








ترشـــيد الخطاب هل هو حالـــة واقعية تتطلبها مرحلة ثقافتنـــا المعاصرة؟. أم هي 
حالة إلقاء تبعات التعثر في التلقي الصحيح والتعاطي الناضج مع هذه الثقافة؟ وبعبارة 
أخـــرى نجـــد أن <الصيحـــات> اإلصالحية في مســـألة التثقيف المهدوي تنقســـم بيـــن اإلفراط 
 Qوالتفريـــط، فالبعض يوعـــز أن ما يحدث من ردود أفعال غير منضبطـــة حيال قضية اإلمام
هي بسبب حاالت التداول للقضية المهدوية في المحافل العامة والخاصة مما يأخذ بهذه القضية 

إلى متاهات الطيش عند البعض، واســـتغالل العاطفة عنـــد اآلخرين، مما يعكس تداعيات غير 
محمـــودة على الواقع العملي، بل وحتى النظري كذلك، وبين من يجد أن القضية المهدوية مهملة 

بل وحتى مهمشة وال يتعاطى معها إال على أساس ثانوي دون أن يولى لها أهمية تتناسب وشأنها.
ويبـــدو أن المنحـــى الثاني هو األوفق مع حقيقـــة التعاطي الثقافي الذي أهمل فـــي واقعه القضية 
المهدوية حتى آلت إلى ثقافة مهمشـــة ال تجد لها مكانًا في بحوثنا العلمية أو منتدياتنا الثقافية، وال 
ننكـــر هنا ما يقدمه مركز الدراســـات التخصصيـــة في اإلمام المهديQ من أهميـــة يوليها في هذا 
الشأن بين نشره للكتب والدوريات أو إقامة الندوات والمحاضرات، إال أن ذلك ال يعني أننا تكاملنا 

في الخطاب المهدوي بقدر ما هي إحدى الحاالت الممكنة التي تقدم في هذه المسيرة الثقافية.
إننا نناشد جميع المحافل الثقافية والتوجهات اإلصالحية وكل ما من شأنه أن يقدم الخطاب 

الديني على أنه هو الخطاب الناضج من فضائيات إعالمية أو صحف يومية أو دوريات علمية، 
ومـــا إلـــى ذلك من آليات خطابية تشـــارك فـــي تقديم الرؤيـــة الناضجة والرشـــيدة للثقافة 

المهدوية، وبهذا سنضمن مجتمعًا ناضجًا يتعاطى مع رؤية طموحة تتناسب وحجم هذه 
القضيـــة المهدويـــة، فإنها األمانة الملقاة على عاتق الجميـــع، فهل أّدينا األمانة حّق 

أدائها؟ أم أننا نخشى أن نكون محاسبين في تفريطنا وتجاهلنا؟.              أدائها؟ أم أننا نخشى أن نكون محاسبين في تفريطنا وتجاهلنا؟.              

حالة إلقاء تبعات التعثر في التلقي الصحيح والتعاطي الناضج مع هذه الثقافة؟ وبعبارة 
ت



من أوراق المرجعية

٦

ال شـــك أن الدعاوى المهدوية التي 
ظهرت مؤخرًا في العراق باطلة وهزيلة 
ومخجلة في بلد كالعراق وضالة ومضلة والمّدعون 
لها كّذابون دجالون، يجب على المؤمنين تكذيبهم 
ومســـيئون  واالجتنـــاب عنهـــم ألنهـــم منحرفـــون 
للمذهب وهدفهم اســـتغالل البســـطاء من الناس 
بالمـــال وإبعادهم عن الطريـــق القويم وزرع الفتنة 

وإيجاد البلبلة في البلد.
وليعلـــم النـــاس أن ظهـــور اإلمـــامQ بيد اهللا 
تعالـــى فـــال أحد يعلـــم بوقـــت ظهـــوره إال اهللا عز 
وجـــل، وكل مـــن يحدد وقـــت ظهوره فهـــو كذاب، 
كما ورد عنهQ في أجوبته عن أســـئلة إســـحاق بن 
يعقوب ((... وأمـــا ظهور الفرج فانه إلى اهللا تعالى 
ذكره وكذب الوقاتون...))، وكذلك من يدعي انه 
رســـول مـــن قبلهQ أو أنـــه يلتقي بـــه، فهو كذاب 
ودجال، وقد ورد في روايات األئمةK أن كل من 

يدعي رؤية إمام العصر فعلى الناس أن يكذبوه وال 
يصدقونه فما ظنك بدعوى الرسالة عنه.

وأمـــا إذا ظهـــرQ فظهوره يكـــون أكبر حدث 
يقع على الكـــرة األرضية لتهتز بكافـــة أرجائها، 
وليســـتيقظ العالم بأسره ويسمع صوت دعوته إلى 
 Nاإليمان باهللا وحده ال شريك له ورسالة رسوله
وواليـــة علـــي بـــن أبـــي طالـــب وأوالده الطاهرين 
K، وفي نفس الوقت يأتـــيQ بمعجزات تبهر 
العالـــم ككل، وتفـــوق كافـــة التقنيـــات المتطورة 
فـــي المجـــاالت المختلفـــة الموجودة فـــي العصر 
والمثقفـــون  العلمـــاء  يؤمـــن  ولهـــذا  الحاضـــر، 
والمفكرون بهQ ويصدقون بأن ما أتى بهQ من 
المعاجز خارج عن قدرة البشـــر وبذلك يســـيطر 
علـــى العالـــم ككل ويحكم البـــالد بكافـــة قاراتها 
على أســـاس الحاكمية هللا وحده ال شريك له وهي 

حكومة العدل اإللهي.
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وأمـــا ما يظهـــر بين آونة وأخـــرى من الدعاوى 
المهدويـــة المختلفة فإنها دعـــاوى باطلة ومنحرفة 
وهزيلة أســـاءت إلمام العصـــرQ ومكانته العالية 

الشريفة ومقامه العظيم.
وغيـــر خفـــي أن لألوضاع التي تمـــر على البلد 
دورًا أساســـيًا في ظهـــور هذه الدعـــاوى الخطيرة 

والفتن، وهي كالتالي:-
١- البطالة وفقدان فرص العمل في البلد.

٢- انعدام الوعي والثقافة الدينية بين الناس 
في هذه المسألة وال سيما بين الشباب.

٣- يأس النـــاس من الحكومة ومجلس النواب 
من جهة عـــدم االهتمام الجـــاد بالخدمات األولية 
الحياتية لهم كالكهرباء والســـكن والمياه الصالحة 

للشـــرب وغيرها في طول هذه الفترة الزمنية وهي 
خمس ســـنوات تقريبًا، حيث ان بإمكان الحكومة 
في هـــذه الفترة الطويلة أن تقوم بإنشـــاء محطات 
كهربائية في المحافظات اآلمنة ومجمعات سكنية 
فيها للفقراء والمحرومين وبيعها عليهم باألقساط 
طويلة األمـــد كما هو المتعارف فـــي جميع البلدان 
الناميـــة، وهـــذا من أحـــد العوامـــل إليجاد فرص 
العمـــل للعاطلين، ومن الواضح أن لـــه دورًا كبيرًا 
فـــي اســـتقرار البلـــد وأمنـــه وحســـن ظن الشـــعب 
بالحكومـــة، ألن هـــذه الخدمات تخفـــف من آالم 

الشعب وتزودهم بالثقة.
٤- عـــدم صرامـــة الحكومـــة مـــع اإلرهابيين 
والقتلـــة والمشـــاغبين والمنحرفين فـــي البلد، إذ 
علـــى الحكومة أن تدفن أيـــة فتنة تظهر في مكانها 

قبل انتشارها.
٥- اختـــالف الكتل السياســـية واألحزاب على 
المصالح الذاتية واألغراض الحزبية الضيقة بدون 

األخذ بنظر االعتبار مصالح البلد والشعب ككل.
٦- الفساد اإلداري والمالي من جهة واختالف 
الرواتب العشوائية من جهة أخرى، ولكل من هذه 
العوامل دور كبير في ظهور هذه الدعاوى المنحرفة 

والمضلة والهزيلة والمخجلة من هنا وهناك.
وفي الختـــام نســـأل اهللا تعالى أن يعـــم الخير 
يحفـــظ  وأن  الحبيـــب  عراقنـــا  أرجـــاء  والســـالم 
المؤمنيـــن من كيد األعداء الظالمين، إنه ســـميع 

مجيب.
مكتب سماحة آية اهللا العظمى
الشيخ محمد إسحاق الفياض

                                    النجف األشرف
                          ١٦/محرم الحرام/١٤٢٩هـ
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الشيخ محمد إسحاق الفياض
                                    النجف األشرف
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اقتضت الحكمـــة اإللهية البارعة 
 Qأن يكون وقت ظهور اإلمام المهدي

مخفّيًا عند الناس كخفاء ليلة القدر.
ولم يوّقتـــه نفس أهل البيـــتK، بل منعوا 

عن التوقيت.. 
ولذلك ورد في حديث منذر الجواز عن اإلمام 
الصادقQ أّنه قال: <كذب الموّقتون، ما وّقتنا 

فيما مضى، وال نوّقت فيما يستقبل>.(١)
 Qولعّل من ِحكم ومصالح خفاء وقت ظهوره

ما يلي:
األول: إدراك فضيلـــة انتظـــار الفرج، الذي 
هـــو من أفضل األعمال وأهّم الخصال. إذ لو كان 
وقـــت ظهـــوره المبارك موّقتـــًا محـــّددًا معلومًا، 

لـــكان االنتظار مبـــّدًال إلى اليأس فـــي الماليين 
من المؤمنين الماضيـــن والحاضرين، مّمن لم 

يكونوا قريبي العصر من وقت الظهور.
فلم تحصل لهـــم حالة االنتظار، ولم يفوزوا 
بفضيلتـــه التـــي نّصـــت وحّثـــت عليـــه األحاديث 

المتظافرة مثل:
 Q١ ـ حديث أبي بصيـــر عن اإلمام الصادق
أنـــه قال ذات يـــوم: <أال أخبركم بما ال يقبل اهللا 
عـــز وجل مـــن العباد عمـــًال إّال به؟ فقلـــت: بلى. 
فقـــال: شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا، وأن محمـــدًا 
أمـــر اهللا،  بمـــا  عبـــده (ورســـوله)، واالقـــرار 
والواليـــة لنا (يعني األئمة خاصة)، والبراءة من 
أعدائنـــا والتســـليم لهم، والـــورع، واالجتهاد، 

السيد علي السيد محمد الحسيني الصدر
باحث وأستاذ في الحوزة العلمية ـ قم المقدسة ـ

ا

* مـــن البحوث المشـــاركة في المؤتمر العلمـــي األول الذي أقامه مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف األشرف في ٢٠٠٧/٧/٢٢م.

*Q
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.Qللقائم واالنتظار والطمأنينة،
شاء. إذا بها اهللا يجيئ دولة إن لنا ثم قال:

أصحاب القائم من يكون أن سّره قال: من ثم
وهو األخالق، ومحاسن بالورع وليعمل فلينتظر
من بعده، كان له القائم وقام منتظـــر. فان مات

أدركه. مثل أجر من األجر
العصابة أّيتها لكم هنيئًا وانتظـــروا، فجّدوا

المرحومة>.(٢)
 Qالرضا اإلمام عـــن البزنطي، ٢ ـ حديث

قال: أنه
أمـــا الفـــرج. وانتظـــار <مـــا أحســـن الصبـــر
إِنِّـــي cَواْرَتِقُبـــوا عـــز وجـــل: اهللا ســـمعت قـــول

ِمَن َمَعُكْم إِنِّـــي َرِقيـــٌبd،(٣) cَفاْنَتِظـــُروا َمَعُكـــْم
اْلُمْنَتِظِريَنd(٤)؟

فإّنـــه إّنما يجـــيء الفرج فعليكـــم بالصبـــر،
أصبر قبلكم مـــن الذين فقد كان على اليـــأس،

منكم>.(٥)
فيه: جاء الشريف االربعمائة حديث ـ ٣

وال الفرج <انتظروا :Qأميـــر المؤمنين قال
اهللا إلى األعمال اهللا، فإّن أحّب روح من تيأسوا

الفرج>. انتظار وجل عز
من أيســـر الجبال وقـــالQ: <مزاولـــة قلـــع
واصبروا. باهللا واســـتعينوا ملك مؤّجل، مزاولة
عباده والعاقبة من من يشاء يورثها هللا األرض إّن

 Qالمهدي ظهور اإلمام وقت يكون أن البارعة اإللهية الحكمة اقتضت
القدر. عند الناس كخفاء ليلة مخفّيًا

 Nرسول اهللا جعلها التي الدينية من األسس اإللهي الفرج انتظار إن
ُأمته. أعمال أفضل



دراسات
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فتندموا، بلوغه قبـــل األمر ال تعاجلوا للمتقيـــن.
قلوبكم>. فتقسوا األمد عليكم يطولّن وال

في غـــدًا معنـــا وقـــالQ: <اآلخـــذ بأمرنـــا
كالمتشـــّحط ألمرنا القدس، والمنتظر حظيرة

سبيل اهللا>.(٦) بدمه في
األحاديث خالل هـــذه من ونعرف فنالحـــظ
األســـس من أن انتظـــار الفرج اإللهي الشـــريفة
أعمال  اهللاN أفضل رســـول جعلها التي الدينية

ُأمته.
لم بدئـــه، حينما منـــذ االســـالم إذ بـــه فاز
أبو  ســـيدنا عمهQ وناصراه وابن Nهو اال يكن

خديجة. والسيدة طالب،
أوصيائه وجهود جهاد ببركة اإلسالم دام وبه

وعترته.
والكون كلـــه على الدين اإلســـالم وبـــه يظهر

وصاحبه. ُمصلحه بظهور جميعه
والَعدد الُعـــّدة هي الحقيقي الفـــرج فانتظار
والكـــوارث الصدمـــات قبـــال فـــي والحفـــاظ، 
يطفئوا األعداء أن بها يريد التي والمخططات،
َكِرَه َوَلْو ُنـــوَرُه ُيتِـــمَّ َأْن اهللاَُّ ِإالَّ cَوَيْأَبـــى اهللا: نـــور

.dاْلكاِفُروَن
وعدم الفـــرج انتظار أن يكـــون لذلـــك يحـــق
العقيـــدة لبقـــاء األصيـــل األصـــل هـــو  اليـــأس 
ظهور فـــي المتجســـدة االســـالمية الخالصـــة،

ودولته الحّقة. Qاإلمام المهدي
وإصالح  الشـــريف، لمقدمه الثانـــي: التهيؤ

االنتظار هـــذا فان المبـــارك، النفـــس لقدومـــه
الصالح والوازع األكيد يســـنح الفرصة المناسبة
بل وقابلية الشـــخص، النفس، وتزكية الروح،

والكمال. الفضل درجات تحصيل
بهـــا فيمـــن اّتصـــف كمـــا نالحـــظ ونلمســـه
فائق حـــازوا الذين مـــن المؤمنيـــن المنتظريـــن
ُكّبار من المكرمـــات، رائق ونالـــوا الكرامـــات،

والصالحين. العلماء
الخلق. حكمة االمتحان واختبار الثالث:

اإللهيـــة، اتمامًا الحكمة تقتضيـــه فـــان مّما
ليّتضح الناس اختبـــار للمحجة، للحجة وكشـــفًا
اإلمـــام لظهـــور وتســـليمهم تصديقهـــم مـــدى 
يعلموا  ولم وقتـــه، يعرفوا لم المهديQ الـــذي

زمانه.
لم أمر علـــى وصبرهم وكيـــف يكون ثباتهـــم
بذلك، فُيمتحنـــون تحّققه، وقـــت على يّطلعـــوا

هنالك. الحّجة عليهم وتتم
َأْن ُيْتَرُكوا َأْن النَّـــاُس cَأَحِســـَب قال تعالـــى:
َوَلَقـــْد َفَتنَّا الَِّذيَن * ُيْفَتُنوَن ال َوُهْم آَمنَّـــا َيُقوُلوا
َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ الَِّذيـــَن اهللاَُّ َفَلَيْعَلَمنَّ َقْبلِِهْم ِمـــْن

(٧).dاْلكاِذِبيَن
ُيهان. أو المرء ُيكرم االمتحان وعند

الرجال. وحقائق الحال يتبّين وباالمتحان
زمان خفـــاء إذن تقتضي البالغـــة فالحكمـــة
رعاية  توقيتـــه، الحجةQ وعدم اإلمـــام ظهـــور

التامة. والدواعي العامة، المصالح لهذه

 Qالحجة اإلمام ظهور زمان خفاء تقتضي إذن البالغة الحكمة
التامة والدواعي لهذه المصالح العامة، رعاية توقيته، وعدم



١١

الوقت ُجعل للظهـــور عالئمه نفـــس لكـــن في

المؤمنين وتبشر تحّققه، بشـــارة عن ُتعلن التي
وآيات النور شـــآبيب علينا وتفيض تبّلجه، بأوان

السرور.
ال ثالثة، أقسام إلى هذه العالئم قّسمت وقد
بعضها ألن ظهوره، جميعها عالئم أن ُيعّد ينبغي

بعضها. حدث بل غيبته، زمان في تحدث
ظهوره.. قبل يحدث وبعضها اآلخر

للظهور قريبة عالمـــًة يكون اآلخر والبعـــض
المبارك بالبيان التالي:

في تحدث التي األول: العالئم العامة القسم
.Qالمهدي اإلمام غيبة زمان

قبل تحـــدث التي العالئـــم القســـم الثانـــي:
كثيرة. غير بسنوات Qالمهدي اإلمام ظهور

الظهور، من القريبة العالئم الثالث: القسم
قبلها. أو سنتها في

المحتومة نوعين: على هذا الثالث والقســـم
المحتومة. وغير

باختصار: األقسام هذه إلى ونشير
العامة العالئم األول: القسم

متكاثرة، وحـــوادث كثيـــرة وهـــي عالمـــات
الظهـــور، مثل قبل الكبـــرى تحـــدث في الغيبـــة
روايات في ونحوه، وقد جـــاءت خروج الدجـــال

مثل: عديدة
أميـــر ١ ـ حديـــث النـــزال بـــن ســـبرة، عـــن
علي أميـــر المؤمنين َخَطبنا المؤمنيـــنQ: قال
وأثنى  عز وجـــل اهللا طالـــبQ فحمـــد بـــن أبي

ســـلوني ثم قال: وآله، على محمد عليه وصلّـــى

إليه ـ فقام ثالثـــًا ـ تفقدوني قبل أن أيها النـــاس
المؤمنين، أمير يا فقال: صوحـــان بن صعصعة

الدجال؟ يخرج متى
ذلك، عالمـــة فقـــالQ: احفـــظ، فإّن ...
وأضاعـــوا األمانة، الصالة، النـــاس إذا أمات
وأخـــذوا الرِّبـــا، وأكلـــوا الكـــذب، واســـتحّلوا 
بالّدنيا، وباعوا الدين وشّيدوا البنيان، الرُّشا،
وقطعوا النساء، وشاوروا الســـفهاء، واستعملوا
بالدِّماء. واستخّفوا األهواء، األرحام، واّتبعوا

وكانت فخرًا، والظلم ضعفـــًا، الحلم وكان
خونة، والعرفاء ظلمة، والوزراء فجرة، األمراء
الّزور، واستعلن شهادة وظهرت والقّراء فسقة،
والطغيان، واإلثـــم البهتـــان، الفجـــور، وقـــول
المســـاجد، وزخرفـــت المصاحـــف، وحليـــت 
وازدحمت المنارات، وُاكرمت األشرار، وطّولت
العهود، ونقضت القلوب، واختلفت الصفوف،
أزواجهّن النســـاء واقتـــرب الموعـــود، وشـــارك
أصوات الدنيا، وعلت علـــى حرصًا فـــي الّتجارة
القـــوم زعيـــم وكان منهـــم، الفّســـاق واســـتمع
شـــّره، وُصدِّق الفاجر مخافة واتُّقـــي أرذلهم،

الكاذب، وائُتمن الخائن.
آخر  ولعن القيـــان(٨) والمعـــازف، واتُّخـــذت
السروج، الفروج ذوات وركب أّولها، األمة هذه
بالنســـاء، والرجـــال بالرجـــال وتشـــّبه النســـاء
وشـــهد يستشـــهد، أن غير وشـــهد الشـــاهد من
وُتفّقه لغير عرفه، حقٍّ بغير لذمام قضاء اآلخر

األذى على ما يرى من وصبر أمرنا تعلم أّن من انتظر أال
زمرتنا في غدًا هو والخوف،
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ولبسوا اآلخرة، على الدنيا عمل الدين، وآثروا
أنتن وقلوبهم الذِّئاب، قلـــوب على الضأن جلود

الصبر...>.(٩) من وأمرُّ الجيف من
في  <يظهـــر الشـــريف: ـ الحديـــث العلـــوي ٢
األزمنة شـــّر ـ وهو الســـاعة واقتراب آخر الزمان
مـــن متبرجـــات، عاريـــات كاشـــفات نســـوٌة  ـ 
الفتن، ل)، داخالت فـــي خ الديـــن (خارجـــات
اللذات، إلى الشـــهوات، مسرعات إلى مائالت
(داخالت جهّنـــم في للمحرمـــات، مســـتحّالت

خالدات>.(١٠) خل)
المفّصل، الشـــريف الصادقي ٣ ـ الحديـــث

فيه: جاء
ما على وصبر أمرنا انتظر مـــن أّن تعلم <أال
زمرتنا. في غـــدًا هو والخوف، األذى يرى مـــن
ورأيت قد مـــات وذهب أهله، حقَّ ال رأيت فإذا
القرآن قد خلق، ورأيت البالد، شمل قد الجور
األهواء، على وُوّجه فيـــه، ليس ما فيه وُاحـــدث

االناء. ينكفئ كما انكفا قد الدين ورأيت
أهل على قـــد اســـتعلوا الباطل ورأيـــت أهـــل
ويعّذر ينهى عنه ال ظاهـــرًا الشـــّر الحق، ورأيت
ظهـــر، واكتفى قـــد الفســـق أصحابـــه، ورأيت
ورأيـــت بالنســـاء، والنســـاء الرجـــال بالرجـــال
الفاســـق قوله، ورأيت يقبـــل ال صامتًا المؤمـــن
الصغير ورأيت وفريته، كذبه عليه يردُّ وال يكذب
تقّطعت، قد األرحام ورأيت بالكبير، يســـتحقر
منه وال يردُّ يضحـــك يمتدح بالفســـق من ورأيت

قوله. عليه
ورأيت المرأة، تعطى ما يعطي ورأيت الغالم
كثر، قد الثناء ورأيت النساء، يتزّوجن النســـاء
فال اهللا غير طاعة في المال الرجل ينفق ورأيت

يتعّوذ الناظر ورأيت يديه، علـــى يؤخذ وال ينهى
ورأيت االجتهاد، من فيه المؤمن يرى باهللا مّما

له مانع. وليس جاره الجار يؤذي
المؤمن، في فرحًا لما يـــرى الكافر ورأيـــت
ورأيت الفســـاد، من في األرض يرى لما مرحـــًا
يخاف ال من عليها ويجتمع عالنية الخمور تشرب
بالمعروف ذليًال، ورأيت اآلمـــر وجل، اهللا عـــز
محمودًا، قويًا اهللا يحبُّ ال فيما الفاســـق ورأيت
من ويحتقر يحقَّـــرون اآليـــات ورأيـــت أصحـــاب
وســـبيل منقطعًا الخير ســـبيل يحّبهـــم، ورأيـــت
ويؤمر ُعّطل قد اهللا بيت مســـلوكًا، ورأيت الشر

ال يفعله. ما يقول الرجل ورأيت بتركه،
والنســـاء للرجال يتســـّمنون ورأيـــت الرجال
دبره ومعيشة من معيشته الرجل للنساء، ورأيت
يّتخـــذن النســـاء المـــرأة مـــن فرجهـــا، ورأيـــت

يّتخذها الرجال. المجالس كما
قد ظهر، العبـــاس ولد فـــي ورأيـــت التأنيث
تمتشـــط كما وامتشـــطوا وأظهـــروا الخضـــاب،
على األموال المـــرأة لزوجها، وأعطوا الرجـــال
عليه وتغايـــر الرجـــل فروجهـــم، وتنوفـــس فـــي
من المؤمن أعـــّز المال صاحب وكان الرجـــال،
به تمتدح الزنا ال يعّير، وكان ظاهرًا الربا وكان

النساء.
نـــكاح علـــى ورأيـــت المـــرأة تصانـــع زوجهـــا
من وخيـــر بيت الرجـــال، ورأيـــت أكثر النـــاس
المؤمن ورأيت على فســـقهّن، يســـاعد النســـاء
البـــدع والزنا ورأيت ذليـــًال، محزونـــًا محتقـــرًا
الّزور، بشـــاهد يعتّدون الناس ورأيت قد ظهر،
يحّرم، الحـــالل ورأيت يحّلل، ورأيـــت الحـــرام
وأحكامه، الكتاب وُعّطل بالرأي، الدين ورأيت
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اهللا. على من الجرأة به ال يستخفي الليل ورأيت
بقلبه، إّال ينكر أن يستطيع ال ورأيت المؤمن
عز اهللا سخط في ينفق المال من العظيم ورأيت

وجل.
ويباعدون الكفـــر أهل ورأيت الـــوالة يقّربون
الحكم، يرتشـــون في الوالة ورأيت الخير، أهل

زاد. لمن قبالة الوالية ورأيت
بهّن، ويكتفي ينكحن األرحـــام ذوات ورأيت
الظّنة، وعلى) (التهمة على يقتل الرجـــل ورأيت
نفسه وماله، له فيبذل الذكر الرجل ويتغاير على
ورأيت إتيان النســـاء، يعّير على ورأيـــت الرجـــل
من الفجور، يعلم امرأته كســـب من يأكل الرجل
زوجها تقهر ورأيت المـــرأة عليـــه، ذلـــك ويقيم

زوجها. على وتنفق يشتهي ال وتعمل ما
وجاريتـــه، امرأتـــه يكـــري ورأيـــت الرجـــل
ورأيت والشـــراب، الطعام من بالدنّي ويرضـــى
ورأيت على الزور، كثيرة وجل باهللا عز االيمـــان
ظاهرًا تبـــاع الشـــراب ورأيت ظهر، القمـــار قد
النســـاء يبذلن أنفسهّن ورأيت مانع، ليس عليه
يمرُّ بها ظهرت المالهي قد ورأيت الكفر، ألهل
منعها، على أحد يجترئ وال أحدًا أحد يمنعها ال

ُسلطانه. يخاف الذي يستذّله الشريف ورأيت
يمتدح مـــن الوالة من النـــاس ورأيـــت أقرب
وال يزوَّر يحّبنا مـــن ورأيت البيت، أهل بشـــتمنا
يتنافس القول من الـــزور ورأيت يقبل شـــهادته،

فيه.
استماعه، قد ثقل على الناس القرآن ورأيت
الجار ورأيت الباطل، استماع الناس على وخّف
قد لسانه، ورأيت الحدود الجار خوفًا من يكرم
ورأيت المســـاجد فيها باألهواء، عّطلت وُعمـــل
الناس عند الناس أصـــدق قـــد زخرفت، ورأيت

قد الشّر ورأيت الكذب، المفتري
ورأيت بالنميمـــة، ظهر والســـعي
الغيبة ورأيـــت فشـــا، البغـــي قـــد
بعضهم الناس بها ويبّشر ُتســـتملح

بعضًا.
والجهاد لغير الحج ورأيت طلب
للكافر ُيذّل الســـلطان ورأيت اهللا،
ُاديل قد الخراب ورأيـــت والمؤمن،
معيشته الرجل ورأيت العمران، من
والميزان، ورأيت بخس المكيال من

بها. يستخفُّ سفك الدماء
ورأيـــت الرجـــل يطلب الرئاســـة
بخبث نفسه ويشّهر الّدنيا، لعرض
األمور، إليه وتســـند ليّتقي اللســـان
قد اســـتخّف بها، ورأيـــت الصـــالة
الكثير عنـــده المـــال ورأيـــت الرجل
الميت ملكـــه، ورأيت منذ لـــم يزّكه
أكفانه، وتباع ويؤذى قبره من ينشر

كثر. قد الهرج ورأيت
نشـــوان يمســـي ورأيـــت الرجـــل
(يقول) يهتّم بما ســـكران ال ويصبح
تنكح، البهائم ورأيت فيه، الناس
بعضهـــا تفـــرس البهائـــم ورأيـــت 
إلى يخرج ورأيت الرجـــل بعضـــًا،
شـــيء مصـــّاله ويرجـــع وليس عليه
الناس قلـــوب ورأيـــت من ثيابـــه،
وثقل أعينهم، وجمدت قد قســـت
قد الســـحت ورأيت الّذكر عليهم،
المصلي ورأيت فيه، يتنافس ظهر
ورأيت الناس، ليـــراه يصّلي إّنمـــا
يطلب الدين لغيـــر الفقيـــه يتفّقـــه
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والرئاسة. الدنيا
غلـــب، ورأيت طالب ورأيـــت الناس مـــع من
يمدح الحـــرام وطالـــب ويعّيـــر، الحـــالل ُيـــذمُّ
يحبُّ بما ال فيهما يعمل الحرمين ويعّظم، ورأيت
بينهم وبين يحـــول وال مانـــع، اهللا، ال يمنعهـــم
في ظاهرة أحد، ورأيت المعازف القبيح العمـــل

الحرمين.
ويأمر مـــن الحق بشـــيء يتكّلم ورأيت الرجل
من عن المنكـــر، فيقوم إليه وينهي بالمعـــروف
موضوع، عنك هـــذا فيقول: نفســـه ينصحه في
يقتدون بعض، ينظر بعضهم إلى الناس ورأيت
وطريقه الخيـــر مســـلك ورأيت بأهـــل الشـــرور،
به (ء) يهزَّ الميت ورأيـــت يســـلكه أحد، ال خاليًا

أحد. له يفزع فال
البدعـــة مـــن فيـــه يحـــدث ورأيـــت كّل عـــام
والمجالس الخلق كان، ورأيت مّما أكثر والشـــّر
يعطى المحتاج ورأيـــت إّال األغنياء، ال يتابعـــون
اهللا، وجـــه لغير ويرحـــم بـــه، علـــى الضحـــك
يفزع لهـــا أحد، ال الســـماء فـــي ورأيـــت اآليـــات
(أي البهائم تسافد كما يتسافدون الناس ورأيت
الناس، من تخوُّفًا منكرًا أحد ينكر عالنية)، ال
اهللا، طاعة غير ينفق الكثيـــر في الرجل ورأيت

اهللا. طاعة في اليسير ويمنع
وغلبن الملك، على غلبن قد النســـاء ورأيت
هوى، مالهـــّن فيـــه إّال يؤتـــى علـــى كّل أمـــر، ال
على ويدعو أبيه، على يفتري الرجل ابن ورأيـــت
مّر إذا الرجل ورأيت بموتهما، والديه، ويفـــرح
فجور من العظيم، الذنب فيه يكسب ولم يوم به
أو حـــرام غشـــيان أو ميزان أو أو بخـــس مكيـــال
اليوم ذلك أّن يحسب حزينًا كئيبًا مسكر، شرب

عمره. من وضيعة عليه
ورأيت الطعـــام، يحتكـــر ورأيـــت الســـلطان
بها ويتقامر الّزور في تقســـم القربى ذوي أموال
بها يتداوى الخمور، ورأيت الخمر بها ويشـــرب
الناس بها، ورأيت للمريض ويستشفى وتوصف
عن والنهي بالمعروف األمر ترك قد اســـتووا في
المنافقين رياح ورأيت به، التدّين وترك المنكر
تحرك. ال الحق أهل ورياح دائمة، وأهل النفاق
باألجـــر، والصـــالة باألجـــر ورأيـــت األذان
اهللا، يخاف ال مّمن محتشـــيًة المســـاجد ورأيت
الحق، أهل لحـــوم وأكل للغيبة فيهـــا مجتمعـــون
ورأيـــت المســـكر،  شـــراب فيهـــا ويتواصفـــون 
يشان وال يعقل، ال الســـكران يصّلي بالناس فهو
ال واّتقي وخيف وترك ُاكرم بالســـكر، وإذا سكر

بسكره. يعاقب ويعذَّر
يحـــدَّث اليتامـــى أمـــوال أكل مـــن  ورأيـــت 
ما بخالف يقضـــون القضاة ورأيـــت بصالحه،
للطمع، الخونة الوالة يأتمنون ورأيت اهللا، أمر
الفســـوق ألهل الوالة وضعته الميراث قد ورأيـــت
وما ويخّلونهم منهم يأخذون اهللا، على والجرأة
وال عليها بالتقوى، يؤمر ورأيت المنابر يشتهون

يأمر. بما القائل يعمل
ورأيت بأوقاتها، قد استخفَّ الصالة ورأيت
اهللا وتعطى وجه بها يـــراد بالشـــفاعة ال الصدقة
بطونهم هّمهـــم الناس ورأيـــت لطلب النـــاس،
نكحوا، وبمـــا أكلوا يبالـــون بمـــا وفروجهـــم، ال
أعالم الحق ورأيت عليهم، مقبلة الدنيا ورأيـــت

درست. قد
وجل اهللا عز مـــن واطلب حـــذر، فكـــن على
عز اهللا في ســـخط النـــاس أّن النجـــاة، واعلـــم
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فكن مترّقبًا! بهم يـــراد ألمر يمهلهم وإّنما وجـــل
هم خالف ما فـــي عز وجل اهللا واجتهد ليـــراك

عليه.
عّجلت فيهم، وكنـــت العذاب بهم فإن نـــزل
وكنـــت قد ابتلـــوا ُأّخـــرت وإن اهللا، إلـــى رحمـــة
عز اهللا علـــى الجرأة هم فيه مـــن خرجـــت مّمـــا

وجل.
المحسنين، وأّن أجر يضيع اهللا ال أّن واعلم

المحسنين>.(١١) من قريٌب اهللا رحمة
القريبة العالئم الثاني: القسم

تحدث قريبًا من أيضـــًا كثيرة عالمات وهي
التي جمعها ذكرتها األحاديث الشـــريفة الظهور
عالمات  ذكـــر باب المفيـــدH في شـــيخ الشـــيعة
العالمات  تلك Hولّخص Qالمهدي اإلمام قيام

منها: وعّد الباب، أول في
شـــهر مـــن النصـــف فـــي (ُكُســـوُف الشـــمِس
خالف على آخره في القمر وخســـوف رمضان،
بالمغرب، وخسف بالبيداء، وخسف العادات،
مـــن عند وخســـف بالمشـــرق، وركود الشـــمس
وطلوعها العصـــر، أوقـــات أوســـط الـــزوال إلى
في زكية بظهر الكوفة وقتـــل نفس من المغرب،
بين هاشمي رجل وذبح الصالحين، من سبعين
الكوفة، مســـجد حائط وهدم والمقام، الركن

خراسان. قبل من سود رايات وإقبال
الشـــامات، وتملكه بمصر وظهور المغربـــي
الرملة، الروم ونـــزول الترك الجزيرة، ونـــزول

ينعطف القمر ثم يضـــيء بالمشـــرق وطلوع نجم
وحمـــرة تظهر في حتـــى يـــكاد يلتقـــي طرفـــاه،
بالمشرق تظهر ونار آفاقها، في وتنشر الســـماء
سبعة أيام، أو أيام ثالثة الجو في وتبقى طويًال
عن البالد وخروجها وتمّلكها أعّنتها العرب وخلُع

العجم. سلطان
الشـــام، وخراب أميرهم، مصر أهل وقتل
قيس رايات ودخول فيه، رايات ثالث واختالف
خراســـان، إلى كندة ورايات مصر إلى والعـــرب
بفناء تربـــط حتى الغـــرب وورود خيـــل مـــن قبل
المشـــرق مـــن ســـود رايـــات الحيـــرة، واقبـــال

نحوها.
أزقة المـــاء يدخل الفـــرات حتـــى وَبثْـــٌق فـــي
النبوة، يّدعي كّلهم كّذابًا ستين وخروج الكوفة،
كّلهم يدعي طالب آل أبي من عشـــر اثني وخروج
من القدر رجل عظيم لنفســـه، وإحراق اإلمامة
وعقُد َجُلوالَء وخانقين، بين العباس بني شـــيعة
وارتفاع السالم، بمدينة الكرخ يلي مّما الجسر
حتى وزلزلة النهـــار، أول فـــي ريح ســـوداء بهـــا

ينخسف كثير منها.
وموت وبغـــداد، العراق أهـــل وخوف يشـــمل
واألنفـــس األمـــوال مـــن ونقـــص فيـــه،  ذريـــع 
أوانه غير وفي يظهر في أوانه وجراد والثمرات،
لما وقلـــة ريع والغّالت، الـــزرع على حتى يأتـــي
العجم، من صنفين الناس، واختـــالف يزرعه
العبيد وخروج فيما بينهم، كثيرة دماء وســـفك

والسفياني، اليماني، محتومات: خمس عالمات القائم قيام قبل

بالبيداء والخسف الزكية، النفس وقتل والصيحة
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وقتلهم مواليهم. طاعات ساداتهم عن
يصيروا حتى البـــدع أهل من لقوم) (ومســـٌخ
بـــالد علـــى العبيـــد  وغلبـــة وخنازيـــر، قـــردًة 
أهل يسمعه من الســـماء حتى ونداء الســـادات،
يظهران وصدٌر ووجٌه بلغتهم، لغة أهل كل األرض
من ينشـــرون وأموات الشـــمس، عين للناس في
فيها فيتعارفون الدنيـــا إلى يرجعوا حتى القبـــور
مطرًة بأربع وعشرين ذلك ثم يختم ويتزاورون،
وتعرف موتهـــا، األرض بعـــد بـــه يتصـــل فتحيا
عن معتقدي عاهة كل ذلـــك ويزول بعد بركاتهـــا

.Qالمهدي شيعة من الحق
فيتوّجهون بمكة، ظهوره ذلك عند فيعرفون

األخبار.(١٢) بذلك جاءت كما لنصرته نحوه
خطبـــة فـــي تالحظهـــا وتفصيـــل العالمـــات
(١٣).Qالمؤمنين أمير موالنا عن المروية البيان
المقترنة العالئم الثالث: القسم
الظهور عالمات خاصة قريبة جدًا من وهـــي
السنة أو ســـنة الظهور نفس في تحدث المبارك؛

عليه. السابقة
نوعين: على تقدم كما وهي

محتومة. عالئم
محتومة. غير وعالئم

بالبيان التالي:
المحتومة العالئم أما

:Qاإلمام الصادق حديث في ما فهي
عالمات محتومات: خمس القائم قيام <قبل
النفس وقتل والصيحـــة والســـفياني، اليماني،

بالبيداء>.(١٤) والخسف الزكية،
الحتمية العالئم بيان من شـــيء إلى فلنشـــر

المبارك: للظهور الخمس

السماوية الصيحة ـ ١
بـــه ينـــادي وهـــي النـــداء الســـماوي الـــذي
الثالـــث  ليلـــة جبرئيـــلQ فـــي ليلـــة الجمعـــة،

رمضان المبارك: شهر والعشرين من
هذا أقـــول: إّن مـــا اســـمعوا اهللا! <يـــا عبـــاد
فأجيبوه>، مكة أرض من خارج محمد آل مهدي

البيان.(١٥) خطبة في كما
وأوضح العالمات على اآليات أبرز من وهـــذا

الشريف. ظهوره
يسمعه جميع ومسموع، مفهوم ويكون بصوت
حديث في كما بلســـانهم؛ أهل العالـــم، كّل قوم

(١٦).Qالصادق اإلمام زرارة عن
الســـماء آخر: ينـــادي مناٍد من وفـــي حديث
والمغرب المشرق بين ما فيسمع القائم، باســـم
إّال قعد، وال قائـــم قام، وال يبقـــى راقد إّال فال
الصوت، وهو ذلك من رجليه على قام إّال قاعـــد

(١٧).Qاألمين الروح جبرئيل صوت
بشـــرى وســـرور أعظم الصيحة وتكـــون هذه
خدرها، في العـــذراء حتى تســـمعه للمؤمنين،
الخـــروج لنصرة فتحـــّرض أباهـــا وأخاها علـــى

.Qاإلمام المهدي
وإنـــذار للظالمين تهديد أكبر فـــي حين هـــي
والخوف، الفـــزع يأخذهم والمتكبريـــن، حيث
(١٨).Qاإلمام الباقر حديث من يستفاد قد كما

السفياني خروج ـ ٢
النســـب، أموّي للدماء، ســـّفاك وهـــو رجل
بن عثمان حقـــود علـــى أهل البيـــتK، اســـمه

سفيان. أبي ولد من عنبسة
بوجهه ضخـــم الهامة، الوجه، وهو وحـــش
بالشام، اليابس الوادي من يخرج الجدري، أثر
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(١٩).Qالمؤمنين أمير حديث في كما
ذريع عظيم وقتـــل وبـــالٌء ولـــه محنة كبـــرى
يكون الذي وجيشـــه هو للحرمات، يفعلها وهتك
كما المدينة، والى العراق إلى ويبعثه الشام في

البيان.(٢٠) خطبة من يستفاد
حمراء، رجـــب، ورايته في خروجه ويكـــون
العراق إلى البحار.(٢١)أما جيشـــه حديث في كما
وأما جيشه كثير، إفساد بعد الشـــام إلى فيرجع
يأتي كما في البيداء، فُيخسف بهم المدينة إلى

الثالثة. العالمة في
المبيـــن، الخســـران  هـــو  أمـــره ونهايـــة 
اإلمام بيانـــه فـــي كتـــاب كمـــا تالحـــظ مفصـــل

وحاصله: (٢٢)Qالمهدي
المهـــديQ بعـــد الكوفة إلى  توجـــه اإلمـــام
وجيشه وأصحابه السفياني على وقضاؤه الشـــام
شّره. من العباد اهللا ويريح الشام، الراجع إلى

البيداء خسف ـ ٣
فيها، شـــيء ال التي البيداء اســـم للمفـــازة
على والمدينة، مكة بين خاصة أرض اسم وهي
مكة،  نحو الحليفة ذي من ـ ١٨٦٠ مترًا أي ـ ميٍل

أي االهالك. من اإلبادة مأخوذة وكأنها
وعلل فيها، الصـــالة عن ُنهي الحديث وفـــي
في كما عليهـــا، المغضوب بأنهـــا مـــن األماكـــن

البحرين.(٢٣) مجمع
األرض هذه انخساف الحتمية العالمات ومن
السفياني لهم، فان وابتالعها السفياني بجيش

فيبغي ـ عرفـــت كما ـ المدينة إلـــى يبعث جيشـــه
والفساد. الظلم فيها

إلى  المدينة المهديQ مـــن ويخـــرج االمام
قائد فيبلغ عمـــران، بن موســـى مكة على ُســـنة
خرج  المهديQ قد الســـفياني ان اإلمام جيش
الكعبة. ليهدم أثره على جيشه فيبعث مكة، إلى
األرض، فتبيدهم البيـــداء، الجيش وينزل

(٢٤).Qالباقر االمام حديث اليه يشير كما
أحدهما رجـــالن، هذا الخســـف وينجو من
واآلخر الظالمين، بهالك المهدي يبشر اإلمام
حديث في كما جيشـــه، بهالك ينذر الســـفياني

فيه: جاء حيث المفضل
وجهـــه إلى  القائـــمQ رجل علـــى ثـــم يقبـــل
فيقول: يديه صدره ويقف بيـــن إلـــى قفـــاه وقفاه
المالئكة ملـــك من أمرني بشـــير، أنا يا ســـيدي
السفياني جيش بك، وأبشـــرك بهالك أن ألحق

بالبيداء.
قّصتـــك وقّصة  القائـــمQ بيِّـــن فيقـــول لـــه

أخيك.
السفياني جيش في وأخي كنُت الرجل: فيقول
وتركناها إلى الزوراء دمشـــق من الدنيا وخّربنا

المدينة... وخّربنا الكوفة وخّربنا جّماء
رجل ألف ثالثمائة وعددنـــا وخرجنا منها،
في صرنا فلما أهلـــه، البيت وقتل إخراب نريـــد
بيداء يا صائح: بنا فصاح فيها، عّرسنا البيداء

الظالمين. القوم أبيدي

والى إلى الحق العالئم المحتومة خروج اليماني الذي يدعو من

األحاديث به المستقيم، كما صّرحت الطريق
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الجيـــش، كل وابتلعـــت  األرض  فانفجـــرت
فما عقال ناقة األرض وجـــه على بقي فـــواهللا ما

سواه غيري وغير أخي.
فصارت قد ضـــرب وجوهنا بملك نحن فاذا
نذير! يا ألخـــي: ويلك فقال ترى كما ورائنا إلـــى
بدمشـــق فأنذره الســـفياني الملعون امـــض إلـــى
اهللا  وعرفه أن Qمحمد آل مـــن المهدي بظهور

بالبيداء. جيشه أهلك قد
بمكة بالمهـــدي إلحق يا بشـــير، وقال لـــي:
يـــده فإنه على وتب وبشـــره بهالك الظالميـــن،

توبتك. يقبل
ســـويًا  فيرده وجهه على القائمQ يده فيمـــر

معه>.(٢٥) ويكون ويبايعه كان، كما
خروج اليماني ـ ٤

الذي اليماني خـــروج المحتومة مـــن العالئم
المســـتقيم، كما الطريق والى الحـــق يدعـــو إلى

مثل: األحاديث به صّرحت
الرايات في <وليس :Qالباقر اإلمام حديث
هدى، ألنه رايـــة هي أهدى مـــن راية اليماني،
اليماني حرم خـــرج فإذا صاحبكم، يدعو إلـــى
خرج وإذا مسلم. كل (الناس و) على بيع السالح
وال هدى، رايته راية فـــإن إليه فانهض اليمانـــي
من فهو فمـــن فعل عليه، أن يلتوي يحلُّ لمســـلم
طريق والـــى الحق إلـــى يدعو ألنـــه أهـــل النار،

مستقيم>.(٢٦)
أن األخبـــار الشـــريفة بعـــض واســـتفيد مـــن

اليمن.(٢٧) صنعاء من خروجه
ذرية من انـــه في بعـــض األحاديث كمـــا جاء

(٢٨).Qالشهيد زيد
قتل النفس الزكية ـ ٥

محمد محمدK، اســـمه آل من وهو غالم
الركن بيـــن يقتل الزكيـــة، النفس بـــن الحســـن
حديث من يســـتفاد كما ذنب، أّي بدون والمقام

(٢٩).Qاإلمام الباقر
ـ قبل  مكة المهديQ إلى أهل يرســـله اإلمام
لمظلومية واستنصارًا للحجة إتمامًا ـ إليها وصوله
اإلمام حديث من يســـتفاد البيتK، كما أهـــل

جاء فيه: Qالباقر
أهل  إن قـــوم يا القائـــمQ ألصحابه <يقـــول
ألحتج إليهم مرســـل ولكني يريدوننـــي، مكـــة ال

عليهم. يحتج أن لمثلي ينبغي بما عليهم
إلى امض فيقول له أصحابه رجًال من فيدعو
إليكم فالن يا أهل مكة! أنا رسول فقل: مكة أهل
ومعدن الرحمة، إنا أهل بيـــت لكـــم: وهـــو يقول
وساللة محمد ذرية ونحن والخالفة، الرســـالة
وابتز ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وإنا قد النبيين،
فنحن هذا، إلى يومنا قبض نبينا منذ حقنا منا

فانصرونا. نستنصركم
أتوا الـــكالم، الفتـــى بهذا هـــذا فـــإذا تكّلم
النفس وهي والمقام، الركـــن بين فذبحوه اليـــه

الزكية.
أال ألصحابـــه: قـــال اإلمام ذلـــك فـــإذا بلـــغ

ركعات، أربـــع إبراهيم مقـــام عنـــد فيه فيصلـــي يأتـــي المســـجد الحرام
ويذكر عليه وُيثنـــي اهللا يحمـــد ثم األســـود، الحجر إلى ويســـند ظهـــره
الناس أحد مـــن به لم يتكّلـــم بـــكالم ويتكّلم النبـــيN ويصلـــي عليـــه
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فال يدعونه يريدوننا، مكـــة ال أهل أّن أخبرتكم
في ثالثمائة طوى عقبة فيهبط مـــن يخرج حتى
يأتي حتى ـ عـــدة أهل بـــدر ـ وثالثـــة عشـــر رجًال
إبراهيم عند مقام فيه الحرام فيصلي المسجد
األسود، الحجر ويسند ظهره إلى ركعات، أربع
 Nالنبـــي ويذكـــر عليـــه وُيثنـــي ثـــم يحمـــد اهللا
من أحد يتكّلم به لم بـــكالم ويتكّلم ويصلي عليه

الناس...>.(٣٠)
الظهور عالمات مـــن الخمس العالئم وهذه
الظهور ســـنة في ـ تكون تقـــدم كما ـ المحّتمـــات

القيام.(٣١) بعده ويكون
المحتومة العالئم غير أّما

منها: عديدة عالمات فهي
الهاشمي. الحسني السيد راية خروج ـ ١

:Qالباقر اإلمام حديث إليه يشير
اليمنى بكّفه هاشم، بني من شـــاب <يخرج
يديه بين من خراسان برايات سود ويأتي خال،
الســـفياني أصحاب يقاتـــل شـــعيب بن صالـــح،

فيهزموهم>.(٣٢)
ورد فيها: التي البيان خطبة وكذلك حديث

المهـــديQ) رجـــل اإلمـــام (أي  <فيلحقـــه
فارس، ألف عشـــر اثنا في الحســـن، من أوالد
األمر بهذا منـــك أحق أنا ابن العم، يـــا ويقول:

من الحسين. أكبر وهو الحسن من ولد ألني
المهدي. أنا إني المهدي: فيقول

أو أو معجـــزة آيـــة فيقـــول لـــه: هـــل عنـــدك
عالمة؟

فيؤمي في الهـــواء إلى طير فينظر المهـــدي
تعالى اهللا بقدرة فينطق كفه، في فيســـقط إليه
في يابسًا قضيبًا يغرس ثم باإلمامة. له ويشـــهد
ماء، فيخضر ويورق، فيها األرض ليس من بقعة

الصخر، األرض مـــن فـــي كان ويأخـــذ جلمـــودًا
مثل الشمع. ويعجنه فيفركه بيده

وتســـّلم فيســـّلم لك. األمر فيقول الحســـني:
جنوده>.(٣٣)

حديث المفّضل: وفي
نحو الذي الصبيح الفتى الحسني يخرج <ثم
أحمد! آل فصيـــح: يا له يصيح بصوت الديلـــم،

الضريح. حول الملهوف والمنادي من أجيبوا
وأي كنـــوز بالطالقـــان؛ اهللا فتجيبـــه كنـــوز
هي رجال بل ذهـــب، وال كنوز. ليســـت من فضة
بأيديهم الشـــهب البراذين على الحديد، كزبـــر
الظلمة حتى يرد الكوفة الحراب، ولم يزل يقتل

معقال. له فيجعلها األرض، صفا أكثر وقد
 Qالمهـــدي خبـــر فيتصـــل بـــه وبأصحابـــه
قد هذا الذي اهللا، من رســـول ابن يا ويقولـــون:

بساحتنا؟ نزل
هو ننظر من حتـــى إليه بنا فيقـــول: اخرجوا
وإنه المهـــدي، أنه واهللا يعلـــم ومـــا يريـــد؟ وهو
أصحابه ليعرف إال األمر بذلك يـــرد ولم ليعرفه

هو. من
إن كنـــت مهدي فيقـــول: فيخـــرج الحســـني
 Nرســـول اهللا جـــدك هـــراوة آل محمـــد فأيـــن
وعمامته الفاضـــل، ودرعه وبردته، وخاتمـــه،
العضباء، وناقته اليربوع، وفرســـه الســـحاب،
ونجيبـــه اليعفـــور، وحمـــاره وبغلتـــه الدُّلـــُدل،

المؤمنينQ؟ ومصحف أمير البراق،
ثم يأخذ الهراوة فيغرسها له ذلك، فيخرج
أن إّال ذلك يرد ولـــم الصلد وتورق، فـــي الحجر

يبايعوه. حتى Qالمهدي أصحابه فضل يري
ابن يا يدك اهللا أكبر! مـــّد الحســـني: فيقول

نبايعك. حتى اهللا رسول
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العسكر الذي فيبايعه ويبايعه سائر فيمّد يده
المصاحف إّال أربعين ألفًا، أصحاب الحسني مع
إال هذا ما يقولون: فإنهم بالزيديـــة، المعروفون

عظيم؟ سحر
فيقبل المهديQ على  العســـكران، فيختلط
ثالثة ويدعوهم فيعظهـــم المنحرفـــة، الطائفـــة
فيأمر طغيانًا وكفـــرًا، إّال يـــزدادون أيـــام، فـــال

جميعًا>.(٣٤) فيقتلون بقتلهم
وكســـوف  بقين، لخمـــٍس ٢ـ  خســـوف القمـــر

رمضان. من شهر مضين لخمس عشرة الشمس
الفلكي، للنظام خارقـــة كونية ظاهرة وهـــذه

:Qالباقر اإلمام حديث اليها يشير
خســـوف (اثنان) بين يدي هذا األمر: <آيتان
لم (و) وكســـوف الشمس عشـــرة، القمر لخمس
وعند  يكـــن ذلك منذ هبط آدمQ إلـــى األرض،

المنجمين>.(٣٥) حساب يسقط ذلك
وعشرة  اآلخرة، جمادي في األمطار كثرة ـ ٣

أيام من رجب.
<إذا :Qالصادق اإلمام حديث ويشـــير إليها
وعشـــرة اآلخرة جمادى النـــاس آن قيامـــه مطـــر
الخالئق مثله>.(٣٦) تر لم مطرًا رجب، من األيام
بن جبير سعيد حديث أيضًا إليه يشـــير ولعله

(٣٧).Hالمفيد الشيخ نقله الذي
بذهاب  األحمـــر والموت األبيـــض ٤ ـ المـــوت

العالم. أهل ثلثي
:Qالصادق اإلمام حديث ويشير إليها

عبد أبا سمعت قال: خالد بن ١ ـ عن ســـليمان

يقول: Qاهللا
وموت موت أحمـــر موتتـــان: <قـــّدام القائـــم
الموت خمسة. كل ســـبعة من حتى يذهب أبيض،
الطاعون>.(٣٨) األبيض والموت السيف، األحمر

قاال: مســـلم، ومحمد بن بصير ٢ ـ عن أبـــي
يقول: Qاهللا عبد أبا سمعنا

الناس. ثلثا يذهب حتى األمر هذا يكون <ال
يبقى؟ فما الناس ثلثا ذهب إذا له: فقيل

الثلـــث تكونـــوا أن ترضـــون أمـــا   :Qفقـــال
الباقي>.(٣٩)

وردت التي األخرى العالئم من ذلك إلى غير
عالئم بـــاب في تالحظها كثيـــرة، فـــي أحاديث

من الغيبتين. الظهور
ألبي قلت قال: بصيـــر أبي حديث في ما مثـــل
اْلِخْزِي cَعذاَب عز وجل: اهللا اهللاQ: قـــول عبد
خزي  عـــذاب الدُّْنيـــاd،(٤٠) مـــا هـــو ِفـــي اْلَحيـــاِة

الدنيا؟
أن من ـ بصير أبا يا ـ أخزى خزي فقال: <وأيُّ
وســـط إخوانه وعلى وحجاله بيته في الرَّجل يكون
وصرخوا، عليـــه الجيوب أهلـــه عيالـــه، إذ شـــّق
فالن فيقـــال: ُمســـخ هـــذا؟ مـــا فيقـــول النـــاس:
بعده؟  القائـــمQ أو قبل قيـــام الســـاعة. فقلـــت:

قبله>.(٤١) بل ال، قال:
يكون من ذكر مـــا ومن المناســـب في المقام
المفضل  ظهـــورهQ فـــي روايـــة عنـــد الحـــوادث

بيانها. ويأتي المفصلة، البيانية
تلك ظهـــور هـــذه مالمـــح خاصة مـــن عالئم

كل سبعة من يذهب أبيض، حتى وموت أحمر موتتان: موت قّدام القائم
الطاعون األبيض والموت السيف، األحمر خمسة. الموت
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اإللهي النـــور ذلـــك وبـــزوغ الشـــمس المشـــرقة،
وجه جمال عن الغيبة وانقشـــاع ســـحاب األبلج،
ويمأل  ليقوم المهـــديQ أرواحنا فـــداه، اإلمام

والعدل. بالقسط األرض

الهوامش
.٢٦٢ ص الطوسي، للشيخ الغيبة (١)

،١١ باب ،٢٠٠ ص النعماني، للشـــيخ (٢) الغيبة
ح١٦.

.٦٣ اآلية هود، سورة (٣)
.٧١ االعراف: (٤)

٦٥٤، ب٥٥، ح٥. ص الدين، كمال (٥)
١٢٢، ح٧. ص ،٥٢ ج البحار، (٦)

.٣ العنكبوت: (٧)
اإلماء المغّنيات. قينة، جمع القيان: (٨)
٤٧، ح١. ب ،٥٣٥ ص الدين، كمال (٩)

.٤٢٦ ص األثر، (١٠) منتخب
البحار، ٣٦ ـ ٤٢؛ ص الكافي، ج٨، (١١)  روضـــة

.١٤٧ حديث ،٢٥ باب ،٢٥٦ ص ،٥٢ ج
ص الدين، كمال ٣٦٨؛ ص االرشاد، ج٢، (١٢)

.١٦ حديث ،٣٢ باب ،٣٣٠
.١٧٨ ص الناصب، ج٢، (١٣) الزام

.٧ حديث ،٥٧ باب ،٦٥٠ ص الدين: كمال (١٤)
.٢٠٠ ص الناصب، ج٢، (١٥) الزام

حديث٨. ،٥٧ باب ،٦٥٠ ص الدين: كمال (١٦)
.٢٩٠ ص ،٥٢ ج البحار: (١٧)

،١٤ باب ،٢٥٤ ص النعماني: للشـــيخ (١٨) الغيبة
.١٣ حديث

حديث ،٥٧ ٦٥١، بـــاب ص الديـــن: (١٩) كمـــال
.١٨٨

.١٨٨ ص الناصب: ج٢، (٢٠) الزام

١٣١ وص  حديث ،٢٤٨ ص ،٥٣ ج (٢١) البحـــار،
.١٦٧ حديث ،٢٧٣
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دراسات

٢٢

قـــد يتوهم البعـــض أن الســـفارة 
والنيابـــة الخاصـــة هي مجـــرد تمثيل 
وتنويـــب عـــن اإلمـــامQ فينقل الســـفير عنه ما 
يســـمعه من حديث سماعًا حســـيًا وينقل األسئلة 
واألجوبـــة الخطيـــة مـــن وإلى اإلمـــامQ وهكذا 

المعنى والتصور.
وليـــس كذلـــك فـــإّن حقيقـــة الســـفارة ليس 
ارتباطًا حسيًا وإنما السفارة في الروايات ذكرت 
باصطـــالح ومفهوم خـــاص وهي النقل بتوســـط 
عالم الملكوت فهي ارتباط ملكوتي روحي غيبي.

وقد ورد في الروايات أن الرســـولN ســـفير 
الزيـــارات أن  بعـــض  فـــي  اهللا تعالـــى, ونقـــرأ 
اإلمامQ سفير اهللا تعالى مثًال ماورد في زيارة 
ليلـــة ويوم المبعث ألمير المؤمنينQ ( الســـالم 
عليـــك يا خاصـــة اهللا وخالصتـــه و... وعيبة علم 
اهللا وخازن وســـفير اهللا في خلقه...)(١) فالرسول 

عندمـــا ينقل عـــن اهللا تعالى لم يكـــن ينقل نقًال 
حسيًا عنه تعالى وإنما بتوسط الملكوت, فعندما 
يقـــول الرســـولN قـــال جبرائيـــلQ عـــن اهللا 
تعالى فليس هو عن ســـماع بدني وإنما عن طريق 
الوحـــي بارتبـــاط روحي ملكوتي غيبـــي, وهكذا 
نقـــل االئمةK عندما يقال إنهمK محدثون، 
وتقـــول قـــال الصـــادقQ عـــن أبيـــه الباقر عن 
السجاد عن ســـيد الشـــهداء عن أمير المؤمنين 
عن النبي عن جبرائيل عن اهللا, أو قال الرسول 
عـــن اهللا في حديث قدســـي, فليس المراد بهذه 
العنعنـــة أن أحدهم ينقل عن اآلخر حســـًا وإنما 
باالرتبـــاط الملكوتي, فإّن االئمـــةK يحدثون 
 Nعن الرســـول عـــن اهللا ولو بعد وفاة الرســـول
ألن ارتباطهم الملكوتي الروحي الغيبي برســـول 
اهللا لم ينقطع بوفاتهN, فمثًال ســـيد الشهداء 
اإلمام الحســـينQ عند اعتـــراض عبد اهللا بن 

:ÎÕÁÕs
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سماحة الشيخ محمد السند

والنيابـــة الخاصـــة هي مجـــرد تمثيل  ق

دراساتدراسات

:ÎÕÁÕs
Ôì_Äÿ^=Ôf_Î·ÿ^Ë=Óá_Õåÿ^
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محمـــد  أو  عبـــاس 
بـــن الحنفية أو عبد 
اهللا بـــن جعفـــر في 
ومســـيره  خروجـــه 
فأجابهـــم  للعـــراق 
سالم اهللا عليه بأّن 
رســـول اهللاN قال 
لي اخرج يا حســـين 
ان  شـــاء  اهللا  فـــإّن 
قتيـــًال(٢)  يـــراك 
عندمـــا  وهكـــذا 
اعترض عليه اخراج 
والعيال معه  النساء 
في مسيره وخروجه 
فإّنه سالم اهللا عليه 
رســـول  (ان  قـــال: 
أن  أخبرني   Nاهللا
اهللا شـــاء أن يراُهنَّ 
ذلك  فإّن  سبايا)(٣) 
من ســـيد الشـــهداء 
ليس إال أن ارتباطه 
غيـــر  اهللا  برســـول 
منقطـــع بـــل ُمفعـــل 
الملكوت  طريق  عن 
واالرتبـــاط الروحي 
الغيبـــي, كمـــا أنـــه 
عليـــه  اهللا  ســـالم 
بذلك  عندما أجاب 
لـــم يعتـــرض عليـــه 
ابن عبـــاس وال ابن 
جعفر وال محمد بن 



دراسات

٢٤

آية أهل من الحســـين أن يعلمون ألنهم الحنفيـــة
اهللا به إذ احتج المباهلة آيـــة أهل ومن التطهيـــر
والقرآن وجعله مطهرًا ويعلم الكتاب كله وجل عز
علم يعلمون هذه األمة المطهرين من شـــهد بأن
والكتاب إال المطهـــرون يمّســـه ال الكتـــاب الـــذي
رطٍب شـــيء مـــن فيه كل مكنـــون المبيـــن كتـــاب
ِإالَّ ياِبٍس cَوال َرْطٍب َوال تعالى: قال اهللا ويابس,

.(٤)dُمبيٍن ِكتاٍب في
يذكـــر  عندمـــا  Qالرضـــا اإلمـــام وهكـــذا
التي  العظيمة القصيدة الحميري(٥) هذه قصيدة
أهل  شيعة يأمر الرضاQ أن Nاهللا رســـول أمر
حفظها لمن يضمن الرســـول وأن بحفظها البيت
نقلها فهـــذه الرواية اهللا، على الجنـــة وتداولهـــا
الحميري  أن الرسولN مع عن Qالرضا اإلمام
أو الكاظم في زمن اإلمـــام أّلـــف هذه القصيـــدة
لإلمام األمـــر أن الواضـــح الصـــادقQ، ومـــن
الرضـــاQ فكيف  اإلمـــام الرضـــاQ في زمـــن
االرتباط ألن ذلـــك إال فليس االمر, هذا حصـــل
لم  ُمفّعل األئمةK والرســـولN ارتبـــاٌط بيـــن
إلى الســـابقين االئمة أو الرســـول ينقطع بانتقال
اهللا ســـفراء فهم اآلخرة, لذلك إلى أو البـــرزخ

الملكوت. بتوسط ينقلون ألنهم
ســـفير خاص أو نائب وهكـــذا عندمـــا يقـــال
ينقل أنـــه يعني ذلـــك فإّن عـــن اإلمـــام المهـــدي
اإلمام عن ملكوتية روحية غيبيـــة بتوســـط قنـــاة
بالســـفارة والنيابة المراد هو المهديQ, فهذا
هذه األربعة النـــواب زيارة في نجد الخاصـــة إذ
التهذيب في الشـــيخ الطوسي رواها التي العبارة
عاينـــت حتـــى إختصـــك بنـــوره (أشـــهد أن اهللا
إليـــه)(٦) فهـــذه  وأديـــت عنـــه الشـــخص فأديـــت

عاين  معاينـــة بالحـــس(٧) وإنما المعاينة ليســـت
يعني والروح والذي القلب بتوســـط نور المعصوم
وبين بينه ملكوتي ارتبـــاط اهللا هناك بلطف أنـــه
تكن ولم معصومًا الســـفير يكن المعصوم وإن لم
ذلك لكن الســـفارة بيان مرَّ كما حجيته مطلقـــة
يفقه يعها ولـــم ولـــم يفهمهـــا مقـــام خطيـــر لـــم
فبيان زيفًا ودجًال, اولئك الُمّدعون لها حقيقتها
المعرفة في منـــه المقـــام امٌر البد في حقيقتهـــا
للخوض نفسه ممن تستهويه للتحصن والبصيرة
منها، االســـتفادة بســـوء واألفاعيل فـــي الباطل
وبعض في كشـــف الصوفيـــة وهـــذا البيـــان ينفع
فإّن المقـــام هذا مثـــل تقمصوا العرفـــاء الذيـــن
التصوف ألن المقامات، هذه ادعوا منهم جملة
معارفهـــم ونظامهم جملـــة والصوفيـــة اقتبســـوا
نشـــأًة فالصوفية الشـــيعية, الباطنية من الفرق
ومســـالكهم مبانيهم من كثير في وتولدًا وتاريخًا
انحلت التي الشـــيعية الفرق الباطنية من متخذة

االسرار. بعض على اطالعها بعد انحرفت أو

الهوامش
المبعث. يوم Qاالمير زيارة الجنان مفاتيح (١)

ص٣٦٤. األنوار ج٤٤ بحار (٢)
ابن للســــيد الطفوف قتل فــــي (٣) جــــاء فــــي اللهوف
مكة من الحســــين خروج عن حديثه في معرض طــــاووس
انا  الحنفية: له ابــــن ٤٠ فقال الصفحــــة في إلــــى العراق
معك النساء هؤالء حملك معنى فما راجعون اليه هللا وانا
لي قال قد فقال له قال الحال؟ هذه على مثل تخرج وأنت

ومضى. وسلم عليه سبايا يراهن ان قد شاء اهللا ان
االنعام. سورة من ٥٩ اآلية (٤)

الحميرية العينية شرح في الهندي الفاضل قال (٥)



٢٥

.٨٣ ص
بصدد نحن التي بالقصيدة ما يتعلــــق ذكر فصــــل في

شرحها.
ذبيان بــــن ســــهل عن بســــنده وروى بعــــض أصحابنا
في   Qبن موســــى الرضا اإلمام علي علــــى قــــال : دخلت
: لي الناس فقال من أحد عليه يدخل أن األيام قبل بعض
يأتيك أن أراد رسولي الســــاعة ، ذبيان ابن يا بك مرحبا
: فقال ؟ اهللا رســــول ابن يا لماذا : فقلت عندنا لتحضر

. وأرقني أزعجني البارحة ، وقد رأيته لمنام
يا  فقال : تعالــــى ؟ اهللا شــــاء إن يكون خيرا  فقلــــت :
مرقاة، مائة ســــلم فيه لي نصب ، رأيت كأني ابن ذبيان
العمر بطول يا موالي أهنئك فقلت : . إلى أعاله فصعدت
:Qلي فقال ، سنة مرقاة لكل ، سنة مائة تعيش ربما ،
إلى صعدت فلما ذبيان، ابن يا : قال ثم . كان اهللا ما شاء
ظاهرها يرى خضراء قبة دخلت كأني رأيت أعلى الســــلم
N - جالســــا  اهللا - رســــول جدي ورأيت مــــن باطنها ،
من يشرق النور حسنان غالمان وشماله يمينه وإلى فيها
يديه بين ورأيت الخلقــــة، بهية امرأة ورأيت ، وجههمــــا
واقفا بين رجال ورأيت عنده، جالسا الخلقة بهي شخصا
. باللوى مربع) عمرو (ألم : القصيدة هذه يقرأ وهو يديه
يا  ولدي بك يا : مرحبا لي قال - N - النبي رآني فلمــــا
عليه ، فسلمت أبيك علي على موسى الرضا سلم بن علي
فســــلمت ، الزهراء فاطمة أمك علي ســــلم : . ثم قال لي
والحسين الحســــن وســــلم على أبويك : لي قال عليها . ثم

عليهما . ، فسلمت
دار  ومادحنا في شــــاعرنا علــــى  ثــــم قال لي : وســــلم
; عليــــه فســــلمت ، الحميــــري الدنيــــا الســــيد إســــماعيل
N - إلى الســــيد إســــماعيل  - النبي فالتفت وجلســــت،
، فأنشد القصيدة إنشــــاد من فيه كنا ما أعد إلي وقال :
بلقع أعالمها * طامســــة باللوى مربع عمرو ألم : يقــــول
ووجهه  : إلــــى قولــــه N - ، فلمــــا بلــــغ - فبكــــى النبــــي

وفاطمةP معه  - N - النبي بكى تطلع، إذ كالشــــمس
* أعلمتنا لو شئت له قالوا : قوله إلى ولما بلغ ، معه ومن
النبيN يديه وقال: إلهي  رفع والمفزع، الغاية إلى مــــن
والمفزع الغاية أن أعلمتهم أني وعليهم علي أنت الشــــاهد
بين جالس وهو إليه ، بيده وأشــــار ، طالب أبي علي بن
عليهما الرضا موسي بن علي قال . عليه اهللا صلوات يديه
من إنشاد إســــماعيل الحميري السيد فلما فرغ : الســــالم
علي  يا : وقال لــــي N - إلي - النبــــي القصيــــدة التفــــت
بحفظها ، شــــيعتنا القصيدة ومر هذه احفظ بن موســــى
الجنة له ضمنت قراءتها وأدمن حفظها من أن وأعلمهــــم
علي يكررها يــــزل الرضاQ: ولم قــــال تعالى. اهللا علــــى

منه. حفظتها حتى
يســــتدعي المعصومين منامات في الكالم مالحظة:
منامات أن إلــــى التنويه هنا أننــــا نريد إال بحثــــًا مطوًال،
على  يقتصر ال الوحي إذ إيحاء، هو نحو Kالمعصومين
مثًال، جبرئيل فقط كنزول بالمعاينة للوحي معين جانب
األســــماع في النقر منها مختلفة الوحي بل تعدد وســــائط
الذي المعصوم منــــام ومنها وغيرها والنكت فــــي القلوب
يدعي المعصوم غير وليس ذلك، بعد حجة فهو وحي هو
أو حكمــــًا تكليفيًا عليها ليرتب بها يحتــــج أن منامــــه حجة
رأى  الحســــينQ والتي هي رؤيا اإلمام وهكذا وضعيــــًا،
أراد  فالكاتب كربالء، إلى بالذهاب وأمره Nالنبي فيها
ومنها متعددة للمعصوم اإليحــــاء قنوات أن إلى أن يشــــير
هي ما بقدر المشاهدة تعني ال الســــفارة وبذلك الرؤية،
ما خالف وهو الملكوتي، الغيبــــي العالم بقنوات اتصــــال
.Qباإلمام اتصال من والمهدوية السفارة مدعوا يدعيه

.١١٨ الجزء السادس األحكام تهذيب (٦)
بنحو نفــــي الرؤية ليس هو المــــراد ان (٧) ال يخفــــى
المراد  واالمامQ بــــل الخــــاص الســــفير االطــــالق بيــــن
المباشرة. الرؤية هو عدم االغلب ان االعم التركيز على
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قــــال اهللا تعالى فــــي محكم كتابه 
العزيز: cالم * ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب 

.dِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقيَن * الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب
في كتــــاب كمال الدين ص ١٨ و٣٤٠، ح٢٠ 
روي عن اإلمــــام الصادقQ انه قال: <المتقون 

شيعة عليQ والغيب فهو الحجة الغائب¨>.
وفي كفاية األثر ص٦٠ ألبي القاسم الخزاز 
بسنده عن جابر األنصاري في حديث طويل ذَكر 

فيها رسول اهللاN أوصياءه بأسمائهم وقال:
<ثــــم يغيب عنهم إمامهــــم... فاذا عجل اهللا 
خــــروج قائمنا يمــــأل األرض قســــطًا وعدال كما 
ُملئت ظلمًا وجــــورًا> ثم قال: <طوبى للصابرين 
في غيبته، طوبى للمتقين على محبته، أولئك 

وصفهــــم اهللا تعالــــى في كتابــــه وقــــال: cالَِّذيَن 
.<dُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب

إذن مــــن خــــالل هذه اآليــــة المباركــــة وتلك 
األحاديث الشــــريفة للرســــول األعظــــمN وآل 
بيتــــه الطيبين الطاهريــــن نســــتدل ان المتقين 
هم شــــيعة اإلمام عليQ المقرين والمعترفين 

.Nبواليته بعد رسول اهللا
بــــل ان مفــــردة المتقين بصــــورة خاصة هم 
الذين ترســــخ اإليمــــان في صدورهــــم وتنزهت 
أنفسهم عن المحرمات والذنوب والذين وصلوا 
بعبادتهــــم وتزكيــــة نفوســــهم إلى أعلــــى مراتب 
اإليمان. ولذلك فقد وصفهم النبيN باإلخوان 

وهي أعلى مرتبة من األصحاب.

Q
*

بقلم: الحاج غسان الحاج عدنان حمودي
محافظة العمارة

ق

* مـــن البحوث المشـــاركة في المؤتمر العلمـــي األول الذي أقامه مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف األشرف في ٢٠٠٧/٧/٢٢م.

دراساتدراسات

قــــال اهللا تعالى فــــي محكم كتابه 
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ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقيَن * الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب
في كتــــاب كمال الدين ص ١٨ و٣٤٠

روي عن اإلمــــام الصادق
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 Nفقال ١٨٢ ص يــــوم الخالص ففي كتاب
لّقني أخواني!! <اللهــــم أصحابه: بعض وعنــــده
رســــول يا أما نحن اخوانك فقــــال له أصحابــــه:
أصحابــــي، واخوانــــي انكــــم ال، اهللا؟! فقــــال:
لقد يروني. ولم بــــي آمنوا الزمان آخر قــــوم في
من آبائهم وأســــماء بأســــمائهم اُهللا عّرفنيهــــم
وأرحام آبائهــــم أصالب من قبــــل ان يخرجهــــم
خرط من دينه وألجدهم أشــــد على أمهاتهــــم،
جمر على أو كالقابض الليلة الظلماء في القتاد
ينجيهم الُدجــــى، مصابيح الغّضــــا!!... أولئك

غبراء مظلمة>. فتنٍة من كل اهللا
 dِباْلَغْيِب ُيْؤِمُنوَن cالَِّذيَن نســــتنتج من ذلك
اإلمام أصحــــاب هم وبالخصوص هــــم الشــــيعة
في آخر  أمة رســــول اهللا أخيار القائــــمQ وهم
التي والفتن المالحم فيه ســــتكثر الذي الزمان

األطهار. بيته وأهل نبينا األكرم ذكرها
لخطبة األجلــــى واألوضــــح وهم المصــــداق
جاءت  كما المتقين وصف المؤمنينQ في أمير

.١٩٣ رقم تحت البالغة نهج في
الصفــــوة وهــــم إذن فهــــذه حــــال المتقيــــن
العصــــر صاحــــب امامنــــا لنصــــرة المختــــارة 
ان بصيرة لــــكل ذي الواضح والزمــــانQ. ومن
يتناسب معين بأمر الشــــريفة األحاديث اهتمام

العباد وتقريب الهدايــــة في وتأثيره مع أهميتــــه
على مــــا يصدق وهذا الشــــريفة، مــــن مقاصده
فاألحاديث المهــــديQ أيضــــًا. قضية اإلمــــام
وتســــليط إبراز بعض جوانبها تعمدت الشــــريفة
اآلخــــر لمقاصد البعــــض دون األضــــواء عليهــــا
واالهتمام ومعرفتها إليهــــا االنتباه ينبغي مهمة
الشــــريفة األحاديث اهتمام مع بها بما يناســــب
للحصول على مقدمــــة ضرورية بها، وفي ذلك
ولذلك منهــــا. المرّجو والصــــالح ثمــــار الهداية
ألصحاب صفــــات ثالث إلــــى فاننــــي ســــأتطرق

وهي: Qاإلمام
الذاتية الصفات أوالً:

المنقولة األحاديث مــــن مجموعة يلي فيمــــا
الطاهرين. الطيبين البيت وأهل Nالنبي عن

األصول من عشر الستة األصول كتاب ١ ـ في
البيتK عن  أهل وأحاديث الروايات في األولية
ال ان نخشى :Qاهللا عبد ألبي قلت قال: زيد،
وذلك إنا فقلت: ولم ذاك؟ قال: نكــــون مؤمنين
من درهمه آثر عنده أخوه يكون من ال نجــــد فينا
من عندنا آثر والدرهــــم الدينار ودينــــاره ونجد
 Qالمؤمنين أمير مواالة وبينه بيننا جمع قد أخ
إيمانكم تكملون ال ولكن إنكم مؤمنون كال فقال:
أحالمكم اهللا قائمنا فعندها يجمع يخرج حتى

عليQ المقرين  اإلمام شيعة هم ان المتقين
.Nاهللا رسول بعد والمعترفين بواليته

قائمنا يخرج حتى إيمانكم تكملون ال مؤمنون ولكن إنكم كال
مؤمنين كاملين فتكونون أحالمكم اهللا يجمع فعندها
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مؤمنيــــن فتكونــــون
كامليــــن، ولــــو لــــم
األرض فــــي يكــــن 
كامليــــن مؤمنيــــن
إليه اهللا لرفعنا إذًا
األرض وأنكرتــــم
الســــماء، وأنكرت
نفســــي بــــل والــــذي
األرض في ان بيده
أطرافهــــا فــــي 
قــــدر مؤمنيــــن مــــا
الدنيا كلها عندهم
بعوضة جناح تعدل
يجمع الدنيا ان ولو
وعليهــــا فيهــــا مــــا 
ذهبة حمــــراء على
ثــــم عنــــق أحدهــــم
عنقه ما ســــقط من
شيء بها أي شــــعر
عنقه وال كان علــــى
منه سقط شيء أي
عليهــــم، لهوانهــــا
عيشهم الخفي فهم
ديارهــــم المنتقلــــة
أرض إلى أرض من
الخميصــــة بطونهم
الذبلة من الصيــــام
مــــن شــــفاههم
العمــــش التســــبيح
البكاء مــــن العيون
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فذلك سيماهم مثًال الســــهر من الوجوه الصفر
التوراة وفــــي لهم اإلنجيل مثــــًال في ضربــــه اهللا
وصفهم والزبــــور والصحف األولــــى والفرقــــان
ُجوِد السُّ َأَثِر ِمْن ُوُجوِهِهْم ِفي cِســــيماُهْم فقال:
 dاْإلِْنِجيِل ِفــــي التَّــــْوراِة َوَمَثُلُهْم ِفي ذلِــــَك َمَثُلُهْم
الليل، ســــهر من وجوههم عنــــى بذلك صفــــرة
والعســــر، اليســــر حال في باإلخوان هم البررة
كذلك حال العسر، أنفســــهم في على المؤثرون
َوَلْو َأْنُفِســــِهْم َعلى cَوُيْؤِثُروَن فقال: اهللا وصفهم
َنْفِســــِه َفُأولِئَك َوَمْن ُيوَق ُشــــحَّ َخصاَصٌة كاَن ِبِهْم
رأوا  إن واهللا وأفلحــــوا اْلُمْفِلُحــــوَنd فــــازوا ُهــــُم
جّنهم إذا منافقًا هجروه وإن رأوا أكرموه مؤمنا
وســــادًا والتراب فراشــــًا اهللا أرض الليل اتخذوا
إلــــى يتضرعــــون األرض واســــتقبلوا بجباههــــم
النار فإذا أصبحوا من فــــكاك رقابهم ربهم في
باألصابع تنكبوا يشر إليهم لم بالناس اختلطوا
أنفســــهم المــــاء طيبًا وطهورًا الطــــرق واتخذوا
في منهم والنــــاس مكــــدورة متعوبــــة وأبدانهــــم
اهللا الخلق وعند عند الناس شــــرار راحة فهــــم
خطبوا لم ُيصدقــــوا وإن حدثوا خيــــار الخلق إن
لم غابوا وإن ُيعرفوا لــــم شــــهدوا وإن لم ُيزوجوا
ألســــنتهم اهللا من وجلة خائفة قلوبهم يفقدوا،
له وجدوا إن اهللا وعاء لسر وصدورهم مسجونة
ألقوا له أهال يجدوا لم وإن نبذا نبذوه إليه أهال
على مفاتيحها وجعلوا غيبوا أقفاًال على ألسنتهم
من الجبال أصلب صالب أوكية، صلب أفواههم
الحلم العلم ومعدن خزان شــــيء منهم ال ينحت
والشــــهداء والصديقين النبيين والحكم وتبــــاع
خرساء المنافق يحسبهم أكياس والصالحين،
عمى وال خرس مــــن بالقوم وما وبلهاء وعميــــاء
حكماء حلماء فصحــــاء ألكياس إنهــــم وال بله،

اهللا صفــــوة بــــررة أتقيــــاء 
أوعيتهم هللا الخشية أسكنتهم
وكتمانًا اهللا من ألسنتهم خوفًا

مجالستهم لسره فواشــــوقاه إلى
لفقدهم يــــا كرباه ومحادثتهم،
لمجالســــتهم، كرباه ويا كشــــف
وجدتموهــــم فــــان اطلبوهــــم 
اهتديتم نورهــــم  مــــن واقتبســــتم 
هم واآلخرة الدنيا في بهم وفزتم
الكبريت األحمر من في الناس أعز
السر بكتمان السكوت طول حليتهم
والحــــج والصوم والزكاة والصــــالة
اليسر حال في والمواساة لإلخوان
يا فذلك حليتهم ومحبتهم والعســــر
وّراث هم مآب، وحســــن طوبى لهم
ومثلهــــم فيهــــا الفــــردوس خالديــــن
في الفردوس مثل الجنــــان في أهل
في النار الجنان وهــــم المطلوبــــون
قول الجنان فذلك فــــي المحبورون
كنا رجاًال ال نــــرى مالنا أهل النــــار
أشــــرار فهم األشــــرار نعدهــــم من
منازلهم عندهم فيرفع اهللا الخلق
حســــرة ذلك فيكون حتــــى يرونهم
يــــا ليتنا فيقولون لهــــم فــــي النــــار
فلقد كانوا هم مثلهــــم نرد فنكون
فذلك وكنا نحن األشرار األخيار

النار. ألهل حسرة
الحديث: على تعليق

السابق الحديث من يستفاد
أشــــياء   Qالصــــادق لإلمــــام
بأس ال شــــتى عديــــدة وأمــــور
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بعضها: إلى باإلشارة
مؤمنين ما أطرافها فــــي ١ـ  <ان فــــي االرض

بعوضة>. جناح تعدل عندهم كلها الدنيا قدر
في المؤمنيــــن الموجودين إن أغلــــب هــــؤالء
قرار مركز عــــن البعيدة والقــــرى بعــــض المدن
ال زائلة الدنيــــا هــــذه ان الــــدول ألنهــــم يعلمــــون
في وعدهــــم وتعالــــى ســــبحانه محالــــة وان اهللا
األنهار. تحتهــــا من تجري عــــدن اآلخــــرة جنات
زادت من اهللا كلما اقتــــرب اإلنســــان وذلك ألن
إال في األمور بالناس عالقتــــه وقلت به عالقتــــه

غير. ومعيشته ال بسير حياته الهامة المتعلقة
ذهبة وعليها فيها ما يجمع الدنيا أن ٢ـ  <ولو
ما عنقه من أحدهم ثم ســــقط عنق على حمراء
شيء عنقه وال أي على كان شــــعر بها أي شــــيء

منه لهوانها عليهم>. سقط
برســــول المقتديــــن الصفــــوة هــــؤالء  إن 
تعليماتهم  خالل بيتــــه من أهل اهللاN وبعترته
وصلــــوا لمنبــــع ألنهــــم وإرشــــاداتهم الســــديدة
يشــــاهدون فإنهــــم كل الكمــــاالت والخيــــرات،
نهاية لــــه، يمألون الــــذي ال الجمــــال والكمــــال
أو يجزعون ولهذا ال بــــه. بذكره واُالنس قلوبهــــم
اهللا، لديهم ألن كل شــــيء لديهم يضطربون،
يجزعوا الدنيا حتــــى لــــم تتعلــــق قلوبهم بأمــــور
الكماالت عليها، تعّلقت قلوبهم بمنبع ويخافــــوا

للكمال. فاقدًا ليس وبمن والخيرات
عيشهم> الخفي ٣ ـ <فهم

الناس عن أنفسهم إخفاء يحاولون إنهم أي
المعصية ارتــــكاب في الوقوع لتجنيب أنفســــهم
معظم في وتعالى سبحانه هللا الخالص والتوجه
والصالة والتســــبيح الذكــــر الوقــــت من خــــالل
وقتهم لتضييع لهم مجال وغيرها. فال واألدعية

أمور دنيوية. في
أرض> إلى أرض من ديارهم ٤ ـ <المتنقلة

طلبًا آخر من مكان إلــــى أي أنهــــم ينتقلــــون
في للجهاد طلبــــًا أو المعرفية لتحصيــــل العلــــوم
األماكن لزيــــارة وشــــوقًا وجــــل ســــبيل اهللا عــــز
لنيل طلبًا المعمــــورة جميع أنحاء في المقدســــة
يفرون انهم أو العاليــــة. الدرجــــات والمقامــــات
والســــالطين الحكام وظلم جــــور بأنفســــهم من

دين الحق. عن الذين يحّيدون
الصيام> من بطونهم <الخميصة ـ ٥

رســــول ذكره كما الصيام أن ألنهم يعلمــــون
قال:  حيث الشــــريفة أحاديثه اهللاN في أحــــد
وجبت اهللا تطوعــــًا ابتغاء ثواب صام يومًا <مــــن
<نوم الصائم عبادة :Nقال وكما المغفرة>. له

تسبيح>. وصمته
من أنفســــهم لقناعة البطون أو إنهم خمص
إلخوانهم ومواســــاتهم والمشــــرب حيث المأكل
صفات أكلهــــم وهو من فهم المنزور الفقــــراء،

المتقين.
من التسبيح> ٦ ـ <الذابلة شفاههم

حق اهللا عرفــــوا شــــفاههم أولئــــك الذابلــــة

وأصحاب الليل القرآن حملة أشراف أمتي
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الَِّذيَن َأيَُّها cيا قوله تعالى: خالل من معرفته،

َوَســــبُِّحوُه * َكثِيــــرًا ِذْكــــرًا اهللاََّ آَمُنــــوا اْذُكــــُروا
ِمَن كاَن َأنَّــــُه ال cَفَلْو َوَأِصيــــًالd. وقولــــه: ُبْكــــَرًة

.dاْلُمَسبِِّحيَن
البكاء> من العيون ٧ ـ <العمش

معها. ســــيالن البصر مع ضعيف األعمــــش:
لكبر معذٌب فيها فهو النار رأى وذلك ألنهم كمن
:Qالســــجاد اإلمام قال كما ذنبه وقلــــة حيائه
أنهم عمش أو حيائي>. وقل جرمي <فقد عظــــم
المصائب البــــكاء على من خالل ألنهم العيــــون
 Nاهللا رسول سبطي وقتل Pالزهراء وظليمة

بعدهم. من وإيذاء األئمة
من السهر> ٨ ـ <الصفر الوجوه

cَوالَِّذيــــَن َيِبيُتوَن تعالــــى: وذلك فــــي قولــــه
ُجُنوُبُهْم َوِقيامــــًاd. وcَتَتجافــــى دًا ُســــجَّ ِلَربِِّهــــْم
َوِممَّا َوَطَمعًا َخْوفــــًا َربَُّهْم َيْدُعوَن اْلَمضاِجِع َعــــِن

.dُيْنِفُقوَن َرَزْقناُهْم
األنوار  اهللاN في بحــــار رســــول قال وكمــــا
القــــرآن حملــــة ج٨٤ ص ١٣٨: <أشــــراف أمتــــي
األنوار بحار أيضــــًا قال وكما الليل>. وأصحــــاب
بقيام يوصيني جبرائيل <مازال ج٨٤ ص ١٣٩:
لــــن يناموا>. أمتي أن خيــــار ظننت الليل حتــــى
عبد اهللا <قلــــت ألبي قال: تغلب بــــن وعــــن أبان
الحســــينQ إذا  علي بن رأيت الصادقQ إني
لي: فقال آخر. لون لونه الصالة غشــــي قام في
الذي يقوم كان يعرف بن الحسين علي واهللا إن

يديه>. بين

حال اليســــر في باإلخوان ٩ ـ <هــــم البــــررة

حال فــــي أنفســــهم والعســــر، المؤثــــرون علــــى
العسر>.

 Qالصادق اإلمام حديث عليه دّل ما وهــــذا
إلى رجــــل <أتى قــــال: حين فــــي كتــــاب الوافــــي
أفضلهم  الناس أي رسول اهللا يا فقال: Nالنبي
المؤثرون أما إنهم كفًا> فقال: أبسطهم إيمانًا؟
اإلمام قــــال كما العســــر حال في على أنفســــهم
ُســــِئل: أي الصدقة أفضل؟  الصــــادقQ حينما
يقول: تعالى اهللا ســــمعت أما الُمقل. ُجهد قال:
.dَخصاَصٌة ِبِهْم كاَن َوَلْو َأْنُفِسِهْم َعلى cَوُيْؤِثُروَن
البحار كتاب عن آخر نقًال في حديث قال وكمــــا
اهللا، برسول الناس أشبه علي <كان قال: حين
الخبز الناس وُيطعم والزيت، الخبز يأكل كان

واللحم>.
رأوا منافقًا وان أكرموه مؤمنــــًا ١٠ـ  <إن رأوا

هجروه>
لتطبيق الشريعة يسعون أولئك المؤمنين إن
(مبــــدأ إلــــى إحــــالل اإلســــالمية التــــي تســــعى
يستشــــعر خالله من الذي والتراحم) التعاطف
والمحسنين عليهم، العطف ذوي إزاء اخوانهم
مما والــــود والوئــــام إليهــــم، مشــــاعر الصفــــاء
والتالحم التجاوب فيه المجتمع ويشــــيع يســــعد
كالبنيــــان المجتمــــع يغــــدو والرخــــاء، وبذلــــك

بعضًا. بعضهم يشد المرصوص
اهللا  أرض اتخــــذوا الليــــل ـ <اذا جّنهــــم  ١١
بجباههم واســــتقبلوا وســــادًا فراشــــًا والتــــراب

وعند  كفـــار، الناس ومحبونـــا عنـــد اهللاN بقولـــه: (شـــيعتنا أشـــار إليهـــم رســـول

وخســـر المنافقـــون) باإليمـــان فـــازوا رابحـــون، اهللا النـــاس خاســـرون، وعنـــد
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رقابهم فكاك في ربهم إلى يتضرعون األرض،
النار> من

تعالى: لقوله مســــامعهم ركنوا فهم الذيــــن
قول وفي .dَأْســــَتِجْب َلُكْم اْدُعوِني َربُُّكُم cَوقــــاَل
الترمــــذي: <الدعاء  اهللاN في صحيح رســــول
أميــــر وصفهــــم الذيــــن وهــــم العبــــادة>.  مــــخ 
حانون  <فهم المتقين: صفات المؤمنينQ في
وأكفهم لجباههم مفترشــــون على أوســــاطهم،
اهللا إلى يطلبون أقدامهــــم، وأطراف وركبهــــم

في فكاك رقابهم>. تعالى
يشر  لم بالناس اختلطوا أصبحوا ـ <فإذا ١٢

باألصابع> إليهم
أصحاب وال رياســــة أصحــــاب ألنهم ليســــوا
 Nاهللا رســــول ذكر وقد الباطل، مهادنــــة على
الفصاحة ج٢  نهــــج إمامهمQ  في غيبــــة أثناء
٦٤٥: <يأتــــي علــــى الناس زمــــان، المؤمن ص

شاته>. من أذل فيه
طيبًا  المــــاء ـ <تنكبــــوا الطــــرق واتخــــذوا ١٣

وطهورًا>
ومســــاعدة اهللا طريق في ســــائرون أي انهم
لزيارة شــــوقهم يــــزداد النــــاس، وهــــم الذيــــن
العبــــادة، يتخذون وأماكن األماكــــن المقدســــة
وضوء على دائمًا فهم الماء طهورًا ألبدانهم من

الخالق. لمالقاة استعدادًا
مكــــدورة وأبدانهــــم ١٤ ـ <أنفســــهم متعوبــــة

راحة> في منهم والناس
المؤمنينQ وكما  أمير وصفهم الذين فهم
قال:  ١٥٧ حيث الخطبة البالغة/ نهــــج ورد في
راحة، عنــــاء والناس منــــه في في <نفســــه منه
نفسه>. من الناس وأراح نفســــه آلخرته، أتعب

أمير البلغــــاء ســــيد لكالم أذعنوا فهــــم الذيــــن
<اعلموا  قال: حين نهج البالغة في Qالمؤمنين
والفجور عزيز، حصن دار التقوى إن اهللا عباد
يحرز من وال أهله، يمنــــع ال ذليل، دار حصــــن

الخطايا>. حّمة تقطع بالتقوى إليه لجأ
الخلق وعند  ـ <فهــــم عنــــد الناس شــــرار ١٥

الخلق> خيار اهللا
اهللاN بقوله:  رســــول إليهــــم حيــــث أشــــار
وعند الناس كفــــار، عنــــد <شــــيعتنا ومحبونــــا
فازوا اهللا رابحــــون، وعند الناس خاســــرون،
الناصب الــــزام المنافقــــون> باإليمــــان وخســــر
بوالية المتمســــكين ان ١٩٧. فمــــن الواضــــح ص
المعصومينK لدى  واألئمــــة أمير المؤمنيــــن
هــــذا محاربتهم على والداللة كفــــار المنافقين
وصفيــــن الجمــــل فمعركــــة علــــى مــــر العصــــور.
خير شــــاهد الطف الخالدة والنهــــروان ومعركة
بخالفة االعتراف عــــن يخرجوا اآلن. فان لحد
يومنا إلــــى وأذنابهم العبــــاس بنــــي أمية وبنــــي
مبايعتهم، يرفضون ألنهم خاســــرون هذا فهم
الرابحون هم تعالى اهللا عنــــد شــــك لكنهم وبال
إليه أشــــار اآلخر الذي حقًا لتمســــكهم بالثقــــل

حديث الثقلين. في Nالنبي األكرم
ُيصدقوا> لم حدثوا ١٦ ـ <إن

مطابقة الصدق هــــو نعــــرف أن إذ يجــــب أن
النفســــية الفضائل أشــــرف وهو القول للواقع،
االســــتقامة رمــــز فهــــو  الخلقيــــة، والمزايــــا 
اإلسالمية، الشريعة مجدته لذلك والصالح،
جاَء cَوالَّــــِذي تعالى: قولــــه عليه في وحّرضــــت
َلُهْم * اْلُمتَُّقوَن ُهُم ِبِه ُأولئِــــَك ْدِق َوَصدََّق ِبالصِّ
.dَجزاُء اْلُمْحِســــِنيَن ذِلَك َربِِّهْم ِعْنَد ما َيشــــاُؤَن
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.٣٣ الزمر
البيتK وخصوصًا  ان أتباع أهل وال شــــك
أصحاب  عند اإلمــــامQ المتقين، ان أصحاب
ألن كاذبون، المصالــــح الشــــخصية والدنيويــــة
في الصادقون فهــــم أكثرهــــم للحــــق كارهــــون.

والعزم والنية. واألفعال األقوال
يزوجوا> خطبوا لم <إن ـ ١٧

بسبب عيشهم يكون أن إما ذلك والسبب في
البســــيطة وأداء الخفيــــض وحالتهــــم الماديــــة
وصدقات وخمــــس زكاة من الحقــــوق الشــــرعية
في وذلك المؤمنيــــن بالمال ومواســــاة اخوانهم
كاَن َوَلْو َأْنُفِســــِهْم َعلى cَوُيْؤثِــــُروَن تعالى: قولــــه
والتزامهم عقيدتهم َخصاَصٌةd. أو بســــبب ِبِهْم
الفاسدة المجتمعات يتالئم مع ال الديني الذي
ال كالسيكية قديمة فكرة اإلسالم في ترى التي

والرقي. التطور مع تتالئم
يعرفوا>. لم شهدوا ١٨ ـ <إن

ألنهــــم بالبنــــان، اليهــــم أي انهــــم ال يشــــار
لتمســــكهم الرياســــة والدنيا. بحب ال يطمعــــون
في جــــاء األئمــــةK. فلقــــد بأخــــالق وتعاليــــم
للنعماني والغيبة الناصــــب والزام األنوار بحــــار
كالنحل  <كونــــوا الصادقQ قــــال: عن اإلمــــام
وهو إال مــــن الطيــــر شــــيء فــــي الطيــــر، ليــــس
من أجوافها في ما الطير علمت ولو يستضعفها.

ذلك...>. بها تفعل لم البركة
يفقدوا>. لم غابوا ١٩ ـ <إن

وأراحوا آلخرتهم أنفسهم أتعبوا الذين فهم

ونزاهتهم، زهدهم فــــزاد الناس من أنفســــهم
وعّضوا بيوتهم صوامعهــــم اتخــــذوا فهم الذين
حيث كثيرًا. اهللا وذكــــروا الغضا جمر مثل علــــى
التي الفتن كل من منجاة لهم افتقادهم عدم إن
في ميثاقه مــــن أخذ اهللا تعالى إال منها ينجو ال

الذر. عالم
وألسنتهم اهللا من وجلة ٢٠ـ  <قلوبهم خائفة

مسجونة>.
يعرفون ألنهم تعالى اهللا من وجلة قلوبهم إن
الجنة قد أعــــد أنه اهللا حــــق معرفتــــه ويعلمــــون
أن القلوب ويعلمون والنار للمخالفيــــن للمتقيــــن
تمألها السكينة، مطمئنة دائمًا اهللا تذكر التي
ــــِكيَنَة ِفي السَّ َأْنَزَل الَِّذي cُهــــَو قال تعالى: كمــــا
الفتح إِيمانًاd.ـ  ســــورة لَِيْزداُدوا اْلُمْؤِمِنيَن ُقُلوِب
إن حيث والتســــبيح الذكر دائمة ـ وان ألســــنتهم

واطمئنانه. زاد هدوؤه إيمانه كلما زاد أحدهم
وجدوا  إن اهللا، لســــر وعاء ٢١ ـ <صدورهم
أهًال له يجــــدوا لم وإن نبذًا، إليــــه أهــــال نبذوه
غيبــــوا مفاتيحها أقفــــاًال القــــوا علــــى ألســــنتهم
أصلب صالب صلب أوكية أفواههم على وجعلوا

شيء>. منهم ينحت الجبال ال من
<خزانالعلمومعدنالحلموالحكموتباع  ٢٢ـ 

والصالحين> والشهداء والصديقين النبيين
خالل من عرفوها التي العلوم أصحاب هــــم
اهللا فان أنفســــهم، في حقيقة العبودية معرفة
لهدايتهم النور قلوبهم في ألقى وتعالى سبحانه
التي المختلفة العلــــوم في مجــــاالت ولتوفيقهــــم

الثابتين إن نبيـــًا، بالحـــق عـــن رســـول اهللاN: (والـــذي بعثنـــي
األحمر) الكبريـــت ألعز من غيبتـــه، زمان فـــي به علـــى القول
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ظهوره  حال لإلمامQ فــــي خدمًة بهــــا يعملــــون
وتجرعوا حلمهــــم توافــــر المقــــدس. وهــــم قــــد
وأســــوًة وتعالى ســــبحانه هللا غيظهــــم مرضــــاًة
الحكماء بيتــــه الطاهرين. وهــــم برســــوله وأهل
أخالق فإنها وبالتالــــي الصعبة، في المواقــــف
قوله كمــــا في والشــــهداء األنبيــــاء والصديقين
النَّاِس َعِن َواْلعاِفيَن اْلَغْيَظ cَواْلكاِظِميَن تعالى:

.٣٣ فصلت: .dاْلُمْحِسِنيَن ُيِحبُّ َواهللاَُّ
خرســــاء  ـ <أكيــــاس يحســــبهم المنافــــق ٢٣
وال عمى وال خرس وما بالقوم من وعمياء وبلهاء
أتقياء حكماء حلماء فصحــــاء ألكياس بله أنهم
وأعيتهم هللا الخشية اهللا أســــكنتهم صفوة بررة

لسره>. وكتمانًا اهللا خوفًا من ألسنتهم
ما األخيار يمتازون بالكياسة الصفوة هؤالء
مكيس) أي كيــــس (والرجل بهم حمــــق والرجل
الخوف براهم قــــد للناس. معاملته ظريــــف في
صمت لم إن باأللقاب، ينابز ال القــــداح، بري

صوته. يعُل وان ضحك لم صمته يغمه
مجالستهم ومحادثتهم شوقاه إلى ٢٤ ـ <فوا
لمجالســــتهم كرباه كشــــف ويا يا كرباه لفقدهم
نورهم من واقتبســــتم وجدتموهم فان اطلبوهم
أعز واآلخرة هم الدنيا في بهم وفزتم اهتديتم

األحمر>. الكبريت من الناس في
رســــول عن عباس بن عن الدين فــــي كمــــال
إن نبيــــًا، بالحــــق  بعثنــــي <والــــذي   :Nاهللا
ألعز غيبته، زمــــان في به القول الثابتيــــن على

األحمر>. الكبريت من
الســــر بكتمان الســــكوت ٢٥ـ  < حليتهم طول
والمواســــاة والحــــج والصوم والصــــالة والزكاة
فذلــــك والعســــر، اليســــر لإلخــــوان فــــي حــــال

مآب وحســــن يــــا طوبى لهم حليتهــــم ومحبتهم
في ومثلهم فيهــــا خالدين هم وارث الفــــردوس
وهم الجنان فــــي الفــــردوس مثل أهــــل الجنــــان
الجنان، في المحبــــورون فــــي النار المطلوبون
رجاًال كنا ال نــــرى مالنا النــــار أهل فذلك قــــول
عندهم الخلق أشرار فهم األشرار، نعدهم من
ذلك يرونهــــم فيكون حتى منازلهم اهللا فيرفــــع
فنكون نرد ليتنا يا فيقولون النار في لهم حسرة
األشرار نحن األخيار وكنا هم فلقد كانوا مثلهم

النار>. ألهل حسرة فذلك
أهواؤهم تختلف ال Qاإلمام أصحاب ـ ٢

١٠٧ عــــن  للنعمانــــي ص فــــي كتــــاب الغيبــــة
النهاونــــدي، عن عبد عــــن أحمــــد بن هــــوذة،
 Qاهللا عبد أبي عــــن رجل، عن حماد اهللا بــــن
جعلت له: فقــــال أصحابه بعض عليه أنه دخــــل
يا يحبك، مــــن وأحب أحبك واهللا فــــداك إنــــي
أذكرهم. لــــه: فقال شــــيعتكم؟ ســــيدي ما أكثر
هم فقــــال: تحصيهم؟ فقــــال: كثيــــر، فقــــال:
لو أما :Qاهللا عبــــد أبو فقال ذلك، أكثر مــــن
عشــــر وبضعة ثالثمائة الموصوفة العدة كملــــت
يعدو ال مــــن شــــيعتنا كان الــــذي تريــــدون ولكن
يمدح بنا وال شــــحناؤه بدنــــه صوته ســــمعه، وال
لنا وال يجالس واليــــا، لنا يخاصــــم غاليــــا، وال
مبغضًا، لنا يحب يحدث لنا ثالبًا وال عائبــــًا وال
بهذه أصنع فكيف محبًا. فقلــــت: لنا وال يبغــــض
يتشيعون؟ إنهم الذين يقولون المختلفة الشيعة
وفيهم التمحيص، وفيهم التمييز فيهــــم فقال:
وســــيوف تفنيهم ســــنون عليهم التبديــــل، يأتي
من شــــيعتنا إنما تبددهم، واختالف تقتلهم،
الغراب طمــــع يطمع وال الكلــــب، ال يهــــر هريــــر
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قلت: جوعــــًا مات وإن بكفــــه يســــأل النــــاس وال
الموصوفين أطلــــب هــــؤالء فأين جعلــــت فــــداك
األرض في أطراف أطلبهم الصفة؟ فقال: بهذه
الذين دارهم، المنتقلة عيشهم، الخشن أولئك
وإن يفتقدوا، لم وإن غابوا يعرفوا لم شهدوا إن
وإن يزوجوا، لم خطبوا وإن يعادوا، لم مرضوا
فــــي أموالهم الذين أولئك ماتوا لــــم يشــــهدوا،
تختلف وال قبورهم يتزاورون، وفي يتواســــون،

البلدان. بهم اختلفت وإن أهواؤهم
أحد إلى يستوحشون ـ ال ٣

صحيحي علــــى مســــتدركه في روى الحاكــــم
على شرطهما صححه بسند ومســــلم، البخاري
 Jعلي كنــــا عند قال: الحنفية عــــن محمد بــــن
هيهات، :Jعلي فقال المهدي عن رجل فسأله
الزمان، آخر يخرج ذاك فقال: سبعًا، عقد ثم
فيجمع اهللا قتــــل. اهللا إذا قــــال الرجــــل: اهللا...
بين اهللا يؤلف السحاب كقزع قزع قومه، تعالى
يفرحون وال أحــــد، إلى يستوحشــــون قلوبهــــم ال
لم بدر، أصحاب عدة على فيهم، يدخل بأحد
وعلى اآلخرون، يدركهم وال األولون، يســــبقهم

النهر. معه جازوا الذين طالوت جنود عدد
اإلخالص أهل ـ ٤

بسنده الدين كمال في الصدوق روى الشــــيخ
قال العظيم الحسني انه عن الســــيد الجليل عبد
أن تكون  إني ألرجو له: لإلمام الجوادQ وقــــال
األرض الــــذي يمأل محمد أهل بيت القائم مــــن
:Qفقال ظلمًا وجورًا، ملئت وعدًال كما قســــطًا
عز بأمر اهللا قائم وهو إال منا ما القاسم، أبا يا
الذي القائم ولكن اهللا، إلى ديــــن وهاٍد وجــــل،
الكفر أهــــل من األرض بــــه وجل عز يطهــــر اهللا
تخفى الذي هو وقسطًا عدًال ويملؤها والجحود،

عليهم ويحرم شخصه ويغيب والدته الناس على
وهو  اهللاN وكنيه، تســــميته، وهو سمي رسول
صعب، كل لــــه وُيذل األرض، لــــه الــــذي تطوى
وثالثة ثالثمائة بدر: أهل عــــدة أصحابه تجتمع
هذه له اجتمعت فإذا األرض... عشر من أقاصي
أمره، فإذا اهللا أظهر أهل االخالص من العدة
بإذن خرج ـ رجل آالف عشرة ـ وهو العقد له كمل

اهللا عز وجل.
شديد وركن قوة أولوا ـ ٥

إلى مســــندًا الدين كمال فــــي روى الصــــدوق
 Qلوط قول كان <مــــا اإلمــــام الصادقQ قال:
منهم وان الرجل أصحابــــه، شــــدًة وال ذكــــر إال
من ألشــــد قلبه وان رجًال، لُيعطى قــــوة أربعين
لقلعوها، وال بالجبــــال مروا ولو زبر الحديــــد،

عز وجل>. اهللا حتى يرضى سيوفهم يكفون
شباب معظمهم ـ ٦

روي للنعمانــــي، والغيبة فــــي بحــــار األنــــوار
ان  قال: طالبQ انــــه أبي بن علــــي عــــن اإلمام
كالكحل إّال فيهم كهول ال شباب أصحاب القائم
الملح. الزاد الزاد، وأقل الملح في أو العين في

واألخيار واألبدال النجباء ـ ٧
مسندًا عن الطوســــي في غيبته روى الشــــيخ
الركن  بين القائم <يبايع اإلمام الباقرQ قال:
فيهم بدر، أهل عدة ونّيف، ثالثمائــــة والمقام
من أهل الشــــام واألبدال مصر أهل من النجباء

أهل العراق>. واألخيار من
ثالثمائة في نفسه يرى كل ـ ٨

دالئــــل فــــي كتــــاب روى الطبــــري اإلمامــــي
أصحاب  ذكر الصادقQ انه إلى مسندًا اإلمامة
وكل  عشــــر، وثالثة القائمQ فقال: <ثالثمائة
العدد في واالختالف ثالثمائة>. في يرى نفسه
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والثالثمائة األربعين بين
مراتــــب هؤالء باختالف ـ يرتبــــط ـ فيمــــا يبــــدو
األربعين عدد يكون وقــــد اإليمانية، األصحاب
أصحاب من اآلالف العشــــرة تتمة بأفراد خاصًا
يعادل أربعين منهم واحد ان كل أي ،Qاإلمــــا
الثالثمائة فهو خاص بخّلص عــــدد أما رجًال،
فكل  عشر، والثالثة الثالثمائة أي Qأصحاب
عمله آثار في رجــــل ثالثمائة يعدل منهم واحــــد

الجهادي.
التوسم بصفة يمتازون ـ ٩

بن شاذان، الفضل أبي عن األنوار بحار في
القائم  <كأني أنظر إلى عن الباقرQ قال: روى
زبر قلوبهم كأن الكوفة،... نجف في وأصحابه
أربعين رجًال، الرجل منهم قوة الحديد يعطى
قد منافــــق، أو كافــــر إال منهــــم ال يقتــــل أحــــدًا
العزيز كتابه فــــي بالتوســــم تعالى وصفهــــم اهللا

.<dِميَن لِْلُمَتَوسِّ َآلياٍت ذِلَك ِفي cِإنَّ بقوله
بالنهار. وليوث بالليل، رهباٌن ـ ١٠

ج١  Qالمهدي اإلمــــام أحاديث في معجــــم
يده  والمقام فيمُد الركــــن بين ٤٧١ فيجلس ص
الناس، صدور محبته في اهللا ويلقي له فيبايــــع

بالليل. بالنهار، رهبان قوم أسٌد معه فيسير
فــــي هــــذه الروايــــة صفــــة  توضيــــح: وردت 
من  والتي الضارية أصحاب اإلمامQ باألســــود
إلى وقلــــة الحاجة علــــى الجوع صفاتــــه، صبره

واعتــــزاز المــــاء
غيره. من فريسة ال يأكل نفسه انه

الركع بالليل القائمون العّبــــاد وهم الرهبان
حاالت وهي باألسحار. هللا السجود المستغفرون
المفعمة قلوب المؤمنين إال في ال تجتمع خاصة

بالمعرفة واليقين. المليئة باإليمان والتقوى
ثانياً: الصفات الفكرية

اإللهية. العلوم مفاتيح عندهم ـ ١
الدرجات والنعماني بصائر الصفار في روى
الدين والخصال فــــي كمال والصدوق في غيبته
 Qاإلمام الصادق عن عديدة طرق من وغيرهم
وثالثة عشــــر ثالثمائة اهللا انــــه قال: <ســــيبعُث
إنهم مكة أهــــل يعلم رجــــال إلى مســــجد مكــــة،
عليهم وال أجدادهــــم، آبائهــــم من لــــم يولــــدوا
مفتاح ألف كل كلمة ألف كلمة، ســــيوف مكتوبة

كلمة...>.
معرفته. حق عرفوا اهللا ـ ٢

الفتوح عن كتاب فــــي الكوفي أعثم روى بــــن
يا  لك <ويحًا حديث: الصــــادقQ ضمن اإلمام
من ليســــت كنوزًا بها وجل عز هللا فإن طالقان،
عرفوا مؤمنون رجال بها ولكن فضة، وال ذهب
وهم أنصــــار المهدي في آخر معرفته اهللا حــــق

الزمان>.
يا  شــــعارهم ووالية، وعبادة ٣ ـ أهل يقيــــن

الحسين. لثارات

قـــد كأنهـــم رجـــًال، عشـــر وهـــم ثالثمائـــة وثالثـــة
الحديد، لو أنهم مثـــل قلوبهم من غاباتهم، خرجـــوا
مواضعها عـــن ألزالوها الرواســـي الجبال همـــوا بإزالة
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كتاب في الحميد عبــــد بن روى الســــيد علي
<هللا كنٌز  عن اإلمــــام الصادقQ قــــال: الغيبــــة
تنشر وال فضة، وراية لم بذهب هو ما بطالقان،
ال زبر الحديد قلوبهم كأن طويت، ورجال منــــذ
الحجر، من أشد اهللا، في ذات شــــك يشــــوبها
يقصدون ال ألزالوهــــا، الجبــــال على لــــو حملوا
خيولهم العقبان، على كأن خربوهــــا، إال بلدًة
بذلــــك  اإلمــــامQ يطلبــــون بســــرج يتمســــحون
الحروب في بأنفسهم ويقونه به ويحفون بركة،
ينامون الليل، ال منهم، رجال يريد ما ويكفونه
النحــــل، يبيتون كدوي صالتهــــم لهــــم دوي في
خيولهم، على ويصبحون أطرافهم، على قيامًا
خشــــية اهللا من وهــــم كأن قلوبهــــم القناديــــل،
أن يقتلوا ويتمنون بالشهادة، مشفقون، يدعون
الحسين) لثارات (يا شــــعارهم اهللا، في سبيل
شهر أمامهم مســــيرة يســــير الرعب إذا ســــاروا
اهللا ينصر إرســــاًال، بهــــم المولى يمشــــون إلى

الحق>. إمام
مجتمعة  توحيده، قلوبهم اهللا حق وّحدوا ـ ٤

والنصيحة. بالمحبة
أميــــر عــــن روي اإلســــالم، بشــــارة  فــــي 
أسماء  بشأن خطبة ضمن قال المؤمنينQ انه
فاجتمع خرج، إذا انه <إال :Qأصحاب اإلمام
وأصحاب إليــــه أصحابــــه علــــى عدد أهــــل بــــدر
عشــــر رجًال، وثالثة ثالثمائة وهــــم طالــــوت،
مثل قلوبهم غاباتهــــم، من كأنهــــم قد خرجــــوا
الرواســــي الجبال بإزالة هموا أنهم لو الحديد،
اهللا وحدوا الذين وهم مواضعها، عن ألزالوها
كأصوات في الليل أصــــوات لهم حــــق توحيــــده،
ليلهم في قيام تعالــــى، اهللا خشــــية من الثواكل
وأم واحــــٍد أٍب مــــن كأنهــــم وصــــوام نهارهــــم،

والنصيحة>. بالمحبة مجتمعة قلوبهم واحدٍة،
الئم لومة اهللا في يبالون ال ٥ ـ

الفتن مســــندًا كتاب في بن حماد روى نعيم
عن  الصادقQ قال ضمــــن حديث عن اإلمــــام
إن في اثني عشــــر المهــــديQ: <يخرُج اإلمام
يسير الرعب عشــــر إن كثروا، خمســــة قّلوا، أو
بإذن اهللا هزمهم إال عــــدو يلقاه ال بين يديــــه،
لومة اهللا في يبالــــون ال أمت) شــــعارهم (أمت..

الئم...>.
الكريم بالقرآن التصاقهم ـ ٦

أبي بن علــــي اإلمام فــــي نهــــج البالغة عــــن
غيبة  إلى فيهــــا يشــــير طالبQ قال في خطبة
ليشــــحذن  ثم ...> أصحابه: المهــــديQ والــــى
بالتنزيل ُتجلى النصل، القين شــــحذ فيها قوم
مســــامعهم، في بالتفســــير ابصارهم، وُيرمى

الصبوح...>. بعد الحكمة كأس وُيغبقون
الفتنة تضرها هم عصابة ال ـ ٧

مســــندًا عن الغيبة كتاب في روى النعمانــــي
<كونوا  طالــــبQ قــــال: أبــــي بن اإلمــــام علــــي
مــــن الطير شــــيء ليس كالنحــــل فــــي الطيــــر،
الطيــــُر مــــا علمــــت ولــــو إال وهــــو يســــتضعفها،
ذلك، تفعل بهــــا لــــم فــــي أجوافها مــــن البركة
وزايلوهم وأبدانكم، بألســــنتكم الناس خالطوا
ما بيده فوالــــذي نفســــي بقلوبكــــم وأعمالكــــم،
حتى يتفل (Qالمهدي (ظهور تحبــــون ما ترون
بعضكم يسمي وحتى بعض، وجهوه في بعضكم
قال أو ـ يبقى منكــــم ال وحتــــى بعضــــًا كذابين،
في العيــــن والملح في إال كالكحل ـ مــــن شــــيعتي
يبقى ال تميزون حتــــى وكذلــــك أنتم الطعــــام...

شيئًا>. تضرها الفتنة ال عصابة إال منكم
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النيابة هـــي النظام الذي اعتمده 
غيبتـــه  إبـــان   Qالمهـــدي اإلمـــام 
الصغـــرى، والذي كان البد مـــن اتباعه في هذه 
المدة الحرجة والخطرة، من أجل إثبات وجوده 
الشـــخصي، وانـــه هو اإلمام محمد بن الحســـن 
العســـكريQ أوًال، وممارســـة دوره القيـــادي، 
وأداء واجبـــه الرســـالي كإمـــام ثانيـــًا، إذ كـــّون 
النـــواب (رضـــوان اهللا عليهم) قنـــوات االتصال 
الدقيقـــة بينـــه وبين شـــيعته، من أجـــل اصدار 

تعليماته وأوامره للمؤتمين به من المسلمين.

فقد مارس هؤالء النواب دورًا بارزًا في حفظ 
كيان الجماعة الصالحة بما بذلوه من التزام عال 
بتوجيهـــات اإلمـــامQ ووصاياه لهم ولشـــيعته، 
منـــذ بدء الغيبـــة الصغرى بعد استشـــهاد اإلمام 
العسكريQ عام (٢٦٠هـ)، وحتى وفاة النائب 
الرابع علي بن محمد الّســـمري عام (٣٢٩هـ)، 

أي على نحو سبعين عامًا تقريبًا.
إذن فنظام النيابـــة يعد النظام األمثل الذي 
أثبت نجاحه طيلة مدة الغيبة الصغرى، فبوجود 
هؤالء النواب، لم تستشعر الشيعة الفراغ الناجم 


*

بقلم الباحثة ندى سهيل عبد محمد 
الحسيني

ا

* مـــن البحوث المشـــاركة في المؤتمر العلمـــي األول الذي أقامه مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف األشرف في ٢٠٠٧/٧/٢٢م.

كـــّون النواب (رضـــوان اهللا عليهم) قنوات االتصـــال الدقيقة بينه وبين 
شـــيعته، مـــن أجل اصدار تعليماتـــه وأوامره للمؤتمين به من المســـلمين
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الغيبة  عهد المهديQ إبـــان اإلمـــام غياب عـــن
أثبت الذي بحق النظام األنسب فكان الصغرى،

غيبته. في Qجدارة مهمة اإلمام
النـــواب حيـــاة خضـــم  فـــي الولـــوج  وقبـــل 
اإلمام عن الخاصة تولوا النيابـــة الذين األربعـــة
من  البد الصغـــرى، المهـــديQ خـــالل غيبتـــه
ســـنتناوله ما وهذا النيابة، نظام الحديث عـــن

ضوء النقاط اآلتية: في
النيابة. مفهوم أوًال:

النيابة. لمحات عن نظام ثانيًا:
النيابة. أقسام ثالثًا:

النيابة الخاصة. رابعًا: فلسفة
النيابة: مفهوم أوالً:

ناب، من النـــون بكســـر النيابة لغة: النيابة
أي قام نوبـــًا ومنابـــا، ونـــاب عنـــي فالن ينـــوب
قام إذا نيابة األمر هذا في عنك وناب مقامـــي،
كذا، ينوب نيابة في عني مقامك، وناب الوكيل

(١) نواب. النائب وجمع نائب، فهو
زائر مثل: نائب لجمـــع اســـم وقيل (النوب):
عنه، (أنا) انبتـــه ويقال: جمـــع هو وزر، وقيـــل
التفويض بمعنى: واالستنابة واإلنابة واستنبته،

والتوكيل.
مقام  النيابـــة اصطالحا: هي قيام شـــخص
في وليه أو مـــن منه، التصـــرف بإذن غيـــره في

اإلمـــام، ونائب نائب يقـــال: ما، أمـــر أو عمـــل
الشعب.(٢) ونائب القاضي، ونائب الرئيس،

الغائب ينوب عن اإلمام ونائب اإلمام: هو من

(٣).Qالمنتظر المهدي
عن نظام النيابة: لمحات

البيت الدقيقة لحياة أئمـــة أهل إن القـــراءة
لم  أن نظـــام النيابة إلى وســـيرتهمK ترشـــدنا
تم المهديQ، وإنـــه قد باإلمـــام يكـــن خاصـــًا
اإلمامين عصـــر من هـــذا النظـــام اعتمـــاد مثل
الهادي  باإلمامين والصادقL وانتهـــاًء الباقر
أمر هذا  وتجلى أن اســـتقر والعســـكريL إلى
غيبـــة اإلمام زمـــن فـــي النظـــام بشـــكل أوضـــح
وسالمه اهللا (صلوات اتخذوا فقد ،Qالمهدي
إيمانهم في المخلصين الثقات من عددًا عليهم)
عنهم، وكالء ونوابـــًا وجعلوهـــم مـــن شـــيعتهم
قنوات ويشـــكلون وبأمرهم، بإذنهـــم يتحركـــون

الموالين. بالمؤمنين لالرتباط
ونواب وكالء وجـــود مـــن ويؤيـــد ما ذكرنـــاه
الطوسي  الشيخ ذكره المعصومينK ما لألئمة
كان ذكر من وقبل ...> حيث قال: ٤٦٠هـ) (ت/
كان من أخبار من طرفا نذكر الغيبة حال سفيرًا
من وجه على األمر لـــه إمام ويتولى بكل يختـــص
منهم حســـن كان ممدوحًا مـــن اإليجـــاز ونذكـــر
المذهب ســـيء مذمومـــًا كان الطريقـــة، ومـــن

في ذلك>.(٤) ليعرف الحال
أعين بن حمران فمن الممدوحيـــن ثـــم قال:
واهللا يرتد <ال :Qالباقـــر اإلمام قال فيه الـــذي

كان عمر الـــذي المفضـــل بـــن أبـــدا>، ومنهـــم
ومنهم  قـــال: أن الصـــادقQ إلى لإلمام بوابـــًا
لإلمام وكيًال كان الذي دراج، بن نوح بن أيـــوب

كان  عما المهديQ يختلف اإلمام عصر في أنشأ الذي النيابة نظام إن
Kالسابقين األئمة في عصر عليه
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كان الهماني، جعفر بن علي ومنهم ،Qالهادي
من  العسكريينL وغيرهم وكالء اإلمامين من
ثم لذكرهم. يتســـع المجـــال ال الذين األصحاب

(٥) المذمومين. الوكالء من أسماء جماعة ذكر
عصر في أنشـــأ الـــذي النيابـــة إال أن نظـــام
في  عليه كان المهـــديQ يختلـــف عمـــا اإلمـــام
من ونوضح ذلك ،Kالســـابقين عصر األئمـــة

اآلتي: خالل
بمنزلة  األئمةK كانوا ونواب وكالء إن أوًال:
يســـكنونها كانوا التي المناطق في للناس مراجع
 Qالمعصوم اإلمـــام ســـكن منطقة بعيـــدًا عـــن
أن األئمةK كانـــوا يقابلون الناس  إلـــى إضافة
الوكالء، هـــؤالء وجود مـــع حتى ويشـــاهدونهم
الناس، عامة سكناهم معلومًا عند موضع وكان
الناس في لكافـــة متوافرًا األمـــر ولـــم يكن هـــذا
بالنواب محصورًا كان بل الصغرى، الغيبة مـــدة
الذين ،Qاإلمـــام خـــواص األربعـــةS وبعض

الثقة.(٦) درجات بأعلى يتمتعون
 Lوالعســـكري الهادي اإلمامين ثانيـــًا: إن
عن غيابهما اقتضـــت قاســـية ظروف عاشـــا في
على تأسيس عمال نوعا ما، لذا العامة الســـاحة
في عليه كان أوســـع ممـــا بمعنى نظـــام النيابة،
 Kأنهـــم الســـابقينK بحيـــث عصـــر األئمـــة
النظـــام بالقيـــام بجميـــع هـــذا أرادوا أن ُيْعنـــى
والسياســـية  االجتماعيـــة  Qاإلمـــام مهمـــات

بالشكل المستقل ليس ولكن والفكرية والفقهية،
هذا النيابي، كل اإلمامQ، وإنما بشـــكله عـــن
مســـألة لقبول النـــاس مـــن أجل تحضيـــر عقول
األمر يكون ال المهديQ، ولكـــي اإلمـــام غيبـــة
من كثيـــر فـــي بهـــم االتصـــال مســـتهجنًا، كان
يعّودوا حتى بهم الموثوق بعض عبر يتم األحيان

.Qاإلمام غيبة على وسلوكًا فكرًا شيعتهم
العســـكريين زمن النيابة في نظـــام إذن كان
بينما ،Qالحجـــة اإلمام غيبـــة لعصر تمهيـــدا
من اإلمام الغيبـــة الصغرى تمهيدًا زمن في كان

للغيبة الكبرى.(٧) Qالمهدي
النيابة: أقسام ثانياً:

إلى  اإلمام المهديQ انقسمت غيبة أن كما
النيابة كذلك والكبـــرى)، (الصغرى مرحلتيـــن

مرحلتين(٨): إلى انقسمت
الصغرى. الغيبة الخاصة في النيابة ـ ١

الكبرى. الغيبة العامة في النيابة ـ ٢
اإلمامQ يتخذ  أن الخاصة: وهي ١ـ  النيابـــة
باالسم ويحددهم عنه كنواب خاصين أشخاصًا
األمة تعريف ويســـهم كل منهم فـــي والصفات،
(أرواحنا  اإلمام عن ينوبون وهم له،(٩) بالالحق
التي خولهم المسائل مختلف في لمقدمه الفداء)

إياها.(١٠)
تتوفر من إال الســـامي المقام بهـــذا وال يليق
والمؤهـــالت الالزمـــة المطلوبـــة فيـــه الصفـــات

تمهيـــدا لعصـــر العســـكريين زمـــن فـــي كان نظـــام النيابـــة
الغيبـــة زمـــن فـــي كان بينمـــا   ،Qالحجـــة اإلمـــام غيبـــة 
الكبـــرى المهـــديQ للغيبـــة اإلمـــام الصغـــرى تمهيـــدًا مـــن



٤١

هي:(١١) التي الخاصة والشروط

كتمان ـ د الـــورع. ـ أـ  األمانـــة. بـ  التقـــوى. ج
التصرف ـ عدم هـ إفشاؤها. ينبغي ال األمور التي
تنفيذ ـ الشخصي. و بالرأي القضايا الخاصة في
،Qاإلمام من إليه الواصلة والتعليمات األوامر

من الشروط. غير ذلك إلى
(النـــواب الخاصيـــن ويطلـــق علـــى النـــواب
مـــن التعبير يفهم علـــى ما أربعة وهم األربعـــة)
الشـــيعة علماء مـــن جميعهـــم األخيـــر، وكانـــوا

وهم(١٢): وكبارهم وزهادهم
أول وهو ،Jســـعيد العمـــري بن ـ عثمـــان ١
بابًا  باإلمـــام المهديQ وكان الخاصين النواب
تولى  ثم لهمـــا، وثقة وجـــدهL من قبـــل ألبيه
وظهرت ،Qالحجـــة الخاصـــة لإلمام الوكالـــة

يده. المعجزات على
،Jالعمري ســـعيد بن عثمان بن  ٢ ـ محمد
مقام وقام ،Qالحجة لإلمام الثاني النائب وهو
بنص اإلمام أبي وفاته بعد بن ســـعيد عثمان أبيه
بأمر  عليه عثمان أبيه العسكريQ ونص محمد

.Qالمنتظر اإلمام
وهو الذي ،Jالنوبختي روح بن ٣ ـ الحسين
مضي محمد بن بعـــد والوكالة النيابة قام بأمـــر
فـــكان ثالث ورضوانه، ربـــه رحمة عثمـــان إلـــى
وذلك ،Qالحجـــة باإلمام الخاصيـــن النـــواب
عثمان، بأمر بـــن محمد قبل مـــن بالنـــص عليه

.Qاإلمام المهدي

الســـمريJ وهـــو آخر  محمد ٤ ـ علـــي بـــن

 ٣٢٩) عـــام بوفاتـــه والـــذي النـــواب األربعـــة،
الغيبة الخاصـــة ووقعت النيابة مـــدة هــــ) انتهت
بن الحسين القاسم أبو عليه نص وقد الكبرى،

.Qالحجة اإلمام من وفاته قبل النوبختي روح
مهـــام النيابة األربعـــة هـــؤالء وقـــد مـــارس
اآلخر خلفه مات أحدهم المذكور كلما بالترتيب
عليهم) (رضـــوان اهللا أنهم بمعنى الذي يليـــه،
باألســـماء والصفات وثبتـــت نيابتهم قد حـــددوا
واحد كل من اإلمامQ، وأســـهم بالنص عليهم
واحد كل وُيعـــد منهـــم بالتعريـــف بالالحـــق له،
الشـــيعة فكان الشـــيعة، أكابر علماء منهـــم من
من عندهم ثبت لما أمورهم يرجعون إليهم فـــي
،Qالمهدي بالخصـــوص عن اإلمـــام نيابتهـــم
الغيبة مرحلة ببدء النيابي دورهم وقد مارســـوا
اســـتطاعوا تقريبًا، عامًا ســـبعين الصغرى مدة
الثقيلة المسؤولية هذه أعباء خاللها يتحملوا أن
خالل اضطلعوا وقد وجه، بأحســـن والخطرة،

منها: بعضًا نذكر مهام بعدة المدة هذه
الموالية لإلمام  الشـــعبية القواعد ـ قيـــادة ١
والســـلوكية، الفكرية الناحية المهديQ، من

(١٣).Qألوامره امتثاال
،Qالمهـــدي اإلمـــام ٢ ـ إخـــراج توقيعـــات
تواجه قد التي العقبات وتذليل المشـــكالت وحل
فكانت المشـــكالت الشـــعبية، بعـــض قواعدهم
في  المهديQ الواردة اإلمام لتعاليم وفقا تحـــل

لما ثبت في أمورهـــم إليهـــم يرجعون فـــكان الشـــيعة

Qالمهدي اإلمام عن بالخصوص نيابتهم عندهم من



دراسات
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توقيعاته.(١٤)
إلى وإيصالها وتوزيعهـــا ٣ ـ قبـــض األمـــوال
وظائفهم واضحات وهو من دفعها، حيث يجـــب
عادة يكون المقبوض والمال أعمالهم، ومهمات
أصحابها يعطيهـــا التـــي مـــن الحقوق الشـــرعية
البالد  مختلـــف لإلمـــامQ فـــي مـــن المواليـــن

اإلسالمية.(١٥)
،Qالمهدي في إخفاء اإلمام المساهمة ـ ٤
أحوجهم مهمـــا التقية مبـــدأ وذلـــك بالتزامهـــم
لتهدئة طريقـــا ويجعلونهـــا األمـــر إلـــى ذلـــك،
اإلمام وعن عنهم وإبعاد النظر عليهم، الخواطر
األخرى  المهام من ذلـــك غير الحجةQ(١٦) إلى

تجنبًا لإلطالة. جميعًا ذكرها ال يسعنا التي
األربعة للنواب كان إلى انـــه االلتفات ويجـــب
يقومون اإلســـالمية، البالد من كثير في وكالء
ووظائفهم. النـــواب مهمة تســـهيل في بدور كبير
ســـلوكهم، في محمودين الـــوكالء وكان هـــؤالء
بالزهـــد معروفيـــن عقيدتهـــم مســـتقيمين فـــي
مهمتهـــم االتصال وكانت والصـــالح، والتقـــوى
القضايا النـــواب األربعة فـــي بالناس ومراســـلة
،Qاإلمـــام الحجـــة إلـــى واألســـئلة الموجهـــة
أو ويوصلونهـــا، األمـــوال منهـــم ويأخـــذون 
في إليهم األوامـــر الصـــادرة يصرفونها حســـب

الشيعة.(١٧) على الخاصة، أو األمور
الوكالء: بعض أسماء نذكر يأتي وفيما

بالوشـــاء.(١٨) ٢  الملقب يزيـــد ١ ـ حاجـــز بـــن
ابراهيم  مهزيـــار.(١٩) ٣ ـ محمـــد بـــن ـ إبراهيـــم
إســـحاق األشـــعري  بن مهزيار.(٢٠) ٤ ـ أحمد بـــن
األســـدي.(٢٢) ٦ ـ  جعفر بن القمـــي.(٢١) ٥ ـ محمـــد
بن  القاسم بن الحسن القاســـم بن العالء.(٢٣) ٧ ـ

شاذان.(٢٥) بن محمد ـ العالء.(٢٤) ٨
تحدد  لم التي النيابة العامة: وهي النيابة ـ ٢
عام بعنوان ما إنما حددت لشخص بالتشـــخيص
الفقيه، ذاك على أو الفقيـــه، هذا على ينطبق
بأنهم الكبرى الغيبة عصر في الفقهاء عن فيعبر

عامون).(٢٦) (نواب
عامًا  ضابطـــًا ـ أو هـــي: ان اإلمـــامQ يحدد
الضابط هذا عليه يصـــدق يكون الشـــخص الذي
ويحتل مركز لإلمام، نائبـــا كامال صدقا العام
ويكون الوالي النيابة، هذه بحكم الواليـــة العامة

والدنيوية.(٢٧) الدينية األمة لشؤون العام
الشـــيعة بفقهاء المتمثلـــة ـ أو هـــي: النيابـــة
مـــن نواحـــي العدالة، ومجتهديهـــم المؤهليـــن
اســـم عليهـــم واألعلميـــة، والخبـــرة، ويطلـــق
الديني، المرجـــع ومفردها (مراجع الديـــن)،
واإلرشـــاد، الفتوى أخذ في اليهم الناس لرجوع
من المرجعية إلى مرتبـــة المجتهد ويتم وصـــول

له.(٢٨) الدينية والمؤسسات الناس تأييد خالل
العامة للمســـلمين وإن من يتولـــى المرجعية
الفداء)، لمقدمه (أرواحنا اإلمام غيبة زمن في
البلوغ. ٢  اآلتية:(٢٩) ١ ـ تتوفر فيه الشروط أن البد
االجتهاد. ٦  ـ الرجولة. ٥ العدالة. ٤ـ  ٣ـ  ـ العقـــل.

الحرية. ـ
<إن :Hالصـــدر باقـــر محمـــد قـــال الســـيد
يتوافر أن يجـــب مجموعـــة مـــن الشـــروط التـــي
زمام األمر وتولي لقيادة األمة يتصدى من عليها
يدور وما بالواقع الوعي العلم، العدالـــة، وهي:
المبادئ اســـتيعاب وكيفية بـــه من مســـتجدات،
تعالى: قـــال المختلفة. الشـــكالياته اإلســـالمية
َعَلْيِه َوكاُنـــوا اهللاَِّ ِكتـــاِب ِمـــْن cِبَمـــا اْســـُتْحِفُظوا



٤٣

الرقابة>.(٣١) (٣٠)،dُشَهداَء
بنصوص العامـــة النيابة منصـــب وقد ثبـــت
والســـيرة واإلجمـــاع  ،Kواألئمـــة  Nالنبـــي
والفقهاء العامليـــن، للعلماء القطعية المتصلـــة
الطاهرين، األئمة أحاديث الراشـــدين، ورواة
إلى العلماء المكلفين الرجـــوع كافة على فيجـــب
 Kاألطهار األئمة وآثار العلـــوم واألخبار حفظة
بالنظـــر عنهـــم الصـــادرة العارفيـــن باألحـــكام
أن للمكلفين والعقل والتدبر، والبد واالستنباط
ويرجعوا منهم، والحرام الحالل مسائل يأخذوا
هو يقولون ما وكل فـــي قطع المنازعات إليهـــم،
شـــرائط الفتوى من جمعوا ألنهم عليهم، حجة
والعقل والبلـــوغ، العدالـــة قـــوة االســـتنباط إلى
العامة، النيابة االجتهاد، ولهم شرائط وسائر
لعدم اضطرارًا إليهم بالرجوع مكلفـــون فالناس
الكبرى. في زمـــن الغيبة مخصوص تعين نائـــب
مذكورة وهي حقهم كثيرة الواردة في والروايات

منها: والفقه الحديث كتب في
المؤمنينQ انه قال: قال  أمير عن روي ما ـ أ
فقيل: ثالثا خلفائي ارحم <اللهم :Nاهللا رسول
الذين :Nفقال خلفاؤك؟ ومن اهللا، رســـول يا

وسنتي>.(٣٢) حديثي ويروون بعدي، من يأتون
عن الصادر الشـــريف التوقيع ما جاء في ـ ب
محمد  الثاني نائبـــه الحجةQ على يـــد اإلمـــام
الحوادث قالQ: <وأمـــا العمـــري، بـــن عثمان
فإنهم حديثنا رواة إلـــى فيهـــا فارجعوا الواقعـــة

عليهم>.(٣٣) اهللا حجة وأنا عليكم، حجتي
 Qالعسكري عن اإلمام الحســـن روي ما ـ ج
 Qمحمـــد الصادق بن جعفر اهللا عبـــد عن أبي
من <فأما منه: طرف في جاء طويل، حديث في
لدينه، حافظا لنفســـه، صائنا الفقهاء كان من

مطيعا لهواه مخالفًا
فللعوام مـــواله، ألمر

أن يقلـــدوه، وذلـــك ال
فقهـــاء بعـــض يكـــون إال

جميعهم>. ال الشيعة
مـــن ذلـــك وغيـــر 

تبّين التي األخرى الروايات
المســـلمين  انهQ لم يترك
غير من سدى شيعته السيما
العلماء فكان ومفزع، مرجع
لحـــل الوحيـــد هـــم المرجـــع
تواجه كانـــت التي المشـــاكل
حتى منذ ذلك اليوم الشـــيعة

هذا. الناس يوم
الـــذي المرجـــع هـــذا وإن
العامة منصب النيابـــة يتقلـــد
المنتظـــرQ تقع  اإلمام عـــن
ما أهمهـــا عليـــه مســـؤوليات

يأتي:
العالـــم رعايـــة ـ   ١
طوائفه بجميـــع اإلســـالمي
شـــؤونهم وفرقـــه، وتفقـــد
دهمهم عنهـــم إذا والـــذب
كافر. أرضهم وغزا عدو،
علـــى اإلنفـــاق  ـ   ٢
العلميـــة الحـــوزات
جميع الدينيـــة، وتفقـــد
االقتصاديـــة شـــؤونها

واالجتماعية. والعلمية
٣ ـ اإلنفـــاق علـــى
والبؤســـاء رةالفقـــراء

ـــي
لس

وا
اع

مـــ
ج

اإل
 و

،K
ــة

ئمـ
األ

 و
N

ـي
نبــ

ال
ص

ــو
صـ

بن
ــة

امـ
لع

ةا
بـــ

نيا
 ال

ب
صـــ

من
ت 

بـــ
 ث

ـد
قــ

ين
هر

طا
ةال

مـــ
ألئ

ثا
دي

حا
ةأ

روا
،و

ين
ـد

شــ
لرا

ءا
هـــا

فق
وال

ن،
يـــ

امل
لع

ءا
مـــا

لعل
ةل

يـــ
طع

لق
ة ا

صلـــ
مت

ال



دراسات

٤٤

والمحرومين.
النيابة الخاصة: ثالثاً: فلسفة

التي اقتضت هــــي اإللهية الحكمة كمــــا أن
هي التي  الحجةQ كذلــــك فإنها غيبــــة اإلمام
اهللا األربعــــة (رضوان اقتضــــت وجود النــــواب
كان الشــــريف، وجودهم أن عليهم)، حيــــث
مرحلة خــــالل بهــــا مــــن الضــــرورات المســــّلم

الصغرى. الغيبة
أهم بعضــــًا من لنا توضح والنقــــاط اآلتية
وجود النواب أدت إلى األسباب والدواعي التي

عليهم). اهللا (رضوان
بين اإلمامQ وبين  الوصل ١ـ  كونهم همزة
مواليه،حيثكانالنائبيتصلبالشيعةويحمل
عليه مشاكلهم اإلمام، ويعرض إلى أســــئلتهم
وتحريرية أحيانًا شفهية أجوبته إليهم ويحمل
الجماهير وجدت وقد األحيــــان، من في كثير
في والســــلوة العزاء إمامها رؤيــــة التــــي فقدت
المباشرة، غير واالتصاالت المراسالت هذه
التوقيعات والرســــائل أن كانت خصوصًا بعــــد
وسليقة  واحد اإلمام المهديQ بخط من ترد
اهللا (رضي األربعة النــــواب نيابة طيلة واحــــدة

عنهم).
والشــــعور الصدمــــة أزمــــة تخفيــــف  ـ   ٢
 Qالمهدي اإلمــــام باحتجاب الهائل بالفــــراغ
اإلمام قول أشــــار فقد الشــــعبية، عن قواعده
بن سعيد <أن عثمان :Qالعســــكري الحســــن
ابني وكيل محمــــدًا ابنه وأن العمري وكيلــــي،
زرع مهديكــــم>، إلــــى أهميــــة خاصة، وهــــي
والعامة نفوس الخاصة الحسي في االطمئنان
،Lابنه وعن عنه نائــــب تنصيب من خالل

بدأ ذلك، حيــــث بعــــد األمــــة حتــــى ال تفاجــــأ
إلى  أقرب وهــــذا بالنواب، اإلمــــامQ غيبتــــه
وأن هؤالء السيما أنسا، وأشــــد الناس أذهان
وهو الحاضر اإلمــــام عليه نص أولهم النــــواب
نص نفس الوقت العســــكريQ، وفــــي اإلمام
الخصوصيات فبهــــذه بعــــده، علــــى من يأتــــي
ونفسيًا لتلقي ذهنيًا مهّيأة األمة تكون وغيرها
تشــــكيك، أدنى اإلمــــامQ، بال خبــــر غيبــــة
من توقيعات تأتــــي كانت عندما وبالخصــــوص
قبل من النــــواب المعينين بيد اإلمام نفســــه،

.Qأبيه ومن قبله
الحفاظ يؤدي إلى ٣ ـ وجود النواب ســــوف
األعداء إلى التسرب من اإلمامة أســــرار على
التكتم منهج النــــواب نهج والمخالفيــــن، فقد
الفتا للنظر، عملهــــم يكون ال حتى والحــــذر،
تكون أن على عليهــــم) اهللا (رضوان وحرصــــوا
ألي مثيرة غير جدًا طبيعية وتجارتهم حياتهم

وعمالئها. الدولة، أمام تساؤل
وخاصــــة المجتمــــع، ٤ ـ القيــــام بمصالــــح
لألئمةK خاصًة  المواليــــة الشــــعبية القواعد
الحــــال تفــــوت بطبيعــــة تلــــك المصالــــح التــــي
الحياة، مسرح عن واختفائه بانعزال اإلمام،
القائد بفوات تفوت للمجموع مصلحة أي شأن

والموجه.
النيابــــة  فكــــرة لتقبــــل ـ إعــــداد الشــــيعة ٥
من النيابة تحول عند ،Qاإلمام عــــن العامة
خط هو عــــام، خط إلــــى أفــــراد منصوصيــــن
والدين، الدنيا البصير بأمور العادل المجتهد
الغيبة مــــن الغيبة الصغرى إلــــى تبعــــًا للتحول

الكبرى.
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الهوامش
،٣٨١ /٨ العين، كتـــاب الفراهيدي، (١)  ظ: الخليـــل
لســـان ابـــن منظـــور،  ،٢٢٨ /١ الصحـــاح، الجوهـــري،
القامـــوس المحيط، آبـــادي، ٧٧٤،الفيـــروز /١ العـــرب،
،٣٨٧ /٤ البحريـــن، مجمـــع ١٣٤ ـ ١٣٥، الطريحـــي، /١
اهللا، فتح احمد ٤٩٥ ـ ٤٩٦، /١ العـــروس، تاج الزبيدي،

.٧١ الجعفري، الفقه ألفاظ معجم
/٢٢ الوســـيط، المعجـــم أنيـــس، (٢)  ظ: إبراهيـــم

.٤٩٠ الفقهاء، قلعجي، معجم لغة محمد ،٩٦١
الجعفري، الفقه ألفـــاظ معجم اهللا، فتح (٣)  أحمـــد

.٤١٩
.٣٤٥ الغيبة: الطوسي، (٤)

٣٤٦ ـ ٣٥١. نفسه، المصدر ظ: (٥)
الغيبة عصـــر في الحيرة الموســـوي، (٦)  ظ: ياســـين

٩١ ـ ٩٤. الصغرى،
الغيبة عصـــر في الحيرة الموســـوي، (٧)  ظ: ياســـين

١٤٣ ـ ١٤٤. الصغرى،
المسائل المفيد، ،٣١١ المقاالت، أوائل المفيد، (٨)

.٢١ في الغيبة، العشر
.٤١ المغرب، شمس حكيمي، كتاب رضا محمد (٩)

والســـفراء الغيبـــة الصغـــرى المالكـــي، (١٠) فاضـــل 
.٩ األربعة،

المهد من المهدي القزويني، اإلمام كاظم محمد (١١)
.١٦٣ الظهور، إلى

٢٥٩ ـ ٢٦٠، /٢ الـــورى، اعـــالم (١٢)  الطبرســـي،
البحراني، ٦٧ ـ ٦٨، هاشـــم المواليـــد، تـــاج الطبرســـي،
الشيعة، األمين، أعيان محسن ٨ـ  ٩، /٧ المعاجز، مدينة

٥٩٦ ـ ٥٩٨. /٢
الغيبـــة تاريـــخ (١٣) محمـــد محمـــد صـــادق الصـــدر،
،Qالمنتظر المهدي الشاكري، ٣٨٣، حســـين الصغرى،

.١ / ٤٩٨
الغيبـــة تاريـــخ (١٤) محمـــد محمـــد صـــادق الصـــدر،

.٤٧٢ الصغرى،
.٤٧٨ نفسه، المصدر (١٥)

الغيبة تاريخ الصـــدر، صادق محمـــد (١٦)  ظ: محمـــد
/١ المنتظر، الشاكرين، المهدي حسين ،٤٦٦ الصغرى،

.٤٩٩

المهد من المهدي القزويني، اإلمام كاظم محمد (١٧)
١٧٤ ـ ١٧٥. الظهور، إلى

علـــي   ،  ٣٨٠ /١ الرجـــال، نقـــد  التفرشـــي،   (١٨)
.٢٣١ /١ المقال، طرائف البروجردي،

.١٦ النجاشي، رجال النجاشي، (١٩)
 ، ٢ / ٤٤ الرواة، جامع األردبيلي، محمد علي (٢٠)

.١ / ٢٤٩ المقال، البروجردي، طرائف علي
٩١ ، الطوســـي،  النجاســـي، رجال (٢١)  النجاشـــي،

.٣٩٨ الطوسي، رجال
الطوسي،  ، ٣٧٣ النجاشي، رجال (٢٢) النجاشـــي،

.٤٣٩ الطوسي، رجال
علـــي   ،  ٤٢ /٤ الرجـــال، نقـــد  التفرشـــي،   (٢٣)

.١ / ٢٣١ المقال، طرائف البروجردي،
 ٣٣٧ /٢ المقال، تهذيب االبطحي، محمد علي (٢٤)

.٣٣٨ ـ
علي  محمد ، ٢٢٨ /٤ الرجال، نقد التفرشي، (٢٥)

.١٣٠ /٢ الرواة، جامع االردبيلي،
والســـفراء الصغـــرى الغيبـــة (٢٦)  فاضـــل المالكـــي،

.١٠ األربعة،
.٤١ المغرب، شمس كتاب حكيمي، رضا محمد (٢٧)
واإلمامة، الخالفة أزمة القاســـم، وحيد (٢٨)  اســـعد

١٨١ ـ ١٨٢.
٢٤ ، محســـن  /١ الوثقـــى، العـــروة (٢٩)  اليـــزدي،

.٤٠ /١ العروة، مستمسك الحكيم،
.٤٤ المائدة: (٣٠)

أدوار  البيـــتK تنوع باقـــر الصدر، أهل (٣١)  محمـــد
.٤٩٣ ووحدة هدف،

 ، ٤٢٠ /٤ الفقيـــه، يحضره ال مـــن (٣٢)  الصـــدوق،
الهيثمي،  الدين نور ، ٤٠/ ١ أخبار الرضا، الصدوق، عيون
الجامع الســـيوطي، الدين ١٢٦، جالل /١ الزوائد، مجمع
العمال، ١٠/ كنـــز الهندي، ٢٣٣ ، المتقـــي /١ الصغيـــر،

.١٣٩ /٢٧ الشيعة، وسائل العاملي، الحر ،٢٢١
،٤٤٠ ـ   ٤٣٩ /٢ الديـــن، كمـــال  الصـــدوق:   (٣٣)
الورى، اعالم الطبرسي، ٢٩٠ ـ ٢٩١، الغيبة، الطوســـي:
١١١٣ ـ  /٣ والجرائح، الخرائج ٢٧٠ ـ ٢٧١، الراونـــدي، /٢

.١٤٠ /٢٧ الشيعة، وسائل العاملي، الحر ،١١١٤
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يعتبـــر نـــزول النبي عيســـى بن 
مريـــمL  من الســـماء عند قيام 
اإلمام المهـــديQ  من الحقائق الثابتة عند 
جميع   المسلمين(١)  ـ على اختالف مذاهبهم 
ـ ومـــن األمور التـــي ال تقبل الشـــك والجدل.. 
مصداقـــًا لقولـــة تعالـــى: cَوَقْوِلِهْم إِنَّـــا َقَتلَْنا 
اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللاِّ َوَما َقَتُلوُه 
َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفواْ 

ْنُه َما  ِفيِه َلِفي َشـــكٍّ مِّ

نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا  َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّ
* َبـــل رََّفَعُه اهللاُّ إَِلْيِه َوَكاَن اهللاُّ َعِزيًزا َحِكيًما 
ـــْن َأْهـــِل اْلِكَتاِب ِإالَّ َلُيْؤِمَنـــنَّ ِبِه َقْبَل  * َوِإن مِّ
 (٢)dَمْوتِـــِه َوَيـــْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشـــِهيًدا
ومصداقًا ألحاديث نبوية عديدة، قال رسول 
اهللاN: (كيـــف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكـــم منكـــم)، وقد ذكر هـــذا الحديث 
في صحيـــح البخـــاري في باب نزول عيســـى 
  Lابـــــــــــن مريـــم

بقلم: مجتبى السادة ـ صفوى ـ السعودية

مريـــم ي

* مـــن البحوث المشـــاركة في المؤتمر العلمـــي األول الذي أقامه مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف األشرف في ٢٠٠٧/٧/٢٢م.

يعتبر 
نزول النبي عيسى بن مريمL  من السماء عند 

قيام اإلمام المهديQ من الحقائق الثابتة عند جميع   المسلمين ـ 
على اختالف مذاهبهم ـ 
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وكذلك ص١٥٨،
مسلم صحيح في
اإليمـــان كتـــاب
نـــزول فـــي بـــاب
ج٢   Qعيســـى
 ،  ٥٠٠ ص
وكذلك في مسند
حنبل بـــن أحمـــد
ص٣٣٦.. ج٢
اإلمـــام وعـــــــــــن
(ينزل :Qالباقر
القيامة قبل يـــوم
إلـــى الدنيا، فال
ملـــة يبقـــى أهـــل
غيره وال  يهـــودي
قبل به إال آمنـــوا
موتهـــم، ويصلي
خلـــف عيســـى

(٣).(Qالمهدي
هذا يعتبـــــــر
مـــن النـــــــــــــزول
األعاجيب أعجب
الحوادث، وأهم
اآليـــات وأعظـــم
الدالالت.. وأكبر
من العجيب أليس
كان إنســـانًا أن 
علـــى يعيـــــــــــــش
عرج ثـــم األرض
الســـماء، به إلى
هنـــاك وعـــاش
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ألفـــي أكثـــر مـــن
مع مالحظة !! األرض يهبط إلـــى ثم ســـنة

بأنه: غيره عن يمتاز اإلنسان هذا أن
ورســـول  العظام اهللا من أنبياء أوال: نبي

العزم: أولى من
ِإالَّ َمْرَيَم اْبـــُن تعالى: cمَّا اْلَمِســـيُح  قـــال

(٤).dالرُُّسُل َقْبلِِه ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل
سماوي: وكتاب شريعة صاحب أنه ثانيًا:
آَتاِنَي اهللاَِّ َعْبـــُد إِنِّـــي cَقـــاَل تعالى: قـــال

(٥).dَنِبيًّا َوَجَعَلِني اْلِكَتاَب
أب: غير من خلق أنه ثالثًا:

ِلي َوَلٌد َيُكوُن َأنَّى َربِّ cَقاَلـــْت تعالى: قال
َيْخُلُق اهللاُّ َقـــاَل َكَذلِـــِك َبَشـــٌر َوَلْم َيْمَسْســـِني
ُكن َلُه َيُقـــوُل َأْمًرا َفإِنََّما َقَضـــى ِإَذا َما َيَشـــاء

(٦).dَفَيُكوُن
(إحياء بالمعجزات: إلهيًا مؤيد أنه رابعًا:

األبرص واألعمى) الموتى، شفاء
إَِلى َبِني ِإْســـَراِئيَل cَوَرُســـوًال تعالى: قال
َأْخُلُق َلُكم رَّبُِّكـــْم َأنِّي مِّن ِجْئُتُكم ِبآَيٍة َقْد َأنِّـــي
َفَيُكوُن ِفيـــِه َفَأنُفُخ ْيـــِر الطَّ َكَهْيَئِة يـــِن مَِّن الطِّ
واَألْبَرَص َوُأْبـــِرىُء األْكَمـــَه اهللاِّ بِـــِإْذِن َطْيـــًرا

(٧).dاهللا ِبِإْذِن اْلَمْوَتى َوُأْحيِـي
على مســـيطرة ـ اليوم أن أمته ـ خامســـًا:

وأتباعه أكثر عددًا. وشأن العالم وذات قوة
من صـــوره وتماثيله أن ماليين سادســـًا:
صدور على ومعلقـــة الكنائس منصوبة علـــى

أتباعه.

كل وعلى
موجود  عيســـىQ أقدس فالنبي حـــال..

بقية أن الطبيعـــي عند المســـيحيين، ومـــن
الشـــخصية.. ال تتجاهل هذه واألديان الملـــل
 Qوكذلكالمسلمون،يضعونالسيدالمسيح
الكريم للقرآن اتباعًا به، الالئق المكان في

والتبجيل. بالنزاهة المسيح ذكر الذي
اإلمام لقاء بعد عندما يأتي وقت الصالة
المهديQ الســـيد  اإلمـــام يدعـــو والنبـــي..
اإلمام  هو له، أن يكون احترامًا Qالمســـيح
الســـيد ذلك فيأبى الجماعـــة، فـــي صـــالة
بعض على بعضكـــم إن ال، قائـــًال: المســـيح
بذلك ويعني اهللا لهذه األمة، تكرمة أمراء،
شخص يحكمها أن االســـالمية البد األمة أن
فال إذًا.. ـ نبيًا لدين ســـابق باعتبـــاره منهـــاـ 
يؤمهم أن أو المســـلمين يحكم أن ينبغـــي لـــه
يتقدم االعتـــذار هـــذا وبعـــد فـــي الصـــالة،
ويصلي  المهـــديQ  إمامًا للصـــالة اإلمـــام
الوظيفة  وتكـــون مأمومًا.. المســـيحQ خلفه
المؤمنين هي تأييد الرئيسية األولى للمسيح
في بدرجاتهم وتذكيرهم وتوجيههـــم وحثهم
والمنحرفين الكافرين على والقضاء الجنة،
(بمعنى الصليب ويدق على اإلسالم فيقاتلهم
المتخذة المعروفة المسيحية على يقضي أن
ويضع أكله ويحرم الخنزير ويقتـــل للصليب)
اليهودية ديـــن علـــى بقى مـــن الجزيـــة علـــى
وكذلك ،Nاهللا رسول فعل كما والنصرانية

وتعزيزًا  دعمًا تقتضي الظهور عند ـ  Qفي نزول عيسى اهللا ـ حكمة ولعل

فيه الريب بأنه حق لجانب اإلمام المهديQ واالعتراف والتصديق وتقوية
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المساعدة  المسيحQ مهمة السيد عند تكون
ومنازلة عليـــه، والقضـــاء فـــي قتـــل الدجال

ومأجوج. الكافرين كيأجوج 
عند  ـ  Qفي نزول عيسى اهللاـ  حكمة ولعل
وتقوية لجانب وتعزيزًا دعمًا الظهور تقتضي
والتصديق  المهـــديQ  واالعتـــراف اإلمـــام
االقتداء بعـــد وخاصة فيه، الريب بأنه حـــق
اإلمام  يقوم وعندما الصالة.. في Qباإلمام
:Kاألنبياء مواريـــث المهـــديQ  بكشـــف
السماوية عصا موسى، الكتب آدم، (تابوت
فإن واإلنجيل...) كالتوراة والزبور  األصيلة:
يثبت   Qالمهدي جانـــب إلى وجود المســـيح
البشر من كبيرة وشـــريحة لكل المســـيحيين
هو المهدي اإلمـــام بـــأن الواضحة بالحجـــة
من والبد األنبياء لرساالت الشـــرعي الوريث
قيادته الشـــرعية.. وســـوف تحت االنضـــواء
أربعين  األرض في Qالمسيح الســـيد يمكث

المسلمون. يُتوفى فيصلي عليه ثم سنة،
يمكن كيف نفســـه: الذي يطرح والســـؤال
نزولها؟.. بعد الشخصية هذه مثل اســـتيعاب
إلى  أن ظهـــور عيســـىQ  بحاجـــة باعتبـــار
قبل مـــن وقيـــادي وعملـــي اســـتيعاب علمـــي
له يقوم شــــاهدًا المهـــدي الموعـــود باعتباره
شـــعارها يرفع (اإلســـالم) التـــي وللرســـالة
(القـــرآن الكريـــم) وكتابهـــا (الشـــهادتين)

له. ومؤيدًا
تسألهم: عندما بالجواب اآلخرون يحتار
المستقبل، شخص عادي يولد في بإمكان هل
التام والعلم والعصمة بالمعجزات مؤيد غير
شـــخصية يســـتوعب أن أي بـــال تأييـــد إلهي

المسيحQ؟. كالسيد عظيمة
وبعض العامة أهـــل تصور على فالمهـــدي
تعترف ال التي األخرى اإلســـالمية المذاهب
قادرًا يكـــون اإلمـــام المهديQ، لن بوالدة
هو بل ،Qالمسيح شـــخصية استيعاب على
المسلمين. طـوائف استيعاب على قادر غير

الســـيد اســـتيعاب على لـــن يكـــون قـــادرًا
رسول معصوم   Qعيسى ألن النبي المســـيح
أن اليمكن ومثلـــه بالمعجـــزات ومؤيـــد إلهيًا
المستقبل في عادي ـ سيولد إنسان يســـتوعبه
والعلم والعصمـــة بالمعجـــزات ـ غيـــر مؤيـــد
األمة على اســـتيعاب يكون قادرًا ولن التـــام..
والعصمة بالمعجزة إلهي تأييد بال اإلسالمية
جوهريـــة مشـــكالت لوجـــود التـــام والعلـــم 

منها(٨):- تعترضه
الموعود،  المهدي كونه إثبات ١- مشكلة
الخـــاص لن اإللهـــي التأييـــد فهـــو مـــن دون
من التامة القناعـــة كســـب على يكون قـــادرًا
غير من النـــاس يصدقه فكيـــف اآلخريـــن..

كثرة عرفنا خاصـــة إذا التأييـــد اإللهي،

مطهر هو عالم بل نبيًا ليس فهو الشيعي، على التصور المهدي
معصوموارثلتراثجدهعنطريقآبائه،ملهمبذلكالعلمالموروث
رفمنقبلآبائهالمعصومين رفبالنصعليهمنقبلأبيهالمعَّ معَّ
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المهدوية مدعـــي
عنهم يختلف الحديث، وكيف العصر في

اآلخرين. قناعة كسب يستطيع وبالتالي
بالخضوع زمانه علماء إقناع مشـــكلة -٢
الحديث وتخريج والتعديل الجـــرح في آلرائه
تقدير أكثـــر علـــى واالســـتنباط منـــه، فهـــو
أن للعوام يجوز المجتهدين، كباقي مجتهد
أما ألفكاره، ويخضعوا إليه ويرجعوا يقلـــدوه
مبرر أي لهم فال يوجد اآلخرون المجتهدون

للخضوع لفهمه.
التـــي  السياســـية األنظمـــة مشـــكلة   -٣
إذ الحركي، تجمعـــه يشـــكل التســـمح له أن
من يســـلموا لم اإللهي التأييـــد األنبيـــاء مـــع

المؤيد. غير بالمهدي فكيف االستضعاف
لن يؤمنوا بمثل مشكلة الشيعة الذين -٤
عليه ولم منصوص وغير معصوم مهدي غير

.Qالعسكري الحسن لإلمام ابنًا يكن
المهدي أن نفترض بأننا قائل: يقول وقد
المذاهب بعض عند أهـــل العامة أو بالتصور
التام والعلـــم بالمعجــــزة اإلســـالمية مؤيـــد
االفتراض هذا أن ذلك: على فيرد والعصمة..
األطروحة (نبيًا) بتلـــك المهدي من ســـيجعل
من يستمد لم علم تام أن علمه افترضنا ألننا
الفرض أن هذا شك من بشري، وليس معلم
الكريم الذي نص القرآن خالف يكون سوف

النبيين. خاتم ،Nأن محمدًا على
المهـــدي علـــى التصـــور وهـــذا بخـــالف

فهو الشـــيعي،
وارث معصوم مطهر عالم هو بل نبيًا ليس

ملهم بذلك آبائـــه، طريق عـــن لتـــراث جده
قبل من عليه بالنص معَّـــرف الموروث العلـــم
المعصومين حتى قبل آبائه من المعَّرف أبيه
بهم عرَّف الذي ،Nإلى النبي األمر ينتهي
(عالم الحالة هـــذه مثل وجدت وقد جميعـــًا..
في وليس بنبي) به ملهم للعـلـــم وارث مطهر
خبرها: علينا القرآن وقص السابقة، األمم

هارون: آل لتراث وارث طالوت
اهللاَّ ِإنَّ َنِبيُُّهـــْم َلُهـــْم cَوَقاَل قـــال تعالـــى:
َلُه َيُكوُن َأنَّى َقاُلـــَوْا َملًِكا َطاُلوَت َلُكْم َبَعَث َقـــْد
ُيْؤَت َوَلْم ِمْنُه ِباْلُمْلِك َأَحقُّ َوَنْحُن َعَلْيَنا اْلُمْلُك
َعَلْيُكْم اْصَطَفاُه اهللاَّ ِإنَّ اْلَماِل َقـــاَل مَِّن َســـَعًة
ُيْؤِتي َواهللاُّ َواْلِجْســـِم اْلِعْلِم ِفـــي َبْســـَطًة َوَزاَدُه
َعلِيٌمd(٩) قصة  َواِســـٌع  َواهللاُّ َمن َيَشـــاء ُمْلَكـــُه
جالوت، الذي مع وقتاله مشـــهورة، طالوت
طالوت ملك وآية إسرائيل، بني على تســـلط
رفعه  أن موسىP بعد بتابوت أم اهللا أن يأتي
اهللا وبعث النبي فعندما ســـألوا اهللا منهـــم،
التابوت عليهم اهللا رد ملـــكًا، طالوت إليهـــم

مواريث األنبياء). من (التابوت: يعتبر
سليمان: النبي وصي برخيا بن آصف

ِعْلٌم مَِّن ِعنـــَدُه ــِذي الـَّ cَقاَل قال تعالـــى:
َطْرُفَك إَِلْيَك َيْرَتدَّ َأن َقْبَل ِبِه آِتيَك َأَنا اْلِكَتاِب
َفْضِل ِمن َهـــَذا َقاَل ِعنَدُه ُمْســـَتِقرًّا َرآُه َفَلمَّـــا
أحضر  الذي مشهورة، آصف َربِّيd(١٠) قصة

مســــتوعبة المهــــدي إمامــــة يقتضــــي أن تكــــون
إلهيًا المؤيــــد المعصــــوم لعيســــى النبي الرســــول
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فلسطين. إلى اليمن من بلقيس عرش
والعصمة بالعلم مؤيد مهدي من البد إذًا..
المهدي اال وليس هو وليس بنبي، والمعجزة
ماعجز الشـــيعي الذي يســـتوعب على الطرح
فالمهدي األخرى.. باألطروحات المهدي عنه
ظاهـــرة يســـتوعب الشـــيعي التصـــور علـــى 
بشـــربه قد كان المهدي هـــذا ألن المســـيح،
صلى  به جده المصطفى بشر كما  Qعيسى
لتراث وارث معصـــوم وهـــو وآله، اهللا عليـــه
النبوات أيضـــًا لتراث ووارث الخاتمة النبـــوة
بهذا ملهم هـــو ذلك إلى مضافـــا الســـابقة،
إلى مضافًا قبـــل، من ألهم آباؤه العلم كمـــا
كان كما التكوينية، بالخوارق مؤيد هو ذلـــك
يكن ولم بهـــا، مؤيدًا وصي ســـليمان آصـــف
اإلمام للعلم، وكذلك وارثًا كان وصيًا بل نبيًا

.Qالعسكري الحسن اإلمام المهدي ابن
الشـــيعي التصور على المهـــدي واذا كان
 Qعيســـى ظاهـــرة اســـتيعاب قـــادرًا علـــى
وأنصاره وزرائه وصار مـــن ورســـول وهو نبي
أمة طوائف اســـتيعاب علـــى فهو ومؤيديـــه،

أقدر. جده
التصور القرآني  أن أن نعرف البد وأخيرًا
آخر الزمان  عيســـىQ في بظهور يفيد الذي
إمامـــة تكـــون يقتضـــي أن مؤيـــدًا للمهـــدي،
الرســـول النبي لعيســـى المهـــدي مســـتوعبة
هذه تســـتوعبه ولن إلهيًا، المعصـــوم المؤيد
افترضنا إذا إال معصومة.. تكن اإلمامة إذا لم
بالتصـــور نبيـــًا أو قبلنـــا أن يكـــون صاحبهـــا
عمره أطال تعالى اهللا وأن الشـــيعي للمهـــدي
أخرى أمور وتحقيق عيسى ظاهرة الستيعاب
وغير امتحان المؤمنين وتمحيصهم قبيل من

ذلك.
نبوة المهدي فرضيـــة شـــك أن وليس من
اال يبق لنا فلـــم بالضرورة، باطلة الموعـــود
يحفظ الشـــيعي، الذي التصور على المهدي
قدرًا ويفترض الخاتمـــة النبوة لنا أطروحـــة
اهللا يطيل وهـــو أن خرق القانون، أدنى مـــن
 Qنوح عمـــر كمـــا أطال إنســـان تعالـــى عمر
والخضـــر  الكهـــف وأصحـــاب  Qوعيســـى

وغيرهم.

الهوامش
(١)أحصىالشيخلطفاهللالصافي الكلبايكاني
في حديثًا (٢٩) مــــا مقداره منتخب األثر في كتابه
المهدي).. خلــــف المســــيح (صالة هــــذا الموضــــوع
علماء من الشافعي يحيى بن يوسف الشيخ وكذلك
كتابه فــــي الهجري، الســــابع القرن أهــــل الســــنة،
للموضوع أفــــرد المنتظر، أخبــــار عقــــد الدرر فــــي
أن في عنوان: تحت العاشر) (الفصل فصًال كامًال
في  وينزل ويبايعه خلفه عيسى ابن مريمQ يصلي

نصرته.
١٥٧ ـ ١٥٩. النساء: سورة (٢)

.٤٧٩ ص (٣) منتخب األثر
.٧٥ المائدة: سورة (٤)

.٣٠ سورة  مريم: (٥)
.٤٧ عمران: آل سورة (٦)
.٤٩ عمران: آل سورة (٧)

.٤٨٥ ص وردود شبهات (٨)
.٢٤٧ البقرة: سورة (٩)
.٤٠ النمل: سورة (١٠)
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وانهض ففي سيفك الظلماء تنحسريـــا حجـــة اهللا ُقـــم فالعـــدُل ينتظُر
فأدمعي من لظى األحشـــاء تستعرمـــاذا أبّثـــك من شـــكوى أبـــوح بها
وطالهم مـــن ِعداهم ما بـــه فقرواقد كابـــد المؤمنون الظلـــم أفدَحُه
تســـتترمنـــذ الســـقيفة والتاريـــخ منهـــزٌم بالديـــن  ُزمـــٌر  تقـــوده 
واليتـــه جهـــرًا  غصبـــوا  يأتمـــرفحيـــدر  الكـــرار  بايـــع  َمـــن  وصـــار 
نحلتهـــا بالظلـــم  ســـلبوا  ـــم قد نحرواوفاطـــم  والمجتبـــى بنقيع السُّ
فـــي كّل واعيـــة مـــن رزئهـــا صـــوُروفـــي العراق بأرض الطـــّف ملحمٌة
حقـــد، ترّفـــُع أن تأتـــي به البشـــُروســـمُّ أجـــدادك األطهـــار يضرمه
دماء شـــيعة أهل البيـــت قد هدرواوكـــم رأيـــَت بـــأم العيـــن مـــن دول
ســـائرٌة بالعـــدل  أّنهـــا  وليـــس يحكـــم إّال الـــكاذُب األشـــروتّدعـــي 

طـــال الغيـــاُب ولّمـــا يبـــزغ القمـــريا ســـّيدي أيها المحجـــوُب يا قمرًا
ال بـــّد يرجـــع من قـــد غّيب الســـفُروكّل مـــن غـــادر األوطان في ســـفٍر

!^=Ósv=_È
الشاعر:

 حسن عبد األمير الظالمي

يـــا حجـــة اهللا ُقـــم فالعـــدُل ينتظُر
مـــاذا أبّثـــك من شـــكوى أبـــوح بهامـــاذا أبّثـــك من شـــكوى أبـــوح بها

!^=Ósv=_È
الشاعر:

 حسن عبد األمير الظالمي

ســـائرٌة بالعـــدل  أّنهـــا  وليـــس يحكـــم إّال الـــكاذُب األشـــروتّدعـــي 

طـــال الغيـــاُب ولّمـــا يبـــزغ القمـــريا ســـّيدي أيها المحجـــوُب يا قمرًا

ســـائرٌة بالعـــدل  أّنهـــا  وتّدعـــي 

يا ســـّيدي أيها المحجـــوُب يا قمرًا

ســـائرٌة بالعـــدل  أّنهـــا  وتّدعـــي 

يا ســـّيدي أيها المحجـــوُب يا قمرًا

وليـــس يحكـــم إّال الـــكاذُب األشـــروليـــس يحكـــم إّال الـــكاذُب األشـــر
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متـــى يلـــوح لنـــا فـــي أفقنـــا الظفرطـــال انتظـــاُرك حّتـــى قـــال قائُلنا
معائُشـــهم عـــادت  مـــا  هنيئـــًة، فلقـــد أضناهـــُم الســـهُروأوليـــاؤك 
وتعتبـــرمتـــى نـــراك وقـــد حّفـــْت لنـــا زمٌر تســـتهدي  وجِهـــَك  بنـــوِر 
من خلِفك الشيعُة األبراُر قد نفرواَمتـــى تؤّم بنـــا فرَض الصـــالِة ُترى
الســـوُرمتـــى نرى وعـــَد ربِّ البيـــِت ناصعًة بـــه  جـــاءت  وكمـــا  آياُتـــه 
خافقـــًة الحـــق  بنـــوُد  تلـــوُح  مكـــروامتـــى  بنـــا  أعـــداًء  اهللا  ويخـــذُل 

هل في طوى أم برضوى أنت تستتريا صاحَب األمِر في أّي البالِد ُترى
وننتظـــرهّال مننـــَت على العّشـــاق فـــي َوَلٍه نرجوهـــا  منـــك  بطلعـــٍة 
بـــه النواظـــر وازدانـــت بـــه الصورهّال أطـــلَّ علينـــا البـــدُر فاكتحلت
بارقـــًة األفـــَق  تعلـــو  بمّكـــة  بيُض الصفاح ونار الحرب تســـتعرمتـــى 
َخـــَوُرمتى ينـــادى بجمـــع المســـلمين أال وال  ذّل  فـــال  اإلمـــام  هـــذا 
فـــال ربيعـــُة يـــوَم الوعـــِد أو مضـــُرمتـــى تعـــّم جميـــَع الخلـــق صيحُته
طائعـــًة اهللا  لولـــّي  أتـــْت  األِشـــُرإال  الفاســـق  إال  تخلّـــَف  فمـــا 
تـــذرمتى تســـير جيـــوش الحـــّق ظافرًة إلـــى الشـــآم فـــال تبقـــي وال 
تحتهـــُم اهللا  أرُض  ُتزلـــزُل  والحفـــُرمتـــى  الوديـــاُن  تضّمهـــم  فـــال 
يأتـــزروتقصـــد الرايُة الشـــّماء مقدَســـنا (الـــروح) باألنـــوار  فينـــزل 
خلف اإلمـــام يصّلي فيـــه فاعتبرواُيدعـــى النصـــارى أال هـــذا نبّيُكـــم
مـــن الضيـــاء فـــال خـــوف وال حذُروعندهـــا يســـتقيم األمـــر فـــي بلٍج

خافقـــًة الحـــق  بنـــوُد  تلـــوُح  مكـــروامتـــى  بنـــا  أعـــداًء  اهللا  ويخـــذُل 

هل في طوى أم برضوى أنت تستتريا صاحَب األمِر في أّي البالِد ُترى

خافقـــًة الحـــق  بنـــوُد  تلـــوُح  متـــى 

يا صاحَب األمِر في أّي البالِد ُترى

خافقـــًة الحـــق  بنـــوُد  تلـــوُح  متـــى 

يا صاحَب األمِر في أّي البالِد ُترى

مكـــروا بنـــا  أعـــداًء  اهللا  ويخـــذُل 

هل في طوى أم برضوى أنت تستتر

مكـــروا بنـــا  أعـــداًء  اهللا  ويخـــذُل 

هل في طوى أم برضوى أنت تستتر
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يقول تعالى في سورة سبأ مخاطبا 
مجموع اإلنسانية:  

َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَُّ  (ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مَِّن السَّ
َوإِنَّـــا َأْو إِيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفـــي َضَالٍل مُِّبيٍن،ُقل 
الَّ ُتْســـَأُلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعمَّا َتْعَمُلوَن،ُقْل 
َيْجَمـــُع َبْيَنَنا َربَُّنا ُثمَّ َيْفَتُح َبْيَنَنـــا ِباْلَحقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح 

اْلَعلِيُم).
كل ما في الوجود يحاور اإلنســـان، وكل ما في 
اإلنســـان يحاور الكـــون، ولكي يكون هـــذا الحوار 
مـــدركا لفاعليته المنســـجمة مع أبعـــاده الوجودية 
الحقيقيـــة كان وال بد من فاعل (اإلنســـان الكامل 
المهديQ) يوجه هذا الحوار إلى كشـــف حقائق 
اإلنســـان الكبـــرى، فهويـــة اإلنســـان الضائعة في 
التاريخ وفعل اإلنســـان فيه تجعل اإلنســـان العاقل 
يطـــرح ســـؤاال جوهريا: هل مســـار اإلنســـان على 
مســـرح الحيـــاة كله صـــراع وحـــروب ودمـــار؟ أم 
أن اإلنســـان ســـوف يجعل مـــن تجربتـــه الوجودية 

التاريخية حـــوارا يكون من خالله 
إنســـانا واعيـــا بحقيقـــة كينونتـــه 

الفاعلة في الكون.
 اإلنسان مخلوق حواري:

كينونـــة  فـــي  يخلـــق   الحـــوار 
اإلنســـان الوعي بالمعرفة الحقيقة 
التي خلـــق لتكون حقيقتـــه المبلغة 
ألهدافـــه الكبـــرى، فـــكان بذلك 
أكثر األشـــياء جدال، فكل األشياء 
خلقـــت مـــن أجلـــه وكان هـــو فيها 
فاعـــال بوعيـــه، لكن مـــا معنى أن 
يكـــون اإلنســـان واعيـــا؟ أن يكـــون 
اإلنســـان واعيـــا ذلـــك يعنـــي بكل  
بســـاطة تعقـــل العقـــل العاقل، أي 
أن يكون فـــي دوره فاعال في تعقل 

الحقيقة الوجودية.
 فمـــا معنـــى تعقـــل الحقيقـــة 

@QÜË‡€a@‚bfl�a
fib»–€a@Ô„Ïÿ€a@âaÏz€aÎ

يوسف العاملي
باحث وكاتب من المغرب

مجموع اإلنسانية:  
َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَُّ  (ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مَِّن السَّ

مجموع اإلنسانية:  
َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَُّ  (ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مَِّن السَّ

مجموع اإلنسانية:   التاريخية حـــوارا يكون من خالله ي
إنســـانا واعيـــا بحقيقـــة كينونتـــه 

 اإلنسان مخلوق حواري:
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َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاَُّ  الفاعلة في الكون.(ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مَِّن السَّ
 اإلنسان مخلوق حواري:
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إنســـانا واعيـــا بحقيقـــة كينونتـــه 
التاريخية حـــوارا يكون من خالله يقول تعالى في سورة سبأ مخاطبا 
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الوجودية؟
 كل مخلوق له رجلين ولسان وعينين وهو على 
هيئة اإلنســـان هـــو آدم بالقوة غير أنـــه ليس آدمًا 
بالفعـــل، فآدم علم األســـماء كلها غيـــر أن أغلب 
اآلدمييـــن اليـــوم لـــو ســـألتهم واحدا تلـــو اآلخر، 
مـــا معنى أنك علمت األســـماء كلها فهل يســـتطيع 
الفـــرد اآلدمـــي تعقـــل هـــذه الحقيقـــة المالزمـــة 
لوجـــوده االســـتخالفي األرضي؟ بـــدون تعقل هذه 
الحقيقة تبقـــى حقيقته مفقودة فـــي وعيه الذاتي 
لذاته،فيكـــون في ذلـــك جاهال لـــدوره الوجودي 
الـــذي يجعـــل منـــه إنســـانا حقيقيا يحمـــل صفات 

خالقه في فعله.

الحكم العدل والحوارية الكونية:
اإلنســـانية مرت بحقب تاريخية عايشـــت فيها 
كل الصعوبـــات الطبيعية واالجتماعية فهل خلصت 
تجربتها على مســـرح األرض على وعي إنســـاني، 
يجعـــل مـــن الفـــرد اآلدمـــي، الرقي فـــي درجات 
وجوده الســـامية؟ أم أنها ما زالـــت تعاود تجاربها 
الماضيـــة والمســـحوقة في الحقـــب التاريخية في 
جهـــل معرفـــي لقيمة وجودهـــا علـــى األرض التي 
جعلـــت فيها مســـتخلفة من طـــرف الـــرب الباري  

والرب الخالق؟
الرب الباري والرازق الفتاح:

 إن هوية اإلنسان اآلدمي المستخلف على وجه 
األرض تحدد فـــي وجهتين إلســـمين إلهيين وهما 
الـــرب الباري والـــرازق الفتاح، فمـــن جهة الرب 
البـــاري يكون اآلدمي فـــي توجه إلى 
وفـــي  اإللهيـــة  أصولـــه 
الفتاح  الـــرازق 
ن  تكـــو
يـــة  هو

٥٥

الـــرب الباري والـــرازق الفتاح، فمـــن جهة الرب 
البـــاري يكون اآلدمي فـــي توجه إلى 
وفـــي  اإللهيـــة  أصولـــه 
الفتاح  الـــرازق 
ن  تكـــو
يـــة  هو
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هذا يجعل وجودي معرفي ورقي سمو في اإلنســـان
ســـبيل في إدراكه عليه ما يدرك المخلـــوق اإللهي
منذ له منحت التـــي اإللهية في العوالـــم الدخـــول
ذلـــك البدايـــة وفـــي كل
يمنح كونـــي حوار يوجـــد
على المستخلف لإلنســـان
كل مـــع التناغـــم األرض 
في الفاعلية الوجودية القوى

الوجودية. المنظومة
أحـــد األدعيـــة جـــاء فـــي
 Qالمهدي باإلمام المرتبطـــة
يقيم  أنهQ ســـوف معناه: مـــا
هما فما وعرضـــا؟ طوال العـــدل
المقصودان الطـــول و العـــرض

الدعاء؟ هذا في
العرضـــي العـــدل فإقامـــة 
األرضـــي العـــدل إقامـــة يعنـــي 
الديانـــات بيـــن بيـــن األجنـــاس
والمحكوميـــن الحاكميـــن بيـــن 
بين االجتماعية الطبقـــات بيـــن
جميع النـــاس فيكون سواســـية
اإللهية الشـــريعة فـــي محضـــر
الفطرة طبيعة مع المنســـجمة
تنسجم ســـوف التي الســـليمة
وأســـماء الكوني النظـــام مع 
عدله الحسنى في إظهار اهللا
وتعالى ســـبحانه المقـــدس
اهللا القائم فعدل للجميع،
وأبدية اآلزال أزليـــة بيـــن
ظهور من له بـــد ال اآلباد

مسرح الحياة. في

إلى يحتاج فذلـــك الطولي العـــدل أمـــا إقامـــة
مع اهللا طوليا تربطنـــا التي شـــرح عميق للعالقـــة

وتعالى رب األرباب جميعا. سبحانه
والوالية الخالفة إلى الهداية مصباح في جـــاء
األعيان عين لمـــا ســـبحانه أنه الخميني: لإلمـــام
فيما تنازعت الحســـنى ألســـمائه الحاملة الثابتـــة
في بها الدور المنـــوط حـــول خالفها بينها فـــكان
إلى أي وتعالى ســـبحانه فالتجأت إليه تعيناتهـــا،
لها يجعل أن منـــه طالبة اإللهي موجدهـــا وأصلها
دورها تأدية تســـتطيع حتى عدال تحتكم إليه حكما

أجله. من الموجودة الوجودي اإللهي
والباطنية الظاهرية الفكرية المدارس فتنازع
ذلك التنازع نفسه هو اليوم والوجودية والتاريخية
األولى في أسمائه، اإللهية التعينات في كان الذي
عن الباحث يجعل اليوم الوجودية المدارس فكثرة
أمره، من حيرة في واإلنســـانية الدينية الحقيقة
هو وأنه األصل هو الباطـــن أن وجد فاإلســـماعيلي
يجد والزيدي التابع، إال الظاهر وما الحقيقة كل
السنة، مع فيها نزاع عدالة الصحابة ال مسألة أن
التوحيد، أصول الدين ثالثة وهي أن يرى والسني
فيها الكالمية أصوله كما أن والميعاد، والنبـــوة،
إلى الجبر يميل فهو المناهج كل مع إختالف كبير
فكره، في وإن لم يعتقد به صراحة حتى فعله فـــي
لديه، النظري االعتقاد فـــي خلل عن ناتج وذلـــك
بين عميقا اختالفـــا االتجاه نفـــس كمـــا يوجد في
العالم ديانات فـــي النحل والملل الموجودة جميـــع
أي هو براهما شيء يرى أن كل مثال فالهندوسي 
كل متحدا مع نفسه يرى والبوذي كل شـــيء حق،
بذلك هللا عابدا نفســـه فيجد النيرفانا العالـــم في
والدرزي خطيرة، عبر رياضات روحيـــة اإلتحـــاد
والزرادشتي شيء، المدرك هو كل العقل أن يجد
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إلهـــان متفقان في كل يتقاســـمه يجـــد أن العالم
وهما الخيـــر إله واآلخـــر الشـــر شـــيء واحد إله
إلهه يعتقد أن والمسيحي األصل. في واحد شيء
القدس، األب، روح ثالثة أقانيـــم إلى ينقســـم
الذي اإلله هو يجدون أن يهـــوه واالبـــن، واليهود

منه. يفهموا أحسن يمكنهم أن ال
والمفارق الخطير الفكـــري الصراع إن هـــذا
مليئـــا كائنـــا اإلنســـاني، الكائـــن  مـــن  يجعـــل 
يحســـم ســـوف فهـــل بالتناقضـــات الموضوعيـــة
مملكة اإلنســـان في القائم الصراع الخطير هذا
إلهية هويـــة والظاهريـــة ليخلص إلى الباطنيـــة
أبعاده معرفـــة إلـــى اإللهي تمكـــن هـــذا الكائـــن
دام ما عليـــه اإلجابة يصعـــب ســـؤال الوجودية؟
الوحيدة ويجدهـــا لنفســـه الحقيقة الـــكل يدعي

لبقائه.
اإلمام المهديQ في ظل كل  موالنـــا دور إن
والذهنية والتصوريـــة هذه الصراعـــات الفكرية
فيما االتجاهات والعدل هـــذه كل بين هو الحكم
(الحكم األعظم اهللا إسم بمنزلة فيكون هو بينها
من الوجودية الدائـــرة فنرجع العـــدل) ولنتأمـــل
اآلفاق كل فـــي أســـرارها كل لتطلق حيث بـــدأت
أحسن في اإللهي اإلبداع األنفس لتظهر كل وفي
القدســـي (كنت للحديث مصداقا إلهي، تقويـــم
الخلق  فخلقـــت أعرف أن فـــأردت كنـــزًا مخفيـــًا
قلب في المتجلي الظهـــور هذا ألعرف) فيكـــون
بمثابة التكوينية، للوالية الخاتم موالنا المهدي

جميع وفي النفـــوس لكل اإللهي الظهـــور تمامية
اآلفاق.

الخالصة
ربك؟ عرفت بم Qالمرتضى سئل

وكيف عرفك نفســـه: قيل: عرفني بما فقال:
نفسه؟ فقال:

وال بالحواس، يحـــس صورة، وال ال تشـــبهه
قربه، في بعيد في بعده، قريب بالناس، يقاس
شيء كل أمام فوقه، شيء يقال وال فوق كل شيء
ال كشيء في في األشياء أمام، داخل له يقال وال
خارج، كشيء ال األشياء من داخل،وخارج شيء

هكذا غيره. وال هكذا هو من سبحان
جوهر  لهو لب هذا، المؤمنين جواب أمير  إن
منذ األزل، اإلنســـان مملكة القائـــم في الحـــوار
واالديولوجية الفكريـــة التيـــارات لذا فـــكل هـــذه
باطني صراع إال واإلنســـانية ما هـــي والسياســـية
آخر في به والتحقق األرباب رب من أجـــل معرفة
والطبيعة. والحيـــاة والكون الوجـــود حوارها مـــع
اإلعالم عصر فـــي اليوم المهدي اإلمام فظهـــور
ومن الحوار هذا أجل من هو والتواصل والسرعة
يفتح للفقيه اإلنســـان فهو الذي ســـوف أجـــل هذا
فيوحد عرفانه فلسفته وللعارف وللفيلسوف فقهه
الفقيه ســـليم يجعل توحيد إلهي نهج في كل ذلك
الفيلســـوف العقلي توحيد مع يتســـاوق الظاهري

الشهودي. الكشفي العارف توحيد يساوق
اإلنسانية الفكرية المدارس تجد ترى يا فهل
إلى صراع الفكرية تجربتها خلصت اليـــوم بعدما
فهم إلـــى اتجاهاتهـــا جميـــع وحـــوار كونـــي بيـــن
الغائي مصيرها مع تربطها التي للعالقة حقيقي

واألصلي؟
اإلمـــام  رب المؤمنيـــنQ هـــو إن رب أميـــر

العليم. الفتاح وهو Qالمهدي

اليوم المهدي اإلمام ظهور
والسرعة عصر اإلعالم في
هذا من أجل هو والتواصل 
الحوار ومن أجل هذا اإلنسان
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الدولـــة بمعنـــى مجتمـــع منظم له 
حكومـــة مســـتقلة وشـــخصية معنويـــة 
متميـــزة عن المجتمعات األخـــرى المماثلة والتي 

تربطه بها العالقات.(١)
وتقـــوم الدولة فـــي المجتمع اإلســـالمي على 
أســـاس من القرآن لقوله تعالى: cيـــا َأيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا َأِطيُعـــوا اهللاََّ َوَأِطيُعوا الرَُّســـوَل َوُأوِلي األَْْمِر 
 ِ ِمْنُكـــْم َفـــِإْن َتناَزْعُتـــْم ِفي َشـــْي ٍء َفـــُردُّوُه إَِلى اهللاَّ
ِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر ذِلَك  َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللاَّ
َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًالd(٢) وقد اتفق المفسرون على 
أن اإلطاعـــة تكـــون هللا واجبة وللرســـول كذلك، 
ولكن اختلفوا في تفســـير أولـــي األمر فمنهم من 
يقـــول بأنهم أهـــل الحل والعقد ومنهـــم من يقول 
بأنهم األمراء والسالطين أّيًا كانوا، وغيرها من 
األقـــوال األخرى. أما الشـــيعة اإلماميـــة فيقولون 
بأن أولي األمر هم المعصومونK من أهل بيت 

الرسولN وهذا ما أكده السيد الطباطبائي في 
تفســـيره.(٣) وهو ما ســـيتضح عندما نبين األسس 

.Qالتي تقوم عليها دولة اإلمام المهدي
أمـــا في الفكـــر الغربي فتوجد عـــدة نظريات 
لتفســـير معنى الدولة ومنها ما قاله أرســـطو (أن 

الدولة توجد لتوفير حياة طيبة للمواطنين).(٤)
أما هوبز فيقول: (لن تكون هناك حضارة ما 
لم تعط هذه الحضارة ضمانات تنبع من سلطانها 

على الحياة والموت).(٥)
ويقول جون لوك: (البد من أن يقام جهاز عام 
للحكم حتى نتمتع بحقوق الحياة والحرية)(٦) اما 
هيجل فيـــرى: (ان الدولة هي الفكرة اإللهية كما 
توجد على األرض، وكل قيمة لإلنســـان مشـــتقة 

من انغماسه في مشاكلها).(٧)
وفـــي القـــرن الســـابع عشـــر بـــرزت بدايـــات 
لنظرية العقد االجتماعي التي توجها (جان جاك 

االستاذ ثائر عباس النصراوي
المدرس في كلية الشيخ الطوسي الجامعة

الدولـــة بمعنـــى مجتمـــع منظم له ا
حكومـــة مســـتقلة وشـــخصية معنويـــة  ا
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االجتماعي) روســـو) بكتابـــه (نظرية  العقد 
الســـلطة  أن  يجـــب وتنص على  السياســـية 
إرادة  عـــن  تعبـــر  الشعب.(٨)أن 
التي أما الدولة االشتراكية  فهـــــــــــــــــي 
إلى يشكلها مجتمع اشتراكي  تصل  حتى 
الشـــيـــــــوعي دولة الشعب وهو التعبير 
أن المــجتمع للدولة االشتراكية بمعنى 
الـــــذاتيـــة قد دخل مرحلـــة اإلدارة 
بنفســـه العامة بحيث يدير نفسه 

فال حاجة إلى حكام.(٩)
الدولة  أمــــــــــــــــــــــــا 
الرأسمالية فإنها إجماًال 
تقوم على انتخاب الشعب 
لها اما بواســـطة أعضاء 
يشـــكلون  برلمانييـــن 
مجلســـًا للنـــواب بحيـــث 
المجلـــس  هـــذا  يتكفـــل 
التشـــريعية  بالســـلطة 

يكلفـــون رئيس  بحيث 
رئيســـًا  أو  وزراء 

م  للقيــــــــــــــا
بالمهام 

االنتخـــاب  بواســـطة  أو  التنفيذيـــة. 
المباشـــر للرئيس أو رئيس الوزراء ـ حسب نظام 
كل دولـــةـ  يقـــوم هـــذا بالقضايـــا التنفيذيـــة وفق 

دســـتور البـــالد أو بواســـطة الجمع بيـــن اإلثنين 
وهو انتخاب أعضاء برلمانيين، وانتخاب رئيس 

للدولة.(١٠)
وهناك تفريـــق بين الدولـــة والحكومة، فقد 
فرق (السكي) تفرقة دقيقة بين الدولة والحكومة 
ألن الدولة هي الجهاز والحكومة هي األشـــخاص 
الذين يحكمون باســـم الدولة. فالدولة على ذلك 
تصور نظري، أما األشخاص فهم يتغيرون، وال 
تختلط الصورتان إال فـــي المجتمعات البدائية أو 
الدول الدكتاتورية، حيث يدعي الحاكم المستبد 

انه الحكومة والدولة.(١١)
فالمجتمع القائم على الدكتاتورية أو الملكية 
ـ فـــي أغلب األحيان ـ تكون الدولة أداة قمع في يد 

الطبقة المستغلة.(١٢)
وتوجـــد في الدولة أحـــزاب بعضها خفي، 
وبعضهـــا علنـــي وبعضهـــا يمـــارس الحكم 
فعـــًال أمـــا بمفـــرده أو مـــع غيـــره مـــن 

األحزاب.(١٣)
وترى أكثـــر الدول 
لنفســـها 

الحق فـــي منـــع األحـــزاب أو االذن 
لهـــا بالنشـــاط طبقًا لما ترى الدولة لنفســـها من 
المصالـــح أو يمثل كل حـــزب أيديولوجية معينة، 
أي نظرة خاصـــة إلى الكون والحيـــاة، ومن هنا 
يقـــع التناحر النظـــري واالجتماعـــي والمصلحي 

االجتماعي) روســـو) بكتابـــه (نظرية  العقد 
الســـلطة  أن  يجـــب وتنص على  السياســـية 
إرادة  عـــن  تعبـــر  الشعب.(٨)أن 
التي أما الدولة االشتراكية  فهـــــــــــــــــي 
إلى يشكلها مجتمع اشتراكي  تصل  حتى 
الشـــيـــــــوعي دولة الشعب وهو التعبير 
أن المــجتمع للدولة االشتراكية بمعنى 
الـــــذاتيـــة قد دخل مرحلـــة اإلدارة 
بنفســـه العامة بحيث يدير نفسه 

فال حاجة إلى حكام.(٩)
الدولة  أمــــــــــــــــــــــــا 
الرأسمالية فإنها إجماًال 
تقوم على انتخاب الشعب 
لها اما بواســـطة أعضاء 
يشـــكلون  برلمانييـــن 
مجلســـًا للنـــواب بحيـــث 
المجلـــس  هـــذا  يتكفـــل 
التشـــريعية  بالســـلطة 

يكلفـــون رئيس  بحيث 
رئيســـًا  أو  وزراء 

م  للقيــــــــــــــا
بالمهام 

االنتخـــاب  بواســـطة  أو  التنفيذيـــة. 
المباشـــر للرئيس أو رئيس الوزراء ـ حسب نظام 
كل دولـــةـ  يقـــوم هـــذا بالقضايـــا التنفيذيـــة وفق 

دســـتور البـــالد أو بواســـطة الجمع بيـــن اإلثنين 
وهو انتخاب أعضاء برلمانيين، وانتخاب رئيس 

للدولة.(١٠)
وهناك تفريـــق بين الدولـــة والحكومة، فقد 
فرق (السكي) تفرقة دقيقة بين الدولة والحكومة 
ألن الدولة هي الجهاز والحكومة هي األشـــخاص 
الذين يحكمون باســـم الدولة. فالدولة على ذلك 
تصور نظري، أما األشخاص فهم يتغيرون، وال 
تختلط الصورتان إال فـــي المجتمعات البدائية أو 
الدول الدكتاتورية، حيث يدعي الحاكم المستبد 

انه الحكومة والدولة.(١١)
فالمجتمع القائم على الدكتاتورية أو الملكية 
ـ فـــي أغلب األحيان ـ تكون الدولة أداة قمع في يد 

الطبقة المستغلة.(١٢)
وتوجـــد في الدولة أحـــزاب بعضها خفي، 
وبعضهـــا علنـــي وبعضهـــا يمـــارس الحكم 
فعـــًال أمـــا بمفـــرده أو مـــع غيـــره مـــن 

األحزاب.(١٣)
وترى أكثـــر الدول 
لنفســـها 

الحق فـــي منـــع األحـــزاب أو االذن 
لهـــا بالنشـــاط طبقًا لما ترى الدولة لنفســـها من 
المصالـــح أو يمثل كل حـــزب أيديولوجية معينة، 
أي نظرة خاصـــة إلى الكون والحيـــاة، ومن هنا 
يقـــع التناحر النظـــري واالجتماعـــي والمصلحي 
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أحيانًا.(١٤) وسافر خفي حينًا بشكل األحزاب بين
وحده الدولة الحزب الحكـــم في وإذا مـــارس
الواحد،(١٥) ويطبق الحزب  الحزب نظام فيسمى
كان الحكم اذا أما المجتمع. على الحاكم نظريته
بنظام فيســـمى أحزاب عدة من في الدولة مكونًا

األحزاب.(١٦) متعدد
قبل من فإنهـــا تدار في الدولة أما الـــوزارات
منهـــا كل يتكفـــل مؤسســـات أو مديريـــات عامـــة
التي العامة والمرافق المؤسسات على االشـــراف
كالســـجون عليها االشـــراف األفراد يصعب على
والتعدين... والبريد والكمارك والشرطة والجيش
االشراف ذلك على االشتراكية وتزيد الدول الخ،
وعمليات والبنوك والشـــركات التجارات على كل
وغير الكبيرة والصناعات والتصدير االســـتيراد

ذلك.(١٧)
المفهوميـــن لهذيـــن أن نجـــد وهكـــذا فإننـــا

ظهور قبل مـــا إلى يمتد عميقًا تأريخيـــًا تأصيـــًال
واألثار الحفريات نالحظ أن حيث الحضـــارات،
بدء اإلنســـان منذ رافق قد الديـــن أن قـــد أثبتت
هذا في حسن) (ســـليم الدكتور ويقول الخليقة،
اآلن حتى البحتة العلميـــة البحوث (دلت الصـــدد
مهما العالـــم عامة أقـــوام من قوم علـــى أن لـــكل
هديه على يســـيرون دينًا ثقافتهم منحطة كانـــت
االغريقي  المؤرخ لتعاليمه).(١٨) وأمـــا ويخضعون
فيقول:  الميالد قبـــل ٢٠٠ ســـنة نحو (بلونارك)
أسوار والملوك وال بال مدنًا نجد أن الممكن (من
قط اإلنسان لم ير ولكن مسارح وال آداب وال ثروة

أهلها العبادة).(١٩) يمارس ال معبد أو بال مدينة
كون صغيرة بمجموعات تجمعـــًا أن ونالحظ
ثم تبلورت قرى إلى تطورت ثم مجتمعات صغيرة
لتكون هذه المـــدن وأتلفـــت مـــدن بعـــد ذلك إلى
كما الدول فـــي الحكم نظام اختلـــف دولـــة، وقد

وطبيعته. ظروفه حسب على كًال سابقًا ذكرنا
الدين المفهومين أي هذيـــن أمـــا الربط بين
دولـــة اإلمـــام علـــى نقتصـــره والدولـــة ـ فســـوف
على  قائمة اإلمام دولة ألن النموذج. Qالمهـــدي
عالمية، إلهيـــة فطرية دولـــة وهي أســـاس ديني
ظهور يســـبق الـــذي الدولـــي وذلـــك ألن النظـــام
االنحراف  أســـاس على اإلمـــام المهديQ قائم
على وقيامـــه والعقائـــدي، والفســـاد األخالقـــي
يكـــون ال والتـــي المحضـــة المصلحـــة واألنانيـــة
إلى  دولتهQ بـــل يســـتبدل الحال وجـــود في لهـــا
وتطبيق العدل الواقعية العامة مالحظة المصالح
الذي األمر تعالى، هللا والعبادة المحضة الكامل
البشـــري. التاريخ ســـير في أساســـيًا ينتج تغييرًا
المادية علـــى قائم الدولي النظـــام وكذلـــك فإن

على قائمة اإلمـــام إن دولـــة
دولـــة وهـــي أســـاس دينـــي
عالميـــة إلهيـــة فطريـــة 

اإلمـــام دولـــة أمـــا فـــي
تقيـــم  فإنهـــا  Qالمهـــدي
ركائز علـــى العـــدل الكامـــل
اإللهـــي بالعطـــاء مؤمنـــة 
والقدرةوالحكمةاإللهيتين،
بالتجزئة تعتـــرف ال وانها
والـــدول للحـــدود البشـــرية
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في ومبـــدأ العلمانية فـــي فهم الكـــون،
بيد اإلنســـان قيادة زمام واعطاء المجتمع، فهم

اإلنسان.(٢٠)
تقيم  المهـــديQ فإنها اإلمام دولة أما فـــي
اإللهي بالعطاء مؤمنة ركائز علـــى الكامل العدل
تعترف ال وانهـــا اإللهيتين، والحكمـــة والقـــدرة
دولة والـــدول، بل للحـــدود بالتجزئـــة البشـــرية
واحدة، يتوصل وقيـــادة عالمية واحدة برئاســـة

العالمي.(٢١) طريق الفتح عن إليها Qاإلمام
 Qالمهدي اإلمام لدولة السياسي الشكل أما

ما يلي: فإنه يتضمن
ملكية تكون لن الدولة في العليا الرئاسة ١ـ  ان
إمامية، ألن ستكون بل دكتاتورية رئاسية وال وال
اإلمامQ المنصوب  هو ســـيكون األعلى الحاكم
هذا وســـيمارس وتعالى، ســـبحانه اهللا من قبل
دام  مـــا المهـــديQ بنفســـه اإلمـــام المنصـــب
الصالحين األولياء من خلفاؤه ويمارسها موجودًا

بعده. من
بطبيعـــة  ســـتخلو  Qاإلمـــام دولـــة  أن  ـ  ٢
الســـلطة بصفته البرلمان من كيانها العقائـــدي
للشعب ليست السلطة هذه أن حيث التشريعية،
طبقًا هللا عز وجـــل وحـــده هـــي بـــل وال لممثليـــه

لتشريعه العادل الكامل.
يمارس للحكم اإلداري الشـــكل أن ٣ ـ يظهـــر
زمانهم، أي علـــى الشـــكل المعهـــود للناس فـــي
 Qاإلمام ظهور قبل للناس المعهود الشكل على
على تغييرات كبيـــرة إدخـــال دون مباشـــرة مـــن

ذلك الزمان في أي األذهان ـ
الحال. بطبيعة اصالحات وان شملته ـ

 Qاإلمام دولة في ناحية األحزاب من ٤ـ  أما
اليوم من حاصل هو ما غرار على جائز فهو غير
إلى وما ويســـارية يمينية إلى األحـــزاب انقســـام
تضمن فيما لو القتـــل الفرد يســـتحق ذلك، وقد
العادلة اتجاهـــه مخالفـــة صريحـــة لالطروحـــة

ولدين اإلسالم. Qاإلمام لدولة الكاملة
تشـــمل النظم  عامة اإلمامQ مالمح ولدولة
واالجتماعيـــة... الـــخ. واالقتصاديـــة السياســـية

وهي(٢٢):
المهديQ في  اإلمـــام دولة أن أ ـ العالميـــة:
دولة هي الدينـــي النص ثابت مـــن ضـــوء ما هـــو
وتتوحد فيها الحواجز القومية، تســـقط عالمية
اللغات حـــدود متجاوزة البشـــرية، فيهـــا الملـــل
كلها األرض دولة وهي التضاريـــس. أو واالعراق
الكريـــم بالقول: القـــرآن ذلـــك كمـــا يشـــير إلى
األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقْد

(٢٣).dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها
عن روي الصدد مـــا ويمكـــن أن نقـــرأ بهـــذا
يوم إال الدنيـــا من يبـــق اهللاN: <لـــو لم رســـول
اهللا تعالى ذلك اليوم حتى ُيبعث رجٌل مني لطول
كما ملئت عدًال األرض يمأل اسمي اسمه يواطئ

ظلمًا>.(٢٤)
تؤكد النصوص اليقينية  اإلسالمية: كما ـ ب
دولة  المهديQ هي دولة اإلمـــام أن الصحيحـــة
الذي جاء اإلسالم على أســـاس اإلسالم، تقوم
جديدًا،  دينـــًا عبد اهللاN وليس بـــن به محمد
يســـتوعب الذي العام معناه في اإلســـالم وال هو

القومية،  الحواجز عالمية تســـقط فيهـــا المهديQ هي دولة اإلمام دولـــة إن

التضاريس. أو واالعراق اللغات حـــدود متجاوزة الملل البشـــرية، فيها وتتوحد
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إلى التسليم يعني والذي التوحيدية الديانات كل
وحده، وفي القـــرآن إســـالم هو بل اهللا تعالى،

البشرية. جميع تدخل سوف اإلسالم هذا
معالم أبرز ومن االزدهار االقتصـــادي: ـ جــــ
دولةاإلمامالمهديQهواالزدهاراالقتصادي، 
يزول كما الطبقـــي الفاحش حيث يزول التفاوت
والغنى الثـــراء ظاهرة وتعم الفقر والحرمـــان،
تفســـير يمكن وربما لمختلف شـــرائح النـــاس،
التقني، التقـــدم اســـاس علـــى هـــذه الظاهـــرة
ما لكن الطبيعـــة، لثروات الواســـع واالســـتثمار
ترتبط المسألة أن الشـــريفة الروايات من يظهر
يســـتنزل رحمة وايمانهم الذي بصـــالح النـــاس
cَوَلْو تعالى قوله كما في على العباد وعطفـــه اهللا
َبَركاٍت َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َواتََّقْوا آَمُنوا اْلُقرى َأْهَل َأنَّ
اإلمام  عـــن َواألَْْرِضd،(٢٥) وجـــاء ـــماِء السَّ ِمـــَن
الســـماء ألنزلت قائمنا قـــام قد علـــيQ: <ولـــو
ولذهبت نباتهـــا، األرض وألخرجـــت قطرهـــا،
قلوب العباد، واصطلحت السباع الشـــحناء من
إلى العراق تمشـــي المرأة بيـــن حتى والبهائم،

نبات>.(٢٦) على إال قدميها تضع ال الشام
عن الحديث يبدو قـــد الثقافي: االزدهـــار دـ 
البشـــري التاريخ مســـتقبل في الثقافي االزدهار
إلى ال تحتـــاج واضح وحقيقـــة أمـــر حديثـــًا عـــن
أيدينا بين التـــي الدينية النصـــوص بيـــان، لكن
ماضيًا قرنًا عشـــر أثني من أكثر تعود إلى والتي
علمي، نهوض عن تتحدث فإنها ذلك تؤكد حين

تكن لم هائلـــة وقفـــزة ثقافيـــة
:Qالصادق اإلمام يومئذ. فجاء عن بالحسبان
جاءت ما فجميع حرفًا، سبعة وعشـــرون <العلم
اليوم حتى الناس يعـــرف فلم حرفان به الرســـل
الخمســـة أخرج قائمنا قام فإذا غير الحرفين،
إليها وضـــم الناس في فبثهـــا حرفًا والعشـــرين

وعشرين حرفًا>.(٢٧) سبعة يبثها الحرفين حتى
الهائـــل: فـــي أكثر من  العلمـــي هــــ ـ التقـــدم
التقدم العلمي واضحة إلـــى وباشـــارة نص نقرأ
في عصرنا نشهد التي المتطورة الهائل والتقنية
 Qاإلمام الصادق عن أشـــكالها. بعض الحاضر
ليرى وهو بالمشرق القائم في زمان المؤمن <أن
المشـــرق في الذي وكذا المغرب في أخاه الـــذي
اإلمام  وعن المغـــرب>.(٢٨) فـــي الذي يـــرى أخاه
أقاليم فـــي بعـــث القائـــم الباقـــرQ: <إذا قـــام
في رجـــًال يقـــول: عهدك األرض فـــي كل أقليـــم
تعرف وال تفهمـــه ال ما كفك، فـــإذا ورد عليـــك
بما واعمـــل كفـــك إلـــى القضـــاء فيـــه، فانظـــر

فيها>.(٢٩)
وبشـــكل اليوم تطبق قـــد إن هـــذه النصوص
االتصال وسائل في العالمية التقنية على طبيعي
قراءة ربما تكون الكف في والعلمانية، فالقراءة
جميع األحكام بالكف يستبطن جهاز محمول في
المشـــرق في المؤمن رؤيـــة وكذلك الشـــرعية،
عبر اليوم نشهده المغرب فهذا ما في وهو ألخيه

المرئي.(٣٠) االتصال أجهزة
عمـــوم لـــدى هنـــاك ســـؤال الديمومـــة: ـ  و 

العلمي الهائل التقدم إلى واضحة وباشارة نقرأ نص أكثر من في
أشكالها بعض الحاضر عصرنا نشهد في التي المتطورة والتقنية
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قوانين في الباحثين لـــدى ســـؤال هو الناس كما
اإلمام دولـــة أن األمم، وتاريـــخ علـــم االجتمـــاع
التي  المطلقـــة العدالة المهـــديQ وهـــي دولـــة
هو كـــم التاريـــخ نهايـــة فـــي ســـتحكم البشـــرية
قصيرًا أم طويًال زمنيًا مقطعًا عمرها؟ هل تحتل
بعدها؟ ماذا اإلمام دولة انتهت وإذا تنتهي؟ ثـــم

ماذا؟ أم االستبداد؟ تعود دول هل
يقول كما ـ ســـنن الطبيعة يكون أن والجـــواب
الدول فكل دولة من ذلك، ال تقبل ـ خلـــدون ابن
مرحلة تبدأ مـــن وكل حضـــارة مـــن الحضـــارات

لـــة لطفو ا
ثم الشـــيخوخة مرحلة ثم المراهقة ثـــم مرحلـــة
جيلين عمر مـــن أكثر يســـتغرق ال ما تنتهـــي وهو
العدالة  دولـــة ســـتكون ال أكثـــر،(٣١) فهـــل هكـــذا
الموضوع هذا فـــي الدينية النصوص العالميـــة؟
بعضها فبينمـــا يؤكد ومختلفة، جاءت متعـــددة
يســـتغرق  ال اإلمـــام المهديQ ســـوف أن حكـــم
أخرى انه روايات وتقول ســـنين، ســـبع أكثر من

تقول فيما سنة، أربعين سيســـتمر
فيما ســـنة، ســـبعين سيســـتمر أنه روايات ثالثة
ســـيدوم تسع انه الروايات من رابعة طائفة تقول
من قسم خامس أكثر. فيما يقول ال ســـنة عشرة
اذن سنين، وتسع ثالثمائة سيدوم انه الروايات
في نصوص االختالف هذا تجـــاه الموقف هو ما
اختيـــاره الـــذي يمكـــن الروايـــات؟ ان الموقـــف
أن هو النصوص هـــذه بين الجمع فـــي واعتمـــاده
عمر عن تتحـــدث الروايات مـــن تلـــك الطوائف
هـــي بالتأكيد  المهـــديQ والتي اإلمام حكومـــة
أربعون، عشرة، أو تســـع أو ســـبع فترة محدودة
تذكر قد جميعًا وهذه األرقام وتسع، ثالثمائة أو
التحديد أساس على ليس العربي االستعمال في
الفترة امتـــداد إلى االشـــارة أســـاس وإنمـــا على

الزمنية.(٣٢)
اإلمـــام دولـــة عمـــر أن لكـــن مـــن المؤكـــد
وهو  نفســـه، عمر اإلمام من المهـــديQ أطول
خالل البشـــرية ومن عمر نهاية إلـــى عمـــر يمتد
واحد. بعد واحـــدًا مهديين صالحين أئمة هـــدى
 Qالصادق اإلمام المضمـــون جاء عن هذا وفي
اإلمـــام مكـــث مـــدة عـــن حيـــن ســـأله الـــراوي
جعلت  <قلـــت: الســـهلة المهـــديQ في مســـجد
قلت: نعم. قال: أبدًا؟ فيه القائم يـــزال ال فداك
إلى بعد مهدي مهدي بعده من بعده؟ قال: فمـــن

الخلق>.(٣٣) انقضاء
عنوان الدولة العدالة هي حكومة العدالة: ـ ز
ال  العنوان وهذا Qالمهدي اإلمام يؤسسها التي

ليس على العربي االستعمال تذكر في قد جميعًا األرقام وهذه
الزمنية الفترة امتداد إلى االشارة أساس على وإنما التحديد أساس

اإلمـــامQ ترفض  دولة
ونتيجة العنصريـــــــــة،
تصـــل فإنهـــا لذلـــك 
على البشـــرية إلى كل

حـــد ســـواء
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ما بمقدار الدولة ترفعه هـــذه يعني مجرد شـــعار
بهدف يرتبط وايديولوجيًا سياســـيًا مدلوًال يعني
وأولوياتـــه. وجاءت ومناهجـــه النظـــام الحاكـــم

الموضوع ومنها: هذا حول روايات عديدة
رســـول قال قال: مســـعود اهللا بن عـــن عبـــد
لطول اهللا  يـــوم إال الدنيا يبق من اهللاN لـــو لـــم
اســـمه يواطئ رجًال مني حتى يبعث اليوم ذلـــك

ظلمًا.(٣٤) ملئت عدًال كما يمأل األرض اسمي
التركيز  يجب ظاهـــرة األمان: هذه دولـــة ح:
لتحقيق وحدهـــا العدالة ال تكفـــي حيث عليهـــا،
العصـــر صاحـــب لمجتمـــع المثاليـــة  الصـــورة 

.Qوالزمان
ال تخلو من  Qالمهدي اإلمام دولة ويبدو أن
هنا ومن المجتمع، داخل في ونزاعات مشـــاكل
ـ الروايات مـــن الثابت في كمـــا جاء كان هنـــاكـ 
<األمان> أن إال والمحاكم، للقضـــاء كبير موقع
ومن الدولـــة. تلـــك فـــي هـــو الظاهـــرة البـــارزة

. Qعلي اإلمام عن ذكره سبق ما الروايات
ترفـــض   Qاإلمـــام فدولـــة  هـــذا وعلـــى 
كل إلى تصـــل فإنها لذلك العنصريـــة، ونتيجـــة
أن شـــك فيه ال وممـــا ســـواء البشـــرية علـــى حد
تتضح  اإلمـــامQ ســـوف دولـــة ألخبـــار المتتبـــع
والنقص القصور وجهات بانكشاف لديه الصورة
تســـبق التي والمبادئ والظلم وزيـــف الدعـــوات

اإلمـــامQ ومخالفتها  ظهـــور
جميع على أهدافها صدق لعدم العامة للمصالـــح
التي التيارات مضامين له وستنكشف األصعدة،
كالعولمة بين الحين واآلخـــر الغـــرب يدعـــي بها
وشـــعاراتها الشـــيوعية مثـــًال كما انكشـــفت لهم

الزائفة.
الدين مفهـــوم بين الصلـــة وهكـــذا اتضحت
دولة أن بحيث المهـــدي والدولـــة في دولة اإلمام
وبهذا  صرفة، دينية دولة اإلمام المهديQ هي
اتباعها يجب توصيـــات المعنى هنـــاك مجموعة
 Qالمهدي قضيـــة اإلمـــام فهـــم لتوصلنـــا إلـــى

وهي:
العصريـــة التقنيـــات مـــن االســـتفادة  ـ   ١
اإلمـــام قضيـــة نشـــر لصالـــح واســـتخدامها 
بهQ وبدولته...  التعريف خالل المهديQ، من

من األمور. الخ
باالهتمـــام الرســـمية ٢ ـ مطالبـــة الجهـــات
إليها والتنبيه لنشـــرها القضية بهـــذه االعالمي
ُتدرس وتبحث التي والمؤسسات وانشاء المعاهد
المهديQ بحيث تكون هناك  اإلمـــام قضية في

المجال. هذا في متخصصة دراسات
تتحكم التي العالمية مفاسد األنظمة ٣ـ  بيان
اإلمامQ هو  نظام دولـــة بالعالـــم، بحيث جعل

ونطلبه. نرومه الذي المثال
 Qالمهدي اإلمام دولة ـ الترويج لسياســـة ٤

نفس في وعظيـــم واجـــب كبير والخطباء علـــى المبلغيـــن
من وذلك ،Qالمهدي اإلمـــام بقضية االهتمام وهو الوقـــت
وتوعيتهم للنـــاس الفكري رفـــع المســـتوى خـــالل محاولة
Qظهـــوره لفـــرج االيجابـــي واالنتظـــار القضيـــة لهـــذه 
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والسياســـية االجتماعية العدالة إلى تدعو والتي
في المتبعة األخـــرى النظـــم فضـــًال عـــن بيـــان
يصيـــب  ســـوف الـــذي دولتـــهQ وبيـــان الرفـــاه

.Qدولته في المجتمع
كبير واجـــب والخطبـــاء ٥ ـ علـــى المبلغيـــن
بقضية االهتمـــام وهو الوقت نفـــس وعظيـــم في
محاولة من خـــالل المهـــديQ، وذلك اإلمـــام
لهذه وتوعيتهم للنـــاس رفـــع المســـتوى الفكـــري
،Qظهوره لفـــرج االيجابي القضيـــة واالنتظار
وتعليماته بالديـــن إلى التمســـك وذلـــك بالدعوة
المناســـبة األرضيـــة تتوفـــر الصحيحـــة. وبهـــذا
حمل  بإمكانها التي القيادات لظهورهQ وتهيئـــة

المنتظرة. الدولة مسؤولية

الهوامش
.٢١٥ الزهيري ص كامل ـ السياسية (١) الموسوعة

.٥٩ النساء/ (٢)
حســـين ـ محمد القرآن تفســـير فـــي (٣)  الميـــزان

فما فوق. ٤ ص ٣٩٥ ج الطباطبائي
.٢١٦ (٤) الموسوعة السياسية ص

.٢١٦ نفسه ص (٥) المصدر

.٢١٦ نفسه ص (٦) المصدر

.٢١٦ نفسه ص (٧) المصدر
جاك جان ـ االجتماعـــي العقد ـ نظريـــة (٨)  ينظـــر

روسو.
ترجمة ـ ـ ـ ابدوريا العلوم السياسية إلى (٩) مدخل

بعدها. فما ٥٠ ص حسين محمد نوري
 ٧٠ ـ ص السياســـية العلوم إلى مدخل ـ (١٠)   ينظر

٨٩ ـ ٩٠. ص السياسية الموسوعة بعدها، فما
.٢١٥ (١١) الموسوعة السياسية ص

الفلســـفة ص لمصطلحات الشـــامل (١٢)  المعجـــم

.٣٥٣
.٣٥٣ نفسه ص (١٣) المصدر
.٣٥٣ نفسه ص (١٤) المصدر

.١٩٥ (١٥) الموسوعة السياسية ص
.١٩٥ نفسه ص (١٦) المصدر

صادق الصدر ـ محمد ـ الظهور بعد مـــا (١٧)  تاريخ
٤٦١ ـ ٤٦٢. ص

النجفي ـ امين احمـــد ـ في اإلســـالم (١٨)  التكامل
٤ ص ٣. ج

٤ ص ٤. نفسه ج (١٩) المصدر
.٤٦٠ الظهور ص بعد ما (٢٠) تاريخ

.٤٦٠ نفسه ص (٢١) المصدر
صدر  المهديQ ـ اإلمام دولة معالم ـ ينظـــر  (٢٢)
رجب ١٤٢٨  ١٠ ـ عدد ـ مجلة االنتظار الديـــن القبانجي ـ

١٢ ـ ١٩. هـ ـ ص
.١٠٥ االنبياء /  (٢٣)

الحســـن بن محمد جعفر ابي ـ الغيبة (٢٤)  كتـــاب
١٨١ ـ ١٨٢. ص ـ الطوسي

.٩٦ األعراف: (٢٥)
 ٥٢ ـ ج باقر المجلســـي محمد األنوار ـ (٢٦)  بحـــار

.٢٨٠ ص
٥٢ ص ٣٣٦. نفسه ج (٢٧) المصدر
٥٢ ص ٣٩١. نفسه ج (٢٨) المصدر

٥٢ ص ٣٦٥. نفسه ج (٢٩) المصدر
صدر الدين  المهديQ ـ اإلمام دولة معالـــم  (٣٠)

.١٦ ص ـ االنتظار مجلة ـ القبانجي
خلدون. بن عبد الرحمن ـ المقدمة (٣١)

صدر الدين  المهديQ ـ اإلمام معالم دولـــة  (٣٢)
.١٧ ص ـ القبانجي

٥٢ ـ ص ٣٨١. ـ ج األنوار بحار  (٣٣)
.٧٥ ـ ص الطوسي ـ الغيبة (٣٤) كتاب
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مـــن المنطق, وضـــرورات العقل 
_ تمامـــًا _ أن تحـــدث هـــذه الغيبـــة 
المشـــار إليهـــا فـــي زمـــن مـــا؛ لتكـــون القضيـــة 
المنطقيـــة متحققة, وتســـمى قضيـــة صادقة, 
يتطابـــق فيهـــا نســـبة المحمـــول للموضـــوع, مع 
الواقع الخارجي, فعند ذلك, تكتســـب القضية 
صفة القطع, واليقين المعرفي, لمن لم يصّدق 
بقول النبيN, أو األنبياءK, وسواء بادعاء 
عـــدم صحة الســـند, أو عـــدم تعقـــل القضية, 
أو بإنـــكار قول األنبيـــاءK, فكله ســـواء, من 
الناحية المنطقية, ويحتاج إلى نفس التسلســـل 
المنطقـــي, مع فارق اختصـــار بعض الحلقات, 
فـــإن من يصّدق بقول النبـــيN, يختصر جملة 
إجـــراءات, ولكنـــه يبقـــى, يحتـــاج إلـــى إثبات 
صدور البشـــارة, ويحتـــاج إلى تحقق البشـــارة. 
وتحقق البشارة يجب أن يثبت بالطريقة التالية:

 ,Q١ _ وجـــود نصـــوص تدل علـــى المهدي
باالسم, والنسب.

لهـــذا  الوجـــود,  هـــذا  تحقـــق  ثبـــوت   _  ٢
المنصوص عليه, بالوالدة, والتعايش.

٣ _ فـــإذا ثبـــت األصـــالن الســـابقان, ثبت 
بشـــكل ذاتي, أنـــه صاحب الغيبة, فـــال يحتاج 
إلى أكثر مـــن دعوى الغيبة؛ ألنهـــا نتيجة حتمية 
للمقدمات, من البشارة, والتحّقق (بالتسمية, 

والتعيين, والوجود, من والدة, وتعايش). 
ولكن, من أجل قطع الشّك في هذه النتيجة, 
عند من يشّكك, فيجب ذكر التواصل, بعد ادعاء 
الغيبة, وهذا يعتمد على طرق اإلثبات الخبرية, 
المعتمدة عند البشـــر, وأرقى هذه الطرق, هي 
طريق نقل الثقة عن ثقة, مع العلم, أنه ال يثبت 
شـــيء في الدنيا إن لم تثبـــت هذه الطريق؛ بل ال 
حقيقة تاريخية _ مطلقًا, على أن هذه الطرق, 

أدلة 
وقوع الغيبة وثبوتها

الشيخ نزيه محي الدين
استاذ وباحث في الحوزة العلمية

م

الغيبة وقوع الغيبة وقوع الغيبة وثبوتهاالغيبة وثبوتهاالغيبة وثبوتها

استاذ وباحث في الحوزة العلمية

وثبوتهاالغيبة وثبوتهاالغيبة وثبوتهاوثبوتها الغيبة وقوع الغيبة وقوع 
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أكثـــر هـــي 
تشـــددًا؛ ألن التاريخ طرق إثبـــات
ويؤخذ المعيار تشددًا, هذا أقل من هو ما هناك
جميع عند بل ووقائعه, التاريخ, محقق عند به
كطرق حدث, إثبات أرادوا إذا العقالء, فيمـــا
منها مرتبة, أدنـــى هو ما الدالـــة, بل القرائـــن
األخر, والدالئل كاآلثار, الظنيـــة, الطرق من
الوقائع إثبـــات في المحققون, بهـــا التـــي يأخذ
جملة أو الطريـــق, هذه ثبتـــت فإذا التاريخيـــة.
الخارجي, التاريخي الواقع لثبوت معرفية طرق
الغيبة, فضًال عن بوقوع التســـليم إّال مجال فال

بها. والبشارة إمكانها,
الترابط مـــن ال بدَّ متكاملـــة, وهـــذه سلســـة
لمن حلقاتهـــا, إغفـــال بحث يصـــح بينهـــا, وال
يجوز عكس بطريقـــة علمية, وال يبحث أن يريد
لبعض وقـــع كما القضايـــا, بطريقـــة مقلوبـــة,
تنـــاول فـــي وتابعيهـــم المذاهـــب اإلســـالمّية,
اإلســـالمّية المذاهب بعض فـــإن هـــذه القضية.
من غريـــب, القضية بشـــكل تعاملـــت مـــع هـــذه
صحة نصوص يثبتون هم فمثًال منطقية, ناحية
يصلوا وغيبته, وبعد أن ,Qالبشـــارة بالمهدي
بن الحســـنQ, ويســـلمون محّمـــد إلى اســـمه
غيبته, بحجة في يشككون لكنهم والدته, بوقوع
نوابه عن صدر ادعاء هو إنما الغيبة, أن ادعـــاء
التاريخ يعتبرهم الذيـــن وهؤالء المال. مـــن أجل
هم طريقة, وأمثلهم الناس, أتقى ومن ثقات,
المال. وعليه حب بســـبب _ زعموا كما _ كاذبون

استدلوا كما _
وهذا المهدي. ألحاديـــث أصل _ ال

لألوراق, وخرق خلط االســـتدالل, الشـــكل من
منطقي. وتسلسل تفكير لكل

القهقرى, بالرجـــوع المرء, هنا _ يفاجـــأ
أصل على صحيـــح, غير بواســـطة دليـــل ظني,
فإذا ,Qالمهـــدي أحاديـــث وأصل البشـــارة,
إن فيقول: يتلّـــون وأن يجامـــل, أن أراد قائلهـــم
المهدي, أصل قضيـــة هذه القضيـــة, تثبت أن
وال معرفتها, يمكـــن وال ومشّوشـــة, غامضـــة,
أحاديث ننِف لم لو حّتى معهـــا, التعامل طريقة
يثبت وهذا إجمالي. بشـــكل بالمهدي, البشـــارة
بهذه  المهـــدي, عن أن النبـــيN حينمـــا تكلـــم
يضع لم بكثرة, والتكرار والوضوح, الصراحة,
القضية, هذه تجاه المســـلمين, على أّي تكليف
له, ال داعي مزعجـــًا, عبثيًا إخبارًا يبقيه ممـــا
يّدعى بقضيـــة المســـلمين, وهـــو يشـــّوش فكـــر
هي قضية غير والنتيجة ارتكازيـــة, قضية أنهـــا
فكيف هامشـــية, من وأقل أصـــًال, _ مطلوبـــة
المســـلم, وهي فكر في مركزية, تكون قضيـــة

كان؟ مطلوبة منه, بأّي موقف غير
قد فعل عكس ,Nالنبي _ يكون هذا وعلـــى
يهم ال الالزم, وهذا البيان, من به ما هو مأمور
,Nتجاه النبي الســـلبي, االتجاه هذا أصحاب
أخذنا إذا خاصة األنبياءK, والرســـاالت, بل
لســـانه تكن على لم أن البشـــارة بنظـــر االعتبار
آخرين,  أنبياء لسان على بل  Nوحده الشريف

بل على   Nوحده الشريف تكن على لسانه لم البشارة إن
عموم وفي بل رساالت أخرى, وفي لســـان أنبياء آخرين,

الديانات
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كما الديانات عموم وفي بل أخرى, وفي رساالت
التالي. الفصل في ذلك سيتضح

شرك في يقع ما كثيرًا الفكري, المسار هذا
أبدًا يعتني وال يهمـــه, ال إذ عشـــوائية التفكير,
المراحل, من في أّي مرحلة تفكيـــره أن ينعكس
بعيـــدًا عن أخرى, إلـــى مرحلة وأن يقفـــز مـــن
العبثية هي وهـــذه الســـليم, والتفكير المنطق,

صورها. بأجلى الفكر في
بأمثلـــة القضيـــة, لهـــذه نســـتطيع أن نمثـــل
ال حين والجهلـــة, واقعيـــة, لفكـــر المغفليـــن,
نقول: يمّيـــزون تسلســـل األفـــكار. فمثـــًال حيـــن
ذلك نقـــول حـــاذق, إنما الفالنـــي إن الطبيـــب
األطباء, زمالئـــه وشـــهادة جامعته, لشـــهادة
ولكـــن عالجهـــم, وشـــهادة المرضـــى, الذيـــن
ال الطبيب نسمع من الجهلة: إن هذا ما ســـرعان
له وصفة فوصف فالنًا, طبب أنه بدليل يفهم,
يتبّين التحقيق, وبعد صحته فانتكست ناقصة,
وسمع الطبيب, بتوصيات يلتزم لم المريض أن
له إضافي, ســـبب دواء بأخذ زائر له, نصيحـــة
بنا يمّر ما أكثر عليه. ومـــا ما ال يمكن الســـيطرة
بالفعل. الواقعيـــة الحيـــاة في الحدث مثـــل هـــذا
الغارق الشـــرق شـــأن هذا أن أتصور ولقـــد كنت
الحياتية, بعد الخبـــرة ولكـــن بالجهل حســـب,
كل عند عالميـــًا, شـــائعة تبّيـــن لـــي أنـــه حالـــة
أكثر في حّتى العالم, في والجهلة السطحيين,
ما بعيد _ إلـــى حد _ يشـــبه وهذا الدول تقدمًا.
قضية تجاه المذاهب, أصحـــاب بعض به يقـــوم
بأدّلة فلســـفية, نفيها, فهـــم يحاولون الغيبة,
وال مع المدعى, الموضوع غير متحدة خيالية,
أصل القضية ينفون وبسببها في النقاش, تثبت

حال كما هو عندهم, النصوصية باألدّلة الثابتة
العلمية, بالشـــهادات براعتـــه الطبيـــب الثابتـــة
هو بل القضيـــة بصلة, أصل إلى يمـــت بدليـــل ال

عكسها. يثبت
اإلمام, نـــواب وثاقة وهكـــذا فاّدعـــاء عـــدم
أوهن مـــن الحتمـــال االســـتفادة الماليـــة, هـــو
االحتمال تنفـــي الوثاقة المنطقيـــة؛ ألن الطـــرق
للوثاقة؟ نافيًا يكون االحتمـــال فكيف المذكور,
يمكن ال الخيانة المالية في احتمال البحث إن ثّم
هذا االدعاء ألن النفي؛ دليـــل من جزًء أن يكـــون
يكون أن يجب بل _ أّوًال _ االحتمال فيه يكفـــي ال
يتعلق ال إن األمر ثـــّم هذا؟ وأّنى لهـــم محققـــًا,
بمجموع فقط, بل األربعة بالنواب في الحقيقـــة
هو فيهم من الذيـــن المذهب, علمـــاء, وفقهاء
وتسليم النواب, من شأنًا, وأعظم علمًا, أكثر
عن يكن لم نيابتهـــم, بصحة كل هـــذا المجموع
العالـــم تصّرفه بـــل منهم, جهـــل عند العلمـــاء
تصرف من مجمل يظهر, كمـــا ثّم عين العلم,
النواب, يمتحنون بأنهم كانـــوا علماء الشـــيعة,
قبيـــل الخوارق, من الشـــّك, بقضايـــا ال تقبـــل
والصـــدق, األمانـــة, واختبـــار والمعجـــزات,
الســـري اللقاء تيقنهم, من خالل باإلضافة إلى
عن نفســـه اإلمام إخبار باإلمام, الشـــيعة لقادة
باللقاء أي بعضهم. نفي أو وتوثيقهم, وكالئـــه,
فيهم, شـــبهة ال الذيـــن الســـري مع خاصتـــه,
بهذا اللقاء يكون وحيـــن الخبر, وهم من ينشـــر
أقوى هي التي التواتر, صفة يكتســـب الحجم,

المعرفة. أدّلة
إلثبات المنطقي التسلســـل معالجة إلى نأتي
_ بالنصوص االستشـــهاد عدم وقوع الغيبة, مع
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خارج البحث ألن _ متعمدين
وهي تمأل مجلدات, النصوص وألن عن هذا؛
إليها, الركـــون يمكن مســـتقلة, موجودة بكتب
يتعلق بالبشارة ما ســـنذكر مع أننا ودراســـتها,

:Qبه
سلســـلة  وتخصيـــص اإلمـــام, تســـمية   _ ١
عن درس النصوص, لمـــن ثابت آبائـــه, وهـــذا
واحدًا ,Kاألطهار وعن األئّمة ,Nاهللا رسول
علّي بن بن بأنه محّمد بن الحســـن بعد واحـــد,
بن محّمد بن جعفر بن موسى بن علّي بن محّمد
الذي طالب) أبي بن (علّي بن الحســـين بن علّي
من كرامة عقبه, في ,Nنبيـــه ذرية اهللا جعل
لألنبياء. كرامة وعن أّيـــة تقـــل أعجوبة ال اهللا,
ورضي المزّورون, فيه ناقش إذا التعيين, وهذا
والحقيقة, الحق طالبي من العقـــالء بتزويرهم
التاريخ, بكـــذب التســـليم هو ذلك, فـــإن معنى
وال دين, وال تبقى, حقيقة ال صدقه, إذ وعدم

الحاضر. في للتاريخ معنى ألّي وجود
وجوده,  وثبـــوت والدة اإلمـــام, _ إثبـــات ٢
فإن شـــهادة معرفية, من ناحيـــة وهـــذا بســـيط
_ النســـب بثبـــوت الموّلـــدة, وشـــهادة األهـــل,
وقانونًا, شرعًا, يعتبر مما هي _ األب خصوصًا
أراد فإذا والوجود, النسب, إثبات في وواقعًا,
إنسان عادي, نسب يثبت أن الحاكم الشرعي,
الفراش الشـــرعي, ثبـــوت غير فمـــاذا يفعـــل,
األمور, وهذه األب؟ وإقـــرار الوالدة, وشـــهادة

تمامًا. _ حاصلة
اإلمام اســـتحضار إليها, أضفنا إذا فكيف

وأعيانهم, الشـــيعة, العســـكريQ, لزعمـــاء
المقبـــل, وتكّلمهـــم إمامهـــم وإطالعهـــم علـــى
اإلمام طيلـــة حيـــاة ذلـــك معـــهQ, واســـتمرار
ظهر اإلمام وفاته, حيـــث العســـكريQ, وبعد
دفن  يوم للعامـــة, قصيـــرًا المهـــديQ ظهـــورًا
عبر الشـــيعة, التواصل مع ذلك أبيهQ, وبعد
العسكري, الحســـن اإلمام وأهم, نواب أوثق,
بن عثمان الصالح وهو العبـــد الهادي, واإلمـــام
عليه, اهللا رضـــوان األســـدي, ســـعيد العمـــري
والوثاقة, بشهادة واإليمان, بالفضل, المشهور
مما ,Qاإلمـــام المهدي على ســـابقين إمامين
التشـــكيك فيه, قضيـــة تجزيئية, يجعل قضية
وهكذا الحال في الحقيقـــي, للواقع غير ناظرة
وفي الحسين بن روح, محّمد بن عثمان, ابنه,
أجمعين, عليهـــم اهللا وفي الَســـمري, رضـــوان
والتدين, فـــي األمانـــة, الناس فهـــم من أوثـــق
في المتبعة, المعايير أشـــد بموجب والصالح,

الوثاقة. تحديد
ولكن للشـــّك, مجال أّي تدع ال الحال, هذه
الذين _ واألهـــواء المذاهـــب, بعـــض أصحاب
يعنيهم مـــا بقدر العلميـــة, ال تعنيهـــم الحقيقـــة
من ألن اإلمامQ؛ والدة في شّككوا _ التشـــكيك
ويســـلمها اإلمام, أموال يســـتلم عنه كان نائبـــًا
المال بدخول الحال, تهمـــة, هـــذه إليه؟ وكأن

بثبوت النسب ــ األهل, وشـــهادة الموّلدة, فإن شـــهادة
وواقعًا يعتبر شـــرعًا, وقانونًا, مما هي ــ األب خصوصًا
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 Qالعسكري اإلمام ألن به؛ وشّككوا القضية! في
ســـرية,  المهديQ ابن بأن لم يتزوج, ونســـوا
من جاءوا المشـــككين, وكأن زوجة! ابن وليـــس
اَالمة, أن ابـــن يعرفون فـــال واق, جـــزر الـــواق
الشـــيعة, أئّمة العديد مـــن وأن ابـــن شـــرعي,
العابدين, زيـــن اإلمـــام مثل هـــم أبناء إمـــاء,
اإلمام ألن والجوادK, وشـــّككوا؛ والكاظـــم,
له, الجواســـيس, وجود ولد محضر نفى أمـــام
اهللا بقية اإلمـــام أن يقّدم من ينتظرون وكأنهـــم
ليقضوا الشـــيطان؛ األعظـــمQ, إلى جـــالوزة
_ تمامًا _ والمنطقـــي الطبيعـــي, عليـــه!! ومن
االجتماع  مـــورد في اإلمامQ ولـــده, ينفـــي أن
اســـتدلوا الجواســـيس, وقد وجود العـــام, وفي
مع األطفال لعبه ذكـــر بعدم الوالدة, عدم علـــى
عن صادر عجيـــب اســـتدالل وهذا في الشـــارع,
كرره المسألة, وقد حجم يدرك ال قاصر, عقل
بما تاريخية, حقيقة أّي يثبت أن يســـتطيع من ال
فهل  معاييره, أبيهQ بموجـــب والدته مـــن فيـــه
الصبيان, مـــع األنبياء إثبات لعـــب يســـتطيعون
بل هل  األئّمة, لعـــب محّمدN أو النبي أو لعـــب
وعبد معاوية, لعـــب روايات إثبـــات يســـتطيعون
والشـــافعي حنيفة, الملـــك بن مـــروان, وأبـــي
اإلمام علـــى أن حال مع الصبيان, في الشـــوارع
أمر  بـــه وّكل لمـــا المهـــديQ مختلـــف تمامـــًا,
عن ناهيك عليـــه, هو الذي وللشـــأن الســـماء,

التاريخية التي الضـــرورة هذه إخفائه, ضرورة
أن يطبقها اإلمام قبـــل تعالـــى _ _ اهللا أرادهـــا

المبارك. ولده على العسكري
اإلمـــام والدة عـــدم علـــى اســـتدلوا كمـــا 
ذات  ُاّمـــه, فهي أســـماء المهـــديQ باختالف
المهـــديQ غير  وعليـــه فاإلمام عدة أســـماء,
أن السبية السطحيون, هؤالء نسي وقد مولود!!
كل وعند نخاس, كل عند جديدًا, اســـمًا تأخذ
اســـمها الذي لها الســـبي, كبقية مالـــك. وهـــي
بها ســـماها التي أبواها, وأســـماؤها ســـماها به
اإلمام بـــه الذي ســـماها واســـمها النخاســـون,
َامٍة أسماء تعدد في المشكلة فما ,Qالعسكري

اإلماء؟ كبقية األسواق في تباع
مصادر تشكيكهم, أهم هذه والحقيقة, إن
باإلمـــام, وباإلمامة, الطعن وفي في والدتـــه,
إلى أقرب وهي يقولون _ كما التشّيع _ وبحقيقة
تنفي تستطيع أن التي األدّلة, إلى منها الفكاهة,
كثرة الكالم, جردناه عن وبعضها, لـــو الواقع.
أن يمكن هزليـــة, قضايا لـــكان والتشويشـــات,
التي يتســـامر بها الطـــرف, والملح, تكـــون من
سوى _ أن يسمى يمكن ذا ما وإّال المتسامرون,
(اَالمة) ُاّمه ألن اإلمام؛ بوالدة التشـــكيك _ هذا
ينفي لمـــن يقال الـــذي لهـــا عـــدة أســـماء؟ ومـــا
والعقلية, الشـــرعية, شـــهدت األدّلة وجود من
عدم بســـبب بوجـــوده, والواقعيـــة والقانونيـــة,

الغيبةواقعة _أصًال _منذ بداية حياته,وقدتم إخفاء

والغيبة واستمراالختفاء, ,Qمنقبلوالده ,Qاإلمام
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_ كلها هذه الصبيان؟ بين للعبـــه روايات, ورود
وفكاهات, طرف, سوى ليست _ األمر واقع في
أدّلة أنها يصدق لمن العقلي, المستوى على تدل

الحقيقة. نفي على علمية,
الغيبة: ثبوت

فالغيبة الـــكالم الســـابق. مـــن وهـــذا يفهـــم
تم حياتـــه, وقد بداية منـــذ واقعـــة _ أصـــًال _
والدهQ, واســـتمر قبل من ,Qإخفـــاء اإلمام
مع المحدود, التواصل مع والغيبة, االختفـــاء,
الموثقين, الوساطة وأهل الشـــيعية, القيادات
واالنتظار ألمر اهللا االختفاء, من الواقع كان وقد
ويتوافق, يتطابق البشـــرية, إلصالح الكبيـــر,
,Kمـــن نصوص, عن المعصومين ورد مع ما
وقد وأسرارها, وأهدافها, الغيبة, طريقة في
مع معجزًا, وتواصـــًال وقعـــت للشـــيعة, حلوًال,
فيها كان التي الصغرى, غيبته في ,Qاإلمـــام
الحالة, وهذه عبر نوابه, شـــيعته, مع يتواصل
المخالفين مـــن العلمـــاء الكثيـــر قـــد ســـّلم بهـــا

الشيعي. للمذهب
وقوعها فـــإن الكبرى, للغيبة وأما بالنســـبة
وقت ,Qاإلمام حدد حيث معجز, بإعالن كان
بعد ستة عليه, اهللا رضوان السمري, نائبه وفاة
ذلك,  وقع وفعًال الغيبة،(١) بعدها وستقع أيام,
والنبي األنبياء, بها وعدنـــا التي الغيبة, وتمت
في ولكن ,Kالطاهـــرون محّمـــدN, واألئّمة
المؤمنين, قلـــوب من الشـــّك, يزول ســـبيل أن
من دون باإلمام, اللقـــاءات تحدث بعض كانـــت
أو هنـــاك وكالة, يكـــون أن دون قصـــد, أو مـــن
المؤمنين, قلوب في الوجود, لتثبيت ســـفارة,
أو التشـــكيك, بكونه مات, على الرّد وليأتيهـــم
بهـــذه الظاهرة يؤمن ال من يتصـــور هلـــك, كما

في البشـــرية, في اهللا صنعهـــا التي الغريبـــة,
بوجود اإليمـــان اســـتثنينا إذا عصرنـــا تقريبًا,
وإّال فإن الدجـــال. وإليـــاسL, أو الخضـــر,
بقاء لظاهـــرة مشـــابهة ما حـــدث لهم, ظواهر

وغيبته. اإلمام,
المهمة, اإلشـــارات من القدر بهذا وأكتفـــي
من دون ,Qالمهـــدي لإلمام الغيبـــة فـــي وقوع
هذا ألن كمـــا قلـــت؛ _ النصوص الخـــوض فـــي
كتابًا وليـــس طـــواًال, كتبًا الموضـــوع, يســـتحق
فيه يكون كتـــاب, في واحـــدًا مبحثـــًا واحـــدًا. أو
لموضوع الكثيرة, التوضيحيـــة أحـــد المقدمات
_ باهللا وعالقته المهـــدي, اإلمـــام فكرة أصـــل

_ ودينه. تعالى

الهوامش
أبي الحســـن اإلمامQ, إلى رســـالة في جـــاء (١)
الرحمـــن <بســـم اهللا عليـــه: اهللا الســـمري, رضـــوان
أجر أعظم اهللا الســـمري, محّمد يا علّي بن الرحيم,
ستة أيام, وبين بينك, ما ميت, فإنك إخوانك فيك،
مقامك أحد, فيقـــوم إلـــى توص فاجمـــع أمـــرك، وال
ظهور إّال التامة، فـــال الغيبة فقـــد وقعت  بعـــد وفاتك،
وقســـوة األمد, وذلك بعد طول تعالـــى، اهللا بعـــد إذن
من لشـــيعتي وســـيأتي جورًا، القلوب, وامتالء األرض
المشـــاهدة, قبل فمـــن اّدعى أال يدعـــي  المشـــاهدة،
وال كذاب مفتـــٍر, والصيحـــة فهـــو خـــروج الســـفياني,
الدين كمـــال العلـــي العظيم>. باهللا إّال قـــوة حـــول, وال
الشـــيعة عد ٥١٦. وقد الصـــدوق: للشـــيخ وتمام النعمة
الكبرى, الغيبة وقعت وقد ،Qقال األيام, فكان كما
من ادعاء بعض ,Qكتبه ووقع ما هذه الرســـالة, بعد
كذب من كل اهللا فضح وقد كذبًا, للســـفارة, الشـــيعة

اهللا. وتوفيق ببركته, ,Qاإلمام على
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دراساتدراسات

بـــأن  الكريـــم  القـــرآن  أخبرنـــا 
الصالحين هم الذين سيرثون األرض 
فقـــال تعالـــى cَوَلَقـــْد َكَتْبنا ِفـــي الزَُّبوِر ِمـــْن َبْعِد 
 ،dاِلُحوَن ْكـــِر َأنَّ األَْْرَض َيِرُثهـــا ِعبـــاِدَي الصَّ الذِّ

األنبياء/١٠٥.
في هذا النص القرآني تنبئ اآلية بتحقيق هذه 
الوعـــود فتغني عن غيرها من الســـنة واألخبار، 
على أن األخبار واألحاديث كثيرة وصريحة، فقد 
أشـــارت إلى أن المحقق لهذا الوعـــد القرآني هو 
رجل من بيت النبي األكرمN. ويســـمى المهدي 
الذي يصلي خلفه المســـيحQ وهـــو من أوالد 

أميـــر المؤمنيـــن 

علـــيQ ومـــن نســـل فاطمـــة الزهـــراءP وهو 
الذي يمأل األرض قســـطًا وعـــدًال كما ملئت ظلمًا 

وجورًا.
قالت أم ســـلمة <سمعت رســـول اهللاN يقول 
<المهـــدي مـــن عترتـــي من ولـــد فاطمـــة>، وقد 
اجتمع على هذا الحديث الخلف والسلف من هذه 
األمة على اختالف مذاهبها، نعم قد اختلفوا في 
تشـــخيص المهدي وفي انه مولود أم انه سيولد، 
والـــذي عليه اإلمامية كافة انه هـــو اإلمام محمد 
بن الحسن العسكريQ وانه ولد ليلة النصف من 

تحت راية الحق
الباحث: السيد هادي عيسى الحكيم

أ

إن األخبار واألحاديث كثيرة 

وصريحة، فقد أشارت إلى أن المحقق لهذا الوعد القرآني 

هـــو رجل مـــن بيت النبـــي األكـــرمN. ويســـمى المهدي
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خمس سنة شعبان
ومأتين، وخمسين
يقال ولـــد أم وأمـــه
وكان لها نرجـــس،
أبيه وفاة عند ســـّنه
آتـــاه خمـــس ســـنين 
الحكمة كما اهللا فيها
صبيا، يحيـــى آتاهـــا
ابن اعترف بذلك وقد
 Qذكره حيـــث حجر
الثالث الفصل آخر في
وقـــد مـــن صواعقـــه،
الغالم هـــذا اهللا جعل
الطفولة حال في امامًا
جعل كمـــا الظاهـــرة،
في مريـــم عيســـى بـــن
سيق وقد نبيا، المهد
فـــي ملة النـــص عليـــه
الهدى من نبي اإلسالم
الصالة وآله عليه جده
أمير والسالم، ثم من
أبي بن علي المؤمنين
ونـــص  ،Qطالـــب
كلهـــم األئمـــة عليـــه 
إلى واحد بعد واحدًا
ونص الحسن،  أبيه 
ثقاته عند عليه أبـــوه
شـــيعته، وخاصـــة
بغيبته الخبـــر وكان
وجوده قبـــل  ثابتـــًا
وكان الشـــريف،

الباقريـــن اإلماميـــن عهـــد ســـلف الشـــيعة علـــى
والتقييـــن الجواديـــن والكاظميـــن الصادقيـــن 
الوصي هـــو إنما المهـــدي بأن النقييـــن يعلمـــون
من ذرية الحســـينQ وانه سيغيب غيبة  التاســـع
وكانوا المؤمنين، بها عبـــاده اهللا يمتحن طويلـــة
ولهم وكبـــرى، غيبتيـــن صغرى لـــه يعلمـــون بأن
أئمة العترة عـــن المتواترة النصـــوص على ذلك
األربعة ســـفرائه بواســـطة الطاهـــرة، وزادهـــم
هذه في ووافقنـــا والزهـــد، الـــورع الهـــداة أهل
أهل السنة وحسبنا المســـألة جماعة كثيرون من
ذكرهم الذيـــن أعالمهم األربعون مـــن أعاظـــم
كتابه في النوري المولى البحاثة المتتبع شـــيخنا

وهم: األستار كشف
الحســـن محمد بن طلحة بـــن ١ ـ محمـــد بـــن
كتابـــه مطالب في الشـــافعي القرشـــي النصيبي

السؤول.
بـــن محمـــد الكنجي ٢ ـ محمـــد بـــن يوســـف

البيان. كتابه في الشافعي
ابن  محمـــد بن علـــي الديـــن ـ الشـــيخ نـــور ٣

المهمة. الفصول كتابه في المالكي الصباغ
قرغلي يوسف بن المظفر الدين أبو ٤ـ  شمس
كتابه تذكرة آخر في الجوزي ابن ســـبط الحنفي

الخواص.
الطائي  عربـــي بـــن الديـــن ـ الشـــيخ محـــي ٥

الفتوحات. كتابه في األندلسي
كتابه الشـــعراني في عبد الوهاب ٦ ـ الشـــيخ

اليواقيت.
في  الشعراني ذكره العراقي حسن ـ الشـــيخ ٧

األخيار. طبقات في األنوار لواقح كتابه
البرسي. الخواجة علي ٨ ـ الشيخ

الحنفي  الدشـــتي الرحمن الدين عبد ـ نور ٩ ه 
وان
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شـــواهد كتابه الحاجب فـــي ابـــن شـــارح كفايـــة
النبوة.

المعروف  محمـــد بـــن ـ الحافـــظ محمـــد ١٠
فصل كتابه في أعيان الحنفية من بارسا بخواجة

المحاضرات. في الخطاب
الفوارس ابي بن محمد الفتح ابو ١١ ـ الحافظ

أربعينه. في
الفقيه الحق الدهلوي المحدث عبد ١٢ـ  الشيخ

.Kالبيت من أهل األئمة مناقب رسالته في
الشيرازي اهللا الدين فضل جمال ١٣ـ  الســـيد

كتابه روضة األحباب. في
الطوســـي ابراهيم بـــن ١٤ ـ الحافـــظ أحمـــد
الحســـن محمد ابي لإلمام البـــالذري المعاصر
غيبته اإلمـــام المهدي أيـــام روى عن العســـكري
المشـــهور المسلســـالت في كتاب الصغـــرى كمـــا

المبين. بالفضل
الخشاب  بن احمد اهللا عبد اإلسالم حجة ـ ١٥

ووفياتهم. األئمة مواليد كتابه تاريخ في
كتابه في الهندي عمـــر بن الدين ١٦ـ  شـــهاب

السعداء. هداية
حسام  العالمة المحدث الشيخ المتقي بن ـ ١٧
المشـــكاة شـــرح في المرقاة الديـــن فـــي كتابيـــه

آخر الزمان. مهدي في عالمات والبرهان
شمائل شارح روزبهان بن الفضل ١٨ـ  العالمة
نهج على ردًا الباطـــل كتابه إبطال فـــي الترمذي

الحلي. للعالمة الحق
في  القندوزي خواجة بن ـ الشيخ ســـليمان ١٩

المودة. ينابيع كتابه
الجامي.  أحمد اإلسالم شيخ ـ ٢٠

الدائرة. شرح في الهندي الدين ٢١ ـ صالح
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كتابه البسطامي في عبد الرحمن ٢٢ـ  الشيخ
المعارف. درة

اهللا الهندي أســـد بن أكبر علي ٢٣ ـ المولوي
المكاشفات. كتابه في

في  مشائخ الصوفية شـــيخ الرحمن ـ عبد ٢٤
االنتباه. كتابه

كتابه عبد الرحمن الصوفي في ٢٥ ـ القطـــب
األسرار. مرآة

كتابـــه  فـــي الســـاباطي ـ القاضـــي جـــواد ٢٦
الساباطية. البراهين

المعروف المؤيـــد الديـــن ٢٧ ـ الشـــيخ ســـعد
الذي أفرده كتابه في الحموي الدين بالشيخ سعد

.Qألحوال المهدي
في عامـــر البصـــري بـــن ٢٨ ـ الشـــيخ عامـــر

األنوار. بذات المسماة الطويلة التائية قصيدته
الرائية  قصيدته القونوي في الدين ـ صدر ٢٩ 

ينابيع المودة. المذكورة في
جـــالل الديـــن الصوفيـــة ٣٠ـ  شـــيخ مشـــائخ
الفارســـية أشـــعاره بعض عليه يدل الرومـــي كما

الموجودة في ديوانه.
في  عطار بالشيخ ـ الشـــيخ محمد الشـــهير ٣١

الصفات. مظهر كتابه
التبريزي. الدين ٣٢ ـ شمس

الولي. ٣٣ ـ السيد نعمة اهللا
النسيبي.  ـ السيد ٣٤

الدين الهمداني بن شـــهاب علي ٣٥ ـ الســـيد
في القربى. بالمودة كتابه الموسوم في

اسعاف كتابه في الصبان محمد ٣٦ ـ الشـــيخ
الراغبين.

المدني في المطيري محمد بن اهللا ٣٧ ـ عبد
الزاهرة. الرياض كتابه

سراج محمد المعالي أبو اإلســـالم ٣٨ ـ شيخ
بصحاح الموســـوم كتابـــه فـــي الديـــن الرفاعـــي

األخبار.
خلفـــاء بنـــي  احـــد اهللا ـ الناصـــر لديـــن ٣٩

العباس.
الشـــيخ مشـــائخ ٤٠ ـ بعـــض المصرييـــن من

ابراهيم القادري الحلبي.
أهل علماء من المحققين لهـــؤالء الكتب هذه
للواقع وأذعنـــوا للحقيقة خضعـــوا الســـنة الذين
كثـــرة األحاديـــث المتواترة عليهـــم الـــذي أماله
عليها أكـــدوا أو كمـــا هي والصحيحـــة فأوردوهـــا
لكل المشككين ردع بأحاديثهم وتعليقاتهم، وهو

وهويته. اإلمام لحقيقة والمنكرين
يدعي هذا من فـــي زماننا وال نعـــدم من يأتي
ظهر أنه أو مريـــم، ابن المســـيح هو ان المهدي
ادعاه  ما محمدN وهـــذا النبـــي وهو فترة منـــذ
من أنه يدعي وهو الســـقا أحمد الكاتب المصري
 Nالنبي يـــدري أن والباحثيـــن، وال المحققيـــن
ويعد أمته بخروجه اإلمام بظهور يبشـــر هو الذي
العالم دين اهللا في وبسط في زمانه العدل ونشر
المنتظر أنه المهدي على أكبر دليل وهذا أجمع،
ظهوره وينتظـــرون بإمامته الشـــيعة الـــذي يعتقد

المقدس.

يبشر  الذي النبيN هو أن
أمته ويعد  اإلمام بظهور
العــــدل بخروجــــه ونشــــر
دين فــــي زمانــــه وبســــط
أجمــــع العالــــم فــــي  اهللا 
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الحديـــث عن المهدويـــة بوصفها 
مشـــروعا حضاريا مســـتقبليًا ال يدل 
ـ كمـــا يتصور البعض ـ على وجـــود قطيعة تبترها 
عـــن واقعهـــا التاريخـــي لترتفع بها إلـــى حالة ما 
بعد التاريخ، ألنه ليـــس هنالك من مبرر مقبول 
لتلك الفرضية حتى وإن ســـلمنا بعصمة صاحب 
المشـــروع وكونـــه مؤيدا بمـــدد إلهي وأنه ســـوف 
يقوم بأعمال ال ينهـــض بأعبائها أي قائد عظيم 
عرفنـــاه؛ إذ البـــد أن نضع في حســـباننا أن تلك 
األعمال مهما كانت عظيمة ما هي إال نتاج إنساني 
وإن  تاريخـــي، 

كانت من طراز خاص ال عهد لنا به.
ولو كان لخصوصية التأييد من السماء تأثير 
فـــي تبرير عـــزل الظاهـــرة المهدوية عـــن جملة 
التجربـــة اإلنســـانية الحضاريـــة لجـــاز أن نعزل 
الظاهرة الدينية ككل عن المجال التاريخي ولما 
صـــح أن نتعامـــل مع التـــراث الدينـــي إال بوصفه 
معطـــى غيبـــي ال تطالـــه يـــد البحث والدراســـة 
والنقـــد والتحليـــل، وال يوجد مـــن يّدعي ذلك، 
فالمنجـــزات التي قام بهـــا النبيN على صعيد 
التغييـــر الحضـــاري ال يمكن أن تنكـــر، ولم يدِع 
أحد أن حضارة اإلســـالم بسبب استمدادها من 
الســـماء قد أضحت خارج مجـــال التاريخ بحيث 
يسوغ لنا أن نلحظ نوعا من (القطيعة) 
بينهـــا وبيـــن مـــا هـــو تاريخي 

بالفعل.

المهدوية والتاريخ

بقلم: حسن هادي سلمان
محرر في مجلة االنتظار

ا

إن المــــــــــهدوية 
التي نتحدث عنها ال يمكن 

أن تنفصـــل عـــن سلســـلة التجارب 
اإلنســـانية األخـــرى التـــي تم تســـجيلها
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نتحدث التي فإن المهدويـــة أخرى: وبعبـــارة
التجارب سلســـلة عن تنفصل أن يمكـــن عنهـــا ال
باعتبارها التي تم تســـجيلها األخرى اإلنســـانية
الميادين فـــي البشـــر بنـــي مـــن جملـــة أنشـــطة
أنها ال عليها هي تعلو المختلفة، نعم، الحياتية
المفترضة التاريخية) (القطيعة ألن معها، تقطع
والقفز وراءه، ما إلى التاريخ من العبور تستلزم
أن حين والطوبى. فـــي مـــن الواقع إلـــى المثـــال
وإنجاز عظيـــم حـــدث ســـوى المهدويـــة ليســـت
حضارية حالة إثر على ســـينبثق متفوق حضاري
إنســـان العصر متطلبات عادت تالئم ما متأزمة
تلك تكون من أن أعم المتاخم لعصر الظهـــور،

مادية. المتطلبات معنوية أو
التاريخية فرضية (القطيعة عزز الـــذي ولعل
السابقة ومجمل التجربة التاريخية المهدوية بين
فـــي جيلنا المثقفين مـــن جماعـــة عليهـــا) عنـــد
ثقافة شـــيوع تقدم هو علـــى ما عالوة المعاصـــر
والى ـ الحداثة دعاة لها رّوج التي التراث) (هجر
بالعزوف المتمثلة بعد الحداثة ـ مـــا دعاة حٍد ّما
بصلة، الحديـــث العلم إلـــى يمت ال عـــن كل مـــا
السابقة الثقافة أصعدة كافة مصادرة تمت حيث
خانة في تصنيفها بمجـــرد الحداثة علـــى مرحلة
بين المزعوم االنفصال تقوية وألجل (التراث)،
وتم (القطيعة) اصطـــالح اخترعوا المرحلتيـــن
ومفهومية هائلة منهجية وأدوات اصطناع وسائل
الحداثة ظاهرتي بين التام الفصل مهمة إلتمام
أصناف عن نتحدث أن ســـاغ ومن هنا والتـــراث.
االبستيمولوجية كالقطيعة القطيعة: من متعددة
واالقتصادية... الفلســـفية والسياســـية والقطيعة

وهلم جرا.
في يعيش المثقف الذي الحال فإن وبطبيعـــة

االنتقاص ظاهرة فيه تسود الذي الجو هذا خضم
أن له يتســـنى ال منجزاته وتزييـــف مـــن التـــراث
لمفردات المفرط والتسويق الترويج أن إلى يلتفت
كانت تهدف العالمية الثقافة في ظاهرة الحداثة
وعّدها الدينية التجربة إقصاء إليـــه تهدف فيما
معها التعامـــل وبالتالـــي مجـــرد حالـــة تراثيـــة،
واالنتقاص أســـوة التزييف مبـــدأ انطالقـــًا مـــن
األخرى. التراثية الحـــاالت من ســـائر بمثيالتها
من مجرد أكبر كانت الحداثة ثقافة فـــإن وهكذا
من موظفة ايديولوجية الواقـــع: في ثقافة، إنها
للتشـــكيك في خاصة، ثقافيـــة قبـــل مؤسســـات
الوحي ومن على القائمة الدينيـــة المعرفة قيمـــة
اإلســـالمية البلدان في الثقافية النخب تعبئة ثم

الصميم. الدين في لضرب
تـــداول األدوات تـــم الغاية ومـــن أجـــل هـــذه
في واســـع علـــى نطـــاق المفهوميـــة والمنهجيـــة
األوساطالنخبويةكسالحأيديولوجيغيرمعلن،
المعالم من للنيل وســـاق يد على بالعمل وبوشـــر
ترتد واهية بحجج اإلســـالمي للدين الحضاريـــة
المقطوع التراث الدين من جملة عّد إلى جميعها
دعاة الحداثة له يروج لما طبقا فإن الدين عنـــه.
وهي الطبيعة وراء مـــا أو الغيب خانة في ينـــدرج
الحداثيين عرف في واقعية أية لها يعـــد لم أمور
بالتجربة التحقق منه يمكن ال ما كل أن باعتبـــار
فإنه ال الوضعي االســـتدالل بأســـلوب أو ال يثبـــت

والطوبى. الخيال زاوية في يقبع محالة
المفكرين جملة من انبرى الغاية فقد ولهـــذه
ـ هذا المؤدلـــج الحداثـــي ممـــن تشـــّرب بالفكـــر
المعرفة مناهـــج إعمال إلى ـ وفيهـــم إســـالميون
فكرا اإلســـالمي التـــراث عامة فـــي الحداثويـــة
إلى تطبيق بعضهـــم وعقيـــدة ورؤيـــة، وانصرف
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ســـافر بشـــكل والنقد والتفكيك أدوات التحليـــل
ليطـــال النصوص األمر وانســـحب له، ال مثيـــل
المطهرة، والســـنة الكريم كالقـــرآن المقدســـة
المفكر مشـــروع من أوضح إلى شـــاهد وال نحتاج
الذي أركون األصـــل محمد الفرنســـي الجزائري
به المفكر قام ما وكذا كتبه، من في جملة طرحه
(نقد سلســـلته في الجابري عابد محمد المغربي

العربي). العقل
إلـــى لنعبـــر الحداثـــة وإذا تخطينـــا مرحلـــة
بروز جملة نشـــهد فإننا الحداثة بعـــد مرحلة ما
أنها أصحابها يزعم التي واألفكار المفاهيم من
وتشـــترك الســـابقة، للمرحلة التاريخي التتويج
أضيـــف أو قيـــد فـــي هـــذه المفاهيـــم جميعهـــا
الحقبة في المتداولة على االصطالحـــات أقحم
نتعامل فأصبحنا (النهايـــة) قيد وهو الحداثوية
العقل، التاريخ، ونهاية مثل: نهاية مفاهيم مـــع

الدين... ونهاية الفن، ونهاية األدب، ونهاية
فإننا المضافة (النهاية) معنى في تأملنا ولو
(القطيعة) ليســـت سوى تعبير آخر عن نجد أنها
السابقة، المرحلة مقومات كل مع قطيعة ولكنها
بعد (ما بــــ يســـمى ما الفهم فإن هذا وفـــي ضوء
ألنه الحداثة من جديد نمط ما هو إال الحداثـــة)
يقال: وقد (القطيعة)، مبدأ من اآلخر ينطلق هو
فالبد الحداثة مع تقطع الحداثة بعد ما كانت إذا
الما القطيعة فإن التراث، وعليه مع تقطع أنها ال
إليه! وعودة بالتراث وصل إال هي حداثوية ما بعد
ليست القطيعة ألن خاطئ االســـتنتاج أن هذا إال
بفصلها يقوم الحداثـــة خارج يقع مفصل مجـــرد
فتكون يتصور هذا المستشـــكل، عن التراث كما
أضيفت إذا بحيث بأداة الســـلب أشـــبه القطيعة

وهو السلب سلب كانت بمثابة أخرى قطيعة إليها
يزعم، كما وصل القطيعة هـــي فقطيعة إيجـــاب
ال ارتكازي حداثـــوي مبدأ (القطيعـــة) كال فـــإن
يمكن ال من ذاتياتهـــا إذ هو يقـــع خارجهـــا وإنما
فمن المنطقي به، إال الحداثة ماهية أن تتحـــدد
مبدأ على المرتكـــزة الحداثة بعـــد ما أن تصبـــح
لم وإن بامتيـــاز، حداثويـــة (القطيعـــة) ثقافـــة
عنها، فرجع كتبوا من أغلب لهذا األمر يتفطـــن
إلى النهائي التحليل في حداثوي بعد الما الفعـــل
قد حداثة بعد النفي آلليات طبقا حداثة تشـــتغل

اإلثبات. آلليات اشتغلت طبقًا
تمثـــالن بعدهـــا صحيـــح أن الحداثـــة ومـــا
آليات فهم في إال أن التعمق منفصلتين مرحلتين
بل المســـار وحدة على يؤكد اشـــتغال كل منهمـــا
(النهايات) فإن هنا ومن كذلك. األهداف وحدة
يراد ال الحداثـــة بعـــد ما منطق المزعومـــة فـــي
بها يقصد وإنما إليه أضيفـــت ما بها نفي وإنكار
الوعي في النضج مـــن مرحلة بلوغ إلى اإلشـــارة
حدود مفترضة بأية بعدها التقيد ال ينبغي بحيث
التي والقواعد واألســـس ومـــن جملتها المبـــادئ
بكافـــة التقليديـــة المعرفيـــة تفرضهـــا األنظمـــة
هذه إلـــى اللجـــوء علـــة يتضـــح أشـــكالها. ومنـــه

هذه المرحلة. على في الداللة النهايات
لمثـــل هذا الحقيقي ولكـــن مـــا هـــو المســـوغ
ايديولوجية اآلخر عـــن هـــو يصدر هل الطـــرح؟
ســـبيل على ـ لنأخذ ذلك تبّين أجل ومن خاصة؟
األصل الياباني المفكر األمريكي أطروحة ـ المثال
تعد والتي حول (نهاية التاريخ) فوكاياما فرنسيس
ما كعمل تصنيفها التي تـــم المحاوالت مـــن أبرز
المشروع هذا ويقوم المعالم، واضح حداثوي بعد
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علـــى
فكــــــــرة
هـــــا د مفا
الديمقراطية  أن
النمـــوذج هـــي 
للفكـــر األســـمى
اإلنساني السياسي
نظام غير ثمـــة وليس
يمكنـــه الديمقراطيـــة
الطبيعـــة مـــع يتفـــق أن 
بّشر فقد هنا ومن البشرية،
الديمقراطية بسيادة فوكوياما
وتراجـــع كافة أرجـــاء المعمـــورة
فيهـــا النظام بما األخـــرى األنظمة
أن علـــى يؤكـــد وهـــو  اإلســـالمي، 
تحٍد أحـــدث هي اإلســـالمية األصوليـــة
لكنه الليبرالـــي، للنظـــام فكري سياســـي
الذريع بالفشـــل اإلســـالمية تنبـــأ لألصوليـــة
اإلسالمي التراث من استلهامها أن اعتبر حيث
يدل الـــوراء، وهذا إلى عودة إال ما هـــو القديـــم
الجديد وبالتالي فشلها. عدم انسجامها مع على
انهيار بعد اإلســـالمية األصولية فشـــل أن وعنده
نهايـــة علـــى واضحـــًا مؤشـــرًا الشـــيوعية يعتبـــر
سوف الليبرالية الديمقراطية فإن وهكذا التاريخ
الثقافي على الصعيد األخيرة هي التجربة تكون
جلّية عالمة لذلك وهي والحضاري؛ والسياســـي

التاريخ. نهاية على
هذا إليها توصل النتيجة التي هـــذه أن ويبدو
تالية لمشـــروع (صراع إال حلقة هـــي ما المفكـــر

صاموئيـــل مواطنـــه كتبـــه الحضـــارات) الـــذي
في الصراع نشـــوب على أن حيث أكد هانتغتون،
العصـــر الراهن يكون إثر دخول حضارات أخرى
كالحضارة اإلســـالمية الغربيـــة غيـــر الحضارة
فاعلة عناصر لتكون الكونفوشيوسية والحضارة
وهو يتخيله، الـــذي الحضاري فـــي لعبة الصراع
اإلســـالمي الخطر تنامي مـــن يحـــذر خصوصًا
في األصل، ديني الصراع جوهر أن مشـــيرًا إلى
الحضارة يهدد الذي المحدق الخطر هو فالدين

الغربية.
مرة االيديولوجـــي يبرز الطابع وهكـــذا فـــإن
الما بعد الســـيناريوهات هـــذه خالل أخـــرى من
الثقافة ونهاية التاريخ نهاية تعلن التي الحداثوية
ايديولوجية أغراضـــا وتبطـــن ونهايـــة الفكـــر،
من بكل ما أوتيت فئة من القوى الساعيةـ  لخدمة
الهيمنة إلى ـ الثقافي والخداع المخاتلة أســـاليب
والسياســـية االقتصادية العالـــم علـــى مقـــدرات
بل التقليدية، الحروب بواســـطة ليس والعلمية؛
ورؤى ثقافية ومناهج أســـاليب توظيف من خالل
االتصال وســـائل عبـــر وترويجهـــا يتـــم نشـــرها
الحرب ومـــا األرض. شـــّتى بقـــاع الحديثـــة فـــي
القرن الماضي ثمانينيات في قامت الباردة التي
واالتحـــاد األمريكيـــة المتحـــدة بيـــن الواليـــات
هذا مظاهر مـــن مظهرًا الســـابق إال الســـوفيتي

التوظيف.
تلك أبعـــاد بوضـــوح نتلمـــس ويمكـــن لنـــا أن
تعد التي (العولمـــة) ظاهرة خـــالل من الهيمنـــة
ومـــا بعدها الحداثة مصاديـــق بحـــق من أجلـــى
واالتصال، االقتصـــاد صعيـــدي والســـيما علـــى
الكبيـــر في التطـــور بفعـــل حيـــث تحـــول العالـــم
تكنولوجية ميـــدان وفي الســـوق مضمار اقتصاد
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يشـــبه القرية ما إلى المعلومات وتبادل االتصال
جيد حد ذاته أمر فـــي التحول وهذا الصغيـــرة،
ومفاتيح مقـــدرات أليســـت ولكن ومرغوب فيه،
بأيـــدي مجموعة من توجد الكبيـــر هـــذا التحول
ملكيتها تعـــود والتي القارات العابـــرة الشـــركات
أوربا بلدان وبعـــض كأمريكا رأســـمالية إلى دول
ذات اليوم الشـــركات هذه تمارس أال الغربيـــة؟
القديم االستعمار يمارســـها كان التي األســـاليب
والهيمنة عليها الشـــعوب ثروات نهب على القائم
الجديد يحتكر االستعمار واقتصاديا!؟ سياســـيا
بلـــدان إلـــى بوصولهـــا يســـمح التكنولوجيـــا وال
الحروب المدمرة لشن مستعد هو (الجنوب) بل
ناهيك صناعيـــًا، لمنـــع اســـتثمار التكنولوجيـــة
البلدان تلك لأليدي العاملة فـــي عن اســـتغالله
تمرير عـــن أيضًا وناهيـــك اســـتغالال مجحفـــًا،
المبتذلة الحرية على والتشجيع الهدامة األفكار
الفضائية اإلعالميـــة قنواتـــه عبـــر والرخيصـــة
إنجـــازات هـــي هـــذه أليســـت ومنهـــا االنترنـــت.
في ويزّمـــر لها المثقفون يطّبل بدأ التي العولمـــة
اإلسالم على غافلون عن مخاطرها وهم بلداننا
في قرأت أنني اإلنســـانية الفذة؟ حتى وحضارته
عن واعتزاز فخر بكل يتحدث من األخيرة اآلونة
واســـتغرابي، أثار دهشـــتي ما (بركات العولمة)
مجال المرموقيـــن في من الباحثيـــن كونه يعـــد

المعاصرة. المهدوية الدراسات
(بركاتالعولمة) عن نتحدث أن كيفيمكن
العرى انفصام تدعو إلـــى ونحن نـــدرك بأنها
الحضارية الخصوصيات وانتفـــاء االجتماعية
الخلقية التقاليـــد والمبـــادئ والقضـــاء علـــى
أال المنضبطة؟ غير المنفلتـــة الحرية لصالح

س نحد
وعي عـــن
جوهر بـــأن
إليه تدعـــو ما 
ليـــس العولمـــة 
فـــرض إال هـــو 
مـــن جديـــد شـــكل 
على تستعلي الحضارة
واصفة الحضارات كافـــة
والرجعية بالتخلـــف إياهـــا
من يشـــم أال ثم والتراثيـــة؟!
مشـــروع هانتغتون ذلـــك رائحة
الحضـــارات) المغـــرض (صـــراع
الحضارة هذه تمارســـه ما من جهة
الضغـــط وســـائل مـــن الجديـــدة 
واإلقصـــاء والتحقير لمنجزات والهيمنة
في الصراع معنـــى هل الســـابقة؟ الحضارات
والصدام العـــراك مجـــرد نظـــر البعـــض هـــو
هو الصراع وحقيقة أليس جوهـــر المعـــروف؟
أســـلوب بأي اآلخر على الهيمنة وفرض الغلبة
وهال أدركنا وصدامًا؟ عراكًا يكن لم وإن كان
عبر به يقنعنا أن إلـــى أن ما يســـعى فوكوياما
التاريخ ختـــام هو التاريخ) (نهايـــة أطروحتـــه
العولمية األخطبوطية الحضـــارة هذه يد على

ومعنى دون وعي؟ من باركها بعضنا التي
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ذلك 
ليـــس 
إقصـــاء  فقـــط 
الحضارات  لســـائر 
الســـابقة على الحضارة 
الحاليـــة بل واســـتبعاد قاطع 
إلمكانية نشوء أية حضارة أخرى 

تليها.
وبالتالـــي فـــإن ترويـــج 
تلـــك المفاهيـــم واالصطالحات 

في الثقافة المعاصرة ال يراد به في 
الواقع ســـوى تهيئـــة الذهنية البشـــرية 
عامة واإلسالمية على وجه الخصوص لرفض 
 Qفكرة المشروع الحضاري لإلمام المهدي
المهدويـــة مجـــرد خيـــال طوبـــاوي  واعتبـــار 
وأسطورة فّجة نســـجتها مخيلة المستضعفين 

والمقهورين وخاصة الشيعة.
ومن هنا ندرك بـــأن القول بوجود (قطيعة 
التاريـــخ  عـــن  المهدويـــة  تفصـــل  تاريخيـــة) 
خاطـــئ جدًا وإن هو إال محاولة واهية إلخراج 
المهدوية عن حدود ما هو واقع وتفسيرها في 
إطار ما هو أسطوري وخرافي، ولكننا نقول: 
إن المهدوية هي حضارة متكاملة ترتقي فيها 
البشـــرية إلى المستوى الذي يرتفع فيه الظلم 
ويســـود العدل والســـالم والطمأنينـــة، وهذا 
يدلـــل بصورة ال لبس فيهـــا على رقي حضاري 
شـــامل وفي كافة الجوانـــب المادية والمعنوية 
للبشـــر، وذلك هو الهدف األســـمى للديانات 
والشرائع السماوية، والمهدوية بهذا المعنى 
جوهـــر التاريـــخ وغايتـــه ال نهايتـــه، إذ هـــي 
الحضـــارة الفائقة التي ال يعتريها خلل، وهي 
المصداق األمثل للوعد اإللهـــي: cَوَلَقْد َكَتْبنا 
ْكـــِر َأنَّ األَْْرَض َيِرُثها  ِفي الزَُّبـــوِر ِمْن َبْعـــِد الذِّ
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وأسطورة فّجة نســـجتها مخيلة المستضعفين 
والمقهورين وخاصة الشيعة.

ومن هنا ندرك بـــأن القول بوجود (قطيعة 
التاريـــخ  عـــن  المهدويـــة  تفصـــل  تاريخيـــة) 
خاطـــئ جدًا وإن هو إال محاولة واهية إلخراج 
المهدوية عن حدود ما هو واقع وتفسيرها في 
إطار ما هو أسطوري وخرافي، ولكننا نقول: 

ـن 
 عــ
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ــي ــْت َبنان ــي إذا عُلَق ــمُع ل ــاِن(١)ستس الِعن ــُة  مطلَق ــنَّ  معارُفه

ــدًا بعي ــًى  مرم ــي  ل أّن  ــم  ــانيفتعَل ــر ش ــأنك غي ــك وأّن ش علي

ــًا ــتبقيُت نفس ــوان(٢)أكلُت دمًا إن اس ــى اله ــام إل ــن الحم ــرُّ ِم َتف

ــي ــْت ب ــي إن طّوَح ــأمضي للت ــي(٣)س األمان ــاِت  نهاي ــا  به ــُت  بلْغ

ــطواِت زّرْت ــِك الس ــِة فات ــي(٤)بعزم يمان ــب  َعض ــى  عل ــه  غاللُت

ــوٍم ن ــراِر  بغ ــه  عيُن ــُض  ــُن الجبانتمضم ــرًى عي ــألت ك إذا امت

ــش إلى الوغى لم َيْحُل عيٌش ــوى الضراِب أو الطعاِنيه لديه س

ــِة المواضي ــَل قارع ــال صلي ــيتخ األغان ــِم  نغ ــن  م ــه  لدي ــذَّ  أل

ÔùÈ�Ä‹=ÑÛ_î–

أيا ابن العسكري*
المرحوم 

الشيخ عبد الحسين األعسم

أيا ابن العسكريأيا ابن العسكريأيا ابن العسكريأيا ابن العسكري
المرحوم 

الشيخ عبد الحسين األعسم

* أرســـل إلينـــا األســـتاذ الفاضـــل عبـــد الـــرزاق 

األعســـم ســـبع قصــــــــــــــــــائـــد مخطوطـــة لــــــــجده المرحـــوم الشـــــاعر العــــــــــــــــــــالمة الشـــيخ عبد 

الحســـين األعســـم كان قـــد أعدهـــا ليطبـــع ديوانـــه الكامـــل. تشـــكر المجلة هـــذه المبـــادرة الكريمة.



٨٣

ــهى ــاء أش ــارج الهيج ــُة م ــى الغوانيولفح ــاف ُلم إليه من ارتش

المنايا ــرك  ــاِر معت ــوُض غم ــيوخ ــِة األمان َدَع ــن  ــه م إلي ــبُّ  أح

ــارًا نه ــي  من ــدى  الع ــَب  ــي(٥)لترتق مكان ــه  بموقِف ــم  ُأعّرُفه

ــى حت ــع  بالنق ــه  شمَس ــُم  ــانألّث البط ــَق  َمْل ــا  تحته ــي  ُأالق

ــم ــدت عليه ــم إذا َرَع ــف به ــوانفكي الع ــرِب  بالح ــنابُكُهنَّ  س

ــيٍط مستش ــَب  أغل كلُّ  ــا  ــوان(٦)عليه أفع ــظ  لواح ــى  عل ــُض  يغ

ــانمتى سِمَع الصريخ ثنى ارتياحًا الَجن ــوِر  مخم ــَف  َعط ــِه  إلي

ــا ــم أثره ــى إن ل ــن العل ــُت ع ــاطعَة الدخاننكْل ــداء س على األع
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ــامي ُحس ــم رقابه ــن ِم ــأروي  ــناني ف س حناجرهم ــي ف ــُز  وأرك

ــي مدام ــم دمائه ــن م ــزج  ــم جفاني(٧) وأم هامه ــوق ف ــب  وأنص

ــدل ــلطاُن ع س ــدا ي ــي ــم ب ــان رمته الزم ــرُة جباب ــه ل ــذل   ت

نفسي فدْته العسكري ابن ــاٍص وداني هو ــن ق م الخلِق ــي  وباق

ــاٍق لب ــى طوب ــه أيام ــْت َدَن
 

ــي الدوان ــه دولت ــام أي ــى   إل

ــاٍع س ــد للمج ــُه وعزُم ــام  أق
 

ــي ران ــك للفت ــُه وطرُف ــضَّ   وغ

ــا كأن ــا فارتحن ــاه  ــاِن(٨) تذّكرن الدن ــَة معّتق ــاقْينا  تس

ــتياق اش ــاه للقي ــا ــاِن يرنحن ب ــان ــا أغص الصب ــِت ــا ثن  كم

ــًا وجه ــه  من ــي  نالق أن ــودي  ــي ب عوان ــه ل ــن العالمي ــوه   وج

ــه في ــن  القمري ــب تحس ــا  ــاِن محّي يتالقي ــه  عرنين ــى  عل

ــا باع ــّد م ــة الضالل ــُل لي ــي إذا  ثان ــداُه ه ــاح صب ــن م ــاُه   ثن

ــم ل ــن  م ــاِر البت ــيفِه  بس ــر   يبي
ــان(٩) العن ــاَد منق ــاله لع ــِدْن  َي

ــّز ع ــاب  ثي ــن المؤمني ــو  آٍن ويكس ــَد بع ــًا آن ــّن يجّدده
 

إذ ــّده ج ــيرة بس ــم به ــير  ــان يس ــه الحس خالِئِق ــي ف ــكاُه  ح

ــواه ه ــي قلب ــي ف ــّل ح ــن  َم ــا  الجبان في ــد من جس ــروح ــل ال  مح

ودٍّ ــاء صف ــُت ُحيْي ــذ م ــَك  مَنحُت
ــن الجنان(١٠) ع ــان اللس  به نطق
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ضميري في حّبَك ــمات س ــاني فتلك لس في ــكرك ــاُت ش  وذي آي

ضاقْت ــاُء نعم ــا عندن ــَك ــم ل المعاني وك ــعُة س ــتقصائها  عن اس

مزايا في ــك من امتداح ــت ــان خجل ــن البي ع ــاُن العي ــا ــى فيه  كف

ــي بامتداح ــدرَك ق ــُت  َوّفْي ــو  المثاني ول السبَع لمدِحَك  لسقُت

ــكوى ش ــك  إلي ــثُّ نب ــا ــي(١١) ولكّن ثوان ــا  تبارحن ال ــوم  هم

ــًا ليث ــك  من ــا  عليه ــتعدي ــي وتس روان ــه  لوثبت ــا  نواظرن

ــزٍم بع ــا غيهَبه ــُل اْج ــاك فدين
 

ــان(١٢) الرع ــمَّ ش ــِه بفتك ــّد   ته

المعلي ــرِف الش فمنصُب ــاَم ــي تح األدان ــا  تالقفه ــرًة ك ــدا   غ

ــًا ضياع ــت هلك ــًة أم ــالن وأدرْك ف ــو وأب ــا أميره ــالن   ف

الهوامش
الطير. أو الخيل من الُعرف موضع المعرفة وهي: مفردها طرفه. المعارف: أو اصَبعه بنانه: مصَّ علَق (١)

أكلَة أي دما أكلَت الدية فمعنى الدم سبب السبب ألن الُمسبب باسم تسمية باب من تسمي الدية دما العرب (٢)
فيعلقون الثأر وأخذ بالقصاص ترضـــى اال وال وعارًا عيبًا ذلك وتعّد القتيل عن الدية من أخذ تأنف والعـــرب ديـــًة،

أفعل هذا. الدية ال آكل ال أني كما أي الدية فعله على أكل يريدون ماال
(وغيره). االبريق رأس على تشد هلك. وطاَح: واذهبه. أفناه به: طّوح (٣)

خرقة. الغاللة: (٤)
ليرتقب. (و.ص.خ) نسخة في وردت لترتقب: (٥)

األفعى. ذكر االفعوان: الغضب. مستشيط: مشتد (٦)
القصعة. وهي جفنة: مفردها الجفان: (٧)

وغيره. للخمر ضخم وعاء وهو الّدن: مفردها: الدنان: (٨)
الجبار. (ك.غ) نسخة في وردت البتار: (٩)

القلب. والجنان: ولدُت. (ي): نسخة في وردت حيْيت: (١٠)
لذلك العوجاجها. سميت االضالع أطول وهي ١٠ العطف والحنية من حواني: اما (١١)

البارز. الشاخص الجبل أنف وهو: الرعن مفردها: الرعان: (١٢)
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دراساتدراسات

آفــــة  إن األمــــراض االجتماعيــــة 
تفتك بالمجتمع حتى توصله إلى حالة 
اإلعيــــاء والتــــي يصبح فيها المجتمــــع في أقصى 
حــــاالت الضعف والتفكك مما يســــوده من الظلم 
والفساد واالنحراف األخالقي والفقر والتخلف 
وعندما يقال التخلف ال يقصد به التخلف العلمي 
بقدر مــــا  يقصد به التخلــــف األخالقي والعيش 
بحالة أشــــبه بمعيشــــة الغابات لما تســــودها من 

الوحشية والعنف الالمبرر.
وهــــذه األمراض التي تفتك بالمجتمع مؤدية 
إلى انحرافه تكمن أسبابها في أمور عدة منها ما 
هو على مســــتوى القيادة العليا للمجتمع المتمثلة 
بالدولــــة وحكومتهــــا والتــــي تتحمــــل المســــؤولية 
الكبرى في صالح مجتمعها أو فساده وذلك الن 
الناس على ديــــن ملوكهم، روي عن اإلمام علي 

بن أبي طالبQ انه قال: 

(الناس بأمرائهم أشــــبه منهــــم بآبائهم)(١) 
مما يدل على شــــدة تأثر األمة بقائدها فان كان 
من الهداة ُهدوا، وان كان من الضالين ضلوا، 
وأضلــــوا لذلك يقــــولQ في حديث آخــــر: (إذا 
تغير السلطان تغير الزمان)(٢) وهذا دليل واضح 
على مدى أثــــر الحاكم ودوره فــــي المجتمع فإن 
(أفضل عباد اهللا إمام عادل هدي وهدى....وإن 
شر الناس عند اهللا إمام جائر ضل وضل به)(٣) 

لذلك إن صلح الراعي صلحت الرعية.
لكــــن كيــــف يضــــل الحاكــــم الضــــال أفــــراد 

مملكته؟
يمكن تلخيص اإلجابة بعدة نقاط:

١ ـ من خالل التثقيف المنحرف الموجه من 
قبل الســــلطة لألجيال الصاعدة فــــي المدارس 

والمعاهد ووسائل اإلعالم بشكل عام.
٢ـ  الضغط الموجه من قبل الســــلطة إلطاعة 

انعدام األمراض االجتماعية 
في عصر الظهور

نور الساعدي/ قسم القرآن الكريم  
كلية الشيخ الطوسي الجامعة

إ
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وتطبيق أحكامها الجائرة 
المخالفة للسجية اإلنسانية والشريعة اإللهية.

٣ ـ اســــتئثار الدولــــة بأموال األمــــة وحرمان 
أفرادها منه مما يؤدي إلى خلق طبقة كبيرة من 
الفقــــراء والمعوزين مؤديا ذلــــك إلى انحرافهم 

للحصول على ما يسد حاجتهم.
٤ ـ إنشغال الدولة بأمور جانبية ما أنزل اهللا 
بها من ســــلطان وتناسيها للسبل التي من شأنها 

توفير سبل الراحة للرعية.الخ
ومنهــــا ما هو علــــى مســــتوى المجتمع والذي 
يقع على عاتقه مســــؤولية تغييــــر الحاكم الجائر 
والذي من آثار استمراره في الحكم تردي أوضاع 
المجتمع والسير به نحو الهاوية، فاألمة تتحمل 
مســــؤولية االنحــــراف والضعــــف الــــذي يصيــــب 
المجتمع بشــــكل عــــام وقياداته بشــــكل خاص، 
فعن أمير المؤمنينQ أنه قال: (أيها الناس لو 
لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين 
الباطــــل لم يطمع فيكم مــــن ليس مثلكم ولم يقو 

من قوي عليكم).(٤)
بعد هذه المقدمة وبيان بعض أسباب تفشي 
األمراض االجتماعية _ الظلم والفقر والفساد... 
الــــخ_ ومــــن يتحمل مســــؤولية تفشــــيها، يطرح 
ســــؤال: ما ســــر انعدام هذه األمراض في عصر 
 :Qالظهور الشريف كما ورد عن أمير المؤمنين
(لو قام قائمنا ألنزلت السماء قطرها وألخرجت 
األرض نباتهــــا ولذهبــــت الشــــحناء مــــن قلــــوب 

العباد،...حتــــى تمشــــي 
المرأة بيــــن العراق إلى 
الشام ال تضع قدميها إال 
على نبات وعلى رأســــها 
زينتهــــا ال يهيجها ســــبع 
يرجع  تخافه)(٥) هل  وال 
إلــــى اإلعجــــاز  الســــبب 
الذي يســــتخدمه اإلمام 
أنــــه  مــــن   Qالمهــــدي
يمسح على رؤوس العباد 
فتكمل أحالمهم وبذلك 
وواقعهم  حالهــــم  يغيــــر 
الظلــــم  كان  أن  بعــــد 
الســــائد  هــــو  والجــــور 
ويجعل  حياتهــــم،  فــــي 
من تلــــك الحيــــاة حياة 
أخــــرى تناقضها في كل 
هنــــاك  إن  أم  شــــيء، 
حلوال أخرى يستخدمها 
اإلمامQ فــــي حل تلك 

المشاكل؟
ال يوجــــد مــــن ينكر 

وجــــود العامل االعجــــازي والتســــديد اإللهي في 
حركة اإلمــــام المهديQ في جميــــع جوانبها، 
ولكــــن هــــذا ال يعني أن نجعل منه ســــببا رئيســــا 

األمة تتحمل مسؤولية االنحراف والضعف الذي يصيب 
المجتمع بشكل عام وقياداته بشكل خاص
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التي اإلصالح نجــــاح عملية في وحيدا أو عامــــال
اإلعجاز  اعتماد ألن Qالبشــــرية منقذ بها يقوم
المنشــــودة الحركة تلك أهميــــة من وحــــده يقلل
جهة  اإلمــــامQ من لحكمة تغييــــب من لمــــا لها
باطلة ادعــــاءات مــــن ولمــــا ســــيثيره المتقولــــون
جدوى من وال واإلصــــالح، عملية التغيير حــــول
نجاحها كان قبل الظهور الشريف إن بها القيام
عامة يفتقده ما وهو فقط اإلعجــــاز على متوقفا
كان عــــن ذلك فضال أخرى، جهــــة النــــاس من
التي اإلصــــالح عمليات تنجــــح أن مــــن األحــــرى
من إلنجاحها قوة من أوتو ما بكل األنبياء حــــاول
المثالي المجتمع ولتحقــــق اإلعجاز عامل خالل
اإلمام النتظــــار حاجــــة وال قبــــل آالف الســــنين

الكبرى. العملية بهذه ليقوم Qالمهدي
عصر في األمراض تلك انعدام ســــر إذن ما

المبارك؟ الظهور
الكريم القــــرآن هذا الســــؤال إلى ــــَع لــــو ُأرجِِ
في كيفية يصوره مــــا ورؤية الجواب عنه إليجــــاد
عصر في ســــواء االجتماعية معالجــــة األزمــــات
جملة يؤكــــد على لوجد أنه غيره فــــي الظهــــور أو
ومنها بأفراد المجتمع يتعلق منها ما األمور مــــن
المجتمع بأفــــراد يتعلق مــــا أما متعلــــق بقيادته.

فهي:
النفوس: في ما تغيير

َحتَّى ِبَقْوٍم َمــــا ُيَغيُِّر َال cِإنَّ اهللاََّ قال تعالــــى:
مجتمع  صالح يمكن ال (٦)dِبَأنُفِســــِهْم َما ُيَغيِّــــُروا
هم ويتعافــــى أفراده مما يصلح وتعافيــــه دون أن
عليهم صحيحة تعــــود غيــــر عليه من ســــلوكيات

واإلثم. بالمضرة
الســــليمة فطرته إلــــى رجع فلــــو أن كل فــــرد

وأزال عليهــــا النــــاس اهللا التــــي فطــــر
األدران التي اكتســــبها عنها
الفطرة تلــــك عن باالبتعــــاد
غير المجتمع حــــال ألصبح
االنحراف مــــن عليه مــــا هو
تعني والفطــــرة والفســــاد،
العقل إلــــى والرجوع العقــــل
التفكــــر يكــــون مــــن خــــالل
النفس ومحاســــبة والتأمــــل
فعن أمرهــــا، في والنظــــر
قال:  اإلمام الكاظمQ انه
يحاســــب لم من (ليــــس منا
فــــإن يــــوم، نفســــه فــــي كل
اهللا، عمل حســــنا اســــتزاد
استغفر اهللا عمل ســــيئا وإن
ومحاسبة إليه)(٧) وتاب منه
التفكر، مــــن النفــــس نــــوع
الذي العقل يقــــوي وهو مما
للثــــواب محــــورا جعلــــه اهللا

والعقاب.
تغيير إن القول خالصة
وانتشالها اإلنسانية النفس
الفضيلة إلــــى مــــن الرذيلة
توجيــــه المجتمع يعمل على
الصــــالح نحــــو اإلنســــاني
وانعــــدام مظاهر األمراض
منها الظاهرة االجتماعيــــة

والباطنة.
والتقوى: اإليمان

َأنَّ cَوَلْو وعال: جل قــــال
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٨٩

َبَركاٍت َعَلْيِهْم َلَفَتْحنــــا َواتََّقْوا آَمُنــــوا َأْهَل اْلُقرى
َفَأَخْذناُهْم َكذَُّبوا َولِكْن َواألَْْرِض ماِء السَّ ِمَن
َيْكِســــُبوَنd(٨)،اآلية ِبمــــا كاُنــــوا
تحمله بما صريحة المباركة
اإليمان ان من مضمون من
تغيير فــــي البالغة لــــه آثــــاره
وانتشــــاله من حال المجتمع
اإليمان هو ما ولكن مآسيه،
اإلســــالم؟ عن يختلف وهل
األَْْعراُب cقاَلِت تعالى: قال
َولِكْن ُتْؤِمُنــــوا َلــــْم آَمنَّا ُقــــْل
َيْدُخِل َوَلمَّــــا ُقوُلــــوا َأْســــَلْمنا
اآلية  (٩)dُقُلوِبُكْم ِفي اْإلِيماُن
اإلسالم إن توضح المباركة
اإليمان،اإلســــالم غيــــر
الدخول مجــــرد عن عبــــارة
لســــيد في الدين والتســــليم
عبارة واإليمان المرسلين،
قلوب في الثابت اليقين عن
به مــــع االعتراف المؤمنين
هذا على فيكون في اللســــان
فقد من اإلسالم.(١٠) أخص
اهللاN انه  ورد عــــن رســــول
وقرته قــــال: (اإليمــــان مــــا
األعمال، وصدقته القلــــوب
اللسان به جرى ما واإلسالم
المناكحــــة)(١١) بــــه وحلــــت 
القلبي التسليم هو فاإليمان
بحيث ونواهيه اهللا بأوامــــر
لسلوك التسليم هذا ينعكس
الواقع أرض علــــى خارجــــي

وتمامه أركانه وأركان،فمــــن ولإليمان شــــروط
اإلمام عن البيتK،جاء أهــــل بوالية اإلقــــرار
ونحن  اهللا حجة (...نحــــن قال: الصــــادقQ انه
وتمامــــه اإلســــالم)(١٢) ودعائــــم أركان اإليمــــان
(ال يتم  قال: اهللاN انــــه رســــول بمحبتهم،عن
تبارك اهللا وان أهل البيــــت بمحبتنا اإليمــــان إال
مؤمن إال يحبنا أهل البيت ال أنه إلي عهد وتعالى
لمن فطوبى شــــقي، منافق إال وال يبغضنا تقــــي
ذريتــــي...)(١٣)  األطهار من وباألئمــــة تمســــك بي
المســــلمين المؤمنين...وإمام أمير (علي وقوله:
بواليتــــه وطاعته).(١٤)  إال اهللا اإليمــــان وال يقبــــل
وتمامه والى بشــــرطه إن اإليمان بدء على وعــــود
واالجتهاد اهللا والورع عن محارم التقــــوى جانب
صالح المجتمع في البالغ األثر لهما في طاعتــــه
اآلية وذيل المجتمع على النقمــــة تنزل وبخالفه
في واضحة اإليمان عن الــــكالم بدء في الواردة
ِبما كاُنوا َفَأَخْذناُهــــْم cَولِكْن َكذَُّبــــوا بيان ذلــــك
علــــى  والتعالــــي َيْكِســــُبوَنd أي نتيجــــة التكذيــــب
نزل ما بهــــم وأوامــــره ونواهيه نزل تعاليــــم اهللا

.dَيْظلُِموَن َأْنُفَسُهْم كاُنوا َولِكْن َظَلْمناُهْم cَوما
المنكر: عن والنهي بالمعروف األمر

وبتركها المجتمع صــــالح فيها وهي فريضة
فال خيارهم فيدعو الناس شــــرار ُيســــَلط عليه
على الكريــــم القــــرآن حــــث يســــتجاب لهــــم،إذ
عن ناهيًا بالمعــــروف آمــــرًا أن يكــــون المجتمــــع
ُأمٌَّة ِمْنُكْم cَوْلَتُكْن تعالى: قوله خالل المنكر من
َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعــــُروِف َوَيْأُمُروَن اْلَخْيِر إَِلــــى َيْدُعوَن
وال يصل  (١٥)dاْلُمْفِلُحوَن ُهُم َوُأولئِــــَك اْلُمْنَكِر َعِن
كل يكون إال بعد أن المرحلــــة إلى هذه المجتمــــع
األعم األغلب على األقــــل ـ أو ـ أفــــراده فــــرد من
رحمة ألن المنكر عن ناهيًا بالمعروف منهم آمرًا
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الفريضة هذه بإقامة تنزل وتعالى اهللا ســــبحانه
cَواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت قائل: من عز قال حيث
َوَيْنَهْوَن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َأْولِياُء َبْعُضُهــــْم
الزَّكاَة َوُيْؤُتــــوَن ــــالَة الصَّ َوُيِقيُموَن َعــــِن اْلُمْنَكــــِر
 (١٦)d اهللاَُّ َسَيْرَحُمُهُم ُأولِئَك َوَرُسوَلُه اهللاََّ َوُيِطيُعوَن
الَِّذيَن cُلِعــــَن لعنة اهللا عليــــه نزلت تركها ومــــن
َوِعيَسى داُوَد ِلساِن َعلى ِإْســــراِئيَل ِمْن َبِني َكَفُروا
* َوكاُنــــوا َيْعَتُدوَن َعَصــــْوا ِبما ذِلَك اْبــــِن َمْرَيــــَم
كاُنوا ما َلِبْئَس َفَعُلوُه ُمنَكٍر َعــــْن َيَتناَهْوَن ال كاُنوا
قال:  األعظمN انه الرســــول َيْفَعُلوَنd(١٧) وعن
منكر عن ولــــم ينهوا بالمعروف يأمروا (إذا لــــم
عليهم اهللا سلط بيتي أهل من الخيار يتبعوا ولم
يستجاب فال خيارهم ذلك عند شرارهم فيدعو
أمروا  بخير ما يزال الناس (ال Nوعنه لهم)(١٨)
البر على وتعاونوا المنكــــر عن ونهوا بالمعــــروف
منهم ذلك ُنِزعــــت يفعلــــوا والتقــــوى، فــــإذا لم
يكن ولم بعــــض بعضهــــم على البــــركات وُســــِلط
فكالم  السماء)(١٩) في وال األرض ناصر في لهم
فــــي آثار تــــرك األمر  الرســــولN واضــــح وبين
نزع البركات المنكر من والنهــــي عن بالمعروف
لها عقابــــا عليها الطغــــاة عــــن األمــــة وتســــليط
وخالصة عنه النهي وعدم المنكر عن لتغاضيها
(إن :Qالباقر اإلمــــام قــــول في القول تتجســــد
ســــبيل المنكر عــــن والنهــــي األمــــر بالمعــــروف
عظيمــــة فريضــــة الصلحــــاء األنبياء،ومنهــــاج
المذاهب،وتِحل وتأمــــن بهــــا تقــــام الفرائــــض
وينصف األرض المظالم،وتعمر وُتَرد المكاسب

األمر)(٢٠)  ويستقيم األعداء من
االستغفار:

ُثمَّ َربَُّكْم اْســــَتْغِفُروا cَويا َقــــْوِم قال تعالــــى:

َوَيِزْدُكْم ِمْدرارًا َعَلْيُكْم ــــماَء السَّ إَِلْيِه ُيْرِسِل ُتوُبوا
وقوله (٢١)dُمْجِرِميــــَن َتَتَولَّْوا َوال ُقوَِّتُكــــْم إِلى ُقــــوًَّة
َغفَّارًا كاَن إِنَُّه َربَُّكْم اْسَتْغِفُروا cَفُقْلُت وعال: جل
ُيْمِدْدُكْم َو * ِمْدرارًا َعَلْيُكْم ــــماَء السَّ * ُيْرِســــِل
َلُكْم َوَيْجَعْل َجنَّــــاٍت َلُكــــْم َوَيْجَعْل ِبَأْمــــواٍل َوَبِنيــــَن
عجيبة  غريبة آثــــار له َأْنهــــارًاd(٢٢) فاالســــتغفار
الســــماء فتح من الكريمتــــان توضحهــــا اآليتــــان
ورزقه القوة وإيتائه على اإلنســــان بدر الخيرات
االســــتغفار آثار كلها باألمــــوال والبنيــــن، هــــذه

الذنب. من والتوبة
المجتمــــع فالقــــرآن أمــــا مــــا يتعلــــق بقيــــادة
في توفرها يجب أمــــور جملة على يؤكد الكريــــم

منها: القائد
أحكامه  تطبيق وكيفية اإلسالم معرفة ـ ١

معرفة هو اإلســــالم في القيادة من شــــروط
واســــتيعاب للكلمة الدقيــــق اإلســــالم بالمفهــــوم
الفقهية المجاالت في وأحكامه ومبادئــــه أصوله
والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
ِإْن cالَِّذيــــَن تعالــــى: المختلفــــة كمــــا فــــي قولــــه
الزَّكاَة َوآَتُوا الَة الصَّ َأقاُموا األَْْرِض ِفي َمكَّنَّاُهــــْم
عاِقَبُة َوِهللاَِّ اْلُمْنَكِر َعِن َوَنَهــــْوا َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف
نتيجــــة  األرض فــــي األُُْمــــوِرd(٢٣) فاالســــتخالف
على دينه وإقامة باهللا والعمل الصالــــح اإليمــــان
االستخالف- وراء ويترتب عليه من التمام وجه
وتبديل الخوف التمكيــــن مــــن اآلية ما ذكــــر في
أن الحاكــــم يجب أن وهذا مــــا يؤكد باألمــــن(٢٤)
في تطبيــــق كمنهــــج إحاطــــة يحيــــط باإلســــالم
أدق من التمكن مع السياسة في وأسلوب الحياة

أحكامه. تفاصيل
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العدالة ـ ٢
وهو االمور في هو القصد (اللغة) في العــــدل
النفوس في قام ما العدل خالف الجور، وقيــــل
عرف  من الجور(٢٥) وخير ضد وهو انه مســــتقيم
هو  ســــئل ما علــــيQ عندما اإلمــــام العــــدل هو
مواضعها)(٢٦)  األمور وضــــع فقال:(العدل العدل
الحاكم داخل ذاتية تنبع مــــن ســــمة فالعــــدل هو

وذوقه العام. تفكيره نمط وتمتزج مع
فيها يكون التي األفعال هي العادلة والسياسة
عن وأبعد إلى الصالح المحكومون أقرب الناس
اإللهي  بالحكم العــــدل إال يتحقق الفســــاد(٢٧) وال
وضع من يتمكن الجزم واليقين كي على القائــــم
احد.وبذلك يظلم أن دون مواضعهــــا في األمــــور
بين عباد األفضلية منزلة العادل الحاكم يرتقي
ساعة  (عدل قال: اهللاN انه رســــول فعن اهللا،
سنة،قيام ليلها وصيام ســــبعين عبادة خير من

نهارها)(٢٨)
بالعدل يأمر وتعالى ســــبحانه اهللا ألن وذلك
ِباْلَعْدِل َواإلِْْحساِن اهللاََّ َيْأُمُر cِإنَّ الظلم عن وينهى
َواْلُمْنَكِر اْلَفْحشــــاِء َعِن َوَيْنهى اْلُقْربى ِذي َوإِيتاِء
واضح اثر لهــــا الحاكم َواْلَبْغــــِيd(٢٩)، وعدالــــة
وإنصــــاف المســــتضعفين فــــي صــــالح المجتمع
جاء عن كما راعيهــــا الن قلــــوب الرعيــــة خزائن
(قلوب :Qطالــــب بــــن أبــــي أميــــر الحــــق علــــي
عدل من أودعها فمــــا راعيها، الرعية خزائــــن
صلحت  الرعاة وجــــده)(٣٠) فان صلحــــت أو جور
األمة،عن اإلمام علــــى البركات ونزلت الرعية
ُعِدل وُتنِزل إذا يســــتغنون الصادقQ: (الناس
اهللا بإذن بركتها األرض وتخرج رزقها الســــماء
األمة  البركــــة من ارتفعت تعالــــى)(٣١) وبخالفــــه
وتفشي والتخلف والفساد الفقر مأســــاة وعاشت

الرســــول فعــــن الظلــــم، 
(إذا  قال: األعظمN انــــه
ارتفعت عــــدل بغير حكموا

البركات).(٣٢)
واللين: الرحمة

تجعل التي من األمــــور
هو رعيته مؤثرا في الحاكم
عطوفا بهم رحيما يكون أن
جافــــا يكــــون وأال عليهــــم 
تعالى: قال باألمة، قاسيا
لِْنَت اهللاَِّ ِمَن َرْحَمــــٍة cَفِبما
َغلِيَظ ــــا َفظًّ ُكْنَت َلُهْم َوَلــــْو
ِمْن َحْوِلَك وا َالْنَفضُّ اْلَقلْــــِب
َواْســــَتْغِفْر َعْنُهــــْم َفاْعــــُف 
أراد  إذا َلُهــــْمd(٣٣) فالقائد
يجب قيادته فــــي أن ينجح
رحيما برعيته أن يكــــون أبا
ألنهــــم ســــر نجاحــــه فــــان
اســــتمالة قلوبهم تمكن من
تحقيق أفضل كســــبهم في
مــــن المطلوبــــة  النتائــــج 

قيادته.
وغيرها هذه الصفــــات
الصفات التي من أهم هي
الكريم على القــــرآن  يؤكد 
ليتمكن الحاكم في توفرها
وتوجيه التغيير إحداث من

الصالح. نحو المجتمع
شــــروط فلــــو اجتمعــــت
الذكــــر فــــي القيــــادة آنفــــة
مملكته أهــــل هـــاقائــــد يربــــي
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ألمكن الحديث في صدر التي تبينت بتلك األمور
فيه متكامل ينعدم مثالي على مجتمع الحصــــول
الطبيعية عيشــــه وسير حياته صفاء يعكر كل ما

وتأثر. تأثير من والمحكوم الحاكم بين لما
فهــــل هذه الصفــــات التي ذكرت فــــي القائد
يحقق المهدي؟ وهل اإلمام شخص في متوفرة
بالفعل رعيتــــه بين االجتماعي العــــدل والتــــرف

االعجازي؟ العامل دون
العالمية الدولــــة قائــــد هو اإلمــــام المهــــدي
المباركة يــــده على إقامتهــــا الكبــــرى المنتظــــر
بجزئها ال بكلهــــا القيادة لشــــروط وهــــو الجامع
إقامة يمكنه الذي اليقيني العلم من يمتلكه لمــــا
وبغير الواقعي بعلمه الرعية بين والحكم العــــدل
المباركة دولتــــه فــــي أحدا بينــــة دون أن يظلــــم
حتــــى اإلســــالم فضــــال عــــن تطبيقــــه لتعاليــــم
ليس وهو بديــــن جديد ســــيأتي انه يظن البعض
أنزل، كما اإلســــالم يعرفوا ولكنهم لم بجديد
التي كثيرة الجانب هذا في واألحاديث الــــواردة
وعطفه اإلســــالم لتعاليم وتطبيقه تبيــــن عدلــــه

منها: الرعية على
حكم  القائم قام الصادقQ قــــال:(إذا عن
به وأمنت الجــــور، أيامه في بالعــــدل، وارتفــــع
كل ورد بركاتهــــا، األرض وأخرجــــت الســــبل 
يظهروا ولــــم يبق أهل دين حتــــى حــــق إلى أهله
اهللا ســــمعت أما ويعرفــــوا باإليمان، اإلســــالم
ــــماواِت ِفي السَّ cَوَلُه َأْســــَلَم َمْن ســــبحانه يقول:
وحكم ،dَوإَِلْيِه ُيْرَجُعوَن َوَكْرهــــًا َطْوعًا َواألَْْرِض
 Nمحمد داودQ وحكــــم بحكــــم بيــــن النــــاس
بركاتها وتبــــدي كنوزها فحينئذ تظهــــر األرض
لصدقتــــه وال منكــــم موضعــــا وال يجــــد الرجــــل

المؤمنيــــن)(٣٤) وعن  جميــــع الغنى بره لشــــمول
مســــلما  عبدا يترك قال: (..فال الرضاQ انــــه
دينه،وال قضى إال وال غارما اشــــتراه وأعتقه إال
ُيقتل منهم وال إال ردها من الناس ألحد مظلمــــة
ُيقتل وال أهله، إلى مسلمة دية ثمنه أدى إال عبد
العطاء في وألحق عياله عنه ديته قضى إال قتيل
ظلما ملئت قســــطا وعدال كما األرض يمأل حتى

وعدوانا...).(٣٥) وجورا
المجتمع دون  تغيير من تمكنه ناحية  أما من
خالل من يحقق ذلــــك العامــــل االعجــــازي فهو
تجعلها التــــي تربيــــة األمــــة وتهيئتهــــا بالصــــورة
االعجازي- العامل دون متكاملــــة حالة مثاليــــة
وكيفية التربيــــة تلك فــــي الخاصة ولــــه وســــائله
اإلشــــارة إلــــى البعــــض إنجاحهــــا- وإن حــــاول
جاء ما منهــــا والتي الروايــــات ذلك مــــن خالل
قائمنا  قام (إذا قال: الباقرQ انــــه اإلمام عن
العباد،فجمع بها عقولهم يده على رؤوس وضع
في  التوســــع أحالمهــــم)(٣٦) ويمكن بها وكملــــت
التي األمور عــــن بعض واعتباره كناية الحديــــث
نحو اإلعجاز، على وليس فقط اإلمام بها يقوم
على الشــــريفة يــــده تمرير فربمــــا المــــراد مــــن
لألمة، القائم تربية عن كناية هو العباد رؤوس
والفكر العقول وعاء باعتبارهــــا بالرؤوس وعّبر
عن كناية عليهــــا اليد باعتقــــاد الناس،ووضــــع
من والتربية،والمراد باإلقناع عليها الســــيطرة
العقول نضج مســــتوى ارتفاع هو األحالم تكامل
العدالة الفردية إلى يؤدي مما الســــليم والتفكير
التكامل حالــــة إلــــى المجتمع ومــــن ثــــم وصــــول
دولة في العالــــي والوعــــي الفكــــري والحضــــاري

.Qاإلمام المهدي
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رؤوس على اإلمــــام يد وضع والخالصــــة إن
االســــتيالء بمعنى أو به اإلعجاز يراد العبــــاد ال
ال بمجرده ذلــــك الن فقــــط الملــــك والســــيطرة
هو ينتجه الذي وإنمــــا مجتمعًا متكامًال، ينتــــج
والعواطف(٣٧)  واإلعالء للعقول واألفكار التربية
ثمارها دون يمكــــن أن تجنــــى ال وهــــذه التربيــــة
الرقي من مســــتوى عــــاٍل أن يكــــون المربي على
دراية وصاحــــب واألخالقي العلمــــي والتســــامي
وكيفية ظروفــــه وطبيعة مجتمعــــه كاملــــة بواقع
عادل قائد يد علــــى إال يتم ال وهذا التأثيــــر فيه
سبحانه اهللا أنزلها كما اإلسالم بأحكام عارف
األرض في اهللا بقية وهــــو محمد آل من وتعالــــى
مآسيها  من األمة يخلص Qالحجة بن الحسن
قمة السعادة إلى ويوصلها ضياعها وينتشلها من

والنعيم.

الهوامش
/مج٤٥/٥٧. للمجلسي األنوار بحار (١)

الصالـــح كتاب صبحـــي تعليـــق (٢) نهـــج البالغـــة
٣١ص٥١٤.

محمد عبدة،٦٩/٢. البالغة،تحقيق نهج (٣)
،١٦٦ الصالح خطبة صبحي تعيق البالغة نهج (٤)

ص٢٩٧.
.١٨٢ مج١٣، للمجلسي/ األنوار (٥) بحار

.١١ الرعد: (٦)
الكافي للكليني/٢/٤٥٣/٢. (٧)

.٩٦ األعراف: (٨)

الحجرات:١٤. (٩)
شرف للسيد تأليف األمة المهمة في الفصول (١٠)

الدين/١٣.
المرعشي-٤٤/٢٩. للسيد الحق احقاق شرح (١١)

البحراني-٦/٤. المرام:هاشم غاية (١٢)
القمي/١١٠. األثر للخزاز كفاية (١٣)

حياة محمد الســـتة- الصحاح من (١٤) المنتخـــب
االنصاري/١٦.

عمران:١٠٤. آل (١٥)
التوبة:٧١. (١٦)

المائدة:٧٨،٧٩. (١٧)
للصدوق،٣٥٤. األمالي (١٨)

تهذيب األحكام،٢٢٨٨١/١٦. (١٩)
الكافي،١/٥٦/٥. (٢٠)

هود:٥٢. (٢١)
.١٢ نوح:١٠، (٢٢)

.٤١ الحج: (٢٣)
السبحاني،٦٢. القرآن لجعفر مفاهيم (٢٤)

يحيـــى نذيـــر للســـيد  األنبيـــاء سياســـة   (٢٥)
الحسيني،٢٤.

البالغة،حكمة٤٣٧. نهج (٢٦)
األنبياء،٢٤. سياسة (٢٧)
مشكاة االنوار،٥٤٤. (٢٨)

النحل:٩٠. (٢٩)
الحكم،٣٤٦٤/٥٠٨/٢. غرر (٣٠)

الكافي،٦/٥٦٨/٣. (٣١)
الجواهر،٧٣. معدن (٣٢)

عمران:١٥٩. آل (٣٣)
أعيـــان فـــي المهـــدي اإلمـــام ترجمـــة   (٣٤)
التخصصية الدراســـات مركز الشـــيعة،تقديم وتحقيق

المهدي،٢٣٥. اإلمام في
نفسه،٢٣٠. (٣٥)

األثر،٤٨٣. منتخب (٣٦)
الظهور،٤١٠- وأحداث المنتظر ظ/المهدي (٣٧)

.٤١٥



دراسات

٩٤

مقدمة ال بد منها:
  Qإن اللقاء بموالنا اإلمام المهدي
لهو شرف كبير لمن يتشـــرف به، واللقاء ممكن 
وليـــس مســـتحيال، ولكن هنـــاك ادعـــاءات لقاء 
مبنيـــة إما علـــى التخيـــالت أو الكـــذب وال يمكن 
إثباتهـــا، بينمـــا توظف هـــذه االدعـــاءات إلنتاج 
قيادات تقود الناس واألفكار ضد التشـــيع نفســـه 
بدون شـــعور منهم، فهي قيـــادات ال تقدم حًال، 
بـــل تقـــدم مشـــكلة لنفســـها ولغيرها، وتنســـبها 
لإلمـــام، وبالتتبع لألفكار واألفعال وجد إن هذه 
األفكار والممارســـات تتوافق وتتفـــق مع توجهات 
وإرادات وأفـــكار أعـــداء أهـــل البيـــتK، مما 

يوجب علينا تفهم هذه الحركات وتفهم خطورتها 
على نفس هؤالء البســـطاء الذيـــن يعتقدون بها، 
وعلى مجمـــل مذهب أهل البيـــتK،  حيث إن 
أدعيـــاء المهدويـــة أو الســـفارة بـــدؤوا يصوغون 
أفكارا خارجة عن اإلسالم وعن المذهب الشيعي 
بدعوى أنهـــا تعاليم اإلمامQ بما ينافي أبســـط 
قواعد الفقه والعقيدة اإلســـالمية التي صّرح بها 

 .Kاألئمة الطاهرون
إن علماءنا قديمًا وحديثًا ســـَعوا جاهدين في 
بيـــان زيف وبطالن دعـــوى الســـفارة والمهدوية. 
قال الســـيد الخوئي قدس ســـره: (التكذيب راجع 
إلـــى من يدعـــي النيابة عنهQ نيابـــة خاصة في 

العناصر المشتركة
ألدعياء السفارة والمهدوية

مركز الدراسات التخصصية
Qفي اإلمام المهدي

م

إن اللقاء بموالنا اإلمام المهديQ  لهو شرف كبير لمن يتشرف به، 
واللقاء ممكن وليس مستحيال
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من يّدعي إلى راجعـــا يكون وال الكبـــرى، الغيبة
شيء). دعوى بدون الرؤيا

فهـــذا لم نفســـه اإلمام انـــه أمـــا مـــن يّدعي
جنونه ثبت الشـــيعة إال من من أحد عليه يجســـر
العالم فـــي عالم غير ومتكرر واقع ولكنه طبيـــا،
هو يدعي انه عندهـــم مهدي من فكم الشـــيعي،
مبكر وقت في المنتظر، وقد بدأ هـــذا المهـــدي
مهدوية إلى مهدوية الكيسانية فمن اإلســـالم في
جرا الزنج وهلم مهدوية صاحب العباســـيين إلى
اهللا كشـــف قد وكلها غريبـــة عجيبـــة لمهدويـــات
الزراعة في مســـتمرة زالت ال وهي ودجلها زيفها
حتى مهدوية السوداني انتهت فما أن والتفريخ،
مهدوية انتهت وما الجهيمان مهدويـــة لنا ظهرت
مهدويـــة القاعدة لنـــا ظهـــرت الجهيمـــان حتـــى
عندهم المهدي اإلمـــام إن حيث يدعـــي بعضهم
ما فيه االنترنت موقع علـــى وله ظهر، اآلن وقـــد
األخطاء لكثـــرة ثكلها وينســـيها يضحـــك الثكلى
الشـــيعي العالم المفضوحة، وأما في واألكاذيب
يعلمون الفسقة، ألنهم أفسق أحد حتى يجرؤ فلم
وان االدعاء، مثل هذا محصن ضد التشـــّيع بأن
اختبـــار اإلمام إلـــى وجوب أشـــار اإلمام بنفســـه
ورطة فهذه . الشـــعب لعامة بالنســـبة حين يخرج
وأثناء صدام حكم في ولكن لهم، بالنسبة كبيرة
ممثلين قبل من مهدويات بناء اســـتطاع تســـلطه
مناقض فكري أساس على هامشـــية وشخصيات

ضد لحربه غطـــاًء هذا االتجاه ليكـــون للشـــيعة،
المهدي هو هؤالء من واحد كل إن التشيع بادعاء
أفكار البسطاء لخلط األوراق وتشويش المنتظر،
وجود باعتبار الحاالت بعض وفي من شـــيعتنا،
وبين التشيع لهدم الدعوى هذه بين تناقض حالة
أفكارا فقـــد اســـتعاروا الشـــيعي، مبـــادئ الفكر
ال التي المهدوية دعـــوى لتصح للتشـــيع مناقضـــة
كما فعل الشـــيعي، المذهب وفق تصنيعها يمكن

السماء). (قاضي الممثل
ألطروحته، المذهب الوهابي اســـتعار حيث
الشـــيعة لقتـــل منتظـــرًا مرســـال ليكـــون مهديـــًا
وفق مجتمعاتهـــم وتدميـــر ومراجعهـــم العظـــام
الزمرة قبل مـــن له رســـمت كما مفاهيم وهابية.
يدعي النبـــوةK. ولكنـــه بيـــت ألهـــل المعاديـــة
ليضع لألعماق شـــيعي أنه الشيعة للبســـطاء من
بين التمييز مـــن تمنعهـــم أعينهم غشـــاوة علـــى

ال يصح. وما يصح وبين ما والباطل الحق
أدعياء بين المشـــتركة العناصر فإن وللتنبيه

هي: والمهدوية السفارة
هو المهدويـــة أو للســـفارة ١ـ  يكـــون المدعـــي
دليل آخر وال المهدوية أو بالسفارة العلم مصدر
الدعوى هذه ألن يصح، أن يمكن ال عليـــه، وهذا
يصح تكليفي، فكيف  طابع ذا تتضمن بعدا دينيا
دعواه أن على نفسه، المدعي على الدليل توقف
وهذا الكشف، أو الرؤيا ادعاء على مبنية نفســـه

يجســـر لم نفســـه فهذا انـــه اإلمـــام أمـــا مـــن يّدعي
طبيا، جنونـــه ثبت إال مـــن الشـــيعة عليـــه أحـــد من
الشـــيعي العالم عالـــم غير في ومتكرر ولكنـــه واقـــع
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وجود ممـــا يعني غيره. عن فضال لـــه ليـــس حجة
حيل فيحتاج إلى المدعـــى في إثبات خلـــل واضح
الدعوى، بأصل عالقة لها ال ملتوية إقناع وطرق
المصّدقين من جماعة أن حيث واقعا، حدث كما
أخبرهم صدقوه ألنه إنما أدعياء السفارة ببعض
عدة فجاءهم لهـــم بركـــة، ســـيبعث بـــأن اإلمام
ويعطيهّن نســـائهم على يطـــرق الباب مـــرات من
اإلمام. بركة من ويقول لهّن: هذا كبشا أو طحينا
الدجل عيـــن وهذا المطلـــوب، فيثبـــت عندهـــم
متعلقا ليس الدليل ألن حيث االســـتغفال التـــام،
عكســـها بل يثبت يثبتهـــا وال بالدعـــوى نفســـها،

قليال. تأملوا لو تماما
لإلباحية والدعوة الشرعية الفروض ٢ ـ ترك
وصل من إن بقولهم الســـنة أهل صوفية كما يفعل
يصل وقـــد التكاليـــف، عنـــه للحقيقـــة ســـقطت

ذلك. من لدعاوى أكبر بعضهم
ادعاء  فور و توزيع األموال المالية ـ الوفـــرة ٣
ويجب ظاهرة مهمة أو المهدوية، وهذه السفارة
عن يعلنون هـــؤالء األدعيـــاء كل فإن أن تـــدرس.
اإلمام!! المال ببركة اختالق في الهائلة قدراتهم
إلى يعمد وبعضهم جنوني، بشكل األموال وتوزيع
حين درعا ليجعلهـــم لشـــبكته األغنياء جـــر أبناء
المال لينسب مصادره المالية في الناس يشـــكك
في الحقيقة بينما ســـاعده، من أنهم لألغنيـــاء
خالفا لرأي بالمال، األغنياء يمـــد أبناء من هو
إلى ويحتاج مشترك موقف وهذا أهلهم. ومعرفة
ومن أين وأهدافها الحركة هذه في توقف وتفكير

المالية. روافدها على وتعتمد تستمد
أو  المالـــي التوريـــط ـ اســـتخدام أســـلوب ٤
أوالد األغنياء مـــن بيدهـــم يقع لمـــن األخالقـــي

ليتقيدوا واالجتماعية العشـــائرية الوجاهة وذوي
الفضائح مـــن خوفهـــم مســـتغلين بمـــا يريـــدون
الكرامات يختلـــق متحمـــس بـــوق ليتحولـــوا إلـــى
كشـــف عدم أجل من لها واقع ال التـــي والمعاجـــز
وإخوانهم عشائرهم أمام تسقطهم التي الحقائق

وأصدقائهم.
الدموية  الحركـــة إلى الفـــوري ٥ ـ  االنتقـــال
أو لهـــم مخالـــف كل اغتيـــال المســـلحةومحاولة
يتكون وذلك بعد أن لعدم صحة دعواهم. كاشف
أو بقليل أشـــخاص تفوق العشـــرة عنـــده جماعـــة
ثم لنفســـه فيها كثيـــر فـــي المنطقـــة التي يدعـــو
يطالبهم من فكل والعنف، التخويف إلـــى ينقلب
عنه يقولون محرجا نقاشـــا أو يناقشـــهم بالدليل
الطريقة قتلـــه على اإلمامQ، و يجب عـــدو انه
التي الناس، عرفها التـــي المخابراتية الحزبية
للتفكير دفعه يعنـــي الحزبي إحراج إن ملخصهـــا

معنويا). المحِرج (شخصيا أو بقتل
حين البيـــت والدفاع أهل ٦ ـ مـــداراة أعـــداء
وأفعالهم، أمامهم الوهابية بأشـــخاصهم ينتقُد
واضـــح، مدعين بأن بشـــكل وهذا ملموس منهم
مع التفريق بهذا تســـمح الوجود ال نظريـــة وحدة
يتنافى ال وانه وواحد من اهللا فقولهم كله هـــؤالء
الوجود تســـمح  وحدة نظريـــة مـــع الحق، بينمـــا
باعتبارهم الشـــيعة الدين رجـــال لقتل بالدعـــوة
مجال أي هذه الوحدة في وال يوجد أعداءهم!!!!
أين الشيعة، وهنا يتبين مع رجال الدين للتسامح
ومن يمولها؟ من هي؟ هذه الحركات ومع تســـير

الساقطة؟ باألفكار ويزودها
المهـــديQ كرجل دموي  ٧ ـ عـــرض اإلمـــام
إصالحية ليعم السالم حركة قائد وليس إرهابي
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األمنية الفوضى بل هو رجـــل كله. العالم واألمـــن
مفهوم الشـــبهة. وتحريـــف عندهـــم والقتل على
الشيعة قتلة التشيع ومن من أعداء انتقام اإلمام
ضوابط بال وســـيقتل إنســـان لكل قاتال إلى كونه
مهمة لقضية تحريـــف وهذا دينيـــة، أو قانونيـــة
المؤمنين  عـــن اإلمامQ ســـيدافع إن وهي جـــدا
الحكم الضـــالل وأربـــاب أهل لـــه حيـــن يتصدى
يبيدهم بالمعاجز الربانية وغيرها،ولم وســـوف
حروب ســـتقع إنما أبدا العالـــم يرد أنه ســـيقاتل
أهل فـــي ذبح المعروفين المجرميـــن محليـــة مع
صريح  النص القرون، بينما مدى البيتQ على
ذكر دون مـــن األرض جميع ســـيملك بـــأن اإلمام
الجزيرة والعراق فـــي يحدث ما عدا ألي حـــروب
دموية من أتباعهم بيـــن يروج ما فـــكل والقدس.
موّظفـــة تماما هـــي وإنما لـــه، اإلمـــام ال صحـــة
من قبل اســـتثنائية كوظيفة لقتـــل علماء الشـــيعة

.(Nمحمد آل (أعداء الممولين
أن مهمة بادعاء العدوانية ٨ـ  تتركـــز دعوتهم
المتدينة وقياداتهم علماء الشيعة  قتل هي اإلمام

.Kالبيت أهل مذهب في
إقامـــة  مـــن أجـــل ـ التالعـــب بالنصـــوص ٩
أي ضوابط بـــدون دعواهم صحـــة براهيـــن على
ومعالجتها النصوص من للظهور أو الداللـــة لعلم

العربية. اللغة قواعد حسب العلمية
على  تحتوي التـــي النصـــوص ـ إخفـــاء كل ١٠
مـــن والتهـــرب للظهـــور، المعاييـــر الصحيحـــة
على المعايير هـــذه تطبيـــق أو أي بحـــث فيهـــا،
والتهديد الغضب ببعضهم وصل وقد حركاتهم،
وطلب المعايير تطبيـــق لمجرد طلب أو االغتيـــال
الســـائلين بلطف لألتباع وبالنســـبة األدلة. إقامة
األسلوب هو نفس التعليم في أسلوبهم معهم فإن

أرباعها بـــل إجابات أنصـــاف الكنســـي بمنحهم
التقديس من بطابع مغلف ولكنه غامض، بشكل
األحمـــر، لتكون الخـــط تجـــاوز وادعـــاء حرمـــة
معقوال كان مهما تدمير السؤال عن عبارة اإلجابة
عن أحدهم سأل لو وشـــرعا. مثال عقال ومطلوبا
شرعا  به المحتج التوقيع اإلمامQ في قول فحوى

: والسفارة المشاهدة دعوى بتكذيب وعالقته
الكذابين ولهذا اإلمام يعرف إن لك: فسيقول
النور الذي هو يدعو لمناصرة بينما حذرنا منهم
فهو فمـــن أنكره نوره وهو بحمـــد اهللا بيـــن أيدينا
أشـــباه نجد وهكذا .. باهللا عـــدو لإلمام والعيـــاذ
عن ســـامعها لها بالموضوع. تبعد عالقة ال أجوبة
وجيه، الســـؤال إن مع الســـؤال نفس في التفكير
بينما مطلقا. على الموضوع بجواب ليس والجواب
المحتمالت في كل أوضحوا قـــد علماءنا أن نجد
يخدم واحد احتمال فيها وليس النصوص، فهم

مدعي السفارة. دعوى
ادعائهم  رغم المستديمة السرية ١١ ـ  ظاهرة
حصل إذا وهذا يناقض أهم معيار وهو الظهور،
سرية  شيء وال Qاإلمام فال يقوم بوجه الظهور

ذاك. دعوته عند في
من  المرجعية وادعاء الديـــن ـ القفـــز على ١٢
يدرس لـــم وربمـــا ســـنوات، خـــالل درس بضـــع
الفتاوى وإصـــدار اللدني العلم مدعيـــا إطالقا،
المرجعيـــة باســـم المجتمـــع والتصـــدي لقيـــادة
بها يقـــول الفتـــاوى ال بعـــض أن الجديـــدة، مـــع
لدين جديد التأسيس لدعوى إال وما تلك مسلم،
به يقوم الـــذي الدين تصحيـــح تحريفـــا لمقولـــة
الشريعة  نسخ إلى المقولة هذه اإلمامQ وتحويل

الصحيح. والدين الفطرة وقلبها بخالف



ببلوغرافيا

٩٨

أبو دلف الكاتب:
محّمد بن المظفر الكاتب األزدي.

إدعى الســـفارة كذبًا وزورًا وكان معروفًا بين 
أوســـاط الناس باإللحاد ثّم أظهـــر الغلو ثّم ُجن 

وُسلسل ثّم صار مفوضًا.
إدعـــى الســـفارة بعـــد وفـــاة علّي بـــن محّمد 
الســـمري الســـفير الرابـــع وكانـــت تلـــك إحـــدى 
عالمـــات كذبـــه وافتضاحـــه، إذ كانـــت رســـالة 
اإلمـــامQ صريحـــة في عـــدم العهـــد ألحد بعد 
الســـمري وأن من ادعى المشاهدة بعد ذلك فهو 
كـــذاب، إّال أن أبا دلف الكاتب لم يلتفت إلى كل 
ذلك فحاول ادعاء السفارة وبث اكذوبته التي لم 
تنطـــل على أحد حّتى اســـتضعفه الناس فأخذوا 

يهزأون به في مجالسهم ومنتدياتهم.
بنو قنطوراء:

قـــوٌم مـــن الترك أو هـــم التـــرك، وقيل 

قنطـــوراء كانت جارية إلبراهيـــم الخليلQ من 
نسلها الترك. ينزلون بشاطئ دجلة يوقعون بأهل 

العراق مجزرة عظيمة.
وقـــال صاحـــب منتهـــى األرب: بنـــو قنطورة 
طائفـــة من اإلفرنـــج يعني األندلـــس، وهو خطأ 
واضـــح بحســـب صفاتهم الـــواردة فـــي الخبر، 
ويبدو لهؤالء القوم أثٌر في أحداث يوم الظهور، 

إذ وردت األخبار بتعديهم على العراق.
<يوشك بنو قنطوراء أن ُيخرجوا أهل العراق 

من عراقهم>.
وفـــي حديـــث آخـــر: <ليســـوقن بنـــو قنطورا 
المسلمين، ولتربطّن خيولهم بنخل خوخا قرب 
مســـجد الكوفة، وليشـــربنَّ من ُفـــرض الفرات 
وليســـوُقنَّ أهل العـــراق، قادمين من خراســـان 
وسجســـتان ســـوقًا عنيـــدًا، فهم شـــراٌر ُســـلبت 
الرحمـــُة مـــن قلوبهـــم، فيقتلون ويأســـرون بين 

أبجدية معارف الغيبة
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يهزأون به في مجالسهم ومنتدياتهم.
ب



٩٩



ببلوغرافيا

١٠٠

الحيرة والكوفة>.
عـــن ربيعة بن جوشـــن أنه لقـــي عبد اهللا بن 
عمـــرو وجماعـــة في بيـــت المقدس فقـــال: ممن 
أنتـــم؟ فقلنا: من أهل العراق فقـــال: من أيهم؟ 

قلنا: من أهل البصرة.
قال: أما فاستعدوا يا أهل البصرة. قلنا: مما 
نستعد؟ قال: المزاود والِقرب وخير المال يومئذ 
أجمال مصالح يحمل عليها الرجل أهله ويميدهم 
عليه، وفرس وتاح شـــديد، فواهللا ليوشـــكن أن 
يغبـــط الرجل بخفة الحال كما يغبط اليوم بكثرة 
األهـــل والمال. فقلنا: مم ذلك؟ قال: يوشـــك أن 
ينـــزل بنو قنطوراء بشـــاطئ دجلة فيربطون بكل 
نخلة فرســـًا فيخرجونكم حّتـــى يلحقونكم بُركبة 
والثنـــي قال: فقلنا: ما بنو قنطـــوراء؟ قال: اهللا 
أعلم أما االســـم فهكذا نجده فـــي الكتاب، وأما 

النعت فنعت الترك.
ســـتكون  القادمـــة  السياســـية  فالصراعـــات 
إحدى معادالتها الترك الملقبون ببني قنطوراء، 
ومحاوالت هؤالء هو التعدي وفرض الهيمنة على 
العراق لما لهذا البلد من أهمية في يوم الظهور، 

وكون الكوفة عاصمة اإلمامQ المرتقبة.
تميمي األصل:

قائٌد عســـكري يكـــون علـــى مقدمة جيش 
اإلمـــامQ أو علـــى مقدمة جيش الخراســـاني، 
بحســـب اختـــالف الروايـــات، كما فـــي الرواية 
التاليـــة: عن عّمار بن ياســـر قـــال: المهدي على 
لوائه شـــعيب بـــن صالح. ومعنى ذلك أن شـــعيب 
بـــن صالـــح أحـــد القادة العســـكريين فـــي جيش 

اإلمـــامQ، في حين تذكر بعـــض الروايات أنه 
من قيادات الخراســـاني كما في الرواية التالية: 
يخرج شاٌب من بني هاشم بكفه اليمنى خاٌل من 
خراسان براياٍت سود، بين يديه شعيب بن صالح 
يقاتل أصحاب الســـفياني فيهزمهم. وال تعارض 
بين الروايتين إذ يمكن الجمع بينهما بأن شـــعيبًا 
هذا ســـيكون علـــى رأس جيش الخراســـاني اّبان 
مقاتلته للســـفياني ثّم يترقـــى بإخالصه وإيمانه 
بحركة اإلمامQ إلى قيادة جيش اإلمامQ بعد 

ظهوره.
علـــى أن شـــعيب بـــن صالـــح مـــن الطبقـــات 
المحرومـــة إّال أنـــه يتميـــز بصالبتـــه وتطلعاتـــه 
لحركة اإلمـــامQ ومحاولة نصرته بكل إخالص 
وتفـــان، وهـــو وان كان خروجه من الـــري إّال أنه 
عربي األصل تميمي النسب فعن الحسن: يخرج 
بالـــري رجٌل ربعة أســـمر من بنـــي تميم محروم 
كوســـج يقال له شـــعيب بن صالح فـــي أربع آالف 
ثيابهـــم بيض وراياتهم ســـود يكـــون على مقدمة 

المهدي ال يلقاه أحد إّال قتله.
وتعبير محروم أنه من الطبقات المســـحوقة 
واألوساط المستضعفة، وكوسج، الظاهر صفة 

للحيته مجتمعة في ذقنه فقط دون عارضيه.
وثيابهم بيض لعله إشارة إلى نقاء سرائرهم 
وصفـــاء نفوســـهم، ولعله إشـــارًة إلـــى انتمائهم 
وصحته دون أن تشوبها شوائب سياسية خاصة، 

.Qبل هي خالصًة في توجهاتها لنصرة اإلمام
ولعل تسمية شعيب بن صالح غير حقيقية بل 
هي رمزية الحتمال أن اســـمه واســـم أبيه يشابه 

ت
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اسم شعيب واسم صالح.
وعلـــى كل حال فإن شـــعيبًا هذا مـــن قيادات 
حركة الظهور ينتصر لإلمامQ ويسعى لتحقيق 

هدفه اإللهي.
ثالثمائة وخمس:

هـــو تاريـــخ وفـــاة أبـــي جعفـــر محمد بن 
عثمان العمري، السفير الثاني (رحمه اهللا) في 

آخر جمادى األولى).
جمكران:

أحد المساجد المشـــهورة في بلدة قم، 
وهو من المساجد المقدسة التي يؤمها المئات من 
الزائرين الذين يســـتذكرون فيه كرامات اإلمام 
صاحب األمرQ، فالمســـجد تأســـس بكرامته 
وبأمـــر منه حينما أمر أحـــد المؤمنين المعروف 
بالحســـن بن مثلـــه الجمكرانـــي أن يبني في هذا 
المكان مســـجدًا يؤمه الزائرون وبإشراف السيد 
أبي الحســـن الرضـــا أحد علماء قـــم المعروفين 
وقتذاك، وكان الحســـن بن مثله الجمكراني قد 
طلـــب من اإلمـــامQ عالمًة على صحة رســـالته 
للســـيد أبي الحســـن فأمره اإلمام بالذهاب إليه 
وتولي أمر ذلك، وبالفعل كان السيد أبو الحسن 
قد رأى في تلـــك الليلة اإلمامQ يأمره بتصديق 
ما يلقيه الحسن بن مثلة إليه فلما اجتمع الحسن 
بالســـيد ذهبـــا إلـــى المـــكان الـــذي التقـــى فيه 
اإلمامQ ووجدا هناك سالسل مطروحة لتعليم 
حـــدود بناء المســـجد فأمر الســـيد أبو الحســـن 
ببنـــاء المســـجد من فـــوره وأخذ تلك السالســـل 
وكانت ســـببًا لشـــفاء من مســـها من المرضى، 
وأمر اإلمامQ شـــيعته تعاهدهم كهذا المسجد 

والصـــالة فيه أربع ركعات ُفّصلـــت في مظانها، 
وأشـــارQ أن الصـــالة فيه كالصالة فـــي البيت 
العتيق، وبالفعل فإن مســـجد جمكران المقدس 
يرتاده اليوم مئات الزائرين من مختلف األقطار 
فضًال عـــن ارتيـــاد االيرانيين إليه فـــي كل وقت 
خصوصًا ليلة األربعاء وقد شـــوهد فيه من قضاء 

الحوائج والكرامات ما وقفنا عليه تجربًة.
ُيعـــُد هـــذا المســـجد المبـــارك أحد أســـباب 
ارتباط الناس باإلمامQ حين يســـتذكرون هذه 
الروايـــة فضـــًال عمـــا يقفـــون عليه مـــن كراماٍت 

باهرات.
الحسن بن النضر القمي:

عـــده الصـــدوق ممـــن شـــاهد اإلمـــام 
الحجةQ وذكره في كتابه.

خاتمة األئّمة:
ذكر المحدث النوري عن جنات الخلود 

.Qأنه من ألقاب اإلمام المهدي
دعوى السفارة:

وهي ادعاء بعض االشخاص سفارتهم 
عن اإلمـــام الحجةQ كذبـــًا، ومحاولة التمويه 
 Qعلـــى العامـــة بأنهم نّصبـــوا من قبـــل اإلمام
وبذلـــك يخدعون الســـذج والبســـطاء ويتعاملون 
مع المغفلين على أساس هذه الدعوى الكاذبة، 
إرتـــكاب  إلـــى  ويدفعونهـــم  األمـــوال  فيبتـــزون 
المحرمات بحجة التشريع ولمجاراة أذواق بعض 

العامة ورغباتهم.
يبدو أن هناك عدة عوامل ســـاعدت في هذا 

اإلتجاه منها:
أّوًال: الحالة النفســـية الخاصة التي يعيشـــها 

ث

ج

عـــده الصـــدوق ممـــن شـــاهد اإلمـــام 
ح

ذكر المحدث النوري عن جنات الخلود 
خ

وهي ادعاء بعض االشخاص سفارتهم 
د
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المدعـــي للســـفارة فهو ينطلـــُق دائمًا مـــن فراغ 
اجتماعـــي وخلل في عالقاته العامـــة مما يدفعه 
إلـــى محاولـــة معالجة ذلك بتوجيـــه االنظار إليه 
ومحاولة إنشغال الناس بالحديث عنه وهو أدنى 
ما يحققه لردم الهوة بينه وبين اآلخرين، وهذا 
مطرٌد في أكثـــر حاالت اإلنحـــراف حيث يحاول 
الشـــخص الحصول على ضمانة إجتماعية تأخُذ 

به في موقع اجتماعي تتوجه إليه األنظار.
لـــذا فالمعروف عن أبـــي بكر البغـــدادي أنه 
قليـــل العلم، وبســـبب ذلك يتعاطـــى الناس معه 
علـــى أســـاس ما يتمتع بـــه قـــدرات وحرمانه من 
ذلك يشـــعره بحالٍة دونية ُتملـــي عليه أن يعالجها 

باسلوٍب يكسُب من خالله توجهات اآلخرين.
ثانيًا: ضعف اإليمان وقلة التقوى أو إنعدامهما 
يمليان على الشـــخص أن يسلك مسالك منحرفة 
مـــن أجل الحصـــول على هدفه، وقـــد ُعرف عن 
أبي دلف الكاتب مثًال أنه كان ُيعرف عند البعض 

باإللحاد واإلنحراف الفكري.
ثالثـــًا: الجهـــل الـــذي ينتاب بعـــض القواعد 
التـــي تكون أرضًا خصبة لنمو الحاالت المنحرفة 

وتلقي الدعاوى الباطلة.
فالثقافة العامة والوعي الفكري لهما أثرهما 
في انحدار المجتمع وتلقيه مثل هذه االنحرافات، 
فانك ال تجد مجتمعًا ســـعيدًا بثقافته وهو يعيش 
تحت مطرقـــِة األكاذيب والضـــالالت، في حين 
يتراجـــع المجتمع الجاهل إلى أدنى المســـتويات 
لتصديق الدعاوى الضالة والمنحرفة كأســـرع ما 

يكون.

قال الشيخ الطوسي في غيبته: وأمر أبي بكر 
البغدادي في قلة العلم والمروة أشهر وجنون أبي 
دلف أكثر من أن يحصى ال نشغل كتابنا بذلك...
وهكـــذا تتميـــز الســـفارات الكاذبـــة بحياتها 
القصيـــرة الفتضاحهـــا بأســـرع وقـــت وتكذيبها 

بشواهد عدة وقرائن غير خفية.
ذو الوجنتين:

صفة ألحد أوالد نزار، يلقى الروم حين 
يخرجون إلى األعمـــاق فيقتلهم قتل عاد وينفلت 
طاغيتهم بطعنه، وتفترق الروم فرقتين، فرقة 
تأخذ على نهر ساوس واألخرى في درب جيحان 
وهـــو نهر المصيصـــة من الثغر الشـــامي وهو في 

تركيا اآلن.
ريحانة:

 Qالحجـــة اإلمـــام  أم  أســـماء  مـــن 
ذكـــره محّمد بـــن حمزة فـــي روايته عـــن اإلمام 

.Qالعسكري
زقاق القطن

(هـــو أحد األزقة في ســـوق الرســـتن في 
حمص والتي يخرج منها ملك على برذون أشهب 
يقاتـــل فريقين من حمير وقضاعة حينما يحصل 
بينهمـــا قتال فـــي المنطقة الممتـــدة بين حمص 
والفـــرات، فيقـــرع بينهما وينصـــرف الفريقان 

وهم قليل نادمون).
سمرقند:

بلٌد تابـــٌع إلى إقليم مرو الذي يطلق عليه 
اليوم إقليم خراســـان، وجغرافيًا إحدى مناطق 
دول روســـيا المســـتقلة، وبالتحديد أوزبكســـتان 

صفة ألحد أوالد نزار، يلقى الروم حين 
ذ

ر

ز

س
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الحالية.
وســـمرقند هذه ينتمي إليها شعيب بن صالح 

التميمي.
الشامي:

غيـــر معـــروف النســـب، كان من أهل 
.Qالري وكان من وكالء القائم

الصفاح:
وهي البيداء التي يحدث فيها الخسف 
بجيش الســـفياني المتوجه إلى مّكة لقتال اإلمام 

.Qالمهدي
الضاللة:

في غيبة الطوسي ص ١٧٢ باسناده عن 
علي بن ابراهيم الرازي: قال: تشـــاجر ابن ابي 
غانـــم القزويني وجماعة من الشـــيعة في الخلف 
فذكـــر ابـــن ابـــي غانـــم أن ابا محمـــدQ مضى 
وال خلـــف له، ثـــم انهم كتبوا كتابـــًا وانفذوه الى 

الناحية فورد جواب كتابهم بخطهQ ما يلي:
بســـم اهللا الرحمـــن الرحيـــم: عافانـــا اهللا 
وإياكم من الضاللـــةِِ والفتن ووهب لنا ولكم روح 

اليقين..الخ.
الطريد:

.Qأحد ألقاب اإلمام الحجة
وهـــو إشـــارة إلـــى محنتهQ حين طـــورد وال 

يزال مخافًة من الظالمين.
الظالمون: 

في غيبـــة النعمانـــي ص ٢٧٥ حديث 
(٥٥): متـــى يطهر اهللا االرض مـــن الظالمين؟ 
فقال أميـــر المؤمنينQ: ال يطهـــر اهللا األرض 

من الظالمين حتى يسفك الدم الحرام... الخ.

العراق:
وردت  فقـــد  الظهـــور،  مناطـــق  مـــن 
الروايـــات فيـــه أن له شـــأنًا فـــي الظهـــور، فهو 
 Qإحدى القواعد المهمة لحركة اإلمام المهدي
وســـيكون العراق مســـرحًا مهمًا ألحداث الظهور 

فمن ذلك: 
أّوًال: محـــاوالت الســـفياني بالتوجه إلـــى العراق 
وإحداث مجازر عظيمة وسفكه لدماء المؤمنين 
ومن جهة أخرى سينال العراق حاالت اضطراب 
وخوف ُتحدثها جهات أجنبية تحاول ايقاف حركة 
الظهـــور التي ســـيكون العـــراق إحـــدى قواعدها 

المهمة كما ورد في كثير من الروايات منها:
١ _ وشـــمول أهل العراق خـــوف ال يكون لهم 

معه قرار.
٢ _ يوشـــك أهـــل العـــراق أن ال يجبئ إليهم 

درهم وال قفيز، يمنعهم عن ذلك العجم.
ثانيًا: ان اإلمامQ ســـيتوجه إلى العراق بعد 
القضاء علـــى الحركات المعارضة التي ســـتكون 
ضده كحركة الســـفياني وأمثالها واجهاض هذه 
الحـــركات في مهدها ومن ثّم التوجه إلى العراق 
وستجري فيه من مالحم الظهور واليوم الموعود 
ما أســـهبت فيه الروايات الشريفة على أن هناك 
مالزمة بين ذكر الكوفة وذكر العراق فالروايات 
التـــي اختصت بذكر العراق فقط تعني أن توجهه 
ســـيكون إلى العـــراق واقامـــة دولتـــه المباركة، 
والروايـــات التـــي تحدثـــت عـــن الكوفـــة روايات 
مخصصـــة فهـــي أكثـــر تفصيـــًال في بيـــان حكم 

اإلمامQ وكيفية تأسيس دولته المباركة.
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غيداقة:
بمعنـــى كثيـــرة المطـــر، ويســـبق قيام 
القائـــمQ كثرة األمطـــار حّتى تفســـد الثمار أو 
تكاد، وقـــد ورد عن أبي عبـــد اهللاQ قال: <إن 
قـــدام القائم لســـنة غيداقة يفســـد فيهـــا الثمار 

والتمر في النخل فال تشكو في ذلك>.
الفقيه:

.Qمن ألقاب اإلمام المهدي
روى الشـــيخ الطوسي عن محّمد بن عبد اهللا 
الحميري أنه قال: كتبت إلى الفقيهQ أســـأله: 
 Qهل يجوز أن ُيسبح الرجل بطين قبر الحسين

وهل فيه فضل؟
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نســـخت: <سبح 
به فما من شـــيء من التســـبيح أفضـــل منه ومن 
فضله، أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة 

فيكتب له ذلك التسبيح>.
قباب من نور:

ورد عـــن اإلمـــام الباقـــرQ في وصف 
مجـــيء المهـــديQ إلـــى الكوفة بأنه فـــي قباب 
من نور، ويبدو أن مرحلـــة بداية الظهور تتطلب 
احتـــراز أمنيًا خاصًا حّتى أنهQ ال يعرف في أي 
القبـــاب هو، وهذا جانب مـــن جوانب الفعاليات 
كاجـــراء   Qاإلمـــام يتخذهـــا  التـــي  األمنيـــة 

احترازي.
ففي تفســـير العياشـــي عند قوله تعالى: (َهْل 
َيْنُظُروَن ِإالَّ َأْن َيْأِتَيُهُم اهللاَُّ ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغماِم...) 
عن أبي جعفرQ: أن المهديQ يأتي العراق في 
ســـبع قباب من نور. وإليك نص الحديث: <ينزل 

في ســـبع قباب من نور، ال ُيعلم في أيها هو حين 
ينزل في ظهر الكوفة، فهذا حيث ينزل>. 

كوثى:
المدينـــة التي يخرج منهـــا الدجال وهي 
إحـــدى مـــدن بابل فـــي العـــراق، وفـــي الخبر أن 
الهيثم بن األسود سأله عبد اهللا بن عمرو وهو عند 
معاوية: تعرفون أرضًا قبلكم يقال لها كوثى كثيرة 

السباخ؟ قلت: نعم. قال: منها يخرج الدجال.
ولنـــا أن نتوقف في مضمون هـــذه الرواية فان 
الصـــراع المحتـــدم بيـــن الشـــاميين والعراقييـــن 
أخـــذ منحاه اآلخـــر غير القتـــال، فوضع الحديث 
والتنكيل واالتهام كانت أســـاليب معاوية ضد أهل 
العراق لكســـب الجولة والتنكيل بهم إذ جّو الرواية 
ومكانها ُيشـــعران بأنها محاولة من محاوالت رواة 
البالط إلرضاء معاوية وإشـــعار الهيثم بن األسود 
_ العراقـــي _ بـــأن بلدهـــم هذا الذي خـــرج على 
معاوية ولم يقر له بأي حق في دعواه رسالة تشهير 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص وبحضور معاوية إلى 
العراقيين وأنهم مـــأوى الدجال، أو أن خروجهم 
وتمردهم علـــى معاوية ال يقل عـــن خروج الدجال 

من بين ظهرانيهم.
ومهمـــا يكـــن من شـــيء فامـــكان الجمـــع بين 
خبر خـــروج الدجال مـــن خراســـان وخروجه من 
بابـــل العراق ممكنان إذا ما فســـرنا بـــأن خروجه 
من خراســـان يعنـــي بـــدء ظهـــوره، وخروجه من 
أرض بابـــل نتيجًة لتعاظم قوته وخطر تحركه ضد 
شـــيعة العراق وكأن تحركه بهذه القوة ُيعُد خروجًا 

وظهورًا جديدًا.
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 ُلد: 
وهـــي بلـــدة مشـــهورة بينها وبيـــن رملة 
فلســـطين مقدار فرســـخ إلى جهة الشمال متصل 

شجرها بشجرها.
محي الدين ابن العربي:

مـــن علماء الحنابلـــة وعارفيهم صاحب 
المصنفـــات الكثيرة منهـــا (الفتوحات)، قال في 

اإلمام المهديQ في كتابه هذا:
 Qواعلمـــوا انـــه ال بّد مـــن خـــروج المهدي)
لكـــن ال يخـــرج حّتى تمتلـــئ األرض جـــورًا وظلمًا 
فيملؤها قســـطًا وعدًال، ولـــو لم يبق من الدنيا إّال 
يـــوم واحد طـــّول اهللا تعالى ذلك اليـــوم حّتى يلي 
ذلـــك الخليفة، وهو من عترة رســـول اهللاN من 
ولـــد فاطمةP، جده الحســـين بن علـــّي بن أبي 
طالب عليهما الســـالم ووالده الحســـن العسكري 
ابـــن اإلمـــام علّي النقـــي _ بالنون _ ابـــن اإلمام 
محّمـــد التقي _ بالتاء _ ابن اإلمـــام علّي الرضا 
ابـــن اإلمـــام موســـى الكاظم ابـــن اإلمـــام جعفر 
الصـــادق ابن اإلمام محّمد الباقر ابن اإلمام زين 
العابدين علّي بن اإلمام الحسين ابن اإلمام علّي 
بـــن أبي طالـــب (رضي اهللا عنهم) يواطئ اســـمه 
اسم رســـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يبايعه 
المسلمون ما بين الركن والمقام يشبه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وســـلم فـــي الَخلق وينزل عنه 
فـــي الُخلـــق إذ ال يكون أحد مثل رســـول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله وسلم في أخالقه واهللا تعالى يقول: 

(َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم)...> إلى آخر كالمه.
نصر:

غالم أبي الحسنQ، كان شاهدًا على 

والدة االمـــام الحجـــةQ وكان مـــوّكًال في شـــراء 
اللحـــم ومخ قصـــب _ كما في تعبيـــر الرواية التي 

رواها_.
 _ Qعن حمزة بن نصر _ غالم أبي الحسن
عن أبيه قال: لما ولد الســـيدQ تباشر أهل الدار 
بذلك فلما نشأ خرج إلّي األمر أن أبتاع في كل يوم 

.Qمع اللحم قصب مخ ان هذا لموالنا الصغير
 الهّدة:

في المالحـــم ص ٤٩ باب ٨٥ <عن تبيع 
قـــال: إذا كانـــت هـــّدة بالشـــام قبل البيـــداء فال 
بيداء وال ســـفياني، قـــال ليث: الهـــدة بطبرية، 
فاســـتيقظت لها بالفسطاط تخلع بها أجنحة فإذا 

هي ليلة طبرية>.
الوكالة الخاصـــة (وهي النيابـــة الخاصة عن 
اإلمامQ يقوم من خاللها الوكيل الخاص بتنفيذ 
بعض األمـــور التي يكلف بها من قبل اإلمامQ أو 
من قبل الســـفير فـــي خضم الظروف السياســـية 
واألمنيـــة غيـــر الطبيعيـــة التـــي تحـــدد تحركات 

السفير وتلجؤه إلى التقية والتكتم).
يوم َعروبة:

وهـــو يوم الجمعة، ُيقتل أربعة آالف نفر 
في ذلك اليوم، ويبدو أن ذلك نتيجة الصراع بين 

التيارات السياسية الحاكمة وقتذاك.
عـــن أبي بصير عن أبي عبد اهللاQ قال: <ان 
لولد فالن عند مســـجدكم _ يعني مسجد الكوفة 
_ لوقعـــًة في يـــوم َعروبة، ُيقتل فيهـــا أربعة آالف 
مـــن باب الفيل إلـــى أصحاب الصابـــون، فإياكم 
وهذا الطريق فاجتنبوه، وأحسنهم حاًال من أخذ 

في درب األنصار>.

ل

م

(َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم)...> إلى آخر كالمه.

ن

هـ

ي
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ــا، وتكالبت المحن  ــن، لقد طالت غيبتك علين ــن أحبابك المنتظري نح

ــمة  ــم البس ــا ننتظرك بصبر أمر من صبر أيوبQ لترس ــن، الزلن والفت

ــك بأمك  ــل إلي ــا موالي: نتوس ــك البهية، ي ــنا طلعت ــا بس ــى وجوهن عل

ــن  ــورًا ونح ــًا وج ــت االرض ظلم ُمِلئ ــد  ــور فق ــل بالظه ــراء، عج الزه

ــد هللا رب العالمين. ــر دعوانا أن الحم ــس الحاجة الى عدلك وآخ بأم

Qإلى اإلمام المهدي 
رسالة

ــا، وتكالبت المحن  ــن، لقد طالت غيبتك علين ــن أحبابك المنتظري نح

ــمة  ــم البس ــا ننتظرك بصبر أمر من صبر أيوبQ لترس ــن، الزلن والفت

ــك بأمك  ــل إلي ــا موالي: نتوس ــك البهية، ي ــنا طلعت ــا بس ــى وجوهن عل

QQإلى اإلمام المهدي إلى اإلمام المهدي 
رسالة
رسالة
 إلى اإلمام المهديرسالة
 إلى اإلمام المهدي إلى اإلمام المهديرسالة
 إلى اإلمام المهديرسالة
رسالة

إلى سيدي وموالي الحجة المنتظر 
Qصاحب الزمان

الطالب مرتضى عماد عبد اهللا
بلد ـ محافظة صالح الدين
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كان أحمـــد ينتظر يـــوم الثالثاء بفارغ الصبر، حيث ســـيذهب مع والـــده ووالدته إلى 
مسجد السهلة المعظم فيؤدي الصالة فيه ويدعو اهللا سبحانه بتعجيل فرج إمامنا المهدي 
المنتظرQ، ويزور مقام اإلمـــام المهدي ومقامات األنبياء واألئمة فيه، ويصلي ركعتي 
طلـــب الحاجة في مقـــام اإلمام الصادقQ، يدعو فيها اهللا أن تقـــوم دولة العدل اإللهي 

على يدي إمامنا الغائب.
وفي صباح ذلك اليوم أصابته وعكة صحية أدت إلى إرساله إلى المستشفى للمعالجة، 
كان ال يفكـــر في مرضه بقدر ما يفكر في ذهابه مع والديه إلى الســـهلة، فكان يدعو اهللا 
تعالى بحق اإلمام المهدي أن يشـــفيه من مرضه، لكي يلتحق بزيارة المسجد المبارك، 
لكـــّن حالته كانت تزداد ســـوءًا حتى وصل إلى حالة من اإلغمـــاء، وفجأة أحس بيد باردة 
تمـــس وجهه فتزيل آثـــار الحمى، فتح عينيه، حّدَق بوضوح لم يجد أحدًا، كان يعتقد أن 
اليد التي شفته من مرضه البد أن يكون لها شأن عظيم، من تكون إذن لوال انها يد اإلمام 

.Qالمنتظر

هو اإلمام الثاني عشر من أئمة أهل البيتK الحجة القائم المنتظر بن اإلمام 
الحسن العسكري بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
سليل الدوحة المحمدية، وهو من نسل علي وفاطمةL التاسع من ولد الحسين 

الذي يأخذ بثأره من القتلة والظالمين.
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صفحة الطفل المنتِظرصفحة الطفل المنتِظر

الُدعــاْء أيــدي  أصدقــاْءارفعــوا  يــا  نبتهــْل 

ومســاءندعــو للمهــدي اإلمــاْم صبــٍح  كلَّ 

اإللــه ندعــو  ُعــالهإخوتــي  فــي  فــردًا  جــلَّ 

ســواه للخلــِق  الرجــاءليــَس  نعــَم  إّنــه 

أناشيد للصغار

نوصي اآلباء األعزاء بمســـاعدة أطفالهم لتحفيظ هذه األنشـــودة ومحاولة ترديدها 
بطريقة يختارها الطرفان:

يا مغيثًا للعباد
األستاذ: أبو يحيى السويطي

جمعية شعراء أهل البيتK في واسط
األستاذ: أبو يحيى السويطي

جمعية شعراء أهل البيتجمعية شعراء أهل البيتجمعية شعراء أهل البيت
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العالميــن إلــَه  كــن لــُه أنــَت المعيــنيــا 

فــي كِل حيــن اَألدعيــاءحافظــًا  شــروِر  مــن 

اإلمــاْم ربِّ  يــا  األنــامإحــِم  ســادات  إبــَن 

وســالم أمــاٍن  النداءفــي  واســتجْب هــذا 

للعبــاْد مغيثــًا  قــد طغــى أهــُل الِعناديــا 

وفســاْد ظلــٍم  البــالءبيــَن  عــمَّ  ولقــْد 

اإلنتظــاْر طــاَل  وكبــاْرربِّ  صغــاٍر  مــن 

الســماءفمتــى شــمُس النهــاْر أفــَق  تعتلــي 

فــي كِل حيــن حافظــًا 

وســالم أمــاٍن  فــي 

وفســاْد ظلــٍم  بيــَن 
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مشاركات القرآءمشاركات القرآءمشاركات القرآءمشاركات القرآءمشاركات القرآءمشاركات القرآء

مشاركات القرآء
هيأة التحرير

تعد مشـــاركات القراء المحور األســـاس لعمل المجلة الثقافـــي، وقد حرصت هيئة التحرير 
أن تدخل أكبر عدد من مشـــاركاتهم ليتســـنى لهم أن يقدموا ما بوســـعهم مـــن ثقافة اإلنتظار، 
والرسائل التي بين أيدينا إشارة إلى حالة المعافاة التي يمر بها الفكر العام عند قراءة الثقافة 
المهدويـــة، والمجلة إذ تبارك جهود المشـــاركين تشـــد على أيدي الجميع بمواصلة االســـتمرار 

ببناء ثقافة مهدوية ناضجة، وعلى هذا فالمجلة بانتظار مشاركات القّراء الكرام.

Qفكرة المهدي المنتظر
صالح مهدي سالم الكناني/ الكوت ـ الداموك

١

ان فكـــرة القائد المنتظر كفلســـفة وكقضية 
لم تختص بالمســـلمين وحدهم، بل شملت حتى 
تلـــك المجتمعـــات التي لـــم تِدن بديانة ســـماوية 
كالبوذيـــة الذي ينتظـــرون (بوذا)، المجوســـية 
الذين اعتقدوا بخلود (أوشـــيدر) والمغول الذين 
يعتقـــدون بعـــودة جنكيزخان، واالســـبان الذين 
ينتظـــرون ملكهـــم لوذريق. فلقد آمـــن اتباع هذه 
الديانـــات بـــأن هذا الكون الفســـيح البـــد له من 
قائد سيظهر يومًا ما ليخلص البشرية من الظلم 

والفاقـــة والجوع، والبد للكون مـــن نهاية حتمية 
ســـيجازى فيها األخيار واألشرار، أما الديانات 
الســـماوية فـــكان اعتقادهـــا أرســـخ وأعمـــق ألنه 

مستند إلى أدلة عقلية ونقلية.
أما بالنسبة لمن يدين بالدين اإلسالمي فهم 
على اختـــالف مذاهبهم ومللهـــم يقولون بوجود 
المهـــديQ إال أن الخـــالف يظهر فـــي مواطن 
عديدة كالخالف فيما إذا ولد أم لم يولد، أو أن 

هذا اإلمام معصوم أم ال وغيرها.

Kالعراق وأهل البيت
Qطارق هداب جواد / ناحية اإلصالح ـ مركز اإلمام الكاظم

٢

اهتم األئمة اإلثنا عشرK بالعراق اهتمامًا 
خاصـــًا ومركزًا، وقـــد حرصواK علـــى تربية 
أبنـــاء هذا البلد إلـــى درجة التضحيـــة بدمائهم 
في هذا الســـبيل، لذا نجد االرتباط الوثيق فيما 
بينهم، وقد كانوا يشـــيدون المدارس العلمية، 

ويهيأون حملـــة العلم ورواة الحديـــث في العراق 
بحيث نجد أن النســـبة العظمى ممن شّد الرحال 

إلى هذه المدارس هم من العراقيين.
وممـــا يجـــدر بالذكـــر أن ســـتة مـــن األئمـــة 
المعصوميـــن قد دفنـــوا في أرض العـــراق، كما 



١١١

وأن حكومـــة اإلمـــام المهديQ ســـيكون مقرها 
فـــي العراق، وقد كانت والدتهQ في العراق في 

مدينة سامراء.
ولـــم يقتصـــر تواجـــد األئمـــة وتركزهـــم في 
أرض العراق، بل ســـبقهم إلى ذلـــك الكثير من 
الرســـل واألنبيـــاء الذين كان لهم شـــأن كبير في 

هذا البلـــد، فمن المؤكد أن ســـيكون للعراقيين 
دور كبيـــر في دولة اإلمام المهديQ المنتظرة. 
وكما أكدت الروايات بأن الكوفة ستكون عاصمة 
اإلمام المهديQ وهي عاصمة العالم أجمع بعد 

ظهوره المقدس.

تخطيط المستعمرين لتدمير العالم
قيس حامد عبد/ مركز الحمزة الغربي للثقافة واإلرشاد ٣

إن مـــا الحظناه فـــي عصرنا مـــن التطورات 
الحاصلـــة في جميع المياديـــن أن العالم الغربي 
ومـــا توصل إليه من تقنيـــات حديثة أخذ يخطط 
لتدمير شعوب العالم بأكملها، وأن البلدان القوية 
بـــدأت تأكل البلـــدان الضعيفـــة، وهم يخططون 
لعشرات السنين كيف ينتقمون من أي بلد بسبب 
ما توصلوا إليه من العلـــم والتكنولوجيا الحديثة 
والمتطورة في إفناء العالم، وان أكثر ما قاموا به 
هو تدمير المناطق العربية واإلسالمية المفككة 

مستغلين ظروفها التي تعيش فيها لوجود األعوان 
والخونة المتعاونين معهم في تلك البلدان، لكي 
يفرقوا المسلمين ويقضوا على الدين اإلسالمي 
وخصوصًا مذهب أهل البيتK لكنهم تناســـوا 
مســـألة اإلمام المهديQ وما يأتـــي به من علم 
وقوة من اهللا ســـبحانه وتعالى وتسخير كل شيء 
له وهـــو المنصور بالرعب والمؤيـــد بالمؤمنين، 
الـــذي يقضي علـــى كل باطـــل. (اللهـــم عجل لنا 

ظهوره آمين)

ما الفائدة من اإلمامQ اثناء غيبته
الطالبة حوراء محمد رضا/مدرسة دار الحكمة للعلوم االسالمية

٤

لقد أفادنا الحديث الشـــريف الـــذي جاء ردًا 
على ســـؤال الصحابي الجليـــل جابر بن عبد اهللا 
األنصـــاري للنبي محمـــدN: عن كيفيـــة انتفاع 
األمـــة بإمـــام زمانهـــا وهو غائـــب عـــن أنظارها 

فأجابهN بقوله:
إي والـــذي بعثنـــي بالنبوة إنهـــم لينتفعون به 
ويستضيئون بنور واليته في غيبته كانتفاع الناس 

بالشمس وإن جللها السحاب.
وبهذا الجـــواب المميز والفريـــد الذي يقرب 
فيه الرســـولN الصورة إلـــى األذهان من خالل 

ضـــرب مثل قريب من الواقع وهـــو ما اعتدناه في 
األســـلوب القرآنـــي والنبـــوي وهو أســـلوب ضرب 
المثل؛ فوجـــود اإلمامQ على األرض أمان ألهل 
األرض كأمان النجوم ألهل السماء، فلوال وجوده 
المبارك لساخت األرض بأهلها كما في الحديث 
عن أبي حمزة قال: قلت ألبي عبد اهللاQ: أتبقى 
األرض بغير إمام: قالQ: لو بقيت األرض بغير 
إمام لســـاخت، بل أكثـــر من ذلك حينما ُيســـأل 
اإلمام أبو جعفرQ: ألي شـــيء يحتاج إلى النبي 

واإلمام؟ فقالQ لبقاء العالم على صالحه.
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١ ـ أصـــدر مركز الدراســـات التخصصية في 
اإلمام المهديQ تقريره العام عن نشاطاته منذ 
عـــام ٢٠٠٤ حتى عـــام ٢٠٠٨م. تضمن التقرير 
أهـــداف المركـــز ومفاصـــل العمـــل فـــي المركز 
وموظفيه وعمـــل كٍل منهم، كما تضمن أقســـام 
كقســـم  المركـــز 
وقســـم  التحقيق 
الكومبيوتر وقسم 
وقســـم  االنترنت 
وقســـم  التبليـــغ 
االعـــالم وقســـم 

مجلة االنتظـــار، كما تضمن التقرير نشـــاطات 
المراكـــز التابعـــة للمركز كمركـــز الكوت ومركز 
قسم المقدسة، وأورد التقرير النشاطات العامة 
للمركـــز كالنـــدوات والمحاضرات والمســـابقات 
والمؤتمـــرات  واالحتفـــاالت  المعـــارض  وإقامـــة 
العلميـــة، وقـــد جـــاء التقريـــر فـــي ٩٦ صفحـــة 

باأللوان طبع دار الضياء ـ النجف األشرف.
٢ ـ كما أصدر المركز كتاب (ثالثية المعرفة 
المهدويـــة) المنتَظر ـ والمنتِظـــر ـ واإلنتظار من 
تأليف سماحة السيد محمد القبانجي وقد تضمن 
البحث ثالثة فصول يتعلق االول بمعرفة المنتَظر 

إصدارات 
Qحول اإلمام المهدي

إصداراتإصدارات

إصداراتإصداراتإصداراتإصداراتإصداراتإصدارات
حول اإلمام المهديحول اإلمام المهدي

دأب مركز الدراســـات التخصصية في اإلمام المهديQ أن يكون له حضور واســـع في مجال 
الثقافة المهدوية وتنميتها من خالل ما يصدره المركز من دراسات فضًال عما ينشر من كتب 
وموســـوعات تتبنى قضية اإلمام المهديQ دراســـة وتحليًال، وباب إصـــدارات حول اإلمام 
المهـــديQ يأخذ على عاتقه اإلشـــارة إلـــى ما يصدر من هذه الكتب ســـواء ما كان من نفس 

المركز أو من خارجه.



١١٣

معرفيـــة وشـــذرات
من باقـــة تضمنـــت
 Kاحاديثهم ازهار
التـــي وكلماتهـــم 
هـــذه تضمنـــت
كمـــا المفـــردة،
الفصـــل تضمـــن
وظيفـــة الثانـــي:

ووضع حقيقيـــًا منتظـــرًا يكـــون المنتظـــر وكيف
فيما تضمن للمنتظرين. واسبوعية برامج يومية
البحث وتضمن االنتظار مفهوم الثالـــث: الفصل
تلك ورد الموضوع حول وشـــبهات االنتظار فوائد
من  ٦٤ صفحة فـــي البحـــث الشـــبهات، وجـــاء
الحجج مطبعـــة ثامنت في وطبع الرقعي القطـــع

١٤٢٨هـ. سنة
المهدويـــة  (المســـابقة  المركـــز أصـــدر  ٣ـ 
حول ســـؤال مئتي تضمنت التي الكبـــرى) الثانية
خصصت جوائز ثمينة للفائزين  اإلمـــامQ. وقد

بيـــت (حـــج منهـــا 
للفائز الحرام اهللا
والثانـــي األول
للثالـــث والعمـــرة
قيمـــة وجوائـــز
من وطبع أخـــرى)
مائـــة المســـابقة 
جاءت نسخة. الف

وملونة. وبطباعة انيقة صفحة ٣٦ في المسابقة
الميســـرة  الثقافية السلســـلة ـ صـــدر عـــن ٤
المهديQ وهو  اإلمام من نســـتفيد (ماذا كتاب
نشـــر الدين الشـــيخ مهدي عالء غائـــب) تأليف
عن غيبة الكاتب فيـــه تحدث االســـالمية، الدار

بالخير، وعالقة اإلمام علينا وانها تعود اإلمـــام
لشـــيعته دعاؤه من غيبته نســـتفيد ومما باألمة،

حركتهـــم وتســـديد
أمورهم، ومراعـــاة
فـــي توســـط وانـــه 
مـــن شـــفاء الكثيـــر
وجـــاء مرضاهـــم،
 ٧٦ فـــي الكتـــاب 
القطع مـــن صفحـــة
مطبعة المتوســـط،

اإلسالمية. الدار
في  الزمان آخر كتاب أحـــداث صدر ـ كمـــا ٥
للكاتب الشيخ اسماعيل ،Kالبيت أهل روايات
ما الكتاب مـــن األول القســـم الحريري، تضمن
الزمان وإرهاصات  أحوال آخر عنهمK في ورد
عما الثاني تحدث في القســـم ثم يـــوم القيامة،
بني ملوك في ورد وما الدجال خروج فتن في ورد
عن الثالث القسم في وتحدث ودولتهم، العباس
وما الحتمية وغيـــر الحتميـــة عالمـــات الظهـــور
روايات  ثـــم البيـــتK في ذلك، أهل ورد عـــن
عن والنهي الرايـــات، من وغيره عن الســـفياني

.Qاإلمام لظهور التوقيت
القطع  مـــن ٢٨٦ صفحـــة فـــي وقـــع الكتـــاب

زادة. سلمان مطبعة أنيقة في بطباعة الوزيري



من االنترنت

١١٤

هل هناك انتظار سلبي وأخر ايجابي.أم كله 
ايجابـــي وهل يتعلـــق ذلك على مســـتوى النظرية 

فقط أم على مستوى التطبيق أيضا أم معا..؟ 

نعم هناك انتظار ايجابي وانتظار سلبي على 
مستوى النظرية والتطبيق.

أما االنتظار االيجابي على مســـتوى النظرية 
فهو أن يكـــون المكلف معتقدًا بلزوم االســـتعداد 
والتهيـــؤ والســـعي في نشـــر مفاهيـــم الدين بعد 
التمســـك بأحـــكام الشـــريعة ويعتقد بـــأن قائده 
معه يراقب أعماله ويعرف أقواله ويأســـف لسوء 

تصرفه ال سامح اهللا.
أما على مستوى التطبيق فهو تطبيق االعتقاد 
بالنظرية ويتمثل ذلـــك بااللتزام الكامل بتطبيق 

األحكام اإللهية السارية في كل عصر على سائر 
عالقات الفرد وأفعالـــه وأقواله حتى يكون متبعًا 
للحق الكامل والهدى الصحيح، وان يســـعى إلى 
األمـــر بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر بالمقدار 
المســـجل فـــي الموســـوعات الفقهيـــة فيكتســـب 
اإلرادة  القويـــة واإلخالص الحقيقي الذي يؤهله 
للتشـــرف بتحمـــل طرف مـــن مســـؤوليات اليوم 

الموعود.
وعكس هذا تمامًا يكون االنتظار السلبي.

وبعبـــارة أخـــرى إن االنتظار الســـلبي لم يرد 
فـــي لســـان روايـــات أهل البيـــت عليهم الســـالم 
كمصطلـــح، وإن أغلب أتباع مدرســـة أهل البيت 
عليهم السالم ال ينطبق عليهم هذا المفهوم- إال 
ما شذ منهم كالذين يعتقدون بلزوم نشر الفساد 
لظهور الحجة عليه الســـالم- ألن اإلنتظار على 
مراتب شدًة وضعفًا فإن أدنى شيعي الذي يدعوا 
بالفـــرج لمواله هو منتظر انتظـــار ايجابي إال أنه 

بمرتبة دانية وهناك مراتب عالية.

 انت تسأل والمركز
يجيب

www.m-mahdi.com _ info@m-mahdi.com

رجاء١

السؤال

الجواب

هل هناك انتظار سلبي وأخر ايجابي.أم كله 

نعم هناك انتظار ايجابي وانتظار سلبي على 

السائل

تـــرد إلى موقعنا على االنترنت اســـئلة واستفســـارات مـــن قبل اتباع اهل البيت او شـــبهات ترد من 
اعدائهم فيجيب المركز عنها باسلوبه العلمي المعهود وقد ارتأت المجلة نشر بعض هذه الشبهات 

واالستفسارات مع رد المركز عليها اتمامًا للفائدة ونشرًا لثقافة االنتظار بين قراءنا األعزاء.



١١٥

أ ـ  هناك روايـــات كثيرة تؤكد على أن اإلمام 
المنتظرQ يســـتخدم الســـيف بشـــكل كبير فهل 

ينافي كون اإلسالم يدعو إلى السالم...؟ 

بـ   هـــل يجـــب الـــرد والتصدي علـــى مدعي 
المهدويـــة أو احـــد فروعهـــا كالنيابـــة أم يجـــب 

استحصال فتوى المجتهد..؟ 

أـ أوًال: ال منافـــى بين اســـتخدام اإلمام عليه 
الســـالم الســـيف بشـــكل كبير وبين أن اإلسالم 
يدعو إلى السالم الن السالم ال يقوم إال بإحقاق 
الحق ودحض الباطل من خالل إقامة حدود اهللا 
والقصـــاص العادل لمـــا تصل إليه البشـــرية من 
فســـاد فتحتاج إلى إقامتها بالسيف ليعم السالم 
هذا لو ســـلمنا بان اإلمام يستعمل السيف بشكل 

كبير.
ثانيـــًا: ال نســـلم أن اإلمام يســـتعمل الســـيف 
بشـــكل كبيـــر فلو نظرنـــا إلى المعـــارك من جهة 
جغرافيـــة تـــارة وتـــارة أخـــرى من جهـــة عددية 
بالمقايسة إلى فتح العالم لوجدنا أن اإلمام عليه 
الســـالم يفتـــح العالم مـــن دون أن تكـــون هنالك 
حـــروب عالمية وإنمـــا تكون بعـــض المعارك في 
بالد الشـــام والعراق وعددها قليل وباقي العالم 
يدخـــل فـــي دولة اإلمـــام طوعًا وســـلما فال يكون 

هناك استعمال للسيف بشكل كبير.
وكذلك لو نظرنا إلى المعارك من جهة زمنية 

فإن أطول فترة لها ثمانية أشـــهر فبالقياس إلى 
مدة دولة القائم عليه الســـالم البالغة ٣٠٩ سنة 

تعتبر استخدام للسيف بشكل قليل جدًا.

ب ـ إن كان الرد على مســـتوى الكلمة الطيبة 
ودحض الشـــبه وبيان الحق فهو مسؤولية كل من 
يســـتطيع القيام بذلك من دون الرجوع إلى فتوى 
المجتهـــد ألنه من أوضح األمور أما إذا كان الرد 
على مســـتوى اليد فـــال بد من مراجعـــة الحاكم 

الشرعي.

لمـــاذا كان دور المـــرأة ضعيفـــا فـــي عمليـــة 
التمهيد المبارك بالمقارنـــة مع دور الرجل وهل 
الســـبب فـــي ذلك هـــو البنـــاء الذاتي للمـــرأة أم 

الظروف الموضوعية... ؟

إن دور المـــرأة يســـاوي دور الرجل في عملية 
التمهيـــد المبارك وليس دورهـــا اضعف من دور 
الرجل فأن مســـؤوليتنا جميعًا رجاًال ونســـاءًا في 
عصر الغيبة الكبرى هو التمهيد للظهور المبارك 
من خالل االنتظار االيجابي واالستعداد والتهيؤ 
والســـعي لنشـــر مفاهيم الدين والخير والصالح 
واالبتعـــاد عن كل محرم ومبغـــض إال أن كل دور 
يحسب طبيعة القائم به فأن المرأة ابرز أدوارها 
هـــو بنـــاء جيـــل المنتظريـــن انطالقًا مـــن بيتها 

والرجل انطالقًا من ما يحيط  بالبيت.

رجاء٢

السؤال
أ ـ 

الجواب
أـ

ب ـ 

رجاء٣

السؤال
لمـــاذا كان دور المـــرأة ضعيفـــا فـــي عمليـــة 

الجواب
إن دور المـــرأة يســـاوي دور الرجل في عملية 

السائل

السائل



نشاطات

١١٦

عقد مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 
المهـــديQ ملتقـــاه األول حول عقيـــدة االنتظار 
تحت شـــعار (مكـــة: انطالقـــة األمـــل الموعود) 
وذلـــك في اليـــوم الســـابع من شـــهر ذي الحجة 
الحرام عام ١٤٢٨ في مدينة مكة المكرمة، وقد 
اشـــتمل الحضور على نخبة من السادة األفاضل 

وأســـاتذة الحـــوزة العلمية ومكاتـــب المرجعيات 
الدينيـــة ونخبـــة مـــن األخـــوات المبلغـــات، كما 
اســـتمع الحضور الى كلمة السيد محمد القانجي 
مديـــر المركز، وتـــم توزيع التوصيـــات الخاصة 
بحجـــاج بيـــت اهللا الحـــرام تحت عنـــوان (كيف 

ترتبط باإلمام المهدي في موسم الحج).

نشاطات المركزنشاطات المركزنشاطات المركزنشاطات المركزنشاطات المركزنشاطات المركزنشاطات المركز

هيأة التحرير

المتلقى األول حول عقيدة االنتظار في مكة المكرمة ١



١١٧

ضمن نشـــاطات الفروع التابعة لمركز الدراســـات التخصصية في اإلمـــام المهديQ قام مركز 
الدراسات التخصصية (فرع الكوت) بالتعاون مع مؤسسة السيدة زينبP بالنشاطات اآلتية:

نشاطات فرع الكوت ٢

أ ـ افتتـــح المركـــز الدورة الثانيـــة حول اإلمام المهديQ الخاصة بالنســـاء فـــي مدينة الكوت 
وقد حاضر في الندوة كل من ســـماحة الســـيد جاســـم الموســـوي وسماحة الشـــيخ ميثاق الشيباني 
وســـماحة الشيخ حســـن بادي، وتضمنت الدورة محاضرات لرد الشبهات المطروحة حول القضية 

المهدوية.

ب ـ أقام المركز معرضًا للكتاب في قضاء النعمانية حيث ينوي المركز تعميم إقامته في جميع 
أقضية ونواحي المحافظة، وقد افتتح المعرض ســـماحة الســـيد حبيب الخطيب معتمد المرجعية 
الدينية في النجف، وعبر الزائرون عن فرحهم وشكرهم بإقامة المعرض لنشر الثقافة المهدوية 

بوجه البدع والضالل.

أ ـ

ب ـ 



نشاطات

١١٨

جــــ ـ أقـــام المركز معرضًا للكتاب المهدوي على قاعة منظمة المرأة المســـلمة ـ مكتب واســـط، 
وقد تضمن المعرض الذي اســـتمر ثالثة أيام عرض الكثير من الكتب والبوســـترات الخاصة باإلمام 

المهدي وكان إقبال الزائرين كثيرًا. مما دعا إلى التفكير بنقله الى مدن المحافظة كافة.

د ـ أقام المركزسلســـلة محاضرات عقائدية في اإلمام المهديQ  حيث حاضر فيها سماحة 
السيد جاسم الموسوي في محافظة واسط (الدجيلي).

هــــ ـ أقام المركز معرضًا لالصدارات المهدوية في جامع الشـــهداء فـــي مدينة الكوت وذلك 
بالتعاون مع ادارة جامع الشهداء.

جــــ ـ 

هــــ ـ 



١١٩

أقام مركز الدراســـات التخصصية في اإلمام المهديQ مســـابقة االنتظـــار الثقافية في مدينة 
الرميثـــةـ  بالتعـــاون مـــع هيأة المؤمنين الثقافية للتوجيه واإلرشـــاد وقد اشـــترك في المســـابقة أكثر 
من ثالثمائة متســـابق، وتضمنت المســـابقة أســـئلة تخص القضية المهدوية وثقافة االنتظار، وقد 

خصصت إثنا عشر جائزة للفائزين االثني عشر األوائل.

وـ  أقام المركز معرضًا لالصدارات المهدوية في جامع االزهر/ ناحية شيخ سعد في الكوت، 
حيث افتتح المعرض معتمد المرجعية العليا فضيلة الشـــيخ حســـين المحامـــي وكان االقبال على 

المعرض اقباًال واسعا.

معرض النشرات الجدارية في البصرة ٣

أقام مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ ـ بالتعاون مع مركز المهدي المنتظر 
في البصرةـ  معرضًا للنشرات الجدارية حول اإلمام المهديQ وقد اشتركت في المعرض ثمانون 

نشرة جدارية في مختلف نواحي القضية المهدوية، وتم توزيع الجوائز على النشرات الفائزة.

مسابقة االنتظار الثقافية في مدينة الرميثة ٤

وـ  

خصصت إثنا عشر جائزة للفائزين االثني عشر األوائل.



نشاطات

١٢٠

Qالملتقى الثقافي األول حول اإلمام المهدي ٥
تحت شعار:

الثقافة المهدوية األصيلة تعزز االنتماء الوطني وبسط األمن
في خضم األحداث المتوالية في ربوع عراقنا الحبيب على الُصُعد السياسية 
واالقتصادية والفكرية، وانفتاح الساحة العراقية على الكثير من األفكار، مما 

أنتج بروز تيارات فكرية منحرفة تتخذ من السالح وإهدار الدماء وسيلة لتحقيق أطروحاتها الفكرية، فقد 
بادرت مديرية شرطة محافظة النجف األشرف بخطوة ريادية وذلك بإقامة الملتقى الثقافي األول بالتعاون 
والتنســـيق مع مركز الدراســـات التخصصية في اإلمام المهديQ وتحت شعار: <الثقافة المهدوية األصيلة 

تعزز االنتماء الوطني وبسط األمن>.
وفي صبيحة اليوم األول من شـــهر ربيع األول يوم بداية الهجرة النبوية الشـــريفة والمصادف يوم األحد 
٢٠٠٨/٣/٩ عقد الملتقى على قاعة رئاســـة جامعة الكوفة وحضرُه ممثلو المرجعيات الدينية والمؤسسات 
الثقافيـــة والســـيد نائب المحافظ وممثل مجلس المحافظة ورئيس جامعـــة الكوفة ومدير عام التربية وجمع 
غفيـــر مـــن المثقفين ورجـــال الفكر باإلضافـــة إلى ضباط ومراتب مـــن الجيش العراقي وشـــرطة محافظة 

النجف األشرف.
وقد اســـتهل الملتقى بالسالم الوطني ثم قراءة آيات من القرآن الكريم بعدها ألقى العميد معاون قائد 
شـــرطة المحافظة كلمة السيد قائد الشـــرطة عّبر فيها عن االهتمام بهذه المبادرات الثقافية والفكرية من 
أجـــل تحصيـــن الفرد من األفـــكار الهدامة الضالة التي يقـــف وراءها تنظيم القاعدة وأيتـــام النظام البائد 

والصهيونية العالمية.
ثم ألقى السيد محمد القبانجي مدير مركز الدراسات التخصصية كلمة المركز وركز على الفقرات التي 
تضمنها شعار الملتقى فأشار إلى أن الثقافة المهدوية األصيلة تعزز حب الوطن واالنتماء إليه والتضحية في 

سبيله كما وإنها تساهم في بسط األمن واألمان في ربوع وطننا الحبيب.
ثم استمع الحاضرون إلى كلمة األستاذ عبد الحسين عبطان نائب محافظ النجف األشرف التي تطرق 
فيها أن ضرورة أن يتحلى ضابط الشـــرطة والمحقق وأفراد الشـــرطة بالثقافة المهدوية األصيلة، ومعرفة 
وفرز األفكار الضالة من خالل التحقيق مع الزمر المنحرفة لكشـــف هذه الدعوات وردعها. كما تطرق إلى 
أهـــداف مجلـــس المحافظة في جعل محافظة النجـــف قبلة للعلم والعلماء مدينة حضاريـــة نامية اقتصاديًا 

وفكريًا وردع ما يعكر صفو هذه المحافظة المقدسة.
كما ألقى الشيخ النعماني كلمة مجلس المحافظة أشاد فيها بجهود القائمين على هذا الملتقى ودعا إلى 

إقامة مثل هذه المنتديات الثقافية والفكرية وتحصين الشباب من المنزلقات الضالة.
وقد غطى نشـــاط الملتقى عدد من وســـائل االعـــالم والقنوات الفضائية، كمـــا وزعت على الحاضرين 

المجالت والمطبوعات الصادرة من مركز الدراسات ومديرية الشرطة.



١٢١ الحظور السادة من جوانب



نشاطات

١٢٢

في الملتقى القيت الكلمات التي

العميد سجاد النجف شرطة قائد كلمة معاون

محمد القبانجي السيد مدير المركز كلمة

عبطان الحسين عبد الحاج المحافظ نائب كلمة

النعماني خالد مجلس المحافظة الشيخ رئيس نائب كلمة

ية
ظائ

لف
تا

نوا
لق

وا
الم

إلع
ا الفيحاء قناة مع لقاء

المحافظ نائب

مع قناة الفرات لقاء

القبانجي محمد السيد

مع قناة الغدير لقاء

القبانجي محمد السيد

الشرطة اعالم مديرية مع لقاء

النجف في

معاون قائد شرطة النجف

الفيحاء قناة مع لقاء

القبانجي محمد السيد

الفرات قناة مع لقاء

معاون قائد شرطة النجف

الغدير قناة مع لقاء

الكوفة جامعة رئيس

الشرطة اعالم مديرية مع لقاء

النجف في

القبانجي محمد السيد



١٢٣
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١٢٤


