








اإلفتتاحية
اإلفتتاحية

`
إلى فلســـفة لتنمو ُتخلُق واالنتصار المحن وبين االنتصار، من أطول وتاريٌخ المحِن من طويٌل تاريٌخ الغيبة واالنتظار بين
أن غيرها على عّز قضّيـــٍة في وتنصهُر أمالها محنها، بكبـــر تكبُر أمانيها أمٍة وتترعـــرُع إلى عقيدٍة، فكـــرٍة وُتحـــال إلى

آمالها. مرارة تتذّوق هي كما معاناتها تتذّوق حالوة
والمعاناِة إال بين الكمال وليس الكماِل، إّال ُعلقُة واأللم بين الصبر وليس الصبر، نسُب نسٌب إّال والمرارِة الحالوِة بين فليس أجل

العزِة. وُأّبهة الذات، وشموخ الرفعِة، ومراقي الروح، سمو
ســـّر ســـيكون الصبَر فإن أمٍة، عند عظمة ـ ـ ملّيًا نتوّقف أو أحداث الغابر، نســـتنطق أو ذاكرة التاريخ، نســـتجمع وإذا أردنا أن

بعد. فيما النصر وسبب المثابرِة ودافَع العظمِة
النصِر. مقّدمُة واليقين اليقين، فرُع والثباُت الثبات، دواعي من ألّنه التفوِق مطيُة فالصبر إذن

كل شيء. وآخر شيء كل أول فالصبر إذن الصبِر، محّصلُة فإنهن والنصر واليقيُن الثبات وإذا توّفر
هو إذن االنتظـــار، فاالنتظار مفهوم إلى فيرتفع أســـمى وقضيٍة أنضج وطريقٍة أرقى حالـــٍة إلى الصبُر ُيحال اإلمامة فـــي فلســـفة

قضيتها. يقين على وتثبت بالصبِر، القهر لتتدرع من عانت أمٌة ترقى إليه كماٌل وهو واليقين، الثباِت محصلُة
وجهادها النفِس لبناء مزاولة هناك يكون أن دون فحسب التلّبث هو االنتظاُر وليس الكمال، إلى لترقى النفس بناء فاالنتظار إذن

وكمالها ورشدها.
إذن. النصِر فهو مقدمُة االنتظار أهل مفهوم في االنتظار هو هذا

ال االنتظار فاّن ثقافة قائدها، النتظار وتتطلُع مصيرها تصبو إلى تقرير أمٍة قضيِة فلســـفة من تنطلُق االنتظار أهميُة كانت وإذا
وجودها. إثبات أجل المواجهة من ساعاتها في وأشّد أحلك ظروفها في ينتظُر األمة الذي المصير معرفة عن أهميًة تقُل

معرفتهم له. عند المسؤلية مستوى أن يصلوا إلى لآلخرين يضمُن الذي الوعِي وبثِّ الثقافة ضرورة هذه رؤيتنا في هي هذه
في االنجاز هذا مســـاهمة يدرُك وهو االنجاز، أهمية هذا A اإلمام المهدي في التخصصية مركز الدراســـات من هنا يتلمُس

المخلص. جهده تقديم في قبل حرص من كما األمة، مع أفراد المهدوية أواصر الثقافة تمتين
مراقي إلى الجميع ليصل كذلك القارئ مسؤولية جزء وهي التي نستشـــعرها، المســـؤولية من جزءًا إال اليوم نقدمُه الذي وما هذا

االنتظار.
التجريبي. عددها في االنتظار مجلة االنتظار نقّدُم أهل فإلى
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التي الروايات من الهائل الكم وجود مع
أفال القضايـــا المهديـــة، تحدثـــت عن

تكفي لتكون مصدرًا مهمًا لها؟
تعد فلم أغراضهـــا الروايات تلـــك وهل اســـتنفدت

أخرى؟ مرة إليها الرجوع إلى الحاجة
من نســـتفيد يمكننا أن دواعي أخرى أم أن هنـــاك
المعصومينE؟ عن المروية والزيارات األدعية
األســـئلة تلـــك كل وفـــي مخـــاض اإلجابـــة عـــن
قراءة أول أمـــام عفويـــًا تنطلق الموضوعيـــة التـــي
نســـتمر أن بين البتة تعارض ال فإنه البحث: لعنوان
الروايات من خـــالل المهديـــة بدراســـتنا للقضايـــا
مصدر فتـــح مع المختلفة المكثفـــة ومـــن جوانبهـــا
هذه من أخرى جوانب علـــى جديد للتعرف معرفي
المعرفي بعديهـــا فـــي المهمة القضايـــا العقيديـــة

والواقعي. النظري
إلى هذه انتباهنا لفت الذي المباشر وأما السبب

أشياء: مجموعة هو الجديدة االنطالقة
التي األدعيـــة والزيارات لتلك الكمية ١-الكثافـــة
كـ(مصباح كتـــب األدعيـــة والزيـــارات امتـــألت بها
للسيد الزائر) و(مصباح الطوسي، للشيخ التهجد)
األمين) و(البلد ابن طـــاووس، و(الجنة الواقيـــة)

وغيرها. الكفعمي للشيخ
٢-الكثافة النوعية.

حيث من واألدعيـــة الزيـــارات فقد تنوعـــت تلك
األدعية .. فهنـــاك أوقاتهـــا حيـــث مهماتهـــا؛ ومـــن
في عصر قراءتها على بالمواظبة الشـــيعة ُأِمَر التي
هناك أن كما الحيرة)؛ (عصر عنوان تحت الغيبية
فرج لتعجيل بهـــا يدعـــون أن الشـــيعة أدعيـــة ُأِمـــَر
أدعية هناك إلى أن باإلضافة اإلمـــام القائمA؛
،Aالحاضر عوائدها على شخص اإلمام ترجع
كمثال ياســـين) دعاء زيارة (آل في جـــاء ومنهـــا ما

إستشهادي.

المهدوية القضايا دراسة
عن المهدوية والزيارات األدعية خالل من

Kالمعصومين
ــ ١ ــ
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 Aيضاف:ماوردفيالزياراتالمختصةبه
الغيبة). (سرداب في والواردة المطلقة

أمام بوضوح شاخصة الوقتية الكثافة ونجد
والزيارات في قراءاته لتلك األدعية الشيعي

المختلفة: األوقات في

أدعيـــة فهنـــاك
بعـــد أو صباحـــًا، يوميـــة 

العهد) كـ(دعاء الصبح صـــالة
أن يمكننا أو ما الصغير ودعـــاء (العهد) الكبير،

أســـبوعية أدعية وهناك البيعة)، بـ(دعاء نســـميه
منها مختلفة أوقات في يقرأ الذي الندبة) كـ(دعاء
الغيبة ودعاء الجمعة، يوم قراءتـــه على المواظبة

الجمعة. يوم يقرأ الذي
الندبة كدعاء المواســـم تقرأ في أدعية وهنـــاك
ـ عيد األربعة (عيـــد الفطر األعياد في الذي يقـــرأ
الجمعـــة)، والدعاء يوم ـ الغديـــر عيد األضحـــى ـ
تكرار  يســـتحب الصالحينE الذي عن المروي
من القدر) (ليلـــة والعشـــرين الثالث قراءتـــه ليلـــة
بِن ة َالُحجَّ لَِّولِيَِّك (َالّلُهمَّ ُكْن المبارك رمضان شهر
َالّساِعِة هِذِه في آباِئِه َعلى َو َعَليِه َصَلواُتَك َالَحَسِن
َوناِصراَوَدليًال َوقاِئدًا وَحاِفظًا َولِّيًا ســـاَعٍة ُكلِّ َوفي

َعينـــًا ََو
َارَضَك ُتســـِكَنُه عـــًاَحّتـــى ُتَمتَِّعـــُهَطو َو

كل في قراءته على المواظبة وكذلك َطويًال). فيها
الجمعة. أيام من وقت

الكثافـــة المكانية لتلـــك الزيارات وكذلك نجـــد
األدعية تلـــك قـــراءة بعض التي وظفت واألدعيـــة
الســـهلة، مســـجد وكذلك فـــي مســـجد الكوفـــة،
المقامات إلى باإلضافة جمكران، مســـجد وهكذا
األرض  من مختلفة أماكـــن لهA في المنســـوبة
النجف،  الزمانA في صاحب مقام جملتها من
أماكن  وفي الحلة الزمانE في صاحـــب ومقام

من العالم. أخرى
بتركيـــز والزيـــارات األدعيـــة ٣- تفـــرَّدت تلـــك
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بما حساســـة مواضيع طـــرح اهتمامهـــا علـــى
أو عـــام بشـــكل المهدوية يتعلـــق بالقضايـــا
المهديA والمرتبطين  اإلمام بشـــخص
 eنرجس الســـيد الطاهرة به (مثـــل أّمه

أو نوابه  .. eالســـيدة حكيمـــة .. وعمته
.(Eاألربعة

آل يأســـين رمزية زيـــارة ونشـــير إلـــى
صاحـــب األمرA حيث  بها التي يـــزار
االســـتفهامات من كثير على إجابات فيها

.Aالمتعلقة بخصوصيته
والزيارات األدعية تلـــك صيغت ٤-وقد

حيث عـــن غيرها من بها بأســـاليب تفردت
ما ويكفي والطـــرح العرض وطريقـــة األســـلوب

 Tالصادق اإلمام حثَّ (الذي العهد فيها دعاء
المواظبة كل يوم، وبالخصوص صباح قراءته على
كامن من إثارة الندبة ودعاء أربعين صباحًا). عليه
البكاء الفردي، إلى والدعوة العاطفة، والحماس؛
يحث الذي الوقـــت نفس فـــي الجماعي، والبـــكاء
للمعركة واالســـتعداد اإلعداد على الداعي الدعـــاء
الهمـــم، وشـــحذ  ،Aأعدائـــه ضـــّد المهديـــة
من المتضادة المتناقضات تجمع خطابية بأساليب
الدعوى مع والظالمات الظلم وشكوى التفجع قبيل
والحرب؛ والمجابهـــة والقيام للمعركـــة إلـــى القوة
المروية األدعيـــة األخرى مجموع في نجده بما لـــم

.Eعنهم

اإلمامA بما  على شخص مالحظة التأكيد مع
األدعية في نجدها لم التي األدعية تلك به تفـــردت
والعبودية التوحيد معاني علـــى أكدت التي األخرى
المـــروي عن كميـــل كدعـــاء هللا تبـــارك وتعالـــى،
اإلمام عن المروي عرفـــة ودعاء المؤمنين، أميـــر
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عن المـــروي حمزة أبـــي الحســـينT، ودعـــاء
بل نجد في بعض تلك العابدينT؛ زين اإلمـــام
 Tاإلمـــام المعصوم نفس أن المهدية األدعيـــة
يســـلط حينما الخاصة العاطفية يمـــارس اإلثـــارة
ســـدير رواية فـــي كمـــا ملفـــت األضـــواء بوضـــوح
رواها الصدوق فـــي كمال الدين، التي الصيرفـــي
بن والمفضل أنا دخلت قال: الغيبة في والطوســـي
أبي موالنا على تغلـــب، بن بصير وأبان وأبو عمـــر
على  جالسًا محمدT فرأيناه بن جعفر اهللا عبد
مقصر جيب مطوق بال خيبري وعليه مسح التراب
الثكلى، ذات الكبد الواله بـــكاء يبكي وهو الكمين
وشـــاع التغير وجنتيه من الحزن قد نال الحـــّرى،

يقول: محجريه، وهو الدموع عارضيه وأبلى في
مهادي وضيقت عليَّ رقادي سيدي: غيبتك نفت
غيبتك أوصلت ســـيدي راحة فؤادي وابتزت منـــي
الواحد بعـــد الواحد وفقد مصابـــي بفجائع األبـــد
من ترقى بدمعٍة ُأحـــس والعدد، فما الجمع يفنـــي
الرزايا دوارج وأنين يفتُر من صـــدري عن عيني،
أعظمها عواير عن مثل لعيني إال الباليا وســـوالف
وأنكرها ونوايب مخلوطة أشـــّدها وتراقي وأفظعها

بغضبك، ونوازل معجونة بسخطك.
وتصدعت ولهًا عقولنا فاســـتطارت قال ســـدير:
والحادث الهائـــل الخطب ذلك مـــن قلوبنـــا جزعًا
حّلت أو قارعة، لمكروهٍة سمت أنه وظننا الغائل،
خير بن يا اهللا ال أبكى فقلنا: بائقة، الدهر من به
دمعتك، تســـتترف حادثة أّي من عينيك، الـــورى

هذا عليك حتمـــت حالة وأية وتســـتمطر عبرتك،
المأتم.

انتفـــخ منها  قـــال: فزفـــر الصـــادقT زفـــرة
جوفه، وإشتد منها خوفه، وقال:

صبيحة الجفـــر كتـــاب في ويحكـــم إني نظـــرت
المنايا علم على المشـــتمل الكتاب وهو هـــذا اليوم
يوم يكـــون إلى وما ماكان وعلم والرزايـــا والباليـــا
به محمدًا إســـمه تقدَس اهللا خصَّ الـــذي القيامة
الســـالم، وتأملت وعليهم عليه بعـــده من واألئمة
عمره وطـــول وإبطائه وغيبتـــه فيـــه مولـــد قائمنـــا
الزمان ذلك بعـــده[ في من المؤمنين ]به وبلـــوى
غيبته، طـــول مـــن فـــي قلوبهـــم وتوّلـــد الشـــكوك
اإلسالم ربقة وخلعهم دينه، عن أكثرهم وارتداد
(َوُكلَّ ذكره: تقـــدس قال اهللا التي أعناقهم، مـــن
الوالية، يعني في ُعُنِقِه)(١). َطاِئَرُه إِْنَســـاٍن َأْلَزْمَناُه

األحزان(٢). عليَّ واستولت الرقة، فأخذتني
مورس قد االستعراضي األســـلوب هذا نجد ولم

.Eاألئمة الباقين من أحد مع أبرز أو
إلى للدعوة انتباهنا ألفتـــت األشـــياء قد كل هذه
المهدوية القضايا لدراية الجديدة االنطالقة هذه
المعصوميـــنE في  عـــن وردنـــا مـــن خـــالل ما

.Aله وزياراتهم أدعيتهم
الَمْعِرفي اهتمامنا ال يعني فإنَّه نافلة القول ومن
الموضوعية، المســـلكية مجاالتـــه بتلـــك األدعيـــة
أنفاس بعدد تعالى اهللا إلى الطرق وكمـــا قيل: فإن

الخالئق.
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على ضرورة انبثاق نؤكـــد الذي الوقت في ونحن
المهدية القضايـــا لدراســـة جديـــد طريـــق معرفي
فإننا ،Aله والزيارات األدعية قالب من ينطلق
والزيارات خصوصياتها األدعية لتلك أن أيضًا نؤكد
وتحصيل الحاجـــات وقضـــاء الثواب، الغيبـــة فـــي
 Eواألئمة Fوالنبـــي وجل عـــزَّ اهللا مرضـــاة
واألمراض، الباليا ودفع والبركات الخيرات ونزول
الســـير في والعظيمة الجليلة مواقعهـــا كمـــا أن لها
مـــدارج فـــي والترقـــي الباطـــن والســـلوك وتزكيـــة

الكمال، وقطع مراحل السير إليه سبحانه.
عن المهديـــة والزيـــارات هـــل صـــدرت األدعيـــة
علمائنـــا  تأليـــف مـــن هـــي  أم   Eالمعصوميـــن

المقدسين؟
األدعية تلك من كثير صدور على اإلشكال ُأثير قد
إلى  عند المعصومينE ونســـبت والزيارات من
ظاهر  وقع في طـــاووسH لما الســـيد ابن المقدس
مذكورة بأنها قيـــل وما بعضها اإلرســـال، أســـانيد
 .. غيرها فـــي نجدها طـــاووسH ولم ابن فـــي كتب
ويســـجلها  األدعية يؤلف كان وقـــد عرف عنهH أنه
كما والزيارات األدعية في الختصة كتبه في ويثبتها

الدعوات». «مهج الشريف كتابه في الموجود هو
اإلشكال بطريقين: عولج وقد

األول: الطريق
والزيـــارات من تأليف األدعية كـــون من ال ضـــرر
تأليف جـــواز محله فـــي بعدما قرر بعـــض العلمـــاء
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بقصد الورود. ال وقراءتها والزيارات األدعية
الثاني: الطريق

قاطع أن اإلشـــكال، والقول بضـــرس رّد أصـــل
طاووسH أو  ابن من ِقَبل الســـيد المؤلفة األدعيـــة
طبقته في يعرف لم فإنـــه وبالطبع ـ وجد إن غيـــره
األدعية تأليـــف فـــي منهجه َنهـــَج من وَمـــْن َقْبلـــه
كتبه مضاميـــن فـــي أّلفـــه مـــا والزيـــارات وكتـــب
ذلك أّلف بأنه نفســـه بهـــا هو صّرح ـ قد ومؤلفاتـــه
به ومصّرح واضح جلي هو المخصوص كما الدعاء
باقي وأما عليه) تعالى اهللا (رضوان السيد كتب في
من تأليفه كونها إلى ُيلمح أو ُيصّرح لم األدعية التي
المعصومينE بطرق  عـــن له روايـــة فإنمـــا هي
صريح بعضها فـــي نجد أننا خصوصـــًا وأســـانيد،
نقله ما أن على العبارة هذه وتكفي (وروي)، قولـــه

.Gمن تأليفه يكن ولم رواية ما بعدها كان
المسألة: هذه على يعلق أن البعض يشـــاء وربما
والزيارة بالدعـــاء العمـــل مـــن بمـــا أنـــه ال ضـــرر
لهذا اإلصرار الداعي والمقتضي هو إنشـــاًء، فما
ومتأخري المتقدمـــون رواه ما أّن بالبحـــث لتأكيـــد
ولم رواية كان المتأخرين ومتقدمي بل متقدميهم

إنشاء. يكن
فُيجاب عليه بوجوه:

الوجه األول:
إلى يدخله ال من غير المعصوم إن قراءة المؤلَّف
بالمعنى األخص. والمسموح والجواز دائرة المباح
المعصـــومT فإنه  عن صـــدوره ثبت وأما لـــو

المســـتحب دائرة ضمن فيدخله به ســـوف يرتضى
من له ما رسم عليه أو المســـتحب المؤكد،ويترتب
ولو ـ يلـــزم كما الدنيوي، واألثـــر األخروي الثـــوب
من وّظف له أن يؤتى بمـــا العمل ـ مـــن باب إكمـــال
تلك من في كثير المعهود هو وشروط كما مقدمات
معينة أوقاتًا لها خصصت حيث والزيارات األدعية
الرواية، متصلة بنفس ذكرت معروفة قد وشروطًا
في الروايات ذكرت مســـتقلة قد عامة أو منفصلـــة
الزيارات شـــروط عموميـــات عـــن التـــي تحدثـــت
من مجالها فـــي تفصيًال مذكـــورة واألدعيـــة وهي

والليلة. اليوم عمل أو أو األدعية، المزار كتب
الثاني: والوجه

 Eالبيت أهـــل الـــذي حّدده إن الخـــط العـــام
االلتـــزام هـــو والزيـــارات األدعيـــة قـــراءة  فـــي 
في مصادرها عنهـــا والبحث ووجودها، بالروايـــة
إليـــه عملية كما ترشـــد وجودها، فـــي حال عـــدم
واألدعيـــة  الزيـــارات، توظيفهـــمE لنصـــوص
مناســـبة  يفوتوا ال واألعمال، واهتمامهمE أن
أو بهـــا المخصـــص مـــن دون أن يحـــددوا الدعـــاء
لشـــيعتهم للقيام الدعـــوة أو الزيـــارة المحـــددة،
المطلقات في جاء ولـــو لما العامة فيها بالوظائف
على التأكيد رؤية الفقيه عند يولِّد مما والعمومات؛
والدعاء بالزيارة العملي الخط هذا إّتبـــاع ضرورة
التأليف اســـتخدام دائـــرة على وتضييـــق الخنـــاق
به يقصد لـــم وإن والزيارة الدعـــاء واالبتـــداع في
مع  إلـــى المعصـــومT (وأما ينســـب الورود ولم
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إلـــى المعصـــومT مع  نســـبته أو قصـــد الـــورود
الكبائر  أكبر من عنهT فهو صدوره بعدم العلـــم
اهللا أعاذنا النار فاعلهـــا يســـتوجب المحرَّمة الذي

منها). تعالى
المؤيدة لهذه النصوص المرشـــدة بعض وهناك
رواه ]الذي البصير الرحيم عبد خبر منها الحقيقة
(الفروع): الكافي في صحيح بسند الكليني الشـــيخ
إبراهيم، بن عن علي الصالة كتاب ج٣: ص٤٧٦:
زياد عن اهللا، عبـــد أبي بـــن محمد بن عـــن أ؛مـــد
القصير؛ وتوثيق القصير عبد الرحيم القندي، عن
أو إبراهيم، بـــن تفســـير على لوقوعه في أســـانيد
محلِّه في ذكرناهـــا كما الوجوه مـــن لغيره اعتبـــاره
عبد أبي على دخلـــت قال: البحث[ هذا مـــن غير
دعاءًا. ُجِعلَت فداك إّني اخترعت فقلت: Tاهللا
فافزع أمر بك نزل اختراعك؛ إذا من دعني قال:
إلى تهديهما ركعتين وصلِّ ،Fاهللا رســـول إلى

الخبر. ... Fاهللا رسول
من (دعني :Tقولـــه مـــن يســـتفاد وأقـــلُّ مـــا
فـــي صـــّح ]إن اإلرشـــادي النهـــي اختراعـــك .. )
أن مع خصوص المباحات منها، وإن كان العبادات
في العبادات، اإلرشـــادي وجود النهي عدم األقوى
وأدناها وإنَّ أخّفها مولوية نواٍه فهي فيها ورد ما وكل

الكراهية[. مرتبة
عند بـــه غيـــر المرغوب وهـــو أحـــد أنـــواع الـــرد
الفقيه منـــه اســـتفاد المعصـــومT، وكيـــف لـــو

المولـــوي ع الـــرد
بمرتبتـــه وإن كان
يعنـــي الدنيـــا
ممـــا الكراهـــة؛
يتفـــرع أن يمكـــن
مـــن الجواز منها
ال فيمـــا يختـــص
جزمًا نـــّص فيـــه
أو البحـــث،  بعد 
المطلقـــات فـــي 
خاصة بحمل عمل
لقـــول القصيـــر
 T ق د لصـــا ا
بـــك نـــزل (إذا 
(... أمـــر فافـــزع
نزول حاالت على

الدعاء فيبقى مطلقـــة؛ ال مخصوصة وهي األمـــر،
أو لوجود أصًال اإلباحـــة إما من على حالة المطلـــق
بين جمعًا الدَّالة عليـــه؛ فيكون الكثيرة المطلقـــات

األخبار.
الثالث: الوجه

غير إنشـــاء من والزيارات األدعية تلك لـــو كانت
العلماء اإلجالء  مـــن كان أيِّ المعصومT وِمـــْن
الستكشاف أولية بحث كمادة تصلح ال ســـوف فإنها
المعصوم النص في نفترض الدينية؛ ألننـــا الرؤية
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قابلية وفيه التعبيـــر، في الدقة التامة أنـــه يمتلك
يفتح مبا واأللفاظ الحروف وراء المعاني أن يضـــع
وراء السطور وما ما لقراءة واسعًا أمام الفقيه بابًا
المعصوم النص كون حقيقة إلى باإلضافـــة بينها؛
الغيبية، الخصوصيـــات تلـــك قـــادر على معرفـــة
المهديA بما  واإلمام المهدية، عن والســـرية
الواقع مباشـــرة ومّطلـــع على قـــرب هـــو عالم عن
افترضنا لو ما بعكس والممارسة؛ الخبر نحو على
يخبر ال فإنه المعصـــوم غير صدر عـــن قد النَّـــص
بنحو إال والشـــخصية الخارجية القضايا عـــن تلك
أو حالية لقرائـــن قـــراءة أو آخر، لنَّص التحليـــل
الظن من أكثر أحســـن الصـــور تفيد في ال مقاليـــة
الفقهي الرأي نحى وبالطبع فكلمـــا أو اإلحتمـــال،
متقدم، زمـــان أي عاش في كان فقيـــه ـ ومـــن أي
فقهية رؤى في تحليليـــًا ســـيرًا المتقدم ـ أو متقدم
النص، واقع عن أبعد موقـــع في يكون فإنه ســـوف
التحليل المنصوص إلى الخبر تجاوز حدود بمقدار

المفترض.
مـــن المؤلـــف النـــص يصلـــح وعليـــه فســـوف ال
كاملة أداة ليكـــون المعصومين ِقبـــل الفقهاء غيـــر
العقائدي أو التراثي المجهول إلستنباط أو معرفة
المعصوم من غيـــر النص يعتمـــده مـــا إال بمقـــدار
في اعتمده نـــّس معصـــوم إســـتفادته الفعليـــة من

زيارته. أو دعائه تركيب
ضرورة على المغلق األول الباب إلى يوصلنا وهذا
وهل عنه، او منه، نقل الذي النص على التعـــرف

عالجات إلى يحتاج أم سنديًا ثابت النص ذلك إنَّ
إلثباته؟ سندية

بدأناها التـــي النقطـــة إلـــى نفس وهـــو يرجعنـــا
قد والزيـــارات تلـــك األدعيـــة بضـــرورة أن تكـــون
نســـتفيد المعصومينE، وال نفـــس عن رويـــت
رويت قد التي تلك من المطلوبة التامة اإلســـتفادة
الفقهاء  من كانوا المعصوميـــنE وإن عـــن غير

Vاألجالء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٣ اآلية من االسراء: من سورة ١ـ

الطوسي: الغيبة: ٣٣: ح٥١. باب الدين: ج٢: ص٣٥٣: ٢ـ كمال

الطبعة المحققة. ١٦٨ـ١٦٩: ص
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Tالحســـين ألنصـــار  قراءتنـــا إّن 
أصحاب واقع بقـــراءة واقعها في ترتبـــط
قيام عند اإللهّية مهّمته سترتبط الذي Aالمهدي
ثّم ومن المفجعـــة، الطّف دولتـــه المباركـــة بواقعـــة

الثورتين. تشابه في مهّمتي هناك سيكون
ســـيكون ـ األخبار تواتر حســـب ـ المهدي فاإلمـــام
Tالمطالبة بدم الحسين في حال ظهوره شـــعاره
وسيكون في كربالء، استشهدوا بيته الذي أهل ودماء
من قتلته Tالحســـين بثأر ُمطالِبًا المهدي اإلمام
تخطر ال بربرّيٍة بأعماٍل مصرعـــه في تصّرفوا الذي
ســـيطالب Aالمهدي اإلمام أّن أي أحد، بال على
يوّظفه تنظيري أساٍس على المظلوم جّده بدم القتلة
على أنقاض جـــاءت العادلة التي إلعـــالن ُأطروحتـــه
المظلومّية من مصداقـــًا تجد وال والعدوان، الظلـــم
مديات على مظلومّية شـــعارًا لكّل تكون يمكن أن التي
وســـينعى ،Tالحســـين اإلمام كمظلومّية التاريخ
مصرعه ويبكـــي Tجّده الحســـين Aالمهـــدي
بينهم ســـيكون مـــن الذين الّنـــاس علـــى المـــأل مـــن

لما حيادّيًا موقفـــًا التـــزم من أو شـــيعته، وعـــدّوه،
الذي المعرفي الفـــراغ منطقة في العيش من يعانيـــه
عن انعزلوا الذين من بـــل الشـــباب، من يعانيه جيل
العقائدّية التي والمســـّلمات التاريخي الواقع معرفـــة

التكليف. ضرورة ُتعّد
جّده بمظلومّية Aالمهـــدي اإلمـــام وإذا نـــادى
األذهـــان، إلـــى مظلومّيتـــه الحســـينT وأعـــاد
ومواليـــه، شـــيعته مشـــاعر فعنـــد ذلـــك ســـتتحّرك
وســـيحاججون ومؤازرته، لمناصرتـــه وسينشـــّدون
تخالف برؤيـــٍة تمّســـكوا الذين خصومـــه ومخالفيـــه
الحّجة عند لهم تكون لن وســـوف ،Aاإلمام رؤية
كانوا حياديي الذيـــن أّما عليهم. الحّجـــة ذلـــك، بل
للواقع، الخضوع مـــن لهم فال بّد والنظرة الموقـــف
قناعاتهم لتأسيس األحداث مع التعامل والجّدية في

جديد. من حينئٍذ
Aفسُيعلن اإلمام المهدي األمر كذلك كان وإذا

بالسالم. العدل والمناداة المبنّية على ُاطروحته
اإلمام ينتهجـــه الـــذي التغييـــري إذن، فالواقـــع

AوأصحابالمهديTأنصارالحسين
األدوار وتــشــابــه الـــحـــاالت تــمــاثــل 
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المنطلقة يشـــمل ُبنى الحيـــاة والذي ،Aالحّجة
جّده انتهـــج ـ كما السياســـي مـــن الواقـــع التغييـــري
(إمكانّية إلى سيحتاج ـ خروجه عند Tالحســـين
أوامـــر اســـتيعاب علـــى قـــادرة اســـتثنائّية) كذلـــك
الميدانّيـــة تحّركاتـــه فـــي وخططـــه  Aاإلمـــام
الجديدة المواجهة لهذه بّد وال العسكرّية. ومواجهاته
Aالمهدي اإلمام بقيادة االستثنائّية والتحّركات
خاّص طراٍز من ومناصرين أصحاب إلى حاجٍة من
على المســـؤولّية ويؤّدون المهّمة كذلـــك، يحتملـــون

وجهها. أحسن
خرقت Tاإلمـــام الحســـين ثـــورة ومعلـــوُم أّن
إثر اُالّمة المعـــاش، والذي تعانيـــه الواقع الفاســـد
هدفت حكوماٍت فشـــلت إّبان التي التمييع سياســـات
يجري ما يعي ال أّنه حّتى اإلســـالمي العقل إلى شـــّل
ضرورة التغيير، وهذه ال يســـتوعب وبالتالي حوله،
ُمرِّرْت التي اإلسالمّية العقلّية نكســـة أسباب إحدى
العباسّيين ومن َثّم اُألموّيين، مشـــاريع خاللها من

الحاضرة. العقلّية إلى ذلك وباء تفّشى حّتى
ثورته خالفًا كانـــت Tالحســـين اإلمام أي أّن
يرى وقتـــذاك، والذي اإلســـالمي العقل لما اعتاده
كان بـــل إصالحّية، محاولـــٍة أّيـــة ضـــرورة تجّنـــب
عنوان البيعـــة ألّي وإعطاء الســـلطان يرى مناصرة
هـــذه العناوين مشـــروعّية كان، بغـــّض النظـــر عن
ومن يزيد وابنه معاويـــة مع كما حدث وصالحهـــا،
Tالحسين اإلمام ُيغاير أن ذلك قبلهما، ومعنى
يقوى ال خانعـــًا االصالحّية مجتمعـــًا فـــي مســـيرته
على خروجًا ذلـــك يرى بـــل ،Tعلـــى ُاطروحته
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لـــم تكـــن معـــه إن الســـلطان الـــذي يجـــب التعايـــش
اإلمام وبالفعل كانت ثورة على أقّل تقدير، مناصرته
التي النخرة اإلسالمّية للعقلّية خرقًا Tالحســـين
فإّن هناك للســـلطان، وبالتالي الخنوع تقاليد تـــِرُث
يقف الحسيني االصالح مشروع ضّد شديدة مقاومًة
والمصالح الخاّصة، المطامـــع أصحاب مـــن ورائها
ســـكوت عن فضـــًال مـــن الّنـــاس، والهمـــج الرعـــاع
خاّصة، حقيقـــة معارضًة يشـــّكل الذي المتخاذلين
تنطلق على Tاإلمام الحســـين هكذا كانت ثـــورة
ورؤًى مجتمـــع خانع، يعانيها روحيٍة أزماٍت أنقـــاض
وبالتالي والمطامـــع، المصالح سياســـات تتجاذبها
التي لطوق التقليدّيات ستكون كسرًا Tثورته فإّن

الحّقة. بالقيم أودت
اســـتثنائّية ال القائد اســـتثنائّية من هنـــا تعـــرف
استثنائّيين أنصاٍر إلى فالحاجة وبالتأكيد الموقف،
وسيتبّين الظروف، هذه مثل في ملّحة ضرورة باتت
وتضحيًة. ووفاًء عقيدًة الثّلة هذه استثنائّية بالفعل لنا
وبالتأكيد الحسينّية، الثورة وظروف حاالت هي هذه
مشابهة لها؛ المهدوّية الثورة وظروف حاالت ستكون

الهدف والوظيفة. لتشابههما في
من Aالمهدي اإلمـــام ثـــورة وبهذا فســـتنطلق
سياســـّية وتدافعـــاٍت اجتماعّيـــة، بيـــن منعطفـــاٍت
أو الفرد لذلـــك الشـــخصّية المصالـــح أّسســـتها رؤى
تأتي على Aثورتـــه فإّن وبالتأكيد لتلـــك الجهـــة،
إّال أّنها الســـائدة ـ منحرفة كانت وإن ـ القيم أنقاض
خروجًا ُيعّد عرفًا، وخالفها والمتعامل بها اجتماعّيًا

المألوف. على
مخاٍض حاالت ستكون في الثورة المهدوّية أّن على
فقرب ،Tالحسين ثورة اإلمام واجهته مّما صعب
اُالّمة بين ظهراني المعصوم وحلـــول النبوّي، العهد
الجميع على لـــدى االرتكاز وهو عاّمـــًا أفـــرز مفهومًا
وفقًا يتذبذب إّال أّن هذا االرتكاز الثورة، مشـــروعّية
ننســـى وال األفراد، يحوزها التي الخاّصة للمصالح
أبجر والحّجاج بن وحّجار ربعي بن شـــبث من ما كان
اإلمام راســـلوا الذين وأمثالهم الزبيـــدي بن عمـــرو
الســـتغاثتهم الحســـينT بالمجـــيء واالســـتجابة
الخاّصة معادالت مصالحهم أّن إّال واستصراخهم،
.Tاإلمام وخذالنهـــم تراجعهـــم حكمت لصالـــح
موجة Aالمهـــدي اإلمـــام ثـــورة في حيـــن تواجه
عالمّية ودراســـات فكرّية سياســـّية لتيارات محتدمًة
الثورة هذه تصّدي علـــى التثقيف مصالحها اقتضـــت
الوسائل بكّل لمواجهتها والتعبئة إحباطها، ومحاولة
أجل من تحالفـــات من وُينشـــأ واألدوات، ومـــا نشـــأ
تحّفز حاالت أوجد المهدوي االنطالق لهذا التصّدي
الفكرة أتباع اآلخر للهيمنة والقّوة على المعسكر لدى
وتهميش تحّركاتهـــم شـــّل بل المهدوّيـــة وإلغائهـــم،

حّقًا. مؤسف بشكل أدوارهم
وأتباعه Aاإلمام المهدي كان أنصـــار من هنا
التي المهّمة من اختيـــاٍر خـــاّص ُيهّيؤهم الســـتيعاب
االجتماعّية السائدة القيم مفاهيم معها تنسف سوف
ُتعدُّ في التـــي المنحرفة العالمّيـــة ذات الممارســـات
على المصالح بمعادالت ابتلي عالٍم سياسة حقيقتها
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القيم. حساب
ودواعي الثورتيـــن المقارنـــة بين لنـــا إذا تبّينـــت
والهدف، الخصوصّية وحدة معرفة لنا أمكن قيامها
واحـــد، بمفهـــوم ظرفيهمـــا نقـــرأ أن  واســـتطعنا 
لثـــورة إرهـــاص Tالحســـين وكأّن ثـــورة اإلمـــام
إعادة هي أّن الثـــورة المهدوّيـــة أو ،Aالمهـــدي
ولقراءة وشـــمولّيتها. بعالمّيتهـــا للثـــورة الحســـينّية
التقارب ســـنجد الثورتين مقاطع مـــن مقطـــٍع واحٍد
وســـتمّثل تشـــاهدًا، أكثر والمعالم أكثر وضوحـــًا،

الثورتين. المشتركات بين األنصار إحدى قراءة

اإلقليمّية الحـــدود وإلغاء أّوًال: عالمّيـــة اإلنتمـــاء
االنتمـــاءات المعرفّية في مهّمـــًا حاجزًا التي تمّثـــل
هذه الجغرافية حين ُتلغى إصالحّية، في ثورة ألّيـــة
لإلنتماء حدودهـــا لتفتح حواجزهـــا بكّل الســـّكانّية

فقط. العقائدي
المهدي اإلمـــام ألنصار الجغرافّيـــة فالخارطـــة
وانتساباتها بمختلف االنتماءات الســـكانّية ســـتتلّون

االنتماء. في وتعّددّيتها عالمّيتها تؤّكد المعرفّية
الظهور روايات في الواردة الرسمّية فاإلحصائّية
المتعّددة، فهي السّكانّية الجغرافية تلك تشير إلى
تدخل بقدر ما فقط اإلقليمّية على الهوّية ال تقتصـــر
ومصر العراق فمن االنتماء، عالمّية انتساباتها في
هذا والحجاز وفلســـطين واألردن واليمـــن وســـورية
والصين وتركيا والهند وايران العربي، النطاق على
الـــدول الغربّية عـــن فضًال الوســـطى، ودول آســـيا

صريح الروايات. كما هو كذلك،
حين Aالمهدي اإلمام دعوة تقتصر لم ثانيًا:
في ـ ستضّم ـ بل طبقي، مستوى على إليها االنتساب
العالم أثرياء فبيـــن متعّددة، طبقيات تشـــكيالتها
المعدمين الفقراء إلى المشـــاريع العمالقة وممّولي
الذيُحرموامنأبسطالحقوقاإلنسانّية ومزاولتها،
الهدف ووحدة واحدة، ســـتكون المشـــتركات إّال أّن

والسّكانّية. الطبقّية الفوارق معها ُتلغي
فـــي الفاعـــل حضورهـــا للمـــرأة ثالثـــًا: ســـيكون
بعض في كما ،Aالمهدي اإلمام تشـــكيلة أنصار
امرأة، ثـــالث عشـــرة بعضها وعـــّدت الروايـــات،
بمثابة القائد ســـتكون المعدودات تلك أّن والظاهـــر
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التغييرّية الحركة لهذه النتســـاب اُالخريات اُالنموذج
ُيلغـــى دورهـــا ال أّن المـــرأة يعنـــي المعصومـــة. مّمـــا
بالحركات قياســـًا البعض اعتقده كمـــا وال يهّمـــش،
اســـتبعاد حاولـــت التـــي اُالخـــرى، االصالحّيـــة 
شخصّيتها لها يحفظ ال وتهميشـــها بُاســـلوب المرأة
تشـــرك الخاّصة أن بعناوينها تحاول التغييرّيـــة، بل
فاعًال، حقيقيًا كونه أكثر من تشريفي بشكل المرأة
اهتمامها Aالمهدي أولت حركـــة اإلمام في حين
على آثاره سيترك بما التعبوّية النســـوّية في الخاّص

المباركة. المهدوّية ظّل في مسيرتهّن
سيشـــّكل فارقًا تعّددّيـــة االنتماء المعرفي رابعـــًا:
المعرفي فاالنتســـاب المهدوّية، الحركـــة في هاّمـــًا
تحّتمـــه ضرورة أمـــر Aالمهدي ألنصـــار اإلمـــام
على تقتصـــر ال فهـــي المهدوّيـــة، عالمّيـــة الحركـــة
الناضجـــة اُالطروحـــات ذات الخاّصـــة الثقافـــات 
تستوعب ثقافات تضّم فيما ســـتضّم بل الرشـــيدة،
بشـــكل مجمل االصالحّية المهدوّية الحركة ضرورة
بضرورة مهتّمة هي ما بقدر بالتفصيالت مهتّمة غير
والتســـليم Aاإلمام لنـــداء الطاعـــة واالســـتجابة
الحركة فلســـفة تفاصيل وتبقى اإللهّية، ألطروحتـــه
األنصار، من المثّقفة الطبقـــة عاتق على المهدوّيـــة
فـــي انتماءاتها المهدوّية التشـــكيلة وبذلـــك ســـتضّم
في ستشـــترك أّنهـــا واالّتجـــاه، إّال تعّدديـــة الثقافـــة
،Aاإلمام طاعـــة وهي واحدة قواســـم مشـــتركة

ُالطروحته. والتسليم أوامره، وتنفيذ
إلى األكاديمّية لثقافاته المنتمي المثّقف فستجد
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ثقافة جمهور عـــن فضًال الحوزوّية، جنـــب الرؤيـــة
البسيطة. ومعرفتها والءاتها في الفطرة

الحســـينT ضّمت اإلمام أصحاب هم وهكذا
فمنهـــم الثقافّيـــة، التطّلعـــات تشـــكيلتها مختلـــف
والمفّوه، والخطيب والقـــارئ الصحابي، المحّدث
البعيدة وأمثالها جهينة منازل نزل الذي واألعرابي
أو حضـــارة مّكـــة، حيـــاة أو عـــن مدنّيـــة المدينـــة
المتمّيزة بثقافاتها البصرّييـــن أو ثقافة الكوفّيين،
الخالفـــات قـــد تطـــّورت هـــذه الجـــاّدة ـ وإن كانـــت
إثرها علـــى صّنفت سياســـّية الفكرّيـــة إلـــى مناهج
الكوفّييـــن عـــن وتوّجهاتهـــم البصرّييـــن ثقافـــات 
بحث إثـــارة المقارنة هنا محّل وليس وعقائدهـــم،
التعليمي واالختالف التلّون الثقافـــي هذا ـ وســـيكون
حسب آلياتها تقّنن جاّدة ثقافّيٍة تشكيالٍت في سببًا
الهدف في ســـتصّب أّنها إّال بهـــا، الخاّصة الفّنيـــة

المهدوي العاّم.
ال وعالمّيتها المهدوّيـــة الثورة شـــمولّية خامســـًا:
الســـّكانّية التعّددّية أو الجغرافـــي تعنـــي المســـتوى
الديني واالنتماء المعتقد شـــمولّية أّن بل فحســـب،
مفاهيمها؛ فـــي التوّجهات هـــذه طليعة ســـيكون في
(حضارة) أنقـــاض الســـائدة على لتكـــون الحضارة
الطريـــق الموصل أّنها بعضهـــم ظّن التي االرهـــاب
العاّمـــة االحصائيـــات ُتظهـــر للهـــدف، وبالعكـــس
الثقافـــة أّن أي اإلنســـان، حضـــارة أّن الحـــوار هـــو
الذي اإلنسان إنســـانّية ستكون المشتركة اإلنسانّية
واألديـــان اُالمـــم بيـــن الحضـــاري يؤثرهـــا الحـــوار
الحوار من الحضارة هذه ســـادت وإذا والمذاهب،

التطّلعات من عدد ألكبر الحقائق فسيتسّنى وكشف
وحدة في االنخـــراط الدينّية والتوّجهـــات الثقافّيـــة
ذوي الديانات اُالخرى عن فضًال متكاملة، ثقافّيـــة

الباقّية. اإلسالمّية والمذاهب
ظهيرًا مريم ابن عيسى نزول إلى تشير فاألخبار
لالنضمـــام إليه، ودعوتـــه Aلإلمـــام المهـــدي
اإلســـالم دخلوا قـــد Tأتباعـــه وســـتكون أفـــواج
فعًال حدث وهذا ما حتمي، فكري عقائدي كتحـــّوٍل
الذي دخل اُالنمـــوذج النصراني الكلبـــي ألبـــي وهب
وتحّول ،Tالشـــهداء ســـّيد يد على اهللا في دين
ومعلوم الباقين، الشهداء مكانة يتبّوأ شهيدًا سّيدًا
تاريخ ســـيرة لقراءة واحد نموذج الكلبي وهب أّن أبا

مهدوي. مستقبل ورؤية حسيني
حســـبك فمـــا اُالخـــرى، هـــذا شـــأن الديانـــات
قراءًة السياســـي الواقع قـــرأوا بالمســـلمين الذيـــن
ألهل موافقة غير تحالفات إلى فانضّموا معكوسة،
Tالحسين اإلمام باستصراخ أّن إّال ،Eالبيت
بالهداية والتحّول عليهم منَّ اهللا البليغة ومحاججاته
رأوا الشـــهداء، بعدمـــا إلـــى رحل الخلـــود وقافلـــة
اُالخرى اُالطروحات وهكذا هـــي هم فيه، ما زيـــف
المهديA إّبان لإلمـــام االنتماء داعية فســـتكون
ما خالف اإللهّية، والتوّجهات دعوته على االّطـــالع
من قلب Eالبيت ألهـــل المناوئة عملت الجهـــود
يكشـــف بإعالم المهدوّية القيم الحقائـــق ومصادرة
التي الحقائق من لكثير العلمّية والخيانة الدجل عن

Vأتباعها مع الجهات هذه تتعامل
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شـــخصيات احـــدى صالـــح بـــن  شـــعيب 
ضمن الروايات عليه أكّدت وقد الظهور،
ضمن كثيـــرًا اســـمه ترّدد وقد مالحمهـــا الـــواردة،
ُيعّد بل الظهـــور، وقائع إلى أشـــارت التي الروايـــات
ومن الشـــأن. هذا في كثيرًا من األســـماء المتداولـــة

ذلك: الروايات التي تشير إلى
بعد Aللمهدي السود الرايات حديث نعيم ذكر
اثنان Aالمهدي وبين وبينهـــا بني العباس رايات
الوليد حّدثنا نعيم، حدثنا فقال: شـــهرًا. وســـبعون
أمية، بن الكريم عبد اهللا، عن عبد مســـلم عن بن
لبني ســـوداء الحنفّية قال: تخرج راية بن عن محمد
ســـوداء أخرى خراســـان من تخـــرج العبـــاس، ثـــّم
رجل مقّدمتهم على بيض، وثيابهم قالنسهم ســـود
من أو صالح بن شـــعيب ـ شـــعيب بن صالح ـ ُيقـــال له
بيت ينزل حّتى الســـفياني يهزمون أصحاب تميـــم،
إليه يمّد يوّطئ للمهديA ســـلطانه، المقدس،
يسّلم أن وبين خروجه بين يكون الشام، من ثلثمائة

شهرًا. المهديA اثنان وسبعون األمر
وأّنه بن صالـــح شـــعيب صفة حديث وذكـــر نعيـــم
اهللا عبد حدثنا نعيم، حّدثنا :Aللمهدي مقّدمة
Tعن الحســـن أبيه، عن بن إســـماعيل البصري

تميم لبني أســـمر مولى ربعة رجل بالري يخرج قال:
له شـــعيب بن صالح في أربعة آالف، ُيقال كوســـج،
للمهدي، مقّدمة يكون سود، وراياتهم بيض ثيابهم

قتله. إّال أحد يلقاه ال
بن شـــعيب مع Aالمهدي لـــواء وذكـــر نعيم أّن
ياســـر صالـــح: حدثنا رشـــيدي عن أبي عن عّمار بن

صالح. بن شعيب لوائه على Aالمهدي قال:
من بني لمنصـــور الشـــاب صفة وذكـــر نعيم مـــن
بن شـــعيب يديه وبين خـــاًال هاشـــم أّن بكفـــه اليمنى
عثمان ســـعيد أبو حدثنا نعيم، حّدثنا صالح. قـــال:
من شاب يخرج قال: Tجعفر أبي عن جابر، عن
خراســـان من ويأتي خال، اليمنى بكّفه بني هاشـــم
بن صالـــح، يقاتل شـــعيب يديه بين برايات ســـود،

فيهزمهم. السفياني أصحاب أصحاب
الســـفياني إلى عالمات وصـــول مـــن وذكـــر نعيم
ورشـــدي الوليد حّدثنا نعيم، أخبرنا قـــال: الكوفة.
قال: رزين أبي عن زرعة أبو حّدثني لهيعة، أبي عن
Fمحمد آل أعوان وقتل الكوفة السفياني بلغ إذا

صالح. بن شعيب لوائه على Aالمهدي خرج
رســـول المهـــديA براية وذكـــر نعيـــم خـــروج
ورشدين الوليد حّدثنا نعيم، حّدثنا قال: Fاهللا

عن: تعرف ماذا

ـــح؟ صـــال شـــعـــيـــب بــــن
ش
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رومان، أبي عـــن قبيل، أبي عـــن أبي لهيعة، عـــن
الســـود الرايات هزمـــت عـــن علـــيT قـــال: إذا
تمّنى صالـــح شـــعيب بن خيـــل الســـفياني التي فيها
راية ومعه مّكة من فيخرج فيطلبونه ،Aالمهدي
ييأس أن بعـــد ركعتين رســـول اهللاF، فيصلّـــي
بالء، فإذا من عليهم طال لمـــا خروجه من الناس
ألّح النـــاس أّيها فقـــال: انصـــرف فرغ مـــن صالته
ُقهرنا خاّصة، بيته وبأهل Fمحمد بأمة البالء

علينا. وُبغي
عن عيســـى بن ابـــن أحمد مـــن حديث الســـليلي
والمدينة والكوفـــة الزوراء وفتنـــة Fرســـول اهللا
بإسناده عن معاذ Aوالمهدي وشـــعيب بن صالح
وســـلمان عبيدة الجراح وأبو بينما أنا قال: بن جبل
في علينا خرج إذا Fجلـــوس ننتظر رســـول اهللا
أبو ذا؟ فقال: مـــن اللون، الهجيـــر مرعوبًا متغّيـــر
اهللا رســـول يا نعم قلنا: ســـلمان؟ معاذ، عبيـــدة،
الـــزوراء، فكم مدينة تدخل قـــال: فذكـــر الفتن ثّم
رحم ُمســـتحّل، وفرٍج منتهب ومال مـــن قتيل وقتيلة
وهّن حرمتي، يومئذ هاشم بني نســـاء آوى من اهللا
فيخرج الغريين، بذي ِذكر الســـلطان ثّم ينتهي إلى
له يقال رجـــل عليهم مـــن مجالســـهم إليهـــم فتيان
تنتهي ثّم الكوفة، أهل على الدائرة فتكون صالـــح،
النســـاء من وتبقر بطون فتقتل الرجال المدينة إلى 
بالشـــواهق أحضر ذلك فعليكم فـــإذا بني هاشـــم،
يقبل ثّم امرأة، الدروب، وإّنما ذلك حمـــل وخلـــف
بالد اهللا ســـقى ـ بن صالح التميمي شـــعيب الرجـــل
وكلمته اهللا بنصر المهدّية السوداء بالراية ـ شـــعيب

Vوالمقام الركن المهديA بين يبايع حّتى
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ســؤال لــمــاذا اإلنــتــظــار؟
التحرير أسرة به تقّدمت
الشيخ اهللا العظمى آية سماحة إلى
بــركــاتــه، دامــــت بــشــيــر الــنــجــفــي

مشكورًا: فأجاب
الرحيم الرحمن اهللا بسم

توّقع وهو التنّظر، من االنتظار
في به المأمور  واالنتظار الــشــيء.
َيدي هو توّقع دولة الحّق على المقام
وإلى آدم لدن والمؤّمل من الموعود
الروايات من والمستفاد هذا. زماننا
بها اهللا وعد موعودة الحّق أّن دولة
وأّنــه الصالحين، عــبــاَده سبحانه 
راية تحت الحّق فيه يحكم يوم يأتي
قال كّلها؛ البسيطة العادل السلطان
الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا َلَقْد (َو سبحانه اهللا
َيِرُثها األَْْرَض َأنَّ ْكــِر الــذِّ َبــْعــِد ــْن  ِم

عاِبِديَن). ِلَقْوٍم َلَبالغًا هذا ِفي ِإنَّ اِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي
ضمن ـ الشأن هذا في إليه ُيلتفت أن ينبغي والذي

منها: أمور، ـ العجالة
العقل بحكم واجــب االنتظار أّن  األّول: األمــر
أّنه البشر طبيعة من نعلم فلما العقل أّما والشرع؛
فالتوّقع العمل، إلــى يدفعه البغية إلــى يندفع ال 

مقّدمة يد اإلمام المنتظر الحّق على لدولة واالنتظار
الطاقة بــذل  نحو وعملي فكري ومنطلق أساسّية
وأّما الشرع البغية. تلك إلى الوصول سبيل والجهد في
فبلغ الروايات من كثير في األمر باالنتظار فقد ورد
أفضل من االنتظار أّن بعضها في بل التواتر، حّد
البسيطة عــن الــحــّق عنه غــاب عصر فــي األعــمــال 

اإلنتــــظار؟  لمـــاذا
اهللا) النجفي(حفظه بشير الشيخ الديني المرجع مع لقاء

ل

األسدي حيدر الشيخ الحوار: أجرى



٢٣

بالصالحين يلعبون الطغاة بيد األرض وأصبحت
ما حسب كّلها الشعوب بمقّدرات بل وبمقّدراتهم،
رسول فعن  أهواؤهم؛ إليه  وتدفع  نفوسهم تشتهي 
عبادة).  الفرج (انتظار حديث: ضمن  Fاهللا
سأله وقــد ـ عليه اهللا ســالم المؤمنين  أمير وعــن
قال: ـ: سبحانه اهللا إلــى األعمال أحــّب عن  رجــل
إّن :hالحسين بن علي وعن الفرج)؛ (انتظار
القائلون بإمامته المنتظر) (اإلمام غيبته زمان أهل
اهللا ألّن زمان، كّل أفضل أهل لظهوره المنتظرون
والمعرفة واألفهام العقول من أعطاهم ِذكره تعالى
المشاهدة، بمنزلة  عندهم  الغيبة  به  صــارت ما 
بين المجاهدين بمنزلة الزمان ذلك في وجعلهم
المخلصون  أولئك اهللاF بالسيف، رسول َيدي
اهللا سّرًا دين إلى والدعاة صدقًا، وشيعتنا حّقًا،
الفرج؛ أعظم من الفرج انتظار :Tوقال وجهرًا.
وانتظروا عليه:  اهللا سالم اإلمــام عن روايــة وفي
قال:  ــه أّن اهللا رســول وعنهT عن جــّده أمــرنــا؛
من حوله من فقال مّرتين، إخواني) لقِّني (اللهم
فقال: اهللا؟ رسول يا  إخوانك نحن  أما أصحابه:
الزمان آخر في قوم وإخواني أصحابي، إّنكم ال،
بأسمائهم عّرفنيهم اهللا لقد ولم يروني، بي آمنوا
اهللا:  رســول جــّده عن  Tوعنه آبائهم. وأسماء
اإلمــام وعــن ــفــرج»، ال انتظار الــعــبــادة «أفــضــل 
على مــات قــال (مــن ــه أّن اهللا عليه الــصــادق ســالم
اإلمام كان مع من هو بمنزلة له األمر منتظرًا هذا
هو قال: ثم هنيئة، سكت ثّم فسطاطه، في القائم
اإلمام موسى وعن (Fاهللا كان مع رسول كمن
رســول عــن آبــائــه، عــن عليه اهللا ســالم الكاظم 
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من الفرج انتظار أمتي أعمال (أفضل :Fاهللا
عليه اهللا سالم الرضا اإلمــام وعن عّزوجل)؛  اهللا
انتظار (أليس فقال: الفرج من شيء عن ُسئل وقد
سبعين من أكثر في روي فقد الفرج)، من الفرج

وجوب االنتظار. تدّل على رواية
كما يدفع مهّم لشيء االنتظار أّن الثاني:  األمر
يتوّقعه لما واالســتــعــداد واإلعـــداد للتهّيؤ  اإلنــســان 
للحّق، المعادي العدّو مضجع يقّض كذلك وينتظره،
وجود يخافون الطغاة كان كيف التاريخ في سطر وقد
من فرعون خوف غرار ووالدته على المنتظر اإلمام
االطفال من عدده ُيعلم ذبح ما ال حّتى موسى، والدة
وقد أمره. اهللا بالغ ولكّن موسى، والدة دون ليحول
نسل لقطع أمّية بنو قبلهم ومن العّباس، بنو سعى
من  وحذرًا الدنيا في طمعًا علي الرسولF وذّرّية

الصغرى وما الغيبة أّيام وكانت الحّق، مجيء دولة
فكانوا العّباس، لبني ومربكة موحشًة األيام من تلتها
يدّل وعّمن وكالئه وعن المنتظر عن اإلمام يبحثون
يسمعون من كّل يقتلون فكانوا الِخْرزة، بحث عليه
العدو في فبقاء إيمانه بالغائب، على تدّل منه كلمة
عشواًء من وتخّبطه الطمأنينة وفقد قلق واضطراب

االنتظار. على المترّتبة المهّمة الفوائد
الحّق دولــة إقامة  أّن في  شّك ال الثالث: األمــر
صرح وإقــامــة والــجــور الفساد نظم أنــقــاض على 
يتوّقف والطغيان الجور قصور أنقاض على العدل
بدون الدولة تلك حصلت فلو النفسي، اإلعداد على
التي ُشّوشت العقول وإصالح الكامل النفسّي االعداد
ترى وأصبحت السليم التفكير نهج عن وانحرفت
والحّق باطًال، حّقًا، الباطل االحيان من كثير في
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الدنيا، حــّب على تــعــّودت  التي  االجــســام وكذلك 
الحياة الدنية بمباهج وتغّوشت تأّثرت والعيون التي
علّي سلطة مصير الدولة تلك مصير يكون الخّالبة،
األسباب فإّن ،hالحسن واإلمام طالب أبي بن
تكن مستعّدة تكن مؤاتية، والنفوس لم الطبيعية لم
بعد وفاة عليهم سيطرت التي لمة والظُّ الحّق، لدولة
تلك  الطيبة في القلوب اهللاF وانمحت جّل رسول
والظروف سنة، وعشرين ثالثة جاوزت التي المّدة
األنفس من إصالح بّد تلك، فال تشبه التي نعيشها
الظلم وكره وحّب العدل واالنصاف الدين حّب بزرع

الحّق. لتقّبل للنفوس إعدادًا والفساد
الخارجّية الظروف اعداد  يجب  الرابع: األمر
الوعي ونشر للدين، األنصار وإعــداد  الحّق بنشر
للنفوس جلبًا غيرهم وبين أّوًال، المسلمين  بين
بالمعروف والنهي األمر فإّن للهداية ثانيًا، الصالحة
والعقلية الشرعية  الواجبات  أهــّم  من المنكر عن 
واف بعدد انصار هناك يكن لم فما واالجتماعية،
الحتواء هناك وعي كاٍف يكن الحّق، وما لم لنصرة
الستقبال تهيئُته هناك ما ينبغي يكن لم وما الحّق،
الدولة، تلك لبدء إقامة يكن وجه لم الحّق، دولة
بنتائج يأتي األمر بالتأكيد هذا مثل في واالستعجال

المقاصد. أعظم ذلك من ويفوت وخيمة
كّل على الحّجة إتمام يجب الخامس: األمــر
سوف الــحــّق ــة دول ألّن لــه، ومعاند للحّق ُمــنــاوئ 
إقامة حين للحّق االنصياع ينفع فال تحاسبهم، 
كّل على العقوبة وإنـــزال المحاسبة  ووقــت العدل 
المعنى هذا وإلى ومفسد، وغاصب غاشم ظالم
(َهْل األنعام: سورة ففي قرآنية؛ آيات عّدة ُأشير في
َيْأِتَي َأْو َربَُّك َيْأِتَي َأْو اْلَمالِئَكُة َتْأِتَيُهُم َأْن ِإالَّ َيْنُظُروَن

َيْنَفُع ال َربَِّك آياِت َبْعُض َيْأِتي َيْوَم َربَِّك آياِت َبْعُض 
ِفي َكَسَبْت َأْو َقْبُل ِمْن آَمَنْت َتُكْن َلْم إِيماُنها َنْفسًا
(١٨٥ آية ... إِنَّا ُمْنَتِظُروَن اْنَتِظُروا ُقِل َخْيرًا إِيماِنها
الُحجج وإلى إلى ذلك اشارة األعــراف  سورة  وفي
في مناوأة يستندون اليها أهل الباطل الواهية لدى
َربُِّكْم ِمــْن َعَلْيُكْم  ــَع  َوَق َقــْد (قــاَل تعالى قال الحّق؛ 
َسمَّْيُتُموها َأْسماٍء ِفي َأُتجاِدُلوَنِني َغَضٌب َو ِرْجٌس
َفاْنَتِظُروا ُسْلطاٍن ِمْن ِبها اهللاَُّ ما َنزََّل آباُؤُكْم َو َأْنُتْم
وفي سورة يونس (٧١ آية اْلُمْنَتِظِريَن... ِمَن َمَعُكْم إِنِّي
به يؤمنون ال ما الباطل أهل استعجال إلى  إشــارة
َلْوال (َوَيُقوُلوَن واستخفافًا تمّردًا أو واستهزاًء سخرية
َفاْنَتِظُروا ِهللاَِّ اْلَغْيُب إِنََّما َفُقْل َربِِّه ِمْن َعَلْيِه آَيٌة ُأْنِزَل
المعنى ُيشير هذا وإلى اْلُمْنَتِظِريَن) ِمَن إِنِّي َمَعُكْم
ِمْثَل ِإالَّ َيْنَتِظُروَن (َفَهْل يونس سورة في تعالى قوله
َمَعُكْم إِنِّي َفاْنَتِظُروا ُقْل َقْبلِِهْم ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن َأيَّاِم
(اْعَمُلوا هود سورة وفي (١٠٢ ِمَن اْلُمْنَتِظِريَن... آية
.. إِنَّا ُمْنَتِظُروَن اْنَتِظُروا َو عاِمُلوَن إِنَّا َمكاَنِتُكْم َعلى
تهدأ نفوسهم ال للمعاندين واضح تحذير وفيها (١٢١
حقوق مــن بالظلم نــالــوا بما معيشتهم تهنأ وال 
المحرومين نفوس  فــي أمــل ــْعــُث وَب المظلومين،

الظالمين. باالنتقام من بالبشارة لهم
للصالحين عمل على  يشتمل فاالنتظار  إذن
والــفــداء التضحية روح  وبـــّث  للظالمين  وتحذير 
والهداية للضاّلين الحّق إلى والدعوة للمخلصين
واالستعداد باالعداد المخلصين للمنحرفين وإلزام
فيه اهللا  ُيظهر الــذي اليوم العظيم، اليوم لذلك 
اإلمام المنتظر(عجل يد على الباطل وُيزهق الحّق

V فرجه) تعالى اهللا
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تمهيد:
المهدي الحســـن بـــن محمد ولد اإلمـــام
شـــعبان  من النصف المنتظـــرA ليلـــة
الروايات،  في اختـــالف أو ٢٥٦ على هـ ٢٥٥ ســـنة
 Tالحسن العسكري اإلمام والده كنف في وعاش
والدهT يوم ٨ ربيع  وفـــاة األنظار حتى عن مغيبـــًا
 Aإمامته مـــدة بـــدأت ٢٦٠ هــــ حيث ســـنة األول
الرابع وفاة ســـفيره حتى معها غيبته الصغرى وبدأت
الغيبة  لتبدأ ٣٢٩ هـ، ســـنة الســـمري علي بن محمد
لولّيه اهللا يعجل حتى فيها نحن التي الكبرى أو التامة

بالظهور. الفرج
الصغرى: الغيبة

فيها يتصلـــون المســـلمون كان التـــي (وهـــي الفتـــرة
مراجع  ليكونوا عّينهـــم نواب باإلمامA بواســـطة

حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم)(١). للمسلمين في
(توّفر عامًا ســـبعين قرابة التـــي دامت وهـــذه الفترة
الخّط  لدى القـــدرة تهيئة على لإلمـــامA خاللها
الذي الوقت في تمامـــًا مســـؤولية القيادة على تحّمل
مشـــتركًا عن الفترة هذه طـــول كان يمـــارس قيادته

األربعة)(٢). نّوابه طريق
مالئمة بعبـــارات الفتـــرة لهـــذه تصور ولعـــل أجمـــل

في تنظيمًا هرميًا (أن اإلمام اعتمد هو هذا لعصرنا
 Aفكان ومواليه، بقواعـــده واتصاالته ارتباطاته
بســـرية وخفاء عمله يمـــارس فـــي قمة الهـــرم قائدًا
مباشـــرة، ســـفرائه إلى والتعليمات ويصدر األوامر
الوكالء وبيـــن بينه االرتبـــاط أعضـــاء وهـــم بمثابـــة

البعيدة)(٣). في المناطق انتشروا الذين
الصغرى الغيبـــة أن إلـــى المؤرخين ويذهـــب بعـــض
 Tالعســـكري الحســـن اإلمام توفي أن بدأت منذ
 Aالمهدي اإلمـــام ظهـــر ٢٦٠ هــــ: حينمـــا ســـنة
في القميين وفـــد وقابل أبيـــه، وصلـــى على جنـــازة
وعّين أموال مـــن يحملونه بما نفس اليـــوم وأخبرهم
هذا إلى وقد ذهب عنه، وكيًال سعيد بن لهم عثمان
الغيبة (إّن أحدهـــم: يقول حيث الرأي اكثـــر الكتاب
مع إمامًا بصفته غيبته هي المهدي لإلمام الصغرى
٦٩ ســـنة  مدتها تكون ومعه بفكرة الســـفارة اقترانها

.(٤)( هـ سنة ٣٢٩ إلى ٢٦٠ هـ سنة من
اإلمـــام إن بقولـــه: الـــرأي هـــذا ويعلـــل ذهابـــه إلـــى
ال  أنها إال حياة أبيه فـــي غائبًا الحجـــةA وان كان
في  المهـــديA كان ألن الصغرى الغيبـــة تعـــد من
غير أبيه زمن في واإلمام ألبيه، معاصرًا الفترة هذه
وانما اإلمامة على منصة وال تربع للمســـؤلية متحمل

Aالمهدي وكالء اإلمام
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علي محمد الســـيد الرأي هذا وعلى ابيه يتوالها بعد
اإلمامية الشيعة في عقائد دراســـاته في الحســـيني
خيال ال حقيقة المهدي كتابه في المصباح والشـــيخ

العالمي. المصلح كتابه في الحسيني نذير والسيد
العلماء من ذهـــب اليه جملة الذي الثاني أمـــا الرأي
منذ الصغرى بدأت الغيبة أن إلى والباحثين فيذهب
يقول الشـــيخ  ٢٥٥ حيث ســـنة الحجة والدة اإلمـــام
إلى مولده وقت القصرى منهما فمنذ (فأمـــا المفيد
الســـفراء وعدم شـــيعته انقطاع الســـفارة بينه وبين

بالوفاة)(٥).
إعالم كتابه في الشيخ الطبرسي الرأي هذا ويوافق
الصغرى  الغيبة (فكانت يقول ٤٤٤ حيث ص الـــورى
الكبرى الغيبة ذلك بعد وقعت ثم سنة وسبعين أربعًا

فيها)(٦). نحن التي
المفيد الشـــيخ التي أســـماها الغيبة مدة وأيـــًا كانت
مقابـــل بالصغـــرى بعـــد فيمـــا بالقصـــرى وســـميت
اإلمـــامA بعد  أســـماها كما التامة أو الكبـــرى،
الســـمري، فقد محمد بن علـــي وفـــاة نائبـــه الرابع
وهم األربعة، بوجـــود النـــواب تميزت هـــذه الفترة
بن محمد ـ إبنه العمـــري ســـعيد بن عثمان كل من :
بن محمد علي النوبختي ـ روح الحســـين بن ـ عثمان

السمري.
 Aبين اإلمام الســـفير أو العـــام الوكيل ومنصـــب
الحاجة تكن لـــم مســـتحدث وبين المؤمنين منصب
لشيعتهم،  األئمةT وظهورهم لوجود قائمة اليه
تنصيبهم اإلمام يتولى والنواب السفراء هؤالء وكان
وفي ذلك فـــي (توقيعات) بيانـــات مباشـــرة ويصدر
على وهم منهم، هو يدعيها وليس عمن الوكالة نفي
اإلمامية لدى عامة والمعرفة من الوثاقة عالية درجة
الذين واألبواب الســـفراء كان الصغرى الغيبة (ففي
بن الحســـن بامامـــة القائلـــون ال تختلـــف اإلماميـــة
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فيهم)(٧). Tعلي
السفراء النّواب أو بهؤالء يثقون اإلمامية الشيعة وكان
ويثقون وأموالهم اليهم أسئلتهم ويدفعون الوكالء أو
عن صـــرف األموال وتوجيه أجوبتها بصّحـــة صـــدور

عنها. يسألوا أن دون اإلمام
اإلســـالمية وتباعد الدولـــة وبالنظـــر التســـاع رقعـــة
إلى الوصول مـــن اســـتطاعة الشـــيعة أقطارها وعدم
اإلمام، نواب إلى وحقوقهم، أسئلتهم لحمل بغداد
النواب لهؤالء ثقـــاة األمر وجود وكالء فقد اقتضـــى
ويستلمون وحقوقهم الشـــيعة رســـائل يحملون اليهم
اإلمامA وتوجيه الحقوق  من الصادرة التوقيعات

أصحابها. إلى
الوكالء  هؤالء بتعيين يصدر األوامر Aاإلمام وكان
على وكانوا مناصبهم، بقاءهم في يقر أو يوثقهم أو
الحكومات واإليمـــان، وألن الوثاقة عالية من درجـــة
بالنواب واتصاالتهم تحركاتهم ترصد الظالمة كانت
من الغموض هالة حياتهم تحيـــط كانت فقد األربعة

ووفياتهم. حياتهم بدايات تعرف والكتمان وال
والوكيل: السفير بين الفرق

بين السفير اساسيًا فرقًا هناك أن فيه شـــك ال ومما
مهمين. أمرين في والوكيل

اإلمـــامA مباشـــرة ويعرفه  ١ـ أن الســـفير يواجـــه
في والبيانات المســـائل منـــه أجوبة شـــخصيًا ويأخذ
نوابه أو طريـــق عن باإلمام يتصـــل حيـــن أن الوكيـــل

سفرائه.
أفراد وشـــاملة لكافة عامة ٢ـ أن مســـؤولية الســـفير
مســـؤولية الوكيل أن حيـــن الطائفـــة الشـــيعية، فـــي

مدينته. أو منطقته في منحصرة
الوكالء: مهمات

بما نجملها محدودة، رئيسية مهمات الوكالء لهؤالء

يلي:
يكون ال حيث عمله تســـهيل في الســـفير ١ـ مســـاعدة
اإلسالمية المناطق بجميع االتصال الســـفير بوســـع
ظروف وفي البيت ألهل الموالـــون يتواجد فيها التـــي

المرحلة. والكتمان التي تتطلبها السرّية
اخفاء أو وإخفائـــه الســـفير كتمان في ٢ـ المســـاهمة
الوكالـــة اســـمه وتواجـــده وذلـــك لغـــرض اســـتيفاء
القواعد إلى والبيانات التوقيعات إيصال في واجبهـــا

الشعبية.
وأن تكون حياتهم للنظر ملفتـــًا عملهم يكـــون ٣ـ ان ال

جدًا. طبيعية وتجارتهم
بين يكون عامًال الوكيـــل ال بالذكر (أن الجدير ومـــن
إخراج وال األمـــوال قبض لـــه وال يحق يـــدي الســـفير
المهديA نفسه وليس  اإلمام بإذن إال التوقيعات
شـــخص أي إلى االيكال في عنه أن يســـتقّل للســـفير
الســـفراء (من الغيبـــة زمـــن كان)(٨). ولـــذا كان فـــي
قبل من التوقيعـــات عليهم تـــرد الممدوحيـــن أقـــوام

باألصل)(٩). للسفارة المنصوبين
الوكالء: اإلمام رعاية

على  المهـــديA للـــوكالء تتمثـــل رعايـــة اإلمـــام
التاليين: النحوين

عن (روي فقد بهم والثقة بطاعتهم شـــيعته ١ـ إيصاء
(يعني الّي وكتب قال: الهمدانـــي محمد بن ابراهيم
منك اهللا تقبـــل الحســـاب وصل اإلمـــامA): قـــد
واآلخرة، وقد الدنيا في معهم وجعلنا عنهم ورضـــي
كذا، الكســـوة ومن بكذا، الدنانير مـــن بعثت اليك
عليك، اهللا الجميـــع نعم وفي فيه، لك فبـــارك اهللا
وعن ينتهـــي عنك أن أمرته النضـــر إلى وقـــد كتبـــت
موضعك عندي، واعلمته ولخالفتك، لك التعرض
إلى وكتبت أمرتـــه بذلك أيضـــًا، وكتبـــت إلى أيـــوب
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والمصير أمرتهم بطاعتك كتابـــا همدان في موالّي
سواك)(١٠). وكيل وأن ال أمرك إلى

من السلطة لهم الداهم بالخطر الوكالء ٢ـ إشـــعار
عليهم: القبض وتلقي تترصدهم أن تريد حينما

أية  اســـتالم بعد أمرًا اإلمامA أصدر أن ورد وقد
العباسية السلطة حينما بثت شـــخص أي من حقوق
إرسالها بحجة األموال بإرسال وجواسيســـها عيونها
تنجح فلم الـــوكالء، على يتعرفوا إلـــى اإلمام لكـــي

القبض عليهم.(١١) السلطة في
الوكالء: أعلمية عدم

العلم أهل يكونوا من يستدعي أن ال الوكالء تنصيب
العلوم، ســـائر أو الفقهية األمـــور في أو المبرزيـــن
األولى بالدرجة الوثاقة على تعتمد وإنما اإلســـالمية
في زمانهم كان فقد السفراء. ســـرية على والحفاظ
لهذه يختـــاروا ولم والفقهـــاء األعـــالم مـــن العلماء
عدم سبب عن النوبختي سهل ابو ســـئل وقد المهمة
كان (لو فقـــال: روح بن الحســـين اختيـــاره واختيـــار
وقـــرض بالمقاريض لما  الحجـــةA تحـــت ذيلـــه

عنه).(١٢) الذيل كشف
والوكيل: والنائب السفير مصطلح تداخل

هذه التاريخ او الحديـــث أو تـــرد في كتـــب الرجـــال
نجد ولكننا واحدة داللـــة ذات وكأنها المصطلحات
فكل ســـفير وجه مـــن وخصوصـــًا أن بينهـــا عمومـــًا
نائب وكيـــل كل وليس وكيـــل لإلمـــام، أو نائـــب هو
معروفـــون أربعـــة والســـفراء أو ســـفير، فالنـــواب
وكلهم المقدســـة للناحية وكالء وهـــم لدى الشـــيعة
اإلسالمية المملكة بقاع في المنتشـــرون ووكالَؤهم
بعض لدى القول هـــذا مثل ورد وقد ليســـوا ســـفراء.
أحد وهو فيقـــال: للوكالء وصفهم المؤّرخيـــن عنـــد
النواب وهذا أحد المقدســـة، أو هـــو أبواب الناحية

الحقيقة. وجه على وليس مجازي

السفراء: عدد
وتمام الدين اكمـــال كتابه في ذكر الشـــيخ الصدوق
ونواب اإلمام وكالء من شـــخصًا اثني عشـــر النعمة
اليهم الســـيد وأضاف الصغرى المهدي فـــي الغيبة
اشـــخاص ســـتة (الغيبة) كتابه فـــي محمـــد الصدر
الكثير منهم عدد والباحثين المؤرخين بعـــض ولكن
إلى بعضهم وتجاوز وعشرين، خمس إلى يصل بما

المئة. إلى عددهم بوصول القول
مضبوط عددهم بشـــكل ال نعـــرف أننا والحقيقـــة:
ورود وعـــدم اإلســـالمية إلنتشـــارهم فـــي البلـــدان
عرض ولكننـــا نحاول الرجال، في كتـــب أســـمائهم
المصادر توافرت ممن منهم المشهورين بعض سير
كراوية الرجال كتـــاب في أســـمه ورد أو على ذكره،

V(السالم البيت(عليهم أهل احاديث من لحديث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في احاديـــث المهدي الحســـيني/ جواد الســـيد محمد ١ـ الجاللـــي/
٦ سنة  ط اإلسالمي/ النشر مؤسسة مطبعة حنبل/ بن احمد مسند

١٤١٧ / ص ١٣.
اإلمام فـــي حديثا االربعـــون صـــادق/ محمد ٢ـ الخرســـان/ الســـيد

النجف/ ١٤١٩. / ٥٢ ص المهدي/
مؤسســـة الســـفارة/ ودعوى الغيبة ظاهرة / محســـن ٣ـ آل عصفور/

١٤١٢ ط ٢ / ص ١٧٢. العلمية/ المطبعة اسماعيليان/
موســـوعة الغيبة/ الصدر/ صادق محمد ٤ـ الصدر/ الســـيد محمـــد

.٤١٨ ص /١٤١٧ /٢ ط الصغرى/ الغيبة
.٤٠ ص المغرب/ شمس رضا/ محمد حكيمي/ ٥ـ

.١٧٤ ص خيال/ ال حقيقة المهدي جعفر/ كاظم ٦ـ الصباح/
ص ٧٧  / الرجال عدة كتاب ٤٥٢ عن ص أعالم الورى/ ٧ـ الطبري/

الكاظمي. االمرحي الحسيني محسن للسيد
ص الصغرى/ صـــادق/ الغيبـــة محمد محمـــد ٨ـ الصـــدر / الســـيد

.٦٢٩
.٢٥٧ ص / الطوسي الشيخ الطوسي/ ٩ـ

١ ص ٢٩٢/ ط٢/ ج الرجـــال/ قاموس تقي/ محمد ١٠ـ التســـتري/
.٥٠٨ ص الجيشي رجال اإلسالمي/ مؤسسة النشر /١٤١٠

كتاب ظاهرة عـــن الحجة/ نقال الكافـــي/ ج٣/ كتاب / ١١ـ الكلينـــي
.١٧٨ ص عصفور/ آل محسن للميرزا الغيبة

.٢٥٠ ص الدين/ ج١/ حرز محمد الشيخ المعارف/ ١٢ـ مراقد
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K�̂áÈ’ê‹
االنتظار ان الذهـن يتداعـى الى k قـد
المفاهيم تعنيـه هـو مـا السـلبية بحالتـه
لم ما هـو اإليجابية وبحالتـه المطروحـة،
كيف إذن لإلنتظار؟ الفعليـة رؤيتنا تحـدده
المتعارف السلبي بمفهومه لالنتظار تنظرون
الفعلي والواقع الروايات في الوارد وااليجابي
يعيشها الفرد التي والحالة النفسـية المعاش

المنتظر؟
في األثر لـــه عظيم لنبـــأ ترّقب حالـــة W اإلنتظـــار
اإليجابية، االمور من حّد نفســـه في وهو العالم نظام
أواصرهم وجعلهم وشـــّد المؤمنين كلمة جمع فإن فيه
اإلنســـانية ينّجي عظيـــم قائد إلســـتقبال مســـتعّدين
كما الهالك، من الناس الضياع وُينقـــذ من المعذبـــة
االحباط الذي من فيخرجها النفـــوس في األثر له أن
كما ظلمـــات، هو الظلـــم الذي يصيبهـــا عنـــد تراكم
الوجوه جميع مـــن النوعي فيهـــا بالتغيير يبعـــث األمل

بها يحصـــل هادفـــة تربويـــة علميـــة واألنحـــاء، فهـــو
،Aوالمهدي الموعود المؤمنين خاص بين ارتباط
لوائه، تحت يدخلـــوا أن خروجـــه ويأملون فيترقبـــون
بقبوله ليحظـــى عندئٍذ بمـــا يرتضيه فيعمـــل المؤمن
فليس اإلنتظار لوائه، تحت وينطوي في رفقته ويدخل
المعرضين إنقاذ عند اليائســـين أو أمل بارقة مجـــرد
كان فإذا ،Fالمرســـلين وتعالم ســـيد عن الدين
أكثر سلبياته كانت المعنى هذا اإلنتظار من المقصود
بين يدور حينئٍذ العملي الواقع فيكون ايجابياته، مـــن
أن فالبد الواقع. عن بعيـــدان وكالهما واألمل اليأس
شيعتهم به Eاألئمة الهداة أمر الذي اإلنتظار يكون
فيكون آنفًا، وهو الذي ذكرنـــاه اإليجابية من األمـــور
وله Aالعظيم المنقذ لخروج المقتضيات أهم مـــن
ظهور، نوع هـــو بل ظهوره، موعد اقتـــراب األثـــر في
واّال الصغرى. الغيبة مقابل األصغر الظهور فلنســـّميه
إحباطه، في ويزيد اإلنســـان، تعاسة في كان ســـببًا
جملة في الممهـــدات التي وردت تشـــير ذكرنا والى ما
يعيش الذي اإلنتظـــار حالة تبين وهـــي مـــن األخبار،
منه في ال الذي بالصبر ويتحلى المكابد المؤمن معـــه

المهمة. تحمل
تمارس  االنتظار طقوسًا حالة تعني هل k
يعني االنتظار أم فحسب؟ المكلفين قبل من

السيد علي سماحة لقاء مع
السبزواري

ت
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الموقف؟ الرؤية، الفكر، العمل، ديناميكية
ورؤية بـــل عمل طقوس، مجرد ليـــس W اإلنتظـــار
لتلقي مستعدًا ليكون المؤمن يتخذه وموقف وتربية،
وبذلك يدخل الشـــريف، بظهـــوره الفيـــض الربوبي
بفعله بهA والراضين زمرة المؤمنين في المنتظر
Aلكونه نهجه والعاملين بتوجيهاته على السالكين
دعاء من الطقـــوس كانت فـــإن امامهـــم وقائدهم،
فال لإلنتظار التربوية العملية هذه روافد من ونجـــوى

التأثير المطلوب. لها يكن لم وإّال بها، بأس
نظركم؟  عالمات الظهور في تعني ماذا k
جديدة؟ مستقبلية رؤية تأسيس بشارة؟ إنذار؟
أو لتكّهنات سـرد هو إنما وال ذاك، هذا أم ال

احتماالت لمستقبل؟
تكون التي العالمـــات إن يظهر آنفًا W مـــا ذكرنـــاه
يرجعوا للعاقليـــن إنـــذار هي إنما Aقبـــل ظهـــوره
الخروج أو للمســـائلة أنفسهم وتحضير إلى رشـــدهم
الصالحين رفقة فـــي المنافقين والدخول من زمـــرة
الثقة للمؤمنيـــن وزيادة بشـــارة أنها كما المؤمنين،
الصبر وجعـــل فيهـــا، األمل وبعـــث فـــي نفوســـهم،
وليســـت كفاحهم ألنه العماد في ودثارهـــم شـــعارهم
لمســـتقبل منظور احتماالت مجرد الظهـــور عالمات
وفق تحقق تمهيدية حـــوادث هي بل تكهنات أو ســـرد
حّد سواء على وغيره المؤمن بها يبتلى ضوابط دقيقة
للمنافقين وشقاًء وفتنة للمؤمنين حســـنا بالًء فتكون

المعاندين.
بمعرفة  االهتمام منكـم نلمس كنـا k إذا
مع سنديًا اذن كيف نتعامل الظهور عالمات
التشّدد أم السندي التسـامح الروايات، تلك

تحفظ التي الوسـطية الحالة السـندي أم
الظهور؟ لعالمات االطار العام

والفتـــن المالحـــم  تضمنـــت التـــي  الروايـــات   W
قواعد اعمـــال نحتاج إلى ال المســـتقبلية والحـــوادث
وحوادث التنبـــؤات تشـــتمل على فانها الحديـــث فيها
هـــذا الوقوع دل تحقـــق فـــي المســـتقبل فـــإن وقعـــت
منبع عن وصدورها تضمنته ما صدق على الخارجـــي
فيرد وّال ،Eاألئمـــة األطهـــار والعصمة الحكمـــة

علمها الى أهله.
الظهور  عالمات روايات في المتعارف k
الفقهية؟ روايات التعارض حالة في تعالج أّنها

به؟ تختّصون آخر مبنى لديكم أم
واقعة تنظر الى لم بين الروايات النها تعارض ال W
محـــدد والمفروض ومكان خـــاص زمان معينـــة وفي
أن ويمكن فيـــه، الوحـــدة هـــذه توفر فـــي التعـــارض
فيها واجمال على ابهام حادثـــة على تدل رواية تكون
شيء على تشـــمل أخرى ورواية ذلك القتضاء المقام
أنه مع مما يرفـــع التعارض ذلك آخر أو شـــرط وغير
في باب التكاليف وأحكامه التعـــارض الى نرجع إنما

غيرها. دون الشرعية
عن  الصادرة التوقيعـات كانـت k اذا
في  حاضرًا وكونه معايشته A تعني اإلمام
االعراض فمـاذا يعني االحداث فعًال ضمير

خالل: من التوقيعات هذه عن
االستنباط الفقهي. عملية ـ

التوقيعات. هذه مع العملي التعاطي ـ
مع المكلف يعيشها التي الحضور حالة ـ

.Aاإلمام
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(روحي المقدسة عن الناحية الصادرة التوقيعات W
بالتشريع يتعلق ما منها مختلفة انحاء على الفداء) له
عند المعمولة القواعـــد الى الرجوع مـــن فـــال بد فيها
والمعاجـــز بالروايـــات يتعلـــق مـــا الفقهـــاء، ومنهـــا
يكون فيها وحينئـــٍذ والقاعـــدة والحـــوادث وغيرهـــا،
الضوابط وفـــق التوقيعات تلـــك التعاطـــي العملـــي مع
Aمـــع اإلمام هـــو تعايش عملي المقررة واألصـــول
من أهم الفداء) وهو (روحي لـــه بالشـــريعة ألنه عمل

عمدها.
تالوته  لكم؟ الندبة ماذا يعنـي k دعـاء
معايشة هو حالة أم الطقوس العبادية كاحدى

اإلمامA؟ مع المكلف يعيشها
إن الطقوس العبادية الثانـــي الجواب في W ذكرت
الخاصة، والصلوات التوسل، ودعاء الندبة، كدعاء
Aاإلمام مع معايشة هي وغيرها المرقومة والرقع
الكافي اإلســـتعداد لها عنده كان الممـــارس فيمـــا إذا
اذا مـــن جنده اإلمامA ويكون في حـــزب للدخـــول
التي المحمودة من الســـبل الطقوس تلك ظهر فتكون
إليه، سعيدًا بقربه ويكون إمامه، المؤمن الى تقّرب
روحانية حالة تحدث ألنها ظهوره اقتـــراب بها ويحّس
الطقوس تؤثر تلـــك ال ذلـــك غير وفـــي شـــفافة عنده

المطلوب. التأثير
هل  الندبة دعاء أهمية هـذه k إذا كانت
إّبـان العهد الجديد العراقي الفرد أن تـرون
السلطة قبل من الرقيب محاذير رفعت وقد
على دعـاء الندبة إحياء في دوره أدى قـد

مستوى:

فـي المنعقـدة الخاصـة المجالـس ـ 
البيوت.

والمساجد. الحسينيات ـ
المقدسة. المراقد ـ

رجال عن فضال الفرد مسـؤولية هي وما
عندئٍذ؟ الدين

والطغيان من الظلم ماقاساه العراقي بعد الفرد W
في تعينه كانـــت التي األمور كثيـــر من والحرمـــان من
والدين والعلـــم والثقافة الفكـــر الرقـــى في مجـــاالت
مضاعف ثقافة معينة وجهاد فهو يحتاج الى واالخالق
واخالقيًا وثقافيًا دينيًا جيدًا اعدادًا اعداده سبيل في
ليصبح والنوازع الفردية المهاترات بعيدًا عن وفكريًا
وتكون عرفت، كمـــا المنظور بالمعنى فردًا منتظـــرًا
جياشة كونها عواطف من واقعية لها اكثر الممارســـة

المريضة. النفوس ذوي يستغلها
الرواية او في القـول التواتر أن kنعـرف
في نجد ولكننا المدعـى على دليـل قطعي
أزمة عليها يمكن أن نصطلح الواقع مشـكلة
حقيقية وهي كيفية معالجة ادعاء أهل السنة

تواتره،  المهديA ودعوى اإلمام بعدم والدة
قطعية لديهم؟ هذه حجة هل

الخبر على االعتماد فـــي المعروفة W من الشـــروط
الكذب على الـــرواة من طبقة يتواطـــؤ أن ال المتواتـــر
تواترهم على ادعـــاء فـــي متوفر غيـــر وهذا الشـــرط
يمكن ما واقصـــى ،Aالمهدي اإلمـــام عدم والدة
يرتفع وهو Aبوالدته العلم عدم هو توجيه ادعائهم
هذا المرجع في هـــم الذي البيت أهـــل الى بالرجـــوع
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ظاهر، دعواهم فبطـــالن كان وكيف المهم، األمـــر
في والتفحص التعصـــب نبذ المدعين وعلـــى

الى الهادي واهللا بعده والحكم األدلة
الصواب.

من kربمـا يكـون
العقلية األدلـة أهـم
اإلمام وجـود علـى
هـو   Aالحجـة
قاعدة اللطف وذلك

الوصول أن  باعتبـار 
يحصل ال الكمال إلـى

يتم ال بالنظـام وذلك إال
فوجوده اإلمـام بوجـود إال

المفضي الطريق إلى مقرب لطف
ال العقلية القاعدة هـذه إلى الكمال. ولكن

علمنا حسب الخوئي اإلمام مدرسة ترتضيها
وربما االيـرادات بعض عليها أخذت حيـث

في المدارس الفكرية. غيرها
قاعدة أهمية األسـاس ما هي هذا وعلى
اللطففياالستداللعلىاإلمامالمهديA؟
قاعدة غير عقلي دليل آخر لدينا يوجد وهل

الباب؟ هذا في يفيدنا اللطف
قاعدة مـــن العلماء في حجيـــة أحـــد W ال يختلـــف
فبعضهم تطبيقها، سعة في االختالف اللطف وإّنما
والبعض ،Aاإلمـــام اختفاء حتى فـــي يعممونهـــا
في يقتصـــرون حيث الســـيد الخوئـــي اآلخـــر ومنهم
والرســـل وإنزال بعث األنبيـــاء أصـــل تطبيقهـــا علـــى
قاعدة عن أعرضنا وكيف كان فإن والشـــريعة. الكتب

وجود اإلمام علـــى أخرى أدلة هناك فـــإن اللطف،
بها اســـتدل األدلة العقلية التي فإن وغيبته،
Tالمؤمنين أميـــر خالفه علـــى
امامـــة وواليتـــه تجـــرى فـــي
Aالمنتظـــر القائـــم
وغيبتـــه، وإمامتـــه،

فراجع.
يشـكل  k قـد
ويلقـي البعـض
شبهة مفادها ضعف
على الدالة الروايات

اإلمـامA  مـن  والدة
السندية. الناحية

مع هو كيف نتعاطى والسؤال
أصيبت إن والعقائدية التاريخية الروايات
عليها نحكم وهل السـندي الخلل هذا بمثل
حيث االحكام روايـات العمـل في هو كمـا
والموثق والحسـن الصحيـح إلـى تصنف

والضعيف؟
اإلمام وردت في والدة التي يتعامل مع الروايات ال W
األحكام في الـــواردة مع يتعامل كما ،Aالمهـــدي
شـــروط فيها روايـــة واحدة التكليفيـــة، فـــإن وجـــود
يؤخذ Aالمهدي الموعود والدة علـــى تدل الحجية
اّتفقت ان ذلك على شـــاهدة بقية الروايات بها تكون
المرّجحات حسب يعمل عارضتها وإن المضمون، في

لالجماع. الوالدة مع والترجيح المعروفة،
حرمة  تفيد مستفيضة روايات k هنالك
ذلك  المهديA وتعلل بإسم اإلمام التصريح
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ومالحقته االسـم ذكر حين الطلب بوقوع
نتساءل: وهنا الظالمين قيل من

قيمة هذه الروايات ـ مـا
السندية؟ الناحية من
يعنـي هـل ـ 

فـي التعليـل
بوقوع الروايـات
عدم الطلـب
لو فيما الحرمة
المحذور ارتفع

أن أو المفترض،
االسـم ذكر عدم

عالقة ال تعبدي أمٌر 
زمان؟ دون بزمان له

نهـي نفهـم  كيـف ـ 
أنه  والحال االسـم ذكر األئمةE عن

فإن وواضح لكل أحد حتى العدائه معلوم
«اسمه اسمي  وقال اهللاF بّشـر به رسـول

كنيتي». وكنيته
إخفاء من الثمرة هي ما هذا االساس فعلى

أحد؟ معلوم لكل مع انه االسم
الناحية من رأي سماحتكم هو ما وأخيرًا ـ
هو االسم فهل ذكر في والفتوائية الشـرعية

مكروه؟ أو حرام
اإلمام باسم التصريح حرمة تفيد التي الروايات W
ظروف في صدرت ولكنهـــا معتبرة هي Aالمهـــدي
باسمه التصريح في التقية استعمال اســـتدعت قاهرة

فبعضهم الفقهاء اختلـــف ارتفاعها وبعد الشـــريف
المبارك ذكـــر اســـمه ذهـــب الى جـــواز
وهو التـــرك في واحتـــاط آخـــرون
التعّبـــد الحتمـــال األول 
ذكـــر وممـــا الخـــاص، 
كانت التقية أن يظهر
الظالميـــة الســـلطة
على مصممة  كانـــت 
ولم عليه، القضـــاء
االســـباب تلك تكـــن
عصـــر موجـــودة فـــي

النبيF وغيره.
هذا فـي kنجـد
زورًا ينتحل مـن الوقت
وان الخاص اإلمـام وكيل أنـه
اإلمام وبين بينه اتصاًال يحـدث هناك
أصحاب من ونجد بعضـُا العصر، صاحـب
يلتفون حوله بهم والمغرر الضعيفـة النفوس

هي نصيحتكم لهؤالء؟ فما
من والنيابة كذلك الخاصة الوكالة انتحال صفة W
المنتحل وكذب بطالنه، علماؤنا على اتفق التي االمور
الناس على العلم ويجب في من الدرجة بلغ مهما بهـــا
على كما يجب عليهم، والتشـــنيع المنتحلين رد هؤالء
واال والحكمة الى العقل العاطفة والرجوع نبذ الجميع

يوم القيامة. والعقاب في المساءلة وقعوا
الناحية  مـن اإلنسـان يرتبط k كيـف

المهديA؟ باإلمام العملية
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احكام باتباع يحصل إن االرتباط ســـابقًا W ذكرنا
علـــى األنـــامF والســـير ســـيد القـــرآن وشـــريعة
عنهم ورد لمـــا مصدقًا يكون مؤمنـــًا منهجهـــم حتـــى
االرتباط هذا ويتميز العدائهـــم ومعاديًا لهم مواليـــًا
وطلب الشريف، فرجه في والتعجيل لظهوره بالدعاء
واالســـتعداد جعـــل القابلية فـــي عزوجل العـــون منـــه
مؤمن لكل ليس تحت لواءهA فانه والدخول للقائه

األمر. لهذا القابلية
من  واضح لدى سـماحتكم هـو k كمـا
واتفاق المسـلمين وإجماع الروايـات تواتـر
عيسـى أن على جميعًا الفـرق اإلسـالمية

 Aالمهدي اإلمـام خلف يصلي مريـم بن
الدالالت هي مـا هو: ظهوره،السـؤال حين
أن يمكن التي والعقائدية العلمية والمعطيات

هذه الظاهرة؟ من خالل نستفيدها
بـــن عيســـى صـــالة ظاهـــرة مـــن المســـتفاد   W

الحجةA أمور: االمام خلف Tمريم
وجه  على الحجـــة كـــون اإلمـــام هـــو  األول: بيـــان
من المنزلة بلغ مهما غيره على فيجب ال غيره االرض

ويشايعه. يتبعه أن تعالى اهللا عند
وبطالن زيفهم المنتحلين وظهـــور كـــذب الثاني:

دعاويهم.
والمنكرين المعانديـــن عن القناع كشـــف الثالث:
اهللا انبياء مـــن نبي ائتمـــام بعد فانـــه Aالمامتـــه
االمامA يكون خلف العزم اولـــي من وكونه تعالى
إذ ال المهدي إمامة على والبراهين الحجج من أقوى

أمته. أحد من خلف نبي ايتمام ونقًال عقًال يصح
صدق على الكتاب الحجة على أهل اتمام الرابـــع:

.Aوواقعيته المهدي إمامة
الصادرة  الروايات في بعـض k نالحظ
عن  التعبير العترةT وغيـره صـادق عن
ولد  من «الخامـس المهـديA بـ اإلمـام
ألم التعبير؟ هذا لماذا هو: السـؤال السابع»
مثًال ولدي من السادس :Tقوله يكن باالمكان
استفاض كما منا أهل البيت عشـر الثاني أو

أن هنالك إشارة  األئمةE أم عن بهذا التعبير
الكاظم اإلمام بيـن وروابط أوجه شـبه إلى

الصادقT التلميح  اإلمام أراد المهدي وبين
هذا التعبير؟ خالل من إليها

Aاإلمام التنويه بامامة يكون المراد ان يمكن W
الشبهات ودفع شخصيته وتثبيت Tالكاظم موسى
يكون هو باإلمكان أن كان أنه الى إشـــارة يكون أو عنه
الى اشـــارة أو حصول البداء، لوال المهـــدي الموعود
اإلمام يقاســـيه كما Tالكاظم اإلمـــام ما قاســـاه
كان أنه مغيـــب كما الـــى إشـــارة يكون المنتظـــر، أو
الى إشارة أو الســـجون، في مغيبًا hجده الكاظم
وخمسة سبعة بالتأكيد عشر االثني عدد االئمة تثبيت

العالم. واهللا
التحرير أســـرة باســـم نتقـــدم فـــي ختـــام لقاءنا
علـــي الســـيد والمســـلمين لســـماحة حجـــة اإلســـالم
أتاحه لما الجميل والثناء الجزيل بالشكر السبزواري
المجلة قدمته ما على ردًا قيمٍة اجاباٍت من ســـماحته
مع يحشرنا أن القدير العلي راجين استيضاحات من
Aالمهدي اإلمام نهضة في الداعين والمساهمين

Vوشكرًا الموعود يوم لتحقيق
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الشـــرعي الخليفة عن الســـؤال كم يطرح
ينـــادى وكـــم Fاهللا رســـول بعـــد 
«ما بـ الجواب والســـؤال ويلهج على الستار بإســـدال
مســـؤولين ولســـنا عصرنا أبناء نحن لنـــا وللتاريخ،
أن تتجاهل المقولـــة هذه ان رغـــم عـــن ما مضى»،
احداث عناصر على مبينـــة مكوناتها الحاضر هويـــة
لهويتها الصانـــع هـــو االمـــم الماضـــي، وأن تاريـــخ
ودرجة وثقافتها وأن وعى األمم الماثلـــة، الحاضرة
بالعبـــر لوعيهـــا وتفعلهـــا وليـــد تمّدنهـــا وحضارتهـــا

تاريخها. من المستخلصة
الرؤية عمـــن الراهنـــة المبنية على ومـــن األمـــور
الحاضر الخليفـــة الســـؤال عـــن هو تجـــاه الماضـــي
الدالئل هي يكـــون؟ وما ومن هو؟ من على المســـلين

عليه؟.
خالفـــة علـــى اّتفقـــوا المســـلمين  أن  ريـــب  ال 
وصالة عند ظهـــوره ولـــد فاطمة المهـــديA مـــن
بّشـــر قد وانه خلفه، Tمريم ابـــن النبي عيســـى
يديه على تعالى يفتح وان اهللا Fالرســـل سّيد به
المشركون، كره ولو كّله الدين على وُيظهره البلدان

الذي هو اإلســـالم بإظهار اإللهي الوعد وبـــه يتحقق
كافة أرجاء البسيطة. جميع الرسل على دين

بّشـــر الذين من الخليفـــة األخيـــر فـــال ريب أنـــه
المروي المتواتـــر مـــن الحديـــث Fبهـــم النبـــي
من كلهم خليفة، عشـــر اثنا بعده عن الفريقيـــن أن
اإلثنا هؤالء عزيزًا ما بقي ال يزال الدين وأن قريش،
ما بقي عاداهـــا ظاهـــرة على من األمة عشـــر، وأن
ال البشر) (جميع الناس أمر بل اإلثنا عشـــر، هؤالء
بقيت ما أي عشـــر، االثنا هؤالء بخير ما بقي يـــزال

اإلثنا عشر. سلسة
االحاديـــث إنضمـــام ويكفـــي هـــذا المقـــدار مـــن
Aالمهدي أن الحقيقة الى الباحث ليخرج النبوية
تحفظ الذي السلسة القائم من هذه الحي الباقي هو
بقاء أصل حفـــظ فضًال عن البشـــرية نظام به أمـــر
بما يمارســـه اإليمان، وأهل األمة االســـالمية كيـــان
كي بالغيبة واالســـتتار عنه الـــذي عّبر خفي مـــن دور
الفاعـــل وممارســـة دوره حياتـــه يظـــل مأمونـــًا علـــى
المعّبر عنهم واالصفياء االولياء من مجاميع بتوسط
واألركان والنقباء باألوتـــاد الفريقيـــن فـــي روايـــات

المسلمين خليفة هو من
الراهن؟ الحاضر في
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في النافذة المجاميع وغيرها من واالبدال والسياح
كيانات وأنظمتها. المجتمعات المختلفة

متصّدي البشـــري الحدث كبـــد في فهو حاضـــر
وال عنه قاعد باألمر غير قائم ناشـــط فاعل لألمور
ذاهب متباعد، ال هالك، حاضر حّي ال متقاعس،
االستتار هذا تطاول النائية مهما في األودية ســـالك
ونشـــاطه حقيقة دوره ينكشـــف بالظهور الخفي ولم

البشرية. نظام مصير في الحاسم
قام مـــا قد لحقيقة إّال إنكشـــاف ليس فالظهـــور
في مـــن مهام Aمحمد آل من القائـــم ويقـــوم به

شتى. مجاالت في البشري النظام تدبير
«اني تعالى اهللا خليفـــة بوجـــود االعتقاد وهـــذا
رســـول خليفة وبوجود خليفـــة» االرض جاعـــل في

قريش)، من كلهـــم عشـــر اثنا اهللاF (الخلفاء
وعترتي كتـــاب اهللا الثقلين فيكـــم تارك (إّنـــي

المســـلمين على الخليفة أهل بيتي)،
هذا الراهـــن الحاضـــر، فـــي الوقت

الوقت في وســـطية برؤية يضفى االعتقاد
المســـؤولية نظرية الحاضر، الراهن

وعلى األمـــة عاتـــق الملقـــاة علـــى
تجاه العلـــم النخبـــة وعلـــى أهـــل
وتغييـــر االجتماعـــي اإلصـــالح
المعروف باقامة والقيام الفساد

المنكر. ودفع
متوازنة نظرية يكـــّون اإلعتقاد هذا

في االختيار والتكليف، المســـؤولية في تحديد
وال الجبر، التفويض مسلك مع ال التغيير ولإلصالح

وتخبتها لألمـــة بكاملها مفّوضـــة فليس المســـؤولية
فهم اختالف على تامًا تفويضًا فيها العلم ورجاالت

واألخير. األول المصدر والمرجع
ورجاالتها االمة ساقطة عن كاهل المســـؤولية وال
القدري من الجبر أو التاريخـــي الجبر تحـــت عنوان
البيئة جبر الجبر االجتماعي أو أو اإللهي، القضاء

والظروف.
ونخبهـــا األمـــة والتكليـــف علـــى بـــل المســـؤولية
وبيـــن الجبر، التفويض بيـــن ورجـــاالت العلـــم هي
حدود ضمن االختيار وهـــو بين أمرين، أمـــر
وال المطلق التفويض االختيار، ال صالحيات
بل وســـط بينهما. وهذه المطلق، الجبر
االختيار حـــدود ضمن لالختيار الرؤيـــة
من عظيم لمعنى تجلـــّي هي وصالحياته
انتظار الظهور انتظـــار االنتظار، معاني
الخليفة نفتقد لـــم إذ والقدوم، الحضور
الحـــدث لنترّقب ســـاحة عن ولـــم يذهـــب
علينا هويته خفيت بل وحضـــوره، قدومه
عـــن شـــخصيته معالـــم واســـتقرت 
الدور صاحب كونـــه مع معرفتنـــا
وولي التدبير المهميمن، االول
التدبيـــر بيـــده، فأصـــل زمـــام
األمل باستمرار على باعث وهذا
عن اليأس وإلبتعـــاد والطمأنينـــة
في ورجاالتها األمـــة همـــم قاموس
وهذا الفســـاد، وتغيير باإلصـــالح القيـــام
بيد كلها األمور زمام وأن التفويـــض، رؤية بخالف
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حصـــول اليأس هو العكســـي مردودها األمـــة، فـــإن
ترى عندما األمـــل نفسهاوانعـــدام األمة
إلـــى الوصـــول الهدفعاجـــزة عـــن

أعدائهـــا، وعندما قوة أمام المنشـــود
يملك ما تجاه محدودة قواها ان ترى

وقدرات. طاقات من عدّوها
االختيار ضمن رؤية علـــى وأما
فإن صالحياته، ومـــدار حـــدوده
مهيمن تدبيـــر بوجـــود االعتقـــاد
على مقادير النظام البشري خفي
دوام يوجـــد األمـــة  عـــن فضـــال 
ويتدفق الحيويـــة األمـــل وتنبـــض

تكون ولن بالكلل، الدائم النشـــاط
وال مســـتأصلة لها هزيمة األمة قاموس في هناك

ذلك كل واســـتراتيجيتها، أدبياتها في فشـــل حاسم
على االرض أرجـــاء كافة على الديـــن ظهور لحتميـــة
بيئاتها فـــي االرض بقـــاء وحتمية Aيـــد المهـــدي
ثّم وإدارته الفعلية ومن حفظ تدبيره المختلفة تحت
فال تخشـــوهم دينكم كفروا من الذين يئس «اليـــوم
وأتممـــُت عليكم ِدينكم لكـــم واخشـــون اليـــوم أكملُت
الخلفاء بوالية إذ دينا» اإلسالم نعمتي ورضيُت لكم
والدين واالمة الملّـــة لنظام وتدبيرهم عشـــر االثني
للعدو غلبة يقدر لهذا الدين ولن اســـتئصال لن يكتب
مفاد فـــي جاء كمـــا كيـــان األمة، مقّوضـــة لجـــذور
سورة في الغدير آية مفاد هو ما عين النبوي الحديث

المائدة.

اآلخر نظرية في الجانـــب يعنـــي ذلك ال لكـــن كل
االجتماعـــي اإلصـــالح فـــي الجبـــر 
مجاالته كّل فـــي الفســـاد وتغييـــر
بلهنية ورجاالتها في األمة لبدع
مغدق، رفاه ورغد العيش من
أمرين، فكما بين هو أمر بل
الفعل واالدارة ال تفويـــض في
اإلجتماعي للنظـــام والقيادة
السياسي،فكذلكالجبرفي
السياســـي، الجماعي الفعل
لألمة إرادة اختيار هناك بل
تحدد االختيار حـــدود ضمن
مســـيرة اإلصالح تجـــاه موقفهـــا

اإللهية. الرؤية وفق االجتماعي
المجال السياســـي فـــي التفويـــض وكمـــا أن نفـــي
من بالرقابة الشـــعور مـــن نوعًا يفـــرز واالجتماعـــي
Aالمهدي الـــذي يديره اإللهي الحكومي الجهـــاز
وأمنية، وسياســـية ونفســـانية فكرية ردٍع فيكون قّوة
يطغـــوا عن أن عـــن اإلصـــالح ردع لألمـــة ورجـــاالت
تاب وَمن ُأمـــرت كما (فاســـتقم الجادة المســـتقيمة
باألمس اإلصالح ال يعـــود دعاة تطغوا) كي وال معـــك
عظمة وهذه الحاضـــر، اليوم في الفســـاد هـــم رّواد
االنتظار عقيـــدة فـــي اإلصالح وحيويـــة ديناميكيـــة
بمعنى الغيبة لعقدية الصحيحة والرؤية Aللمهدي

المهدوية. اإلدارة وسّرية التدبير واستتار خفاء
على الميدانيـــة الدائمـــة بالرقابـــة فـــإن الشـــعور
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خّط لوجود وضمانة أماٍن صمام الخارجي الصعيـــد
وبمراتب منهـــا فئة ضمن ولو األمـــة في اإلســـتقامة

نسبية.
والجبـــر اإللهـــي فكذلـــك نفـــي الجبـــر القـــدري
الجبـــر، أطـــر وغيرهـــا مـــن والجبـــر االجتماعـــي

عـــن ينفـــي نفيهـــا األمـــةفـــإّن 
وتخاذلهـــا تقاعســـها
نماذج عـــن وتخّلفهـــا

فـــإن ركـــب اإلصـــالح
ال اإلصـــالح نمـــوذج
أســـلوب في ينحصـــر

معينة، خاص وطريقـــة
مختلفـــة، أدوار  لـــه بـــل 

علـــى معلـــن  هـــو  مـــا  ومنـــه 
الّظل فـــي هو ما ومنه الســـطح

السياسي والشكل الهيكل يتناول ما ومنه
من وغيرها االقتصـــادي البيئي والـــزّي
وقوالـــب وقنوات اإلصالح، فنفى أنحاء
باب في ترك قرارها لألمة يقّر ال الجبر
المنكر ودفـــع وإقامته االمر بالمعـــروف
الدرجات بحسب األصعدة كّل وإزالته في

المتكّثرة. والمراتب
ضـــوء فنظريـــة اإلصـــالح علـــى

الخفاء وغيبـــة عقيـــدة االنتظـــار
الخليفـــة الفعلي لتدبير والســـرية

بين وسطية نظرة على المســـلمين
اليأس، تفريـــط أو إفراط األمـــل

العزلي، التفويـــض القدري أو الجبـــر وســـطية بين
أو االجتماعية المســـؤولية عن الجمـــود بين وتـــوازن
واالضطالع المسؤولية تولي في واالســـتبداد التفرد
تغييـــب الخليفـــة الفعلي على لعـــدم بهـــا، كل ذلك

االجتماعية. الخريطة السياسية عن المسلمين
الحاضر الراهن في فعلية عالقته تكون ال وكيف
باالحاديث وقـــد أنبأ القـــرآن بذلـــك مشـــفوعًا
المتواترة النبوية والبراهين العقلية والعلمية
«إّني قوله تعالى في كما أشـــار التجريبية،
يشـــير بذلك خليفة» االرض جاعٌل فـــي
الخاص. االصطفائـــي إلى االســـتخالف
ضمـــن فـــي  لضـــرورة اصطفـــى، اهللا  إن 
لتحقيق آدم البشر بني العام لبني اإلستخالف
الخليفة الذي ذلك وأن وعمارة األرض، عبـــادة
دامت مـــا دائمة معادلـــة تعالـــى يصطفيـــه البـــاري
اسمية الجملة فذكر األرض، على البشرية الطبيعة
آدم، باسم أو الرسالة أو بالنبوية تقييدها دون من
به يدفع أّنه تعالى لذلك الخليفة ذكر تعريـــف وأبرز
في األرض في الفســـاد وقوع المالئكة من مخـــاوف
سفك وقوع ومن مطبق بنحو طاغ المختلفة المجاالت
وتدبيره البشري، فوجوده واستئصال النسل للدماء
للبشر الحياة نظام اصالح ضرورة في
يزود بمـــا علـــى وجـــه األرض،
االلهـــي مـــن البرنامـــج
التدبيريالذييتنزل
مـــن معلومات عليـــه
حول خطيرة إحصائية
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األرضيـــة، يتنزل الكائنات وبقيـــة الكيان البشـــري
القدر سورة آيات إليه أشارت كما القدر ليلة في عليه
اآليات من وغيرهـــا غافر وســـورة والنحل والدخـــان
فيها، وكذلك للبحث مصبـــوب المقام ليس والســـور
وحديث الخلفاء الثقليـــن كحديث النبوية األحاديـــث
حول Fالصادر عنـــه وأحاديـــث بعـــد اثنا عشـــر
المحّققين بعـــض رصدها قـــد والتي Aالمهـــدي
اســـتقصاؤهم فوصل الحديث، مراكز بعض وكذلك

شتى. مصادر من حديثًا ألف عشر اثنا إلى
فإن التجريبي، والعلمـــي العقلي وكذلك الدليـــل
الطبيعة فـــي الكامل الفـــرد بخلـــق العنايـــة اإللهيـــة
ضمن الكمال إلـــى االفراد إليصال ســـائر اإلنســـانية
قد البشـــري، السياســـي االجتماعي تدبيـــر النظام
ببســـط وشـــرح حديثا او قديما الحكمة حفلـــت كتب

القديمة. البشرية الفلسفات في حتى الدليل هذا
الدليلالعلميالتجريبي،فإنالبيئاتالكائنة واما
وجود نظام ـ فضًال عن باإلنسان تحيط المختلفة التي
ضمان ـ ال والروح والبدن طبقات النفس اإلنسان من
البشرية خّليت لو الكوني نظامها وزوال تخريبها من
وفرضيات النظريات لتجاربهـــا كمختبر تعبث فيهـــا
الحياتي مخاطـــرة لألمن من ذلك فإن المختلفـــة،
بذلك تعترف نظـــام الكائنات كمـــا للبشـــري بتهديد
المختلفة الحقـــول في العلمية التقاريـــر إحصائيـــات

الماضية. والسنين العقود في برزت التي
الخليفة ضرورة أن على قائمة األدلـــة إّن وبكلمة؛
القائم وهو قائمة فعلية خالفته اإللهي على البشرية

في الوقت البشـــري بالفعل النظام في اإللهي باألمر
أســـتار انكشـــاف يوم إلى ويكـــون كان الراهـــن كمـــا

الظهور. وهو يوم فيها، التي يعيش السرية
بالتمســـك ُأمرنا الذين الثقلين تقارن معنى وهذا
بالعتـــرة التمســـك معنـــى أن بهمـــا، فـــإن حســـبان
الروائـــي بتراثهـــم التمســـك هـــو مجـــرد وصـــدف

واهي. حسبان Eوسيرتهم
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اإلمام عن التراث بذلك البشـــرية فإن اســـتغناء
الراهن الحاضر األمور فـــي بتدبير بالفعـــل القائـــم
الناس مـــن جملة لـــدى الســـائد يســـاوي اإلعتقـــاد
القـــرآن وهـــو  ـ الشـــريف باالســـتغناء بالمصحـــف
أمير اإلمام عن Fوفاة الرســـول بعد ـ الصامـــت
اهللا» كتاب «حسُبنا قولتهم في Tعلي المؤمنين
المحفوظ في واللـــوح المبين الكتاب أن ولـــم يـــدروا
من خالل إليها يصلوا ال الكتاب الملكـــوت وأم عالم
فإنه الشريف، المصحف فهم بعقولهم االســـتبداد
المكنون الكتاب في الكريـــم القرآن إلى ال يوصلهـــم
وبذلك فيكون ضّيعوا المطّهرون، إّال يمّســـه ال الذي
بالتمسك وتفريطهم تضييعهم بعد بالكتاب التمسك

بالعترة.
الشريف المصحف حسبنا يقول من حال فكذلك
بالقرآن التمســـك دعوى فـــإن البيت، وتراث أهـــل
القرآن عـــن يغني ال الصامـــت وباإلمـــام الصامـــت
واللـــوح الكتـــاب أم عـــن الناطـــق الناطـــق واإلمـــام
للّتمسك وســـيلة ال فإنه المبين، والكتاب المحفوظ
باإلمام إال الكتـــاب مـــن بتلـــك الطبقـــات الملكوتية
القدر ليلة في األمر من عليه يتنّزل بما الحّي القائم
إدارة في اإللهّي األمر من وآٍن ليلة وكّل الجمعة وليلة

البشر.
الحاضر اإللهي للخليفـــة العقيدية الرؤية وبهـــذه
مسيرة رسم يتســـّنى والمسلمين البشـــر الحي على
االجتماعي النظام خريطة وبيان واإلصالح الصالح

اإلسالمي. التوحيد نظام وهو السياسي،
عقيدة عن يرســـم بعيدًا الذي التوحيد فإن نظام

والتفويض االرجاء وعقيدة الجبـــر وعقدية القدرية
اإلله حاكمّية ورســـم وتفســـير بتصوير هو العزلي،
في حاكميته عـــن فضال البشـــر نظام في ســـبحانه
وهو هللا) اال الحكم التشـــريع (ان وســـلطة صالحية
وكل مجال والقضـــاء والتشـــريع التنفيذ الحكـــم في
الباري إرادة فعـــزل اهللا بأحكم الحاكمين) (أليـــس
إلرادة ذلك وتفويض البشـــري عن مقدرات النظام
الكبير االنســـان في كائن عزلي تفويض هو البشـــر
ال يختلف في وهو االنســـاني، وهو مجموع االجتماع
الصغير في اإلنســـان عن التفويض العزلي حقيقتـــه

الفرد. وهو
كل أن القدرية الجبرية في نظرية الحال وكذلك
العلم اإللهي فـــي المحتوم والقضاء بالقـــدر األمـــور
االجتماعي الفعـــل في اإلنســـانية لـــإلرادة وال حفل
يعني القدر، فكرة في هما ســـيان الفردي وال الفعل
والتنكر الفســـاد، وتغييـــر اإلصـــالح الجمـــود عـــن
نادى اإللهي التي االصطفائي الخليفة لعقيدة جعـــل

الكريم. القرآن بها
والحامي البشري النظام الستمرار الضامن وانه

والدثور. الزوال والفناء خطر عن له
معرفة فـــي تتمثل االختيـــار فالوســـطية وعقيـــدة
في والمســـلمين على البشـــر الراهن الفعلي الخليفة

Vالحاضر عصرنا



٤٢

إستطالع

ــــــام ــــقــــام اإلم م
 Aالمهدي

الحلة مدينة في
كتابة:

أحمد علي مجيد

تصوير:
الحسني حجاب آل أحمد
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W�_ÍÈ…ÿ Ô�Ÿwÿ^
وتشـــديد الحـــاء المهملة الحلّـــة: بكســـر

اشياء: عّدة على ُتقال , الالم
أصغر شائك شـــجر كثرة.٢) وفيهم ١) القوم النزول

أماكن: ٣) علم لعّدة العوسج. من
والبصرة. واسط بين ميسان بشارع قيل بني حّلة أ)

قرب األســـدي, بـــن عفيف دبيس ب) حلّـــة بنـــي
واألهواز. واسط والبصرة بين الحويزة

حّلة تسمى الموصل قرب كبيرة قرية , الحّلة ج)
الرزاق. بني

هنا المقصودة بالبحث وهي د) حّلة بنـــي مزيد,
الجامعين. ُتسّمى وكانت

البلـــدان) (معجـــم كتـــاب فـــي الحمـــوي  قـــال 
وبغداد الكوفة بين كبيرة مدينة الحّلة إّن ماملّخصه:
ونزلها عّمرها من أّول وكان الجامعين، تسّمى كانت
علي بن سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن
وكانت ٥٩٤هـ، سنة محرم في وذلك األسدي مزيد
وعســـاكره بأهله بها فنزل الســـباع إليها أجمـــة تأوي
وتأّنق والـــدور الفاخرة، الجليلة المســـاكن وبنى بها
وقد قصدها فصـــارت ملجًأ، في مثل ذلك أصحابه
مّدة وأحســـنها أفخر بـــالد العراق التّجـــار فصـــارت

سيف الدولة. حياة
أّنها ُســـّميت منها فوائد, عـــّدة هنا أقول: نـــورد

الدولة سيف إلى ممّصرها السيفية), نسبة بـ(الحّلة
بالســـيفية اإلمـــام أمير ســـّماها صدقـــة, وأّول مـــن
نذكره الذي مدح الحلّـــة حديث فـــي Tالمؤمنين
ُســـّميت أّنها ومنها هذا, كتابنا من الثالث في الباب
لمؤّسســـها الجّد األعلى إلـــى نســـبة بـ(المزيديـــة),
مزيد, بـــن بن علي دبيـــس بن صدقـــة بن منصـــور
(التاريخ كتـــاب في ُذكـــرت ومنهـــا أن (الجامعيـــن)

٥٩٤هـ. سنة قبل االثير البن الكامل)
تبعد فهي وبغداد, النجف بيـــن الحّلة: هي موقع
٠٦كم، نحو النجف ٠٠١كم, وعـــن نحو عـــن بغداد

٧كم. بابل نحو وعن
بابل, وكانت هـــي وريثة الحّلة النور: بلدة الحلّـــة
اإلســـالم قبيل العلم معقل وحواليهما بابـــل وســـوراء
مفّكري األمم بين العقلي االصطـــكاك ومركز وبعده
من والســـريان واآلراميين الشـــرق من الهندوايرانية
الشيعة كان ومنها الشيعة، معقل صارت ثّم الغرب,
االضطهاد وبعد والقـــوة, المنعة يســـتلهمون ببغداد
الشـــيخ والتجاء مكتباتهم لهم واحـــراق الســـلجوقي
تعاون ٨٤٤هـ, سنة في النجف إلى منها Gالطوسي
بمطير القاطنون واألكـــراد الجاوانيـــون المزيديـــون
السباســـيري مع والنيل حوالي بابل آبـــاد آباد وأســـد
وخطبوا في ٠٥٤هـ العّباسية الخالفة ببغداد فألغوا
السباســـيري ثـــم بعـــد قتل للمســـتنصر الفاطمـــي،

ا
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الســـلجوقيين األتـــراك ورجـــوع 
بغداد, إلى العباســـية والخالفة
صدقـــة بن الدولـــة قـــام ســـيف
الجاوانيين مـــع المزيدي دبيـــس
فصـــارت مركز الحلّـــة, ببنـــاء 
ســـنة المحّرم في وذلك الشـــيعة
حّتـــى كذلـــك ٥٩٤هــــ، وبقيـــت

٦٥٦هـ. بغداد سقوط
الزمن مـــن حقبة في فكانـــت
العلمّية الحواضـــر حاضرة مـــن
الدينية العلـــوم لطـــّالب ومثابـــًة
وقد Fمحّمد آل فقه ودارسي
في المضمار هذا في أوجها بلغت

بواعث هذا ألمتيازها وكان الهجري، القرن السابع
اإلمامّية الشـــيعة معاقل من منها كونها وأســـباب،
مدينة من قربها ومنها اليوم، حّتى منذ تأسيســـها
ومازالت, العلم عاصمة كانت التي األشرف النجف
جذوة إذكاء في الفاعل األثر له كان الُقرب فإّن هذا
النجـــف الشـــيعيتين, الحاضرتيـــن التفاعـــل بيـــن
قبور العلماء فتلك فيها العلم نور يأفل والحّلة, فإن
طلبة فهاهم أخرى مّرة يخفت وإن النور, زيت فيها
كي إليها, العلم في النجف ألخذ الحّليين من العلم

اآلن. إلى تأسيسها منذ , العلم نور فيها يطفئ ال
من المقام تاريخ معرفة في

المخطوطات خالل
@flSNONL|‰SPS ÿË˚^ ÔùÈ�Ä›ÿ^A

هيكل) ابن الشيخ (مخطوطة
تأريخ المخطوطة إلى في هذه يرشدنا أَهّم ما إنَّ
تأريخ وجود مقام صاحـــب الزمانA بالحّلة هـــو
المقام أّن منها فيظهر ٦٣٦هـ، سنة المقام لعمارة
ولألسف عّدة، ولكن بســـنوات التاريخ هذا قبل كان
هذا التأريخ، قبـــل تأريخ على أنا أعثر لم الشـــديد
ســـنة وأربعين مئة نحو علينا غامضًا تأريخه أي بقي
سنة إلى ـ الحّلة تمصير سنة وهي ـ ٥٩٤هـ من ســـنة
وزيارتهم المقام بهذا العلماء اعتناء ولكن ٦٣٦هـ،
وأي به عنايتهم على فيه يدّل والدرس وعمارته إّيـــاه
على يدل قولهم (األثر وعلى أثر بّد من عنايـــة, فال

ماذكرناه: تفصيل على نأتي واآلن المسير)
بحر صادق محمـــد الســـيد الحّجة قـــال المحّقق
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(لؤلؤة لكتـــاب فـــي تحقيقه العلـــوم (٥١٣١ـ٩٩٣١هــــ)
ناقًال ص٢٧٢ Gالبحراني يوسف للشـــيخ البحرين)
الحســـن محمد أبـــي الســـيد العظمى عـــن آيـــة اهللا
«رأيت أمل اآلمل): (تكملة كتابه النفيس في الصدر
اهللا بن فضل علي بـــن بخـــط الشـــيخ الفقيه الفاضل
ـ الحّلي فهـــد ابن العباس أبـــي تلميذ ـ هيـــكل الحلـــي
عّمر الشـــيخ ســـنة ٦٣٦هـ, فيها حوادث ما صورته:
هبة بن جعفر بن محمد الدين نجيـــب العالم الفقيه
المشـــهد جانب إلى الدرس بيوت الحلي نّما اهللا بـــن
السيفّية, بالحّلة Aالزمان صاحب إلى المنسوب

الفقهاء». من جماعة وأسكنها
L |‰TTS Ô·ã ÔÎ‡_oÿ^ ÔùÈ�Ä›ÿ^A

EÔ»˙gÿ^ tÂ‡F @flSRON

تاريخ إلى يرشدنا ما أهّم إّن
المخطوطة أّنها هذه المقام في
في داخل مقـــام صاحب ُكتبـــت
كما ٧٧٦هـ الزمـــانA ســـنة
, العلماء مـــن جمـــع صـــّرح به
كالمهم, ِذكر على نأتي وسوف
هـــذه علـــى  الضـــوء ولتســـليط 
أصل ذكر نأتي على النســـخة,
الناسخ وأحوال وجامعه الكتاب
النســـخة تلـــك ومواصفـــات
يتطّلب المطلب وهذا ومكانها,
على أمـــور، فلنـــأِت ذكـــر عّدة

ذكرها.

„à—ÿ^ ÔÍ^Ñf ÏÃ |=Ôoÿ_oÿ^ ÔùÈ�Ä›ÿ^A
@ÌàsÂÿ^ ‚‹_oÿ^

المفيدة) شرح األبحاث (الدّرة النضيدة في
هذه في المقـــام إلـــى تأريخ ُيرشـــدنا إّن أهـــّم ما
الزمان صاحب أّنها ُكتبت مجاور مقام هو المخطوطة
ولألســـف ولكن الســـيفية, الحّلة أرواحنا فـــداه في
ألّن صريح, تأريـــخ النســـخة في ُيذكر الشـــديد لـــم
الضوء على اآلخر, ولتسليط مخرومة الكتاب نسخة
ومؤّلفه الكتاب أصـــل ذكر على هذه النســـخة, نأتي
النســـخة, تلك ومواصفات للكتاب وأحوال الشـــارح

ومكانها.
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|‰POT Ô·|||ã ÏÃ Ô≈f^àÿ^=Ô|||ùÈ�Ä›ÿ^A
@flOMPNL

اإلمامية) مذهب على الشرعية األحكام (تحرير
هذه في المقـــام تاريخ إلـــى يرشـــدنا إّن أهـــّم ما
المقام داخـــل فـــي ُكتبـــت المخطوطـــة، هـــي أّنهـــا

سنة٣٢٧هـ.
L |‰STT Ô·ã Ôå‹_Äÿ^ ÔùÈ�Ä›ÿ^A

@ flRRPN
والحرام) معرفة الحالل (قواعد األحكام في

ُكتبت أّنها المخطوطة هذه في يرشـــدنا ما وأهّم
رمضان ٦٨٧هـ. شهر ٨١ في لكلمات المشكلة

L|‰TRV Ô·|||ã Ô|||ãÉ_åÿ^ Ô|||ùÈ�Ä›ÿ^A
@flTPRN

النافع) (المختصر
هذه فـــي المقام تاريـــخ فـــي وأهـــّم مـــا يرشـــدنا
بجانبه والتي المدرســـة التي بوجود وجوده النسخة
هذه حيـــث تاريخ فيما بعـــد, ســـوف نتحـــّدث عنها

النسخة سنة ٥٧٩هـ.
المقام: إّن زار ذكر مـــن فـــي أقول قبل الشـــروع
حيث من يختلفـــون المنيف المقام لهـــذا الزائريـــن
ومنهـــم المؤّلفـــون, العلمـــاء الطبقـــات, فمنهـــم
ومنهم الـــوالة, ومنهم األمراء, ومنهم النّســـاخ,
ذاكرهم وأنا كرامة, شـــاهد ومنهم من الرّحالـــة,

لزياراتهم. التاريخي التسلسل حسب بعد
٦٥٢١م: / هـ ٧٧٦ سنة صفر شهر آخر في (١

أبـــو عبـــد اهللا نجـــم الديـــن زار المقـــام الســـيد
بن محمـــد الطبـــري وأنهى الحســـين بـــن أردشـــير

للســـيد البالغة) كتاب(نهج نســـخ التأريخ في هـــذا
مقامه). الرضي(أعلى اهللا

/٢٠٣١م: ٣٢٧هـ سنة رجب سادس في (٢
هذا في وفرغ محمود بن محمد بن بدر المقام زار
الشـــرعية) كتاب (تحرير األحكام نســـخ من التاريخ
وأنهى العّالمة المقام, داخل في Gللعّالمة الحّلي
ســـنة جمادى اآلخرة ٦٢ في هـــذا تأليفه Gالحلـــي
في األولى القاعـــدة نهاية فـــي ذلك ذكر ٤٢٧هــــ،

مخطوطته.
٤٠٣١م: / ٥٢٧هـ سنة في (٣

نأتي وســـوف , بطوطة ابن الرّحالة زار المقـــام
الباب. هذا آخر في كالمه ذكر على

محمد اهللا عبد أبو الدين شمس هو: بطوطة وابن
الطنجي اللواتي إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد بـــن
في وتقّلب بطنجـــة, ٣٠٧هـ ســـنة ولد المغربـــي،
ودخل والهند, واليمن ومصر والشـــام العراق بالد
األقطار فـــي وســـاح بملكها, واّتصل مدينـــة دهلـــي
الســـودان افريقية وبالد واواســـط والتترية الصينية
واّتصل بالسلطان المغرب إلى انقلب واالندلس, ثم
أمير ضريح وزار مديـــن, بني ملوك أبـــي عنان من
رحلته واســـتغرقت المؤميـــنT ســـنة ٥٢٧هــــ,
ابـــن المحّققيـــن لفخـــر ٧٢ســـنة، وكان معاصـــرًا
في النظار (تحفـــة وأّلـــف كتابـــه العّالمـــة الحلّـــي،
برحّلة المعروف األسفار) وعجائب غرائب األمصار

سنة٩٧٧هـ. ومات في مراكش بطوطة, ابن
القرن (بداية سنة....... شعبان عشر ثامن في (٤

الهجري): الثامن
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العاملي, الحّداد الحســـن محمد أبو زار المقـــام
في (الدّرة النضيدة كتابه هـــذا التاريخ, في وصنف
وأنهاه ,Gالحلي للعألمـــة المفيدة) األبحاث شـــرح
في وذلك رمضان, شهر من والعشرين السادس في
على ساكنه Aالزمان صاحب مقام الحّلة مجاورًا
خال الكتاب هذا أّن علمًا والســـالم, أفضل الصالة
ســـنة حّيًا كان مصّنفه ولكن مـــن التاريخ الســـنوي,

٩٣٧هـ.
الهجري: الثامن القرن بداية في (٥

المســـمى بمرجـــان زار المقـــام  حاكـــم الحلّـــة,
للشـــيعة شـــديد البغض الحاكم هذا وكان الصغير,
يعطي المقام هـــذا في يدخل كّلمـــا وكان اإلماميـــة,
شاهد وعندما فيه, جلس إذا الشريفة القبلة ظهره
وصار , عقيدته تغّيرت الحمامي, راجح أبي قضية

فيه. جلس القبلة اذا يستقبل
٣٢٣١م: سنة ٤٤٧هـ / في (٦

التي العميـــاء المـــرأة أم عثمـــان, زارت المقـــام
هي فيه وباتـــت المقام, فـــي داخـــل ُكشـــف بصرها
عثمان هذه أم وكانـــت المؤمنـــات, وبعـــض النســـوة
اهللا كشف بعدما عثمان وولدها هي فتشـــّيعت ســـنية

أرواحنا فداه. الزمان صاحب بصرها ببركة
٨٣٣١ م: سنة ٩٥٧هـ / ٧) في

الدين جمال المعظم الكبير المولى , المقام زار
وكان  , , وبات فيه نجم الدين جعفر الزهدري بـــن

من ليلته. فُشفي مصابًا بالفالج

٦٧٧هــــ / ســـنة ٨) فـــي غـــّرة جمـــادى اآلخـــرة
٥٥٣١م:

وفرغ , العراقي محمـــد بن جعفر زار المقـــام ,
األحكام كتـــاب (قواعد نســـخ من , التاريخ فـــي هذا
في ,Gالحلي للعّالمة والحرام) الحالل مسائل في

المقام. هذا داخل
٠٤٥١م: / ١٦٩هـ سنة في (٩

الســـّيد هذا وكان رئيس علي ســـّيد زار المقـــام,
قبطانيته, أمير سلطان مصر, وكان ِقبل من مرسًال
الموجودة السفن لغرض إحضاره العراق إلى وأرسله
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هذا المبعوث زار كما مصر، إلى ميناء البصرة في
Tعلي اإلمام أخي عقيل ومقام الشـــمس مشهد

بغداد. إلى عاد ثم الحّلة في
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الزمان مقام صاحب عمارة عن تاريخ الباحث إن
هذا المقام تأريخ أّن يجد الحّلة, في أرواحنـــا فداه
عصرها ابان بزوغ من الحلّـــة مع تاريخ ظـــل متواكبًا
فيه فتجد الجســـد, من كالقلب فيها العلمـــي, فهو
والسقيم, والمعافى والرعية والوالي والمتعلم العالم
بمشهد وتشـــّرف إّال وافد من مر بالحّلة ما أّنه حّتى
بطوطة ابن فـــذاك فداه, أرواحنا الزمان صاحـــب
حقد ولوال وغيرهم, المصري رئيس علي ســـيد وذا
لهذا الزائرين من عّدة التاريخ لنا لذكر المتعّصبين
الباب تاريخ هذا وسوف نذكر في المقام الشريف,

التاريخي لها: التسلسل حسب عمارة المقام
الهجري: السادس القرن في (١

هذا في المقام وإنشائها بتاريخ عمارة لنا العلم
التواريخ وبحســـب موجودة, كانت أّنها إّال القـــرن,
(المناقب كتـــاب التاليـــة, ولألســـف الشـــديد ُفقد
أبي للمؤّلف األســـدية) الدولة أخبـــار في المزيديـــة
خلت االسالمية بن نما, فإّن البالد اهللا هبة البقاء
في موجودة واحدة نسخة سوى , من هذه النســـخة
والبد (٦٩٢٠٣٢) وتحت رقـــم البريطاني المتحـــف
كان مؤلفه ألّن في هذا الكتاب المقام لهذا ذكر من

رجال ذلك القرن. من

الهجري: السابع القرن في (٢
القرن هـــذا بدأ ومنذ كانـــت العمارة موجـــودة,
بن الفاضل علي كتبه الشـــيخ ما في نجـــده وهذا ما
ابن أبـــي العباس تلميذ الحّلي هيـــكل بن فضـــل اهللا

ـ صورته: ما الحلي فهد
الفقيه الشيخ (٦٣٦هـ): فيها عّمر ســـنة حوادث
بن هبة اهللا بن جعفر بن محمد الدين العالم نجيب
المنسوب بيوت الدرس إلى جانب المشهد الحّلي نما
السيفّية, وأسكنها بالحّلة Aصاحب الزمان إلى

الطلبة. من جماعة
الســـيد المقام نســـخ في داخل هـ): ســـنة (٧٧٦

البالغة) (نهج كتاب Gالطبري الحسين
الهجري: الثامن القرن في (٣

وعلى الحّلة قلب في شامخة المقام عمارة كانت
والعام، الخاّص الذكر من قبل من واســـعة شـــهرة
كتب المقـــام داخـــل وفي ففـــي بدايـــة هـــذا القـــرن
الدّرة كتابه الحداد ناصر بن محمد حســـن الشـــيخ

النضيدة.
محمود نسخ المقام داخل في (٣٢٧هـ): سنة وفي
الشـــرعية) كتاب (تحرير األحكام بدر بن بن محمد

.Gللعّالمة الحّلي
جعفر نسخ المقام داخل في (٦٧٧هـ): في ســـنة
للعّالمة األحكام) (قواعد كتاب العراقـــي محمد بن

.Gالحّلي
الثامن القـــرن المقام فـــي وأّمـــا وصـــف عمـــارة

يلي: ما فعلى الهجري
لســـان علي المحراب ذكر ورد المقام: محـــراب
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الشـــيخ الحمامي) وهو راجح (أبـــي الـــراوي لحكاية
ـ قائًال: القرن هذا في والحاصلة قارون, بن محمد
ويعطي في الحّلة Aاالمام مقام في (وكان يجلس
يجلس ذلـــك بعد فصـــار الشـــريفة, ظهـــره القبلـــة
محراب عن كنايـــة الشـــريفة والقبلة ويســـتقبلها),

المقام.
لســـان على بـــاب المقام بـــاب المقـــام: ورد ذكر
(٥٢٧هـ) سنة في الحاصلة رحلته في بطوطة) (ابن
على مســـجد االعظم الســـوق من (وبمقربة ـ قائـــال:
يســـّمونه مشـــهد وهم مســـدول، بابـــه ســـتر حريـــر

الزمان). صاحب
القرن هذا في المقام لقّبة ذكر ورد قبة المقـــام:
أربعمّراتفيحكاية(ابنالخطيبوعثمان)الحاصلة
(فلّما للحكاية): الراوي (أي قائًال سنة (٤٤٧هـ) في
الشريفة القّبة حملنها حّتى أدخلنها الجمعة ليلة كانت
في باجمعهن وبتن ...Aالزمان صاحب مقام فـــي
ورأيت القبة وخرجتّن... لّما جعلتّنني في القّبة.. باب

نورًا). امتألت القّبة قد
فـــي حكاية القرن هـــذا في ثانيًة وُذكـــرت القّبـــة
(٩٥٧هـ) سنة في الحاصلة الزهدري) الدين (جمال
أال لها: قائـــًال: (وقيل مّرتين لها الراوي على لســـان
بمقام المعروفة بالحّلة القبة الشـــريفة تحت تبّيتينه
جّدتي تحت أباتتنـــي وقـــد ...Aصاحـــب الزمـــان

القبة).
هو ماجرى على المقام هـــذا لعمارة الذكر وآخـــر

االمام ســـأل الجواد النعماني حينما ابي ابن لســـان
بالنعمانّية مقام لـــك موالي (يا قائًال: A القائـــم

فيهما؟). تكون فأين بالحّلة، ومقام
الهجري: التاسع القرن في (٤

قـــال الغياثي في م): هــــ /٢٥٤١ وفي ســـنة(٣٧٨
ـ حســـن علي (أرســـل تأريخه في حوادث تلك الســـنة
حكومة للقضـــاء على الحّلة إلى ـ جيشـــًا أميـــر بغداد
قلعة إلى الجيش وصل فلّما اســـكندر, بن شـــاه علي
معركة بين فجـــرت (حـــراس)، بابـــل رأى قراغـــول
أميرهم القرغـــول وعاب اصطلحوا ثـــّم الطرفيـــن,
علـــى غفلة, نمضي منصـــوب الجســـر وقالـــوا لهم:
القرغول يظّنونهم والناس الجســـر وعبروا وســـاروا
السلطان إلى دار إلى أن وصلوا أرسلوا ومضوا الذين
في موسى اسكندر وابن قرا بها، وكان ابن وأحاطوا
موســـى, قرا ابن وقتلوا عريانين فأخذوهما القلعـــة
الزمان, صاحب إلى بنفسه فألقى اسكندر ابن وأّما
قهرًا موســـى قرا وجاء بي ابن درويشـــًا وقـــال: كنت

األمان.......). وطلب
الغياثي، تاريـــخ في العبارة وردت أقـــول: هكـــذا
إلى بنفســـه (فالقى بعبـــارة المقصـــود والظاهـــر أن
صاحب مقام إلى بنفســـه أّنه القى الزمان) صاحـــب
أن منه آمـــًال بذّمته داخًال فـــداه, أرواحنا الزمـــان
الزمـــانA ويؤّيد بصاحب ألّنه احتمـــى يتركـــوه،
صاحب إلى شـــىء ُينســـب يوجد ال كالمنـــا هـــذا أّنه
الشريف, المقام هذا ســـوى الحّلة في Aالزمان
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تكون أن إّما العبارة من مشهد أو مقام كلمة فحذف
المجاز سبيل على وردت إنما أو الّنســـاخ, من سهو
العرب لغة شائع في وهو بحذف المضاف، واألتساع
تعإلى قوله الكريم في القرآن وبه نطق ومحاوراتهم
َأْقَبلْنا الَّتِـــي َو اْلِعيَر ِفيهـــا ُكنَّا اْلَقْرَيـــَة الَِّتي (َو ْســـَئِل
أجمع عليه ما على والتقديـــر َلصاِدُقوَن) إِنَّا َو ِفيهـــا
شائع أّنه كما الِعير, وأهل القرية أهل المفســـرون:
وزرت Tعليًا زرت أحدنا: فيقول اليوم, لغتنا في

مشهديهما. من كالًّ زار يريد أّنه Tالحسين
ومابعده: العاشر القرن في (٥

رئيس علي سيد زاره عندما المقام عمارة ذكرت
(١٦٩هـ).وفي سلطان مصر ســـنة قبل من المرســـل
عمارة ذكرت (٠٣٩ـ٠٢١١هـ) الصفويـــة عهد الدولة
القيم) الدولـــة (ال تلك عينت حينما المقام أيضـــا

المقام. لسدانة
عشر: القرن الرابع في (٦

مقام لعمارة سعى (٧١٣١هـ/٦٩٨١م), في ســـنة
محمد السيد الكبير العّالمة الحّلة في الواقع الغيبة
أحمد السيد ابن حسن السيد ابن مهدي السيد ابن
بعمارة يهتّم كان الـــذي ٥٣٣١هـ) (٢٦٢١ـ القزويني

التأريخية. اآلثار
وهي هذه ســـنتنا إلى العمارة أقـــول: بقيت هـــذه
محمد الشيخ العمارة تلك أّرخ وقد (٥٢٤١هـ)، سنة

ـ قائال: له آخر قصيدة ٢٢٣١هـ) في (ت المال
قسمت فيك العال مـحمدًا

الحمِد من اشتّق آخيت اسمك
بـه علـمًا الحائز بأّنــك

والرشـِد االيمان إلى تهــدي
هاشـم مـن للقائم شّيـدت

المـجـِد شامخ قدٍس مـقـام
العلى فيك تهتف يزل فلم

والـعبـِد لسـان الحرِّ علـى
قد أّرخوا خلف المهدي ذا

المهدي) الخلف مقام (شاد
باب على اّالن إلـــى والشـــعر هذا موجود ومكتوب
إلى يتغّيـــر ولـــم بالقاســـاني األزرق, المقـــام كتـــب
المقام، باب ُكتب على على ما نقلته هنا وأنا اآلن،
(شـــعراء كتابه فـــي Gالخاقانـــي وقـــد أورد الشـــيخ
يســـير, باختالف الشـــعر هذا ص٢٤٢) الحلّـــةج٥

بالهامش. أوردته
كمااّنالحاجعبدالمجيدالعطار(٢٨٢١ـ٢٤٣١هـ)
بـ(٨٢) ضّمنهما الشـــعر من ببيتين العمارة هذه أّرخ

ـ قائًال: تاريخًا
حرم البنا في األجر جميل توّقع

بفتحك بالنصر العزيز رواقا
باسمه السنا ثاقب بصاحب عصر

وراقا أجار اقترابًا ما نجّد
الهجري: القرن الخامس عشر في (٧

م: ١٠٠٢ / ٢٢٤١هـ سنة
العظمى األعلى آيـــة اهللا ســـعى المرجع الدينـــي
بتجديد ظله) الحسيني السيستاني (دام علي السيد
الخّيرين, بعـــض المؤمنين وبجهود المقام عمارة
محاربة بالرغـــم مـــن تلـــك الظـــروف الحرجة مـــن
الحاكم البعث من قبل حـــزب التشـــّيع وطمـــس آثار
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التجديد: وتضمن هذا آنذاك،
للمقام القّبة المنيفة السامية الشامخة تغليف -١

االزرق. بالقاساني
بالمرمـــر وجدرانـــه المقـــام ٢-تغليـــف أرضّيـــة

الفاخر.
الداخل مـــن والقّبـــة المقـــام ٣- تزييـــن ســـقف

بالمرايا.
واجهة المقام. على ُكتبت التي اآليات ٤-تغيير
بالمصابيح والنُّجف. وإنارته تكييف المقام -٥

عصام الســـيد الشـــاعر العمـــارة ولقـــد أّرخ هـــذه
قائًال: السويدي الحسيني

التي يا حّجة اهللا
للعبِد أرضِه في

ُشدنا مقامَك عّلنا
الّسعِد بنيِل نحظى

الحجا قبل أرواحنا
وااليدي سابقت رِة

بالحمِد تّم مؤّرخًا
المهدي) مقام (أنظر

٢٢٤١هـ
باب  فوق وضعت لوحة علـــى  والشـــعر هذا مكتوب

الداخل. من المقام
في داخـــل المقام: الحالـــي ط ـ موضـــع الشـــّباك
أئّمتهم (شّباكًا) مقامات في يضعوا دأب الشـــيعة أن
السهلة فهذا مســـجد القبلة، ذلك وعلى جهة أو نحو

وغيرها ومقاماته الكوفة مســـجد وكذلك ومقاماته،
نراه ما لكّن عند الشـــيعة, من المقامات المشـــهورة
القبلة فـــي ظهـــر يقـــع المقـــام اآلن أّن شـــّباك هـــذا
يخالف وهذا المقـــام، داخل فـــي للمصّلي بالنســـبة
قارون بن الشـــيخ محمد قول يؤّيده ومّما القاعـــدة،
في التـــي أوردناها الحمامي راجـــح أبي في حكايـــة
مرجان المســـمى الحّلة حاكـــم البـــاب الثالـــث (كان
القبلة المقـــام يعطي ظهره هذا يدخل كّلما الصغيـــر
أبي قضية شـــاهد وعندما فيه، جلس الشـــريفة إذا
يســـتقبل وصار عقيدته, تغيرت راجـــح الحمامـــي,

(أنتهى). فيه) جلس إذا القبلة
الداخلين جميـــع الحالي الوقـــت فـــي والحـــال أّن
األّول, جلوسه في الحاكم هذا كحال حالهم للمقام
الموضوع الشّباك هذا عن كناية القبلة الشـــريفة ألّن

القبلة. جهة في
التي الخطيـــب ابن حكايـــة في ظ ـ قـــول الـــراوي
بباب بأجمعهن (وبتـــًن الثالـــث أوردناهـــا فـــي الباب
أم يرافقن كـــّن اللواتي القبـــة) أي مجموعة النســـاء
ينام القّبة اآلن ببـــاب يبيت من أّن والحال عثمـــان,

لضيق المحل. وسط السوق في
الواردة في الزهدري في حكايتـــه الشـــيخ م ـ قول
الناس علًي كتابنا هذا (وأنطبـــق البـــاب الثالث مـــن
من علًي مـــاكان وأخـــذوا يقتلوننـــي, أن حّتـــى كادوا
وكســـاني فيها, يتبّركـــون وتنتيفـــًا الثيـــاب تقطيعـــًا
أّن والحال البيت) إلـــى ورجعت ثيابهم, من النـــاس
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من القليل ال تســـع لدخـــول الحالية مســـاحة المقام
ابن وصفهم كمـــا الكثيرمنهـــم عـــن النـــاس فضًال

الزهدري.
(المزارات كتابه في وتوت آل حيدر السيد قول ـ و
من هناك إّن الحّلة الفيحـــاء) ومراقـــد العلماء فـــي
Aالمهـــدي األمـــام أخبرنـــي أّن مســـاحة مقـــام
الجامع بســـبب بناء اختصارها قد تّم اليها المشـــار
خطبة فيه يقام الذي الكبير الحّلة بجامع المعروف
حيث السنة، اخواننا عند الجماعة وصالة الجمعة
ضمن وأصبح المقـــام أرض مـــن كبير انضّم قســـم

الجامع.
للمقام. األصلية المساحة الثبات يكفي وهذا

=A„_‹äÿ^ hv_ì ÔãáÑ‹ à‘Ö ÏÃF
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وتراجم الحلّـــة تاريخ فـــي كّل باحث مما يعرفـــه
يكون األعالم, البد أن العلماء اولئك أّن علمائهـــا,
دروســـهم فيها يلقون علمية ومعاهـــد لهم مـــدارس
كتبهم, وينسخون فيها تالمذتهم, بها ويحاضرون
المدارس لهاتيك دقيق إحصاء التواريخ في يرد ولم
مقام مدرســـة تكون أن فالبّد العلميـــة, والمعاهـــد
جملة من والتي تقع بجانبـــه Aصاحـــب الزمـــان
في الدينية العلوم تضم طلبـــة كانت التي المـــدارس
وقفنا عليها التـــي األثار وقد دّلت الفيحـــاء, الحّلة
ســـابقًا أشـــرنا إليها (كما فـــي بعـــض المخطوطات
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مدرســـة وجود هذا) على من كتابنا فـــي الباب األّول
في يختلج وال الزمـــان)، صاحب تعـــرف بـ(مدرســـة
كابن ـ الحّلة أعـــالم مشـــاهير أّن نفـــس المتتّبع ريب
كانوا ـ والمحّقق والعّالمة وآل طاووس نما إدريس وآل
وكونها المدرســـة, لبركتها هذه في يلقون دروســـهم
واآلن .Aالمهدي الخلف اهللا بقيـــة مّتصلة بمقام
التي تخص تلك التواريخ من عليه نأتي على ماعثرنا

المباركة: المدرسة
األول: التاريخ

فيها ٦٣٦هـ: ســـنة حوادث في Gهيـــكل قال ابن
الحلـــي بيوت الدرس إلى بن نَما محمد عَمر الشـــيخ
Aالزمان صاحب إلى جانب المشـــهد المنســـوب

من الطلبة. جماعة وأسكنها بالحّلة السيفية
ـ آنفًا: المذكورة العبارة من يظهر أقول:

التاريخ هذا قبل موجودة كانت أّن المدرســـة أّوًال:
جعفر بن محمـــد الجليـــل الشـــيخ وأّن أي (٦٣٦هــــ)
لها المعمر كان بـــل هو المؤّســـس, بـــن نَما لـــم يكن

بتجديدها. والساعي
ابن الشـــيخ أمثال االجّالء العلماء اهتمام ثانيـــًا:

بتلك المدرسة المباركة. ّنما
إّال يســـكنها ال أّنه منزلتها عظيم من يظهر ثالثًا:

الفقهاء من الطلبة.
التاريخ الثاني:

محمد الحســـن  ابو صّرح الثامن  في بداية القرن
العّالمة تالميذ مـــن وهو العاملي الحّداد بن ناصـــر

النضيدة (الـــدّرة كتابه بكتابـــة Gالحلّـــي
مقام مجاور المفيدة) االبحاث في شـــرح

بالحّلة. Aالزمان صاحب
أّن التاريخ األّول عبارة يظهر من أقول:
بهذه مخطوطته كتب العاملي الحّداد ابـــن
معنى أّن إذ للمقام، المجاورة المدرســـة

ومجاور واحد. كلمتي جانب
التاريخ الثالث:

محمد  بن ٦٧٧هـ نسخ حسين سنة  في
كتاب محمد الديـــن ســـعد البنه العراقـــي
وانتهى Gالحلي للعالمة األحكام) (قواعد
تلك اآلخـــرة من جمادى غـــّرة من نســـخه

.Aصاحب الزمان في مدرسة السنة
التاريخ الرابع:

بـــن  جعفـــر قابـــل  فـــي ســـنة ٦٨٧هــــ
(قواعد من كتاب نســـخته العراقي محمد
على نســـخة Gالحلي للعالمـــة األحـــكام)
مدرســـة صاحب فـــي صحيحـــة موجـــودة

.Aالزمان
التاريخ الخامس:

بمدرسة  نسخ ٧٥٩هـ االول سنة ٦١ شهر ربيع في
النافـــع) (المختصـــر كتـــاب Aصاحـــب الزمـــان

.Gالحلي للمحقق
fl_—›ÿ^=Ô‡Ñã=à‘Ö ÏÃ

الطاهرة, العترة بمشاهد اإلمامّية الشيعة اهتّم
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المنســـوبة المشـــاهد تلـــك علـــى فبقـــوا يحافظـــون
من مشـــهد كّل وفي العمارة, إليهـــم بالعمارة بعـــد
طائفة وظيفتها أن وضعـــوا المعظمة تلك المشـــاهد
واحترام المشـــاهد والعنايـــة بها تلك تهتّم بتنظيف
الطائفة تلك وسّموا لهم, الخدمات وتقديم زائريها
الزمان مشهد صاحب المشاهد ومن تلك بالسدنة,
من يخُل لم مشـــهده فإّن الحّلة, فـــي فداه أرواحنـــا

أسماًء من لنا يحفظ لم التاريخ لكّن تلك الطائفة،
وبيت واحد, اســـم من وجدته ما إّال الطائفة, تلك
من بيت, بـــه وأكرم القيم) (آل بيـــت واحـــد, وهو
اللقب ذلك نالوا الشـــريف لهذا المقام فبخدمتهـــم
تلك األوفر من هذا البيت الحّظ نال وقد الســـامي,
أو قرون ثالثة بنحـــو ُتقّدر زمنيـــة وبحقبة الســـدانة
كابر, عن وصاغر عن سلف، خلف يستلمها أكثر,
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(شعراء كتابه في Gالخاقاني الشـــيخ فقد ذكرهم
الذي القيم) إّن صاحب كتاب (ديوان قائًال: الحّلة)
بن حسن اليعقوبيG, هو علي الشيخ محمد جمعه
بن بن إبراهيم بن إسماعيل محمد بن يوسف المّال
على سادنًا هذا المهدي، وكان جّده عبد بن سلمان
من جهة ســـوق الهـــرج في نهاية التي مقـــام الغيبة
(القيم)، وكانت لقـــب جاءهم هنـــا الغرب، ومن
في العراق الصفوييـــن دولة لدن مـــن لهم الســـدانة
يســـتغّلون اليـــوم حّتـــى وهـــم (٠٣٩ – ٠٢١١هــــ)،
, ولد الحّلة شـــمال في الواقعة الزوير أوقاف ثمرة

سنة ٦٧٢١هـ. الشاعر أي المترجم له
شـــمال في الواقعة الزوير أوقاف إّن ربما أقول:
للمقام الصفوّيـــون الحـــكام وقفه الحلّـــة هـــي مّمـــا
المشـــاهد مع عادتهم مـــن هـــذا الشـــريف, وكان

الشريفة.
إلـــى بيـــت آخر من الســـدانة ومـــن ثـــّم انتقلـــت

إلى تحّولت بعد ومن قصيـــرة, ولمّدة الحّلة بيوتـــات
الســـادن وكان الصّفار). بـ(ال يدعى ثالث بيـــت آخر
الصفار حســـين الظاهـــر حميد الحـــاج األّول منهـــم
عقود، من أربعة نحوًا المقام خـــدم الذي الخفاجي
الســـادن هذا وتوفي وورعه، بتدّينـــه وكان معروفـــا
ولداه بعـــده الســـدانة اســـتلم ثّم ســـنة (٨٠٤١هــــ)،
حقبة بين يســـعيان اللذان كانا علـــي وعبد عبـــد اهللا
وبالشـــكل المقام وتطوير وصيانـــة وأخـــرى لترميـــم
توفيقاتهم. دامـــت الخيرين جهـــود الالئـــق وببعض

كرامة عن الصفار المقام عبد اهللا وأخبرني ســـادن
امالئه من وهي هنا تدوينها أحببت عينيه بـــأم رآها
الشهر (٨٠٤١هـ/٨٨٩١م) وفي سنة قال: في علّي،
هذا في كرامـــة الجمعـــة حدثت يـــوم الخامـــس وفي
كبير رجل عند المقام باب مفتاح كان وهي: المقـــام
ابراهيم (ابو الحمود حمزة اسمه مؤمنًا وكان الســـن
المقام ســـدنة ِقبل الرجل من ُأمر هـــذا الصفـــار)،
المقام، باب وغلق بفتح المدة تلك في عنه لغيابهـــم
وهو أغلق الباب ليلة الجمعة أغفل امرًا مهّمًا وعندما
مباشرة الشـــموع بعض وضعن النســـاء من أن بعضًا
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وكان المقام، داخل كان قديم على كرســـي خشـــب
(البالســـتك) النايلون من بحصير مفروشـــًا المقام
إطفـــاء الرجـــل فأغفـــل صيفـــًا، ألّن الموســـم كان
مباشرة، الكرســـي على ُوضعت التي تلك الشـــموع
فوجد المقام بـــاب لفتح فجاء يـــوم الجمعة صباحًا
احترق قد الكرســـي أن وهو حدث، عجيبًا قد أمرًا
على الحتراقه أثرًا يروا ولم رماُد إّال يبق ولم بأكمله
والحصير الدرهم صغيرة بقدر بقع ســـوى الحصير
فاجتمـــع الناس لرؤية هـــذه الكرامة، لـــم يحترق،
فببركة للتبّرك، ذلك الكرســـي الناس رماد وأخـــذ
احترق ولو لم يحترق الحصير، المقام هذا صاحب
أن إّال اهللا أبى لكن بأكملـــه المقام ألحرق الحصيـــر

نوره ولو كره المشركون. يتّم
احتراق مـــن الناتـــج أقـــول:  لقـــد انطفـــأ النـــور
منه االلهـــي تواضعًا النـــور حضر الكرســـي عندمـــا
ببركات النيران تلك فخمدت المقدس، النور لذلك
ببركات نيران كســـرى كما خمدت Aوجوده ُيمن

.Fجّده يمن
بالمقام الخاصة األوقاف ذكر الثاني: في األمر
بجعل برهانهم) اهللا (أنار الشيعة االمامية دأبت
لتعاهد وذلك الخيرية المشاريع أو األراضي من وقفًا
قّدمنا وقد والتعمير، بالبناء المشـــاهد تلك عمارة
التي من الحّلة شمال في الواقعة الزوير ذكر أوقاف
نأتي المقام, واآلن خاّصة بهـــذا تكون المحتمل أن

الذكر. من ماتبقى على
الوقف دائرة ٥٢٤١هـ ســـنة زرت في إّنني أقـــول:
مخزوناتها طّيـــات الشـــيعي في الحلّـــة فعثرت فـــي

لإلمام مقام وجود فيهـــا يّدعى أوراق عثمانية علـــى
للحّلة، المدحتيـــة التابعة منطقة في Aالمهدي
المقام هـــذا وجود فيها ورقـــم المقاطعـــة المّدعـــى
خيـــكان الغربي ٤١١و١١أو٤١و٥١العـــوادل هـــو قطعـــة
في أوراق عثرت وخيكان الشـــرقيGمدحتية, كمـــا
لإلمام آخر مقام اّدعاء وجـــود على أخرى عثمانيـــة
ورقم للحّلة، التابع الكفـــل قضاء في Aالمهدي
٥و٦م المقام هو هذا وجود فيها المقاطعـــة المّدعى
الجباوي, جار ابـــن كفـــل, G مربـــع هور الشـــوك
فيهما ليس المذكورين الموضعين أّن اعتقده والذي
وال عين وجود لعـــدم Aالمهدي لإلمام مقامـــان
اثارهما طمســـت لما وجود لهما كان ولو أثـــر لهما،
من جملة الظـــن أّنهما وأغلب ودرســـت معالمهمـــا،
Aالمهدي اإلمام مقـــام على الموقوفة المواضـــع
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وقد تحقيقه, في البحث هـــذا كتبنا الذي في الحّلة
المكانين في المقامين هذيـــن يكون ذكر أن ال يبعـــد
المزبورينهومنتزويراتالدولةالعثمانيةالمتعّصبة
لهذا (وتوظيفًا) فيـــه، هوادة تعّصبًا ال على الشـــيعة
على عقائد والتضبيـــب التشـــويش التعصـــب وبدافع
منهم ينقله ولـــم يعرفوه لم ما لهم الشـــيعة اختلقـــت

ناقل.
hv_ì fl_—‹ ŒìËË ∆–È‹ ÏÃF
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الســـيفية في الحّلة مدينة مركـــز في يقـــع المقام
على الصّفارين ســـوق وفي منطقـــة تدعى (الســـنية)

يســـار على ويقع الســـوق، هـــذا إلى يميـــن الداخـــل
الكبير الحّلة جامـــع وخلف الكبير، الداخل للســـوق
الغيبة) (مقام أهل الحلّـــة عند والمشـــهور بالضبط.

.Aمن أسمائه هو اسم من الغائب الذي مشتقة
سنة ٥٢٤١هـ من األول ربيع شـــهر ٢ من يوم وفي
كثيرًا عليه أتـــردد كنت كما تشـــّرفت بزيارة المقـــام
ولدت البلدة التي وهي الحّلة في عند نزولي وخاّصـــة
بالقرب من قبر يقع في منزل (١٩٣١هـ) فيها في سنة
ثم االسالم)، صاحب كتاب (شرائع الحلي المحّقق
أمير جســـد التي حوت المقدســـة إلى األرض انتقلت
حياتي مّدة متنّعمـــًا وعشـــت بجواره Tالمؤمنين
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أوائل الحّلة في قضيتها وأشـــهر سنين ســـوى خمس
عمري.

الســـوق على يطّل المقام إّن أقول: بدء إلى وعودًا
للمقام الكلية والمساحة (٥,٩م)، قدرها بمساحة
من باب المقـــام واجهة ويتوّســـط بنحـــو (٥٣م٢)،
يؤّرخ ِشعر ارتفاعه (٢م)، ويعلو الباب الساج خشب
واجهة ويعلو (٧١٣١هــــ)، القزوينـــي عمارة الســـيد
وزيارة (٢٢٤١هـ) جددت عـــام آية التطهير المقـــام
المقـــام واجهـــة وُزّيَنـــت ،Aمختصـــرة لإلمـــام
الداخل يميـــن ويقع على اإلســـالمية،  بالزخـــارف
للمقام الدخـــول للوضـــوء. وعند مكان من الخـــارج
علوه الساج خشب من مصنوعًا شـــّباكًا ترى أمامك
،Aلالمام زيارة تعلوه (١م) وعرضـــه (٥٧,١م)
وهيالزيارةالمعروفةبـ(السالمعلىالحّقالجديد.)
إلى جهة توّجهك وعنـــد األزرق، كتبت بالقاســـاني
المقام بـــاب خلفك وتكـــون الشـــباك القبلـــة يكـــون
شعر من الداخل الباب فوق لوح وكتب على أمامك،
ثم سنة (٢٢٤١هـ)، في وهي االخيرة العمارة يؤّرخ
الجميل) أظهر من (يا المعروف الدعاء البـــاب يعلو
عام كتابته تأريخ وعليه المعمور) البيت أهـــل (دعاء
والقّبة االزرق، بالقاساني وكتب (٧١٤١هـ/٦٩٩١م)
اهل وأســـماء النور آية فيها وُكتب مزّينة من الداخل
ثريا وتتوّســـطها لفـــظ الجاللة يعلوها Eالبيـــت
لنشاهد مكان مرتفع على وفاخرة، وصعدنا جميلة
ُجدد قد فرأيتها المنيفة، الســـامية الشريفة القّبة
والتأريخ الكتابـــة من خالية حديثًا، وهـــي تغليفهـــا
ظاهرة شامخة وهي Eالمعصومين أسماء سوى

العلماء ندعو هذا قلمنا خالل ومن ُبعد، من للعيان
المؤمنين واالخـــوة الشـــيعي ودائرة الوقف األعالم
يعّظموا أن يريـــدون والمؤسســـات الخيريـــة الذيـــن
ال الذي المقام حرم يلتفتوا لتوســـعة اهللا أن شـــعائر
المقام أّن وذكرنا (٥٣م٢)، سوى مســـاحته تتجاوز
وعمره تليق ال ولكن) فإّن مساحته بكثير أوســـع كان
مســـاحته إلى المحالت بعض وذلك بضّم التأريخي

ولطفه. Aاإلمام رعاية تشملهم حتى
هذا في الدعاء إجابة ســـرعة في االمر الســـابع:

الشريف. المقام
عصام السيد وهو ـ للمقام المجاورين أحد سألت
بالعيان رأيَتها كرامة من هل ـ الســـويدي الحســـيني

أدّونها؟ حّتى
الزائرين توافد بالعيان, ولكن كثرة أَر لـــم قال:
وحدوثها عاجلة فيه االجابة سرعة على تدّل للمقام

مما ُجّرب كثيرًا. وهي
يعتقدون  الحلّـــة الفقيـــرـ: إّن أهـــل  أقـــول ـ وأنـــا
ولذلك ,Aالمقام وصاحبه شديدًا بهذا اعتقادًا
المقام هذا زرت مـــا وإنني بكثرة, عليه يتوافـــدون
الظهيرة, وحّتى وقت حّتى في قط, فوجدته فارغًا
أهل عادة ومـــن انقطاع, عمارته وبـــدون فـــي أثناء
في الحلوى يفّرقوا بعض أن ونســـاء رجال الحّلة من
في اّني دعواتهم, حّتى إجابة المقام الشـــريف بعد
التي الحلوى تلـــك من أكلت بعـــض زياراتي للمقـــام

 Vالشريف المقام زائري على تفّرق
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بن المهـــدي الحّجة اإلمـــام تمّثـــل حيـــاة
األخيرة الحلقة Tالعســـكرّي الحســـن
التي بّشـــر الموعودة والمحّطة اإلمامة، من حلقات
المعصومون األئّمـــة بهـــا بهـــا، وبّشـــر اُهللا ورســـوُله
ســـتحّط قافلة التي المحّطـــة اآلخـــر، الواحـــد تلـــو
فتنعم عندها، ِرحالهـــا المكدودة المتَعبة البشـــرية
الوســـيعة واحته بِظالل ُمّر وعناء طويلـــة بعد مشـــاّق
بهجتها في وتهنأ عدله، أفياء في وتســـعد الوارفة،

برأفته ولطفه.
على دّلتنا البشارات التي شيء من على فلنتعّرف
على ِضمنًا تدّل والتي اإلمامة، خّط استمرار حقيقة
موضوع على نعـــّرج ثّم ،Aالمهدي اإلمام وجـــود
والدته وعن به، البشارة عن تحّدثت التي األحاديث
ذلك وغيبته، وغير الكريمـــة، وصفاته المباركـــة،

الشريف. بشخصه تتعّلق التي األمور من
حديث الثقلين ١ ـ

مـــن كبيـــر عـــدد عـــن  المســـلمين علمـــاء  روى 
تارٌك «إّني أّنه قال Fاهللا رسول عن الصحابة،
اهللا كتاب من اآلخر: أكبر أحدهمـــا الثقَلين، فيكم

َتخلفوني فيهما، كيف فانْظروا بيتـــي، أهل وِعترتي
عَليَّ الحوض».(١) َيِردا حّتى يفترقا لن فإّنهما

وروىعلماءالمسلمينفيقضّيةالمباهلةأنرسول
أصحاب غير معـــه وليس للمباهلـــة اهللاF خـــرج
وهو ،Eوالحسين والحسن وفاطمة علّي الكساء:
آية  في ذلك مثل (٢) ورووا أهلي» هؤالء يقـــول «اللهّم
باب على يقف أّنـــهF كان رووا التطهير(٣)، كما
يقرأ وهو أشهر تســـعة إلى يوم كّل صباح eفاطمة
أهَل البيت الرِّْجـــَس لُِيذِهَب عنكُم اُهللا ُيريـــُد Uإّنمـــا

.(٤)bتطهيرًا وُيطهِّركم
والعترة لن القرآن بـــأّن Fالنبّي وفـــي تصريح
على واضح دليـــل الحوض عليـــه يـــردا يفترقـــا حّتى
أهل إمام من اإلمامة، وعلى وجـــود خـــّط اســـتمرار
وجود اســـتمرار وجوده اســـتمرار البيـــتE ُيماثل
التمّسك أحاديث وفي حجر: ابن قال الكريم. القرآن
منهم متأّهل انقطـــاع عـــدم إلى إشـــارة بأهل البيت
كما أّن الكتاب العزيز إلى يوم القيامة، للتمّســـك به

األرض(٥). ألهل أمانًا كانوا ولهذا كذلك،
األرض» ألهل أماٌن بيتي أهل » حديث ـ ٢

اإلمـــام المهديA المحطـــة األخيرة 
خّط اإلمامة في

◊á_g‹ ‚Îåv fiÎvá

ت
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Fاهللا رســـول المســـلمين عـــن روى علمـــاء
بيتي وأهُل ألهل الســـماء، أماٌن أّنه قال:«النجـــوم
َذَهب َذَهبـــت النجـــوُم فـــإذا األرض، أمـــاٌن ألهـــل
أهُل َذَهـــب بيتـــي أهـــُل أهـــُل الســـماء، وإذا َذَهـــب

األرض».(٦)
أهل الدنيا بـــدوام دوام إلـــى وفـــي هـــذا إشـــارة
هذا إلى الســـّنة علماء أهل أشـــار وقد ،Eالبيت
َبُهم لُِيعذِّ كاَن اُهللا Uومـــا تعالى قولـــه ذيل في األمـــر
وجوَد  ألحَق عّزوجّل اهللا إّن وأنـــَت فيهمb(٧) وقالـــوا
بوجـــودهF، وجعلهم اُألّمة في النبـــّي أهل بيت
«اللهّم فيهم Fقولـــه من لُألّمة ِلما ســـبق أمانًا
eفاطمة وقولهF في منهم»، مّني وأنا إّنهم
وفي كنفســـه، وفي علّيT إّنه منه، بضعة إّنهـــا
:Tفي الحسين وقوله منه، الحسَنينh إّنهما

ُحسين».(٨) مني وأنا من «حسيٌن
ُحّجة» من تخلو ال األرض «إّن حديث ـ ٣

،Eالبيت أهل أئّمة عن كثيرة أحاديث وردت
تخلو  األرض ال الطرفين(٩) فـــي أّن علماء بها احتـــّج
أّنه Tالمؤمنين أميـــر عن ُروي فقـــد من حّجة،
«اللهّم فـــي حديث طويـــل ـ ـ البالغة قـــال في نهـــج
بُحّجة»(١٠)، هللا قائـــٍم ِمـــن األرُض تخلـــو ال َبلـــى،
«ما زالت قـــال أّنه Tالصادق اإلمام وُروي عـــن
والحرام، الحالَل ُيعرِّف ُحّجة وهللا فيها إّال األرض
اهللا»(١١)، وســـئل اإلمام الناس إلى ســـبيل ويدعـــو
قال: بغير إمـــام ؟ األرض هل تبقـــى :Tالرضـــا
لو  قـــال: أّنـــه Tالباقـــر ال(١٢) وروي عـــن اإلمـــام
األرُض َلســـاَخت ســـاعًة األرض من ُرفع أّن اإلمـــام

بأهله.(١٣) البحُر يموُج كما وماَجت بأهلها،
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أئّمة عن ُرويت التي الكثيرة ناهيك عن األحاديث
إّال األرض فـــي يبَق لـــم أّنه لو فـــي Eأهـــل البيت

الحّجة.(١٤) أحَدهما َلكاَن اثنان،
ضرورة وجود إلى بأجمعها األحاديث هذه وتشـــير
ُحّجة ويجعلونه النـــاس به يقتدي زمان كّل إماٍم فـــي
اهللا عَلى للناِس يكوَن Uلئّال وذلك رّبهم، وبين بينهم
َمن وَيحيَى بّينٍة عن َهَلَك َمن Uلَِيهِلَك و ،(١٥)bَحّجة

(١٧).bالبالغة الحّجة فللِه Uُقل و (١٦)bبّينة عن َحيَّ
إمام  يعرف ولم مات «من حديث ٤ ـ

جاهلية» ميتة مات زمانه
كتب ُآّمهـــات فـــي عامـــة روى علمـــاء المســـلمين
ولم قال: «َمن ماَت أّنه Fاهللا رسول عن الحديث

جاهلّية».(١٨)   ِميتًة ماَت فقد زمانه، إماَم َيعِرف
معنى تّتفق في مختلفة بألفاظ هذا الحديث وورد
على كّل مسلم الحّق اإلمام معرفة وجوب وهو واحد،

مهولة. ُينذر بنهاية مصيره وإّال فإّن ومسلمة،
يموت يعرفه ال َمـــن الذي اإلمام أّن فـــي وال ريـــب
الســـلطان ألّن معرفة الحّق؛ اإلمام هو جاهلّية ِميتـــًة
َكونه ُفرض إذا ـ الظالم الَمِلك الفاســـق أو الحاكم أو
الدِّين، ليس مـــن ـ فـــي الحديـــث مصداقـــًا لإلمام
اإلمام هذا مثل معرفة مـــن الثمرة انتفاء عن فضًال

المسلم. الفرد ِقبل ِمن
اإلمام وجـــود اســـتمرار على داللة وفـــي الحديث
منه، وهذا ما زمان، وعدم خلّو عصٍر كّل الحـــّق في
الذي Aالمهدي اإلمـــام بوجود بالقول إّال ال يتـــّم
ُولِد فاطمةe، كما ِمن وأّنه حّق وردت الرواية أّنه

سيأتي.

عشر»  اثنا «الخلفاء أحاديث ٥ ـ
البخاري ومـــن جملتهـــم ـ روى علمـــاء المســـلمين
باألئّمة االثني ُأّمته ر أّنه َبشَّ اهللا| عن رسول ـ وُمسلم
الدِّين يزاُل ال :Fأّنه قال َرَووا حيث ،Eعشر
عشر اثنا عليكم يكون أو الســـاعة، تقوم حّتى قائمًا
» آخر حديث مـــن ُقريش»(١٩)، وفـــي كلُّهم خليفـــًة
رووا  ُقريش»(٢٠) كما كلُّهم من أميرًا عشـــر اثنا يكون
هل سألُتم يا أبا عبدالرحمن، سئل: مســـعود أّن ابن
؟ خليفة ِمن اُألّمـــَة هذه كـــم َيمِلك Fرســـوَل اهللا
فقال: اثنا F اهللا سألنا رسول ولقد نعم، فقال:

إسرائيل».(٢١) بني ُنقباء كِعّدة عشر
(ولقد تعالى: قوله إلى إشارة األخير الحديث وفي
َعَشَر اثَني ِمنهُم وَبَعثنا إسرائيَل بني ميثاَق أَخَذ اُهللا
ُأخرى أحاديث في Fالنبّي بّين حيث َنقيبًا)(٢٢)،
بني خاّصة ـ السالفة األمم أثَر ستقتفي األّمة هذه أّن
َلدَخَلْته ُجحَر َضّب، أولئكم لو دخل حّتى ـ إســـرائيل
ـــّنة  السُّ هذه إلى العلمـــاء اُألّمـــة(٢٣) وقـــد فطن هـــذه
الدمشقي كثير ابن كما فعل بعضهم ـ فأورد اإللهّية،
من عشـــر كّلهم آثنا « األئّمة أحاديـــث ـ في تفســـيره
على عّقب ثّم اآليـــة الكريمة، هذه ذيل في قريـــش»
االثني الخلفـــاء (من منهم أن الظاهـــر ذلك بقولـــه
الواردة األحاديـــث ـــر به فـــي الُمبشَّ عشـــر) المهدّي

بِذكره»(٢٤).
الخلفاء لألئّمة ـ الوحيد المصداق أّن الجلّي ومن
،Eأئّمة أهل البيت ر بهم هم المبشَّ عشر االثني ـ
البديهّي من أّن منهم. كمـــا Aالمنتظر والمهـــدّي
واإلمرة االستخالف أراد إّنما Fالنبّي بمكان أن
تالَعَب أن يقصد بذلك َمن وحاشاه باستحقاق(٢٥)،
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إلى  بمقـــّدرات األّمـــة(٢٦) ُيضاف واســـتخّف بالدِّين
خلّو الزمان عـــدم تفترض األحاديث هذه أّن ذلـــك
أحدهم وجود من البّد وأّنه عشـــر إمامًا، االثني من

الساعة. أن تقوم الدين إلى بقي ما
«الخلفـــاء اثنـــا عشـــر» وال يخفـــى أن حديـــث
فكان ،Eلألئّمـــة التاريخيَّ التسلســـَل قد ســـبق
ينطق َمـــن ال بها نطـــق رّبانية حقيقـــة تعبيـــرًا عـــن
علماء نقلها أخـــرى أحاديث وردت عن الهـــوى. وقد
ـ األئّمة الخلفـــاء ـ على هؤالء النـــّص في المســـلمين
أبي بن علـــّي المؤمنين بأمير ابتـــداًء بأســـمائهم،
الحســـن بن محّمد بالمهدّي: طالـــبT وانتهـــاء
المؤمنين أمير عـــن رووا العســـكرّيh(٢٧)، كما
مّنا المهدّي يا رســـوَل اهللا، قلُت: علّيT، قال:

؟ غيِرنا الُهدى أم ِمن أئّمة
ُفِتح.(٢٨) بنا كما الدين ُيخَتم بنا مّنا، بل قال:

والبشائر الثالثة األديان
Aبالمهدي

النصرانية، اليهودية، الثالثة: األديان أهل آمن
العظيم بظهـــور المنقذ اإلســـالم.. األديان: وخاتم
بظهـــوره فـــي آخر الـــذي سينشـــر العـــدل والرخـــاء
يخرج الذي المنقذ بمجيء اليهود آمن فقد الزمان؛
الناس، أخالق من فسد ما فُيقيم آخر الزمان، في
من البشـــرية واألنظمة القوانين غّيرتـــه ما وُيصلـــح
Tعيسى آمن النصارى بعودِة المجتمع. كما طباع
فوافقوا أناجيلهـــم(٢٩)، في البشـــارة وجاءت بذلك
،Tعيســـى عودة في اإلســـالمّية بذلك العقيدَة

كثيرة أحاديـــث فـــي Fاهللا رســـوُل الـــذي أخبر
باإلمام فـــي صالتـــه وأّنه ســـيقتدي عـــن عودتـــه،
في العظمى مهّمته أداء على وُيعينه ،Aالمهـــدي

البسيطة. أرجاء في العدل نشر
بالمهدّي االعتقاد عالمّية

Aالمنتظر
األديان على أتبـــاع اإليمـــان بالمنقذ لـــم يقتصر
الزرادشتّيون ذلك في شاركهم بل الثالثة، السماوّية
الذين والهنود شـــاه، بهرام عودة الذين ينتظـــرون
والمجـــوس الذين يؤمنون بعودة فيشـــنو، يعتقدون
ينتظـــرون ظهور الذين والبوذّيون بحيـــاة ُأشـــيدر،
الغرب  مـــن مفّكـــري التصريح بـــوذا(٣٠) كمـــا نجـــد
العظيم المصلح انتظـــار في العالم بـــأّن وفالســـفته
الجميع تحت ويوّحـــد األمور، بِزمام الذي ســـيأخذ

واحد.(٣١) وشعار واحدة راية
أصل المسلمين على االتّفاق بين

Aالمهدي قضّية
األّمـــة لهـــذه أّن ال خـــالف بيـــن المســـلمين فـــي
به ر وبشَّ به أخبر قد Fوأّن رســـول اهللا مهدّيًا،
أّن المهدي وبّين وألقابـــًا، وصفات أســـماء وذكر له
يخرج وأّنه عدًال، األرض يمأل وأّنه بيتـــه، أهل من
عيسى ويصّلي األّمة هذه يؤّم وأّنه ،Tعيسى مع
في الحديث كتـــب الـــواردة فـــي خلفـــه. والروايـــات
علماء وقـــد أّلف التواتر، حـــّد تفوق هـــذا الموضوع
كتبًا Aالمنتظـــر المهدي قضّيـــة في المســـلمين
ضرورات من بالمهدّي اإليمـــان خاّصة(٣٢)، وعّدوا
أّنه Fالنبـــّي عن َرَووا أن بعـــد الدِّيـــن، خاّصـــة
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دراســــات

المهدّي فقد كفر.(٣٣)  في قال: َمن شّك
Aالمهدي بشارات األسفار باإلمام
السماوات ملكوت باقتراب البشارة

بمجيء عديدة بشـــارات كتب األســـفار وردت في
،Aالمهدي اإلمام وبظهور وســـّلم، Fالنبّي
أّن السّيد من األناجيل في جاء ما البشارات تلك ومن
للناس ُيعلنوا بـــأن حوارّييه يأمـــر كان Tالمســـيح
...» مّتى إنجيل في جـــاء الســـماوات. ملكوت اقتراَب
الضاّلة، إســـرائيل ِخراِف بيت إلى بالحري اذهبـــوا
اقترب قد إّنه قائلين: اكـــرزوا ذاهبون، أنتم وفيمـــا

السماوات.(٣٤)  ملكوت
دخلتموها مدينـــة وأّية » ُلوقـــا وجـــاء في إنجيـــل
المرضى واشـــُفوا لكم، فُكلوا مّما ُيقدَّم وَقِبلوكـــم،
ملكوت اقتـــرب منكم لهم: قد وقولوا الذيـــن فيهـــا،

السماوات».(٣٥)
يقولوا وأتباعه أن ُيعّلم تالميذه Tعيسى وكان
ليتقّدس الذي في الســـماوات، أبانا فـــي صالتهم»

ملكوتك».(٣٦) ليأِت اسُمك،
عهد تحّقـــق في ولـــو كان ملكـــوت الســـماوات قـــد
الدعاَء هـــذا لـــكان تعليمـــه ،Tعيســـى المســـيح
دعاؤهم ولكان لغوًا وعبثـــًا، صالتهم فـــي لتالميذه

معنى. بال ملكوتك» «لِيأِت
 Fبالنبّي يبّشر Tعيسى

Tوبالمهدي
للســـّيد عـــّدة بشـــارات يوحّنـــا وردت فـــي إنجيـــل
،Fمحّمد األنبياء: خاتم المســـيحT بمجيء
لحوارّييه قال حيث ،Aالمهدّي األوصياء: وخاتم

لكّني ..» وصايـــاه آخر حوله لســـماع حين اجتمعـــوا
إن أنَطِلق، ألّنه لكـــم أن إّنه خيٌر أقـــول لكم الحـــّق،
ذاك ومتـــى جاء الفارقليط... يأتيكـــم ال لـــم أنطلـــق
دينونة؛ وعلى وعلى بّر، على خطيئة، العاَلم ُيبّكـــت
وأّما على بـــي، يؤمنون ال أّمـــا على خطيئة فألّنهـــم
وأّما َترَونني أيضـــًا، أبـــي وال إلى ذاهـــٌب بـــّر فألّني
إّن لي ِديَن. العالـــم قد هذا فألّن رئيس َدينونة علـــى
ال تســـتطيعون ولكن أيضـــًا ألقول لكم، كثيرة أمـــورًا
فهو روح الحّق ذاك وأّما متى جاء اآلن، أن تحتملـــوا
نفسه، من ال يتكّلم الحّق، ألّنه جميع ُيرشـــدكم إلى
ذاك آتية، بأموٍر وُيخبركم به يتكّلم يســـمع ما بل كّل

وُيخبركم».(٣٧) ألّنه يأخذ مّما لي يمّجدني
فـــي أو «بارقليـــط» تقابـــل وكلمـــة «فارقليـــط»
جاء ما مّتى عبارة « وتشـــير وأحمد. محّمد العربّيـــة
بعُد في لم يأِت الحّق روح أّن إلـــى « الحـــّق ذاك روح
ُيرشدكم «فهو تشير عبارة كما ،Tزمن عيســـى
Fاألنبياء إلى أّن رسالة خاتم الحّق » جميع إلى
اليـــوَم أكَملـــُت » الكاملـــة وســـّلم ســـتكون الرســـالة
ِمن الكتـــاِب في َفرَّْطنـــا ِديَنُكـــم»(٣٨)..، «مـــا لكـــم

شيء».(٣٩)
لحوارّييـــه «وأنا يقـــول Tونالحظ أن عيســـى
فمن فارقليطًا آخر»(٤٠)، فُيعطيكم األب من أطلـــب
به عيسى ُيبّشر الذي اآلخر الفارقليط هذا ترى يا هو

؟ Tاألول الفارقليط بعد
«وأنا يوحّنـــا تقول إنجيل في الكاملة إّن العبـــارة
يمكـــث آخـــر فارقليطـــًا أطلـــب مـــن األب فُيعطيكـــم
اإلمام اســـم أّن تذّكرنـــا األبـــد»، وإذا معكـــم إلـــى
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عبارة وأّن ،Fاســـم النبـــّي المهـــديT هـــو
ـ يمكن القيامة يوم ـ أي إلى إلى األبد» معكم «يمكث
بمحّمد «الفارقليط» اصطـــالح فّســـرنا فهمها إذا
الذي المنتظر، المهدي Tالعسكرّي الحسن بن
سيمكث والذي (أي محّمد آخر)، آخر فارقليط هو

الناس إلى يوم القيامة. مع
نزول في الواردة المتكاثرة الروايات وإذا الحظنا
،Aالمهدي اإلمـــام خلف وصالته Tعيســـى
فإّننا الكبيـــرة، مهّمتـــه إنجـــاز في ومســـاعدته لـــه
التي ذكرها البشـــارات ـ أفضل نحٍو علـــى ســـُندركـ 

لحوارّييه. Tعيسى
يوحّنا، إنجيل أخرى وردت في بشـــارة ونالحظ
الحّق (أي لتالميـــذه: «روح Tيقول فيها عيســـى
ألّنه يقبله؛ العاَلـــم أن ال يســـتطيع الفارقليط) الذي
ماكٌث فتعرفونـــه ألّنه أنتم وأّما وال يعرفـــه، ال يـــراه

فيكم».(٤١) ويكون معكم
اإلمـــام إلـــى بوضـــوح  العبـــارة هـــذه  تشـــير 
ألّنه يقبله أن العاَلم يستطيع الذي ال ،Aالمهدي
ألنّهم فيعرفونه؛ عيســـى أتباع أّما يعرفه. وال يراه ال
صالته، بـــه في عيســـى يقتدي نبّيهم سُيشـــاهدون
الكتاِب أهِل ِمن تعالـــى«وإْن قال مهّمته. في وُيعينـــه
عَليهم يكوُن القيامـــِة َموِته ويوَم قْبـــَل به إّال َليؤِمَنـــّن
الباقرT أَنه عن اإلمام روي وقد ،(٤٢) شـــهيدًا»

قال:
يـــوم القيامـــة إلى قبل ينـــزل Tإّن عيســـى»
إّال غيره، وال يهـــودي ِملّـــة أهل يبقى فـــال الدنيـــا،
خلف Tموتهـــم، ويصّلي عيســـى قبل آَمنـــوا بـــه

(٤٣).« Aالمهدي
التاريخ أّن البشـــارات حّدثنـــا هذه وعلى أســـاس
قال ـ نصرانّيـــًا كان وقـــد ـ الحبشـــة النجاشـــي ملك
وســـّلم التي Fاهللا رســـول رســـالة عندما تســـّلم
َنْفس أّنه بـــاهللا «أشـــهُد اإلســـالم: إلى يدعوه فيها
التاريخ وحّدثنا ،« الكتاب أهُل ينتظره الذي النبّي

مماثل.(٤٤) بموقف مصر حاكم الُمَقوِقس عن
بمجيء النبّي بالبشـــارة يصّدق َمـــن أّن وال ريـــب
بالبشـــارة أن يصّدق البّد ،Fعبداهللا بن محّمد
المهـــديT: «الفارقليط اإلمـــام بظهـــور وصّيه
أن ـ َغيبته مّدة في ـ العاَلم يســـتطيع ال الذي اآلخر»

إلى األبد. سيمكث والذي يراه، ال ألّنه يقبله
اإليمـــان عـــدم أّن  إلـــى  الخاتمـــة فـــي  وُنشـــير 
العاَلم، في البشـــارة إلـــى ُنســـب بالمهديA قد
فقد العارفون المؤمنون أّمـــا الناس، عاّمة أي إلـــى
Eالبيت أهـــل عن الـــواردة وصفتهـــم الروايـــات
الُمشاَهَدة، بمنزلة عندهم الغيبُة صارت قد بأّنهم
أمير المؤمنين كان الذين عددًا األقلُّون هـــم وهؤالء

رؤيتهم. إلى شوقًا يتأّوه Tعلّي
بتواتر أحاديث صّرح َمن

Aالمهدي
الدرايـــة أهـــل مـــن المســـلمين علمـــاء  صـــّرح 
أحاديث بتواتر الحديـــث وذوي االختصـــاص بعلـــوم
من الســـنة، أهل كتـــب في المهـــديT الـــواردة

العلماء: هؤالء
٩٢٣ (ت عصره في الحنابلة شـــيخ ١ ـ البربهاري

هـ).(٤٥)
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٣٦٣ (ت الشافعي اآلبري الحســـين محّمد بن ٢ ـ
هـ).(٤٦)

هـ).(٤٧) ١٧٦ القرطبي المالكي (ت ـ ٣
هـ).(٤٨) ٢٤٧ (ت الِمّزي الدين جمال الحافظ ـ ٤

هـ).(٤٩) ١٥٧ (ت القّيم ابن ـ ٥
هـ).(٥٠) ٢٥٨ العسقالني (ت ـ ابن حجر ٦

هـ).(٥١) ٢٠٩ (ت خاوي السَّ ـ شمس الدين ٧
١١٩ (ت الســـيوطي الديـــن جـــالل الحافـــظ ـ   ٨

هـ).(٥٢)
هـ).(٥٣) ٤٧٩ حجر الهيثمي (ت ابن ـ ٩

٥٧٩ هـ).(٥٤) ـ المتقي الهندي (ت ١٠
(ت ٣٠١١ هـ).(٥٥) البرزنچي ـ محمد رسول ١١

٨٨١١ هـ).(٥٦) (ت السفاريني الحنبلي ـ الشيخ ١٢
٦٠٢١ هـ).(٥٧) (ت علي الصّبان محّمد ـ الشيخ ١٣

٠٥٢١ هـ).(٥٨) (ت ـ الشوكاني ١٤
الشبلنجي (ت ١٩٢١ هـ).(٥٩) ـ مؤمن بن حسن ١٥
٤٠٣١ (ت الشافعّية مفتي دحالن زيني ـ أحمد ١٦

هـ).(٦٠)
٧٠٣١ (ت البخـــاري القنوجي صّديق ١٧ ـ محمـــد

هـ).(٦١)
الباحثين بعض تتّبعهم كثير، وقـــد هؤالء وســـوى
وقتنـــا الهجـــري إلـــى الثالـــث ابتـــداًء مـــن القـــرن

الحاضر.(٦٢)
Aصرح بأحاديث المهدي من

من طائفة Tالمهـــدي أحاديث صّرح بصّحـــة
السّنة، منهم: أعالم أهل

٧٩٢ (ت الصحيح صاحـــب ١ ـ الحافـــظ الترمذي

هـ).(٦٣)
هـ).(٦٤) ٢٢٣ (ت جعفر العقيلي أبو الحافظ ـ ٢

المســـتدرك (ت صاحب النيســـابوري ٣ ـ الحاكم
هـ).(٦٥) ٥٠٤

٨٥٤ (ت الســـنن الكبـــرى صاحـــب ٤ ـ البيهقـــّي
هـ).(٦٦)

الســـّنة (ت مصابيح صاحب البغوي، ٥ ـ الفـــّراء
هـ).(٦٧) ٠١٥

٦٠٦ النهاية (ت صاحب الجزري، األثير ـ ابن ٦
هـ).(٦٨)

هـ).(٦٩) ١٧٦ القرطبي المالكي (ت ـ ٧
هـ).(٧٠) ٨٢٧ (ت تيمية ابن ـ ٨

٨٤٧ (ت الذهبـــي الديـــن شـــمس الحافـــظ ـ   ٩
هـ).(٧١)

٨٥٦ هـ).(٧٢)  الشافعي (ت ـ الحافظ الكنجي ٠١
١٥٧ هـ).(٧٣) القيم (ت ـ الحافظ ابن ١١

٤٧٧ (ت  الدمشـــقي كثيـــر ابـــن الحافـــظ ـ   ١٢
هـ).(٧٤)

(ت ٧٠٨ هـ).(٧٥) الهيثمي ـ نور الدين ١٣
(ت ١١٩ الســـيوطي الديـــن جـــالل ١٤ ـ الحافـــظ

هـ).(٧٦) 
(مـــن األلبانـــي، الديـــن ناصـــر ـ   ١٥

المعاصرين).(٧٧)
Aالمهدي والدة اإلمام

بإقرار َتثُبت إّنما الوجود هذا في إنسان أّي والدة إّن
غيرهما، أحد قّط َيَره وإن لم وشهادة القابلة، أبيه،
الفضل أهـــل الثقات مـــن فكيـــف وقد شـــهد جماعة
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قد Tالعسكري الحســـن اإلمام أّن والفقه والورع
على المئات وشهد ،Aالمهدي ابنه بوالدة آَذَنهم
ورآه الطفولة، سّن في بعضهم شاهده فقد رؤيته،
وصّرح بوالدته، المؤّرخون واعترف بعضهم يافعًا،
من يديه بنســـبه(٧٨)، وظهر علـــى األنســـاب علماء
عنه وَصَدَرت إليـــه، عرفه المقّربون مـــا الكرامات
ورســـائل وإرشـــادات، ونصائح وصايـــا وتعليمات،
كما مأثورة. وكلمـــات مشـــهورة وأقوال وتوجيهات،
المعروفين الموثوقين سفرائه بواسطة عنه صدرت

لشيعته. وتوجيهات غيبّية إخباراٌت
كما العسكريT ـ الحســـن اإلمام ونالحظ أن
على المحافظة الحكمة في سلك سبيل قد ـ شأنه هو
خطيرة، تعالـــى لمهّمة اهللا أعّده الـــذي حيـــاة ولده
ُيؤتمن وعّمـــن ال الحاكمة عـــن الســـلطة فكتـــم أمره
ـ في أمـــره وأعلن العظيـــم، الســـّر علـــى مثل هـــذا
لديه، والمؤتَمنين إليه والمقّربين لشيعته ـ المقابل
لحمها عـــن ولده بعقيقة وأمـــر بتفريق عّق حّتـــى أّنه
ابنه عن عقيقة أّنهـــا إّياهم ُمعلِمًا علـــى المؤمنين،
على دخل بعضهـــم أّن المهـــدّي(٧٩)، حّتـــى محّمـــد
ابنه بـــوالدة العســـكريT فهّنأه اإلمام الحســـن
،Tالتقـــى اإلمام القائـــمA(٨٠)، وبعضهـــم
هـــذا لهـــم: وقـــال Aالمهـــدي ابَنـــه  فأراهـــم 

صاحبكم.(٨١)
واإلماء مّمن الجواري بعض أّن ذلك إلى ُيضـــاف
شـــاهدن قد Tالعســـكرّي اإلمـــام ُكـــّن فـــي بيت
أمثال: مـــن الَخـــَدم وكـــذا ،Aاإلمـــام المهـــدي
وأبـــي الخـــادم، األديـــان وأبـــي طريـــف الخـــادم،
ومارية، ونســـيم الخادم، وعقيد غانـــم الخـــادم،

وجارية ،Tالحســـن أبي مولى الطّباخ ومســـرور
اإلمـــام إلـــى أهداهـــا أبـــي علـــّي الخيزرانـــي التـــي

(٨٢).Tالعسكرّي
برؤية صريحـــة كثيـــرة روايـــات كمـــا أّن هنـــاك
لإلمام ـ وكالتـــه زمـــان فـــي كلٌّ ـ الســـفراء األربعـــة
الشـــيعة، بمحضٍر من وكثير منها ،Aالمهـــدي
على  وقـــف المهـــديA(٨٣) وَمـــن وكالء وشـــهادة
بلدان مـــن أّنهـــم ســـّيما ـ ال معجزاتـــهA برؤيتـــه
على اّتفاقهم معها يمتنع ـ الكثرة من وبأعداد شـــتى
القابلة بـــوالدة اإلمام شـــهادة عن ناهيك الكـــذب،
اإلمام بنـــت حكيمة المهـــديA، وهـــي الســـّيدة
اإلمام ُأمِّ نرجس أمر توّلت التي Tمحّمد الجواد
بمشاهدة الوالدة، وصّرحت ساعة المهديA في
في مولده(٨٤)، وســـاعدتها بعض النسوة بعد الحّجة

الخيزراني. علّي منهن جارية أبي الوالدة، عملية
بوالدة السنة أهل علماء شهادة

Aاإلمام المهدي
اعترافات الســـّنة أهل علمـــاء من ســـّجل الكثيـــر
في ونقتصر ،Aالمهـــدي بـــوالدة اإلمام ضافية
وُنحيل بعضهـــم، أســـماء ذكر علـــى هـــذه العجالة
اســـتقرأت المصادر التي المزيـــد على الراغـــب في

خاّصة(٨٥): بحوث في االعترافات هذه
هـ) ٠٣٦ (ت عّزالدين األثير الجـــزري، ١ ـ ابـــن

التاريخ».(٨٦) في «الكامل كتابه في
هـ) ٣٤٦ (ت المؤّرخ البغـــدادي الخّشـــاب ٢ـ  ابن

األئّمة».(٨٧) مواليد «تاريخ في
» في ٢٥٦ هـ) (ت الشـــافعي بن طلحة ٣ ـ محّمد

الرسول».(٨٨) آل في مناقب ؤول السَّ مطالب
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٨٥٦ (ت الشـــافعي الكنجي يوســـف بن ٤ ـ محّمد
صاحب الزمان».(٨٩) أخبار في « البيان في هـ)

وفيـــات » فـــي هــــ) ١٨٦ (ت ــكان  خلـِّ ابـــن  ـ   ٥
األعيان».(٩٠) 

كتبه: في ٨٤٧ هـ) الذهبـــي (ت الدين ٦ ـ شـــمس
أعالم «سير و اإلسالم»، دول «تاريخ و «العَبر»،

النبالء».(٩١) 
تتّمـــة ذيـــل فـــي هــــ) ٩٤٧ (ت ٧ ـ ابـــن الـــوردي

ابن الوردي».(٩٢) بـ «تاريخ المختصر، المعروف
«الفصول في ٥٥٨ هـ) (ت الصّباغ المالكي ابن ـ ٨

المهّمة».(٩٣) 
فـــي هــــ) ٣٧٩ (ت الشـــعراني عبدالوّهـــاب ـ   ٩

والجواهر».(٩٤) «اليواقيت
في هـ) ٤٧٩ (ت الشـــافعي الهيثمي حجر ابن ١٠ـ 

الصواعق المحرقة».(٩٥) »
«اإلتحاف في هـ) ١٧١١ (ت الشافعي الشبراوي ـ ١١

األشراف».(٩٦) بحّب
ينابيع » في هـ) ٣٩٢١ (ت الحنفي القندوزي ـ ١٢

(٩٧).« الموّدة
في هـ) (ت ٨٠٣١ الشبلنجي حســـن بن مؤمن ١٣ ـ

األبصار».(٩٨) نور »
كتابه في هـ) ٦٩٣١ (ت الزركلـــي الدين ١٤ـ  خيـــر

األعالم».(٩٩) »
األنساب بوالدة علماء شهادات

Aاإلمام المهدي
بوالدة األنســـاب علماء اعترافات من جملة وردت
باب تأكيد بعضها مـــن اإلمام المهـــدّيA، نورد

إلى علـــم كّل فـــي الحّجـــة، ضـــرورة لـــزوم الرجوع
أهله:

مـــن نصـــر الُبخـــاري، أبـــو ١ ـ النّســـابة الشـــهير
علماء أشـــهر من وهو الهجري، الرابع القرن أعالم
المهدي الصغرى اإلمام لغيبة المعاصرين األنســـاب

هـ.(١٠٠) ٩٢٣ سنة انتهت التي
القرن أعـــالم العمري النّســـابة، من ٢ ـ الســـّيد

الهجري.(١٠١) الخامس
هـ).(١٠٢) ٦٠٦ (ت الشافعي الرازي الفخر ـ ٣

٤١٦ ســـنة بعد (المتوفى األزورقاني ٤ ـ الَمـــروزي
هـ).(١٠٣)

» بن علّي الحسيني أحمد السّيد جمال الدين ـ ٥
هـ).(١٠٤) (ت ٨٢٨ عنبة » ابن

اليماني الحســـيني محمد أبو الحســـن ٦ ـ الســـّيد
نّســـابة وهـــو ،١١ أعـــالم القـــرن نعانـــي، مـــن الصَّ

زيدي.(١٠٥)
هـ).(١٠٦) (ت ٦٤٢١ َويدي السُّ أمين ـ محّمد ٧

(معاصر).(١٠٧) السوري الحيدري ويس محّمد ـ ٨
ابن هو المهـــدي الســـّنة بأّن أهل تصريـــح علمـــاء

hالعسكري اإلمام
من أهل والمحّدثين العلماء مـــن كبير جمع صّرح
آخر في ظهوُره الموعود المهدي كون بخصوص السّنة
hالحســـن العســـكري بن هو محمد الزمـــان إّنما
،Eالبيت أهل أئّمة عشـــر مـــن الثاني وهو اإلمام

أشهرهم: ومن
٩٧٢ (ت البالذري هاشـــم بن محمد بن أحمد ١ ـ

. هـ)
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البعث » هـ)، في ٨٥٤ (ت بكر البيهقـــي ٢ ـ أبـــو
والنشور».

تاريـــخ » فـــي هــــ)، ٧٦٥ ٣ـ  ابـــن الخّشـــاب (ت
األئّمة». مواليد

» في هـ)، بن عربـــي (ت ٨٣٦ ٤ ـ محيـــي الدين
المّكّية». الفتوحات

٢٥٦ هـ)، في (ت الشـــافعي بن طلحة ٥ ـ محمد
ؤول». السَّ مطالب »

هـ)، في ٤٥٦ (ت الحنبلي الجوزي ابن ـ سبط ٦
الخواّص». تذكرة »

٨٥٦ (ت الشـــافعي الكنجي يوســـف بن ٧ـ  محمد
البيان». » في هـ)،

» في ٩٤٧ هـ)، بـــن الوردي المؤّرخ (ت ٨ ـ عمر
الوردي». ابن تاريخ

» في هـ)، (ت ٤٦٧ الصفـــدي ٩ـ  صـــالح الدين
الدائرة». شرح

هـ) الجزري (٣٣٨ ابن شمس الدين ـ ٠١
فـــي هــــ)، ٥٥٨ (ت المالكـــي ١١ـ  ابـــن الصّبـــاغ

المهّمة». «الفصول
في هــــ)، (ت ١١٩ الســـيوطي ١٢ ـ جـــالل الديـــن

الوردي». «الَعرف
مؤّرخ الحنفي محمد بن طولون الدين شمس ـ ١٣

عشر». في «األئّمة االثنا هـ)، ٣٥٩ (ت دمشق
في هــــ)، ٣٧٩ (ت ١٤ ـ عبدالوهـــاب الشـــعراني

والجواهر». «اليواقيت
فـــي« هــــ)، ٤٧٩ (ت الهيثمـــي ١٥ ـ ابـــن حجـــر

المحرقة». الصواعق

في « هـ)، (ت ٣١٠١ الهـــروي ١٦ ـ علـــي القـــاري
.« المهدي مذهب في الوردي المشرب

٩١٠١ (ت الحنفي القرماني يوسف بن أحمد ـ ١٧
.« الدول تاريخ » في هـ)،

اإلمام المهديA في  شاهد َمن
وبعد  Tالعسكري اإلمام حياة

وفاته
 Tالعســـكري اإلمام أصحاب من كبير عدد شـــهد
 Aالمهدي الهـــاديT برؤيتهـــم لإلمـــام وأبيـــه
شـــهد  كما منه، العســـكريT وبإذٍن أبيه في حياة
أبيه  وفـــاة المهـــديA بعد برؤيـــة آخـــرون منهـــم

.Tالعسكري
الشـــيعة  مشـــايخ ذكـــره مـــا علـــى نقتصـــر  وســـوف 
المعاصر  ٣٢٩ هـ) (ت الُكليني أمثال من المتقّدمون،
سنة  وانتهت ٢٦٠ هـ سنة بدأت (التي للغيبة الصغرى
عاصر  الذي ٣٨١ هـ) (ت والشيخ الصدوق هـ)، ٣٢٩
المفيد الصغرى، والشـــيخ من الغيبة عامًا عشـــرين
دون  (ت ٤٦٠ هـ)، الطوســـي ٤١٣ هـ)، والشـــيخ (ت
ُروَي الذين لالختصار، فِمن سواهم؛ رعاية ما ذكره

:Aشاهدوا اإلمام المهدي أّنهم
األّول السفير ســـعيد الَعمري، بن عثمان عمرو ١ ـ أبو

الغيبة الصغرى. في Aلإلمام المهدي
الَعمري، ســـعيد بن عثمـــان محمد بن ٢ـ أبـــو جعفـــر

.Aله السفير الثاني
الثالث روح، الســـفير بـــن ٣ ـ أبو القاســـم الحســـين

.Aله
ـــَمري، الســـفير محّمد السَّ بن علّي الحســـن ٤ ـ أبـــو
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.Aله الرابع
.Aالجواد محمد اإلمام حكيمة بنت السّيدة ــ ٥

األهوازي. مهزيار إبراهيم بن إسحاق أبو ـ ٦
سعد األشعري. بن إسحاق أحمد بن ـ ٧

العّباس. ولد من المطّهر، بن محّمد بن أحمد ـ ٨
النوبختي. ـ إسماعيل بن علي ٩

مهزيار األهوازي. بن إبراهيم بن علّي ـ ١٠
إبراهيم المدني. كامل بن ـ ١١

بـــن موســـى اإلمـــام بـــن إســـماعيل بـــن ١٢ ـ محمـــد
.Tجعفر

عّالن الكليني. ـ ١٣
النَّصيبي. الحسن بن َوْجناء محّمد أبو ـ

 
١٤

إدريس. بن إبراهيم أحمد ١٥ ـ أبو
عبدة النيسابوري. بن إبراهيم ١٦ ـ

محّمد التبريزي. إبراهيم بن ١٧ ـ
خلف األشعري. أبي بن عبداهللا بن سعد ١٨ ـ

بن رســـول جعفـــر الشمشـــاطي ١٩ ـ علـــي بـــن محمـــد
اليماني. إبراهيم

العلوي العقيقي. القاسم بن محّمد السّيد ـ
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للراغـــب في ويمكـــن َفيـــض، هـــذا غيـــٌض مـــن
بتفصيل التي تحّدثت المصادر يرجع إلى أن المزيـــد

أكثر.(١٠٨)
؟ Aاإلمام المهدي هو َمن

متواترة كثيـــرة أحاديث المســـلمين تناقـــل علماء
حيث ،Aالمنتظـــر المهـــدي أمر وصحيحـــة فـــي
وصحابتـــه بيتـــه وأهـــل Fاهللا َرَووا عـــن رســـول
ال ُيبقي بما المنتظر، بالمهدي ُتعّرف جّمة أحاديث

كبير عدد إلى إضافة ونسبه، اسمه في للشّك مجاًال
صفاته وســـيرته، عن تتحـــّدث التي مـــن الروايـــات
على تلك الشـــخصّية للتعّرف ما حدٍّ إلى يقّربنا مّمـــا
دعاة ـ كبير إلى حـــّد الفريـــدة، ويفضح ـ التاريخّيـــة
ـ طائل دونمـــا ـ المهدوّيـــة المزّيفيـــن الذيـــن حاولوا
اقنـــاع الناس في وجهـــدوا عبثًا اّدعـــاء المهدوّيـــة،

الحقًا. المجال هذا وسنتحّدث في بمهدوّيتهم،
هاشم بني من المهدي

والحاكم الفتن كتابه في المروزي حّماد ابن روى
الدرر عقد في والمقدسي الشافعي المستدرك، في

قال: المسّيب، بن سعيد عن قتادة، عن
؟ حّق المهدي المسّيب: بن لسعيد قلُت

قال: حّق.
ِكنانة. قال: من مّمن ؟ قلُت:

من قريش. قال: ؟ مّمن قلُت: ثّم
ـ هاشـــم بنـــي مـــن قـــال: ؟ مّمـــن  ثـــّم  قلـــُت: 

الحديث.(١٠٩)
وكّل قريش، هو مـــن كّل هاشـــمي أن ومن الجلّي
ِكنانة بن النَّضر هو قريشًا ِكنانة، ألّن قرشّي هو من

باّتفاق أهل األنساب.
Eالبيت من أهل المهدي

ســـُننه، في داود وأبو مســـنده، في أحمد ١ ـ روى
المعجم الكبير، في والطبراني سننه، والترمذي في
في والَبَغوي بغـــداد، تاريخ البغدادي في والخطيـــب
أن مســـعود، ابن عن وســـواهم، مصابيح الســـّنة..

اهللاF قال: رسول
حّتى َيمِلَك الدهر، يذهب وال األّيام، تنقضـــي ال
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اسمي.(١١٠) أهل بيتي ُيواطئ اسُمه رجٌل من العرَب
وأحمد في المصّنف، شيبة في أبي ابن ـ وروى ٢
عن ،Tعلّي عن سننه، في داود وأبو المسند،

قال: Fالنبّي
رُجًال فيه اُهللا َلبعَث يوم، إّال الدنيا َلو َلم َيبَق من

بيتي.(١١١) أهل من
اّتفاق إلـــى مجمـــع البيان وأشـــار الطبرســـي في

روايته.(١١٢) والسّنة على من الشيعة المسلمين
الموصلي في يعلى وأبو مسنده، في أحمد ـ روى ٣
األولياء، حلية فـــي وأبو نعيم اإلصفهاني مســـنده،

قال: Fالنبّي عن الُخدري، سعيد أبي عن
وَجورًا، ظلمًا األرض تمتلئ الساعة حّتى تقوم ال
يملؤها ـ بيتي أهل من ـ أو عترتي من رجٌل يخرج ثـــّم

ِقسطًا وعدًال.(١١٣)
حّمـــاد وابـــن تاريخـــه، فـــي ٤ ـ روى البخـــاري
عن البرهـــان، في الهنـــدي فـــي الفتـــن، والمتقي

قال: ،Fالنبّي عن ،Tعلّي
البيت.(١١٤) أهل مّنا المهدّي

Tعلّي من وْلد المهدي
والهثيمي المعجم األوسط، الطبراني في روى ـ ١
الوردي، الَعرف في والسيوطي الزوائد، مجمع في
الهندي والمتقي الحديثية، الفتاوي في حجر وابـــن
Fاهللا رســـول أّن عمر، ابن عن البرهان، فـــي
علّي بن وبيـــد عبدالمطلـــب بـــن أخـــذ بيـــد العّباس
(يعني هذا ُصلـــب ســـيخرج من فقال: أبـــي طالب،
ســـيخرج األرض جورًا وُظلمًا، يمأل حّتى العّباس)
فإذا وِقسطًا، عدًال األرض يمأل هذا حّتى من ُصلب

من فإّنه ُيقبل التميمي، بالفتى فعليكـــم ذلك رأيتم
راية المهدي.(١١٥) صاحب المشرق، وهو

والطبراني في الفتـــن، فـــي حّمـــاد ٢ـ  روى ابـــن
البيان، في األوســـط، والكنجي الشـــافعي المعجم
في حجر وابن الدرر، عقد في الســـلمي والشـــافعي
:Fللنبّي قـــال أّنه Tعلـــّي الصواعـــق، عـــن
بل قال: ؟ اهللا يا رســـول ِمن غيرنا أم المهدّي أِمّنـــا
ُيســـتنَقذون وبنا كما بنا َفَتح، اُهللا َيختِـــم بنا مّنـــا،
بعد قلوبهـــم بيـــن اُهللا ُيؤّلـــف وبنـــا ـــرك، مـــن الشِّ
عداوة بعد بين قلوبهـــم عـــداوة بّينة، كما بنـــا أّلف

الشرك.(١١٦)
ـــمَطين، السِّ فرائـــد فـــي الحموينـــي روى  ـ   ٣
أن ابن عباس، عن الموّدة، ينابيع فـــي والقندوزي

اهللاF قال: رسول
االثنا على الخلق بعدي اهللا وُحجـــج أوصيائي إّن

وَلدي. وآخرهم أخي أّولهم عشر،
علّي. قال: أخوك ؟ َمن اهللا، رسول يا قيل:

األرض يمأل المهدّي الذي قال: وَلدك ؟ قيل: َمن
الحديث.(١١٧) ـ َجورًا وظلمًا كما ملئت وعدًال قسطًا

الســـمطين، فرائـــد فـــي الحموينـــي وروى  ـ   ٤
أن ابن عباس، عن الموّدة، ينابيع فـــي والقندوزي

اهللاF قال: رسول
القائم ولده وِمن بعدي، ِمن إّن علّيًا إمام ُأّمتـــي
وِقســـطًا األرض عدًال ظهر يمأل إذا الذي المنتظـــر
بشـــيرًا بالحّق بعثني والذي وظلمًا. َجورًا كمـــا ُملئت
زمان بإمامته في الَقـــول على الثابثين ونذيـــرًا، إّن

الحديث.(١١٨) ـ من الكبريت األحمر ألعزُّ غيبته
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eفاطمة وُلد من المهدي
روىالبخاري فيتاريخه،وأبو داودالسجستاني ـ ١
في والحاكم ســـننه، فـــي ماجة فـــي ُســـننه، وابـــن
أّم عن الكبير، في المعجم والطبراني المستدرك،

قال: Fاهللا رسول أن َسَلمة،
فاطمة.(١١٩) ُولد من وهو حّق، المهدّي

السّنة أهل علماء من أربعٌة الحديث هذا أخرج وقد
بصّحته آخـــرون عـــن صحيح مســـلم(١٢٠)، واعترف

بتواتره.(١٢١) وصّرح بعضهم اسناده، بل وَجودة
وابن الصغير، المعجـــم فـــي ٢ ـ روى الطبرانـــي
في الشـــافعي والكنجـــي المناقـــب، المغازلـــي فـــي
أيوب أبي عن في فرائد السمطين والحمويني البيان،

:eقال لفاطمة Fرسول اهللا أن األنصاري
خير وشـــهيُدنا أبـــوِك، وهو األنبيـــاء نبيُّنـــا خير
له جناحان َمن أبيك حمزة، ومّنا عّم الشـــهداء وهو
أبيك ابن عّم وهـــو الجّنة حيث يشـــاء في يطير بهما
األّمة: الحســـن والحســـين هذه ســـبطا جعفر، ومّنا

المهدّي.(١٢٢) ومّنا ابناِك، وهما
َمقاتـــل فـــي اإلصفهانـــي الفـــرج أبـــو  روى  ـ   ٣
دمشق، تاريخ مختصر في َمنظور وابن الطالبّيين،
عقد في الســـلمي الشـــافعي عـــن فاطمةe؛ وروى
العقبى كالهما ذخائر في الطبري الـــدرر، والمحّب
قـــال Fاهللا رســـول  أّن ،Tالحســـين عـــن 

ُولدِك.(١٢٣) من المهدّي :eلفاطمة
دائرة من أخرجت قد الروايات هذه أن وُنالحـــظ
يمكن الذي الحنفّية أمثاَل محّمد بن المنتظر المهدّي
أمير ولد من باعتباره الســـابقة أن تشـــمله الروايات

من الروايات هذه علّيT. وفي صـــدور المؤمنيـــن
يخفى. ال البالغة ما الحكمة اهللاF من رسول

Tوُلد الحسين المهدي من
الصّباغ وابن البيان، في الشافعي الكنجي روى ـ ١
والقندوزي في ينابيع المهّمة، المالكـــي في الفصول
أن ـ حديث فـــي ـ الُخدري ســـعيد المـــوّدة، عـــن أبي
فاطمة، يـــا :eلفاطمـــة قـــال Fرســـول اهللا
أحٌد لـــم ُيعَطها ِخصـــال إّنـــا أهـــل بيٍت ُأعطينا ِســـتَّ
غيرنا اآلِخرين مـــن ُيدركهـــا أحد وال مـــن األّولين،
ووصيُّنا أبوِك، وهـــو البيت: نبّينا خير األنبياء أهـــل
الشـــهداء خير وشـــهيدنا َبعُلك، وهو خير األوصياء
وهما هـــذه اُألّمة ســـبطا أبيك، ومّنا عّم وهو حمزة
خلفه. عيســـى الذي يصّلي اُألّمة مهديُّ ابناِك، ومّنا
هذا ِمن فقال: Tالحســـين ثـــّم ضرب على َمنِكب

اُألّمة. مهدّي
صاحب الدارقطني أخرجـــه هكذا قـــال الكنجي:

والتعديل).(١٢٤)  (الجرح
عمرو، بن عبداهللا عن الفتن في حّماد روى ابن ـ ٢
لو اســـَتقَبَلْته الحســـين، ولد مـــن قـــال: يخرج رجل

ُطُرقًا.(١٢٥) فيها واّتخذ َلهّدها الرواسي الجباُل
،Tعلّي المؤمنين أمير عن حماد ابن وروى ـ ٣
نبّيكم، اسُمه اسُم حسين، ولد رجل من يخرج قال:

الحديث.(١٢٦) ـ واألرض السماء أهُل َيفَرح بخروجه
اإلمـــام عـــن الشـــافعي المقدســـي وروى  ـ   ٤
يا يزيـــد الُجعفي: بـــن لجابر الباقـــرT أّنه قـــال
ِرجًال حّتى وال يـــدًا ُتحرِّك األرَض وال إلْـــَزِم جابـــر،
والمهديُّ يقول): (إلى أن أذكُرها لك... عالماٍت ترى
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أمَره اهللا له ُيصلح الحسين، ُولد من رجٌل ـ يا جابر ـ
واحدة.(١٢٧) ليلٍة في

نهج في شرح المعتزلي الحديد أبي وروى ابن ـ ٥
علّيًاT ذكر المهدّي المؤمنين البالغة، أّن أمير

(١٢٨).Tالحسين ولد من إّنه وقال:
،Tالحســـين فـــي مقتل ٦ ـ روى الخوارزمـــي
ســـلمان عـــن  المـــوّدة، ينابيـــع فـــي  والقنـــدوزي 
وإّن Fاهللا رســـول على دخلُت قال: الفارســـي،
عيَنيه ويلثم ُيقّبل فخذه وهـــو على بن علّي الحســـين
سّيد، أنت ســـّيد أخو بن ســـّيد أنت يقول: فاه، وهو
وأنت حّجة، أبو حّجة أنت إمام، أخو إمام بن إمام

تاسعهم قائُمهم.(١٢٩) ُحجج تسعة أبو
الســـمطين، فرائـــد فـــي الحموينـــي وروى  ـ   ٧
موّدة ينابيع الموّدة، والهمداني في والقندوزي فـــي
Fاهللا رســـول أن عبـــاس، القربـــى، عـــن ابن

قال:
وْلد مـــن وتســـعٌة والحســـين أنـــا وعلّي والحســـن

معصومون.(١٣٠) مطهَّرون الحسين
عـــن المـــوّدة ينابيـــع  فـــي  القنـــدوزي وروى  ـ   ٨
اهللا إّن قال: Fرســـول اهللا الحســـينT، أن
تاســـعهم تســـعَة أئّمة، حســـيُن يا اختار من ُصلبك

قائمهم.(١٣١)
الكامل النسب

األئّمـــة وعـــن Fاهللا رســـول عـــن صـــدرت 
المراد تشـــّخص كثيرة روايـــات Eالمعصوميـــن
المهدي اإلمام هو من وتوضح عشر، االثني باألئّمة
.Aفيه مكان للشّك معه يبقى ال بما Aالمنتظر

بأســـمائهم يذكـــر األئّمة مـــا ومـــن تلـــك األحاديث
اإلمام نســـبة عن يتحـــّدث بالتسلســـل، ومنهـــا مـــا
في الوارد كالحديث إلى األئّمـــة كُكّل ـ Aالمهدّي
ـ منهم معّين إلى إماٍم نسبته ـ أو األئّمة آخر Aأّنه
من التاسع هو Aأّن المهدي في الوارد كالحديث
.Tالرضا ولد الحســـينT، أو الرابع من ولد

األحاديث: هذه بعض يلي فيما ونورد
،Tالحســـين فـــي مقتل ١ ـ روى الخوارزمـــي
والقنـــدوزي الســـمطين، فرائـــد والحموينـــي فـــي
رســـول راعي عن أبي ســـلمى فـــي ينابيـــع المـــوّدة،
حديثًا Fاهللا رســـول فيـــه عن روى ،Fاهللا
خاطبه: تعالى اهللا أّن فيه إســـرائهF، جاء عن
فنظرُت، :Fالنبّي العرش! قال يمين إلى انُظر
بن والحسين، وعلّي والحســـن وفاطمة، علّي فإذا
بـــن محّمد، وجعفر علّي، بـــن ومحّمد الحســـين،
بن ومحّمد موســـى، بن وعلّي جعفـــر، وموســـى بن
ومحّمد علّي، بن والحسن محّمد، بن وعلّي علّي،

كوكب ُدّرّي. كأّنه الحسن المهدّي بن
ُحَججي على هـــؤالء محّمد، يـــا ـ: تعالى وقـــال ـ
الثائر منهـــم والمهدّي أوصيـــاؤك، عبـــادي، وهم
المنتقم من إّنه وجاللـــي وعّزتي عترتك. ِمن قاتـــل

ألوليائي.(١٣٢) والُمِمّد أعدائي،
عن جابر بن الموّدة ينابيع في ـ وروى القندوزي ٢
:Fاهللا رســـول قال لي عبـــداهللا األنصاري قال:
بعدي: ِمن المســـلمين وأئّمة أوصيائي إّن يا جابر،
علّي ثّم الحســـين، ثّم الحســـن، ثّم أّولهـــم علّي،
بالباقر المعروف علـــّي بن محّمد ثّم بن الحســـين،
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الّسالم فأقرئه مّني لقيَته فإذا يا جابر، ـ وســـتدركه
ثّم علّي جعفر، بن موســـى ثّم محّمد، بن جعفر ـ ثّم
محّمد، بن علّي ثّم علّي، بن محّمد ثّم بن موســـى،
وُكنيته اسمي اسُمه القائم، ثّم علّي، بن الحسن ثّم
الذي ذاك علـــّي، الحســـن بـــن بن كنيتـــي: محّمـــد
األرض يديه مشـــارَق على تبـــارك وتعالى اهللا يفتـــح
َيُثبت َغيبة ال يغيب عن أوليائه الذي ومغاربها، ذاك
ـ قلَبه لإليمان اُهللا امتحن َمن إّال بإمامته القول على

الحديث بطوله.(١٣٣)
المقبول الوحيد المصداق بأّن نّوهنا أن سبق وقد
الذين عشـــر االثني الخلفـــاء ـ أو ـ األئّمـــة ُألطروحـــة
أئّمة في يتمّثل وســـّلم Fاألكرم بهم النبّي بّشـــر

منهم. Aوالمهدي ،Eالهدى
اإلمـــام مقتـــل فـــي  الخوارزمـــي روى  ـ   ٣
الســـمطين، والحمويني في فرائد ،Tالحســـين
سلمان الفارسي، عن الموّدة، ينابيع والقندوزي في

:Tللحسين قال Fالنبّي أن
إمام إمام بن أنت أنت ســـّيد بن سّيد أخو ســـّيد،
ُحجج وأنـــت أبو حّجة، أبـــو حّجة أخـــو إمام، أنـــت

قائمهم.(١٣٤) تاسعهم تسعة،
٤ـروىالحموينيفي فرائد السمطين،والقندوزي
قال: أّنه Tالرضا اإلمام عن ينابيع الموّدة، فـــي
اهللا به اإلماء، ُيطّهر ســـّيدة ابن ولدي من إّن الرابع
الناس يشـــّك الذي وهو وُظلم، َجور كّل األرض مـــن
أشـــرقت خرج فإذا الَغيبة، صاحب وهو في والدته،
ـ الناس بين رّبها، وُوِضع ميزاُن العدل بنـــور األرُض

الحديث.(١٣٥)

الســـمطين، فرائـــد فـــي الحموينـــي وروى  ـ   ٥
Tوالقندوزيفيينابيعالموّدة،عناإلمامالرضا
في قصيدة أنشـــده أن (بعد الُخزاعي لِدعِبل قال أّنه
اإلمام فـــي آخرها إلـــى تطّرق ،Eمـــدح األئّمـــة
القدس بلسانك، روُح َنَطق ِدعِبل: يا  (Aالمهدي

اإلمام؟ هذا َمن أتعرف
إماٍم بخروج سمعُت أّني إّال قلت: ال، ِدعَبل، قال

وعدًال. ِقسطًا األرض منكم يمأل
وبعد محّمد، ابنـــي بعدي اإلمام إّن :Tفقـــال
الحســـن، وبعد ابنه علـــّي وبعد علـــّي، محّمـــد ابنه
في المنتَظـــر وهـــو القائـــم، الحســـن ابنـــه الحّجـــة
ِقســـطًا الرض فيمأل في ظهـــوره، الُمطاع غيبتـــه،
مّتـــى يقوم، وأّما وُظلمـــًا. جـــورًا وعـــدًال كما ُملئـــت
أبـــي، عن آبائه، حّدثني لقد عـــن الوقت، فإخباٌر
الســـاعة ال قـــال: َمَثُله كمَثَل ،Fاهللا عن رســـول

َبغتًة.(١٣٦) تأتيكم إّال
المهّمة، الفصول الصّباغ المالكي في ابن روى ـ ٦
Tالرضا اإلمام عن الموّدة ينابيع في والقندوزي
علّي بـــن الحســـن ولـــد مـــن قـــال: الَخَلـــف الصالـــح
ســـالم المهدّي وهو الزمان، صاحب هو العســـكرّي

V عليهم(١٣٧) اهللا
الهوامش

مســـلم صحيح .٣:٩٠١ للحاكم الصحيحيـــن، علـــى ١ـ المســـتدرك
 .٧٤٧٠١ حديث ٣:٧١ أحمد مسند الفضائل. كتاب ـ ٣٢١، ٧:٢٢١

.٢:١٨٤ المستدرك .٤٣١ للواحدي النزول، أسباب انظر: ٣ـ
.٢٢:٦ الطبري تفسير راجع: .٣٣ األحزاب: ٤ـ

.٩٤١ العسقالني حجر البن المحرقة، ٥ـ الصواعق
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.٥٤١١ حديث حنبل ٢:١٧٦ بن ألحمد الصحابة، فضائل ٦ـ
.٣٣ ٧ـ األنفال:

الرازي الفخر عن نقًال ـ ٢:٩٨١ للســـمهودي العقدين، ٨ـ جواهـــر
تفسيره. في

اليعقوبي تاريـــخ .٧ ُقتيبـــة البن األخبـــار، عيـــون ٩ـ انظـــر مثًال:
فتح .٢:٢٩١ الفخرالـــرازي تفســـير .٦:٩٧٤ بغـــداد ٢:٠٠٤. تاريـــخ

حجر ٦:٥٨٣. البن البخاري، صحيح في شرح الباري
المصادر إلى اضافة ،٢ حديث ١ و ٦٣١ ـ ٧٣١ للنعماني ٠١ـ الغيبـــة

قريبًا. ذكرناها التي المتقّدمة
.٤ حديث ٨٣١ للنعماني الغيبة ١١ـ

حديث ٠١. ٩٣١ للنعماني ١٢ـ الغيبة

حديث ٠١. ٩٣١ للنعماني ١٣ـ الغيبة
.٥ ـ ١ حديث ٠٤١ ـ ٩٣١ للنعماني الغيبة ١٤ـ

.٥٦١ النساء: ١٥ـ
األنفال: ٢٤. ١٦ـ

.٩٤١ ١٧ـ األنعام:
الفتن. باب ـ ٥:٣١ البخاري صحيح ١٨ـ

االستخالف. باب األحكام، كتاب ـ ٤:٤٦١ صحيح البخاري ٩١ـ
تبٌع النـــاس » بـــاب اإلمـــارة، كتـــاب ـ ٢:٩١١ ٢٠ـ صحيـــح مســـلم

.« لقريش
أبي مسند .٧٠١ و و ٦٠١ ٠٠١ ٧٩ و و و ٣٩ ٥:٠٩ أحمد ٢١ـ مســـند

.٢٢٣٥ حديث ٩:٢٢٢ الموصلي يعلى
.٢١ : ٢٢ـ المائدة

حديث ٣ للديلمي ١:٩٢١. الفـــردوس، ٢٣ـ المســـتدرك، للحاكـــم
.٦٤٣٥

ســـورة من ٢١ اآلية ذيل ٢:٢٣ الدمشـــقي ٢٤ـ تفســـير ابـــن كثيـــر
المائدة.

نّصه: ما « أبي داود شـــرح ســـنن في المعبود « عون في ٢٥ـ جاء
المعنى، هذا في يتعّقبه وما الحديث هذا في السبيل التوربشتي: قال
الســـم المســـتحّقون هم منهم، فإّنهم الُمقِســـطين أّنـــه ُيحمل علـــى

.« الحقيقة على الخليفة
يمكن ال المحّققين: بعـــض عن الحنفي نقًال القندوزي ٢٦ـ يقـــول
لقّلتهم أصحابه، من Fبعده الخلفاء على الحديث هذا ُيحَمل أن
لزيادتهم األموّية، الُملوك نحمله على أن يمكن وال عشـــر، اثني عن
ألّن هاشم، بني غير ولَكونهم الفاحش.. ولُظلمهم عشـــر، اثني على

عبدالملك... روايـــة في هاشـــم » بني من كّلهم » النبـــّيF قـــال
العدد على لزيادتهـــم العّباســـّية، الملوك علـــى وال يمكـــن أن ُيحمـــل
على الحديث هـــذا ُيحمل أن من رعايتهـــم... فالُبّد ولقّلة المذكـــور،
أعلم كانوا ألّنهـــم بيتـــه وِعترتهF؛ أهل مـــن عشـــر األئّمة اآلثني
وأفضلهم َنَســـبًا، وأعالهم وأتقاهم، وأورعهم زمانهم وأجّلهم أهل
آبائهـــم مّتصلًة عن علومهـــم وكانت اهللا، عنـــد َحَســـبًا، وأكرمهـــم
،٣٩٢ ٣:٢٩٢ ـ المودة (ينابيع .« واللَُّدنّيـــة بجّدهـــمF وبالوراثة

.(٧٧ الباب
٢:٢٣١ للحمويني السمطين، فرائد ـ: المثال سبيل على ـ انظر ٢٧ـ

.٦٧ ٧٨٢، الباب ٣:١٨٢ ـ للقندوزي ١٣٤. ينابيع الموّدة، حديث
حّماد ٠٢١ بن لنعيم ٢٨ـ الفتن،

القرآن في المسيح .٩٢١ مصطفى مير تامر بشـــائر األسفار، ٢٩ـ
.٠٣٥ ـ ٩٢٥ واإلنجيل

اإلمامة .٤٤ ـ ٣٤ حســـن محّمد ســـعد اإلســـالم، في ٣٠ـ المهدّية
.٠٧٢ غالب مصطفى القيامة، وقائم

عبدالرضا الســـّيد عنـــه، الشـــبهات ٣١ـ المهـــدي الموعـــود ودفع
.٧ و ٦ الشهرستاني

أهل علماء من Aالمهـــدي أحاديث في أّلف َمن ٣٢ـ من أشـــهر
السّنة:

حســـين أبو هـ. ٨٢٣ ســـنة المتوّفى المـــروزي، نعيـــم بـــن حّمـــاد
نعيم أبو الحافـــظ هـ. ٦٣٣ ســـنة المتوّفى البغـــدادي، بـــن المنـــادي
الكنجي عبـــداهللا أبو ٠٣٤ هـ. الحافظ المتوّفى ســـنة اإلصفهانـــي،
لدمشـــقي، كثير ابن الحافـــظ هـ. ٨٥٦ الشـــافعي، المتوّفـــى ســـنة

المجال لِذكرهم. يسع مّمن ال كثير هـ. وسواهم ٤٧٧ سنة المتوّفى
الحاوي في .٩ الباب ،٩٠٢ الشافعي للمقدســـي الدرر، ٣٣ـ عْقد

.٢:٣٨ (َعرف المهدي)، للسيوطي الفتاوي
.٦ ـ إنجيل مّتى ٠١:٥ ٣٤ـ
.٩ ـ إنجيل لوقا ٠١:٨ ٣٥ـ

.٦:٩ إنجيل مّتى ٣٦ـ
ـ ٤١. ٦١:٧ يوحّنا ٣٧ـ إنجيل

المائدة:٣. ٣٨ـ
األنعام:٨٣. ٣٩ـ

.٤١:٦١ يوحّنا إنجيل ٤٠ـ
.٤١:٧١ يوحّنا إنجيل ٤١ـ

.٩٥١ النساء: ٤٢ـ
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دراســــات

الباب ١٧. ،٣:٧٣٢ للقندوزي الموّدة، ٤٣ـ ينابيع
.٦٠٢ مصطفى مير لتامر األطهار وآله بمحّمد األسفار بشائر ٤٤ـ
باألثر على من االحتجاج » في التويجري حمود الشيخ عنه نقل ٤٥ـ

.٨٢ « المنتظر المهدي أنكر
١٧، والمّزي في التذكـــرة.. فـــي المالكي القرطبـــي ٤٦ـ نقـــل عنـــه
المنيف المنار في القيم وابـــن حديث١٨١٥، ٥٢:٦٤١ الكمال تهذيـــب

.٢٤١
اآلية ذيل للقرطبّي، القرآن، ألحكام ١:١٠٧. الجامع التذكرة ٤٧ـ

التوبة. سورة من ٣٣
تهذيب الكمال ٥٢:٦٤١ حديث١٨١٥. ٤٨ـ

.٥٣١ المنيف المنار ٤٩ـ
.١٠٢ ٩:٥٢١ حديث تهذيب التهذيب ٥٠ـ

.٩ الفيض الغماري ألبي المنتظر، المهدي ٥١ـ
.٦٣٤ الغماري الفيض ألبي المكنون، الوهم ٢٥ـ إبراز

.١١ الباب الفصل ١، ،٧٦١ ـ ٢٦١ الصواعق المحرقة ـ ٣٥
.٣٨١ ـ ٨٧١ البرهان ٤٥ـ

الساعة ٧٨. ألشراط اإلشاعة ٥٥ـ
.٦٤١ في االذاعة عنه القنوجي ٥٦ـ نقل

.٢٥١ و ٧٤١ و ٥٤١ الراغبين إسعاف ٥٧ـ
والدّجال المنتظر في التوضيح في تواتر ما جاء » كتابه ٥٨ـ انظـــر

.« والمسيح
.٩٨١ و ٧٨١ األبصار ٥٩ـ نور

.٢:١١٣ اإلسالمّية الفتوحات ٦٠ـ
االذاعة ٢١١. ـ ٦١

.٥٠٤ ـ ١:٣٤٣ « الكافي عن دفاع » في العميدي ثامر السّيد ٦٢ـ
٤:٦٠٥ و ،١٣٢٢ و حديـــث ٠٣٢٢ ٤:٥٠٥ الترمـــذي ٦٣ـ ســـنن

.٣٣٢٢ حديث
المهدي في حديثًا أورد ،٧٥٢١ حديث ٣:٣٥٢ الكبير الضعفاء ٦٤ـ

الوجه. هذا غير من جياد أحاديث المهدي وفي قال: ثّم
.٨٥٥ و ٣٥٥ ٥٦٤ و المستدرك ٤:٩٢٤ و ٦٥ـ
.٧٢١ الرشاد سبيل إلى والهداية ٦٦ـ االعتقاد

.٩٩١٤ ٨٨٤ حديث مصابيح السّنة ٦٧ـ
قال: «المهدي... ،٥:٤٥٢ واألثر الحديـــث غريب في النهاية ٦٨ـ
آخر في يجيء أّنه Fبه رســـول اهللا المهدي الذي بّشـــر وبه ُســـّمي

.Aالمهدي أحاديث صّحة أّنه يرى داللة على قوله وفي .« الزمان
إســـناده المهدي: في ماجة ابن حديث عن قال ،٤٠٧ ٦٩ـ التذكرة

صحيح.
.٤:١١٢ السّنة منهاج ٧٠ـ

المستدرك) بهامش (مطبوع ٨٥٥ و ٤:٣٥٥ المستدرك تلخيص ٧١ـ
.

.١٨٤ البيان ٧٢ـ
.١٣٣ و و ٩٢٣ ٧٢٣ و ٦٢٣ ٥٣١ حديث ـ ٠٣١ المنار المنيف ٧٣ـ

و ٦٥. ١:٥٥ والمالحم الفتن في النهاية ٧٤ـ
.٧١١ ـ ٧:٥١١ الزوائد مجمع ٧٥ـ

وقد ٥٤٢٩ و ٤٤٢٩ و حديـــث ١٤٢٩ ٢:٢٧٦ ٧٦ـ الجامـــع الصغيـــر
صحيح. أي صح » » بعالمة الصحيح للحديث رمز

اإلســـالمّي، التمّدن مجّلة فـــي ُنشـــرت المهدي، حول ٧٧ـ مقالـــة
هـ. ١٧٣١ ، ٢٢ السّنة دمشق،

بوالدته، أهـــل الســـّنة علماء اعتـــراف عـــن ٧٨ـ ســـنتحّدث قريبـــًا
بها. األنساب علماء واعتراف

حديث الدين، للصدوق ٢:١٣٤ كمـــال .٨٤١ ٧٩ـ الغيبة، للطوســـي
.٦

و ١٥١. ٨٣١ الطوسي للشيخ ـ الغيبة، ٨٠
٢٨ أنه الباب الموّدة ٣:٣٢٣ ينابيع وفي للطوسي ٠٤١. ـ الغيبة، ٨١

رجًال. أربعين على عرضه
.٧٧ الباب ،٢٣٣ و ١:١٣٣ للكليني الكافي، ـ ٨٢

للطوسي ٥١٢. الغيبة، .٢٠٥ و٥٣٤ و ٢:٣٣٤ الدين ـ كمال ٨٣
حديث ٤١. ٢:٣٣٤ كمال الديـــن البـــاب ٧٧. ،١:٠٣٣ ٨٤ـ  الكافـــي

.١٤١ ـ ٠٤١ للطوسي الغيبة،
العميدي ثامـــر للســـّيد ،« الكافي عن « دفـــاع ٨٥ـ  انظـــر: كتـــاب

.٢٩٥ ـ ١:٨٦٥
هـ. ٠٦٢ حوادث سنة آخر ،٧:٤٧٢ التاريخ الكامل في ـ ٨٦

.٦ األئّمة مواليد ٧٨ـ
السؤول ٨٨. ٨٨ـ مطالب

.٦٣٣ الزمان صاحب أخبار في البيان ٨٩ـ
.٢٦٥ الرقم / ٤:٦٧١ ٩٠ـ وفيات األعيان

ـ ١٥٢ ســـنوات (حوادث ٣١١ اإلســـالم دول تاريـــخ ٩١ـ العبـــر ٣:١٣.
٠٦ ٣١:٩١١/ الرقم النبالء أعالم سير هـ). ٠٦٢
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.٦٨١ في نور األبصار ذلك عنه الشبلنجي ٩٢ـ نقل
.٢١ الفصل ،٣٧٢ المهمة الفصول ـ ٩٣

ـ اليواقيت والجواهر ٥٤١. ٩٤
ـ الصواعق المحرقة ٧٠٢. ٩٥

.٨٦ األشراف بحّب اإلتحاف ـ ٩٦
.٩٧ الباب ،٦٠٣ ـ ٣:١٠٣ الموّدة ينابيع ـ ٩٧

األبصار ٦٨١. نور ـ ٩٨
.٦:٠٨ ٩٩ـ األعالم

.٩٣ العلوية السلسلة سّر ١٠٠ـ
أنساب الطالبيين ٠٣١ الُمجدي في ١٠١ ـ

.٩٧ ـ ٨٧ الطالبّية أنساب في المباركة الشجرة ١٠٢ـ
.٧ الطالبيين أنساب في الفخري ١٠٣ـ

طالب ٩٩١. أبي آل أنساب في الطالب ١٠٤ـ ُعمدة
األنساب ٥٠١. لمعرفة األلباب روضة ١٠٥ـ

١٠٦ـ سبائك الذهب ٦٤٣.
.٣٧ واُألَويسية الحيدرّية األنساب في البهّية الُدرر ١٠٧ـ

ـ ٩٦١. ٢٥١ الطوسي للشيخ ١٠٨ـ الغيبة،
للحاكم المســـتدرك، .٨٢٢ حّماد المـــروزي البـــن ٩٠١ـ  الفتـــن،

الباب األّول. ـ ٣٢، الدرر ٢٢ ٤:٣٥٥. عقد
٤:٧٠١ حديث ٢٨٢٤. داود أبي سنن .١:٧٧٣ ـ مسند أحمد ١١٠

مســـند ـ ٩٧٦ حديث ٤٩١. ٨:٨٧٦ شـــيبة أبي البن ١١١ـ المصّنف،
.٣٨٢٤ ٤:٧٠١ حديث داود أبي ١:٩٩. سنن أحمد

.٧:٧٦ للطبرسي البيان، مجمع تفسير ١١٢ـ
حديث ـ ٥٧٢ ٢:٤٧٢ مســـند أبي يعلـــى .٣:٦٣ ١١٣ـ مســـند أحمـــد

.٣:١٠١ االصفهاني نعيم األولياء، ألبي حلية .٧٨٩
الفتن، البن .٤٤٩ حديـــث ١:٧١٣ للبخاري الكبير، ١١٤ـ التاريـــخ

حماد ٣٠١.
.٢٤١٤ حديث ٥:٩٧ للطبراني األوسط، ١١٥ـ المعجم

حديث األوســـط ١:٦٣١ المعجـــم .٢٠١ حمـــاد البـــن ١١٦ـ الفتـــن،
.٧٥١

٣:٣٨٣ المودة ينابيع حديـــث ٢٦٥. ٢:٢١٣ الســـمَطين ١١٧ـ فرائد
.٣ الرقم /٤٨٣ ـ

/ ٨٩٣ ـ ٣:٧٩٣ المـــوّدة ينابيـــع .٢:٥٣٣ الســـمَطين ١١٨ـ فرائـــد
.٢٥ الرقم

٤:٧٠١ داود أبـــي ســـنن .٣:٦٤٣ للبخاري الكبيـــر، ١١٩ـ التاريـــخ
.٤٨٢٤ حديث

١١ الباب ،٣٦١ المحرقـــة الصواعق الهيثمي فـــي حجر ١٢٠ـ ابـــن
األّول. الفصل من

في والســـيوطي ،٢ الباب ـ البيان ٩٩ فـــي الشـــافعي ١٢١ـ الكنجي
في ابراز الغماري وأبو الفيض ح ١٤٢٩، / ٢:٢٧٦ الصغيـــر الجامـــع

الوهم ٠٠٥.
.١:٧٣ للطبراني الصغير، المعجم ١٢٢ـ

البـــن دمشـــق، تاريـــخ مختصـــر .٢:٣٤١ ١٢٣ـ مقاتـــل الطالبييـــن
للمحّب العقبى، ذخائـــر .١ الباب ،١٢ الـــدرر عقـــد منظـــور ٩:٨٥١.

.٦٣١ الطبرّي
المهّمة، البن الفصول الباب ٩. ،٠٢١ ٩١١ـ  للكنجي ١٢٤ـ البيان،

الدارقطني. عن ٢١ الفصل ،٥٩٢ الصّباغ
الباب ٦١. ٤٣١ للكنجي البيان، .٠٣٢ حّماد البن الفتن، ١٢٥ـ

.٦٢٤ ـ حّماد ٥٢٤ البن ١٢٦ـ الفتن،
الثاني من الباب الرابع. الفصل ،٩٨ عقد الدرر ٧٨ ـ ١٢٧ـ

و ٩١:٠٣١. ،٢٨٢ ـ ١:١٨٢ البالغة نهج شرح ١٢٨ـ
الموّدة، للقندوزي ينابيع .١:٦٤١ للخوارزمي مقتل الحسين، ١٢٩ـ

.٤٩ الباب ،٣:٤٩٣
ينابيع .٣٦٥ حديـــث ٢:٣٣١ للحموينـــي الســـمطين، ١٣٠ـ فرائـــد

.٤٩ الباب ،٣:٤٨٣ و ٧٧ الباب ،٣:١٩٢ للقندوزي الموّدة،
الباب ٤٩. ـ ٣:٥٩٣ الموّدة ١٣١ـ ينابيع

.١:٥٩ للخوارزمي الحسين، مقتل ١٣٢ـ
الرقم ٤٥. / ٤٩ الباب ،٩٩٣ ـ ٣:٨٩٣ الموّدة ١٣٣ـ ينابيع

فرائد السمطين، .١:٦٤١ للخوارزمي ،Tمقتل الحسين ١٣٤ـ
.٣٦٥ حديث ٢:٣١٣ للحمويني

،٣:٧٩٢ الموّدة ينابيع .٠٩٥ حديث ٢:٦٣٣ السمَطين فرائد ١٣٥ـ
.٨ الرقم / ٨٧ الباب

الموّدة ينابيع .١٩٥ حديـــث ٨٣٣ ـ الســـمطين ٢:٧٣٣ ١٣٦ـ فرائـــد
.١ الرقم / ٠٨ الباب ،٢١٣ ـ ٣:٩٠٣

ينابيع البـــن الصّباغ ٢٩٢، الفصـــل ٢١. المهّمـــة، ١٣٧ـ الفصـــول
.٦٣ الرقم / ٣:٢٩٣، الباب ٤٩ الموّدة،
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الحـــوزة العلمية المؤلف: من اعالم
ورائد االشـــرف، النجف فـــي البارزيـــن
العـــراق، فـــي السياســـية االســـالمية االنطالقـــة 
٥٢/ذي في المقدســـة الكاظمية مدينـــة ولـــدH في
على طويل تعذيـــب بعد واستشـــهد القعدة/٣٥٣١هــــ
للميالد ٩/نيســـان/٠٨٩١ في العفلقيـــة يـــد الزمرة

هجرية. لسنة٠٠٤١ الموافق
للمرجعية تصديه الى باالضافة ـ ســـره قدس كان
ســـاحة إلى والنزول العلمي رائد االنفتـــاح ـ الدينيـــة
الخمسينات حقبة بها زخرت التي الفكرية المواجهة
كتبـــه وجـــاءت العشـــرين، والســـتينات مـــن القـــرن
تفتقر كانت بما االســـالمية المكتبة لتغني ومقاالتـــه
التي المعرفية نظريته فكانت الحقبة، تلك في اليـــه
في اإلسالمية الفكرة فلسفتنا، وعمق كتابه في دونها
اقتصادنا، في كتابه برز االقتصادي الذي المذهـــب
تجيب عن المختلفـــة االبـــواب في كتاباته عـــدا عـــن
هوية لمســـخ اإلســـالم اعداء يطرحها التي االســـئلة

الدينية. نظريته وهدم المسلم المجتمع

نشـــاطه الى باالضافـــة عليـــه اهللا وكان رضـــوان
رفع فـــي كبيرًا يهتـــم اهتمامـــًا العلمـــي والسياســـي
مهيأة للنهوض لتكون العلمية للحوزة المستوى العلمي
ان يرى وكان على عاتقهـــا، الملقـــاة بالمســـؤوليات
درســـي وضع منهج علمي مـــن تبدأ الخطـــوة االولـــى
في الرائعة سلسلته فجاءت العصر وتطورات يتناسب
االولى الخطوة االصول لتكون لعلم الحلقات الثـــالث

العملية التجديدية. في
آالم ليعزله عن العلمـــي االنشـــغال هذا ولـــم يكن
للقضاء الصدامي دفع زمرة البغي مما وآمالها األمة
يقلقهم كان الذي السياسي نشاطه تنامي خشية عليه

كثيرًا.
الكتاب:

ســـره قدس المؤلف عبـــارة عـــن مقدمـــة كتبهـــا
محمد الســـيد العالمة كتبها التـــي البحوث لسلســـلة
،Aاإلمـــام المهدي حـــول ســـره الصـــدر قـــدس
مجموعة على اجابة عن عبـــارة حقيقته في والبحث
اإلمام المشككون بفكرة يطرحها التساؤالت التي من

 Aالمهدي حول بحث
Hباقر الصدر محمد للسيد الشهيد
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التساؤالت وهذه لوالدته، والمنكرون Aالمهدي
وثانية يشـــترك للنظرية المنكرون يختص بها تـــارة
الجواب ويتنوع للـــوالدة، المنكرين مـــع فيها هؤالء
والحلي النقضي الجواب بين المطروح التساؤل عن
المتسائل وطبيعة الســـؤال ونوع يقتضيه ما بحســـب

الجواب. في اليها المستند االدلة
قدس الشـــهيد الســـيد طرح البحث وفي مقدمة
بعد ان عنهـــا بالتفصيل أجاب ثم ســـره التســـاؤالت
العالمي فكرة المنقذ ارتباط شـــيئًا عن قدم للبحث
ان سره قدس حيث قرر بمســـير اإلنســـانية المعذبة
الناس اشد حتى الفكرية اتجاهاتها بكافة اإلنسانية
الحكومة باقامة يحلمون كانوا والغيب للديـــن عداءًا
شـــرائح جميع ســـعادة تضمن التي العادلة العالمية
التصوير صيغـــة اختلفت وان االنســـاني، المجتمـــع
الذي وهو الغيب الفرد المؤيد بقوى من المنقذ لهذا
المثالي الى المجتمع الدينيـــة، المجتمعات تعتقده
نفســـه فرد كل ويحول الفرد انانية فيه الذي تـــذوب
كما تحلم به الجل سعادة اآلخرين تحترق شمعة الى

الشيوعية. النظرية
نقطة الى المقدمة في سره قدس المؤلف يشـــير
كان وان الديني الفكر فـــي المهدي ان وهي مهمة،
تحول اإلسالمي الواقع ولكنه في اإلسالم، من اقدم
آالم الناس يعيش شـــخص الى يأت بعد لم مـــن فرد
يكابدونه وينتظر معاناتهم ومـــا ويتحســـس وآمالهم
بها انفرد الخصوصية وهـــذه ينتظرون، كما الفرج
عن المعايشة وهذه االخرى، عن األديان اإلســـالم
لها ينتظر وآالمهم آمالهم في للناس Aالمهـــدي

Ô|||Ã_’f ÔÎ‡_|||å‡ˇ^ =„^
Ñè^ kv ÔÍà’Õÿ^ _Âj_‰_sj^
hÎ…ÿ^Ë ‚|||ÍÑŸÿ �̂Ú^Ñ|||ƒ=é_·ÿ^
Ô|||‹_–_f „È|||›ŸwÍ =^È|||‡_‘
Ô|||ÿÉ_≈ÿ^ Ô|||Î›ÿ_≈ÿ^ Ô|||‹È’wÿ^
∆|||Î›r ÓÉ_≈|||ã ‚|||›òj=Ï|||kÿ^
IÏ‡_|||å‡˘^ ∆›ks›ÿ^ yÛ^à|||è
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|||ÿ^ IÔ|||Î·ÍÑÿ^ m_|||≈›ks›ÿ^
iËÜj ÌÜÿ^ Ïÿ_o›ÿ^ ∆›ks›ÿ^
⁄‘=€ÈwÍË ÉàÕÿ^ ÔÎ‡_‡^=Ê|||ÎÃ
”àkwj Ô≈›è ÿ^ Ê|||åÕ‡=ÉàÃ
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والمنتظر المنتظر بيـــن الروحي الترابط ان جســـور
على الحاثة الروايـــات الشـــريفة مـــن فجـــاءت جملة

بهذا الدور. لتقوم انتظار الفرج

وتساؤالت شبهات
اشكاالت المهديA الى اإلمام نظرية تعرضت
تميزوا بالســـلبية تجاه قبل افراد مـــن اثيرت ضدها
بحثه في ســـره قدس والســـيد الشـــهيد هذه النظرية
واحدًا عليهـــا االشـــكاالت ويجيب هـــذه يطـــرح اهم

واحدًا.

"Aالمهدي اإلمام عمر "طول
Aالمهدي نظرية اإلمام يثار ضد اشـــكال أول
هو ومنكري الـــوالدة الالدينييـــن ويشـــترك فيه مـــن
لفتـــرة غير طبيعية Aعمره طـــول على اشـــكالهم
ممكن. وهو امر غير السنين امتدت الى مئات بحيث
على الجواب مقام في ســـره قدس والســـيد الشـــهيد
االتجاهين لكال منهما األول االشكال يجيب بجوابين
وفي المســـلمين الوالدة من بمنكري يختص والثانـــي
حيث االمكان، عدم سره قدس الســـيد يناقش االول

الى: يقسم االمكان
امـــكان ج) علمـــي إمـــكان ب) أ) امـــكان عملـــي

فلسفي
الثاني، الرد على المنكريـــن فـــي عنده والعمـــدة
اآلن الى عدم التحقق معلوم الن االمكان العملي ذلك
هذا مثل ان يعيشـــوا النـــاس جميعًا حيـــث لم يتمكن

االمكان ألن المقام في ينفع ال والثالث العمر الطويل،
والوجود االمتناع ضرورتـــي رفع يعني انما الفلســـفي
فهو يعتمد الثاني اما الخارج، في التحقق أم من وهو
ذلك بعد وموتها الخاليا منشأ شيخوخة على تفسير
من ناشـــيء انه االول للشـــيخوخة وهناك تفســـيران
خليت لو بحيث الخارجي المحيط مع تماس الخاليا
ان والثاني للشيخوخة، تعرضت لما الخلية ونفســـها

معها. شيخوختها تحمل الخاليا
تتصف بفترة االجســـام بعض فـــان ذلك لكـــن مع
سنينًا طويلة دون البعض يمضي شـــباب طويلة حيث
فطول وحينئذ ابدانهـــم، انســـجة ان تشـــيخ خاليـــا
على األول النه وارد العلمي االمـــكان حيث من العمر
بال حدود اإلنسان لمحيط خاص ليطول عمره يحتاج
تتمّتع خاصة بنية هناك تكون ان يمكـــن الثاني وعلى

بشباب دائم. فيها االنسجة خاليا
اإلمكان حيث على القائلين بعدم نقضي رد وهذا
عن امكانه الفلســـفي، فضًال علميًا ممكن ثبت انـــه
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كانت وان الفرضيـــة هـــذه بـــان ولكـــن قد يعتـــرض
تتحقق ولم واقعة انها غيـــر اال نفســـها صحيحة في
نقضيًا جوابًا قدس سره يجيب السيد وهنا اآلن الى
بالغيب يؤمنـــون الـــوالدة النهم منكـــري يصلـــح لرد
هذا االمكان يتحقق لـــم وان بانه االلهية، والقـــدرة
خرقت التي القدرة االلهية داخل ضمن ولكنه العلمي
احتراق عدم كما في من مرة الطبيعة اكثر نواميس
Tعيســـى نار النمرود ووالدة ابراهيـــمT في
فيها عطـــل التي االمثلة مـــن وغيرها أب مـــن غيـــر

الطبيعي. القانون

الشخص بعينه" "لماذا هذا
هو ســـره عنه قدس يجيب الثاني الذي والســـؤال
الشـــخص خصوص Aالمهدي بكون االلتزام علة
جوابان: السؤال ولهذا آخر؟ شخصًا وليس المعين

الواردة من النصوص مســـتمد جواب حلي االول:

اهللا عليهـــم صلـــوات عـــن النبـــّي أهـــل البيـــت
اجمعين.

الثاني: جواب اقناعي.
اليهـــم الذيـــن وجـــه وحيـــث ان المشـــككين
يكونوا لم الجواب ســـره قدس الســـيد الشـــهيد
يريدون بل الغيب الى مستندًا جوابًا يريد ممن
يريد الجـــواب االول لمـــن أوكل جوابـــًا حســـيًا
في شـــأن اإلمام الـــواردة مراجعـــة النصـــوص
االنحصار علـــة المهـــديA مشـــيرًا الـــى ان
المنتظر ال المصلـــح في خصوصيات به وجـــود

بعينه. الشخص هذا في اال توجد
السيد فيه فينطلق الحسي االقناعي الجواب واما
الشخص في توفره يجب ما مالحظة من سره قدس
العالم، فـــي التغييـــر دفـــة يقـــود الـــذي ينتظـــر ان

هي: توفرها فيه يجب والشروط التي
يوفره الـــذي بـــه الخـــاص ١ _ الوضـــع النفســـي

وسقوطًا. الحضارات المختلفة نشوءًا معاصرة
التغيير عملية ادارة علـــى العظيمـــة ٢ _ القـــدرة
لعوامل التام المعاصرة مع التنبـــه لـــه التـــي يوفرها

الحضارات. تلك وانحاط قوة
اإلســـالمي التغييـــر على طبق المنهج ٣ _ ادارة
عصر قائد التغيير يعاصر ان ومعه يجب الخالص،
الصعيد الحضـــارات على بتلك يتأثـــر ال النـــص وان

والعقائدي. الفكري

"اإلمامة المبكرة"
الصدر الســـيد الذي يجيب عنه الثالث والســـؤال
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للقيـــادة من Aاإلمـــام تأهل قـــدس ســـره كيفيـــة
ال وهو توفي أباه ان مـــع والفكرية العقائدية الناحيـــة

جدًا؟ مبكرة سن في يزال
بـ: التساؤل هذا عن سره قدس ويجيب

مؤهًال اإلنســـان كون يمنع من العمر ال صغر ان ١ـ
ال وهو القيادي بدوره اضطلع Tفيحيى للقيادة،

صبيًا. يزال
سن في القيادية للمسؤولية التصدي ظاهرة ان ٢ـ
االمامين فـــي Eالبيت أهل عنـــد مبكـــرة تحققت
االمامة مهمام االول تولى حيث eالجواد والهادي

سنين. تسع والثاني سنين ثماني العمر من وله
يجيب الظاهرة هذه ثبوت على الجواب مقام وفي

نقاط: في سره قدس
وراثية، ملكية تكن لم عند الشـــيعة اإلمامة أ) ان
قواعدها والء تضمن موضوعية اســـس ذات بل كانت

والبرهان. بالحجة طريق االقناع عن الشعبية
مســـتحدثة تكن لم الشـــعبية القواعد ب) ان هذه
منذ موجودة كانت بل Tالمهدي في عهد اإلمـــام
عهدي في وانتشرت وتوسعت اإلسالمية بدء الدعوة

.hوالصادق الباقر االمامين
عدة االمام في تشـــترط كانت القواعد ج) وهـــذه
يكـــون اعلم اهل ان احدها الشـــدة في شـــروط غاية

زمانه.
الشـــعبية وقواعدها Eالبيت اهل د) مدرســـة
_ ولو الحاكمة للســـلطات معاديًا كانـــت تعتبر خطـــًا
كان ولو التقاديـــر _ اقل على علـــى الصعيد الفكـــري

عليهم الحكام لشـــنع الشـــيعة قيادات في هناك خلل
بذلك.

عن معزل فـــي االئمةE يعيشـــون ه) لـــم يكـــن
وكانت فـــي اوســـاط النـــاس، المجتمـــع بـــل كانـــوا

بهم. دائم الشعبية على اتصال قواعدهم
الشـــيعة تعتبـــر كانـــت و) الزعامـــات السياســـية
كياناتهم كبيـــر يهـــدد خطـــر واألئمـــةE مصـــدر
االحيان بعض تصل بشـــدة معهم تتعامل كانت لذلك
مختلفة باشكال والقتل االعتقال الى الســـلطات عند

الجبرية. االقامة وفرض
يكن لو لم الخاصة والشـــروط ومـــع هذه الظروف
يملـــكان المؤهالت hوالهادي الجـــواد االمامـــان
عند واضحًا ذلـــك لكان لالمامـــة للتصدي الكاملـــة
الشـــعبية ان القواعد ولـــو فرضنا القواعد الشـــعبية
كانت الحاكمة الســـلطات فان عليهم الطعن لـــم ترد
الخطر مـــن تستشـــعره ما مع خاصة ســـتعرض بهـــم
الهل الروحية لهم الزعامـــة تشـــكله الذي والتهديـــد

.Eالبيت

اإلمام على وجود "الدليل
“Aالمهدي

وبعدان ردالشهيد قدس سره االشكاالتالمتقدمة
Aالمهدي االمام نظرية ان الى معها وصلنا التـــي
قابلة المطروحة االشـــكاالت وان نفســـها في ممكنـــة
Aوجوده اثبات االهـــم وهي القضية تبقى للرد،
ليس الوجـــود إذ ذلـــك الن امـــكان الوجود اعـــم من
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ممكن الذهب مـــن فجبل الوجود محقـــق كل ممكـــن
الواقع، علـــى ارض له وجود ال انه اال ذاتـــًا الوجود
امكان مع المهديAـ  اإلمام ان هل هنا والســـؤال

ال؟ واقعًا ام موجود وجوده ـ
وجوده؟ على فما هو الدليل موجود كان فان

عن الجواب مقام في سره قدس الشهيد والسيد
لدليلين: يتعرض السؤال هذا

.Aلوجوده المثبتة الدينية النصوص األول:
الحسي. المادي العلمي الدليل الثاني:

األول: الدليل فاما
الفريقين الشيعة كتب في Fعن النبي وردت
Tالمهدي اإلمـــام حول الروايات مئات والســـنة
بيته يمأل من اهل رجل الزمان في آخر وانه سيظهر
وان وجورًا، ظلمـــًا ملئت كما وعدًال االرض قســـطًا
من كلهم عشر اثنا بعده من والخلفاء واالمراء األئمة
ووردت بني هاشم، من بعض الروايات وفي قريش
Eاألئمة عن الروايات مئات الشـــيعية في الكتب
الكم وهـــذا ،Aالمهـــدي في خصـــوص اإلمـــام
القرائن مـــن جملة تحقق مع الروايـــات الهائـــل من
الكتب تلك اغلب وان خاصة الرواية صدق تفيد التي
ككتاب العباســـي العصـــر في دونـــت الحديثيـــة قـــد
األئمـــة الجواد مؤلفه عاصـــر الذي البخـــاري مثـــًال
األئمة ان فيه والعســـكريE والذي روى والهادي
Eعدد األئمة قبل اكتمـــال عشـــر، اثنا من بعده
يفيد حنبل، مما بن احمد روايات عشر، وكذا اثنا
ال والذي Fعن النبي هذا النص بصدور القطـــع

.Eباألئمة اال صحيحًا تفسيرًا يفسر
طرقها تعـــدد مع الروايـــات مـــن فالكـــم الهائـــل
ان علـــى داللتهـــا مـــع بهـــا المحيطـــة والظـــروف 
اهللا عليها،  فاطمة صلـــوات ولد المهديA مـــن
امتداد  عدم علـــى الحســـينT دليل ولد من وانه
للتالعب هـــذه الروايـــات متـــون يـــد السياســـة الـــى
عن المضمون بصـــدور معها يقطـــع بهـــا، وبالتالي
على قطعيًا يجب دليـــًال ذلك النبـــيF، ويعتبر
فكون االمام والتالـــي االيمـــان بمضمونه، المســـلم
النها بها االيمان يجب عقيدة موجودًا Aالمهدي

.Fرسول اهللا لسان وردت على
الشـــيعة الى باالضافة Aوجـــوده وذهـــب الى

العامة. علماء من غفير عدد

الحسي العلمي الدليل الثاني: الدليل
التجربة سره الى قدس الشـــهيد السيد ويســـتدل
الغيبة فتـــرة في الشـــيعية االوســـاط التـــي عاشـــتها
الفترة هـــذه وامتدت ،Aوجـــوده الصغـــرى على
بدء اعالن وقت الى Tالعسكري االمام من وفاة

.Tالمهدي لالمام الكبرى الغيبة
الشيعية تهيئة القواعد لهذه الفترة الداعي وكان
قد القواعد تلـــك حيث كانت الكبـــرى لفتـــرة الغيبة
باالئمةE، وحصول المباشـــر االتصال اعتـــادت
تحطيم الـــى يـــؤدي ان شـــأنه فـــراغ مفاجـــيء مـــن
االعداد فترة استمرت لذا بكامله، الشـــيعي الكيان
النـــواب فيهـــا كان عامـــًا ســـبعين للغيبـــة الكبـــرى
اإلمام بين الوســـيط بدور يقومون االربعة الخاصون
الشـــيعة كان حيث الشـــعبية وقواعده Aالمهـــدي
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ويوصلوها Aاليـــه ومســـائلهم يكتبون مشـــاكلهم
الى الجواب بنقل بدورهـــم يقومون الذين الـــى نوابه
فترة واســـتمرت تحريريـــًا، او كان الشـــيعة شـــفهّيًا
أي اعتراض تواجه ولم الطويلة، المدة النيابـــة هذه
النيابة دعوى على صحة االدلة بل كانت من الشـــيعة
لم الذي االمر ويقينهـــم، الشـــيعة قناعات تزيد من
Tالهادي جعفـــر بن محمد بن اإلمام معه يتمكن
الشـــيعية القواعد كســـب االمامة مـــن الـــذي ادعـــى
االوســـاط في ســـمعته وســـوء باالحكام بســـبب جهله
Aاجوبة االمام فـــي الوقت الذي كانـــت العامة،
بينها يقع لم بحيث لبعضها موافقة الشيعة الى تصل
بســـبب تبدل النواب من على الرغم وتناف تعـــارض
تصدر الذي الخط ووحدة اآلخر، تلو واحدًا وفاتهم
يتحلى ما كان ذلك ويعضد االســـئلة على االجوبة بـــه

والورع. التقوى من النواب به
في الشيعية الطائفة عاشـــتها التي التجربة فهذه
علميًا دليـــًال تكون ان تصلح الصغـــرى عصـــر الغيبة

.Aوجوده على وتاريخيًا

ألنصاره" Aظهوره "عدم
في اذهان يولد Aالمهدي اإلمام بوجود والقول
اإلمام ان مفاده آخر، سؤاًال المشـــككين والمنكرين
لشـــيعته لم يظهر فلم كان موجودًا اذا Aالمهدي
االرض؟ على العادلة الدولة االلهيـــة ليقيم وانصاره
السنة فهم على التساؤل الخامس يعتمد على واالجابة
المتتبع والباحـــث المدقق عليها، والوقـــوف االلهية

الظروف اخـــذ على جاريـــة يجـــد ان الســـنة االلهية
وان االعتبار، بعيـــن التغيير عملية الموضوعية فـــي
وهذا التفاصيل، في بعـــض تتدخل الغيب كانت يـــد
عدة Fالنبي بعثة تأخر لنا يفسر الذي هو السبب
حاجة المجتمع مع Aعيســـى النبي رفع بعد قرون

.Fاليه الماسة االنساني
التغيير عملية لنجاح الموضوعية الظروف ان كما
المتأخرة العصـــور في توفـــرًا اكثر نجدها العالمـــي
االتصال وســـائل عن عصـــر الغيبـــة الصغـــرى حيث
قيادة من المركزيـــة القيادة تمكـــن التي المتطـــورة
لكل بقاع االسس االسالمية طبق على التثقيف عملية
في تتحقق ان يمكـــن ال الحالة المعمـــورة بينما هـــذه

تلته. التي القرون الغيبة او عصر في صورتها
بـــان طول علـــى هـــذه الفكـــرة وامـــا االعتـــراض
المعادية القـــوى تنامي الـــى فتـــرة زمن الغيبـــة ادى
ان الخواء اال صحيحًا كان وان فهو تقنيًا Aلالمام
للثقة الحاليـــة انســـان الحضـــارة الداخلـــي وفقدان
تلك بالخـــواء يجعل وشـــعوره الحضارية في مبانيـــة
القادمة، الحضارة في قبال اثر ذات غير االســـلحة
تلك على الحفاظ غير كاٍف فـــي التقني فـــان التطور
على دليل وخير الداخلي، انهيارها بعد الحضـــارات
الســـريع والمذهل االنهيـــار ســـره صحـــة قوله قدس
باالتحاد المتمثل الشرقي المعســـكر له تعرض الذي

السوفيتي.
"قدرةشخصواحدعلىتغييرالعالم"

ســـره قدس عنه اجـــاب الـــذي والتســـاؤل اآلخـــر
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جذريا تغييـــرًا العالم تغيير واحـــد امكانية شـــخص
من جملة الى االجتماعي تفتقر التغيير حركة مع ان

الموضوعية. الظروف
االجتماعية الحركة ان التساؤل هذا على والجواب
اإلنسان في المرتبة ليكون بالمادة تبتدأ ان تشترط ال
ممكن العكس ان بـــل التغيير، حركـــة من االخيـــرة
عصر في الموضوعية فالظـــروف حاصـــل ايضـــًا بل
ان لها يمكن بحال من االحوال يمكن النبيF لم
في والمشـــرق االصيل الخط الحضاري ذلك توجـــد
الفرد مبدؤها فيه الحركة وكانت االنســـانية، حياة
يمكن وهـــذه الحالة وتعالى، تبـــارك باهللا المتصل

.Aالمهدي يد اإلمام تكرارها على

التغيير" "آليه
السيد الشهيد عنه يجيب الذي االخير والســـؤال
التي ســـيتبعها التغيير آلية ما هـــي هو: قدس ســـره
ســـره باننا قدس يجيب وها ،Aالمهدي االمـــام
هذا التساؤل، حول علمي جواب ال نســـتطيع اعطاء
بعد، ولكن الشـــريف الظهور عصـــر نعش الننـــا لم
حضاريًا فراغًا هناك بان كلي بوجه التخمين يمكن
المعذبة االنســـانية وتبلغ فيـــه ســـيقع، هائـــًال ربما
Tوآالمهـــا، فيظهـــر مآســـيها اقصـــى درجـــات
من ليخرجها البائســـة االنسانية على ويشـــرق نوره

Vالنور الى الظلمات
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الزيارات إحدى المقّدسة الناحية زيارة
عبداهللا أبي لسّيد الشــــهداء المشــــهورة
يوم في Tوهي زيارة ُيزار بها ،Tالحســــين
الزيارات من أّنها أي األّيام، من وغيره عاشــــوراء

الُمطَلقة.
الموّدة مــــن رائع فيها مزيــــج وزيــــارة الناحيــــة
بالتوّســــل الممزوجة واللوعــــة الصافيــــة والمعرفة
تبعث التي الروحّية المعارف من وتركيب والرغبة،
االنكســــار والُحرقة ـ حالة إلى إضافة ـ في الزائــــر
االلتزام طريق في وتحّركه بالمسؤولّية، إحساسًا

المسؤول.
«زيارة نظيرتهــــا مع الناحيــــة وتشــــترك زيــــارة
إلى الصــــدور جهة من انتمائهمــــا عاشــــوراء» في
ترســــمه الذي الوضوح وفــــي ،Aإمــــام العصر
تدفع ثّم المفجعــــة، األليمة لمعالــــم واقعة الطــــّف
إمامه مقــــام بمعرفة كيانــــه طفــــح بالزائــــر ـ وقــــد
إليه والشوق وموّدته بحّبه وجوده وامتأل وُمقتداه،
والتبّري: التوّلي قضيــــة من واٍع موقف ـ إلى تبّنــــي

دين طريــــق إحيــــاء فــــي التوّلــــي إلمامــــه الشــــهيد
الغّر وأنصاره وتوّلي أصحابــــه Fخاتم الرســــل
في تلــــو اآلخر الواحد تســــاقطوا الذين المياميــــن
من ـ المقابل في ـ الحّقة؛ والتبــــّري ســــبيل العقيدة
الرسالة مســــيرة عن االنحراف الظالم: خّط خّط
وأعوانه يزيد الذي جّســــده البيضــــاء، المحّمدية

وُطغمته.
اهللا بالســــالم علــــى أنبياء تبدأ زيــــارة الناحية
بالســــالم ثّم ،Eاألطهار األئّمة دينــــه وأوليــــاء
وأنصاره Tالشهيد الحســــين عبداهللا أبي على
أبي صفــــات ثــــّم تعــــّرج علــــى األبــــرار األوفيــــاء،
قبــــل حركته في ونهجــــه عبــــد اهللاT وســــيرته
لحركة مّهــــدت التي األرضّيــــة عاشــــوراء، وتبّيــــن
المصائب تعــــّدد ثّم وثورتــــه، Tســــّيد األحرار
الذي والحزن في كربالء، Tعليــــه ُصّبت التي
السماوات وبكاء وشــــهادته، لفقده طّبق الخافَقين
على بينهّن وما فيهّن وما الســــبع واألرضين السبع
اهللا إلى بالتوّســــل تنتهي ثّم بــــه، ولحق مــــا أصابه

في قراءة
المقدسة الناحية زيارة سند
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.Eاألطهار األئّمة عّزوجّل بحّق
المقّدسة  مصادر زيارة الناحية

قد الزيارة هــــذه الشــــّك أّن إليه مّمــــا ال يرقــــى
أقدم ومن المعصــــومT؛ صــــدرت عن اإلمــــام
كتاب الشــــريفة: الزيارة هذه نقلت التي المصادر
حيث ذكرها هـ)، المفيد (ت ٣١٤ للشــــيخ المزار
المجلسّي: العّالمة يقول عاشوراء. يوم أعمال في
لفظه: هذا ما روحه المفيد قّدس اهللا الشيخ قال
إذا عاشــــوراء برواية أخرى؛ يوم في أخرى زيــــارة
Tعليه فقف اليــــوم هذا في بهــــا أردَت زيارتــــه

اهللا...  صفوة آدم على وقل: السالم
بعد الشــــيخ المفيد: تلميُذه الزيارة ونقل هــــذه
حســــب هـ) ٦٣٤ (ت هدى علم الســــّيد المرتضــــى
الســــّيد ذلك نقل الزائر؛ مصباح كتاب في ما جاء

الشيعة. أعيان كتابه في األمين
الزائر: مصبــــاح في طــــاووس ابن قال الســــّيد
الحســــين بها ُيزار بألفاظ شــــافية «زيــــارة ثانيــــة
الهدى علُم المرتضى بها زار اهللا عليــــه، صلوات
الخروج فقل: أردت فإذا عليه. قــــال: اهللا رضوان
الشــــريفة القّبة تدخل ثّم توّجهــــُت... اللهــــّم إليك
وُقل: السالم على آدم الشــــريف القبر على وتقف

اهللا...». صفوة
هذه في كتابه إلى المجلســــّي وقد أشــــار الشيخ

المرتضى. السّيد عن المنقولة الزيارة
المشــــهدي: أبو ابــــُن وتبــــع الســــّيَد المرتضــــى
(كان المشــــهدّي علي بن جعفر بن محمد عبداهللا
جبرئيل بن شــــاذان تلميذ وهو هـ) ٥٩٥ حّيًا ســــنة
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بن ووّرام الدُّوريســــتي، جعفر بن وعبداهللا القّمي
الحّلي وفخار بن نمــــا ابن أســــتاذ وهو أبي فراس؛

الموسوي. معّد
الكبير) (المزار كتابــــه في كتب ابن المشــــهدي
في أخرى «زيــــارة الناحية: يقول في شــــأن زيــــارة
مّما Tالحســــين عبــــداهللا ألبي يــــوم عاشــــوراء
عليه تقف أحد األبواب. قال: إلى الناحية من خرج

صفوة اهللا...  آدم على السالم وتقول:
الكبير الشيعّي العالم جاء المشــــهدي وبعد ابن
موســــى بن الدين علّي طاووس: رضّي ابن الســــّيد
هـ)، ٤٦٦ (ت البغــــدادّي بــــن طــــاووس الحســــني

«مصباح الزائر». في هذه الزيارة فنقل
نقــــل متأّخرو األخيرين الكتابيــــن ومــــن هذيــــن
والمزار، الحديث في مؤّلفاتهم في الشيعة علماء
ومن المتعــــّددة. الشــــروح الزيارة وأّلفوا في شــــرح

المتأّخرين: هؤالء
وتحفة األنــــوار بحار في المجلســــّي ١ ـ العّالمــــة

.Tالحسين لإلمام الرابعة الزائر، الزيارة
الوسائل. مستدرك النوري في المحّدث ـ ٢

محســــن الكاشــــانّي في بن ٣ـ  الشــــيخ إبراهيــــم
المهدّية. الصحيفة

المهموم. في َنَفس عباس القّمي الشيخ ـ ٤
» في الميالني هادي محمد الســــّيد ٥ ـ المرجع

.« نعرفهم كيف قادتنا
بإشراف المؤلَّف الشيعة أحاديث جامع كتاب ـ ٦

البروجردي. حسين السّيد المرجع من
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الزيارات واألدعية. كتب ذلك من وسوى
تاريخّية عريقة لها سابقة إذًاـ  ـ فزيارة الناحية

سنة. ألف من إلى أكثر جذورها تمتّد
زيارة الناحية صدور

على الِقــــَدم منــــذ الشــــيعة تســــالمت مؤّلفــــات
إلى الناحية انتســــاب الزيــــارة المعروفــــة بزيــــارة
 .Eالبيت أئّمة أهــــل مــــن اإلمــــام الثاني عشــــر
ذكر هذه الحقيقة علماء الشــــيعة إلــــى وقد تطّرق
هـ) ٣١٤ (ت الشــــيخ المفيد فنرى في مؤّلفاتهم،
يوم في أخرى زيــــارة «المزار»: في كتابــــه يقول
إلى أّن وهي جملة ُتشــــير أخرى. برواية عاشــــوراء
الرواية المنقولة طريق عن بلغته قد الزيارة هــــذه

المعصوم. اإلمام عن
هــــذه يقــــّدم المرتضــــى الســــّيد  ونجــــد 
بهــــا ُيــــزار التــــي الزيــــارة علــــى باقــــي الزيــــارات
.Tالحســــين عبــــداهللا أبــــو الشــــهيد  الســــبط 
فــــي مصباح يقول طــــاووس ونشــــاهد الســــّيد ابن
رضوان علــــُم الهدى بها المرتضى «زار الزائــــر:
ابن طــــاووس أيضًا نشــــاهد الســــّيد اهللا»، كمــــا
هذه الزيارة هي «زيارة المزاربأّن كتاب في يصّرح

وهي  عليه، اهللا بالحســــين صلوات تختّص أخرى
بها زار أّول زيارة وهــــي مختلفة، مروّية بأســــانيد

اهللا عليه». رضوان علم الهدى المرتضى
شــــهيرًا جليــــًال وعالمًا فقيهًا أّن ومــــن الجلــــّي

على  معّينــــة يقــــّدم زيــــارة ال كالســــّيد المرتضــــى
وال ـ زيارة عاشــــوراء أمثال ـ من الزيارات األخرى

لديه. سندها ثبوت إّال بعد بها يزور

نقله عند يصــــّرح وكذلــــك نجد ابن المشــــهدّي
«زيــــارة أخــــرى فــــي يوم بقولــــه: لهــــذه الزيــــارة
من الحســــين، مّما خرج عبداهللا ألبي عاشــــوراء

أحد األبواب». الناحية إلى
الزيارة هــــذه بــــأّن وفي هــــذه الجملــــة تصريح
اإلمــــام المنتظر إلى صدورهــــا جهة تنتســــب من
العســــكريT، وأّنها مّما الحســــن الحّجــــة بن
ثّم الخاّصين، األربعــــة نّوابه أحد خرج عنــــه إلى
المفيد، ومنه إلى الشــــيخ عنهم حّتى بلغت ُرِوَيت

بقّية الرواة. إلى ثّم المرتضى، السّيد
تصّرح المتأّخرة الكتب نشــــاهد صرنا ومن هنا
المثال، ســــبيل وعلى مواربة. بال بهذه الحقيقــــة
في الكاشاني بن محسن إبراهيم الشيخ كتب فقد
الزيارة المذكورة: عن يقول المهدّية) (الصحيفة
أحد إلى المقّدســــة الناحية مــــن «زيــــارة صدرت

النّواب األربعة ».
المهموم) (َنَفس في القّمي عباس وكتب الشيخ
كما حوادث عاشــــوراء: «فــــكان وصف فــــي يقول
فــــي زيــــارة أي ـ المهــــدّي» وصفــــه ابُنــــه اإلمــــام
الميالني هادي الســــّيد وكتب الناحية المقدســــة.
صلوات المهــــدي اإلمام «ونجد في زيــــارة يقــــول
جّده على لما جرى دقيقًا عليه وصفًا وسالمه اهللا

.« Tالحسين
زيارة الناحية أسانيد

إلى  تّتصل محكمــــة لها أســــانيد زيــــارة الناحية
المشهدي. وابن المرتضى والسّيد المفيد، الشيخ
الشيخ مزار كتاب في ُرويت ُمســــندًة أّنها ويحتمل
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لكــــّن ُفقدان المرتضى، الســــّيد المفيــــد ومصباح
الزيارات من جهة، وحذف أسانيد الكتابين هذين
لالختصار رعايــــًة مزار ابن المشــــهدي كتاب فــــي
ســــند زيارة فــــي فقدان ســــاهما مــــن جهة ثانية،

الناحية.
فــــي بداية يصّرح ونالحــــظ أّن ابــــن المشــــهدي
مّتصل. بلغته بســــند قــــد كتابــــه بــــأّن هــــذه الزيارة
فنون كتابي هذا من قد جمعُت فــــي يقــــول: «فإّني
الرواة إلى ثقــــات من به اّتصلت مّمــــا الزيــــارات...
ـ رعايًة عمــــد ابــــن المشــــهدي إّن الســــادات». ثــــّم
الزيارات عن بصدور منه واطمئنانًا لالختصــــار،
نقلها التي الزيارات أســــانيد حذف إلى ـ المعصوم

في كتابه.
عبــــارة ابن نقل المجلســــّي بعد يقــــول العّالمــــة
الزيارة هــــذه أّن «فظهــــر المشــــهدي المذكــــورة:

مروّية». منقولة
مكتبة الموجــــودة في المــــزار أّما نســــخة كتاب
«وهي عبارة: وردت فيهــــا فقد المرعشــــّي الســــّيد
العبارة في هذه وتكّررت مختلفة». بأسانيد مروّية
مروية «وهي بلفــــظ النوري المســــتدرك للمحــــّدث
إلى ذلك أّن المجلســــّي نقل عن ضاف بأســــانيد».
وصف هذه المزار أّنــــه كتابــــه في الشــــيخ المفيــــد
عاشــــوراء يوم في «زيارة أخــــرى الزيــــارة بقولــــه
أّن أضحى من المســــّلم أخــــرى ». وبهــــذا بروايــــة
أّن الشيخ َبْيد ومتينة، عالية أســــانيد الزيارة لهذه
في أسانيدها يذكرا لم والســــّيد المرتضى المفيد
هذه كان يقّدم المرتضى أّن السّيد كتبهما، وتبّين
عاشــــوراء كزيارة ـ الزيارات األخرى على الزيــــارة
فيــــزور بها ـ ومتعــــّددة التــــي لهــــا أســــانيد محكمة

قراءتها. على ويداوم
الزيارة الثانية للناحية

الّرَجبّية)  (الزيارة المقّدسة

المقّدسة الناحية إلى المنسوبة الزيارة الثانية
طاووس ابن السّيد التي رواها الرجبّية الزيارة هي
أعمال يوم ضمــــن بإســــناده األعمال) في (إقبــــال
قتيل، أّوِل علــــى «الّســــالم ومطلعها: عاشــــوراء،
أسماء ذكر وتشــــتمل على خيِر َسليل»، ِمن َنســــِل
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شهداء الطّف.
في المفيد الشيخ عن أيضًا مروّيٌة وهذه الرواية

الكبير. المزار في ابن المشهدي المزار، وعن
الشيخ نقل حســــب ـ الزيارة تكرر ذكر هذه وقد
شهر أّول في أعمال ـ طاووس المفيد والســــّيد ابن
على واشــــتملت شــــعبان، من النصف رجب وليلة
،Tاإلمام الحسين كزيارة بعض اإلضافات،
دون الشــــهداء ـ وباقي ،Tاألكبر وزيارة علــــي
بالزيارة الزيارة وُتعرف هذه ـ التعّرض ألسمائهم

الرجبّية.
هذه خاتمــــة فــــي يقــــول الســــّيد ابــــن طــــاووس
زيارة الشــــهداء فــــي عدد تقّدم «وقــــد الزيــــارة:
هذا فــــي ســــطرناه ما تخالــــف عاشــــوراء بروايــــة
وفي أيضــــًا، ويختلــــف فــــي أســــمائهم المــــكان،
أّيدك اهللا تعرف ـ أن وينبغي والنقصــــان. الزيادة
أو رويناه، رأيناه اّتبعنا في ذلك مــــا أّننا ـ بتقــــواه

كما وجدناه ». كّل موضع ونقلنا في
للناحية الزيارة الثانية سند

المقّدسة

المشــــهدي في ابن فعــــل روى الســــّيد ـ وكذلــــك
الشــــيخ عن جّده، عن المّتصل مــــزاره ـ بإســــناده
أحمد بــــن محّمد عبــــداهللا أبــــي الطوســــّي، عــــن
بن عبدالمنعم بــــن منصور أبــــي عن بــــن عّياش،
من خرجت الزيارة هــــذه أّن النعمــــان البغدادي،
غالب بن محّمد على يد الشيخ المقّدســــة الناحية
اثنتين الناحية سنة من «خرج االصفهانّي، قال:
غالب بن محمد الشيخ يد على ومائتين وخمســــين

االصفهانّي».
قابلة تســــاؤالت عــــّدة الشــــأن وهنــــاك في هذا

للنقاش:
إمام من إلى أّي الناحية » إشارة كلمة « ـ أّن ١

البيتT؟ أهل أئّمة
صحيحة ؟ هـ) السنة ( ٢٥٢ هذه هل ٢ ـ

في عّدة احتماالت الشيعة محّققو علماء يطرح
السؤالين: هذين على إجابتهم معرض

أّن واعَلــــْم » المجلســــّي: العّالمــــة يقــــول  ـ   ١
والدة علــــى لتقّدمــــه إشــــكاًال؛ فــــي تاريــــخ الخبــــر
كانــــت اثنتين لعّلهــــا ســــنين؛ القائــــمA بأربــــع
أبي عن خروجه يكون أن وُيحتمل ومائتين. وستّين

.«Tالعسكري محّمد
الطهرانّي: الفضل أبو الميرزا الحاج ٢ ـ يقــــول
الحســــن اإلمام بالناحية: المــــراد أّن «والظاهــــر
األخبار كثير مــــن ورد فــــي العســــكرّيT. وقــــد
المذكور التاريخ أّن ذلك عليه، االسم هذا إطالق

.«Aالمنتظر اإلمام على والدة سابق
صحيحة هـ ٢٥٢ ســــنة أّن اعتبرنا ما نعم، إذا
المتون في يكثر الــــذي التصحيف أمر واســــتبعدنا
بالناحيــــة المــــراد فــــإّن المخطوطــــة القديمــــة،
إذا أّمــــا .Tالعســــكرّي المقّدســــة هــــو اإلمــــام
لســــنة هــــي تصحيــــف هـــــ اعتبرنــــا أّن ســــنة ٢٥٢
فإّن ـ المجلســــّي والبحرانّي يحتمل ٢٦٢ هــــــ  كمــــا
صاحب إلــــى منســــوبة تكــــون الزيــــارة المذكــــورة

VAالعصر
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شهداألدب
العربـــي أدبًا

قضايـــا يعالـــج ملتزمـــًا
المســـلم تهـــمُّ مصيريـــة
تمّيز مـــا وأهّم وعقيدتـــه،

األدب األدب الملتـــزم هو به
لمعالجـــة ُوّظـــف المهـــدوّي الـــذي

أبعادها، ولعّل بـــكّل المهدوّية القضيـــة
تعاطوا مع مطبوعين شعراء مّيز األدب هذا

أن أمكننا حّتى Aالمهـــدي اإلمام قضية
مطبوعون، شعراء مهدويون بأنهم نصفهم

جهودهم لنا أباحته الوصف هذا ولعّل
األدبية المكتبة إثراء في المتميزة

ُصّنف متميـــز بعمل الشـــعرية
المبرعة األعمـــال فـــي عـــداد

بهـــا بعض الشـــعراء التـــي تأّلـــَق
الملتزمين.

شـــعراء المضمار هذا في تشـــخّص َمن ولعّل أهّم

األمل واأللم شاعر

الــحــلــي ــد حـــيـــدر ــســي ال
واالنتظار الفاجعة بين

حسن شاكر

ش
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في إمكانيـــاٍت هائلٍة قّدمت أنجبت ثلّـــًة الحلـــة التي
الشأن. هذا

شأنها في الحلّية الشـــعرية للمدرســـة فقد كانت
واقعة صّور الذي األدبـــي التراجيدي الجانب إثـــراء

المجال. هذا في المتوفرة دقائقها بكّل الطف
عاشـــوراء وقائع لديـــه تجيش فالشـــاعر الحلـــي
الموالي الفرد الشيعي معاناة هي جزء التي المؤلمة
يعّبر أن فإذا أراد السالم، عليهم الرســـول بيت آلل
وما الطـــّف واقعة مجريـــات عن عّبـــر عـــن معاناته
المتمّثلة Nالرسول لبضعة اســـتئصال من صاحبها
مأساة فكانت لذا الطّيبين، وآله الشهيد سبطه في
الممتحن الشـــيعي الفرد المرآة لمعانـــاة عاشـــوراء
اللسان الشـــعر الشـــيعي وصار واالضطهاد، بالقهر
ذلك بعد هـــدى مّمـــا الناطـــق بمأســـاة عاشـــوراء،
الشيعي وبين الشعور الطّف واقعة بتبادل األدوار بين

المضطهد.
في هذا آخر منحـــى نحـــى الشـــيعي إّال أّن األدب
فلغرض التأكيد على معاناته واستشـــعاره المجال،
الخطاب فـــي آخـــر اســـلوبًا لفاجعـــة الطـــف ابتـــدع
يبّث Aالمهدي إلـــى اإلمام التوّجه األدبي، وهو
خالل مـــن يعانيه مـــا وتصويـــر شـــكواه ومخاطبتـــه
كانت مأســـاته على أّن الطّف والتأكيد لواقعة تفّجعه
الحســـين طالت التي الدامية الفاجعة لهذه امتدادًا
من طالبًا اهللا، صلـــوات عليهـــم وآلـــه الطاهريـــن
هو الذي جـــّده يأخـــذ بثأر أن اإلمـــام عليه الســـالم

الممتحنة. أمته وثأر ثأره أخيرًا



المهــدوي األدب

٩٤

الشـــعراء أهـــّم  مـــن عليـــه اهللا رضـــوان ُيعـــّد 
مالحم خّلَف فقـــد المجال، هـــذا في المطبوعيـــن
مخاطبته خـــالل الطـــّف، وذلك من تصـــّور فاجعة
منه طالبًا إّيـــاه، مســـتنهضًا Aلإلمـــام المهدي
من وذلك المظلـــوم، الحســـين جّده بثأر أن يأخـــذ
جميع ومن الشاعر عن سيكشـــف الذي ظهوره خالل

مقهورة. أّمٍة معاناة المستضعفين
اهللا لقضّيته، الحلي رحمـــه حيدر عاش الســـيد
تراثـــًا أدبيًا وراءه خلّـــف أن بعـــد ورحـــل مـــن الدنيا

معروفًا. مهدويًا
٦٤٢١ شـــعبان ٥١ في الحلـــة في اهللا ولـــد رحمـــه
صغير، طفل وهو مـــات أبوه فقد يتيمًا. بها هـ ونشـــأ

داود. السّيد ابن مهدي السيد عّمه تربيته فتوّلى
اخترنا منها عّدة، مهدوّية قصائد للســـيد الحلي

الثالثة: القصائد هذه
أُبثََّكها أن شيٍء أعجَب وإّن

ُمحتِدُم وهو خاٍل قلَبك كأّن
لهم تسَتثار حّتى تقعُد خلُت ما

ُهُم َجَنْوُه فيما وهم أنَت وأنَت
ُتقًى ابِن على ِمنكم أسياُفهم ُتبِق لم

َلُهُم أبًا ال ُتبقي عليهْم فكيف
َصَفحوا ما القوَم إّن وصفِحَك فال

حلموا ما إّن القوَم وحلِمَك وال
َحَنقًا أسقطوا ِقدمًا ُأمَِّك فحمَل

َفَطموا في سهِم الرَّدى وطفَل جدِّك

حملْت ما الهيجاُء تضُع أو صبَر ال
دُم معها ماُء المخاِض بطلقٍة

صارخًة قد واَفْتَك المحّرُم هذا
الُحرُم استحلُّوا به أّياُمه َمّما

ناعية سمَعك ِمن أصواِت يمألَن
صَمُم إعواِلها ِمن الدهِر مسمِع في

ناصُرها غاب دماًء إليَك تنعى
َعَلُم لكم ُيرَفع ولم ُأريقْت حّتى

* * *
ُمصغيٌة الخيِل وُجرد تدعو

َسميَعه لدعوِتها
السيوِف ُتجيُب وتكاُد ألسنُة

َسريعة َدعوَتها
بسرٍّ ضاقْت فُصدوُرها

ُتذيَعه أن فْأَذْن الموت
انتظا في ماَت التصبُّر

ريعه الشَّ الُمحيي أيُّها ِرَك
التحمُُّل أبقى فما فانَهْض

َجزوعه أحشاٍء غيَر
األسى ثوَب مزَّقْت قد

الَقطيَعه لواصلِها وَشَكْت
شفاَء به إّن فالسيُف

الَوجيَعه شيعِتَك قلوِب
ليس ُينِعُش فِسواُه ِمنهم

الَصريَعة النفِس هذه
وِديُنكم الُقعود ذا َكم

الَرفيعه قواِعُده ُهِدَمت
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ُأصوَله الُفروُع َتنعى
ُفروَعه تنعى وُأصوُله

اليـ أباَح َمن فيه تحكََّم
الَمنيعة ُحرمَته ـوم

صبرَت إن يهيجَك ماذا
الَفظيعه الطفِّ لوقعِة

فجيعٌة تجيء أترى
الَفجيعة تلَك ِمن بأمّض

الثَّرى على الحسيُن حيُث
ُضلوعه َطَحنْت الُعدى َخيُل

ُأمّية آُل َقَتلْتُه
ريَعه الشَّ جنِب إلى ظاٍم

الوريِد بدِم وَرضيُعُه
َرضيَعه فاْطُلْب ُمَخّضٌب

E«FÌÑÂ›ÿ^ fl_‹ˇ^ �_gù_Ä‹ €_–Ë
مألكًة األمر لولّي حامٌل َمن

َضَرُم كلِّه نفثاٍت ُتطوى على
إن نهضْت الموَت ُيقعدون اُأللى يابَن

الضبا الِهمُم وجِه في الرَّوِع لدى بهم
َمرابُطها َملَّْتها عنَدَك الخيُل

السأُم أغماَدها َعرى منها والِبيُض
أبدًا الِعدى ِرجِس ِمن األرُض تطهُر ال

العرُم الدِم فوَقها سيُل يسْل لم ما
في لَك منهُم بحيُث موضُع كلٍّ

الخذُم الصمصامُة تغسله ِدماه
حديدُته َتصدى أن سيَفك ُأعيُذ

الغمُم هذه ُتجلى فيه تكْن ولم
الدُّنيا وساكَنها ُيمطر أن آن قد

ُمرتكُم النقُع عليه أغرَّ دمًا
صاعقٌة القوم هاَم تدمغ حّران

َعلِموا وهي السيُف اّلذي كفِّه ِمن
ُفلَِقْت هاُمه ِبظباكم فَمن َنهضًا

يحتكُم اليوَم الّديِن فيه على ضربًا
لكم أنفاُلكم في الغاصبيَن وتلك

ُتقَتَسُم اهللا مقسومٌة وبَعيِن
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وكان الشهيد منالعلماء عند عدد حضر
باقر الصدر(قدس سره) السيد محمد

خيرًا. فيه يتوسم
Aالحجة والدة اإلمام في ماقاله منها قصائد له

العراق: في آالم شيعته وأتباعه فيها مستذكرًا
غدا إذا بشرى الموعود مولد غدًا

موعدا وباركه مولودًا فباركه
قدومه من مولىًً تهاب اهللا له

معدومة الهدى العّباس طغاُة بني
الظالمين حديثه جنيٌن أخاف

سّيدا؟ الكون على أضحى إذا فكيف
ُمرّوع قلٍب كّل وافى السعد به

وحّيوا محّمدا الزهرا فحّيوا به
المدى العراق على يا شعب تباركت

والندى والكرامة ينمى الخير لك
كّفه فيض جود المرء من بان إذا

والفدى والبذل الروح جواد فأنت
يدا به سموت قد عطاؤك ثرٌّ

وينفدا يغور لن بحر وصبرك
مقارعًا منك البغي سيف َكّل لقد

فتولدا عجيبًا أن تموت فليس
فما بدا صبرًا المظلوم أيا شعبنا

موعدا النصر يستدني إلى الجور من
بعضها يجمع ليس جمعت خصاًال

حّسدا حواليك تشدو أن غرو فال
بنيته تباهي المجد فيما مضيت

تجّمدا نزيف دافق ما وأنت
صيحه ينسج المقدام الثائر كذا

العدا كادت ما يثنيه ال الليل من
سخين وحسرة دمع ويخلق من

سعادَة أجياٍل ونصرًا مؤّكدا
قّوًة تفّتق الدنيا ضاقت إذا

وعسجدا ماًال االرض تحيل تراب
خصمه سام الذي الفراتين ابن أيا

نكاًال بسيف الحّق حّتى تبّددا

مرة ألول تنشر قصائد
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الهدى تلتتقي الكفر أن جموع تخاف
الردى ُقربه وفي أمنًا بعده ترى

ففي غٍد كبرًا اليوم إذا استضعفوك
ُسّجدا يهوون الكّل قدميك على

إّنكم الُعرب ساسة يا رويدكم
نصرتم لقيطًا للطغاة تبغددا

وطهره العراق طبع على غريبًا

أضّر وأفسدا قد نتاجًا لحزٍب
ومنهجًا ِفكرًا الشعب منه تبّرأ

مفردا العار سوءة يواري وهّب
اُهللا أّنها يعلم جموع وقامت

معّبدا طريقًا للعليا الموت ترى
بكّرٍة عنانًا تلوي ال المجد إلى

العدا رجعت فالخاسرون هم وإن
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إّنها اليتيمة صوت على أفيقوا
ُمنجدا كان إن الحّر الغيور تنادي

عاتبًا كان جرى ُمذ لدمٍع ورّقوا
غدا معتب من للمرء وما عليكم

إّنما الشعب سراعًا حاجة وَلبُّّوا
تجلمدا بقلب بقلٍب رحيم ال

وأهُله العراُق المرَّ يجرع فكم
يجيب سوى الصدا ال لكن ويصرخ

مياُهه جّفت بالهور تسمعوا ألم
يحيا على الندا وأصبح شعب الهور

البعث داره أحرق قد وأّن الذي
مشردًا مأوى طريدًا بال يعيش

حّق شعبنا َنْسَتِعْد فهّيا انصرونا
بالمدى السيف نصرع اتركونا وإّال

لعّزٍة صرحًا األشالء على ونبني
مخلدا رمزًا االيام يعيش مدى

سيفهم دمي على الباقي وال تحسبوا
الهدى لي ينشدون دعاة سالم

له يدي مددت جسمي إذا حّكني
منجدا أرجوه أدماه الذي وليس
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شعبنا طفولة أبكى الذي وليس
ومسعدا قهرًا غيورًا وأشبعها

مخدعًا العهر إلى يبني الذي وإّن
الدين معبدا؟ إلى يبني ألن أُيرجى

حقيرًة الظالمين علوج تهاوت
تصدق موعدا األّيام به ودالت

مكابرًا طويًال ُتمهل لم الغيب يد
مسّددا سهمًا ترميه بغتٍة وفي

أراجٌل حكم العراق على توالت
تمّردا المبين الحق على وكلٌّ

مبعدًا العدل ترى أن غريبًا فليس
سّيدا ترى الظلم عجيبًا أن وليس
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الثقافــــة مفــــردات إحــــدى الشــــريفة التوقيعــــات  تعــــّد 
الحضور بحالٍة من فقد اختّصت الغيبــــة المهدوّيــــة،
ُيدير وكونه Aاإلمــــام ِقبل من األحداث لمســــايرة الحّقيقــــي
قضيٍة بــــإدارة تتمّثل التي الخفّيــــة قنواته األحــــداث من خــــالل
نظاٍم أوتســــيير ما، منظومٍة على أواالشــــراف عالمّيــــة معينة،

وتحّقيقه. اإللهي الهدف إلى الوصول من أجل معّين
بحضوٍر األحداث مع وتعاطيه Aاإلمام ممارســــات أبرز من إّن

من نلمُس إلتي المقّدسة ناحيته عن الصادرة التوقيعات تلك هي دائم
فتجد وتفاصيلها. دقائقهــــا بكّل والوقائــــع األحداث خاللها معايشــــته
محٍن من يعتريهــــم لمعالجــــة ما شــــيعته إلى تصل رســــائله المقّدســــة
األبوي وعطفه ولطفه القيــــادي دوره خالل ذلك من ويــــزاول ووقائــــع،

وأتباعه. لشيعته
غانم أبي ابن تشــــاجر قال: Jعمروالعمري أبــــي عن الشــــيخ الموثوق

إّنهم ثم له، خلف وال مضى ع محمد أّن أبا ابن أبي غانم الخلف، فذكر في الشيعة من القزويني وجماعة
اهللا صلى بخّطه كتابهم جواب فورد بما تشــــاجروا فيــــه، وأعلموه الناحية إلى وأنفذوه كتابًا ذلك كتبــــوا في
اليقين، روح ولكم لنا ووهب الفتــــن، من وإياكم اهللا عافانا الرحيم الرحمن اهللا «بســــم آبائه عليــــه وعلى
الشــــّك من دخلهم وما الدين في منكم إلّي ارتياب جماعــــة المنقلب، إّنــــه ُأنهي ســــوء وأجارنــــا وإّياكم من

.. الشريفة التوقيعات
الغيبة.. زمن في الحضور
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لنا، لكم ال والحيرة في والة أمرهــــم، فغّمنا ذلك
إلى بنا فاقة فال معنا اهللا ألّن فينا، ال فيكم وساءنا
عنا، ونحن قعد يوحشنا من معنا فلن غيره، والحّق
لكم ما هؤالء يا صنائعنا، بعد والخلق ربنا صنائــــع
وما أ تنعكســــون، الحيرة وفي في الريــــب تترّددون
آَمُنوا َأِطيُعوا اهللاََّ الَِّذيَن َأيَُّها Uيا يقول اهللا ســــمعتم
علمتم أ وما bِمْنُكْم اْألَْمــــِر وُأوِلي الرَُّســــوَل وَأِطيُعوا
أئّمتكم فــــي ممــــا يكون ويحدث اآلثار ما جــــاءت به
عليهم الســــالم؟ منهــــم والباقين علــــى الماضيــــن
إليها تأوون معاقــــل لكم اهللا كيــــف جعل أومــــا رأيتم
ظهر أن إلى Tآدم لدن من بها تهتدون وأعالمًا
أفل علم، وإذا بدا علم غاب T، كّلما الماضي
ظننتم أّن اهللا اهللا إليه قبضه فلّما نجم، طلع نجم
ما كّال خلقه، وبين بينــــه الســــبب وقطع أبطل دينه
أمر الســــاعة وَيظهر تقوم حّتى يكون كان ذلــــك وال
سعيدًا مضى Tالماضي وإّن كارهون، وهم اهللا
بالنعل، حذوالنعل Tآبائــــه منهــــاج فقيدًا على
مسّده، ومن يسّد خلفه ومنه وصّيته وِعلمه، وفينا
دوننا يّدعيه وال آثم، ظالم إّال ينازعنــــا موضعه وال
وســــّره ُيغلب ال ولــــوال أّن أمر اهللا جاحد، إّال كافــــر
منه تبتّز ما حّقنا لكم مــــن ُيعلن لظهر ال يظهــــر وال
كان، اهللا ما شاء ولكّنه ويزيل شــــكوككم، عقولكم
وُرّدوا األمر لنا وسلِّموا فاّتقوا اهللا كتاب، أجل ولكّل
وال اإليراد، مّنــــا كان كما اإلصــــدار فعلينا إلينــــا،
عن اليمين تميلوا ُغّطي عنكم، وال ما كشف تحاولوا
بالموّدة إلينا قصدكم واجعلوا اليسار، إلى وتعدلوا
شاهد واهللا لكم نصحت فقد الواضحة، على السّنة

صاحبكم محّبة ولوال ما عندنا مــــن علــــي وعليكم،
في مخاطبتكم عن لكّنا عليكم واإلشــــفاق ورحمتكم
العتّل الظالم منازعــــة من به شــــغل مّما قــــد امُتحّنا
المّدعي المضــــاّد لرّبه، غّيه، في المتتابع الضــــاّل
طاعته، افترض اهللا من حّق له، الجاحد ليس مــــا
لي Fاهللا رســــول ابنة وفي الظالــــم الغاصــــب،
رداء عملــــه، أســــوة حســــنة، وســــيترّدى الجاهــــل
اهللا عصمنا الــــدار، لمن ُعقبــــى وســــيعلم الكافــــر
والعاهات واآلفــــات واألســــواء المهالك من وإّياكــــم
يشاء، ما والقادر على ذلك ولي برحمته، إّنه كّلها
جميع على ولّيًا وحافظًا، والســــالم وكان لنــــا ولكم
وبركاته، اهللا واألولياء والمؤمنين ورحمة األوصياء

تسليمًا. وآله وسّلم محمد على النبي اهللا وصّلى
الشــــيخ  عن األشــــعري اهللا  وعن ســــعد بــــن عبد
أّنه األشعري، سعد إســــحاق بن بن أحمد الصدوق
كتب علي بن جعفــــر أّن أصحابنا يعلمه جاء بعــــض
أخيه، بعد القّيم أّنه وُيعلمه نفســــه يعّرفه إليه كتابًا
إليه يحتاج ما والحــــرام الحالل علم من وأّن عنــــده
إســــحاق بن قال أحمد العلوم كّلها. من وغير ذلــــك
Aالزمان صاحب الكتاب كتبــــت إلى قرأت فلّما
الجواب إلّي فخرج درجه، في جعفر كتاب وصّيرت
أتاني كتابك الرحيم الرحمن اهللا «بســــم في ذلك
وأحاطت درجه أنفــــذت الذي والكتــــاب أبقــــاك اهللا
ألفاظه اختــــالف على تضّمنه مــــا معرفتــــي بجميع
ما بعض على فيه، ولوتدّبرته لوقفت الخطأ وتكّرر
حمدًا العالمين رّب والحمــــد هللا منه، وقفت عليــــه
أبى علينا، وفضله إلينا إحســــانه على له ال شــــريك
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وللباطل إّال زهوقًا، إتمامًا، إّال للحّق وجل عــــّز اهللا
إذا أقوله بما عليكم ولي أذكره، بما علّي وهوشاهد
نحن عّما ال ريب فيه ويســــألنا الذي اجتمعنــــا لليــــوم
على الكتاب يجعل لصاحب لــــم وإنه فيه مختلفون،
الخلق جميعًا أحد من على وال عليك وال إليه المكتوب
لكم جملة وسأبّين ذّمة وال طاعة وال مفترضة إمامة
اهللا إّن يرحمك اهللا هذا اهللا، يا شاء إن بها تكتفون
بل أهملهم ســــدًى، وال الخلق عبثًا يخلــــق تعالــــى لم
وقلوبًا أســــماعًا وأبصــــارًا لهم وجعل خلقهم بقدرته
وُمنذرين، مبّشــــرين Eالنبيين بعث ثم وألبابًا،
ويعّرفونهم معصيته عن وينهونهم بطاعته يأمرونهم
عليهم وأنزل ودينهــــم، خالقهم أمر ما جهلوه مــــن
من وبين بينهم وبايــــن كتابًا وبعــــث إليهم مالئكة،
وما عليهم بالفضل الــــذي جعله لهــــم بعثهــــم إليهــــم
الباهرة والبراهين الظاهرة الدالئل من آتاهــــم اهللا
بردًا عليه النــــار من جعل فمنهم واآليــــات الغالبــــة،
تكليمًا كّلمــــه من ومنهم وســــالمًا واّتخــــذه خليــــًال،
الموتى أحيا من ومنهم مبينــــًا، ثعبانًا وجعل عصاه
ومنهم اهللا بإذن واألبرص األكمه وأبرأ اهللا، بــــإذن
بعث شيء، ثّم كّل من وأوتي الطير عّلمه منطق من
وختم نعمته به وتّمــــم للعالمين رحمًة Fمحمــــدًا
من وأظهر كاّفــــة، النــــاس بــــه أنبياءه وأرســــله إلى
بّين، ما وعالماته آياته من وبّين أظهر، ما صدقه
األمر وجعل ســــعيدًا، فقيدًا ثّم قبضهF حميدًا
بن ووارثه علي وابن عمه ووصّيه أخيه بعده إلى مــــن
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واحدًا مــــن ولده األوصياء إلى ثم Tأبي طالــــب
وجعل وأتّم بهم نــــوره بهم دينــــه أحيا بعــــد واحــــد،
فاألدنين واألدنين وبني عّمهم إخوتهم وبيــــن بينهم
من الحّجة به تعــــرف بّينًا أرحامهم فرقًا مــــن ذوي
من عصمهم بأن المأمــــوم، من واإلمام المحجــــوج
من الدنس وطّهرهــــم العيوب من الذنوب وبّرأهــــم
ومستودع علمه خّزان وجعلهم اللبس، من ونّزههم
ذلك ولوال بالدالئل، وأّيدهم سّره، وموضع حكمته
وجّل عّز اهللا أمر والّدعى ســــواء، الناس على لكان
العلم من وال الباطل من الحّق ُعرف أحد، ولما كّل
اهللا على المّدعي الُمبطل هــــذا اّدعى وقد الجهل،
رجا له هي حالة فال أدري بأّية بمــــا اّدعاه، الكذب
يعرف ما فواهللا اهللا ديــــن بفقٍه في دعواه، أن يتــــّم
وصواب، وال يفّرق بين خطــــإ حــــرام، حالًال مــــن
من محكمًا وال يعلــــم حّقًا من باطــــل، فما أم بعلــــٍم
بورع أم الصــــالة ووقتها، حّد متشــــابه، وال يعرف
أربعين الفــــرض الصــــالة فاهللا شــــهيد علــــى تركه
ولعــــّل خبره لطلــــب الشــــعوذة، يومــــًا يزعــــم ذلــــك
منصوبة، مســــكره ظروف تــــأّدى إليكــــم، وهاتيك
أم بآية قائمة مشــــهورة وجل عز هللا عصيانه وآثــــار
بداللــــة فليذكرها أم فليقمها بحجــــة أم فليــــأت بها
الرَّْحمِن اهللاَِّ «ِبْســــِم كتابــــه في وجــــل قــــال اهللا عّز
اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز اهللاَِّ ِمــــَن َتْنِزيُل اْلِكتاِب حم الرَِّحيِم
ِباْلحّق ِإالَّ َبْيَنُهما ومــــا واألرض ــــماواِت السَّ ما َخَلْقَنا
ُقْل ُمْعِرُضوَن ُأْنِذُروا َعمَّا والَِّذيَن َكَفُروا ُمَسمًّى وَأَجٍل
ِمَن َخَلُقوا ذا ما َأُروِني اهللاَِّ ُدوِن ِمْن َتْدُعوَن ما أرأيتم
إئتوني ِبِكتاٍب ــــماواِت ِفي السَّ ِشــــْرٌك َلُهْم َأْم اْألَْرِض

وَمْن صاِدِقيَن ُكْنُتْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن َأوَأثاَرٍة هذا َقْبِل ِمْن
َلُه َيْســــَتِجيُب ال َمْن اهللاَِّ ُدوِن ِمْن َيْدُعــــوا ِممَّْن َأَضــــلُّ
ُحِشَر وِإذا َعْن ُدعاِئِهْم غاِفُلوَن اْلِقياَمِة وُهْم َيْوِم إِلى
كاِفِريَن» ِبِعباَدِتِهْم وكاُنوا َأْعــــداًء كاُنوا َلُهْم النَّاُس
ما الظالم هــــذا من ـ توفيقك اهللا توّلــــى فالتمــــس ـ
اهللا كتاب من آيــــة واســــأله عن وامتحنه ذكرت لك
فيها، يجب وما يبّين حدودها أوصالة يفّســــرها،
ونقصانه، عواره لك ويظهر ومقداره، حاله لتعلــــم
وأقّره أهله، اهللا الحّق علــــى حفظ واهللا حســــيبه،
اإلمامة تكون أن وجــــل عّز اهللا وأبى في مســــتقّره،
أذن وإذا والحســــين، الحســــن في إّال فــــي األخوين
الباطل واضمحــــّل الحــــّق ظهر اهللا لنــــا فــــي القــــول
الكفاية وجميل اهللا أرغب في عنكم، وإلى وانحسر
وصّلى الوكيل اهللا ونعــــم وحســــبنا الصنع والوالية،

محمد». وآل محمد على اهللا
بن  إســــحاق عــــن الكلينــــي  محمــــد بــــن يعقــــوب
العمري عثمــــان بــــن محمــــد يعقــــوب قــــال: ســــألت
عن فيه ســــألت قد كتابًا لــــي رحمــــه اهللا أن يوصــــل
موالنا بخــــّط التوقيع فــــورد علّي، مســــائل أشــــكلت
أرشــــدك عنه ســــألَت ما «أما Aصاحب الزمان
من أهل لي المنكريــــن أمر من ووقــــاك اهللا وثّبتــــك
عّز اهللا بيــــن ليس فاعلم أّنــــه بيتنــــا وبنــــي عّمنــــا،
مّني، فليس أنكرني ومــــن قرابة، أحٍد وجــــل وبين
جعفر عمي ابن سبيل وأّما نوح، ابن سبيل وســــبيله
الفقاع وأّمــــا ،Tيوســــف وولــــده فســــبيل إخــــوة
أموالكم وأّما بالشلماب، بأس وال حرام، فشــــربه
شــــاء ومن فليصل لتطهروا فمن شــــاء إال فال نقبلها
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ظهور آتاكم، وأّما مّما خير اهللا آتانا وما فليقطــــع،
من قول وأّما الوّقاتون، وكذب اهللا إلــــى الفرج فإّنه
وضالل، وتكذيب فكفــــر لم ُيقتل زعم أّن الحســــين
حديثنا رواة إلى الواقعة فارجعوا فيها الحوادث وأّما
بن محمد وأّما فإّنهم حّجتي عليكم وأنا حّجة اهللا،
من قبل، أبيه عنه وعن اهللا فرضي العمري عثمــــان
بن علي محمــــد بن وأّما كتابي، وكتابــــه فإّنــــه ثقتي
عنه ويزيل قلبــــه فســــيصلح اهللا مهزيــــار األهــــوازي
لما إّال عندنــــا فــــال قبول به وصلنا مــــا شــــّكه، وأّما
محمد بن حرام، وأّما وثمــــن المغّنية طاب وطهر،
البيت، أهل شــــيعتنا من رجل فإّنه نعيم بن شــــاذان
ملعون األجدع زينب أبي بن محمد وأّمــــا أبوالخطاب
فإّني مقالتهم أهل تجالس فال ملعونون، وأصحابــــه
المتلّبسون براء، وأّما وآبائE منهم بريء منهم
يأكل فأكلــــه فإّنما شــــيئًا منها بأموالنا فمن اســــتحّل
ُأبيح لشــــيعتنا وُجعلوا الخمــــس فقد النيــــران، وأّما
لتطيب والدتهم وال أمرنا ظهور وقت حّل إلى في منه
ما على اهللا دين قوم شــــكوا في ندامة تخبــــث، وأّما
صلة إلى فال حاجة استقال من أقلنا فقد به وصلونا
عّز اهللا فإّن الغيبة مــــن ما وقع عّلة وأّما الشــــاّكين،
َأْشياَء َعْن َتْســــَئُلوا الَِّذيَن آَمُنوا ال َأيَُّها «يا يقول وجل
آبائي إّال من أحد يكن لــــم إنه َلُكْم َتُســــْؤُكْم» ِإْن ُتْبَد
أخرج زمانه، وإّني لطاغية بيعة في عنقه وقعت وقد
عنقي مــــن الطواغيت في ألحد بيعة وال أخرج حيــــن
بالشمس في غيبتي فكاالنتفاع االنتفاع بي وجه وأما
ألهل وإني ألمان الســــحاب، عن األبصار غيبها إذا

فأغلقوا ألهل الســــماء، أمان النجوم أّن كما األرض
قد ما ِعلم وال تتكّلفوا يعنيكــــم ال عّما أبواب الســــؤال
ذلك فإّن الفــــرج بتعجيل الدعــــاء ُكفيتــــم، وأكثروا
وعلى يعقوب إسحاق بن يا والسالم عليك فرجكم،

الهدى. اّتبع من
قال:  القمي أحمــــد الــــدالل بن  أبوالحســــن علــــي
وجّل فّوض اهللا عّز الشيعة في أّن من جماعة اختلف
هذا قوم: فقال ويرزقوا، يخلقوا أن ص إلــــى األئمة
يقدر األجســــام ال ألّن تعالى اهللا على ال يجوز محال
بل اهللا وجّل، وقال آخرون: اهللا عّز غير خلقها على
ورزقوا، إليهم فخلقوا وفّوض على ذلك األئمة أقدر
ما قائل: فقــــال نزاعًا شــــديدًا وتنازعــــوا فــــي ذلــــك
عثمان بن جعفر محّمــــد إلى أبي بالكــــم ال ترجعــــون
فإّنه فيــــه، الحّق لكــــم فتســــألوه عــــن ذلــــك ليوضح
بأبي الجماعة فرضيت األمر، صاحب إلى الطريق
المســــألة فكتبوا قوله، إلى وأجابت جعفر وســــّلمت
توقيع جهتــــه مــــن إليهــــم وأنفذوهــــا إليــــه، فخــــرج
األجسام وقسم خلق هوالذي تعالى «إّن اهللا نسخته
ليس جسم، في حاّل وال بجســــم ليس ألّنه األرزاق،
Eاألئّمة وأّما البصير، وهوالســــميع شيء كمثله
فيرزق، ويسألونه فيخلق، تعالى اهللا يسألون فإّنهم

لحّقهم. وإعظامًا لمسألتهم إيجابًا
الحســــين بن  علي بن محمد بن  عــــن أبي جعفــــر
إبراهيم قــــال: حّدثني محمد بــــن ره بابويــــه القمي
عند كنت إســــحاق الطالقاني قــــال: بــــن االحتجــــاج
عنه اهللا رضي روح بن الحســــين القاسم أبي الشيخ
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فقام عيســــى القصري، علي بن منهم مع جماعــــة
فقال شي ء، عن أسألك أن أريد له: فقال رجل إليه
أخبرني عن الرجــــل: فقال لك، له: ســــل عّما بــــدا
نعم. أهــــو ولّي اهللا؟ قــــال: Tعلي الحســــين بن
هللا؟ أهوعــــدّو اهللا لعنــــه قاتله عــــن قــــال: أخبرنــــي
اهللا عّز أن يسّلط يجوز فهل قال الرجل: نعم. قال:
اهللا قّدس أبوالقاســــم فقال ولّيه؟ على وجّل عــــدّوه
تعالى اهللا أّن لك، اعلم ما أقول عّني افهم روحــــه:
وال يشافههم العيان، بمشــــاهدة الناس ال يخاطب
من إليهم يبعــــث عظمتــــه بالــــكالم، ولكّنــــه جلّــــت
إليهم ولوبعث مثلهم، بشــــرًا وأصنافهم أجناسهم
ولم عنهم لنفروا وصورهم صنفهم غير من رســــًال
جنســــهم من وكانوا جاءوهم فلّمــــا يقبلــــوا منهم،
لهم: قالــــوا األســــواق في ويمشــــون يأكلــــون الطعام
بشــــيء منكــــم حّتى تأتونا نقبل ال أنتم بشــــر مثلنــــا
مخصوصون أنكــــم فنعلم بمثله نأتــــي نعجــــز من أن
لهم وجل عــــّز اهللا فجعل عليه، نقــــدر دوننــــا بما ال
من فمنهم عنهــــا، الخلق يعجــــز المعجــــزات التــــي
جميع فغرق واإلنــــذار اإلعذار بعــــد جــــاء بالطوفان
النار فكانت في ُألقي من ومنهم وتمــــّرد، من طغى
الحجر من أخرج مــــن ومنهم وســــالمًا، عليه بردًا
من ومنهم لبنًا، ضرعها من وأجرى الناقة الصلب
له العصا وجعل العيــــون من وفّجر له البحر فلــــق له
أبرأ من ومنهم يأفكــــون، ما تلقف ثعبانًا اليابســــة
وأنبأهم اهللا وأحيا الموتى بــــإذن واألبرص األكمــــه
ومنهم من بيوتهــــم، في يّدخرون ومــــا بمــــا يأكلون
والذئب مثل البعير وكّلمته البهائــــم القمر له انشــــّق

عن الخلق وعجز ذلك، فلما أتوا بمثــــل وغيــــر ذلك
جّل اهللا تقدير من كان بمثله، يأتوا أن مــــن أممهم
مع جعــــل أنبياءه أن وحكمته جاللــــه ولطفه بعبــــاده
مغلوبين، غالبين وأخرى في حال المعجزات هــــذه
ولوجعلهم مقهوريــــن، وأخرى وفــــي حال قاهريــــن
ولم يبتلهم وقاهرين غالبين أحوالهم في جميع اهللا
عّز اهللا من دون الّتخذهم الناس آلهًة يمتحنهم ولم
والمحن البالء على صبرهم فضل ُعرف وَلما وجل،
كأحوال ذلك في أحوالهــــم جعل ولكّنه واالختبــــار،
صابرين، المحنة والبلوى في حال ليكونوا غيرهم
شــــاكرين، األعداء والظهور على العافية وفي حال
غير شامخين متواضعين أحوالهم جميع ويكونوا في
إلهًا هو Eلهم أّن العبــــاد وال متجّبريــــن، وليعلم
رســــله، وتكون وُيطيعوا فيعبدوه ومدبرهم خالقهم
واّدعى فيهم الحّد من تجــــاوز على ثابتة اهللا حّجــــة
بما وجحد وعصــــى وخالف أوعانــــد لهــــم الربوبّيــــة
عن بّينة هلك من والرسل، وليهلك األنبياء به أتت
بن إبراهيم بن محمد قال بّينة. عن حّي من ويحيــــا
القاسم الحسين أبي الشيخ إلى إسحاقJ: فعدت
ذكر «أتراه نفســــي في أقول وأنا الغد في ره بن روح
فابتدأني نفســــه» عند مــــن أمس لنــــا ما ذكر يــــوم
الســــماء من أخّر ألن إبراهيم بــــن محمد وقــــال: يا
سحيق مكان في الريح بي أوتهوي الطير فتختطفني
ومن عند برأيي اهللا أقول في دين أن من إليَّ أحــــّب
الحّجة مــــن ومســــموع األصل عن ذلك نفســــي، بل

Vاهللا عليه وسالمه صلوات
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يعّد اآلخر رأي على التعّرف خضّم في
التي الــمــهــّمــة ــوار إحـــدى اآللــيــات الــح
في يعوزه الحوار الذي أّن إّال الجميع، إليها يسعى
عليها، يقوم التي األســس  عقلنة األحــيــان بعض 
الجمع تدعو الموضوعّية للمعرفة  الحاجة لعّل أو
ضمن مجراها تأخذ حوارّية أدبّياٍت تأسيس الى

الجميع. إليها يتوق رشيدة انسيابيٍة
تعكس التي اليوم  الوسائل أهّم واالنترنيت من
ُترسي الــتــي العقالنية ــات ــحــوارّي ال هــذه  صـــورة 

شاطئ الحقيقة. على المتلّمس للفريق
اإلمام حول مناظرة على سنقف العدد هذا وفي
مختلفة  ثقافّية أطــراف بها تشترك  Aالمهدي

والمشارب. الرؤى

البيت أهل محّب
ــوار من ــح ال ـــأدب ب يــلــتــزم إلـــى الــعــامــلــي ومـــن

الشيعة
قليل عليَّ سيرّد إذا كان الذي أقول: شيء كّل قبل
اخترت وأنا علي، ليرّد مثله عن ِغنى في فأنا األدب
مهّذب شيعي بكّل وأرحّب معه، لي كبداية العاملي

سباب. أو نابية دون ألفاظ يتكّلم أن يستطيع
عدم والكويتي  وسماحة زهــراء أبي من أرجــو
النقاش أريد ال من الصنف الذي ألّنهم كتابة شيء

والتجريح. الكالم في أسلوبكم رؤية بعد معه
هو: طلبي معه، ومن العاملي الزميل

المهدّي والدة عن السند صحيحة لي قّصة اذكر
عندكم

حـــــواريـــــات

ف
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األئمة على  النّص في  الكافي ــات  رواي
ذلك بّين كما مجهولة أو ضعيفة ووالدتهم

المجلسي.
سؤالي:

اإلمام؟ يولد كيف ١ـ
إعجازية والدة تذكر  الكافي  روايـــات
فما عندكم، سندًا صحيحة ليست ولكّنها

إذًا؟ الصحيحة الروايات هي
والدة في عندكم روايــات ثبتت هل ٢ـ 
هي؟ وما العسكري، الحسن ابن المهدي

منكم. الرّد بانتظار صحيحة؟ هي وهل
فيدمغه  الباطل على بالحّق نقذف  (بل

تصفون) مّما ولكم الويل زاهق هو فإذا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العاملي
الرحيم الرحمن اهللا بسم

حّدة من فيه ما على ـ مشاركنا أّن الظاهر
أرى ولذا علميًا، ويناقش يتفّهم أن يريد ـ وشّدة
في حواره ومواصلة منه بالتحّمل أدبيًا ُملَزم أّني
وقتي.. الموضوع من أخذ وأن صفات اهللا تعالى،

الصفة هــذه  بــوجــود ظــّن لــي  يحصل وعندما 
وشكرًا. معك، بالحوار أرّحب فإّني فيك،

البيت أهل محّب
شكرًا، مقبولة منك، وبداية جّيدة.

مشارك!!! لست أنا

البيت أهل محّب أنا
األخ مع  والمناقشة شــيء معك نقاشي ــذا ول

آخر. شيء مشارك
كالمي على رّد أّي منك أسمع لم

هو  فإذا الباطل فيدمغه بالحق على نقذف  (بل
تصفون) مّما الويل ولكم زاهق

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

جميل
إصبر قليًال. ندامة. في العجلة إّن
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الشطري
الرحيم الرحمن اهللا بسم

المحترم أهل البيت محّب اإلخ
والسالم التحية بعد

أشكرك نفسه، يحترم اإلنسان أن غاية األدب
وأتمّنى الــحــوار، في الجديد األسلوب هــذا على 
ويستمع أحسن،  هي بالتي يجادل مّمن نكون  أن
والعناد، العصبّية عن ويبتعد أحسنه، فيّتبع القول
ُننكر جزئية ال قضّية التهويل حول هذا أقول: ما كّل
الخالفة أصل في تناقش أن بك األولى أهمّيتها،
كّل ومــن منك األئــمــةE، وأرجــو على والــنــّص

بعقول غيرهم. ال بعقولهم يفّكروا أن األخوة
عزيز، غير فطلبك طلبَته  الــذي  النّص وأّمــا
بابويه وابــن الكليني  رواه الــذي النّص هــذا إليك 
من وغيرهم المرتضى والسّيد الطوسي والشيخ
اإلمام (بنت عن حكيمة بأسانيد معتبرة المحّدثين
ُيقال جارية لي كانت )) قالت: أّنها (hالجواد
الحسن أخــي (اإلمـــام ابــن لها نــرجــس، فــزارنــي
له: فقلت إليها، النظر يحّد فأقبل (Tالعسكري
ال فقال:  إليك؟  فأرسلها  هويَتها، لعّلك  سّيدي  يا 
أعجبك؟ وما فقلت: منها، أتعّجب لكّني عّمة، يا
عّز اهللا على  كريم ولــد  منها سيخرج :Tقــال
وِقسطًا عــدًال األرض بــه اهللا يمأل  الــذي وجــل،
يا إليك  فأرسلها فقلت: وظلمًا، جــورًا ُملئت كما
قالت: أبي. ذلك في استأذني :Tفقال سّيدي؟
 Tالهادي الحسن أبي منزل وأتيت ثيابي فلبست
حكيمة  يا  وقــال:   Tفبدأني وجلسُت،  فسّلمت 

بنرجس ابعثي
ــــــــى ابـــنـــي إل
ــــي مــحــمــد. أب
فقلت: قالت،
على سّيدي يا
قصدُتك هــذا
أستأذنك أن
ـــــك، ـــــي ذل ف
فــــــقــــــال: يــا
إّن مــبــاركــة،
تـــبـــارك اهللا 
أحــّب وتــعــالــى
في ُيشركك أن
ويجعل األجــر
الخير في لك
ــــًا، ــــب ــــصــــي ن
حكيمة: قالت
ـــث ـــب ــــم أل فــــل
ـــت ـــع رج أن 
ـــــى مــنــزلــي إل

بينه وجمعت ،Tمحمد ألبي ووهبُتها وزّينُتها
مضى ثّم أّيامًا عندي  فأقام منزلي،  في وبينها
فمضى حكيمة: قالت معه، بها ووّجهت والده إلى
مكان   Tمحمد أبــو وجــلــس  Tالــحــســن أبــو 
يومًا نرجس  فجائتني  والــده، أزور وكنت والــده،
خّفك، ناوليني موالتي يا فقالت: ُخّفي، تخلع
أدفــع ال واهللا ومــوالتــي، سّيدتي أنــت بــل فقلت: 
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أخدمك أنا بل لتخدميني، وال خّفي لتخلعيه إليك
فقال:  ذلك  Tمحمد أبو فسمع بصري، على
وقت غروب إلى عنده فجلست خيرًا، اهللا جزاِك
ثيابي ناوليني  وقلت: بالجارية فصحُت الشمس، 
عندنا الليلة بّيتي عمتاه يا :Tفقال ألنصرف،
وجل، عّز  اهللا على  الكريم المولوُد سُيولد  فإّنه
يا مّمن فقلت: موتها، بعد األرض به يحيي الذي
الُحبل؟ أثر من شيئًا  بنرجس  أرى  ولسُت سّيدي
فوثبُت قالت: غيرها،  من ال نرجس من فقال:
من حبل، أثرًا بها أَر فلم لبطن ظهرًا إليها فقلبتها
ثّم  فتبّسم فعلت، بما فأخبرُته  Tإليه فعدت 
لك بها الحبل، وقت الفجر يظهر لي: إذا كان قال
يظهر بها الحبل ولم لم موسى، ألّن مثلها مثل أم
كان فرعون  ألّن والدتها، وقت إلى أحد بها  يعلم
نظير وهذا موسى. طلب في  الحبالى بطون يشّق

.((Tموسى
في أّن واإلنــصــاف للحّق الطالب أّيها واعلم
الحسن  سامراء وأّنه ابن توّلدهA في خصوص
الخاّصة،  منكر من طرف يوجد ال Tالعسكري
في بوالدته المعترفين فإن العاّمة، طرف من وأّما
وخمسين خمس سنة نرجس في من رأى من سّر
كثير الموثوقين المعروفين من غيبته بل ومائتين،
بعضًا نذكر ونحن عددهم، ُيحصى يكاد ال بحيث

منهم:
ابن طلحة بن محّمد الدين كمال سالم أبو ١ـ
الثاني الباب كتابه في النصيبي، القرشي محمد

.Fمحمد القاسم أبي في عشر
الكنجي يــوســف بــن محمد اهللا عبد أبــو ٢ـ 

المالكي الصّباغ  ابن عنه  ُيعّبر  الــذي الشافعي،
ووّثقه باإلمام الحافظ، المهّمة الفصول كتابه في

كفاية الطالب. في كتابه من العلماء، جمٌع
المالكي الصّباغ ابن محمد بن علي الدين نور ٣ـ

كتابه الفصول المهّمة. في
اهللا عبد بن يوسف بن قزغلي الدين شمس ٤ـ

األّمة. خواّص في كتابه تذكرة الحنفي البغدادي
في العربي بن الدين محيي  األكبر الشيخ ٥ـ

الفتوحات. وثلثمائة من السادس والستين الباب
علي أحمد بن بن الوهاب عبد الشيخ العارف ٦ـ

باليواقيت. المسّمى كتابه في الشعراني
الدين الرحمن بن قوام الدين بن عبد نور ٧ـ

النبّوة. شواهد في الحنفي الجامي الدشتي
فصل كتابه فــي بــارســا الخواجة  الحافظ ٨ـ 

الحنفية. من أعيان علماء وهو الخطاب،
في الــفــوارس أبــي ابــن الفتح أبــو الحافظ  ٩ـ 

المعروف. أربعينه
غياث بن اهللا عطاء الدين جمال السيد ١١ـ
المحّدث الرحمن عبد السيد بن اهللا فضل الدين

المعروف صاحب كتاب روضة األحباب.
في مسلسالته. البالذري الطوسي الحافظ ١٢ـ
المعروف الدين شمس ابن الدين شهاب ١٣ـ

السعداء. الموسوم بهداية في كتابه العلماء بملك
الموّدة. ينابيع في القندوزي ١٤ـ

المتقّدمة الرواية بعضهم وذكر كثير، وغيرهم
بطرق أخرى. Tالجواد بنت اإلمام حكيمة عن

اهللا هدانا اإلجابة شافية، هذا تكون أن أرجو
Vالرشاد إلى ُسبل وإّياكم



علمائنا حكايات
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عــــن نقــــًال ،Jقــــال العالمــــة النــــوري
القزويني ابن السيد مهدي محمد السيد
قال: مقامه اهللا الوالــــد أعلــــى المذكــــور: وحّدثنــــي
ألجل مديــــدة مــــّدة الجزيرة الــــى الزمــــت الخــــروج

إلى مذهب زبيد بني عشــــائر إرشاد
أهل رأي على كّلهم وكانوا الحّق،

هداية وببركــــة التســــّنن،
وارشــــاده Jالوالــــد
مذهــــب إلــــى  رجعــــوا 
عليه كمــــا هم اإلمامية
اآلن، وهــــم عــــدد كثير
عشــــرة علــــى يزيــــدون 
فــــي وكان آالف نفــــس،

معروف مــــزار الجزيــــرة
الكاظم بقبــــر الحمــــزة بــــن

لــــه النــــاس ويذكــــرون يــــزوره 
قريــــة تحتوي وحوله كرامــــات كثيــــرة،

مائة دار تقريبًا. على
وال عليه وأمّر الجزيرة اســــتطرق فكنت :Jقال
مقبور بن الكاظم الحمــــزة أّن عندي صّح أزوره لمــــا

مرة فخرجت العظيم الحســــني، عبد فــــي الّري مع
القرية، تلــــك أهل عند ضيفــــًا ونزلت علــــى عادتــــي
وقلت فأبيت المذكور المرقــــد أن ازور مني فتوّقعــــوا
المذكور المــــزار أعرف، وكان ال مــــن لهــــم: ال أزور
إلعراضــــي عنه، ثّم فيه النــــاس قلّــــت رغبة
تلــــك الليلة وبّت عندهم ركبت مــــن
بعض عند المزيديــــة في قرية
كان وقــــت ســــاداتها، فلّمــــا
لنافلة جلســــت الســــحر
للصالة، وتهّيأت الليل
النافلة صّليــــت فلّمــــا
طلوع ارتقــــب بقيــــت 
علــــى وأنــــا الفجــــر، 
إذ دخل هيئــــة التعقيــــب،
بالصالح اعرفه ســــّيد علّي
تلك القرية، سادة والتقوى، من

فسّلم وجلس.
قرية أهــــل تضّيفت باألمــــس ثــــّم قال: يــــا موالنا
قلت: ولم ذلك؟ قال: نعم. قلت: وما زرته؟ الحمزة
الكاظم بــــن والحمزة أعــــرف، ال مــــن ألّنــــي ال أزور

على  الحجةA يـــدّل اإلمـــام
العلوي الحمزة قبر

ق



١١١

له، أصل ال مشــــهور ُرّب فقــــال: مدفــــون بالــــّري،
اشتهر وإن الكاظم موسى بن الحمزة قبر هذا ليس
القاســــم بن حمزة أبي يعلى قبر هو بل أّنه كذلك،
الحديث، وأهل االجازة علماء أحد العباسي العلوي
عليه واثنــــوا كتبهم، فــــي الرجال وقــــد ذكره أهــــل

والورع. بالعلم
السادة، من عوام السّيد نفســــي: هذا فقلت في
والحديث، الرجــــال على االطــــالع أهل وليــــس من
قمت ثّم العلماء، الكالم عن بعض هذا أخذ فلعلّــــه
وخرج الســــيد ذلك فقــــام الفجر، ألرتقــــب طلــــوع
قد الفجر ألّن وُأغفلــــت أن أســــأله عّمن أخــــذ هــــذا
جلســــت صّليت طلــــع، وتشــــاغلت بالصــــالة، فلّما
من جملة الشــــمس، وكان معي للتعقيب حّتى طلعت
ذكر، كما الحــــال وإذا فيها فنظرت كتب الرجــــال
جملتهم وفــــي علّي مســــّلمين القرية فجاءنــــي أهــــل
وأخبرتني الفجر قبل جئتني فقلت: ذلك الســــيد،
القاســــم بن حمزة يعلى أّنه أبــــو عــــن قبر الحمــــزة
فقال: أخذته؟ وعّمــــن هذا لك أيــــن العلــــوي، فمن
هذه قبــــل وال رأيتك الفجــــر قبــــل واهللاِ مــــا جئتــــك
_ القرية خارج ليلة امس بائتًا كنت ولقد الساعة،
هذا بقدومك فجئنا في وســــمعنا _ سّماه في مكان

لك. زائرين اليوم
الرجوع إلى اآلن ألزمنــــي القريــــة: فقلت ألهــــل
الشــــخص الذي أّن في أشــــّك زيارة الحمزة فإّني ال
وجميع أنا فركبت قال: .Aاألم صاحب رأيته هو
ظهر الوقت ذلــــك ومن أهــــل تلك القريــــة لزيارته،
بحيث ُتشــــّد صار تاّمًا على وجٍه هــــذا المزار ظهورًا



وقـــفـــة
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شيء في اللغة: الَعالمة
الفلـــوات فـــي ُينصـــب 

الضاّلة(١)  به تهتدي
األمارة(٢) والَعالمة:

 Eالهدى أئّمـــة وردت عن وقـــد
عالمات في الروايـــات من طائفة
على كاشفة أضواًء ُتلقي الظهور،
ســـتواكب التـــي مجمـــل الظـــروف
المنتظر الذي المنقذ عملية ظهور
بلهفة، المؤمنـــون ظهوره يترّقـــب
خالقهـــم الحكيم إلى ويضرعـــون
وتقريب فرجه تعجيل في الرؤوف
الســـفير ألّنهم يرقبون فيه أّيامه،
ليمّثـــل الســـماء اّدخرتـــه الـــذي 
من ربوع البســـيطة، فـــي إرادتها
من المؤمنين رقاب إخراجه خالل
وإدخاله الطواغيت، نير عبوديـــة

األحد. الواحد عبادة عّز ساحة إلى الميعاد إّياهم المهـــدّي المنتظرA مـــن أمر دام ومـــا

الظهور عالمات من
Ñv^Èÿ^ Ñgƒ ‚Îåwj fiÎ‰^àfd

ا
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نفســـه، وهو على وتعالى تبارك اهللا الـــذي قطعـــه
يتعّرف أن بـــّد ُيخلـــف الميعاد(٣)، فال ـ ال ـ تعالـــى
مثل كان ولّما ظهـــوره، عالمات على المنتظـــرون
بغتة(٤)، إّال تأتـــي ال الســـاعة المنتظرA، مثل
القلوب قســـوة من يحذروا أن المؤمنين على وكان
ـ ـ(٥)، وأن يكونـــوا الغيبـــة ـ أمـــد مـــن طـــول األمـــد
الذين ومن لظهوره، المنتظرين من ـ وباســـتمرار

الظافرة. مسيرته مواكبة لشرف أنفسهم أعّدوا
من ولد وأّنه اليابس، الوادي من يخـــرج أّنه وروي
يتزامن خروجه أّن وروي ســـفيان(٦)؛ أبي بن عتبـــة
واليماني(٧)؛ الخراساني خروج مع واحدة سنة في
يوقع  الســـفياني الصادقT أّن اإلمام عن وروي
َحْمل قدر يملك وأّنـــه الكوفة، في مقتلًة بالشـــيعة

جمل(٨). حمل أو امرأة
يســـتبقان إلى والخراســـاني وجـــاء أّن الســـفياني
يبعث السفياني أّن وجاء رهان(٩)؛ كفرســـي الكوفة
الجيش بهذا المهدّي، فُيخســـف طلب في جيشـــًا

المدينة(١٠). بيداء في

الحتمّية: الظهور عالمات من

السفياني خروج ١ـ
واإلمـــام الباقـــر اإلمـــام عـــن  الروايـــة وردت 
المحتوم  من الســـفياني خروج الجوادh  بـــأن

منه(١١). ال بّد الذي
اليماني ظهور ٢ـ

لظهور العالمـــات الحتمّية أحد هو اليماني ظهـــور
ذلك على التأكيد ورد اإلمام المهديA، وقـــد
بأّنه وقالوا ،hوالصـــادق الباقر اإلمامين من
ألّنه من رايـــة اليماني، أهـــدى الرايات ليس فـــي

.(١٢)Aالمهدي إلى يدعو
الصيحة ٣ـ

الصيحة  أّن على الهدىE التأكيد أئمة عن ورد
الفتاة ُيســـمع الســـماء يأتي من هـــي النداء الـــذي
وأّن والمغرب، المشـــرق أهل وُيســـمع فـــي ِخدرها
ســـماع عنـــد ســـتخضع تعالـــى اهللا أعنـــاق أعـــداء
الصيحة أّن الروايات بعـــض الصيحة(١٣)، وأّكدت
باسم يناديهم الخلق، هذا جبرئيل إلى صيحة هي



وقـــفـــة
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نالته  فأجاب الصوت بذلك اعتبر القائمA فمن
وجل(١٤). عّز اهللا رحمة
البيداء في الخسف ٤ـ

من المنّورة) المدينـــة البيداء (بيداء في الخســـف
من  الهـــداةE بأّنه األئمـــة أّكد المحتـــوم الـــذي
اإلمام خـــروج تكـــون بين يدي أمر التي العالمـــات

أّن حقيقة على المنتظرA، وأّكـــدوا
بنظـــام الخرز أشـــبه عالمـــات الظهور

بعضًا(١٥). بعضه يتبع
الخســـف يكون أّن من الروايات ويظهـــر
لغزو يتحـــّرك الـــذي بجيش الســـفياني
فيأمر ـ مدينة الرســـولFـ المدينـــة
وهو قول فتأخذهم، األرض تعالـــى اهللا
َفال َفِزُعوا ِإْذ َتـــرى Uَوَلْو وجـــل عّز اهللا

.(١٧)b(١٦)َقِريٍب َمكاٍن ِمْن َوُأِخُذوا َفْوَت
والطاعون السيف ٥ـ

واإلمـــام المؤمنيـــن أميـــر  عـــن  ُروَي 
يدي  الصـــادقh أّنـــه ســـيكون بيـــن
ـ  أبيض القائـــمA موٌت أحمر ومـــوت
والطاعون األحمر الطاعون رواية: وفي
والطاعـــون الســـيف وهمـــا ـ  األبيـــض 

التوالي(١٨). على الجارف
الحتمّية العالمـــات بأهـــّم هذا مجمـــل
وهناك ،Aالمهـــدي اإلمـــام لظهور
الظهور ذلـــك ســـتواكب عالمات أخرى

منها: المبارك،
الدجال، مريـــمT، خـــروج ابن نزول عيســـى
مغربها، من الشـــمس طلوع خروج داّبـــة األرض،

Vالدخان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(علم). ٣٧٣ :٩ لسان العرب ١ـ

(علم). ١٢٣ :٦ البحرين مجمع ٢ـ



١١٥

الغيبة  الجعفـــري، اإلمـــام الباقرT أبي هاشـــم كالم ٣ـ أنظـــر

٣٠١/ح٤. للنعماني:

أخبار  عيون الخزاعي، دعبل الرضاT مع كالم اإلمام أنظر ٤ـ

٢٥٦/ح٣٥. :٢ الرضا

تعالى Uوال اإلمـــام الصادقT في تفســـير قولـــه كالم ٥ـ أنظـــر

فقســـت فطال عليهم األمد َقْبـــُل من تكونـــوا كالذيـــن ُأتوا الكتـــاب

،٢٤ للنعماني: الغيبة الغيبة)، (أمد األمد :Tقال ،bقلوُبهم

المقّدمة.

.٢٧٠ الغيبة للطوسي: ١٣؛ ح ٢٥٥ ـ ٢٥٦/ للنعماني: الغيبة ٦ـ

.٢٧١ الغيبة للطوسي: ٧ـ

.٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٢ ،٢٧٢ الغيبة للطوسي: ٨ـ

.٢٥٩ الغيبة للطوسي: ٩ـ

٢٨٠/ ح٦٧. للنعماني: الغيبة ١٠ـ

:٥٢ األنوار ح١٠، بحـــار و ٣٠١/ح٤ للنعمانـــي: الغيبـــة ١١ـ أنظـــر:

.٢٤٩

.٣٧٥ :٢ للمفيد اإلرشاد ٢٥٣/ح١٣، للنعماني: الغيبة أنظر: ١٢ـ

١١٠، تفســـير للطوســـي: ٣١٠، الغيبة الكافي: روضـــة ١٣ـ أنظـــر:

.١٨٤ :٤ البيان: مجمع

٢٥٣/ح١٣. للنعماني: الغيبة أنظر: ١٤ـ

٢٦٢/ ح٢١. ٢٥٧/ ح١٥، للنعماني: الغيبة أنظر: ١٥ـ

.٥١ سبأ: سورة ١٦ـ

٣٠٤/ ح١٤. للنعماني: الغيبة ،٥٦ تفسير العياشي٢: ١٧ـ

٢٨٩/ ح٦. للنعماني: الغيبة ،٢٦٧ الغيبة للطوسي: ١٨ـ
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بعض بــهــا حــظــي الــتــي ــاءات ــق ــل تــعــدُّ ال
الــحــجــةAإحــدى ــاإلمــام ب المؤمنين 

الغيبة الكبرى. خصوصيات فترة
ومتابعته  األحــــداث لــواقــع  Aاإلمــــام فمعايشة
اإلمامA الدائم  حضور األمور تكشُف عن لدقائق
األحــداث لمجريات ومراقبته األّمــة، أوســاط في 
خفية بطرٍق العالم لهذا اإلمــام إدارة على دليل
أحد  إنقاذ في مثال Aاإلمــام فتدّخل خاصة،
الشريف اهتمامه على  دليل الــهــالك  مــن شيعته 
هذا في وحمايتهم. وحفظهم وشيعته أتباعه برعاية
بها حظي التي التشّرفات،  بعض سنقتطُف  الباب
حضوره خاللها من لنتلمس ،Aباإلمام البعض

شيعته ومريديه. أوساط ومعايشته في

األول اللقاء
ذكره في المتقّدم ـ الحسيني محمد السيد نقل 
كتاب عن ـ بكفاية المهتدي الذي سّماه كتاب األربعين
المرعشي، الطبري العلوي حمزة بن للحسن الغيبة
الكتاب، ذلك من والثالثون السادس الحديث وهو
خرجت صالح من أصحابنا، قال: حدثنا رجل قال:
الحرام، وكانت اهللا بيت إلى حّجًا السنين من سنة
عن فانقطعت  السموم، كثيرة الحّر شديدة سنة 

حتى العطش علّي فغلب الطريق، وضللت القافلة
صهيًال فسمعت الــمــوت، على وأشــرفــت سقطت 
الرائحة حسِن الوجه حسِن بشاب فإذا عينّي ففتحت
الثلج من ماء أبرد فسقاني داّبة شهباء، على راكب

الهالك. من ونّجاني العسل من وأحلى
أنت؟ من سيدي يا فقلت:

في اهللا وبقّية عباده،  على اهللا حّجة أنا قال: 
وعدًال كما ملئت ِقسطًا األرض أمأل الذي أنا أرضه،
محمد بن علي بن الحسن ابــن أنــا وظلمًا، َجــورًا
بن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن علي بن

عليهم السالم. طالب أبي بن علي الحسين بن
قال: ثّم عينيك، فخفضتهما، اخفض قال: ثم
القافلة، قّدام في فرأيت نفسي ففتحتهما افتحهما،

عليه.(١) اهللا صلوات نظري عن ثّم غاب
عبد بن علي بن حمزة بن الحسن أّن يخفى وال
بن علي بن  الحسين بن الحسن بن بن محمد اهللا
طائفة فقهاء أجّالء من هو السالم عليهما طالب أبي

الرابعة. المائة علماء ومن الشيعة
العلماء معالم  كتاب في آشوب شهر ابن  وذكر

الغيبة(٢). كتاب تصانيفه جملة من
عارفًا أديبًا فاضًال كان الطوسي: الشيخ وقال

الخ(٣). ... المحاسن كثير ورعًا زاهدًا فقيهًا

النــــــــــــور لقــــاء
ت
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اللقاء الثاني
المّتقي والسيد المبرور الصفي الصالح نقل

قال: اإلصفهاني، النائيني حسين محمد ميرزا
مشّرفه على الرضوي  المقّدس المشهد  وردت
وكنت مّدة، فيه وأقمت للزيارة، والسالم الصالة
أسعارها، النعمة ورخص مع وفور وضيق ضنك في
يكن عندي لم الزائرين سائر مع الرجوع ولّما أردت
لقوت قرص حّتى اليوم ذلك صباح الزاد من شيء
زوال إلــى  يومي وبقيت عنهم، فتخّلفت يومي،
الصالة فرأيت فرض وأّديت فزرت موالي الشمس،
قريب، عن الرفقة تتيّسر لي ال ألحق بهم لم لو أّني

البرد. من ومّت الشتاء أدركني بقيت وإن
ماللة الخاطر، مع المطّهر الحرم من فخرجت
فإن أثرهم، على أمشي نفسي: في وقلت وشكوت

بهم. وإّال لحقت استرحت، مّت جوعًا
عن الطريق، وسألت الشريف من البلد فخرجت
صادفت ومــا الشمس غربت حّتى أمشي وصــرت
ببادية وأنا الطريق،  أخطأت أّني فعلمت  أحــدًا،
من أشرفت الحنظل، وقد سوى ُيرى فيها ال مهولة
حنظلة أكسر الهالك، فصرت على الجوع والعطش
كسرت حّتى من بينها بحبحب(٤)، حنظلة لعّلي أظفر
الماء وطلبت أظفر بها، خمسمائة، فلم من نحوًا
فأيقنت منهما، ويئست ـ الليل جّنني حّتى والكأل

حالي. على واستسلمت للموت، وبكيت الفناء
في فوجت فصعدته مرتفع،  مكان  لي فتراَءى
عّز اهللا وشــكــرت فتعّجبت الــمــاء مــن عينًا أعــاله 
وضوء أتوّضأ نفسي: وقلت في الماء وشربت وجل،
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مشغول وأنــا  الموت  بي  ينزل لئّال  وأصّلي الصالة
فبادرت إليها. الذّمة بها،

الليل أظــلــم اآلخـــرة الــعــشــاء مــن فــرغــت  فلّما 
وكنت وغيرها، السباع أصوات من البيداء وامتألت
أعين وأرى والذئب، صوت األسد بينها أعرف من
إّال أّني وحشتي فزادت السراج، كأّنها تتوّقد بعضها
التعب، لكثرة للموت، فأدركني النوم مستسلمًا كنت
بنور انخمدت، والدنيا قد واألصوات إّال وما أفقت

الضعف. غاية في وأنا أضاءت، قد القمر
علّي، مقبًال فــارســًا  فــرأيــت

إّن نــفــســي:  فــي فقلت 
ــــارس ــــف هــــــذا ال

يقتلني، سوف
ــــــــــــه ألّن

يــريــد

لذلك فيقتلني، فيغضب عندي شيئًا فال يجد متاعي
جراحة. تصيبني منه من أن أقل وال

علي، فرددتT وطابت  سّلم إلّي فلّما وصل
نفسي. منه

فقال: مالك؟
فأومأت إليه بضعفي.

منها؟ تأكل ال لم بّطيخات، ثالث عندك فقال:
هو الحبحب الذي حّتى يئست عن كنت بحثت ولئن

البطيخ. عن فضًال كالبطيخ حنظل
ودعني بي تستهزئ فقلت: ال

حالي. على
فقال لي:
إلى انظر 
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ورائك.
ثــالث عليها بــطــيــخ ــت شــجــرة ــرأي ف فــنــظــرت 

كبار. بطيخات
اثنتين، معك وُخذ بواحدة، جوعك سّد فقال:
عليه، وُكل فامش المستقيم الصراط وعليك بهذا
عند اآلخــر والنصف النهار، أّول بطيخة نصف
غربت فإذا تنفعك، فإّنها بطيخة واحفظ الزوال،
إلى أهُلها يوصلك سوداء خيمة إلى تصل الشمس

بصري. القافلة، وغاب عن
منها واحدة فكسرت البطيخات تلك إلى فقمت
أكلُت ما كأّني واللطافة  الحالوة غاية في فرأيتها
ولزمت االثنتين،  معي وأخـــذت فأكلتها مثلها،
ومضى وجعلت أمشي حّتى طلعت الشمس، الطريق
منهما واحدة فكسرت ساعة، مقدار طلوعها على
فأكلت الشمس، زوال إلــى وســرت نصفها وأكلت

الطريق. وأخذت اآلخر النصف
ورآني الخيمة، تلك لي بدت الغروب قرب فلّما
بي وذهبوا وشّدة بعنف وأخذوني إلّي فبادروا أهلها
ال وكنت جاسوس، بأّني توّهموا كأّنهم الخيمة إلى
إّال يعرفون  ال العربية وهم باللغة إّال  التكّلم  أعرف
أحد، يسمعني لم صحت وكّلما الفارسية، باللغة

كبيرهم. إلى بي جاؤوا حّتى
جئت؟ تصدقني أين وغضب: من لي بشّدة فقال

قتلُتك. وإّال
اليوم خرجت حالي وأّني حيلة شرح بكّل فأفهمته

الطريق. وضّيعت المقدس المشهد من الماضي
هذا مــن يعبر ال ــكــّذاب ال السيد  أّيــهــا فــقــال: 
أكلته أو  تلف إّال متنّفس تــّدعــيــه الـــذي  الــطــريــق 

المسافة تلك على قــدرَت  كيف إّنــك ثــّم السباع،
المكان هذا  ومن تذكره، الذي الزمن البعيدة في
أصِدقني أّيام؟ ثالثة مسيرة المقّدس المشهد إلى

في وجهي. سيفه وشهر وإّال قتلتك،
تحت عبائتي. من له البطيخة فبدت

فقال: ما هذا؟
قّصته. عليه فقصصت

فقالالحاضرون:ليسفيهذهالصحراءبّطيخ،
أبدًا، مثلها رأينا ما التي البطيخة هذه خصوصًا
بلغتهم، بينهم فيما وتكّلموا أنفسهم، إلى فرجعوا
من معجزة وأّن هذه مقالتي، علموا صدق وكأّنهم

والسالم. والثناء التحية آالف اإلمام عليه
مجلسهم، في وقّبلوا يدي وصّدروني علّي فأقبلوا
به، تبّركًا لباسي وأخذوا اإلكرام، غاية وأكرموني
يومين وأضافوني  فاخرة، جديدة ألبسة وكسوني 

وليلتين.
توامين، عشرة أعطوني الثالث اليوم كان فلّما

Vأدركت القافلة حّتى منهم ثالثة معي ووّجهوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثالثون، ص١٤٠ ـ  السادس الحديث المهتدي: كفاية راجع ١ـ

.٦٥ ص (كشف الحق): أربعين الخاتون آبادي ـ وفي المخطوط

٣٦، تحت رقم (٢١٥). ص آشوب): شهر (ابن العلماء معالم ٢ـ

٥٢، تحت رقم (١٨٤). ص الطوسي): (الشيخ الفهرست ٣ـ

الرقي، العراق: أهل تسميه الذي الشامي البطيخ الحبحب: ٤ـ

المحيط): (القاموس آبادي الفيروز قاله الهندي، والفرس:

.٥١ ج١،ص
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فلنحفظ جميعًا
Ï›ÿ_¡ÿ^=àÎ‹˚^ Ñgƒ ‚åv Wàƒ_êÿ^

ÔÿË_w‹Ë ÓÉÈ|||ê‡˚ =̂ÁÜ‰ ¬ÎÕwkÿ fi|||Âÿ_Õù` ÓÑƒ_|||å›f Ú^äƒ˚^ Ú_|||f˝ =̂Ï|||ìÈ‡
K„_Ãà�ÿ^ _‰á_kÄÍ Ô—Íà�f _‰ÑÍÉàj

األمان دنيا لتنشر الزمان      أِطّل إمام عليك سالم

ساد الظلم البالد      بها فهذي

الظالم دياجي الفيافي وعّم

العبير نشمُّ لقاك في متى البشير         ابن يا لمجدك سالم

كبدر منير فينا لتزهر السنا    منك نرقب وحّتى َم

وجور بظلم الدهور     تمّر

اإلمام ابن يا العهد على ونحن

مسمع الخافقين على يدّوي الحسين  يا ابن الصوُت متى يهتُف

كاللجين غرٌة له إمامًا بأرواِحكم         انصروه هلّموا

الذمار ليحمى سار       الحّق إلى

دين السالم في األرض وينشر
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كالخيال نعمًة وتغمرنا الجمال       ثوب األرض تكتسي متى

بالعفو رّب الجالل بالهنا         ويغدُق ويصفو لنا شربنا

الهداة الحياة        بدنيا وتحلو

نظام بأحلى البرايا وتمضي
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١٢٢

Wà¡k·›ÿ^ ÑÛ_—ÿ^
(اعرف  سلسلة وضمن  Aالمهدي اإلمــام في التخصصية الــدراســات مركز عن 

القبانجي. صدر الدين السيد المجاهد للعالمة المنتظر القائد كتاب صدر إمامك)
يصاغ أن ينبغي قضية أهم تعتبر التي المنتظر القائد لرؤية صياغة عن عبارة والكتاب

المقدمة. في جاء كما اإلسالمي العمل مجال في فعالية أكثر صياغة تصورنا لها
التدخل طبيعة الثاني والفصل الدين هذا طبيعة وهي عدة فصول يتضمن الكتاب
وفي الصراع نهاية الرابع والفصل االسالمي التشريع طبيعة الثالث والفصل اإللهي
عصر في مسؤوليتنا السادس والفصل المنتظر للقائد الذاتي العطاء الخامس: الفصل

الغيبة.
الرقعي. الحجم ومن صفحة ١٤٤ من يتألف الكتاب

WáÈÂ¡ÿ^ fiÛ˙ƒ Ê—Ã
كتاب السند محمد الشيخ لسماحة  صدر الظهور) عصر  (شخصيات سلسلة وضمن
ورد من ما لبعض وتحليل الظهور عالئم لفقه موجزة دراسة وهي عالئم الظهور فقه

وغير حتمية. عالمات حتمية
في قــراءة ثم أدلــة أربعة وهي الخاصة النيابة انقطاع ألدلــة دراســة ضمن  الكتاب 

صالح. بن الزكية وشعيب النفس عالمتي في ووقفة والحسني اليماني شخصيات
الرقعي. وبالحجم صفحة ٧٢ من يتألف الكتاب

WAà¡k·›ÿ^ ÌÑÂ›ÿ^Ë ÉÈƒÈ›ÿ^ yÎå›ÿ^
المنتظر) الموعود والمهدي (المسيح بعنوان كتاب بيروت المؤرخ العربي دار عن صدر
قراءتها المسيح وكيفية لروايات التاريخي للسير دراسة وهو محمد عمرو. يوسف للشيخ
بشكل   Aالمهدي ظهور  لعالمات دراسة ثم والمسلمين والنصارى اليهود قبل من

واستداللي. تحليلي
من الحجم الوزيري. صفحة ٢٣٦ يقع الكتاب في

W‚Î›Ÿå›ÿ^Ë Ô—f_åÿ^ fi‹˘^ hk‘ ÏÃ AÌÑÂ›ÿ^=fl_‹ˇ^
السابقة  االمــم كتب في  Aالمهدي (االمــام كتاب صــدر االسالمية ــدار ال عن 

حكيمي. محمد رضا والمسلمين) للشيخ
كتب  تعرضته وما السابقة الديانات كتب من  Aالمهدي لإلمام دراســة وهي

لليوم الموعود. وعالمات اإلمام بشائر من المسلمين
الوزيري الحجم من صفحة ٣٥٧ في يقع الكتاب

Aالمهدي حول إصدارات






