة مجدوه الىسدد ة األخدأمب حددل  دادض   ددو  
مددن أظنددا ظددأ   ،ألددب  أ حصددرها باحلصددر العىلددي ،حو ددا بلحدداض ا ددا ا لدد ااض ال  ميددة الدد. أ ددأض

دداجإ بدداض احلصددر العىلددي أ مىددا   دد ،اللن عددة الدد. ك رظدداه رظ  دد احلج  ا أمددا  امل ارسددة أ  بىددا  ا ددامت م عوح 
بددا  ،اا ما حدل  منيىي ددا عىلي دديدة ممىعملدداها اظ عداص احلصددر لدو تددو الععبدأ، أ  أ  ا ي ددو  حصدر  احلج اج

دددحجاجي دددا لنىدددا حصدددر   . ما اخدددال أظددد  نا ددد  مدددل مجدددوه ا لددديس إا  ا مىامي دددا علدددف ااحع دددال، حصدددر  ا م عوح 
إك  ددا ااسعشدد ااض    دد ص أ    ددو  ماحدد مب مددل  ،ااسعشدد ال أمددر مرد أ   ماظدد  أم حددل أ   ماظنددا

 ددوخ ميشددإ  اجلدد ل اجلددار  حددول مو   لددا املىامدداض أم ج  يددة قابلددة ل ظملدد ا  إىل  لددي هددذه املىامدداض.
علدف أ  النىداش   يد ص ا يدوع العريملدة  دذه املىامداض الد.  ،الغيبة ماملن ريل علف ا مامية ا    عشدرية

ما مل أظ ر أ ف مبدا يصدلو أ  ي دو  قي دة مملدانة أ هدذا ا دال.  ،ح دها الشيخ ميثم أ أربعة مىاماض
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بددا لعددا ال ثددأ مددل معييدداض العلددم احلدد يث  ع دد   ،نيعبدد  أ  املعاجلددة امليث يددة هددي معاجلددة حيددة ممعاتددرمب
 ا مددا يععلدد  مبسدألة إم ددا  بىددا  األم جدة الدد. ندد  ا سدي   ،أمهيعإدا منعلإددا قابلددة أل   ىدرأ أنملددا أ عصددرظا

ة احليددة مددا يثبدد  بدد  املددراد. مقدد  اسددعن  الشدديخ ميددثم علددف هددذه اليريىددة  أ العلددم احلدد يث الصددو  العملددوي  
ملددذا ظصدد  غايددة أ هددذا ااخعيددار املندداهجي لعددرض  ددث  ،عجدداج علددف ا صددم  ددا قلنددا أ معددرض ااح

 لدا إظ دار مدا يىدول اا د  عشدرية أ أمدر الغيبدة جإدا  دض معند  بيدا  هدذه األمدور ظبد   "الغيبة ملا قدال  
 .1مل من ري ، معصبية باطلة أ مىابلة احل "

   علددددف عواهندددد  أ املىددددا . نوتدددد   أ  يىرددددة الشدددديخ ميددددثم املنيىيددددة نعلدددد  ا يلىددددي ال دددد م  ما غددددر 
للجنبددة  ،للجإددا هنددا بىيدد  ا ملددية احدد ا  عددل املر دد ،   ددا لددو  اظدد  ا ملددية أ املىددا  مرادنددة للبسدداطة

 ،حيددث لددو متدد إم باجلإددا املر دد  ل ددا  قدد  ألىددف عددل  دداهلإم مسددعملية النرددر ،املعرمنددة أ هددذا الع ييدد 
ا ملىدا  الىيدن الدذ  قد  يشدع ا علدف اجلإدا املر د ، الدذ  يني دا يىماعع  جإلإم املر    دا يسدعوج  نراغ د

ا للجإدا البسدي  الدذ  ا ي درا كمدة عند  هو مل أقسا  العلم عن  لركمة مل الىو . نداعع  األمدر مملدارع  
العإدددام  أ البحدددث مال اخدددي أ طلددد  احلددد . مهدددذا مدددا   سدددره قريندددة السددديايف حين دددا اععددد  ا ظ دددار علدددف 

نيبدد م للندداظر أ     مددل بدداب العصددبية الباطلددة مىابددا احلدد ، حيددث الععصدد  للحدد  أمىل.ا ماميددة أ املىددا
مالثددداين جإلددد  أ  يبيددد  احل دددم ، أحددد مها جإلددد  بددداحل م الدددواقعي ؛حامدددا اجلإدددا املر ددد  يىدددن أ جإلددد 

 ا للجإددا األمل.ن ددادا  جإددا احل ددم الددواقعي نح  دد  بدد  سددي و   يبيى دد ،مهددذا  صدديا حاتددا .الددواقعي
ددد ، مددل جإدددة مناسددبع  لدد مل هدددو علددمنالثدداين  ،ا مقيددن بددد أل  اجلاهدددا أ هددذه احلالددة طبددد  مددا حسددب  عل  

ل ند   أ  يبيىد  لد   العدا  عند   يبيد  معلومد . ونإو مبن لدة العلدم عند ه، مهد ،حيث لو   يىين ملا ح م
محصددا  ،امددل جإددة الواقددن هددو جإددا أ جإددا.  ل قيددن باسددعحىايف لدداص للىعددا م ددا  أ الواقددن ظبي دد

ا عىداب علدف هدذا  ،العجر    ا هو مبحوث أ باب الىين مل األتول؛ نعلف رأ  سليا  األتدولي 
 ،ا  وقد  عدل إتد ار احل دم م دا  أ مىدا  ال أدريدة بسديي  هذا با  انة إىل أ  مل جإا جإ    العجر .

  الىبدول علدف نوق  جإل  بامليلوب الواقعي ماسعو  احل م أ الوسد  حيدث ا مدل مدرجو عل دي ليدر 
مهدو  ،الن أ مالع س يصو. نحس  هذا العوجي  ق  ي إم أ  ا ملية ق    و  إلدارمب إىل منعإدف اجلإدا

 ند  يعىدا حينادذ  أ  ي دو  تداح  اجلإدا ا دض أ املىدا  هدو تداح  ،اجلإا املر   مل  ا اجلإداض
ا حدل ي دو  ا أمدر   بسديي  ا جإد   إا أظنا ظرد كلا بأظد  ا ين در اجلاهد .جإا بسي  بلحاض الن عة املذ ورمب

ا مبىيوعد  . ناألمل مهو املعع       إ   دا  قاطع د ر جاد قاطن أم من ر عابث مسعإ   منأح  ظوع 
مالثدداين  ميلحدد  بدد  املشددعب  حيددث الىدداطن علددف جإددا مر دد  ا يىيددن إا عددل لددبإة. ،ا نيدد  احلدد   لدد را ي دد

 بددا هدو معيدد  مددل أدر  أ  كلدا اددال  للحدد . ،ىدد  من در معاظدد  مسدعإ  ا يلع دد  إىل قيعدد  عند  الع
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جإلد  باجلإدا املر د  مخدرج  نيلحد  حينادذ   ،ا إا إكا قيدن لشدبإة مدا بسديي  معلي  ن    م اجلاهدا جإد   
مأمدددا تددداح   ا نإدددو ملدددو  أ  راخيددد   اسددد  علدددف عنددداده.ا عابث دددأم ي دددو  مسدددعإ   ، ا عدددل مىامنددداص دددختص  

مأحسدد  أ  كلددا مددراد . ل جإلدد  البسددي  إىل اجلإددا املر دد أ  خيددرج مدد اجلإددا البسددي  نإددو ا   ددم إا
ا برأيد  نلدو  دا  اجلاهدا قاطع د"، معصبية باطلة مىابا احلد "بىرينة قول    ،الشيخ ميثم مليس اجلإا املر  

مددر ماحلدد  أ  مددا يرإددر مددل سددأ املندداظرمب أ هددذا األ ا نيدد  احلدد  ملددا  ددا  معددي ملعا بعدد  بالعصددبية الباطلددة.را ي دد
 ، ملشددد مب البعددداد مرندددض  ددداصدددم باملددد عف معددد   اسعاناسددد  بامليع ددد  أ  مددد ار ااحعجددداج حدددول جإدددا ا 

ندددا  الع ددد مب أ جإدددااض ا صدددم مدددل ظدددوخ  ،ندددا   دددا  مددد ارها بددد  جإدددا مر ددد  مجإدددا بسدددي ، الوتددال
ني دددو  لددديانا قددد  ألدددغا كمدددة ا صدددم بعصدددعي  اجلإددد  أ معرندددة الخدددر قبدددا أ  يدددرم  هجدددا ه؛  ،البسدددي 

 دددادا  أمدددا  اجلإددد  من محدددة نددد  مسدددا ة مدددن ال اخدددي إ   دددا  مدددل ر دددار ال اخدددي حصدددول  دددرر  بدددأ ا ن
ندال ا   دا طدر   مهذه أحسدبإا مى مدة  درمرية أ مسدألة العىدارب بد  املاعل د  مدل هدذه األمدة.  ع ا.

معرنددة معبادلددة   يددا عددل العىددا اجلإددا  ،الخددر هددو مىعملددف الععددار  امليلددوب بددأ  هعإدد  مسددع  أ معرنددة
م لددا غايددة ا سدد   أ  ميحددو مددل عرتدددا نا   النرددر  ممعددرم  معبددادل ي يددا عددل الىلدد  اجلإددا الع لددي.

 مبععبأ رخر اجلإا ماجلاهلية.، النرر  مالع لي، ااجلإل  مع  
م يدد  ظإددر لدد    ايعإددا أ إلدد ا  مددل أظ ددر علددف ا ماميددة  ،ا يدد  عدداجل لدديانا   لددا املىامدداض إك  

 اا   عشرية أ مسألة الغيبة؟
 

 في ذكر أسباب الغيبة
 

رغدم الدعإارهم  ملدر  ،   أب ا مامية احل يث عدل الععليدا أ مىدا  األح دا  الشدرعية مالسدنل الع وينيدة
الععليدددا مالىيددداو أ األح دددا  الشدددرعية، حيدددث مدددا مدددنعإم مدددل كلدددا إا اجعنددداب الرندددو  غدددأ املععددد مب أ 

ا، نلم يعسا وا أ اععبدار املنداع مجريدا  العع   باألح ا  إىل املو وعاض اجل ي مب ال.   ه ما  ا ح    
و  الىيدداو األتددوا ممددا ا يبعدد  امل لدد  املعددد  نوجدد ما أ األتددول مالىواعدد  مددا يغدد  عددل ظندد-الىيدداو 

م ددذا أ  ،-ا عددل أمددارمب لسددابا  الدد ي أم أتددا اخعصاتدد  إظشددا  الوظي ددة الع ليددةبا يدداب الشددرعي  ثددأ  
املسا ا الع وينية ال اخلة أ حايف الغي  املسعور إا ما  ا  منصو  العلة أ دا  مدل سدنخ  العشدريعياض 

ا  أ را عددة الشدديخ ابددل بابويد  الى ددي أ علددا الشددرا ن الدد.  ملدد ن  ال ثددأ مقصدداراه مددا جدد ،الع وينيداض أم
مدل ك ددر العلددا أ اددال الع دويل  العلددا مددل خلدد  أمدور لددل، حيددث  ددا  أجد ر أ  يسدد ف علددا الشددرا ن 

يف ا مدل ك در العلدا. ملىد   يدر  مهو   دا عل د   أ يد  علدف مدا جدا  منصوت د ،ل ا  أعم مأبلم ،ماأل وا 
ا إىل ظصدو    داد  شد   مجيعإدا إىل ك ر العلدة مرا  غيبدة ا مدا  إسدعناد   ال للأ  عاب الشيخ الص ميف 

ما لددا أ  ، أ علددة ا ددو  مددل الىعددا. مهددو مىعملددف النىددا الددذ  بددي عليدد  لدديانا البحددراين   ددا سددنر 
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 ا ددو  مددل الىعددا أ املىددا  لدديس مددل جددنس ا ددو  املععددار  عليدد  عندد  ع ددو   ا لدد ، بدد انن احلددر  أم
ا  مىاربعإددا  نسدديب  الملددع  الشاصددي ممددا لدداب . ن ثددا هددذه األحاسدديس الدد. يشدد   نيإددا بنددو رد  يععدد   

نلدديس خددو   يدد   اددو  ع ددرم أ العىدد ير العدداد   . سدد  مىامدداض األلدداا  مم دداظعإم ااععباريددة
، امالملدع  باععبدار حالد  أ العشد ي للاو   احساو ل  أ ثر مل سب  مل  أ ثر مل مر بة أ الش مب

أل  عددد   العحىيددد  أ  أ  ظدددوخ مدددل أظدددواخ ا دددو  يععلددد  خدددو  ا مدددا  بعددد  أ  سدددل نا بأظددد  معصدددو  أ 
مبحددث ا مامددة  ددرمرمب، هددو واندد  مرنددوض. ندد  هددو  أ حىدد   ددرمب ا ددو  الدد.  ددا دمانددن ظالدداة مددل 

 أ  يىدددال أظددد  خدددو  مدددل جدددنس  دددع  الشددداص مظىدددص أ أحاسيسددد  بين دددا هدددو ا ظسدددا  ال امدددا، إا  
ا ي قد  قدال ر   د  مدل الىدو  نارج منإدا خا   د}حين ا أخ  الىرر  عن    علي  الس  ،و  موسف  خ

. م ددذا منشددأ ا ددو  مغايا دد ؛ ن ددا  سددب  ،ن ىعملددف العناسدد  الوقددو  عندد  مددل خيددا   ددل .1{الرددامل 
النددوعي؛ ا بددا هددو مددل جددنس ا ددو  ا لاصددي  ي ددو  خددو  ا مددا  لدديس خون ددملددذا مبنددا  علددف مددا سددل ، 

حيددث لددو حدد ث كلددا ا اددو اف لسدداخ   ،ا ددو  مددل الىعددا الددذ  يددعد  إىل خلددو األرض مددل ا مددا 
حيدددث هدددو خدددو  علدددف  ،ا علدددف عصددد ع  ممىامددد األرض   دددا أ الرمايددداض، ني دددو  خدددو  ا مدددا  لددداه   

مدل إ  اف يعصد ا }الرسالة معلف األمة؛ مإا نإدو مد ر  أظد  مشد ول أ مدل عصد إم اف، ممصد ايف  
 يد  أدمار الرسدالة ما مامدة.، حيث ليس أ املىا  ما يع د  علدف املدوض ااخ امدي، الدذ   ععيدا ن2{الناو

ممددل  ددة ظدد ر  مغدد   أظدد  ا بدد  لدد  مددل غيبددة. أ هددذا الملددو  ظسددعيين نإددم األسددباب الدد. جعلدد  لدديانا 
لوجدددود أخبدددار  ثدددأمب  ،مىلميدددثم البحدددراين يىددديم دليلددد  علدددف أسدددباب غيبدددة ا مدددا  علدددف ا دددو  أ املر بدددة األ

ا أ جاظددد  هدددذا ا دددو    دددا سدددنر   شددد   أ ك دددر  لدددا العلدددة دم  أ  نعدددا احل  دددة مرا  الغيبدددة  لإددد
مبنا هدددا عليددد  أ  ، ها بددداملنىولأ   ىي ددد ؛أ كلدددا إلدددارمب إىل مدددا  ع نددداه أ حددد  اليريىدددة امليث يدددة، 3احى دددا

 .احلج اجع لية 
لدذا ن دي  ،علف الغيبة معصدا علدف  دو ظسدىي مدن  دث ا مامدةي ر  ليانا البحراين أ  اسع ال  

حيددث  ،ح يثد  عدل سدب  الغيبدة يرجدن الىدارإ إىل مدا سددب  مدل  ثد  حدول ا مامدة ممجدوب عصد ة ا مدا 
 هنا  ك ر سب  اظبساع ي  ا ما  املر   مل    ة أج ا  

 .ما ه  مل اف مهو إهاده مإ  ال  أ كا   -1
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ل أبدا  مل  لا األخبار علف سبيا املثال ا احلصر، ما رماه تاح  علا الشرا ن أ بداب علدة الغيبدة، عدل أ  عبد  اف ال قدي عدل   د  بدل ع دأ عد 3
 ".‘خيا  الىعا’، نىيا ل  م  يا رسول اف، قال  ‘ا ب  للغ   مل غيبة’  تلف اف علي  مرل  مسل مقال رسول اف "مغأه عل أ  عب  اف قال  

 أ  هدر  نيدد  سدنل األظبيددا  أ إ  اف عد  مجددا أ  إا  "، نىلدد  م  كلدا يدا بددل رسدول اف، قددال  "إ  للىدا م منددا غيبدة ييددول أمد ها"معدل عبد  اف قددال  
 .(قم ، عبة ال امر النالر م)، 343  حةصال ،علل الشرائعالشيخ الص ميف، ، "يا س ير مل اسعي ا  م د غيباوم غيباوم مأظ  ا ب  ل 
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 .ا  ظ س  مهو الىيا  بأعبا  ا مامةما ه  علف ا م -2
 ما ه  علف ا ل  مهو ااظىياد لإما  ممساع    أ  ن يذ أمامر اف  عاىل مالىيا  ما. -3
 

ددد اجي حدددول مجدددوب عصددد ة ا مدددا  مدددل بددداب الليددد . م دددا  قددد   مقددد  جدددا  كلدددا أ سددديايف حج 
حيدث لدو  بدد  الليد  امل عددو  علدف اف ل علدد ،  ،اسدععرض اسعشد ال ا صددم حدول ظ عددة الليد  املددذ ورمب

ا مع  ندددا مدددل ال غيددد  حيدددث يعلدددم  دددرمرمب أ  املىصدددود لدددو حصدددا  دددا  ظددداهر  ، ا""ملدددو نعلددد   ل دددا  ظددداهر  
ندد   ىددو  املن عددة مددن خ ا دد  عددل ا لدد . أ هددذا السدديايف إك  جددا  ك ددر الشدديخ أ املىددا  األمل  مال هيدد .

 ،معلدف أسداو املاهيدة املر بدة رد الشديخ ميدثم علدف اسعشد ال ا صدم، سباب املر بة اظبساع يد  ا مدا ل 
حيث قوا  املاهية املر بدة بأج ا إدا. ن دل   يعحىد  جد   منإدا مهدو مدا مجد  أ حد  ا لد  علدف العىسديم 
املددددذ ور، مإ   ىدددد  مددددا أ حىدددد   عدددداىل أ إهدددداده مإ  الدددد  ممددددا أ حدددد  ا مددددا  ظ سدددد  مددددل قيامدددد  بعدددد   

نىدد  ظإددر مددل كلددا أ   ،1ا ما نعددا ظددانن م يدد  ع دد   و  أ  معددي للرإددور  ددرمر  ظرددر  لددل ي دد ،ا مامددة
ة ممدن كلدا ي د ض الشديخ ميدثم عد    دو  ا دو  عل د سب  غيبة ا ما  هو قدومب الردامل  ما دو  مدنإم.

أ مهدذا لع در  مدا أ بعد   لدن عليإدا.ن  مينن كلا مل الىول بوجود مصلحة خانية مل غيبعد  ا يي   ،لغيبع 
بعد  أ  سدل نا بأظد   -2"م  ه  علينا ك ر السب "-حيث أ ب  ع   مجوب ك ر السب   ،قواع  املرا 
ا لديس ما يع  أ  غيبع   اظ  عدل طاعدة ا معصدية.  ا أ د  هندا  علدف أ  كلدا السدب  قيع د ،املعصو 

ا صدددر  .ملعصددديةا نددد  يصددد ر عنددد  كلدددا مدددل اف ملناقملدددع  لغدددرض الع ليددد  ما مدددل ا مدددا  ل وظددد  معصدددوم  
السدددب  أ األمدددة ما دددو  معددد   الع  ددد ، نددد  إمث أ كلدددا مإ   ر ددد  عليددد   عييدددا احلددد مد ماألح دددا  

ممدن اخدع ل لدرع  ،عليإم. ن ا علف اف مما علف ا ما  هو ج   مل السب  املر   اظبساع يد  ا مدا 
ممدن  ىىد   ،اجلد   مدل العلدة املر بدةنليس  الغيبة ماجبة إا من غياب هذا  ،ا يعحى  اظبساع الي  ،ماح 

مالرإور ماج  عند  عد   سدب   .مار  اخ ما مينن الع    أتبو األتا أ الوجوب هو الرإور ا الغيبة
نا طناب أ ك ر األسباب محصرها أ األمة مبيدا  سدأا  الليد  مدن غيبعد  هدو دندن لشدبإة مدا  ،3الغيبة

ا أ  يددرد بعدد  الشدديخ ميددثم البحددراين مددل عدداد إليإددا  معجب دد، مددا خصددو  ا ماميددة أ حجاجدداوم نعددي يعددذرخ
  علدددف كلدددا مدددا أمرده الع عدددا اين أ لدددرص املىاتددد  ظدددذ ر مثددداا   ،دممندددا بندددا  علدددف مدددا رت دنعددد  مدددل اعددد اض

ما  ،ا مددل األعدد ا " ع دد  ا ماميددة مددل الشدديعة أ    دد  بددل احلسددل العسدد ر  اخع ددف عددل الندداو خون دد
 ،األظدد  ادعددا  أمددر مسددعبع  جدد    ،مأظ ددر كلددا سددا ر ال ددريف، وص ملى ددا  ما ملددراسددعحالة أ طددول ع ددره  ندد

                                                 

ض بنرا رهدا العبد  ا  س  امل  ل املعاص معلف قاع مب امليسور العامة، أ لعم  خاتة   ا بأدمار   عجا اف نرج  الشري هذا دم  أ  ظنسف أ  ل   1 
أ اظعردار الن دن األ د   الشدري  ا اف نرجد عجد معلدف كلدا النحدو حدال احلجدة ا،ا لاصدي  ، نإي ظانعدة ظ ع د-ماملإ   هو خملر األمة-الصاحل ا ملر 

 ."مبىية اف خأ ل م"    عر فمالنوعي، ملوا كلا ملا قال  عاىل  أ ي  ملا ينيو  علي  ااظعرار مل لعم 
 .190 حة صال ،2 بعةيال (،م عبة رية اف العر ف املرعشي النج ي)،  ىي  السي  أمح  احلسي  قواعد المرام في علم الكالم 2 
 .191  حةصال ،املص ر ظ س  3 
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مأل  بعثددد  مدددن هدددذا  ،امأل  اخع دددا  إمدددا  هدددذا الىددد ر مدددل األظدددا   يدددث ا يدددذ ر منددد  إا ا سدددم بعيددد  جددد   
عيسدددف يىعددد    إ   ’ن دددا قيدددا أم ن دددا يىدددال    ،املدددو سدددلم ن دددا  ينبغدددي أ  ي دددو  ظددداهر   ،ااخع دددا  عبدددث

مهو اع اض معدأخر ر بدة عدل ردمد  .1"‘ن  ينبغي أ  يعول علي  ،باملإ   أم بالع س لي  ا مسعن  ل 
ممثلددد  نعدددا ابدددل  ي يدددة أ  مدندددوخ الشددديخ ميدددثم مإ   دددا  مرمد الشددديخ مسدددعود الع عدددا اين أ الىدددر  الثدددامل.

مقددد   ددا  هدددذا  ،يل ميإدددر احلل ددمنإدداج السددنة حيدددث جددا  رده علدددف مددا  ملددد ن  منإدداج ال رامددة للشددديخ ابدد
ا  دا  خدأ    ،ا أ بعدض مصداحل الد يل مالد ظيا"مأ  مدل ندرض إمام د نيىدول  ،األخأ مل   مذمب ليانا ميدثم

م  دددا يرإددددر أ  هدددذه ااسعشددد ااض معال دددة عددددل  .2 دددل ا ينع دددن بددد  أ لدددي  مددددل مصددداحل ا ماميدددة "
مهدددي اسعشددد ااض ا  معى مدددة أ ال مدددا . اع ا ددداض الشددديخ ميدددثم البحدددراين رغدددم أ  هدددذه األخدددأمب  هدددي 

ممن أ  مثدا هدذه ااع ا داض ،  أخذ بع  ااععبار ظ عة السب  املر   مسريا  اللي  حل أ نا  الغيبة
أدمار ا يسدعإا  مدا مقد  خلد ها الدذ ر احل ديم   ،ا  ص   أما  مناكج أخر   الد مر الدذ  قدا  بد  ا ملدر

نداللي  ا ينىيدن مهدو  دذلا  ،م  ا قلنا علف من  قاع مب امليسور العامة ،الكهف  ا نصل  أ سورمب 
أ حدد مد مددا جددرض بدد  أسددباب  ممددا  ن ددا هدو مددل اف بددايف   ،ألظد  ا ينىيددن حددل مددن اخددع ل السددب  املر دد 

هو مل ا مدا  ي علد   سد  قاعد مب امليسدور، ممدا هدو مدل األمدة مدل مدا ار  دن خدرج األمدر مدل قيد  امليسدور 
ملددذا  ا.ن دا  الرإددور ماجب دد ،مظإددر أمددر اف ،  اليدد  ماألخددذ بداحل م الددواقعي مالدد عومب ل مددر ا  ديإىل بسد

يسععرض الشيخ البحراين لبإة املع    الذيل  سا لوا  ملاكا ا يرإر ألع ا   مإ  اظعإدف بد  الرإدور إىل 
مقد   ، إم دا  بسد  اليد  نيوجد ا حدل  د مملدا ا ي دو  معد مم   ر.ا هو األمر بالنسبة ألظبيدا   ثدالىعا   

ا  ا أسس علي  الىول أمل مرمب أ مسألة ك در السدب  مدل الغيبدة، مهدو رد الشيخ ميثم هذه الشبإة اظي ق  
بددا الرإددور  ، دد  لدديس   لي دداأدر نددا بالملددرمرمب أ  ظإددوره ألع ا ،أظنددا مبددا أظنددا اظعإينددا مسددل نا بعصدد ة ا مددا 
أم   دا يعد  الشديخ ميدثم  دوا  ظإدوره  ،ا ين ي ظإوره ا دا علف خ   الع لي . مع   ظإوره العا  

ا علددف نيبدد م أ  لددبإة ا صددم أبددم جعلددوا الليدد  قصددر   ألمليا دد ، إك  صددا بددذلا الليدد   ددم أ غيبعدد .
اليعدد  مليسدد  الغيبددة أ حىيىددة األمددر سددو  خ ددا  أمددره مددن اسددع رار نع، لرإددور مسددامقوا بدد  الغيبددة مالعدد  ا

 ،ا   دا يعومهدو علدف أ  أمدر املإد   الدذ  خ دي أمدره عدل األظردار لديس أمدر  . اص املىد مرملي    سد  املعد
مصددادي   نيىدد   مددل ،ا غددأ هددذال ددل الشدديخ ميددثم يددذ ر لدديا   نإددو بىيددة اف. ،معردديم ،بددا هددو أمددر جلددا

 ،إك ا يأمل أح هم إكا هم ب عدا املعصدية أ  يرإدر ا مدا  عليد  نيوقدن بد  احلد  ؛اللي  أ الغيبة مسرياظ 
 ،يدد  أمددر ي يدد  ميملددع   سدد  ااقعملددا نإددو  أ يدد  علددف أ  الل .3مهددذا الىدد ر  ددا  أ بدداب الليدد 

م  . أل  بد  يعيسدر اليريد  إىل الياعدة   دا ا خي دف ،ل ل لو  ىد  مند  هدذا اليسدأ لوجد  أ حىد   عداىل

                                                 

 .313الص حة  ،1 بعةيال (،1989)منشوراض الشري  الر ي،  5  اجل شرح المقاصدالع عا اين،  1 
 .384الص حة ، 1 بعةيال ه(، 1419، دراساض أ منإاج السنة) يارا     عا الميالنيمنهاج السنة  نقاًل ابل  ي ية،  2 
 .191  حةصال، قواعد المرام 3 
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 ،بدا إ  مدا بد ا مدل أمدر ا ملدر   دا حد  نا الىدرر  ،ا علدف ااسدعيعابشديخ ميدثم هندا مبدا هدو مععدذر  يأض ال
. ينة ماسددعاراج  لل نددر مقعلدد  لددن س ارقدد  للسدد   ،ا أ الردداهرأظدد  أقددا  احلدد  م صددر  بددأ ثر  ددا يددعم أحياظ دد

الغيبدددة ل نددد  لددديس  دددذلا أ   أ املىدددا  بددد  الغيبدددة مالعددد  ، ندددأ  أ  الليددد   ابددد  أ نالشددديخ ميدددثم ميي ددد
مهددو أ  املدد ار أ املسددألة هددو الليدد  ملدديس الغيبددة،  ،ةمهددو بددذلا ي ددو  قدد  أرسددف قاعدد مب أساسددي   العدد  .

ل ددل مددن مجددود الليدد  مبىا دد  مددن الغيبددة   ددو  الغيبددة  ،نالغيبددة عددارض مددل ار  ددن السددب  مجدد  الرإددور
جد  الغيبدة هدو الليد  ممدا أم  ،و الليد ن ا أمج  الرإور ه، مى مة علف الع   مأظ ن مل باب اللي 

 أيملا.
 

 في ذكر إمكان بقاء المزاج اإلنساني
 
ييريف قملدية أساسدية  ععلد  بام دا   ،النجا أ املىا  الثاين مل  ث الشيخ ميثم ملسألة الغيبة مل  عاب  

وخ ظ سدد  خددأ مإىل أ  الوقدد ،مقدد  اسددعن  إىل قاعدد مب ا م ددا  بىددا  املدد اج ا ظسدداين ملدد مب أطددول مددل املععدداد.
  ،م ا  ا ب  مل أ  ظعأمدا قي دة هدذا ااسدع ال خدارج حد مد املنيد  الصدور  ظ سد  دليا علف ا م ا .

ة اليددو ، مددل أ  السددعال حددول ملدداكا يبىددف ا ظسددا  ندد مب حيددث أم ددل  ع يدد ه مبددا يثبعدد  العلددم أ العملددوية احلي دد
احلددد يث مدددل السدددعال  ملددداكا ميدددوض ا ظسدددا ؟ طويلدددة علدددف قيددد  احليدددامب ا يسدددع عي الغرابدددة مبىددداييس العلدددم 

مأ  الشددياوخة ماملددرض ماملددوض مبدد لو ا البيولددوجي هددي  ،د ب ددا مسددا ا ااسددع رارية ماملناعددةنا ظسددا  مدد م  
 أ ظرددر البيولوجيددا أ  متعدد  حيددامب ا ظسددا  إىل رمدداد عددوارض علددف   ددال العملددوية احليددة، نلدديس مسددعحي   

الدذ  عداش قبدا قدرم     صددا البشدرية إىل  ىيد   ورودا أ ادال علددم  طويلدة. ل دل بالنسدبة لشديانا ميددثم
ا ا ه  غرابة أ العأ ي  علدف عل يدة هدذا الملدرب مدل الغيبدة خت ي  د ،األحيا  مما يعمل ها مل علو  أخر 

قي ددة هددذا ااسددععراض ألمثلددة حيددة يعدد   هددذا  ا أ عددا  ا م ددا .ا   ن ددليجعلدد  أمددر   ،مددل سدداحريع  مغرابعدد 
 أ  عددداب م دددا  مالدددذ  مجددد ظا لددد  ظردددا ر ني دددا تدددن   أعددد   ا ماميدددة   دددا نعدددا الشددديخ اليوسدددي مدددث   ا 

الدذ  يريد  البلدوا مبسدألة الغيبدة إىل درجدة مدل الع إديم ا هدا  امل  دل  احلج داجإمنا هدو  درب مدل  ،الغيبة
علددف  ض امل  نددة بنددا   الددذ  خيددرج املو ددوخ مددل حددايف الغيبيدداض البعيدد مب عددل احلددس إىل حددايف عددا  الواقعيددا

ه ددذا يرقددف البحددث أ إم ددا  بىددا  املدد اج عندد  لدديانا ميددثم إىل  قاعدد مب الوقددوخ خددأ دليددا علددف ا م ددا .
 مي ل علف  بوض ا م ا   وا ر الوقوخ"." أم   ا قال  ،مصا  الملرمر  أ ااععىاد

 
 في ذكر ثبوت البقاء في أمزجة مشهور 
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مكلددا أ سدديايف  بدداض إم ددا  بىددا  املدد اج ا ظسدداين.أدلددة مل وسددة أ إ يسددعن  الشدديخ ميددثم البحددراين علددف 
نداكا أم دل  بدوض بىدا   الن مل مب إو  الغيبة إىل ح مد امل ار  الواقعية املل وسة الىريبة مدل احلدس ما يدال.

بعض األم جة  ل عاتدرهم أم عاتدرهم مدل يو د  أ رمايعد  أم مدا يعاتدر النداو مدل  لدا النردا ر أ  دا 
هددذا مددا ي إددم مددل إيددراد الشدديخ لشددواه  حيددة  نددا   بو دد  أ ال  ددا هددو مددل بدداب األملويددة الىيعيددة. ،جيددا

مهددي أمثلدددة   ثددأ مي ددل الوقددو  عليإدددا ني ددا ك ددره اليوسدددي أ   ،  مددل    ا ددةألاددا   بدد   ع أهددا أل ي ددد
أم املسدعوغر ع در ، ميدةسنة معاتر بعض خل دا  بد  أ 380ر ظرأ الربين ال  ار  الذ  ع    الغيبة عاب 

 ا مقال أ كلا لعر   320ر بل ربيعة بل  ع  بل سع  بل  ي   الذ  ع   
 

 مع رض مل بع  السن  ماينا  ملى  سا   مل احليامب مطو ا  
 ما ددض مل بع  املا  سنينا     ما ة أ   مل بع ها ما عا  ا

 يو  ي ر مليلة   نينا     ها ما بىي إا   ا ق  نا نا
 
 

هذا با  دانة إىل عد د مدل األادا  الد. ك رهدا الشديخ ميدثم مقد  أمردهدا الشديخ اليوسدي أ  عداب 
 ،ىدددا  مامعددد اد األم جدددة  ملددد د  إدددذهحيدددث يع ددد  الشددديخ ميدددثم علدددف  دددوا ر حصدددول ب ،مأ يددد  منإدددا الغيباااة

دد ،با  ددانة إىل  مددا جددا  أ قصددص األظبيددا  ظا ظددوص ا  سددي ر بعملددإم ألدد  سددنة إا مسدد  عام ددالددذيل ع  
  ك در أمثلدة  أندا  قيدا  ؛ا أ قواعد  املدرا مبدذلا اسدع ل أيمل د أ املىدا .  شداه     مهدو  دا    علي  السد  ،

علدف  -حاجف مدا ال ثدأ مدل أعد   ا ماميدة خصدومإم أ إ بداض إم دا  طدول املد اج ملد د طويلدة- إذه 
املىددا  يععلدد  بدد ليا األملويددة الىيعيددة   ددا   يدد  قرينددة احلددال،   أ   مددا مي نإددا مددل جلدد  الىيددن ماليىدد ، إا  

غددأ أ  األمددر مدد نوخ  ا أ ال  ددا.حيددث  بددوض بىددا  األم جددة عندد  عامددة ا لدد   ع دد  علددف إم ابددا قيع دد
باععبددار أ  الىددرر  مهددو أ املىددا  قيعددي الثبددوض ممددا جددا  نيدد  مددل إخبددار مقصددص عددل خصددو   ،هاهنددا

  ض ألظدددواخ مدددل الغيبددداض بعملدددإا  عل دددا  عدددر   دددا  أيمل دد  ،رددداهر مقيعدددي ال الدددةقصددص الغدددابريل داخدددا أ ال
بأمليا     ثب   م النبواض، با حصل  الغيباض محصا معإا بىا  األم جة ل د اض أ  ا نداض موتدونة 

ا  ددارع  ع ددر أهددا ال إدد  بىصددر العع ددأ،   لدد  أهددا ال إدد  الباسدد  كراعيدد  بالوسددي  لسددن  عدد د  
محل لو اقعصرظا علف مثال بىا  األم جة عن  بعض األظبيدا  ، ه    ي  األملوية الىيعيةنإي لوا أظ سإم.
ة للنبدددومب أ إم ددا  بىدددا  املددد اج، مدددا دا    يعحىددد  ندددذلا  دددو  إلدددارمب ليي ددة، حيدددث ا م خلي ددد ،املع ددريل

ما عجددا   مقوعدد  اددال  للعوا دد  إا أ  ي ددو  كلددا مددل بدداب ا عجددا . ا، بددا إ   العع ددأ أ حىإددم مجيع دد
ا خيددعص بددالنبومب مغأهددا أ  ،مددا عدد ا كلددا ،بددا ا عجددا  أ  ددا ،ر دد  دليددا إ دداأ علددف ا م ددا  علددف ظ

 .لعع أ ألها ال إ  م لبإم، نعأمامىامنا حيث  ب  ا
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ب ليا املع ريل مل عامدة ا لد  مهدو أ  قواعد المرامم ذا أ   النجا مق  اسع ل ليانا ميثم أ 
 .1{انلبددث ندديإم ألدد  سددنة إا مسدد  عام دد}  عليدد  السدد  ا مبددا مرد عددل خدد  ظددوص مأيمل دد ،ح ددم املععدداد

هندا  ع د  الشديخ ميدثم إىل رد ،  اتة مل طول حيامب ا ملر مإلياوا ب ليا ما ا  ى  علي  العامة ماأيمل  
أ  حدول مدا ال دريف بد   ،ا بعد  كلدانعدا السدعال   ن د ،ما اسعبع ه ا صم مل طول م مب الغيبدة إىل ظ عدة

 ،نإدد  أم ددل مثلدد  أ الواسددية ،ييددول ع ددر األظبيددا   ا ملددر مإليدداو مع ددر األلددىيا   السددامر  مالدد جال
 أ  أ األمليا ؟

ا   دا لدو   رمي إىل جعا ااععىاد مبد مب بىدا  األم جدة سدا غ   ،ة ال. ساقإا الشيخ ميثمإ  لسا  األدل  
مددل خدد ل  ددواا األدلددة علددف مقددوخ املدد د  ،األكهددا نالىصدد  منإددا ظدد خ ال هشددة مددل   ددا  مددل قبيددا املععدداد.

"إ  مددل ظرددر أ أخبددار املع ددريل   مهددذا يرإددر مددل   مدد  اليددوىل أ حيددامب املع ددريل مددل العددوا  أم ا ددوا .
ملعلد  مدل اليريد  أ  ظدذ ر  ل دة للسدي  ابدل طداممو   داد  .2مسأهم علم أ  مى ار ع دره مأ يد  مععداد"

"لدو   قد  و سدر ه ا، حيث يىولا مسعساغ  ا ااععىاد أ طول األع ار أمر    و  لارحة  ذا الوج  مل جع
نداكا  ،حملر رجا مقال أظدا أمشدي علدف املدا  ببغد اد ناظد  هع دن ملشداه    لعدا مدل يىد ر علدف كلدا مدنإم

ا أظددا أمشددي علددف املددا  م عجدد  مشددف علددف املددا  م عجدد  الندداو مندد  نجددا  رخددر قبددا أ  يع رقددوا مقددال أيمل دد
نددا  الععجدد  مندد  ي ددو  أقددا مددل ا أظددا أمشددي علددف املددا  نجددا  رخددر قبددا أ  يع رقددوا مقددال  أيمل ددالندداو مندد  

ن شف علف املا  نا  بعض احلا ريل رمبا يع رقو  ميىدا  عجدبإم. نداكا جدا   الدث مقدال  أظدا أمشدي  كلا
ا  جدا  رابدن . ندمشف علف املا  سى  الععج  مدل كلدا. ناكا رمبا ا يى  للنرر إلي  إا قلياعلف املا  ن

عجدا مهدذه حالدة املإد    ،ىدف أحد  ينردر إليد . ما  عجد  مند ا علف املا  نرمبدا ا يبمك ر أظ  ميشي أيمل  
مرميدعم أ  ا ملدر  ،ألظ م رميعم أ  إدريس حي موجود أ الس ا  مندذ  ماظد  إىل ال  اف نرج  الشري ،

مرميدعم أ  عيسدف حدي موجدود أ السد ا   ،أم قبلد  إىل ال  عليد  السد  ،حي موجود  مندذ  مدا  موسدف 
نإذه    ة ظ ر مل البشر قد  طالد  أع دارهم  عجا اف نرج  الشري ،رض من املإ   مأظ  يرجن إىل األ

أسددومب  تددلف اف عليدد  مرلدد  مسددل م،مسددى  الععجدد  مددم مددل طددول أع ددارهم نإددا  ددا    دد  بددل عبدد  اف 
 .3"أ أمع  بيول ع ر ماح  مل كريع  ل بواح  منإم أ  ي و  مل ع    رية ف جا ج 

مل خ ل هذا املىين مل مناظرمب السي  ابل طاممو ظ ر  أ  إيراد لدواه  مدل عامدة ا لد  أم مدل 
ا للعا يددد  مددل ال هشددة مظددد خ الععجدد  مإا اظعىدددا إمندددا  ددا   اني دد ،خواتددإم   ددا جدددا  أ الددذ ر احل دديم

                                                 
 .14، الية ال نكبوتسورمب  1
 .191  حةصال، قواعد المرام 2 
  حةصد، ال1اليبعدة  (،1998،)بأمض  معسسة األعل دي  عا اإلمام المهد:: حقيقة  ا ييالكشف المحجة نقاًل   ،الشيخ  اظم جع ر املصباص 3 
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ندا  أم دل هندا ملدا   املىدا   ععلد  باسدعبعاد طدول الغيبدة.مدا دا  أ  الشدبإة أ ،الععج  إىل الشواه  ظ سإا
 با ا يساميف ما مقن. ،ا ا  مينن ا م ا نليس أ ي   ا صم سو  ظ راظ   ا مي ل هنا .

 
 في ذكر  أن المدعى إمامته هو هذا الم يا

 
يسدعن  الشديخ ميدثم علدف دليدا الععيد . نىد   بد  الدنص علدف هدذا ا مدا  ني دا  ،مأ هذا املىا  مهدو الرابدن

أ  عليدد  السدد   ا عددل سددل ، م ددا  مددل أمددر ا مددا  احلسددل العسدد ر  ة ا  دد  عشددرية خل  دد نىلدد  ا مامي دد
 دد  احل  ددة الدد ظيا بعدد  أ  أ  ددا اف عىلدد  معل   عليدد  السدد  أظإددره مظددص عليدد ، مقدد  غددادر ا مددا  احلسددل 

م  يىدد  عندد  األدلددة الددواردمب عندد   ،ة أ املىددا لىدد  ا ع ددف الشدديخ البحددراين بأدلددة ا مامي دد ا ا يدداب.منصدد
مهدذا مصد ايف ملدا سدب  مدل متد نا  العامة مبعض ال ار ال.  صلو قرا ل علف تحة املول  مت يف الغيبدة.

أظد    يوجد  بىدا  املدد اج   نا"ملدو سدل   حيددث خدعم بدالىول  ،يدة املعبعدة مدل قبدا الشديخ ميدثماحلج اجلليريىدة 
ممدددل  ،ماف  عددداىل قدددادر علدددف مجيدددن امل  دددل ،ا ظسددداين إىل احلددد  املدددذ ور إا أ  كلدددا مدددل األمدددور امل  ندددة

ي ددو  ااسددعن ار مااسددعبعاد مدذه  ال ددا أ  خددريف العدادمب أ حدد  األمليددا  مالصداحل  أمددر جددا   محينادذ 
 ."قبيحا

الددد ليا ال هددداين إ    يددد  بدددالغرض، ندددنحل أهدددا عىيددد مب نىددد  عددداد إىل م إدددو  ا عجدددا  ليع ددد  أ  
مدا دا  حصدا الد ليا النىلدي  ،مإميا ، نأم ل أ  ظعىبا كلا  ىبا املعج اض ال. هي عندوا  الىد رمب ا  يدة

 "مهدي  قواعاد المارما  العامدة قولد  أ  دعد   اسعشدإاده أ املىدا  مبدا أ مممدا يعد   رأيندا أ  علف كلا.
مسيورمب أ  عد  ال دار عدل األ  دة األطإدار مدل  -ب  األ  ة مل  راماض ممعج اض عر أ  أخبار ما ي-

أ  مددا  ،. أمددا مدا  ددا  مددل اليدريى  الددذيل سدل إ ا أ ااسددع ال علدف الععيدد 1رامإدا طالعإددا أ مرابدا"
  إمدا  مدل أ  أبند  احلسد تدلف اف عليد  مرلد  مسدل م،ا ملدا رم  عدل الرسدول  وا ر مل أخبار ا ماميدة مأيمل د

ميلدوب ا  ثدار ا لعد     اجاحلجدل ند  أ  ، دا     ،ابل ا ما  أخو ا ما  ابل أ  ة  سعة  اسعإم قا  إم
ا ابددل  ا العأ يدد  علددف ك ددر سددن ه الثابدد  عندد  العامددة م  يدد   ا سددي   اجاحلجددبددا ملىعملددف  ،  ايعدد  أ املىددا 

احلددد يث عدددل املعددد  يىعملدددي دندددن  دددا مدددا مدددل لدددأظ  أ  ا هعدددا ا مامدددة  صدددا إىل الثددداين  غدددأ أ    حنبدددا.
ا لواحد  ماحد  مددل مهدو مدا يسدع عي إ با  د ،ممند  دندن ررا  بعدض الشديعة الدذيل أظ درما بعددض األ  دة ،عشدر

أ   األ  ة. لذا ظععى  أ  هذا البحث  ا  لد ي  العلىدة ببحدث الغيبدة ممسدا لإا. مقد  حدامل الشديخ ميدثم 
مبدددا أ  ا أحددد   دددل ادعددد  اليوا ددد   ،إحددد امها ؛يعسدددس قاعددد مب للنىددداش  سدددع عي  ددد ث ظىددداع أساسدددية

حيدث مي نندا الىدول أ  الوجد  الدذ   ،اندا  مدا لديس مبعصدو  ا ي دو  إمام د ،األخر  غأ معصو  باا  دايف

                                                 

 .190  حةصالد املص ر ظ س ، 1 
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علددف إمامددة  م اظيإ ددا أ  ا مجددود لددنص هدد  بدد  ا مددا  مددل بدداب الليدد  هددو عصدد ع  ا اددرد األعل يددة.
أح   ل  ع   اليوا د  املدذ ورمب، م الثإدا ممبوجد  قاعد مب احلسدل مالىدبو العىليد  املع د  عليإدا مدل قبدا 

 ،حيث ا مد  خدرمج احلد  عدل األمدة .ا  من هذه اليوا   ملا اظىر    ثب  أ  احل  لو   ،الشيعة قاطبة
ا  انددة جاجيددة سددا غة مسددعوعب  لىدد  حدداج الشدديخ ميددثم البحددراين  ددا هددذه ال ددريف مدحددض م اع إددا بيددريف ح

ا بال ي يدددة إك مقدددن عنددد  عشدددرمب ادعدددا اض بددد   بال يسددداظية ممدددرمر   ،ا إياهدددا ماحددد مب ماحددد مبإلددد ااوم م نددد   
عدددد  إمامددددة أمحدددد  بددددل موسددددف مالناممسددددية مااااعيليددددة مالشدددد يية مال يحيددددة مامل يددددورمب ماليا  ددددة الدددد. اد  

دداجماألخددر  الدد. ادعدد  إمامددة   دد  بددل علددي مالدد. ادعدد  أ  احلسددل بددل علددي   مي . ددا   ا ظىلي دد احلج 
 ا كلددا بىولدد  حيددث ا ع ددف الشدديخ ميددثم بددذ ر األمثلددة العشددرمب دم  أ  يعيددريف إىل مددا عدد اها مدد ر   ،امعىلي دد

أ  هددذا . ماحلدد  1لبدداقو  ن  مإددم ظدداهر ال سدداد"مأمدا ا ،"نإدذا هددو ال دد   علددف اليوا دد  املشددإورمب مددنإم
ا أ  أ  ادعدا  م عدم حيث باض ما ح   ،  ا مامية ا    عشريةمهو ما مي   ،ليعي بامعيا -حجاج ليعي

نع و  بذلا ا    عشدرية محد ها الىدادرمب علدف الد ناخ عدل  ا يسعن  إىل دليا مبرها  لل  ىو  ل  قا  ة.
دددداجم نددددا ل مجيددددن خصددددومإا املندددداظريل ب ،عىا دددد ها بدددد ليا العىددددا مالنىددددا مىالددددة  لىدددد  رد   .2مال هددددا  احلج 

كلدا ألبدم بعدد  أ  رأما أ   د  بددل  ال يسداظية الد.  ع دد  ا مامدة   دد  بدل احلن يدة مظ عإددا ع دل دمظدد .
الرإددور حدل ا ختلددو   إمددا  غدأه مبأظدد  ا ميدوض إا بعد قملدوا بأظد  ا ،احلن يدة ا مدا  مأيملددا الىدا م املإدد  

مق  اسع لوا علف إمامع  بىول علف قول علي بل أ  طالد  ابدل احلن يدة  " أظد  ابد   األرض مل حجة.
  هدذا األخدأ تداح  رايدة   دا  دا  لي  السد  ،عوظ  تاح  راية علي بل أ  طال  ماسع لوا ب ، ا"حى  

"لددل  نىملددي   لف اف عليدد  مرلدد  مسددل متدد  معلددف  وظدد  املنعرددر بىولددلف اف عليدد  مرلدد  مسددل م، تددالرسددول 
 مل أها بي. اا  ااي م نيع   نيد. ماسدم أبيد  اسدم أ " علدف أ  مدل األيا  ماللياا حل يبعث اف رج   

 ".أظا عب  اف مأخو رسول اف" أاا  علي عب  اف  لىول  
 نا بأمور، منإا أظنا لدو سدل   ،مق  اسع ل الشيخ ميثم علف نساد هذه ال عو  ال. ررها غأ موجإة

مهدذا  إا أظ  ا ي ي  خصدو  ا مامدة. ،ا" تحيو مهو  ذلا ا يشا ني  أح بأ  خ  "أظ  اب  حى  
لذا محل  الشيخ ميثم علف معي الشدجاعة مطيد  املولد   ،ما و حيث العاصيص  عاج إىل قرينة مي انة

 علدف مدا  دا  مند  مدل بد   حسدل. ،  ابدل احلن يدةابند    د عليد  السد  ا مل علي بل أ  طالد   شجيع  

                                                 

 .207  حةصال، النجا  1 
ذا لددو أم ددل املسددل   أ  يرقددوا إىل أ  ا لدديس نيدد  نددريو حلامددا هددذا الددرأ  أم كا . محب ددقملددية حين ددا ي ددو  النىدداش عل ي ددا يوجدد  مددا ي سدد  أ الددود  2 

دداجيعدداجلوا خ ندداوم العىا  يددة ب لىدد  بدد أض ااععدد ال ماأللددعرية مبدداقي  ألم ددل أ  يعىدد موا بدد را إم مييورمهددا. االسددا م مددن ح دد  مبدد أ األخددومب، إك   احلج 
ا، ل نإدا سدرعا  مدا ظملدج  ما سدع  عد  طبىاودا مالدع  رأيإدا مقويد  حجعإدا، م دا كلدا مدرده إىل امل ارسددة   ميدة األخدر  معوا دعة جد   املدذاه  ال
دداج يدة..احلج اج دداجكلددا   ددا سددب  مك رظددا بددأ  طريدد   محدد ه يسددعيين أ  مي ددل املدد ارو ااسدد مية املاعل ددة علددف العيددور بصددناععإا ال  ميددة. احلج   احلج 

نإذا الع نيد  الصدادر مدل أمثدال الشديخ ميدثم هدو حجداجي   امل عوحة مال با ية. احلج اجمب أ مسأمب مب  لو ال ر  ي مل إعادمب ال ر  احلج اجم عوص، مهو مي ل 
 .مب  إرادمب العجريو احلج اجا  ب  مني   ، نشع  أال الر يىص    ني  الرأ  ا اسعاص
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لف تدملو  دا   دذلا مجد  أ   دا مدل محدا رايدة الرسدول  ،ن  ي  ي دلي    ،ا  وظ  تاح  راية أبي نأم  
ا  وظد  املإد   نلديس أ لسدا  مأم د. علدف إمامعد  ظدص   عليد  السد  راية ا ما  علي  أم اف علي  مرل  مسل م

هدددذا  ، بعلدددا األمتدددا  ما ي يددد  أ  املعددد  هدددو هدددذا الشددداصاف يبعدددث رجددد   ا ددد  مدددا يثبددد  سدددو  أ  
ظسد  لن سد  ناملىصدود مدل ا د  املدذ ور أظد   ،ا لعلدي بدل أ  طالد     ي دل عبد  اف إا دبا  انة إىل أظ  

صدار هذا دم  أ  ظنسف أ      بل احلن يدة   يد خ ا مامدة مقد  أظ در كلدا أمدا  أظ العبودية ف ليس إا.
يد  ال يسدداظية ظسددبة  يسددا  مهددو . مقدد  ا  عليدد  السدد   املاعدار الددذ  سددار أ طلدد  الثددأر لإمدا  احلسدد 

 اسم  لل اعار.
ة الدد.  ددر  أ  ا مامددة أ علددي ماحلسددل ماحلسدد  مث علددي بددل مرد الشدديخ ميددثم علددف مدد عف ال ي ي دد

ا لعل دد  ا ظرددر   يدد  بددل علددي إمام ددمقدد  رأما أ .  ي خددرج بالسددي  هددو مسددعح  لإمامددةاحلسدد  مث  ددا ندداط
مدا  بىد ر ،ةلرا   ا مامة هي غأ ما كهب  إلي  ال ي ي د ل ل الشيخ ميثم يذ ر بأ    م ه ه مأمره مجإاده.
عي كلدا إا أ  يددأ  ملدديس ألحد  أ  يد    ،ر دي اف عند ممهدا ا يثبعددا  أ حد   يد   ،هدي العصد ة مالدنص

ددماحلدد  أ    دد ببيددا . طددول مددل كلددا، نلددال  ع دد  ال ي يددة أ  لددرع ا مددا  خرمجدد  ا أة مددا يسددعح  حجاج 
 نث ة مل األ  ة األما ا الذيل اع ن  مم ال ي ية مدل محدا السدي  م    لد   سد  الردرم . ،بالسي 
  يرنن احلسد  السدي  ند مب الصدلو.م  يرنن السي  بع ها   ا   ،مان  علف الصلو علي  الس   ناحلسل
دا، م اظد  حيا د   هد   السدي  أيمل د علي  الس  احلس   ا   يرنن علي بلمأيمل   حدل  مب دا    ا مدعدا   ا معل  

مبد يل العابد يل ممدا  ، ثرمب السدجود مطولد   عإاسبب .مبذ  الث ناض للنعو  ال ،اي بالسجاد ل ثرمب سجوده
 لاب .

ليانا ميثم علف الناممسية أ باخ عبد  اف بدل ظداممو البصدر  الدذيل حصدرما ا مامدة أ جع در  مرد  
ا، محجددعإم خدد     ددا ملادد  جددور  الددذ  سدديعود لددي   األرض عدد ا    دد  ماععىدد ما أظدد  ا مددا  املنعرددربددل  

نددد  نددد  نددد  مدن"إ  مدددل جدددا  خيددد  م عددد  بأظددد  غسدددل  م     رماه عنبسدددة بدددل مصدددع  عدددل ا مدددا  جع دددر 
بددا إ  العلددم الملددرمر  مبددوض ا مددا  ا ي نعدد   ،مقدد  رأ  الشدديخ ميددثم أ  هددذا ا دد  ا ي  ددي قوه". صدد   

نددا    يصددو بيددا  ددا املدد عف مإ  تددو أم ددل  ما دد  قدد   ع ددا الصددحة مقدد  ا  ع لإددا. خدد  الواحدد .
 ا . سلي  العأميا مادا  يعارض العىا حيث ه   رجيو العىا علف النىا أ املى

الشددديخ ميدددثم علدددف دعدددو  ا ااعيليدددة الددد. حصدددرض ا مامدددة أ إااعيدددا الولددد  األ ددد  لإمدددا    مرد  
ا ألبددم  ع ددوا أ  مددل خددال إم أمجددن علددف أ   م اظي ددجع ددر بدد عو  عدد   جددوا  الددنص علددف غددأ األ دد  أما  

وا أظ سددإم بىبددول مىالددة نلددم يل مدد ،مل ددنإم رجعددوا مقددالوا بأظدد  بدد ا ف نيدد  ،ا مددا  ظددص علددف ابندد  إااعيددا
ميددرد الشدديخ ميددثم علددف هددذا الدد عم بددأ  الددنص علددف األ دد  ي ددو  مددن لددرع بىا دد  بعدد  الوالدد    املاددال .

ن مددل املنصددو  عليدد  أ  ي ددو  خلي ددة مددا دا   املعوق دد ي ددو   ددذبا   مميعنددن مددن ع مدد ، حيددث مقوعدد  حيناددذ  
م بدد  مددردمد مغددأ مسددل   ،الددنص قبددا البدد ا مأمددا  ع إددم أ  ا مجدداخ مقددن مددل املاددال  حددول مقددوخ  املا ددي.
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مأمدا حد يث البد ا  ند  ع قدة لد  با مامدة، بدا يععلدد   .جدود ملدل أمجدن مدل األتدحاب علدف كلداأل  ا م 
"إ  اف  عددد  الىعدددا علدددف ابددد  إااعيدددا مدددر      دددا جدددا  أ الرمايدددة   ،بالىعدددا الدددذ  تدددر  عدددل إااعيدددا

 أ إااعيا". ن ا ب ا ل  أ لي    ا ب ا ل  ،نسأل  ني 
ا معلددف الشدد يية الىددا ل  بامامددة   دد  بددل جع ددر مهددم أ بدداخ  ددو بددل أ  الشدد   حيددث رمما حدد   

يشدددبإ  نسددد   بدددااي نإدددذا الولددد   لددد  لدددا ملددد   إكا م  ’"اعددد  أ  يىدددول    عليددد  السددد  عددل أ  عبددد  اف 
 ".‘مي و  علف سنع  لف اف علي  مرل  مسل متيشبإ  ميشب  الرسول 

ممددن نددرض العسددليم ا هددو  الع ددا بدد  أ املىددا  ألظدد  مددل  ،يسددلم الشدديخ البحددراين بصددحة ا دد   
  يعوقد   ممن نرض العسليم ا يعد  إىل املدراد بالد ااض الدث ث  ميابىيدة م ملد نية مالع اميدة. ،الحاد

  املددذ ور   ي ددل  ل ننددا ظىددول لعلدد  أراد بامليابىيددة أ  ا دد ،الشدديخ ميددثم عندد  مىعملددف الدد ااض الددث ث
-نالشددب  محدد ه ا يععددد   أ ال الددة إىل ا مامددة بشدددرطيإا  ،ا لل الددة علددف متدددا  معندداه املو ددوخ لددد  اني دد

م   صدا ، ىيدة أ  يد ل الل د  علدف متدا  معنداهممىعملف ال الدة املياب مت اوا األخر . -العص ة مالنص
ند  ظعصدور ، حيدث   مهدا ندرخ لد مىل ،يثبد  بالبداقيمحيث   يثبد  كلدا بامليابىيدة نلدل . هذا أ املىا 

ماحلدال أ  ، ال دا ممدا هدو دال علدف ظ دس املعديما مدا هدو خدارج عدل املعدي إا بعصدور  اجل   أ العمل  
 !نعأما ،د الشيخ ميثم ا لارمب إلي نعا كلا ما أرا، هذا   يىن

خددرج بعدد  أبيدد    ددو    دد ب نسدديعارض كلددا ، نا مددذا حسدد  الشدديخ ميددثم البحددراينل ددل لددو سددل  
ا بددأمأ املددعمن  مهددو حسدد  املععددار  عليدد  عندد  مجإددور ا ماميددة أمددارمب علددف عدد   ا ا مامددة ممعسدد ي  مدد عي  

 اسعحىايف ا مامة مهو أمر من ر.
قدال ب سداد هدذه الد عو  أل  ا مجدود لدنص  ،ا علف ال يحية الىا لة بامامة عب  اف بل جع رمرد  
 ،الشدديخ ميدددثم الىددول بأ  يددة عبدد  اف بددل جع دددر مإمنددا بندددوا علددف األ  يددة. مقدد  رد   ،مددا  علددف ابندد مددل ا 
"مددا  ؛اا مددل حيددث أ  حدد يث ا مامددة أ األ دد  مرد مشددرمط  ه  اظي ددا علددف أ  األ  يددة  ااعيددا. مرد  مع دد   

عاهدة أ عبد  م ا مل كه  إىل إمامة موسف ابل جع ر قدالوا علدف  دو العدوا ر بوجدود      ل ب  عاهة".
"هدذا مدرج  بدأ"  مقول أبا عب  اف نيد   ،الواقعو  أ علي معث ا  ؛اف أ دين  ألظ  كه  مذه  املرجاة

 عددل أظدد    يع يدد  عددل العددوا  ما  ددا  تدداح  رمايددة أ هددذا نملدد    أمددا عل ددعم أظدد  مددل املرجاددة"."  مقولدد 
ل مددا عندد  ا ا الصددغأمب الدد.  عددرض عليدد  ملددا امددعح لإنعددا  ما  ددا  هيدد  أ املسدداحلدد ل ماحلددرا  ما أهدد   
 انية  شإ  علف ع   اسعحىاق   ا. نعلا مجوه  ، خرمج  مادعا   ا مامة

؛ نشددبإعإم أ كلددا دلددي   ال دداظم عليدد  السدد  امل يددورمب الددواق   علددف إمامددة موسددف  مبمأمددا دعددو 
 ندرد  ، "اا  اسدم ح يد مب احلد يف"  " مقول حا امللا أ بيعا ،بخ   محي مب بخ   "يا قول أ  عب  اف  األمىل

عدد   العسددليم بصددحة ا دد  ممددن  ،ا بددأ  املددراد بامللددا هنددا هددو ا مامددة علددف ا لدد ، م اظي ددالشدديخ ميددثم أما  
 .ي ي  معي الىا م با مامة بع ه نرض العسليم ا ي ي  املعي املذ ور با ق 
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علدف  دو  ا مدا  موسدف متدف با مامدة إليد  مبندا  علدف   بندا    ،مأما الىا لو  بامامة أمح  بل موسدف
بعد   العسدليم بصدحة الدنص علدف  ،  مردمد علديإم حسد  الشديخ البحدراينناظ  ا،  و  أبا جع ر  ا  تغأ  

. مأمددا عدددل  وظدد  تدددغأ السددل ن يددد  مددل النىلدددة املععدد يل مدددل ا ماميددةنلددم يدددره أحدد   ،أمحدد  بددل موسدددف أما  
   أ الىددرر  لددذلاندد  حجددف اف ا يعددارض بصددغر السددل مقدد  رأيدد  مثدداا  حيددث   ددال العىددا ع ،العبدداو

مر ينداه احل دم }م  1{ا  اف ر داين ال عداب مجعلد  ظبي دقال إين عبد ،ا ي  ظ لم مل  ا  أ  املإ  تبي  }
 .2ا{تبي  

بددنص هدذا األخددأ عليدد  نإددو  ،بعد  أ  احلسددل علددي بدل   دد  ،مأمدا الىددا لو  بامامددة   د  بددل علددي
 .نوجدد  أ  يددأ وا بدد  هددذا أما   ،أظدد  ا مجددود لل دد  يع دد  كلددا ؛بسددبب  ،مددردمد مددل قبددا الشدديخ البحددراين

 رأي  حجة أ  عي  ا ما .ا أبم اظىر وا م  يب  منإم مل يعع  بنىل  ما مل يعع  م اظي  
 دد  لددا لددو أظدد  مدداض ملدديس لدد  ملدد  نشددبإعإم أ ك ،أمددا الددذيل  ع ددوا أ  احلسددل بددل علددي   ميدد 

 دذلا ا ظسدلم   .ثم أ  مدوض ا مدا  معلدو  بالملدرمرمبحسد  الشديخ ميدمرد كلا  .ال ما  مل إما  معصو 
ا مدل بع   مجود الولد  بعد  أ  أ بد  لد  مجإدور مدل ا ماميدة الولد  مادوه ملاصدوه مظإدر  دم مرمما نا مل د

 .األخبار حول املولود
 ا منإا الشيعي حول ا ما  املع  يع   أمور  -الشيعي جاحلج ا ظىول إ  ا ا هذا 

ا  مأيمل دد ،أ  مرا   ددا هددذا ا دد   ا  ددايف علددف أمددور منإددا مجددوب ا مددا  مددن   صدديا أ املىددا  -1
 لي و  ا    لاصي ا ظوعي.، ض املنعرر مإ  أخيأ بعملإم املع  لإم يع   علف  بو 

مهذا ااخع   ليس ني  ما خي ش أ تد يف املإ ميدة مالغيبدة بدا هدو اخدع     صديلي ظدابن  -2
ل جإدة الععيد  حيث الن اخ حول قملدية  ابعدة ا خد   حو دا مد ،يع   علف ت يف الىملية ،عل لبإاض

 با مل جإة املع .
عاريددة عددل دليددا  ثوا بأدلددة ماهيددة     ددل ررا هددمحددل أملاددا الددذ   شددب   ،أ  املدد ار هددو الدد ليا -3

 مال ها . احلج اجا ما ملوخ ملني  نح  عليإم إ  راموا ال ليا أ  يأ وا ب  موجإ   ،ظىلي معىلي
 ىدددة  ددد  أ  يعصدد   الشددديخ ميدددثم ل دددا هدددذه ا دعدددا اض ا يعدد  أ  هدددذه اليوا ددد   لإدددا مع   -4

 ددا اادعددا اض أ  نعددا  ددا طا  ددة أ مواجإددة       ددا دعددو  مددل هددذه الدد عام بددا مددعد   ،ا  دد  عشددرية
العشدر املدذ ورمب. ملددو أظندا  أملنددا ا دا أدلددة اليوا د  األخددر  سدنج  أ  الدد ليا األقدو  هددو دليدا ا ماميددة 

ل ا د  العىليدة ا  عوقد  عند  ذ ن ا ألظد  رخدذ بالعىدا املي دال مرخدذ بالنىدا املسدع يض.ظردر   ،ا    عشرية
ندددأم ل  دددا طا  دددة مدددل هدددذه ، ردما الشددداك النددداقريندددة غدددأ مي اندددة مظىولددد  املسع يملدددة ا   ع دددي بالحددداد 

اليوا دد  أ   ددعف علددف األخددر  مبددا أمرده ا ماميددة أ حىإددا ل نإددا لددل  صدد   أمددا   ثانددة احلملددور العىلددي 
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أ  احلج داجن ما مي نإدا مدل الد ناخ عدل ررا إدا.  ا يسع عي أ    ي  مل الشواه  ماألدلة ،مالنىلي ا مامي
 .1{ها وا برهاظ م إ   نعم تادق قا }  املىا  مشرمخ مالشرع

ألظد   ،ا لل ىدا  الرابدن مدل مبحدث الغيبدة عند  الشديخ ميدثمالشيعي  ا   رمري  -الشيعي احلج اجهذا 
 ا مامددة  بعدد  أ حدد  هددذا دم  كا .يععلدد  بددالععي . مالععيدد  ا يعحىدد  إا بعدد  رد دعددو  مددل  عددم أ  

صددنا احلدد يث أ الغيبددة دم  بدداقي محيددث خص   .ةحالددث الغيبددة ا يملددر مددن مجددود ا م وظدد  جددا  قبددا مبحدد
،  ددا  ا بدد  مددل اسعحملددار هددذا البحددث هنددا لع املدد  مددن مبحثنددا مللعلىدددة النجااا ال صددول األخددر  مددل 

 الش ي مب بينإ ا م وظ  مبن لة ل م  املى مة لذ  املى مة.
 

 في الختام
 

هدذا غدديض مددل ندديض مدا جددادض بدد  قر ددة العدا  ا ىدد  مال يلسددو  املدد ق  لديانا    ددال الدد يل ميددثم بددل 
املوتددو  ب بدد مب ال ىإددا  ما دد   ،    ددي إلددارمب ملعرنددة ب  دد  املعددرأ  ،ل املعلددف البحددراينبددعلددي بددل ميددثم 

بىريددة مددل سددلا سددبيا احلسددل مك ا دد  الوقدداد؛ محجاجدد  أ مسددألة الغيبددة إ  هددو إا منددوكج يع دد  علددف ع
اقعد ر مدا علدف  ،املاعصر أ أمر  إذا يعيل  م ي  اسعيراد. مني  إلارمب علف ما ل  مل سعة أند  احلج اج

 ،بلددوا ررا دد  عدد  طرا دد  يعصدداحل نيإددا النىددا مالعىددا مالددذميف، مإ   نددا ا ظسعسدديم هددذا العىسدديم الععسدد ي
نلديس   ،علدف العىدا ع  بنا   مالنىا إمنا اسع   حجي   ،حيث  ا مسالا ال ليا، هي عىلية أ باية امليا 

ا أم دل العىدا العسدليم  جعد ، مهدي مشد ولة أ قدول البدارإ  عداىل  ا اصوت د ا ظص هدو حجدة إا ظص د
 {.م تادق قا ها وا برهاظ م إ   نع}

 .ت يف اف العلي العريم
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