








اإلفتتاحية

المعرفة الثقافي ومتطلبـــات الرشـــد مفهـــوم في يعني االغتـــراب.. مـــاذا
الناضجة؟

الثقافي البديل هل هو لها.. فعل ردة هـــو افراز لعولمة الفكر والثقافة، أم هـــل هو
أخرى؟ انسانية أم محنة الفكرية للعولمة

االرتضاع حالة هي فقل: أو التقوقع أو حالة االنكماش ما يبدو أن االغتراب هو على
فإن الحواجز، االنفتاح وكســـر هي حالـــة وإذا كانت العولمـــة مـــن ثقافـــات اآلخـــر،
تنمو الحية أن يســـمح للثقافـــة ال الذي الفكري الموت حاالت من حالـــة هو االغتـــراب

األجواء الموبوءة.. هذه في وتترعرع
لظروف الوليدة األصل بالثقافـــة ثقافة اســـتمزجوا ـ اهللا هداهم ـ بعـــض مثقفينـــا
لهم فما الوطن أرض فوق من واجتثـــوا أصولهم أنهم ُقطعوا من المهجر واستشـــعروا
دواعي النظر عن بغـــض ـ الجميع على نوافذهـــا العولمة تفتح كانـــت مـــن قرار.. وإذا
األســـاس هذا لها، وعلى مميت األخرى للثقافات االغتراب خانٌق فإن ـ االنفتاح هـــذا
مفاهيمها من تستوحي هذه الرسالة القاتل.. االغتراب من (أرحم) العولمة لعلها فإن
الُفتات على العيش بطموحات مثقلة الروح وتبقى الجسد يهاجر حين االغتراب مهجر
حتى تجد ال تهميشـــات إلى وُتحال األم ثقافة متبنيات ُتلغى كل ومنـــه الثقافـــي لآلخر
المهدوية القضية الرشـــيد.. فكرنا على معالم غبطونا الذين أولئك بين من لها مكانًا
ووجدانهم، وأحاسيســـهم بثقافاتهم المغتربون هؤالء يقدمهـــا التي احدى الخســـائر
فقط، األوربية الجليدية القمـــم على الجلوس هو باالغتـــراب نقصد وقـــد يتخيل أننا
عطاءات كل مغتربًا عن بلـــده في المثقف يعيش أن ـ االغتراب وأخطر ـ بـــل االغتـــراب
في هائمًا ويعيش الثابتـــة أصولها من روحه ليقتطـــع الفكرية وأصوله وطنـــه الثقافيـــة
للثقافة لقراءاتهم الخارج مثقفي مثقفو الداخل قبل قدمه الذي ما وإال الريح.. مهـــب
وهذه والمشاركة، البحث مسؤولية من والتهميش واالنهزام التضبيب سوى المهدوية

االنتظار.. وثقافة وطن المهدي بل الضياع في االغتراب، حاالت أعتى

أم االغتراب.. داء ثقافٍة

مثقف؟؟ هزيمة

ا

علي الحلو السيد محمد
التحرير رئيس
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يحملون العظـــام مراجعنا مـــا فتئ
في يساهم ما كل متوخين أمتهم هموم
الفكري المسار اإلسالمية وتصحيح الثقافة رفد
حاضرهـــم وتطلعـــات ينســـجم للمســـلمين بمـــا
شـــأنها المهدوية للثقافة كان ولما ومســـتقبلهم،
على مراجعنا حـــرص اإلســـالمية فـــي العقيـــدة
لهذه الواضحـــة الرؤيـــة تعزيـــز المســـاهمة فـــي
هذا اســـتداللية في بحوث من قدموه بما العقيدة

الشأن.
الســـيد العظمى ما حققه آية اهللا أيدينا وبين
إمامة على النص إثبات في الحكيم سعيد محمد

الحسن¨.(١) ابن عشر الحجة الثاني اإلمام
المهدي الحســـن بن الحجة المنتظر اإلمـــام
آبائـــه  وعلـــى الزمـــان¨ وصلـــى عليـــه صاحـــب

تسليمًا كثيرًا. وسلم الطيبين الطاهرين،
على  آبائـــهK فالدليـــل إمامة وبعـــد ثبـــوت
كحديث ،Kعنهـــم الواردة النصـــوص إمامته
اإلمـــام الصادقQ الوارد  عن عمر بن المفضـــل

جعفر بـــن موســـى فـــي نصـــوص إمامـــة اإلمـــام
بنســـبه، التصريـــح  والمتضمـــن  ،Qالكاظـــم
اإلمام عـــن الشـــاعر الخزاعـــي وحديـــث دعبـــل
محمد  اإلمام إمامة نصوص في الوارد Qالرضا
 Qالجواد اإلمام عن الصقر وحديث ،Qالجواد
علي اإلمـــام إمامـــة جـــده الـــوارد فـــي نصـــوص
هاشـــم عبد العظيم وأبي الهاديQ، وأحاديث
،Qالهادي علي اإلمـــام عن والصقر الجعفـــري
الحســـن أبيه اإلمام نصـــوص إمامة في الـــواردة

ذلك.. إلى ويضاف .Qالعسكري
عـــن اإلمام صفية أبـــي بـــن ١ـ حديـــث ثابـــت
الحســـينQ قال: يظهر  <إن الباقـــرQ، وفيه:
يا له: مـــن الظالمين. فقيل فينتقم قائمنا، اهللا
الســـابع من قال: قائمكم؟ من اهللا، ابن رســـول
الحســـن بن الحجة وهو علي. بن محمد ولد ابني
جعفر بن موســـى بن علي بن محمد بن علي بـــن
مدة يغيب الـــذي وهو ابنـــي. بـــن محمد بـــن علي
وعدًال، قسطًا األرض ويمأل يظهر، ثم طويلة،

إمامة النصوص على
المنتظر¨ الحسن بن الحجة

العظمى آية اهللا سماحة
السيد محمد سعيد الحكيم
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يخرجني  لم الذي هللا الحمد يقول: Qالعسكري علي محمد الحسن بن أبا <سمعت
وُخُلقًا...> َخْلقًا Nبرسول اهللا الناس أراني الخلف من بعدي، أشبه حتى من الدنيا

أقّر  كمن لولدي اهللاN المنكر رسول بعد باألئمة إن المقر أما
لولدي إن أما ...Nاهللا رسول ثم أنكر نبوة اهللا ورسله، بجميع أنبياء

وجل عز اهللا عصمه من إال الناس، فيها يرتاب غيبة

ملئت جورًا وظلمًا>.(٢) كما
عن األشـــعري إســـحاق بن ٢ـ حديـــث أحمـــد
له: <فقلت وفيه: ،Qالعســـكري الحسن اإلمام
والخليفة بعدك؟ فمن اإلمام اهللا، ابن رســـول يا
وعلى  خرج فدخل البيت، ثم فنهضQ مســـرعًا
من ليلـــة البدر، القمر وجهـــه كأن عاتقـــه غالم
إسحاق، بن أحمد سنين، فقال: يا الثالث أبناء
ما حججه وعلى وجل اهللا عـــز على لـــوال كرامتك
 Nاهللا رسول سمي إنه هذا. ابني عليك عرضت
كما قســـطًا وعدًال، األرض يمـــأل الذي وكنيـــه،
مـــوالي فهل يا له: فقلـــت وظلمـــًا... ملئـــت جورًا
 Qالغالم فنطق قلبي؟ إليها عالمة يطمئـــن من
في اهللا بقيـــة أنا فقـــال: فصيح، بلســـان عربـــي
أثرًا تطلب من أعدائه، فـــال والمنتقم أرضـــه،

بن إسحاق...>.(٣) يا أحمد عين بعد
محمد أبا <ســـمعت قال: اآلخـــر، ٣ـ حديثـــه
هللا  الحمد يقول: Qالعســـكري علي بن الحســـن
الخلف أراني حتى الدنيـــا من يخرجني لم الـــذي
برســـول اهللاN َخْلقًا  الناس مـــن بعدي، أشـــبه

وُخُلقًا...>.(٤)
قال:  بـــالل، بن علي بـــن محمد ٤ ـ حديـــث
بســـنتين مضيه قبل محمد أبـــي من <خـــرج إلـــّي
قبل من إلّي ثم خرج من بعده، بالخلف يخبرني

بعده>.(٥) من أيام يخبرني بالخلف بثالثة مضيه
أبو  <أراني قال: األهوازي، عمرو ٥ ـ حديـــث

بعدي>.(٦) من وقال: هذا صاحبكم ابنه، محمد
باب لـــزم فـــارس أهل مـــن ٦ـ حديـــث رجـــل
<ثم وفيه: ليخدمـــه، العســـكري اإلمام الحســـن
فرجعت الجارية فدخلت، ونادى ادخل. ناداني:
عن فكشفت معك، عما اكشفي لها: فقال إليه،
بطنه، وكشـــف عن الوجه، حســـن غالم أبيض
أخضر، ســـرته إلى لبتـــه مـــن فـــإذا شـــعر نابت
أمرها ثم هذا صاحبكـــم. فقـــال: ليس بأســـود،
أبو مضى حتـــى ذلك بعـــد رأيته فحملتـــه، فمـــا

محمد>.(٧)
قال: <دخلت منقوش، بـــن يعقوب ٧ـ حديث
وهو جالس ،Lبن علي محمد الحسن على أبي
ســـتر عليه بيت وعن يمينه الدار، في على دكان
هذا صاحب من سيدي، <يا> له: فقلت مســـبل.
فخرج إلينا فرفعته، الستر، ارفع األمر؟ فقال:
ذلك... ثمان أو نحو أو له عشـــر غالم خماســـي،
يا له: فقال وثب، ثم صاحبكم. هذا لي: قال ثـــم

إلى الوقت المعلوم...>.(٨) ادخل بني
قال:  وهب، بن جعفـــر بن موســـى ٨ ـ حديث
علـــيL يقول:  الحســـن بن <ســـمعت أبا محمد
مني. أما الخلف في بعدي اختلفتم وقد كأني بكم
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لولدي  رسول اهللاN المنكر بعد باألئمة المقر إن
نبوة أنكر ثم ورسله، اهللا أنبياء كمن أقّر بجميع
فيها يرتاب لولدي غيبة إن أما ...Nاهللا رســـول

وجل>.(٩) عز اهللا عصمه من إال الناس،
العمري، سعيد بن عثمان عمرو أبي حديث ٩ـ
وأنا  عليL ـ بن الحسن محمد أبو <ســـئل قال:
أن :Kآبائه عـــن الخبـــر الذي روي عن عنـــده ـ
يوم هللا علـــى خلقه إلى حجة من ال تخلـــو األرض
زمانه إمـــام مـــات ولم يعرف وأن من القيامـــة،
إن هذا حق، كما :Qفقـــال جاهلية؟ ميتة مات
فمن اهللا، رســـول ابن يا له: فقيل حق. النهار أن
هو محمد ابنـــي فقال: بعـــدك؟ الحجـــة واإلمام
مات يعرفه ولم مـــات من والحجة بعدي. اإلمـــام

غيبة...>.(١٠) إن له جاهلية. أما ميتة
Qعن الجواد اإلمام بنت حديث حكيمة ١٠ـ
،Qالعســـكري الحســـن  محمـــد أبـــي اإلمـــام 
ليلة المنتظـــر الحجة اإلمـــام المتضمـــن لـــوالدة
العســـكري اإلمام وفيه أن شـــعبان، النصف من
هذه في وتعالى سيظهر تبارك اهللا <فإن لها: قال
أنها وفيه أرضه...> حجته في وهو الحجة، الليلة
الليلة،  تلك في وأنهQ ولد والدته¨، حضرت

ورأته).(١١)
إبراهيم، قال: <دخلت بـــن أحمد ١١ـ حديث
بن عليQ ســـنة  محمـــد علـــى خديجـــة بنت
من فكلمتها ومائتين، وستين اثنتين
عن وســـألتها حجاب، وراء
فســـّمت دينهـــا،
مـــن لـــي 

بهم، تأتم
فـــالن ثـــم قالـــت:

وســـّمته. الحســـن، ابـــن 
معاينة فـــداك، جعلت لها: فقلـــت

،Qمحمد أبي عن خبرًا قالت: أو خبـــرًا؟
أمه...>.(١٢) إلى كتب

<ولد  قـــال: الخادم، غانم أبـــي ١٢ ـ حديـــث
فعرضه  محمـــدًا، ألبي محمدQ ولد، فســـماه
صاحبكم هذا وقال: الثالث، على أصحابه يـــوم
الذي القائم وهـــو عليكم، مـــن بعدي، وخليفتي

باالنتظار...>.(١٣) األعناق إليه تمتد
إســـحاق بن الحســـن بـــن ١٣ـ حديـــث أحمـــد
الصالـحQ ورد  <لما ولد الخلـــف قال: القمـــي،
عليQ على  محمد الحســـن بـــن مـــن موالنا أبي
مكتوب فيه وإذا كتـــاب، إســـحاق بن يدي أحمد
التوقيعات:  تـــرد بـــه يـــدهQ الذي كانت ـ بخـــط
جميع وعن مســـتورًا، عندك ولد المولود. فليكن
لألقرب إال نظهـــره لـــم النـــاس مكتومـــًا، فإنـــا
إعالمك، أحببنـــا والمولـــى لواليته. لقرابتـــه،
والسالم>.(١٤) وهو وإن  ســـرنا. اهللا، كما ليسرك
والدة  يتضمن أنـــه لم يصـــرح فيه بإمامتهQ إال
إال هو بوالدته، وليس يســـر منتظر مولود معهود
عليه. خوفًا لإلمامة، الذي يكتم خبره المنتظر

حديث محمد بن معاوية بن حكيم ومحمد ١٤ـ
العمري، عثمـــان نوح ومحمـــد بن بـــن أيوب بـــن
ونحن  محمدQ ابنه، <عرض علينا أبـــو قالوا:
هذا فقـــال: رجًال، أربعيـــن وكنـــا فـــي منزله،
أطيعوه، بعدي، وخليفتي عليكم، من إمامكم

والحجة اإلمام هو محمد ابنـــي فقال:

ولـــم مـــات مـــن بعـــدي. 

مـــات ميتة يعرفه

جاهلية.

لــــد و
بــــــــــــي أل

ولــــــــد،   Qمحمـــد
فعرضـــه فســـماه محمـــدًا،

وقال: الثالـــث، يوم على أصحابـــه
عليكم، وخليفتي بعدي، من صاحبكم هذا

باالنتظار.... األعناق إليه تمتد الذي القائم وهو





أما أديانكم. في فتهلكوا بعـــدي، من وال تتفرقوا
أيام إال مضت فما هذا. يومكم بعد ترونه ال إنكم

محمد>.(١٥) أبو مضى حتى قالئل
من وروي بوجـــه مقـــارب لذلـــك عـــن جماعة
هالل، وأحمد بن بالل، بن منهم علي ـ الشـــيعة
بن حكيم، والحســـن بن أيوب بن معاوية ومحمد
قالـــوا جميعًا: طويل مشـــهور، خبر في بـــن نوحـ 
نسأله علي بن الحســـن أبي محمد إلى <اجتمعنا
أربعون مجلســـه وفـــي بعـــده، عـــن الحجـــة مـــن

رجًال...>.(١٦)
أخدم قـــال: <كنت األديان، أبي ١٥ـ حديـــث
التي علته في إليه فدخلت ،Lعلي بن الحسن
تمضي بها كتبًا، وقال: معـــي فكتب فيها، توفي
يومًا، عشر خمسة ســـتغيب فإنك إلى المدائن،
عشـــر، مـــن رأى يوم الخامس فتدخـــل إلى ســـر
المغتسل. وتجدني على داري، الواعية في وتسمع
كذلك كان فإذا سيدي فقلت: يا األديان: أبو قال
القائم فهو كتبي بجوابات طالبك من قال: فمن؟
فهو علّي صلى من فقال: زدني. فقلت: بعدي. من
أخبر من فقال: زدني. فقلت: بعـــدي. من القائم

بعدي...>. من القائم فهو الهميان في بما
أخبر بهQ حصل، وفي تتمة  مـــا أن ثم ذكر
على ليصلي علـــي بن جعفـــر الحديـــث: <فتقـــدم
بوجهه صبـــي خرج بالتكبيـــر هـــّم أخيـــه، فلمـــا
تفلج، فجذب بأسنانه قطط، وبشـــعره سمرة،
فأنا تأخر، يا عـــم علي، وقال: بن رداء جعفـــر
اربدَّ وقد جعفر، فتأخر أبي. على بالصالة أحـــق

إلى ودفن عليه، فصلى الصبـــي، فتقدم وجهه.
هات جوابات يـــا بصري قال: ثم أبيه. جنـــب قبر
 Qأنه في آخره وذكر معـــك...>، التي الكتابات

الهميان).(١٧) يخبر بما في من أرسل
المهدي ١٦ـ حديث بشـــر المتضمن شـــراء أم
لها:  الهاديQ قال علي وأن اإلمام ،Qالقائـــم
ويمأل وغربًا، شرقًا الدنيا يملك بولد <فابشري
وجورًا...>. ظلمًا كما ملئت قسطًا وعدًال، األرض
اإلمام  من ابنه ذلك المولود أن ذكر Qأنه وفيه:

العسكري).(١٨) الحسن محمد أبي
أنه المتضمن إبراهيم، بن كامل ١٧ـ حديـــث
 Qالحسن العسكري أبي محمد اإلمام على دخل
وإذا الستر، فارتفع المسائل، بعض عن ليسأله
أو ســـنين أربع قمر من أبناء فلقة كأنه فتى خلفه
أراد ما له وبين نفســـه، في بما فأخبره مثلهـــا،
حالته األولى، إلى الستر رجع ثم يسأل عنه، أن
جلوسك ما كامل <يا .Qاإلمام العسكري له فقال

بعدي؟!...>.(١٩) من الحجة بحاجتك أنبأك وقد
في النوبختي علـــي بن ١٨ـ حديـــث إســـماعيل
العســـكريQ في  الحســـن اإلمـــام دخولـــه على
الخادم  وأنـــهQ أمر فيها، مـــات التي المرضـــة
<فلما وفيه: الدار. داخـــل من صبيًا له بـــأن يدعو
اللون، دري هو وإذا سّلم، يديه بين الصبي مثل
رآه فلما قطط، مفلج األسنان، رأسه شـــعر وفي
اسقني  أهل بيته سيد وقال: يا الحسنQ بكى،
وأخـــذ الصبي ربي، إلـــى ذاهب المـــاء، فإنـــي
محمدQ: ابشـــر أبو له فقـــال المغلي... القـــدح

وغربًا، ويمأل األرض قسطًا شرقًا يملك الدنيا بولد فابشري

ظلمًا وجورًا.... كما ملئت وعدًال،



أوراق المرجعية من
المهدي، وأنت فأنت صاحب الزمـــان، يابني،
ووصيي، ولدي على أرضه، وأنت اهللا حجة وأنت
بن علي بن الحســـن بن محمد وأنت ولدتك، وأنا
محمد بن جعفـــر علي بن موســـى بن محمد بـــن
.Kطالب أبي بن علـــي بن الحســـين بن بن علي
<األوصياء> خاتـــم اهللاN. وأنت رســـول ولـــدك
 Nاهللا رســــول بك وبشــــر األئمــــة الطاهرين.
آبائك عن أبي إلّي عهد بذلك وكناك. وسماك
إنه البيت ربنا أهل على صلى اهللا الطاهرين،
وقته من علي بــــن الحســــن ومات حميد مجيد.

أجمعين>.(٢٠) عليهم <صلوات اهللا
قال: الجبار، عبــــد بن محمد ١٩ـ حديــــث

عليQ: يــــا ابن الحســــن بــــن <قلــــت لســــيدي
أعلم أن أحب فداك، رســــول اهللا: جعلني اهللا
بعدك؟ اهللا على عبــــاده من وحجة اإلمام مــــن
بعــــدي اهللا مــــن وحجــــة فقــــالQ: إن اإلمــــام
هو  الذي اهللاN وكنيه، رســــول ابني، ســــمي

خلفائه...>.(٢١) وآخر اهللا، حجج خاتم
حمــــزة بــــن علــــي ٢٠ـ حديــــث محمــــد بــــن
محمــــدQ يقول:  العلــــوي، قال: <ســــمعت أبا
وخليفتي على عباده، اهللا وحجته قد ولــــد ولي
شــــعبان من النصف ليلة مــــن بعدي، مختونــــًا
طلوع عنــــد ومائتيــــن ســــنة خمــــس وخمســــين

الفجر...>.(٢٢)
فارس بن بن محمــــد ٢١ـ حديــــث إبراهيــــم
،Qالعسكري اإلمام الحسن عن النيسابوري
عنه، فســــأله وعنــــده غالم أنــــه دخل عليــــه،

بعدي، وهو الذي من وخليفتي فقال: <هو ابني
األرض امتالء بعد ويظهر طويلة، يغيــــب غيبة

وقسطًا>.(٢٣) وظلمًا، فيملؤها عدًال جورًا
عن عاصــــم الكوفي بــــن ٢٢ـ حديــــث علــــي
كان  العسكريQ المتضمن أنه الحسن اإلمام
األنبياء آثــــار فيه فأراه بســــاط، جالســــًا على
أنــــهQ قال له:  واألئمةK. وفيه واألوصيــــاء
وطأه، قــــد ألنه المهــــدي، <وهــــذا أثــــر ابنــــي

عليه>.(٢٤) وجلس
الجوهري محمــــد بــــن ٢٣ـ حديــــث عيســــى
اإلمــــام علــــى جماعــــة المتضمــــن دخولــــه مــــع
اإلمام بوالدة لتهنئته ،Qالعســــكري الحســــن

من  <وفيكم أنــــهQ قــــال: المهــــدي¨. وفيــــه
وأين المهدي، عن ولــــدي أضمر عن مســــألتي
اســــتودعت أم كما اهللا اســــتودعته هــــو؟ وقــــد
اليم، إلى في التابوت في قذفته موســــى حين

إليها>.(٢٥) اهللا رده أن

الهوامش
العقيدة رحــــاب كتاب في (١) البحــــث مســــتل من
(دام الحكيم ســــعيد محمد الســــيد العظمى آليــــة اهللا

ظله).
ج:٧  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (٢) إثبــــات

ص:١٣٨.
بحار ص:٣٨٤. النعمــــة وتمام (٣) كمــــال الدين
الهدى بأعالم الــــورى ص:٢٤. إعالم ج:٥٢ األنــــوار

ص:٢٤٨. ج:٢

حجة المهدي، وأنت وأنت الزمان، صاحب فأنت يا بني، ابشر :Qأبو محمد فقال له
ووصيي، ولدي وأنت أرضه، على اهللا



ج:٦  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (٤) إثبــــات
النعمة وتمام الدين كمال ص:١٣٨. وج:٧ ص:٤٢٧،
ج:٥١  األنوار ص:٢٩٥. بحار األثــــر ص:٤٠٩. كفاية

ص:١٦١.
(٥)الكافيج:١ص:٣٢٨. اإلرشادج:٢ص:٣٤٨.
ص:٢٥٠. كشــــف ج:٢ الهدى إعــــالم الورى بأعــــالم

ص:٢٤٦. ج:٣ الغمة
الواعظيــــن ص:٣٢٨. روضــــة ج:١ الكافــــي  (٦)

ص:٢٦٢.
الديــــن وتمام ص:٣٢٩. كمــــال ج:١ (٧) الكافــــي

ص:٤٣٦. النعمة
ص:٤٠٧، النعمــــة وتمــــام الديــــن كمــــال   (٨)
ج:٦  والمعجزات بالنصوص الهداة إثبات له. واللفظ

ص:٩٥٨. ج:٢ والجرائح الخرائج ص:٤٢٥ـ٤٢٦.
ص:٤٠٩، النعمــــة وتمــــام الديــــن كمــــال   (٩)
ج:٦  والمعجزات بالنصوص الهداة إثبات له. واللفظ

ص:٢٩٥ ـ ٢٩٦. ص:٤٢٧ـ٤٢٨. كفاية األثر
ص:٤٠٩، النعمــــة وتمــــام (١٠) كمــــال الديــــن
ج:٦  والمعجزات بالنصوص الهداة إثبات له. واللفظ
ج:٥١  األنوار ص:٢٩٦. بحار األثــــر ص:٤٢٨. كفايــــة
ص:٢٥٣. ج:٢ الهدى بأعالم إعالم الورى ص:١٦٠.

ص:٣٣٥ ـ ٣٣٦. ج:٣ الغمة كشف
ص:٤٢٤ ـ ٤٢٦، النعمة وتمام الدين كمال (١١)
ج:٦  والمعجزات بالنصوص الهداة إثبات له. واللفظ
الورى إعالم ص:٢ـ٣. ج:٥١ األنــــوار ص:٤٣٠. بحار

ص:٢١٤ ـ ٢١٥. ج:٢ الهدى بأعالم
ج:٧  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (١٢) إثبات
الغيبة ص:٤٣١. النعمــــة وتمام ص:١٥. كمــــال الدين

ص:٣٦٤. ج:٥١ األنوار ص:٢٣٠. بحار للطوسي
ج:٦  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (١٣) إثبات
بحار ص:٤٣١. النعمة وتمــــام ص:٤٣١. كمــــال الدين

ص:٣٢٣. ج:٣ المودة ينابيع ص:٥. ج:٥١ األنوار
ج:٦  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (١٤) إثبات

وتمــــام الديــــن ـ٤٣٣، واللفــــظ لــــه. كمــــال ص:٤٣٢
ص:١٦. ج:٥١ األنوار ص:٤٣٣ـ٤٣٤. بحار النعمة

ج:٦  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (١٥) إثبات
األنوار ص:٣٥٧. بحــــار للطوســــي ص:٤٣٣. الغيبــــة
الهدى بأعــــالم ص:٣٤٦ـ٣٤٧. إعــــالم الــــورى ج:٥١

ص:٣٣٥. ج:٣ الغمة كشف ص:٢٥٢. ج:٢
ص:٣٥٧، واللفــــظ لــــه. للطوســــي (١٦) الغيبــــة

ص:٢٥. ج:٧ الهداة بالنصوص والمعجزات إثبات
والمعجــــزات بالنصــــوص  الهــــداة إثبــــات   (١٧)
النعمــــة وتمــــام ٤٣٥. كمــــال الديــــن ص:٤٣٤، ج:٦
ص:٦٠٧. المناقــــب فــــي الثاقــــب ص:٤٧٥ـ٤٧٦. 
األنوار بحار ص:١١٠١ـ  ١١٠٢. ج:٣ والجرائح الخرائج

ص:٣٣٢. ج:٥٠
ـ٤٢٣. ص:٤١٧ النعمة وتمــــام (١٨) كمــــال الدين
ص:٢١٤. للطوسي الغيبة ص:٢٥٥. الواعظين روضة
األنوار بحار ص:٥٤٠. ج:٣ شهراشوب البن المناقب

ص:١٠. ج:٥١
ص:٢٤٦ ـ ٢٤٧. إثبــــات للطوســــي (١٩) الغيبــــة
بحار ص:١٩ـ٢٠. ج:٧ والمعجزات بالنصوص الهداة

ص:٣٣٧. ج:٢٥ األنوار
ص:٢٧٢ ـ ٢٧٣. وذكــــر للطوســــي (٢٠) الغيبــــة
والمعجزات الهــــداة بالنصوص إثبات في منه قســــمًا

ص:١٦ـ١٧. ج:٥٢ األنوار ص:٢١. بحار ج:٧
ج:٧  والمعجزات بالنصــــوص الهداة (٢١) إثبات

ص:٢٨٠. ج:١٢ الوسائل مستدرك ص:١٣٧ـ١٣٨.
ج:٧  والمعجزات بالنصوص الهــــداة (٢٢) إثبات

ص:١٣٩.
ج:٧  والمعجزات بالنصوص الهــــداة (٢٣) إثبات

ص:٢٨١. ج:١٢ الوسائل مستدرك ص:١٣٩.
ج:٧  والمعجزات بالنصوص الهــــداة (٢٤) إثبات
ص:٣٠٤ ـ ٣٠٥. ج:٥٠ األنوار ص:١٤٢ ـ ١٤٣. بحار

ج:٧  والمعجزات بالنصوص الهــــداة (٢٥) إثبات
ص:١٤٣.



دراسات



أن العلمي الفضـــول هل هـــو مـــن
أحد يدري ال دولة عن معالم نتحـــدث
بعيدًا، وربما في وربما قريبًا، متى تأتي، ربما

الُبعد؟ غاية
كل وربما النـــاس ـ مـــن كثير ولمـــاذا يرغـــب
هل الدولة؟ تلك معالم يتعرفوا علـــى أن ـ النـــاس
لم حتى وإن الكتشاف المجهول، نزوع هو مجرد

حياتهم؟ على مسارات شيئًا ما يؤثر يكن
االنســـاني التاريخ وعلم االجتماع، علم لكن
أن يحـــاول علمية ـ منطلقـــات ومـــن هـــو اآلخـــر ـ

لماذا؟ المستقبل، ذلك معالم يكتشف
التاريخي: المستقبل عن البحث مدلول

وال علمي، فضول مجرد اذن المسألة ليست
هي ذات وإنما المجهول، الكتشاف فطرية نزعة
والمســـارات المعاصرة بحركتنا ترتبط مداليـــل
أين إلى اخترناها، التـــي والسياســـية العقائدية

صاحب هـــو ومن المنتصـــر؟ هـــو تنتهـــي؟ ومـــن
المعاناة هذه ســـتنتهي ومتى الصحيحة؟ الرؤيـــة
كل الوسائل؟ هي وما ستنتهي؟ وكيف البشـــرية؟
العقيدة، طبيعة على بظاللها تلقي األسئلة هذه
نختارهـــا التـــي والمناهـــج وطبيعـــة المســـارات
ايديولوجية كل فـــإن ذلـــك أجل لحياتنـــا، ومـــن
المســـتقبل، ذلـــك  صـــورة ترســـم أن  تحـــاول 
تلك مع بما يتناســـب تلك الدولة العالمية ومعالم

االيديولوجية.
العمـــال مجتمـــع  أنهـــا يـــرون الماركســـيون 
مؤسســـات الدولة، فيه تنتهي الـــذي العالمـــي،

ذاتية. إدارة ويدار
الذي هو السيد المسيح يعتقدون أن النصارى

الكبرى. اإلصالح سيقود عملية
النصرانية الديانـــة ســـتكون الحال وبطبيعة
تلك في النفوذ هي صاحبة الكنيسة كما ســـتكون

*Qالمهدي اإلمام معالم دولة

القبانجي الدين صدر السيد سماحة

هـ
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الدولة.
الذي هو اإلسالم أن المسلمون: يتحدث فيما
من ذرية واحٌد وسيقودها الدولة، سيؤسس تلك

.Nاهللا رسول
ومـــن ـ فهـــو يعتقـــد  امـــا الغـــرب العلمانـــي
الذي الحر العالـــم أن ـ أيضـــًا منطلقـــات علميـــة
المتطورة التكنلوجيا وترعاه الديمقراطية تسوده
النظـــم الديكتاتورية، أنـــواع كل وتنتهـــي عنـــده
عنده كمـــا تنتهـــي األحاديـــة، وااليديولوجيـــات
التـــي الصـــورة هـــو االقتصاديـــة؛ االختناقـــات 

شك. بدون البشري المستقبل سيشهدها
بالمستقبل: المعرفة أدوات

السؤال أهمية من أقل ليس سؤال آخر وهناك
األول.

المســـتقبل ربما ذلك لمعرفة أدواتنا ما هـــي
الغارق في البعد؟

اإلنسان اكتشفها التي القوانين هل تســـتطيع
أن والطبيعة واالقتصـــاد للمجتمـــع، والتاريـــخ،

دقيق؟ بشكل المستقبل ذلك صورة لنا ترسم
القوانين، بتلك غير دقيقة معلوماتنا تزال ما
صورة لنـــا ترســـم قد حاالتها فهي فـــي أحســـن

بقيمة علمية. دون أن تتمتع أكثر ال خيالية
التـــي يعتمدهـــا الفكر األدوات إذن مـــا هـــي

بالذات؟ الموضوع هذا في الديني
البشـــر تحكم قوانين وجود ينفي ال اإلســـالم

تحكم الطبيعة. كما
المســـيرة البشرية خضوع ال ينفي واإلســـالم
والحاضر الماضي في المجتمعات تحكم لقوانين

والمستقبل.
على قادرًا اإلنسان كان إذا الســـؤال عّما لكن
يزل وهو لم القوانيـــن، بتلك الدقيقـــة المعرفـــة
الطريق. حافة على والبحوث الدراسات كل رغم
المستقبل يتحدث عن حين اإلســـالم فهو أّما
الوحي، أدوات على يعتمد فإنه للبشـــرية البعيد
يقدمهـــا هي المعلومـــات التـــي ومـــن هنـــا فـــإن

الجدل. أو الخطأ تقبل يقينية ال معلومات
قائًال: الـــروم عـــن القرآن فحينمـــا تحـــدث
َبْعِد ِمْن األَْْرِض َوُهْم َأْدَنـــى ِفي * cُغلَِبـــِت الرُّوُم
بني  عـــن يتحـــدث َســـَيْغلُِبوَنd أو حينمـــا َغَلِبِهـــْم
َمرََّتْيِن األَْْرِض cَلُتْفِســـُدنَّ ِفـــي إســـرائيل قائًال:
َبَعْثنا ُأوالُهما َوْعُد جاَء َفِإذا * َكِبيرًا ُعُلوًّا َوَلَتْعُلنَّ

.dَشِديٍد َبْأٍس ُأوِلي َلنا ِعبادًا َعَلْيُكْم
قوانين علم علـــى اعتمـــادًا فإنـــه ال يتحـــدث
وإنما وســـنن التاريـــخ، المجتمعات البشـــرية،
المحيط الوحـــي مصـــدر على يتحـــدث اعتمـــادًا

البشري. تحوالت المجتمع بكل كاملة إحاطة
معالم عن العلـــم الديني يتحدث واآلن مـــاذا

المهديQ؟ دولة
اكتشـــافها يمكـــن ال مســـألة أنهـــا شـــك  ال 
ولذا أو العقليـــة، التحليليـــة بأدواتنـــا المعرفيـــة
الديني التراث اعتمـــاد فـــإن مصدرنا الوحيد هو
وبمقدار الوحـــي والنبوة، بيت أهل عن الصـــادر
معلوماتنا فإن دقيقًا الديني التراث هذا يكون ما
ليس أنه نؤكـــد أن يجـــب لكننا ســـتكون دقيقـــة،
من دقيق وصحيح هو الشـــأن في هذا ورد كل مـــا
إال نقبل ال أن علينـــا فإن العلمية، ولذا الناحيـــة

ضوء  المهـــديQ في اإلمـــام إن دولـــة

هي مـــن النـــص الديني مـــا هو ثابـــت

الحواجز فيهـــا تســـقط دولـــة عالمية،

البشرية الملل فيها وتتوحد القومية،
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حيث من أو السند من حيث وصحيح ثابت هو بما
النص القرآني على عرضه خالل من المضمون،

ال يقبل الشك. تواتر بشكل ثبوته خالل من أو
عدة معالم نسّجل نستطيع أن هذا الضوء في

.Qالمهدي لدولة اإلمام
العالمية األول: المعلم

ما هو  المهديQ فـــي ضوء اإلمام دولـــة إن
تسقط عالمية، دولة هي الديني النص من ثابت
الملل فيهـــا فيهـــا الحواجـــز القوميـــة، وتتوحد
واألعراق، اللغـــات، حدود متجاوزة البشـــرية.

والتضاريس.
ذلك إلى يشـــير كما كلهـــا األرض هي دولـــة
ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقْد بالقول: الكريم القرآن
.dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد
النصـــوص الصـــدد بهـــذا نقـــرأ أن  يمكـــن 

مثل: الثابتة الشرعية
يبق  لم <لو رســـول اهللاN قوله: عن ما روي
حتى اليوم اهللا ذلـــك لطـــّول يوم إال مـــن الدنيـــا
اســـمي يمأل اســـمه يواطئ ولدي من يخرج رجل
وجورًا>. ظلمًا ملئت بعدما وعدًال قسطًا األرض
قوله: ،Qعلي اإلمام روي عن ما وكذلك

يمأل في آخـــر الزمـــان.. رجـــًال <يبعـــث اهللا
له يدين وبرهانـــًا، ونـــورًا وقســـطًا األرض عدًال
آمن وال كافـــر إال يبقى وطولها ال البـــالد عـــرض

صلح...>(١) إال طالح
في عشرات الروايات هذا السياق في وتوجد
يجعلها بما والسنة الشـــيعة لدى الحديث مصادر

موضع اليقين. في
اإلسالمية الثاني: المعلم

الصحيحـــة اليقينيـــة كمـــا تؤكـــد النصـــوص

على  تقوم المهديQ هي دولـــة اإلمـــام دولة أن
محمد به جاء الذي أســـاس اإلسالم، اإلســـالم
هو جديـــدًا، وال دينًا بن عبـــد اهللاN، وليـــس
كل يســـتوعب الـــذي معنـــاه العام اإلســـالم فـــي
إلى التســـليم يعني والذي التوحيديـــة الديانـــات
وحده، وفي القـــرآن إســـالم هو بل اهللا تعالى،
ويعم البشرية، جميع تدخل سوف هذا اإلسالم

األرض. كل نوره
يأتي أنـــه تؤكد ورغـــم أن بعـــض النصـــوص
تلك لكل دقيقـــة مراجعة أن إّال <بديـــن جديـــد>
اإلســـالم هـــو المقصـــود أن النصـــوص توضـــح
يومئذ الناس على غريبًا كان حيث لكنه نفســـه،

دين جديد. فأضحى كأنه
وهي الروايات بعـــض الصدد هذا لنقرأ فـــي
من وصدورها بصحتهـــا اليقين كثيـــرة بمســـتوى

.Qالمعصوم اإلمام
جعفـــر  أبـــا ســـألت  قـــال: محمـــد  عـــن  ـ   ١
يسير  ســـيرة بأي قام إذا والباقرL عن القائم

الناس؟ في
اهللاN حتى  قال: بســـيرة ما سار به رســـول

اإلسالم. يظهر
اهللاN؟ رسول سيرة كانت وما قال:

واســـتقبل الجاهلية، في كان ما أبطل قـــال:
يبطل  قام القائمQ إذا وكذلك بالعدل، الناس

هـــي   Qالمهـــدي اإلمـــام دولـــة إن 

اإلســـالم، على أســـاس دولـــة تقـــوم

بن محمد بـــه جاء الذي اإلســـالم

دينـــًا جديدًا اهللاN، وليـــس عبـــد





أيـــدي الناس في كان مـــن مـــا كان فـــي الهدنـــة
ويستقبل بهم العدل>.(٢)

أبا  ســـألت عطـــا قال: بن اهللا ٢ ـ عـــن عبـــد
:Qالباقر جعفر

في  يسير سيرة القائمQ بأي قام إذا فقلت:
الناس؟

 Nاهللا صنع رســـول قبله كما فقال: يهدم ما
جديدًا>.(٣) اإلسالم ويستأنف

االقتصادي اإلزدهار الثالث: المعلم
اإلمـــام دولـــة معالـــم أبـــرز  ومـــن 
االقتصادي،  االزدهـــار المهديQ هـــو
الطبقي الفاحش، التفـــاوت حيـــث يزول
ظاهرة والحرمان، وتعّم الفقـــر يزول كما

شرائح الناس. لمختلف الثراء والغنى
على أساس الظاهرة هذه تفسير وربما يمكن
لثـــروات الواســـع واالســـتثمار التقـــدم التقنـــي،
الشـــريفة يظهر من الروايات ما لكن الطبيعـــة،
الذي وإيمانهم الناس بصالح ترتبط المسألة أن
في كما العباد علـــى وعطفه اهللا رحمة يســـتنزل
َواتََّقْوا آَمُنـــوا اْلُقـــرى َأْهَل َأنَّ cَوَلـــْو تعالـــى قولـــه

(٤).dماِء َواألَْْرِض السَّ ِمَن َبَركاٍت َعَلْيِهْم َلَفَتْحنا
االقتصـــادي االزدهـــار  ظاهـــرة تكـــن  لـــم 
 Qالمهدي دولة اإلمـــام فـــي والرفاه المعيشـــي
ومصادرة الطبقيـــة، زوال أســـاس قائمـــة علـــى
به تبشـــر العالمية كما وحكومة الطبقة الملكية،

الماركسية.
االســـتثمار أســـاس علـــى ولـــم يكـــن قائمـــًا
أبـــواب وفتـــح  األمـــوال، لـــرؤوس الالمحـــدود 
لدى متناهي الال والجشـــع االقتصادي التنافس

الرأسمالية. به تبشر كما الثرية الطبقة

البشـــرية لدى المعنوي الُبعد تنامي هو وإنما
الواســـع العلمي، واالســـتثمار التقدم إلى جانب

للطبيعة.
النصـــوص بعـــض الســـياق لنقـــرأ فـــي هـــذا

الفكرة... على كمؤشرات
رســـول  ـ عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري عـــن  ١

(٥):Nاهللا
ويعمل بســـنتي بيتي من أهـــل <يخـــرج رجـــل
وتخرج األرض الســـماء من البركة له اهللا وينزل
ظلمـــًا ملئـــت عـــدًال كمـــا األرض بركتهـــا وتمـــأل

وجورًا>.
 Qالمهدي زمن في أمتي وقالN: <يتنّعـــم
عليهم السماء يرسل قط: قبلها يتنعموا لم نعمة
إّال نباتهـــا مـــن شـــيئًا األرض تـــدع مـــدرارًا، وال

أخرجته>.
قائمنا قام قد <ولو :Qعلي اإلمام وعـــن ٢ ـ
األرض وألخرجـــت قطرهـــا، ألنزلـــت الســـماء
العباد، قلـــوب من ولذهبت الشـــحناء نباتهـــا،
تمشي المرأة حتى والبهائم، واصطلحت السباع
على إال تضـــع قدميها الشـــام ال إلى بيـــن العراق

نبات..>.(٦)
أيضًا: Qاإلمام علي وعن

له يدين الزمان.. آخر فـــي اهللا رجًال <يبعث
نبتها، األرض وتخـــرج وطولها... البالد عـــرض

الكنوز...>.(٧) له بركتها، وتظهر السماء وتنزل
الثقافي اإلزدهار المعلم الرابع:

في الثقافي اإلزدهـــار عن الحديث قد يبـــدو
واضح أمر عن حديثًا البشـــري التاريخ مســـتقبل
النصوص لكـــن بيـــان، إلـــى وحقيقـــة ال تحتـــاج
من أكثر تعود إلى أيدينا والتي التـــي بين الدينية
فإنها ذلك تؤكـــد حين ماضيـــًا قرنًا اثني عشـــر
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هائلة علمـــي، وقفزة ثقافية نهوض عن تتحدث
تكن بالحسبان يومئذ. لم

التقدم إلى إشارة النصوص تلك تكون وربما
الحقيقة لكنهـــا في اليوم، نشـــهده العلمي الذي
الوعي انتشـــار آخـــر، هـــو أقـــرب إلـــى مدلـــول
وإنما الفكرية مســـتوى الُنَخب على ليس والثقافة
تشـــير فهي كلهم، المجتمع أبنـــاء على مســـتوى
نشهده مما وأعمق حضارية أوسع نوعية نقلة إلى

اآلن.
اآلتيين: نقرأ النّصين الصدد بهذا

 Qالصادق اهللا عبـــد أبـــي ١ـ  عـــن أبـــان عن
قال:

ما فجميع حرفـــًا، وعشـــرون <العلـــم ســـبعة
الناس حتى يعرف حرفان فلم به الرســـل جاءت
قائمنا أخرج قـــام الحرفين، فـــإذا اليـــوم غيـــر
الناس، فـــي فبثها حرفـــًا الخمســـة والعشـــرين
يبثها ســـبعة وعشـــرين الحرفين حتى وضّم إليها

حرفًا>.(٨)
الوعي إشـــارة إلى النصوص هذه تكون وربما
الثقافي اإلزدهار إلى إشارة هي مما أكثر الديني

نالحظه في النص التالي: ما وهذا عمومًا،
:Qالباقر اإلمام عن

موليـــًا يفحص يزال ال هـــذا <كأنـــي بدينكم
مّنا رجل إال ال يرّده عليكـــم ثـــم بقدميه ـ بدمـــه ـ
حتى أن زمانه فـــي الحكمة وتؤتـــون أهـــل البيت ـ
رسول وســـنة اهللا بكتاب بيتها في المرأة لتقضي

(٩).<Nاهللا
الهائل. الخامس: التقدم العلمي المعلم

إلى اإلشـــارة نقرأ ربما نـــٍص من وفـــي أكثـــر
التي المتطّورة والتقنية الهائـــل، العلمي التقدم

أشكالها. بعض الحاضر عصرنا في نشهد
:Qالصادق اإلمام عن

بالمشـــرق وهو القائم زمان في <إن المؤمـــن
في الذي وكـــذا المغرب، ليـــرى أخاه الذي فـــي

المشرق>.(١٠) في الذي أخاه يرى المغرب
:Qالباقر اإلمام وعن

في فـــي أقاليم األرض بعث القائم <إذا قـــام
ورد فإذا في كفك، عهدك اقليم رجًال يقول: كل
فانظر فيه، القضاء تعرف وال التفهمه عليك ما

فيها>.(١١) بما واعمل كفك إلى
قال: Qالباقر اإلمام وعن

العباد رؤوس على يده وضع قائمنا قـــام <إذا
بها أحالمهم>.(١٢) وكملت بها عقولهم، فجمع

وبشـــكل اليوم تطّبق قـــد إن هـــذه النصـــوص
اإلتصال وســـائل في العالمية التقنية على طبيعي
تكون ربما الكـــف في فالقـــراءة والمعلوماتيـــة،
يســـتبطن جميع بالكف محمول قراءة فـــي جهاز
في المؤمن رؤيـــة األحـــكام الشـــرعية، وكذلـــك
نشـــهده فهذا ما المغرب في ألخيه وهو المشـــرق

المرئي. اإلتصال أجهزة عبر اليوم
ذات هذه الروايات تكون الممكن أن من لكن
عن تتحدث أنها فيها فالمالحظ أخرى، إشـــارة
وهي الناس، عمـــوم عن تتحـــدث وال المؤمنيـــن
يرسلهم الذين المعتمدين المبعوثين عن تتحدث

األرض... أطراف في اإلمام
متفوقة قدرات تكون إشارة إلى فربما وحينئذ
أنها إّال واالتصال، المعرفة، والمشـــاهدة، في
وربما إال المؤمنون ينالهـــا وال يعرفها ال قـــدرات
الروحية المعنويـــة التأثيرات مـــن تخضـــع لنمط

العالم. واهللا لدى المؤمنين. إّال التتوفر التي





الديمومة. السادس: المعلم
دولة أخرى من صفات <الديمومة> هي صفة

.Qاإلمام المهدي
هو سؤال كما الناس عموم لدى فهناك سؤال
وتاريخ قوانين علـــم اإلجتماع في الباحثين لـــدى
دولة  اإلمـــام المهـــديQ وهي دولة إن األمـــم،
نهاية في البشرية التي ســـتحكم المطلقة العدالة
مقطعًا زمنيًا تحتـــل هل عمرها؟ كم هو التاريـــخ

طويًال ثم تنتهي؟ أم قصيرًا
طويل قصير أو عمـــٍر بعد ســـتنتهي وإذا كان
الظلم ســـتعود دولة وهل بعدها؟ فمـــاذا ســـيكون
هذا قيمة فما وحينئـــذ أخرى؟ مرًة واالســـتبداد
اإلنساني التاريخ عمر إلى قياسًا البسيط التحّول

بالمرارة؟ المليء
وقوانيـــن الطبيعـــة، ســـنن ناحيـــة  ومـــن 
حضـــارة من أليـــة يمكـــن هـــل علـــم االجتمـــاع،

تدوم؟ أن الدول دولة من أو الحضارات،
ـ ال خلدون يقـــول ابن كما ـ الطبيعة إن ســـنن
من الدول وكل حضارة من ذلك، فكل دولة تقبل
مرحلة ثم الطفولة مرحلـــة من تبدأ الحضـــارات
وهو تنتهي ثـــم الشـــيخوخة مرحلة ثم المراهقة
فهل أكثر، جيلين ال عمر من يســـتغرق أكثر ال ما

العدالة العالمية!؟ ستكون دولة هكذا
وباألحرى المسألة؟ هذه في الدين يقول ماذا

المسألة؟ هذه في الدينية النصوص تقول ماذا
جاءت الموضوع هـــذا في الدينية النصـــوص
حكم أن بعضها يؤكد فبينما ومختلفـــة، متعددة
أكثر من سبع  ال يستغرق سوف Qاإلمام المهدي
أربعين سيستمر انه أخرى روايات تقول ســـنين،
سبعين سيستمر انه ثالثة روايات تقول فيما سنة،
الروايات انه من رابعـــة طائفة تقول فيما ســـنة،

ال أكثر. سنة عشرة تسع سيدوم
الروايـــات أنه من خامـــس فيمـــا يقول قســـم
الموقف هو ما إذن سنين، وتسع ثالثمائة سيدوم

الروايات؟ نصوص االختالف في هذا تجاه
في واعتماده اختياره يمكن الذي الموقف إن
الطوائف تلك أن هـــو النصوص هذه بين الجمـــع
اإلمام حكومـــة عمر عن تتحـــدث مـــن الروايات
محدودة  فتـــرة بالتأكيد المهـــديQ والتي هـــي
ثالثمائة أربعون، أو أو تسع عشـــرة، أو ســـبع،
فـــي تذكـــر قـــد جميعـــًا وتســـع، وهـــذه األرقـــام
التحديد ليـــس على أســـاس العربي االســـتعمال
الفترة امتـــداد إلى اإلشـــارة أســـاس وإنمـــا على

الزمنية.
هو أن أخــــرى روايات مــــن لكــــن المؤكد
عمر  من المهديQ أطول اإلمام دولة عمر
عمر نهاية إلى يمتد عمر وهو نفسه، اإلمام
خالل أئمة هدى صالحين،  ومن البشــــرية

واحد. بعد واحدًا مهديين
التالية: النصوص نقرأ السياق بهذا تعالوا

يســـأله  الصادقQ حين أبي عبد اهللا عن ـ ١
اإلمام المهـــديQ في  مكـــث مـــدة الـــراوي عن
يزال ال فـــداك جعلـــت <قلـــت: مســـجد الســـهلة

القائم فيه أبدًا؟
قال: نعم.

بعده؟ فمن قلت:
إلى انقضاء مهدي بعد مهدي من بعده قـــال:

الخلق>.(١٣)
 Nاهللا رسول عن Qاإلمام الجواد وعن ـ ٢
قال: تعالى اهللا المهـــديQ ان عـــن فـــي حديثه
حتى بمالئكتي، وألمدنـــه بجندي، <وألنصرنه



دراسات



ثم على توحيدي، الخلـــق ويجمع دعوتي، يعلـــن
يوم إلى أوليائي بين األيام وألداولن ملكه ألديمّن

القيامة>.(١٤)
:Qللصادق قلت يقول بصير أبي عن ـ ٣

قال: انه أبيك رســـول اهللا سمعت من ابن <يا
مهديًا. عشر اثنا القائم بعد يكون

اثنا مهديًا ولم يقل عشـــر اثنا قال إنما قال:
الناس يدعون شيعتنا من قوم ولكنهم إمامًا عشر

مواالتنا>.(١٥) إلى
السابع: حكومة العدالة

التي يؤسســـها الدولـــة عنـــوان العدالـــة هـــي
يعني مجرد  ال العنـــوان اإلمـــام المهديQ وهذا
مدلوًال يعني ما بمقدار الدولة هذه ترفعه شـــعار
النظـــام بهـــدف يرتبـــط سياســـيًا وايديولوجيـــًا

وأولوياته. ومناهجه الحاكم
المساواة، شعار ترفع الماركســـية لقد كانت
إشارة في شـــعار الحرية اليوم الغرب يرفع بينما
فـــي وأولوياتهـــا وأهدافـــه إلـــى طبيعـــة النظـــام

التحرك.
في الحكم نظام طبيعة في األولويات ما هـــي

المهديQ؟ اإلمام دولة
والنظام. والمعتقد الدين هو اإلسالم

أولويات هي عما للسؤال يبقى آخر مجاًال لكن
المهديQ في  اإلمام سيطبقه الذي النظام هذا

دولته؟
النص ذاكرة عن غائبًا الســـؤال هذا لم يكن
دولـــة اإلمام ســـمات عن تحـــدث الدينـــي الـــذي

ومعالمها. Qالمهدي
والمقصـــود، المكـــّرر، لقـــد جـــاء التأكيـــد
عنوان تلك الدولة هي أن العدالـــة على والهادف

أولوياتها. وأولى وهدفها
إنســـانية مهمة كما قيمة الحرية وإذا كانـــت
 Qالمهدي اإلمام دولة فإن أيضًا، المساواة هي
تتحّرك هـــي التي العدالة تكون أن على حريصـــة

والمساواة. الحرية خاللها من
عن بعيدًا قيمة ليست ذات وحدها المســـاواة

في التوزيع واالستخدام. العدالة
عن بعيدًا قيمة ذات وحدها ليســـت والحرية
هي العدالة واالختيـــار، التحـــرك العدالـــة فـــي
والحرية. تتحرك بإتجاهه المساواة الذي المنار
القطعيـــة في التأكيـــدات ومـــن هنـــا جـــاءت
عنوان من النصـــوص على المئات بل العشـــرات

.Qالمهدي اإلمام دولة في العدالة
ما وهو منها نموذجـــًا نذكر اســـمحوا لنـــا أن
موثوقة. ومصادر متعددة أسانيد في مكررًا جاء

رســـول  قال مســـعود قال: بن عبد اهللا ١ ـ عن
اهللا لطّول يوم إال الدنيـــا يبق من لم اهللاN: لـــو
اســـمه يواطئ رجًال مني حتى يبعث ذلك اليـــوم

ظلمًا>.(١٦) ملئت كما األرض عدًال اسمي يمأل
:N اهللا رســـول هريرة قال: قال أبي عن ٢ـ 
ذلك اهللا لطّول واحد يوم إّال من الدنيا يبق لم لو
حتى يخرج رجل من أهل بيتي يمأل األرض اليوم

وجورًا>.(١٧) ظلمًا ملئت كما وقسطًا عدًال
من جاء مـــا الظاهرة هذه إلـــى وربما يشـــير
الدنيا تذهب تقول: <لن التـــي العديدة الروايات
بحكم يحكم البيـــت منا أهـــل رجل حتـــى يخـــرج
حيـــث البّينـــة> النـــاس ال يســـأل داود وآل داود
المعرفة أســـاس تعمـــل على داود كانت حكومـــة
وسائل االثبات اعتماد عن بدًال بالحقيقة الكاملة

الظنية.(١٨)





دولة األمان. المعلم الثامن:
التركيـــز عليها في يـــرد هـــذه ظاهرة أخرى
ال  حيث Qالمهـــدي اإلمام عن دولـــة الروايـــات
المثالية الصـــورة لتحقيق تكفي العدالـــة وحدها

.Qوالزمان العصر صاحب لمجتمع
مشـــحونة لكنهـــا  عدالـــة تكـــون فربمـــا 
الحياة واقع هو فما باالضطرابات واالعتداءات،

المهديQ؟ اإلمام دولة في
ال تخلو من  Qالمهدي اإلمـــام دولة أن يبـــدو
ومن المجتمع، داخـــل فـــي مشـــاكل، ونزاعات
الروايات من الثابت في جاء كما ـ هناك هنـــاكان
<األمان> إّال أن والمحاكم، للقضاء كبير ـ موقـــع

الدولة. تلك في البارزة الظاهرة هو
الروايات مـــن نموذجًا نقـــرأ لذلك يمكـــن أن

قوله: Qعلي اإلمام عن جاء فيما
السماء قطرها، ألنزلت قائمنا قام قد <ولو
من الشحناء ولذهبت نباتها، األرض وألخرجت
والبهائم، واصطلحـــت الســـباع قلوب العبـــاد،
الشـــام، إلى العـــراق بين حتـــى تمشـــي المـــرأة
رأســـها وعلى النبات، على قدميهـــا إال ال تضـــع
تعطي  تخافه>(١٩) حيث وال سبع يهيجها ال زنبيلها
استتباب على واضحة داللة األخيرة العبارة هذه
وهو والقلق، مصـــادر الرعـــب انقطاع األمـــن أو
االطمئنان يمكن كثيرة أخـــرى نصوص ما تؤكده

بصدورها وصحتها.
ســـمات أبرز هي الثمانية المعالـــم لعـــل هذه
أيامها،  ننتظـــر المهـــديQ التي دولـــة اإلمـــام

قيامها. ونرجو
والمستشـــهدين أنصاره من تعالى اهللا جعلنا

يديه. بين

الهوامش
وغيرها. األنوار ج٥٢ ص ٢٨٠ بحار (١)

للشـــيخ  (٢) البحـــار ج٥٢ ص ٣٨١ عـــن التهذيـــب
ص٥١. ج٢ الطوسي

للشيخ  (الغيبة) كتاب (٣) البحار ج٥٢ ص ٣٥٢ عن
النعماني.

.٩٦ األعراف: (٤)
عن الغمة> <كشـــف رواها (٥) الروايـــة ومـــا بعدها
في المجلســـي العالمة نقلهـــا نعيـــم/ كما الحافـــظ أبو

و٨٣. ٧٨ ص ج٥١/ البحار
للشـــيخ  الخصال ٣١٦ عن كتاب (٦) البحـــار ج٥٢/

الصدوق.
.٢٨٠ ص (٧) البحار/ ج٥٢/

كتـــاب عـــن ص٣٣٦/  ج٥٢/  البحـــار/   (٨)
<الخرائج>.

الغيبـــة  كتـــاب عـــن   ٣٥٢ ج٥٢/ البحـــار/   (٩)
للنعماني.

<الُعدد>. كتاب عن ٣٩١ (١٠) البحار/ ج٥٢/
الغيبـــة  كتـــاب عـــن   ٣٦٥ ج٥٢/ البحـــار/   (١١)

للنعماني.
الدين  إكمال كتاب ٣٢٨ عن (١٢) البحـــار/ ج٥٢/

للصدوق.
ج١٩١. األنوار/ ج٥٢/ ص٣٨١ بحار (١٣)

أخبار  عيون ص٣١٢ عن كتـــاب (١٤) البحـــار ج٥٢
.Qالرضا

(١٥) البحار/ ج٥٣/ ص١١٥/ ج٢١.
للشيخ  الغيبة كتاب (١٦) البحار/ ج٥١/ ص٧٤ عن

الطوسي.
السابق. المصدر (١٧)

وغيرها. ٣١٩ (١٨) البحار/ ج٥٢/
للشـــيخ  (١٩) البحار/ ج٥٢/ ص٣١٦ عن الخصال

الصدوق.



دراسات



ِفي cَوَلَقــــْد َكَتْبنــــا قــــال تعالــــى:
األَْْرَض َأنَّ ْكــــِر الذِّ ِمــــْن َبْعــــِد الزَُّبــــوِر

.dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها
الصالة العالميــــن وأفضل رب هللا الحمــــد
الطاهرين وآلــــه محمد ســــيدنا والســــالم على

وبعد:
من طويلــــة رحلــــة إّال إن البشــــرية ليســــت

ظواهره مــــن وظاهرة رحالت الكــــون الكبرى
ســــوى تفاصيله الســــعيد بكل وليس مســــتقبلها
هذا وعلى الكونيــــة محاولــــة تركيــــز األغراض
زالــــت وال حركتهــــا فقــــد مــــّرت البشــــرية فــــي
فيها كانت تســــعى تأريخية عديدة، بمراحــــل

سعيها في لكنها الكمال، وبلوغ لنيل الســــعادة
متعارضين: إلى خطين انقسمت هذا

واألوصياء األنبياء حركــــة تمّثل في األول:
الخــــط هــــذا فــــي ومــــن واالهــــم والصلحــــاء 
اإلنســــانية إيصــــال حاولــــوا وقــــد الربانــــي، 
والظلمة والكمــــال لكن الطغــــاة إلــــى الســــعادة
الهدف هذا بتحقيق لهم يسمحوا لم واألشرار

وأنانياتهم مصالحهــــم مــــع النبيــــل لتعارضــــه
اإلعاقة، هذه مــــن الرغم وعلى الشــــيطانية،
األولى اللبنات الخط اإللهي معتنقو أّسس فقد
والحكمة إلى الرشد السبيل للوصول وأوضحوا

الكمال. ونيل

 Qاإلمام المهدي
األرض* في وخالفة اإلنسان

االباحث إحسان العارضي
والبحوث للدراسات الصدرين الشهيدين مركز

ق

وجعله مخلوقاته جميع بين من سبحانه اهللا إختاره إنسان هو الخليفة
األرض، في خليفته

الدراسات مركز الذي عقده المهدي في اإلمام األول العلمي في المؤتمر للمشاركة مقدم بحث *
مدينة النجف األشرف في ٢٢ تموز ٢٠٠٧ في Qالمهدي اإلمام في التخصصية





الطواغيــــت حركــــة  فــــي وتمثــــل الثانــــي: 
حيث الشــــيطاني الخط أصحاب واألشــــرار،
والســــلطة الملــــّذات علــــى حاولــــوا الحصــــول
والبطش، القــــوة وســــائل والحكــــم وامتــــالك
طريقهم، من والفقراء المستضعفين وإقصاء
لهم وتحققت حركتهم السلبية في نجحوا وقد
بشكل العصور التاريخية الظاهرية عبر الغلبة

والشــــهوات الغرائز لمخاطبتهم عــــام، وذلك
إلى طبيعة أقرب كانوا هذا مســــعاهم وهم في
اإلنســــاني، التكوين ِخلقــــِة الطيــــن في أصــــل
المتســــامية الروح وطبيعة وأبعــــد من الحكمــــة

وتعالى. تبارك األعلى المثل نحو
هذه جــــّراء مــــن وقــــد حصــــدت البشــــرية
والباليــــا اآلالم الحركــــة الســــلبية التســــافلية

الدماء أنهــــار وجرت أبنائها، وفقــــدت خيــــرة
البر فــــي الفســــاد وظهر والدمــــوع وال زالــــت،
أن إلى النــــاس، والبحــــر بمــــا كســــبت أيــــدي

مفعوًال! كان أمرًا اهللا يقضي
األول: المحور

الخالفة: مفهوم
لِْلَمالِئَكِة إِنِّي َربُّــــَك قاَل cَوِإْذ قال تعالــــى:

.dَخلِيَفًة األَْْرِض ِفي جاِعٌل
األرضــــي الخليفــــة طبيعــــة  بيــــان  قبــــل 

إلى بإيجاز التعرض من لنا ومواصفاته، البد
الخالفة. مفهوم

النيابة <والخالفُة تعريفهــــا: في فقد جاء
لموته، وإّما عنه المنوب لغيبة إّما الغير، عن
المســــتخلْف، لتشــــريف وإما وإّمــــا لعجــــزه،
اهللا أولياءه اســــتخلف الوجه األخير هذا وعلى
َجَعَلُكْم الَّــــِذي cُهــــَو تعالــــى: فــــي األرض قــــال

َجَعَلُكــــْم فــــي األَْْرِضdـ cَوُهــــَو الَّــــِذي َخالئِــــَف
َقْومًا َخالِئَف األَْْرِضdـ وقال cَوَيْســــَتْخِلُف َربِّي

.dَغْيَرُكْم
وخلفــــاء جمــــع والخالئــــف جمــــع خليفــــة
َجَعلْناَك إِنَّــــا cيــــا داُوُد تعالــــى: خليف، قــــال
َخالِئَفdـ  األَْْرِضdـ cَوَجَعلْناُهــــْم ِفــــي َخلِيَفــــًة

(١).dُنوٍح َقْوِم ُخَلفاَء ِمْن َبْعِد cَجَعَلُكْم

اهللا ســــبحانه إختاره إنســــان هو فالخليفة
في خليفته من بيــــن جميع مخلوقاتــــه وجعلــــه
مــــن إنابــــة األرض، فخالفــــة اإلنســــان هــــي
حاكيًا الخليفــــة بكــــون إال تتــــم اهللا تعالــــى <ال
وآثاره الوجودية شــــؤونه جميع في للمســــتخِلف
واهللا مســــتخلف هو بمــــا وأحكامــــه وتدابيــــره
الحســــنى باألســــماء مســــّمى ســــبحانه وتعالى
الجمال العليا مــــن أوصاف بالصفات مّتصــــف
النقص ومقّدٌس عن نفسه في والجالل، منّزٌه

التأهيل وخبرات العلم، هو األرض في الرباني التكليف إنجاز أهم لوازم ومن
المطلوب، القيادي

شاق لمعظم تكليف وهو ائتمنه َمْن اهللا سبحانه إلى من معهودة الخالفة إمانٌة هذه إن
الوجود. وغاية الخلق اإللهي من المراد فهم من يتمكنوا لم كونهم الناس



دراسات



األرضي والخليفة والفساد، الشّر عن فعله في
المشوب بوجوده وال يحكي باالستخالف يليَق ال
المقدس اإللهــــي الوجود وشــــين بــــكل نقص،

األعدام>.(٢) وكل النقائض جميع عن المنزه
إنجاز األرضــــي الخليفــــة فحتــــى يســــتطيع
تام، بشــــكل الخالفة هذه اإللهي من المــــراد
ويكون ســــبحانه بصفات اهللا يتشــــّبه عليــــه أن
الفقير الوجــــود صفحة فــــي لها مرآة عاكســــة
هذا للحصول على آخــــر وال ســــبيل والممكن،
وإلتزام البيضــــاء المحجة بركوب اّال المقــــام
التامة العبودية بوابة عبر المســــتقيم الصراط

شأنه>. <جل وحده والخاضعة هللا
البارىء زّوده قــــد األرضــــي وألن الخليفــــة
هــــذا إنجــــاز وإمكانيــــات بمقومــــات الكريــــم 
ربانية أمانــــًة التكليــــف التكليــــف، صار هــــذا
المراد لتحقيــــق بــــه الوفــــاء وعهــــدًا هللا يجــــب

األرض. في جعله خليفة من اإللهي
الرباني في إنجاز التكليف لوازم ومن أهم
التأهيل القيادي وخبــــرات العلم، األرض هــــو
بتعليم وتعالى اهللا ســــبحانه فقام المطلــــوب،
وقام  كلهــــا، األســــماء األول آدمQ الخليفــــة
دوره لكي يقــــوم بأعبــــاء بتأهيلــــه فــــي الجنــــة
خبرات ونضجت وعيه تكامــــل وبهذا القادم،
في ربانــــي كخليفــــة الحيــــاة المتنوعــــة عنــــده
لبيان  قصيــــرة وقفة األرض(٣) وهنــــا البــــد من
الذي اإللهــــي التعليم مواصفــــات وخصائــــص
اهللا ســــبحانه  يتقي بمن بآدمQ وانتهى ابتدأ

تقاته: حق
خبير،  عليم حضوري لدني من علٌم ـ هو ١
َلُدنَّا cَوَعلَّْمناُه ِمْن قال تعالى: كســــبي، ال علٌم

.dِعْلمًا
أحوال  بجميع محيــــط ـ هو علم شــــمولي ٢
العلم ناقص، وهذا محدود علــــٌم ال المعلوم،
عند حاضرًا المعلــــوم بكون الشــــمولي يتصــــف

بال واسطة.(٤) العالم
كّلما واســــعًا الوجــــودي فكلمــــا كان وعــــاؤه

من العلم. استوعب مقدارًا أكبر
مستمرة فالعلم اإللهي ينزل بشكل إفاضة
يحدد الذي هــــو المتلقي وعاء ويبقى وتاّمــــة،

ونوعيته. يستوعبه الذي العلم كمية
حالة إلــــى ان الكريــــم وقد أشــــار القــــرآن
تحدد التي هــــي اإلنســــان يمتلكها التقوى التي

ونوعيته. العلم كمية
الجعلية: الخالفة خصائص

القرآنيــــة للنصــــوص مــــن خــــالل تناولنــــا
إلهيًا لإلنسان المجعولة الخالفة حول الشريفة
عن تختلف لهــــا ومّيــــزات الحظنــــا خصائــــص

الخصائص: هذه أهّم ومن غيرها.
اإلنسان، قال لنوع رباني تشــــريف ١ ـ إنها
 dاألَْْرِض َخالِئَف ِفي َجَعَلُكْم الَِّذي cُهَو تعالى:
إختار تعالى، اهللا مخلوقــــات جميع بين فمــــن
في خليفتــــه ليكــــون اإلنســــان البــــاري الكريــــم
في دوره تحّدد فقــــد الخالفة األرض، وبهــــذه
االمكاني الوجــــود في وحركته الحيــــاة الدنيــــا

عالم اإلمكان. سيد بأجمعه، فهو
معهــــودة من  إمانــــٌة ـ إن هــــذه الخالفــــة ٢
شــــاق تكليف وهو ائتمنه َمْن إلى اهللا ســــبحانه
فهم من يتمكنــــوا لــــم كونهم لمعظــــم النــــاس

الوجود. الخلق وغاية المراد اإللهي من
الوجــــود  فــــي مــــا ـ إنهــــا مســــّخرٌة لــــكل ٣





انجازها يســــتطيع لكي لإلنســــان المســــتخلف
صحيح. بشكل

للموجــــودات اإللهــــي التســــخير فهــــذا 
لوازم أحــــد يمثل اإلنســــان إرادة لتكــــون طــــوع
الهائل المادي التســــخير وهذا االســــتخالف،
يستخدمه منه أعظم معنويًا تسخيرًا يستبطن

تعالى. اهللا إلى والسلوك السير في الخليفة
تقوم أنها الخالفة خصائص هذه ٤ـ  ومــــن

الوجود صفحة في العــــدل اإللهية صفة بعكس
اْلِكتاَب َمَعُهُم cَوَأْنَزْلنا تعالى: قال اإلمكاني،

.dِباْلِقْسِط النَّاُس لَِيُقوَم َواْلِميزاَن
واحد شــــروع خــــط ٥ ـ ان لهــــذه الخالفــــة
مقتضى من فإنه أوضح وبمعنى لكل النــــاس،
لــــكل أحد، فال يتيحها ان ســــبحانه عدل اهللا
اســــتعداد خلقة ناحية من بين المكّلفين تمايز
الذي التقوائي هو سعي اإلنسان لكن التكوين،

درجة الخليفة الوجودية. يحدد
يترّقى  تكاملي الخالفــــة هذه ـ ان مســــار ٦
مراقي في ســــبحانه، اهللا باتجــــاه باســــتمرار
عــــن إنحــــراف أي وإن االمكانــــي، الكمــــال 
توقف الــــى يؤدي ســــوف الصراط المســــتقيم
فــــي والنــــزول التكامليــــة الحركــــة االرتقائيــــة
سجن في والسقوط الوجودي التســــافل دركات

الوجودي. والفقر المحدودية
بالحد  ولو المطلوبة الحــــدود ـ ان تحقيق ٧
األرض يقتضي في الخالفة لمقتضيات األدنى
بأجمعها الموجودات واستجابة البركات نزول

االستقامة هذا بشرط الخليفة الرباني، إلرادة
الربانية. الطريقة على

من كافية درجــــة تطلب وهــــذه االســــتقامة
قال اإلنســــانية الحركة فــــي اإليمــــان والتقوى
َلَفَتْحنا َواتََّقْوا آَمُنوا اْلُقرى َأْهَل َأنَّ cَوَلْو تعالى:
َكذَُّبوا َولِكْن َواألَْْرِض ماِء السَّ ِمَن َبَركاٍت َعَلْيِهْم

.dَيْكِسُبوَن كاُنوا ِبما َفَأَخْذناُهْم
الجعليــــة ليســــت  ـ إن خالفــــة اإلنســــان ٨

إنها بل وهدفها، وحركتهــــا في عملها مخّيرة
هذا الجعل الربانية من بتحقيــــق الغاية ملزمٌة
إلــــى اإلنســــان يصــــل االســــتخالفي، وهــــو أن
ســــلوكِه، وإلى في األفعالــــي مرتبــــة التوحيــــد
هللا ســــبحانه الحقة العبوديــــة تحقيــــق مرتبــــة
معبوده من يحصــــل وبهذا نفســــه، وتعالى في

شيء. كل على
بين الخالفة النوعي الفارق هنا يتبّين ومن
لنفسها تختار التي الوضعية والخالفة الربانية
فهي وبالتالــــي هواهــــا، مــــا شــــاءت وبحســــب
وعدم والتسافل والنقص المحدودية تستبطن
تستبطن بينما الكمال إلى الوصول على القدرة
والقدرة االمكانيــــة اإللهية الجعليــــة الخالفــــة
في اإلنساني الكمال باتجاه حركتها في التامة
درجة على والحصــــول الدنيوي عالــــم الوجــــود

الخلد. جنة إلى للوصول المطلوبة التأهيل
الخالفة  خصائــــص هــــذه ـ ومــــن جملــــة ٩
األول  فالبعد حركية، أبعاد تمتلك ثالثــــة أنها
المسّخرة بالطبيعة اإلنســــان عالقة في يتمثل

دوره يمارس أحد لكي لكل الفرصة يوّفر ان اإللهي العدل مقتضى فمن
األرض في االستخالفي
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ينــــّص على البعــــد لهــــا، وهــــذا
اإلنســــان مع الطبيعة بوعي تعامل

التكوينية، قوانينها وضمن ومســــؤولية
إْذ إليها، اإلســــاءة في يتطرف أو وال ُيســــرف

من حين ولــــو بعد وال تســــتجيب له تتمّرد عليه
في اإلنتظام وعــــدم الفســــاد الزمــــن، فيظهر
الطبيعة على تنقلب وهكذا والجو البــــر والبحر
وتكون إلرادته تستجيب أن من فبدًال اإلنسان،
الكوارث بــــه وتنزل ضــــده طــــوع أمره، تكــــون
أحد يفقد وبذلك والجوية، والبحرية األرضية

األرض. في خالفته مستلزمات أهم
عالقة فــــي الثانــــي، فيتمثــــل امــــا البعــــد
في يســــري بعٌد وهــــو اإلنســــان مع اإلنســــان،
وبحســــب اإلنســــاني التفاعــــل أوجــــه  جميــــع 
وحدوده اإللهي ومحدداتــــه ضوابط التشــــريع
المختومة السماوية أوضحتها الشــــرائع والتي

اإلسالمية السمحاء. بالشريعة
منظومــــة بوصفــــه وهنــــا يؤمــــن اإلســــالم
أن يجب بأن هــــذه العالقة حضاريــــة متكاملــــة
األول: المحتوى الداخلي  إطارين؛ ضمن تتأطر
للنفس بالجهــــاد األكبر يلتزم الذي لإلنســــان
في اإلنسان حركة على الحاكم وهو اإلنســــانية

األبعاد الثالثة.
بالمعروف  الخارجي واألمر الجهاد الثاني:
والصبر بالحق والتواصــــي المنكر عن والنهي
اهللا ســــبيل فــــي والتبــــاذل والتــــواد والتراحــــم
وأتباعه. الشيطان كلمة ودحض كلمته وإعالء

يتمثل  الثالث: فإنــــه البعــــد إلى وبالنســــبة
والذي العظيم، خالقه مع اإلنســــان في عالقة
عليه درجة تقــــاس الذي األعلــــى يعتبــــر المثل

ن نســــا إل ا
ُسّلم في ومكانته

اإلمكاني. الوجود
اإلنســــان يقترب فكّلمــــا

بصفاته التشــــّبه عبر من خالقــــه
كان كّلما صفحة الوجــــود في وعكســــها

وبنيل ســــبحانه اهللا عنــــد اإلنســــان مرضّيــــا
يحصــــل الربانيــــة الرضــــى اإللهــــي والمحبــــة
اهللا، مثَل فيكون تكوينية قدرات على اإلنسان
المشــــهور: الحديث القدســــي كمــــا جــــاء فــــي
كن للشــــيء تقل مثلــــي <عبــــدي أطعنــــي تكــــن

فيكون>.
الرباني: الخليفة مواصفات

اهللا أن الواضحة، العقائدية المسائل من
بل حكيم وهــــو أحدًا يظلــــم ال ســــبحانه عــــادل

الحاكمين. أحكم
أن اإللهــــي  العــــدل  مقتضــــى فمــــن  لــــذا 
يمــــارس دوره لكــــي أحد يوّفــــر الفرصــــة لــــكل
الدور ينبع هذا وان األرض، في االستخالفي
هلك من ليهلك وقناعاته، اإلنسان اختيار من
الحجة وتقام بّينة حّي عن من ويحيى بّينة عن

عذرهم. وينقطع الجميع على
متاحــــة للجميع، الوصف بهذا فالخالفــــة
ينجــــز هذه أن اإلنســــان ولكــــن هــــل اســــتطاع

أمانًة األرض، وباعتبارها في الجعلية الخالفة ان

إليه، اهللا من عهد وهي قبلها اإلنسان إلهية

ومقامها ورتبتها مواصفاتها فــإن

واختياره باإلنسان تتشخص

وقربه إيمانه ودرجــة

تعالى اهللا من





اإللهي ويحقق المراد الخالفة
منها؟

كال، بالتأكيد والجواب
إّال الناس معظم فشل فقد
األمر في هــــذا قليلة قلّــــة
الفشل ذلك أسباب وترجع

أمور: عدة إلى
بالتوحيد االقرار عدم ـ أ

والقلــــب والعمل، فــــي الفكر
وســــوء ضعف اإليمان بســــبب

االســــتجابة وعــــدم االختيــــار،
اإللهــــي بالربوبية؛ إلــــى الميثاق

ِمْن َربَُّك َأَخــــَذ cَوِإْذ قال تعالــــى:
ُذرِّيََّتُهــــْم ُظُهوِرِهــــْم ِمــــْن َبنِــــي آَدَم

َلْســــُت َأْنُفِســــِهْم َأ َعلــــى َوَأْشــــَهَدُهْم
.dَبلى ِبَربُِّكْم قاُلوا

ومنهم بســــرعة َمْن لّبى فمنهم
وغوى، من عصى تأّخر ومنهم َمْن
تفاوتت مراتبهم الشــــرفية وهكــــذا
تنجيز وفي في الوجود اإلمكانــــي،

الحقًا. األرض في الخالفة
العقول على غلبة الشــــهوات ـ ب
لِلنَّاِس cُزيَِّن تعالى: قال والقلوب،
َواْلَبِنيَن ِمَن النِّساِء ــــَهواِت الشَّ ُحبُّ
الذََّهِب َواْلَقناِطيــــِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن
َواألَْْنعاِم اْلُمَسوََّمِة ِة َواْلَخْيِل َواْلِفضَّ
الدُّْنيا اْلَحياِة َمتاُع ذِلَك َواْلَحْرِث

.dاْلَمآِب ُحْسُن ِعْنَدُه َواهللاَُّ
تمنــــع الشــــهوات وهــــذه 
إلــــى الوصــــول اإلنســــان مــــن

الخالفة. وإنجاز الكمال
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المصداق  تشخيص في جـ  الخطأ
أّنه اإلنسان فيظن للكمال، الحقيقي

وهذا والشهرة، والسلطة المال في متجّسد
cُقْل تعالى: قــــال خادع، وهم كاذب وســــراب
َضلَّ الَِّذيَن * َأْعماًال ُنَنبُِّئُكْم ِباألَْْخَســــِريَن َهْل

أداء  في اإلنسان اْلَحياِةd فيفشــــل ِفي َســــْعُيُهْم
الرباني. التكليف وإنجاز األمانة

الخالفة بأن القول يمكن تقّدم ما على وبناًء
إلهية أمانًة وباعتبارها األرض، فــــي الجعلية
إليه،فإن اهللا مــــن عهد وهــــي قبلها اإلنســــان
تتشخصباإلنسان ومقامها ورتبتها مواصفاتها
تعالى، اهللا من وقربه إيمانه ودرجة واختياره
بعدًا عن أو رتبتهــــا الوجودية قربًا فهو ُيعطيها
خالفة الوصف، بهــــذا فهي اإللهي، المــــراد
سّلمها أعلى في يقف الوجود، سّلم في تتدرج
نزوًال. والمؤمن والتقي والولي النبي الوجودي

في المطلوبــــة وهــــذه بعــــض المواصفــــات
األرضي: الخليفة

الواقع فــــي الخالفة تحقيــــق ١ ـ أن تماميــــة
ولو الخليفة، فــــي العصمة اإلمكانــــي تتطلّــــب
المهمة إنجاز كذلك لحــــدث نقص في لم يكن
العصمة بداهة يستلزم وهذا الغرض، وتحقق
معصومًا يكن لــــم لو إذ المجاالت، فــــي جميع
َمْن له ينقد ولــــم وعليه اآلخرون الختلف فيــــه
والفضالء. والعلماء الحكماء من نفسه يعتبر

للعلم بداهة إمتالكــــه ٢ ـ وهــــذا يســــتدعي
للغرض للواقــــع، والمصيب الّلدنــــي الكاشــــف
لإلنســــان اإللهــــي االســــتخالف الجعلــــي مــــن

المستخلْف.
ان  الربانــــي الخليفــــة ـ ومــــن خصائــــص ٣

يمتلــــك
التامة القــــدرة

على عكــــس الصفات
اإلمكان، عالم في اإللهية

عزيزًا المثال يكــــون فعلى ســــبيل
بالمؤمنين، بل رحيمــــًا على الكافرين

العالمين. في سبحانه اهللا ُيجّسد رحمة إنه
في للصفــــات اإللهيــــة وباتصافــــه وعكســــه
في المقدســــة الخالفة يجســــد الوجود، فإنه
كمالها إلى الممكنات جميــــع ويوصل األرض،
والتطهيــــر التعليــــم طريــــق عــــن  المنشــــود، 
الشرك ظلمات اإلنسانية من واخراج والتزكية

التوحيد. نور إلى مراتبه وبكل
اْلُمْؤِمِنيَن َعَلــــى اهللاَُّ َمنَّ cَلَقْد تعالى: قــــال
َيْتُلوا َعَلْيِهْم َأْنُفِســــِهْم ِمْن َرُســــوًال ِفيِهْم ِإْذ َبَعَث
َواْلِحْكَمَة َوِإْن اْلِكتــــاَب َوُيَعلُِّمُهُم َوُيَزكِّيِهْم آياتِــــِه

.dُمِبيٍن َضالٍل َلِفي َقْبُل كاُنوا ِمْن
الخالفة: مستلزمات

مســــتلزمات من البــــد للخليفــــة في األرض
الخالفــــة هــــذه إنجــــاز معينــــة لكــــي يســــتطيع

ومنها: بأعبائها والنهوض
الحضارية  األطروحة أو النظريــــة ـ لديــــه ١
والتي يعتنقها التــــي العقيــــدة إلى والمســــتندة
تفســــر التي الحضارية فلســــفته تقــــوم عليهــــا
آياُت تِْلَك cالــــر تعالى: قال والغاية، الوجــــود

اإلمــــام فـــي الــعــصــمــة ان وجـــــود 
جميعًا  للناس حسنًة قدوة المهديQ تجعله
النوعي التفوق العصمة تعطيه وكذلك
يكشف كــونــه الــنــاس  ســائــر  على 
ــب مــقــاصــد ــصــي الــــواقــــع وي
ال الـــتـــشـــريـــع بــــدقــــٍة
أحد فيها يظاهيه
العالمين، من





.dاْلُمِبيِن اْلِكتاِب
المخلصين األنصار والمؤيدين له ٢ ـ وجود
وتطبيق مهمته تحقيــــق في والذين يســــاعدونه
أيضًا مســــتخلفون هم األنصــــار رؤيتــــه وهؤالء
ولكنبحسب درجتهماالستخالفية.قالتعالى:
ِديِنِه َعْن ِمْنُكْم َيْرَتدَّ َمْن الَِّذيــــَن آَمُنوا َأيَُّها cيا
َأِذلٍَّة َوُيِحبُّوَنُه ُيِحبُُّهــــْم ِبَقْوٍم اهللاَُّ َفَســــْوَف َيْأِتي
ُيجاِهُدوَن اْلكاِفِريَن َعَلى َأِعزٍَّة اْلُمْؤِمِنيــــَن َعَلى

.dالِئٍم َلْوَمَة َوال َيخاُفوَن اهللاَِّ َسِبيِل ِفي
فهمــــًا جيدًا الرباني ٣ ـ إمتــــالك الخليفــــة
ظهور وكيفية التأريخية، السنن لحركة وواعيًا
َيْهِد َفَلْم cَأ تعالــــى: قال وزوالها، الحضارات
ِفي َيْمُشــــوَن اْلُقُروِن ِمَن َقْبَلُهْم َأْهَلْكنا َكْم َلُهــــْم

.dالنُّهى ألُِوِلي َآلياٍت ذِلَك ِفي َمساِكِنِهْم ِإنَّ
الالزمة لهذه  القيادية الشــــخصية ـ لديه ٤
اْلَقْرَنْيِن َذا يــــا cقاُلــــوا قــــال تعالى: المهمة،
َفَهْل األَْْرِض ِفــــي ُمْفِســــُدوَن َوَمْأُجوَج ِإنَّ َيْأُجوَج
َبْيَننا َوَبْيَنُهْم َتْجَعــــَل َعلى َأْن َخْرجــــًا َنْجَعــــُل َلَك
َفَأِعيُنوِني َخْيٌر َربِّي ِفيِه َمكَّنِّي ما قاَل * َســــدًّا
ُزَبَر آُتوِني * َرْدمًا َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهــــْم َأْجَعْل ِبُقــــوٍَّة
قاَل َدَفْيِن الصَّ َبْيــــَن ســــاوى ِإذا َحتَّى اْلَحِديــــِد
قاَل آُتونِــــي ُأْفِرْغ َجَعَلُه نــــارًا ِإذا اْنُفُخــــوا َحتَّــــى
َوَما َأْن َيْظَهُروُه اْســــطاُعوا َفَما * َعَلْيِه ِقْطــــرًا

.dَنْقبًا َلُه اْسَتطاُعوا
المباركات نســــتطيع اآليات هذه من خالل

اآلتية: القيادية المضامين نستجلي أن
وطلب ذي القرنين إلــــى القوم أن لجــــوء ـ أ
بكفاءته يقروّن على انهم يدل لهم، مساعدته
وهي مشكلتهم، لحل الالزمة وخبراته وذكائه

ومأجوج. يأجوج من التخلص
خطته تنفيذ فــــي طلــــب منهــــم اإلعانة ـ ب

أي يســــتطيع ال إْذ المهمــــة، وهــــذه مــــن لوازم
وجود دون أهدافه ويحقق مهاّمه ينجز أن قائد

النشطين. األعوان
بعناية مهمــــة خطة لــــدى ذي القرنيــــن ـ ج
كبير، كذلك إبــــداع وفيها كبيرة فائقة ودقــــة
العمل لحجم الدقيقــــة فإنه يمتلــــك التفاصيل
يســــتغرقها التي الزمنية والمدة ومســــتلزماته

يكُمل. لكي
مواجهة على والجــــرأة لديــــه الشــــجاعة ـ د
القيادة مســــؤولية وتحمــــل الصعــــاب وتذليلها
التمكين حركته علــــى وأعبائها،معتمــــدًا فــــي

له. اإللهي والمدد
المجال يســــُع عديدة ال وهنــــاك مضاميــــن

لذكرها.
المتقدمة المواصفات تطبيــــق على ولنــــأِت
يمتلك فهو ،Qالمهدي اإلمام شــــخصية على
فهٌم ولديه فكره وســــلوكه، اإللهية في العقيدة
العاملة اإللهيــــة والســــنن التأريخ راٍق لحركــــة
قد وهو كيــــف هذا، في أحــــٌد فيــــه، اليدانيه
كيفيــــة ورأى والممالــــك عاصــــر الحضــــارات
على وتعــــرف وســــقوطها، نشــــوئها وتعملقهــــا

وضعفها. قوتها أسباب
وقيامه ظهوره شــــروط من أهم كذلك فإن
وجود هو في األرض خالفتــــه مفردات بتنفيذ
يتحدون الذيــــن المخلصين أعوانــــه وأنصــــاره
والذين لطالوهــــا طاولتهــــم الجبــــال التــــي لــــو
الحرب العمل فــــي مــــن يســــأمون ال يكلّــــون وال
أخبرتنــــا وكمــــا ســــواء، والســــالم علــــى حــــد

بذلك. الموثوقة الروايات
 Qالمهدي اإلمــــام في العصمة ان وجــــود
تعطيه وكذلك جميعًا للناس حسنًة قدوة تجعله



دراسات



كونه الناس سائر النوعي على التفوق العصمة
ال بدقٍة التشريع مقاصد ويصيب الواقع يكشف
ذو كان وإذا العالمين، من أحد فيها يظاهيــــه
،dَســــَببًا َشــــْيٍء cِمْن ُكلِّ اهللا آتاه قد القرنين
فــــإن اإلمــــام محــــدود، لتنفيــــذ دور تأريخــــي
أّدخره  مهمته الكبرى التي المهديQ وبحسب
هائلة تكوينية قــــدرات يمتلك اهللا تعالــــى لها،
الذي ُبعث الحضــــاري الدور وتكافيء تناســــب
حركة قامت والرســــل وعليه األنبياء مــــن أجله
من اإللهية الغاية لتحقيق واألولياء، األوصياء

األرض. في الخالفة اإلنسانية
وخصائصه: اإللهي أنواع االستخالف

ذكرها الموجودات من عديدة أنواٌع هناك
استخلف اإلنسان عليها، لكنها الكريم القرآن
حيث مــــن متعارضين خطيــــن تنــــدرج ضمــــن

والغاية: المسعى
رباني. ـ إنساني استخالف ـ أ

شيطاني. ـ إنساني استخالف ـ ب
إبليس  آدمQ وعصيــــان خلــــق ومنذ بــــدء
بين الحرب بدأت آلدم بالسجود اإللهي لألمر

وأتباعه. والشيطان الرباني اإلنسان
في شــــيء كل فــــي فالخطــــان متناقضــــان
وغاياتهما وجودهما وفي ومسعاهما حركتهما

أصلهما وعاقبتهما. وفي
االســــتخالف أنــــواع بعــــض وهــــذه 

وخصائصه:
تعالى: cُهَو بالطبيعة: قال ١ ـ اســــتخالٌف
َشــــراٌب ِمْنُه َلُكْم ماًء ــــماِء ِمَن السَّ الَّــــِذي َأْنَزَل
الزَّْرَع ِبِه ُيْنِبُت َلُكْم ِفيِه ُتِسيُموَن * َشَجٌر َوِمْنُه
الثََّمراِت ُكلِّ َوِمْن َواألَْْعناَب َوالنَِّخيــــَل َوالزَّْيُتوَن

َر َســــخَّ َو * َيَتَفكَُّروَن ِلَقــــْوٍم َآلَيًة ِإنَّ ِفــــي ذلِــــَك
َوالنُُّجوُم ــــْمَس َواْلَقَمــــَر َوالشَّ َوالنَّهاَر اللَّْيَل َلُكُم
َيْعِقُلوَن ِلَقْوٍم ذِلَك َآلياٍت ِإنَّ ِفي ِبَأْمِرِه راٌت ُمَسخَّ
ِإنَّ َأْلواُنُه ُمْخَتلِفًا األَْْرِض ِفــــي َلُكْم َذَرَأ * َو مــــا
َر َسخَّ الَِّذي ُهَو َو * َيذَّكَُّروَن َآلَيًة ِلَقْوٍم ِفي ذِلَك
ِمْنُه َوَتْسَتْخِرُجوا َطِريًّا َلْحمًا ِمْنُه لَِتْأُكُلوا اْلَبْحَر
َولَِتْبَتُغوا ِفيِه َوَتَرى اْلُفْلَك َمواِخَر َتلَْبُسوَنها ِحلَْيًة

.dَتْشُكُروَن َوَلَعلَُّكْم َفْضلِِه ِمْن
هذه في الــــوارد الرباني إن هذا التســــخير
اإلنســــان ُيحّمل وغيرهــــا اآليــــات المبــــاركات
التشــــريع وصايــــا وبحســــب مســــؤولية رعايتــــه
من كأحٍد ليس فاإلنسان الغاية، إلى للوصول
سبحانه اهللا انه خليفة المخلوقات األخرى بل
فيها ما بكل الدنيا ســــبحانه وقد ســــخر له اهللا
المــــراد، فاألمانة ليبلغ والوســــائل من القوى
محاســــب وأن اإلنســــان االســــتخالفية كبيــــرة
حيث كونه مــــن ومؤتمنًا مســــؤوًال عليهــــا كونــــه

الدنيا.(٥) هذه عن اهللا في ونائبًا خليفًة
ســــبق  كمــــا  بالملكيــــة:  اســــتخالف ـ   ٢
التي واالمكانات الوســــائل هــــذه وأوضحنــــا ان
شروط أحد تمثل لإلنسان سبحانه وّفرها اهللا
أعطــــى ان بعــــد األرض فــــي تنفيــــذ الخالفــــة
والتدبر، العقل نعمة لإلنسان وتعالى سبحانه
الخالفة أعباَء الســــامية وحّمله المزايا وبهذه
جميع اهللا تعالــــى على كّرمه فقــــد ونتائجها،
لكي األشــــياء إّال دونه كل هذه وما مخلوقاته،
مواله، مرضاة ما تقتضيــــه على بها يتصــــرف
هذه تســــتحوذ أن لنفســــه ومــــن ُظِلم اإلنســــان
الوجود، وحركته في وقلبه على عقله األشياء
منصــــب عــــن ويتخلــــى فيكــــون مشــــركًا بــــاهللا





الدارين. فيخسر الخالفة اإللهية
هو الشريفة اآليات جميع عليه تدل فالذي
الوجود ما في كل على مســــتخلٌف ان اإلنســــان
هو إنما ذلــــك، يتصرف خالف أن وليــــس لــــه
شيء، كل اهللا ســــبحانه في أوامر بأتباع ملزم

أكثر. ال سبحانه اهللا خليفة ألنه
الفهم حبائل وقع في الناس قد معظم لكّن
أنهم ظّنوا حيث الملكية، لموضــــوع الخاطيء
وليس للموجــــودات الحقيقيون هــــم المالكــــون
الواقع، هــــو كمــــا وحــــده الملــــك هللا ســــبحانه
والفقــــر التزاحــــم دار فــــي الظلــــم  فحصــــل 
قال بعض، علــــى بعضهم وبغى والمحدوديــــة
 dِفيِه ُمْسَتْخَلِفيَن َجَعَلُكْم ِممَّا cَوَأْنِفُقوا تعالى:
ملكًا شــــيء هــــو المالك لكل ألن اهللا ســــبحانه

ال اعتباريًا. حقيقيًا
المالك عند من ناشــــئة الحقيقية فالملكية
في هو كمــــا الجعل أو ال مــــن غيــــره باالفاضــــة
ال الحقيقيــــة الملكيــــة االعتباريــــة، والملكيــــة
هو ال كما حاٍل بأي مالكها عن تنفصل أو تنفك
الملكية تنفصل التــــي حــــال الملكية االعتبارية

األهلية. أو فقدان عند الموت مالكها عن
أن يتصرف لــــه كمــــا ان المالــــك الحقيقي
أو زماني أو حــــد قيد فــــي ملكه كما يشــــاء دون
اْلُمْلِك ماِلَك اللَُّهــــمَّ cُقِل تعالى: قال مكانــــي،
ِممَّْن َتشاُء اْلُمْلَك َوَتْنِزُع َتشــــاُء َمْن اْلُمْلَك ُتْؤِتي

.dَتشاُء َمْن َوُتِذلُّ َتشاُء َمْن َوُتِعزُّ
الملكيتيــــن، والتي ســــمات هذه هــــي أبرز
أســــاس على والتصرف بينهما يجــــب التفريق

لهما.(٦) الصحيح الفهم من
الخالفة وعدم انجاز معوقات أبرز ان مــــن
عند الحاصل التوهــــم هو الغاية الوصول إلــــى

الوقوع بســــبب الكمال طلب في معظــــم الناس
البيان رغــــم اآلخــــرة، بــــدل فــــي حــــب الدنيا
َأنََّما cاْعَلُمــــوا تعالــــى: الرائع، قال القرآنــــي
َبْيَنُكْم َوَتفاُخٌر َوِزيَنــــٌة َلِعٌب َوَلْهٌو الدُّْنيا اْلَحيــــاُة
َأْعَجَب َغْيٍث َكَمَثِل َواألَْْوالِد األَْْمــــواِل َوَتكاُثٌر ِفي
َيُكوُن ُثمَّ ُمْصَفرًّا َفَتــــراُه َيِهيُج ُثمَّ َنباُتُه اْلُكفَّــــاَر

.dُحطامًا
والسلطنة: بالحكم استخالف ـ ٣

َخلِيَفًة َجَعلْنــــاَك إِنَّا cيــــا داُوُد تعالى: قــــال
َتتَِّبِع النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َبْيــــَن َفاْحُكْم األَْْرِض ِفي
َيِضلُّوَن ِ ِإنَّ الَِّذيَن اهللاَّ َسِبيِل َعْن َفُيِضلََّك اْلَهوى
َيْوَم َنُسوا ِبما َلُهْم َعذاٌب َشِديٌد اهللاَِّ َســــِبيِل َعْن

.dاْلِحساِب
والســــلطة حتى بالحكم وهــــذا جعل إلهــــي
سبحانه فاهللا الناس، بين والحق العدل يقيم
أو االعتباري الجعلــــي ال الحقيقي هــــو الحاكم
سبحانه ألن اهللا األرضي الخليفة شأن كما هو
ِإالَّ اْلُحْكُم وcِإِن وتعالى هو أحكــــم الحاكميــــن
اإللهي الحكم قبالــــة يقــــف ِهللاdَِّ، وأي حاكــــم

خاسر. ضاٌل مشرك فهو
حكامًا الناس بعض جعل سبحانه اهللا لكن
اإللهي، اإلمتحان اجتيازهم بعد وبإذنه بأمره
ِبَكلِماٍت َربُُّه اْبَتلى إِْبراِهيــــَم cَوِإِذ قال تعالــــى:
َوِمْن قاَل ِإمامًا لِلنَّاِس جاِعُلَك إِنِّي قاَل َفَأَتمَُّهنَّ

.dاِلِميَن الظَّ َعْهِدي َيناُل ال ُذرِّيَِّتي قاَل
يقوم إنما واالصطفاء اإللهي لبعض البشر
قال اإللهيــــة، لألمانــــة تحملهم علــــى درجــــة
ِفي َوإِنَُّه ِفي الدُّْنيــــا اْصَطَفْيناُه cَوَلَقــــِد تعالى:

.dاِلِحيَن الصَّ َلِمَن اْآلِخَرِة
اهللا فضل اإللهي االصطفاء هذا وبموجــــب
ورفع بعضهم بعض على الناس سبحانه بعض



دراسات



الَِّذي cَوُهَو تعالــــى: قال درجات، فوق بعــــض
َفْوَق َبْعَضُكــــْم َوَرَفــــَع األَْْرِض َجَعَلُكــــْم َخالئِــــَف

.dآتاُكْم ما ِفي لَِيْبُلَوُكْم َدَرجاٍت َبْعٍض
وأرســــل والشــــرائع الكتب اهللا وقــــد أنــــزل
يقوم لكي ومعلمين ومنذرين مبشرين األنبياء
ـ بأعباء الوجودية درجتــــه بحســــب الناس ـ كل
قال تعالى: والقســــط، العدل وإقامة الخالفة
النَّاُس لَِيُقوَم اْلِكتاَب َواْلِميزاَن َمَعُهُم cَوَأْنَزْلنا
ســــبحانه  هللا والســــلطنة ِباْلِقْســــِطd فالواليــــة
تعالى: قال يرتضيه، ممن له أذَن ولمن وحده
الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُســــوُلُه اهللاَُّ َولِيُُّكُم cإِنَّما
* راِكُعوَن َوُهْم الزَّكاَة َوُيْؤُتوَن الَة الصَّ ُيِقيُموَن
ِحْزَب َفِإنَّ آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُسوَلُه اهللاََّ َيَتَولَّ َوَمْن

.dُهُم اْلغالُِبوَن اهللاَِّ
ُتحفظ ال والســــلطنة الواليــــة وبغيــــر هــــذه
األرضية الخالفة تحقــــق وال مقاصد التشــــريع
اإلنســــان واقع إلى ونظرٌة الربانية، أهدافهــــا
صحة هذا الواليــــة تؤكد هذه غير الذي تولــــى

الحكم.

المحور الثاني
التأريخية: االستخالف مراحل

اإلنساني التأريخ لحركة عند اســــتعراضنا
يومنــــا  آدمQ وإلــــى مــــن بــــدءًا بشــــكل عــــام
األرض في الخالفة عمليــــة نجد ان الحالــــي،

متمايزتين: بمرحلتين مّرت قد
فبعث اهللا أمــــًة واحدة الناس كان األولى:

ومعلمين ومبشرين مصلحين األنبياء سبحانه
يجب الذي المســــتقيم الصراط لهم ومبينيــــن
وإقامة البيضاء محجته وركوب اتباعه عليهــــم

واالختالف. وفي التنازع والقسط العدل
اهللا إلــــى الدعــــوة تمثــــل وحركــــة األنبيــــاء
األصنام مــــن غيره ورفــــض ســــبحانه وتعالــــى
هــــذه اســــتطاعت وقــــد الماديــــة والبشــــرية،
إلى وتوصله اإلنســــاني العقل ترّبي أن الحركة
الرســــالة الســــتقبال الالزمة مرحلــــة النضــــج

الخاتمة.
التأريخية المرحلة هذه بدأت وقد الثانية:
بعدما ،Nمحمــــد المصطفى ببعثة الخاتــــم
الشريعة لفهم العقول ونضجت النفوس تهيأت
األرض. في اإللهي عملية االستخالف وقيادة

والنضج، والعقل الرشد مستوى على هذا
يتحقــــق فلــــم الواقعــــي المســــتوى علــــى  أمــــا 
وبحســــب المراد اإللهي والوصايا االستخالف
المنافقين اإلسالمية لوجود بالشريعة المبلغة
األمة قدرة ولعدم الدنيوي، الطمع وأصحــــاب

على ـ الشيطاني قوة الخط بسبب ـ اإلســــالمية
ما لنفســــها إختارت بل الوصي، قبول ونصرة
الحكم اإللهي فتأخر لها، األفضل أنه تخّيلــــت
وال من الدهــــر، عانت حيــــن إلى فــــي األرض
المصائب واإلنسانية بل اإلسالمية زالت األمة
إختيارهــــا، ســــوء مــــن والويــــالت والكــــوارث
الولي يد اهللا علــــى حكم وتقبــــل تعي وإلــــى أن

وإكتساب الفعلية اإللهية بالصفات يتصف أن هي اإلنسان خلق الغاية من
تعالى. اهللا الخلود والفوز برضى دار إلقتحام مؤهًال ليكون الكماالت





سوء تتحمل أن عليها النهاية، في المستخلف
اإللهي. الخليفة حكم عن وعزوفها إختيارها

تحركت التي الحركيــــة المراحل وبحســــب
اتخذت إنهــــا نرى األرضيــــة، فيهــــا الخالفــــة
حينًا آخر ومختلفة حينًا متفقة ثالث مسارات

وبحسب اآلتي:
(أهل السنة). السقيفة مسار أصحاب ـ ١

(الشــــيعة   Kالبيــــت أهــــل مســــار  ـ   ٢
اإلمامية).

والنصارى). الملل (اليهود باقي مسار ـ ٣
بالمخططات المسارات هذه توضيح ويمكن

اآلتية:
السنة): (أهل األول المسار ـ ١

الراشــــدة النبي محمدN،الخالفة بعثة 
والســــالطين الملوك ،خالفة األربعة للخلفاء
العثمانية، الخالفــــة من أهل الدنيا،ســــقوط
مرحلــــة وضعيــــة، وأنظمــــة قيــــام حكومــــات 
اإلمام قيــــام وفتن، واختالف تشــــتت وفرقــــة
عالمات  الزمان (مــــن المهــــديQ فــــي آخــــر
اهللا إلى العــــودة القيامــــة، الســــاعة)، قيــــام

تعالى.
اإلمامية) (الشيعة الثاني: المسار ـ ٢

وابعاد محمــــدN، الســــقيفة النبي بعثــــة
إقصاء ،Nالرسول خالفة عن Qعلي اإلمام
أهل  أئمة قتــــل أهل البيــــتK من الخالفة،
الغيبة  اإلمام المهديQ في غياب ،Kالبيت
،Qالمهدي لإلمام الكبرى الغيبة الصغرى،
اإلمام الشهادة للمرجعية الدينية، ظهور دور
ـ الكامل اإلنســــان خالفة المهديQ، قيام،
والعدل  القسط إقامة األرض، في ـ Qالمهدي
األَْْرِض جاِعٌل ِفي cإِنِّــــي تعالى لقوله (تحقيقــــًا

المجتمع تحقيــــق البركات، َخلِيَفــــًةd، نــــزول
االستخالف، من الغاية تحقيق هللا، الموحد

تعالى. اهللا قيام القيامة، العودة إلى
الملل باقي مسار الثالث: المسار ـ ٣

اهللا األنبياء، واحــــدة، بعــــث النــــاس أمة
.Qموسى ،Qإبراهيم
:Qموسى بعد قسم

 Qعيســــى ثم المســــيحي األول: المســــار
ثــــم الكنســــي االســــتبداد ثــــم الحواريــــون ثــــم
الصناعية الثورة ثــــم والعلماء العقل اضطهاد
فصل ثــــم الكنيســــة ضــــد وحصــــول رد الفعــــل
المذهب قيام ثــــم الدين عن الحياة والســــلطة
البرجوازية ثــــم (اللبرالية) الفردي والنفعــــي
كاألمبريالية أيضًا قســــمين وإلى الرأســــمالية
بانهيارها الشــــيوعية وقيام الشــــيوعية وتنتهي
العتو  ثــــم العولمة ثــــم ١٩٩١ األمبرياليــــة عــــام
ثم االستكبارية األنظمة ثم إنهيار واالســــتكبار
الدين على اهللا يد خليفة على االســــالم ظهور
ثم تحقيق تعالى هللا الموحدة كله ثم اإلنسانية
إلى العودة ثم القيامة ثــــم الخالفة من الغايــــة

تعالى. اهللا
والتيه الضياع ثم اليهودي المسار والثاني:
األكبر لليهود العلو حصول ثم إسرائيل قيام ثم
بالفســــاد ثــــم ملئهم األرض أجمع فــــي العالم
يد على اليهــــودي والظلــــم ثــــم تحطيــــم العلــــو

وأنصاره. المهدي اإلمام
الغاية من الخلق:

في والســــنة المطهرة الكريم بّين القــــرآن
الخلق، خلق مــــن الغاية المواضع الكثير مــــن
عبر التأريخ اإلنسان حاول سرمدّي سؤال وهو
العقيديــــة منظومتــــه اإلجابــــة عليــــه وبحســــب



دراسات



اإلســــالمية للعقيدة وبالنســــبة والحضاريــــة،
أحكم باعتباره ـ وتعالى ســــبحانه اهللا أّكد فقد
مرارًا الخلق خلــــق من غايته على ـ الحاكميــــن
الخلق في والتدبــــر التفكر إلــــى ودعا اإلنســــان
ونــــور الفطرة العقل بهــــدي والوجــــود والســــير

هللا سبحانه للوصول إلى الكمال. الموحدة
َحِنيفًا يــــِن لِلدِّ َوْجَهَك cَفَأِقــــْم تعالى: قــــال
َتْبِديَل ال َعَلْيها النَّــــاَس الَِّتي َفَطَر ِفْطــــَرَت اهللاَِّ
َأْكَثَر النَّاِس َولِكنَّ اْلَقيُِّم الدِّيُن ذِلَك اهللاَِّ ِلَخلْــــِق

.dَيْعَلُموَن ال
عدم النــــاس علــــى وقــــد اســــتنكر البــــاري
cَأ لهم: خلقهم قائــــًال معرفتهــــم بالغايــــة من
ال إَِلْينا َوَأنَُّكــــْم َعَبثًا َخَلْقناُكــــْم َفَحِســــْبُتْم َأنَّمــــا

.dُتْرَجُعوَن
يتصف أن هــــي اإلنســــان خلق فالغايــــة من
الكماالت وإكتســــاب الفعلية اإللهية بالصفــــات
والفــــوز الخلــــود دار إلقتحــــام ليكــــون مؤهــــًال

تعالى. برضى اهللا
الشــــريفة كما تؤكد اآليات الدنيا فالحيــــاة
سبحانه إلى اهللا للرجوع المرحلة التأهيلية هي
cإِنَّا تعالــــى: قال اإلنســــان، وبحســــب إختيار

.dَكُفورًا َوِإمَّا شاِكرًا ِإمَّا ِبيَل السَّ َهَدْيناُه
َو * َيَرُه َخْيرًا َذرٍَّة cَفَمــــْن َيْعَمْل ِمْثقــــاَل َفـ

.dَيَرُه َشرًّا َذرٍَّة ِمْثقاَل َمْن َيْعَمْل
فهمنا من عليهــــا التي نحصل والخالصــــة
الرحمة بصفة إتصالهــــا هو الخلق للغاية مــــن
ضمنها ومــــن شــــيء كل اإللهيــــة التي وســــعت

في األرض. سبحانه اهللا خليفة
الغاية: مراحل

القرآنية لآليــــات مــــن خــــالل اســــتقرائنا

إلى مراحل الخلق من الغاية نقسم نستطيع ان
رئيسة:(٧) خمٍس

اإللهية الخالفة األولى: تحقيق المرحلة ـ ١
ما ال بحسب اإللهي المراد وبحسب األرض في
الطين، المرتبط بنشأة اإلنسان المادي يريده
على والنهائي األكبر الخالفة مصداق وسيكون
ســــبحانه  وعد اهللا المهديQ وكما اإلمام يد
َوَعِمُلوا ِمْنُكْم آَمُنوا اهللاَُّ الَِّذيــــنَ cَوَعَد وتعالى:
َكَمــــا األَْْرِض ِفــــي َلَيْســــَتْخلَِفنَُّهْم اِلحــــاِت الصَّ
ِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبلِِهْم ِمْن الَِّذيَن اْسَتْخَلَف
َخْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َلنَُّهــــْم َوَلُيَبدِّ َلُهْم اْرَتضى الَّــــِذي
ِبي َشْيئًاd فهو وعد  ُيْشــــِرُكوَن ال َيْعُبُدوَنِني َأْمنًا
للخط عليها ومــــا األرض بوراثة إلهي محتــــوم
وأكابر األرض طغــــاة اســــتضعفه اإللهي الذي

اإلنساني. التأريخ عبر مجرميها
اهللا  حكم إقامة الثانية: بعــــد ٢ ـ المرحلــــة
وأنصاره الربانــــي الخليفــــة ســــبحانه على يــــد
ســــبقه، من خالفة اســــتنفاذ بعد وجماهيــــره
تصاعدي، وتعبد خط في اإلنسانية ستتحرك
َخَلْقُت cَومــــا تعالى: قــــال معرفية اهللا عبــــادة

.dلَِيْعُبُدوِن ِإالَّ َواْإلِْنَس اْلِجنَّ
اإلنسان نقص تكمل المعرفية العبادة وهذه

الوجودي. فقره وتجبر
اإلنســــان  وصــــول الثالثــــة:  المرحلــــة ـ   ٣
العبــــادة اليقيــــن فــــي واإلنســــانية إلــــى مقــــام
َربََّك cَواْعُبْد تعالى: قال والســــعي، واالعتقاد

.dاْلَيِقيُن َيْأِتَيَك َحتَّى
<حتى> حرف أن الذهن إلى يتبادر ال وهنا
التوقف، الشــــريفة يعني اآلية هذه في الــــوارد
اليقيني المقــــام وحصــــول بــــل تحقــــق الرتبــــة





ُنِري cَوَكذلِــــَك تعالى: قــــال الملكوت، ورؤيــــة
َولَِيُكوَن َواألَْْرِض ــــماواِت السَّ َمَلُكــــوَت إِْبراِهيــــَم
في  والنوعي الكمي اْلُموِقِنيَنd والتصاعد ِمــــَن
اهللا إلى الكدحيــــة اإلرتقائية حركــــة اإلنســــان
إِنََّك اْإلِْنســــاُن cيا َأيَُّهــــا تعالــــى: قال تعالــــى،

.dَفُمالِقيِه َكْدحًا َربَِّك إِلى كاِدٌح
المهدوية  الجنة الرابعة: تحقق المرحلة ـ ٤
عالم علــــى الغيب عالــــم فــــي األرض وإنفتــــاح
تأهيلية المرحلة، مرحلة وتعتبر هذه الشهادة
تعالى: قال الخلد، مرحلة جنــــان إلى ممهدة
َمْقَعِد ِفــــي َوَنَهٍر * َجنَّــــاٍت ِفــــي cِإنَّ اْلُمتَِّقيــــَن

.dُمْقَتِدٍر َملِيٍك ِعْنَد ِصْدٍق
من  القرب الخامســــة: حصول ٥ ـ المرحلة
بالكمال واإلرتباط مرضاته ونيل سبحانه اهللا
cَوإِنَُّهْم تعالــــى: قال الخلــــد جنان اإللهــــي في
األَْْخياِرd في cَجنَّاِت اْلُمْصَطَفْيــــَن َلِمَن ِعْنَدنا
ُمتَِّكِئيــــَن ِفيها * َلُهُم األَْْبــــواُب َعــــْدٍن ُمَفتََّحــــًة
َوِعْنَدُهْم َوَشراٍب * َكثِيَرٍة ِفيها ِبفاِكَهٍة َيْدُعوَن
ُتوَعُدوَن ما هــــذا * ْرِف َأْتراٌب الطَّ قاِصــــراُت
ِمْن َلُه مــــا َلِرْزُقنا هــــذا * ِإنَّ لَِيــــْوِم اْلِحســــاِب

.dَنفاٍد
المصادر

الكريم القرآن ـ ١
فلسفة االستخالف  إحسان العارضي، ـ ٢

٢٠٠٤م. اإللهي، الطبعة األولى،
ألفاظ  مفردات ٣ ـ الراغب االصفهانــــي،
داوودي، عدنــــان صفــــوان القــــرآن، تحقيــــق
الرابعة، القربــــى، الطبعــــة انتشــــارات ذوي

١٣٨٣هـ.ش. ـ ق ١٤٢٥هـ.
اإلســــالم  الصدر، باقر محمد ٤ ـ الســــيد
والدراســــات األبحاث مركــــز يقــــود الحيــــاة،

الثانية، الطبعة الصدر، للشهيد التخصصية
١٤٢٤هـ.

المدرســــة  الصدر، باقر محمد ٥ـ  الســــيد
والدراســــات األبحــــاث  مركــــز القرآنيــــة، 
الثانية، الطبعة الصدر، للشهيد التخصصية

١٤٢٤هـ.
الصدر،  صــــادق محمد محمد ٦ ـ الســــيد
الموعود اليوم ،Qالمهــــدي اإلمام موســــوعة
ذوي إنتشــــارات والديني، المادي بيــــن الفكر
 ١٣٨٣ ١٤٢٥هـ .ق ـ الثانية، الطبعــــة القربى،

هـ.ش.
الطباطبائي،  حســــين ٧ ـ الســــيد محمــــد
دار تفســــير القرآن، منشــــورات الميــــزان في
قم، الطبعة ـ إيــــران للمطبوعات، المجتبــــى

األول. الجزء ٢٠٠٤م ١٤٢٥هـ ـ األولى،
العاملي،  حسن القبيسي محمد الشيخ ٨ ـ
ـ  ١٤١٣ هـ الثانية، الطبعــــة التأريخ، مــــاذا في

عشر. الرابع الجزء ١٩٩٣م.

الهوامش
.٢٩٤ ص القرآن، ألفاظ مفردات (١)

تفســـير القـــرآن، ج١ ، ص  في (٢) الميزان
ص١١٧. ـ ١١٦

.٣١ البقرة: سورة ينظر: (٣)
.١٤٤ ص الحياة، يقود اإلسالم (٤)

االستخالف اإللهي،ص٤. فلسفة (٥)
مصـــدر ســـابق، (٦) مـــاذا فـــي التأريـــخ،

ص٣٠.
مصـــدر اإللهـــي، االســـتخالف (٧) فلســـفة

ص١٦. سابق،
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العرب) (لســـان معجم في الحكمة
األشـــياء أفضـــل عبـــارة عـــن معرفـــة
للجرجاني:  التعريفـــات العلوم،(٢) وفي بأفضـــل
ما هي على األشـــياء حقائق يبحث فيه عن علـــم
فهي علم البشرية، الطاقة بقدر الوجود عليه في
القّوة العقلية هـــي هيأة وأيضًا آلي، غير نظـــري
إفراط هي التي الجربزة بين المتوسطة والعلمية

تفريطها. التي هي والبالدة القّوة، هذه
تجيء فـــي التعريفات، وردت كما والحكمـــة
العلم، االيجـــاد والثاني األول معان: ثالثة على
والقمـــر كالشـــمس المثلثـــة األفعـــال والثالـــث 
في  عبـــاسJ الحكمة ابن فّســـر وقد وغيرهما.
والحرام؛ وقيل: الحكمة الحـــالل بتعلم القرآن؛
ما ُيســـتفاد منها العمل؛ وقيل مع العلم فـــي اللغة
اإلنسان، طاقة بحســـب األمر في نفس الحق هو
وقيل: حكمة، فهـــو الحق وافق كل كالم وقيـــل:
عن الحشـــو.(٣)  المصـــون المعقـــول هي الـــكالم
الحكمة)؛ (عيـــون كتـــاب فـــي وعنـــد ابن ســـينا

النفـــس اســـتكمال   :Aphorism الحكمـــة
والتصديـــق بالحقائق اُألمـــور بتصور اإلنســـانية
البشـــرية.(٤)  الطاقة قدر على والعملية النظريـــة
الطرق اختيار كانط: القدرة على عند والحكمـــة
ســـينا  ابن الســـعادة.(٥) وعند إلى بنا تنتهي التي
األسفل العلم أقسام؛ ثالثة لها الحكمة النظرية
ويسمى األوسط والعلم الطبيعي، ويسمى العلم
العلم ويســـمى العلـــم الرياضـــي، والعلم األعلى
باُألمور المتعلقة فهي العملية الحكمة أّما اإللهي.
وأقســـامها بها، وتعمل تعلمها والتـــي العمليـــة،

خلقية.(٦) وحكمة منزلية وحكمة مدنية حكمة
Theosophy يراها  اإللهيـــة والحكمـــة
االشـــراق على تعول نظرية كل بوهـــم) (جاكوب
خارقة.(٧)  قوى منـــه تســـتمد لكي باهللا واالتصال
أحوال يبحث فيـــه عن يراهـــا: علم والجرجانـــي
التي المادة عن المجّردة الخارجية الموجـــودات
بحقائق العلم هي وقيل: ال بقدرتنا واختيارنـــا،
ولذا والعمل بمقتضاه، عليه ما هي على األشياء

اإللهية الحكمة من أبعاد
Qالمهدي لغيبة اإلمام

المحنك ناصر حسين هاشم األستاذ:
النجف(١) تحرير مجلة رئيس

ا





الحكمة وهناك والعمليـــة. إلى العلمية انقســـمت
والطريقة، علوم الشـــريعة وهي بهـــا: المنطوق
الحقيقة أسرار وهي عنها: المســـكوت والحكمة
ما والعواّم على الرسوم علماء عليها ال يطلع التي

يهلكهم.(٨) أو فيضرهم ينبغي
أو النظر عن يغيب ما بكل متعلقة الغيبة أّمـــا
اإلســـتتار  المهديQ هو اإلمام وغيبة المكان،

وبهذا اهللا تعالى، أراده الناس ألمـــٍر أعين عـــن
المقتضبة دراســـتنا هـــذه في يمكـــن أن نســـتقي
ورد فيما وتعالى، ســـبحانه اهللا وهداية نور مـــن
الرســـول عن المباركة واألقـــوال مـــن األحاديث
ذلك الكرامK، ونســـبق األعظمN واألئمـــة
ُطويت الصغـــرى التي الغيبة هناك بأن بالقـــول؛
 Qالمهدي لإلمـــام األربعة بالنـــّواب بمرورهـــا
العمـــري، ومحمد بن ســـعيد وهـــم عثمـــان بـــن
النوبختي، روح بـــن والحســـين عثمان العمري،
كانـــت الغيبة وبعدها الســـمري محمد وعلـــي بن

الكبرى..(٩) أو التامة
اثنا بعدي األئمة :Nاهللا حديث لرسول وفي
األمة هذه مهدي ومّنا الحول شـــهور عدد عشـــر
وصبر داود وحكم وبهاء عيســـى موســـى له هيبة

أيوب.(١٠)
الحجـــة المنتظرQ في ١٥  اإلمام وقد ولـــد
الحســـن  اإلمام ووالـــده ٢٥٥ هجريـــة، شـــعبان
 Qالحّجة وأم عشـــر، الحادي اإلمام علي، بن

اإلمام عنه قـــال وقد الـــروم، ملك ابنـــة قيصر
ســـميُّ الحســـنQ: إن اإلمام مـــن بعدي ابني؛
حجج هـــو خاتم وكنّيـــهN، الذي اهللا، رســـول

خلفائه.(١١) وآخر اهللا،
جابر األنصاري عن بســـنده بابويه ابن وروى
االنتفاع لشيعته يقع فهل :Nاهللا سأل رسول أنه
بعثنـــي فقـــالN: إي والـــذي بـــه فـــي غيبتـــه؟.

بواليته وينتفعون بنوره، يستضيئون إنهم بالنبّوة
جّللها وإن بالشـــمس الّناس كانتفـــاع في غيبتـــه

سحاب.(١٢)
العالمـــة المجلســـيG: هـــذا وبهـــذا يقـــول

أمور: إلى يؤمي التشبيه
يصل الوجـــود والعلم والهداية نـــور األول: أن
الغائية العّلة إذ ثبت أنهم بتوســـطه، إلى الخلق
كل ينتظـــرون في تنكشـــف اليجـــاد الخلـــق كمـــا
وظهورهـــا ليكـــون عنهـــا آن انكشـــاف الســـحاب
غيبته أيـــام في فكذلـــك أكثـــر، انتفاعهـــم بهـــا
في وظهوره خروجه شيعته من المخلصون ينتظر

منه. ييأسون وال وزمان وقت كل
آثاره ظهور وفور مع وجوده منكـــر أن الثاني:
عن الســـحاب غيبها إذا الشـــمس كمنكـــر وجود

األبصار.
في غائبـــة تكـــون قـــد الثالـــث: أن الشـــمس
بغير لهـــم ظهورها مـــن الســـحاب أصلـــح للعباد
تلك فـــي أصلـــح لهـــم حجـــاب. فكذلـــك غيبتـــه

تعالى، اهللا أعين الناس ألمٍر أراده عن اإلستتار هو Qالمهدي اإلمام غيبة

وينتفعون بعثني بالنبّوة إنهم يستضيئون بنوره، والذي إي :Nقال
سحاب. جّللها بالشمس وإن الّناس غيبته كانتفاع في بواليته
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عنهم. غاب فلذا األزمان،
يمكنه ال إلـــى الشـــمس الناظـــر الرابـــع: أن
عمي وربمـــا الســـحاب من بـــارزة النظـــر اليهـــا
بها اإلحاطة عن لضعف الباصـــرة بالنظـــر اليها
ظهورها يكون ربما المقدسة ذاته شمس فكذلك
الحق، أضـــر لبصائرهـــم وســـببًا لعماهم عـــن
كما غيبته فـــي به اإليمـــان وتحتمـــل بصايرهـــم
وال السحاب تحت من الشمس إلى اإلنسان ينظر

يتضرر بذلك.
تخرج من السحاب قد الخامس: أن الشمس
أن يمكن فكذلك واحـــد دون وينظر اليهـــا واحد

دون بعض. الخلق لبعض غيبته أيام يظهر في
النفع  عموم في أنهمK كالشمس السادس:
في به فسر أعمى كما كان من ينتفع بهم وإنما ال
َأْعَمى َهِذِه ِفـــي َكاَن cَوَمْن قولـــه تعالى: األخبار

 (١٣).dَسِبيًال َوَأَضلُّ َأْعَمى اْآلِخَرِة ِفي َفُهَو
يدخل البيوت شعاعها الشمس أن السابع: كما
ما وبقدر والشـــبابيك الروازن فيها من ما بقـــدر
الخلق إنما فكذلـــك الموانـــع، من يرتفـــع منهـــا
الموانع يرفعون ما بقدر هدايتهم بأنوار ينتفعون
قلوبهم روازن هي التي ومشاعرهم حواسهم من
الجسمانية، والعاليق النفســـانية من الشهوات
الغواشـــي من قلوبهـــم عـــن وبقـــدر مـــا يرفعون
حيث إلى األمر ينتهي إلى أن الهيوالنيـــة الكثيفة
شعاع به يحيط السماء تحت هو من بمنزلة يكون

بغير حجاب.(١٤) جوانبه جميع الشمس من
وانتفاعًا، تكـــون؛ غيبة أن الحكمة ومعجزة
غيبته،  الحّجةQ رغم وجود إنـــكار يمكن ال أي
باإلستضاءة  Nاهللا َيضعها رسول كالصورة التي
الشـــمس حجب من يطرأ ما رغم بنور الشـــمس

حقيقة َحجب يمكنهـــا ال والُحجـــب بالســـحاب،
اإلمـــام وجـــود وبحقيقـــة الســـاطع، النـــور 
وجل  عز التفكُّر بعظمة الخالق يخلق المنتظر¨
،Qغيبته كون إلى باإلضافة العظيمة، وقدرته
 Qللحّجة الدائـــم الظهور حالة تبعـــات ال ُتلقـــي
وتعكير العصـــر، جبابرة قيـــود من ومـــا ُتحّمله
األرض علـــى فـــي وجوده صفـــو الحكمـــة اإللهية
الشيخ روى فيما ينكشـــف ما وهذا الناس، وبين
سدير، عن بن حنان عن معتبر بسند ابن بابويه
للقائم  إن قال: الصادقQ أنـــه اإلمام عن أبيـــه
رســـول ابن يا له: فقلت أمدها. يطول مّنا غيبـــة
أبى وجل عز اهللا قال: ألن ذلـــك؟ وِلَم ،Nاهللا
غيباتهم،  سنن األنبياءK في فيه أن تجري إّال
غيباتهم، سدير من استيفاء مدد له يا البّد وإنه
َطَبٍقd أي:  َعْن َطَبقـــًا cَلَتْرَكُبنَّ تعالى: اهللا قـــال

من كان قبلكم.(١٥) سنن
غيبة في اإللهية الحكمة أبعاد من وهـــذا ُبعد
عن أخرى اإلمـــام المهديQ، ونـــرى إضافـــة
 Qالمؤمنين أمير أتيـــت قال: نباته بن األصبـــغ
يضرب أي ـ األرض فـــي ينكت متفكـــرًا فوجدتـــه
ـ فقلت فيها ويؤثر األرض ما شاكله على أو بعصًا
في تنكت متفكرًا أراك لي ما المؤمنين؛ أمير يـــا
ما واهللا ال فقـــال: فيها؟ األرض، أرغبـــة منـــك
فّكرت يومًا قط ولكّني الدُّنيا في وال فيهـــا رغبت
ولدي، من ظهر الحادي عشر يكون من مولود في
كما وقسطًا عدًال األرض يمأل الذي المهدي وهو
وحيرة، يضلُّ غيبة له تكون وظلمًا، ُملئت جورًا

آخرون..(١٦) فيها ويهتدي أقوام، فيها
عن نابع ضاللـــة، في األقـــوام فيها ويكـــون
اإليمان وضعـــف والوعي، الدرايـــة جهـــل وعدم





غيـــاب أو  ونســـيان اهللا، بقـــدرة العقائـــدي
تحجب والضاللة أمامهم والحقائـــق الحقائق،
cَوَضَرَب يـــس: ســـورة في ورد كما عنهم ذلك،
ُيْحِيي َقاَل َمْن َخْلَقُه َوَنِســـَي َمَثًال َلَنا
ُيْحِييَها ُقـــْل َرِميٌم* َوِهـــَي اْلِعَظـــاَم
َوُهـــَو ِبُكلِّ َأوََّل َمـــرٍَّة َأْنَشـــَأَها ــِذي الـَّ
الوعي من ينبع ما أّما ..dَعلِيٌم َخْلٍق
العقائدي اإليمـــان وقـــّوة والدرايـــة
يكشـــف الـــذي فهـــو بقـــدرة اهللا،
الدرب ويجعل الســـاطعة، الحقائق
قويم الفكر خالله من يهتدي منيرًا
يقول وبالعمل والســـلوك، والنفـــس

(١٧).dَفاْسَمُعوِن ِبَربُِّكْم آَمْنُت cإِنِّي
بن اهللا عـــن عبـــد وروي أيضـــًا
ســـمعت قـــال: الهاشـــمي الفضـــل 
محمدL يقول:  بن جعفر الصادق
البّد غيبة األمـــر هـــذا إّن لصاحـــب
فقلت مبطل. كل فيهـــا يرتاب منهـــا
لم ألمٍر قال: جعلت فـــداك؟ وِلَم،
قلت: فما لكم. كشـــفه في لنا يؤذن
وجه قال: غيبته؟ فـــي وجه الحكمة
في الحكمة وجه غيبته الحكمة فـــي
اهللا تقدمـــه مـــن حجج غيـــاب مـــن
في الحكمة وجـــه إن ذكره، تعالـــى
كما ظهوره بعد إّال ال ينكشـــف ذلك
وجه الحكمـــة فيما لـــو لم ينكشـــف
السفينة،  خرق الخضرQ من أتاه
الجـــدار وإقامـــة الغـــالم، وقتـــل 

افتراقهما. وقت إلى Qلموسى
من (أمر) األمر أمر هذا إّن الفضـــل: يا ابن
من غيب وغيب اهللا، من سرِّ تعالى، وســـرٌّ اهللا

صدقنا حكيم وجـــل عز أنه علمنـــا اهللا، ومتـــى
غير وجههـــا كان وإن حكمـــة كلهـــا بـــأن أفعالـــه

منكشف.(١٨)
أبعاد من الحكمـــة اإللهية، بأّن يظهر وهنـــا
للهداية وتقريبه اإلنســـان لوعي منطوق بها منها
عنها مســـكوت ُأخر وأبعاد اســـتيعابه، بما يمكن
اســـتيعابه لمســـتوى منها ذاته، رأفة باإلنســـان
بذاته المعجزة الثقل الكبير، وهذا وتحمُّله لهذا
واستيعابه لقصور عقله اإلنسان وحماية اإللهية،
 Qالخضر بيـــن حصل كمـــا لما يـــدور حولـــه،
اهللا  موســـىQ رســـول كون وموســـىQ، رغم
نستوعبها أن يمكن التي وكليمه.. والحكمة اإللهية
المخلوقات، مـــن كثير يجـــري على بـــأن الزمن
وبيان أخـــرى، مخلوقات علـــى ذلك وال ينطبـــق
أن ُيدرك عن المخلـــوق اإللهية، وعجز القـــدرة
يكون وقد حوله، أو أمامـــه موجود هو ويرى مـــا
اُألمور من هذه وكم تأثيـــره، قّوة حالة في حتـــى

علينا.. تمرُّ
عنهـــا يوضحه المســـكوت وإشـــارة للحكمـــة
قال:  يعقوب بـــن الكلينيG عن إســـحاق روى ما
العمريJ أن يوصل لي  بن عثمان محمد سألت

عليَّ. أشكلت مسائل عن فيه سألت قد كتابًا
:Qالزمان صاحب موالنا بخط التوقيع فورد
يقول: اهللا عز وجل فإّن الغيبة من وقع ما عّلة وأّما
ُتْبَد َعْن َأْشَياَء ِإْن لوا َتْســـأَ ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها cَيا
إّال  Kيكن ألحد من آبائي لم إنه َتُسْؤُكْمd؛ َلُكْم
وإّني زمانه، لطاغيـــة عنقه بيعة في وقـــد وقعت
الطواغيت من ألحـــٍد بيعة أخرج وال حين أخـــرج

عنقي. في
فكاالنتفاع غيبتي فـــي بي اإلنتفاع وجه وأّمـــا
ـــحاب، السُّ األبصار عـــن غّيبتهـــا بالشـــمس إذا
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دراسات



النجوم أمان أن األرض كمـــا ألهـــل ألمان وإّنـــي
ال عّمـــا بـــاب الســـؤال فأغلقـــوا ألهـــل الســـماء؛
وأكثروا كفيتم، قد ما علم تتكلفوا يعنيكـــم، وال
ذلك فرجكم، فإّن في بتعجيل الفـــرج، الّدعاء
َمن وعلى يعقوب، بن اسحاق يا عليك والســـالم

الهدى.(١٩) اّتبع
الحكمة من األبعـــاد من وهنا يظهـــر العديد
المهدي¨، اإلمام غيبة في بها المنطوق اإللهية

باآلتي: منها إجمال يمكن
الخلـــق التقويمي،  انتفاع ذاتهـــا ١ ـ بالغيبـــة
وتقويمها وشرورها أنفسهم من أنفسهم وحماية
من لهم الخارجي والمحيط بالذات ومع الـــذات
بما فيها والجامدة، الحّيـــة والمخلوقات البشـــر

المختلفة. والمخلوقات البيئة حماية
به لســـواء  الهداية منه الكثير؛ ٢ ـ والنور هنا
الفكر خاللـــه لحمايـــة من الســـبيل، والهدايـــة

والعام. الخاص القويم
االنســـانية  اتجاه غيبتـــهQ االلتزام ٣ ـ فـــي
وعدم والعقيدة، بالفكر وحمايتهم بانسانيتهم،
له، الحركي السليم الُبعد ُيعيق الفرد بما إلزام

عليهم. وباًال وإّال كان
المسكوت  أو به المنطوق غير الُبْعد هناك ٤ ـ
المنطوق الحكمـــة مـــع التكاملـــي عنـــه، يعتبـــر
وحكمتها مـــن الغيبة ال يجعل بذاتـــه بهـــا، وهذا
cال الكريمـــة: اآليـــة وضحتـــه منقوصـــة، كمـــا
وهذه ،dَتُسْؤُكْم َلُكْم َأْشـــَياَء ِإْن ُتْبَد َعْن َتْســـَألوا
فيه تقويم بما ومسيرته، لإلنسان حماية بذاتها

العمل.. أو والسلوك النفس
للنفس ولـــذا يعتبـــر انتظـــارهQ، ترويضـــًا
 Qالمؤمنين أمير يقول وبهذا بالعقيدة والتمسك

عز وجل؟ اهللا إلى أحبُّ أي األعمال سئل: حينما
الفرج.(٢٠) انتظار :Qقال

مقـــرون االنتظـــار وهـــذا 
والصالحة، الخيِّـــرة باألعمـــال
بال التمني إلـــى الركون وعـــدم
ما ذلك على ينطبق وبـــه عمل،
المؤمنينQ أنه  أميـــر عن ورد
الصبر العبـــادة قـــال: <أفضـــل
الفـــرج>،(٢١) وبديهيًا  وانتظـــار
بالعمل، تكون إّال ال العبادة فإّن
أو مفاصل جميع والعمل يشـــمل
للحياة الممتّدة الحياة تفاصيل
األخرويـــة، مـــن حـــب الخيـــر
على اإلتكال وعدم به، والعمـــل

اآلخرين.. جهود
زيـــن اإلمـــام وقـــال 
بولّي الغيبة تمتدُّ :Qالعابدين
أوصياء مـــن عشـــر اهللا الثاني
بعده. واألئمة ،Nاهللا رســـول
زمان غيبته أهل إّن أبا خالد: يا
المنتظرون بإمامتـــه القائلـــون
كلِّ زمان، أهل أفضـــل لظهوره
أعطاهم تعالى ذكـــره اهللا ألّن
واألفهام والمعرفة من العقـــول
عندهم الغيبـــة بـــه مـــا صارت
وجعلهم المشـــاهدة، بمنزلـــة
بمنزلـــة الزمـــان ذلـــك  فـــي 

اهللاN بالســـيف؛  رســـول يدي بين المجاهدين
صدقـــًا، وشـــيعتنا حقـــًا، أولئـــك المخلصـــون
وجهـــرًا،(٢٢) وإذا  ســـّرًا، اهللا دين إلى والّدعـــاة
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االنتظار كان بالخيـــر، والجهر الســـّر مـــا طابق
كما يكون وبهذا وعقيدًة، منهجًا والغيبـــة نورًا،
من الفرج إنتظار :Qالعابدين زيـــن اإلمام قال
ثبت  عنهQ أيضًا: من الفرج،(٢٣) ونقـــل أعظم
ألف أجر أعطاه اهللا قائمنا غيبة واليتنا في على
وُأحـــد.(٢٤) وهذا بحّد  شـــهداء بدر، شـــهيد مثل
وعدم اإلنحراف، الدواخل بالثبـــات يبني ذاتـــه
غيبة فـــي اإللهية الحكمـــة ولـــذا مـــن مؤشـــرات
والقـــّوة على المهـــديQ؛ هـــو الثبـــات اإلمـــام
لمقاومة بحزم والوقوف بالصبـــر، ذلك الثبات
هو أحسن، بالذي والحضاري، الصراع الفكري
من  يقّوم الذي يكون الصـــراط وكأّنـــهQ بغيبته
األقوم، في النهج ودّقة الســـير األعمال، خالل
يأتي على الناس :Qالصادق اإلمام وبهذا يقول
فيـــا طوبى للثابتين إمامهم، عنهم يغيب زمـــان

الزمان.(٢٥) ذلك في أمرنا على
لدينا تكـــن لـــم إذا وكيـــف يكـــون الثبـــات،
الســـليم العقائـــدي للفكـــر المناهـــج التقويميـــة
ووحدة بالوحدة الروحية والنفسية، والمســـالم
الُمصابـــر، وبهذا يواصل اإلنســـان وبناء الكلمة
لهم يكون ما أدنى إّن :Qالصادق القـــول اإلمام
فيقول: جل جالله البارئ أن يناديهم الثواب من
بغيبي، وصّدقتم بنبّي، آمنتـــم وإمائي! عبادي
عبادي فأنتـــم مّني، فابشـــروا بحســـن الثـــواب
ولكم أعفو، وعنكم أتقّبل، منكم حّقًا، وإمائي
وأدفع عنهم الغيث، عبادي أســـقي وبكم أغفر،
قال عذابـــي. عليهم ألنزلـــت البـــالء، ولوالكـــم
فما أفضل اهللاN؛ رســـول يا ابن جابـــر: فقلت:
حفظ قال: ذلك الزمان؟ المؤمن في يستعمله ما

البيت.(٢٦) ولزوم اللسان،
التصديق انتهاج في عنـــد اهللا مكان وللثواب

اهللا عبـــاد بحـــق؛ العقائـــدي، ومنهجهـــم لقـــب
عز اهللا فمنهم يتقّبل مكانتهم اهللا، أّما وُأمنـــاء
أغفر) (لكم يصل األمر وعنهم يغفر، ثم وجل،
عباده وجل يســـقي عز بهم اهللا عند ولكرامتهـــم
ودفع البالء الكريـــم، المتمثـــل بالرزق بالغيـــث
غير األمر ولوالهم لكان لهم، عن الخلق كرامة
على الظالمين. نزول العذاب األمر، ولكان هذا
لهذا والعالج والظلم فالوقاية الضيم زمان وفي
ن بقّوة الصالح والتحصُّ اللسان، تقويم األمر،
معاني بيـــن مـــن يكـــون وعـــدم الظهـــور، وقـــد
اتخاذ في التســـرُّع عدم رمزي اللســـان والبيت،
أحســـن والموافق هو بالذي والقول القـــرارات،
عدم ومحاولة الزمـــان، لذلك والقويم بالخيـــر
وعدم لهم، بمنافستهم يشـــعرون اآلخرين جعل
أفكارهم وعلى عليهم بخطورتهم يشعرون جعلهم
أمير قـــول منافـــع مـــن كان ومناصبهـــم... لـــذا
وانتظار الصبر العبـــادة المؤمنيـــنQ: <أفضل
بالصبر، إّال يكون ال اإلنتظار الفرج>..(٢٧)لكـــون
وأمتنها وأقومها العبادات أفضل تكـــون وبالصبر

وأثبتها.. وأدقِّها
اإليمان عن إّال وال يمكـــن أن يكون اإلنتظـــار
لـــذا أرضـــه، فـــي لبقّيـــة اهللا بعقيـــدة الغيبـــة
منكـــم الصـــادقQ: <مـــن مـــات يقـــول اإلمـــام
القائم في مـــع هو كمن األمر لهـــذا وهـــو منتظر

فسطاطه>.(٢٨)
العمل مع يكون إّال ال اإلنتظـــار بأّن وال ننســـى
عيشـــها أعباء وتحمُّل الحياة القويمة، لديمومة
واالقتصادية واالجتماعية السياسية وضغوطاتها
ضمن كان وإن حتى والحضارية.. الخ. والتربوية

بأحسنه.. يكن لم إن اإليمان، أضعف بودقة
حـــوار رســـول مـــن نـــورًا ويمكـــن أن نقتبـــس
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:Nبقوله اليهودي؛ جنادة بن جندل مع Nاهللا
األئمة (أي كل واحد منهـــم زمـــن في يـــا جندل!
أذن فإذا ويؤذيـــه، الكرامQ) شـــيطان يعتريه
الظالمين من األرض وطّهـــر خرج، للحجة اهللا
وجورًا؛ ظلمـــًا ملئت كما فيمألها قســـطًا وعـــدًال
للمقيمين طوبـــى غيبته، فـــي طوبـــى للصابرين
ومحّبته، مواالته، في والّثابتين محجته، علـــى
cالَِّذيَن فقـــال كتابـــه فـــي اهللا أولئـــك وصفهـــم
َأال ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِبd(٢٩) وقال: cُأوَلِئَك ِحْزُب اهللاَِّ

(٣٠).dاْلُمْفِلُحوَن ُهُم اهللاَِّ ِحْزَب ِإنَّ
والثبات واإلســـتقامة للصبر يتوضح ما وهنا
المؤمن شـــخصية للحّجة¨، لتكامل والمحبـــة
المهديQ البهّية،  االستعداد لطلعة اإلمام في
ظلمًا ملئـــت كمـــا وعـــدًال ليمـــأل األرض قســـطًا
أفكاره فـــي مربك فإنـــه الجاهـــل وجـــورًا.. أمـــا
:Qعلي اإلمام المؤمنين أمير يقول لذا ودينه،
آل في هللا مـــا الجاهل حتى يقـــول <أمـــا ليغيبـــنَّ

حاجة>.(٣١) محمد
سيدي سألت قال: أنه عمر بن المفّضل وعن
 Qالمهدي المنتظـــر المأمول الصـــادقQ هـــل
هللا حاشـــا فقال: الناس؟ يعلمه موّقت وقت ِمـــْن

شيعتنا. يعلمه بوقت ظهوره يوّقت أن
هو ألنه قـــال: ذاك؟ ولم فقلـــت: يا ســـيدي!
َعِن cَيْســـَألوَنَك تعالـــى: اهللا التي قـــال الســـاعة
ال َربِّي ِعْنَد ِعْلُمَها إِنََّما ُقْل ُمْرَساَها َأيَّاَن ـــاَعِة السَّ
َماَواِت َواْألَْرِض السَّ ِفي َثُقَلْت ُهَو ِإالَّ ِلَوْقِتَها ُيَجلِّيَها
اهللا  قال التي الســـاعة َبْغَتًةd(٣٢) وهو ِإالَّ َتْأِتيُكْم ال
  (٣٣)dُمْرَساَها َأيَّاَن اَعِة َعِن السَّ cَيْسَألوَنَك تعالى:
أحد. أنها عند يقل ولـــم الســـاعة علم وقال عنده
َتْأِتَيُهـــْم َأْن ـــاَعَة السَّ ِإالَّ cَفَهـــْل َيْنُظـــُروَن وقـــال:

َفَقْد َجاَء َأْشـــَراُطَهاd،(٣٤) وقال: cاْقَتَرَبِت َبْغَتًة
ُيْدِريَك اْلَقَمُرd،(٣٥) وقال: cَوَما َواْنَشقَّ ـــاَعُة السَّ

َيْســـَتْعِجُل َقِريٌب* ـــاَعَة السَّ َلَعلَّ
َوالَِّذيَن ِبَها ُيْؤِمُنوَن ال الَِّذيَن ِبَها
َأنََّها َوَيْعَلُموَن ِمْنَها ُمْشِفُقوَن آَمُنوا
ِفي ُيَماُروَن الَِّذيـــَن ِإنَّ َأال اْلَحـــقُّ
 (٣٦).dَبِعيٍد َلِفي َضـــالٍل ـــاَعِة السَّ
قال: يمـــارون؟ معنى قلت فمـــا
رآه، ومـــن ولد، يقولـــون متـــى
وكلُّ يظهر؛ ومتـــى يكون، وأين
وشّكًا اهللا، ألمر ذلك استعجاًال
قدرته، في قضائه، ودخوًال في
الدنيا، الذين خســـروا أولئـــك

مآب. لشر للكافرين وان
له وقت؟ يوّقت أفال قلت:

له أوقِّت ال يا مفّضل! فقال:
َمْن إّن وقت؛ له يوّقت وال وقتًا،
شـــارك لمهدينا وقتًا فقد وّقـــت
وادعى علمـــه، فـــي اهللا تعالـــى
من هللا وما سرِّه، إّنه ظهر على
الخلق هذا إلى وقع وقد إّال ســـرٍّ
اهللا، عن الضـــال المعكـــوس،
وما اهللا، أوليـــاء عـــن الراغـــب
أخص به وهـــم إّال خبر هللا مـــن
أصين وقد عندهم، وهو لســـرِّه

حجة ليكون اهللا إليهم ألقـــى وإّنما جهلهم، من
عليهم.(٣٧)

مؤشرًا جعلها أن للغيبة، اإللهية الحكمة وفي
الثواب يجـــزي الشـــخص، وبه لمســـتوى إيمـــان
وهدايتهم  المهديQ بصبرهم اإلمام لمنتظري
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،Qالحجة لرؤيـــة والشـــوق أعمالهم، وتقويم
المناســـب والـــرادع الحيـــاة، موازيـــن وفيهـــا 
يخلُّ بشـــخصية ما كل عن اإلبتعاد في لإلنســـان
الوقاية أســـاس به، علـــى يحبـــط المؤمـــن ومـــا
من األرض <يطّهـــر القـــول والعـــالج النابـــع من
ملئت جورًا>، وتحمل كما عدًال ويمألها الفساد
التطهير هذا الحياة تهون بذكر ومشـــاق صعاب
وجل عـــز وبذلـــك يقـــول المبـــارك لإلنســـانية،
النَّاَس َأْحَيا َفَكَأنََّمـــا َأْحَياَها cَوَمْن عن النفـــس:
والثبات عليه  الخيـــر بعمل َجِميعـــًاd،(٣٨) وذلـــك
ومعنويًا، اآلخر ماديـــًا اآلخـــر، وبإحياء إحياء
الضاللة، عـــن ُيبعد الـــذي وبالفكـــر العقائـــدي
في الناس إحياء فكأنما أنصاره بين ذلك وتبادل
أو مجتمعًا يحي فُربَّ علم وعمل الخير جميعـــًا،
للمجتمع، إحياء فرد بإحياء ويمكن فردًا، يحيي
حينما يظهر وهذا الفـــرد، هذا بعمل كأن يكون
وأروع ومـــا أدق الناس، ينفع فيمـــا يكـــون العمل
الواقي الـــدرع تجعل التي اإلنســـانية هذه القمم
َفَساٍد ِفي َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفسًا cَمْن َقَتَل الوعي من
َجِميعـــًاd(٣٩) واقترن  النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّمـــا اْألَْرِض
الفكر تلوث أو الفكر بقتل المحترمة النفس قتـــل
وما المجتمع، خالله من ينحرف الذي البشري
واألخالقي الحضاري اإلنســـاني البناء هذا أدق

الجليلة.. الفكرية بصروحه الرائع
آبائه عن  عـــن الصـــادقQ عـــن أبيـــه وعـــن
اإلســـالم والسلطان  قال: المؤمنينQ إنه أمير
بصاحبه، منهما إّال واحد يصلح ال العادل اخوان
ما حارس، العـــادل والســـلطان ، أسٌّ اإلســـالم
ال حـــارس له فضايع، وما فمنهـــدم، ال أسٌّ لـــه
اإلسالم، من أثر يبق لم قائمنا رحل إذا فلذلك
من يبـــق أثر لم أثـــر من اإلســـالم وإذا لـــم يبق

الدنيا.(٤٠)
وبحججه وبرســـوله باهللا اإليمـــان فمصداق
وثباتها العقيدة مصـــداق من ينبع على عبـــاده،
كان شـــخص فلو الموّثقة.. الغيبيات وما كان من
حتى به فمصـــداق ثقتك كريمًا، صادقًا عهدتـــه

معينة.. لعّلة األمور عنك من أخفى بما
عن  سئل التقيQ حينما اإلمام محمد وعن
الحّجة¨:يابنرسولاهللاِلَمسّميالقائم؟قال:
القائلين وارتداد أكثر ذكره، بعد موت يقوم ألّنه
المنتظر؟  ســـّمي وِلم وأجابQ على: بإمامتـــه.
ويطول أمدها أيامها، يكثر غيبـــة له ألّن بقوله:
المرتابون، وينكره المخلصون، خروجه فينتظر
فيهـــا ويكـــذب الجاحـــدون، ويســـتهزئ بذكـــره
وينجو فيهـــا المســـتعجلون، ويهلك الوّقاتـــون،

المسلمون.(٤١) فيها
أبيه، عن عثمان بن ســـعيد بن وعـــن محمد
رســـول اهللا! ابن محمدQ: يا أبـــو حينما ســـئل
هو ابني :Qقال بعدك؟ واإلمام فَمْن الحجـــة،
يعرف ولم مات من بعدي؛ َمْن والحّجة اإلمـــام،

جاهلية. ميتة مات زمانه إمام
ويهلك غيبًة يحار فيها الجاهلون، له إّن أما
كأّني يخرج ثّم الوّقاتون، فيها ويكذب المبطلون
بنجف رأســـه فوق تخفق التي األعالم إلى أنظر

الكوفة.
يا :Qفقـــال يوّقت؟ أفـــال وســـأل المفّضل:
إّن وقتًا؛ له نوقت وال وقتـــًا، له أوّقت ال مفّضـــل!
علمه، اهللا في فقد شارك لمهدينا وقتًا َمْن وّقت

سّره.(٤٢) على ظهر أّنه واّدعى
غيبتـــه زمـــان أهـــل إّن  :Qيقـــول وأيضـــًا
من لظهوره أفضل والمنتظرين القائلين بإمامته
أعطاهم وتعالى تبارك اهللا ألّن زمـــان، كل أهل
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به صـــارت ما والمعرفـــة واألفهـــام مـــن العقـــول
بمنزلـــة المشـــاهدة، وجعلهم  الغيبـــة عندهـــم
يدي بين المجاهدين بمنزلـــة في ذلك الزمـــان
حقًا  أولئك المخلصون اهللاN بالسيف، رســـول
وجل اهللا عز إلى دين صدقًا، والدعاة وشـــيعتنا

وجهرًا.(٤٣) سرًا
يقول اإلمام علي ولذا مصداق النفع، وهـــذا
الفرج. أعظم من الفرج انتظار :Qالحسين بن
الصادقة، للخطـــى اإللهي التســـديد وبه يكـــون

الواسعة.. اآلفاق أمامها ُتفتح التي
اإلمـــام لغيبـــة بـــأّن ونستشـــف مّمـــا تقـــّدم
بُبعديها  العظيمـــة، اإللهية الحجـــة¨ الحكمـــة
اهللا أراده ألمر عنها، والمسكوت بها، المنطوق

وتعالى.. سبحانه
ال ،Qالحّجة ظهـــور وعمومـــًا فـــإّن حتميـــة
عن أبي روي حيث منها، مناص وال فيها نقـــاش
تنقضي (ال :Nاهللا رســـول عن الخدري ســـعيد
بيتي أهل رجل مـــن األرض يملك حتـــى الســـاعة
ســـبع جورًا يملك قبله ُملئـــت كما يمألهـــا عـــدًال
عن رســـول  عمـــر ســـنين)،(٤٤) وروي عـــن ابـــن
أهل من يملـــك حتى اهللاN: (ال تقـــوم الســـاعة
عدًال األرض يمأل اسمي اســـمه يواطي من بيتي

وجورًا)..(٤٥) ظلمًا ُملئت كما وقسطًا
وصاحـــب الحـــق الحـــق ومـــا أعظـــم دولـــة
فبه األحد، الواحد الحـــق إلى بالحق والمنـــادي
وتنعم اإلنســـانية األعمال، وتقّوم الدروب ُتنيـــر
والسالم.. اإلنسان بالمحبة حقوق مراتب بأرفع

الهوامش
النجف تولد المحنك، ناصر حســـين (١) ـ هاشـــم

بغداد جامعة مـــن واقتصـــاد إدارة ١٩٦٢، بكلوريـــوس
الجامعة  بابلـ  رئاسة جامعة ١٩٩٢ في سنة عين ،١٩٨٦
البحوث، وتعضيد الترقيـــات ـ العلمية ـ قســـم الشـــؤون
في  وعالمية وطنية وندوة علميـــة ١٢ مؤتمرًا في شـــارك
ورئيس الملتقى مجلـــة تحرير رئيـــس مختلـــف العلوم،
االعالم قســـم في حاليًا يعمل النجـــف، مجلة تحريـــر
٣٤ مؤلفًا  مـــن أكثر للمؤلف الكوفة. جامعـــة في رئاســـة
مجالت في منشـــورٌة بحوٌث وله ومخطوطـــًا، مطبوعـــًا

متخصصة.
دار مج٢/ ط٧/ العرب/ لســـان منظور/ ابن (٢)ـ 

بيروت/ ص١٤٠. ١٩٩٧/ لبنان صادر/
الشـــؤون دار التعريفـــات/ الجرجانـــي/  ـ   (٣)

ص٥٤ ـ ٥٥. الثقافية/ بغداد/ العراق/
مفاهيـــم في جـــي/ النـــوره (٤)ـ  أحمـــد خورشـــيد
العامة/ الثقافيـــة الشـــؤون دار الفلســـفة واالجتمـــاع/

١٩٩٠/ ص١٢٢. العراق/ بغداد/
(عربي الفلسفي وآخرين/ المعجم وهبة مراد ـ (٥)

.٨٥ ص /١٩٧١ ـ انكليزي)/ ط٢/
(عربي الفلسفي وآخرين/ المعجم وهبة مراد ـ (٦)

.٨٥ ص /١٩٧١ ـ انكليزي)/ ط٢/
خورشـــيد النورجي/ المصدر السابق/ (٧) ـ أحمد

ص١٢٢.
السابق/ ص٥٥. المصدر الجرجاني/ (٨) ـ

الكلبايكاني/ الصافي اهللا لطف مثًال: راجـــع ـ (٩)
مطبعة /Qعشـــر الثانـــي اإلمـــام فـــي منتخـــب األثـــر

٢٥١ ـ ٢٥٣. ص ١٣٣٣هـ/ طهران/ الحيدري/
 Qاإلمام المهدي ترجمة العاملي/ األمين محسن ـ
١٤٢٦هـ/ نقـــارش/ الشـــيعة/ط١/ مطبعة في أعيـــان

بعدها. وما ص١٨
عشـــر/ الثانـــي اإلمـــام تاريـــخ ـ عبـــاس القمـــي/
ثامن مطبعة ط١/ الميالنـــي/ هاشـــم وتحقيق ترجمة

ص١٨٣ـ١٩٠. ١٤٢٦هـ/ /Qالحجج





البيان ذرايـــع النجفـــي/ الطبســـي ـ محمـــد رضـــا
النعمان/ مـــج٢/ ط١/ مطبعـــة في عوارض اللســـان/

ص٥٢. ١٣٧٧هـ/ النجف/
الكلبايكاني/ المصدر الصافـــي اهللا (١٠) ـ لطـــف

ص٢٨. السابق/
الحق كشـــف آبادي/ الخاتون (١١) ـ محمـــد صادق
ياســـين الموســـوي/ط١/ وتحقيق ترجمة أو األربعون/
النجف ١٤٢٦هـ/ /Qالحجـــج ثامـــن ص٢٠/مطبعة
المصدر العاملي/ األمين محسن أيضًا األشرف وراجع

بعدها. وما ص١٥ السابق/
المصدر آبـــادي/ (١٢) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون
مصابيح شبر/ اهللا عبد راجع وأيضًا ص٨١، السابق/
العراق/ العلميـــة/ النجـــف/ ج٢/ المطبعـــة األنـــوار/

١٩٥٢/ ص٢٤١ ـ ٢٤٢.
االسراء:٧٢. ـ (١٣)

المصدر آبـــادي/ (١٤) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون
ص٧٩. السابق/

الكافي/ ج١/ من األصول (١٥) ـ الكلينـــي الرازي/
ص٣٣٨. طهران/١٣٧٥هـ/ الحيدري/ مطبعة

المصدر آبـــادي/ (١٦) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون
ص٧٩ـ٨٠. السابق/

.٢٤ آية سورة يس/ ـ (١٧)
السابق/ ص٨٠. المصدر (١٨) ـ
السابق/ ص٨٢. المصدر (١٩) ـ

االصفهاني/ الموســـوي تقي محمد (٢٠) ـ ميـــرزا
اإلمـــامQ/ ج١/ ط١/ غيبـــة زمن فـــي وظيفـــة األنـــام

ص١٢. ١٤٢٥هـ/ نقارش/ مطبعة
المصدر آبـــادي/ (٢١) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون

ص٨٢. السابق/
المصدر آبـــادي/ (٢٢)ـ  محمـــد صـــادق الخاتـــون

ص٨٢. السابق/
المصدر آبـــادي/ (٢٣) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون

ص٨٢. السابق/

السابق/ ص٨٢. المصدر (٢٤) ـ
السابق/ ص٨٣ ـ ٨٤. المصدر (٢٥) ـ

االصفهاني/ الموســـوي تقي محمد (٢٦) ـ ميـــرزا
ص١٢. السابق/ المصدر

المصدر آبـــادي/ (٢٧) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون
الطبســـي أيضًا: محمد رضا ص٩٦، وراجع الســـابق/
المطبعـــة ط١/  ج٢/  والرجعـــة/ الشـــيعة النجفـــي/ 

١٩٥٦/ ص١٢٩ ـ ١٣٠. العراق/ النجف/ الحيدرية/
الكلبايكاني/ المصدر الصافـــي اهللا (٢٨) ـ لطـــف

ص٢٥٥. السابق/
.٤ البقرة: ـ (٢٩)

.٢٢ المجادلة: ـ (٣٠)
المصدر آبـــادي/ (٣١) ـ محمـــد صـــادق الخاتـــون

.٩٨ ص٩٧ـ السابق
.١٨٧ األعراف: ـ (٣٢)
النازعات:٤٢. ـ (٣٣)

.١٨ محمد: ـ (٣٤)
القمر:١. ـ (٣٥)

١٧ـ١٨. الشورى: ـ (٣٦)
الكلبايكاني/ المصدر الصافـــي اهللا (٣٧) ـ لطـــف

ص٢٧٣. السابق/
.٣٢ المائدة: ـ (٣٨)
المائدة:٣٢. ـ (٣٩)

المصدر آبـــادي/ (٤٠)ـ  محمـــد صـــادق الخاتـــون
ص١٣٧. السابق/

السابق/ ص١٣٨. المصدر (٤١) ـ
السابق/ ص١٣٩. المصدر (٤٢) ـ

أيضـــًا  الســـابق/ ص١٤٠ وراجـــع (٤٣) ـ المصـــدر
المصدر االصفهانـــي/ الموســـوي تقـــي ميـــرزا محمـــد

ص١٨ـ١٩. السابق/
األمين العاملي/ المصدر السابق/ محسن ـ (٤٤)

ص٥٧.
السابق/ ص٦٤. المصدر (٤٥) ـ



المهدوي األدب



أراُه باليقيـــن لكـــي أّولـــُت وعـــدَك
 

نـــداُه البشـــرى مـــآذن فعرْفـــُت أّن
بشـــارًة  أّن أدركـــُت يومهـــا مـــن 

 
تنشـــرها ســـماُه  هللا أخـــرى ســـوف

تأويلهـــا علـــى الرؤيـــا ارتضـــاُه هـــي حجـــُة  بمـــن اهللا شـــاء فخّصهـــا
نهارهـــا  القلـــوبًُ أســـرجِت  هـــداُه وإليـــه  معناهـــا كل فحبـــًا.. حبـــًا 
 

أســـمائه فـــي  اإلنســـان أّولـــوا أبـــاُه مـــا  حقـــًا محمـــٌد وكان إّال 
المدى  فـــي كالمآذن صبـــاُه معنى مضـــاٌء غـــدهِ  إلـــى إّال ينتمـــي ال 
 

***
نهاُرنـــا ينتقيـــِه أفـــٍق أيِّ  رؤاُه فـــي  لنـــا تجـــيُء  لغـــٍة أيمـــا  فـــي 

محمـــدًا  نْصطفيـــه معنـــى ســـواُه وبـــأيِّ  هنـــا يكـــون وال  كيمـــا يكـــون
ماطـــر غيـــٌم المـــاِء اتقـــاد خطاُه جهـــُة  تضـــيُء بنـــا فـــي أيمـــا أفـــٍق

جهاتها  فـــي عيـــون يـــراُه معنـــى المـــآذن بمـــا المســـتبد  هـــذا النهـــار
آمالنا فـــي الشـــمس يداُه وهـــو اكتمـــاُل فبـــأيِّ شـــمٍس ســـوف توقظنـــا

 
تأويلنـــا علـــى البشـــرى نراُه نســـتقبُل  بمـــا المســـتحيل  هـــذا الطريق
مطالعـــًا يســـتضيُء نهـــٍر ضفتـــاُه وبـــكل  أْفـــٍق بـــكلِّ حيـــث الجهـــات

 
ســـماؤُه تســـتحُث أرٍض وبـــكلِّ

 
هـــواُه بهـــا وهـــي  حريـــة اإلنســـان

نهـــارُه الجهـــاِت ســـماويُّ وْحـــٌي 
 

ُمْقلتـــاُه فاســـتفاقت ترّجـــل أمـــٌل 
 

الجهات سماوي أمٌل
Qالمهدي اإلمام األول في الشعر مهرجان قصائد من

١٤٢٦ شعبان/ المهديQ في ١٢/ اإلمام مركز الدراسات التخصصية في أقامه الذي

كل لحظة.. تلده الذي األمل اإلسالمية األمة حياة في المتجدد األمل لمناسبة
متجددة أخرى إسالمية لحظة

الديوانية* ـ غركان رحمن الدكتور األستاذ

التربية. كلية ـ القادسية جامعة في أستاٌذ معاصر، *شاعر





المدى هـــذا في اإلنســـان وجهتاُه أمل هـــو فعمـــرًا عمـــرًا تلـــد الخطى
 

عيوننـــا انتظـــار  فـــي  تبـــّدى راحتـــاُه أمـــل  بالتمنـــي ففاضـــت  نهـــرًا 
محبـــًة بالقلـــوب توّضـــأ صباُه أمـــل  مرايانـــا فـــي  أخـــرى ليكبـــر
حقيقـــًة األنـــاُم تّؤلـــُه  أمـــٌل 

 
نـــداُه ســـنبلٍة كل فـــي  ويضيـــؤه 

مآذنـــًا الحيـــاُة ترّتلـــُه أمـــل 
 

ُدعـــاُه البشـــرى يتنفـــُس بأكفِّهـــا 
دروا  ومـــا بالغيـــاب عليـــه  ضّفتـــاُه غّطـــوا  بمشـــرقيها  الحيـــاة أّن 
نهـــارُه  الملـــوك بغربـــاِل حَجبـــوا 

 
مـــداُه الملـــوك غربـــاَل فاضـــاء 

 
مشـــرقًا تجلّـــى منكـــره رآُه وبرغـــم  مـــا أو هكـــذا رآه  أمـــًال 

*** 

الجبـــاُه أهلتـــه فـــي لتشـــرق البشـــرى  مـــآذن بضفتيـــه  يضـــيء  نهـــٌر 
عـــداُه  مـــا حقيقـــة البشـــرى  مســـافة وبيـــن رؤيـــا  بينـــه  مـــا  جـــرى..  نهـــٌر 
والميـــاُه  والســـنابل المـــآذن بـــه تكـــون  مـــا أّوُل األســـماء  نخلـــة  هـــو 
الشـــفاُه  فتنطقـــه وحيـــًا  العـــال  الســـماوات تكتبـــه التنزيـــل  مـــن   نهـــر 

ســـواُه بغيمتهـــا  يجـــري وهـــل  مطـــر.. تأويلـــه عـــن األرض  فـــي  ينطفـــي   ال 
صبـــاُه مراياهـــا فـــي  لتقـــرأ بشـــرًا المـــدى علـــى  الحيـــاة  آمـــاُل  تمتـــدُّ 

نـــداُه  قلـــٍق علـــى يدركهـــا ثـــم  توقـــُظ ثـــم توقـــُظ ثـــم  توقـــُظ  وتظـــلُّ 
اصطفـــاُه  بمـــن الـــرؤى موصـــوَل نشـــيدها القدســـيِّ وهنـــاك تبتكـــر الجهـــات
رؤاُه  معناهـــا وتضـــيُء يضيؤهـــا المنتقـــاة.. القلـــوب علـــى  يحـــّط  أمـــٌل 
ِحمـــاُه  الدنيـــا كمـــا  يوقظهـــا الخضـــراء حـــدوده اليقيـــن جهـــة  علـــى   تنـــدى 

اشـــتباُه وآخـــره أّولـــه فالليـــل تكّلمـــي... النهـــار لغـــة  يـــا  ليقـــال: 
انتبـــاُه  يعـــذره كيـــف ليـــٌل الصمـــت تأّملـــي... النهـــار لغـــة  يـــا  ليقـــال: 
مـــداُه  فيـــه انجلـــى فقـــد اآلذان هـــذا اســـتقبلي النهـــار لغـــة  يـــا   ليقـــال: 

مشـــرقاُه فصلّـــى البشـــرى بـــه صلّـــت  هكـــذا المهيبـــة الرؤيـــا  بـــه  صلّـــت 
 



دراسات



هي القضائيــــة: المــــراد بالعمليــــة
مقدمته الذي المنطقي القياس ذلك
ومقدمتــــه التشــــريعي، النــــص هــــي  الكبــــرى 
ونتيجته الخصومــــة، مثــــار الصغــــرى الواقعــــة
القاضي  القضــــاء(١) أو يصدره الــــذي هو الحكم

أدق. بتعبير
صحتــــه القضائــــي ولكــــي يكتســــب الحكــــم
حيثياته، فــــي يكون دقيقــــًا أن وســــالمته البــــد
المهمــــة ألن ذلــــك تحقيقاتــــه، فــــي  وعــــادًال 
فــــي الفصــــل هــــو األساســــية للعمــــل القضائــــي
بين تحصل التي النزاعات الخصومات وحســــم
المظلوم الحيف عن رفع عبر بشكل عادل العباد
في ذلك يتحقق وال حقــــه، حق ذي وإعطــــاء كل
البينات واألدلة خالل من إال القضائيــــة العملية
خاللها من والتي القضاء مجلس في المتحصلة
بين التخاصم الواقعة موضوعة حقيقة تنكشــــف

الدعوى. أطراف
وتتبع األمــــة أعالم مؤلفات وعنــــد مراجعــــة

بالسيرة الخاصة الطاهرة العصمة بيت مرويات
المنتظرQ لما بعد  المهــــدي لإلمام القضائية
متفردة خصوصية تتجســــد فــــي الظهور نجدها

التالية: النقاط عبر
النبــــي الخاتمN وبالســــند  أوًال _ ورد عــــن
في يبعث (أبشــــركم بالمهــــدي الصحيــــح قوله:
وزالزل فيمأل النــــاس مــــن اختالف ُامتــــي على
وجورًا).(٢) ظلمًا ملئت كما وعدًال قسطًا األرض
اإلمام ان على يدل الشــــريف الحديث فهذا
التي المباركة دولته وإنشاء الظهور بعد المنتظر
بقاع لتشمل كافة بالتوســــع _ األيام عبر _ تأخذ
في عالميًا بعدًا القضاء فيها فيأخذ المعمورة،
عوامل األمم عند تجّذرت بعدما إشاعة العدل،
وجبروت دكتاتورية واستشــــرت والجور، الظلم
اإلســــتكباريين مــــن الســــلطة القابضيــــن علــــى

وأذنابهم.
يتســــنى كيف هو: هنا يثــــار والســــؤال الــــذي
في بعدها  القضائية العدالــــة لإلمام¨ تحقيق

 Qاإلمام المهدي خصوصية
القضائية العملية في

المال عباس فاضل القاضي
قسم القانون ـ اإلسالمية الجامعة

ا





وواليتــــه الميمونــــة عاصمتــــه العالمــــي ومركــــز
حينما إنه ذلك: على الكوفة)؟ واإلجابــــة (ظهر
اختارهم الذيــــن النخبة وهم _ يبعــــث القضــــاة
إلى _ عرفها باألمر االعجازي التــــي لكفاءاتهم
عن ينحرفون ال فإنهــــم واألمصار كافــــة المــــدن
 Qاإلمام الحق كــــون يقضــــون بقضاء الحق إذ
طالح) أو صالح عرفه إال أحد يديه بين يبق (لم
عن روي كمــــا العادل حكمــــه وذلــــك إبان فتــــرة

(٣).Qاإلمام الصادق
استعصت علىأحد قضاته أمافي حالةما إذا
ما إشــــكالية رفع إلى منهم مســــألة ما أو احتــــاج
قراره فيها يعطي كي مســــتحدثة مثًال عن قضية
ما يقرأه خالل من يتلمســــه حلها فإن الحاســــم
اإلمام ان مفادهــــا رواية هنــــاك فــــي كفه. حيث

بعد األماكن األخــــرى اال قضاته إلــــى ال يرســــل
مجالس في تعترضهــــم ما في قراءة إرشــــادهم
ومستحدثات مســــتعصيات القضايا من القضاء
كفهم.(٤) وهذا  في يترآى ما خالل المســــائل من
اإلمام دولة القضاء في به اعجاز اتسم ذاته بحد
نجده لم وما سابق، إليه يسبق لم الذي المهدي
أبي بن اإلمام علي أقضى األمة قضاء فــــي حتى

شــــريح  أحكام ينقض كان ما طالبQ إذ كثيرًا
به حدت لدرجــــة أخطاءه ويصحح بــــن الحــــارث
يصدرها التي األحكام تنفيذ الســــماح في بعدم
عرضها بعد الحدود إال قضايا جرائم في شريح

نقضها.(٥) بغية مصادقتها أو عليه
حاليًا) (الحيــــرة بانيقيا إلــــى نفاه ال بــــل انه
في منازعاتهم(٦)  بين اليهود سنتين ليقضي مدة

فتأمل!
مرجــــع  ان الروايــــات ثانيــــًا ـ تذكــــر بعــــض
قيامه إلى يعود بالقائم المنتظر تســــمية اإلمام
دولته  كيان إنشاء يعني بالحق بالحق.(٧) والقيام
من الذي الحقيقي اإلســــالم أسس على الجليلة
وصيانة العباد بين والرحمة الخير إشاعة شأنه
مــــن أي اعتــــداء، ويدخل الحقــــوق المشــــروعة

حقه حق كل ذي ذلــــك إعطــــاء فــــي مندرجــــات
ال تحجيمه عليــــه والقضاء االجــــرام ومكافحــــة
والقتلة الظلمة من عبر االنتقام وذلك فحسب،
اعتداًء تشــــكل واقعهــــا في ما دامــــت الجريمــــة
المنظور في المتمثلــــة علــــى الضرورات الخمس
وحق الجسم، وسالمة الحياة حق اإلســــالمي:
وحماية المعتقد وحق المشروعة األموال حماية

إرشادهم اال بعد األخرى األماكن إلى قضاته ال يرســـل اإلمام ان
مستعصيات القضايا من القضاء مجالس في تعترضهم قراءة ما في

كفهم. في يترآى خالل ما من المسائل ومستحدثات

يعود إلى تسمية اإلمام المنتظر بالقائم مرجع ان بعض الروايات تذكر
بالحق. قيامه
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حق وأخيرًا العقل حماية وحق عنه والذود الدين
والعرض. النسل حماية

المروية  األحاديــــث مــــن رابعــــًا ـ المالحــــظ
القائــــمQ إذا خرج فإن  عن بيــــت العصمــــة ان
كل ويخبر البــــاريء تعالــــى يلهمه فيحكم بعلمــــه
من الطالح الصالح ويعــــرف قوم بما اســــتنبطوه
َآلياٍت ذِلَك ِفي سبحانه cِإنَّ قال بالتوسم(٨) وقد

(٩).dُمِقيٍم َلِبَسِبيٍل َوإِنَّها ِميَن * لِْلُمَتَوسِّ
بين القضائية يحكم عمليتــــه في انه ويذكــــر
إلــــى بّينة(١٠)  الحاجــــة دون داود النــــاس بحكــــم
(اللدّني) العلــــم على مســــتندًا أي يكــــون قضاؤه
الحقيقي للعدل ترســــيخ وهو والبّينات ال األدلــــة
مثار القضيــــة في حكمــــه وهــــذا يعنــــي ان قــــرار
الحقيقة على يقوم ال التنــــازع بين المتخاصمين
يقدمها التي علــــى األدلة تنصب التي القضائيــــة
على تعتمد إنمــــا مجلــــس القضاء الخصــــوم في
تكتشف خالله من الذي والتوسم الرباني اإللهام

النزاع فعًال. مثار حقيقة الواقعة
بيــــن الحقيقتيــــن: فالحقيقة وهنــــاك فــــرق
قد التــــي والبّينــــات القضائيــــة ســــندها األدلــــة
حين ان باطنهــــا في خالف يدل ظاهرهــــا على
في الحاصل الفعلي الواقع هي الواقعية الحقيقة

النزاع. مثار الحادث
تقول: رواية هناك بأن هنا التنويه من والبد

يعلمه الحقيقة  ربه ان داودQ دعــــا اهللا ان نبي
من بما هو عنده الناس بين الواقعيــــة كي يقضي
بعدم إمكانية ســــبحانه إليه فأوحى حــــق فعلي،
خــــارج ألنهــــا الحقيقــــة احتمــــال النــــاس لتلــــك
إليه فجاء له اســــتجاب أنه اال الفكرية قدراتهم
الحقيقة له انجلت وعندما آخر من يتظلم رجــــل
ثائرة بني إسرائيل فثارت الواقعية أمر بإعدامه
في المظلوم علــــى الحكم يصح كيف متســــائلين
أقام المتظلــــم المذكــــور ان حيــــن ان الحقيقــــة
فعله إزاء حقيقــــة عــــن شــــكواه الكيديــــة للتمويه
إلى تشير الواقعية الحقيقة ان حيث منه المشكو
ماله وسلب قتل المشكو منه المشتكي قد ذلك ان
الكيدية هو شــــكواه القضاء فقدم وأراد تضليــــل
يعيد  أن داودQ ربه فــــي دعــــا وهنــــا المذكــــورة
ال  الذي (اللدني) العلم ال بالبّينــــة(١١) لــــه القضاء

مداليله. وإدراك وعيه على البشر تقوى
وبالســــند الخاتــــم وقــــد ورد عــــن الرســــول
بالبينات بينكــــم أقضي (إنمــــا قال المعتبــــر انه
بعض عن بحجته ألحــــن بعضكم ولعل واَأليمــــان
فإنما شــــيئًا أخيه مال من له قطعت رجل فأيمــــا
يعتمد  كان قطعت له قطعة من نار)(١٢) فالرسول
الوقائع  األول: إثبــــات أمريــــن على فــــي قضائــــه
تقدير ســــلطة فيها له التي البينات على القائمة
عدمه في الحقيقة من كشــــف في مدى كفاءتها

يلهمه  فإن البارىء تعالى خرج القائمQ إذا ان
ويعرف استنبطوه بما قوم كل ويخبر بعلمه فيحكم

بالتوسم الطالح من الصالح





التخاصم. مثار القضية
ثبوت  تقدير على حكمه الثاني فهو األمر أما

الوقائع.
حينما عليًا وصيه األميــــن النبي وقد أوصى
جلس بين (إذا بالقــــول: اليمن إلى بعثــــه قاضيًا
اآلخر عن تســــمع حتى تقض فال خصمان يديك
يتبين لك أن أحــــرى فإنه األول من كما ســــمعت
أتاك أحد  (إذا قولــــه القضــــاء)(١٣) كما روي عنه
فربما له تحكم فال عينــــه فقئت وقد الخصمين

عيناه).(١٤) وقد فقئت خصمه أتى
أن على تدل ومدلول تلك األحاديث الشريفة
األمين على رسوله أحكام أجرى جالله جل اهللا
غيره مع هو يستوي فيها القضائية التي الحقيقة
بقضائه اإلســــالمية األمة قضاة ليصح اقتــــداء
قضــــت قــــد اإللهيــــة هــــذا. وإذا كانــــت الحكمــــة
ووصيــــه بالحقيقة الرســــول يقضي بضــــرورة ان
غضًا زال ال اإلســــالم وأن خصوصــــًا القضائيــــة
في األمــــر يختلف فإن عهــــده بداية طريــــًا وفــــي
حكمته اقتضت الذي المهدي اإلمام دولة عصر
أنحاء كافــــة في اإللهي تعالــــى أن يشــــيع العــــدل
وان ـ الروايات ـ كما تدلنا السيف بقوة المعمورة
الواقعية بالحقيقة عهــــده القضاء في مســــوغات
واضحة اللدني تبرز والعلم اإللهام على القائمة
الظهور بعد ســــيحصل ما روايات إذا مــــا دققنــــا
اإلسالم أحكام الجديد حيث يشيع اإلسالم من
البدع حفته الذي الشــــكلي اإلســــالم ال الحقيقي
العملية خصوصيــــة واإلنحرافيــــة وهنــــا تتجلــــى
العتمادهــــا الحقيقة الظهــــور لعصر القضائيــــة
وتحقيق شــــمولية والقضاء الواقعية فــــي الحكم
األرض على ســــماوية العدالــــة بأبهــــى تجّلياتها

العالمين. رب هللا والحمد

الهوامش
ص القضاء فن خطاب/ شـــيت ضياء (١) القاضي

١٧ بغداد ١٩٨٤.
المالحم طـــاووس/ ابـــن الســـيد (٢) راجـــع مثًال
الجوزي/  ابـــن ص١١٦ النجف ٢٠٠٤ وســـبط والفتـــن
الحيدرية ١٩٦٤  المطبعة _ ٢٦٤ ص تذكـــرة الخـــواص
١٧٠ بغـــداد ١٩٨٤ وكمال  ص الشـــبلنجي/ نور األبصار

هـ. ١ ص ٧٢ طبعة ١٤٢٥ ج الدين
المنتظر المهدي البكاء/ اإلمام السيد عدنان (٣)

١ ص ٢٦٩ بيروت ١٩٩٩. ج
.٣١٩ ص النعماني غيبة النعماني/ زينب أبو (٤)

في ومنهجه علي اإلمام المال/ عبـــاس (٥) فاضل
اإلسالمية  للدراسات الغدير مركز نشر ١١٦ ص القضاء

.١٩٩٩ بيروت _
 ٧٢٩ ص الثامن المجلد ـ البحـــار (٦) المجلســـي/

١٣٠٤هـ. الحجرية/ الطبعة
٤١١ المطبعـــة  ص اإلرشـــاد (٧) الشـــيخ المفيـــد/

ذكره. سبق ص ٢٧٠ ١٩٧٢ والبكاء الحيدرية
اإلشارة. سالف ٢٦٩ ص البكاء السيد (٨)

و٧٦. ٧٥ الحجر/ سورة (٩)
وإعالم  ذكره سلف وقد ٤١٣ ص المفيد الشيخ (١٠)

طبعة عام ٢٠٠٤. ١٤ ص ٢٢١ وما بعدها ج الهداية
 ٣٨٠ ص األنبياء قصص الجزائري/ (١١) الســـيد
عام  الحجرية الطبعة السادس المجلد _ ط٦ والوسائل

١٣٠٧هـ.
يمكن المعنى وبنفـــس ـ ســـبق ذكره (١٢) الوســـائل
٣ ص ٢٢٣ والقرطبي/  ج إلى صحيح البخاري الرجـــوع

الرسولN ص ٢٤ مصر ١٣٤٦هـ. أقضية
٣ ص ٧  ج يحضـــره الفقيه ال مـــن (١٣) الصـــدوق/

٦٧ مصر ١٩٦٦. ص السلطانية األحكام والماوردي/
الســـائر ج١ ص ١٣٥ مصر  المثل األثير/ (١٤) ابـــن

.١٩٣٩
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الراحـــل أســـتاذي مـــع لـــي  كان 
كتابه حول محاورة علي جواد الدكتور
عشـــرية> االثني عند الشـــيعة المنتظر <المهدي
الماجســـتير طلبة على محاضراته يلقي يوم كان
عام بغداد جامعة اآلداب/ بكلية التاريخ قسم في
يترجم لْم ِلَم القـــول: عليه أكرر ١٩٧٢م، وكنـــت
وذلك العربية، إلـــى األلمانية اللغة مـــن الكتاب
إذا بقوله: أجابني وقد إليه، العقائدية لحاجتنا
أيديكم، بين باللغـــة العربية، ووقع طبع الكتاب
فقلت: يرضيني، بما ال تنظرون إلّي فإنكم سوف
نحترم فإننـــا الكريـــم، أســـتاذي معـــاذ اهللا يـــا
بالرأي، معهم لم نلتق والباحثيـــن، وان العلماء
المؤلف وفاة حتى باللغة األلمانيـــة الكتاب وبقـــي
المذكور الكتاب ان المعروف ومن ١٩٨٧م، عام
من المؤلف عليهـــا حصل هـــو اطروحة دكتـــوراة
تخوف ويبدو ان ١٩٣٩م، عام <هامبورغ> جامعة
اللغة إلى األطروحة ترجمة من علي جواد الدكتور
االسالمي، المجتمع من تخوفه من ناتج العربية

ولكن التحديـــد، وجه علـــى والمجتمـــع الشـــيعي
العيد أبو الدكتـــور ترجمها المذكورة األطروحـــة
وطبعها ٢٠٠٥م الجنسية) عام دودو (الجزائري
على وقفنا وقـــد فـــي مدينـــة كولونيـــا بالمانيـــا،

منهجيًا. ودرسناه الكتاب من المترجمة الطبعة
الفقيهيـــن إلـــى أشـــار قـــد وكان فـــي البـــدء
الحســـيني الديـــن هبـــة الســـيد الكبيريـــن 
حســـين محمد الشـــيخ واإلمـــام الشهرســـتاني،
علمية إرشـــادات من قدماه لما الغطاء، كاشـــف
المذكورة، كتابة األطروحـــة إثنـــاء في للمؤلـــف
الشـــيعية واإلســـالمية المصادر علـــى والتأشـــير
ذكر وقد منهـــا. االســـتفادة يمكن التي األخـــرى
في األولى هـــي اطروحته ان جـــواد علي الدكتـــور
اإلمـــام موضـــوع تناولـــت األوربيـــة الجامعـــات 
 _ اليوم حتى هناك <فليســـت المهديQ بقوله:
دراســـة علمية _ األطروحة إعداد تاريخ أي حتى
في  عشـــرية>(١) وكان حديثة شـــاملة حـــول اإلثنى
غير أوربيـــة دراســـات إلـــى الوقت نفســـه أشـــار

علي جواد الدكتور مع حوار
Qالمنتظر المهدي كتابه في

الحكيم عيسى الدكتور حسن األستاذ
الكوفة جامعة النجف األشرف/

ك





في <شتروتمان> األستاذ دراســـة منها جامعية،
كتابه في <نيبرغ> ودراسة عشرية> كتابه <اإلثنى
الذي الراونـــدي> ابن علـــى الرد في <االنتصـــار
والواقع العلمي، الحقيقة عن مزاعم بعيدة ضم
الذي التمهيد فـــي علي وقد حـــاول الدكتور جواد
اآلراء حول بعـــض على الرد اطروحتـــه صـــّدر به
حزم ابـــن فـــي كتب الـــواردة الشـــيعة واإلمامـــة
على والرد وغيرهم، والمقريزي والشهرســـتاني
سمع انه في قوله: بطوطة> العربي <ابن الرحالة
عشـــر قد اإلمام الثاني ان يقولـــون: أهـــل الحلـــة
استند  المســـاجد.(٢) وقد دخوله أحد بعد اختفى
على بطوطة ابن على رّده فـــي علي الدكتور جواد
تحملنا بقوله: <ان هـــذه اآلراء حقائـــق تأريخيـــة
لهـــم باختفاء علم المؤلفيـــن ال علـــى الظن بـــأن
الحلة، بإنشـــاء مدينة وال عشـــر، الثاني اإلمام
اختفى أنه من عشـــر الثاني عن اإلمام قالوه وما
 ٢٦٠ سنة أي آنئذ موجودة تكن لم التي الحلة في
بن صدقة انشـــأها الحلة مدينة وإنما للهجـــرة،
وقد /١١٠١م، هـ ٤٩٥ سنة في المزيدي منصور
النصوص فحـــص إلى علـــي جواد دعـــا الدكتـــور
األخطـــاء علـــى والوقـــوف بدقـــة، التأريخيـــة 
وكان العلمية. المعرفـــة مـــن بوحي والتحريفـــات
علي جـــواد الدكتور أطروحـــة مـــن الفصـــل األول
وقد عشـــرية> اإلثني عند اإلمامة <فكرة بعنوان:
المعتمدة اإلمامية مصادر على في دراسته استند
(٣٢٩هـ) الكليني للشـــيخ <الكافي> كتاب ومنهـــا
٣٨١هـ) (ت الصدوق للشيخ الدين> <اكمال وكتاب

٤٦٠هـ). (ت الطوســـي للشـــيخ وكتـــاب <الغيبة>
مراجع نصوصًا مـــن علـــي وأخـــذ الدكتـــور جواد
المؤمنين> منها كتاب <مجالس ومصـــادر حديثة
ابادي لالســـتر المقال> <منهج وكتاب للتســـتري
للســـيد وكتاب <روضات الجنان> علي بن محمـــد
وأصولها> الشـــيعة <أصل وكتاب الخوانســـاري،
وكتاب الغطـــاء، كاشـــف حســـين للشـــيخ محمد
وكانت أمين، أحمد لألستاذ االســـالم> <ضحى
الغيبة، في كتبوا الذين الرجال علماء دراســـات
قد  ووكالئه اإلمام المهديQ وســـفرائه وأخبار
بدءًا علي، جواد الدكتور كتاب من جانبًا احتلت
الرابع القرن وحتى الهجري، الثالـــث من القرن
وفق الرجـــال رتـــب هؤالء وقد عشـــر الهجـــري،
هـــذا العرض مـــن تواريـــخ وفياتهـــم، ونســـتفيد
عند كتبهم إلـــى الرجـــوع فـــي الكبيـــر للمؤلفيـــن
يتصـــل بالغيبة.  الغائبQ ومـــا اإلمـــام دراســـة
من الثاني الفصل علي، جواد الدكتور وخصـــص
بعنوان: عشـــرK، وجـــاء لألئمة االثني كتابـــه
فيه أوضح وقـــد للنبـــي>. <الخلفـــاء الحقيقيـــون
علي  اإلمام <كان فيقول: Qعلي اإلمام سياســـة
وكان تتغير، ال مبادئ صارمـــة صاحب رجـــًال،
الدنيويـــة>.(٣) ثم  الملـــذات واحتقار منها الـــورع
اآلخر بعد الواحد ،Kاألئمة ســـيرة اســـتعرض
الجانبين علـــى وقـــف وقـــد وبإيجـــاز ملحـــوظ،
وعند التفصيل، واالجتماعي بشـــيء من العلمي
لم ،Lالهادي والعسكري اإلمامين عن حديثه
التضييـــق فـــي العباســـية الســـلطة دور  يوضـــح 

الهادي والعســـكريL، لـــم يوضح دور اإلمامين عن حديثـــه  وعنـــد

عبارته في غامضًا كان وقد عليهما، التضييق في العباسية الســـلطة
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ألمح التي عبارته في غامضـــًا كان وقد عليهما،
الســـلطة وبين بينهما العالقـــة طبيعة فيهـــا عـــن
إلى األوضاع هذه <لقد أدت مثل فيقول: الحاكمة
مع عالقة لهم تكـــون ان من خوفًا األئمة انعـــزال
كانت الذي العاشـــر، اإلمام وهكذا كان الناس.
وابنه اإلمام بعد صغيرة جدًا، تزال ال حاشـــيته
بعامـــة اختـــالط كل يتجنـــب الحـــادي عشـــر،
علـــي  جـــواد بالدكتـــور النـــاس>.(٤) وكان األولـــى
لكي دقيقة تحليليـــة الجانب دراســـة دراســـة هذا
المفروضة على اإلمامين سر هذه العزلة تتوضح
قوله:  في غريبًا كان أنه العســـكريينL،(٥) بل
وعدم المشـــؤومة، األئمة سياســـة <لقد تركـــت
األئمة الخلفـــاء، ومواقـــف ضد قيـــام أية ثـــورة
كبار خصوصـــًا الشـــيعة، المســـالمة فـــي نفوس
نهاية عن الملهـــب تركت الســـؤال الســـن منهم،
عن لـــن يتخلى الذي الحـــق االنتظـــار، وإحقـــاق
ان  ال يعـــرف الجـــواب>،(٦) وقبيل األئمـــة تركـــه
اإلمام دراســـة علي فـــي جـــواد يدخـــل الدكتـــور
ترك هل منها: تساؤالت عدة وضع ،Qالمهدي
مســـتقبل ولـــدًا؟ وما هو عشـــر اإلمـــام الحـــادي
كان لإلمـــام وإذا فصاعـــدًا؟ اآلن الشـــيعة مـــن
هو؟ وأين ال يراه النـــاس، فلم ولـــد، العســـكري
إلى أدى الغموض هذا ان القول: إلى وقد خلـــص
 Qالهـــادي اإلمـــام بـــن جعفـــر ادعـــاء الســـيد
الحســـن اإلمـــام أخيـــه وفـــاة بعـــد اإلمامـــة، 
انشقاق إلى االدعاء هذا أدى وقد ،Qالعسكري
إليه أشـــار وقد اإلماميـــة، فكـــري فـــي صفـــوف
وأخذ الشـــيعة>(٧)، <فـــرق كتابه النوبختـــي فـــي
كتب النصـــوص من يقتنص علي جـــواد الدكتـــور
وابـــن حـــزم كالشهرســـتاني المذاهـــب والفـــرق

صاحب المجلســـي العالمة والبغـــدادي. وأخيـــرًا
كتابـــات يفضـــل  ولـــم األنـــوار> <بحـــار  كتـــاب 

وفي الجانب، هـــذا في المستشـــرقين
ودونلدسن) جولدتسيهر، ) مقدمتهم
قد جـــواد علي الدكتـــور ان ، ويبـــدو
اإلمـــام مولـــد بصحـــة اعتقـــد 
وفق رواية ٢٥٥هـ المهديQ، عـــام
محمد اإلمـــام بنت حكيمـــة الســـيدة
اإلمـــام  أخـــت  (وهـــي   Qالجـــواد
الســـيدة روايـــة الهـــاديQ)، وتعـــد
قد ألنها تاريخية أهميـــة حكيمة ذات
زمانيـــًا الـــوالدة حـــدث عاصـــرت 
بعـــض فـــي شـــكك  وقـــد  ومكانيـــًا، 
الشـــيخين عن النصوص المســـتمدة
يفسر هذا ولعل والطوسي، الصدوق
الدكتور لـــدى العقيـــدة لنـــا ســـطحية
اإلمامة فكرة تغلغل وعدم علي، جواد
غربلـــة عليـــه وكان أعماقـــه، فـــي 
عن غثها وفرز وتمحيصها النصـــوص
مـــن الثالـــث ســـمينها. وكان الفصـــل
بعنـــوان جـــواد علـــي كتـــاب الدكتـــور
كرســـه وقـــد والرجعـــة>، <الغيبـــة 
فـــي وخصائصهـــا  الغيبـــة لموضـــوع 
وقد والكبـــرى)، حالتيهـــا (الصغرى
<قصـــص كتـــاب مـــن أورد نصوصـــًا
سليمان بن محمد للتنكابني العلماء>
الغائبQ، وأشـــار اإلمام ظهور حول

اإلمام بيت من جزءًا الذي يشـــكل السرداب إلى
الذيولد فيه،وعاشاإلمامانالهاديوالعسكري
تقديس الســـنيون أســـاء <وقد بقوله: فـــي أروقته
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يقصدون اختفاء ان الشيعة ظنوا الشيعة، عندما
مرور الســـرداب، ومع هذا في اإلمـــام
رواية إلـــى الفهم ســـوء الزمـــن انتقـــل
الدكتور  أصاب أنفسهم>(٨) وقد الشيعة
إذ أن المصادر في رأيـــه، جواد علـــي
غيبة اإلمام موضوع روجت الســـنية قد
وقد  داره، المهـــديQ فـــي ســـرداب
المزعومة الحكاية هذه من اســـتفادوا
البسطاء من ألذهان تســـربت انه حتى
علي جواد الدكتور توصل وقد الشيعة،
يقولون ان الشـــيعة ان مفاده: إلـــى رأي
ولم  الســـرداب من اإلمـــامQ اختفـــى
الســـرداب وأقام في اختفى انه يقولوا
الســـنة.(٩)  أهل إليه يذهب ما على فيـــه
قد الكتاب الفصل الثالـــث من أن وبما
المؤلف فإن والرجعة الغيبة على تركز
التي بعض المصـــادر مـــن قد اســـتفاد
في سبأ، وأخذ بن اهللا عبد إلى تشـــير
الفكـــر فـــي اليهـــودي األثـــر تبيـــان 
جماعة في مؤلفـــات اإلســـالمي، كما
فريد أمثـــال: مـــن مـــن المستشـــرقين
ويوليوس ونولدكة، موير، ووليم ليز،
نجد الدكتور جواد علي فلها وزن، ولم
أو سبأ بن اهللا عبد حقيقة في مشـــككًا
ذلك تشير إلى كما أســـطورة اعتبارها
وعنـــد حديثـــه عن بعـــض المصـــادر،
لعبت قد الرجعة فكرة ان قال: الرجعة
الشـــيعية الفرق معظم عند كبيرًا دورًا
أيام زاحمتهـــا عشـــرية: حتـــى االثنـــى
وجعلتها االثنا االختفـــاء، فكرة الصغرى الغيبـــة
الرئيســـة والفكرة الثانـــي. عشـــرية فـــي المقـــام

األصل واحدة.(١٠) وكانت  والغيبـــة هي في للرجعة
جواد معظـــم النصوص التـــي اعتمدها الدكتـــور
األنوار> <بحار كتاب من مقتبسة الرجعة عن علي
وقال: <والرجعة ١١١١هــــ) (ت المجلســـي للعالمة
تقع دينيًا، وإنما مذهبًا ليست ان نؤكد نحب كما
الدجال أو المســـيح رجعة مـــع فـــي نفس المرتبة
هؤالء برجعة االعتقاد ان أهل الســـنة،فكما عند
أهل عند ملزمـــة عقيدة الثالثة ليســـت الرجـــال
في دينية عقيدة الشيعة يعرف ال كذلك الســـنة،
في اختفاء األمر في الغيبـــة ويختلـــف الرجعـــة،
ان يعتقد الشيعي على تمامًا عشـــر الثاني اإلمام
ان يمكن ال العالم ألن عشر، الثاني بغيبة اإلمام
جواد علي  بدون امـــام>،(١١) وخص الدكتور يكون
تضمنـــت  اإلمـــامQ دراســـة تاريخيـــة لســـفراء
األوالن (السفيران بعنوان كتابه من الرابع الفصل
السفيرين تناول ثم ومن عشـــر)، الثاني لإلمام
 ٢٦٠) بين الســـفارة امتدت وقد والرابع، الثالث
(الغيبة باســـم الفترة هـــذه ٣٢٩هــــ) وســـميت _
المهـــديQ خاللهـــا  اإلمـــام وكان الصغـــرى)،
ســـفرائه، وهم طريق عن األمـــور يقـــوم بتدبير
الدينيـــة النـــاس حوائـــج قضـــاء فـــي  نوابـــه 
الهـــادي اإلمامـــان اثنـــى  وقـــد واالجتماعيـــة،
عمرو  أبـــي والعســـكريL علـــى الســـفير األول
كان يقبض فقـــد العمـــري، عثمـــان بـــن ســـعيد
ظرف وفـــي الغائب اإلمـــام عـــن األمـــوال نيابـــة
في ســـامراء، مدينة شـــهدته سياســـي عصيـــب
اإلمام بن جعفـــر الســـيد ادعى فيه الوقـــت الذي
محاولة فـــي وزورًا كذبـــًا الهـــاديQ، اإلمامـــة
أخذ في دعوتـــه، فشـــل ولما لتســـلم األمـــوال،
أعطى وقد الشيعة، مطاردة على السلطة يشجع
فـــي هـــذا الدكتـــور جـــواد علـــي مســـاحة كبيـــرة

در
صا

لم
ضا

بع
ك

ذل
لى

رإ
شي

ات
كم

رة
طو

أس
ها 

بار
عت

وا
بأأ

س
بن

هللا
د ا

عب
قة

قي
ح

في
كًا

شك
يم

عل
واد

ج
ور

كت
لد

دا
نج

لم
و



كتاب في قرآءة



في خطيرة مرحلـــة تاريخية ألنه يمثل الجانـــب،
من العباســـية الســـلطة وموقف الفكر اإلمامي،
األول بقوله: السفير ووصف والشـــيعة، السفراء
الوظيفي يخفي نشـــاطه األول كان (لعل الســـفير
ان حتى بارعًا فيه كان إجراء الحكومة، وهو عن
نعرف فنحن ال جـــدًا، قليلة كانت عنـــه األخبـــار
في أعدائه لمكافحة يستعملها كان التي الوســـائل
علي  جواد الدكتـــور والخـــارج)(١٢) وكان الداخـــل
التي الزمنية الحقبة ان إذ تشـــخيصه في مصيبًا
(٢٦٠ _ ٢٨٠هـ) بين األول الســـفير اســـتغرقها
اال ذوي وغامضـــة لدى النـــاس، كانـــت عصيبة
اســـتخدم الراســـخة، وقـــد العقيـــدة اإليمانيـــة
للشـــيخ (إكمال الدين) من كتاب نصوصًا المؤلف
ولما للشيخ الطوسي، وكتاب (الغيبة) الصدوق،
عثمان بن محمد أبو جعفـــر الثاني تولى الســـفير
في كان أبيـــه، الســـفارة بعـــد العمـــري منصـــب
اخفقوا السفارة، ولكنهم قد ادعوا رجال الساحة
بعد علي وضع الدكتور جواد ادعاءاتهم، وقد في
بعنوان موضوعًا جانبيًا السفير الثاني عن حديثه
الصغرى> الغيبـــة فتـــرة <الوضـــع السياســـي في
الســـفير عهد فـــي الشـــيعة، أوضـــح فيـــه حالـــة
هذا السفير مهام إلى دراسة ثانية الثاني، وعاد
بنشاط، مهمته السفير الثاني يؤدي <كان بقوله:
ويوجـــه إليهم واجتهـــاد، بجـــد ويراســـل وكالءه
إليه بواسطة المنصب اإلمام إسناد عن توقيعات
ان  إذ طبيعي أمـــر الشـــيعة>،(١٣) وهذا من رســـل
واألهمية. الخطورة غاية في كانت الســـفير مهمة
الصارمـــة، والســـرية الشـــديد، فـــإن الكتمـــان
تسايران أعمال السفير، وأعوانه الذين يرشدون
الدكتور وكشـــف بغداد، مدينة إليه في الشـــيعة

اإلداريـــة واالقتصادية المهـــام عـــن جـــواد علـــي
 _ ٢٨٠) بين سفارته الذي امتدت الثاني للسفير
أبي الثالث السفير دراســـة تأتي ٣٠٤هـ) ومن ثم
المؤلف أعطى بن روح، فقد الحســـين القاســـم
التي نوبخـــت> أســـرة <آل صـــورة مختصـــرة عن
عن وشيئًا بغداد، بمدينة وســـكناه إليها، ينتمي
حدث أهم االجتماعـــي، وكان ونشـــاطه علميتـــه
الحســـين بن هـــو ادعاء وقـــع فـــي أثناء ســـفارته
(٢٩٦ _ ٣٠٩هـ) الحالج، السفارة بين منصور
الســـلطة على خطيرًا كان اإلدعاء هذا أن ويبـــدو
من اإلمامي الفكـــر وعلى جانب، من العباســـية
من اإلدعاء جزءًا استغرق هذا فقد آخر، جانب
عهد الســـفير من وجزءًا الثانـــي، عهد الســـفير
علي محمـــد بن أبـــو جعفر تجـــرأ الثالـــث، وقـــد
اإلمام ووكيٌل عن سفيٌر بأنه باإلدعاء الشـــلمغاني
الفكرية هذه األوضاع ســـاعدت الغائبQ، وقد
في القرمطي النشـــاط تصاعد على المضطربـــة
وقد العالم االســـالمي، من بلدان بغداد وغيرها
ضربات توجيه من العباسية كان ذريعة للســـلطة
الثالث الحسين منها السفير يسلم للشـــيعة، ولم
سنوات، مدة خمس الســـجن أودع الذي بن روح
الفكري حتى نشاطه إلى عاد سراحه، ولما أطلق
علي جواد الدكتور خص وقد ٣٢٦هــــ. عام وفاته
بالدراســـة الشـــلمغاني علي بن شـــخصية محمد
كتابه، من السابع الفصل شملت بحيث والتحقيق
من الصراع زمنية حقبة يمثل كان الشلمغاني فقد
يصمد لم ولكنه العباســـية، الدولة الفكري فـــي
الموصل، فهرب إلى بغداد، األحـــداث في أمام
كان الذي الوقـــت عليـــه في وفيهـــا القـــي القبض
ولما ســـجينًا، الحســـين بن روح الســـفير الثالث





٣١٢هـ، عام توقيعًا كتب الشلمغاني، بأخبار علم
ومزاعمه، وافتراءاته لكذبه الشلمغاني فيه لعن
مـــن علـــي: <دون خـــوف جـــواد ويقـــول الدكتـــور
بعيـــن ســـجنه يأخـــذ أن العقـــاب، ومـــن غيـــر
روح  بن الحســـين توقيع أن اإلعتبـــار>.(١٤) ويبـــدو
أسماء من حمل ألنه األهمية، غاية كان في هذا
ادعاء  الغائبQ قبل الســـفارة عن اإلمام ادعى
في علي جـــواد الدكتور أجـــاد وقـــد الشـــلمغاني.
وعالقاتـــه آرائـــه، وتبيـــان دراســـة الشـــلمغاني
وقائع عن وكشف والوزراء، باألمراء والسالطين
أبي عـــون، وإحراق ابن مـــع وإعدامه محاكمتـــه
ولكن دجلة، نهـــر في رمادهمـــا وذر جثتيهمـــا،
الغني ادعـــاء يكـــن مانعـــًا من لم هـــذا اإلجـــراء
خلف وأنه الســـفارة ادعاء مـــن البصـــري الجبار
فيه.(١٥) وقد بقي  حلت قد روحه وان الشلمغاني،
الســـفيرين عهدي في الحياة قيد البصري علـــى
عام بغداد بمدينـــة توفى أنـــه إذ الثالـــث والرابع
الفكر  ان مـــن هـــذه الحالـــة ٣٤٠ هــــ. ويســـتفاد
عهد خطيرة في فكرية لمحنة تعرض اإلمامي قد
الحالة هذه ساعدت وقد األخيرين، الســـفيرين
واتســـاع بغداد، مدينة في الكالم علم بروز على
خصص ولـــذا الشـــريف، الحديث دراســـة علـــم
بعنوان: كتابـــه مـــن فصًال علـــي الدكتـــور جـــواد
قبل عام بشكل الشـــيعة عند التوحيد علم <تطور
عن األصول فتحـــدث وخاللها> الصغرى الغيبـــة
اإلمامية. الشيعة عند الحديث علم في األربعمائة
 Lالصادق وجعفر الباقر محمد اإلمامين ودور
عصرهما، فـــي والفكري العلمـــي فـــي النشـــاط
المجتمع أذهان فـــي البيت أهل وتعميق مدرســـة
مقدمة فـــي اإلمامة مســـألة وكانت اإلســـالمي،
اإلسالمي، الفكر شغلت التي المباحث الكالمية

اإلمام لتالميذ علـــي جـــواد الدكتور وقـــد أعطى
مســـتعينًا كتابـــه مـــن مســـاحة   ،Qالصـــادق
اإلمامية، عنـــد والكالمية الرجالية بالمصـــادر
وجهة من الصغـــرى الغيبة زمن ويقـــول: <يعتبـــر
الكالم لعلـــم المنطقي للتطـــور نظـــري، بدايـــة
متميزًا>،(١٦)  نظامًا متكامـــًال ليصبح الشـــيعي،
اإلمامية قد عند الكالمـــي ان الفكر الواقع وفـــي
إلى يعود وأنـــه الصغرى، الغيبة عصـــر بـــدأ قبل
اإلمـــام عهـــد وفـــي للهجـــرة، الثانـــي القـــرن 
عن  ينوبون كانـــوا الذين الصـــادقQ وتالميـــذه
والعقائدية. الكالمية المناظرات بعض في اإلمام
وآرائهم المعتزلة عن علي جواد الدكتور وتحدث
بالشـــيعة أفكارهـــم الكالميـــة، والتقـــاء بعـــض
وعمقهـــا التقيـــة مفهـــوم وتنـــاول  اإلماميـــة، 
موسعة دراسة لعلم الحديث وخصص التاريخي،
عصر من كتابه بـــدءًا الثامن من ضمـــن الفصـــل
الكليني الشـــيخ الغيبـــة الصغرى، فتحـــدث عن
المحدثين، من بعده جاء ومن <الكافي> وكتابـــه
عقيل بن الحســـن الشـــيخ الفقيهين: كما تنـــاول
بن الجنيد، أحمد بن محمد والشـــيخ العماني،
المتوفى عام الشـــيخ الكليني من معاصري وهما
دراســـة إلى علي جواد الدكتور عاد ٣٢٩هــــ. وقد
في السمري محمد وهو علي بن الرابع، الســـفير
الغيبة <نهاية بعنـــوان كتابه مـــن الفصل التاســـع
٣٢٦ _ ٣٢٩هـ، بين وقد كانت سفارته الصغرى>
اإلمام كتاب في كما الكبرى الغيبـــة تبدأ وبوفاته
<فاجمع فيـــه: وجاء إليـــه الغائـــبQ، الموجـــه
بعد مقامك فيقـــوم أحد إلى توصى وال أمـــرك،
إال ظهور فال التامة، الغيبة وقعت فقد وفاتـــك،
من هناك ذكره>.(١٧)ولكـــن تعالـــى إذن اهللا بعـــد
الســـفير الرابع، دون وفـــاة بعد ادعى الســـفارة



كتاب في قرآءة



نص  المهديQ الذي على توقيع اإلمام اإلعتماد
بكـــر وكان أبـــو الســـفارة، علـــى انتهـــاء عصـــر
ان ويبدو الســـفارة، ادعوا أحد الذين البغدادي
آخر الســـفير الرابـــع كان النـــاس قد آمنـــوا بأن
بكر أبـــي حركـــة تـــالق لـــم الســـفراء، ولذلـــك
أنه بل البغدادي، المجتمع في رواجـــًا البغدادي
جواد وخصص الدكتور النـــاس، منه لعن وتبرأ
بمدينة األربعـــة الســـفراء لمدافن علـــي دراســـة
<الغيبة> كتاب من نصوصه اســـتقى وقد بغداد،
مقابرهم، مواقع حدد الذي الطوســـي، للشـــيخ
أشـــار وقد الســـفراء> <نواب ذلـــك وتنـــاول بعـــد
الصعب <ومن بالقول: إليهـــم علي جواد الدكتور
النواب كان إذا ما على الحكم بعض األحيان فـــي
الحادي قبل اإلمام من تعيينهم قد تم الوكالء أو
يد الســـفير اال على يتـــم لم ذلـــك عشـــر، أو أن
له  كانـــت الســـفير ان األول>.(١٨) ومـــن المحتمـــل
والقصبات المدن الوكالء فـــي تعيين صالحيات
لهؤالء علـــي جـــواد الدكتور وقـــد كانـــت دراســـة
ومواقع مؤلفاتهم بعض وذكر ومقتضبة مختصرة
وغيرها، وآذربيجان وفارس العراق في وجودهم
<الســـفير> لفظ قد أطلق اإلماميين وكان بعـــض
علي جواد الدكتور النواب، وختم أو على الوكالء
الكبرى> <الغيبة العاشـــر بعنـــوان كتابه بالفصل
هذه  الغائبQ في إلى توقيعات اإلمام أشار وقد
(ت المفيد على نصوص الشـــيخ معتمدًا الفترة،
بن عبد يعلى حمزة أبا ان الفقيه ٤١٣هـ)، وذكر
٤٦٣هـ) قد (ت الديلمي بسالر المعروف العزيز
الكبرى، الغيبة في عصر الجمعة صالة اســـقط
المتشكك، موقف التوقيعات بعض من يقف وكان
الشهرستاني الدين السيد هبة العالمة سأل وقد

اإلمـــام عـــن عـــن حقيقـــة التوقيعـــات الصـــادرة
أن يصح ال <أنـــه قائـــًال: المهـــديQ، فأجابـــه
ان وقال: صحيحـــة> التوقيعات كل يعتبر المـــرء
إلى تنســـب أنها وصلتنا التـــي بعـــض التوقيعـــات
تتصل وانها روح، بـــن الحســـين الســـفير الثالث
من  نماذج جـــواد علي الدكتور بالشـــرع.(١٩) وقدم
إلى أســـئلة وجهت عـــن التوقيعـــات وهـــي عبـــارة
عنهـــا. وكان المهـــديQ، وقـــد أجـــاب اإلمـــام
التقوالت وبعض الشيعة، أحوال حول يدور بعضها
<كـــذب اإلمـــامQ كقولـــه: ظهـــور التـــي تحـــدد
األسئلة  يرسل الوكالء بعض وكان الوقاتون>،(٢٠)
إلى بدورهـــم يوصلونهـــا وهـــم إلـــى الســـفراء،
اســـتقى الدكتور  وقد عليها، اإلمـــامQ لإلجابة
للعالمة األنـــوار> <بحـــار كتـــاب من جـــواد علـــي
كتابه ختم مـــن التوقيعات وقـــد كثيرًا المجلســـي
إلى وقد أشـــار ودولته> المهـــدي بعنوان <عـــودة
 Qالمهدي اإلمـــام ظهور تســـبق التي األحـــداث
وأن الســـفياني والخراساني، بين الصراع ومنها
بينهما،  إنهاء الصراع إلى اإلمامQ يؤدي ظهور
وختم المرتقبـــة، حكومتـــه وعنـــد ذلك يؤســـس
إليها توصل علمية بنتائج كتابه علي جواد الدكتور
أخرى مرة نؤكد ان <نريد الجامعي منهـــا: بحثه

قد علي الدكتـــور جواد وكان
الغيبي الجانـــب عـــن ابتعد 
هذه، الجامعية فـــي دراســـته
إلـــى بحاجـــة كتابـــه وان 
دقيقـــة منهجيـــة دراســـة 





ظاهرة بوصفهـــا اال الغيبة أفـــكار اننـــا ال نبحـــث
فال دينية، عقيـــدة وليس _ عقائديـــة. تاريخيـــة
سوى العقيدة ميدان إلى كله الموضوع من ينتمي
وعلى ورجعته، المهدي عشر الثاني وجود اإلمام
من والهدف الســـفراء عمل فإن ذلك من العكس
كل المنقذ، إنتظار وكذلك شـــيعية، دولة إقامة
المحرك والباعـــث ذلك هـــو الخطوة الحاســـمة
الشـــيعية لهـــذه الدائرة األرضي خـــالل التاريـــخ
ابتعد  قد جـــواد علي الدكتور الخاصـــة>.(٢١) وكان
هذه، الجامعية دراســـته في الغيبي عن الجانب
دقيقة، إذ منهجية دراســـة إلى بحاجة وان كتابه
إلى بعضها لم يصل التـــي اعتمدها أن النصوص
مصادر من بعضها مستمد إجماع اإلمامية، وان
الفـــرق كتـــب إلـــى إضافـــة متأخـــرة، إماميـــة 
دراســـتنا ألقت وقد اإلماميـــة. والمذاهـــب غيـــر
الدكتور جواد الراحـــل أســـتاذنا آراء ضـــوءًا على
كتابه دقيقة مـــن جوانـــب علي الـــذي كشـــف لنا
قبل اإلسالم> العرب تاريخ في الكبير: <المفصل
قـــرن من مـــن ربع أكثـــر قبـــل يـــوم كنـــت طالبـــًا
التاريخ، دراسة في منهجيته أنارت وقد الزمان،
تتلمذت التـــي لألجيال والمعرفـــة طريـــق العلـــم

عليه.

الهوامش
المنتظر ص٨. المهدي علي: (١) جواد

.١٣٩ /١ الرحلة بطوطة: ابن (٢)
.٦٢ ص السابق المصدر علي: جواد (٣)

نفسه ص٦٤. (٤) المصدر
أنه إال محله، في الحكيم وكان اشكال األستاذ (٥)
ألسباب أمنية عزلتهما كانت ان المؤلف: هل من سأل لو
ولدهما تمهيـــد لغيبة ذلك إلى اضافة أنهـــا صرفـــة؟ أم
بهذا  الروايات بعـــض نصوص فـــي المهـــديQ كما هو

ـ. االنتظار ـ الشأن
لسياسة التقييم يصدر مثل هذا أن العجيب من (٦)
الموضوعية في  إلـــى ســـعى البيـــتK من مـــؤرخ أهـــل
هذا مسعاه في لم يوفق أنه التأريخية، ويبدو دراســـاته
تقليدية مؤثـــرات تحت عاشـــوا كبقيـــة الباحثيـــن الذين
البيتK قراءة سلبية  أهل تاريخ فيها قرأوا مســـبقة،
بل دقيق غير المشؤومة بسياســـة األئمة الباحث فتعبير
الموضوعي. البحـــث أدبيات مـــع يتنافى غيـــر علمي بـــل
تجـــاه الوضع ســـلبية تكن سياســـة لم فسياســـة األئمـــة
تشـــير إلى قيادة الموضوعي التحقيق أدلـــة القائـــم وان
العهدين  إبـــان حدثت األئمـــةK ألكثر الثـــورات التـــي
به أحس الذي أســـاس لالحباط فال والعباســـي األموي
التســـاؤالت الملتهبة  في حيرة البيتK وال أهل شـــيعة
يتصدى أن األســـتاذ وكان على اإلنتظـــار، عن حقيقـــة

هذه الدعوى. <اإلنتظار>. لتوضيح
االنشـــقاق هذا المصادر التاريخية ان تثبت (٧)  لم
عهد إلى اســـتمر قد النوبختي إليه أشـــار المدعى الذي
أجيب تساؤالت إثارة بسبب بدويًا انشـــقاقًا بل كان يعيد
الشـــيعية المنظومة ترميم إلى أّدى مما ذلك بعد عنهـــا
المدعية وأمثالـــه جعفر دعـــاوى هزات من التي عانـــت

<االنتظار>. للمهدوية.
.٧٨ ص نفسه المصدر (٨)
.٨١ ص نفسه المصدر (٩)

.٩٢ ص نفسه المصدر (١٠)
.٩٣ ص نفسه المصدر (١١)

نفسه ص١٠٤. (١٢) المصدر
.١٢٤ ص نفسه المصدر (١٣)
.١٤٩ ص نفسه المصدر (١٤)
نفسه ص١٥٥. (١٥) المصدر
.١٨٧ ص نفسه المصدر (١٦)

.٢٤٠ ص نفسه المصدر (١٧)
.٢٤٨ ص نفسه المصدر (١٨)
.٢٦٨ ص نفسه المصدر (١٩)

.٢٧٧ ص نفسه المصدر (٢٠)
.٣٠٤ ص نفسه المصدر (٢١)



دراسات



الظهور؟ توقيت عن النهي لماذا
بعض من األخيرة اآلونة فـــي كثر
العام تعييـــن أو زمـــن أو وقـــت الكّتـــاب تحديـــد
وهذا اإلمـــام¨، ســـيظهر فيه الذي (الســـنة)
تحقق إلى ســـرعة المؤمنيـــن يدل علـــى تلّهـــف
التاريخ صفحات ســـتقلب التي النبوية البشـــارة
إلى والجـــور الظلم مـــن البشـــرية وتغير مســـار
حّبهم بسبب إما ناشئ وهذا والقســـط، العدل
بحقائـــق اهللاQ، أو لجهلهـــم لبقيـــة الشـــديد

األمور.
أهـــل أئمـــة بـــأن نعرفهـــا: حقيقـــة البـــد أن
وأخبروا  تحّدثـــوا مـــا البيـــتK - رغـــم كثرة
عصره  المهـــديQ ومميـــزات اإلمـــام به عـــن
التصريح رفضـــوا أنهم إال ظهـــوره.. وعالمـــات
عن بالعكس نهوا بل الظهور، ال يوم عـــن توقيت
بوقت يخبر من التوقيت، وأمرونا بتكذيـــب كل

قد اهللا، ذلك ســـر مـــن أســـرار ألن الظهـــور..
الناس. - لحكمٍة –عن وعال جلَّ أخفاه

الحديث: العصر في التوقيت على أمثلة
من الحالي فـــي الوقت الكّتاب بعض هنـــاك
 Qالمهدي اإلمام فيها يظهر التي الســـنة حدد
في الحكمة أنهـــم تغافلـــوا عـــن بالضبـــط، إال

ذلك: على األمثلة الظهور.. ومن وقت إخفاء
كتابًا  محمد حســـن عبـــد ١ ـ كتـــب االســـتاذ
تتناول كدراســـة الظهور) (اقترب طبع بعنوان:
العالـــم،  البيـــتK وأحـــداث أهـــل أحاديـــث
 Qاإلمـــام المهدي ظهـــور قرب وتســـتدل علـــى
ظهـــور اإلمام¨  فيـــه تاريخ وحدد له.. وتؤقـــت
١٩ كانون  الموافق ١٠ محرم ١٤٢٩هـ السبت يوم
كثيـــرًا من كتابه فـــي ٢٠٠٨م.. وحـــدد الثانـــي
بالظهور عالقة لهـــا وأحداث لعالمات األوقات

مثل:

اإلمام ظهور توقيت عن دراسة
المنتظر* المهدي

الساده  مجتبى  بقلم:
صفوى - السعودية

ل

الدراسات مركز الذي عقده المهدي في اإلمام األول العلمي في المؤتمر للمشاركة مقدم بحث *
مدينة النجف األشرف في ٢٢ تموز ٢٠٠٧ في Qالمهدي اإلمام في التخصصية





١٨ حزيـــران إلـــى ٢٤ تمـــوز ٢٠٠٧ هطـــول 
شديدة. أمطار

جمعة خروج السفياني. يوم ٢١ تموز ٢٠٠٧
في ليلة  األول ٢٠٠٧ ليلـــة جمعة ٤ تشـــرين
بصوت الســـماء من والنـــداء القـــدر، الصيحة

.Qجبرائيل
على  الكوفة األول ٢٠٠٧ مجـــزرة ١٩ كانـــون

السفياني. يد
الزكية  النفس الثانـــي ٢٠٠٨ مقتل ٣ كانون

مكة. في
فـــي  الخســـف   ٢٠٠٨ الثانـــي  كانـــون  ٢٤

البيداء.
النبـــي  ٢٠٠٨ نـــزول تشـــرين األول بدايـــة

.Qعيسى
القدس. فتح األول ٢٠٠٨ تشرين ١٧

طبع  كتابًا البلوشـــي األســـتاذ جابر ٢ ـ كتب
المهديQ عام ٢٠١٥م اإلمام (ظهور بعنوان:
ظهور اإلمام¨ يوم  فيه وحدد قرآنيـــة).. نبوءة
١٤٣٧هـ، عام محرم شـــهر العاشر من السبت
خالل علـــم الحروف من على معتمـــدًا في ذلك
من كثيـــرًا كتابه فـــي وحـــدد القـــرآن الكريـــم..
بالظهور عالقة لهـــا وأحداث لعالمات األوقات

مثل:
الدائمـــة، اســـرائيل ٢٠١٠م وضـــع حـــدود

العراق. من والبريطانيين األمريكان وخروج
يصطـــدم الحجـــم كبيـــر  كويكـــب  ٢٠١٤م 
وفيضانات وزالزل أعاصيـــر ويســـبب بـــاألرض

٢٠١٤/٣/٢١م. بتاريخ
والخراســـاني الســـفياني خـــروج ١٤٣٦هــــ 

واليماني.
.Qنزول السيد المسيح ٢٠١٨م

المتحدة الواليـــات ســـيدمر اهللا ٢٠١٩م إن
كويكب بســـبب واألعاصير، بالرياح األمريكيـــة

األرض. باتجاه قادم
طبع  فـــارس فقيه كراســـًا ٣ ـ كتب األســـتاذ
فيه وحدد عصر الظهور) اآلن في (أنت بعنوان:
كالخراساني الظهور عصر شـــخصيات أســـماء
مواصفاتها وطبَّق صالح، بن وشـــعيب واليماني
آخر كراس لديه كذلك حالية.. على شـــخصيات
الظهور). إنه عصر تقول األديان (جميع بعنوان

كتاب  صاحـــب المهدي ماجـــد ٤ ـ األســـتاذ
(Qالمهدي اإلمام ضد األمريكية (بدء الحرب
التوقيت (هـــل بعنوان: التوقيت عـــن كتـــب بحثًا
عنـــه؟؟؟ منهـــي أو محـــرم للظهـــور المبـــارك
موضوع يناقش وفيه هذا.. ينفي والعقل الروايات
قرب يعرف عدونـــا إن يقـــول: وفيه التوقيـــت،
تحت رؤوســـنا ندفن أن نريـــد ونحن الظهـــور،
العنكبوت.(١) خيط من أوهى هي بحجج الرمال

طبع  فقيـــه كتابـــًا شـــادي ٥ـ  كتـــب األســـتاذ
المقبلة) العالمية والثورة نجاد (أحمدي بعنوان:
قادة بعـــض مانصه: الغـــالف وقـــد كتـــب علـــى
المهدي هـــو قائد قوات نجاد أحمدي الحرس:
قالوا العلمـــاء بعـــض القـــدس.. التـــي ســـتحرر

رغم  - Kالبيت أهـــل أن أئمة
به وأخبروا تحّدثوا مـــا كثرة

عناإلمامالمهديQ ومميزات 
ظهـــوره.. عصـــره وعالمـــات
التصريـــح رفضـــوا إال أنهـــم
الظهـــور يـــوم عـــن توقيـــت
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بظهور اإلمام النووي مرتبـــط المشـــروع له: إن
فيه. تتهاون فال المهدي

في  الطباطبائي علي محمد ٦ ـ ذكر الســـيد
عالمة) وخمســـون (مائتان طبع المعنون: كتابه
اإلمام ظهـــور لســـنة كتحديـــد بعـــض األوقـــات
بعنوان:  عشـــر الحادي المهدي¨ فـــي الفصل
على توقيت وداللتها األبجدية الحروف حسابات
إنما كبقية العالمات ذلك وقال: أورد الظهور،

غير المعتمد.(٢) االحتمال لمجرد هو
طبع  كتابًا حجـــازي حســـين ٧ ـ كتب الســـيد
وقال قريب) بعنوان:  (اســـتعدوا فـــإن الظهـــور
للفرج، نحـــدد تاريخـــًا أن بدون فيـــه مانصـــه:
والتريث التأمل وبعد الكتاب هذا بمطالعـــة فإنه
بعبارة جـــدًا) قريب (الظهـــور سنشـــعر باآلتـــي
يكونوا على أمل الســـن يجب أن كبار حتى أدق،

حياتهم.(٣) في موالنا رؤية
عالقه ماله أو الظهـــور توقيـــت لم يقتصـــر
بل  البيـــتK فقط، أهل على أتبـــاع بالظهـــور
لظهور المهدي العامة من يوقت من أهل هنـــاك

ومن ذلك. Qالمنتظر
عميش(٤)   زكي اهللا عبد أحمد األستاذ كتب ـ ٨
المنتظر المهـــدي (ان بعنـــوان: (مصـــر) كتابـــًا
(١٢) يســـتعرض وفيه طبـــع علـــى قيـــد الحياة)
أي – الحياة قيـــد على المهدي أن دليـــًال يؤكـــد
وفيه – وجهة نظره من الحالـــي العصر ولد في
وقد المهدي، خـــروج ١٤٣٠هـ عام ســـنة يحدد
١٤٣٠هجرية حتى أي نهايـــة عدَّنا مانصه: قال
من باقي أي األميـــن، المهـــدي عندهـــا يخرج

سنوات.(٥) ٣ الزمن
(فلسطين)  جّرار نهاد ام األستاذ بسَّ كتب ـ ٩

نبوءة ٢٠٢٢م عام إسرائيل (زوال بعنوان: كتابًا
زوال يعرف ارتبـــاط وكلنـــا أم صـــَدف رقمّيـــة)

.Qالمهدي باإلمام إسرائيل
الموقتين: حجج

اليرى(٦) أي اشـــكال في  من عنها يعبـــر كما
لتحديد نهى أو حرمة أي هناك وليس التوقيت،

-:Qالمهدي اإلمام ظهور زمن
التي  الشـــريفة والروايات األحاديث أوًال: إن
عامة مطلقة، وليست مفيدة عن التوقيت تنهى
أهل التوقيت إلى ينســـب من تكذيب وهـــي تفيد
التوقيت المنسوب وذاّمة لخصوص ،Kالبيت
نســـبوا إذا كاذبون الموقتيـــن لهـــمK، أي أن
المهدي¨  اإلمام لظهور توقيتًا Kالبيت ألهل
واليوقتون  مضـــى، فيمـــا ألنهـــمK لـــم يوقتوا

يستقبل. فيما
أهل  من االئمة تثبـــت أن رواية ثانيـــًا: هناك
ولكن  يوم ما، في لشـــيعتهم البيتK قد وقتوا
وبدل وقت األمـــر له بـــدا وتعالـــى اهللا ســـبحانه
حمزة أبي عن الروايـــة: هذه في كما الظهـــور،
الباقرQ يقول:  جعفر أبا سمعت قال: الثمالي،
سنة في األمر اهللا كان قد وقت هذا إن ثابت (يا
غضب  الحســـينQ أشتد فلما قتل الســـبعين،
حدثناكم فلما ومائـــة، أربعين إلى اهللا فأخـــره
يجعل فلم الســـتر، قناع وكشـــفتم بذلك أذعتم
(يمحو وقتًا، عندنـــا ذلك بعد األمـــر اهللا لهـــذا
قال أبو أم الكتاب)، ويثبت وعنده اهللا مايشاء
  Qالصادق اهللا عبد أبا بذلـــك فحدثت حمزة:
وكما – واضحة الرواية ((٧) ذلك قد كان فقال:
محرمًا التوقيت كان فلو – المهدي ماجد يقـــول
يرتكب أن من الممكن للمعصوم فهل ممنوعًا أو





والممنوع. المحرم
روايات ألهـــل البيتK تمنع  ثالثًا: هنـــاك
من نفهم بل ،Qالحجـــة لإلمام من التســـمية
 Qأن ذكر اســـم اإلمام المهدي عديدة روايات
واألكثر شرعًا، ومحرم بل عنه، ومنهي ممنوع
من يســـميه كل لعن بها رواية أن هناك مـــن هذا
ونحن ملعونون فكلنا إذًا الناس.. من مجمع فـــي
في  نهـــار، الشـــريفQ ليل نســـميه(٨) باســـمه
والحســـينيات الجوامع منابر وعلـــى التجمعـــات
اليعرف منـــا ومن اإلنترنـــت، وعلـــى صفحـــات

اسمهQ؟!
من مالدينـــا هـــذا مـــع إذا.. كيـــف يســـتقيم
البيتK ذكروا فيها أهل عن وروايات أحاديث
حديث لدينا ويوجد بل ،Qالمهدي اإلمام اسم
اهللاN ذكر رســـول البيتK عن أهل عن نقل
الذين االثني عشـــر األئمـــة أو أســـماء الخلفـــاء
هذا ومن يقـــرأ باســـمه، كًال ســـيأتون بعـــده،
 Qاســـم اإلمـــام المهدي أن الحديث ســـيعرف
ولذا الحسن العسكري.. اإلمام بن د م ح هو: م

كذلك. التوقيت على هذا تطبيق يمكن
عقد  (الكافي) فـــي رابعًا: الشـــيخ الكلينـــي
الزمـــان¨ سادســـها  ثمانيـــة أبـــواب لصاحـــب
فيه خبرين روى التوقيت)، كراهية بعنوان (باب
عن اإلمام  الباقرQ وخمســـة أخبار اإلمام عن

ويبقى لظهوره¨، التوقيت نفي في Qالصادق
الحرمة؟.. بالكراهيـــة دون عنه عّبر أنه لمـــاذا
تسمية وراء عن الســـبب المهدي ماجد ويســـأل
وليس التوقيـــت بكراهية البـــاب الكلينـــي لهـــذا

التوقيت؟. منع أو حرمة
(الروايات والعقل): عن التوقيت: النهي

لظهور التوقيت باإلمكان أنـــه البعض يّدعي
ودراسة البحث خالل ومن ،Qالمنتظر اإلمام
عن النهي أن نجـــد والعقلية، األدلـــة الشـــرعية
في عليها ورد التأكيد التـــي األمور من التوقيـــت
اهللا والروايـــات، وإحالته إلى األخبار من كثير
أن األخبار من بعض وتعالى، ويستفاد سبحانه
في علمه،  اهللا فقد شـــارك من وقت لهQ وقتًا
وقت الظهور يكون أن اقتضـــت اإللهية والحكمة
األمور كخفـــاء الناس، عـــن ومكتومًا مجهـــوًال

أو وقت الموت. القدر، األخرى، مثل ليلة
تحديد أو توقيـــت عـــن النهي إن العلـــة فـــي
اإللهيه بالحكمة يرتبـــط الظهور يـــوم أو تعييـــن
وحياته¨  سيرتة تكتنف التي الكثيرة وباألسرار
في فالســـر األســـاس لذا مثال، الغيبة كقضيـــة
علم بشـــؤون يرتبط تقديرنا فـــي عدم التوقيت
من ســـنجتهد في استشـــفاف جزء لذا الغيـــب..
من عن التوقيت، والحكمة علة النهي أو حكمـــة
من لنـــا ذلك ظهـــورهQ، ويتضح وقت إخفـــاء

أو تحديد أو توقيـــت عن النهـــي في إن العلـــة
اإللهيه بالحكمة يرتبـــط الظهور يوم تعيين
وباألسرارالكثيرةالتيتكتنفسيرتةوحياته¨
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اآلتي:
لروايات  عنه الظهور منهي وقت أوًال: تحديد

ذلك: في صريحة كثيرة وأخبار عديدة
علـــى النهي شـــريفة روايات قـــد دلت عـــدة
لظهور وقـــت محـــدد تعييـــن أو عـــن التوقيـــت،
وقتًا لظهـــوره َوّقـــَت اإلمـــام¨، وتكذيـــب مـــن
ســـبحانه اهللا أســـرار من ســـر ذلك ألن معينًا،
اإلمام الصادر عـــن التوقيع جاء فـــي وتعالـــى..
بن  محمد الثانـــي النائب المهـــديQ بواســـطة
إلى فإنه الفـــرج ظهور (وأمـــا عثمـــان العمري:
في وجاء وكـــذب الوّقاتون)(٩).. ذكره تعالى اهللا
الرابع النائب المقدســـة بواسطة الناحية توقيع
الغيبة وقعت فقد ...) : الســـمريَّ محمد بن علي

تعالى..).(١٠) اهللا إال بعد إذن فال ظهور الثانية
إال  اهللا (أبى قال: أنه Qالصادق عن وروي
عن الصدوق روى الموقتين)(١١).. وقت يخالف أن
ســـمعت الهروي، قال: بن صالح عبد الســـالم
موالي لما أنشدت يقول: علي الخزاعي بن دعبل

قصيدتي التي أّولها: Qالرضا
ِتالوِة   ِمن َمدارُس آياٍت َخَلت

الَعَرصاِت مٌقِفُر وحٍي ومنزُل
إلى قولي: فلّما انتهيُت

خارٌج    ُخروٌج إماٍم ال َمحالَة
بالبركاِت اِهللا اسِم على َيقـوم

َحـقِّ وباطٍل  ُكـل ُيميُِّز فينا
والنَّقماِت الَنعماِء على وَيجزي
رفع  ثّم شديدًا، الرضاQ بكاًء اإلمام بكى

رأسه إلّي فقال لي:-
لســـاِنك على القدس روُح َنَطق يا ُخزاعّي،
هـــذا اإلمام من فهل تـــدري بهَذيـــن البيتيـــن،

ســـمعت أني إال ياموالي ال فقلت: يقـــوم؟ ومتـــى
يطهـــر األرض منكم بخـــروج إمـــام

ملئت عدًال كما ويملؤها الفساد من
بعدي اإلمام يا دعبل فقال: جورا..
ابنه محمـــد وبعد محمـــد ابنـــي،
الحســـن، ابنه علـــي علـــي، وبعد
القائم الحجـــة وبعد الحســـن ابنه
في المطاع غيبتـــه، في المنتظـــر
إال الدنيا يبق مـــن لم لـــو ظهوره،
اليوم  اهللاQ ذلك واحد لطّول يوم
كما عدًال فيمأل األرض يخرج حتى
فإخبار (متـــى) وأما جورًا.. ملئـــت
أبي، حدثنـــي فقد عـــن الوقـــت،
 Nالنبي أن Kآبائه عن أبيه عن
يخرج متى اهللا، رسول قيل له: يا
َمَثُله َمَثل فقال: ذرّيتَك؟ القائم من
ِإالَّ ِلَوْقِتَها ُيَجلِّيَها cَال التي الســـاعة
َال ـــَماَواِت َواَألْرِض السَّ ِفي ُهَو َثُقَلْت

(١٢).dَبْغَتًة ِإالَّ َتْأِتيُكْم
عـــن عديـــدة أخبـــار وردت 
تكـــذب   Kبيتـــه وأهـــل النبـــي 
من يوقت كل تكذيـــب وتؤكد علـــى
يكـــون أحـــد أن للظهـــور، وتنفـــي
عـــن  المعصوميـــنK قـــد أخبـــر
توقيـــت هنـــاك  فليـــس ذلـــك، 
األئمة إن اإلمام أبـــدًا، بل لظهور

يقـــول  كّل مـــن األطهـــارK كّذبـــوا
الفضيـــل اإلمام ســـأل فقد بذلـــك..

(كذب :Qاألمر وقت؟ فقال لهذا هل :Qالباقر
الوّقاتون، كذب الوّقاتون، كذب الوّقاتون)(١٣)..
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أبي عند كنت قـــال: كثير بن الرحمن عن عبـــد
فقال:  األسدي  مهزم دخل عليه إذ Qاهللا عبد
األمر هذا متـــى – فداك جعلت - أخبرنـــي –
مهزم (يا فقد طال؟ فقـــال: تنتظرونه، الـــذي
ونجا المســـتعجلون، وهلـــك كـــذب الوقاتـــون،
أبـــي يصيـــرون)(١٤).. عـــن وإلينـــا المســـلمون،
ســـألته عن  اهللاQ    قال: عبد أبـــي عن بصيـــر
بيت أهل إنـــا الوّقاتون، (كـــذب القائـــم فقال:
وقت أن يخالف إال أبـــى اهللا ثم قال: النوقـــت،
أبي عن مســـلم، محمد بن الموقتين)(١٥).. عن
الناس  مـــن لك وّقـــت عبـــداهللاQ قـــال: (مـــن
ألحد نوّقت فلســـنا تكذبه أن تهابـــن شـــيئًا فـــال
األحاديث مجموع مـــن المســـتفاد وقتًا)(١٦).. اذًا
النهي باعتبار (التوقيت) اليجـــوز واألخبار بأنه

.Kوأهل بيته النبي من الذي صدر
يكون أن بين فرقًا، هناك إن قائل: يقول قد
منســـوبًا البيتK، أو ألهل التوقيـــت منســـوبًا
أهل من ليســـوا ممن عاديـين لغيرهـــم (أفـــراد
في بتكذيبه التوقيت المأمورين وأن العصمة)..
فيجاب المنسوب لهم فقط.. هو ،Kأخبارهم
ورود شـــيء بعدم أو االحتمال:- القول هذا على
،Kأخبارهم في ذلك إلى المشيرة األدلة من
في شـــمولها المنـــع علـــى عمومها فتبقـــى أدلـــة
سائر  من منهمK أو التوقيت صدور من للمنع
المأمورون التوقيت فيكون وعليه عمومًا، الناس
إلى  البيتK أو أهل نســـب إلى ســـواًء بتكذيبه
من خبر المســـتفاد للعموم إعماًال الناس ســـائر

األخبار. من وغيره الفضيل
ظهور وقت أن كله، ذلك من نســـتنتج إذًا..
لإلرادة اإللهية، - خاضع فداه روحي - اإلمام
وعليه  لـــهQ بالظهور.. اهللا من وانتظـــار اإلذن

ومن جزافًا يعتبر توقيت أي تعيين أو تحديد فإن
على وقد أجمـــع المؤمنون كيف غير أي دليـــل..
مع اهللا، علم إلى موكول الموعود اليوم وقت أن
ظاهر بل الناس، إلـــى بالنســـبة الغموض التام
المعصومين على حتى خفي أنه الروايات بعـــض
معين أي تاريخ يكون تحديد ومن هنا أنفسهم،

وكذبًا صريحًا. جزافًا محضًا Qلظهوره
مع فلسفة  يتعارض الظهور ثانيًا: تحديد وقت

األمة: وقنوط ويؤدي إلى يأس االنتظار،
ولّيه ظهور وقت وتعالى تبارك اهللا أخفى قد
ألهداف تربوية (نفسية  Qالحســـن ابن الحجة
منتظرين المؤمنون وليكـــون عظيمة، وروحية)
أن التوقيت  ولنفترض جميع أوقاتهم.. لهQ في
تعييـــن وقـــت يترتـــب علـــى (جائـــز)، فمـــاذا
عام..  بعد الف حدد مثال: نتائج؟ من Qظهوره
االنتظار، روحيـــة يفقدون ســـوف إن المؤمنين
االرتباط المعنوي لذلك حالـــة تبعًا وســـيفقدون
األمر وسيكون ،Qالغائب بإمامهم والوجداني
الخيال وإلى من الواقع، االســـطورة إلى أقرب
المهدوية القضية وتحلل فتمـــوت من الحقيقة،
الموت وهذا المتالحقة، األجيال لدى تدريجيًا
عقيدة صعيد على قد حصل التدريجي والتحلـــل
يمنع الذي الســـابقة، فمـــا األمم عند التوحيد
هذه لدى المهدوية القضية بصدد دون حصولـــه
للقضيه يتحمـــس من التجـــد األمـــة؟.. وحينهـــا
ولمّا عالية، بهمـــة ينشـــدها والمن المهدوية،
الحب عالقة يحملـــون وجد المنتظـــرون الذين
التاريخ في شـــهدناها كما بالقضية واالرتبـــاط

اليوم. ونشهدها
ألنه  التوقيت عن أمتنعوا Kالبيـــت إن أهل
وتعالى اهللا ســـبحانه وهبهم وما اللدني بعلمهم



دراسات



لـــو أطلعوا أنهم فهمـــوا مـــن حكمـــة ومعرفـــة،
،Qاإلمـــام المهدي ظهور وقت على شـــيعتهم
نحن كما عديـــدة قرون بعد ســـيكون وبالتأكيـــد
من قريب في زمـــان اآلن وليس منـــه متأكـــدون
يكون لن فهذا المعلوم، بالوقت إخبارهم وقـــت
المؤمنون وسيصاب والموالين، األمة صالح في
أدى وربما ،Qالزمان صاحب ظهور من بيأس
اإلســـالمية.. فتنة كبيرة تصيب األمة إلى ذلـــك
الحســـن أبو قال لي يقطين قال: بـــن روى علـــي
تربى بـــن جعفرQ: يـــا علـــي الشـــيعة موســـى
اليكون األمر هـــذا قيل لنا إن لـــو باألمانـــي......
ليئســـت ســـنة وثالثمائـــة ســـنة إال إلـــى مائتـــي
اإليمان عن الناس عامة ورجعت وقست القلوب
تآلفا ولكن قالوا ما أسرعه وأقربه، باإلسالم،

للفرج.(١٧) وتقريبًا الناس لقلوب
مقومات أهـــم من التوقيـــت إن النهـــي عـــن
ركائز بنائه، وعليه أبرز الفـــرج، وأحد انتظار
خطأ ،Qظهوره البحث أو السؤال عن وقت فإن
االنتظار، تلك فلســـفة من اليعي فيه يقع كبيـــر
فـــي حالة الترقب المؤمن تجعل التـــي الفلســـفة
..Qإلمامه المهدي المستمر واالنتظار الدائم
فإن ظهـــوره للنـــاس، وقت ففـــي حالـــة تعييـــن
هو ذلك مما وغير والنفير واالســـتعداد اإلعداد
اليكون ســـوف الفرج، انتظار مرتبـــط بمســـألة
قبل بعصر مرتبطة األمـــور هذه أن إذ مبـــررًا،

بقليل. ظهوره
وقت إخفاء فـــي أســـرار الحكمة لعـــل بعض
عبـــر القرون المؤمنون أن يبقـــى هو الظهـــور،
اإلمامQ فيثابـــون على هذا االنتظار  ينتظرون
االستقامة إلى المؤمنين يدعو فاالنتظار المر،
والتقيدبأوامرالشريعةالغراءونواهيها،باعتبار
كان  فلو مباغتـــًا.. اإلمامQ ســـيكون ظهـــور أن
مســـبقًا، ومحددًا معروفًا المبارك وقت ظهوره
تنقلب اآلمال ولكانـــت االنتظار، هـــذا لما كان
يكونوا ممن لم المؤمنـــون إلى اليـــأس، ولحرم
االنتظار.. ثواب الظهور وقت من العصر قريبـــي
بصير عن اإلمـــام الصادقQ أنه  أبي روي عـــن
القائم أصحـــاب من يكـــون أن قال: (من ســـره
وهو األخالق، ومحاسن بالورع وليعمل فلينتظر
له كان بعده، القائـــم وقام منتظر، فـــإن مات
وانتظروا فجدوا أدركه، من أجر مثل األجر من

العصابة المرحومة).(١٨) لكم أيتها هنيئًا
المؤمنين أن ذلك كلـــه: مـــن اذًا.. نســـتنتج
أمل، وخيبة بإحباط يصابون سوف المخلصين
جدًا  بعيدًا وقت ظهورهQ ويكون عندما يعرفون
الكسل والخمول ســـيؤدي إلى مما عن عصرهم
وأكثر، أكثر لإلخـــالص الدافعية وعدم توفـــر
أنصاره يصبحـــوا مـــن بـــأن وتالشـــي الطمـــوح
بتعجيـــل لـــه الدعـــاء عـــدم وأعوانـــه، وكذلـــك
األمة، بهـــذه اهللا ورحمته رأفـــة فمن الفـــرج..

يبقى أن هـــو الظهور، إخفاء وقـــت الحكمة فـــي لعـــل بعض أســـرار
فيثابون على هذا االنتظار  Qاإلمام ينتظرون القرون عبر المؤمنون





فال عند الناس، مجهوًال الظهور وقت جعـــل أن
جعلها بل القنوط، بهـــا يفتك أو اليأس ينتابها

للفرج. وانتظار دائم ترقب حالة في
فشـــل  إلى يؤدي الظهور وقت ثالثـــًا: تحديد

ظهورها: بداية في Qالمنتظر اإلمام حركة
وأكثر دقيق أكثر من ظهوره توقيت توقيت إن
الخطة، نصف وحدة ولهذا يعتبـــر من حكيم،
الســـنين.. مئات انتظـــاره فـــرض ومـــن أهميته
ظهور أن يكـــون وقت شـــاءت اإللهية إن الحكمه
اليوم  إنجاح أجل من المنتظرQ فجائيًا اإلمام
وقت تاريخ أن باعتبـــار الفتح)، (يـــوم الموعود
من مسبقًا، لكان معروفًا محددًا لو كان ظهوره
وفناء الثـــورة العالمية فشـــل على أشـــد العوامل
األعداء يحتمل أن يكفـــي فإنه العادلة، الدولـــة
ذلك التاريخ، فيجتمعوا للقضاء عليه ظهوره في

واتساع حركته. ثورته نجاح وقبل أول أمره في
اإلمام ظهـــور يوم في المفاجـــأة إن عنصـــر
ثورته..  نصرهQ وانجاح في فّعال أثـــر له ووقته
اهللا علم في محّددًا كان وإن الظهور وقت إن ثم
المخلوقات أو الممكنـــات بـــكل األزلـــي المتعلق
علله إلى بالنسبة أنه إال ومســـبباتها، بأسبابها
توضيح ويمكن محدد.. وقت له ليس وشـــرائطه
ســـوف  ظهورهQ للناس وقت تعييـــن إن ذلـــك:
أعداء معرفـــة إلـــى المطاف يـــؤدي فـــي نهايـــة
المناسبة  الموعد، فيهيئون األرضية Qاإلمام
بايجاد وذلك مخططه، وإفشـــال عليه للقضاء

للقضاء واألمني العســـكري االســـتعداد أعدائه
تهيئـــة عـــدم أخـــرى يعنـــي عليـــه.. ومـــن جهـــة
وذلك اهللا، وعـــد لتحقيق المناســـبة الظـــروف
تعالى، اهللا علـــى جائز خـــالف الحكمة وغيـــر
معنى نجد أن وهنـــا اليخلـــف الميعاد.. ألن اهللا
الرجال إيجاد هو عـــدم الظروف، عدم تهيئـــة
وكذلك الظهور، شـــرط هم الممتحنيـــن الذين
تكون كذلك التـــي القواعد الجماهيرية فقـــدان
ولكن المهدوية.. بالعقيدة إيمـــان من بما لديها
تفصل التي الكبيرة الزمانية الفاصلة وجود مـــع
المحدد وقـــت الظهـــور عن جيل مـــن األجيـــال
فهذا توقيت)، هناك كان لو (افتراضًا مســـبقًا
الشـــرائط، انعـــدام إيجاد بعض ســـيؤدي إلـــى
بحيـــث أساســـًا الظهـــور ممـــا يقتضـــي انعـــدام
اآلخر يقتضي بعضها وانعـــدام تحققه، اليعقل
الكامل العـــدل نشـــر إمكان عدم ثم فشـــله ومن
الكبير(١٩).. اإللهـــي في التخطيـــط المســـتهدف
يمكن لكـــي الظروف، تهيئـــة من إذن فـــال بـــد
باالمتناع إال اليتم وهذا الظهـــور ونجاحه تحقق

عنه. والنهي التوقيت عن
مع  يتنافـــى الظهـــور رابعـــًا:  تحديـــد وقـــت

األنبياء): (قصص السابقة األمم تجارب
وقت تعييـــن بمعنـــى تحديـــد أو إن التوقيـــت
لذلـــك وردت أحاديث عنـــه، الظهـــور، منهـــي
..Qتحديد ظهوره أو التوقيت في عـــدم عديدة
بها يتم عالمات له ُجعَلت ذلـــك جانب إلى لكن

اإلمـــام ظهـــور يـــوم فـــي المفاجـــأة عنصـــر  إن 
ثورته.. نصـــرهQ وانجـــاح في فّعال أثـــر ووقتـــه له
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اذاًً فدراســـة والفرج.. البشـــارات معرفة موعد
واألحداث الظهـــور) ومراقبة األخبار (عالمات
التغيرات الدولية ومراقبة اإلسالمية، األمة في
منها نســـتنتج الكونية، واألحداث أو الظواهـــر
من خاللها احتمالية معينة يستشف حالة حصول
عن أهل الصـــادرة فالروايات قـــرب  الظهـــور،
زمن الظهور وسّمت  النبوةK تحدثت عن بيت
بعالمات الظهور (منها عليها متعارف عالمات
تحديد غير ولكن من ومنها العادي)، المحتوم
في الصيحة كحصـــول معينـــة، لتاريخ أو ســـنة
االحتمالية من المعنـــى فهذا (مثًال)، رمضـــان
الروايات، عن فـــي ورد بـــل عنه.. ليـــس منهـــي
عالمات القائم قـــدام اإلمـــام الصادقQ: (إن
قال اإلمام للمؤمنين)(٢٠).. تعالى من اهللا تكون
:Qالقائـــم قيـــام الصـــادقQ: (خمـــس قبـــل
من السماء ينادي والمنادي اليماني والسفياني
عن الزكية)(٢١).. بالبيداء وقتل النفس وخســـف
الصادقQ قال:  اهللا عبـــد أبي عن أبي بصيـــر
 Qالقائم خـــروج متى جعلت فـــداك قلـــت لـــه:
وقد النوقت، بيت أهـــل إنا محمد أبا يا فقـــال:
أبا محمد الوقاتون، يـــا محمـــدN: كذب قال
أولهم النداء عالمات خمس هذا األمر قدام أن
السفياني، وخروج وخروج في شـــهر رمضان،
وخســـف الزكية، النفس وقتـــل الخراســـاني،
قال:   Qالمؤمنيـــن أمير بالبيـــداء)(٢٢).. عـــن
أبيض ومـــوت أحمـــر موت (بيـــن يـــدي القائـــم
كألوان حينه وجراد في غيـــر حينـــه وجـــراد في
األحمر، فالســـيف، وأما الـــدم، فأما المـــوت
عبد أبي فالطاعون)(٢٣).. عـــن األبيـــض الموت
القائمQ لســـنة  (قدام قال :Qالصـــادق اهللا

النخل، في والتمـــر الثمار فيها غيداقة يفســـد
عديدة ذلـــك)(٢٤).. وروايـــات فـــال تشـــّكوا فـــي
ونستشف من خاللها العالمات ذكر في وكثيرة

الظهور. قرب
تجارب وقراءة التاريخ، استقراء خالل من
على موعد نجد أنها تعرفـــت األمـــم الســـابقة،
من خالل تنتظرهم والرســـل التي األنبياء بعثة
ظهور قرب احتماليـــة اكتشـــفت عالمات لديها
اهللا نبي قصة فمثًال المنتظر.. الرسول أو النبي
كان حين يحدثنا القديم فالتاريخ ،Qموســـى
ويبقى بني إســـرائيل الذكـــور من فرعـــون يقتل
اْألَْرِض ِفي َعَال ِفْرَعـــْوَن cِإنَّ أحياء اإلناث علـــى
مِّْنُهْم َطاِئَفـــًة َيْســـَتْضِعُف َوَجَعـــَل َأْهَلَهـــا ِشـــَيًعا
ِمَن َكاَن إِنَُّه ِنَســـاءُهْم َوَيْســـَتْحِيي َأْبَناءُهْم ُيَذبُِّح

(٢٥).dاْلُمْفِسِديَن
هذه من أكثـــر يرد لم ففـــي القـــرآن الكريم
هذا أن لنـــا ولكن الروايات شـــرحت العبـــارة،
على بنـــاًء فرعون جـــالوزة به قـــام القتـــل إنما
لبني الموعود النبي ظهور زمن حددت عالمات
قال فرعون، هالك يديه على الذي إسرائيل،
يوسفQ الوفاة،  حضرت (لمّا :Nاهللا رسول
وأثنى عليه، ثم اهللا فحمد بيته وأهل شيعته جمع
الرجال وتشق فيها يقتل تنالهم، حدثهم بشدة
يظهر حتى األطفـــال، وتذبـــح بطـــون الحُبالى
يعقوب، بن الوي ولد من الحق في القائـــم اهللا
لهـــم بنعته، ونعتـــه طويـــل، وهـــو رجل أســـمر
بني على والشّدة الغيبة ووقعت بذلك فتمســـكوا
أربعمائة القائم قيام منتظرون وهم إسرائيل،
عالمات (ورأوا بوالدته ُبشـــروا حتى إذا ســـنة،
فعندما عليهم البلوى)(٢٦).. واشـــتدت ظهوره)،





الموعود موســـىQ بناًء  النبي زمن ظهور حدد
التخلص من عندها فرعون قرر عالمات، على
كل بقتل وذلك الظهور، زمن في المولودين كل
العجاب والعجب سُيفني حكمه، أنه يحتمل طفل
نفسه ـ فرعون في كنف المنتظر تربى أن الوليد
الموعود.. النبي فكان ـ ومشهوره معروفة القصة
توقيتًا هناك التـــوراة أن وال القرآن فـــي لم يرد
تقول ولكن الروايات معروفـــًا ومحددًا، للظهور
حيث فرعون، عليها عالمات اســـتند إن هناك

الوالدة. وقت تحديد استطاع
الذين المجـــوس قصـــة نعرف كذلـــك كلنـــا
السماء في نجمًا متبعين فارس ناحية من جاؤوا
لحم بيـــت إلى وصلـــوا حتـــى (عالمـــة ظهـــور)
وقـــد ولدت النبي الســـالم مريم عليها ووجـــدوا
هناك يكـــن (عيســـىQ) وأيضـــًا لم الموعـــود
استشـــف بل للظهور، محدد أو معروف توقيـــت
نعلم كما (عالمة كونيـــة).. عالمات من خـــالل
وهو ،Nمحمد للنبي الرهبان لقاء قصة أيضًا
(أبي طالب) لعمه مرافقًا كان حين اليزال يافعًا
فيه حددوا الشـــام، وكيف أنهـــم إلى فـــي رحلة
من غالم وهـــو الموعود العربـــي صفـــات النبي
تظله، بيضـــاء (غمامة لديهم خالل عالمـــات
حديث ذلك ومن و....) كتفيه، بين النبوة خاتم
بالرســـولN، وقـــد ولقائـــه بحيـــرى الراهـــب
قبل ونســـبه واســـمه ونعته بصفته عرف النبـــي
لخروجه المنتظرين مـــن وكان ظهـــوره بالنبـــوة
حديث ذلك ومن لديـــه(٢٧).. عالمات على بنـــاًء
إلى بلد من يهاجر لم يزل فإنه الفارسي سلمان
األســـرار عن ويبحث راهب إلى راهب ومن بلـــد
األنام ســـيد خروج منتظرًا األخبار ويستكشـــف
وبشـــر الفرج محمـــدN، فلمـــا أيقن بخـــروج

القرآن حدثنا وقد مكـــة(٢٨).. نحو توجه بوالدتـــه
أخبر  عيســـىQ أنـــه النبي لســـان عن الكريـــم
cَوِإْذ َقاَل Nـ: محمـــد النبي بشـــارة قومه عن
اهللاَِّ َرُسوُل إِنِّي ِإْسَراِئيَل َبِني َيا اْبُن َمْرَيَم ِعيَسى
ا ـــرً َوُمَبشِّ التَّْوَراِة ِمَن َيَديَّ َبْيَن لَِّما مَُّصدًِّقا إَِلْيُكم
َجاءُهم َفَلمَّا َأْحَمُد اْسُمُه َبْعِدي ِمن َيْأِتي ِبَرُسوٍل
وغير ..(٢٩) dمُِّبيـــٌن ِســـْحٌر َهَذا َقاُلوا ِباْلَبيَِّنـــاِت
التاريخية والتي والقصـــص الروايات ذلك مـــن
عالمات لديهم كانت الســـابقة األمم أن نعـــرف
أو خروج وقـــت إرهاصات خاللهـــا من يعرفـــون
على ذلك وبناًء المنتظر، الموعود ظهور النبي
وموعود حدد وقت ظهور نبي منتظر من نجد لم
خاللها من يكتشف معينة حالة باستشـــفاف إال
األمم في يحصل فلم كتوقيت أما الظهور، قرب
كقضية المهدي األسالمية األمة في وال السابقة
الصدر صادق محمد الســـيد قال المنتظر.. وقد
على لدلت وقعت لو (إن العالمات اهللا): (رحمة
تشـــتمل صادقة ال قضية قـــرب الظهـــور، وهذه
وإنما اإلطالق، على عنه المنهي التوقيت علـــى
مرددًا يبقى أنـــه باعتبار إجمالـــي.. هـــي توقيت
فإن واالعوام، العام بين بل واأليام، اليوم بين
القريبة ظهور العالمة أعوام مابين عشرة تخلل
قريبة، بكونها ضائر غير ،Qالمهدي وظهور
الطويل الزمان تجاه العشرة األعوام هذه لضآلة
وال تحديدًا، تكـــوَّن فال ومعـــه عليها، الســـابق
وبهذا  األخبار النافية للتحديد)(٣٠) ، في تندرج
الظهور يوم لتاريخ تحديد كل أن النتيجة: تكون
إلى إال إذا كان مســـتندًا الرفض كذب وواجـــب
فإنه القريبـــة، العالمـــات مـــن حـــدوث عالمة
العلم، بالقبول.. مع التلقي صادقًا وجائز يكون
اقتراب من علـــى أكثر التدل العالمات أن هـــذه



دراسات



والشـــهر باليوم تحديـــده اليـــوم الموعـــود وأما
حتى تعالى، اهللا علـــم ســـرًا في فيبقى ونحوه،

الظهور).(٣١) يتحقق
يّدعي من على تكذيب فالروايات تؤكد ولهذا
حســـاب الموقتين وأما الظهـــور.. معرفـــة وقـــت
والحروف األرقـــام علم وأصحـــاب والمنجمين
واألســـرار المغيبات عن األخبار يّدعون والذين
على يعتمد بهـــم وال يعتد فـــال الزمان في هـــذا
أهل من األخبار المسبقة مع خاصة توقيتاتهم،
الظهور،  من ُيخبر بوقت كل البيتK بتكذيب

كان. من كائنًا
مع  الظهـــور يتعارض خامســـًا: تحديد وقت

والتمهيد: مسألة التمحيص في اهللا سنن
اهللا عبادة هو اإلنســـان من خلق إن الهـــدف
من إيجاد األساســـية الغاية وتعالـــى، ســـبحانة
ربوع في ونشـــرها والصحيحة، الكاملة العبادة
والعبادة العقيـــدة بتوجيـــه األرض، والمتمثلـــة
َخَلْقُت cَوَما تعالى: قال ،Qاهللا إلى الخالصة
من هنا نعرف ..(٣٢) dلَِيْعُبُدوِن ِإالَّ َواْإلِنَس اْلِجنَّ
هو الخليقة إليجاد المقصود اإللهـــي الهدف أن

بـ(٣٣): على الكمال العظيم المتمثل الحصول
إيجاد الفرد الكامل: -١

من االختيـــار، ويتجرد حرية يعيش الفـــرد
اهللا. عبادة إخالص سوى كل شيء

إيجاد المجتمع الكامل: -٢
على مســـتوى يعيشـــون األفراد من مجموعة

اإللهي. العدل
العادلة: الدولة إيجاد -٣

وبشـــريعة بالحـــق والعدل تحكـــم المجتمـــع
اهللا.

إعداد أجـــل مـــن األنبيـــاء ولـــذا كثـــر عـــدد
المســـتوى هذا إلى للوصول وتربيتهـــا البشـــرية
للتشـــريع الكاملة النظرية وإفهامهـــا الالئـــق،
تعالـــى اهللا يريـــد والـــذي (العـــدل)، اإللهـــي 
الهدف يتحقق وبها األرض، على وجه تطبيقها

البشرية. إليجاد األساس
اســـتقالل الخلقـــة أهـــداف أعظـــم ولعـــل 
من مرشـــد العبودية بوظائف البشـــر طائفة من
وحفظه الديـــن مـــع بقاء رباني ســـماوي وقائـــد
على األخبار الدالة جاءت ولـــذا من التحريف،
رســـول قال أفضل األعمال، الفـــرج أن انتظـــار
الفـــرج)(٣٤).. انتظار العبـــادة اهللاN: (أفضـــل
الفرج)(٣٥).. انتظار أمتي جهاد (أفضل :Nوقال
والمصلحة هـــي الحكمـــة االنتظـــار اذًا عبـــادة

العظيمة من الغيبة.
اإلمـــام دولـــة بـــأن  نملكـــه الـــذي  اليقيـــن 
الكامـــل،  العـــدل المهـــديQ ســـوف تطبـــق
فعندما للمؤمنيـــن.. وهـــذا وعـــد إلهـــي صريـــح
وتصبح األمور، كل يتهيأ الوقت المناســـب فـــي
اهللاQ سيظهر منجي فإن مســـاعدة، األوضاع
من الظلم البشـــرية إنقاذ عملية العالم ولتبـــدأ
البد ولكن والقســـط.. العـــدل والجور، ونشـــر
تحقق ومقومات من شـــروط الموعود اليوم لهذا
األرضية تســـبقه تهـــيء نجاحـــه، وإرهاصـــات
اليوم أن نعرف المناســـبة لالنتصار، ومن هنا
ولم الظهور.. شـــرائط باجتماع الموعـــود منوط
يتمخض  لم شـــرائط الظهور(٣٦) التـــي من يبـــق
حتى يحدث ولم إيجاده، عن اإللهي التخطيـــط

أمران(٣٧): اآلن
الناحية  مـــن ككل األمة األمـــر األول: تربية





الســـتيعاب القابلية لهـــا يكون الفكريـــة، حتـــى
تعلن بعد التي الجديدة القوانين وتطبيـــق وفهم

الظهور.
في  للنصر الكافي العدد الثاني: تربية األمر
الكاملين األفراد المخلصيـــن مـــن يـــوم الظهور
علـــى مســـتوى الممحصيـــن، الذيـــن يكونـــون
العادلة األطروحـــة لتطبيق والفـــداء التضحيـــة

الكاملة.
ونتيجة تدريجيـــًا يحدثان وهـــذان األمـــران
وتحـــت لألمـــة، والبطيئـــة الطويلـــة للتربيـــة 
ولوال واالختبار.. التمحيص وخصائـــص ظروف
الظهور، شـــرائط إليجـــاد التخطيـــط اإللهـــي
عدم ألمكن الموعود، لليوم اســـتهدافه باعتبار
من وقت أي في الشـــروط هذه من تحقق شـــيء
وهو اهللا تعالى، الطويل، ولكن البشـــرية عمر
على يتفضل شـــاء أن اللطيـــف الخبيـــر بعباده،
ألجل وأن يربيهـــا الموعـــود، البشـــرية باليـــوم
تجاهـــه وإيجاد المســـؤولية بذور فيها أن يـــزرع

مسؤوليته. تكفل تستطيع بها التي الشروط
ســـبحانه اهللا عدل من بل فقط، هذا ليـــس
لكل متاحة أن جعـــل الفرصـــة وتعالـــى ورحمتـــه
من فتـــرة الغيبة والفائـــدة البشـــر.. فالحكمـــة
التمحيص التأخير هـــو وكل ذلك وطـــول المـــدة
الحقيقي المؤمن يتميز حتى والغربلة واالختبار
وحقيقة النفـــوس كوامـــن عن غيـــره، وتظهـــر
وتنكشـــف والعـــدل، الحـــق المدعيـــن بتطبيـــق
الناسكين، وزي الدين بلباس المتلبسين خبايا
اهللا ســـبحانه قال الصدور، عليه وما اشـــتملت
َيُقوُلوا َأن ُيْتَرُكـــوا النَّـــاُس َأن cَأَحِســـَب وتعالى:
ِمن الَِّذيَن َفَتنَّـــا َوَلَقْد * َال ُيْفَتُنـــوَن َوُهـــْم آَمنَّـــا
َوَلَيْعَلَمـــنَّ َصَدُقـــوا الَِّذيـــَن اهللاَُّ َفَلَيْعَلَمـــنَّ َقْبلِِهـــْم

عبد أبي بصير عـــن أبي اْلَكاِذِبيـــَنd (٣٨).. عـــن
من  للنـــاس (البـــّد الصـــادقQ أنـــه قـــال: اهللا
من وســـيخرج ويغربلـــوا أن يمحصـــوا ويميـــزوا
 Qاإلمام الباقر وعن كثيـــر)(٣٩).. خلق الغربال
واهللا لتمحصن لتميـــزن واهللا (واهللا قـــال: أنـــه
القمـــح)(٤٠).. من الـــزوان يغربل لتغربلـــن كمـــا
حقائق وتنكشـــف الزمـــان فبالتمحيـــص يعـــض
وتعرف المتسترين، عورات وتكشف المدعين،
الناس لظروف استجابة إن مضمرات القلوب..
فرد تتفاوت من والتمهيد واالختبـــار التمحيص
ظروف االمتحان يستثمر من آخر، فمنهم إلى
وإعدادها ذاته تربيـــة في أمكن ما والتمحيـــص
علـــى والمحافظـــة الســـليم بالتوجيـــه العبـــادي
والفضيلة باألهداف والتمسك العقائدية الهوية
الغائب اإلمام تجاه الوجدانية االنتظار (مشاعر
اإلمـــام، وتحملهم لقياده نحو الـــوالء واالتجـــاه
صلبة، بإرادة الفاسد الواقع مواجهة مســـؤولية
وبعض ..(Qالمنتظـــر لإلمام البيعـــة وتجديد
التمحيص امتحان يرســـب في أو يضعف الناس
براثن فـــي الروايات أنبـــأت فيجـــد نفســـه كمـــا
قد تكون راغبة مســـتضعفة بنفس كبير انحراف
عجزها بسبب لكنهَّا الفساد، من الخالص في
تبقى للظالم بالطاعة وقبولها المـــذل الداخلـــي

اإلرادة. مستلبة أسيرة
درجًة يكتســـبون أفرادًا ينتج التمحيص إذًا:
نتيجة لردود اإلرادة، وقـــوة اإليمان مـــن عاليًة
والطغيان، الظلم ظروف تجاه الصحيحة الفعل
درجاتهم: المؤمنين المخلصين تتفاوت وهؤالء
(أصحاب الجيـــش قـــادة الدرجـــة األولـــى:
الجيوش قيادة في كبير دور لهم (٣١٣ Qاإلمام
التمحيص وأثبت األمـــور، وإدارة وفتح البـــالد
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على وكفاءتهم وقدرتهـــم جدارتهـــم واالختبـــار
العليا، اإلسالمية سبيل األهداف في التضحية

خاصة. أخُتيروا بعناية وقد
(انصـــار الجيـــش أفـــراد الدرجـــة الثانيـــة:
الذين الصالحـــون المؤمنون اإلمـــامQ) وهـــم
تحت  المهديQ وينضـــوون باإلمـــام يلتحقـــون
التمحيص وأثبـــت لوائـــه ويحاربـــون أعـــداءه،
اإليمان مـــن لهـــم نصيبـــًا وافـــرًا واالختبـــار أن
امتيازًا أقل وهـــم الكامل والعقيدة الراســـخة،

.(٣١٣) الـ األصحاب من
الظهور وأســـباب شـــرائط على إن االطالع
األول (األمـــران: الشـــرطان  وبالخصـــوص
إيجاد فـــي واقعي تأثير مـــن ومالهما والثانـــي)
مما فهو ال؟.. فعًال أم تحققا الظهور.. وهل يـــوم
فمن الظهور، عند إال يعرفه الناس أن اليمكـــن
شروط وأسباب اجتماع من التأكد المتعذر تمامًا
من الكافي العـــدد حصول ذلك فمن الظهـــور،

العالم. في صين الممحَّ المخلصين
من ألحد منه التأكد يمكن اليكاد مما وهـــذا
في نعلم أن اليمكـــن ألنه االعتياديين، النـــاس
إلى الدرجة وصلوا أنهم األشـــخاص المخلصين
ذلك: على وبناًء ال.. أو التمحيص المطلوبة من
له، محدد وقت أي لدينا ليـــس الموعود فاليوم
وعلله، ولذا شـــرائطه بحصول هو منوط وإنمـــا
الكافي العـــدد متـــى اجتمـــع يمكننـــا أن نقـــول:
للفتـــح العالمـــي صيـــن الممحَّ مـــن المخلصيـــن
كان ســـواًء ناجزًا، الظهور يوم كان المهدوي،
تحققهم.. تقتضى التي والفتـــرة وجودهم زمان
أن على آخر دليل قصيرة.. وهذا أو جـــدًا طويلة
وقت الظهور) تعيين تحديد أو التوقيت (بمعنى

إلى موّكل أي دليل، فعلمه كذب محض وبـــدون
الناس. إلى بالنسبة تام وغموض ،Qاهللا

عدم في الســـر هو إن التمحيـــص والتمهيـــد
شـــرائط وتحقـــق إليجـــاد وذلـــك التوقيـــت، 
(وتحديد الظهـــور وقت يحجـــب فلم الظهـــور،
عدم إلى المؤدي االنتشـــار ســـوى خوف زمانه)
فكيف هنا، ومن المنشـــودين.. الهدفين تحقق
لظهور وتســـليمهم الناس تصديق اختبار يكـــون
ولم  وقته، يعرفوا لـــم اإلمـــام المهديQ الذي
وصبرهم ثباتهم يكون وكيف زمانـــه؟؟.. يعلموا
تحققه، فيمُتحنون حين على لم يطّلعوا أمر على
الرجال، حقائق وتظهـــر الحال فيتبين بـــه؟؟..
إخفاء البارعة اإللهيـــة الحكمة ولـــذا: اقتضـــت

توقيته. وعدم الظهور زمان
عـــن  باالبتعـــاد  Kالبيـــت أهـــل تعليمـــات

التوقيت:
توقيت أو تعييـــن عـــن النهـــي ثبـــت تأكيـــدًا
ولكن المهدي¨، لظهور اإلمـــام محدد موعد
الحروف باالســـتعانة بعلـــم أنه البعـــض يقـــول:
وقت تحديـــد أمكنـــه الروايـــات أو الجمـــع بيـــن
كل على لمقدمه الفداء روحـــي األمر ولي ظهور
بوقت يتكهن مـــن كل ونكذِّب ئ نخطِّ حال نحـــن
للشـــرع اإلسالمي خالف التوقيت ألن الظهور،
في البيـــتK، ومنهـــي عنه أهـــل ولتعليمـــات
لما الشـــريفة.. والروايات عشـــرات األحاديـــث
علـــى المجتمع اإلســـالمي وعلى أضرار له مـــن
اإلمام¨  ظهور تعيين وقت فإذا تّم المؤمنيـــن:
بســـبب حبهم إمّا ذلك، النـــاس وصـــّدق بعض
األمور، أو لجهلهـــم بحقائق للمنتظر الشـــديد
اعتقادهم فـــإن ولـــم يحصل الظهـــور عمليـــًا،





حسن الســـيد يذكر الحالة.. هذه ســـيتزعزع في
القصة الغيبـــي) (المصلح كتابـــه في األبطحـــي
أن إيران في عامـــًا قبل عشـــرين (أذكر التالية:
فذهبت وأحبها، البهائية في رغب الناس أحد
فنقل الفكري، تغييره ســـبب عن أستطلعه إليه

فقال: التالية، القضّية لي
بأحد ووثقـــت اعتقـــدت قبـــل عـــدة ســـنوات
أنه أننـــي تصّورت درجة إلى تعالـــى اهللا أوليـــاء
أحد وفي منزلته العلمّية والفكرية. أحد يبلغ لم
شـــهر العشـــرة األخيرة من في لي: قال األيـــام
ســـيظهر صاحب العام هذا من اآلخرة جمـــادى
ونقل وجمع بالحساب أّنه لي وشرح الزمان¨،
تمكن ذلك، وغير الصادقـــة الروايـــات والرؤيا
الحجة¨ في هـــذا الوقت.  من اســـتنتاج ظهور
اإلخوة اآلخرين بعض العمل مـــع عن فانقطعت
نترقب قلقين وبقينا بروايته مثلي اعتقدوا الذين
الموعود،  اليـــوم الحجـــة¨ فـــي ذلـــك ظهـــور
بعده وحتى المحـــدد الموعد مـــرور ولكـــن وبعد
الزمان صاحب يظهر لم وأشـــهر وأسابيع بأيام
إلى يتســـّرب فكري، وبدأ الشـــك هلع فأصابني
وأخيرًا شيء، بكل وعقلي ونفســـي وروحي قلبي
التي القضايا بقية تكون أن يجوز أال لنفسي: قلت
تصديقها، مّنا ويريدون األولياء علينا يطرحها
وبدأ ســـراب؟ في ســـراب القضّية، مثـــل هـــذه
إلى فانحرفت قليـــًال، قليًال يتزعزع اعتقـــادي
يتقيد ال الذي المذهب ذلـــك البهائية، مذهب

شيء على اإلطالق).(٤١) بأي
حثـــت الشـــرعية النصـــوص فـــإن  ولهـــذا 
ظهور أمر االســـتعجال في ترك على المؤمنيـــن
بن الرحمـــن المنتظـــرQ، عـــن عبـــد اإلمـــام
دخل  اهللاQ إذ كثير قـــال: كنت عند أبي عبـــد

أخبرني فـــداك (جعلت لـــه: فقال عليـــه مهـــزم
يا فقال: هو؟ متـــى ننتظر األمر الذي عن هـــذا
المســـتعجلون، وهلك الوّقاتـــون، مهـــزم كذب
المســـّلمون)(٤٢)، فاألئمـــةK يطلبـــون  ونجـــا
وعدم بالتريث المؤمنـــة الشـــعبية مـــن القواعد
..Qالمهدي ظهور حالـــة في وخاصة العجلة،
النفـــس عـــن قلـــق واضـــح فاالســـتعجال تعبيـــر
الظلم واقـــع واليأس مـــن تغيير واضطرابهـــا،
الجماهير ضد الموجـــه واالجتماعي السياســـي
ليست لمن ردة فعل فاالستعجال المؤمنة، ولذا
أو األذى، وتحمـــل الصبر علـــى لديهـــم القدرة
فـــي الحياة بمفهوم إيجابي لالنتظار، التحرك
االســـتعداد مـــن كبيـــرة وليســـت لديهـــم حالـــة
يترك كذلك الفاســـد.. لتغيير واقعهم النفســـي
طالت إذا النفس في عصابيًا قلقًا (االستعجال)
هؤالء فشـــل إلى يؤدي مما الكبرى، الغيبة فترة
حقدها، حيث يتفجر في التغيير، المستعجلين

األمل لديها. ويذبل وتيأس،
الغيبة فتـــرة (إطالة في مثل هـــذه الظروف
البيتK أخذوا يوصون  أهل أئمة فإن الكبرى)
بهذين باألهتمام وشـــيعتهم أولياءهم ومحبيهم

األساسيين: األمرين
أوًال: انتظار الفرج:

بأنـــه أفضل الروايـــات عنـــه والـــذي عبرت
 Kالبيت أخبار أهـــل مدحـــت العبـــادة، فقـــد
كمـــا وضحـــت كيفيـــة المنتظريـــن لخروجـــه،
تكاليف بينـــت كما وشـــروطه، هـــذا   االنتظار
أمير عن الكبرى.. الغيبـــة زمن في المنتظريـــن
من تيأســـوا الفرج وال المؤمنيـــنQ: (انتظروا
اهللاQ انتظار  إلى أحب األعمـــال اهللا فإن روح
والمنتظر المؤمـــن، العبد عليـــه الفـــرج مادام
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اهللا)(٤٣).. ســـبيل في بدمه كالمتشـــحط ألمرنا
عن رواية فـــي جاء االنتظـــار: ولتوضيـــح معنـــى
أن  ســـره الصـــادقQ أنـــه قـــال: (مـــن اإلمـــام
فلينتظر، وليعمل القائـــم، أصحاب من يكـــون
فإن منتظـــر، وهو األخـــالق بالـــورع ومحاســـن
مثل األجر له مـــن كان القائـــم بعده مـــات وقام
لكم هنيئًا وانتظـــروا فجـــدوا أجر مـــن أدركه،
التوقيت ولكن المرحومـــه)(٤٤).. العصابة أيتهـــا
المنهي األمـــور من الصبر وعـــدم واالســـتعجال
اإليجابي، االنتظار معنى مع وتتعارض عنهـــا،
المنتظـــر  الجـــوادQ لـــم ســـّمي ســـئل اإلمـــام
أيامهـــا، ويطـــول يكثـــر قـــال: (ألن لـــه غيبـــة
وينكره المخلصون، خروجـــه فينتظر أمدهـــا،
الجاحـــدون، بذكـــره ويســـتهزئ المرتابـــون،
المستعجلون، فيه ويهلك الوّقاتون، فيه ويكذب

المسّلمون).(٤٥) فيه وينجو
حالـــة ترقـــب هـــو والمعـــروف أن االنتظـــار
تهيئة في والمســـاعدة النفس وتهيئة واســـتعداد
وأجلـــى الظهـــور.. الظـــروف والتمهيـــد لقـــرب
(الثقافة علـــى االطالع هـــو االنتظار مصاديـــق
مايرتبط كل ومتابعة بها، والتشـــبع المهدوية)
الظهور شـــرائط الغائـــب¨، ومعرفة باإلمـــام
العالمات متابعـــة على والحـــرص وعالماتـــة،
..Qالقائم ظهور تسبق التي األحداث ومطالعة
أو لقـــدوم غائب المنتظر مـــن حالة فالمعروف
ومالحظة الطريـــق بتأمل تكـــون عودة مســـافر

كان إذا خاصـــة القـــدوم، عالمـــات وشـــروط
فتزداد نفعًا، وأعظـــم محبوبية أكثر المنتَظـــر
واالســـتعداد والشـــوق والتلهـــف حالـــة الترقـــب
هذا وذاك مـــن واألهم لحصـــول حالة اللقـــاء..
 Qاإلمام لتتأهـــل لنصـــرة النفـــس هو إعـــداد
المنتِظرون لإلمام يسع فال ركبه، في والســـير
في  المداومة اإل للفرج والمتِرقِّبون Qالمهـــدي
وتطبيقها وتصحيـــح األعمـــال تعديـــل الســـلوك
لظهور تحســـبًا اإلســـالمية على ضوء الشـــريعة

اآلتي: باتباع وذلك القائم¨،
إسالمية  شخصياٍت أنفســـنا نجعل من ١ ـ أن
العقائـــدي، الوعـــي بتعميـــق وذلـــك واعيـــة، 

الصحيح. اإلسالمي بالسلوك وااللتزام
علـــى التضحية  ٢ـ  تهيئـــة النفـــس وتربيتهـــا
والممارســـة اهللا ســـبيل فـــي والبـــذل والجهـــاد

والتضحية. للعطاء الفعلية
 Qلظهوره التمهيد بـــدور نقوم أن ٣ـ  علينـــا
أوسع على الصحيح الوعي اإلسالمي ببث وذلك

في العالم. نطاق
اإليجابـــي الحقيقـــي المعنـــى  هـــو  وهـــذا 
األخبار تأكيد في الدليل يتجلى وهنا لالنتظار..
المعرفة انتظار بعـــد العبادة (أفضـــل علـــى أن:
بن موســـى اإلمام عـــن ُروِى الفـــرج)(٤٦).. كمـــا

.Qجعفر
بالفكر ترتبـــط االنتظار قضيـــة أن وطالمـــا
هذا النظر إلى يمكن فإنه والعقيدة المهدوية،

النفس واســـتعداد وتهيئـــة ترقـــب االنتظـــار هـــو حالـــة
لقرب الظهور.. والتمهيد الظروف تهيئة والمســـاعدة في





وهي:- ثالثة آثار من المفهوم
المعرفـــي: ويعني ثقافـــة االنتظار  ١ ـ األثـــر
وأحكامها،ومعتقداتالمنتظِرينوأفكارهموما
المهدي لتأييد عقيدة أدلـــة وبراهين من لديهم
وأخذ المستقبل حوادث المنتظر، واستشـــراف

تجاهها. الشرعي الموقف
المشـــاعر  في ويتمثل الوجدانـــي: ٢ ـ األثـــر
فـــي وإيجابـــًا ســـلبًا المؤثـــرة الســـيكولوجيه 
كآفة  الموعودQ ويشـــمل للمهدي المنتظِريـــن
تحديات وقبول والذهنية النفسية االستعدادات

الغيبة. عصر ومشاكل
المنتظر..  السلوكي: توجيه اإلنسان األثر ـ ٣
اإلســـالم مناهج تطبيق نحو وأخالقيًا ســـلوكيًا
المنتظرين وممارســـة الحيـــاة، في المختلفـــة
العبادية حســـب واألعمال لألحكام اإلســـالمية

الغيبة. عصر والعقيدة المهدوية في الفكر
الفرج: بتعجيل الدعاء ثانيًا:

عن للتعبير حيَّة وفاعلـــة وســـيلة إن الدعـــاء
إســـهام من له لما وآمالهم، المنتظرين همـــوم
اإلمام¨، الستقبال المؤهَّل الظرف تهيئة في
بالعقيدة دليل صدٍق لإليمـــان لكونه باإلضافـــة
إلى تركيزها يـــؤدي مما بها واإليحاء المهدويـــة
بتعجيل فالدعـــاء المنتِظر.. فـــي نفس المؤمـــن
ذكر  يعيش المؤمن أنـــه اإلمـــام¨ يشـــعر فرج
بالشـــوق دائمًا قلبـــه فيعمـــر إمامـــه الغائـــب،
الروابـــط مـــن فالدعـــاء  ،Qإليـــه والحنيـــن 

ودالئل المحبة. المتينة والحبال العظيمة
 Kالبيت أهـــل عن والروايـــات إن األخبـــار
لما فيه من الدعاء بتعجيل الفـــرج، حثـــت على
السيد الحّجة العّالمة كتب فوائد عظيمة، وقد
سفرًا ذلك في األصفهاني الموسوي تقي محمد

الدعاء فوائد في المكارم (مكيال أســـماه كبيرًا
اإلمام عن جاء ما ذلك في ويكفى ،(Qللقائم
بتعجيل  الدعاء (وأكثروا قال: المهديQ حيث
العملية اآلداب فرجكم)(٤٧).. فمـــن فإنه الفـــرج
 Qلإلمـــام المهدي الدعـــاء الغيبة فـــي عصـــر
يحرســـه من وان فرجه، تعالى اهللا بأن يعجـــل
إمام وأنه خاصة عليهم، وينصره األعـــداء كيد
ممـــا الفعلـــي، إمامنـــا أي العصـــر والزمـــان،
من ذلك أبســـط وال تجاهه، آدابًا علينا يفرض
أعين لإلمام زرارة بن قال معرفته والدعاء له..
ذلك أدركت فـــإن الصـــادقQ: جعلـــت فـــداك
فأي  - Qزمـــن غيبة اإلمام المهدي – الزمان
الزمان ذلك ادركت إن يازرارة قال: أعمل شيء
فإّنك نفسك، عرِّفني (الّلهم الدعاء: هذا فأدم
الّلهَّم نّبيك، أعـــرف تعرِّفني نفســـك لم إن لم
لم رسولك تعرِّفني لم إن فإّنك رســـولك عرِّفني
إن فإّنك حّجتك عرِّفني الّلهَّم حّجتك، أعـــرف

ديني).(٤٨) عن ضللت حّجتك تعِّرفني لم
صور فله الفـــرج بتعجيل الدعاء أما كيفيـــة
(مكيال  ذكـــرت(٤٩) في كتـــاب عديـــدة وأشـــكال

منها:- نذكر المكارم)
آل  فـــرج تعجيـــل  تعالـــى أن يســـأل اهللا ـ   ١

.Nمحمد
األسباب التي توجب  تهيئة اهللا أن يســـأل ٢ ـ

الفرج. تعجيل
مـــن  يمنـــع مـــا رفـــع اهللا  يســـأل  أن  ـ   ٣

.Qظهوره
أعدائه. هالك تعالى اهللا من يطلب أن ـ ٤

لجميـــع  الفـــرج تعجيـــل اهللا  يســـأل أن  ـ   ٥
المؤمنين.

في  العدل والقسط بســـط اهللا يســـأل ٦ ـ أن



دراسات



ومغاربها. األرض مشارق
عباداتـــه  يجعـــل أجـــر أن اهللا ٧ ـ أن يســـأل

.Qالمهدي اإلمام فرج في التعجيل وأعماله
على  الحق دين يظهـــر بإن يســـأل اهللا ٨ ـ أن

واألديان. الملل جميع
الكرب  كشـــف في التعجيل اهللا يســـأل ٩ـ  أن

.Qقلبه والغم عن وتفريج الهم Qوجهه عن
أبي  ثار طلب أن يســـأل اهللا التعجيل في ١٠ ـ

.Qالحسين عبداهللا
تعيين أو تحديد اليمكـــن أنه نؤكد هنا ومـــن
ُيفقد مسبقًا الوقت تحديد ألن ،Qظهوره وقت
واالســـتعداد والترقب المؤمنيـــن حالـــة الشـــوق

.¨ لظهوره واالنتظار
األعمال وسائر األدعية ســـيتركون وبالتالي
المواكبة والظـــروف المؤديـــة لتهيئـــة األجـــواء

الموعود. اليوم الستقبال والمالئمة

الهوامش
على ٢٠٠٦م، /١٢/١٠ البحث بتاريــــخ (١) نشــــر

شبكة هجر الثقافية. موقع
.١٨٤ ص عالمة وخمسون (٢) مائتان
.٨ ص قريب الظهور فإن استعدوا (٣)

الدراسات في مصري، ليسانس ومفكر داعية (٤)
جامعة العلوم، دار كليــــة العربية، واللغة اإلســــالمية

القاهرة.
الحياة، قيد على المنتظر المهدي إن كتاب: (٥)

العاشر. الدليل راجع
حسن محمد عبد لـ الظهور اقترب كتاب راجع (٦)
المبارك التوقيــــت للظهور بحث: هل ١٤، وكذلــــك ص
هذا.. ينفي والعقــــل الروايات عنــــه؟؟ محــــرم أو منهي

/١٠ بتاريخ الثقافية هجر شــــبكة موقع المهدي لماجد
٢٠٠٦/١٢م.

ص ١٩٧، غيبة الطوســــي ص النعماني (٧) غيبــــة
ص المهــــدي ألحاديــــث ٢٨٧، المعجــــم الموضوعــــي

.٧٦٧
الشيرازيH في  محمد الحسيني الســــيد (٨) ذكر
ذكر اليجوز قالوا: فيــــه: جاء المهدي¨ اإلمام كتابــــه
الكالم غير متيقن، هذا لكن الغيبة، زمن في اســــمه
 Qالعسكري اإلمام زمن في الظروف السياســــية فإن
باعتبار الشــــريف، اســــمه بذكر ومــــا وااله لم تســــمح
باخماد يســــعون كانــــوا أشــــبههم أن العباســــيين ومــــن
نور  إطفاء أنهم يتمكنون مــــن بزعم ذكــــرهQ وقتلــــه،
هذا في اســــمه المبــــارك ذكر أن اهللا.. وإال فالظاهــــر
التحريم فــــي الحكمة تمــــام وإن كان الزمــــان جائــــز،
حرمة في اختلف وقــــد لنا.. بين غير الزمان فــــي ذلك
في االزمنة والمشهور المبارك، اســــمه وذكر التسمية
الحرمة وإنما وجوازه، االسم ذكر شــــرعية المتأخرة:
الغيبــــة الصغرى ألســــباب زمــــن كانــــت مختصــــه فــــي
موسوعة في كما جاء الشيرازي اإلمام ذكرناها.. ورأي
اإلمام ص ١٩٨: (تســــمية المحرمات ٩٣ كتاب ج الفقه
تسميتهQ بهذا  أن الظاهر م د: ح م باسم الغائب¨
كان وإن مشكل بالحرمة فالقول بمحرم، ليس االســــم

الترك. في االحتياط
.٤٤٠ ص الدين كمال (٩)

ص ٤٦٧، غيبة الطوســــي ص الدين (١٠) كمــــال
.٢٦٦

الموضوعي المعجم ،١٩٨ ص النعماني غيبة (١١)
.٧٦٧ ص

ص الورى ٣٤٧، أعــــالم ص (١٢) كمــــال الديــــن
الخزاعي دعبل ديوان ،٢٢١ ص األثــــر ٣١٨، منتخب

.١٤٣ ص الدجيلي
النعماني ص١٩٨، ١٩٨، غيبة ص النعماني (١٣)





ص األســــالم ٧٦٧، بشــــارة ص الموضوعي المعجــــم
٥٢ ص  ج األنوار ٤٦٣، بحار ص ٢٩٩، منتخب األثر

.١٠٤
ص النعماني غيبة ،٢٨٦ ص الطوسي غيبة (١٤)
اإلسالم ٧٦٧، بشــــارة ص الموضوعي المعجم ،١٩٧
 ٥٢ ج األنوار ٤٦٣، بحار ص ٢٩٩، منتخب األثر ص

ص١٠٤.
الموضوعي المعجم ،١٩٨ ص النعماني غيبة (١٥)

.٧٦٧ ص
الموضوعي المعجم ،٢٨٦ ص الطوسي غيبة (١٦)
اإلســــالم ١٩٥، بشــــارة ص النعماني غيبة ،٧٦٧ ص

٥٢ ص ١٠٤. ج األنوار ٢٩٨، بحار ص
.١٩٨ ص النعماني غيبة (١٧)
.١٣٤ ص النعماني غيبة (١٨)

.٣٩٦ ص الكبرى الغيبة تاريخ (١٩)
ص الدين ٤٢٧، كمــــال ص الــــورى (٢٠) أعــــالم

.٥٨٩
ص ٥٨٨، غيبة الطوســــي ص الدين (٢١) كمــــال
ص الورى للمفيد ج٢ ص ٣٧٩، أعالم اإلرشاد ،٢٩١

.٤٢٦
.١٩٥ ص النعماني غيبة (٢٢)

النعمانــــي ٤٢٧، غيبــــة ص الــــورى (٢٣) أعــــالم
الطوسي غيبة للمفيد ج٢ ص ٣٧٢، األرشاد ص١٨٥،

.٢٩١ ص
ص اإلسالم بشارة ،٤٢٨ ص الورى (٢٤) أعالم
الطوســــي للمفيد ج٢ ص ٣٧٧، غيبة ١٢٥، األرشــــاد

.٢٩٦ ص
.٤ آية القصص: سورة (٢٥)

.١٤٦ ص الدين كمال (٢٦)
تجدها فــــي كمال بالتفصيــــل (٢٧) قصــــة اللقــــاء
ص الورى أعــــالم في ١٧٨ ـ ١٨٣، وكذلــــك ص الديــــن

٢٦ ـ ٢٨.
في تجدها بالتفصيل الفارسي سلمان قصة (٢٨)

.١٦١ – ١٦٥ ص الدين كمال
.٦ آية الصف، سورة (٢٩)

.٥٨ ص الظهور مابعد تاريخ (٣٠)

.٥٨ ص الظهور بعد ما تاريخ (٣١)
.٥٦ آية الذاريات، سورة (٣٢)

.٢٠٢ ص الكبرى الغيبة تاريخ (٣٣)
الدين ص٥٨٤. (٣٤) كمال
العقول ص٣٧. (٣٥) تحف

موضوع (شــــروط فــــي (٣٦) لمزيــــد مــــن التوســــع
اإلمــــام موســــوعة إلــــى الرجــــوع يمكــــن  الظهــــور) 
مابعد وتاريــــخ الكبرى، المهــــديQ، تاريــــخ الغيبــــة

صادق الصدر. محمد الظهور للسيد
محمد الظهور ص٥١، للســــيد مابعد (٣٧) تاريــــخ

الصدر. صادق
.٢-٣ آية العنكبوت، سورة (٣٨)

الروايات  من النعماني ص١٣٧ ولمزيد (٣٩) غيبة
التمحيص. باب ج١ الكافي إلى الرجوع

(٤٠) المصدر السابق ص١٣٧.
(٤١) المصلح الغيبي ص١٦١.

غيبة ،١٩٧ النعماني غيبة ،٣٦٨/١ الكافي (٤٢)
.٢٦٢ الطوسي

الموضوعي المعجم ،٥٨٥ ص الدين كمال (٤٣)
٥٢ ص  ج األنــــوار ٤١٩، بحار ص المهــــدي ألحاديــــث

.١٢٣
ج المكارم مكيال النعمانــــي ص١٠٦، (٤٤) غيبة

ص١٣٧. ٢
 ٢ ج المكارم مكيال ،٣٥٣ ص الدين (٤٥) كمــــال

.١٣٠ ص
الموضوعي المعجم ،٤٠٣ ص العقول تحف (٤٦)

.٤١٥ ص المهدي ألحاديث
.٤٤١ ص الدين كمال (٤٧)
الدين ص٣٢٢. (٤٨) كمال

المكارم ج٢ ص ٦٣. (٤٩) مكيال



المهدوي األدب



نهارهـــا، الشـــمس  وّدعـــت 
ســـدوله لينثر آلليء الليل فأرخـــى
آية تكـــون كي الســـماء، أديم نجومـــه علـــى
(منتظر) أجال خلقه، في اهللا عظمة تحكي
الســـهلة مســـجد أركان مرة وفي نظـــره فيها
بينهما يوجد عالقة ما أراد أن كأنه أخرى،
ورؤى... أفكار من خاطره في يجول ما وبيـــن
حركة منه تبدر كتفه، فلم على يدي وضعت
لي أدار بـــل طبيعي، فعـــل مفاجئـــة، كـــرد
ممسكًا يدي اإلبتسامة تفارقه الذي ال وجهه
مع تتناسب ال بشـــدة أصابعي على وضاغطًا
ردي ان موقنًا سألني شفتيه. على يرتسم ما

باإليجاب. سيكون
األربعون؟ ليلتك هذه ـ

نعم. ـ

بعد؟ وماذا ـ
تقصد؟ ماذا ـ

أنت تدري. ـ
السؤال؟ فلم كذلك، وأنت ـ

الفتـــرة. وأنت تلـــك ـ كنـــت أرقبـــك طول
ألن أربعاء، ال ليلة كل الصـــالة على تواظب
صديقي بل ألنك فقط، مجاور للمسجد بيتي
مسبقًا. النتيجة أعرف كنت واألغلى، األعز
تكتشف، ما بنفسك تكتشـــف تركتك لكنني
من األحيان من كثير في أقوى فالتجريبيات

النظريات.
سأصل؟ اني تعتقد ماذا وإلى ـ

اتجهت ألنك لمـــاذا؟ أتعرف ـ ال شـــيء،
فتعاملت مع داخلـــك، إلـــى ال إلـــى الخـــارج
الدعاء ظاهر ال روحها وعلى العبادات اشكال

خطوات هادئة
الصافي طارق السيد

األشرف النجف / العلمية الحوزة

و

قصيرة قصة





مع ال اآلخرين مع عالقاتك وعلى الباطنه،
نفسك أو ربك.

ذلك؟ أفعل تركتني ولم ـ
فلن أعرف نفســـي، ـ ألننـــي أعرفك كما
ان تريد ما غير إلى دعوتك ان لي تســـتجيب

به. تقوم
إذًا؟ ـ

البداية. من لنبدأ بسيطة، المسألة ـ
من أين؟ ـ

عليك. اهللا حق من ـ
وبعد. ـ

اإلمام. حق ـ
وبعد. ـ

الناس. حق ـ
وبعد. ـ

حقك على نفسك. ـ
سأراه؟ هل ـ

يراك. أن ينبغي كما يراك أن المهم ـ
شهر. منذ لم أزر والدتي انني أتدري ـ

فإن الدعاء، اآلن، واســـألها ـ فلتزرهـــا
ال يرد. األمهات دعاء

قبضتـــه وتحولـــت يـــدي بيديـــه أحـــاط 
اضطرابي هّدأت رقيقة، لمسة إلى الشديدة
اللحظـــات األولى يشـــبه ســـكون وحولته إلى

األربعاء. المسجد في ليلة لدخولي



دراسات



تشغل المهدوية القضية تزل لم
المسلمين، اهتمام من كبيرًا حيزًا
تـــزال قضيـــة اإلمـــام وفـــي الوقـــت نفســـه ال
لدى الوســـط  المهـــديQ تبعـــث علـــى القلق
غير الفعل ردود من العديد لديه فتثير الحاكم

المتوازنة.
بزعامـــة أبي العباســـية كانـــت المهدويـــة
محمد ولده حين أعلن عـــن جعفـــر المنصـــور
النفس ن دعى لمحمـــد بعـــد ا بأنـــه المهـــدي
بن الحســـن ابني اإلمـــام الزكيـــة وإبراهيـــم
العالقة الحســـن، ولم تـــدم هذه بن عبد اهللا
بقتل انتهت حتى طويًال العباسية _ الحســـنية
المنصور علـــى يد أبي جعفر وإبراهيم محمد
يكن المشهورة، ولم الزيت ملحمة أحجار في
الدعوة أهمية غفل عن المنصور قد جعفر أبو
ويلقبه ولده محمد إلى حين ينسبها المهدوية
ســـطوة الحاكم فرض إلى ويســـعى بالمهـــدي

الفكرة. هـــذه لتعتنق العامـــة علـــى األوســـاط

أبدًا. عيٍن طرفـــة إليه بمـــا دعا وهـــو لم يؤمن
ســـمع بأنه خاصته أحد إلى بذلك وقد صـــّرح
فاطمة ولد من المهدي إن يقول الباقر محمد
جعفر ألبي والكالم _ ذلك ال محمد قـــال ولو
عالم ورد، اال أنه مـــا يصّدق لم المنصـــور _
العباسي المنصور يعتقد لم أجل، ـ محمد آل
العباسية السياســـة دوافع أن إال ولده بمهدوية
بإتجـــاه المنصـــور يتحـــرك أن آنـــذاك ُتملـــي
القضية على الطريق لسد المهدوية، الدعوة
لدى المعتقد هذا وتسفيه الحقيقية المهدوية
يأخذ الذي بريقها ولتفقد الناس، من العامة

بالقلوب.
العباســـية المهدوية هـــو اليوم ما نعيشـــه
إلى الجهـــات بعـــض تســـعى بعينهـــا، حيـــث
الســـذج من العديد بزج العامة العقلية إرباك
هذه وليس هدف كاذبة، مهدويـــة في دعاوى

مسؤوليتنا
األمير عبد علي فيصل األستاذ

ل





المهدوية الشـــخصيات هـــذه نجاح األوســـاط
بقدر عنه المعلن هدفهـــا في تحقق
من النيل األوســـاط هذه ما تحـــاول
ـ المهـــدي اإلمـــام قداســـة قضيـــة
األوســـاط أن هذه بعـــض فقـــد رأت
قبل عشـــق القضيـــة المهدوية مـــن
إنجاح على يساعد الشابة األوساط
أحاســـيس مهدوية تثير أيـــة دعـــوى
من البســـطاء أولئـــك ووجدانيـــات 
نفوســـهم األمل في النـــاس وتبعـــث
وتعينهـــم الخـــالص المنشـــود فـــي
اإللتحاق في أحالمهم تحقيـــق على
تســـتجيب  فهي لذا باإلمـــامQ وكو
قبل بها مـــن ألدنـــى دعـــوى ُينـــادى
هذه تـــرى وبالفعـــل كان. أي طـــرٍف
في ترتمي الشـــباب مـــن المجاميـــع
وما تلك أو المجموعـــة هذه أحابيل
مضللة أنها اال قليل بعد نفسها تجد
أن من أو تلـــك. والبد الدعوى بهـــذه
من بها المغرر المجاميع هذه تعاني
مع ذلك بعـــد يتعامل إحبـــاٍط قاتـــل
المهديQ الحقيقية.  اإلمام قضية
الدعاوى كبقية دعـــوى مجرد بأنها
جـــّرت إليهم الدمار والتي المزيفـــة
حقق األعداء فقـــد وبهذا والخراب

في: المنشودة أهدافهم
المهدويـــة  القضيـــة ١ _ تســـفيه

منها. السخرية وإثارة
المتلهفة  النفســـية ٢ _ إحبـــاط
مـــن اإلعتقـــاد واقتـــالع هـــذا بلقـــاء اإلمـــام
مجرد بأنـــه معه والتعاطـــي الذهنيـــة العامـــة

يصل حتى حقيقيـــة، غيـــر دعاوى شـــخصية
من قضية األوســـاط هذه اشـــمئزاز األمر إلى
لهم جلبت بعد أن بها اإلهتمام وعدم اإلمام،

الويالت والمحن.
التي الدوائـــر لتلـــك هـــذه أهم األهـــداف
وتصديرها مهدويـــة دعـــاوى خلق تســـعى من
أراك وال أهدافها، لتحقيق العام الشارع إلى
تجد أن بعد الحقائق هذه مثل قبول في تتردد
بعض لدفع تسعى مخابراتية وأوساطًا دوًال أن
الباطلة، هذه الدعاوى في تبني القابلية له من
الذي ما وإال اليهم، المغفلين من العديد وجر
وفقيه شـــيخ اإلرهـــاب الضاري يدعو حـــارث
إلـــى تبني أخرى وجهـــات الهوية القتـــل علـــى
من الشباب بالعديد لتزج هذه التوجهات مثل
هذه عمـــا تجلبه فضًال حقيقية. إلى محرقـــٍة
ســـيئة ألولئك المتورطين سمعٍة من الدعاوى
عن األخبار بعدمـــا تناقلـــت بهـــذه األضاليل.
التنظيمية، الخاليا هذه بين اإلباحية شـــيوع
ان الذين وجدوا الشـــباب من عدد أكبر لجلب
ارتكاب لهم باهللا قـــد أباح (إمامهم) والعياذ
المالذ هذه كل حٍل مـــن في وهم كل محظـــور
بغير بالجنة يعدهم ذلك بعد وهو والمغريـــات

حساب.
المهدوية حينما القضيـــة محنة هذه هـــي
إلـــى نلتفـــت أن دون تمـــر بهـــذه التجـــاوزات
وسنشير المترتبة، ونتائجها نشـــوئها أسباب

موجز: بشكٍل المحورين هذين إلى
أسباب النشوء األول: المحور

إلى يستند قضية لكل المعرفي المنهج ان
مستقًال، منهجًا منها كٌل يشـــكل عدة عوامل
والعامل الروائـــي، والعامل العقلي، فالعامل

بة
كاذ

ية
دو

مه
وى

عا
يد

ف
ذج

لس
نا

دم
دي

لع
جا

بز
مة

لعا
ةا

قلي
لع

كا
با

إر
لى

تإ
ها

لج
ضا

بع
عى

تس



دراسات



تشّكل األخرى العوامل من وغيرها االجتماعي
رفد في تساهم معرفية منظومًة مجموعها في
اال تفاصيلها، اإلمام أو قضية بمجمل العقـــل
هذه المناهج. تنظير في نشـــعر بالقصور أننا
ما إال معها تقبل المتطرفة التـــي ال فالروائية
على والجمود الشـــأن هذا في روايات ورد من
كشف مما تحليلها إلى التعدي دون النصوص
المهدوية القضية إدارة في الكفـــاءة عن عدم
فضًال عن القواعـــد. وتطلعـــات بمـــا ينســـجم
والثقافية وبواعثها العلميـــة توجهات النخـــب
القضية قراءة العامـــة إلى العقلية تؤهل التـــي

توجهاتها. بكل
له حضوره لم يكن المنهـــج العقلي كما أن
يشط بل المهدوية، القضية قراءة في الفعال
يجيش الخطـــل، أو إلى بناحيـــة حتى يـــؤدي
وهكذا مهاوي الهلكة، صاحبه في يوقع حتـــى
كثير من في رشـــيٍد غير العقلي تجد المنهـــج
إلى ليصل فهو يتطرف أحيانًا وبحثه تحرياته
برواياٍت ووارد مطروح هو ما لكل القطيعة حد

الطرح. أو الرد تقبل ال
إلى منهجة سعى العامل االجتماعي ان كما
ينســـجم بما وتنظيرهـــا القضيـــة المهدويـــة
سياسي ضغٍط تحت أنه إال المجتمع وتطلعاِت

لتحقيقها. يتوجه معينة مصلحة أو
لقراءة المعرفية المناهـــج تنّضج اذن لـــم

مسؤولة. واعيًة قراءًة القضية
مســـعورة. إعالميٍة حرٍب ضمن نعيش اننا
األهـــداف هـــذه والقضيـــة المهدويـــة إحـــدى
يقارع أن اســـتطاع إعالمنـــا فهل المحـــددة،
جملـــة وهـــل اســـتطاعت اإلعـــالم المضـــاد؟

الســـاحة فـــي الفضائيـــات العاملـــة
بكل مسؤولياتها تتحمل أن اإلعالمية
_ ولألسف فضائياتنا أن جدارة؟ أم
والحزبيـــة الهويـــة تعيـــش حالـــة  _
فضائياتنا تجـــد أنك أي المغلقـــة،
لم بآلياٍت خطابهـــا تبرمج الشـــيعية
حقه الموضوع إيفاء على قادرة تكن
المحســـوبين في بعـــض حتـــى تولـــج
لم وهي مـــا تقديـــم وعـــرض قضية
فكيف الســـتيعابها تزل غيـــر مؤهلة
ووســـائل اإلعالم للجمهور؟ تقدمها
غير وطئـــة الفئوية تحت هـــذه تعيش
خدمًة قضيتهـــا تخـــدم أن القـــادرة
مســـاهمة ننفي ال أننا اال ممتـــازة،
المســـتوى رفع في هـــذه الفضائيات
ال بـــأس بمقـــداٍر الثقافـــي للمتلقـــي
هذه إحدى المهدوية به، والقضيـــة
تحت ترزح التي الضحايا اإلعالمية
اإلعالم أو المضاد، اإلعـــالم وطأة
المضاد فاإلعـــالم غيـــر الناضـــج،
واألدب اللياقـــة مظاهـــر ينتـــزع كل
تخرصاتـــه وأقاويله، فـــي ليتمـــادى
بديهية إســـالمية يتنكر لحقائق فهو
دون الحديثية المصـــادر تمتلئ بهـــا
الجهـــات هـــذه أن اال  ريـــب. أدنـــى 

حق في مجحٍف بشكل تتنكر اإلعالمية
اإلسالمية. القضية هذه

يســـتطيع فال الناضج غيـــر أمـــا اإلعـــالم
المناسب، بشـــكلها القضية المهدوية تقديم
وبماينسجُموتطلعاتالشرائحالمثقفةالواعية
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اإللهية، القضيـــة لهـــذه العاشـــقة أو الشـــابة
هـــذه اإلعالميات أن حتـــى تـــكاد
القضيـــة وقفـــة تقـــف إزاء هـــذه
تسعى أنها فحسب، أي المجامل
القضية في (هامشـــيات) لتقديم
لهـــا تحســـب أن دون المهدويـــة
تتعاطى بـــل حســـابها الخطيـــر،
تمامًا الالمباالة أساس على معها
_ المناسبات فقط في أوقات اال
وهكذا التقديريـــن _ وهـــي أهون
المهدوية نزعات تتجاذب القضية
وال البسطاء وتطرفات السياســـة
المتصدين وجهل النخب، مباالة
غيـــر رشـــيدة تطيح لتفـــرز رؤية
قضيٍة إلى فتحيلها القضية بهـــذه

المحتوى. مفروغة
مبرراتهـــا لهـــا  فالسياســـة
والقضيـــة تنســـجم ال التـــي 
إلـــى تدفعهـــا حتـــى المهدويـــة 
من الكاذبة متاهـــات المدعيـــات
مصالحها علـــى أجـــل الحصـــول
التاريخيـــة والشـــواهد الخاصـــة.
في األمويين مدعيات إلى تشـــير
المهدي وجعلـــه العزيز عمر بـــن
ورد كل ما المرتقـــب غاضًة عـــن
ولد وانه من محمد. مهدي آل في
شاهدة الفريقين وصحاح فاطمة
العباســـية والمهدوية على ذلك،
خلق في العباسي المنصور مســـاعي تســـتذكر
عن ناهيك محمد ولده من المهدي شـــخصية
عبد بن المهدي السوداني، ومحمد مدعيات

بن زكرويه والحسين البربري، بن تومرت اهللا
تهامـــة، ومهـــدي بـــن مهدويـــه القرمطـــي،
بن اهللا عبد بـــن وأحمد مـــرزوق، بن وأحمد
الحسن بن ومحمد بالملثم، المعروف هاشم
اهللا عبد بن وحســـن وتمرتاش، النصيـــري،
الجونبري، بن يوســـف ومحمد االفالطـــي،
بن أحمـــد الفرياني، محمـــد وشـــمس الدين
المغربي، السجلماســـي اهللا عبد بن وأحمـــد
الشاه الغني بن عبد بن ابن إسماعيل ومحمد
المهدوية له وقد ادعيـــت الدهلـــوي. ولـــي اهللا
 ١٢٤٦ الســـيخ بالهند ســـنة في حرب المقتول
الطائفة زعيم الشيرازي رضا محمد وعلي هـ
القادياني بن محمد البهائيـــة، وغالم محمد
المدعيـــن مـــن  ذلـــك إلـــى غيـــر الهنـــدي، 
قوله نريد والذي لهـــم، المدعى للمهدوية أو
مـــن دعوى األخيرة فـــي اآلونـــة أن مـــا حدث
طويلة من الدعاوى قائمة المهدوية هي ضمن
أجل مـــن محظـــور كل المهدويـــة التـــي تبيـــح
هذه تشكل فال لذا وغاياتها، أهدافها تحقيق
إحباطًا مـــن دعوى المهدوية األخيرة الحركة
،Qالمهدي لإلمـــام والشـــوق التعلق لحالـــة
 Qالمهدي اإلمام قضية أن يقينـــًا تزيدنا بل
أعداؤنا يحسب وتهديدًا حقيقيًا خطرًا تشّكل
أهل ألتباع الحقيقي النصـــر وكونه له حســـابه
أن  البيـــتK يـــراد اإلطاحـــة به، وهيهـــات
فإن من هذه الغايات جميعهم إلى غايٍة يصلوا
محمد آل من العســـكري الحســـن المهدي بن
نوره يتم أن إال اهللا ويأبى أرضه، في اهللا نـــور
ولو ولو كره الكافرون، ولو كره المشـــركون،

المنافقون. كره
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اختالفهـــا واســـباب االديـــان
وتعددها:

يخـــط المنهج الذي لمـــا كان الديـــن هـــو
طريق إلى بيدها ويأخذ لالنســـانية الســـليم
االنسانية يراعي الحالة بد أن ال كان الصواب
من السير لتتمكن البشـــري المجتمع وطبيعة

االساس هدفه بذلك الدين ويحقق نهجه على
عن تبتعد أرقى حياة الى باالنســـانية ويرتفع

يشوبها. أو يلوثها ما كل
هناك عدة أديـــان ألزمنة كان مـــن ذلـــك
الى ويســـتمر زمانه دين كل مختلفة يناســـب
المجتمع بتطور ينسخه ما الى يحتاج مرحلة

االديان وجـــاءت البشـــري والحياة البشـــرية
لالنسانية. والحضارة الوعي لتقدم

لالديان: التكاملية الحركة
مـــن أنهـــا يعنـــي ال ان اختـــالف االديـــان
مبادئ الـــى تدعو انهـــا مصـــادر متعـــددة أو
التوحيد انما كلها جاءت تدعو الى مختلفة،

أحكامًا تقـــدم ومن ثم االســـاس، بالدرجـــة
بهـــا وترعـــى االنســـانية تنظـــم بهـــا الحيـــاة

االنسان.
وقع انما في هـــذا ابدا الرســـل لم تختلف
المتعلقـــة باألزمنة االحـــكام فـــي االختالف
في الحاصل للتطور اال تختلف لم والتي اآلنية

عصر الظهور في األديان السماوية
والتعايش* االلغاء بين

الطائي خليل اسماعيل نادية
التكنولوجية مساعد/الجامعة مدرس

ا

الدراسات مركز الذي عقده المهدي في اإلمام األول العلمي في المؤتمر للمشاركة مقدم بحث *
مدينة النجف األشرف في ٢٢ تموز ٢٠٠٧ في Qالمهدي اإلمام في التخصصية

الصواب طريق إلى بيدها ويأخذ لالنسانية السليم المنهج يخط الذي هو الدين





لمجتمـــع ا
من نبي جـــاء كلما البشـــري وحياتـــه لذلـــك
كانت الشريعة الشـــرائع من أصحاب االنبياء
الحياة لتشمل أوسع أحكام ذات بها جاء التي

ذلك الزمن. في
لبعضها، االديـــان مكملـــة لذلـــك كانـــت
كانوا االنبياء ان نجد كما واحد، الديـــن الن
على دليل بعدهم وهذا خيـــر مبشـــرين بمـــن
ِعيَسى اْبُن cَوِإْذ قاَل تعالى قال الدين، وحدة
ِ إَِلْيُكْم اهللاَّ َرُســـوُل إِنِّي ِإْســـراِئيَل َبِني يا َمْرَيَم
ـــرًا التَّْوراِة َوُمَبشِّ ِمـــَن َيَديَّ َبْيَن ِلمـــا ُمَصدِّقـــًا

.dَأْحَمُد اْسُمُه َبْعِدي ِمْن َيْأِتي ِبَرُسوٍل
أصحاب مـــع األديان حركـــة ولـــم تتوقف
وجود اســـتمرار اســـتمرت مع إنما الشـــرائع
حركاتهم واألئمةK فكانت واألولياء األنبياء

واحدة. كلها
إنما الذي سبقه الدين دين ليلغي يأت لم

ذلك، إلى بحاجة الحيـــاة الن جاء لينســـخه
إنما يعترف ســـبقته شـــريعة لم يلغ الدين أي
األنبياء بـــكل ويعترف ويقرهـــا بها كشـــريعة
ترك الى يدعو سبقوه، ولكنه الذين والرسل
ولست بشريعته، والتمسك السابقة الشرائع
جميع عن أتكلم إنما شريعة اإلســـالم أخص
من الكثير لألسف أقول: إن ولكن الشرائع،
واحدة األديـــان حركة أن يقـــدروا البشـــر لم
يتقبلـــوا ولـــم الســـابقة فتمســـكوا بالشـــرائع
وكانت االختـــالف فـــكان الالحقة الشـــرائع
في الدين واحد أن مـــع األديان في التعدديـــة

اصله.
وقـــد خســـرت اإلنســـانية الكثيـــر بســـبب

معاندة البشر وتركهم للحكم اإللهي.
اليوم: األديان حال

هو اليوم االديـــان حـــال مـــن الواضح ان
من األديان لها يرجى كان عما كل البعد بعيد
قبل من كان التبشير باإلسالم حيث ذاتها،
رســـاالت وجود على التأكيـــد وكان األنبيـــاء
في االنســـانية لتصل أخـــرى يجـــب اتباعهـــا
وهو يجمعها واحـــد دين إلى المطاف نهايـــة
معاند بيـــن نحـــن اليوم ولكن الديـــن الحـــق
االبتعاد الدين فكان هو ما ال يعي وآخر لدينه

القلة القليلة. الدين اال عن البعد كل
أتباع بين وصراع عداء من نجده وما هذا

مع استمرت إنما الشرائع أصحاب مع األديان حركة لم تتوقف
حركاتهم  واألئمةK فكانت واألولياء األنبياء وجود اســـتمرار

واحدة. كلها

المهدوية الــحــركــة  ان 
للوعد تحقيقًا اال ليست
الدين باظهار  االلــهــي 
المشركون كره ولو كله
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معينا دينا يتبعون انهم يدعون من أو األديان
الشديد ولألســـف اإلنســـانية ان بحد ذاته,
بالمأساوي وصفه استطيع ال وضع في أضحت

صراع. نجده من لما
ومبادئها: المهدوية الحركة

تحقيقًا اال ليســـت المهدويـــة ان الحركـــة
كره ولـــو كله الديـــن باظهـــار للوعـــد االلهـــي
هذه تحققه مـــا او فهذه الحركة المشـــركون
من المنشودة للغاية تحقيقا اال ليس الحركة

االرض. على الحياة
اهللا عجـــل ) االمـــام المهـــدي ان مبـــادئ
هي حركته مبادئ الشـــريف) او فرجه تعالى

الحقة. االسالم مبادئ
واحدة ـ ذكرت كما الســـماويةـ  ان األديان
ما واحـــد، وهو بدين ان تتحـــد بد لذلـــك ال
به كلها وهو بشـــرت ما كلها، وهو عليه تتفق
ان ال بد محمدN، لذلـــك اإلســـالم ونبـــوة
ظهوره عند عليـــه) (ســـالم اهللا اإلمام يقوم
من واظهار الصحيح اإلسالمي الدين بنشـــر
والدعوة الذي وصلنا وتبيان الخطأ الشـــريعة
االديان قبـــل من االســـالم في إلـــى الدخول
واسعة هناك حملة تكون أن فال بد االخرى،
غير يعبد وال األرض اإلســـالم ليعم ذلك في
رســـوله بالهدى أرســـل cهو الذي تعالى اهللا
ولو كره كله الديـــن على ليظهره الحق وديـــن

.dالمشركون
في األخرى األديـــان مـــع التعامل كيفيـــة

:Qاإلمام عصر
على إال يكـــون ال مـــع األديان ان التعامـــل
إلغاء أعني وال تســـتلزم اإللغـــاء أســـاس أنها

الخاطئة وإظهار إلغاء الشـــرائع إنما النبوات
األحاديث فـــي ونجد الصحيحـــة, الشـــريعة
يرســـل جيشـــه عليه اهللا ســـالم انه الواردة:
السكينة غار بانطاكية تابوت من فيســـتخرج
وتتـــم واإلنجيـــل  التـــوراة  مـــن نســـخ  وفيـــه 
هذا االخرى علـــى االديـــان مـــع المحاججـــة

االساس.
علم أي فيه من علم، هذا االمر مع ما ان
نتائج من عليـــه يترتب وما فيه ومـــا بالمكان
المحاججة مســـألة أهمية أمرين: األول يمثل
يشرح من فيها ليدخل الحقة الشريعة الثبات
إلهي إمداد هو والثاني: لإليمـــان، قلبه اهللا
الديانات االخرى ألتباع متوقعة غير ومعجزة
منهم جماعة لدخـــول خير فاتحـــة قـــد تكون
العقيدة لنشـــر هـــذا اال وليس فـــي االســـالم

الصحيحة.
يقتصر ال يتبعه وما المقـــدس ان الظهور
إمداد هنـــاك انمـــا يكـــون علـــى المحاججـــة
 Qالنبي عيسى وأوســـع فان نزول أكبر الهي
عليهما) اهللا (ســـالم المهدي خلف وصالته
المسيحية بإتباع الديانة َألتباع تنويه اال ليس
عيسى للنبي ودور تأثير من يكون لما المهدي
يكون  قد الكوراني ـ علي للشـــيخ Q ـ والكالم
الغرض لهـــذا عيســـى اهللا قـــد ادخـــر النبي
وأن خاصـــة الديـــن إظهـــار ألهميـــة قضيـــة
وتمثل كبير بشـــكل منتشـــرة اآلن المســـيحية
اإلمام يقـــوم به فما فـــي العالم قوة وســـلطة
وتوضيحها الشـــريعة هدفه األساســـي إظهار

لكي للناس
 Qالمهدي دولة فـــان هذا وعلى يتبعوها





الفكرية والمذهبية. إلى الوحدة انتقال

والتعايش: عن اإللغاء خالصة
بين والتعايش اإللغـــاء لطالما كان

البشر عليه يعيش هاجس هو األديان
السعي الســـالم دعاة يحاول حيث
األديان التعايش السلمي بين الى
األديان إلغـــاء البعـــض ويحـــاول
بديانتهـــم األخـــرى والتمســـك
انهـــم اال نشـــرها ومحاولـــة
بشـــرائع التمســـك يقعون في

محرفة. خاطئة
إنظهور اإلماموتحقيقه
الدين ونشـــر اإللهي للوعد
لألديـــان إلغـــاًء  ليـــس 
لما إلغـــاء األخـــرى إنمـــا
الشـــرائع مـــن حـــرف 
فهو والتمســـك بالحـــق.
الحـــق بإظهـــار يقـــوم 
فيمـــا الخطـــأ وتبيـــان 
من به وتمسكنا وصلنا
االســـالمية الشـــريعة
الشـــرائع بـــال فمـــا 
يعترف التي المحرفة
بتحريفهـــا أتباعهـــا
نزل ما غيـــر وكونها
وليس أصحابها على
للحق إظهارًا إال هذا

تعالى. هللا وإرضاًء
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وجّل: عّز قال اهللا
اْلُمْرَســـلِيَن َلِمـــَن cَوِإنَّ ُيوُنـــَس
* َفســـاَهَم اْلَمْشـــُحوِن اْلُفْلِك إَِلى *ِإْذ َأَبَق
اْلُحوُت اْلُمْدَحِضيـــَن * َفاْلَتَقَمـــُه َفـــكاَن ِمَن
اْلُمَســـبِِّحيَن كاَن ِمَن َأنَُّه ال * َفَلْو ُملِيٌم َوُهـــَو
َفَنَبْذناُه * ُيْبَعُثوَن َيْوِم إِلى َبْطِنِه ِفي َلَلِبَث *
َشـــَجَرًة َعَلْيِه َوَأْنَبْتنا * َســـِقيٌم َوُهَو ِباْلَعـــراِء
َأْو َأْلٍف ِماَئـــِة إِلى َوَأْرَســـلْناُه * ِمْن َيْقِطيـــٍن
* ِحيٍن إِلـــى َفَمتَّْعناُهـــْم َيِزيُدوَن*َفآَمُنـــوا
* اْلَبُنوَن َوَلُهـــُم اْلَبناُت َأ ِلَربِّـــَك َفاْســـَتْفِتِهْم
* َأال شاِهُدوَن َوُهْم إِناثًا اْلَمالِئَكَة َخَلْقَنا َأْم

(١).dَلَيُقوُلوَن ِإْفِكِهْم ِمْن إِنَُّهْم
اختفائه  في يونسQ واضحة النبي قصة
إشـــارة هناك (نون)، ولكن الحوت في بطن
الغامض وهي: االختفـــاء هذا ترافق غريبـــة
يـــوم البعث إلى الحوت قابليـــة بقائه وبقـــاء
المســـلم من يحتاج أمر وهـــذا علـــى حاله،

قـــال تعالى جيدًا، فيـــه يفكر المنصـــف أن
ِفي َلَلِبَث * اْلُمَســـبِِّحيَن ِمَن َأنَُّه كاَن ال cَفَلْو

.dُيْبَعُثوَن َيْوِم إِلى َبْطِنِه
وهي وفريدة غريبة ظاهرة أمام نحن هنا
بطن في يخلد ان يمكن كان يونس بأن الوعد
قابًال نفســـه يكون أن ينبغي الـــذي الحـــوت ـ
اهللا فأخرجه المسبحين من أنه ال لو ـ للبقاء
أدلة، إلى يحتـــاج وهذا ال نتيجة تســـبيحه،

وواضح. ظاهر فالنص
في للبقاء قابًال يكـــون معنى أن ما فإذن

Qيونس النبي اختفاء
يبعثون يوم البقاء إلى وقابلية

محيي الدين نزيه سماحة الشيخ
األشرف النجف العلمية في الحوزة

ق

بــأن هــذه اآليــة  الــقــول  يمكننا 

الكريمةتثبتإمكانيةالبقاءحيًا،

نبيًا كونه مع االختفاء وإمكانية

مرسًاللم تسقطنبوته باإلختفاء.





البعث؟ يوم إلى حوت بطن
الكريمة اآلية هذه بأن القول يمكننـــا هنا
االختفاء وإمكانية حيًا، البقاء إمكانية تثبت
نبوتـــه تســـقط مرســـًال لـــم مـــع كونـــه نبيـــًا

باإلختفاء.
قالت بوقوع اإلمكان حيـــن عالجت واآلية
بأنه وصفه يمكن والحياة في ظرف ال الغيبة
حوت في بطن وهو لحياة إنســـان ظرف قابل

كبير.
النص بـــأن ُيّدعى ان يمكـــن مالحظـــة:
القرآن، مفاده نصًا آخر في الســـابق ينافي
اهللا لنبَذ الحـــوُت يونَس في رحمـــة انـــه لو ال
السابقة، اآلية مع يتعارض قد وهذا العراء،
في لبقي من المســـبحين كونه لوال ومفادهـــا
تعالى: قال الخلق. يبعث يوم إلى الحوت بطن
اْلُحوِت  َكصاِحِب َتُكْن َوال َربَِّك ِلُحْكِم َفاْصِبْر c
َتداَرَكُه ِنْعَمٌة َأْن ال َلْو * َمْكُظوٌم َوُهَو نادى ِإْذ
* َفاْجَتباُه َمْذُموٌم َوُهَو ِباْلَعراِء َربِِّه َلُنِبَذ ِمْن

.dاِلِحيَن الصَّ ِمَن َفَجَعَلُه َربُُّه
فان ال تعارض، أن وهـــو والحل بســـيط:

األولـــى اآليـــة
إلـــى كون تنظـــر
هللا التســـبيح
خـــارج جعلـــه
الخلـــود دائـــرة
الحوت. بطن في
مـــن نـــوع وهـــو 
بينما العـــذاب،
الثانيـــة اآليـــة
على تنص اآلتية
اهللا رحمـــة ان
يونسQ في  إنزال ومكان زمن وّقتْت ونعمته
الرحمة تلك ولـــوال حياة، فيه أخضر مـــكاٍن
فال فيه. حياة مكان ال في العراء، وهو لنبذ
معذبًا أراد ان يبقيه أي لـــو مطلقًا، تعارض
ولو يوم يبعثون، إلـــى لبقي الحوت فـــي بطن

العراء. في لنبذه يهلكه ان اهللا أراد
غيبة ليونس ان على تـــدل نصوص هناك
هي الغيبة هـــذه أهمية ان قصيـــرة، ويبـــدو
يبعثون ليـــوم تكـــون وعيـــد اهللا بإمكانيـــة أن

الشأن. هذا في اهللا من ولكن حصل أمر
يونس قصة األنـــوار في بحار فقد رويـــت
اهللاN وهي قصة  رسول إلى العياشي بسند
مواضع بعـــض منها ســـنقتطع طويلـــة جـــدًا
مراجعة عليـــه المزيد يريـــد الحاجـــة ولمن

ج٤ ص ٣٩٢ ـ ٣٩٧. األنوار بحار
الحّذاء، عبيدة أبي عن العياشي: تفسير
وجدنا  يقول: سمعته جعفرQ قال: أبي عن
المؤمنيـــنQ قال:  أميـــر فـــي بعـــض كتـــب
جبرئيلQ حدثه  أن Nاهللا حدثني رســـول
وهو  قومه إلى اهللا بعثه Qمتى بن أن يونـــس

ليونس نصوص تدل على ان هناك
أهمية هذه ان ويبدو غيبة قصيرة،
بإمكانية اهللا  وعــيــد هــي الغيبة
ولــكــن يــبــعــثــون لـــيـــوم  تـــكـــون  أن 
الشأن. هــذا في اهللا  من  أمــر حصل



دراسات



ســـنة، ثالثيـــن ابـــن 
يعتريـــه رجـــًال  وكان 
قليل وكان الحـــدة،
قومـــه الصبـــر علـــى
لهـــم، والمـــداراة
حمـــل عاجـــزًا عمـــا

حمـــل أوقار من ثقـــل
وأنه وأعالمها، النبوة

يفســـخ كما تحتها يفســـخ
حمله، وأنه تحـــت الجذع

يدعوهـــم إلى أقـــام فيهـــم
به والتصديق بـــاهللا اإليمـــان

ســـنة، وثالثين ثالثًا وأتباعـــه
قومه يتبعه من ولم يؤمن به فلم
روبيل أحدهما اسم رجالن: إال

وكان تنوخـــا، واســـم اآلخـــر
العلم بيـــت أهل روبيل مـــن

وكان والحكمة، والنبـــوة
ليونس الصحبـــة قديم
أن قبـــل بـــن متـــى من
بالنبـــوة، اهللا يبعثـــه
رجـــًال تنوخـــا وكان 
عابـــدًا مســـتضعفًا
فـــي منهمـــكًا  زاهـــدًا 
علم العبادة وليـــس له

حكم. وال
وذكرقصةطويلةجدًا

ان ملخصها حقًا، وممتعة
نتيجة  قومه إهالك في رغب Qيونس النبي
وأخبر بذلك اهللا فوعـــده وعتوهم، كفرهـــم

الناس األميـــن نبه مستشـــاره قومـــه، ولكن
باالســـتغفار فضجوا اهللا، وذّكرهم للعذاب





فعفا الكارثـــة، بدايـــات والبـــكاء حيـــن رأوا
من عنهـــم، وحين جاءهم يونس ليتأكد اهللا
مستحيًا فهرب حال، بأتم وجدهم هالكهم
ان له فحصل الخـــذالن، نفســـه في معتقدًا
إلى ورجع حدث ما له وحدث الحوت التقمـــه

حالهم. وحسن آمنوا به وقد قومه
الراوي: قال ثم

كم :Qقلت ألبي جعفر أبو عبيدة: (قال
إليهم رجع حتـــى قومه عن يونس كان غـــاب
قال: وصدقوه؟ والرســـالة فآمنوا به بالنبوة

أسابيع). أربعة
الرضـــاQ تصحيحًا  اإلمـــام وقـــد ذكـــر
اإلمـــام علـــى بالكـــذب اتهمـــه راٍو  لروايـــة 
هذا لصاحب إن قـــال الصـــادقQ، حيـــث
التشـــبيه يونسQ. وهذا غيبـــة كغيبة األمر
نفي وهو واضـــح. عقلي له توظيـــف بالغيبـــة
النبي مـــن فعًال اســـتحالة الغيبـــة بوقوعهـــا

(٢).Qيونس
عمر قال: ســـمعت حمدوي أبي عنـــه عن
قال: قتيبة علي بن محمـــد بن حدثني قـــال:
بـــن محمـــد حدثنـــا حدثنـــي الفضـــل قـــال:
يونس قاال، الواســـطي ومحمد بن الحســـن
الصيرفـــي قال: قيامـــا حدثنـــا الحســـن بن
جعلت  الرضاQ وقلت: أبا الحســـن ســـألت
كما مضى مضى ما فعل أبـــوك؟ قال: فداك
به حدثني بحديث أصنع آباؤه. فقلت: كيـــف
بن عن ســـماعة محمد الحضرمي بن زرعـــة
هذا  ابني إن اهللاQ قال: عبد أبا أن مهران
حسد كما يحسد أنبياء: خمسة من شبه فيه
وذكر يونس، غـــاب كما يوســـفQ، وغاب
ليـــس هكذا زرعة قال: كـــذب ثالثـــة أخـــر؟

ـ األمر هذا صاحب قال: إنما سماعة حديث
خمسة أنبياء،  شبه من القائمQ فيه يعني

يقل ابني). لم
قضيـــة اللواســـاني  الســـيد بّيـــن  وقـــد 
يونـــس ليســـت غيبـــة مهمـــة وهـــي أن ذكـــر
وإنما ذلـــك، شـــابه وما للمقارنـــة بالزمـــن
الغيبة ممكنة فمادامـــت اإلمكانية، إلثبـــات
مجال  ال ولهذا لغيره، فهي ممكنة Qليونس
ألقل  قصيرة Qيونس غيبة بأن لالعتـــراض
المهـــديQ طويلة  مـــن شـــهر بينمـــا غيبـــة
بما له ال عالقة عام. فهـــذا األلـــف تجـــاوزت

.Qغيبة يونس إثبات يراد من
بالفرق بين المعارضة لنقض (وال مجال
مدة غيبة بقصـــر اإلمام هـــذا غيبتـــه وغيبة
بأن  اإلمـــام، غيبة يونـــسQ وطـــول زمـــان
الفرق فإن الثاني، دون األول بإمـــكان يقال
أنـــه <ليس في لوضوح ذلـــك <و> غيـــر فارق
اإلمكان حيث من والقصر> فيه الزمان طول
تعالى، قدرته في الفرق> يوجب <ما وعدمه
النبي في ذاك حيـــاة أدام الذي فـــإن المولى
والبراري المغارات فـــي منفردا وحده غيبته
البشـــرية لوازم جميع إلى التامة مـــع حاجته
الوصي هـــذا حياة إدامـــة على قـــادر أيضـــًا
<فأمعن فتـــور وال كذلـــك، من غيـــر عجـــز

النظر>).

الهوامش
(١) الصافات: ١٣٩ ـ ١٥١.

اهللا  الشـــيخ عزيز اإلمام الرضاQـ  (٢) مســـند

ج٢ ـ ص ٤٣٥. ـ عطاردي



وقفة



حمالت وبعـــد المعلـــوم.. مـــن 
الفقيرة لمنطقتنـــا الغربية الفتـــح
مـــن نأخـــذ َألن الغـــرب، الغنيـــة.. أحَوَجنـــا

الكثير.. الشيء بضاعته
ما بعض مـــن ـ جاءنا مـــع هـــذه البضاعة
بـــّراق.. خالـــه الجهالء منا؛ صفيح جاءنـــا ـ
فقد جهلهم ولشـــّدة ولمعانه.. بريقه ولشـــّدة
وعّولوا عليه الصفيح لجينـــا، ذلك حســـبوا
ورقًا منه يعمل أن انتظر مـــن فمنهم كثيرًا..
اآلخر والبعُض بطنه.. جوع به يسد ما به يبتاُع
عنقه، بها قالدة يطّوق منه يصوغ أن أضمر

والشعوب. األمم.. سائر على بها ليعلو
الذين أولئـــك كل ان األمـــر ومـــن غريب

في حتـــى بصرهم وال بصيرتهم لـــم تنفعهم
رغـــم اختالفهـــم فيما وهـــم تمييـــز األمـــور
جميعًا اتفقوا فقد يرونه وفيمـــا إليه يذهبون
وكما ـ إلصالح منطقتهم واحد برنامـــج على
عامة، اإلســـالم معاداة وهو أال ـ هـــم يرون
وكأن خاصة، العداء النبوة بيت آل ومناصبة
ال يستقيم إال المنطقة هذه أمر أو العالم أمر
ال الفضاء وكأن سفن المعاداة السافرة بهذه
اإلســـالم، بهدم الجوي إال الغالف تختـــرق
إّال األرض تضيء ال الكهرباء أن مصابيـــح أو
إذن بيوٌت قناديل العرش وتهدم تنطفئ بأن

اسمه. يذكر فيها تعالى أن اهللا
أولئك  المهديQ مـــن اإلمـــام نال لقـــد

المهدي في عقيدتنا
جيلين بين

الخاقاني محمد األستاذ

م

الكثير من  الشيء الّتائهين المهديQ من أولئك اإلمام نال لقد
واالستهزاء والتهكم االزدراء





والتهكم االزدراء من الكثير الشيء الّتائهين
وانه واالستهزاء، ومنهم من يّدعى اإلسالم
الوقت ولكنه فـــي مؤمـــن بالكتاب العزيـــز،
وقبلها ،Qاإلمام بظهور متهكمًا يسأل نفسه
 Qمعجزته أن متناسيًا صغيرًا، Qبإمامته
ومنهم ،Qليست بأعظم من معجزة عيسى
مع اإلمـــام يتعارض عمر طول أن من يقـــول
ال فن الطب بأن الطبيعي، جاهـــًال القانون
في يقول ماذا أدري وال العمر ـ من طول يمنع
وفئة يتهمون  عيسىQـ  حتى أو Qنوح تعمير
بالمهدي إيمانهم ويفّسرون الشيعة اخوانهم
رد عن لضعفهم الشـــيعة أن أي بــــ (التواكل)
النظرية لهـــذه لجأوا عليهم؛ الّظلـــم الواقـــع

المخّلص. القائد القوي ينتظرون وهم
إدعاء تّدعـــي هـــؤالء مـــن وفئـــة أخـــرى
وادعياؤها بألســـنتهم، وتتكّلم النواصـــب،
على ال تقتصر المهـــدي مســـألة إن يقولـــون:
مهدي في شخص تنحصر وال بعينه شـــخص
هناك وان عشرية االثنا الشيعة واحد يدعيه
آخر فـــي مهديـــًا ســـيظهر، وبعـــد َأْن يولـــد
مما مـــن تخرصات ذلك غيـــر إلى الزمـــان.

العقل. يقبله يمّجه الذوق وال
أولئك، أمـــر من يهمنـــا ال ونقـــول نحـــن
وعليها ما كســـبت ما لها خلـــت قد فهـــم أّمة
أنه صحيح غريب، غرس ولكنهم اكتسبت،
ونال ما أكل، منه الدهر قد أكل هرم غرس

فالمشكلة ما نال، اإلسالم مبادئ ثبات منه
منه يتطاير فيما الغرس بل ذلك في تعد لـــم
والجهل، تســـقطه ريح الحقـــد شـــررًا بذرًا
ليكون يستنبت في ناحية من نواحينا أو ينبت
عند الفكرية المناعة قلة في تتســـبب عدوًى

أبنائنا. عنده من مناعة فكرية ال من
كمـــا أريـــد لها المســـألة ولكـــي ال تكـــون
كيد يدبـــر لذلـــك وكمـــا مـــن المبغضيـــن،
اغتصب مـــن يســـتطيع ولكي ال الكائديـــن،
ـ علينا يجب ثانيـــة، فدكًا يغتصب ان فـــدكا
أّن بـــل باعتبار ـ المســـؤولين من ال باعتبارنا
كل يجـــب على المســـؤولية، موقع الـــكل في
أيدينا من هـــم بين جـــادًا على منـــا أن يعمل
من ال يعرفون الذين من وأبنائنا من إخواننا
الدموع يذرفون الذين مظاهره، غير الدين
دمًا ينزفون يتصّببون عرقًا وقـــد أو مـــدرارًا
من الضـــروري يعرفـــون ال أيضـــًا، ولكنهـــم
فـــي اإلمام الثاني عقيدتنا ومنها عقيدتهـــم

عشر.
الغـــرس ذلـــك  نقتلـــع أن علينـــا  يجـــب 
ان أجل مـــن نعمـــل جاهديـــن وأفـــكاره، أن
الشـــجرة الخبيثة هذه األهواء، هذه تجتـــث
أرض من فـــوق أرضنـــا األرض، مـــن فـــوق
ومحجـــُة اإليمـــان كنـــُز الكوفـــة العـــراق... 
اهللا  جعلنا Qالمهـــدي عاصمة اإلســـالم،

الشريف. لمقدمه الممهدين من

جاهدين من نعمل وأفكاره، أن الغرس نقتلع ذلك أن يجب علينا
هذه األهواء ان تجتث أجل



النور لقاء



مع اإلمام اللقاء كتــــاب جاء في
تأليــــف  ،Qالزمــــان صاحــــب
الرابعة الحكاية في األبطحي حســــن الســــيد

يأتي: ما ص١٢٨ والخمسين
الســــيد اهللا العظمى آية يعتبــــر المرحــــوم
العليا في المراجع من الحسن االصفهاني أبو

زماننا.
ما كثيرًا تعالــــى عليه) اهللا (رضوان وكان
والحكاية .Qالزمــــان صاحب َيِصُل لخدمــــة
تشــــرف التي اللقاءات تلك إحدى هي التالية
الوجود مع الحسن االصفهاني بها الســــيد أبو

.Qوالزمان المقدس لصاحب األمر
الحاج المتتبع العالمة الحكاية هذه ونقل
كتــــاب (كنز الســــيد حســــن ميرجهانــــي فــــي

فقال: العارفين)
بحر العلوم واســــمه اليمن علماء كان أحد

طالبًا النجف في علمائنا من العديد يراســــل
في اهللا لبقية المقــــدس إثبات الوجود منهــــم

.Qأرضه
مصدق غير زيديًا العلوم بحر السيد وكان
العلماء اإلعالم فكتب له ،Qبوجــــود الحجة
وجوده، إثبات له وشــــرحوا عديدة، رســــائل
المرجع إلى رسالة كتب حتى يقتنع. لم ولكنه
الحســــن أبو الســــيد آنــــذاك األعلــــى للشــــيعة
يطلب عليه) تعالى اهللا (رضــــوان االصفهاني

ذلك. إثبات منه
وفــــي جوابــــه، قــــال الســــيد أبو الحســــن
أردت العلــــوم: إذا بحــــر االصفهانــــي للســــيد
المقدس الوجــــود مــــن والتأكد إثبــــات ذلــــك
النجف إلى فعليــــك المجيء العصر لصاحب
وبعد حضوريــــًا، ذلــــك لك األشــــرف ألثبــــت
وعدد وابنه بحر العلوم وصل عشرة أشــــهر،

Qالمهدي اإلمام مقام في

جواد علي عبد الصاحب اختيار:

ج





األشــــرف، النجف إلى مــــن أتباعه
وطلب الحسن)، (أبو السيد وزاروا
حضر أن ذلك بعد يثبت لــــه منه أن

ابنه. مع النجف إلى شخصيًا
الســــيد أبو فقــــال لــــه المرحــــوم

االصفهاني: الحسن
داري وابنك إلى تعال غدًا أنــــت

سؤالك. جواب أعطيك حتى
وبعض وابنه العلوم بحر جاء ثم
العشــــاء، تنــــاول  وبعــــد أتباعــــه، 
وانصــــراف الدينيــــة، واألحاديــــث
قال الليل، وانتصــــاف الضيــــوف،
خادمــــه إلــــى الســــيد أبــــو الحســــن
المصباح هات حســــين، مشــــهدي
السيد بحر إلى ووجه كالمه معك،

اتبعاني. لهما: وقال وابنه العلوم
ميرجهاني: الســــيد ثم أضــــاف
بعد انصراف بقوا كنت أحــــد الذين
مع أذهــــب أن الضيــــوف، فــــأردت
لي: قال لكنه الحســــن) (أبو السيد
فقط معي ويأتي هنا تبقى أن يجــــب

وابنه. العلوم بحر
الليلة تلك فــــي الثالثة ثم ذهب
ســــيرهم وجهة نعرف ولم المظلمة

ذهبوا. أين إلى وال
وعندما الصبــــاح، وفي ولكن،
وابنــــه العلــــوم بحــــر مــــع  التقيــــت 
الماضية أحداث الليلة عن وســــألته
ليلة تشــــرفنا لقد هللا قــــال: الحمــــد

من  أمــــس بخدمــــة ولي العصــــرQ وأصبحت
وكيف المعتقديــــن بوجوده المقدس. فســــألته

ذلك؟.
الحســــن أبــــو الســــيد فقــــال: لقــــد أرانــــي

.Qالحسن بن الحجة االصفهاني
ذلك؟. كان وكيف فسألته:

لم الدار، العلوم: عندما تركنا بحر فقال
وادي إلى وصلنا حتى وجهتنــــا، أين ندِر إلى
قال دخلنا مكانًا الوادي وفي وسط الســــالم،

.Qالزمان صاحب مقام إنه
باب إلى الحسن أبو الســــيد وصل وعندما
مشــــهدي خادمه المصباح من أخذ المقام،
إلّي أشار ثم المقام إلى منفردًا ودخل حسين
توضأ وبدأ بالصالة معه ثــــم وحدي أن أدخل
نفهمه، لم قال شيئًا ركعات، ثم أربع وصلى
وقد غمر خاطفة أنوارًا فجأة ولكن شــــاهدت

ساطع. نور المكان
فيقول: ولده الحكاية يكمل وهنا

المقام خــــارج اللحظــــات كنــــت في هــــذه
صيحــــة عظيمة ســــمعت دقائق ولكننــــي بعــــد
فتقدمت عليــــه مــــن قبــــل والــــدي ثــــم ُأغمــــي
االصفهاني الحسن أبو الســــيد فوجدت قليًال
فقال غيبوبته من اســــتفاق حتى كتفيه ُيَمِســــّد
 Qالعصر والزمان ولــــي لقد رأيت مباشــــرة:
عشــــرية، ولكنه اإلثني شــــيعته وأصبحت من
يوضح لقاءه ولم الكالم هذا على شيئًا يزد لم
أيام  عدة بعد اليمن إلى عدنا بالحجــــةQ ثم

أتباعه. من من أربعة آالف وتشّيع أكثر
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إبراهيم: أبو *
.Qالمهدي اإلمام كنى إحدى
الثاقب. النجم في النوري المحدث ذكره

الشهب: البراذين
عند وأصحابه الحسني أنصار يستقله ما
والبرذون ،Qاإلمـــام لنصرة دعوتـــه تلبية
القويـــة الســـريعة للخيـــول األشـــهب: صفـــة
ما ولعل والمعارك، الحروب في المستخدمة
العســـكرية  ظهورهQ اآللة عصر في يقابلها
جيشه المســـتخدمة في والوســـائل المتطورة

المنتصر.
التالي: *

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
تذكـــرة فـــي الجـــوزي عـــّده ســـبط ابـــن

.Qالخواص من ألقابه
ثالث عشرة امرأة: *

اإلمام فـــي حركة النســـوي يكون للعنصر

هذه النسوة  وســـتتولى المهديQ حضوره،
فعـــن  ،Qاإلمـــام بتوجيـــه خاصـــة مهـــام 
عشـــرة ثالث القائم الصادقQ: <يكون مع
<يداوين قال: بهّن؟ يصنع وما قلت: امـــرأة>
مع كّن كمـــا المرضى على الجرحـــى ويقمـــن
قال: لـــي؛ اهللاN> قلـــت: فســـمهّن رســـول
وحبابة أيمـــن، وأم رشـــيد، بنت <القنـــواء
وزبيدة، ياسر، بن عّمار أم وسمية الوالبية،
الحنفية، ســـعيد وأم األحمســـية، وأم خالد

الجهنية. خالد وأم الماشطة، وصبانة
جعفر: *

كمال الدين عن في روى الشـــيخ الصدوق
في البارحة ولـــد أنه قـــال: الفتح حمـــزة بـــن
بكتمانه. ألبـــي محّمدQ وأمـــر مولود الـــدار
_: وما المنـــذر بن الحســـن قلت: _ فســـأله

اسمه؟
بجعفر. وكنّي بمحّمد سمي قال:

الغيبة معارف أبجدية من
التخصصية الدراسات مركز إعداد

Qالمهدي اإلمام في

أ





ذلك: على تعليقـــًا النوري قال المحـــدث
بل المعروفة الكنية المراد ليس أنه والظاهر
يعبر بل باســـمه التصريح عدم هو المقصـــود

جعفر. عمه بالكناية بجعفر خوفًا من عنه
اإلمام عـــن خبران النعماني وفـــي غيبـــة
أو يكنى  بعمه كنـــي فيهما أنه الباقرQ ُعـــّد
كنية لعل المجلسي: العالمة واحتمل بعمه...
هوQ مكنى بأبي  أو القاسم أبو أعمامه بعض

أيضًا. محّمد أبي أو الحسين أبي أو جعفر
الحامد: *

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
الثاقب. النجم في كما

الخادم الفارسي: *
زمن  اإلمام الحجـــةQ في ممـــن شـــاهد
اإلمام الحسن بأمر شـــاهده الصغرى. الغيبة
والدتـــه  علـــى العســـكريQ ليكـــون شـــاهدًا

وسالمه عليه. اهللا صلوات
المودة ينابيع في الشافعي القندوزي روى
الدار، بباب كنت قال: الفارسي الخادم عن
مغطى، ومعها شيء البيت جارية من خرجت
معك>، عما <اكشـــفي محّمد: أبو لها فقـــال
<هذا فقال: الوجه أبيض حســـن غالم فـــإذا
ذلك. بعد رأيته فما قال: بعدي> من إمامكم

الدجال: *
بعض وحســـب الظهـــور، مـــن عالمـــات
نزول عيســـى مع يتزامن ظهوره الروايات أن
البعض  عّبر بقليل، وقد بعده مريمQ أو بن
الروايات لبعض وتبعًا الدجال عنه بالمســـيح

دعوته. في المسيح ُيقابل لكونه أو
في ولد أنـــه ُتشـــير بعـــض الروايـــات إلى
صائد  النبـــيN وهو ابـــن صيـــاد، أو زمـــن

 Nالنبي بـــأن روايـــات ووردت بـــن صيـــاد،
اليوم إلى هو الدجال وسيبقى بأنه إليه أشار
اســـتفاد الصدوق الشـــيخ حّتى أن الموعود،
اإلمام إثبات حيـــاة الدجـــال على مـــن وجود
أبقـــى عدوه إلى  تعالى اهللا المهـــديQ بـــأن
أهل روايـــات حســـبما وردت اليـــوم الموعـــود
عمر وليه اهللا ُيطيل ال بذلك، فكيف الســـنة
حقيق الســـؤال وهذا كله؟ الدين على ليظهره
يالزمه الدجال بحيـــاة بالتمعـــن، فاالذعان
اإلمـــام الحّجـــةQ وإذا كانت  قبـــول وجـــود
نتوقف بالنا في عدوه فمـــا نافـــذة اهللا إرادة
وهو أمٌر ال الموعود، اليوم إلى في حياة وليه

فعًال. تغافلُه يمكن
مظاهر ســـيمثل إحـــدى الدجال يبـــدو أن
من حالـــًة ُيمّثـــل أنـــه كمـــا القهـــر والقتـــل،
لُيغري والدجـــل، والتزويـــر حـــاالت الكـــذب
اإليمان، الســـذج وضعيفـــي من بالكثيريـــن
مطاوي فـــي وســـيتبعُه الكثيـــر ممـــن يحملون
بســـهولة لتنفذ التشـــكيك، حاالت نفوســـهم
والتزوير إليهم. والدجـــل التضليل محـــاوالت
االنحراف والدجل وذلك غاية الدجـــال ُيمثل
السحر أســـاليب من يســـتخدمه ما من خالل
المغفليـــن أتباعه، توهـــم والشـــعوذة التـــي
أزمـــًة اقتصاديًة خانقًة يســـتغل أنه والظاهر
مغريات أمـــام يتهاوون ممـــن تـــودي بالكثير
حياة مادية الزائفة بتوفيـــر ووعوده الدجـــال
مشـــكلة، أية وال تعتورها ال تشـــوبها أية أزمة
الجاه، ومحبو الدنيـــا طّالب الدجال فيتبـــع
من شـــيئًا أن الروايـــات مـــن إّال أن الظاهـــر
يبدأ الدجال فـــإن يتحقق، لـــم هـــذه الوعود
لعناصر خاصة وتغرير جذٍب مهمته بمحاولة



ببلوغرافيا



السحر أعمال بفعل وذلك مغرياته تستهويهم
ثّم فهو ومن إقناع كوســـيلة التي يســـتخدمها
لم بمن أو والقتل بمن خالفـــه التدمير يوقـــع

يصّدقُه. أو إليه ينتم
مظاهر من مظهٌر الدجال فمحاوالت إذن
كان وإذا ومصادرتها، الحقائق وقلب الظلم
اإلمـــامQ أثرها  فـــإن لحركة األمر كذلـــك
الدجال اكذوبة وبيان الناس وعـــي في تفعيل
بالتأكيد وهـــو أضاليله وإنحرافاته، وفضـــح
ودعم عســـكري جهٍد تقديم عمـــٌل يســـتدعي
محاوالته، وبهذا وإحبـــاط للدجال التصدي
ويتهاوى أمام إرادة سينكشـــف زيفه وخداعه
لقتله  يسعى اإلمامQ الذي بقيادة المؤمنين
المهمة هـــذه أن ويبـــدو وتفريـــق جماعاته،
يتولى أمر الـــذي المســـيح تـــوكل إلى الســـيد

الباطلة. حركته وإخماد عليه القضاء
للسيد على الدجال مهمة القضاء إيكال إن
تحركاته بجغرافيـــة عالقتها تبـــدو المســـيح
من هم مؤيديه أكثر أن والظاهر العسكرية،
الدجال دعاوى تستهويهم الذين المسيحيين
أن ويمكن الزائفـــة، االصالحية وشـــعاراته
عن بمنأى المســـيحية الغـــرب تكـــون ثقافـــة
التي الظهـــور وعالمـــات الثقافـــة المهدويـــة
األمر وهـــو الســـيد المســـيح، تؤكـــد ظهـــور
بدعوة ينبهر منهـــم الكثيرين الذي ســـيجعل
االتجاهات عـــن أن بعـــض فضًال الدجـــال،
إرباك شـــأنها من محاولة أيـــة هنـــاك تدعم

لها. التصدي أو Qاإلمام مهمة
باألعور يلّقـــب الدجال أن ذكـــره وجديـــٌر
صحيح ورد في باألعور الدجال كما أشيع لذا

تبارك اهللا <إن :Nاهللا رســـول مســـلم عـــن
الدجال أال وان المســـيح بأعور، ليس وتعالى

طافية>. عنبة اليمنى كأن عينه العين أعور
السويقتين: ذو *

لخرابهـــا، الكعبـــة إلـــى حبشـــي يعمـــد 
في السياســـية التيـــارات ويبـــدو أن تجـــاذب
الصمود عن تضعفها العربيـــة الجزيرة بالد
أن والظاهر محتملـــة، خارجية ألية هجمـــة
يطمعوا أن باآلخرين إلى هؤالء يـــؤدي ضعف
فالتيارات مّكـــة، حرمات على في االعتـــداء
اآلخرين تحّفز دينية نزعة تشوبها السياسية
علـــى الحرمـــات واالعتـــداء علـــى اإلســـاءة
ملك ضعف على واضح دليٌل وهو اإلســـالمّية
ممهدًا سيكون والذي _ ورد كما _ فالن بني

.Qلظهور اإلمام
االســـتيالء محاولة فـــي تطمُع فالحبشـــة
هذه إليه تصل ما العربية لشـــدة على البلدان
ُينهك ضعـــٍف وتراجٍع سياســـي من البلـــدان
نفســـها عن للدفاع مؤهلًة تكون ال حّتى قواها
سياسيًا الضعيفة القدرات ذات الدول أن حّتى
أقدس على االســـتيالء من تتمكن وعســـكريًا
والتنكيل الكعبـــة هـــدم إلى العتبـــات فتعمـــد
الحكومة فشـــل يدعو إلى وهـــذا بالمســـلمين
المقدســـات عـــن للدفـــاع القائمـــة عندئـــٍذ
فـــي  لإلمـــامQ مبـــررًا ليكـــون اإلســـالمّية
الظالمة السياسية األنظمة واكتساح الظهور

كذلك. والمتهرئة
الكعبة <ُيخّرب :Nنعيم عن النبـــي روى

الحبشة>. من السويقتين ذو
<اســـتكثروا  علّيQ قال: عن حديٍث وفي





أصلع برجل فكأني البيت، بهذا الطواف من
مسحاة يهدمها>. معه حمش الساقين أصمع
أصلع أنظر إلى <كأني رواية أخرى: وفـــي
يضربها الكعبـــة ظهـــر علـــى أفيـــدع أفيحـــج

بالكرزنة>.
أوصاف هي األوصاف هـــذه أن والظاهر
الحرمـــات علـــى  يعتـــدي الـــذي الحبشـــي 
الشريفة. الكعبة هدم إلى ويعمد اإلسالمّية

الرايات: *
مـــن كثيـــر فـــي الرايـــات  لفظـــة  وردت 
عناوين تعني وهي الظهـــور. عالمات روايات
التمهيد في تشارك التي السياسية الحركات
اتجاهاتها بغض النظر عـــن ليوم الظهـــور،

والعقائدية. الفكرية
عســـكرية حركة أية هـــي: ومعنـــى الراية
اصطالح وهو معيـــن، هدٍف لتحقيق تســـعى
منذرة فهـــي ومـــن هنـــا درج عليـــه القدمـــاء

عالمٌة للسالم. كونها من أكثر بالحرب
ُتنبئ الروايات في هذه الواردة فالرايات
إتجاهاتهـــا فمنهـــا وإختـــالف عـــن تعددهـــا
ليوم التمهيد فـــي إلى المشـــاركة من تســـعى
مد إيقاف مـــن تعمل علـــى ومنها الظهـــور،
لشـــيعته بالتصدي اإلمامQ، وذلك حركـــة
وتركيباتها قواعده إضعاف ومحاولة وأتباعه
بطموحاتهـــا تســـعى وأخـــرى االنتمائيـــة،

معين. سياسي تبوء مقعٍد إلى السياسية
عناوين لحركاٍت هـــي الرايات إذن فهذه
السياسية الخريطة ضمن تتحرك عســـكرية

لعالمات الظهور. للتمهيد
السياســـية الحـــركات بعـــض حاولـــت 
الرايات، بتسمية مصيرها ربط تاريخيًا إلى

أشـــارت إليها وهي التي هدى وكونها رايـــات
الحركة العباسية ســـعت وبالفعل الروايات،
الرايات بأصحـــاب هذا تحركها بـــأن تعنـــون
الخراســـاني أبـــي مســـلم الســـود، فتقـــدم
أذهانهم لُيحيل للناس ُيظهرها سود برايات
تخرج الســـود الرايات رأيتم <إذا إلى روايات
الثلج...> على ولو حبوًا فأتوها من خراســـان
الرايات: هـــذه لنصرة صريحـــة وهـــي دعوة
مقاصد مســـلم الخراســـاني أبو ولكي يصادر
اســـتغالل لغرض ومعانيهـــا هـــذه الروايـــات
يســـتخدمهم شـــعبيته قواعد العامـــة وتكوين
ما ســـرعان أنه إّال السياســـية، في أغراضه
لـــم تنطل التي الحبكـــة ينكشـــف زيف هـــذه
كما سعى على العامة، تمامًا فصول خداعها
المهدوية األوراق خلط إلى العباســـي النظام
هو ولده المنصـــور بـــأن جعفر وادعـــاء أبـــي
المحاوالت غيـــر ذلـــك مـــن المهـــدي، إلـــى

البائسة.
الروايـــات الرايـــات فـــي تعـــددت لفظـــة
وراية الخراساني، وراية الســـود، كالرايات
إلى إضافة واحـــدة، أنهـــا الحســـني ويبـــدو
المغربي كراية الرايات تعدد عـــن نوهت أنها
اليماني وراية السفياني وراية المصري وراية

رايات الضالل. رايات الحق أو وغيرها من
سرداب الغيبة: *

اإلمامين بيت في الموجود هو الســـرداب
السالم. عليهما العسكريين

حاالت احدى تحكي هذه السرداب وقصة
القبض اللقاء النظام اتبعها المطاردة التـــي

.Qالمهدي اإلمام على
إلـــى   Qالمهـــدي اإلمـــام دخـــول كان 



ببلوغرافيا



لالختفـــاء دفعتـــه طارئـــة الســـرداب حالـــة
بحثًا بيت أبيـــه الســـلطة فيـــه عند مداهمـــة
أربك ذكية، احترازية خطـــوة وكانت عنه،
القوة أن كانت بعـــد ذاك وقت فيها الســـلطة
تتوقع لم الخليفة قبل من المرسلة المســـلحة
في بيته نفسه اخفاء فان بيته دخوله سرداب
المســـتبعد فمن متوقعًا، يكـــن لم المداهـــم
أن _ الســـلطة لدى األمنية _ في الحســـابات
في يختفي قبلها من المالحق المهـــدي يكون
شكوك حوله تحوم مكان أو منها قريب مكان
عند أنه إّال وجوده، من الســـلطة المتوجســـة
 Qاإلمـــام كان المداهمـــات عمليـــة احـــدى
بين من يخـــرج وهو الســـرداب قـــد خرج من
هذا أن يتوقعوا دون المســـلحة القوة رجاالت
من الســـرداب هو بغيتهم التي الخارج الفتى

عنها. يبحثون
تســـتحضر القوة المســـلحة لم أجل فـــإن
اإلمـــام والـــده ألن  اإلمـــام مواصفـــات
فمتى  العامة، أعين عن العسكريQ أخفاه

عليه؟! ُيتاح لآلخرين التعرف
الذي الســـرداب خبـــر من هـــذا مـــا كان
للخطوات تمامًا الموافـــق وهو ترويه الشـــيعة
أي قبل مـــن المتخـــذة األمنيـــة االحترازيـــة
فضًال غيلة، بيته دوهم وقد مطارد شـــخص
خطوات اختفـــاؤه اتخـــذ الذي عـــن المهـــدي
ال مرتقبة غير سريعة مناورة هي ثّم طبيعية،
المداهمة القوة قبل من النظام، وال قبل من
أيديها فـــي ما واســـقط تمامًا حيـــث أربكهـــا

ذلك. بعد مهمتها تحقق لم خائبة ورجعت
انتقاصًا (الســـرداب) كلمـــة إذن لـــم تُعد

اآلخـــرون عملية يعدها حّتى الغيبـــة لمســـألة
الغيبة، ســـخف فكـــرة على تدلل مســـتهجنة
أصًال لها عالقة ال ومستلزماتها الغيبة فأصل
تكتيكية هـــو مقدمة إنما بقضية الســـرداب،
قوات مداهمـــة بعـــد عملها قـــد كان اإلمـــام
بالخروج ذلك بعـــد لبيته ثّم يعاجلهم األمـــن
تكن مســـألة فلـــم تأخيـــر، فـــورًا دون أدنـــى

إذن. الغيبة عن المعبرة هي السرداب
لبيت الســـلطة مداهمة فـــإن ومـــن جهته
اإلمـــام  عـــن  بحثـــًا  Qالعســـكري اإلمـــام
الســـلطة  إذعـــان علـــى دليـــل   Qالمهـــدي

ووجوده. بوالدته واعترافها
ايجابيًا معلمًا ُتعُد إذن الســـرداب فقضية
مجريات  خالل من Qاإلمام وجود إثبات في

.Qغيبته رافقت التي األحداث
فهو بالسرداب الشـــيعة بعض أما اهتمام
واقعٍة استذكار عن التعبير في الرغبة يعكس
ومالحقته  Qاإلمام مظلومية تؤكد تاريخية
تترسخ لديها بذلك وهي قبل الظالمين، من
مسلســـل  خالل صحـــة غيبـــة اإلمـــامQ من

وجوده الشريف. رافقت األحداث التي
الشامي: *

الري من أهل النســـب، كان غير معروف
.Qالقائم وكالء من وكان

صاحب الزنج: *
أحيلـــت الثانـــي العباســـي العصـــر  فـــي 
وتمـــّرد بـــؤرة توتـــٍر إلـــى الدولـــة العباســـية
أو الرؤية السياســـية فـــي تخالفها لحـــركاٍت
ذلك ومنشـــأ كذلك، الفكرية في االتجاهات
العباســـي البيت داخل احتـــدام الصراعـــات





في صناعة العربيـــة غير األقليات وإشـــراك
القرار.

البرامكـــة بزعامـــة فالـــوزارة الفارســـية
قـــوٍة تركية إلى لُتحال نكبتهـــم تتراجع بعـــد
المعتصـــم، عهـــد إّبـــان تفـــرض ســـطوتها
بربرية قـــوى العباســـي ثـــّم تختـــرق القصـــر
األتراك ثـــّم يغلب األتراك، قرارات تصادر
والمقتدر المســـتعين عهـــد في بعـــد عودتهم

وغيرهم.
األقليـــة قيـــادات بيـــن النزاعـــات هـــذه 
متمرد عنصـــٍر العربي إلى أحالـــت العنصـــر
الخالفة علـــى لالنقضاض الفـــرص يتحيـــن
السياسية الظروف شـــاءت متى ما العباسية
ســـوى خروج التمردات هذه تعد ولم بذلك،
أن يحمل دون العباسية الخالفة على سياسي
تزعمه ما عـــدا الواضحة، معـــه آيدولوجيته
أهدافها لهـــا حـــركاٍت كان الهاشـــميون مـــن
 _ Nمحّمد من آل الرضا الواضحة، وهـــي
الحركات هـــذه مشـــروعية عن بغـــض النظر
عـــن وبعدهـــا لقربهـــا تبعـــًا ومصداقياتهـــا 
الزنج  تكن ثورة صاحب ولم ،_ Qالمعصوم
تزعمته ما عدا الواضحة رؤيتها معهـــا تحمل
بدافع العباسية الخالفة على وخروج تمرد من
أحال همجي بربري، قل بدافع بل سياسي،
بل وعنٍف وبطش، انتقـــام حركة إلى تمـــرده
ضد أنه رّكز انتقامه وبطشه من ذلك األنكى
الهاشـــميين وقتذاك، من خصوصًا األبرياء
من هذه نصيبهم اآلبقين والعبيد للزنج وكان
حـــاالت القتل وســـّجلت الحركة الطائشـــة،
دعوى عن فضًال حدودها، أعلى واالغتصاب
همجيًا كان أنه إّال الزنج هذا علويته صاحـــب

ومصادرة وقتلهم العلوييـــن في االنتقـــام من
أعراضهم. على أموالهم واالعتداء

فـــي المســـعودي عّبـــر كان دعيـــًا _ كمـــا
نسب علوي صريح، يكن ذو أي لم تاريخه _
العقائدي كما النتمائه إشارة خارجيًا _ وكان
علويًا في كان نعـــم كذلك _ ذكر المســـعودي
_ كما حقيقته في دعيًا أنه إّال نســـبه شـــهرة
أنه  التأكيد اهللاN من في حديث رسول يأتي

هاشم... بني من
قلـــق مصـــدر هـــذا كان صاحـــب الزنـــج
العباسي العباسية مما دعا الخليفة للخالفة
في ليدخل معه جيشـــًا له يبعـــث أن المعتمـــد
تمرده، وانهاء انتهت بقتلـــه طاحنة معـــارك
ثورة في العباســـية الخالفة انشـــغال بل كان
المســـتوى على مهمًا انفراجًا الزنج صاحـــب
عند  اإلمـــامQ المحتجـــزة لعائلـــة األمنـــي
وعلى الشـــوارب. أبي ابـــن الوزيـــر العباســـي
إحدى صاحب الزنج حركة ذاته ُتعُد الصعيد
،Nالنبي إليها أشـــار التي الظهور عالمات
حديث المعراج  النبيN في أشار ذلك وإلى
الزمان آخر يكون من ما تعالى أعلمه اهللا بأن
من رجل يدي علـــى البصرة <وخراب منهـــا:

يتبعه الزنوج...>. ذريتك
أباح الذي الزنج صاحب إلى وهي إشـــارة

رحمة. دون األبرياء وأباد البصرة
الترات: طالب *

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
عاقرقوفا: *

القتال مـــن مالحم فيها منطقـــة تحـــدث
أموي يتزعمـــه الـــذي بيـــن الجيش الشـــامي
أنه والظاهر الروايـــات _ تعبيـــر _ كما فـــي



ببلوغرافيا
صالح بن شعيب وبين السفياني،
،Qالمهدي جيش قائد التميمي
تسمى بغداد غربي منطقة ولعلها
بن نعيم أخـــرج عقرقوف. اليـــوم
أبـــي جعفـــرQ قال:  حمـــاد عـــن
اآلفاق في جنوده الســـفياني يبعث
فيبلغه وبغداد الكوفـــة بعد دخوله
النهـــر من أرض قزعـــة مـــن وراء
بني مـــن رجـــل خراســـان عليهـــم
بتونس لهـــم وقعـــة أميـــة فيكـــون
بتخوم بـــدوالب الري ووقعة ووقعة
الرايات تقبل ذلك فعنـــد زرنيخ،
على جميع من خراســـان، السود
بني هاشـــم، مـــن النـــاس شـــاب
اهللا ســـهل خـــال، بكفـــه اليمنـــى
في لهم وطريقه، تكون وقعة أمره
الهاشمي تخوم خراســـان ويســـير
من فيســـرح رجل الري في طريق
مـــن الموالي يقـــال له بني تميـــم
إلـــى اصطخر، صالح بن شـــعيب
والمهدي هـــو فيلتقي األموي إلـــى
فيكون اصطخر ببيضاء والهاشمي
تطأ حّتى ملحمة عظيمـــة بينهمـــا
ثّم إلى ارســـاغها، الدماء الخيل
عظيمة سجســـتان من جنود تأتيه

أنصاره اهللا بني عدي فيظهر من عليهم رجل
وقعة بعد بالمدائن وقعـــة تكون ثّم وجنـــوده،
عنها يخبر صلبة وقعـــة وفي عاقرقوفا الـــري
عظيـــم ببابل ذبح بعدهـــا يكـــون كل نـــاج ثّم
ثّم مـــن أراضـــي نصيبين، أرض ووقعـــة في

ســـوادهم وهم من قوٌم األحوص على يخـــرج
والبصرة حّتى الكوفـــة من العصب عامتهـــم

كوفان. سبي من يده في ما يستنقذوا
الغائب: *

الشائعة. Qالمهدي اإلمام ألقاب من
بأنبائكم: علمًا نحيط فانا *



رسالته  المهديQ في اإلمام كلمات من
جاء فيها: عليه اهللا المفيد رضوان للشيخ

عن النائي ثاويـــن بمكاننا كنا وإن <نحن
اهللا أراناه حســـب الـــذي الظالمين مســـاكن
في المؤمنين تعالـــى من الصـــالح ولشـــيعتنا
فانا للفاســـقين الدنيا ذلك مـــا دامت دولـــة
من عنا شـــيء وال يعزب بأنبائكم علمًا نحيط

أخباركم>.
القائم: *

من  المهـــديQ وهو اإلمـــام من ألقـــاب
المعروفة. والمتداولة المشهورة ألقابه

شاه: كابل *
اليوم أفغانســـتان وتعرف وهي مدينة في
على اهللا وسيفتح الرســـمية، بكابل العاصمة
يفتح على  المدينة كمـــا يـــد القائـــمQ هـــذه
كما ورد والهند والديلم والســـند الروم يديـــه
دخل إذا ففي غيبة الطوسي: الروايات، في
إلى  يتوجه ثّم قال: أن إلى القائمQ الكوفة.
قط أحد يفتحهـــا لم مدينة وهـــي كابل شـــاه
الكوفة... إلى إلـــى يتوجه ثـــّم غيره فيفتحها

الرواية. آخر
محّمد جعفر أبي عن النعماني غيبة وفـــي
خرج <لو قد يقـــول: الســـالم عليهما بن علّي
بالمالئكة  اهللا محّمـــدN لنصـــره آل قائـــم
ســـيف ومعـــه قـــال:  أن  إلـــى المســـومين... 
والسند والديلم الروم له اهللا يفتح مخترط،

والخزر...>. شاه وكابل والهند
فتح إليـــه هو المشـــار أن الفتح والظاهـــر
على جرى الذي الفتح له خصوصياته وليـــس
قبل، حيث مـــن اإلســـالمّية أيـــدي الجيوش
ولغيرهـــا  اإلمـــامQ لهـــذه البلـــدان أن فتـــح

المعطيات أســـاس يكون علـــى مـــن البلـــدان
واإلنسانية. والفكرية العسكرية

عكا: بمرج مأدبة اهللا *
المهـــديQ يعقد  ان ذكـــرت األحاديـــث
أي مع الـــروم اعتـــداء وعدم اتفاقيـــة هدنـــة
أن ويبـــدو ســـنين، ســـبع الغربييـــن مدتهـــا
يغدرون  ثّم فيها، الوســـيط عيســـىQ يكون
ثـــالث ســـنوات ســـنتين أو وينقضونهـــا بعـــد
عشـــر اثنا فرقة كل فرقـــة ويأتـــون بثمانيـــن
يقتل التي الكبرى المعركة هذه وتكون ألفـــًا،
وصفت تعالى، وقد اهللا أعداء من كثير فيها
مرج عكا، ومأدبة العظمى، الملحمـــة بأنها
من األرض وطيور الســـماء أي مأدبـــة ســـباع
 Qالصادق اإلمـــام فعن لحـــوم الجباريـــن،
مع بالتكبير الروميـــة المدينـــة قـــال: <يفتـــح
الملحمة يشهدون المسلمين من ألفًا ســـبعين
يبيـــد الظلم عكا بمرج مأدبـــة اهللا العظمـــى

وأهله>.
نجران: *

حدوده قرب الحجاز في تقع وهي مدينـــة
يخرج النصارى من الكثير يسكنها اليمن مع
المهديQ عند  يناصـــر الذي الراهب منها

في مّكة. به ظهوره ويلتحق
هارون القزاز: *

الصدوق. ذكره كما Qالحجة رأى ممن
اليربوع: *

ســـيظهره   Nاهللا رســـول فـــرس وهـــو 
إمامته،  إحدى معجـــزات اإلمامQ لتكـــون
ليؤكد بإظهاره الحســـني قبل من وســـُيطالب
حاجة  وال Qاإلمام المهـــدي هو أنـــه للناس

ذلك. بعد فيه للخالف



المهدوي األدب

الّتمويهـــا َتْأَلـــِف  لـــم َيْدعوهابطالقـــٍة.. شـــْوقي.. حيَنما  ..َســـتجيُب
مـــن واألقمـــاَر األطـــواَق التَّْوليهـــا..؟؟وَســـَتْبَعُث َوُتلـــّوُن ُشـــطاِنها..
بالـــذي ُاجاهـــُر وأنـــا والّتْفقيهـــاوُتحيُطنـــي.. الّتأويـــَل  ..يتعّهـــُد
بَفْرحـــٍة الّرافـــالِت داعيهـــابالخاطـــراِت َيدَِّخـــْر لـــم وبدهشـــٍة 
ُعنواِنهـــا لمقتضـــى شـــاديهاَفَلَقـــْد َســـِهْرُت َنـــوى َوِلمـــا  وشـــموِخها..
المدى ضاحكـــَة فيهـــاوَســـأْلُتها اإلتيـــاَن مـــا مترّنـــٌح  ..دفاقـــًة.. 
ِبُقدومنـــا َوِلِعْلِمهـــا الّتشـــويهالَِتَيقُّنـــي.. َيْشـــُطُب اْمتـــالك نْحـــَو 
بهـــا وأْقواســـًا.. َأْروقـــًة والّتْأليهـــاوُيقيـــُم  الّذَوبـــاَن نتأّمـــُل
ُمتبّتـــٍل فـــي الّنفحـــاِت الّتنزيهـــاوُنقـــّدُس  ُيـــرّدُد قـــاَم ِهللا.. 
إلـــى ِلْآلتـــي الّلحظـــاِت التَّْوجيهـــاوُيَوّفـــُر ـــُم يتَوسَّ آفاِقـــِه..
فاقتـــي َمســـاِمَع  والدُتـــُه َتْقفوهـــاَخَرَقـــْت أْضوائهـــا  إلـــى فَمَشـــْت 
َمْوجاتهـــا فـــي األْلفـــاِظ ُتْؤويهـــاَفَمســـيرُة اّلتـــي  الُحَلـــِل  فـــي والّنـــوُر 
َســـَرْت َتْهنئـــٍة َوْفـــَد إّال التَّْنويهـــاماُكـــنَّ  تْهُجـــر لـــم أْضُلـــٍع مـــْن 
تأّلقْت الِحـــّق.. يـــوَم ســـاجيهاِبُبزوِغ َشـــْمِس ُمتألِّقـــًا َبَســـماُتُه
وبالّســـنا بالفيوِض.. َتَدثَّـــَر َتْدريهـــايا َمـــْن ُمقَْْلتـــي.. لفْجـــِرَك أرَقـــْت 
الُمَطيـــُف بشـــمعٍة الّظَمـــُأ َأْفديهـــاوَتســـاَءَل ظامئـــًا لـــَك ُشـــعلٍة عـــن 

بالفيوض تدثر من يا

الصاحب عبد مّال أحمد
الكوت/ داموك.

في التخصصية الدراسات مركز أقامه الذي األول الشـــعري المهرجان من قصائد
األشرف النجف في هـ شعابن/ ١٤٢٦ / ١٢ في المهدي اإلمام





َوَتمّكنـــي ُحّريَّتـــي.. لـــي غاويهـــالُِتديـــَم ُدجـــى بـــال أريـــُد.. مّمـــا 
وُمزمجـــٍر زامـــٍر ــِب َتَقلـُّ ُيْرضيهـــاوبِـــال  ِلَظغائـــٍن وُمســـامٍر
الهوى من الّطاهراِت الُحجوِر ابَن هاديهـــايا ُهُمـــو أبـــو الذيـــن واْبـــَن 
التي وبالكبرى الّصغـــرى.. ُيْنهيهـــابالغيبـــِة طالـــْت.. وضـــْوؤك ســـّيدي
ســـّيدي أّنـــَك لِْلقاليـــن ُيْنجيهـــاَأْقَســـْمُت وإمـــاُم عْصـــري.. واّلـــذي
طلعـــٌة أّنـــك بالّطاغيـــن َتْعلوهـــاَوَهَتْفـــُت الهـــدى  ِســـَمُة َحْتمّيـــٌة..
إعـــادًة فيـــَك للّتاريـــخ َمْعتوهـــاَوبِـــأّن  وال جّبـــارًا تـــأِو لـــم 
حضـــارٍة َخلْـــُق للّشـــْرق َتْتلوهـــالكّنهـــا  ارهاصـــٌة  َوِلَغْربهـــم
الـ وأزهِد العســـكري الّنقي ُتْعطيهـــايا اْبـــن التـــي ُيمنـــاَك ّزّهـــاِد..
بما المدنيـــة العظمى.. َتْبنيهـــاَتْســـَتْحِضُر ِلَكـــْي ِعلْـــٍم ِمـــْن أوِتْيـــَت 
َأْمرها التَّْقـــوى.. َوُمْحَكـــِم َذويهـــاِبَنزاهـــِة َوَبـــْأِس َوعجيـــِب ُقْدرِتهـــا..
بدَّلـــوا مـــا  ســـادٍة مـــْن ســـّيدًا  َأْهليهـــايـــا  فـــي  ــَرواِت الثـَّ َحّرمـــوا أْو 
ُمَســـّبح َحقُل ِمْن شـــعبان َيْرجوهـــاالّنْصـــُف غـــدًا نافلـــٍة وُمقيـــم 
وّهاجـــٍة حضـــرٍة  فـــي تيهـــاومرّتـــٍل  َوَيْســـطُع َيْمَلُؤهـــا بالّضـــوِء..
صـــادٍق قلْـــٍب  َدَعـــواِت  ُيهديهـــاوُمـــرّدٍد  فاْنبـــرى أْدمـــاُه عشـــُقَك..
بَشْمِســـِه الحضوِر العبـــِق داجيهـــالَِبهائِـــَك َدجـــا لّمـــا  ..َوِبَبـــْدِرهِ..
ميثاقـــُه آخـــٍذ َمقالـــَة َيْعنيهـــاُيْزجـــي  أتـــى ُمفِصحـــًة..  :ليقـــوَل 
محّمـــٍد َصـــْوُت المهـــديُّ يخفيهـــاألقائـــُم  ال  البيضـــاُء َصيحاُتـــُه
بالهـــدى الضاللـــِة َأْهـــَل َتْســـفيهالّمـــا أتـــى أْحالِمِهـــم مـــْن  فاْقَتـــصَّ
مليئـــًة الّســـماء.. مائـــدَة فاديهـــاوأقـــاَم  ُيديُمهـــا بالطّيبـــات..
أرواَحهم أْرخصـــوا َبْيـــٍت ُيْؤذيهـــاِمْن َأْهـــِل ناكـــٍث  ِمـــْن لهـــا.. ثمنـــًا 



اإلمام كالم من



 ٩١ ص الدعـــوات/ ورد فـــي مهـــج
٦٦٥ دعاء  ص األميـــن/ وفـــي البلـــد
قنوته، في المهدي¨ الحسن بن الحجة اإلمام

يقول:
َمْن اْلُمْلَك ُتْؤتِـــي اْلُملْـــِك ماِلَك (ُقـــِل) الّلُهـــمَّ
َمْن َوُتِعـــزُّ ِممَّْن َتشـــاُء، اْلُملْـــَك َتشـــاُء، َوَتْنـــِزُع
َعلى إِنََّك ِبَيِدَك الَخْيُر، َمْن َتشاُء، َوُتِذلُّ َتشاُء،
الَجالِل يا َذا يا َجواُد، يا ماِجُد َشْيٍء َقديٌر، ُكلِّ
يا ـــديِد، الَبْطِش الشَّ َذا يا يا َبّطاُش َواِإلْكـــراِم،
يا َرُؤوُف يا الُقوَِّة الَمتيِن، َذا يا ِلما ُيريُد، َفّعـــاًال

. َحيَّ حيَن ال َلطيُف يا َحيُّ يا َرحيُم،
الَحيِّ الَمْكُنـــوِن الَمْخـــُزوِن ِباســـِمَك َأْســـَأُلَك
ِعْنَدَك ِعْلِم اْلَغْيِب في ِبِه الَِّذي اْسَتْأَثْرَت الَقيُّوِم،
باسِمَك وأســـأُلك خلِقَك، من أحٌد عليه لِع يطَّ َلْم
تشـــاُء، كيف األرحاِم في خلَقَك ُتصوُِّر به الـــذي
ُلمات، الظُّ أطباِق في أرزاَقُهم إليهم َتســـوُق وبه
اّلذي ِباسِمَك وأسَأُلَك والِعظام، الُعروِق بيِن من

الثَّْلِج بيَن ُقُلوِب أولِيائَك، وألَّْفـــَت َبْيـــَن به ألَّْفـــَت
هذا. ُيْطِفُئ هذا وال هذا، ُيذيُب هذا ال والّنار،
الِمياه، َطْعَم كوَّْنَت به الذي ِباسِمَك وَأْسأُلَك
ُعُروق في الماَء به أجَرْيَت الذي ِباسِمَك وأسَأُلَك
إلى الماَء وُســـْقَت ــرى، الثـَّ َبْيـــَن أطباِق النَّبـــاِت
وأسَأُلَك ّماِء، خَرِة الصَّ الصَّ َبْيَن األشـــجاِر عروِق

وألواَنها. الثِّماِر به َطْعَم َكوَّْنَت اّلذي باسِمَك
َوُتعيُد، بِـــِه ُتْبـــِدُئ الـــذي وأســـَأُلَك باســـِمَك
الُمَتَفـــرِِّد الواحـــِد،  الَفـــْرِد باســـِمَك وأســـأُلَك 
َوَأْســـَأُلَك َمداِنيَِّة، ِبالصَّ ِد الُمَتَوحِّ بالوحداِنيَّـــِة،
ْخَرِة الصَّ ِمـــَن المـــاَء ِبِه ـــْرَت َفجَّ ــذي ِباْســـِمَك الـَّ

ِشْئَت. حيُث ِمْن وُسقَته ّماء، الصَّ
بـــه َخْلَقَك، َخَلْقَت الذي ِباســـِمَك وأْســـَأُلَك
ال َمْن يـــا شـــاُؤوا، َوَكْيَف ِشـــْئَت َكْيَف َوَرَزْقَتُهـــْم
ِبِه َدعاَك ِبمـــا َأْدُعوَك َواللَّيالـــي، اَألّيـــاُم ُتَغيِّـــُرُه
َوَأْهَلْكَت َمَعـــُه، َوَمْن َفَأْنَجْيَتـــُه نـــاداَك ُنوٌح حيَن
إِبراهيُم َخليُلَك بِـــِه َدعاَك ِبما َوَأْدُعـــوَك َقْوَمُه،

 Qالمهدي اإلمام دعاء
القنوت في

حسن محمد الدين عماد السيد اختيار

و





َعَلْيِه الّناَر َوَجَعْلَت َفَأْنَجْيَتـــُه ناداَك حيَن
ِبِه َدعاَك ِبمـــا َوَأدُعوَك وســـالمًا، َبْردًا
َفَفَلْقَت َلُه حيـــَن نـــاداَك ُموســـى َكليُمَك
َوَأْغَرْقَت ِإسرائيَل، َوَبني َفأْنَجْيَتُه الَبْحَر

. اْلّيمِّ ِفي َوَقْوَمُه ِفْرَعْوَن
ُروُحَك عيسى ِبِه َدعاَك ِبما َوَأْدُعوَك
َوإَلْيَك َأْعداِئِه ِمـــْن ْيَتُه َفَنجَّ حيَن نـــاداَك
َحبيُبَك ِبِه َدعـــاَك ِبما َوَأْدُعوَك َرَفْعَتـــُه،
َعَلْيِه اُهللا َصلـَّــى ُمَحمٌَّد َوَنِبيَُّك َوَصِفيُّـــَك
اْألَْحـــزاِب َوِمـــَن َلـــُه، َوآلِـــِه َفاْســـَتَجْبَت

َنَصْرَتُه. َأْعداِئَك َوَعلى ْيَتُه، َنجَّ
ِبِه ِإذا ُدعيَت الَّذي ِباْسِمَك َوَأْســـَأُلَك

يا َواْألَْمُر، اْلَخْلُق َلُه َمْن يا َأَجْبَت،
َمْن يا ِعْلمًا، َشـــْيٍء ِبُكلِّ َأحاَط َمْن

ُتَغيُِّرُه ال َمْن يا َعَددًا، َشْيٍء ُكلَّ َأْحصى
َعَلْيِه َتَتشـــاَبُه َوال اللَّيالي، اْألَّيـــاُم وًَ

اللُّغاُت، اْألَْصواُت،َوالَتْخفىَعَلْيِه
الُمِلّحيَن. إِْلحاُح ُيْبِرُمُه َوال

َوآِل َعلـــى ُمَحمٍَّد ُتَصلَِّي َأْن َأْســـَأُلَك
َفَصلِّ َخْلِقَك، ِمْن ِخَيَرِتَك ُمَحمٍَّد
َوَصلِّ َصَلواِتَك، ِبَأْفَضِل َعَلْيِهـــْم

َوالُمْرَسليَن، النَِّبّييَن َجميِع على
َلَك َوَأْعَقُدوا الُهدى، َعْنَك َبلَّغوا الَّذيَن

ِعباِدَك َعلى َوَصلِّ ِبالّطاَعـــِة، الَمواثيَق
الّصاِلحيَن.

َوَعْدَتني، ما لي َأْنِجْز الميعاَد ُيْخِلُف ال َمْن يا
َعلى َواْنُصْرني َوَصبِّْرُهـــْم، أْصحابي لي َواْجَمـــْع
ُتَخيِّـــْب َدْعَوتي، َوال َرُســـوِلَك، َوَأْعداِء َأْعدائِـــَك
َأسيٌر َبْيَن اِْبُن َأَمِتَك، اِْبُن َعْبِدَك، َفإِّني َعْبُدَك،
ِبهذا الَمقاِم َعَليَّ الَّذي َمَنْنَت َأْنَت َسيِّدي َيَدْيَك،
َأْســـَأُلَك َخْلِقَك، ِمْن َكثيٍر ُدوَن َعَليَّ لْـــَت ِبِه َوَتَفضَّ

ما لي ُتْنِجَز َوَأْن ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َعلى ُتَصلَِّي َأْن
َوال ُتخِلُف اْلميعاَد، الّصاِدُق َأْنَت إِنََّك َوَعْدَتني،

َقديٌر.(١) َشْيٍء َعلى ُكلِّ َوَأْنَت

الهوامش
.٦٦٥ البلد األمين: الدعوات: ٩١، (١) مهج



ببلوغرافيا

(٩٨)
 ١٠/٣/٣٧

والعربية) الفارسية _ (أدب
المناقب الجوادية في الكتاب: التحف اســـم

المهدوية.
الصافي جواد محّمد الشـــيخ اســـم المؤلف:

الكلبايكاني.
نعمه... سوابغ الناشر أوله: الحمد هللا
دم. اكر زدعوت تسيان زني بانو آخره:

الناسخ: المؤلف.
لطف الشـــيخ ومحلها: مكتبة اســـم المكتبـــة

قم. الكلبايكاني/ اهللا
.١٥١٣ الفلم: رقم

. جمادى اآلخرة ١٤١٩هـ ١٤ التصوير: تاريخ
.١٥٨ الصفحات: عدد

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

قم. اإلسالمي/
كتابين مـــن مجموعة ضمـــن المالحظـــات:
مطبوع. غير الظاهر والدرر). الآللي بحر (مع:

(٩٩)
 ١٠/٣/٣٨

عربي) _ (شعر
اإلمام إلى المصائب شـــكاية الكتاب: اســـم

الغائب.
األنصاري الرحيم عبد الشيخ المؤلف: اسم

. ١٣٣٤هـ ت الكليبري
والصلـــوة العالميـــن  رب هللا الحمـــد أولـــه: 

والسالم...
يسيرة. أّيامًا مضى إّال آخره: فما

. ١٣٣٠هـ سنة النسخ: ومحل تاريخ
اإلمام مدرسة مكتبة ومحلها: المكتبة اســـم

.١٤٤ الخوئي/ مشهد/ الرقم:

في الكتب الخطية المصورة فهرست
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

الجميلي الشيخ رعد سماحة

الخطية الكتب من بمجموعة المهدي¨ في اإلمام التخصصية الدراسات مركز يحتفظ
في متناول وضعها وقد ¨ المهدي اإلمام في كتبوا مختلفة لغات لمؤلفين من المصورة

لثقافة اإلنتظار. ونشرًا للحقيقة خدمة المهدوية القضية في الباحثين والدارسين



نسخ. الخط: نوع
سم. ١٣×٢٠ الكتاب: حجم أبعاد

.٢٦ الصفحات: عدد
.١٥٢٨ الفلم: رقم

جمادى اآلخرة ١٤١٩هـ. ٢٦ التصوير: تاريخ
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

قم. اإلسالمي/
كتابين مـــن مجموعة ضمـــن المالحظـــات:
غير الظاهر المؤلف. لنفس العنـــاد) (مع قاطعة

مطبوع.
(١٠٠)

١٠/٣/٣٩
الغيبة. الكتاب: اسم

. ٤٦٠هـ ت الطوسي الشيخ المؤلف: اسم
من فهرسنا هذا. (٣٤) يراجع رقم

حيدر مير بـــن مهدي محّمد اســـم الناســـخ:
الكرهرودي.

الحـــرام القعـــدة ذي ســـلخ تاريـــخ النســـخ:
. ١٠٦٧هـ

مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم
النجف. المؤمنين عليه السالم/ أمير

.١٠٦٧/٠/١/٣/٣ (٢٩٨) الرقم:
تعليق. الخط: نوع

(١٧,٥×١٠ ســـم)×٢  حجـــم الكتاب: أبعاد
زوجية.

.٢٠٩ الصفحات: عدد
(١٠١)

١٠/٣/٤٠
عربي) (عقائد _

الرجعة. إثبات الكتاب: اسم

االســـتر مؤمن محّمد ميـــرزا اســـم المؤلف:
آبادي.

من فهرسنا هذا. (٦٠) رقم ينظر
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. المؤمنين عليه السالم/ أمير
. ٠/١/٢/٢/٥٣ (٣٤٣) الرقم:

نسخ. الخط: نوع
(١٨×١١ ســـم)×٢ صفحـــة  الكتـــاب: حجـــم

مزدوجة.
.١٣٩ الصفحات: عدد

(١٠٢)
 ١٠/٣/٤١

عربي) _ (عقائد
الغيبة. في العشر المسائل الكتاب: اسم
. ٤١٣هـ ت المفيد الشيخ المؤلف: اسم

النصر... ضمن الذي هللا الحمد أوله:
هللا. والحمد وقت أحسن في تم آخره:

تم في (وقـــد المؤلف: ســـنة التأليـــف: كتـــب
وقت). أحسن

مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم
النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير

بال/١/١/١٣/٤/٥٢. (٢٤٧) الرقم:
ثلث. الخط: نوع

سم. ١٧×١٠ الكتاب: حجم
.٤٥ الصفحات: عدد

واآلخر عمودي األوراق بعـــض المالحظات:
أفقي.

(١٠٣)
 ١٠/٣/٤٢

عربي) _ (عقائد



ببلوغرافيا
الغيبة. الكتاب: اسم

. ٤١٣هـ ت المفيد الشيخ المؤلف: اسم
الذين عباده علـــى هللا وصلوته الحمد أولـــه:

اصطفى: ان سأل...
التوفيق. وباهللا والرجوم الظنة على آخره:

العزيـــز عبـــد  الســـيد الناســـخ: اســـم 
الطباطبائي.

. ٢٨ رجب ١٣٦٨هـ النسخ: تاريخ
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
بال/٤/٥/١/١٣/٣/٢٥. (٢٢٤) الرقم:

ثلث. الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم
.٦ الصفحات: عدد

مصححة نسخة على منسوخة المالحظات:
بن اهللا عبد بيد _ الطهراني محّمد ميرزا للشيخ

. ١٣٤٥هـ سنة الهشتروري حسن محّمد الشيخ
(١٠٤)

١٠/٣/٤٣
عربي) _ (عقائد

الغيبة. في مسألة الكتاب: اسم
. ٤١٣هـ ت المفيد الشيخ المؤلف: اسم

شـــيخنا من امالء أولـــه: مســـئلة فـــي الغيبة
المفيد...

للصواب. الموفق آخره: واهللا
العزيز الطباطبائي. الناسخ: عبد اسم

٢٢ رجـــب ١٣٦٨ _  تاريـــخ ومحـــل النســـخ:
سامراء.

مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
بال/٥/١/١٣/٣/٢٥. (٢٤٦) الرقم:

ثلث. الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم
.٥ الصفحات: عدد

مطبوع. المالحظات:
(١٠٥)

١٠/٣/٣٣
عربي) _ (عقائد

الغيبة. في رسالة الكتاب: اسم
النعمان بـــن محّمد الشـــيخ اســـم المؤلـــف:

. ٤١٣هـ ت المفيد
وســـلم وآله محّمـــد علـــى اهللا أولـــه: وصلـــى

تسليمًا...
الغيبة. الزمة في الحجة كانت آخره:

العزيز الطباطبائي. الناسخ: عبد اسم
. ٢٣ رجب ١٣٦٨هـ النسخ: ومحل تاريخ

مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم
النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير

بال/٧/١/١٣/٣/٢٥. (١٤٧) الرقم:
ثلث. الخط: نوع

.A٤ الكتاب: حجم
.٤ الصفحات: عدد

أســـئلة شـــكل علـــى المالحظـــات: الرســـالة
مطبوع. وأجوبة.

(١٠٦)
١٠/٣/٤٥

عربي) _ (عقائد
إمام الستتار الموجب الســـبب الكتاب: اسم



الزمان عليه السالم.
. ٤١٣هـ ت المفيد الشيخ المؤلف: اسم

وآلـــه محّمـــد ســـيدنا أولـــه: وصلوتـــه علـــى
سأل بعض المخالفين... الطاهرين

محّمد وآله وسلم. على اهللا وصلى آخره:
العزيز الطباطبائي. الناسخ: عبد اسم

. ٢٣ رجب ١٣٦٨هـ النسخ: تاريخ
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
بال/٦/١/٣١٣/٣/٢٥. (١٥٥) الرقم:

ثلث. الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم
.٤ الصفحات: عدد

مطبوع. الظاهر المالحظات:
(١٠٧)

١٠/٣/٤٦
والفارسية) العربية _ (دعاء

وترجمته. الندبة دعاء الكتاب: اسم
عقايد بـــر اســـت ندبة مشـــتمل أولـــه: دعاي

حّقه...
الوارثين. خير وأنت تذرني ال آخره:

. ١١٢٢هـ النسخ: تاريخ
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
٢/١/٢/٣/١٢٧/١/ت. الرقم:

تعليق. _ والترجمة ثلث الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم
.١٩ الصفحات: عدد

ترجمة الندبـــة وعليـــه دعـــاء المالحظـــات:
طبعت ترجمـــة الدعاء الســـطور. بين للفارســـية

طبعات. عدة
(١٠٨)

١٠/٣/٤٧
عربي) _ (فقه

الجمعة وجوب صالة في الكتاب: رسالة اسم
الغيبة. زمن في

الموســـوي جـــواد  محّمـــد المؤلـــف: اســـم 
الحائري. الحسيني

الجمعة... يوم شرف الذي الحمد هللا أوله:
شـــهور من فضله وزير مجـــده آخـــره: جناب

.١٢٥٥
الثاني العشـــر األحد/ النســـخ: تاريخ ومحل

. ١٢٥٥هـ ربيع األّول/ من
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
. ٠/١/٧/٣/٤٢٤ (٣١٤) الرقم:

ثلث. الخط: نوع
.(١٨×١٢)×٢ الكتاب: حجم

.٥٧ الصفحات: عدد
منقولة نسخة عن الناسخ كتبها المالحظات:
بن الحســـين محّمد بن علّي بن عن خط الشـــيخ

مطبوع. غير الظاهر المصنف.
(١٠٩)

١٠/٣/٤٨
عربي) _ (فقه

الجمعة حكم صالة في الكتاب: رسالة اســـم
الغيبة. عصر في

أمان اهللا حسن بن اســـم المؤلف: الحائري
للســـيد  ١٣ معاصر ق آبـــادي العظيـــم الدهلـــوي

الرشتي. كاظم



ببلوغرافيا
للبريات... الباري هللا الحمد أوله:

ال يخفى. سبعة كما خمسًة أو آخره:
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
.١/١/٧/٣/٤٢٤ (٣١٥) الرقم:

تعليق. الخط: نوع
مزدوج. (١٨×١٢)×٢ الكتاب: حجم

.٨٧ الصفحات: عدد
١٥ ص ٦٩. ج الذريعـــة راجع المالحظـــات:

الظاهر غير مطبوع.
(١١٠)

١٠/٣/٤٩
عربي) _ (عقائد

بالبرهان الهجعة االيقاظ من الكتاب: اســـم
الرجعة. على

الحـــر بـــن الحســـن اســـم الكتـــاب: محّمـــد
العاملي.

من فهرسنا هذا. (٨٣) رقم ينظر
علّي صفـــر اســـم الناســـخ: شـــير محّمد بن

الجورقاني. الهمداني
١١٠٢هـ. األّول/ التأليف: السبت/ ربيع سنة
األّول/ ربيـــع  /٢ النســـخ: ومحـــل  تاريـــخ 

األشرف. النجف ١٣٥٩هـ/
مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم

النجف. / السالم عليه المؤمنين أمير
بال/٧/١/١٣/٣/٢٥. الرقم:

نسخ. الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم أبعاد

.٢٢ الصفحات: عدد

على األصلية النســـخة كتابـــة المالحظـــات:
تمت القايني هاشـــم محّمد بن كاظم يـــد محّمد
قبل من أخرى عتيقة نســـخة مع مقابلة النســـخة

الناسخ. نفس
(١١١)

١٠/٣/٥٠
عربي) _ (عقائد

والرجعة العصمة في اســـم الكتاب: رســـالة
السالم. عليه القائم وظهور

الدين زين بـــن أحمد الشـــيخ اســـم المؤلف:
األحسائي.

وجميل واآلالء النعم هللا جزيـــل أوله: الحمد
األفضال...

مستغفرًا. مصليًا حامدًا وتحيٍة آخره:
الهمداني. يوسف الناسخ: اسم

ربيع األّول. /٢١ ١٢٣١هـ/ التأليف: سنة
. ١٢٦٣هـ النسخ: تاريخ

مكتبة النسخة: ومدرك ومحلها المكتبة اسم
.F ١ _ ٢٦ الرقم: العامة. الحكيم اإلمام

ثلث. الخط: نوع
.A٤ الكتاب: حجم

.٢١١ الصفحات: عدد
(١١٢)

١٠/٢/١
_ العربية) (عقائد

أّن بيـــان في الثاقب النجـــم اســـم الكتـــاب:
عليه طالـــب بـــن أبـــي علـــّي المهـــدي مـــن أوالد

السالم.
مجهول. المؤلف: اسم



من فهرسنا هذا. (١٩) رقم ينظر
تركيا. مكتبات أحدى ومحلها: المكتبة اسم

نسخ. الخط: نوع
علـــى  ٢٦/٩/٣٠ ومـــا كتـــب رقـــم الفلـــم:

.٦٧٩ النسخة
سم. ١٤×٢٠ الكتاب: حجم أبعاد

.٧٨ الصفحات: عدد
الطباطبائي مكتبة العالمة النسخة: مدرك

.(٢٦/٩/٣٢)
المؤلـــف مجهـــول  الكتـــاب المالحظـــات:

والناسخ.
(١١٣)

١٠/٢/٢
_ العربية) (عقائد

الفتن. الكتاب: اسم
حماد بن نعيـــم عبد اهللا أبـــو اســـم المؤلف:

(٢٢٩هـ). ت المروزي
المبرك... ابن عمه حّدثنا وابن وأخاه أوله:

لُه اســـتغفرت لحســـها ثم صحفٍة آخـــره: في
الصحابة.

علـــّي محّمـــد بـــن  محّمـــد الناســـخ:  اســـم 
األنصاري.

. ٧٠٦هـ النسخ: ومحل تاريخ
المتحف البريطاني/ المكتبة ومحلها: اسم

لندن.
نسخ. الخط: نوع

سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم أبعاد
.٤٠٦ الصفحات: عدد

.٤٩/٩/٣٣ الفلم: رقم
مدركالنسخة:مكحتبةالعالمةالطباطبائي

.(٤٩/٩/٣٣)
 ٣ ص من: النســـخة هذه تبدأ المالحظـــات:
مطبوع الكتاب عشـــرة أجزاء. من الكتاب يتألف

ومحقق.
(١١٤)

١٠/٢/٣
_ العربية) (عقائد

والفتن. المالحم الكتاب: اسم
طـــاووس بـــن علـــّي اســـم المؤلـــف: الســـيد

٦٦٤هـ.
ومحافظين منـــاره، برفع أولـــه: وناهضيـــن

على...
عليه وآله. اهللا صلى آخره:

المؤلف. الناسخ: اسم
المحقـــق مكتبـــة ومحلهـــا:  المكتبـــة اســـم 

.٣٧/٧/٣١ الرقم: الطباطبائي/ قم/
نسخ. الخط: نوع

سم. ٣٠×٤٢ الكتاب: حجم أبعاد
.٢٥٣ الصفحات: عدد
.٣٧/٧/٣١ الفلم: رقم

الطباطبائي. مكتبة العالمة النسخة: مدرك
طبعات عـــدة مطبوع الكتـــاب المالحظـــات:
مدرك النســـخة أن النســـخة على ومحقـــق وكتب
السالم عليه األمر لصاحب المؤسسة العلمية من

.٥٢٢٨ الرقم/



المهدوي األدب

عشـر الثانـي للنظـر إمامنـا تجّلـى دٌر  بـَ
وجُهـُه عنـا  غـاَب إن 

 
المنتظـر اإلمـاُم  فهـو

*   *   *
المنى أَنـَت سـيدي ـنا يـا السَّ وّضـاءِ   كالبـدِر
ِعُزنـا يسـمو الَظَفـر مـن فيـك عنـواُن وَألنـتَ

 
*   *   *

أناشيد للصغار

األَغر اليوُم هو هذا

الظالمي حسن األستاذ: شعر

بطريقة ترديدها ومحاولة األنشودة أطفالهم لتحفيظ هذه بمساعدة األعزاء نوصي اآلباء
يختارها الطرفان





ْر مكفهـِ داٍج الليـُل
 

مسـتِمْر طـاٍغ  والكفـر
أِشـْر كـّذاٍب  كِل دنيا الَبَشـر مـن فـي سـاَد قْد

 *   *   *
رقابُنـا فدتـَك إظَهـْر

 
رجاؤنا فأنـت   واصـدْع

القنـا بَعّسـاِل  وارفـْع
 

مقتـدر جيـٍش   رايـاِت

*   *   *
البيـُت الحـراْم بـِه يـوٌم

 
والمقام بمجِدك  يسـمو

األنام فـي يدّوي والَحَضر صوٌت البـوادَي يدعو
 *   *   *

محمـِد حفيـُد سـؤدِد هـذا لمجـٍد يدعـو
 

المعتـدي كيـَد األغـر ويـردُّ اليـوُم هـَو هـذا
 



المهدي اإلمام حول إصدارات



التخصصية الدراســـات صدر عن مركـــز
التالية: الكتب Qالمهدي اإلمام في

شبهات  الرد على في (محكمات السنن ١ ـ
سؤاًال عشرين يتضمن كتاب وهو اليمن) أهل
محمد ســـماحة السيد إلى اليمن أهل بعث بها
حول شبهة على سؤال يحتوي وكل الحلو، علي
رد  تضمن الكتاب أيضًا اإلمام المهديQ وقد
السيد الحلوعليهاباسلوبهاألدبيالشّيقوعمقه

 ٨٤ الكتـــاب فـــي وقـــع الفكـــري والعقائـــدي،
في أنيقة وبطباعة الصغير القطع من صفحـــة

الزيتون. مطبعة
قارورة  ليست أول القائم (اإلساءة إلى ـ ٢
أحمد السيد لســـماحة اإلســـالم) كسرت في
العلميـــة، الحـــوزة فـــي االشـــكوري األســـتاذ
اإلمام حـــول منتقاة بحوثـــًا تضمـــن الكتـــاب
وغيبته وحياته والدته منها عن ،Qالمهـــدي

المركز إصدارات
التحرير هيأة

مجال  في واســـع حضوُر يكون له المهديQ في أن اإلمام في التخصصية دأب مركـــز الدراســـات
كتب ينشـــر من عما فضًال دراســـات من المركز يصـــدره خالل مـــا من وتنميتهـــا الثقافـــة المهدويـــة
يأخذ  اإلمام حول المركز إصدارات وتحليًال،وباب دراسة Qالمهدي اإلمام قضية تتبنى وموسوعات

خارجه. أو من المركز نفس من كان ما سواء الكتب هذه من يصدر ما إلى اإلشارة عاتقه على





إلـــى أدعيـــاء الكتـــاب الصغـــرى كمـــا تطـــرق
على والرد ومدعياتهـــم والمهدويـــة الســـفارة
رائع، فكري تلك المدعيات بأســـلوب علمـــي
الصغير  القطع من ٧٠ صفحة وقع الكتاب في

زيتون. جيدة في مطبعة وبطباعة
المدرجة  الكتـــب ٣ ـ أعـــاد المركـــز طبـــع
من نسخها لنفاد أدناه في ومؤلفوها عناوينها

وهي: عليها الطلب وكثرة األسواق
آية  المهديQ ـ ســـماحة والدة اإلمـــام ١ ـ

النجفي. بشير الشيخ اهللا
المهديQ ـ  اإلمـــام دولة ٢ ـ أضـــواء على

الموسوي ياسين السيد سماحة
الشـــيخ  ســـماحة ـ عالئم الظهور ٣ ـ فقـــه

السند محمد
لســـماحة الســـيد  ـ ٤ ـ عالمـــات الظهـــور

الحلو علي محمد
علي  الســـيد اإلمامQ ـ ســـماحة عمـــر ٥ ـ

السبزواري
الســـيد  ســـماحة ـ هدى رايـــة ٦ ـ اليمانـــي

الحلو علي محمد
في  المهدي ٤ـ  صـــدر عن قســـم الطفولـــة

المركز القصص اآلتية:
للكاتب  الحجر األســـود/ واضـــع ١ ـ قصـــة
حسنين السيد رسوم وتلوين النجفي سعد علي
الكعبة تهـــدم بحاالت القصـــة شـــبر، وتتعلق
زمن في مكانـــه إلى الحجر األســـود وإعـــادة
،Qواإلمـــام زين العابدين Nمحمد النبي
إلى حملوه أن بعـــد القرامطة وحينمـــا أعـــاده
ســـنة  في بالدهـــم وإعادة المهديQ للحجر
الزيارات، كامل في قولويه ابن برواية ٣٢٩هـ
يفهمه وسهل جميل أدبي بأســـلوب وقد جاءت

في وقعت وجذابة، جميلـــة صور الصغـــار مع
من القطع الوزيري. صفحة ١٦

وهي  خلـــف الســـحاب) ٢ـ  (قصـــة شـــمس
وتلوين رســـم النجفي ســـعد علي مـــن تأليـــف
عن تتكلم جواد شبر، والقصة حسنين السيد
من الفائدة حـــول وجدتها طفلة محـــاورة بين
هذا  عن المنتظرQ واإلجابـــة اإلمـــام غيبـــة
يفهمها وبلغة وواضحة بســـيطة إجابة السؤال
في وجـــودة األســـلوب فـــي رقة األطفـــال مـــع
 ١٦ في القصة الفكـــرة، تقع في وقوة الســـبك

ملونة. صفحة
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مركز الفائتة قام األشهر الثالثة فترة خالل
التخصصيـــة في اإلمـــام المهدي¨ الدراســـات

اآلتية: بالنشاطات
الثقافـــي الميداني، البرنامـــج أوًال: ضمـــن
اإلمام حول اآلتية الثقافية الندوات المركز أقام
المؤشـــرة واألماكن في المحافظات المهدي¨

أزاءها في أدناه:
الســـيد ياسين الموسوي ســـماحة وقد تفضل

المشار إليها: بالقاء المحاضرات
(ميسان) العمارة محافظة ـ ١

األماكن اآلتية: في وذلك
الوثبة) (مدرسة الشرطة مديرية ١ـ

ميسان) (جامعة التقني المعهد ٢ـ

(جامعة ميسان) كلية التربية ٣ـ

الشباب) (مركز صالح قلعة ٤ـ

(Qحسينية اإلمام الرضا) المجر الكبير منطقة ٥ـ
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(Q علي اإلمام الكبير (حسينية المجر منطقة ٦ـ

(ص)) المصطفى الكبير (مسجد المجر منطقة ٧ـ

منطقة العزير (جامع العزير الكبير) .٨

المحافظة) (مركز اإلسالمية الصادق ٩ ـ جامعة

(المثنى):  السماوة محافظة ٢ ـ
اآلتية: األماكن في وذلك

بن  موســـى اإلمام (جامع ١ ـ ناحيـــة الرميثـــة
.(Qجعفر

الناحية). (مركز الرميثة ـ ٢

الفني). (المعهد الرميثة ناحية ـ ٣
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حويجمة). بو (قرية آل حسينية الغدير ٤ ـ الوركاء

.Qعلي اإلمام جامع في خضير) (البو الظوالم ٥ ـ عشيرة

(Qالعباس الفضل أبو (حسينية السوير ٦ ـ قضاء

األعاجيب). (عشائر الهالل قضاء ـ ٧

اإلسالمية الحوزة العلمية  العلوم مدرســـة ٨ـ 
السماوة. في

الخضر. قضاء في المعلمات إعداد ٩ ـ معهد

قرية  الصدر باقر محمد الشـــهيد ١٠ ـ جامع
الظوالم. عواني/ البو

المراكز في ثقافية ندوات المركز أقام ثانيًا:
الباحثون حاضر فيها األســـاتذة اآلتية والمناطق
بقضية للتعريـــف أزاءهـــا المؤشـــرة أســـماؤهم

أبعادها: وشرح Qاإلمام المهدي
مركـــز تدريب شـــرطة النجف:  في ١ ـ نـــدوة

المحاضرين:
الموسوي. عالء سماحة السيد .١





الحلو. علي محمد السيد سماحة .٢

حسين الحكيم. محمد سماحة السيد .٣

المحاضر:  ـ مديرية مرور النجف في ندوة ٢ـ 
الموسوي. عالء السيد سماحة

ألســـاتذة ثقافية ندوات المركز عقـــد ثالثًا:
في المؤشـــرة الكليات في الكوفة جامعة وطالب
الحوزة العلمية في وأساتذة باحثين من قبل أدناه

اإلنتظار: ثقافة ونشر المهدوية القضية لشرح
كلية تربية البنات: ـ ١

الحكيم. حسين السيد سماحة المحاضر:

الفقه: كلية ـ ٢
الحكيم. حسين السيد سماحة المحاضر:

القانون: كلية ـ ٣
المحاضر: سماحة السيد ياسين الموسوي.

واإلقتصاد: اإلدارة كلية ـ ٤
المحاضر: سماحة السيد ياسين الموسوي.

اآلداب: كلية ـ ٥
الجواهري. سماحة الشيخ فرقد المحاضر:

اإلسالمية للكتب معارض المركز أقام رابعًا
في اإلنتظار وثقافة المهدوي بالشـــأن تعنى التي

اآلتية: األماكن
تحت  ـ البصرة مدينة فـــي ١ ـ معرض الكتاب
المرجعية. معتمد الربيعي سمير الشيخ إشراف

الخصيب:  أبي مدينة في الكتاب ٢ـ  معـــرض
ممثـــل حمـــزة بهـــاء الشـــيخ إشـــراف  تحـــت 

المرجعية.
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بغداد  ـ البياع مدينـــة في الكتاب ٣ ـ معـــرض
إشراف الشيخ ظافر معتمد المرجعية. تحت
طب الكوفة. كلية في معرض الكتاب ـ ٤

الحلـــة  مدينـــة فـــي الكتـــاب معـــرض  ـ   ٥
معتمد الموســـوي رســـول تحت إشـــراف الســـيد

المرجعية.
تحت  الكوفة: مدينـــة في ٦ ـ معـــرض الكتاب
السيد ـ مكتب األســـدي اشـــراف الشـــيخ باســـم

الخامنئي.
الحضـــرة  فـــي الدائـــم ٧ ـ معـــرض الكتـــاب

العباسية المطهرة.
مسجد السهلة  في الدائم معرض الكتاب ٨ ـ

المعظم.
ـ الكوفة  منطقة الكم فـــي الكتاب ٩ ـ معرض

البراقي. عمار السيد باشراف
التخصصية الدراســـات مركز قام خامســـًا:

التالية: بالنشاطات الكوت فرع
الموســـوي ياســـين الســـيد ١. زيارة ســـماحة
خمســـة هناك القى حيث الكـــوت إلـــى محافظة

اإلمام المهدي. حول محاضرات

العسكري الحســـن االمام ٢. بمناســـبة والدة
المدرسي النشاط على قاعة اقيم الســـالم عليه
معـــرض واســـط تربيـــة التابعـــة الـــى مديريـــة
االمام بقضيـــة والخاصة المدرســـية النشـــرات
الذي فرجه الشـــريف اهللا تعالى عجـــل المهدي
في اإلمام التخصصية الدراســـات مركز به قـــام
الســـيد افتتح المعرض الكوت حيث فرع المهدي
من كبير عـــدد واســـط مـــع تربية معـــاون مديـــر
الى باالضافة التربويين والمشـــرفين االســـاتذة
التربوي االعالم ومدير المدرسي النشاط مدير
الطلبـــة وبعـــض المعـــرض مـــع عـــدد مـــن زوار
المركز خصص وقـــد المعرض في المشـــاركين
االولى  الفائـــزة ١٠٠٠٠٠ دينـــار للنشـــرة مبلـــغ
تم  حيث ٥٠٠٠٠ لتســـع نشـــرات اخـــرى ومبلغ





باالضافة المعرض قبل زوار من النشرات تقييم
لهذا شـــكلت لجنة قبل من اللوحـــات الـــى تقييم

. متتالية ايام المعرض ثالثة واستمر الغرض

التحضيرية اللجنة لدعوة استجابة سادسًا:
اإلمـــام المهدي حول العالمي الفكـــري للمؤتمـــر
التخصصية الدراســـات مركـــز الـــذي دعا إليـــه
المرجع  إشـــراف في اإلمـــام المهـــديQ تحت
من قدم السيستاني الحسيني علي السيد األعلى
العلمية وأســـاتذة الحوزة أســـاتذة من الباحثين
تناولت المحاور بحوثـــًا والمعتمدين الجامعـــات
ثاني لحد ووصلت المؤتمـــر دعوة ضمن المعلنـــة
التالية البحـــوث منهـــا اخترنا طبـــع العدد وقـــد

وصوها: عن للتنويه
للمؤتمر المقدمة البحوث

الجيزاني الحسيني السيد إبراهيم .١
الكالمية المناظرة شبهات

العارضي إحسان األستاذ .٢
األرض في اإلنسان المهدي وخالفة اإلمام

السيد أحمد االشكوري .٣
اإلمام حول المعرفية المنظومــــة في الضبابيــــة

المهدي
الكاظمي كاظم خضير أحمد األستاذ .٤

إلى المبعوثتين الرسالتين من المستفيد األدب
المفيد الشيخ

الساعدي فاضل الرحيم عبد أحمد األستاذ .٥
العالمي واإلعالم Qاإلمام المهدي

علي الخز عزيز أحمد األستاذ .٦
والتحصين بين التحريف المهدي عقيدة

كريم إبراهيم إسراء .٧
اإلنتظار مفهوم

سامي إيناس األستاذ .٨
اللطف قاعدة المهدي/ دراسة في اإلمام

البلداوي باسم األستاذ .٩
التصور المعاصر في اإلمامة المهدوية
الظالمي حسن عبد األمير األستاذ .١٠

Qالمهدي اإلمام سالح في أفكار
فياض فؤاد محمد حسن السيد .١١

والمهدوية االستعمار بين العولمة
علي شير حسين د. .١٢

ومصادر روايــــات فــــي المهدي حقيقــــة اإلمــــام
العامة

الحلو عباس محمد حيدر السيد .١٣
Qالمهدي اإلمام في بحوث

حيار كاظم زكية .١٤
اإللهي العدل ودولة المهدي اإلمام

سحر جبار يعقوب .١٥
والتجلي الدور والحسين/ المهدي

سحر جبار يعقوب .١٦
والهــــدف الخصائــــص والمســــيح/  المهــــدي 
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المشترك
لفتة جودة سهام .١٧

في القرآن اإلمام المهدي
األسدي محمد صادق عبد االستاذ .١٨

المعظم السهلة مسجد في حوار
القبانجي الدين صدر السيد .١٩

Qالمهدي اإلمام معالم دولة
الموسوي نعمة طاهر األستاذ .٢٠
المهدوية الثقافة في االعالم دور

العبادي الحسين عبد األستاذ .٢١
تربوي روائي بحث حكيمة/ السيدة

الحب أبو عدي جواد األستاذ .٢٢
اإلنتظار أيام

الصدر الحسيني علي السيد .٢٣
Qالمهدي اإلمام في بحوث

خليف جميل األستاذعماد .٢٤
المهدوية والعالمية العولمة

حمودي عدنان غسان األستاذ .٢٥
الذاتية الصفــــات المهــــدي/ أصحــــاب اإلمــــام

والفكرية
محمد حسين فاطمة .٢٦

عالمات الظهور
السادة مجتبى األستاذ .٢٧

التوقيت عن النهي لماذا
القائيني مجتبى الشيخ .٢٨

Qالمهدي اإلمام غيبة ومضات عن
العبادي فهد مشكل محسن األستاذ .٢٩

Qاإلمام المهدي ظهور عند البصرة
السند محمد الشيخ .٣٠

أهــــل مدرســــة فــــي الدينــــي النظــــام  معالــــم 
Kالبيت

الحلو علي محمد السيد .٣١
اإلمام فــــي حركــــة العنــــف فقــــه الحــــوار ونبــــذ

Qالمهدي
العلي محسن مدينة .٣٢

واإلعجاز الظهور بين العقل عالمات
الطائي خليل إسماعيل نادية .٣٣

الظهور عصر في السماوية األديان ورقة
نادية خضير عباس الخزرجي .٣٤

الظهور/ أسبابه وشرائطه
دالل طه أياد والء ٣٥. األستاذ

المهدوية الحركة مفاهيم في الرجعة ملحق
العاملي يوسف األستاذ .٣٦

التاريخية بالحقيقة الحقيقة الوجوديــــة إلتقــــاء
الموعود شخص اإلمام في

السيد ياسين الموسوي .٣٧
الظهور عالمات روايات دراسة إلى مدخل

الدين محيي نزيه الشيخ .٣٨
الديانات السابقة في المهدي باإلمام البشارة

العلي الواحد عبد الشيخ .٣٩
الغيبة اسباب

الشيخ حميد الوائلي .٤٠
داود اإلمام المهدي بشريعة حكم اشكالية

الهندي الموسوي الدين عالء السيد .٤١
زمن الظهور في الخطاب المهدوي

الشيخ احمد الساعدي .٤٢
تحليلية الظهور دراسة عالمات

مفصل عددها القادم بشكل في Qاإلمام المهدي حول العلمي األول فعاليات المؤتمر المجلة وستنشر
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