








الثقافي الحوار زوايا يمألون الذين أولئك الحداثويون
والوعي الفكر فاصلة أن يشعرون اليوم هم باطروحاتهم،

ونقودهم. توجهاتهم الالمنتمي في ضمن تصنفهم
وافق اال ما الواقع وُتلغي الحقائق األحيان في بعض تســـتبيح ظاهرة والحداثة

وأذواقه. توجهاته بكل المحدود العقل
على أن تقفز قدم وهي تحـــاول موطئ لها تجـــد الحداثة ال فـــي القضيـــة المهدوية

الجميع. إليها وأذعن الواقع قررها مباٍن
ممارســـات الحاكم  لمجمل طبيعيـــًا المهـــديQ نتاجًا اإلمام مســـألة ُتعُد فمثـــًال
تخلق لممارساٍت تراكماٍت من تنطلق أن البد ظهوره تســـبق التي والوقائع والمحكوم،
مختلفة أصعدٍة على تغييرًا يتبنى شيء بوقوع يشعر ما بعض خاللها تنبثُق من أجواًء لها
واقٍع تنطلق من لم فعالمات الظهور الظهور> <عالمات بـ هذه المقدمات على ويطلـــق
عليه ولما ستترتب يجري لما ترشيد هي حالة بل مســـتقبًال، يحدث بما يتنبأ كهنوتي
اإلمامQ، فدراســـة عن أو Nالنبي الواردة عن النبوية األحاديث عززته نتائج مـــن
لتلك تداعيات الواقع في هي خالله العالمة من تحدث أو تحدثه العالمة الذي الواقع
ستكون التي النتائج هذه حتمية ُيلغي ال والعقل ما، مجتمع عليها األســـس التي تأسس

وقتذاك. الحادثة التداعيات لهذه استجابًة
العقل والتمحيص، أما إذا إلى الظهور عالمات نخضع فلسفة أن حاولنا إذا هكذا
ستخسر البحث العلمي يقع تحت طاولة العقل فإن مصداقية ال شيء كل نلغي أردنا أن

المتواترة.. النبوية الحقائق هذه خضم في جولتها
أما والتحقيق، لمبادئ البحث فيما إذا كان مسّلمًا دوره ال نلغي العقل فإن وأخيرًا
االستبداد لها هذا نقر ال فإننا ممارساته العشوائية بكل متمســـكًا هكذا العقل يكون أن

والعقلنة. التحقيق ُأُطر ضمن حدودها الفكرية للحرية فإن
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,Qغيبة اإلمام ضرورة عن  
حياة  الحجةQ عن اإلمـــام حياة اختلفت ولمـــاذا
في تعالى اهللا يظهره البيتK؟ ولماذا أهل بقية
الكونية أو ويقيم الحضـــارة فيخـــرج آخـــر الزمان
قبل ُوِلد الغيبة؟ ولماذا العامـــة؟ األرضية العدالة
الطويلة الفترة هذه ويعيش سنة مثًال ومائتي ألف
ويمأل الزمان آخـــر يظهر ثّم بالغيبـــة, المســـّماة
كما وجورًا, ُملئت ظلمًا قســـطًا وعدًال كما األرض
الزمان؟ آخر اهللا يظهره لماذا في الروايات, ورد

الغيبة؟ ضرورة هي ما
الغيبة: ضرورة براهين من

الغيبة: لضرورة برهانان هناك
يرتبط  الذي ال البرهان العام األّول: البرهان

.Kاألئّمة بخصائص المؤمنين بالشيعة
الخـــاص  البرهـــان وهـــو  الثانـــي:  البرهـــان
بخصائص أهل المؤمنيـــن الذي يرتبط بالشـــيعة

.Kالبيت

العام: األّول البرهان
هو مـــا العـــام, البرهـــان عـــن: نتحـــّدث أّوًال
العمر هذا اإلمام يعيش أن ضـــرورة على البرهان
وهنا التامة؟ العدالة تحقيق من يتمّكن كي الطويل

أسئلة: ثالثة نطرح
معنى التكامل اليقيني؟ ما السؤال األّول:

للتكامل  خاضـــع الثانـــي: هل اإلمـــام الســـؤال
ال؟ أم اليقيني

التكامل  بيـــن الربط الثالـــث: ما هـــو الســـؤال
اليقيني وبين الغيبة؟

اليقيني؟  التكامل معنى ما السؤال األّول:
ثالثة إلى الفالسفة يقّســـمه التكامل اليقيني
وحـــق وعيـــن اليقيـــن, أقســـام: علـــم اليقيـــن,

اليقين.
بوجود فستســـتيقن الدخـــان مثـــًال إذا رأيـــت
الدخان, ُوِجـــد لما النـــار وجـــود لوال النـــار, إذ
النار بوجود فاليقين بأثره, المؤثر على فتســـتدّل

اليقيني التكامل
                                    

                وضرورة الغيبة
سماحة السيد منير الخباز    

العلمية الحوزة في أستاذ

حديثنا
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درجات مـــن أّول درجة هـــو الدخـــان نتيجـــة رؤيـــة
وإذا اليقيـــن), (علـــم بـ ُيســـّمى اليقيـــن, وهـــذا
بعينيك, النار رأيـــت أن إلى الدخان وراء مشـــيت
الدخان؟ رؤية نتيجة النـــار بوجود يقينك أال يتأثر
وتحّولت وازدادت اكتملـــت اليقيـــن نعـــم, فدرجة
عندك فصارت اليقين, عين إلى اليقيـــن من علم
قـــد شـــخصًا أن ولـــو درجـــة أخـــرى مـــن اليقيـــن.
النارية بحيث بالحرارة وشعرت النار أسقطك في
فدرجة االنصهـــار, طريـــق عن صـــارت الحـــرارة
أعلى درجة, إلـــى وصلت أن إلـــى اليقيـــن تكاملت
ما يذكره وهذا اليقين), (حـــق بـ وهي ما ُنســـّميها
* ِعلْـــَم اْلَيقين َتْعَلُموَن cَكالَّ َلـــْو الكريم: القـــرآن
درجات رؤية من (١), هـــذه درجة dاْلَجحيَم َلَتـــَرُونَّ
درجة أي ,(٢) dاْلَيقيـــِن َلَتَرُونَّها َعْيَن cُثـــمَّ النار,
اإلنســـان ويحسُّ القيامة يوم يأتي فعندما أخرى,
رآها فـــإذا بوجودها, سيســـتيقن بحـــرارة النـــار
يقينه ازداد فيهـــا ُالقي فإذا يقينه, ازداد أمامـــه
اْلَيقيِن ِعْلَم َتْعَلُموَن َلْو cَكالَّ درجة حق اليقين: إلى
,dاْلَيقيِن َعْيَن َلَتَرُونَّها ُثـــمَّ * اْلَجحيَم * َلَتـــَرُونَّ
من ينطلق اإلنســـان أن يعنـــي فالتكامـــل اليقينـــي
وحّتى اليقين, درجات من أخرى درجة إلى درجة
إلى مثًال نأتي أوضـــح, بشـــكل الموضوع ُاصور لك

أن الرسول يتكامل يقينه؟ هل ,Nالرسول
قوله القرآنية مثل اآليـــات بعض نالحظ نحـــن
اْلُقْرآُن َعَلْيِه ُنزَِّل َلْو ال َكَفـــُروا الَّذيَن cَوقاَل تعالى:
َوَرتَّلْناُه بِـــِه ُفـــؤاَدَك لُِنَثبِّـــَت َكذلِـــَك ُجْمَلـــًة واِحـــَدًة
حالـــة  الرســـولN يعيـــش كان (٣), هـــل dَتْرتيـــًال
ِبِه cلُِنَثبَِّت معنـــى فما إذن كال, ارتياب؟ أو شـــّك

ُفؤاَدَكd؟
درجات أعلـــى إلى تصل أن ذلـــك إن مقصـــود

إذا مثـــًال اليقين), (حـــق درجـــة اليقيـــن, وهـــي
اإلمام عن يتحّدث كان _ أيَّ كتاب _ كتابـــًا فتحت
 Qبه المتعلقة المعلومـــات المنتظرQ, وقـــرأت
ثّم القـــراءة, عـــن طريق المعلومات فقـــد أخـــذت
المحاضرة, وسمعت المســـجد إلى جئت بعد ذلك
التـــي نفـــس المعلومـــات عـــن وكانـــت المحاضـــرة
المعلومات, بهذه يقينك درجة فستزداد قرأتها,
ســـمع المثقف الذي اإلنســـان أيها منك ولو ُطلـــب
تشـــرحها أن واســـتوعبها وقرأهـــا  المعلومـــات 
المعلومات شرح فإن بشرحها, فقمت لآلخرين,

يقينك بها. يزيد من
سيصير عندما تقرؤها فالمعلومة الواحدة إذن
بها, ثّم يقينك فيزداد تســـمعها ثّم يقين, عندك
مع التعامل إذ بها أكثـــر, يقينك تشـــرحها فيزداد
إطـــار التكامل في يدخل تكاملي تعامـــل المعلومـــة
بالنســـبة هـــذا التكامـــل اليقينـــي, وهـــل يتصـــور
األعظمN منذ  ال؟ فالرســـول أم مثـــًال للمعصـــوم
القرآن, معارف بجميع وعالمًا مّطلعـــًا كان والدته
جبرائيلQ وأســـمعه  علومه, ثّم نزل عليه ولديـــه
المعلومة مع والعلوم, فصار التعامل المعارف هذه
يعرفها  إنـــهN كان الســـماع, أي بشـــكل ثاٍن وهو
طريق عن يعرفهـــا صار ثـــّم اإللهام, عـــن طريـــق
لآلخرين, وشـــرحها بتبليغها ُامـــر ثّم الســـماع,
أوجب وصوله لآلخرين وشـــرحها بتبليغها وقيامـــه
المعلومة, بهذه اليقين درجات وأســـمى إلى أعلى
عـــن االنتقال من عبارة هو اليقينـــي إذن التكامـــل
اليقين ولتوضيح من درجات أخرى إلى درجة درجة

الثاني: السؤال إلى نأتي أكثر األمر
للتكامل خاضع اإلمام أّن هل الثاني: الســــؤال

اليقيني؟
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من درجة فعـــًال ينتقل مـــن يعنـــي هـــل اإلمام
ال؟ أخرى أم درجة اليقين إلى

كل آن  فـــي المعصـــومQ مع أنه الجـــواب: إن
مع أنه إّال وأعلمهـــم النـــاس أكمـــل هو يمـــرُّ عليـــه
من اهللا القربي الملكوتـــي مقامه ذلك يـــزداد في
فإن اللدني، العلم مـــن يفاض عليه بما عـــز وجل
الخفي بدرجـــات اللطف منازل المقام الشـــهودي
أبي معتبرة الملكوتـــي، ففي االنكشـــاف ودرجات
في  لنزاد (إّنا الصادقQ قال: اإلمـــام عن بصير
قال عندنا), ما لنفد ُنـــزد ولو لم والنهار, الليـــل
(إن به؟ قال: يأتيكم من فداك, بصير: ُجِعلت أبو
قلبه كيت في ُينقـــر لمن مّنا وإن مّنا مـــن يعاين،
السلسلة كوقع يســـمع بأذنه وقعًا ومّنا من وكيت،
بذلك؟ يأتيكم الذي من له: فقلت في الطســـت)،

وميكائيل)(٤). جبرئيل أعظم من هللا (َخلق قال:
حالة هناك أن الروايـــة هذه في يذكر اإلمـــام
أن فيجب ,Qاإلمام بها يمرُّ تكامل صعود وحالة
لكان وإّال الخلق, أعلم أي غيره, من أعلـــم يكون
على المفضول تقديم باب من الناس على تقديمه
قبيح الفاضل علـــى المفضول وتقديـــم الفاضل,
عندما تعالى عـــز وجل, إن اهللا اهللا من يصدر ال
فألنه  إمامًا Qالحسين أو إمامًا Qالحسن جعل
فجعل إمامـــًا, يجعله لِـــَم وإّال الناس, هو أعلـــم
هو الناس أعلم دون أن يكون من إمامًا الشـــخص
المفضول وتقديم الفاضل, على للمفضول تقديم

قبيح. الفاضل على
األمر, مـــن أّول النـــاس أعلـــم إذن فاإلمـــام
ثّم مشّوشة كانت المعلومة أن معناه ليس والتكامل
تمام له منكشفة المعلومات فتمام واضحة صارت
من القربي المقام تكامل معناه وإنما االنكشاف،

المعلومات. هذه بواسطة وجل عز اهللا
:Nالرسول لدى اليقيني التكامل

بالمثـــال أكثر, أنت األمـــر لك دعنـــي أوّضح
ِمْن ُروحًا إَِلْيَك َأْوَحْينا cَوَكذِلَك تعالى: قولـــه تقرأ
اْإليماُن َولِكْن َوَال اْلِكتـــاُب َتْدري َما ُكْنَت مـــا َأْمِرنا
إن ,(٥) dِعباِدنا ِمْن َنشاُء َمْن ِبِه َنْهدي ُنورًا َجَعلْناُه
وكان على  حراء, غار في الرســـولN كان يتعّبد
الكريم: القرآن الخليل؟ فكيف يقول إبراهيم مّلة
كيف ,dاْإليماُن َوَال اْلِكتـــاُب َمـــا َتْدري cمـــا ُكْنَت
هل هـــذه اآلية؟ عن هو الجـــواب ما يكـــون ذلـــك؟
عالمًا؟ جاهـــًال وصار كان أن الرســـول بها المراد

مؤمنًا؟! أم ماذا؟ وصار مؤمنًا أنه لم يكن أم
مناقضًا  لكان ذلـــك بها المراد نقــــول: لو كان
أن ُتثّبت فعندنـــا آيات األخرى, القرآنية لآليـــات
ومّطلعًا نزوله, قبـــل بالقرآن عالمًا كان الرســـول
نزول قبل تفصيـــًال القرآن معلومـــات علـــى جميع
َتْعَجـــْل cَوال تعالـــى: مثـــًال قولـــه القـــرآن عليـــه,
أي ,(٦) dَوْحُيُه إَِلْيـــَك ُيْقضى َأْن َقْبِل ِمْن ِباْلُقـــْرآِن
كان عارفًا أنه معناه هذا بالقرآن، ال تخبـــر أحدًا
أن بالقـــرآن لما ُامر عارفًا لم يكن ولو بالقـــرآن,
الســـماء. من حّتى ينزل عليه الوحي القرآن ال يبّلغ
ِبِه cال ُتَحـــرِّْك أخرى: آيـــة تعالى في أيضـــًا قولـــه
* َوُقْرآَنُه َعَلْينا َجْمَعـــُه ِإنَّ * لَِتْعَجَل بِـــِه ِلســـاَنَك
الرســـول أن (٧), معناها dُقْرآَنُه َفاتَِّبْع َقَرْأناُه َفِإذا
تقســـيم ولكن القرآن, معلومات على كان مّطلعـــًا
جبرائيل به نزل أمـــر آيات ســـور وإلى القرآن إلى
عند كانت القـــرآن معلومات فجميـــع عليـــه, وإّال
إلى آيات المعلومات هـــذه تحّول النبـــيN, لكن
وهذا ,Qجبرائيل بـــه نزل الـــذي هو وإلى ســـور
َقَرْأناُه َفِإذا * َوُقْرآَنُه َجْمَعُه َعَلْينا cِإنَّ معنى: هو
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.(٨) dَبياَنُه َعَلْينا ُثمَّ ِإنَّ * ُقْرآَنُه َفاتَِّبْع
من قبل بالقرآن عالمًا الرســـول كان إذا إذن,
َأْوَحْينا cَوَكذِلَك اآليـــة: هذه معنى فما أن ينـــزل,
َوَال َما اْلِكتاُب َتْدري ُكْنـــَت َأْمِرنا ما ِمْن إَِلْيـــَك ُروحًا
درايته نفـــي هو اآلية هـــذه (٩)؟, معنـــى dاْإليمـــاُن
فإن ســـبيل االســـتقالل، على واإليمـــان بالكتـــاب
وجل البـــارئ عز خواص من باالســـتقالل الدرايـــة
وهناك باالســـتقالل، ال باالكتســـاب درايته وإنما
من  علـــى درجة النبيN كان آخر وهـــو أن معنـــى
تلـــك فـــازدادت اهللا تعالـــى مـــن المقـــام القربـــي
 Nإنه قلناه ما وهذا هو نزول الوحي، بعد الدرجة
وبنزوله بالقرآن اليقين, ثـــّم من درجة كان علـــى
الحديث يؤّكـــده ما وهذا اليقيـــن, تكاملـــت درجة
يرويه أهل ممـــا محّمدN, هو النبـــي عن الـــوارد
الماء بين وآدم نبيًا (كنت أيضًا: والجماعة الُســـّنة

.(١٠) الروح والجسد_) بين رواية: _ وفي والطين
درجة تكامل بين الربط هو ما الثالث: السؤال

اليقين وبين الغيبة؟
وكان ,Kأهـــل البيـــت إذا كّنـــا نتكلـــم عـــن
 Qاإلمام بأن شيعيًا يؤمن من أّول األمر المخاطب
أعلى وفي العلـــوم, بجميـــع عالم مـــن يوم والدتـــه
له, ذلك برهنة إلى فال نحتـــاج اليقين, درجـــات
بذلك, أي يعترف ال شـــخصًا نخاطب كّنا إذا أمـــا
ونريد مســـلمًا, أو إنه ليس الشـــيعة, من إنه ليس
ضروري الغيبـــة أمر أن على البرهـــان له أن نقيـــم
ال يعترف له ذلك وهـــو ُنثبت لإلمـــامQ, فكيـــف

البيتK؟ أهل بخصائص
الغيبة وبين اليقيني التكامل بين الربط هو مـــا

الطويلة؟ المّدة هذه في
اليقين, من حجم أعلى يقتضي الدور حجم إن

باإلمام القائمQ؟ ُانيط الذي الدور هو فما
إقامة العدالة التاّمة:  الحجةQ في اإلمام دور
إقامة هـــو القائم باإلمـــام ُانيط الـــدور الـــذي

العدالة التامة.
هي العدالة التامة؟ فما

أرضية رقعة تخصُّ هي التـــي ال العدالة التاّمة
جميع األرض, فالدور على هي عدالة بـــل معّينة,
جميع  إقامة العدالة على باإلمامQ هو ُانيط الذي

معّينة. برقعة يختصُّ وال األرض, أرجاء
َأْرَسَل الَّذي cُهَو بذلك: يصّرح الكريم فالقرآن
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحقِّ ِباْلُهدى َوديِن َرُســـوَلُه
من يوم حتمًا سيأتي أي ,(١١) dاْلُمْشـــِرُكوَن َكِرَه َوَلْو
األرض علـــى اإلســـالمي الدين األيـــام ُيطّبـــق فيه
خالف كان وإّال اليوم, هذا يأتي أن وال بـــدَّ كلها,
تؤّكده األحاديث ما الشريفة, وهذا اآلية ذكرته ما
منها فـــرق, بال الُســـّنة والشـــيعة الشـــريفة عنـــد
لطوَّل واحد يوم إّال الدنيا من يبَق (لو لم :Nقولـــه
من أو ولدي _ من رجًال يخرج حّتى اليوم ذلك اهللا
يمأل _، يواطئ اســـمه اســـمي مّني أو أهل بيتي,
وجورًا)  ظلمـــًا بعدمـــا ُملَِئت وعدًال األرض قســـطًا
قســـطًا األرض الرســـولN: (يمـــأل (١٢), وتعبيـــر

من جميع األرض علـــى أي يقيم العدالة وعـــدًال),
دقيقًا تعبيرًا دون رقعة, تجده رقعة دون اســـتثناء

 Qباإلمام ُانيط الذي الدور

ــى عل ــة ــة العدال ــو إقام ه

وال األرض, ــاء ــع أرج جمي

ــة. معّين ــة برقع ــصُّ يخت
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العدالة. لمفهوم
به يقم لم جـــّدًا خطير دور الـــدور إذن, هـــذا
فالرســـول ما المرســـلين, من أو األنبياء أحد من
ِلُقصر عمره, إّما الـــدور, بهذا أن يقوم اســـتطاع
دور لذلـــك, فهناك الظروف مالئمـــة وإّمـــا لعدم
وهو وبأّي رســـول, نبي بأّي ينط باإلمام لم ُانيـــط
الدور وهذا األرض, والدين على كل إقامة العدالة
تطهير وعمليـــة ســـاخنة, يقتضـــي حروبًا طاحنة
وآالف اإلمكانيات وآالف الطاقـــات آالف تســـتغرق
لم جّدًا عظيم دور الـــدور هذا االســـتعدادات, إن
يطّبق الدين أن يستطع ولم إلى اآلن, بشر به يقم
يقتضي الدور كلها؛ إذن حجـــم األرض على وجـــه
الدور كبر كّلما أي معه, يتناسب اليقين من حجمًا
اإلرادة والصمود أكبر ودرجة من يقين على توقف
الـــدور وحجمه, مســـتوى مع والشـــموخ تتناســـب
باإلمامQ يحتاج  ُانيط الذي الدور بأن نقول لذلك
اإلمام يكون أن إلى يحتاج أي تكامل يقينـــي, إلى
كي واإلرادة؛ والشـــموخ اليقين درجـــات فـــي أعلى

الدور العظيم. مع هذا ينسجم
التكامل يتـــم أي كيف ذلـــك؟ لكـــن كيف يتـــم

اليقيني؟
اآلخرين, فنقـــول لهم: إن مع إذا كّنـــا نتكلـــم
اليقين درجـــات أعلى إلـــى يصل أن اإلمـــام ألجـــل
ال بدَّ الخطير الدور بهذا للقيام يكون ُمَعـــّدًا بحيث
أجل من ألنه ضروري الطويل؛ العمر بهـــذا يمرَّ أن

إذا اليقين, فاإلنســـان أعلى درجات الوصول إلى
مجتمعات, عّدة وفي مختلفة عصور في يعيش كان
وتقوم فتسقط حضارة حضارات مختلفة, ويعيش
فتسقط مختلفة, ويعيش في دول بعدها, حضارة
جماعات بيـــن ويعيش أخـــرى, دولة دولـــة وتقـــوم
كل األنظمة, وجـــرَّب كل جـــرَّب فإنـــه مختلفـــة,
شـــّتى في معلوماته تكاملت لذلـــك المجتمعـــات,
كي المنوط به درجة يقينه بدوره الحقول وازدادت

درجات اليقين. وأسمى إلى أعلى تصل
 Qاإلمام يعيـــش لكي إذن, الغيبـــة ضروريـــة
التكامل تحقيق أجل من وذلك الطويل, العمر هذا
الحضارات معاصرة يتوقف علـــى الذي اليقيني,
المختلفة؛ والجماعات المختلفة والعلوم المختلفة
اليقين. درجـــات أعلى لمـــن عاصرها كـــي يحصل
من والســـعة اليقين مـــن الدرجـــة وإعطـــاؤه هـــذه
،Nالنبي جّده من أفضل أنه يعني المعلومـــات ال
الملكوت، بعالـــم باتصالـــه فـــإن مـــالك الفضـــل
لم يتحقق الوحي، الذي طريق له عن اهللا وتكليـــم
موســـىQ أفضل  كان الرســـولN ولذلـــك لغيـــر
أعرف منه  مع أنه كان إمامـــه الخضرQ وهو من
ِمْن َعْبدًا cَفَوَجدا تعالى: قال المعلومات، ببعض
ِمْن َلُدنَّا َوَعلَّْمنـــاُه ِعْنِدنا ِمـــْن آَتْيناُه َرْحَمًة ِعباِدنـــا
ُتَعلَِّمِن َأْن َعلـــى َأتَِّبُعَك َهْل ُموســـى َلُه قاَل * ِعْلمـــًا

(١٣).dُرْشدًا ِممَّا ُعلِّْمَت

وهو رسول, وبأّي نبي بأّي ينط لم دور ُانيط باإلمام فهناك

األرض كل على والدين العدالة إقامة
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الخاص: الثاني البرهان
برهـــان خاص, وهو باختصـــار, نتعـــرض لـــه
على نفســـه الشـــيعي به يســـتدلَّ أن برهـــان يصلـــح
الطويـــل, وهذا العمر هـــذا اإلمـــام ضـــرورة بقاء
ونجيب ســـؤالين نطرحهمـــا على البرهـــان يتوقـــف

عليهما.
الديـــن  الســـؤال األّول: مـــا هـــو الهـــدف مـــن

اإلسالمي؟
عليها يتوّقف التي هي األمور ما الثاني: السؤال

اإلسالمي؟ الدين من الهدف تحقيق
اإلسالمي: الدين من الهدف

الهدف إن اإلســـالمي؟ الديـــن من مـــا الهدف
الدين ألن كلها؛ األرض على تطبيقه الدين هو مـــن
الحافظ الدين قانون العدالة, وهو هو اإلســـالمي
الَّذي cُهَو كلهـــا, األرض علـــى وتطبيقها للعدالـــة
َعَلى لُِيْظِهـــَرُه اْلَحـــقِّ َوديِن ِباْلُهـــدى َأْرَســـَل َرُســـوَلُه
لكان وإّال ,(١٤) dاْلُمْشـــِرُكوَن َكـــِرَه َوَلـــْو ــِه الدِّيـــِن ُكلـِّ
الحكيم مـــن ال يصدر واللغو لغـــوًا, تشـــريع الدين
القرآنية أّكدته اآليـــات مـــا وهذا تبـــارك وتعالـــى,
اْســـُتْضِعُفوا الَّذيَن َعَلى َنُمـــنَّ َأْن cَوُنريُد األخـــرى:
,(١٥) dاْلواِرثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِفي
َوَعِمُلوا ِمْنُكْم الَّذيَن آَمُنـــوا اهللاَُّ cَوَعَد تعالى: وقـــال
اْســـَتْخَلَف َكَما اْألَْرِض َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهْم ِفي اِلحاِت الصَّ
اْرَتضى الَِّذي ديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبلِِهْم ِمْن الَّذيَن
ال َيْعُبُدوَنني َأْمنـــًا َبْعِد َخْوِفِهْم ِمـــْن َلُهـــْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم

.(١٦) dَشْيئًا ُيْشِرُكوَن بي

العدد في إجابتـــه فســـتكون الثاني أما الســـؤال
ان شاء اهللا تعالى. الالحق

الهوامش
و٦. ٥ التكاثر: (١)

. ٧ التكاثر: (٢)
.٣٢ الفرقان: (٣)

٥؛ عنـــه: ح /٧ ٢٥٢/ بـــاب الدرجـــات: (٤) بصائـــر
.٢٧٠ :١٨ األنوار بحار
.٥٢ الشورى: (٥)

.١١٤ طه: (٦)
.١٦ - ١٨ القيامة: (٧)
.١٧ - ١٩ القيامة: (٨)

.٥٢ الشورى: (٩)
األنوار بحار ١٨٣؛ :١ طالب أبي آل مناقب راجع: (١٠)
:١١ العمال كنز ٢٥٨٢؛ ح /١٤٨٨ :٤ االستيعاب ٤٠٢؛ :١٦

.٣١٩١٧ ح /٤٠٩
.٩ الصف: ٣٣؛ التوبة: (١١)

:٢ ٢٦١؛ اإلرشـــاد الواعظيـــن: روضـــة (١٢) راجـــع:
٩٩؛ :١ أحمد ٤٢٥/ ح٤١٠؛ مســـند الطوســـي ٢٤٠؛ غيبة
٣٠٩؛ ســـنن :٢ ٩٢٩؛ ســـنن أبي داود :٢ ماجة ابن ســـنن

.٣٤٣ :٥٣ الترمذي
و٦٦. ٦٥ الكهف: (١٣)

.٩ الصف: ٣٣؛ التوبة: (١٤)
.٥ القصص: (١٥)

.٥٥ النور: (١٦)

الطويل,  العمر اإلمامQ هذا يعيش لكي ضرورية الغيبة

التكامل اليقيني تحقيق من أجل وذلك
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الغيبة  غـــرو أن طي مرحلة ال    
ما الكبرى مع الغيبة عصر إلى الصغرى والدخول
بوفاة الخاصة النيابـــة انقطاع مـــن صاحب ذلك
من  المهـــديQ يحمل لإلمـــام الســـفير الرابـــع
ما الســـفارة أمد انقضاء على الواضحة الدالئـــل
كل األبواب بوجه ويوصد الســـبيل يقطع ينبغي أن
الضالة الدعاوى تمرير ذلك فـــإن لها، ومع مّدٍع
تكرر في قـــد الســـفارة> أو تحـــت عنوان <النيابة
الكبرى، الغيبة فترة طول على عديدة مناســـبات
األدلة تقديم صار من الواجب المنطلق هذا ومن

الخاصة: النيابة انقطاع على والبراهين
األدلة: هذه وأهم

الدليل األّول:
الواضحة األمور مـــن النيابة بات إن انقطـــاع
أهل وأتبـــاع شـــيعة وعامة اإلماميـــة عنـــد علمـــاء
وضروريـــة بديهيـــة أصبحـــت بـــل   ،Kالبيـــت
الُســـّنة، فـــإّن ِفَرق أهل لدى حّتى عندهـــم، بـــل

أهل مدرسة إلى أتباع في نظرتهم _ أهل الُســـّنة
من أن وعوامًا علماَء لديهم واضحًا بات _ البيـــت
البيتK هو  أهـــل مذهب وضروريات معتقـــدات
انقطاع بمعنى والسفارة، الخاصة النيابة انقطاع
بدأوا ذلك على بنـــاًء َثمَّ االتصـــال باإلمام، ومن
واالعتراضات واإلشكاالت الشـــبهات من بسلسلة
اإلشـــكاالت وهذه _ عقيـــدة اإلمامـــة علـــى أصل
محلها في تفصيًال عنها أجيب قد واالعتراضـــات

._ اهللا شاء إن منها لجملة الحقًا وسنتعرض
الوضوح مـــن مرتبة عندهم بلـــغ فـــإّن األمـــر
على العامة نفـــس أن بحيث والضرورة والبداهـــة
أهل ألتباع نســـبوا ومشـــاربهم مذاهبهم اختالف
وأنهـــا لديهم  النيابة البيـــتK مســـألة انقطـــاع
الوضوح  لإلمامQ فـــي الغيبـــة عقيـــدة كمســـألة
ضرورية اإلمام غيبة عقيدة أن والبداهة، فكمـــا
فإّن وبالتالي الخاصـــة، كذلك انقطـــاع النيابـــة
النيابة بانقطـــاع الكبـــرى الغيبة تفســـير عقيـــدة

انقطاع أدّلة
والسفارة الخاصة النيابة

       سماحة الشيخ محمد السند 
                قم المقدسة

المقدمة
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بعضهما إلى مقرونـــان أمران الخاصة والســـفارة
عند االعتقـــاد جعلـــوا هـــذا البعـــض، ومـــن َثـــمَّ
بديهيـــًا ضروريًا اإلماميـــة أمـــرًا مفروغًا عنـــه بل

على أساسه. عليهم ويشكلون وراحوا يعترضون
اإلمام أن ذلـــك إشـــكاالتهم حول أبرز بـــل إن
خاصون  نواٌب غائبًا وليس له كان المهـــديQ إذا
المســـلمين أي عن منقطع بالتالي فهو وال ســـفراء
يأتم ومـــن وشـــيعته أتباعه وبيـــن ال اتصـــال بينـــه
العامة كتب أغلـــب مذكور في اإلشـــكال به، وهذا
أصـــل اإلمامة, يشـــكلون به على حيث الكالميـــة
وكيف بقاعدته لـــه اتصال وال إمامـــًا فكيـــف يكون
مـــن كتب كالمي كتـــاب فـــأّي األّمة؟ يدبـــر أمـــور

فيها اإلمامـــة ويناقش يبحث عـــن عندما العامـــة
اإلمامة  في وعقيدتهم Kأهل البيت أتباع مدرسة
المبتني اإلشـــكال هذا هو يطرحه نقاش أّول فـــإّن
فيفهم اإلمامية السفارة والنيابة عند انقطاع على
اإلمامية عند انقطاع الســـفارة أنَّ ذلك خالل من
وكعقيدة اإلمامـــة أصل كعقيـــدة عقيـــدة وضرورة
يكن لم لـــو إشـــكالهم يوردوا لـــم وإّال الرجعـــة و...
وضروريات وبديهيات أّوليات من السفارة انقطاع

.Kالبيت أهل أتباع مذهب
الثاني: الدليل

النائـــب بتوســـط المـــروي التوقيـــع المبـــارك
الشيخ  ذكر محّمد السمريG حيث بن الرابع علي

أهل مذهب وضروريـــات معتقدات أن مـــن
النيابـــة الخاصـــة  البيـــتK هـــو انقطـــاع
االتصالباإلمام انقطاع بمعنى والسفارة،
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كتاب في الطوسي
(ص فـــي الغيبـــة 
ذكـــره ٣٦٥) عنـــد
علي أبـــي الحســـن
السمري محّمد بن
الرقم (تحت فقال
وأخبرنـــا  (٣٦٥
أبـــي جماعـــة عـــن

قال: بابويه بن الحســـين بن علي بن محّمد جعفر
المكتب, بن أحمـــد الحســـن محّمد حّدثنـــي أبو
توفي التي الســـنة بمدينة الســـالم في قال: كنت
 Hالسمري محّمد بن علي الحسن أبو الشيخ فيها
إلـــى الناس فأخرج وفاته بأيـــام فحضرتـــه قبـــل
علي الرحمن الرحيم يا <بسم اهللا نسخته: توقيعًا
فيك إخوانك اهللا أجر أعظم الســـمري محّمد بن
فاجمع أمرك أيام ســـتة وبين بينك ما ميت فإّنك
فقد وفاتك بعد مقامك فيقوم أحد إلى وال تـــوص
اهللا إذن إّال بعد ظهـــور فال الغيبة التامـــة وقعـــت
القلوب وقسوة األمد طول بعد وذلك ذكره، تعالى
يدعي من شـــيعتي وســـيأتي جورًا األرض وامتالء
خروج قبل ادعى المشـــاهدة أال فمن المشـــاهدة
حول وال مفتـــر كـــذاب فهو الســـفياني والصيحـــة
فنســـخنا قال: العلي العظيم>. بـــاهللا إّال وال قـــوة

اليوم كان فلما عنـــده، وخرجنا من هـــذا التوقيع
له: فقيل يجود بنفسه, إليه وهو عدنا الســـادس
بالغه هو هللا أمـــر فقال: مـــن بعدك؟ مـــن وصيك
عنه اهللا رضي منه ســـمع كالم آخر فهذا وقضى.

وأرضاه(١).
أمره يجمع أن الرابع للنائب خطاب أنه حيـــث
أيام  الستة بعد ميت أهل البيتK أنه ويبلغ أتباع
موت اإلمام يحـــدد بأن إعجاز في نفســـه _ وهذا
إلى يوصي ال _ وأن الصحيـــح الســـمري بالتاريخ
التامة الغيبة أو الكبرى الغيبـــة وأن بعده أحد من

كّذاب. هو مفتر المشاهدة وأن مدعي وقعت قد
في وقوعها بقرينـــة بالمشـــاهدة والمقصـــود
الوصية بعدم له واألمر الرابع النائب وفاة ســـياق
بأنه على الناس المشـــاهد إلفهام إبراز هو ألحد
الوساطة  مقام له باإلمامQ وأن وارتباط اتصال

معه.

الرابع النائب وفاة سياق في وقوعها بقرينة بالمشاهدة والمقصود
إلفهام الناس ــاهد المش إبراز هو الوصية ألحد بعدم ــه ل واألمر
معه.  ــاطة الوس له مقام باإلمامQ وأن اتصال وارتباط على بأنه
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عنها المشـــاهدة المنهي تكون أن وال يشـــترط
النيابـــة، وكذلك أو بالســـفارة مزعومـــة ومعنونة
دعوى إبراز دون مـــن المشـــاهدة أصل من ال مانع
منصـــب ومقام, دعـــوى أي االتصـــال واالرتبـــاط
اإلمام برؤية (التشـــرف عنـــوان تحت كما ســـيأتي

يعني الحجية). ال Qالمهدي
اإلمـــامQ ينفي دعوى  أن التوقيـــع فمضمـــون
بعـــد والوســـاطة  واالرتبـــاط والنيابـــة الســـفارة 
بابـــه  والمقـــام الســـمريG فـــإّن هـــذا المنصـــب
له,  البيعة مســـدود حّتى ظهور اإلمامQ وإتمـــام
الشـــريف  المهديQ في التوقيع اإلمـــام كان وإن
بحســـب ولكن الصيحة, لوقت وغايًة حّدًا قد ذكر
شؤون تبّين التي والمتواترة الروايات المســـتفيضة
يمتد الخاصة انقطاع النيابـــة بأّن ذكرت الظهـــور
من  وأّول والمقام الركن اإلمامQ بيـــن بيعة حّتى
أخرى صيحة هناك جبرائيلQ، فـــإّن هو يبايـــع
عبد البيعة، فعن أبي يـــوم الظهور بعد لجبرائيـــل
القائمQ فيؤتى  باســـم قال: <ينادى اهللاQ أنـــه
باســـمك نودي قد فيقال له: المقـــام، وهـــو خلف
وقال لي فيبايع>. (قال) بيده ثّم يؤخذ فما تنتظر؟
أن القائمQ يبايع  نسمع قد كّنا الحمد هللا زرارة:
استكراهه، فعلمنا وجه نعلم نكن مســـتكرها فلم

يبايعه  جبرائيل بعد إثم فيه(٢). ثّم ال اســـتكراه أنه
أنصاره. عشر من وثالثة الثالثمائة

الخاصة النيابة أن الروايات من المستفاد فإّن
المهـــديQ ال يشـــغلها أحـــد وال  عـــن والســـفارة
لإلمـــامQ عند  البيعة تنعقـــد حّتى تعطى ألحـــد
الصيحة, مجرد ذلك ومنتهـــى وليس أمد الكعبـــة
تقع التي حينئـــٍذ بها ولكـــن المـــراد أو للصيحـــة،
الروايات، بين التوفيق ألجل وهـــذا الظهور, بعد
الحسني أو الخراساني في الواردة الروايات وحّتى
الزكية أو النفس صالـــح بن أو شـــعيب أو اليمانـــي
أو نيابة رســـمي أو أّي تمثيل ال تعطيهم أو... فإّنهـــا
صفة أّي تنفي بل عنهم ذلك وتنفي أخرى صفة أّي
عشر والثالثة الثالثمائة عن رســـمي حّتى وتمثيل
لإلمامQ ويتشـــكل الجهاز  البيعة وتتم تعقد حّتى
فمن معلن بشكل ,Qلإلمام والحكومي الرسمي

البيعة. بعد أي تبدأ األدوار َثمَّ
الظهور: لعصر صارمة عالمة ضابطة

أكبر الـــواردة جعلـــت الصيحة فـــإن الروايات
أصحاب الظهـــور ولنجـــوم لســـنة عالمـــة حتميـــة
الســـفياني يمكن مجيء فال الظهور، رايات ســـنة
أن يمكن كان وإن المحتوم من الصيحة ألّنها بدون
يجيء أن يمكن كما ال بدون السفياني الصيحة تقع
مجيء يمكـــن كان الســـفياني وإن اليمانـــي بـــدون
فأشـــّد والخراســـاني، اليماني الســـفياني بـــدون
الســـفياني، ثّم الصيحة، هـــي حتميًة العالمـــات
األسماء هذه دجل أدعياء كاشفة عن العالمة وهذه

وقوعها. عدم مع
ُمســـّلمًا بات فإّنه المبارك للتوقيع أما الســـند
أحمد بن الحســـن األخير والراوي اإلمامية، لدى
ذكر وقد الصدوق، مشـــايخ من قمي فهو المكتب

ــت جعل ــواردة ال ــات الرواي ــإن  ف
ــنة لس حتمية ــة عالم ــر أكب ــة الصيح
ــنة رايات س أصحاب ــوم ولنج ــور الظه
ــفياني ــن مجيء الس يمك فال ــور، الظه
ــوم المحت ــن م ــا ألّنه ــة ــدون الصيح ب
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النظر بغض الكبار قم فقهاء من أنه ترجمته فـــي
أن الصدوق الذي مع عن ترحم الصدوق عليـــه(٣)
يتخّطى ديدن ال زعمـــاء الطائفـــة هـــو من أكابـــر
رواية علـــى عـــدم االعتماد علمـــاء اإلمامية مـــن
إّال بواســـطة الوكالء األربعة النـــواب عن التوقيع
الغيبة في الطوسي الشيخ ذكرهم الذين واألبواب
التشّدد وهذا األربعة، للنواب ووكالء أبواب أنهم
نظرًا الناحية توقيعـــات فـــي اإلمامية من علمـــاء
بخالف األمنية الوضعيـــة وحساســـية لخطورتها

آبائه. Kاألئّمة في الحال
الثالث: الدليل

الكبرى الغيبة أي الظهور, عدم معنى أصل إن
عن الرســـمي وعدم التمثيل البروز عدم يتضمـــن

البيعة فإّن  قبل أما البيعـــة, عقد اإلمامQ حّتى
الظهور أن الغيبة ينفي ذلك, ومعنى نفس عنوان
بالنيابة رســـمي بشـــكل ويبرز يظهر جهاز اإلمام
الدليل فإذن ذلـــك, ونحو أو الســـفارة أو الوكالة
الســـفارة أو الخاصة النيابة ُمدعي أن هو الثالـــث
دولته ظهـــور فإّن الظهور عنـــوان ينافي ضـــرورة

عقد البيعة. بعد إّال الرسمي ليس وجهازها
الرابع: الدليل

لنا ترســـم التي إن أدّلـــة الظهـــور والروايـــات
وبيانها مفادها كلها الظهور وأيام الظهور ســـنين
تنويب وال وال رسمي تمثيل صفة رســـمية وال أنه ال
الالمعة  األســـماء من مـــن اإلمـــامQ ألّي توكيل
فليس الظهور فـــي التيارات وتقـــود التي ســـتظهر

صغرى  غيبة ــديQ غيبتين لإلمام المه أن التواتر ــذا ه حاصل
وغيبة كبرى,وأنالتفريقأوالفارقبينهماأنالغيبةالصغرى يكون
خالل  من Qلإلمام ــمي رس تمثيل لوجود تامًا ليس فيها الخفاء
السفراءوالنوابالخاصينوأنالغيبةالكبرىيكونالخفاءفيهاتامًا
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فضًال الظهور لشخصيات رســـمي أّي تمثيل هناك
البيعة. تعقد حّتى غيرها عن

الخامس: الدليل
صغرى  غيبتين لهQ أحدهما وقوع إن مقتضى
وأن الكبرى الغيبتين فرق بيـــن أن كبرى واألخرى
الفرق يتـــم وال عنه أشـــّد في الخفـــاء واالنقطـــاع

والسفراء. النواب بانقطاع إّال الخفاء وأشّدية
فـــي الغيبـــة النعمانـــي ويشـــير لهـــذا الدليـــل
أيضًا  والكلينـــيG ويذكرها والطوســـي والصدوق
حيـــث علمـــاء اإلماميـــة جميـــع محّدثـــي ورؤســـاء
 Nالنبي زمن من مروية متواترة روايات يذكرون
إلى  متصلة بأسانيد أمير المؤمنينQ وكلها وعن
الزهراء  المؤمنينQ وإلى أمير وإلى Nالرسول
الباقر ثّم الحسين ثّم زين العابدين ثّم الحسن ثّم
طرق أن بمعنى وهكـــذا الكاظم... ثـــّم الصادق ثّم
موســـى فيها أن يقع دون مثًال الصادق إلى الـــرواة
فيها  يقـــع أن دون الســـجاد بـــن جعفـــرQ أو إلـــى
نفس  عن وحّتـــى والصادقL وهكـــذا... الباقـــر
يعني  الصغرى الغيبة اإلمام المهديQ في زمـــن
بل متعددة بطرق معصومًا عشـــر أربعة عن مروية

شّك. بال تواتر فهو الطرق عشرات
 Qالمهدي لإلمـــام أن التواتـــر حاصـــل هـــذا
أو وأن التفريق كبرى, وغيبة غيبة صغرى غيبتين
فيها الخفاء يكون الصغرى الغيبة أن بينهما الفارق
خالل  من Qلإلمام رسمي تمثيل لوجود تامًا ليس
الغيبـــة الكبرى وأن الخاصين والنـــواب الســـفراء
تامًا وقد االنقطـــاع أي تامـــًا, فيها يكـــون الخفاء
<فقد قال: حيث الشريف التوقيع في لذلك أشـــير
الصغرى الغيبة انتهاء أن كما التامة> الغيبة وقعت
في حين الخاصة والنيابة الســـفارة بانقطاع يكون

 Qلإلمام بالبيعـــة يكـــون الكبرى انتهـــاء الغيبـــة
إدارته. جهاز وبروز دولته وإقامة وظهوره

السادس: الدليل
حّتى أنهم النيابة انقطاع على الفقهـــاء إجماع
والنيابة. السفارة مدعي وضالل كفر على أجمعوا
أشـــرنا إلى وقد ومتكاثرة متوافرة إذًا األدّلـــة
الجـــزء األّول فـــي وأنواعها ألوانهـــا العديـــد مـــن
عالئم (فقه وكتـــاب الســـفارة) (دعوى مـــن كتاب
ال أدّلة أخرى وهناك أخـــرى, كتب وفي الظهـــور)
فيمكن المقام, لضيق هنا كلها نستوعبها أن نريد
ككتب ذلـــك في المصـــادر مـــن مراجعـــة الكثيـــر
النعماني أو للطوســـي كالغيبة والروايات الحديـــث
اهللا عبد بن ســـعد وكتب للنوبختي الفـــرق وكتـــاب
الروايات من كثير دالالت األشعري وغيرها, فإّن
والســـفارة الخاصة النيابة انقطاع على المتواتـــرة
النيابة انقطاع ذكرنا بان بل كما الكبرى الغيبة في
وإنما فقهيـــة ضـــرورة فقط ليـــس عنـــد اإلماميـــة
وخطورة مقام ألهميـــة ضرورة عقائديـــة, وذلك
ينطوي على حيث والسفارة الخاصة حجية النيابة
هكذا فادعـــاء وللوالية, منبع ومصـــدر للتشـــريع
المعصوم. االعتقاد باإلمام بأصل مرتبط منصب

الهوامش
.٣٩٥ الطوسي: للشيخ الغيبة كتاب (١)

.٤٣ ح /٢٩٤ :٥٢ األنوار بحار (٢)
والوثاقـــة، راجع: الصحـــة أمارات (٣) وذلـــك مـــن
رقم /٢٧٢ :٥ الخوئـــي للســـيد معجـــم رجـــال الحديـــث

.٢٧٢٦
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متكامل  فكــــر حولــــه        يــــدور
(الفارقليــــط, انتظــــار فــــي المســــيحية, هــــو
(البركليت) وهــــذا الباركليت), البركليــــت,
الناس جميــــع بتطويع ســــيقوم فــــي الحقيقة,
ويقــــوم المجرميــــن, وسيحاســــب  للديــــن, 

بالقسطاس.
الكتــــب فــــي (البركليــــت) ُترجــــم  طبعــــًا 
ولكن والمســــلي) (المعــــزي, المســــيحية, بـــــ
النبي هو به المقصود بأن تمســــكوا المسلمون

ذلك. المسيحيون وينفي ,Nمحّمد
ما نعرف أن _ نريد تـــام بتجرد _ هنا ونحـــن

هذا اللفظ؟ قصة
عــــن لفظيــــن عبــــارة فهــــو إمــــا أن يكــــون
أحدهما: الباركليـــت) (البركليت, متقاربيــــن:
معنيين,  يحمــــل واحد (أحمـــد). أو إنــــه لفــــظ

به. المسلمون تمسك ولهذا
ينفي أن (أراد بــــاب: مــــن ومــــن الطريــــف

 Nمحّمد للنبي شاتمًا مستشرقًا إن فأثبت):
أن معلم اعتبر إذ طريــــف, باعتراف اعترف
متشــــابهين  لفظين النبي محّمدN خلط بين
كلمتي: بهما ويعنــــي أحدهمــــا بــــدون امتداد,
والتــــي  و(بريكليتــــوس)،(١)  (باركليتــــوس)
تعني: والثانية (أحمــــد) تعنــــي: بــــدون امتداد
إلى أثبت التشابه الصوتي, فهو قد (المعزي)
إحداهما كلمتين, بين بالتطابق شبيهة درجة
أو (المحمود) وهذا أو (محّمد) تعني: (أحمد)
فراغ. من يكن لم المسلمين اســــتدالل أن يعني
أحد كــــون على متفق لفــــظ إلى وإنمــــا يســــتند
أنه يبقى (محّمــــد). هــــو صيغتيــــه الصوتيتين
به ما يقول أم المســــيحيون؟ به يقول ما هل هو
قاطع إلــــى دليل نفي يحتاج المســــلمون؟ وهذا
ألن (محّمدًا). الــــذي يعني: اللفظ ليس بكونه

حّتى ينتفي. نفي دليل إلى المحتمل يحتاج
توفر هو القائــــل، في الشــــّك والســــبب في

المصلح
المسيحية الديانة في

           الشيخ نزيه محي الدين
النجف االشرف العلمية ـ الحوزة أستاذ في  

نص أهم
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وأمــــا اللفــــظ, القصــــد والمنفعــــة فــــي تغييــــر
محّمدN خلط بين  النبــــي معّلم أن ادعاؤهــــم

الكالم. أّول فهذا لفظين,
(بركليت) كلمة المستشــــرق هذا فهل سمع
من معلمه  محّمدN أو النبي من (باركليت) أو

ما قال؟ حّتى يقول
تأكيد بــــكل _ المشــــكلة أن الدالئــــل تشــــير
اهللا,  من محّمدًاN مرســــل النبــــي أن _ إلــــى
الســــابقين. ولم بكتب معرفــــة أّي وليــــس لديــــه
اللفظ المعقــــدة الكتب هــــذه يتفــــرد أو يــــدرس
هذا افتراض فإن ولهذا الترجمات. تعدد نتيجة
الذي الخيال إّال ضرب مــــن هو المستشــــرق ما

لنفيه.(٢) يسعى أنه رغم المطلوب, يثبت
على النــــص فما عالقــــة ولــــو ســــأل أحــــد:
اإلمام علــــى اســــم النبي محّمــــدN, بالنص

المهدي؟
على أن  النص ما يدل أقول: إن فــــي _ وهنـــا
,Nمحّمد هو النبــــي _ ليس هنــــا محّمــــدًا _
المهديQ, لمــــا يحصل وإنمــــا ابنــــه محّمــــد
هو: أن للنص, األشمل فالتفســــير على يديه,
(البركليت), هــــو: كان النبي محّمدN, إذا
ال يتم  ذلك الموعود،(٣) فــــإن (المســــّيا) وهو:
اإلمام عبــــر ابنه بشــــريعته, إّال في التطبيق,
,Nمحّمد شــــريعة ينشر المهديQ, الذي
من ضرورة الفهم ناتج العالــــم, وهذا على كل

والواقع. النص بين التطبيق, في االختالف
أن نفهــــم أن يمكــــن التفســــير, وبهــــذا 
والذي ســــيظهر (مســــّيا) هو الذي (البركليت)
الباطل, ويقمع عامة, برســــالة آخر الزمان,
أن يصح _ اســــتثناء بال _ الحق ويبّيــــن جميــــع
الذي ,Qالمهــــدي محّمد اإلمــــام يكــــون هــــو
محّمد رســــول لشــــريعة الحقيقي هــــو المطبــــق
صح إذا النص اهللاN. وهذا بســــبب ملحقــــات

نفسه. النص
أو (البركليــــت) صفــــات فــــي فلنبحــــث 
اإلصحــــاح يوحنــــا  إنجيــــل فــــي (الباركليــــت) 
نورد عشــــر, ونحن والسادس الخامس عشــــر
من المزيد أجــــل مــــن _ هنا النــــص كامــــًال _

الفائدة:(٤)
سأرسله الذي (بركليت) المعزي جاء (ومتى
من  روح الحــــق،(٥) الذي مــــن األب أنــــا إليكــــم
وتشهدون لي(٦)/ يشــــهد ينبثق, فهو األب عند
قد من االبتــــداء(٧)/ معــــي ألنكم أنتــــم أيضــــًا؛
ســــيخرجونكم تعثروا/ ال لكــــي كلمتكــــم بهذا؛
كل يظن فيهــــا ســــاعة تأتي مــــن المجامع, بل
هللا/ وســــيفعلون خدمة يقــــّدم أنه مــــن يقتلكم
وال عرفوني/ األب يعرفوا ألنهم لــــم بكم؛ هذا
جاءت الساعة إذا حّتى بهذا؛ قد كلمتكم لكني
من لكم أقــــل قلته لكم, ولم أنــــا تذكــــرون أني
فأنا اآلن, وأمــــا معكــــم/ كنت البدايــــة؛ ألنــــي

آخر الزمان, برسالة سيظهر (مسّيا) والذي الذي هو أن (البركليت) أن نفهم يمكن

محّمد هو يكون أن يصح _ بال استثناء الحق _ جميع ويبّين الباطل, عامة, ويقمع

.Nاهللا رسول محّمد لشريعة الحقيقي المطبق هو الذي ,Qاإلمام المهدي
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منكم أحد وليــــس أرســــلني, مــــاض إلى الذي
هذا لكم قلت تمضي/ لكن؛ ألني أين يســــألني
لكم الحق: أقول قلوبكم/ لكني مأل الحزن قد
ال انطلق لــــم إن ألنه لكــــم أن أنطلق؛ إنــــه خير
ذهبت إن ولكــــن يأتيكــــم المعــــزي (بركليــــت)
العالم يبكت ذاك, جاء ومتى أرسله إليكم(٨)/
على أما دينونة/ وعلى بر وعلى على خطيــــة,
بر؛ على وأما بــــي/ يؤمنون ال فألنهم خطيــــة؛

أيضًا/ تروننــــي وال إلى أبــــي, فألني ذاهــــب
قد العالم هذا رئيس فــــألن دينونة؛ على وأما
لكم, كثيــــرة أيضًا؛ ألقول أمورًا لي إن ديــــن/
أما متى و اآلن/ تحتملوا أن ال تستطيعون ولكن
جميع إلى يرشدكم فهو الحق, روح ذاك جاء
ما يسمع كل بل نفسه, من يتكلم ألنه ال الحق؛

آتية).(٩)  بأمور ويخبركم به, يتكلم
التراكيب وفي الســــياق في خلل رغم وجود
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الجمل األخيرة ترابط المعاني فإن اللغوية وفي
وتفســــيرها فيهــــا مــــن النــــص يجــــب التفكيــــر
جميع عن اإلفصــــاح عن تتحّدث جيدًا, فهــــي
محــــو أّي مجــــال للمغالطة. يعني الحــــق. وهذا
بموجب يتكّلم _ النص في المذكــــور أي فهو _
األنبياء, عموم تكليــــف بخالف اللدني. العلم
بالمغيبــــات ويتكلّــــم والمصلحيــــن. واألئّمــــة, 
بموجبها, الحكم يقتضي وهذا لألشــــخاص,
ينطبق ال اللدنــــي. وهذا العلم وهــــو الحكم وفق
وألن النصــــوص؛ المهــــديQ, وفــــق إّال علــــى
أهل من تقدم من كل لواقع مخالف النص هذا

البالغ.
طالب في أبــــو نصر اهللا الدكتــــور لقــــد نقل
لفائف ذكر في وبحســــب ما الذكر, آنف كتابه
قمران. بمخطوطات سميت التي الميت, البحر

يقول:(١٠) ,١٥ رقم: المخطوطة من نصًا
:١٥

 The dead sea scriptures 
page .

The prophet that is to 
arise at the end of days.

التالي: بالشكل النص, هذا ترجمة وتصح
في نهاية سيظهر الذي القديس) (النبي (أو

العالم).
األديــــان التــــي اتفقــــت إن نهايــــة العالــــم,
لظهــــور كزمــــن تحديدهــــا, علــــى  الثالثــــة, 
النصوص كل يجعل العالمي, المنقذ المصلــــح
إّال األنبياء, من أحد على تنطبق ال المتقدمــــة
بدون بالصفة, محدد نبي على النص ثبت إذا

هذا. عكس النصوص ولكن العالم, نهاية

تقريبًا كاملــــة بصــــورة فلنقــــرأ المقطوعــــة
الخامس عشــــر اإلصحاح يوحنــــا ـ فــــي انجيــــل
أو صفات البركليت ما عشر. لنعرف والسادس

الباركليت:
الذي (بركليت) المعــــزي ٢٦:١٥ ومتى جاء
الحق(١١) الذي  روح اآلب من إليكم أنا سأرســــله

لي.(١٢) يشهد فهو ينبثق اآلب من عند
من  معي ألنكم أيضًا أنتم ٢٧:١٥ وتشــــهدون

االبتداء(١٣)
تعثروا ال لكي بهذا كلمتكم قد ١:١٦

تأتي  بل المجامــــع من ٢:١٦ ســــيخرجونكم
خدمة يقدم انه يقتلكم من كل يظن فيها ساعة

هللا.
يعرفوا  لم ألنهم هذا بكــــم ٣:١٦ وســــيفعلون

عرفوني وال اآلب
إذا جاءت  حتى بهذا كلمتكم ٤:١٦ لكني قد
لكم أقل ولم لكم أنا قلته أني تذكرون الســــاعة

معكم. كنت ألني البداية من
أرسلني  الذي إلى ماض فأنا اآلن وأما ٥:١٦

تمضي. أين يسألني منكم أحد وليس
مأل  قد هــــذا، لكم قلــــت ٦:١٦ لكــــن ألنــــي

قلوبكم الحزن
لكم  خير انــــه الحق لكــــم ٧:١٦ لكنــــي أقول
المعزي يأتيكم انطلــــق ال لم إن ألنه أن انطلــــق

إليكم.(١٤) أرسله ذهبت إن ولكن (بركليت)
على  العالــــم يبكــــت ذاك ٨:١٦ ومتــــى جــــاء

دينونة. بر وعلى وعلى خطية
بي. يؤمنون ال فألنهم على خطية أما ٩:١٦

وال  أبي إلى ذاهب برفالني على وأما ١٠:١٦
ترونني أيضًا.
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هذا  فــــالن رئيس دينونة ١١:١٦ وأمــــا علــــى
دين. قد العالم

لكم  ألقول أيضًا كثيرة أمــــورًا ١٢:١٦ إن لي
تحتملوا اآلن. أن تستطيعون ال ولكن

فهو  جــــاء ذاك روح الحق متى ١٣:١٦ وأمــــا
من يتكلم ال ألنــــه الحق جميــــع يرشــــدكم إلــــى
بأمور ويخبركم به يتكلم يسمع ما كل بل نفسه

آتية.(١٥)
في التمييز طريقــــة من قلناه وهذا هــــو ما
صاحب محمد النبــــي البشــــارة بأحمــــد، بين
صاحب محمد اإلمام وبين الشــــاملة الشريعة
البشرية وإنقاذ البشــــر على التطبيق الشــــامل

والظلم. الجور من

الهوامش
الفرق هو صوتية, ناحية مـــن بينهما (١) الفرق
الفرق هو اللغة اإلنجليزية والكسرة. وفي الفتحة بين
اللغة في نفســـه, األمر ولعلَّه ،(A) وبين (E) بيـــن
موارد التصحيف, أبسط من وهذا األصل. الالتينية
أكثر فما النقـــل، في الكتابية التـــي تواجه األخطـــاء
وهو الحديث؟ كتب في (حسين) بـ (حسن) تصحيف
الفتحة بمســـتوى ليس االختالف ألن تصحيفًا أصعب
في علـــى هذا, بناًء الجـــزم - والكســـرة. وال يمكـــن
المســـتخدم. ُتعجب ال التي الجهة الكلمة إلى تحويـــل
مسلكًا ليس وهو مبرر، غير انتقائي اســـتخدام فهذا
متقاطعة، كلمات أمـــام لعبة ليس فالمتدين دينيًا،

اهللا. أمام عليه حجة هو ديني, نص أمام هو وإنما
كتابه:  (tisdall) في المستشرق ذكر (٢)

(the original sources of 
quran): ١٩٠:

Muhammed was misled 

by some ignorant but zealous 
proselyte or other disciple who 
confounded the word used in 
these verses (goun xiv ١٦ ٢٦ xvi 
٧) with anothe rgreek word 
which might witht without 
avery great stretch of the 
imagimation be inter preted 
by the Arabic word ahmad the 
greatly praised.
(محّمدًا) (إن إلـــى النـــص هذا ويمكـــن ترجمـــة
:١٥ نص يوحنا: قرأ حيث جاهل معلم من قبل ُضلـــل
أنها  متخيًال امتداد, بدون يونانية بكلمة ٧ و١٦: ٢٦
(المحمود جّدًا الممدوح وهي العربية, (أحمد) تعني

من حمد). أفعل التفضيل -
التي (بريكليتيوس) - طبعًا - والمقصود بذلـــك

بـ (المعزي). ترجموها
اللفظين, لم يحدد أنه هذا النّص على ويالحظ
يدل امتداد فيه إلى أن أحدهما - فقط - أشار وإنما
ذلك. ال يـــدل على اآلخر بينما علـــى كلمة: (أحمـــد)
!Nللنبـــي محّمد المفترض المعلـــم والنـــص يتهـــم
اعتقـــادًا منه - مدعاه تناســـب - بأنـــه اختـــار لفظة
مؤلف  هو المزعـــوم محّمـــدًاN أو معلمه النبي بـــأن
وبيئة القـــرآن من كل بطبيعـــة منه القـــرآن، جهـــًال
االحتمال  وجود أن علـــى النبـــي محّمدN الثقافية،
اختاروا بأنهـــم يقـــول ال فلمـــاذا يبطـــل اســـتدالله،
المصيبة العظيمة هذه من التخلص مـــن أجل غيرها

بها؟ لوجود االحتمال عليهم؛
اليونانية اللغة في (بركليت) أن آنفًا: ذكرنا (٣)
في و(مســـّيا) (حمـــد)، من هـــي (أفعـــل) التفضيـــل
- اللفظ بهذا وتلفـــظ (ِحْمدا) هي: اللغة العبريـــة,
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بالضبط.
يوحنا.  إنجيل ١٣ من :١٦ ،٢٦ /١٥ اآليات: (٤)
وضـــوح بـــكل - الحـــق تختلـــف (٥) إن كلمـــة روح
(البركليت) تفســـير فإن وعليه: القـــدس. - عـــن روح
وحواريه المســـيح لرســـل ظهر الـــذي بـــروح القـــدس
إلنجيل يوجد مشكلة حقيقية تزويرًا للنص. وهو يعتبر

ذلك. إلى تقدمت اإلشارة وقد يوحنا.
هو المســـيح يكون يســـتحيل أن أنه (٦) هذا يعني
التفســـيرات الغريبة, بعـــض في نفســـه, كما فّســـر
ألنه المســـيح؛ هو للرســـل ظهر الذي بأن (البركيلت)
باتحاد نفسه اعتباره يمكن فال له, يرسله. وسيشهد

.- أصًال - معقول وهذا غير والمرسل. الرسول
أحد نفسه هو يكون أن يستحيل أنه يعني: هذا (٧)
الذي هو الحق مع روح ألنهم سيشهدون المسيح؛ رسل
وال القدس المالك, روح هو يكن لم (البركليت) فإذا
أحد الرسل, يكون هو وال نفســـه, المســـيح يكون هو
واضحـــة, أصبحـــت والحوارييـــن, فـــإذن القضيـــة
واألحرى بالمسيحية أخرى, شـــخصية عن فالحديث
إلى بالوصول ولعلَّه عليها. والتعّرف بدراستها تفكر أن
من الجميع المطلوب التحاد الضغائن تزول الحقيقـــة

الديانات. حقيقية في إيمان مشكلة فال
- االجتمـــاع عـــدم علـــى (٨) هـــذا النـــص يـــدل
المســـيح بينما و(البركليت) المســـيح أصـــًال - بيـــن
ومعهم, وقد مجتمعان, وكان معـــه, وروح القـــدس
كل فتكون وشـــاهد الناس آياته. الحواريون, شـــاهده
النص, على مذهبي إســـقاط عن التفســـيرات عبارة

األجزاء. تامة غير صورة, إكمال أجل من
محّمد بين فرقًا يوّضح النص من المقطع هذا (٩)
يقول ألنه اإلمامQ؛ محّمد المهدي وبين ,Nالنبي
وبالتكلم بالعلم العالـــم, فـــي الباطل حجة بانقطـــاع
صفات مـــن وهذا الظاهـــري, العلـــم الّلدنـــي, دون

.Nالنبي محّمد صفات وليس من Qالمهدي

باإلســـالم, والتـــوراة اإلنجيـــل, (١٠) تباشـــير
.٥٠٩ محّمد: ورسوله

عن تختلف الحـــق روح كلمة أن (١١) بـــكل وضـــوح
القدس بروح البركليت تفسير إن فعليه القدس، روح
يعتبـــر تزويرًا المســـيح وحواريـــه الـــذي ظهر لرســـل
وقد يوحنا. النجيل حقيقية مشـــكلة يوجد وهو للنص.

لذلك. تقدم اإلشارة
المسيح. نفس هو أن يكون يستحيل يعني هذا (١٢)
البركيلت بأن الغريبة التفسيرات بعض في كما فســـر
وسيشهد ألنه يرسله. المســـيح هو للرســـل الذي ظهر
والمرسل. الرسول باتحاد اعتباره نفســـه يمكن له فال

أصًال. معقول غير وهذا
نفســـه يكون هو أن يســـتحيل (١٣) هذا يعني: أنه
الحق روح مع سيشـــهدون ألنهم المســـيح. أحد رســـل
القدس روح هـــو يكن لم فـــإذا البركليت، الـــذي هـــو
أحد هو يكون نفســـه وال المســـيح هو يكون وال المالك
وهو واضحة القضية أصبحت والحواريين فإذن الرسل

مسيحيًا. دراستها أخرى يجب شخصية عن التكلم
أصال االجتماع عـــدم على يدل النص (١٤) هـــذا
القدس وروح المسيح بينما والبركليت، بين المســـيح
الحواريون شـــاهده وقد ومعهم معـــه وكان مجتمعـــان
عن عبارة التفسيرات كل فتكون آياته. الناس وشاهد
غير صورة أجل تكميل من على النص مذهبي إسقاط

األجزاء. تامة
 Nبين محمد النبي فرقًا هذا النص يوّضح (١٥)
هـــذا النص اإلمـــامQ، ألن المهـــدي وبيـــن محمـــد
وبالتكلم العالـــم فـــي الباطـــل يقـــول بانقطـــاع حجـــة
صفات من الظاهـــري وهذا العلم دون اللدني بالعلـــم

.Nمحمد النبي صفات من وليس Qالمهدي
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الشؤم:
الظهور عالئم فـــي الواردة الروايات لم تحـــّدد
انســـجامًا الســـفياني حركة لبدايـــة وقتـــًا محـــّددًا
خاصة العالئم، فـــي والســـرية الرمزية مـــع توّخي

الظهور. عصر من القريبة المقارنة
أحداث إلى إرشـــادات الروايات في ورد أجـــل،
بدورها مبهمة كإشـــارات الســـفياني مقارنة لحركة
تحّقـــق حركة قـــرب علـــى لكنهـــا صالحـــة للدليـــل
وحركة حركته أن ورد ما مثل المشـــئومة الســـفياني

واحد. وقت في اليماني
قـــال:  الصـــادقQ أنـــه اإلمـــام فقـــد ورد عـــن

رهان>(١). كفرسي والسفياني <اليماني
الباقـــرQ أنـــه قـــال: <خـــروج  عـــن ومـــا ورد
في واحدة سنة في والخراساني واليماني السفياني

واحد>(٢). يوم في واحد شهر
في يكون خروجه أن بعـــض الروايـــات وورد في
قال: غيبتـــه في النعمانـــي شـــهر رجـــب فقـــد أورد

قال: ســـعيد بن عقدة، بن بن محّمد أحمد أخبرنا
من رمانة إبراهيم بن بن الفضل محّمد بن حّدثنـــي
ومائتين، قال: خمس وستين ســـنة في رجب كتابه
حّدثنا فضال، قـــال: بـــن علي بن حّدثنـــا الحســـن
أعين، بن عن عيسى إسحاق، ميمون أبو بن ثعلبة
المحتوم  من <الســـفياني عن أبي عبد اهللاQ قال:

رجب>(٣). وخروُجه في
يخرج  وال منه بدَّ ال <الســـفياني وعنهQ أيضًا:

إّال في رجب>(٤).
هو إنما الســـفياني زمن تحـــرك وعـــدم تحديد
فيه روعي الـــذي باعتبـــار مقارنتـــه لزمن الظهـــور

الشديدين. والكتمان السرية
بحركـــة الســـفياني وأمـــا ذكـــر اقتـــران حركـــة
أكثر وجود على للتنبيه فلعلَّه الخراســـاني واليماني
للظهور الســـابق الســـفياني وأن واحد من ســـفياني
اليماني حركتـــه بحركـــة تقتـــرن هـــو ذلـــك الـــذي
يد على يقتـــل وهـــو الـــذي غيـــره، والخراســـاني ال

الجغرافية الحركة
للسفياني

             السيد جالل الموسوي
المركز ـ  قم المقدسة     فرع

بداية
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ظهوره  أنصـــاره، بعد يد اإلمـــام المهديQ أو على
وسالمه عليه. اهللا صلوات

ما واحد، سفياني وجود أكثر من على يدلُّ ومما
طالبQ حيث  أبي علي بن أميـــر المؤمنين عن ورد

قال:
السفياني>. وآخرها السفياني أّولها ...>

والسفياني؟ السفياني وما له: فقيل
والســـفياني صاحـــب هجـــر فقـــال: <الســـفياني

الشام>.(٥) صاحب
حركتان له السفياني اآلثار أن بعض من يبدو وقد
فيعتزل الســـمرقندي يد علـــى منهما تفشـــل األولـــى
إلـــى أخواله ويركن والميداني السياســـي المعتـــرك
خائفًا الزمن من لفترة متخفيًا فيبقى يؤونه، الذين

الوقت. ذلك حكومة من
تكون وبداياتها ســـّرية، تبـــدأ وحركتـــه الثانيـــة
فتن عن الـــدرر عقد في ذكر الدمشـــقي مريبـــة كما

معادية لإلســـالم أجنبية جهـــة وجود ال نســـتبعد
التكنولوجيوالتقنيةالعسكرية متقّدمةفيالتطور
األصيل لإلسالم المعادية الحركات هذه أمثال تدعم
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قال: حماد ابن
السفياني يؤتى قال: أشياخه عن مريم أبي وعن
أحدًا. يجد ال فيقوم فاخرج. قم له: فيقال منامه في
له في يقال ثّم ذلك، مثل له فيقال الثانية ثـــّم يؤتى
فينحدر دارك. على باب فاخرج فانظر قم الثالثـــة:
تسعة أو نفر هو بسبعة فإذا باب داره إلى الثالثة في
فيخرج فيهم فيقولون: نحن أصحابك. ومعهم لواء
إليه اليابس فيخرج الوادي قَريات ناس من ويتبعهم
رايته إلى نظر فإذا ويقاتله، ليلقاه دمشـــق صاحب

انهزم>.(٦)
بالســـالح هنا تفســـير الرايـــة وحـــاول البعـــض
إليه نظر مـــن منه ويهرب يتحاشـــاه الفّتـــاك الـــذي
أمير ورد عن هؤالء البعض بما ويستشـــهد وعاينه!!
مدينة  ناحية من يخرج ...> قال: المؤمنينQ حيث
في يخرج اليابس، الـــوادي له يقال واٍد في دمشـــق
في به يعرفون معقود لواء منهم رجل مع نفر ســـبعة
ذلك يرى ميًال ال ثالثين على بين يديه النصر يسير

انهزم>.(٧) إّال بيده أحٌد العلم
العلم في العقـــدة تفســـير وحاول البعض اآلخر

احتمال إلى مشـــيرًا ميتافيزيقيًا تفســـيرًا أو اللـــواء
مردة وتســـخير الســـحر مـــن اســـتفادة الســـفياني
الشيصباني عن ذلك عرف كما والجن، الشياطين

أيضًا.
إليها ذهب االحتمـــاالت التي تعقلنا وإن ونحـــن
أجنبية معادية وجـــود جهة نســـتبعد فال من ذهب،
والتقنية التكنولوجي التطور في متقّدمة لإلســـالم
المعادية الحـــركات هـــذه أمثال العســـكرية تدعـــم
أصابـــع االتهام حينئـــٍذ ونوّجـــه لإلســـالم األصيـــل
الصهيونـــي الغاصب الكيـــان إلى بالدرجـــة األولـــى

الشريف. للقدس
الســـفياني وجماعته إقبال نســـتبعد ال كمـــا أننا
اليهود وغير اليهود والكهنة الســـحرة استغالل على
الوادي مناطق مثل خاصة وإن مآربهـــم، في تنفيذ
الروحية الطاقات ذوي بعض بوجود معروفة اليابس

والسحرية.
احتمال معاكس وجود اإلشارة إلى من بدَّ لكن ال
ناٍف لمداليلها وهو على األقـــل أو المحتمالت لهـــذه
من بعض األقالم قد صـــدرت األخبار هذه أن مثـــل
الروحيـــة الهالـــة فهـــذه أمّيـــة، لبنـــي المأجـــورة 
وعصابته السفياني حول واإلعجازية الميتافيزيقية
هي ســـاروا، أينما معهم تســـير إلهية وكأنَّ معجزة
التقنية اســـتبعاد ضرورة أمّية بنـــي من نســـج خيال

البعض. إليها ذهب التي المتطّورة العسكرية
قّوة تصويـــر في هذه المغـــاالة وبتصورنـــا فـــإن
جاءت إنمـــا أمّية بنـــي حـــكام قبل الســـفياني مـــن
أن ذلـــك هاشـــم، لبنـــي منســـجمة مـــع حســـدهم
المنتظرQ المنتسب  المهدي في الواردة الروايات
عند بني الحســـدي الحّس حركت قـــد لبني هاشـــم
الســـفياني في المغالية األخبار فاخترعوا تلك أمّية

المغاالة في هـــذه فإن
السفياني قّوة تصوير
منقبل حكامبني أمّية
إنماجاءتمنسجمةمع
هاشم لبني حســـدهم
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الصحابة بعـــض المغـــاالة في تصوير في كمـــا فعلوا
 Nاألكرم للنبي مســـاوية درجة بهم إلى وصلوا حّتى
من أعلى مرقاة الصحابة هؤالء رقـــى بل في بعضها
األخبار التي  بحســـب الرســـولN نعوذ باهللا مرقاة
هاشـــم لبني حســـدًا ذلك وضعهـــا الوّضاعون، كل
تعالى: بقوله الكريـــم، وكانوا كمـــا وصفهم القرآن
َفْضلِِه آَتاُهُم اهللا ِمن َمـــا َعَلى النَّاَس cَأْم َيْحُســـُدوَن
مُّْلًكا َوآَتْيَناُهم َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب إِْبَراِهيَم آَل آَتْيَنآ َفَقْد

(٨).dَعِظيًما
َحَرْستا:

دمشـــق أطراف في عامرة كبيرة حرســـتا قريـــة
في حركة بعد فشـــله الســـفياني الشـــام يختفي فيها
في القائم الحكم يخوضها ضّد سياســـية عســـكرية
الســـلطة. يشـــغله في وقتـــه، أو إقصـــاء عن منصب
من الخبر فـــي ورد ما فيهـــا تخفيه علـــى وممـــا يدلُّ
فقد مكانه، على تدلَّ له مخافـــة أن جارية يقتل أنـــه
زياد بن أحمد بن حّدثنـــا قال: نقـــل في كمال الدين
بن إبراهيم علي بن حّدثنا الهمداني، قـــال: جعفر
عن عمير، أبي بـــن محّمد عن أبيه، عن هاشـــم،
قال أبو قال: يزيد، بن عمر عن عثمان، بـــن حماد
أخبث لرأيت رأيت الســـفياني لو اهللاQ: <إنك عبد
مخافة له ولد ُامَّ يدفن أنه خبثه من الناس... وقد بلغ

عليه>(٩). تدلَّ أن
وجوده تكتمـــه على موضـــع على فالروايـــة تـــدلُّ

السلطة. من وخوفه
قد وجوده محل على تكّتمه فإن آنفًا أشـــرنا وكما
أدَّت فكرية سياســـية أو انحرافات مناشـــئ يكون له
وقت إلى فيبقـــى متخّفيًا له، إلى مالحقة الســـلطة
ومذهبـــه للبدء له علـــى معتقداتـــه اجتمـــاع أنصـــار
والمســـتمرة والتـــي تكون الثانية بحركته المشـــئومة

وقت الظهور. إلى
للسفياني الجغرافي المنطلق هي (حرســـتا) إنَّ
من أخواله يعيش حيث أيضًا الفكري المنطلق ولعلَّها
موقع حينها لهم والذين يكون فـــي فيها بنـــي (كلب)
الخطابة مقام في فهم الفكرية الميدانية الحركة في
المتطرفين مـــن أنهـــم ويبـــدو علـــى منابـــر الشـــام
منهج الفكرية مع أطروحتهـــم تنســـجم وال عقائديًا
يدعوهم في ذلـــك الوقت، ممـــا الســـلطة الحاكمـــة
بتوّجهاته لمعرفتهم ُاختهـــم ابن حول االلتفاف إلـــى

العقائدية. توجهاتهم مع المتناغمة المنحرفة
وجود ال نواجه صعوبة في تشـــخيص اليوم ولعلَّنا
واالنحرافية الفكرية الهّدامـــة الحـــركات مثل هـــذه
منها واإلســـالم اإلســـالم، إلى االنتماء تّدعي التي
الرؤية الجاهلية لتأصيـــل جاهدة تســـعى َبراء حيث
المسلمين وتكفير والقومية الطائفية النعرات وإثارة
المعالـــم ومحـــو وإزالـــة قتلهـــم بوجـــوب واإلفتـــاء 
الدينية، الشـــعائر ومحاربة اإلســـالمّية، اإليمانية
بكل وقفوا أسالفهم الذي وســـيرة فعل على والجمود
على  واالعتراض Nاإلســـالم نبي لمحاربة صالفة
كان هواهم لو حّتى وهواهم ألمزجتهم ال يروق ما كّل

المنطلـــق هـــي (حرســـتا) إنَّ 
ولعلَّها للســـفياني  الجغرافـــي
حيث أيضًا المنطلق الفكـــري
بنـــي مـــن أخوالـــه يعيـــش 
يكـــون والذيـــن (كلـــب) فيهـــا
في موقـــع لهم فـــي حينهـــا
الفكرية الميدانيـــة الحركـــة
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األّولين علوم باقر ورد عن كما قد النار إلى يجرُّهم
أشـــقر  أحمر <الســـفياني واآلخريـــنQ حيث قال:
قط قـــط ولم يَر مّكـــة والمدينة اهللا أزرق لـــم يعبد

ثاري والنار>.(١٠) يا رب ثاري والنار، يا رب يقول:
دخول به إلى أّدى ولو الثأر يطلب هو أنه ومراده
أنهم ورد حيـــث أســـالفه قالها قولـــة النـــار، وهي

وال العار. النار قالوا:
الهاشـــمي لما من الثأر فهو الثأر من مراده وأما
الهاشمي السيد أن أمّية حيث ورد بني قتل من فعله
إعاثة بعد الكوفة يترك الذي السفياني بجيش يلحق
بينهمـــا معركة فتدور فيهـــا، العباد الفســـاد وقتـــل
يقدر الســـفياني الذي جيش بإبـــادة شرســـة تنتهي
اشتراك إلى األخبار تشـــير وبعض ألف بمائة عدده

ذلك. بيان وسيأتي أيضًا المعركة في اليماني
والّسفياني: الّشام

في المشئومة بنشـــاطاته تبدأ حركة الســـفياني
وعســـكرية طبيعية وسياســـية الشـــام بعد أحـــداث
المركزية السلطة في فراغ حصول إلى تؤّدي ميدانية
استغالل إلى يؤّدي مما التقادير أقل على ضعفها أو
بعض سيطرته على إلحكام الفراغ لهذا الســـفياني

واليات الشام.
<رجفة  قال: المؤمنينQ أنه أمير عن روي فقد
يجعلها من مائة ألف أكثر بالشـــام يهلك فيها تكون
فإذا الكافرين علـــى وعذابًا للمؤمنيـــن اهللا رحمـــًة
الشـــهب البراذين أصحاب إلى فانظروا كان ذلـــك
حّتى المغرب من تقبل الصفر المحذوفة والرايـــات
األحمر والموت األكبر الجزع عند وذلك بالشام تحّل
يقال دمشق من قرية خسف فانظروا ذلك كان فإذا
األكباد آكلة لها: حرســـتا فإذا كان ذلك خرج ابـــن
دمشـــق منبر على يســـتوي اليابس حّتى من الوادي

المهدي>(١١). ذلك فانتظروا خروج كان فإذا
اآلالف، عشرات تؤّدي إلى هالك رجفٌة إذن،
بالد في ذلك كل وجزع أكبر، أحمر وموت وخسٌف
االنفالت مـــن حالة خلق شـــأنه من وهذا الشـــام،
ســـيطرة الدول أقوى في حّتى الحال بطبيعة األمني
األمر يسهل مما األمنية، األوضاع وإحكامًا لمقاليد
االســـتفادة من العكرة المياه في على المتصيديـــن
ما يفعله مآربهم، وهذا لتحقيـــق األوضاع من هذه

حينذاك. السفياني
اإلمام الجعفي عـــن وقـــد روى جابـــر بن يزيـــد
تحّرك  األرض وال إلزم جابر <يا أنه قال: Qالباقر
فتلك لك... أذكرها عالمات ترى حّتى رجًال وال يدًا
أرض كّل في كثير فيها اختالف _ يا جابر _ السنة
الشـــام أرض تخرب أرض فأّول المغرب مـــن ناحية

ثّم...>(١٢).
بالخراب المبتالة الوحيدة هي الشـــام وليســـت
هذه مثـــل تحّقق الروايـــات بعـــض وإنمـــا ذكر فـــي
حّتى العالم بلـــدان من كثير والخراب في الكـــوارث
يفَنوَن العالم سكان ثلثي أن ذكرت األخبار بعض أن

الطبيعية. والكوارث الزالزل بسبب
أن قال: <ال  Qالمؤمنيـــن أميـــر عن فقـــد روي
ويبقى ثلث ويمـــوت ثلث يقتل حّتـــى يخـــرج المهدي

ثلث>(١٣).
َيَدي المهدّي <بين قال: أنه أيضًا ُروي عنه كمـــا
في وجراٌد في حينه وجراٌد وموٌت أبيض أحمر موٌت
فالسيف األحمر الموت فأما الدم. كألوان حينه غير

فالطاعون>(١٤). األبيض الموت وأما
<قّدام  قال: محّمدQ أنه آل صـــادق عن وروي
يذهب حّتى أبيض وموت أحمـــر موت موتان القائم
والموت السيف األحمر الموت خمسة، كّل سبعة من
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الطاعون>(١٥). األبيض
األمر  هذا يكون <ال قال: أنه أيضًا Qعنه وروي

الناس>. ثلثا يذهب حّتى
يبقى؟ فمن الناس ثلثا ذهب فإذا له: فقيل

الثلـــث تكونـــوا أن ترضـــون  <أمـــا   :Qفقـــال
الباقي>(١٦).

الدالة الروايات من المقـــدار هذا بذكر ونكتفي
واألوبئة بســـبب األمراض الناس في مريع قتل علـــى
في الحروب تشير القتلى كثرة ولعلَّ الحروب وبسبب
بحياة تؤّدي شـــاملة عالمية وقوع حرب إلـــى احتمال
الثالثة العالمية الحرب هي هل أدري وال الناس ثلثي

أم...؟ الرابعة أم
بظالله يلقـــي البـــد أن العصيب فهـــذا الظـــرف
هذه من الســـفياني فيســـتفيد على ســـورية والشـــام
من اختالف يستفيد أنه كما حركته الظروف لتثبيت
ويحارب الشام على المتسلطة السياسية االتجاهات
ألســـباب عليهـــم وينتصـــر السياســـيين  خصومـــه 
تلك مـــن الناس منهـــا نفـــرة موضوعيـــة عديـــدة،
العصر ذلـــك في الشـــام في االتجاهـــات السياســـية
بعض في ورد الـــذي الســـفياني وانخداعهـــا بنفـــاق

عواطف تحركه اســـتمالة أّول يحاول في أنه األخبار
بسلوكه. وتضليلهم الناس

إشارة ألمير المؤمنين البيان خطبة في ورد فقد
يغلبهم ثّم ...> :Qوريائه. قال الســـفياني نفاق إلى
بطونهم ويملك كثيـــرًا خلقًا منهم فيقتـــل الســـفياني
كان يقال عليه ما واهللا فيه: حّتى يقال فيهـــم ويعدل
تلقى ما يعلمـــون وال لكاذبون إنهـــم إّال كذبـــًا، واهللا
يزال  ذلك. وال قالوا لما منه ولو علموا Nمحّمد أّمة
حمص...> إلـــى ســـيره فأّول يســـير يعدل فيهم حّتى

الخبر(١٧).
ســـمعة ســـّيئة الرجل لهذا أنَّ ُيعلم ومـــن الخبـــر
تحســـين األمر أّول في بنفاقه فيحاول مكروه وصيت
الناس مـــن الســـّذج به فينخدع صورتـــه القبيحـــة،

والهامشيين. األهواء وذوي
ال والتديُّن العدالـــة لقميص التقمص لكّن هـــذا
الحقائق، خاصة تنكشف ما فسرعان يســـتمر كثيرًا
فقد الكوفة منكسرًا من جيش السفياني يرجع عندما
 Qالمؤمنين أميـــر عن البيان خطبة نفـــس ورد فـــي
الخمر شـــرب على اعتكف بلـــده دخل قولـــه: <فـــإذا
الســـفياني فيخرج بذلك أصاحبه ويأمر والمعاصـــي
بعض إلـــى فيدفعها باالمـــرأة ويأمـــر وبيـــده حربـــة
الطريق. وســـط في افُجـــر بها له: أصحابـــه فيقـــول
بطن من الجنين ويسقط بطنها، ويبقر بها، فيفعل
عليه ذلك فعند ذلك  ينكر أحـــد أن يقدر ُاّمه(١٨) فال
بخروج اهللا ويأذن السماوات في المالئكة تضطرب
خبره يشيع ثّم الزمان صاحب وهو ذريتي من القائم
صخرة على فينزل _ حينئٍذ _ جبرائيل مكان كّل في
اْلَحقُّ cَجـــاء الدنيا أهل فـــي بيـــت المقدس فيصيح

.(١٩)<dَكاَن َزُهوًقا ِإنَّ اْلَباِطَل اْلَباِطُل َوَزَهَق
 Qالمؤمنيـــن عـــن أميـــر كمـــا ورد فـــي الخبـــر

الرجل لهذا ُيعلم أنَّ الخبر ومن
مكروه وصيـــت ســـمعة ســـّيئة
األمر أّول بنفاقه في فيحاول
القبيحـــة، صورتـــه تحســـين 
فينخدع به السّذج من الناس
والهامشـــيين. األهـــواء وذوي 



دراسات
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األمصار يـــدور ثّم ...> الســـفياني: عن في حديثـــه
ويحـــرق المصاحف العلـــم أهـــل واألقطـــار ويقتـــل
ويأمر بضرب الحرام ويســـتبيح ويخرب المســـاجد
على والشـــرب األســـواق في المالهـــي والمزاميـــر

لهم الفواحش...>(٢٠). الطرق ويحّلل قوارع
اختـــالف حـــول  الروايـــات فـــي ورد  والـــذي 
رايات ثـــالث هـــو أن هناك السياســـية االتجاهـــات
الشام ســـورية في الســـلطة على متقاتلة واتجاهات
الســـفياني، وراية األبقع وراية األصهب وهي رايـــة
 Qعـــن اإلمام الباقر الجعفي جابر رواية كما فـــي
األرض... جابر إلزم <يـــا فيها: جاء وقد المتقّدمـــة
عند  الشـــام(٢١) يختلفون أرض تخـــرب فـــأّول أرض
األبقع األصهب وراية رايـــة رايات: على ثالث ذلـــك
فيقتتلون باألبقع الســـفياني فيلتقي السفياني وراية

األصهب>. ويقتل ومن تبعه، السفياني ويقتله
أميـــر  الباقـــرQ عـــن جـــدِّه اإلمـــام كمـــا روى
<إذا  قـــال: طالبQ أنه أبـــي ابن علـــي المؤمنيـــن
من آية عن إّال تنجـــل لم بالشـــام اختلـــف الرمحان

آيات اهللا>.

المؤمنين؟ يا أمير هي وما قيل:
أكثر فيها يهلك بالشـــام تكون قـــالQ: <رجفة

مائة ألف...>(٢٢). من
الكناية هـــو الرمحين اختـــالف والظاهـــر مـــن
اقتتال اتجاهين المراد ولعلَّ والقتال، عن الحـــرب
انشغالهما فيستغلُّ السفياني بينهما فيما سياسيين
جناحًا ثالثًا ليشـــّكل منهما الناس ونفرة ببعضهمـــا
الســـيطرة ويســـتمكن من معًا قوّيـــًا فيتغّلب عليهمًا
القليل إّال كل أهلها لـــه وينقاد على الشـــام جميعًا،

الحق. على ثبت ممن
قال:  عن الباقـــرQ حيث ففي الخبـــر المروي
ذلـــك كان وإذا يملكـــوا... أن ُفـــالن <ال بـــدَّ لَبنـــي
أشهر تســـعة امرأة حمل قدر يملك خرج الســـفياني
من طوائف إّال الشام أهل له فينقاد بالشـــام يخرج
الخروج مـــن اهللا يعصمهم الحـــق علـــى المقيميـــن

معه...>(٢٣).
منحرفة عن كلها الثالث الرايات أن يخفـــى وال
المعارك لنفسه وتنتهي الحكم منها يريد وكلٌّ الحق
األبقع علـــى الســـفياني وهـــو األزرق بفـــوز األحمـــر
الموقف كلِّ علـــى الســـفياني واألصهب، فيســـيطر
يعصمهم الذين القليـــل إّال ويتبعه أهلها في الشـــام
المخلصين من جماعة اّتباعه وهـــم عن اهللا تعالـــى
بعـــض فـــي عنهـــم المعّبـــر الممحصيـــن الكامليـــن

وباألبدال(٢٤). األخبار باألولياء
على ســـيطرة الســـفياني على الدالة والروايات
على بسيطرته كثيرة تصّرح أكثرها كل بالد الشـــام
والتي وقنسرين، واألردن وفلسطين وحمص دمشق
جمع والكور الخمس، بالكور الروايات في عنها يعّبر

اآلهلة. األرض من البقعة أو المدينة كورة، وهي
وهو ،Qالصادق عـــن المروي الخبر وقد مـــرَّ

سيطرة على الدالة والروايات
بـــالد كل علـــى الســـفياني
أكثرها تصّرح كثيرة الشـــام
دمشـــق علـــى بســـيطرته
واألردن وفلســـطين وحمص
عنها يعّبر والتي وقنسرين،
الخمس بالكور الروايات في



٣١

منصور أبـــي بن اهللا عبد عـــن الصدوق ما أخرجـــه
قال: البجلي

السفياني. اسم عن Qاهللا عبد أبا سألت
الشـــام كور ملك إذا باســـمه؟ تصنع فقال: <وما
واألردن، وفلسطين، وحمص، دمشـــق، الخمس:

الفرج>(٢٥). ذلك عند فتوّقعوا وقنسرين،
الســـفياني تحركات مركـــز الشـــام وبهـــذا تكون
فيصعد المنبر ويخطب وعاصمة حكومته المشؤومة

حكومته. بداية عن معلنًا الناس
قال:  الباقـــرQ أنه بســـند معتبر عن فقـــد روي
القائـــم)(٢٦) حّتى يخطب  (قيام ترجون ما <ال يكـــون
عليكم ذلك انحدر على أعوادها فإذا كان السفياني

آل محّمد من ِقَبل الحجاز>(٢٧). قائم
هي الهدف ليست الشام على وسيطرة السفياني
يكون لحركته وإنما وبحسب فهمنا للروايات الواقعي

أمرين متالزمين هما: في متمثًال الرئيسي هدفه
وأتباعهم آل محّمـــد شـــيعة على القضاء األّول:

لألمر الثاني. تمهيدًا
 Qالمهدي اإلمام حركـــة على القضاء الثانـــي:

جسديًا. تصفيته وبالتالي

الهوامش
.١٥ ح /١٤ باب /٣٨٨ النعماني: غيبة (١)
.١٣ ح /١٤ باب /٣٣٨ النعماني: غيبة (٢)

.١ ح /١٨ باب /١٤٦ النعماني: غيبة (٣)
/٢٩ باب /٢٧١ طاووس: ابن بالمنن/ (٤) التشـــريف

.٣٩٣ ح
.٧ ح /١٨ باب /٤١٦ النعماني: غيبة (٥)

الفصل الثاني. /١٠٧ الدرر: عقد (٦)
السفياني. صفة الفتن ألبي نعيم: باب كتاب (٧)

.٥٤ النساء: (٨)
.١٠ ح /٥٧ باب /٥٥٧ :٢ كمال الدين (٩)

.٣٠٦ النعماني: غيبة (١٠)
.٥٣ الدرر: عقد و٣٩٥؛ ٣٠٦ النعماني: غيبة (١١)

:٥٢ األنوار و٢٨٠؛ بحـــار ٢٧٩ النعمانـــي: (١٢) غيبـــة
.٢٣٧

الفتن. في حماد وذكره ابن الدرر، عقد (١٣)
غيبة ٢٦٧؛ الطوســـي: ٦٥؛ غيبـــة الـــدرر: (١٤) عقـــد

.٢٧٨ النعماني:
.٦٦٥ :٢ كمال الدين (١٥)
.٦٥٦ :٢ كمال الدين (١٦)

نوائـــب ١٨٨ - ٢٠٠؛ كتـــاب :٢ الناصـــب (١٧) إلـــزام
الطباطبائي. جهاني مير الظهور/ عالئم في الدهور

في إمعانًا منه حاملة بجنيـــن، كانت المرأة (١٨) لعـــلَّ
الغّي.

السابق. المصدر (١٩)
إلى المهد مـــن المهدي كتـــاب في (٢٠) راجـــع الخبـــر

.٤٢٩ الظهور:
راية فيها رايات ثالث اجتماع خرابها سبب ويكون (٢١)

السفياني. وراية األبقع وراية األصهب
مرَّ وقد .٥٣ الدرر: عقد ٣٠٥؛ النعمانـــي: (٢٢) غيبـــة

الخبر. بعض ذكر
.٢٧٨ النعماني: غيبة (٢٣)

محّمـــد الصدر: الســـيد الظهور/ بعد ما (٢٤) تاريـــخ
.١٦٥

.١١ ح /٥٧ باب /٦٥١ الدين: كمال (٢٥)
من المؤلف وليس مـــن توضيح القوســـين (٢٦) ما بين

الخبر. متن
.٢٢٦ الوصية: إثبات (٢٧)



المهدوي األدب
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ــوُر الموت ــَك قلُب ُث ــدِّ ُيح ــاذا  م
 

ــوُر وُقب ــْت م ُهدِّ ــوٌت ُبي ــْم ولك
 

ــٌة أمي ــه جنت ــا  بم ــمَّ أل ــد  ــهوُر فلق مش ــا وبغُيه ــالَء  كرب ــي  ف
 

وتناثرْت تطايرْت ــاُب الرق ــدوُر حيث وص ــٌع أضل ــت وُرضَّ ــٍد  أي
 

ــٌه أوُج ــيٍّ عل ــي  ِلبن ــرْت وتعفَّ
 

النوُر ــا ــعُّ منه َيش كاَن ــرِب بالُت
 

ــٍة بِغلظ ــَن ــِن العابدي زي ــِر وألس
 

غِضَب اإللُهوخصمكممسروُر
 

ــٌر ذاِك ــي إّن ــوالي  م ــا ي ــِك  فياألسِرزينَب إذجرىالمقدوُر التب
 

ــبُيها س ــِة واإلمام ــّوِة ــُت النب ــُر بن َلغزي ــا ودمُعه ــماَء ــى الس أبك
 

َعصرٍة ــن ِم ها أمُّ ــِس ماَتْت باألم
 

ــى وَيجوُر األس يعِصُرها واليوَم
 

وال ــٍل ُغس ِبال وقتالها ــي ــوُر تمش مقب ــم له ــٌد َجَس وال ــٍن َكَف
 

رؤوَسهم الرماِح على رأيَت ٠ فإذا ــوُر؟٠ أتث ــي أتختف ــوُل تق ــاذا   م

ــوُر إنكانشعريال ُيهيُجَكسّيدي مكس وخاِطري ــْن أُبثُّ فِلَم
 

ــم لمصاِبك ــا قلوَبن ــإنَّ  ف ــذرًا ُع
 

َلتموُر ــى األس بحر وفي ــي  َتبك

ــاعٍد س عن ــّمرْت َش الُزوُر هذي ُأميَُّة وَينمو ــه ب الضالُل ــى يحي
 

َموّدٍة ــِل ــًا بحب يوم ــكْت ما أمس
 

ــوُر َمْوغ ــا  صدُره ــذا وه ــُم  لُك
 

ــا بأهِله ــرات العاِم ــوُر القب ــَن  الدوُر أي ــَن وأي ــْلهم ــٍة َس ــي َطيَب ف
 

وأنكَرْت الضالِل فتوى َعَصفْت بها
 

ــوُر قب ــاِء  األولي ــوَق ف ــو تعل  أن 

صاحب األمر إليك يا
األنصاري محسن الشيخ
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ــوُر أناال ُأحيُطمقاَمشخصَك بالذي وأف ــتكي ــْن أش ــري ولك  يج

ــم إليه ــاِر بالمش أدرى ــَت ــُر وألن وَخبي ــٌم عاِل ــم فيه ــت  وألن
 

ابن ِبنِت محّمٍد ــا ي عزائي فاقبْل
 

ــوُر تج ــي  وه ــام األي ــِع بفجائ
 

ــٍب خرائ ــَت تح ــنُّ يئ ــوك ــذا أب ــُر ه التكفي ــى جن ــا م ــرُ أكب  اُهللا 

ــَأْر ِلَمْن فاْث ــُه جنَب ك ــدُّ ج ــنُّ ويئ
 

غيوُر ــَت أن وأنَت كام ــرُّ ال ــَت تح
 

َيْسلما لم ــيِهما ِرمَس في أبواَك
 

ــدوُر َمه ــِرِه قب ــي ف ــذي ال َأدُم 
 

دوِن أن ــن ِم ــا ــرْت أبداُنن ــو ُفجِّ ــا التفجيُر ل قبريِهم ــى عل ــي يقض
 

ُنصرًة الشهادِة ُعرُس لنا .لجرى ــذوُر. مع ــا بن ــا وم ــاِء  لألولي

ودماؤكم ــا نصوُنه ــاُء لمن الدم ــوُر محف ــُمها َرس أرٍض ــي كلِّ ف

ــٍة ُقبَّ ــُر أكب ــامراَء  بس ــت ــوُر  ُهِدَم معم ــٍة أمي ــُت وبي ــًا  ظلم

وأبطأْت ــاِء الِبن ــدي أي ــرْت وتأّخ ــُر التأخي ــُع ينف ــاذا  م أدِر ــم  ل

ُحماِتها ــدي بأي ــها نفائس يُر  ُنهَبْت ــرِّ والش ــوُذ المنب ــا وحماُته

ــٍد محمَّ ــِت بي آلل ــوَن  الناصب ــُر لَخطي ــْم عداَءه وإنَّ ــٌر ُكْث

ذريعٍة ــكل ب الزهرا ــي َبن ــوا قتل ــهوُر َمش ــيُفهم ــذا س وه ــًا ُبغض

ــيُلها مس ــاِء للدم ــوٍم ي ــي كلِّ ف ــُر وزفي ــٌة أنَّ ــٍت  وق ــكل  وب

قليُلُه ــاُب والُمص ــُر تصِب ــالَم فع كثيُر ــوِب كلِّ القل ــى عل ــٌب َصْع

٢٣ محرم ١٤٢٩هــ. محسن األنصاري الشيخ _ العسكرية الروضة قبة *بمناسبة هدم



دراسات
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عقالنية لها      الدينية لســـانية
العدل بمعيار وتحاكم الحق في تبحر دقيق ميزان

والوجدان. العلم سماء في وتنمو
على الشـــتماله والروائـــي فالنـــص القرآنـــي
النـــص بلغـــة ينســـج لـــم ظاهـــر ومجمـــل وحيـــث
الديني الخطاب احتواء من الصريح دائمًا فالبد
للفطرة، الموافـــق الناصع المتأصـــل بالمحكـــم
الثابـــت الديني تعـــرض على والفكـــرة الســـماوية
فقهها من اإللهيـــة والمنظومة خشـــية اإلســـاءة،
تخطـــو العقائـــدي ونهجهـــا ونظمهـــا األخالقيـــة
بودقة ومتماســـكة فـــي خطـــوات مترتبـــة متكاملة
المهـــديQ التي  إمامة ظاهـــرة وفهم واحـــدة،
وانحرفات الشـــائكة األبحـــاث خضم تعيـــش فـــي
الخالق صفـــات بحث امتداد فـــي الســـلوك تدرك
وحجم اإليمان واإلمامة والخاصة العامة والنبـــوة
 Nاهللا يا رسول (قلت الســـديدة المعرفة بها فرع
ال) ومعرفة  فقال معرفتهم بغيـــر إيمان بهم يكون

بذاته وكنهه ُيعرف أن يمكن ال السماوي الوســـيط
إال اهللا يعرفني وأنا وال اهللا إال يعرفـــك ال علي (يا
بصفاته وبمشـــروعه نعم الروايات عرفته وأنـــت)
جسيمة مهام من له الســـماء خططت ما وبمقدار
المـــرء بمنصبه المخطط مـــن الخبير إذ يعـــرف

للمعرفة: سبيالن فلنا للوسام، المانح الحكيم
التاريخية نهـــج الكتـــب عن أحدهمـــا نعرفـــه

بالعقل. المؤيد المنقول طريق عن وثانيهما
لكنه إجمالي مرضيًا كان وإن األول والطريـــق
السماوي المرشح أن ذلك في والسر وافي، وغير
والعلم البشـــري العقل أفـــق طريق ســـُيعرف عـــن
وتنحصر معرفته الضيق، المحســـوس والطموح
وبمقدار الكامنة دون صفاته البـــارزة بخصـــوص
قد تم انه الســـيما االنســـي المؤرخ حجـــم إدراك
وصي ضياء وإطفـــاء وســـجالته تحريـــف التأريخ
إمـــا وفضائلـــه شـــمائله عـــن الســـماء والحجـــب
وإما جهًال من مناويهـــم، وطمعًا حســـدًا وخوفـــًا

Aشعاره
تعلمت هال

            السيد أحمد االشكوري
              النجف االشرف

العلوم
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المحطة إلى البعض وصل حتى مقامه عن وعجزًا
تعـــدد األوليـــاء فظنـــوا أن الخاطئـــة المعوجـــة،
منهاج قصص واختالف ودراســـات وتنوع مدارس

وغايات.
أفكارنا:  قالت وحينئذ

الستكمال الوحياني االســـتعانةبالعقل من البد
متكاملة بفصـــول وتناولهـــا الصـــورة وتصحيحهـــا
في والنظر أولها، مـــن المســـيرة وتتبع ومترابطة
والروافد الزالل والهداة من النبع الصلحاء قافلـــة
األفـــالك أن فكمـــا المتدفقـــة، العذبـــة والعيـــن
ونظم أســـس علـــى األرضيـــة متراصـــة ومتحابـــة
بمنظومة بالك فما خالقها قبل من ومرتبة دقيقـــة
والتي واألولياء بمنظومة الرســـل المتمثلة الهداية

نشأة العوالم. من األساس الهدف هي
الطريـــق اســـتبصار فـــرع العمـــل وترشـــيد 
بترســـيم إال يتأتى ال الفطري والحب والتفاعـــل،
من النظر إليها برؤية والبد خبيرة بريشـــة اللوحة
ونســـقها وعذوبتهـــا وألوانهـــا موحـــدة بمعالمهـــا

وتناسبها.
وناظرها. صانعها رهن وثرائها ثمنها فجنس

محبـــوب اهللا األول: الفصـــل فقالـــت أفكارنـــا
تعالى والحواس األبصـــار وال تدركه األشـــياء كلها
واألرض الحق وهو الذي خلق السماوات الملك اهللا
هو إله إال ال الحي وهو هللا والعزة بالحق، والقـــوة
َفَلُه َتْدُعوا ما الرَّْحمَن َأيًّا اْدُعوا َأِو اهللاََّ اْدُعوا cُقـــِل
ما اهللا cَفَأُروِني والكون خلق dاْلُحْســـنى األَْْســـماُء
الســـماوات  غيب ُدوِنِهd واهللا ِمـــْن ذا َخَلـــَق الَِّذيَن
خلق الســـماوات وما األمر، يرجع وإليـــه واألرض
َترى ِفي َخْلِق cما وعبثًا. باطًال بينهما وما واألرض
ورد في الدعاء: (اللهم َتفـــاُوٍتd وقد ِمْن الرَّْحمِن

شـــيء كل له دان (١)باســـمك الـــذي أســـألك إنـــي
(٣)وبعظمتك شيء (٢)وبرحمتك التي وسعت كل
قهرت التي (٤)وبعزتك شـــيء كل لها التي تواضع
كل شـــيء لها خضع التـــي (٥)وبقوتـــك كل شـــيء
(٧)وبعلمك شـــيء كل غلبت التي (٦)وبجبروتـــك
(٩)يا قدوس يا نور (٨)يـــا شـــيء بكل الذي أحاط

شيء). كل بعد باقيا (١٠)ويا شيء كل قبل أول
الجميـــل الجليل البهـــي هـــو فالصانـــع للكـــون
هذه خالل فمن الكامل العزيز، العظيم الرحيـــم
إدراكها تفـــاوت العقول بحســـب تدركه األوصـــاف
فتتميز اختـــالف نقائهـــا بحســـب وتمســـه القلوب
صفات خالق أساس على المذاهب الرؤى وتختلف
ترى (Kأهـــل البيت (مدرســـة الكون فمدرســـتنا
نقص عن كل شـــيء وهو المبرء كمثله اهللا ليس أن
الرحيم فهو الرحمن شبيه له وال شريك ال وشائبة
الحليم العليـــم القديم الكريـــم المقيـــم العظيـــم
الجامع الســـامع الدافـــع الرافـــع الحكيـــم المانـــع
وهو إليه ينتهي الموســـع وكل كمال الواسع الشافع

الغني.
ففي الثانـــي أمـــا الفصل ثـــم أردفـــت أفكارنـــا

أهمها: ونستعرض األنبياء صفات
َوآَل َوُنوحًا اْصَطفى آَدَم اهللاََّ االصطفاء cِإنَّ ـ ١
َبْعُضها ُذرِّيًَّة * اْلعاَلِميَن َعَلى ِعْمراَن َوآَل إِْبراِهيَم
للفظ  ما بكل علـــى أن اهللا تدل َبْعٍضd فاآلية ِمـــْن
فليس والمنتِخب المرِشـــح هـــو متقدم من معنـــى
وتدل الحكيم لفعـــل مضـــادًا االصطفاء عشـــوائيًا
مرحلة بمرحلتين تمـــر االصطفاء ان عملية أيضـــًا
العنـــوان العام (كآل ومرحلة الفـــرد (كآدم ونـــوح)
وتمهيـــدًا لظاهرة تأكيـــدًا عمـــران) إبراهيـــم وآل
cُذرِّيًَّة باالصطفـــاء وإعدادًا لالســـتئناس جديدة
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قد  العام َبْعٍضd وهـــذا االصطفـــاء ِمـــْن َبْعُضهـــا
َعْهِدي َيناُل cال مؤشره االســـم لكن خفاء يصحبه
البشري  الجهد من مزيج فاالصطفاء dاِلِميَن الظَّ
إلهية كل سفارة هنا ومن االختيار الرباني، ومن
التنصيـــص عليها البـــد من وصيـــًا) أو (نبيـــًا كان
اْلِكتاَب ِبُقوٍَّة ُخـــِذ cيا َيْحيى مســـرح لالنتخاب وال
َوَزكاًة َلُدنَّا ِمـــْن َوَحنانًا * َصِبيًّـــا اْلُحْكَم َوآَتْينـــاُه
بقوله  النبـــي ســـعي تضمنت َتِقيًّـــاd فاآليـــة َوكاَن
اإللهي  تقيـــاd واالنتخـــاب cخـــذd وبقولـــه cكان
لمقام  المقتضية cَوآَتْينـــاُهd واســـتمرار الرعايـــة

اللدني. الحنان وهو dَلُدنَّا ِمْن cَوَحنانًا األنبياء
من النفســـانية الطهارة (الزكي) من والمراد

الجسمانية. واألخباث الشيطانية االرجاس
فحسب، باألنبياء يختص االصطفاء ال إن ثم
ِإنَّ َمْرَيُم يا قاَلـــِت اْلَمالِئَكُة cَوِإْذ األولياء يعم بـــل

.dاْصَطفاِك اهللاََّ
الَِّذيَن اْلِكتاَب َأْوَرْثَنا العلمي cُثمَّ ٢ ـ الميـــراث
هو  الميراث هـــذا ِعباِدناd وســـر اْصَطَفْينـــا ِمـــْن
اْلَغْيِب cعالِـــُم وقوله اآليـــة االصطفـــاء بمقتضى
ِمْن ِإالَّ َمِن اْرَتضى * َأَحدًا َغْيِبِه َعلـــى ُيْظِهُر َفال
ماواِت السَّ َمَلُكوَت إِْبراِهيَم ُنِري ـcَوَكذِلَك dَرُسوٍل
العصمة،  العلمـــي تتأتـــى َواألَْْرِضd وبالميـــراث
من فالبد بعضـــًا يفســـر القرآن بعضه وحيـــث أن
العصمة عدم إلى إشارة فيها التي اآليات تفســـير
والعصمة. ثبـــوت العلـــم مـــن بالمحكـــم القرآنـــي
بـــن مريم لســـان عيســـى على (وجـــاء في القرآن
 dُبُيوِتُكْم َتدَِّخـــُروَن ِفي َوما َتْأُكُلوَن ِبمـــا cَوُأَنبُِّئُكْم

.dَوِعْلمًا ُحْكمًا آَتْيناُه cَوُلوطًا
فيه  الكـــون ومـــا علـــى ٣ ـ الشـــهادة الناظـــرة
مجرد ليست وشهادته ،dَشـــِهيدًا َعَلْيِهْم cَوُكْنُت

الكفاءة للشـــاهد مـــن النطـــق والـــكالم، بل بما
علم بحيث له والمقام والمنزلـــة واألهلية العاليـــة
ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشـــِهيٍد ِجْئنـــا ِإذا cَفَكْيَف بأســـرارنا

.dهُؤالِء َشِهيدًا َعلى ِبَك َوِجْئنا
والتشـــريعية: فاألنبياء التكوينيـــة ٤ ـ الواليـــة
أساس الحكمة الشأن الكوني على يتصرفون في
يتصادم ال وبنحو أجله بعثــــوا من الذي والهــــدف
للنواميس تعطيــــل فــــال الكونية، مــــع القوانيــــن
بأن والقول اهللا بإذن وواليتهم الكونية والقوانين
بســــبب تقع كانت الموتى...) أحيى فعل (ابرى،
على تدل اآليات ظاهر ألن مردود دعائهــــم فقط
َأْخُلُق cَأنِّي التكوين يتصرفون بعالــــم انهم كانوا
َفَيُكوُن ِفيِه ْيِر َفَأْنُفــــُخ الطَّ َكَهْيَئِة يــــِن الطِّ َلُكــــْم ِمَن
َوُأْحِي َواألَْْبَرَص األَْْكَمــــَه َوُأْبِرُئ اهللاَِّ بِــــِإْذِن َطْيــــرًا
هذا ِبَقِميِصي cاْذَهُبــــوا اهللاdَِّ،ـ بِــــِإْذِن اْلَمْوتــــى

.dَبِصيرًا َيْأِت َأِبي َوْجِه َعلى َفَأْلُقوُه
التشريعية من الوالية الوالية أرفع هذه ومقام
ونشــــر قوانين الشــــريعة وحكمهم (إدارة الناس
وبذلك المستقيم) الصراط إلى وهدايتهم بينهم
التكوينية الواليــــة ينكــــرون الذين يتضح جــــواب
المقصود فليس الشــــرك، من ضربًا باعتبارها
هم إنما اهللا عــــن المســــتقلة الواليــــة التكوينيــــة
للوالية والمنكر منــــه، وبأمر اهللا بــــإذن يفعلــــون
بالدعوة تنحصر األنبياء مهمة يرى أن التكوينية
يتوســــلون أحيانًا وقــــد رســــالته الــــى اهللا وإبالغ

التكوينية. بعض األمور اهللا في بالدعاء إلى
َلَحلِيٌم إِْبراِهيــــَم الربانيــــة cِإنَّ ٥ ـ الصفــــات
 dلِْلعاَلِميَن َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَســــلْناَك ـcَوما dُمِنيٌب َأوَّاٌه
األمر على  دل َعِظيٍمd فقــــد ُخُلــــٍق َلَعلى cَوإِنَّــــَك
النذير ـ النبــــي الشــــاهد صفات النبي (الرســــول
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الخليل الحبيب النجيــــب النجي األميــــن المكيــــن
نبي الخلق وخيــــر ورحمته خاصــــة اهللا الصفــــي ـ
والبركة الخيــــر وقائــــد المغفرة الرحمــــة خــــازن
بأمره والقيم والداعــــي الهلكة من العباد ومنقــــذ
الفضيلة بحر في غمســــته الذي ميثاقًا أو النبيين
والمرتبة الرفيعــــة والدرجــــة والمنزلــــة الجليلــــة
الخطيرةوأودعتهفياألصالبالطاهرةالشامخة
النذيــــر المنير األمين والبشــــير الهــــادي المهدي
المطاع المكين الحجة والســــفير العادل الشــــفيع
لسائر والمحمد األوصاف من األحمد ملكوته في
وراء مــــن المكلم الــــرب عند األشــــراف الكريــــم
دســــتور حياة هو وســــّر الحجب الفائز بالســــياق.
في التشابه خاصة زمنية لحقبة وليس لإلنسانية

اهللا. إلى استنادها باعتبار األنبياء صفات
القرآن من فيض، وأنت خبير فإن غيض وهذا

قصاصًا. يكن لم صفاتهم عن تحدث حينما
يخاطــــب شــــريحة وال ســــرادًا لتأريــــخ، ولــــم
فالقراءة مــــن عاصروهم خاصة من البشــــر وهم
حلقات دراســــتها بشــــكل ينبغي القرآنية للصفات
ألن والمقطعية الماضويــــة متتالية دون الدراســــة
القرآني المضمــــون اهللا، اســــتنادهاإلى باعتبار
فهو متألفة، فصــــول ضمن في فصفاتهم فصــــل

القادم. الفصل من يأتي أعدادي
الثالــــث الفصــــل أخــــذ ثــــم واصلــــت أفكارنــــا
فاإلمامة وخصائصها، اإلمامة بالبديــــة الناطق
بنص اهللا من بتعييــــن تكون إال للنبــــوة ال خالفــــة
اإلمامة وأن النبي عليه نص الذي اإلمام أو النبي
وعّز الدنيا وصالح المسلمين ونظام زمام الدين
وفرعه النامي اإلمام أس اإلسالم إن المؤمنين،
وهي للعالم الطالعة كالشمس واإلمام الســــامي،

األيــــدي واألبصار، تنالــــه ال بحيث فــــي األفــــق،
الزاهــــر والنور والســــراج المنير واإلمــــام البــــدر
والبيد غياهب الدجى في والنجم الهادي الساطع
للظمآن، والمــــاء العــــذب البحار القفــــار ولجــــج
والدليل الردى، من والمنجي الهدى على والدال
فهالك، والســــحاب فارقه مــــن على المســــالك،
والوالد الرفيق واألميــــن الهاطل والغيث الماطــــر
اهللا أمين هو الداهية، في العباد ومفزع الشفيق
بالده، في على عباده وخليفته وحجته أرضه في
المطهر والذاب عــــن حريم اهللا اهللا إلى الداعي
بالعلم مخصوص العيوب من المبــــرأ من الذنوب
المسلمين وغيظ وعز الدين نظام موسوم بالحلم

الكافرين. وبوار المارقين
يعادله وال أحــــد يدانيه ال دهره واحد اإلمــــام
بالفضل كله من بديل مخصوص له وال يوجد عدل
اإلمام معرفة يبلــــغ ذا فمن المتفضــــل الوهــــاب،
العقول ضلــــت هيهات هيهــــات ويمكنــــه اختيــــاره
العيون وحســــرت األلباب وحارت الحلوم وتاهــــت
وتقاصرت الحكماء وتحيرت العظماء وتصاغرت

الحلماء.
المؤمنين وسادة أئمة أنهم على األثر دل وقد
الصالحين وأمــــراء الصديقين المتقيــــن وكبــــراء
األوصياء وصفوة األنبياء وورثــــة العارفين وأنوار
الرحمن وعباد الخلفــــاء وبدور األتقياء وشــــموس
الحقائق ومعادن اإليمان ومنهج القرآن وشــــركاء
ومفاتيــــح رحمته وأبــــواب اهللا الخالئق وشــــفعاء
جنانه ومصابيح رضوانه وســــحائب أمره ومقاليد
ومهبط ســــره وحفظة علمه وخزنة فرقانه وحملة

الرسالة. وودائع النبوة أمانات وعندهم وحيه
أن فتحدثت األخير فصلها أفكارنا ثم توجــــت
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هــــو العدل المنتظر اإلمــــام
مرضي نقي إمام المشــــتهر
وآخره أول العدل مهدي هاد
الحــــق معاقــــد بــــه  توضــــح 
به ويفرج العــــدل ومجهــــول
العباد قلوب ويمأل األمة عن
الشمس هو ومعرفة، إيمانًا
يظهر مغربها مــــن الطالعة
فيطهر والمقام الركن عند
العدل ميزان ويضع األرض
ويعطف أحدًا أحٌد يظلم فال
انه ال الهــــدى الهــــوى علــــى
يلغي الهــــوى، ويريهم كيف
ويحيي الســــيرة يكــــون عدل
والســــنة، الكتــــاب ميــــت 
التــــوراة أهل بيــــن ويحكــــم 
االنجيل أهل وبيــــن بالتوراة
الزبور أهل وبيــــن باالنجيل
أهــــل القرآن وبين بالزبــــور

بالقرآن.
وال اآلخــــر  يلغــــي فــــال 
أحاديــــة النموذج يدعو إلى
يتحرك اإلنســــان بل يبقــــى
وهذا االختيــــار في مســــرح
ويفرق المقدس ظهوره أبان
جميع في أصحابه المهــــدى
بالعدل ويأمرهــــم  البلــــدان
حكامًا ويجعلهم واإلحســــان
ويأمرهــــم األقاليــــم فــــي 

بعمران المدن.
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يخطئ، ال أثري يقفــــو المهدي وفــــي الرواية
آخر حديث وفــــي جديدة، بشــــريعة ال أنــــه يأتــــي

يصنع.
يقيم سنتي (وسنته ،Nما صنع رســــول اهللا
قام إذا قائمنا (وإن وشــــريعتي) ملتي على الناس

بسيرته). وسار Qلبس ثياب علي
مكمل دوره مبدع، أي أنه متبــــع ال وفي رواية
لفلســــفة ومحقق الكوني النظم مراحل لفصل من

واإليجاد. الخلق
سماته: أما

وُخلقًا  اهللاN خلقـــًا برســـول الناس ١ ـ أشـــبه
اهللاN في  برسول الناس وأشبه وجماًال، وحسنًا
بن بعيسى الناس وأشبه وأفعاله، وأقواله شمائله

وهيبًة. ووقارًا وُخلقًا خلقًا مريم
ومواريـــث  النبـــيN ومواريثـــه ـ معـــه رايـــة ٢
القصد، وسيرته عمله، في معصوم وأنه األنبياء

العدل. وكالمه الفصل، وحكمه وسنته الرشد،
ألن  واألرض، الســـماء ســـكان عنه ـ يرضى ٣
والقسط ومحقق واإلحسان إقامة العدل مشروعه

األنبياء. ألهداف
المقام وله من المحشر، األمة في ٤ ـ ســـاقي
عليه يغبطه مـــا اهللا عند القيامة يوم فـــي العظيم

والصالحون. األنبياء
من مشـــروعه تحت االنخراط فـــي ٥ـ  التمنـــي

والصلحاء. واألولياء األنبياء جميع قبل
الحسنة،  والموعظة بالحكمة ربه إلى ـ يدعو ٦
الحرب إلى يضطر أن إلـــى القتال أمر ثـــم يتجنب
حكمـــاء علمـــاء أي الدفاعيـــة ويحـــارب العلمـــاء
أنه يهاجم ال المضليـــن، األئمـــة وأتباع الســـوء،
فطري وجداني فمشـــروعه العلـــم، حملـــة فضيلة

أســـس العدل على وقائم إســـتبدادي، ال إقناعـــي
والشعوذة. والجهل الخرافة ورفض والعقل والعلم
العالمية اطروحيـــة تنتـــج كانت ضمـــن ذاتـــه

وجالل الخير. جمال من بمالها
عفويًا  ليـــس مدرســـته إلى ـ معيـــار االنتمـــاء ٧
إلى االنتمـــاء فـــال يترضى طوبائيـــًا وال وجزافيـــًا
المبهمة، الظواهر ويرفض اسمها بمجرد الفكرة
يسمع س، وال المســـيّ المخادع االعالم يمضي وال
والتقليدية، العفوية والمعايير الســـذاجة اســـلوب

ثم عملت. تعقلت وشعاره هّال تعلمت هال هتافه
له ليس القرآنـــي االحتجـــاج خطابـــه خطـــاب
وفي الفضائل وفـــي التشـــريع، طريقـــة أخرى في
المعائب عن التنزه وفي الكريمة، الحياة اســـلوب

والشرك الخفي.
المقلوب، والفهم الساحر، الحبر ٨ ـ يرفض

البشر. واستحماق التخوينية، والصورة
أخيرة: بكلمة أفكارنا اسمحوا لي ختمت ثم
واألهـــداف القيـــم فـــي ١ ـ حـــال زمـــن الغيبـــة
القرآني والنبوي، النهج عن يختلف ال واألساليب

غير. فنهجنا القرآن والسنة ال
وســـقطات  هي هي روحهـــا ـ الفتـــن بحســـب ٢
عبرة إلـــى بالرجوع تعـــرف الطريـــق فـــي زماننـــا
وانكماش الظالمـــة قميـــص التأريـــخ فنحـــذر من
كالرعيد الخالبة، فهي الشعارات البصيرة ورفع
مـــن خلـــط األوراق والتصيد فالحذر بـــال مطـــر،
في والســـير واالنزالق في المتاهات الكدر بالمـــاء

بالمشعوذات. واللعب الظلمات
َوال ِعْلٍم ِ ِبَغْيِر اهللاَّ ُيجاِدُل ِفي َمْن النَّاِس cَوِمـــَن

.dُمِنيٍر ِكتاٍب َوال ُهدًى
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وصلى اهللا  العالميـــن رب هللا  
الدائم واللعن الطاهرين الطيبين وآله محمد على

الدين. يوم إلى قيام أعدائهم على
الظهور عصر في المـــرأة دور موضوع أثارني
مقتل ان عـــن (خرافـــات) آخـــره وهـــو يتكلـــم في

امرأة. يد على Qاإلمام المهدي
اإلمـــامQ يتمحور  موت مفردة حـــول البحث

أساسيين: بمحورين
اإلمام إلـــى نظرنـــا فيمـــا إذا المحـــور األول:
علم صاحـــب إمامـــًا معصومًا مـــن منظـــار كونـــه
األمور بصغير يعلم أرضـــه  هللا في ,خليفة لدنـــي
علم مـــن تعالـــى اهللا أتـــاه ممـــا وكبيرها,ذلـــك

الكتاب.
من القائد هـــذا يملك وبمـــا الثاني: المحـــور
والتقني العسكري مستواها على طبيعية إمكانات

ذلك. إلى وما واألمني
ولنســـمها عنها الحديـــث والمســـالة المـــراد

.(Qالمهدي مقولة (حقيقة التوفي لإلمام
ونقف على الحديـــث فـــي وقبـــل أن نسترســـل
أن النظر نلفـــت مفاصلـــه الرئيســـية وتفريعاتـــه
طويلـــة تشـــعبات لـــه البحـــث فـــي هـــذه المقولـــة
لذلك في مســـائل مهمة ومفصليـــة، وتداخـــالت
دون األقوال على بعض بناءات النتائج سوف تكون
المرتبطة بين هذه المســـائل اآلخر, ومن بعضها

المقولة: بهذه
فيها  يوجد وهل حقيقتها؟ الرجعة: ما هـــي أ-
تختلف خصوصيات ذات هـــي وهل أم ال؟ تكليـــف
اإلمام ظهور وهل بعينها؟ هي أم الدنيا عالم عن
المبـــارك تحصل ظهوره بمجـــرد أي مقـــرون بها
بعد تبدأ أنهـــا أم  نحـــو مخفف الرجعـــة ولـــو على

وفاتهQ؟
القـــول يمكـــن الرجعـــة فعلـــى بعـــض أقـــوال
لذلك المقولة، هذه في البحث نتيجـــة باختالف
ولعل (بل المسألة بهذه المقولة هذه بارتباط قلنا

التوفي حقيقة
Qلإلمام المهدي

                           الشيخ حميد عبد الزهرة

Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات    مركز

الحمد
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حقيقة ما وهي: أخرى بمسألة ترتبط المقولة هذه
المدينـــة الفاضلة يعنـــي وهـــل االمتـــالء لـــألرض
والظلـــم الضـــالل وانعـــدام
هذه في مدخلية له تكون حتى

المقولة).

هذا  حقيقة اإلمـــام: ما هـــي علـــم ب- مســـألة
بالجزئي وهل يعلم وروافده؟ هي موارده وما العلم؟
من ال؟ وغيرها أم بالموضوعات يعلـــم وهل ال؟ أم

.Qاإلمام علم مسألة تفرعات
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في طيات بحثتـــا وكلتـــا هاتين المســـألتين
ذلك في دخلنا إذا أقوال، وفيهما العلماء كتب
بيـــان المقولة به خرجنـــا عن الرســـم المـــراد

.(Qالمهدي أعاله (حقيقة التوفي لإلمام
على ذلك. لذلك نبهنا

تمهيد:
المهدي اإلمام عصر عن التمهيد هذا يدور
واألحوالاالجتماعيةوالدينيةفيدولته,والذي
اهللا جزى مفصلـــة دراســـات له تعد أن ينبغـــي
عن التصورات قدمـــوا بعض الذين ـ الباحثيـــن
عن اإلســـالم خير كل ذلك العصـــر الذهبي_

والمسلمين.
من  ومتســـقة مســـتوفاة  فالبد من دراســـة
عن تكشف عليها االعتماد يمكن المصادر التي
عن فضًال الدينية والحالة االجتماعية الحالـــة
المهديQ والذي  زمن دولة اإلمام غيرها في
هناك إن الروايات من جملـــة أجواء من يظهر
كبيرًا دينيـــًا وتطورًا هائـــًال تطـــورًا اجتماعيـــًا

كبير. المجتمع بشكل على  سينعكس
تعرض اســـتبعاد الرؤية هذه من ويســـتفاد
إذا امرأة (هـــذا مـــن اغتيال اإلمـــام لحـــادث
نظرنا إذا اآلتية,أما اللحية ذات نظرنا لرواية
مسموم) فالبحث أو مقتول مّنا إّال (ما لعمومات
وذلك هي هي) والنتائـــج بعينه  يجري كذلـــك
الظروف  لإلمـــامQ حســـب نظرنـــا إذا ألننـــا
الفعلي والرئيـــس العام القائـــد فهو الطبيعيـــة
األرض فالبد وجه على والدول األقطار لجميع
الغدر من الشريفة نفســـه يؤمن به ما وأن يكون
أمرًا مســـتبعدًا، اغتياله ومعه يكون والغيلـــة,
منهـــا العســـكرية الطبيعيـــة إذ أن اإلمكانـــات

لكشـــف اإلمـــام مؤهلة عنـــد واالســـتخباراتية
مـــن اإلمام النيل شـــانه من عمـــل وتطويـــق أي
األمر وجداني هذا وشاهد جســـديا، وتصفيته
عن المؤامرة الكشف في اإلمكانات هذه لمكان

ووأدها.
الواقعي  بحســـب المنظار نظرنا إذا   وامـــا
اللدني  العلـــم اإلمـــامQ صاحب فـــان اإللهي
على يكـــون أن فالبـــد األمـــور العالـــم بدقائـــق
وحســـب دولته، وضـــد ضده علـــم بما يحـــاك
ذلك لدفع تلقائيـــا اإلمام ســـيتوجه المصلحـــة
اهللا إرادة إن نقول أن (إّال لديه المعلوم الخطر
آلبائه حصل اإلمام كما أن يقتل تعالى اقتضت
قتلهم ومكان بزمان علمهم فرغم الطاهرين،
ويحضرون المكان نحو ذلـــك يتوجهون فإنهم

القاتل). ويعرفون بل الزمان ذلك في
لحادث أن يتعرض اإلمـــام فلهذا نســـتبعد

اغتيال.
الحكاية جهة من أما و عامة، جهة من هذا
الحجة إثبات في الناصب إلـــزام عن المنقولة
 ٢ ج في الحائري علي اليـــزدي الغائب للشـــيخ

فيها: يقول والتي ١٤٤ ص -
والظهور الغيبة في االعتقاد ملخص فاكهة:
ينبغي وممـــا العلماء، ورجعـــة األئمـــة لبعـــض
إذا كانت السنة وأهل بيته: اعتقاد رجعة محمد
يقول  أن آل محمدN إلى قائم فيها التي يظهر
قســـطًا األرض األمـــر فيمأل له حتى يســـتقيم
في ويســـتقر جـــورًا وظلمًا، ملئت وعـــدًال كمـــا
السهلة، مســـجد أهله مســـكن ويكون الكوفة،
ملكه سبع ومدة الكوفة، مسجد ومحل قضائه
الســـنة تكون حتى والليالي األيام يطّول ســـنين
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الفلك يأمر اهللا سبحانه ألن عشر سنين، بقدر
هذه سنة من ســـبعين ملكه مدة باللبوث فتكون
سنة وخمسون تسع منها مضى فإذا الســـنين،
والسبعين  االثنين أنصاره في Qالحسين خرج
ومالئكة كربـــالء فـــي معه الذيـــن استشـــهدوا
قبره، فإذا الغبر الذين عنـــد النصر والشـــعث
فتقتله الموت الحجة أتى الســـنة تمت السبعون
ولها لحية ســـعيدة اســـمها تميم بني امرأة من
وهو فوق ســـطح من صخر الرجل بجاون كلحية
تجهيزه تولى مـــات فإذا الطريق، في متجـــاوز

باألمر...الخ الحكاية. يقوم ثم Qالحسين
الحكاية هذه في والتدقيق التأمل أردنا فإذا
التي ذكرناها األجـــواء مع تنســـجم ال نجد إنها
ذات لحية فمـــرأة المرأة هيئـــة حيث آنفًا مـــن
أخذنا إذا جـــدًا، مســـتبعد أمر كلحيـــة الرجل
للدين من انتشـــار ســـيحصل ما بنظر االعتبار
فمن المســـتبعد المبـــارك، فـــي ظـــل الظهـــور
ان إذ بالرجال متشـــبهة امرأة هنـــاك أن تكون
الحالـــة، وكذلك هـــذه اإلمـــام ســـيقضي على
لحية ذات امرأة هناك تكون أن من المســـتبعد
لها أن فـــرض لو أما الرجـــل، طبيعيـــة كلحيـــة
بهـــدف قتل تحتها تتخفـــى لحيـــة اصطناعيـــة
أن الممكن من إذ لذلك مبـــرر فنقول ال اإلمـــام
إلى هذه تلجأ أن دون اإلمام اغتيال عملية تدبر
الكتب في ما ذكـــر بســـبب المفتضحة العمليـــة
سلفًا، مخطط بهكذا باإلمام يحيط ومعرفة من
االســـتخباراتي الجهاز أن فرضنا إذا خصوصًا
أرقى ســـيكون من المهدي لإلمـــام والحكومـــي
العالم، في والتنظيمية األجهزة االستخباراتية
عملية هكذا عليهم أمر أن يخفى المستبعد فمن

الواقعي اإللهي بالمنظار لإلمام نظرنا إذا أما
وأبعد. فيكون األمر أشكل

اآلالت جهة من الحكاية إلى نظرنـــا إذا أما
وجـــو آالت بدائيـــة، فهـــي المســـتخدمة فيهـــا
كناية عن ســـالح ألن يكـــون يصلـــح ال الحكايـــة
اإلمام مـــن الجو علـــى يلقى عســـكري متطـــور
تحت إمـــرة اإلمام، الجـــو ســـالح باعتبـــار أن
دولة فـــي أعداء لـــه يوجد وحســـب الفـــرض ال
الجوي المجـــال باختـــراق أخـــرى كـــي يقومـــوا

االغتيال. عملية وتنفيذ لدولته
سندها جهة الحكاية من نظرنا إلى إذا أما
في فهي في هـــذه الحكاية) (وهو األمـــر المهم
نقلها كما ذكرنا حكاية بل ليست رواية الحقيقة
في علي اليزدي الحائري بعنوان فاكهة الشـــيخ
المقدار لبعـــض العلماء, وهـــذا رجعـــة األئمة
عـــن فضـــًال ال يكفـــي لالستشـــهاد التاريخـــي
يترتب بمسألة بالك فما تاريخيًا، به االحتجاج

أمر اعتقادي!. عليها
الشـــيخ حكاية على النظر أقصرنا هـــذا إذا
في الناصـــب والوحيـــدة صاحـــب كتاب إلـــزام

بابها.
نظرنا محـــل وجعلنا ذلـــك أمـــا إذا تعدينـــا
وأمر هذه المقولة في الباب (وهي أم العمومات
وتحقيق االحتمـــال إبـــراز ذو بال ويحســـن فيه
منهم  البيتK ما أهل أن ذكرت التي الحـــال)
وهـــذه الروايات شـــهيد، إال مقتول مســـموم أو
كثيرة مصـــادر متعـــددة وفـــي ذكـــرت بألســـنة
صدورهـــا إلـــى االطمئنـــان بمجموعهـــا يمكـــن
في الصـــدوق عنهـــمK، فقـــد ذكـــر الشـــيخ
إال  منا مـــا (واهللا الرضـــاQ قوله عن االمالـــي



دراسات

٤٤

نفس الرواية  هذه كذلك وذكر شـــهيد) مقتول
أيضًا الفقيه، وذكرها ال يحضره الشيخ فيمن
وعنهQ كل من  من األئمة Qالرضا غير عـــن
العاملي والحر األثـــر كفاية في القمي الخـــزاز
األنوار بحار الشـــيعة والمجلسي في في وسائل
البحار ســـفينة فـــي مســـتدرك والشـــاهرودي
يمكن الروايـــات طـــرق وغيرهـــم، وبمجمـــوع

بصدورها. االطمئنان
صدور فـــي الحال تحقيـــق هـــذا من جهـــة

او مسموم. اال شهيد منا ما عموم روايات
ومدلوالتهـــا فإنها متونهـــا أمـــا مـــن جهـــة
يموتون  ال Kكون األئمـــة عمـــوم في صريحـــة
شـــهيد أو مقتول منهم إال مـــا بل حتـــف أنفهم
اإلطـــالق أو العمـــوم وهـــذا مســـموم شـــهيد،
فرجه اهللا تعالى عجـــل المهدي اإلمام يشـــمل
إال تخصيص أو تقييد فيه إذ لم يرد الشـــريف
من اإلطالق أو العمـــوم ثبـــوت أن يدعـــى عدم
ثبوت عدم يدعى أو ذلك اســـتظهار جهة عدم
ال من اســـتثنينا إذا أما ســـندا، تلك الروايات
اإلمام أن إلى ننتهي اإلطالق أو يقـــول بالعموم
يموت فرجه الشـــريف اهللا تعالى المهدي عجل
أخرى مشكلة مسمومًا، ولكن تواجهنا أو مقتوًال
أو كمقدمة ذكرناها التـــي األجواء إن حاصلها
إليها التـــي انتهينا والنتيجة تنســـجم تمهيد ال
هذا نتيجة على يلزم إذ العموم هذا خالل مـــن
ذات حكاية في ذكرناهـــا التي اللوازم العمـــوم
لمحاولة اســـتبعاد تعرض اإلمـــام اللحية مـــن
بمنظار أو اإلمام كونه بمنظار ســـواء االغتيال
به يجاب يمكن أن وما الحاكـــم والرئيس كونه
تمت اإللهية,والذي اإلرادة تدخـــل هنـــا (مـــن

هناك به يجاب أن يمكن ســـلفا) إليه اإلشـــارة
عدم إشـــكال يبقى الحكاية(أي ما خال ثبـــوت
اإلجابة على تمت قائم حتى لو الحكاية ثبـــوت

أثير). ما
اعتمادًا إليها ننتهـــي التي فالنتيجة وعليـــه
شهيد أو مقتول إال ما منا أو إطالق عموم على 
حتـــف انفه بل  أن اإلمـــام المهـــديQ ال يموت
نعضد أن ويمكـــن يموت شـــهيدًا أو مســـموما،
من أن بمـــا يذهب إليه البعـــض هـــذه النتيجة
تطرأ  يمكن أن ال Kلالئمـــة الجســـدية البنية
لروايات أمـــا الطبيعي، المـــوت عليهـــا عوامل
غير األئمة على أن أبـــدان تنص الطينة(التـــي
البعض يعتقده ممـــا لغيرها أو أبدان النـــاس)
،Kالبيت ألهل النورية األجســـام حقيقة في
مـــن افتـــراض عارض(وهـــذا وبالتالـــي البـــد
يحدث الســـم) أو القتل يكون أن العارض إمـــا
تركوا لو أما ،Kاألئمـــة في وفاة يكون ســـببًا
ديموميتهـــم فيرى دون يحـــول دونمـــا عـــارض
عدم يعنـــي ال هـــذا خالـــدون، البعـــض أنهـــم
َقْبِلَك مِّن لَِبَشٍر َجَعلَْنا cَوَما آية بعموم االلتزام
أن  نلتزم اْلَخاِلُدوَنd فإننا َفُهُم مِّتَّ َأَفِإن اْلُخْلَد
اهللا بفيض صفات هي من األئمة ما يطرأ على
الخوض فيـــه تفصيل والمقام عليهم، تعالـــى
الذي المهم البحـــث, محل عـــن فيه يخرجنا
بحســـب طبيعته اإلمام أن إليه نصـــل نريـــد أن
الموت، يأتيه ال عارض وجود ودون التكوينيـــة
جهة مـــن أما البعـــض, إليه هـــذا مـــا يذهـــب
تعالى اهللا توفي ثبت فقد والواقع عالـــم الثبوت
أو  (القتل طريقيـــن لالئمـــةK بأحد وإماتتـــه
اإلمام خصـــوص وفي الظلمة) يـــد الســـم على
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يموت,  انه علـــى المهـــديQ فقد دلـــت األدلة
في نوع الـــكالم ولكن وقع وهـــذا ثابت جزمـــا,
بالقتل والسم أم حتف األنف بالتوفي هل اإلماتة

الثاني. بحسب البيان السابق رجحنا وقد
يقال: ولكن قد هذا

اإلمام أن الروايـــات ذكرت بعض وقد هـــذا
الحسينQ دونما  أمره ويلي يموت Qالمهدي
تقف بالحياد الروايـــات وهذه موته ذكر لســـبب
وبين مسمومًا أو مقتوًال إلى موته يذهب من بين
رواها ما ومن هذه الروايات أنفـــه, حتف موته
العياشي تفسير عن األنوار بحار المجلســـي في
انه المؤمنين اســـتقر عنـــد حيث قـــال: (فـــإذا
الحسين الحجة عن وبلغ فيه يشكون ال الحسين
المؤمنون وصدقـــه أظهر النـــاس القائـــم بيـــن
غسله يلي الحجة الموت فيكون الذي جاء بذلك
يلي وال الحسين وإيالجه حفرته وحنوطه وكفنه
ثم حديثه في إبراهيم وزاد الوصي إال الوصي،
على عينيه. حتى يقع حاجباه يملكهم الحسين

النهائية: النتيجة
أهـــل لروايـــات تبعـــًا إليـــه نذهـــب  الـــذي 
مقتوًال  يموت Qالمهـــدي اإلمام البيـــتK أن
مســـموم أو إال شـــهيد منا ما روايات لصراحـــة
في المجلســـي التـــي رواها الرواية وخصوصـــًا
والتي اهللا عليـــه صلـــوات الحســـن بحـــاره عـــن
صلى اهللا رســـول إلينا عهد لقد قـــال فيها واهللا
عشـــر إثنا األمر يملكه هذا (ان وآله اهللا عليـــه
مســـموم ما منا إال إماما مـــن ولد علي وفاطمة
القتل شـــمول في صريحة فالرواية أو مقتول),
في  األقرب المهديQ ولعـــل لإلمام الســـم أو
أن طريقة  مســـمومًاQ إذ يكون أن موته ســـبب

كان وإن حتى استكشـــافها القتل بالســـم يتعسر
األجهزة وأرقـــى أحـــدث المهدي عنـــد اإلمـــام
اإلمكانات مـــن ذلك إلـــى ومـــا االســـتخباراتية
بناء أما غيرهـــا, أو التكنلوجيـــة أو العســـكرية
اإلمام فيه المالحظ كون من النظر الثاني على
األمران علـــم لدني فيتســـاوى ذو إمام بما هـــو
وال يترجح بالســـم) المـــوت أو (المـــوت بالقتـــل

اآلخر. على أحدهما
لما مناســـب من توجيه البد وهو بقي شـــيء
تســـاعد على ال األجواء ان على يـــورد يمكن أن
(مضافا  يجاب أن اغتيالهQ ويمكـــن محاولـــة
وإن إننا اإللهيـــة) اإلرادة إلـــى ما ذكرنـــاه مـــن
ودينيـــة اجتماعيـــة أجـــواء أن هنـــاك ســـلمنا 
انعدام تعني ال ولكنها العدل انتشـــار تســـتدعي
يتربص من وجود منه يستكشف وهذا الظلمة،

ويحاول اغتياله. Qباإلمام
حول العجالة هذه يقال في أن يمكن ما هذا
اهللا عجل انفه حتف موته أو اإلمام مقتل مسألة

الشريف. فرجه تعالى
إلى ميل منا حصـــل أو اســـتظهرنا واننا وان
لهذا تبنيًا منا يعني ال ذلك إال أن األقوال بعض
المســـألة كما قلنا قاطـــع، إذ القـــول بضـــرس
مســـألة حساســـة في موقف اتخاذ تتوقف على
فبعد اإلمام، وعلم الرجعة وجوهرية كمســـألة
المســـألتين في ورصين واضـــح اتخـــاذ موقـــف
المقولة في هذه عندنا الصـــورة تكون أن يمكن

وبينة. واضحة
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ومضمونًا: تعريفًا
اإلمام إليه لجـــأ الذي النظام هـــي النيابة
والـــذي  الصغـــرى، المهـــديQ إبـــان غيبتـــه
الحرجة الفترة في هـــذه إتباعه مـــن كان البد
الشخصي، وجوده إثبات أجل من والخطيرة،
 Lالحسن العسكري بن محمد اإلمام هو وانه
وأداء واجبه القيـــادي، دوره أوًال، وممارســـة
النواب (رضوان كان ثانيًا، إذ الرسالي كإمام
وبين بينه الدقيقة قنوات االتصال اهللا عليهم)
وأوامره تعليماتـــه إصـــدار شـــيعته، من أجـــل

المسلمين. من به للمؤتمين
بـــارزًا في دورًا النواب فقـــد مارس هـــؤالء
بذلوه من الجماعة الصالحة بمـــا حفظ كيـــان
اإلمـــامQ ووصاياه  بتوجيهـــات التـــزام عـــال
الصغرى بعد  الغيبـــة بدء ولشـــيعته، منذ لهم
(٢٦٠هـ)، عام Qاإلمام العسكري استشهاد
محمد بـــن علـــي الرابـــع وحتـــى وفـــاة النائـــب

سبعين نحو على أي (٣٢٩هـ)، عام ـــَمري السَّ
الغيبة. عمر من تقريبًا عامًا

األمثل النظـــام يعـــد النيابـــة إذن فنظـــام
الصغرى، مدة الغيبة نجاحه طيلة أثبت الذي
الشـــيعة تشـــعر لم النـــواب، فبوجـــود هـــؤالء
 Qالمهدي اإلمام غيـــاب من الناجم بالفـــراغ
النظام بحق فكان الصغرى، الغيبة عهد إبـــان
اإلمامQ في  مهمة أثبت جدارة الذي األنسب

غيبته.
النـــواب خضـــم حيـــاة وقبـــل الولـــوج فـــي
اإلمام عن الخاصة النيابة تولوا الذين األربعة
من  البد الصغـــرى، المهـــديQ خالل غيبته
ســـنتناوله ما وهذا النيابة، نظام عن الحديث

ضوء النقاط اآلتية: في
النيابة: مفهوم أوًال:

من بكســـر النون لغـــة(٢): النيابـــة النيابـــة
أي ومنابا، نوبًا ينـــوب عني فالن وناب ناب،

 Qلإلمام الخاصة النيابة
ومضمون تعريف
              الباحثة: ندى سهيل

      عبد محمد الحسيني

النيابة
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ينوب في كذا، عني الوكيل مقامي، وناب قام
ككافر نواب، النائـــب نيابة فهـــو نائب، وجمع

وكفار.
زائر مثل: نائب اســـم لجمـــع (النوب): وقيل
عنه، (أنا) انبتـــه ويقال: جمع هو وزر، وقيـــل
التفويض بمعنى: واالستنابة واإلنابة واستنبته،

والتوكيل.
مقام  النيابـــة اصطالحا: هي قيام شـــخص
في وليه من منـــه، أو التصرف بإذن في غيـــره
اإلمـــام، ونائب نائب يقـــال: ما. أمـــر أو عمـــل

الشعب.(٣) ونائب القاضي، ونائب الرئيس،
اإلمام عـــن ينوب مـــن هو ونائـــب اإلمـــام:

(٤).Qالمنتظر المهدي الغائب
عن نظام النيابة: لمحات

البيت أئمة أهل الدقيقة لحيـــاة إن القـــراءة
لم  نظام النيابة إلى أن وســـيرتهمK ترشـــدنا
تم وإنه قد ،Qباإلمام المهـــدي يكـــن خاصـــًا
اإلمامين عصـــر من النظام هـــذا مثل اعتمـــاد
باإلماميـــن  وانتهـــاًء  Lوالصـــادق الباقـــر
وتجلى  اســـتقر أن والعســـكريL إلى الهادي
غيبة زمن فـــي أوضح بشـــكل النظام أمر هـــذا
اهللا (صلوات اتخذوا فقد ،Qالمهـــدي اإلمام
المخلصين الثقات عددًا مـــن عليهم) وســـالمه
ونواب وكالء وجعلوهم شيعتهم من إيمانهم في
ويشـــكلون وبأمرهم بإذنهم عنهم، يتحركـــون

الموالين. بالمؤمنين لالرتباط قنوات
ونواب وكالء وجـــود مـــن ذكرناه ويؤيـــد مـــا
الشـــيخ  ذكـــره مـــا   Kالمعصوميـــن لألئمـــة
وقبل ...> قـــال: ٤٦٠هــــ) حيث (ت/ الطوســـي
طرفًا من نذكر حال الغيبة سفيرًا كان ذكر من

ويتولى له األمر إمام بكل يختص أخبار من كان
ممدوحًا كان من من اإليجاز ونذكـــر وجه علـــى
مذمومًا سيء كان ومن الطريقة، حســـن منهم

ذلك>.(٥) في الحال ليعرف المذهب
بن  الممدوحيـــن(٦) حمـــران ثم قـــال: فمـــن
<ال يرتد :Qالباقر اإلمام فيه قال الذي أعين
كان الذي بن عمر المفضل أبدًا>، ومنهم واهللا
ومنهم  قال: أن لإلمـــام الصادقQ إلـــى بوابًا
لإلمام وكيًال كان الذي دراج، بن نوح بن أيوب
الهماني، بـــن جعفر علي الهـــاديQ، ومنهم
 Lالعســـكريين اإلماميـــن  وكالء مـــن كان 
المجال يتســـع األصحاب الذين ال من وغيرهم
جماعـــة من الوكالء أســـماء ذكر ثم لذكرهـــم.

المذمومين.
عصر في أنشـــئ الذي النيابة إال أن نظـــام
في  عليه كان المهـــديQ يختلف عمـــا اإلمـــام
من ونوضح ذلك ،Kالســـابقين األئمة عصر

اآلتي: خالل
بمنزلة  األئمةK كانوا ونواب وكالء إن أوًال:
يسكنونها كانوا التي المناطق في للناس مراجع
 Qالمعصوم اإلمـــام ســـكن منطقة عن بعيـــدًا
األئمـــةK كانوا يقابلون الناس  أن إلى إضافة
الوكالء، هـــؤالء وجود مع ويشـــاهدونهم حتى
الناس، عامة سكناهم معلومًا عند موضع وكان
الناس في لكافـــة متوافرًا هـــذا األمر ولـــم يكن
بالنواب محصورًا كان بل الصغرى، الغيبة مدة
اإلمـــامQ، الذيـــن خـــواص األربعـــة وبعـــض

الثقة.(٧) درجات بأعلى يتمتعون
 Lاإلمامين الهادي والعســـكري إن ثانيـــًا:
غيابهما اقتضـــت قاســـية عاشـــا فـــي ظـــروف
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على عمال لـــذا ما، نوعًا العامة عـــن الســـاحة
مما أوســـع بمعنـــى النيابـــة، تأســـيس نظـــام
 Kاألئمـــة الســـابقين عصـــر كان عليـــه فـــي
هـــذا النظام  أن ُيْعنى أنهـــمK أرادوا بحيـــث
االجتماعية  Qاإلمام مهمـــات بجميع بالقيام
ليس والفقهيـــة، ولكن والفكريـــة والسياســـية
بشكله وإنما ،Qاإلمام عن المستقل بالشكل
عقول تحضيـــر أجـــل مـــن النيابـــي، كل هـــذا
،Qالمهدي اإلمام مسألة غيبة الناس لقبول
االتصال بهم كان غريبًا، األمر يكـــون ولكي ال
الموثوق بعض عبـــر يتم من األحيان في كثيـــر
غيبة على وسلوكًا فكرًا شيعتهم يتعود حتى بهم

.Qاإلمام
زمـــن فـــي  النيابـــة نظـــام كان  إذن 
اإلمام  غيبـــة لعصر العســـكريينL تمهيـــدًا
الغيبـــة زمـــن فـــي كان بينمـــا   ،Qالحجـــة
اإلمام المهديQ للغيبة  من تمهيدًا الصغـــرى

الكبرى.(٨)
النيابة: أقسام ثانيًا:

اإلمام المهديQ انقســـمت  غيبة أن كمـــا
كذلك والكبـــرى)، إلـــى مرحلتين (الصغـــرى

مرحلتين:(٩) إلى انقسمت النيابة
الصغرى. الغيبة الخاصة في النيابة ـ ١

الكبرى. الغيبة العامة في النيابة ـ ٢
 Qاإلمـــام أن ـ النيابـــة الخاصـــة: وهـــي  ١
ويحددهم أشخاصًا خاصين كنواب عنه يتخذ
في تعريف منهم كل ويسهم باالسم والصفات،
اإلمام  عن ينوبون وهم لـــه،(١٠) األمة بالالحق
مختلف المسائل في الفداء) (أرواحنا لمقدمه

إياها.(١١) خولهم التي

تتوفر من إال الســـامي المقام يليق بهذا وال
الالزمة المطلوبة والمؤهـــالت فيـــه الصفـــات

هي(١٢): والشروط الخاصة التي
األمانة. ـ أ

التقوى. ـ ب
الورع. ـ جـ

إفشاؤها. ينبغي ال التي األمور كتمان ـ د
الخاصة  القضايـــا في ـ عدم التصـــرف هــــ

الشخصي. بالرأي
إليه  الواصلة والتعليمـــات األوامر وـ  تنفيـــذ

الشروط. من ذلك غير إلى ،Qاإلمام من
(النواب الخاصيـــن النـــواب ويطلـــق علـــى
من التعبير يفهم على مـــا أربعة وهم األربعـــة)
الشـــيعة علماء من جميعهم وكانـــوا األخيـــر،

وهم(١٣): وكبارهم وزّهادهم
العمـــريG، وهو أول  ســـعيد ١ ـ عثمـــان بـــن
وكان ،Qباإلمـــام المهدي الخاصين النواب
لهما، ثم  وثقـــة وجـــدهL من قبل ألبيه بابـــًا
،Qالحجة لإلمـــام الخاصـــة تولـــى الوكالـــة

يده. على المعجزات وظهرت
وهو ،Gالعمري سعيد بن عثمان بن محمد ـ ٢
مقام وقام ،Qالحجة لإلمـــام الثاني النائب
اإلمام وفاتـــه بنص بعد ســـعيد بن أبيه عثمان
عليه  عثمان أبيه العسكريQ ونص محمد أبي

.Qالمنتظر اإلمام بأمر
الذي  النوبختيG، وهو بن روح ٣ ـ الحســـين
مضي محمد بن قـــام بأمر النيابة والوكالة بعد
فكان ثالث ورضوانـــه، ربه رحمة عثمان إلـــى
وذلك ،Qالحجة باإلمـــام الخاصين النـــواب
عثمان، بأمر بن محمد قبـــل من عليه بالنص
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.Qاإلمام المهدي
النواب  آخر محمد السمريG وهو علي بن ـ ٤
انتهت (٣٢٩هـ) بوفاته عـــام والـــذي األربعـــة،
الكبرى، الغيبة مدة النيابـــة الخاصة ووقعـــت
روح بن الحســـين القاســـم أبو وقـــد نص عليـــه

.Qالحجة اإلمام من وفاته قبل النوبختي
مهـــام النيابة األربعـــة هـــؤالء وقـــد مـــارس
اآلخر خلفه مات أحدهم المذكور كلما بالترتيب
عليهم) (رضوان اهللا أنهـــم بمعنى يليه، الذي
وثبتت نيابتهم باألســـماء والصفـــات قد حددوا
واحد كل وأسهم ،Qمن اإلمام بالنص عليهم
واحد كل وُيعـــد بالالحق له، منهـــم بالتعريـــف
الشـــيعة فكان الشـــيعة، علماء أكابر من منهم
من عندهم ثبت لما أمورهم في إليهم يرجعون
،Qالمهدي بالخصوص عن اإلمـــام نيابتهـــم
الغيبة مرحلة ببدء النيابي دورهم مارسوا وقد
استطاعوا تقريبًا، عامًا مدة ســـبعين الصغرى
الثقيلة المسؤولية هذه أعباء خاللها يتحملوا أن
خالل اضطلعوا وقد وجه، بأحسن والخطرة،

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

(١٤).Qألوامره امتثاًال
،Qاإلمـــام المهدي توقيعـــات ـ إخـــراج ٢
تواجه قد التي العقبات وتذليل المشكالت وحل
فكانت المشـــكالت الشـــعبية، بعض قواعدهم
اإلمام المهـــديQ الواردة  لتعاليم تحـــل وفقـــًا

توقيعاته.(١٥) في
إلى وإيصالها وتوزيعهـــا ٣ ـ قبـــض األمـــوال
وظائفهم واضحات مـــن وهو دفعها حيـــث يجب

يكون المقبـــوض والمال ومهمـــات أعمالهـــم،
يعطيهـــا التـــي الشـــرعية عـــادة مـــن الحقـــوق
مختلف  لإلمامQ في المواليـــن من أصحابها

اإلسالمية.(١٦) البالد
،Qالمهدي اإلمام إخفاء في ٤ـ  المساهمة
أمكنهم مهمـــا التقية مبـــدأ وذلـــك بالتزامهـــم
لتهدئة طريقـــًا ويجعلونهـــا األمـــر إلى ذلـــك،
وعن عنهم النظـــر وإبعـــاد الخواطـــر عليهـــم،
المهام  من ذلك غير الحجةQ(١٧) إلـــى اإلمام
تجنبًا جميعـــًا ذكرها يســـعنا ال األخـــرى التـــي

لإلطالة.
األربعة للنواب كان إلى انه االلتفـــات ويجب
يقومون من البلدان اإلسالمية، كثير وكالء في
ووظائفهم. النواب مهمة تســـهيل في كبير بدور
ســـلوكهم، في محمودين الوكالء هـــؤالء وكان
بالزهد معروفيـــن عقيدتهـــم مســـتقيمين فـــي
مهمتهم االتصال وكانـــت والصالح، والتقـــوى
القضايا في النواب األربعـــة ومراســـلة بالناس
،Qالحجة اإلمـــام إلـــى الموجهـــة واألســـئلة
أو ويوصلونهـــا، األمـــوال منهـــم ويأخـــذون 
في إليهم األوامر الصـــادرة يصرفونها حســـب

الشيعة.(١٨) على الخاصة، أو األمور
الوكالء: بعض أسماء نذكر يأتي وفيما

بالوشاء.(١٩) الملقب يزيد بن ١ ـ حاجز
مهزيار.(٢٠) بن إبراهيم ـ ٢

بن مهزيار.(٢١) بن إبراهيم ٣ ـ محمد
القمي.(٢٢) األشعري إسحاق أحمد بن ـ ٤

األسدي.(٢٣) جعفر بن محمد ـ ٥
٦ ـ القاسم بن العالء.(٢٤)

العالء.(٢٥) بن القاسم بن ٧ ـ الحسن
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شاذان.(٢٦) بن محمد ـ ٨
مدار بحثنا، هم الخاصين أن النواب وبما

عنهم. الحديث نطيل لن لذا
تحدد لم التي النيابة العامة: وهي النيابة ٢ـ 
عام بعنوان حددت إنما لشـــخص بالتشخيص
الفقيه، ذاك على أو الفقيه، هذا على ينطبق
الكبرى الغيبـــة عصر فـــي الفقهاء فيعبر عـــن

عامون).(٢٧) (نواب بأنهم
عامًا  ضابطًا هي: إن اإلمـــامQ يحدد ـ أو
الضابط هذا عليه يصدق الذي الشخص يكون
كامًال نائبًا لإلمام، ويحتل مركز صدقًا العام
ويكون الوالي النيابة، هذه بحكم الوالية العامة

والدنيوية.(٢٨) الدينية األمة لشؤون العام
الشـــيعة بفقهاء المتمثلة النيابـــة ـ أو هـــي:
المؤهليـــن من نواحـــي العدالة، ومجتهديهـــم
اســـم عليهم ويطلـــق والخبـــرة، واألعلميـــة،
الديني، المرجع ومفردها الديـــن)، (مراجع
واإلرشاد، الفتوى في أخذ إليهم الناس لرجوع
من المرجعية مرتبة إلى المجتهد وصول ويتـــم
له.(٢٩) الدينية والمؤسسات الناس تأييد خالل
العامة للمســـلمين يتولى المرجعية وإن من
فيزمنغيبةاإلمام(أرواحنالمقدمهالفداء)،

اآلتية:(٣٠) تتوفر فيه الشروط أن البد
الرجولة. ٥  العدالة. ٤ ـ العقل. ٣ ـ البلوغ. ٢ ـ ١ ـ

الحرية. ـ ٦ االجتهاد. ـ
<إن :Hالصـــدر باقـــر محمد قـــال الســـيد
يتوافر أن يجـــب التي الشـــروط مجموعـــة من
وتولي زمام األمـــة لقيـــادة يتصدى عليهـــا من
بالواقع الوعي العلـــم، العدالة، األمر وهـــي:
وكيفية استيعاب مســـتجدات، به من وما يدور

قال المختلفة. إلشكالياتها اإلسالمية المبادئ
َوكاُنوا اهللاَِّ ِكتاِب ِمـــْن اْســـُتْحِفُظوا cِبَما تعالى:

الرقابة>.(٣٢) (٣١)،dَعَلْيِه ُشَهداَء
بنصوص العامة النيابـــة منصب وقد ثبـــت
والســـيرة واإلجمـــاع  ،Kواألئمـــة النبـــي
والفقهاء العاملين، للعلماء القطعية المتصلـــة
ورواة أحاديث األئمة الطاهرين،  الراشدين،
إلى العلماء الرجوع المكلفين على كافة فيجب
 Kاألطهار األئمة وآثار حفظة العلوم واألخبار
بالنظر عنهـــم الصـــادرة العارفيـــن باألحـــكام
للمكلفين والبد والتدبر، والعقل واالســـتنباط
منهم، والحـــرام الحالل مســـائل أن يأخـــذوا
وكل ويرجعـــوا فـــي قطـــع المنازعات إليهـــم،
جمعوا ألنهـــم عليهـــم، حجة هـــو مـــا يقولـــون
العدالة االستنباط إلى قوة من الفتوى شرائط
االجتهاد، شـــرائط والعقل وســـائر والبلـــوغ،
بالرجوع مكلفون فالناس العامة، النيابة ولهم
مخصوص نائب تعيين اضطرارًا لعـــدم إليهـــم
في الواردة الكبرى. والروايات الغيبة زمن فـــي
الحديث في كتـــب وهـــي مذكورة حقهـــم كثيرة

منها: والفقه
قال:  المؤمنينQ أنه أميـــر عن ما روي ـ أ
ثالثًا ارحم خلفائي <اللهم :Nاهللا رسول قال
:Nفقال خلفاؤك؟ ومن اهللا رســـول فقيل: يا
حديثـــي ويـــروون بعـــدي، الذيـــن يأتـــون مـــن

وسنتي>.(٣٣)
عن الصادر التوقيع الشريف في جاء ما ـ ب
محمد  الثاني نائبـــه يد الحجةQ على اإلمـــام
الحوادث <وأما :Qقـــال العمري، بن عثمان
فإنهم حديثنا رواة إلـــى فيها فارجعوا الواقعـــة
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عليهم>.(٣٤) اهللا حجة وأنا عليكم، حجتي
 Qالعسكري عن اإلمام الحســـن روي ما ـ ج
 Qمحمد الصادق بن جعفـــر اهللا عبد أبي عن
<فأما منه: طـــرف في جاء طويل، فـــي حديث
حافظًا الفقهـــاء صائنًا لنفســـه، مـــن كان من
ألمـــر مواله، مطيعـــًا لدينـــه، مخالفـــًا لهـــواه
بعض يكـــون إال ال وذلـــك يقلّـــدوه، فللعـــوام أن

جميعهم>.(٣٥) ال الشيعة فقهاء
تبّين األخرى التي الروايات ذلك مـــن وغير
سدى  شيعته السيما المسلمين لم يترك Qأنه
هم  العلمـــاء ومفـــزع، فـــكان مرجع مـــن غيـــر
كانت تواجه التي المشاكل لحل المرجع الوحيد

هذا. الناس يوم حتى اليوم ذلك مذ الشيعة
منصـــب يتقلـــد الـــذي المرجـــع  وإن  هـــذا 
عليه  اإلمام المنتظرQ تقع عن العامة النيابـــة

يأتي(٣٦): ما أهمها مسؤوليات
طوائفه بجميع اإلســـالمي العالم ١ ـ رعايـــة
إذا والـــذب عنهـــم شـــؤونهم وفرقـــه، وتفقـــد

أرضهم كافر. وغزا دهمهم عدو،
الدينية، العلمية الحـــوزات على ٢ ـ اإلنفاق
والعلميـــة االقتصاديـــة شـــؤونها وتفقـــد جميـــع

واالجتماعية.
والبؤســـاء الفقـــراء علـــى اإلنفـــاق  ـ   ٣

والمحرومين.
النيابة الخاصة: ثالثًا: فلسفة

التـــي اقتضت هي الحكمـــة اإللهية كمـــا أن
هي التي  فإنهـــا الحجةQ كذلك اإلمـــام غيبة
ان حيـــث األربعـــة،  النـــواب وجـــود اقتضـــت 
خالل الضـــرورات من كان الشـــريف وجودهم

الصغرى. الغيبة مرحلة

أهم بعضـــًا من لنا توضـــح اآلتية والنقـــاط
وجود النواب أدت إلى األســـباب والدواعي التي

عليهم). اهللا (رضوان
بين اإلمامQ وبين  الوصل ١ ـ كونهـــم همزة
ويحمل بالشيعة يتصل النائب كان حيث مواليه،
عليه مشـــاكلهم ويعرض اإلمام، أســـئلتهم إلى
وتحريرية أحيانًا شـــفهية أجوبته إليهم ويحمل
الجماهير وجـــدت وقد األحيان، من في كثيـــر
في التي فقـــدت رؤيـــة إمامها العزاء والســـلوى
المباشرة، غير واالتصاالت المراســـالت هذه
والرســـائل التوقيعات كانـــت ان خصوصـــًا بعد
وســـليقة  واحد اإلمام المهديQ بخط من ترد

األربعة.(٣٧) النواب نيابة طيلة واحدة
بالفراغ  والشـــعور أزمة الصدمة ـ تخفيف ٢
عـــن   Qالمهـــدي اإلمـــام باحتجـــاب الهائـــل 
اإلمـــام قـــول فقـــد أشـــار قواعـــده الشـــعبية،
ســـعيد عثمان بن العســـكريQ: <أن الحســـن
ابني وكيل محمـــدًا ابنه العمـــري وكيلـــي، وأن
وهي زرع  خاصـــة، أهمية مهديكـــم>،(٣٨) إلى
والعامة نفوس الخاصة الحســـي في االطمئنان
منخاللتنصيبنائبعنهوعنابنهL،حتى
 Qاإلمام بدأ حيث ذلـــك، بعد األمة ال تفاجـــأ
الناس أذهان إلى أقرب وهذا بالنواب، غيبته
نص أولهم النواب وأن هؤالء السيما أنسًا وأشد
،Qالعسكري اإلمام وهو الحاضر اإلمام عليه
بعده، يأتـــي من علـــى نص الوقت وفـــي نفـــس
مهّيأة األمة تكون وغيرها الخصوصيات فبهـــذه
بال ،Qاإلمام غيبة ونفســـيًا لتلقي خبر ذهنيًا
تأتي كانت عندما وبالخصوص تشـــكيك، أدنى
المعينين النواب بيد نفسه، اإلمام من توقيعات
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(٣٩).Qقبله ومن أبيه قبل من
الحفاظ يؤدي إلى ســـوف النواب ٣ـ  وجـــود
األعداء إلى التســـرب من على أســـرار اإلمامة
التكتم منهج النـــواب نهج والمخالفيـــن، فقد
الفتًا للنظر، عملهـــم يكون ال حتـــى والحذر،
تكون أن على عليهـــم) وحرصـــوا (رضوان اهللا
ألي مثيرة غير جدًا طبيعية وتجارتهم حياتهم

وعمالئها.(٤٠) الدولة، أمام تساؤل
وخاصـــة المجتمـــع، ٤ ـ القيـــام بمصالـــح
لألئمةK خاصًة،  الموالية الشعبية القواعد
الحـــال بطبيعـــة تفـــوت تلـــك المصالـــح التـــي
الحياة، مسرح عن واختفائه بانعزال اإلمام،
القائد بفوات تفوت للمجموع مصلحة أي شـــأن

والموجه.(٤١)
النيابـــة  لتقبـــل فكـــرة ـ إعـــداد الشـــيعة ٥
من النيابة تحول اإلمامQ، عنـــد عن العامة
خط هو عـــام، إلـــى خط أفـــراد منصوصيـــن
والدين، الدنيا البصير بأمور العادل المجتهد
الصغرى إلـــى غيبة مـــن الغيبـــة تبعـــًا للتحـــول

كبرى.(٤٢)

الهوامش
األول العلمـــي للمؤتمر (١) مـــن البحـــوث المقدمـــة
الدراســـات  مركز فـــي اإلمـــام المهـــديQ الذي عقـــده
النجف مدينـــة فـــي المهـــدي التخصصيـــة فـــي اإلمـــام

٢٠٠٧م. /٧ /٢٢ بتاريخ األشرف
،٣٨١ /٨ العين، كتـــاب الفراهيدي، (٢) الخليـــل
لســـان منظور، ٢٢٨، ابن /١ الصحـــاح، الجوهـــري،
المحيط، آبادي، القاموس الفيروز ،٧٧٤ /١ العرب،
،٣٨٧ /٤ البحرين، مجمع الطريحي، ١٣٤ـ  ١٣٥، /١

فتح أحمد ٤٩٥ ـ ٤٩٦، /١ الزبيـــدي، تاريخ العروس،
.٧١ الجعفري، الفقه ألفاظ معجم اهللا،

٩٦١؛ /٢٢ الوسيط، أنيس، المعجم إبراهيم (٣)
.٤٩٠ الفقهاء، لغة معجم قلعجي، محمد

الجعفري، الفقه معجم ألفاظ اهللا، فتح أحمد (٤)
.٤١٩

.٣٤٥ الغيبة، الطوسي: (٥)
.٣٥١ ٣٤٦ـ نفسه، المصدر (٦)

عصـــر الغيبة في الحيـــرة (٧) ياســـين الموســـوي،
٩١ ـ ٩٤. الصغرى،

عصـــر الغيبة في الحيـــرة (٨) ياســـين الموســـوي،
١٤٣ ـ ١٤٤. الصغرى،

المفيـــد، ٣١١؛  المقـــاالت، أوائـــل المفيـــد،  (٩)
.٢١ الغيبة، في العشر المسائل

المغرب، شـــمس كتاب حكيمي، رضا (١٠) محمد
.٤١

والســـفراء الصغرى الغيبة (١١) فاضـــل المالكـــي،
.٩ األربعة،

من المهدي اإلمـــام القزويني، كاظم (١٢) محمـــد
.١٦٣ الظهور، إلى المهد

٢٥٩ ـ ٢٦٠؛ /٢ أعالم الـــورى، (١٣) الطبرســـي،
البحراني، هاشم ٦٧ ـ ٦٨؛ المواليد، تاج الطبرســـي،
األميـــن، أعيان ٨ ـ ٩؛ محســـن /٧ المعاجـــز، مدينـــة

٥٩٦ ـ ٥٩٨. /٢ الشيعة،
تاريـــخ الصـــدر، صـــادق محمـــد محمـــد   (١٤)
المهدي الشـــاكري، ٣٨٣؛ حســـين الصغـــرى، الغيبـــة

.٤٩٨ /١ ،Qالمنتظر
الغيبة صـــادق الصدر، تاريـــخ (١٥) محمـــد محمد

.٤٧٢ الصغرى،
.٤٧٨ نفسه، المصدر (١٦)

تاريـــخ الصـــدر، صـــادق محمـــد محمـــد   (١٧)
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المهـــدي ٤٦٦؛ حســـين الشـــاكري، الصغـــرى، الغيبـــة
.٤٩٩ /١ ،Qالمنتظر

من المهدي اإلمـــام القزويني، كاظـــم (١٨) محمـــد
١٧٤ ـ ١٧٥. الظهور، إلى المهد

علـــي ٣٨٠؛  /١ الرجـــال، نقـــد التفرشـــي،  (١٩)
.٢٣١ /١ المقال، طرائف البروجردي،

.١٦ النجاشي، رجال النجاشي، (٢٠)
٤٤؛ /٢ الرواة، جامع األردبيلي، علي محمد (٢١)

.٢٤٩ /١ المقال، البروجردي، طرائف علي
الطوسي، ٩١؛ النجاشـــي: رجال (٢٢) النجاشـــي،

.٣٩٨ الطوسي، رجال
الطوسي، ٣٧٣؛ النجاشي، رجال النجاشي، (٢٣)

.٤٣٩ الطوسي، رجال
علـــي ٤٢؛  /٤ الرجـــال، نقـــد التفرشـــي،  (٢٤)

.٢٣١ /١ المقال: طرائف البروجردي،
 / ٢ المقال، تهذيـــب علي األبطحي، (٢٥) محمـــد

٣٣٧ ـ ٣٣٨.
محمد ٢٢٨؛ /٤ الرجـــال، نقـــد (٢٦) التفرشـــي،

.٢ / ١٣٠ الرواة، جامع األردبيلي، علي
والســـفراء الصغرى الغيبة (٢٧) فاضـــل المالكـــي،

.١٠ األربعة:
المغرب، شـــمس كتاب حكيمي، رضا (٢٨) محمـــد

.٤١
واإلمامة، الخالفة أزمة القاسم، وحيد أسعد (٢٩)

١٨١ ـ ١٨٢.
٢٤؛ محســـن /١ الوثقـــى، العـــروة (٣٠) اليـــزدي،

.٤٠ /١ العروة، مستمسك الحكيم،
.٤٤ المائدة: (٣١)

أ>وار  البيتK تنوع أهل الصدر، باقر محمد (٣٢)
.٤٩٣ ووحدة هدف،

٤٢٠؛ /٤ الفقيه، يحضـــره ال من (٣٣) الصـــدوق،
الدين ٤٠؛ نـــور /١ الرضـــا، أخبـــار الصـــدوق، عيـــون

الديـــن جـــالل ١٢٦؛  /١ الزوائـــد، مجمـــع الهيثمـــي،
المتقي الهندي، ٢٣٣؛ /١ السيوطي، الجامع الصغير،
الشيعة، وسائل العاملي، الحر ٢٢١؛ /١٠ العمال، كنز

.١٣٩ /٢٧
٤٣٩ ـ ٤٤٠؛ /٢ الديـــن: كمـــال (٣٤) الصـــدوق،
أعـــالم ٢٩٠ ـ ٢٩١؛ الطبرســـي، الغيبـــة، الطوســـي،
والجرائح: الخرائج الراوندي، ٢٧٠ ـ ٢٧١؛ /٢ الـــورى:
/٢٧ الشـــيعة: وســـائل ١١١٣ـ  ١١١٤؛ الحـــر العاملـــي، /٣

.١٤٠
الحر ٢٦٣ ـ ٢٦٤؛ /٢ االحتجاج، الطبرسي، (٣٥)
بحار ١٣١؛ المجلســـي، /٢٧ الشـــيعة: وســـائل العاملي،
ســـفينة مســـتدرك ٨٧ ـ ٨٨؛ علي النمازي، /٢ األنوار،

.٢٨٦ /٨ البحار،
اإلمـــام حيـــاة القرشـــي، شـــريف باقـــر   (٣٦)

.١٣٣ ،Qالمهدي
أدوار  البيتK تنوع أهل الصدر، باقر محمد (٣٧)

.٤٩٢ ووحدة هدف،
٣٥٥ ـ ٣٥٦؛ المجلســـي، الغيبة، (٣٨) الطوســـي،
٣٤٥ ـ ٣٤٦؛ علـــي الكوراني، معجم /٥١ األنوار، بحـــار

٢٥٠ ـ ٢٥١. /٤ ،Qاإلمام المهدي أحاديث
عصـــر الغيبة في الحيرة الموســـوي، (٣٩) ياســـين
للمعلومات، العالمـــي البيـــت ٩٤؛ مركـــز آل الصغـــرى،

الصغرى، الغيبة المهدي، اإلمام شبكة
www.mahdinet.net 

عصـــر الغيبة في الحيرة الموســـوي، (٤٠) ياســـين
،Qالمنتظر المهدي الشاكري، حسين ٩٤؛ الصغرى،

.٤٩٩ /١
الغيبة صـــادق الصدر، تاريـــخ (٤١) محمـــد محمـــد

.٤٢٦ الصغرى،
تنوع ،Kالبيـــت أهل الصدر، باقـــر (٤٢) محمـــد

.٤٩٣ أدوار ووحدة هدف،
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االنتظار لغة  معنى بيان     مـــن
البحث هذا الدخول في مطـــاوي قبـــل ومفهومًا

مفرداته: في االصفهاني ذكر الراغب فقد
نظرته وانتظرته االنتظار يقـــال: (والنظـــُر:
إِنَّا cَواْنَتِظُروا تعالـــى: قال أّخرته أي: وأنظرته

(١).dُمْنَتِظُروَن
االنتظار مفـــردة الكريم القـــرآن وقد ذكـــر

آياته.(٢) من العديد في المختلفة بمعانيها
يكن فلم السنة االنتظار لدى أهل اما مفهوم
لكنه ،Qباإلمام المهـــدي متعلقـــًا أو واضحـــًا
الشـــيعة  عند المهديQ بالغلبة باإلمام اختص
كثيرة ألســـباب الخصوص، وجه اإلمامية على
مفردة فهم ان وسياسية. وتأريخية عقائدية منها

مرتبطة ســـّيالة حركية عملية بوصفها االنتظار
تنتج للمســـلمين، والجماعي الفردي بالســـلوك
والخاص، العام السلوك على واضحة آثار عنها
الرباني الهدف لفهم الضرورية المقدمة يعتبـــر
الشـــريعة مقاصد إلـــى طبقـــًا مـــن خلـــق الخلق
كلمة الهـــدف يتمثل بإعـــالء اإلســـالمية، هذا
كلمة ودحض اهللا محمـــد رســـول اهللا ال إلـــه إّال
األرض في المقدسة الخالفة الباطل، وتحقيق
في الواردة اآليات الشريفة من العديد إلى طبقًا

الكريم.(٣) القرآن
الفرد لحركـــة الغائي للمســـار وهـــذا الوعي
الظروف بإنضاج كفيل المســـلمة وأمته المسلم
األمـــة تكـــون لكـــي واالجتماعيـــة الموضوعيـــة 

االنتظار
السنة بعضعلماء عند

            األستاذ: إحسان العارضي
بغداد الصدرين ـ الشهيدين في مركز باحث

لنا البد

يعين العالمي المنقذ ظهور باتجاه والعمل واإليمان الوعي هذا وجود إن
فيه اإللهية والسنن التأريخ حركة فهم في الواعية اإلسالمية الشخصية
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الموعود قائدهـــا الســـتقبال مؤهلـــة اإلســـالمية
جهة جهـــة ومن من المهـــديQ، هـــذا اإلمـــام
والعمل واإليمـــان الوعي هـــذا وجود أخرى فـــإن
يعين الشـــخصية العالمي المنقـــذ باتجـــاه ظهور
والسنن التأريخ في فهم حركة الواعية اإلسالمية
مع منســـجمة وبالتالي تكون حركتها فيه اإللهيـــة
اهللا تعالى اإلنســـان خليفـــة بجعل اإللهي المراد

األرض. في
الوعي أهمية في االنتظار لمســـألة كانت ولما
نحتاج فإننا سابقًا ذكرناه ما إلى طبقًا اإلنساني
في شـــخصية االنتظار ثقافة وتجذير تعميق إلـــى
العلـــم والعمـــل، وهـــذان المســـلم عـــن طريـــق
عليه الذي للمنهج ووعيًا فهمًا صحيحـــًا يتطلبان

وسلوكه. تعيينه
والتركيز والعملي العلمي المنهج هذا وبمعرفة
فـــإن ذلك اإلنســـاني اليومـــي عليـــه فـــي الكـــدح
اإلسالم حضارة صنع في فّعالة بصورة يســـاهم
محمد الرسل سيد به جاء لما طبقًا المســـتقبلية

.Nبن عبد اهللا
فمنيستطعصهرنفسهفيالمخزونالعقيدي
غيره من أقدر يكـــن لإلســـالم األصيل والروحي
بشـــكل معها والتعامل والباليا الفتن في مواجهة
المبذول الجهـــد قياس أســـاس صحيـــح، وعلى
الســـنن وفـــق وســـياقاتها الـــذي يرّتـــب األفعـــال
نحو اإلنسانية المجتمعات تحرك التي التأريخية
المستقبل الموعود، يمكن استشراف المستقبل
ينبغـــي المواقـــف التـــي بعيـــن ثاقبـــة تســـتجلي
وراثة نحو المســـلم اإلنســـان في حركة اعتمادها

اإللهي.(٤) للوعد طبقًا عليها وما األرض
الســـياقات وضمن المعنى بهـــذا فاالنتظـــار

إيجابيًا يكون أشرنا إليها، التي النظرية والعملية
يقام الذي الموعـــود اليوم تقريب ومســـاعدًا في
والحب بالرحمة المؤطـــران والقســـط فيه العدل

المعمورة. على وجه الظلم والجور من وإنهاء
هذا تؤكد موثوقة عديـــدة روايات وقـــد وردت
العبـــادة انتظـــار (أفضـــل أّن ورد النهـــج، فقـــد

الفرج).(٥)
تســـكن دواء جرعات يمثل لكـــن االنتظـــار ال
عقـــول المحبطيـــن تخـــدر ألـــم القهـــر أو مـــادة
يقعـــد ســـببًا للهزيمـــة يمثـــل المظلوميـــن، وال
بعيدًا فينزوون الرسالية حركتهم عن بالمؤمنين
العقيدة المهدوية الجترار مستسلمين الواقع عن
من ألَّم بها عما كمتنفٍس لهم وتســـلية ألفئدتهـــم
من بســـاحتهم نزل عّما أو وخوف، وقلق نكبـــات
عصابيًا قلقـــًا االنتظار باليـــا ومصائب، وليـــس
وديناميتها الداخليـــة حركتها فـــي يخنـــق الذات
عبر والحركة أو كما الفعل الخارجية في مستوى
غير (اما الشـــيعة بقولـــه ونصح خلدون عنـــه ابن
مثل إلى فاطمـــي منهم ان يدعو مثل هـــذا الوجه
عصبّية غير مـــن اآلفاق في أفـــق من هـــذا األمر
يتم فال أهل البيت في نسبه إّال مجرد شـــوكة وال
تكون  اإلســـالم في عصبية يمكن)(٦) فال وال ذلك
تفّرق الكلمة ألنها حركة المنتظرين، محور هي
الوحدة إلى يدعو  الشـــمل، واإلســـالم وتشـــتت

تعالى. واالعتصام بحبل اهللا
األصيل اإلســـالمي المعنى بهـــذا فاالنتظـــار
من دفقـــات قوية ويعطيه المنتظـــر يحـــرك قوى
الدهر مـــكاره تحمل فـــي ويعينـــه األمـــل الواعـــد
وجوده  على نوائب الزمان ليحافظ علـــى والصبر
وكيانهوهويتهاإلسالميةالمتميزةفيخضمعالم
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وتذويب الشـــخصية اإلسالمية طمس على يعمل
والحضارية. العقائدية مالمحها وتحطيم

النفسي لعملية األثر أهمية يتبين لنا هنا ومن
إضافة تهدف الواعـــي والتي االنتظـــار االيجابي
حالة االســـتعداد في إبقـــاء إلى إلـــى ما ســـبق،
الذهنية هذه وتنبيه للمســـلمين العامة الذهنيـــة
المرتبطـــة المســـتقبلية للحـــوادث باســـتمرار 
عندما المالئم الموقـــف تختار بالظهـــور، لكي
بعضًا بعضه يتبع المظلم الليل كقطع الفتن تكثر
صوت ويختنق المّدعون ويكثر الخطوب وتدلهم
به الصادحة وأبواقه الباطـــل ضجيج بين الحـــق

نهار. ليل
وينقص الزمان (يتقارب :Nاهللا رسول قال
الهرج الفتـــن ويكثر وتظهر العمـــل وُيلقى الشـــّح

القتل).(٧) قال القتل هو أيّم اهللا رسول قالوا يا
في الواردة النبوية األحاديث على والمالحظ
تأتي أنها والمالحم الفتـــن عن الســـّنة كتب أهل
وأشـــراطها(٨)  الســـاعة عالمات على دالًة دائمًا
فيها الحروب وأدعياء النبّوة وتطاول البنيان بما
الدجال وظهـــور مغربهـــا مـــن وطلـــوع الشـــمس
بغتة القيامـــة ومجـــيء يوم ويأجـــوج ومأجـــوج،

العادية.(٩) اليومية أعمالهم في والناس
واألحاديث القتال عن الواردة األحاديث وكذا
ذكـــرت األحاديث واالجتماعيـــة فقد السياســـية
الوارد في الحديث كما بقيام الساعة، ارتباطها
قومًا تقاتلوا حتى الساعة تقوم (ال :Nالنبي عن
تقاتلوا قومًا حتى الساعة تقوم وال الشعر نعالهم

األنف).(١٠) ذلف األعين صغار
الشـــام حصار عن تتحدث التي أو الروايات
ثم  الـــروم والعجـــم.(١١) ومن قبـــل والعـــراق مـــن

خليفة قيام إلى انعطافها الروايات على يالحظ
عدًا.(١٢) يعّده ال حثيًا المال مسلم يحثو

آخر الزمان (يكون في :Nاهللا رســـول يقول
يعّده).(١٣) يقسم المال وال خليفة

الساعة تقوم (ال :Nاألكرم الرســـول وذكر
فيقتلهم المسلمون اليهود يقاتل المسلمون حتى
والشـــجر الحجر وراء من اليهودي حتـــى يختبئ
اهللا عبد يـــا مســـلم يا الشـــجر أو فيقول الحجر
فإنه الغرقد اّال فاقتله خلفي فتعـــال يهودي هذا

اليهود).(١٤) شجر من
مّدعي قيام على األحاديث هذه انطوت وقـــد
قيـــام قبـــل والكّذابيـــن النبـــّوة مـــن الدجاليـــن

الساعة.(١٥)
األكبر الدّجـــال يقـــوم المطاف وفـــي نهايـــة
صحيح في الـــواردة األحاديث عّبرت عنه الـــذي
 Qوالذي يقتله المسيح صائد)(١٦) (بابن مســـلم
البيضاء عنـــد المنـــارة الســـماء بعـــد نزوله من

مشرقي دمشق.(١٧)
الفتن ان باب سننه، في الترمذي وقد ذكر
الدنيا حتى يملك  <ال تذهب قال: Nاهللا رسول
اسمي> اســـمه يواطئ بيتي أهل رجل من العرب
هريرة عن أبي عاصم: وأخبرنا أبو صالح وقال
اهللا لطّول يوم إّال الدنيا من يبـــق لم لو :Nقال
حديث عيسى: هذا أبو قال يلي اليوم حتى ذلك

صحيح.(١٨) حسن
األمور اآلتية: تقدم مما نستخلص

الفتن  كتاب تندرج في الروايات جميعها ان ١ـ 
بن يوسف واشـــراط الســـاعة، فقد كتب الشيخ
البحوث مجلة في بحثـــًا عبد الرحمن البرقاوي
ص شـــوال ١٤١٧، ـ ٤٩ رجب عدد/ اإلســـالمية
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األّمة <عقيـــدة بعنـــوان: ٣٠٣ ـ ص ٣٥٧، بحثـــًا
من المهدي فيـــه اعتبر في المهـــدي المنتظـــر>

واشراطها. الكبرى الساعة عالمات
أحداثـــًا  واألحاديـــث الروايـــات تذكـــر  ـ   ٢
قبـــل كونيـــة وعالمـــات  وسياســـية اجتماعيـــة 

الساعة.
المســـيح  الســـيد ٣ ـ تذكـــر الروايـــات نـــزول
اإلمام المهديQ وقد عبرت عنه  خلف وصالته

إمامكم. خليفتكم، بلفظ الروايات
عنها  القيامة (يعبـــر يـــوم ٤ ـ تؤكـــد علـــى أن
حدوث بعد إّال يكـــون الســـاعة) ال تقوم ال بلفـــظ

والعالمات. الحوادث هذه
انتصار المســـلمين  هـــذه الروايات ٥ ـ وتؤكد
التي والنتيجة الســـاعة> قيام <قبل على اليهـــود
اشـــتباكات هناك أّن تقـــدم، مما تخلـــص إليها
ونصر المسلمين ونزول قيام الساعة حديثية بين
النبوة بيت أهل من رجل ووالية المســـيح الســـيد
للمسلمين، يوحي الذي األمر المســـلمين، أمر
أحداث من يرافقها ومـــا المهدوية بأن القضيـــة
بعيـــدة مســـألة هـــي جســـام وعالمـــات كونيـــة،
ضمن وتدخل الســـاعة بقيام ترتبط كونها زمنيًا
من المسلم يســـتطيع فال وعالماتها، شـــروطها
(قيام األمرين هذيـــن بين يمّيـــز أن أهل الســـنة
مـــن ناحية  المهديQ وقيام الســـاعة) وظهـــور
ظهور عـــن الفكرة فتصبـــح تداخلهمـــا الزمنـــي
عن  وبعيدة مســـتبعدة المهديQ فكـــرة وقيـــام
عند االنتظار يشـــكل مفهـــوم وبالتالي التحقق،
التراخي إلى ســـلبية تدعوه حالة السّني المســـلم
العمل ومياديـــن ســـاحات عن واالنـــزواء بعيـــدًا
ويســـند الطغاة والقبول بحكمهم، ضد والجهاد

على ركز بالقليـــل، ليس روائي تـــراث ذلـــك كله
السكوت يبيح أولئك الظلمة، عقول في ترسيخه
أعمالهم علـــى والصبر والظالميـــن على الظلـــم

للجزاء األخروي.(١٩) انتظارًا الوحشية الظالمة
العدد ودهاء بمكـــر الظلمة أهمل هؤالء وقـــد
أهل صحاح فـــي الواردة الروايـــات الضخـــم من
ومقاومة إلـــى رفض الظلـــم تدعوا الســـّنة التـــي

الظالمين.(٢٠)
المهدوية البعاد القضية فإن أخرى جهة ومن
جزءًا واعتبارهـــا المســـلمين وعقول عـــن أفـــكار
األعمال بقيـــة مع يؤدي الســـاعة، مـــن عالمات
عند والتمـــّرد الثـــورة روح إخمـــاد الماكـــرة إلى
كذلك ويؤدي والطغاة، الظالمين على المسلمين
عهد من مستوحًى إسالميًا انموذجًا إلى التماس
المؤلمة مع إغفال األحـــداث الراشـــدة الخالفة
التي المشـــاكل الخطيرة من بدءًا والدامية فيها
ما الخالفة إلى بدء في الســـقيفة قضية أفرزتها
بقتل والتي توّجت الكبرى بأحداث الفتنة يســـمى
في المفجعة بالحوادث وانتهت عفان، بن عثمان
عليQ كحـــروب الجمل وصفين  خالفة اإلمـــام

الرابع. للخليفة الدامية والشهادة والنهروان
علمـــاء أهل إليه الـــذي التجـــأ وهـــذا البديل
المناســـب البديل هو اعتبروه ومفكروهم الســـنة
الشـــريعة وفق الحكومة اإلســـالمية فـــي إقامـــة

السامية. ومقاصدها اإلسالمية
فكرة أو عـــدم قبـــول نفـــي وهـــذا يـــؤدي إلى
في التمهيد لها أو القادمـــة المهدويـــة الحكومـــة
التنظيرات كلّـــه اســـتندت هـــذا األقـــل، وعلـــى
السنية السابقة للحركات اإلســـالمية السياسية

والالحقة.(٢١)
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الذي الحثيث الجهـــد الذهن عـــن وال يغيـــب
إلى حد أفلـــح والذي الســـالطين وعاظ قـــام به
إقناع  طريق المهدوية عن بتغييب الفكـــرة كبير
(وطوباويـــة) عـــام بخياليـــة المســـلمين بشـــكل
واقع وال وإنكارها، وتســـفيهها المهدوية الفكرة
وجه على موضوعية لها حقيقة وال وال أساس لها

التعّين.(٢٢)
الســـني الفكر في االنتظار فأضحت مســـألة
لها يوجد وال عن الواقع، بعيدة ســـلبية مســـألة
الخالص. المتطلعة إلى النفوس يذكر في تأثير
األمة مّرت بها التـــي السياســـية ان الظروف
وبني أمية بنـــي من الظلمة وتســـّلط اإلســـالمية
وتسييســـهم وغيرهـــم عثمـــان وبنـــي العبـــاس 
إلى إلغاء ادى مر ســـابقًا ـ كما المهدوية للقضية
ندر ما المسلم إال الســـني من العقل الفكرة هذه
الشـــيعية الطائفة على المهدوي الفكر ـ واقتصر
يتعامل واقعـــًا عمليًا االنتظار وصـــار اإلمامية،

خاص. بشكل الشيعة معه
كتابات هنـــاك فإن تقـــدم، ما إضافـــة إلى
أن تحاول ومفكريهم، السنة أهل أعالم لبعض
نفوس المهدوية في العقيدة سبب التصاق ترجع
الذي والجور الظلم عوامل إلى اإلمامية الشيعة
يفقدوا أهم ال حتى اإلمامية، الشيعة منه عانى
والتحمل، الصبـــر على تعينهـــم العوامـــل التـــي
كما دعوة سياســـية إرهابية أنها على وتصويرها

وغيره.(٢٣) رضا رشيد بذلك قال
يســـتخلص أن حاول فقد البعض اآلخر أمـــا
(ثمرة  المهديQ هي مفادها عن عقيدة نتيجة
حكماستبداديسيطرعلىالمجتمعاتاإلنسانية
وقد فرضت البدوية الحياة لطبيعة ونتاج منطقي

الحضر أهل علـــى األصل البدوية العقيدة هـــذه
رغم اإلسالم، فتحها التي الشعوب من والريف
المجتمعات األساسية ألفراد مخالفتها للمواقف

المدن.(٢٤) سّكان أو الزراعية
المهدوي الموضوع الباحثين بعض صور وقد
ضعف أو وفقدان البائس، الواقع من هروب أنه
الظالـــم، أّدى الواقع بتغييـــر األمـــل المنشـــود
هذه ابتداع إلى المهزومين العاجزين بالشـــيعة

الخيالّية.(٢٥) الفكرة
،Qالمهدي إلمامة المنكرين بعـــض ان بل
الفكرة بأنها من هـــذه بمثل جماعة يصم إيمان
كل منها يســـخر وضحكـــة آدم العـــار على بنـــي
هذه من بالتخلص الشـــيعة طالبوا عاقـــل، لـــذا
وال المسلم بعقل تليق ال التي االسطورية الفكرة
ـ اإلسالم صورة تحســـين في وال يساعد ُتشـــّرفه

األخرى.(٢٦) نظر األمم في يعتقدون ـ كما
النفســـي النقد منهج اســـتخدموا وهؤالء قد
من إبطالها أجل من المهدوية بالفكرة للمؤمنين
واألساطير الشكوك من النفوس إلراحة النفوس
يرون.(٢٧) كما للمسلمين النفسي التوازن وإعادة
اختّطه نهجـــًا مّثلت التي ان هـــذه الكتابـــات
خلدون وابـــن كثير وابـــن القدمـــاء كابـــن حجر
منوالهم على وَنســـج وتابع الجوزية، القيم وابن
أحد تمثل وغيره، رضا كرشيد المحدثين بعض
المهدوية التي أبعدت الفكـــرة المهمـــة العوامـــل
الذي األمر عام، بشكل الســـنة أهل عن أذهان
أنموذج مفكريهـــم لطـــرح مـــن ادعـــى بالكثيـــر
من المســـتوحاة المثالية للحكومـــة اإلســـالمية
الترّقب فكرة وإلغـــاء الراشـــدة، فترة الخالفة
للحكومة المهدوية والتمهيد واإلعداد واالنتظار
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بعدما وعدًال قسطًا األرض التي ســـتمأل العالمية
مئات بذلـــك صّرحت كمـــا وجـــورًا ملئـــت ظلمـــًا
أهل من الموثوقة الشـــريفة والروايات األحاديث

حٍد سواء. السنة والشيعة على

الهوامش
.١٢٢ هود: (١)

الراغـــب العالمـــة القـــرآن، (٢) مفـــردات ألفـــاظ
ذوي داوودي، انتشـــارات عدنـــان االصفهانـــي، تحقيق
ص ١٣٨٣هـ.ش، ـ ق ١٤٢٥هـ. الرابعة، الطبعة القربى،

.٨١٢
الحجـــر:٨،  ،١٣ الحديـــد:  ،١٠٢ يونـــس:  (٣)
الدخان: ١٥ ـ ١٦، هـــود:٥٥، الســـجدة:٩، االعـــراف:

وغيرها. ،٦٦ الزخرف: ،٢٩

.٢٩٠ الظهور/ عصر (٤)
القصـــص:٥،  ،٥٥ النـــور:  ،٣٠ البقـــرة:  (٥)

.٣٣ التوبة: ،١٠٥ األنبياء:
الجزء الحنفـــي، للقنـــدوزي (٦) ينابيـــع المـــودة،

.٣٩٧ ص الثالث،
.٢٩ ص سابق، الظهور، مصدر عصر (٧)

بن عبـــد اهللا ابـــي لإلمـــام (٨) صحيـــح البخـــاري،
البخاري بـــن المغيـــرة برذربـــة اســـماعيل بـــن ابراهيـــم
الرفاعي، الشماعي قاسم الشيخ وتحقيق شرح الجعفي،
الجزء ١٩٨٧م، ١٤٠٧هــــ ـ لبنان، ـ دار القلـــم، بيـــروت
.١٠٧٢ الحديث ،٦٧٧ ٦٧٦ـ ص الفتن، كتاب السابع،

نفسه، ص٦٩٣. (٩) المصدر
٦٩٥ ـ ٦٩٩. ص المصدر نفسه، (١٠)

راجعه النـــووي، لإلمـــام مســـلم (١١) شـــرح صحيح
الطبعة لبنان، ـ بيروت القلم، دار الميس، خليل الشيخ
.٢٥٤ ص الساعة، وأشراط الفتن كتاب ج١٨، األولى،

السابق. المصدر (١٢)

السابق، ص٢٥٥. (١٣) المصدر
.٢٩١٥ ٢٩١٤ـ الحديث السابق، المصدر (١٤)

٢٥٩ ـ ح ٢٩٢٢. ص السابق، المصدر (١٥)
.٢٦٠ ص السابق، المصدر (١٦)
.٢٦٢ ص السابق، المصدر (١٧)

٢٨٠ ـ ص ٢٨٢. ص السابق، المصدر (١٨)
عيســـى ابن المحّدث لإلمام الترمذي، (١٩) ســـنن
محمود الترمذي، تحقيـــق ســـورة محمـــد بن عيســـى بن
محمـــد علي منشـــورات نصـــار، محمـــد محمـــود حســـن
الطبعة لبنـــان، ـ العلميـــة، بيروت الكتب بيضـــون، دار
الفتن، كتاب الثالث، الجزء ٢٠٠٠م، ١٤٢١هــ  األولى،

صحيح. انه حسن عن الحديث وقال ،٢٤٤ ص
الجزء ســـابق، مصدر مســـلم، (٢٠) شـــرح صحيح

ص٢٠. السادس،
الجـــزء ســـابق، (٢١) صحيـــح البخـــاري، مصـــدر

بعدها. وما ٤٦٠ ص المظالم، كتاب الثالث/
العباس أمية وبني بنـــي حكومات حال هو (٢٢) كمـــا

والعثمانيين.
الشـــيخ  االنتظار، المهديQ ومفهوم (٢٣) اإلمـــام
والنشـــر، للطباعة البصائر دار المصباح، جعفر كاظم

.١٣٤ ٢٠٠٢م، ص ١٤٢٢هـ ـ األولى، الطبعة
دار مـــدن، يوســـف االنتظـــار، (٢٤) ســـيكولوجية

ص١٣٠. ٢٠٠٢م، ١٤٢٢هـ ـ الهادي، الطبعة األولى،
اكتوبر عـــدد الكويتية، العربي (٢٥) مجلـــة الوطـــن

١٩٨٢م.
ص مصـــدر ســـابق، االنتظـــار، (٢٦) ســـيكولوجية

.١٣١
السابق، ص١٣٥. (٢٧) المصدر
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اإلمــــام الثانــــي     حــــول غيبــــة
والتســــاؤالت،  اإلشــــكاالت عشــــرQ عــــدد من
أهمها إلى نتطــــرق أن البحث نحــــاول في هــــذا
األخبار فــــي مضاميــــن بعــــض وذلــــك بالتأمــــل
في ومنهجنا ،Kالبيــــت أهــــل الــــواردة عــــن
نأتي بالرواية إنما بأننا يوحي هذا البحث كتابة
من الــــذي نختاره التفســــير صدق ألجــــل إثبات
إجراء مجرد الواقــــع في لكنه خــــالل التأمــــل،
األفكار شد انتباه القارئ إلى من أجل اعتمدناه
لغاية هذا الســــبيل ســــلكنا أننا أي المطروحة،

ينظر إلينا بأننا أن ينبغي فال صرفة، منهجية
ألفكارنا،  أهــــل البيــــتK تابعــــًا نجعــــل كالم

تابع. ال أبدًا متبوع Kفكالمهم
الغيبة حول يثــــار ما جميع إرجاع يمكــــن لنا
ما ثالثــــة وهي: إلى واستفســــارات مــــن أســــئلة
عشــــر؟ اإلمــــام الثاني هــــو الســــبب فــــي غيبــــة
خارطة اليوم رســــم الغْيـَبة ضرورية في ولماذا
تنجح تاريخيــــًا أن الممكن الموعود؟ وهــــل من
العدل  دولة إقامة المهــــديQ في اإلمام مهمة
الغْيـَبة؟ بفترة يمر أن دون من العالمية والقسط
هو نظريًا األســــئلة هذه عن اإلجابة إن محاولة

المقتضب. هذا البحث إلى كتابة دفعنا الذي
المهدي شــــيء بــــأن قبل كل يجــــب أن نفهم
القاطع ثبت بالدليل التاريخي قد واقعي شخص
وقد للهجرة، (٢٥٥) العــــام حدود في أنه ولد
أن هنا ونريد مــــا، الرجل لســــبب اختفــــى هذا
الذي الســــبب المباشر يكون نبحث عما عســــاه

p˝fldm
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                       حسن هادي سلمان
في مجلة االنتظار ومحرر   باحث

تثار

بأن شيء نفهم قبل كل أن يجب
ثبت قد واقعي شخص المهدي
أنه القاطع بالدليـــل التاريخـــي
للهجرة (٢٥٥) العام حدود في ولد
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وسوف أكثر، ال إنساني كشخص أوجب اختفاءه
تلقائيًا يندفع اإلنسان أن التأمل من بقليل ندرك
نفســــه على خاف محيطه إذا عن إلــــى االختفاء
قبل من مطــــاردًا يكون فحينمــــا من الهــــالك،
المقاييس منه -بحســــب أقوى جهة شــــخص أو
فعل الطلــــب كرد ســــيتوارى عن العاديــــة- فإنه
يتصــــرف لــــم ومــــا طبيعــــي للخطــــر المتوقــــع،
ال الغريــــزي فإنه الشــــعور لهذا اإلنســــان طبقــــًا
يكون هذا بين أن يفرق وال إنسانًا ســــويًا، يكون
هو فهذا أو رجــــًال عاديًا. وصيًا أو نبيًا اإلنســــان
حيث كونه من المهدي الختفاء المباشر السبب
الكريم ذلك ما ورد في القــــرآن إنســــانًا. ويؤيــــد
cَفَخــــَرَج ِمْنها خاِئفًا اهللا موســــى: نبي في قصة
 (١)dاِلِميَن الظَّ اْلَقــــْوِم ِني ِمَن َنجِّ َربِّ قاَل َيَتَرقَّــــُب
األخبار منها ما العلة بعــــض بهذه وقــــد صرحت
عمير  أبي بن محمد الصدوقG عن الشــــيخ رواه
قال  عبد اهللاQ قال: أبــــي عن وغيره عــــن أبان
وِلَم  له: من غيبة فقيل البد للغالم Nاهللا رسول
زرارة وعن القتل(٢)، يخاف قال: اهللا؟ رسول يا
غيبة  للقائم إن أبا جعفرQ يقول: قال: سمعت
- يخاف وِلَم؟ قال: قلــــت: قال: قبل أن يقوم،

بطنه(٣).  إلى بيده وأومأ
فإننا  أســــباب الخوف ســــلم في  ولو ارتقينا
فــــي اإلنســــان عنــــد نجــــد أن الســــبب لحصولــــه
هو فإنه الســــلطان، بطــــش الغالــــب هــــو توقــــع
اإلنســــان فإذا أمن في النفس، للخوف الباعث
موجب من يبقى فال خوفه زال بطش الســــلطان
الســــلطان بطش وعلة وغيبته، الختفائه معقول
شأنه من الجائر فالسلطان وطغيانه، جوره هو
إلى السلطان جور تبدل فإذا بالرعية، البطش

عدم الســــلطان جــــور وعلة عــــدل فال يبطــــش،
حكمه عدم اهللا تعالى، وعلــــة أنــــزل حكمه بما
حدوده تطبيق عن عجزه إما تعالى اهللا أنزل بما
عن عليهــــا، وعلــــة عجزه جهال بهــــا أو تمــــردا
اإلقامة، تلك أهل أنه ليس من حدود اهللا إقامة
يضعه غاصبا لمقام لم يكون فالبد أن وبالتالي
الغيبة أســــباب فيه. فرجعت سلســــلة اهللا تعالى
جعله قد مقام على الناس من نفر استيالء إلى
األمة رئاسة أن يتبين ومنه لغيرهم، تعالى اهللا
الخالفة  شؤون من تكون وأن البد Nالنبي بعد

هي اإلمامة. اإللهية التي
رســــم في ضرورية الغْيـَبة كانــــت أمــــا لماذا
اهللا أشار الذي الموعود وهو اليوم اليوم خارطة
تعالىإليهفي جملةمنآياتالذكر الحكيمكقوله
َبْعِد ِمْن الزَُّبــــوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقْد قائــــل: عز من
 (٤)dاِلُحوَن الصَّ َأنَّ األَْْرَض َيِرُثها ِعبــــاِدَي ْكــــِر الذِّ
اْســــُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ َأْن cَوُنِريُد وقولــــه:
 (٥)dاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم األَْْرِض ِفي
للناس يتبين أن هو: لذلك ســــببًا نرجحه فالذي
الجور وأصحاب حــــكام للمتغلبين من والســــيما
عبــــر اهللا تعالــــى حكــــم أن الشــــرائع الوضعيــــة
بشــــريعته أرضه في حدوده إلقامة من نّصبهــــم
به تتحقق األكمل الــــذي النموذج الســــمحاء هــــو
بل الحضارة وتزدهر الرفاهيــــة العدالة وتســــود

 Nالنبي بعـــد األمـــة إن رئاســـة
شـــؤون مـــن  تكـــون وأن  البـــد 
اإلمامة هي التي اإللهية الخالفة
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أرفع لإلنســــانية يحقق الــــذي األمثل هــــو الحل
للناس ذلك يتبين وال والتكامل، درجات الرقي
الرئاســــة بأنفســــهم غمار يخوضوا إال بعــــد أن
بتطبيق قمينــــًا يرونه مــــا والســــلطان ويجربــــوا
روح تمثل وتشــــريعات ال العدالــــة عبــــر قوانيــــن
أو تطبيقها عــــن لعجزهم اإللهية إما الشــــريعة
رواه ما المعنى ويشــــير إلى هذا عليها. تمردهم
سالم عن  بن هشــــام عن النعمانيG في الغيبة
األمر  يكون هذا قــــال: (ما اهللاQ أنه عبد أبي
على ولوا وقد إال الناس من صنف يبقى ال حتى
لعدلنا، ولينا إنا لو يقول قائل: ال حتى النــــاس

بالحق والعدل)(٦). يقوم القائم ثم
أن من الناس يريــــد تعالى اهللا وهكــــذا فإن
للبشرية الطويل التاريخي المخاض عبر يوقنوا
الوضعية والقوانين السياســــية فشــــل التجارب
العدل وتطبيــــق اإلنســــان فــــي تحقيــــق ســــعادة
النموذج عــــن نقصانها ويدركــــوا فــــي األرض،
اإلســــالم شــــريعة الذي رســــمته اإللهي الكامل
من العلــــل الغائية تعــــد أيضا الخالــــدة، فهــــذه

.Qالمهدي لغيبة
كونها من جهــــة والغيبــــة ضروريــــة كذلــــك
الرقيب بانتفاء مشــــعرة إلهية امتحانية ظاهرة
كشف بواطن يساعد على والولي الشرعي، مما
المحســــوبين أو الحق المذهب إلى المنتســــبين
الدعاوى بعض خالله صدق من فيتبين عليه،
أو زيفهــــا، والشــــرعية واالنتمــــاءات العقديــــة
المبطل ليتميز للناس تمحيص بسببها ويحصل
من المحســــن والخبيث مــــن المحق والمســــيء
يريدون الغالــــب في الناس فــــإن مــــن الطيب،
الحق واإلحســــان أهــــل صــــف أن يحســــبوا فــــي

ذلك إثبات يّدعون في ســــبيل والطيبــــة، وهــــم
مسالك وعرة، فعلة ويســــلكون عريضة دعاوى
هؤالء بواطن كشــــف عز وجل اهللا إرادة الغْيـَبة
الفريقين أي من أنهم لُيعلم ضمائرهم وتعرية
ذلك فإن الطائفتين، بين التام الفرز ويحصل
األمن وإحالل والقسط العدل إقامة أسباب من
عدم ألنــــه مع العالمية، الدولــــة والســــالم في
أمور لبعض يتصدى أن يؤَمن ال بينهما التمييــــز
هو في باطنه  المهديQ من في دولة المؤمنين
الفساد في ذلك جّراء من فينجم ليس منهم،
وقد أشارت العباد. حقوق على البالد والتجاوز
رواه ما منها الروايــــات بعض المعنى إلى هــــذا
الصيقل عن  منصور بــــن الكلينــــيG عن محمد
وجماعة المغيرة بن والحارث أنا كنت قال: أبيه
عبد اهللاQ يســــمع  وأبو مــــن أصحابنا جلوســــًا
هيهات شــــيء أنتم؟ أي لنا في فقال كالمنــــا،
أعينكم إليه ما تمدون ال يكون ال واهللا هيهــــات!
إليه تمدون مــــا يكون ال ال واهللا تغربلوا، حتــــى
ما يكــــون ال ال واهللا تمحصــــوا، أعينكــــم حتــــى
ال واهللا ال تميــــزوا، حتى أعينكم إليــــه تمــــدون
وال إياس، إال بعد أعينكم إليه تمدون ما يكــــون

جهة كذلك من والغيبة ضرورية
إلهية امتحانية ظاهـــرة كونهـــا
والولي الرقيب بانتفاء مشـــعرة
كشف على يساعد مما الشرعي،
المذهب إلى المنتسبين بواطن
عليـــه المحســـوبين  أو الحـــق 
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حتى يشقى إليه أعينكم ما تمدون يكون ال واهللا
رواه ما ومنها يســــعد(٧). من من يشــــقى ويســــعد
وكذلك  الصادقQ قال: اإلمام عن Gالصدوق
عن الحق ليصرح غْيـبته أيــــام تمتد فإنه القائم
كل بارتداد من الكــــدر اإليمان محضــــه ويصفــــو
يخشى الذين الشيعة من خبيثة طينته كانت من
والتمكين باالستخالف أحسوا إذا النفاق عليهم

.(٨)Qعهد القائم في واألمن المنتشر
فــــي وربمــــا يســــتفاد مــــن بعــــض القرائــــن
الغربلــــة والتمحيص اإللهية عمليــــة األخبــــار أن
والفرز التمييز حصــــول ســــوى أخرى لها فائدة
الفائدة من وأســــمى أجّل إليه، ولعلها المشــــار
الرجال مــــن نخبة وإعداد تربيــــة األولــــى وهي:
المتمثل التمحيص غربال خالل من الممتازيــــن
التي يتعرض والمكاره والباليــــا الفتن بأصناف
ما فبمقــــدار الغْيـَبة، زمــــان إليهــــا الناس فــــي
منه القرب تحصيل ســــعي في من المؤمن يبذله
الناجمة المصاعــــب واآلالم تحمــــل تعالــــى عبر
فإنه العاتي تيارهــــا في ثابتــــًا مــــن الفتن ويكون
المهديQ وأعوانه  أنصار مــــن يكون ألن يتأهل
تبعًا مراتبهــــم ترتيبهــــم فــــي الذيــــن ربمــــا كان

المهــــديQ - كاألبــــدال  مــــن لقــــرب المنزلــــة
ناجمًا وغيرهم- والعصائب والرفقاء والنجباء
محنة عبــــر وإخالصهم عــــن مــــدى تضحيتهــــم
ورد ذلك ما إلــــى ويشــــير التمحيص والغربلة،
اهللا عز  قول جعفرQ فــــي أبي عن في الكافــــي
َيْأِت َتُكوُنوا مــــا َأْيَن اْلَخْيراِت cَفاْســــَتِبُقوا وجل:
الوالية، الخيــــرات َجِميعًاd(٩)؛ قال: اهللاَُّ ِبُكــــُم
ِبُكُم َيْأِت َتُكوُنوا مــــا cَأْيَن وتعالى: تبارك وقولــــه
الثالثمائة  القائــــم أصحاب َجِميعــــًاd يعني اهللاَُّ
األمة واهللا وهــــم قال: رجــــًال، والبضعة عشــــر
واحدة ساعة في واهللا يجتمعون قال: المعدودة
يظهر أن األمر اإللهي ومنه الخريف(١٠)، كقزع
تأهيل غاياتــــه جملــــة مــــن باســــتباق الخيــــرات
المعدودة األمة مقــــام لنيل الرجال من جماعــــة
تناط  المهديQ ممن ســــوف أنصار أبرز وهــــم
بعد وخاصة خروجه حين جسام مسؤوليات بهم

العالمية. الدولة إقامة
الغيبة زمان الــــذي يعقب التغيير كمــــا يفتقر
والقواعد عام بشكل البشــــري المجتمع إلى بلوغ
إلى  خاص المهديQ بشــــكل لإلمام الشــــعبية
مرحلــــة مــــن الحضــــارة تكــــون فيــــه األطروحة
السياسية واالجتماعية أطرها في كافة العالمية
بغض الممارسة من نوعًا مورســــت قد والثقافية
أن ألجل وذلــــك نجاحها؛ أو فشــــلها النظــــر عن
 Qأطروحــــة اإلمام المهدي مع الناس يتفاعــــل
الضوء هــــذا وعلى منها، ينفــــروا الشــــاملة وال
أن  المهــــديQ لنجــــد اإلمــــام نــــدرس موقــــف
الناحية من ترتبط لها أعــــد التي التغيير عملية
أخرى اجتماعــــي تغييــــر عمليــــة التنفيذيــــة كأي
المناخ توفيــــر في تســــاهم بظــــروف موضوعية

من يبذلـــه المؤمن ما فبمقـــدار
سعيفي تحصيلالقربمنه تعالى
واآلالم المصاعـــب عبر تحمـــل
ويكون ثابتًا الفتن الناجمة من
يتأهل فإنه فـــي تيارها العاتـــي
Qالمهدي أنصار مـــن يكون ألن
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أن الطبيعي مــــن كان هنا ومــــن المالئــــم لها،
لم المهدي أن المعلوم ومــــن لذلك. توقت وفقا
اجتماعي محدود، وال لعمل أعد نفسه يكن قد
العالم من الجزء هذا على تقتصر تغيير لعملية
اهللا من قبل لها اُدخر التي رسالته ألن أو ذاك،
تغييرا العالم تغييــــر هي - وتعالى - ســــبحانه
من البشــــرية كل البشــــرية شــــامال، وإخــــراج
التغيير نور العــــدل، وعملية إلى الجور ظلمات
وصول ممارستها مجرد في يكفي ال هذه الكبرى
شــــروطها لتمت وإال الرســــالة والقائــــد الصالح
مناخًا وإنما تتطلب بالــــذات، النبوة في عصر
يحقق مســــاعدًا، عامًا وجوا عالميًا مناســــبًا،
التغيير لعملية المطلوبــــة الموضوعية الظروف

. العالمية(١١)
تربيــــة عقــــول كذلــــك ومــــن فوائــــد الغيبــــة
والنظر  التفكر البيتK علــــى ألهل المواليــــن
المهدي يفتقر ففي ظل غيبة والبحث العلمي،
وإبراء العلمية احتياجاتهم تلبية إلى المؤمنون
المســــائل كثير من في أمام اهللا تعالى ذممهــــم
اســــتفراغ إلى والعلمية الشــــرعية واالعتقاديــــة
وإتقان الفهم وتحصيــــل العلم طلب في الوســــع
الوعي لديهم درجة رفع إلى يؤدي العمل، وهذا
المرحلة متطلبات مع للتفاعل مهيئين فيكونون
وعملية، علمية خبرات من اكتسبوه بما القادمة
اإلمام ورد عــــن مــــا المعنى ويشــــير إلــــى هــــذا
القائلين  غيبته زمان أهل إن الصادقQ قــــال:
أهل أفضل من لظهــــوره والمنتظرين بإمامتــــه
من أعطاهم اهللا تبارك وتعالى الن زمــــان، كل
الغيبة به ما صارت واألفهــــام والمعرفة العقول
ذلك في وجعلهم المشــــاهدة، بمنزلة عندهم

اهللا رسول يدي بين المجاهدين بمنزلة الزمان
المخلصون أولئك بالسيف، وآله عليه اهللا صلى
اهللا عز دين إلى والدعاة صدقا، وشيعتنا حقا

.(١٢) وجهرا سرا وجل
لتحصيــــل التكامــــل فالغيبــــة إذًا ضروريــــة
ومعارفهــــم الشــــيعة وعــــي فــــي  التدريجــــي 
للعقل التــــام الكمال مرحلــــة وخبراتهــــم، أمــــا
المهديQ الذي  ظهور زمان في تتحقق فسوف
إلى العالمية دولته مواطني إيصال على سيعمل
ميادين كافة الرقي في ممكنة من درجة أقصى
المعنى جملة هذا تشــــير إلى والمعرفة، العلم
 Gالصدوق الشــــيخ رواه ما منها من الروايات،
وضع   Qقائمنا قــــام إذا عن الباقــــرQ قال:
وكملت عقولهم بها فجمع العباد رؤوس على يده
أحالمهــــم(١٣)، ومنهــــا مــــا أورده الحســــن بهــــا
عبــــد اهللاQ قال:  أبي عن الحلي بن ســــليمان
به جاءت ما وعشرون حرفا فجميع سبعة العلم
غير اليوم حتى يعرف الناس فلم حرفان الرسل
الخمســــة  القائمQ أخرج قام فــــإذا الحرفين
إليها وضم النــــاس في فبثها حرفا والعشــــرين

حرفا(١٤). سبعة وعشرين حتى يبثها الحرفين
اإلمام مهمة نجــــاح إمكان أما الســــؤال عن
على  إلى غيبــــة أو حاجة المهــــديQ مــــن دون
قرونًا الغيبة امتــــداد إلى حاجة دون من األقــــل
حكمته بســــابق تعالى اهللا أن فجوابه: متطاولة
أهل عند معروفيــــن رجاال األمــــر قــــد هيأ لهذا
أن البيتK، والبــــد لهم أهــــل وعند الســــماء
لهم، اهللا قّدرهــــا  أزمنتهم التــــي يولــــدوا فــــي
سيناط  الذي وبالدور بشأنهم والمهديQ يعلم
إنضاج في قريــــب أو بعيد من له دخل بهــــم مما
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كلهم يكونــــوا أن يشــــترط وال وإنجــــاح مهمتــــه،
في ما دور لهــــم يكون أن يكفــــي إذ مــــن أنصاره
ويشير الموعود، لليوم اإللهي التخطيط مجمل
الطوسيG عن  الشيخ أورده ما المعنى هذا إلى
لينصرن :Qاهللا عبد أبو قــــال قال: أبي بصير
أمرنا جاء خالق له، ولو ال بمن األمر هــــذا اهللا
عبادة على مقيــــم اليوم من هــــو لقــــد خرج منه
األوان قبــــل ظهــــوره دون األوثــــان(١٥). فالمانــــع
المانع عين هو في أثنائها أم الغيبة أقبل ســــواء
بعض غزواته  جعل أمير المؤمنينQ في الــــذي
من قتلهم، جماعة وكان متمكنا عن قتل يعرض
هؤالء أصالب في أن عليه اهللا صلوات يعلم فإنه
وهكذا اإلمام يمألوها، أن البد لهم أدوار رجاًال
الناس  من نفر هنالك بأن يعلم المهديQ فإنه
أنصار مهمتــــه وفيهم إنجاح في دور يكون لهــــم
فقد أوانه قبــــل خرج فإذا شــــعبية، لــــه وقواعد
الظفر عناصر من مهم عنصر من حرم نفســــه
الحكمة بواجب أخل قــــد بذلك ويكون والغلبــــة،
الصدوقG عن  رواه مــــا ذلك وحاشــــاه، ويؤيــــد
:Qاهللا عبد ألبي الكرخي قــــال: قلت إبراهيم
اهللا  دين في قويًا Qعلي يكن ألم أصلحــــك اهللا
عليه ظهر فكيــــف قال: بلــــى، عز وجــــل؟ قال:
ذلك؟ من وما يمنعه لم يدفعهم وكيــــف القوم،
قال: منعته، وجــــل عز اهللا كتاب في قال: آيــــة

cَلْو عز وجــــل: قــــال: قوله آية هي؟ قلــــت: وأية
 (١٦)dَألِيمًا َعذابًا ِمْنُهْم َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا َتَزيَُّلوا
أصالب في مؤمنون ودائع وجل عــــز كان هللا إنه
يكن عليQ ليقتل  فلم ومنافقين، قوم كافرين
الودائع خرجت فلما الودائع، يخرج حتى اآلباء
أهل قائمنا وكذلك فقاتله، ظهر من على ظهــــر
عز اهللا ودائع تظهر حتــــى أبدا يظهر البيــــت لن
فقتله.(١٧) يظهر من على ظهر ظهرت فإذا وجل
غيبة ضــــد المثارة اإلشــــكاالت ومن ضمــــن
اســــتتار  في العلة كانت إذا المهديQ أن يقال:
المعاندين من واتقائه الظالمين من خوفه اإلمام
فيجب وشــــيعته، أوليائه فــــي زائلة فهــــذه العلة
التكليف يكون أن يجــــب أو لهم ظاهرًا أن يكــــون
عنهم، ســــاقطًا فيه لطفًا إمامته الذي أوجــــب
ثم فيه لطــــف لهم بما أن يكلفــــوا ألنــــه ال يجــــوز
اإلشــــكال أورده وهذا غيرهم، بجناية يحرموه
إن  عنه بما حاصله: المرتضىG وأجاب السيد
الخوف منهم هي األعداء من في اســــتتاره العلة
أن يمتنع ال األولياء من اســــتتاره وعلة والتقية،
يؤدي عنه مما ويتحدثوا خبره يكون لئال يشيعوا
بذلك(١٨)، قاصديــــن غير كانوا إلى خوفــــه وإن
أوليائه عن المهــــدي غيبة في أي يرجع الســــبب
علــــم األولياء أن مفادها احتماليــــة إلى قضيــــة
دون من بينهم له فيمــــا وإذاعتهم بــــه وبموضعه

التكامـــل لتحصيـــل ضروريـــة إذًا فالغيبـــة 
وخبراتهــــم ومعارفهــــم الشــــيعة وعــــي فــــي  التدريجــــي 



دراسات

٦٦

ســــره على األعداء اطالع إلى قصــــد قد يــــؤدي
فيوقعون به أو بشيعته.

اإلمام  وعلـــل الســـيد المرتضـــىG غيبـــة
حديثه  معـــرض في األولياء المهديQ عـــن
يتعرف أن يمكن خاللها من التي الوسيلة عن
ظهوره،  المهديQ حال اإلمام النـــاس على
أن ومنع لهـــم، المعجـــز مـــن جهـــة إظهـــاره
إلى فيهم أوليـــاؤه بمـــا الناس يهتـــدي بعـــض
هويتـــه وذلك الـــذي يثبـــت حقيقـــة المعجـــز
تمييـــز المعجز من غيره في أو جهل لقصـــور
المهدي الذي بمعجـــز الجهل فيهم، فجعـــل
ظهوره عدم في العلة هو ســـواه عمن به يتميز
ظهوره  اإلمـــامQ عند إن فقـــال: لألولياء،
عينه ويتميز شـــخصه يعلـــم إنما عن الغيبـــة
الـــذي يظهر علـــى يديه؛ من جهـــة المعجـــز
يميز  ال Kمـــن آبائـــه ألن النـــص المتقـــدم
أشخاص النص يميز كما غيره، من شخصه
إنما  والمعجز إمامتهم. على وقع آبائهK لما
االســـتدالل، وحجـــة بضرب من داللة يعلـــم
فال عليه، لذلك وداخلـــة معترضة والشـــبهة

له يظهر لم من كل يكـــون أن هذا على يمتنـــع
متى أنه حاله فألن المعلوم من أوليائه، مـــن
ولحق به معجزه، في النظر في قّصر ظهر له
يخاف لمن الشـــبهة دخول عند هذا التقصير
غير ممتنع أنه أيضا وقلنا األعـــداء، من منه
ممن  أوليائه لبعض اإلمامQ يظهر يكون أن
أسباب الخوف، من شيئًا جهته يخشى من ال
ارتفاعه علـــى القطع ال يمكـــن مما فإن هـــذا
من شـــيعته واحد يعلم كل وإنمـــا وامتناعـــه،
بحال العلـــم لـــه إلى ســـبيل وال حال نفســـه،

. غيره(١٩)
الغيبة علة أن األخبار في ورد فقد وأخيراًَ
،Qظهوره عند إال للناس تنكشف أن يمكن ال
قال: الهاشـــمي الفضـــل بـــن فعـــن عبـــد اهللا
عليهما محمـــد بـــن جعفـــر ســـمعت الصـــادق
ال غيبة هذا األمر لصاحب الســـالم يقول: إن
ولم فقلت: مبطـــل، كل بـــد منها يرتاب فيها
في لنا يـــؤذن لم ألمر قـــال: ؟ جعلـــت فـــداك
غيبته؟ في الحكمة وجه فما قلت: لكم؟ كشفه
الحكمة وجـــه غيبته فـــي الحكمة قال: وجـــه
تعالى اهللا حجـــج من تقدمه مـــن فـــي غيبات
ينكشـــف ال ذلك في الحكمة إن وجه ذكـــره،
وجه الحكمة لم ينكشـــف كما ظهوره إال بعـــد
وقتل  السفينة، خرق الخضرQ من أتاه فيما
السالم عليه لموسى الجدار وإقامة الغالم،
هذا الفضل: إن يا ابـــن إلـــى وقت افتراقهما.
ســـر تعالى وســـر من اهللا أمر من أمر األمـــر
أنه ومتى علمنا اهللا، غيـــب من اهللا، وغيب
أفعاله كلها حكيمة بأن وجل حكيم صدقنا عز

منكشف(٢٠). غير وجهها كان وإن

ذلـــك ال فـــي إن وجـــه الحكمـــة
لم كما بعد ظهوره إال ينكشـــف
فيما أتاه الحكمة ينكشف وجه

الخضرQ منخرقالسفينة،وقتل 
لموســـى الجدار وإقامة الغـــالم،
افتراقهما وقت إلى السالم عليه
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ووجه الغيبة مـــن الغرض أن ومنـــه يتبيـــن
ظهور بعد إال لنـــا يتبين ال أمـــر فيها الحكمـــة
يرجع ذلك في السر ولعل ،Qاإلمام المهدي
الكافية الدرجة ذلك قبل الوعي بلوغ عدم إلى
هذا لفهم مؤهًال معها يكـــون التي من النضج
علي  رواه الكلينـــيG عن خبـــر األمـــر، ففـــي
عليه جعفر عن أخيه موســـى بـــن بـــن جعفر،
السابع من ولد الخامس فقد قال: إذا السالم
يا أحد، يزيلكم عنها ال أديانكم في فاهللا اهللا
حتى غيبة األمر من هذا لصاحب إنه البد بني
إنما به، يقول كان عن هذا األمر مـــن يرجـــع
خلقه، امتحن بها وجل عز اهللا من محنة هـــو
هذا من أصح دينًا وأجدادكـــم آباؤكم لـــو علم
الخامس َمْن ســـيدي يا فقلت: قال: التبعـــوه،
تصغر عقولكم بني يا فقال: الســـابع؟ من ولد
ولكن حمله، عن تضيق وأحالمكم هذا، عن
أن إذًا فالبد تدركونه(٢١). فســـوف إن تعيشـــوا
اإلدراك من متقدم مستوًى إلى اإلنسانية تصل
من الحكمة وجه للناس يتضح حتى والمعرفـــة
بعض قال فـــي وقوعها، ولـــذا الغيبـــة والعلـــة
ال حكيم عدل تعالى أنه أثبتنا لما إنا األعالم:
اهللا أفعال وان بواجب، يخـــل قبيحًا وال يفعل
ذلك كان والمصالح، باألغراض معللة تعالى

مشـــتملة تعالى أفعاله جميع أن العتقاد موجبًا
ذلك كنه نعلم لم وان الصحيح، الغرض على
لنا سبيل ال إذ الحكمة، تلك وحقيقة الغرض
القوة لعجز األشياء، جميع حقائق معرفة إلى

ذلك(٢٢). جميع إدراك عن البشرية

الهوامش
٢١ القصص: (١)

ص٢٤٤ الشرائع ج١ (٢) علل
الدين: ص٣٤٢ (٣) كمال

١٠٥ (٤)األنبياء:
٥ (٥)القصص:

٢٨٣ ص للنعماني الغيبة (٦)
ص٣٧٠ للكليني ج١ (٧) الكافي

النعمة ص٣٥٦ وتمام الدين (٨) كمال
١٤٨ البقرة: (٩)

ص٣١٣ (١٠) الكافي ج٨
باقـــر  محمـــد  Qالمهـــدي حـــول  بحـــث   (١١)

الصدرص١١٧
الدين ص٣٢٠ (١٢) كمال
٦٧٥ ص الدين كمال (١٣)

١١٧ ص الدرجات بصائر مختصر (١٤)
(١٥) الغيبة للشيخ الطوسي ص٤٥٠

 ٢٥ الفتح: (١٦)
 ٦٤٢ ص الدين كمال (١٧)

تنزيه األنبياء (١٨)
األنبياء ص٢٣٧ تنزيه (١٩)
الدين ص٢٤٢ (٢٠) كمال

ج ص٣٣٦ (٢١) الكافي
الماحوزي ص٢٢٦  للشيخ األربعين كتاب (٢٢)

اإلنســـانية تصـــل أن فالبـــد إذًا
مـــن متقـــدم مســـتوًى إلـــى 
حتـــى والمعرفـــة  اإلدراك
وجـــه الحكمـــة يتضـــح للنـــاس
وقوعها فـــي مـــن الغيبة والعلة
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هذه السلسلة ان شاء  في    
منحرفة دينية اهللا تعالـــى ظواهر اجتماعيـــة
ـ مع شـــديد األســـف المجتمع ـ يعانـــي منهـــا
إعطاء مع نشوئها، وأسباب ظروفها ونبحث
فيما الساحة المناســـبة للعاملين في الحلول
يتوجب ومـــا فعلـــه إزاءهـــا، ينبغـــي عليهـــم
والنهي بالمعـــروف األمر وظيفـــة عليهـــم في
المجتمع نحو بيد المجتمع أخذًا المنكر، عن
تعني وال تعالى. بـــإذن اهللا النظيف الفاضـــل
بقدر مشتركة واسعة صفة هنا أنها الظاهرة
في نطاق كانت ـ حتى ولو خطيرة هي صفة ما
ذلك عالجها. وأما في المبادرة يجب ضيق ـ
بالكامل للظاهرة مبيدًا يكـــون فقد ال العالج
الحقيقة لطالبي ودليـــًال حجة يكون قد لكنه

الحجة. والباحثين عن
االنحراف؟ لماذا

الوعي مســـتويات فـــي يختلـــف المجتمـــع

وبقـــدر ما األذواق فـــي ويتنـــوع بيـــن أبنائـــه
فيه وتكثر وطموحـــًا، متحركًا كان المجتمـــع
ما بقدر واالقتصاديـــة الفكريـــة االتجاهـــات
االختالف، مظاهر وتكثر التنوع مدى يزداد
ألبناء الفكرية (الحرية) عن أيضًا تعبير وهو
لـــم تأســـرهم العموميـــات المجتمـــع الذيـــن
شـــيء ظهور االختالف المجـــردة. ويبـــدو ان
ولقد الحكمـــة، بميـــزان مفيـــد ومســـتهدف
اهللاN إليه  رســـول أصحـــاب شـــكى بعـــض
لم فقـــال: لو عنه ينصرفـــون الذنـــوب حيـــن
لهم فيغفر يذنبـــون اهللا بشـــرًا لخلق تذنبـــوا
العلماء بعض علـــق الرحيم... الغفور انه هـــو
ســـيكونون المذنبين بأن الحديـــث علـــى هذا
وهو اهللا ســـبحانه أســـماء من مظهرًا الســـم
المتطرفة وحتى أقصى االشكال (الغفور) بل
درجات تســـتحق أقصى التي من االنحـــراف
اهللا أســـماء مظاهر من مظهر هـــي العـــذاب

Úiàbÿ€a pbÌÎáË‡€a
       األستاذ: عماد علي الهاللي ـ 

ذي قار ـ كلية العلوم     جامعة

سنتناول
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ذلك ال ينافي العقاب) (شـــديد الحسنى مثل
(ال اإلمامية العقيـــدة تضمـــه االختيـــار الذي
أمرين)، بل بين ولكن أمـــر تفويض وال جبـــر
ألن علـــى االختيار أيضًا دليل هي إن الذنـــوب
عنهـــا وكرهها، وهي ونهى بها يأمـــر اهللا لم
نفســـه إلى اإلنســـان إيكال مظاهر مظهر من
النهاية المستويات في باســـتحقاقه، ولتظهر
في مخلوق كل فيقـــف بأجمعهـــا، المتدرجـــة
وترتيب حكمة بالغة ذلك المناسب وفي مكانه
* cالم تعالى: قـــال الكون باتجاهه، يتجـــه
ال َوُهْم آَمنَّا َيُقوُلوا َأْن ُيْتَرُكوا َأْن النَّاُس َأَحِسَب
َفَلَيْعَلَمنَّ َقْبلِِهْم الَِّذيَن ِمْن َفَتنَّا * َوَلَقْد ُيْفَتُنوَن

.dاْلكاِذِبيَن َوَلَيْعَلَمنَّ َصَدُقوا الَِّذيَن اهللاَُّ
وجود من يجزعوا ال ان المصلحيـــن فعلى
ألنها حالة المجتمـــع فـــي اإلنحراف مظاهـــر
البشرية (تاريخ) من المرحلة هذه في طبيعية
الكامن من ظهـــور منهـــا لهـــا نتائـــج ايجابية
يعني وال المجتمع. في االنحراف اســـتعدادات
اننا نقفكالمتفرجينعلىتشتت المجتمع هذا
نمارس أن االنحرافات بل علينـــا تحـــت هـــذه
المنكر عن والنهي بالمعروف األمر في دورنا
الصادقين مع لنكون المظاهر هـــذه ومحاربة
االنحرافات هـــذه مـــن وفـــي موضـــع النجـــاة
شـــاَء cَوَلْو الكريمة: اآلية ففي واالبتالءات،
َأ َجِميعًا األَْْرِض ُكلُُّهـــْم ِفـــي َمـــْن َربُّـــَك َآلَمـــَن
ُمْؤِمِنيَنd وفي  َيُكوُنوا َحتَّى النَّاَس ُتْكـــِرُه َفَأْنَت

من ما انه :Kاألئمة عن الشـــريف الحديث
قيام قبل أنصـــارًا لها وتجـــد رايـــة ضاللة اال
(يكون اثنا عشـــر ظهـــوره قبل وانه قائمنـــا،

فاطمة). ولد من كذابًا مهديًا
المجتمع، في االنحراف أسباب هي فهذه
اإللهـــي اإلذن مـــن الحكمـــة بعـــض وهـــذه 
تســـلية فـــي كلماتنـــا هذه بظهورهـــا، ولعـــل
لهم للصبر طريـــق اإلصالح ودعـــوة لســـالكي

الطريق. وحشة على
ومظاهر المجتمع قابليات في التنوع وذلك
من يشخصها بدقة ناظري تقع تحت الجهل قد
دعوته فيصـــوغ االنتهازيين مـــن المغامريـــن
لإلنحراف القابلية وتلك الجهـــاالت تلك وفق
األمارة األهـــواء المنحرفة واألنفس ويخاطب
كما أعوانـــًا يجد ان بالســـوء فمـــن الطبيعـــي

تقدم.
لمـــا يعانيه مجتمعنا إجمالي عرض وهذا
على اهللا وســـنأتي بعـــون فـــي هذه األعـــوام،
ينبغي الذي العالج طـــرح الدوافع ثم تفصيل
االنحراف لمحاربة المصلحين قبل من عمله
الموضوعيـــة التـــي مـــع تشـــخيص الظـــروف
إلى قد تؤدي والتـــي االنحراف على ســـاعدت

محوه. أو مستقبًال تحجيمه
ليس االنحراف لعناوين التعرض وسنترك
ومجاملتهم المنحرفين مشـــاعر جرح لتجنب
من تاريخ الشـــعوب في حالة تقليدية بل ألنهم

فـــي اإلنحـــراف مظاهـــر وجـــود  مـــن  يجزعـــوا  ال ان  المصلحيـــن  فعلـــى 
البشـــرية مـــن (تاريخ) هـــذه المرحلة فـــي طبيعية المجتمـــع ألنهـــا حالـــة
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العالج فيبقى تتكرر في كل حين أن المتوقـــع
قال االنحـــراف، عناوين عامـــًا وان تنوعـــت
الليل كقطع فتن اهللاN: (ســـتأتيكم رســـول
قال: منها؟ المخـــرج وما قالـــوا المظلـــم...)
بعدكم ما قبلكم وخبر ما فيه نبأ اهللا (كتـــاب

بينكم...). ما وحكم
المهدويات المنحرفة:

تدعي التي بها ظهور الشـــخصيات أقصد
من  انه يدعي المهديQ ومن الصلة باإلمام
انهم من األحاديث في ذكرت األســـماء التي
ظهوره.. حين اإلمام¨ مع سيظهرون قبل أو
من أو بنفســـه المهدي أنهـــم أو مـــن يدعـــون
وعرضهم المهـــدي على طول الناس يوزعون
أو أصحابه على (مهديًا) شـــخص كل فيكون
ظاهرة من من يجعل المهدي أو على منطقته
شـــخص تصور يعجز عن بعد أن العام الوعي
بوجود  تاريخيـــًا يعتـــرف اإلمـــامQ مع انـــه
األئمةK والرســـولN كأشخاص عايشهم 
ويقرأون الصديق، قبل العدو ورآهم المجتمع
ِإالَّ هذا cما بشـــر بأنهم يصفهم وهو القرآن
ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْأُكُلوَن ِممَّا َيْأُكُل ِمْثُلُكْم َبَشٌر
ِمَن اْلُمْرَسلِيَن َأْرَسلْنا َقْبَلَك cَوما َتْشَرُبوَنdـ،
األَْْسواِق ِفي َوَيْمُشوَن عاَم الطَّ َلَيْأُكُلوَن إِنَُّهْم ِإالَّ
َوكاَن َتْصِبُروَن َأ ِفْتَنًة لَِبْعـــٍض َوَجَعلْنا َبْعَضُكْم

.dَبِصيرًا َربَُّك
بالمهـــديQ قديم جدًا  العالقة وادعـــاء
الســـيد ذكر وقد تفاصيلها، علـــى اختـــالف
بعضًا  الصغرى) (الغيبة الصدرH في كتـــاب
أيضًا تعرضـــت أخـــرى كتـــب منهـــا وهنـــاك
التاريخ وذكروا طـــول على المهدوية ألدعياء
كبير بشـــكل تفاقمت الدعاوى تلك أن بعـــض
االحتالل إبـــان في الســـودان حصل مثل مـــا
االنكليز طرد إلى األمر وصل حتى البريطاني
عبدة الشـــيخ محمد أن وذكـــر من الســـودان
بتلك باللحـــاق نفســـه يحدث المصـــري كان
المهدي ذلـــك اتباع أن بعـــض الحركـــة كمـــا
إلى مع حركتـــه متفاعليـــن المزعـــوم كانـــوا
في التقشـــف قمة يعيشـــون درجة انهم كانوا
ثم التضحية درجات أعلى وتقديم المعيشـــة
ذلك المدعي زيف كشـــف أن الزمن لم يلبث
في إمكانية خداع كرقم لتسجل محاولته تلك
مفيدة وتجربة العنوان هـــذا تحت الجماهير

العنوان. بهذا لألجيال الالحقة
الدعوات: هذه أتباع ظهور أسباب

والتأّمر وتكثير الظهـــور أن حب ال يخفـــى
بالســـوء، األّمارة النفس في موجود األتبـــاع
معترف شيء والمغامرين وكثرة االنتهازيين
هنا نتســـاءل ولكنا العراقي به في المجتمـــع

تفاصيلهـــا اختـــالف علـــى جـــدًا قديـــم   Qبالمهـــدي العالقـــة وادعـــاء

 Qالمهدي اإلمـــام النـــاس بقضيـــة نفـــوس عامـــة االهتمـــام المركـــوز فـــي
األرض إلـــى المـــدود الحبـــل بقيـــة كونـــه الشـــخصية هـــذه  وعظمـــة 



٧١

كانوا قليلي لو وحتى لهم أتباع سبب وجود عن
اإلتباع هي الشـــيء على القابلية ان اال العـــدد
االنحرافات هذه ندرج يجعلنـــا الذي الخطير
التوســـع. على لقابليتها (ظاهرة) تحت عنوان
الناحية هـــذه من أســـبابها عن فنحـــن نبحث

هنا: استقرأناها كما وهي
عامـــة  نفـــوس فـــي ـ االهتمـــام المركـــوز ١
المهـــديQ وعظمة  النـــاس بقضيـــة اإلمـــام
إلى الحبل المدود بقية هذه الشـــخصية كونه
من اإلنسان بهذا يحيط وما الغيب من األرض
فرجه اهللا عجل وهو إليه. وشوق وعظمة بهاء
والظلم، االنحراف عصور من الخالص يمثل
بظهورهQ في  المقترن والمســـتقبل الســـعيد

األذهان.
وتعلق  جملـــة الغيبيـــات ـ االنشـــداد إلـــى ٢
يتحول حتى باألشـــياء التي تحجب عنه المرء
عند نفسية عقدة إلى والفضول هذا االنشداد
يقال له كل ما يصدق األشخاص تجعله بعض
الطفل يتعلق كما عجيب ســـر عن وانه كشـــف
أقل كانت لو حتى عنـــه تحجب التي باألشـــياء
قيمةمما ظهرله.فسرعانمانجدفي المجتمع
غريبة عقائدية يدعي أشياء من إلى االنشداد
وينثر جديدة اســـتفهام عالمات ويفتح مبهمة
انهم حصلوا الناس ثمن ويعتقـــد بال غيبيات
الخاصة بها يســـتأثر كان ثمينة على جواهـــر
جهائل انمـــا (يأخذون أنهم يعلمون وال فقـــط

تزيدهم ضـــالل) من وأضاليـــل مـــن جهائـــل
الواضحة.. الحقيقة عن وبعدًا جهًال

ممن ان يكون اإلنسان داخل في ٣ ـ الرغبة
العدل وتنعـــم بعصر الميمون عاصر الظهـــور
تصديق إلى ما نجـــد من يميل وغالبًا والرفاه
يتصور وال في مصلحتـــه التـــي تصب األشـــياء
يعطل التفكير الموضوعي لديهم خالفها مما

الغالب. في
الدينية  الشخصيات من الكثير ـ تصريح ٤
هو زمان الظهـــور وبعضهم الزمـــان بـــأن هذا
مجلســـه جميع من يشـــاهدهم في يقســـم ان
ويرى المهدي ممن ســـيعاصر (يومذاك) هم
بالزمان قصدهـــم مـــا وجهـــهQ. وال نعـــرف
الخمس أو السنة هذه هو هل للظهور المعاصر
من تكرر التوقيت وقد سنة أو المئة أو العشـــر
بعض مات لقد حتى طويلة فترة منـــذ البعض
للظهور أقســـم على معاصرتهم الذين أولئك
نفسي شعور ســـوى ذلك على دليًال يقدم ولم
على نصت أحاديث هنالـــك علمًا أن مجـــرد،
وقتًا األمر التوقيت (من جعل لهذا النهـــي عن
المســـألة طبيعة ان ثم تكذبه) ان فال تهابـــن
في حدث يقع ليســـت مجرد الظهور ـ ـ مســـألة
يوم من نفهم بـــل األيام المســـتقبلية يـــوم من
بشـــريًا اختيارًا ينتظر إلهي الظهـــور مشـــروع
االختيار ذلـــك على ويتوقف والنمـــو بالنضـــج
تســـببت ســـائر فـــإن تحقق الوعي المناســـب

الزمانهوزمانالظهوروبعضهميقسم   تصريحالكثيرمنالشخصياتالدينيةبأنهذا

.Qانجميعمنيشاهدهمفيمجلسه (يومذاك)هم ممنسيعاصرالمهديويرىوجهه
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ان تستطيع اإللهية فإن اإلرادة األســـباب وإال
أول يوم من المجتمع في الكامل تحقق العدل
اقتضت الحكمة ولكن يوم آخر إلى خلقها من
ذكرناها ألسباب شرائطه تحقق إلى تأخيره
(بالقضية أشبه قضية فهي أخرى، وأسباب
وهي سيتحقق هذا هذا تحقق الشـــرطية) ان
نقدمه أو نؤخره ان (مطاط) نســـتطيع تاريخ
عن ورد بـــل ســـبيله.. في بمقـــدار تضحياتنا
يكون  يوقته مـــن ان األئمةK مـــا يفهم منه
يقتضي بما اطلع عليه لو تأخيره حتى في سببًا
(أذعتموه تعالى اهللا فســـيؤخره زمانه معرفة
انتكاسة سيسبب ألنه ذلك وربما فأخره اهللا)
من أبعد الظهور استحقاق بيوم تدفع بالوعي
يوم  الرســـولN ان عن ورد وقد اليوم.. ذلك
في ثقلت بغتة اال تأتيكم ال كالســـاعة الظهور

واألرض. السماوات
على  المصيـــر: ان المطلـــع علـــى ٥ ـ القلـــق
تلي التي الفتـــرات ان يجـــد تاريـــخ الشـــعوب
الخطيرة الحروب واألزمات والفتن واألحدث
العقائدية أو الفكرية ظهور االنحرافات تشهد
قـــد تصـــل أحيانًا التـــي والدعـــوات الشـــاذة
الظروف فـــي طرحت لو التـــي إلـــى الخرافة
للقلق اال ذلك وما الناس قبلها لما االعتيادية
الحـــوادث والغيبيات وترقـــب علـــى المصيـــر
الناس مدارك وتتعطل قبوًال أكثر تصبح التي
عرضة فيصبحون الموضوعيـــة وقياســـاتهم
للوقوعفيأيديالمغامرينالذينيراهنونفي

المستقبل به ســـيأتي ما على دعاواهم اثبات
األيـــام وراء بمـــا النـــاس القريـــب ويعـــدون
والترقب ترقبـــًا الوعد يســـبب وقد القادمـــة
يعطي المتلقي وانشدادًا سلبيًا يجعل انتظارًا
فرصة كافية وهي االنتهازيين لهؤالء الفرصة
بهم للتصديق يعطون الفرصـــة حين للكســـب
إذا ما خصوصـــًا كافية دون تقديـــم براهيـــن
االقناع على تساعد نفسية مغريات استعملوا
سيظهر المهدي¨ ان المعلوم ومن النفسي.
ظهوره قبيل تحصل كبيـــرة حوادث بعـــد عدة
حوادث المجتمـــع أو فـــي بالء فكلمـــا حصـــل
هي العالمات هذه ان المجتمـــع ظن خطيرة
سلبيًا شعورًا يمنحهم مما الظهور تسبق التي

الترقب. في
الظهور: حتى لقد  قبل ما بحوادث ٦ـ  الجهـــل
تنص ولم حديث يرد فيها لم حوادث أدخلت
بعض تطبيق في التســـامح وحصل آية عليهـــا
وقته غير في كســـوف حصول المظاهر فمثًال
من يجعل الكثير رمضـــان شـــهر في المألوف
الطبيعي الكسوف من حتى يتوجسون الناس
في حصل فعًال قد شيء وهو في وقته للشمس

األخيرة. السنين
عصر  في المســـلم على ينبغي بمـــا ٧ ـ الجهـــل
الشـــخصيات ظهـــرت  لـــو وحتـــى  الظهـــور:
كونهم مجـــرد ان هل اإلمام مـــع التـــي تظهر
قبيـــل حـــوادث فـــي شـــخصيات ورد ذكرهـــا
الشـــرعية الصفة ذلك يعطيهم الظهور هـــل

ونحنأمام أمرعامبإتباعالعلماءفيجميعالحوادثحتىيومالظهورفهذه الشخصيات

ان نتبعهم أرادوا ان شرعية حجة عن تقديم األمر هذا فال يغنيهم ظهرت لو حتى
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فعل بإســـناد كل يؤمن مجتمع ونحـــن لإلتباع
أمر ونحن أمام حجة شـــرعية إلى مـــن أفعاله
حتى الحوادث جميـــع في العلماء عام بإتبـــاع
ظهرت لو حتى الشخصيات فهذه الظهور يوم
شرعية تقديم حجة عن األمر هذا يغنيهم فال
تلك الشخصيات ان ثم نتبعهم.. أرادوا ان ان
يدعيها ألن قابلة في األحاديث ذكرها الـــوارد
من الكاذب معرفة المعيار في فما أي مدعـــي
انه ادعـــى أحدهم أن الصـــادق، قـــد حصـــل
رجل أســـمر األحاديـــث أن هناك مذكـــور في
ان العلم مع البصرة من يظهر القامة.. طويل
القامة وطول اللون، سمر البصرة أهل غالبية
صاحب الرجل وليـــس عندهم شـــيء طبيعـــي
غيره عليـــه الحديث دون لينطبق طول متميز

يصدقونه! أتباعًا وجد ذلك مع ولكن
بخصوصيـــات المهديQ فمن  ـ الجهـــل ٨
ان يستطيع ال نفسية حالة أو ظاهرة أنه يقول
وغير الصالحين مـــن لكثير كيف ظهر يفســـر
تحول وكيف الكبرى الغيبة فترة في الصالحين
المجتمع في عاصـــره الـــذي شـــخص اإلمـــام
رضيعًا الشيعة من الثقاة ورآه الصغرى الغيبة
وما يصفونه؟ تحول ذلك إلى ما كيـــف وصبيًا
طول تصور عن لعجزهم إال قدمنـــا كما ذلك

اليوم. اإلمام إلى هذا عمر
اإلرباك  وهذا اإلرباك بالثوابت العقائدية: ـ ٩
الحوادث عصور في المدارك تعطيل نتج عـــن
بالعقائـــد ان الجهـــل ثـــم الكثيـــرة الخطيـــرة

على واإلطالع مواردهـــا غير مـــن والتقاطهـــا
ذلك من هو أكثر ما شـــيء يسبب شيء وترك

المسلمين. تأريخ ظهرت في التي البدع من
يمنحـــون الذيـــن ١٠ ـ أنصـــاف المثقفيـــن
عن بعيدة أمـــور في التفلســـف حق ألنفســـهم
باإلعتداد ويشعرون ثقافتهم قلة رغم منالهم
أخطر من العلـــم (نصـــف قيـــل بهـــا وقديمـــًا

الجهل).
العنوان خفاء الخاطئ ألطروحة ١١ ـ الفهم
الصدرH في الموســـوعة  الســـيد قدمها التي
تحت متخفيًا يكون قد اإلمام من أن المهدوية
الظهور معروفة قبل شخصية اجتماعية عنوان
فجعلت الحقيقيـــة. شـــخصيته وقبـــل اعـــالن
هذا تذهـــب خلف ـ الجهالء ظنـــون ـ الظنـــون
بهذا المتصيدين بعـــض من اغراء وذاك مـــع
أتباعهم لبعض ضوء أخضـــر وإعطاء الشـــأن
الناس بين االحتمـــاالت هذه مثل في إشـــاعة
العلم  ِديَنُهْمd مع َعَلْيِهْم َولَِيلِْبُســـوا cلُِيْرُدوُهْم
فليس من االختفـــاء يريد اإلمـــام كان أنـــه إن

الناس. عامة يتعرف عليه أن المتوقع
الثاني اإلمام المهدي هو بكون ١٢ـ  الجهـــل
الشيعة  بديهيات من األئمةK (وهي من عشر
ابن الحســـن وهو الطبيعيـــة) فـــي الظـــروف
أما  عـــام ٢٥٥ هـ في ولد العســـكريQ الذي
معروفة والدات فلهـــم المهدوية مدعو هـــؤالء
اإلمام معصوم وإن أحيانًا. إيمانيًا ليس وتأريخ
والحركات واأللفاظ واألفعـــال التصرفات في

هـــؤالء أمـــا والحـــركات واأللفـــاظ واألفعـــال التصرفـــات وإن اإلمـــام معصـــوم فـــي

األفعال فـــي ويتناقض المواقـــف وفـــي أحيانـــًا اللفـــظ فمنهـــم مـــن يخطئ فـــي
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أحيانًا اللفظ في يخطئ من فمنهم هؤالء أما
واإلمام األفعال. في ويتناقض المواقف وفـــي
فليس أعدائه على ومنصور بالمعجزات مؤيد

هزيمة. أو تردد أو انتكاسة عمله في
الظاهرة: هذه في الخطر أركان

تكثير وقادتها البدع هذه أصحاب يروم ال
يصل فقط، بل أموالهـــم واســـتنزاف األتباع
تحت المغامـــرة بأرواحهم إلى أحيانًا األمـــر
بأطراف البعض يرتبط وقد رخيصة، دوافع
ألهل البيتK ولإلســـالم،  العداء تناصب
أعداء من قبـــل التخطيـــط وقديمـــًا وجدنـــا
صرح وقـــد الداخل.. مـــن اإلســـالم بهدمـــه
علينا أن ان وسياســـييهم الغرب بعض قـــادة
(المس وهو تعبير علمائه المجتمع عن نفصل
هزيمة بعد االحتالل البريطاني بيل) مندوبة
ألنها العراق في العشـــرين ثورة بريطانيا في
مصدر هو بالعلماء الناس ارتباط ان عرفـــت
تلك يريـــدون ضـــرب فهـــؤالء قـــوة للمجتمـــع
وعلمائه الشـــيعة مجتمع بين القائمة العالقة
 Qاإلمام طويلـــة نتيجة لوصيـــة منذ قـــرون
وهي غيبتـــه فـــي فتـــرة باالرتبـــاط بالعلمـــاء
عند الشـــيعي المجتمع حفظت العالقـــة التي
فـــي تاريخه الحرجة المنعطفـــات كثير مـــن
يبدأون مـــا أول البـــدع أهـــل لذلـــك نجـــد أن
ليستحوذوا عليهم العلماء عن يفصلون الناس

وإرشادهم. عليهم التأثير دون ويحولوا
هذه زعمـــاء يســـببه مـــا باإلضافـــة إلـــى

إلى يـــؤدي عقائـــدي االنحرافـــات مـــن خلـــل
وما يســـببونه لهم اآلخرة في أتباعهم هالك
في المجتمـــع وجعلهم مروءتهم من ســـقوط
وتكفره المجتمع تحتقـــر فئـــة متمردة حاقدة
الحـــوار بينهم ســـبل فتنقطع وتنطـــوي عنـــه
على خطر إلى تتحول قد بل طاقاتهم وتضيع

كثيرة. أحيان في المجتمع
العالج:

الســـاحة فـــي  العامليـــن األخـــوة علـــى 
حاالت يدرسوا أن اهللا) (حفظهم اإلسالمية
العالج أســـباب في ويتفكروا جيدًا االنحراف
بعض لهم اآلن وأقدم حالة وخصوصيـــات كل

الظواهر.. لهذه نظري وجهة من النصائح
المنحرفة  المجموعات هذه إنغالق كسر ـ ١
والنقاش النصـــح بـــاب لفتـــح وانطوائيتهـــم
اآلخرين مـــع أفكار أفكارهم ولتتوازن معهـــم
لهم فسيزينون وشـــياطينهم تركوا إذا فإنهم
بزخم ويحوطونهم ومنحرفة شـــاذة كل فكرة
هي أنها يتصورونهـــا مـــن األكاذيـــب تجعلهم

شواذ. وغيرها القاعدة
للعقائـــد  العرفـــي المتـــوازن الطـــرح  ـ  ٢
وعدم اإلقناع في السهلة األساليب واستخدام
والغيبيات للعقائد المعقد الطـــرح إلى الجوء
في القناعات مـــن أكثـــر التـــي تفتح شـــكوكًا
:Nاهللا رســـول قال القاصر أذهان المتلقي
الناس نكلم أن أمرنـــا األنبياء (نحن معاشـــر

عقولهم). قدر على

وعدم  اإلقناع للعقائد واستخدام األساليب السهلة في العرفي المتوازن الطرح
من القناعات أكثر شكوكًا تفتح التي والغيبيات للعقائد المعقد إلى الطرح الجوء
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والمتعلقـــة  الحقـــة العقائـــد شـــرح  ـ  ٣
مـــن  المجتمـــع يتحصـــن لكـــي   Kباألئمـــة

الشاذة. األطروحات
الظواهر هذه يستنكر فكري زخم ٤ـ  إيجاد
أن من أفضل فليس العقائدية الثوابت ويثبـــت
الخارجي نفسه بنفسه فالدواء الجســـد يعالج
التعامل في استفزاز وأي جديدًا داءًا يثير قد

اضافيًا. تطرفًا يسبب قد الظاهرة هذه مع
شخص كل وليحوط عنهم التخلي ٥ ـ عدم
(المنحرف) أو جاره أو صديقه قريبة مستقيم
حين نصيحتـــه بالعاطفـــة والعنايـــة ليصـــدق
ولتراقب الســـوء ألصدقاء يتركه وال ينصحـــه
االنتهازيون أوالدهـــا لئـــال يتلقفـــه كل عائلـــة

واآلخرة. الدنيا فيخسرونه
هذه عالج على تســـاعد الظـــروف التي قد

الظاهرة:
االنحراف يعطلون زعماء بعض ان ١ ـ قلنا
في تحصل بحوادث بوعدهم أتباعهم مدارك
السنين القريبة ولن تلبث المســـتقبل القريب.

وكذبهم. زيفهم وتكشف اال
لفترة  أربكت السليمة التي وإن ـ والفطرة ٢
قـــد يعيد اهللا بلطـــف اإلنســـان أن معينـــة إال
دليل هؤالء بـــدون يتبع أنـــه ويدرك حســـاباته
تلك وتبقى ســـتخمد ما ســـرعان وان العاطفة
اإلنســـان ينضج وقد عقلية. أدلة بال الدعاوى
كانت التي األكاذيب لديه فتنكشـــف تدريجيًا

تخلص الجهل من ســـابق مستوى على مبتنية
منه.

يقلل مما اإلنحراف زعماء ٣ ـ كثرة أخطاء
التفتوا ان أتباعهـــم أعيـــن في مـــن عظمتهم

تدريجيًا. إليها
واالحتكاك  باتجاههم التحرك ـ ثمـــرات ٤
إيجابيـــة بالتأكيد بثمرات ســـتأتي بهـــم فإنها
وقيل ينمو) هللا الحديث (ما كان في فقـــد ورد

بعضًا. بعضه يصح الجسد أن
على الصبر سوى المصلحين على يبقى وال
معين خير فهو اهللا على والتوكل المهمـــة هذه
ثمرة يحصلون انهم عملهم في سلوًة وتكفيهم
المنكر عـــن بالمعروف والنهي وثـــواب األمـــر
قبل أن أجـــره األجير بإعطـــاء عنـــد من أمـــر
تكليف من عليهم ما يؤدون وأنهم عرقه يجف
َتِعُظوَن ِلَم ِمْنُهْم ُأمٌَّة قاَلْت cَوِإْذ أقل تقدير في
َشـــِديدًا َعذابًا ُبُهْم َأْو ُمَعذِّ ُمْهلُِكُهْم اهللاَُّ َقْومـــًا

.dَيتَُّقوَن َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم إِلى َمْعِذَرًة قاُلوا
وهو الظاهـــرة لهـــذه هـــذا عرض موجـــز
إّال الحالة هـــذه يكن وافيًا بتشـــخيص وان لم
هذه معالجة ضـــرورة االنتباه إلـــى أنه يلفـــت
األخوة هموم إلى التفاصيل وأتـــرك الظاهرة

الساحة. في العاملين

المهمـــة هـــذه علـــى الصبـــر ســـوى المصلحيـــن علـــى  يبقـــى  وال 
عملهـــم فـــي ســـلوًة وتكفيهـــم  معيـــن خيـــر  فهـــو اهللا  علـــى  والتـــوكل 
المنكـــر عـــن والنهـــي األمـــر بالمعـــروف وثـــواب ثمـــرة  انهـــم يحصلـــون 
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كل المذاهب اإلسالمية   تجمع
الشـــيعة ظهـــور المهـــديQ، ويقول وتتفـــق على
اإلمام بن المهدي محمـــد اإلمام هو اإلماميـــة أنه
الهاديK الذي  علي بن اإلمام الحسن العسكري
وعدًال قسطًا األرض يمأل الزمان، آخر يخرج في
عقيدة من معروف هو وكما وجورًا. ظلمًا ملئت كما
 Nمحمد النبي عـــن المأخوذة الشـــيعة اإلمامية
المعصوم اإلمـــام أن بعـــده من واألئمـــة األطهـــار
في وجوده من البدَّ اإلســـالمية للشـــريعة الحافظ
خاتمة وأنـــه تخلـــو منـــه األرض، كل عصـــر، وال

روي كما .Kعشـــر محمدN اإلثني النبي خلفاء
وبهذا ظل المعتبـــرة، الصحيحـــة ذلك بالطـــرق
الحقيقة بهذه متمســـكًا الشـــيعة من العدد الكبير
وبإمامته ،Qالمنتظـــر المهدي بإمامـــة معترفًا
أبناء  عشـــرK من اإلثني الخلفاء سلســـلة تنتهي
اإلمامية الشـــيعة اســـم النبـــيN، وقـــد أصبـــح
دون الترتيب علـــى بإمامتهـــم قـــال مختصـــًا بمن
الكريمN على  الرسول نص كما نقصان. أو زيادة
ربه من إليه أوحي كما وأســـمائهم بعددهم األئمة
إمامة على منهم واحد كل ونص سبحانه وتعالى،
ذلك، إلى تشـــير القرآنية من يليـــه، والنصوص
َأْن cَوُنِريُد كتابه محكـــم في وتعالى تبارك كقولـــه
َوَنْجَعَلُهْم األَْْرِض ِفـــي اْســـُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ

آية(٥). القصص dاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة
ِمْن الزَُّبـــوِر ِفي َكَتْبنـــا cَوَلَقـــْد وكقولـــه تعالى
 dاِلُحوَن الصَّ ِعبـــاِدَي َيِرُثها األَْْرَض َأنَّ ْكـــِر الذِّ َبْعِد

.١٠٥ األنبياء:

 Qالمهدي اإلمام وجود
حقيقة علمية

الباحث: علي عبود حسين أبو لحمة      
           ـ كربالء المقدسة ـ

تكاد

الحافظ المعصوم اإلمام إن
البدَّ ــالمية اإلس للشريعة
عصر، ــي كل ف ــن وجوده م
األرض ــه من ــو تخل وال
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ِمْنُكْم آَمُنـــوا الَِّذيَن اهللاَُّ cَوَعـــَد تعالـــى: وقوله
َكَما األَْْرِض ِفـــي َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهْم اِلحاِت الصَّ َوَعِمُلـــوا
 dِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّنـــنَّ َقْبلِِهْم ِمْن الَِّذيَن اْســـَتْخَلَف

.٥٥ النور اآلية
ِباْلُهدى َرُسوَلُه َأْرَســـَل الَِّذي cُهَو تعالى: وقوله
َوَكفى ِباهللاَِّ ــِه ُكلـِّ الدِّيِن َعَلـــى لُِيْظِهَرُه اْلَحـــقِّ َوِديـــِن

َشِهيدًاd الفتح: ٨.
الشريفة: النبوية األحاديث وفي

:Nاهللا رسول قال
يبعث حتى واحد يوم إّال من الدهر يبق لـــم <لو
اســـمي اســـمه يواطئ بيتي، أهل مـــن اهللا رجـــالً

جورًا>. يملؤها عدًال كما ملئت
:Nالنبي عن اليمان بن حذيفة وعن

لبعث اهللا إّال يـــوم واحد الدينا يبق من لم <لـــو
عبد أبا يكنـــى وخلقـــه خلقي اســـمي رجًال اســـمه

اهللا>.
أيضًا:(١) قال اليمان بن حذيفة وعن

األمة  هـــذه ويح اهللاN يقول: رســـول ســـمعت
المطيعين ويخيفون يقتلون كيف جبابرة ملوك من
يصانعهم التقي فالمؤمن طاعتهـــم، أظهر من إّال
وجل عز اهللا أراد فإذا بقلبه، منهم ويفر بلســـانه
وهو عنيد، كل جبار اإلسالم عزيزًا قصم أن يعيد

فســـادها، بعد أمة يصلح أن يشـــاء ما القادر على
إّال يوم الدنيا مـــن يبق لم لـــو فقـــالN: يا حذيفة
من أهل رجل يملك حّتى اليوم ذلك لطول اهللا واحد
اإلســـالم، ويظهر على يديه تجري المالحم بيتي

وهو سريع الحساب. اهللا وعده يخلف ال
لولـــده   Qالمؤمنيـــن أميـــر  اإلمـــام وقـــال 

(٢) :Qالحسين
القائم بالحق هو حســـين يا من ولدك التاســـع

بالعدل الخ... الباسط المظهر للدين
:Qالحسين وقال

المؤمنين أميـــر أولهم عشـــر مهديًا، منا اثنا
ولدي  من التاســـع طالبQ وآخرهم أبي بـــن علي
بعد األرض به اهللا يحيي بالحق اإلمام القائم وهو
ولو كله الدين علـــى الحق دين بـــه موتهـــا، ويظهر

الخ... المشركون كره
الخطاب بن عمر عن ابن مســـعود عن وبسنده
حّتى يملك  الساعة تقوم ال قال: Nعن رسول اهللا
األرض يمأل اسمه اسمي من يواطئ بيتي أهل من

وجورًا. ظلمًا ملئت كما وقسطًا عدًال
عنهN قال:  الخدري أبي ســـعيد وبســـنده عن
رجٌل من األرض الســـاعة حّتى يملـــك <ال تنقضـــي
جورًا قبله ملئت كمـــا عدًال األرض يمأل أهل بيتـــي

سنين>. سبع يملك
(٣) :Nالنبي عن بكر أبي بنت عائشة وعن

إّال ــر ــن الده م ــق ــو لم يب ل
ــث يبع ــى حت ــد واح ــوم  ي
بيتي، ــل أه ــن ــًال م اهللا رج
يملؤها اسمي اسمه يواطئ
ــورًا ج ــت ملئ ــا  كم ــدًال  ع

ــن عترتي م رجل ــدي المه
ــا كم ــنتي س ــى ــل عل يقات
ــي الوح ــى عل ــا  أن ــت  قاتل
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على يقاتل عترتي رجل مـــن المهدي أنه قال:
الوحي. على قاتلت أنا كما سنتي

العقدين)، (جواهر عن عســـاكر ابن أخرجه
حجـــر البـــن المحرقـــة الصواعـــق كتـــاب  وفـــي 
واســـتفاضت األخبار وقـــد تواتـــرت العســـقالني:
وأنه  المهدي عن النبيN بخـــروج بكثـــرة رواتها
األبصار البيـــتK، وفي كتـــاب نـــور مـــن أهـــل
النبي عـــن األخبار تواتـــرت قـــد للشـــبلنجي: أنـــه
يمأل وأنه من أهل البيت المهدي <إن :Nمحمـــد

عدًال>.(٤) األرض
زيني لمؤلفه اإلســـالمية الفتوحات وجاء فـــي
فيها المهدي ذكـــر جاء التي واألحاديث دحـــالن:

الخ. ... فيها ومتواترة كثيرة
(٥):Qإمامته وغيبته

الحســـن أبيه وفاة بعد والخالفة اإلمامة تولى
عليه  النص ابن خمس، بعـــد العســـكريQ وهـــو
الخواص  بشـــهود وذلـــك أبيهQ فـــي حياته مـــن
من البعض أن أصحابهQ، ومن المالحـــظ مـــن
وهو إمامًا يجعل كيف اســـتغرابًا! الناس يتســـاءل
على والجواب الطفولة؟ من المبكرة السن هذه في
يمنحها هبة كالنبوة اإلمامة أن حينما نعلـــم ذلك
فيهم تتوفر ممن عبـــاده من يشـــاء لمن اهللا تعالى
في حاصلة كانـــت وإن شـــروط اإلمامـــة والعصمة
سنن  المهديQ من في وإن المبكر، السن ذلك

ما وعلى غيبته ذلك األنبياء، واالســـتدالالت على
بســـنده الرحمة الصدوق عليه عن روى روي عمـــن
وقع  وما ســـنن األنبياء الصادقQ إن اإلمام عـــن
البيت، أهل قائمنا جارية على الغيبات من عليهم
سنن  في القائم منا الساجدينQ قال: سيد وعن
 Qنوح من وسنة Qآدم سنة من األنبياء من سنن
المولد  من إبراهيـــمQ خفاء ســـنة طول العمر،
من موســـىQ الخوف  وســـنة الناس، واعتـــزال
فيه  الناس اختالف Qمن عيســـى وســـنة والغيبة
من  وســـنة البلوى وســـنة من أيوبQ الفـــرج بعد

الخ... بالسيف الخروج Nمحمد
هما: غيبتان Qالمنتظر وإلمامنا

الصغرى: الغيبة _١
والده وفاة من حين الغيبة الصغرى بدأت وقد
إلى عام ٢٦٠هــ العســـكريQ في الحسن اإلمام
الرابع السفير بوفاة الخاصة السفارة انقطاع وقت

. ٣٢٩هــ عام محمد السمري بن علي
الكبرى: الغيبة _٢

 Qالمنتظر لإلمام الكبرى الغيبـــة بدأت وقد
األربعة السفراء آخر بوفاة أي مباشرة األولى بعد
، ٣٢٩هــ ٣٢٨هـــــ أو الســـمري ســـنة وهـــو علـــي
بخروجه اهللا تعالى يأذن أن إلى مستمرة وستبقى
اهللا)، شـــاء (إن الفـــرج على يديـــه ويتـــم ظهـــور

الخ... اهللا بنصر المؤمنون يفرح ويومئٍذ

ــن لم ــى تعال اهللا ــا يمنحه ــة هب ــوة كالنب ــة اإلمام إن 
ــة اإلمام ــروط ش ــم ــر فيه تتوف ــن مم ــاده ــن عب ــاء م يش
ــر المبك ــن الس ــك ذل ــي ف ــة ــت حاصل ــة وإن كان والعصم
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الغيبة يكون امتـــداد وربمـــا
تتم الظروف االجتماعية أن إلى
اإلســـالمية لثورتـــه المالئمـــة
الكبرى، العالمية اإلصالحيـــة
المتزايد اإلسالمي الوعي ويتم
فـــي ســـيما ال النـــاس، بيـــن 
مجتمعاتنااإلسالمية المعاصرة
وأنه العالم. أنحـــاء من وغيرها
فيه ينتصر الـــذي اليوم ســـيأتي
تعاليمه القيمة اإلســـالم وتطبق
جديد، بأمٍر ويأتي بإذن اهللا،
 Qالصادق اإلمام عن روي كما

قال: حيث
الناس دعا القائم قام <إذا
وهداهم جديـــدًا إلى اإلســـالم
عنه فضـــّل إلـــى أمـــر قـــد دثـــر

الجمهور...
مهديًا القائـــم وإنما ســـمي
قد ضلوا عنه أمر ألنه يهدي إلى

بالحق. لقيامه بالقائم وسمي
والغرب الشرق علماء تنبؤ

اليوم: بذلك
الدكتور (تشـــارلس) منهـــم
أكبـــر العلمـــاء الـــذي كان مـــن
البحث نـــوع عـــن عندمـــا ســـئل
في تقدم بأعظم سيحظى الذي

ــدًا جدي ــالم اإلس ــى إل ــاس الن ــا دع ــم القائ ــام  ق إذا 
ــور... الجمه ــه عن ــّل فض ــر دث ــد ق ــر أم ــى  إل ــم  وهداه
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فقال: النهاية
النواحي فـــي االكتشـــافات أعظم <ســـتحدث
يعلـــم فيـــه اليـــوم الـــذي الروحيـــة فســـوف يأتـــي
ال تجلـــب ســـعادة الماديـــة النـــاس، أن األشـــياء
أقوياء والنســـاء الرجال جعل في النفع قليلة وأنها
يحّول علماء اإلبداع، وعندئٍذ ســـوف على قادرين
وقال اهللا والصالة>. دراســـة إلى معاملهم الدنيـــا

الشهير: المفكر االيرلندي (برناردشو)
عامـــة فيـــه تـــرى الشـــعوب <إن اليـــوم الـــذي
راية ترفرف عليه عادل واحد على بساط مجتمعة
لهو عاليًا الرأس مرفوعة خفاقة اإلسالمي الدين

(٦) جدًا...>. وقريٌب قريٌب
والعقائدية والتاريخية النقلية األدلة ومن

والعلمية: (٧) والعقلية
الدليل النقلي: _١

والسنة الكتاب في الواردة النصوص به ونعني
واألئمة  Nالنبـــي محمـــد عن النبويـــة الشـــريفة
وتمت  اإلسالمية، المذاهب وإجماع Kاألطهار

آنفًا. إليه اإلشارة

يثبت ما التاريخ في نجد التاريخي: الدليل _٢
أمثال  العمـــر، اإلمـــامQ في طول نظائر وجـــود
تســـعمائة  الذي عاش آدمQ أبـــي البشـــر النبـــي
 Qنوح والنبي التوراة، في هو كما ســـنة وثالثين
كما قومه يدعو عامًا خمســـين ســـنة إّال عاش ألف
عمره من الزمنية الفترة هذه الكريم القرآن حدد
واثنتي  شيثQ تسعمائة النبي وعاش الشريف،
حي  وهو اآلن إلى Qالخضر وعّمر ســـنة، عشرة
تعالى اهللا بعثهـــم الذيـــن األنبيـــاء وهـــو نبي مـــن
في  مذكور هو كما موسىQ ورافقه النبي وعاصر
الذي يذكرهم المعمرين إلـــى باإلضافة القرآن،
األيـــادي، ولقمان ســـاعدة بن قس أمثال التاريخ
وعمر عام، األول سبعمائة عمر بن عاد، الحكيم

عام. تسعمائة من أكثر الثاني
تعالى اهللا أن وخالصته العقائدي: الدليل _٣
هي الموعود، لليـــوم أعدته التي وقدرته بإرادتـــه
الطويل. العمر وتمنحه البقاء تعطيه التي وحدها

المدة  بهذه العمر طول العقلي: إن ٤_ الدليــــل
اإلسالمية ويعتبرونه الطوائف بعض عند مستبعد

الموعود، لليوم التي أعدته ــه وقدرته بإرادت تعالى اهللا إن
الطويل ــر العم وتمنحه ــاء البق ــه تعطي التي ــا ــي وحده ه

وقدعرفتقياماألدلةالنقلية والتاريخيةعلى والدتهبتاريخ
يجوز أن ــل ) فه (٣٢٩هــ ــخ وغيبتهQ بتاري ـــ) (٢٥٥هـ
مثله على الكريم القرآن نص بعد ذلك في باالستبعاد ندفعها
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عليه اآلن مضى وقد عادة كيف واقع غير شـــبهة بل
هذا وإن سنة تقريبًا، مائة وسبعين من وأكثر ألف
وقد العقلي، الدليل يعارض دليًال ليس االســـتبعاد
والدته على والتاريخية النقليـــة األدلة قيام عرفـــت
( (٣٢٩هــ وغيبتـــهQ بتاريـــخ (٢٥٥هـــــ) بتاريـــخ
بعد نص في ذلك باالســـتبعاد ندفعها أن يجوز فهل
نوحQ وأنه لبث يدعو  مثله في على القرآن الكريم
وإلـــى غير ذلك عامًا خمســـين إّال قومه ألف ســـنة
عليك مرت التي التاريخية والشـــواهد مـــن األمثال
التاريخي آنفًا، وقد الدليل في أيها القارئ العزيز
عيســـىQ ورفعه  بقاء علـــى الكريم نـــص القـــرآن
بين عليها الروايـــات المتفق وجاءت إلى الســـماء،
(عيسى ينزل أنه على والســـنة) (الشيعة الفريقين
 Qالمهدي اإلمـــام خـــروج بـــن مريـــمQ) عنـــد
إبليس أيضًا على بقاء خلفه. ونص القرآن ويصلـــي
ذلك غير وإلى غـــاٍو ومضل، وهو إلـــى يوم القيامة
الحجة وجود على إثبات العقلية والنقلية األدلة من

الشريف. عمره وطول Qالحسن بن
العلمي: (٨) الدليل _٥

المعاصرين: العلمـــاء من جماعة أن وموجـــزه
والدكتور لـــورن لويس لـــوب جـــاك أمثـــال الدكتور
في تجارب عـــدة بإجراء قامـــوا وزوجتـــه وغيرهم
ألنواع أجـــزاء علـــى بنيويـــورك معهـــد (راولكفـــر)
واإلنســـان وكانت والحيـــوان النبـــات مختلفـــة من
من قطع علـــى أجريت ما التجـــارب مـــن بين تلكم
وكليته... وجلده وقلبه وعضالته اإلنســـان أعصاب
دام ما حية نامية تبقـــى األجزاء فشـــوهد: أن هذه
لها يعرض لم دامت موفورًا لها وما الالزم الغـــذاء
ما وفق وتتكاثر تنمو وإن خالياها خارجـــي عارض
وانتهـــت التجارب غـــذاء، من يقدم لها اإلنســـان

آالف يعيـــش أن اإلنســـان باســـتطاعة بالقـــول: إن
ونحوها.  األشـــجار كمـــا تعمر الســـنين،(٩) ويعمر
األنسجة كل أن الموثوق بعلمهم أيضًا العلماء وعن
تقبل البقاء الحيوان أو اإلنسان جســـم من المرئية
اإلنســـان باإلمكان أن يبقى وأنه له ال نهاية ما إلـــى
عوارض تعرض عليه لم إذا من الســـنين ألوفًا حيًا
مجرد ظن، ليس هذا وقولهم حياته، تقطـــع حبل

علمية. نتيجة هو بل

الهوامش
قال: مسعود عن ابن مشـــكاة المصابيح كتاب (١) عن
من الســـنن كتاب صاحب وهـــو داود وأبـــو رواُه الترمـــذي
ج السنية المجالس وعلماءهم. الســـنة أهل أكابر محدثي

٥ ص ٥٠٢.
.١١٤ ص مغنية أحمد أئمة/ كتاب: ثالثة (٢) انظر

_ مســـعود ابن عن المصابيح مشـــكاة (٣) عن كتاب:
٥ ص ٥٠٢. ج السنية المجالس

للمؤلف القرآن، من تاريخ لمحات كتـــاب: (٤) انظر
األشيقر. علي محمد السيد

الجديد للنشء المفيـــد المختصر (٥) ينظر كتـــاب:
.٨٣ ص لحمة أبو عبود علي للمؤلف

للنـــشء المفيـــد المختصـــر (٦) المصـــدر الســـابق:
١٩٦٩م. عام بيروت لحمة أبو عبود علي تأليف _ الجديـــد
تصـــدر فـــي التـــي اإلســـالمي ونشـــرته مجلـــة التضامـــن

١٩٦٦م. عام الناصرية
من فريق يصدرها التـــي واآلداب األخالق (٧) مجلـــة

الرومانيين.
الهاللي  جعفر الشيخ ١٣ لألســـتاذ ص ملزمة من (٨)

اإلسالمي. التاريخ موضوع في
محمد تأليف :Qعشـــر اإلثنى اإلمام عن كتاب (٩)

.١٠٥ ص الموسوي سعيد
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السياســـي  في الفكر االنتظار    
البّنـــاء باالنتظـــار اإلســـالمي المعاصـــر تســـمى
الموّجه الذي  باالنتظار تسمى كذلك الحركي،(١)
والذي الحســـن الســـيئ إلى من التغيير يدعو إلى
والنهي عن بالمعروف واألمر العمـــل والحركة فيه
والجهاد،(٢) حيث يعد  اهللا والدعوة إلى المنكـــر،
الجهات جميع مـــن كامًال اعـــدادًا المكلف نفســـه
وقت  المنتظرQ في المهدي لنصرة مؤهًال ليكون

لحظة ليقوم كل فـــي ظهوره يترقب وان ظهـــوره،
من البشـــرية بإنقاذ الحق، اإللهي الوعد بتنفيـــذ

والضالل.(٣) والفساد الظلم
بأنه االنتظـــار من النـــوع هـــذا ومـــن مميزات
ظلمات الذي يخترق والتفاؤل األمل يمنح اإلنسان
خالل ومن اإلنســـان، حياة تكتنـــف التي اليـــأس
ســـوف وبالتالي (المقاومة) اإلنســـان األمـــل يمنح
النوع هذا األخيرة تخص وهذه (الحركـــة) يمنحه


  

      األستاذة: ناهدة محمد زبون 
ـ جامعة بغداد السياسية العلوم   كلية

نظرية إن

مجلس إلى زبون محمد ناهدة األستاذة بها تقدمت التي الماجستير رسالة من االختصار مع مستل الموضوع *
في المركز ســـاهم والتي امتياز الدرجة الماجســـتير شـــهادة على بها وحصلت بغداد جامعة كلية العلوم السياســـية/

إعدادها.

ليكون الجهات جميع من كامًال اعدادًا ــه نفس المكلف يعد
وان  ــوره، ظه وقت ــرQ في المنتظ ــدي المه لنصرة ــًال مؤه
الحق اإللهي الوعد بتنفيذ ليقوم لحظة كل في ظهوره يترقب
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االنتظار.(٤) من
مهدي محمد الشـــيخ حيث وجد
بين ما عالقـــة إن هنـــاك اآلصفـــي
خالصه تحقيق وبين حركة اإلنسان
(فإن يقول وبهذا الشـــأن ونجاتـــه،
اإلنسانإذاعرف أننجاتهوخالصه
وجهده وعمله، حركته على يتوقفان
وعمل ونجاته لخالصه يبذل ســـوف
به له قبل ال ما والحركة مـــن الجهد

قبل).(٥) من
بيـــده اإلنســـان  فـــإن وبالتالـــي 
أما يحقـــق ما ينتظـــره يســـتطيع ان

اإللغاء. أو التأجيل أو باإلسراع
والدارسين الباحثين فإن لذلك
هناك  ان لمســـألة المهديQ بينوا
يلتـــزم تكاليـــف أو شـــروط عـــدة 
غيـــاب اثنـــاء فتـــرة بهـــا المكلـــف

.Qالمهدي
محمـــد الســـيد  لّخـــص وقـــد 
بعـــدة  الشـــروط هـــذه   Hالصـــدر
يكون الفرد (ال حيث قال: عناصر،
المطلوب إال االنتظار مســـتوى على
عقائدية وهي ثالثة عناصـــر بتوفر

وسلوكية).(٦) ونفسية
األول: العنصـــر إلى فبالنســـبة

اليوم ــك في ذل ــرية البش يقود ــذي ــأن القائد ال ــاد ب االعتق
 QمحمدبنالحسنالعسكريQالموعود،هواإلمامالمهدي
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العقائدي:(٧) الجانب
اإللهي الغـــرض بتعلـــق االعتقاد فيقصـــد بـــه
المطلق العدل وتنفيذ جميعًا، البشـــرية بإصالح

المستقبل. في فيها
البشرية الذي يقود القائد االعتقاد بأن كذلك
 Qهـــو اإلمام المهدي الموعود، اليوم في ذلـــك
قامت  الذي األمر Qبن الحسن العسكري محمد
وقامـــت عليه اإلمامـــي عليه، ضـــرورة المذهـــب

اخبارهم. من الضخمة األعداد
لالنتظار النفســـي الجانب الثانـــي: العنصـــر

رئيسيين:(٨) أمرين من يتكون بدوره وهذا
لتطبيق الكامـــل هو االســـتعداد األول: األمــــر
من كواحـــد عليـــه، الكاملـــة األطروحـــة العادلـــة
الدعاة يكن مـــن أقل تقديـــر، ان لم البشـــر على

سبيلها. في والمضحين إليها
األطروحة  البدء بتطبيـــق الثانــــي: توقع األمر
منوط بإرادة انه حيث وقت أي في العادلة الكاملة
ظهوره على الدالة األخبـــار ان حيث اهللا تعالـــى،
عن االكمال فـــي جـــاء ما وهذا هـــو فجأة بغتـــة،
رســـول اهللا متى يخرج يا لـــه: الرســـولN، قيل
ال الســـاعة مثله مثل ذريتـــك، فقال: من القائـــم
إال تأتيكم ال وجـــل، عـــز اهللا إال لوقتهـــا يجليهـــا

بغتة.
الســـلوكي الجانـــب الثالـــث:  العنصـــر 

لالنتظار:(٩)
األحكام بتطبيق الكامل اإللتزام هو به ويقصد
عالقات سائر عصر، على كل السارية في اإللهية
متبعًا للحق يكـــون حتى وأقوالـــه، الفـــرد وأفعاله
القوية اإلرادة الصحيح، فيكتسب الكامل والهدى
بتحمل يؤهله للتشـــرف الحقيقي الذي واإلخالص

الموعود. اليوم مسؤوليات من طرف
اإليجابي لالنتظار تقدم فـــإن ما علـــى وبناءًا
غياب بها المكلف أثنـــاء فترة يقـــوم عـــدة تكاليف

.Qالمهدي
التكاليف هذه معظم ان بالذكـــر ومن الجدير
النقـــاط البارزة من هي نســـتعرضها التي ســـوف
والشـــيعة االثنـــي الســـنة أهـــل والمشـــتركة بيـــن

التكاليف: هذه وأهم عشرية،
المنكر: عن والنهي بالمعروف أوًال: األمر

المنكر عـــن بالمعـــروف والنهي يعتبـــر األمـــر
للمهدي االيجابي االنتظار ركائـــز أهم من واحدًا
االيجابي مفهوم االنتظار وذلك ألن ،Qالمنتظر
قويـــم وفق اســـالمي يســـعى إلـــى ايجـــاد مجتمع
المتواترة النبوية القرآن الكريم، والســـنة تعاليم
رسالة لحمل مؤهًال رساليًا ليكون اعدادًا واعداده
فريضة يتخذ مـــن أن لـــه فالبد الســـماء، لذلـــك
للبناء وســـيلة المنكر عن والنهي بالمعروف األمر

الديني.(١٠) واالصالح االجتماعي
والنهي عن بالمعروف األمر ان هل يســـأل وقد

عينيان. أم كفائيان واجبان المنكر
وجوبه، كيفية فـــي العلماء اختلف والجـــواب:
وقال الكفايـــات فـــروض مـــن فقـــال األكثـــر إنهـــا
أحد يســـع األعيان ال فـــروض مـــن آخـــرون: همـــا
الطوسي:  الشـــيخ بهما،(١١) قال واإلخالل تركهما
من فرضان المنكر عـــن والنهي بالمعروف األمـــر
ال األعيان، فرضان على اإلسالم، وهما فرائض

بهما.(١٢) واإلخالل تركهما يسع أحد
(األقـــوى وجوبهما اهللا الخمينـــي: وقـــال آيـــة
ســـقط الكفايـــة بـــه مـــن كفائـــي، فلـــو قـــام بـــه
اجتمـــاع مـــع الـــكل  كان واال  اآلخريـــن، عـــن 
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الشرائط).(١٣)
فاألمر السيستاني: الحسيني علي السيد وقال
مراتبهما ببعـــض المنكر والنهي عـــن بالمعـــروف
ولم بالمعروف يأمـــر لم فـــإذا واجبـــان كفائيان...
قام إذا أما جميعًا... اثمنـــا أحد... المنكر ينه عن
فقد أحدنا المنكـــر عن والنهي باألمر بالمعـــروف

الجميع.(١٤) عن سقط
ببعض عينيـــان واجبـــان أنهمـــا وقـــال أيضـــًا:
قوًال أو الكراهة فعًال إظهار وهي مرتبة مراتبهما،

المنكر.(١٥) وفعل المعروف ترك من
العظيم) (تفسير القرآن في كتابه كثير ابن أما
والنهـــي عـــن المنكر بالمعـــروف يقـــول إن األمـــر
عن ســـقط البعض به قام إذا فرضـــان كفائيـــان،
ُأمٌَّة cَوْلَتُكـــْن ِمْنُكـــْم الـــكل، وذلـــك لقوله تعالـــى:
َعِن َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْأُمُروَن اْلَخْيـــِر إَِلى َيْدُعوَن
بعضكم  ِمْنُكمd أي قوله cَوْلَتُكْن اْلُمْنَكِرd،(١٦) ففي
فرقة ان تقوم من اآليـــة: فالمقصود الكل، وليـــس

لهذا الشأن.(١٧) متصدية األمة هذه من
بالمعروف من األمر فالبد تقدم ما وبناءًا على
إذا حيث كفائيًا، أم عينيًا كان سواء المنكر وإزالة

فإنه وإال فيها، إزالته األفراد أو الفرد كان بمقدور
مع اجتماع عينيًا وجوبًا به العمل على الجميع يجب

الشرائط.
أو بالمعروف األمـــر وجـــوب ال يختص (لذلـــك
دون صنف، من الناس عن المنكـــر بصنف النهي
على المذكـــورة الشـــرائط بل يجـــب عنـــد اجتماع
والســـلطان والفســـاق والعـــدول العلمـــاء وغيرهـــم

والفقراء).(١٨) واألغنياء والرعية
المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر وشرائط
في أمرين تندرج إنها اال الفقهاء، ذكرها عديدة،

وهما:(١٩) رئيسيين
لم  فلو والمنكر، بالمعروف األمر األول: العلم
اإلسالمي، أو الشـــرعي بالحكم عالمًا الفرد يكن
اآلخر معصية الشـــخص فعل بـــأن محرزًا لـــم يكن
واجبة، الوظيفة اإلسالمية تكن هذه لم للحكم...
بهما، فالذي الجاهل على يجبان أخرى ال بعبـــارة
يعلم أن يجب عن المنكـــر وينهى يأمر بالمعـــروف
يشـــخصهما وان المنكر، هو وما المعروف مـــا هو
أي يتدارك الشرط هذا فبمراعاة تامًا، تشخيصًا
ممارســـة األمر أن يقع أثناء يحتمل أو خطأ محذور

وقوعه. من المنكر وتمنع والنهي عن بالمعروف
اآلخر،  الفرد التأثير في احتمال الثاني: األمر
القيام يجب لم أثر يكون لقوله ان يحتمل يكن لم فلو
اآلخر قيام احتمل فضًال عما إذا والنهي، باألمـــر

البليغ. الضرر والمجابهة أو إيقاع بالمعارضة
والنهي عن بالمعـــروف األمـــر وقـــد ورد ذكـــر
وأحاديث الكريم القرآن آيات من العديد في المنكر

الشريفة. النبوية السنة
الفكر االيجابي في االنتظار أصحاب فإن وعليه
الركيزة هذه على ارتكزوا عشري السياسي االثني

ــن ــل المؤمني جع ــا ــذا م وه
االيجابي ــار االنتظ ــوم بمفه
األمر ــرورة ض ــى عل ــزون يرك
ــن ع ــي والنه ــروف بالمع
ــزة ركي ــه ويتخذون ــر المنك
ــم نظريته ــز ركائ ــم أه ــن  م
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اآليات من العديـــد في ذكرت واجبة وذلـــك ألنهـــا
الشـــريفة، النبوية واألحاديث الكريمة القرآنيـــة
فيه عـــن المنكر والنهي بالمعـــروف وتـــارك األمر
الظلمة وتسليط للبركات، نزع منها كثيرة عواقب
ذا فيما األخيـــار دعاء ال يســـتجاب كذلك عليهـــم

والبالء. الظلم لرفع اهللا دعوا
مقومات اضمحـــالل إلـــى يؤدي وهـــذا بـــدوره
ينتظر من وعـــدم بقاء واندثاره المســـلم المجتمع
بمفهوم  المؤمنيـــن جعـــل المهـــديQ وهـــذا مـــا
األمر ضـــرورة على االيجابـــي يركـــزون االنتظـــار
ركيزة عـــن المنكـــر ويتخذونه والنهي بالمعـــروف

نظريتهم.(٢٠) ركائز أهم من
الجهاد ثانيًا:

وجهاد النفـــس بشـــقيه جهـــاد يعتبـــر الجهاد
عليها يســـتند المهمة التـــي العـــدو مـــن الركائـــز
لظهور انتظارهم في االيجابـــي االنتظار أصحاب
التكاليف أحـــد يعتبر المهـــديQ، حيث اإلمـــام
غياب فترة أثنـــاء المكلف بها المهمـــة التي يقـــوم
فريضة  ويعـــد عشـــرية، المهـــديQ عند االثني

السنة. أهل عند بها القيامة واجبة
الركيزة البد هـــذه تفاصيل في الدخول وقبـــل
لهذا واالصطالحي اللفظـــي المعنـــى مـــن إعطاء

المفهوم.
مصدر من هو (الجهاد) لكلمة اللغوي المعنـــى
(الَجهد) الثالثي وأصله مجاهدة، جاهد، للفعل
قوله بهما بفتـــح الجيـــم. وضمنهـــا الطاقة وقـــرئ
والجهد ،dُجْهَدُهْم ِإالَّ َيِجُدوَن ال cَوالَِّذيَن تعالى:
إذا و(َجَهد) دابتـــه و(أجهدها) بالفتح المشـــقة،
الرجل و(جهد) طاقتها وفق السير في عليها حمل
قطع، و(ُجِهد) وبالغ وبابهما: فيه أي جّد كذا في

عن (مجهود) فاعلـــه فهو ُيســـّم لم الرجل على ما
(ُمجاهـــدة) اهللا ســـبيل فـــي المشـــقة و(جاهـــد)
بذل الوســـع و(التجاُهد) و(االبتهـــار) و(جهـــادًا)

و(المجهود).(٢١)
أي بـــه ويقصـــد االصطالحـــي: أمـــا المعنـــى
مدافعة في الوســـع اســـتفراغ الجهاد والمجاهدة:
العدو، ثالثة أضرب، مجاهدة العـــدو، والجهاد

النفس.(٢٢) ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة
مسؤوليته اإلنســـان، أمام اإلســـالم وقد أثار
والجهاد بالمال اهللا، سبيل في القتال عن العملية
عن الجماعـــات التـــي تصد والنفـــس، ومحاربـــة
وحقيقته اإليمان، هو معنى ذلك ألن سبيل اهللا،
يبرر وهـــو األســـاس األخالقي الـــذي وواقعيتـــه،

لإلنسان القتال.(٢٣)
يبتعد عن لم اإلســـالم ان كله ذلك إلى أضف
واألخالقية، عندما الروحيـــة األساســـية قاعدته
العنف، وشـــجع على القتال وأباح شـــرع الجهاد،
والوقائية الدفاعية مواجهة الضـــرورات مـــن أجل
كدين الحياة، فـــي حركته طبيعة التـــي تفرضهـــا
اإللحـــاد ويهـــدم واالنحـــراف، الظلـــم يتحـــدى 

والفوضى.(٢٤)
فـــإن الفقه الجهاد، أما مـــن ناحية فريضـــة

هما:(٢٥) الجهاد من صنفين بين اإلسالمي
الدعـــوة جهـــاد أو  االبتدائــــي:  الجهــــاد ـ   ١
البـــالد الكافرة ونشـــر فتح نظـــام لإلســـالم، أو
والتعليم والدليل بالحجة هذا ويكون فيها اإلسالم
قد الدعوة وهذه العالمي، الصعيـــد على والحوار
للدولة البد وهنا ويكافحها، يمنعهـــا من تصادف
والســـالح بالقوة دعوتها حمايـــة مـــن اإلســـالمية
الهدى في ســـبيلها، لنشـــر يقف ومجاهـــدة مـــن
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ســـيطرة الطاغوت من اإلنســـان وتحرير واإليمان
الجاهلية. وتيه

الثاني من ٢ ـ الجهـــاد الدفاعي: وهو الصنـــف
الجهاد من ويجب هذا الصنـــف ـ الجهاد أصنـــاف
اإلسالمي والوطن العقيدة أو األمة تتعرض عندما
كالهجوم للخطر، العليـــا اإلســـالمية أو المصلحة
الكافرة.. والكيانات القوى تمارسه الذي واالحتالل
وفلسطين أفغانستان ولبنان اآلن في يجري كالذي

وأمثالها.
هذه الجهـــاد أبـــواب في وقـــد ناقش الفقهـــاء
االبتدائي جـــواز الجهـــاد المســـألة وأجمعـــوا على
هو هذا وان ،Qالمهـــدي اإلمـــام عندمـــا يظهـــر
حيث اإلماميـــة، الشـــيعة فقهـــاء المألـــوف لـــدى
(الجهاد فـــي القتـــال عندهم تنحصـــر مشـــروعية
اإلســـالمي حماية العقيدة والوطن في الدفاعـــي)
فجهاد العليا، اإلســـالمية والمصلحة ومقدســـاته
وصالحية شـــؤون هو من االبتدائي برأيهم أو الفتح

(٢٦).Qالمنتظر المهدي
يدعون االيجابي االنتظـــار أصحـــاب لذلك أن
وممارســـته وهو الجهاد الدفاعي الثاني إلـــى النوع

ألن وذلك ،Qالمهـــدي فـــي عصر غيبـــة اإلمـــام
الجهادي، الوعي مســـتوى ســـوف يرفع من خالله
في ويـــزرع المســـلمين، لـــدى والقـــدرة القتاليـــة
لكـــي تمكنهـــم نفوســـهم روح البـــذل والتضحيـــة،
القائم سيمارســـه الذي االبتدائي الجهاد لخـــوض

ظهوره.(٢٧) حال Qالمنتظر
كثير من اهللا في سبيل في الجهاد ذكر ورد وقد

الشريفة. النبوية والسنة الكريم القرآن آيات
والدعاء بتعجيله الفرج ثالثًا: انتظار

الفرج انتظار األحاديث الشريفة إلى أمرت لقد
وظهور الدعـــاء بتعجيل الفـــرج كذلـــك اإلكثار من
لعصر المهمة التكاليف كأحد ،Qاإلمام المهدي

غيبته.(٢٨)
طول نالحظ ان الفـــرج، انتظار إلى بالنســـبة
من  حلقة المهـــديQ تعتبـــر اإلمـــام عصـــر غيبة
وذلـــك اإللهـــي، (االختبـــار) حلقـــات التمحيـــص
تنكشـــف  غيبة المهديQ ســـوف فـــي امتداد ألن
ألنهم يظنون وذلـــك اإلرادة، الضعيفـــة النفـــوس
لديهم فيحصل أبديـــًا، ووضعًا حتميًا قدرًا بكونـــه
التمحيص في لذلك سوف يفشلون والقنوط اليأس

اإللهي.(٢٩)
ظهور حلول بصدد العجل عن النهي جاء لذلك
باعثًا يكـــون ان يمكـــن المهـــديQ، وذلـــك ألنـــه
الغيبة بحكمة والتعلق االرتباط الناس بعـــض لفقد
يأس بحالة ليصطدم اإللهية، واالنتظار وأسرارها
انتظار على بالصبـــر أمرًا أصـــدروا وقنـــوط لذلك

خروجه.(٣٠)
يصاحبها وما فإن طول عصـــر الغيبة ومن هنا
والموضوعية النفســـية للظروف من صبر وتحمـــل

المخلصين.(٣١) للمنتظرين وجهاد عبادة تعتبر

ــث األحادي ــرت أم ــد  لق
الفرج ــار انتظ إلى ــريفة الش
الدعاء ــن ــار م اإلكث ــك كذل
بتعجيل الفرج وظهور اإلمام
التكاليف كأحد ،Qــدي المه
ــه غيبت ــر لعص ــة المهم
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انتظار أهميـــة في كثيـــرة روايات وقـــد وردت
الفرج، ومنها:

الرضاQ،(٣٢) قال: ما أحسن  الحسن أبي عن
عز اهللا ســـمعت قـــول أما الفرج الصبـــر وانتظـــار
َرِقيٌبd، cَفاْنَتِظُروا َمَعُكـــْم إِنِّي cَواْرَتِقُبوا وجـــل:
إنما  بالصبر اْلُمْنَتِظِريـــَنd فعليكم ِمَن َمَعُكْم إِنِّـــي
أصبر قبلكم كان من وقد على اليأس الفرج يجيء

منكم.
عبـــد أبـــي وعـــن الفيـــض بـــن المختـــار عـــن
منتظر  وهـــو منكم مـــات اهللاQ،(٣٣) قـــال: مـــن
فسطاطه، في كمن هو مع القائم كان األمر لهذا
قارع كمن بل ال قـــال: ثم ســـكت هنيئة، قـــال: ثم
استشـــهد كمن واهللا، ال :Qثم قال بســـيفه معه

.Nمع رسول اهللا
بتعجيل فرج الدعـــاء مـــن كذلـــك ان اإلكثـــار
األمور مـــن المهـــديQ، يعتبـــر ظهـــور اإلمـــام
في وذلك ألن الغيبـــة فترة للمكلفـــة أثناء المهمـــة
يعتبر تعالى بـــاهللا والتوجيه إليـــه االرتباط تقويـــة

.Qالمهدي لظهور تمهيدًا
المروي في  المهديQ في التوقيع اإلمام فعن
واكثروا  االحتجاج،(٣٤) قال: وكتاب الدين، كمال

ذلك فرجكم. فإن في الدعاء بتعجيل الفرج
أمـــر ظهـــور فـــي كثيـــرة وقـــد وردت أدعيـــة
الدعاء  هذا منهـــا انتظاره ثواب المهـــديQ وفي
لوليك كـــن كثيـــرًا (اللهم المؤمنون الـــذي يـــردده
في وعلى آبائه عليه صلواتك الحســـن ابن الحجة
وقائدًا وحافظًا وليًا ساعة، كل وفي هذه الســـاعة
طوعًا أرضك تســـكنه حتى وعينًا ودليـــًال وناصرًا

طويًال).(٣٥) فيها وتمتعه
اإلمـــام عـــن المنقـــول وفـــي دعـــاء االفتتـــاح

الدعاء: هذا نقرأ ،Qالحجة
وكثرة عدونا نبينا فقد إليك نشـــكو إنا (اللهم
الزمان وتظاهـــر بنـــا الفتن وشـــدة وقلـــة عددنـــا
كريمة في دولـــة إليك نرغـــب إنا علينـــا... اللهـــم
النفاق وأهله، وأهله وتذل بهـــا اإلســـالم تعز بها
إلى طاعتك والقادة الدعاة إلى وتجعلنا فيهـــا من

واآلخرة.(٣٦) الدنيا كرامة بها وترزقنا سبيلك
اإلمـــام عـــن  روي العهـــد، دعـــاء كذلـــك 
أربعين  تعالى دعا إلى اهللا من قال: انه Qالصادق
فإن قائمنا، من أنصار الدعاء كان بهـــذا صباحًا
لكل اهللا قبره وأعطاه من أخرجه تعالى قبله مات
وأول هذا سيئة، ألف عنه ومحا حســـنة ألف كلمة
الكرســـي ورب العظيم النـــور الدعـــاء (اللهم رب

الرفيع...).(٣٧)
عليه المؤمنين يدأب الذي دعاء الندبة كذلك
كتـــب (والدعـــاء مذكـــور فـــي فـــي يـــوم الجمعـــة

األدعية).(٣٨)
إلى من األدعيـــة الكثيرة التـــي تدعو وغيرهـــا
لتعجيل  المهـــديQ والدعاء اإلمام فـــرج انتظار

ظهوره.
أصحاب الدعاء عند من أهميـــة الرغم وعلى
داخلهم فـــي تصنـــع حيـــث اإلنتظـــار اإليجابـــي،
اإلمام مع والوجداني الروحي االنصهار من حالـــة
األمـــر وحده بهـــذا االكتفـــاء المهـــديQ، إال ان
اإلمام لظهـــور المنتظرين فـــي عـــداد ال يجعلهـــم
وهي  أخـــرى أمور المهـــديQ لذلـــك دعـــوا إلـــى

.Qالمهدي اإلمام لظهور العملية التوطئة
اإلمام العمليـــة لظهـــور رابعـــًا: التوطئـــة

Qالمهدي
االيجابي إلى االنتظـــار أصحاب يدعو كذلـــك
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التكاليف المهمة مـــن ويعتبرونها العملية التوطئـــة
األرض تمهيد هـــو بالتوطئة نقصـــد علـــى المكلف
اإلعداد مـــن دون أن المهـــديQ، حيـــث لظهـــور
 Qالمهدي ثورة تتم ان يمكن ال والنصرة والتوطئة
الثورة لهـــذه األرض وتوطئة اإلنســـان، فـــي تاريخ
بها جيل ينهـــض ومعقـــدة كبيـــرة، مهمـــة واســـعة
األرض وطغاتهـــا عتـــاة مواجهـــة الموطئـــون فـــي
ينهض الـــذي الجيل لهـــذا والبـــد المســـتكبرين،
ان يواجه لظهـــور اإلمـــام األرض بمشـــروع إعـــداد
طغاة األرض جبهـــة تســـتخدمها التي اآللية القـــوة
والتوعيـــة والجهاديـــة اإليمانيـــة وتزيـــد بالتربيـــة

السياسية.(٣٩)
لظهور العمليـــة التوطئـــة وعليـــه فـــإن مشـــروع

يلي:(٤٠) فيما يتمثل Qاإلمام
لثورة ١ ـ تهيئـــة كـــوادر مؤهلـــة كافية لالنتمـــاء

.Qالمنتظر اإلمام
ثورة  تدعم وقاعدة صالحـــة ـ تهيئـــة أرضيـــة ٢

.Qالمنتظر اإلمام
الستقبال  والنفســـية الفكرية األجواء ـ تهيئة ٣

.Qاإلمام
الكيانات لكل الرفض مبدأ وترســـيخ ٤ ـ تعميق
كيانات قيـــام على والعمل لإلســـالم، المناقضـــة

اإلسالم. تطبق
والعســـكرية  السياســـية  اآلليـــة تهيئـــة  ـ  ٥
منها البد التي واإلعالمية واإلداريـــة واالقتصادية

الثورة. هذه مثل في
التوطئة الهـــادي الفضلي دعـــوة ويلخـــص عبد
أو السياســـي، بالعمل أما دعـــوى بأنها العمليـــة،
أظن (ال يقـــول حيث المســـلحة، القيـــام بالثـــورة
مجتمعًا إمـــام مصلح يؤســـس لظهـــور إن التوطئـــة

غير معنى تفيـــد جديـــدة، دولة جديـــدًا، وقيـــام
السياســـي الوعي بإثـــارة إمـــا العمـــل السياســـي،
المســـلحة، وإما الثورة على يقتدر ال حيث وحده،

مجالها).(٤١) حيث يكون الثورة مع
الظهور عالمات على التعرف خامسًا:

عصر مـــن تكاليف إن كلـــه، ذلك أضـــف إلـــى
،Qالموعود المهدي ظهور قبل ما عصر أو الغيبة

ظهوره. معرفة عالمات
حوادث عـــدة عن عبارة الظهـــور، وعالمـــات
طال تدوم، مهما أن يمكن الزمان، وال في مبعثرة
المســـلمين هو اعالم كل إنتاجها حيث أن زمانها،

الظهور.(٤٢) يوم الستقبال عندهم وتهيئة الذهنية
للمخلصيـــن منهجيـــة أو لذلـــك فهـــي مقدمـــة
الذيـــن  ،Qللمهـــدي المؤيديـــن الممحصيـــن
كاملة ذهنية علـــى احاطة وهم ظهوره، ينتظـــرون
إلى الحـــوادث تلفتهم الذيـــن فهـــم بالعالمـــات،
وإيمانيًا واجتماعيًا نفســـيًا وتعدهم يوم الظهـــور،
لنصرته.(٤٣)  بواجباتهم والقيام ومؤازرته الستقباله
والنجاة المهدوية ادعياء لكشف مقدمة هي كذلك

شباكهم.(٤٤) من
الظهور:(٤٥) عصر إلى عالمات ويمكن اإلشارة

خراسان. من السود الرايات خروج ـ ١
الزكية. النفس قتل ـ ٢

الدجال. ظهور ـ ٣
السفياني. ٤ ـ ظهور

اليماني. ٥ ـ ظهور
جوهريًا ســـؤاًال نطرح تقـــدم، ما على وبنـــاءًا
العقيدة؟ بهذه المؤمنين هل من؟ ينتظر من وهـــو:

ينتظرنا؟ Qاإلمام أم
مهدي محمد الشيخ السؤال هذا عن أجاب وقد



دراسات

٩٠

الذي  المهديQ هو اإلمام إن وقال:(٤٦) اآلصفـــي
وليس األمر وجهادنا، ومقاومتنـــا حركتنا ينتظر
يتصل كان إذا اإلمـــام العكـــس، فـــإن أمر ظهـــور
الذين نحـــن فإننا والحركـــي بواقعنـــا السياســـي

الواقع. هذا نصنع
نوطئ نستطيع أن فنحن أضاف، وبالتالي ثم
الكلمة ووحـــدة والحركة بالعمـــل لظهـــور اإلمـــام
بالمعروف، واألمر والتضحية واالنسجام والعطاء
عن والغياب بالتـــواكل وبإمكاننـــا أن نؤخـــر ذلـــك
مواجهة المسؤوليات. من العمل، والتهرب ساحة
عن التأخر المؤمـــن للمكلـــف لذلـــك ال يجـــوز
والمبشر المهدي االنتظار للمصلح واجباته بمجرد
يؤجل وال تكليفـــًا، يســـقط ال هذا الهـــادي، فـــإن

يجعل الناس همًال كالسوائم.(٤٧) وال عمًال
اإلسالمية الواجبات فإن تقدم، ما على وبناءًا
اإلمام غيبة زمن في المسلمين على قائمة تزال ال
الحاكم  المهديQ هو ان والمعلوم ،Qالمهـــدي

في ظهوره. اإلسالمية للدولة األعلى

الهوامش
.٤٢ ص ذكره، سبق مصدر مطهري، مرتضى (١)

الموجه.. االنتظار اآلصفي / محمد مهدي (٢)
مؤسســـة  ،Qالمهـــدي الصـــدر، الديـــن صـــدر   (٣)
٢٠٠٢م، ١٤٢٤هـ، ط٣، قم، والنشر، للطباعة أنصاريان

.٢١١ ص
ص ذكره، ســـبق مصدر اآلصفي، مهـــدي (٤) محمـــد

.٣٨
.٣٩ ص المصدر نفسه، (٥)

ســـبق مصدر الكبرى، الغيبة تاريخ الصدر، (٦) محمد
.٢٩٢ ص ذكره،

.٢٩٢ ص المصدر نفسه: (٧)
.٢٩٣ ص المصدر  نفسه، (٨)

ســـبق مصدر الكبرى، الغيبة تاريخ الصدر، (٩) محمد
.٢٩٤ ص ذكره،

ســـبق ذكره، مصـــدر المصبـــاح، (١٠) كاظـــم جعفـــر
ص١٦٨.

الدولة وفقه الفقيه واليـــة في (١١) المنتظري،دراســـات
اإلسالمية، للدراسات اإلعالمي المركز ج٢، اإلســـالمية،

ص٢٢٠. ١٤٠٨هـ، قم،
مصدر ســـبق جعفر المصباح، كاظـــم عن: (١٢) نقـــًال

.٢٢٤ ص ذكره،
اهللا آلية حيوية مســـائل المنطلق (مجموعة هنا من (١٣)
ص ،١٩٧٩ بيـــروت، التوجيه اإلســـالمي، دار الخميني)،

.٧١
وفق الميســـرة الفتاوى الحكيم، تقي الهادي (١٤) عبـــد
المؤرخ دار السيســـتاني، علي الســـيد العظمى اهللا آية فتاوى

.٣٠٢ ص (د.ت) بيروت، العربي،
.٣٠٤ ص المصدر نفسه، (١٥)

.١٠٤ عمران: آل (١٦)
كثير، بن اسماعيل أبي الفدا الدين عماد الحافظ (١٧)
،١٩٩٢ ١٤١٢هـ بيروت، الخير، دار الكريم، القرآن تفسير

.٣٠٦ ص
التعارف دار والحكم، اإلسالم أحمد زكي تفاحة، (١٨)

.٨٧ ١٩٧٧م، ص بيروت، للمطبوعات،
ص الكبرى، الغيبة تاريـــخ الصدر، محمد (١٩) أنظـــر
تفاحة، أحمد زكـــي أيضـــًا ١١٨، وللمزيـــد أنظـــر ص ،٣١٧
اهللا آيـــة أنظـــر ص٨٨ ـ ص ٩١، كذلـــك الســـابق، المصـــدر

٢٤١ ـ ص ٢٥. ص ذكره، سبق مصدر المنتظري،
ص ذكره، ســـبق جعفر المصباح، مصدر (٢٠) كاظـــم

.١٧٤
الصحاح، الـــرازي، مختـــار بكر أبي (٢١) محمـــد بـــن
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.١١٤ ص (جهد)، ذكره، مادة سبق مصدر
الفضل بن محمد بن الحسين الراغب االصفهاني، (٢٢)
نديم تحقيق الكريم، القـــرآن مفردات معجم ٥٠٢هــــ)، (ت
١٣٩٢هـ، الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت، مرعشـــلي، دار

.٩٨ ١٩٧٢م، ص
القوة، ومنطلق اإلسالم اهللا، فضل حسين محمد (٢٣)
١٤٢٣هـ، والتوزيع، بيـــروت، والنشـــر للطباعة دار المـــالك

٢٠٤ ـ ٢٠٥. ٢٠٠٣م، ص
.٢١٢ ص المصدر نفسه، (٢٤)

المســـلح الكفاح الحائري، الحســـيني (٢٥) أنظر كاظم
١٤٠٣هـ، البيتK، بيـــروت، أهل مؤسســـة في اإلســـالم،
نظام اإلسالم المبارك، محمد كذلك أنظر: ص٧. ١٩٨٢م،
اإلســـالمية، والعالقات الثقافة رابطـــة (الحكـــم والدولـــة)،

.١٥٦ ص ،١١٨ ص ،١٩٩٧ ايران،
سبق ذكره، الحســـيني، الحائري، مصدر (٢٦) كاظم

ص٨.
ص ذكره، ســـبق جعفر المصباح، مصدر (٢٧) كاظـــم

١٨١ ـ ١٨٢.
ص ذكره، ســـبق مصدر الحصيني، (٢٨) عبـــد الرحيم

.١٧٦
سبق مصدر الكبرى، الغيبة تاريخ الصدر، محمد (٢٩)

.٣٤٩ ص ذكره،
الفجر، مجلـــة االنتظار، حكيمـــي، رضا (٣٠) محمـــد
اإلســـالمي، الحوزة االعالم مكتبة األولى، العدد٣، الســـنة

.١٠٠ ص ١٤٠٤هـ، قم، العلمية،
.٢٥٤ ص ذكره، سبق مصدر البكاء، عدنان (٣١)

المكارم مكيـــال الموســـوي، تقي محمد عن (٣٢) نقـــًال
علي الســـيد العالمة للقائـــمQ، تحقيق الدعائم فـــي فوائـــد
١٤٢٢هـ، بيـــروت األعلمـــي للمطبوعات، عاشـــور، مؤسســـة

.١٢٨ ٢٠٠١م، ص
.١٣١ ص المصدر نفسه، (٣٣)

كذلك ،٢٨٧ ص نفســـه، ج١، الســـابق (٣٤) المصـــدر

الدعاء فوائـــد ذكـــر المصـــدر في نفـــس يمكـــن الرجـــوع إلـــى
تقي محمـــد عنهـــا الســـيد للمهـــديQ، فقـــد كتـــب الكثيـــر
خالل المؤمن بها دعى إذا الكثيرة المكرمات وذكر الموســـوي

الغيبة. فترة
األدعية في الصالحيـــن ضياء الجواهري، (٣٥) صالـــح
١٤٢٤هـ، ايران، والنشـــر، للطباعة الفقه والزيـــارات، دار

ص٧٥.
منشورات مؤسسة الجنان، مفاتيح عباس القمي، (٣٦)
٢٠٠٣م، ١٤٢٢هـ، ط٢، بيـــروت، للمطبوعات، األعلمـــي

٢٣١ ـ ٢٣٦. ص
٦١٥ ـ ٦١٨. ص ذكره، سبق مصدر القمي، عباس (٣٧)

٦٠٧ ـ ٦١٣. ص المصدر نفسه، (٣٨)
ص ذكره، ســـبق مصدر اآلصفي، مهـــدي (٣٩) محمـــد

.٦١ ص ،٤٥
صـــدر ٦١، كذلـــك أنظـــر: ص نفســـه، (٤٠) المصـــدر
كذلك أنظر: .٢١٢ ص ذكـــره، ســـبق مصدر الديـــن الصدر،
الموقع عن االنترنت االنتظار، في عصـــر تهيئة النفس كيفيـــة

التالي:
.٢٧ ص ذكره، مصدر سبق الهادي الفضلي، عبد (٤١)
سبق مصدر الكبرى، الغيبة تاريخ الصدر، محمد (٤٢)

.٣٩٨ ص ذكره،
.٤٤٦ ص المصدر نفسه، (٤٣)

ص ذكره، ســـبق مصدر الحصيني، (٤٤) عبـــد الرحيم
.١٧٥

لظهور رئيســـة عالمـــات العالمـــات، (٤٥) تعتبـــر هـــذه
محمد أنظـــر: التفاصيل مـــن المهـــديQ، ولمزيـــد اإلمـــام
 ٥٠٢ ص ذكره، ســـبق مصدر الكبرى، الغيبة تاريخ الصدر،

بعدها. وما
.٦١ ص اآلصفي، مهدي (٤٦) محمد

ص ذكره، ســـبق مصدر المظفـــر، (٤٧) محمـــد رضـــا
.١٠٢



المهدوي األدب

٩٢

لصائـــِم الَح  الفطـــِر كهـــالل بـــدا 
 

قائـــِم بالشـــريعة إمـــام محّيـــا 
 

محمـــٍد جمـــاُل عينيـــه بيـــن  هاشـــِم زهـــا  مجـــُد عرنينـــه  علـــى والَح 
 

حظـــت ومـــا علـــّي  عليـــا بـــه  وتّمـــت 
 

فاطم ُولـــِد من  بـــه العشـــرة األســـباط
بعدهم الفخـــر عالـــِم بـــه حـــاَز هـــذا العالـــم فخـــَر منهـــم  كّل كان  كمـــا 

 
الســـما مالئكـــة خـــّرت مـــن  بـــآدم بقيـــة  منهـــم كان لمعنـــًى  ســـجودًا 
عرشـــه أوج  علـــى البـــاري  العوالـــم وانشـــاهم  خلـــق  قبـــل نـــور  تماثيـــل 

خاتمـــًا للنبييـــن منهـــم خاتـــم(٢) ليبعـــث  للوصييـــن بـــردٍء  ُيغـــاُث 
إلـــى ملقيـــًة األقـــدار  لـــه المســـالم تديـــُن  الذليـــل مقاليـــد  يديـــه 

بعدمـــا العـــار ســـّبة عّنـــا فـــي المخاطم فيذهـــب  العدى بيـــن بها  وِســـْمنا

اهللا بالنصر(١) حباه مليك

مخطوطة قصائد

شعــــــــــــــــــــــــــــــــــر:   
األعسم الحسين عبد الشيخ المرحوم



٩٣

القلـــوُب كمـــا ارتوت الحوائـــم تحابـــت ببشـــرته الظمـــاء  مـــن العـــذب أكبـــاد

كمـــا ارتزت المســـتأمرون البهائـــم وســـيئت بها رعـــاُع الضـــاري   برائحـــة 



المهدوي األدب

٩٤

في عرس غـــّي فمذ وَعوا وهم دهتهـــم
 

بالمآتـــم أعراســـهم  ابدَلـــت  بهـــا 

والُعلـــى المـــكارم اهللا َبـــرى والمـــكارم امـــام  للعلـــى وبـــراه  لـــه 

حســـرًة الموالـــي لقيـــاُه قبـــل  العالئـــِم يـــرى  جـــسَّ تكفيـــه باحشـــائه
 

قلوبنـــا فاســـتطارت ســـناه المتقـــادم لمحنـــا  الهـــوى  اريحّيـــات  لـــه 
وجوهنـــا تهـــاَوْت أن نتماَلـــك فلـــم 

 
والبراجـــِم(٣) كّفـــه علـــى لثـــِم وجهـــي

 
باللقـــا الفـــوز فرحـــة علينـــا الســـواجم وفّضـــت  بالدمـــوع المآقـــي  ختـــام 

انعطافـــه غيـــث وانهـــّل لنـــا فـــّرَق 
 

الجســـائم األيـــادي بأنـــواع   علينـــا 

َمـــن قـــدوم الـــوالء أهـــل لنـــا  قـــادم هنيئـــا  غـــّرة منـــه حيـــن كل   نـــرى 
مطلـــب كل  فـــي اآلمـــال تنجـــح  ظالـــِم بـــه  كّل مـــن المظلـــوم  وينتقـــم 
نبويـــة عزمـــٌة فيـــه العظائـــم وتجمـــُح  األمـــور أبـــواَب   تقعقـــع 
العـــدى علـــى  يـــوم  كل فـــي  بمالحـــم مؤججـــة  تلتقـــي حتـــٍف   مالحـــُم 
فاغتـــدى بالنصـــر  اهللا حبـــاه خـــادم مليـــك  اطـــوَع رام فيمـــا الدهـــر   لـــه 
مجهزًا األرض فـــي اهللا حـــدود قاصـــم يقيـــُم بأعظـــم  جّبـــار كّل   علـــى 
انقضت ِمن بعدما موات العدل الرجائـــم وُيحيي العظـــام  هاتيـــك  مآتـــم 

نهجـــه النـــاس يركـــُب حاســـم وســـلطان حـــق لألباطيـــل حســـام  بامضـــى 

كل طارق عـــن حمى اإلســـالم كل فاصِم يحـــوط مـــن ُعـــرى اإليمان ويحمـــي
 

واكتســـى باإلمامـــة طفـــًال التمائـــم َتطـــّوق  خلـــع قبـــل المعالـــي  ُبـــروَد 



٩٥

عن مادحوه اكتفـــى ُتحصى ال بالتراجـــم فضائـــل كلّياتهـــا  تفاصيـــل
مناقـــٌب فيـــه التشـــكيك جَلـــْت كـــدرة

 
بالمناســـم لـــه عركـــت ُحْبـــُك الســـما

 
تفّتقـــت الريـــاض كازهـــار الكمائم وهـــدي  جيـــوب عنهـــا  بأيـــدي الحيـــا

صفحاتهـــا علـــى آنســـنا الكرائـــم خالئـــق  النبـــي أخـــالق  أشـــعَة 

أحـــرزت النقيبـــة ميمـــون  األكارم(٤) وأبلـــج  الجـــدود أعـــراق  لـــه المجد

ســـؤاله قبـــل يلقـــاه مـــن فيـــه  عـــادم يـــرى  وثـــروة ملهـــوف  أغاثـــة 

بجبينـــه تنجلـــي المحيـــا اللـــوازم طليـــق  الهمـــوم أكـــدار القلـــب   عـــن 

أنامـــًال منـــه العافـــون غمائم(٥) ويســـتمطر  بخمس على الراجـــي  تفيض

الـــورى تكلفـــت لـــو بأيـــاٍد هَمـــْت 
 

راقـــم بعـــد راقمـــا العـــّد اعَيـــْت لهـــا 
 

ونـــازٍح داٍن كّل  تولـــي  ســـوابغ 
لحاتم(٦) ذكـــرًا  نـــدًى لم يـــدع طاميـــه

يـــزل لـــم المآثـــر مشـــهور المواســـم وأروع   يفـــوح شـــذى تذكارهـــا فـــي

بوصفهـــا القيـــام أعيـــى كـــم  وناظـــم بدائـــع  عليهـــا يثنـــي ناثـــٍر  علـــى 

فتغتـــدي البرايـــا بالجـــدوى كاالداهـــم يطـــّوق  أطواقهـــا بعضهـــم  علـــى 

التفاتـــٍة أدنـــى األســـرار لـــه الكواتـــم وتبـــدي  النفـــوس ختـــَم بهـــا  يقـــضُّ 
صانـــٍع كل علـــى عينـــًا لـــه  كأّن 

 
مكالـــم كّل عنـــد وأُذنـــًا  قبيحـــًا 

عـــدّوه يبـــّل أن عليـــه يشـــّق 
 

العالقـــم بســـؤر اّال الصـــدى  غليـــل 

عينـــه نـــوُم عنـــده  شـــيء نائـــم وأصعـــُب  غيـــُر لـــه  وفـــي األرض منســـوٌب
التجا مـــن منـــه يحتـــلُّ العواصِم(٧) منيـــع الحمـــى العواصـــي الشـــّم اليه ُذرى

 



المهدوي األدب

٩٦

تنـــاذرت اللـــواء منصـــور  األقالـــم وأغلـــُب  جميـــع فـــي  ســـطاه االعـــادي

صاهـــٍل رجـــَع َوعـــوا إن يذوبـــون رعبـــًا
 

صـــارم لمـــَع إن رأوا   ويقضـــون نحبـــًا
نجـــدٍة فيلـــق لإلفرنـــج األعاظـــم يجّهـــز  الســـماء بامـــالك  يمـــّد 
قبلـــه الرعـــب أعدائـــه الـــى  العزائـــم يســـير  مبرمـــات منهـــم  فينقـــضُّ 

خيلـــه نقـــع فـــي  الســـمر حـــراب  فاصـــم كأن  الليـــل مـــن  كواكـــب فـــي قطـــع

بـــوارٌق فيـــه البيـــض صفـــاح  المتراكـــم كأن  العـــارض خـــالل  أَلْقـــَن 
محاربـــا يدْعـــَن ال بســـرايا مســـالم ســـطا  ذيـــل ينقْضـــَن وال  ســـليمًا 
الشـــاهر الســـيف دونها ال العدى بســـالم تبيـــُد الســـالَح الُملقـــي وال بنـــاٍج 

 
الوغى بهـــم لجـــج المتالطـــم فللـــه مـــن خاضـــت الـــردى مـــوج  ســـوابح فـــي

فاعتدت الجري علقَم فســـقوها الشـــكائم(٨) سطوا بلفظ مفـــرات  مـــن الغيظ

أســـَد الشـــرى الصرائـــم فكـــم جـــزرت أســـياُفها ضيـــاء عـــن  وعَفـــْت قناهـــا
فجاجها يجـــري النصِب قالَع بالجماجـــم ويغشـــى ســـورها ويعلـــى  نجيعـــًا 

تقاســـموا كمـــاٌة  مّنـــا الوغـــى الغنائـــم كفتـــه  اقتســـام اعاديـــه  كفـــاح 

يحّكموا أن نشـــوا مـــذ وصـــار ُمناُهـــم
 

الغالصم غـــالظ  رقـــاَق ضباهـــم فـــي

حرمـــًة نراعـــي ال أن بـــه المحـــارم حلْفنـــا  بانتهـــاك  بدؤونـــا  لمـــن 

ترى هل عيَنك األرض  أِجْل في فجـــاٍج
بالمظالـــم(٩) تمتلـــئ لـــم بقعـــًة  بهـــا 

زندهـــا وهـــي غّضٌة مـــوري عَفـــْت َدْوَر

 

أخـــازم مـــن  معروفـــة  شناشـــُنها 
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تجد ال اختـــرَت بالذي ُمْرنـــا فدينـــاك
 

ماضي العزائم الحـــزم ما في غير  بنا

واجدًا العمـــر نصـــرَك المطاعم قضـــى يتمّنـــى الموت اشـــهى  امامك طعـــم

لوشـــكها شـــهرَن حربـــا مـــن شـــغار الصـــوارم فأضـــرْم بنـــا  عزائـــم أفضـــى

للضبـــا نســـمعك أعـــداك الحمائـــم وُصـــّك بنـــا ورق تغريـــد  بأعناِقهـــم

بأخـــوٍة كفاحـــي فـــي عينـــا الفداغـــم وأنعمـــك  بلحـــم ُأّمـــي بهـــم تنّســـت 
 

دنت كما العـــوان مالئم تهـــاوى على الحـــرب مـــن حبيـــٍب  نشـــاوى التصابـــي

أمامهـــا البارقـــات  صفـــاح والمباســـم تخـــال  اّللمـــى شـــنيبات  تفـــوُر 
مشـــرعة لهـــا الســـمر النواعـــم(١٠) وتحجـــوا لـــدان الخـــدود نقّيـــات  قـــدود 
العدى تحت أســـيافها المياســـم ســـطت فتفاَنـــْت تحـــت األوبـــار  نّشـــِت  كمـــا 

الهوامش
في اإلمام المهديQ لجده  قصائد ســـبع القصيدة مع هذه الرزاق األعسم الفاضل عبد األســـتاذ إلينا (١) أرســـل
نشكر طبعها، كتابتها لغرض وشـــرحها وأعاد حققها قد وكان سابقًا لم تنشر األعسم عبد الحســـين المرحوم الشـــيخ

المساهمة. هذه له
بمنزلة  مني تكون ان ترضى النبيN (اما حيث قال الســـالم. عليه علي هو اإلمام الثاني: (٢) المقصود بالشـــطر

القصص. /٣٤ dِرْدءًا َفَأْرِسْلُه َمِعي c تعالى: قال والناصر. المعين والردء: موسى). من هارون
االصبع. مفصل وهي: البرجمة مفردها البراجم: (٣)

وطبيعته. سجيته الرجل: النقيبة). ونقيبة (هو ميمون يقال المشورة. النقيبة: (٤)
السالم. عليه الحجة جود وكرم اإلمام البيت كناية عن في (٥)

بكرمه. المشهور الطائي حاتم أي حاتم: (٦)
التجى. األصل: في التجا: (٧)

اللجام. من الفرس فم في معترضة الشكيمة: حديدة وألقاه. رماه الشيء: لفظ، (٨)
أدارها. أجال عينه: أِجْل: (٩)

وقف. حجا: (١٠)
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األصهب:
ُقبيل ظهور ترفع التي الرايات إحــــدى رايته
تتفــــق شــــامية اإلمــــامQ، ويبــــدو أنهــــا رايــــة
مالحقة _ وهــــي مع الســــفياني فــــي توجهاتهــــا
في  تختلُف البيــــتK _ إّال أنهــــا شــــيعة أهــــل
السفياني مع السفياني، فطموح استراتيجيتها
نفس تســــيُر في أخــــرى قوة التوســــعي تعرقلــــه
ال ما وهو لنفسها الزعامة تنشد أنها إّال االتجاه
بالسفياني مما يدعو الســــفياني حينئذ، يتقبله
عليه والقضاء ومقاتلته لألصهب التصدي إلــــى

منافسيه. تصفية سلسلة ضمن
تفيده ما ضــــالل وهو راية رايته فاألصهــــب

التالية: الرواية
العّباس بني رحى دارت إذا قــــال: عن كعب
بزيتون خيولهم الرايات الســــود وربط أصحاب
وعامة ويقتله األصهــــب لهم اهللا الشــــام يهلــــك

أموي يبقــــى ال حّتى أهــــل بيته علــــى أيديهــــم،
مختف، وتسقط السعفتان إّال هارب، أو منهم
آكلة ويجلــــس ابــــن العبــــاس بنــــو جعفــــر وبنــــو
إلى ويخرج البربر دمشــــق، منبر على األكبــــاد
(كتاب المهدي. فهو عالمة خروج سرة الشــــام

الفتن).
بن عّمار إلــــى يرفعــــه وروى الشــــيخ بســــنده
مالحم طويل عــــن حديــــث في ياســــر أنه قــــال
يقول:  أن تحــــدث قبيــــل ظهور اإلمــــامQ إلــــى
سور من وينادي مناد األرض في الحروب وتكثر
اقترب قــــد األرض من شــــر ألهل دمشــــق: ويل
حائطها، يخّر مسجدها حّتى بغربي ويخســــف
الملك، يطلب كلهم بالشــــام ثالثة نفر ويظهر
بيت أهل من ورجل أصهب، ورجل أبقع، رجل

الحديث. آخر إلى سفيان... أبي

ابجدية
الغيبة معارف

التخصصية الدراسات مركز
          في اإلمام المهدي
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اهللا: بقية
.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

عن اإلمام شــــاذان بن الفضل غيبة روي في
القائــــمQ أنه  الصــــادقQ في ضمــــن أخبــــار

قال:
واجتمع الكعبة ظهره إلــــى فإذا خرج أســــند
ينطق مــــا وأّول رجــــًال عشــــر ثالثمائــــة وثالثــــة
ِإْن ُكْنُتْم َلُكــــْم َخْيٌر اهللاَِّ cَبِقيَّــــُت اآليــــة: بــــه هذه
وحجته،  بقيــــة اهللا (أنا ُمْؤِمِنيــــَنd ثــــّم يقــــول:
قال: إّال مسّلم عليه يســــّلم فال وخليفته عليكم)

أرضه. في بقية اهللا السالم عليك يا
التنويه:

عــــن  باســــناده ح٣  ٣٣٦ ج١/ الكافــــي فــــي 
 Qاهللا أبا عبد ســــمعت قال: عمر المفضــــل بن
إمامكم ليغيبن واهللا أمــــا والتنويه إياكم يقــــول:
مات، يقال: دهركم ولتمحصن حتى من سنينًا
عيون عليه ولتدمعن سلك؟ واد بأي هلك، قتل،
أمواج الســــفن في تكفأ كما ولتكفأن المؤمنين،
وكتب ميثاقه إال من أخذ اهللا ينجو فال البحر،
ولترفعن منــــه، بــــروح وأّيده فــــي قلبه اإليمــــان
أي، من ال يدرى أي مشــــتبهة اثنتا عشــــرة راية
فنظر نصنــــع؟ فكيف قلت: ثــــم قــــال: فبكيت،
عبد أبا يا فقال: الصفة في داخلة إلى الشــــمس
قال: واهللا نعم، الشــــمس؟ قلت: ترى هذه اهللا

هذه الشمس. من ألمرنا أبين
رايات: ثالث

عن  ح٦٢ باســــناده ٢١٢ ج٥٢/ فــــي البحــــار
فأول قال: أن إلى ـ جعفر أبي عن الجعفي جابر

على عند ذلك يختلفــــون أرض تخرب الشــــام،
وراية األبقع ورايــــة األصهب راية رايات: ثــــالث

السفياني.
الَجْنب:

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
اآلية تفســــير في المتواترة األخبار في جــــاء
َجْنِب ِفي َفرَّْطُت ما َعلى َحْســــَرتى (يا الشريفة:

اهللا). (جنب اإلمام اهللاَِّ) ان
موسى: حجر

يحمله موســــىQ عند  كان هو الحجر الذي
التيه في معهم وكان إســــرائيل لبني مصاحبتــــه
فريق كل ليعلــــم العيون منه تفّجــــر ولــــه خاصية
عدد على عينــــًا عشــــرة إثنتا مشــــربهم، وهــــي
ســــيكون الحجر وهذا إســــرائيل، أســــباط بني
المهديQ وهو ميرة جيشــــه  لإلمام مصاحبــــًا
الطعام عند أحدهم يحمل فال أصحابه، وقوت
محّمد  اإلمــــام عن ورد اإلمــــامQ فما صحبتــــه
قام  (... إذا يقول: أن حديث إلى الباقرQ فــــي
مناديه: نادى إلــــى الكوفة يتوجه أن وأراد بمّكة
معه ويحمل شــــرابًا وال طعامًا أحد يحملن ال أال
فال  بعير، وقر وهو Qعمران حجر موســــى بن
فمن كان عيون، منــــه انفجرت منزًال إّال ينــــزل
ظامئــــًا روي، ورويت ومــــن كان جائعــــًا شــــبع،
من النجف ينزلــــوا حّتى زادهم دوابهــــم، فهــــو

الكوفة). ظهر
الخازن:

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
عن  ألقابهQ كما من النوري المحدث عــــّده

ابجدية
الغيبة معارف
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الهداية.
الغيبة: زمن في الدعاء

على  البيــــتK التأكيد أهل أئّمة ورد عــــن
حّتى  غيبتهQ واالكثــــار منه في زمــــن الدعــــاء
التوقيعات: بعض صلوات اهللا عليه في عنه ورد
ذلك فــــإن في بتعجيل الفرج (أكثــــروا الدعــــاء

فرجكم).
الرحمن عبــــد يونــــس بن عن وفــــي البحــــار
لصاحــــب  بالدعــــاء يأمــــر كان   Qالرضــــا أن 
وخليفتك، وليك عن ادفع (اللهــــم بهذا: األمر
عنك...) المعّبر ولسانك خلقك، على وحجتك

آخر الدعاء. إلى
على يؤكد الغيبــــة زمــــن إذن فالدعــــاء فــــي
اهللا وبيــــن العبــــاد بيــــن االرتبــــاط واالنشــــداد
دائم أمل حالة في المنتظرين ويجعــــل تعالى،

مستمر. وترقب
طوى: ذو

 Qالباقر عن ص ١٨٢ النعمانــــي  في غيبة
في بعض غيبة األمر لصاحب هــــذا يكون قال:
طوى. ذي ناحية وأومأ بيده إلى الشعاب، هذه
ص٢٨٠: النعمانــــي غيبــــة فــــي الرملــــة: 
فتلك ينزلوا الرملة حتى مارقة الروم وســــيقبل
أرض كل في كثير اختالف فيها جابر يا الســــنة

المغرب. ناحية من
الكبرى: الزنج

٢٠٨: ثم يســــير ج٢/ الناصب  فــــي الــــزام
ألف الكبــــرى وفيها الزنج مدينة المهــــدي إلــــى

فيفتحها. دكان ألف سوق كل وفي سوق

السفياني:
أموي رجٌل وهو الظهور، شخصيات إحدى
عن كما بــــن معاوية يزيد بن خالد إلى ينتســــب
الشــــام بالد يظهــــر فــــي روايــــات الفريقيــــن،
دولة واحدة، أقاليمها فيجعلها ويســــتولي على
عن تأمين فضــــًال التوســــع في ويدفعه طموحه
التي المعارضة الكيانات من وخشيته دولته أمن
بجيشــــه إلى يتحرك أن لها مركزًا تتخذ الكوفة
ضحيتها يروُح عظيمة مجزرًة فيها ويوقع الكوفة
على  يقتلهم البيتK بل من شيعة أهل المئات
هوياتهم مــــن التحقــــق دون مجــــرد تســــمياتهم
والدفاع إلى الكوفة لمناصرتها اليماني فيتوجه
السفياني لدخول مزامنًا وصوله وسيكون عنها
عندها معــــارك عظيمــــة. إليهــــا فتقــــع بينهمــــا
القتل والتنكيل فيهــــا ليوقع المدينة إلى يتوجــــه
إلى مّكة يتوجه ثّم فسادًا، الحرمات ويعبث في
منه يبقى فال البيداء في بجيشه اهللا فيخســــف
اهللا وجوههما يديــــر أن وبشــــير، بعد إال نذيــــر
صحة ما علــــى منــــه تعالى إلــــى أقفيتهمــــا آيــــًة
اإللهية،  حركتــــه اإلمامQ ومشــــروعية عليــــه
حل ما فيخبــــره الســــفياني إلى فيتجــــه النذيــــر
اإلمام إلى البشير ويتوجه خسف، من بجيشه
وما  المبين والنصر بالفتح المهــــديQ ليخبره
وخسف، دماٍر من الســــفياني بجيش اهللا ألحق
يشــــاهدونه بمــــا المؤمنيــــن فيثبــــت اهللا قلــــوب
البشــــير ذاك عند ويطلب من معجزة الخســــف
ويرجعه  يديه علــــى العفــــو من اإلمامQ ويتوب
الناس بما  علم أن بعــــد اإلمــــامQ إلى طبيعته
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السفياني يجد السفياني، عند ذاك بجيش حل
من  اإلمامQ ومطاردًا قوى محاصرًا من نفسه
إلى به وُيأتــــي عليه القبــــض فُيلقي قبــــل رجالــــه
السفياني محاوالت عندئذ فتحبط ،Qاإلمام
عبثًا، إيقافها ومحاولة اإلمام صده لحركة فــــي
الســــفياني متعــــدد أن ويســــتفاد مــــن الروايــــات
والســــفياني األّول، الســــفياني أي شــــخصيتان:

الثاني.
األّول: فالسفياني

_ الســــفياني لحركة ليمهد مروانــــي يخــــرج
أحد هو ولعله _ الروايات من ذلك كما يســــتفاد
ممن يؤمن ينتســــب إلى حركته أو ممن أو قادته
على محاولة القضاء من الســــفياني بما يؤمن به
األهداف  فــــي معه اإلمــــامQ أي يتفــــق حركــــة
حركته فــــي يوفق لم أنــــه إّال واالســــتراتيجيات.
.Qلإلمام مؤيدٍة حركاٍت تأثير تحت فيتضاءل

الثاني: السفياني
وينصرف الروايــــات إليه فــــي وهــــو المشــــار
إلى مصطلح الســــفياني إليه وهو أموي ينتســــب
إلى بعض أشــــرنا معاوية وقد يزيد بن خالد بن

شؤنه.
الشجاع:

مثل الفتن أتتكم :٢٢٥ ص ج١١/ في الكنــــز
بطل شــــجاع المظلــــم يهلك فيها كل قطــــع الليل

مصقع. خطيب موضع، وكل راكب وكل
الشام: صاحب

إليه أشــــارت الذي الثانــــي لقــــب للســــفياني
الروايات.

القدس: ضياء
اإلمــــام وصــــف ورد   :٣٧١ الديــــن/ كمــــال 
الرضاQ قــــال: بأبي  المهــــديQ في حديــــث
شبيهي اهللا عليه وآله) (صلى جدي ســــمي وأمي
النور  جيوب Q عليه عمران بن موســــى وشبيه

الحديث. القدس... ضياء من يتوقد
الطيور:

عالمة  (في ١٨٧ ج٢/ الناصــــب فــــي الــــزام
الطيور ســــمان أكلهم الزمان) النــــاس في آخــــر

اليماني والحرير. الخز والطياهج ولبسهم
ظل:

وصفQ في  :٣٢٢ ج٥٢/ األنوار بحار فــــي
له  تطوى الذي وهو للرضاQ قال: آخــــر حديث

ظل. يكون له وال األرض،
العمري: سعيد بن عثمان

األسدي العمري بن ســــعيد عثمان أبو عمرو
جده إلى نســــبًة والعمري العســــكري الســــمان،
رأى مــــن ســــر عســــكر والعســــكري نســــبة إلــــى
على تغطيًة السمن في يتجر كان ألنه والســــمان
أيام والمراســــالت األموال يحمل فكان األمــــر،
كان  محّمــــد الهاديQ الــــذي بــــن اإلمــــام علّي
أن من خوفــــًا الســــمن جراب في ســــفيره كذلك
بن سعيد فهو إذن: أبو عمرو عثمان ُيكشف أمره

السمان. العمري األسدي
الغيبة  المهديQ فــــي اإلمــــام أّول ســــفراء
 Qالهــــادي لإلمــــام ســــفيرًا الصغــــرى، وكان
القمي ســــعيد بن أحمد روى وقد عنه، ووكيــــًال
محّمد علّي بــــن أبي الحســــن على قــــال: دخلت
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يا فقلت: يوم مــــن األيام في عليه اهللا صلــــوات
الوصول لي يتهيأ وال وأشهد، أغيب أنا ســــيدي
نقبل؟ من فقول وقــــت كل إليك إذا شــــهدت في
عليه: اهللا فقال لي صلــــوات نمتثــــل؟ وأمــــر من
فعني لكم قاله ما األمين أبو عمــــرو الثقة (هذا
مضى فلما يؤديه) إليكم فعني أداه وما يقوله،
محّمــــد ابنه  أبــــو الحســــنQ وصلــــت إلــــى أبي
فقلت  يوم، صاحب العســــكرQ ذات الحســــن
عمرو أبو لي: (هــــذا لــــه: مثل قولــــي ألبيه فقال
الحياة فــــي وثقتي الماضي ثقــــة الثقــــة األمين
أّدى وما لكم فعنــــي يقوله، قاله فما والممــــات

يؤديه). فعني إليكم
ثالث عاصر العمــــري ســــعيد بن أن عثمان
الحسن  واإلمام Qالهادي علّي اإلمام أئّمة هم
وفاته  الحجةQ حّتــــى العســــكريQ واإلمــــام
إلى ولده وفاتــــه بعد أوصى عليــــه. رضــــوان اهللا
اإلمام مــــن بأمر عثمان بن ســــعيد محّمــــد بــــن
عهدهــــا إّال يكــــون ال المهــــديQ. إذ الســــفارة
تعيين  في ألحد شــــأٌن اإلمامQ وليس قبل من

اختياره. أو السفير
وفاته ســــنة التاريخية لم تحــــدد المصــــادر
التي كان صور الحذر والتكتم إحدى ولعل ذلك

.Qاإلمام شيعة يعيشها
اإلمام بشــــهادة عهٍد قريُب األّول فالســــفير
هواجس  تعيُش زالت ال العسكريQ والســــلطة
أنواع تمارس أقصــــى المولــــود الجديــــد، فهي
األمر، حقيقة إلــــى للوصول والتنكيل البطــــش
يمكن التي الوحيــــدة القناة األّول هو والســــفير

،Qوصول السلطةمنخاللها إلىوجوداإلمام
ضمن يأتي األّول الســــفير وفاة لــــذا فإن اهمال
الطائفة لتخفي تعيشها التي االحترازية األمور
مكانه. عثمان بن ولده محّمد وتعيين وفاته أمر
فــــي بغــــداد فــــي دفــــن رضــــوان اهللا عليــــه
شــــاهد ومزاره اليوم المعروفة منطقة القشــــلة
صالة به تقــــام للعيــــان يلتحق به مســــجٌد عامر

الجماعة.
أنطاكية: غار

التركية الحــــدود تقع علــــى بلــــدة انطاكيــــة
منطقة ضمن ضمت إلى تركيا وقد الســــورية،
شــــأن ولها الحديث، العصر في االســــكندرونة
منها اإلمام ســــيخرج حيث الظهور، في عصر
إنما :Qالباقر فعن اهللا، كتب وســــائر التوراة
خفي، أمر إلى يهدي مهديًا ألنه المهدي سمي
غار اهللا من كتــــب وســــائر ويســــتخرج التــــوراة
اهللا كتب أن والظاهر الغيبة، بأنطاكية...الخ)
من الغار أن إخراجها إال اإلمام عند محفوظــــة
ليبطل المحرفة غير نسخها إخراج إلى إشــــارة

وإنجيل. توراٍة أهل الكتاب من يّدعيه ما بها
الفهري:

ممن ادعى الفهري النميري نصير محّمد بن
اإلمام العسكريQ كونه  لعنه كذبًا، الســــفارة

.Qالهادي محّمد بن علّي رسول أنه يدعي
القسط:

هذا  إلى المهديQ أشار اإلمام ألقاب من
حكم إلى إشارة وهو .Gالنوري المحدث اللقب

اهللا عليه. صلوات زمانه في والقسط العدل
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الكوفة:
تشــــير فالروايات الظهــــور، إحــــدى مناطق
العراق ضد الموجهة السفياني نشاطات ان إلى
دماًء الكوفة من وســــيصيب الكوفة في ســــتكون
حركتا السفياني للكوفة وستقابل هجمات كثيرة
صدد ستكونان في اللتان والخراســــاني اليماني
حركته التي من والحد الســــفياني نشاط ايقاف

الظهور. حركة تستهدف
شــــأن لها الكوفة ســــتكون أخرى ومن ناحية
الروايات في كما _ فالكوفة الموعود، اليوم في
والتي الدولة المهدوية ستكون عاصمة _ الكثيرة
اإلمامQ وشــــيعته  مؤيدي من اآلالف ســــيؤمها
في  _ Qاهللا عبد المفضل بن عمر عن أبي فعن
الكوفة  _ قال: (ثّم يسير المهديQ إلى حديث
أصحابه والنجف، وعدد بيــــن الكوفة ما وينزل
المالئكة، ألفًا من وأربعون اليوم ستة ذلك في
وثالثة ثالثمائة والنقباء الجن، من وستة آالف

نفسًا). عشر
دار تكون فأين يا سيدي قلت: المفضل: قال
ملكه  (دار قال: المؤمنين؟ المهديQ ومجتمع
ماله وبيت جامعهــــا، حكمه الكوفة، ومجلــــس
وموضع السهلة مسجد المسلمين غنائم ومقسم

الغريين). من البيض الذكوات خلواته
العقبة: ليلة

البار ميمون عن :٦٠٩ الديــــن ص في كمال
إلى  قال: كنت عند أبي جعفرQ في فســــطاطه
بن أن فالن الســــماء من منــــاٍد أن قــــال: ينادي
إبليس وينادي باســــمه، وينادي اإلمام هو فالن
 Nاهللا نادى برســــول كما األرض من اهللا لعنــــه

العقبة. ليلة

بالنصر: مؤيٌد
تعالى  اهللا فإن عند ظهوره، Qاإلمام صفة

بالرعب. ويسدده بالنصر سيؤيده
نرجس:

أســــماء عدة المهــــديQ، لهــــا أم اإلمــــام
نرجس. وأشهرها

الهاشمي:
الــــذي يخرج (العراقي) الرجــــل الهاشــــمي
مع ويلتقي العــــراق إلى ويتجه من كيالن غــــرب

السفياني. لمحاربة اليماني
الويل:

 Qالصادق عن ١٩٤ النعماني ص فــــي غيبة
اقترب. قد شر من العرب لطغاة ويل قال:

عاشوراء: يوم
 Qاإلمام أن ظهور بعــــض الروايات في ورد
فيه استشــــهد الذي اليوم وهو في يوم عاشــــوراء
بيــــن ترابطــــًا الحســــينQ، ويبــــدو أن اإلمــــام
 Qالحسين اإلمام يوم شــــهادة ظهورهQ وبين
المهــــديQ انتصارًا  اإلمــــام ظهور ُيشــــعر بــــأن
أعدائه  من وانتقامًا الحسينQ ولمبادئه لجده
ترابٌط جميل يوحي وهو والصالح، الحق أعداء
جده وانتصارًا  ظهورهQ اســــتكماًال لنهضة بأن

المحمدية. ودعوته لرسالته
(يظهر  الباقــــرQ قــــال: عــــن أبــــي جعفــــر
الذي قتل  اليــــوم وهو المهديQ يوم عاشــــوراء
وكأني به الســــالم عليهما علّي بن فيه الحســــين
والمقام الركن بين المحرم من العاشر الســــبت
ويصير يساره عن وميكائيل يمينه عن وجبرائيل
األرض تطوى لهــــم األطــــراف من إليــــه شــــيعته

وجورًا). ظلمًا ملئت كما عدًال األرض فيمأل
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األحمر. الكبريت من أعز اإلمام المهدي بغيبة على القول الثابتين إن ـ ١
أسود. عصر الظهور في راية الخراساني لون أن ـ ٢
مكة. في يكون Qلإلمام المهدي نشاط أول ٣ ـ أن

بيت الحمد. بيتًا يسمى Qالمهدي لإلمام إن ـ ٤
جبرئيل. القائم هو ينادي بين يدي الَمَلك الذي ٥ ـ أن

المنتظر الطفل صفحة
الصغار القراء مشاركات

اهللا... حجة يا
الزبيدي رحيم صفاء المنتظرة:
الكوت ـ Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز
اإلمام الحجةQ المنتظرين  من أنصار واجعلنا وشعبه، وشيعته العراق وأهله، احفظ اللهم
هذه األمة، عـــن الغمة هذه تكشـــف المهـــدي المنتظر أن اإلمام بحق اللهـــم ظهـــوره، وأســـألك
اإلمامين بناء مرقد رب إعادة يا تسهل وأن والوهابيين، اإلرهابيين والتكفيريين شّر عنا وتدفع

.Kالعسكريين

الزمان صاحب يا موالي
مالك إيمان المنتظرة:
الكوت ـ الموفقية ـ الزهراء بنات دورة
مني، وأن يتقبله اهللا أن عسى المتواضعة الســـطور هذه خشوع بكل ســـيدي أرفع إلى مقامك
تجسيدًا  المهدي لسيدي من شوائب اإلنحراف مخلصًا نقيًا خالصًا عمًال Qالمهدي اإلمام يراه
أمالها، لتحقيق المنتظر وهو البشرية، إليه تتجه التي الطموح عنوان هي التي اإلسالمية للعقيدة
الذي المنقذ والمخلص ظهور بضرورة المادية وحتى الوضعية والمبادئ األديان جميع آمنت وقد

والسالم. تحت راية العدالة العالم يوحد

تعلم؟ هل
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والدته؟ بعد Qبها المهدي تكلم أول كلمة ـ ١
اللهم. أحمدك ـ النعمة.  ج على الشكر هللا ـ ب رب العالمين. هللا الحمد ـ أ

ألمه: المهدي اإلمام جد ان ـ ٢
الترك. ملك ـ ج ملك الروم.  ـ ب الفرس.  ملك ـ أ

عن؟ مروية المقدسة الناحية زيارة ان ـ ٣
المهدي. ـ اإلمام جـ اإلمام الرضا. ـ ب .Qالصادق اإلمام ـ أ

يخرج: اإلمامة عند الشيعة Qان الخضر ـ ٤
المهدي. قبل ـ جـ المهدي. بعد ـ ب المهدي. مع ـ أ

هو: قم لفقهاء أرسل كتابه الذي السفير ـ ٥
روح. بن ج ـ الحسين ب ـ العمري.  السمري. ـ أ

معلوماتك اختبر

الفقراء نداء المهدي

أمير  موالي زيارة يقصد وهو ـ القديمة المدينة إلى طريقه في أحمد ــّر م

كافة  إلى خطوط النقل منه تتوزع الذي الداخل الكبير بمرآب المؤمنينQ ـ

الصبات على يتكئون الفقراء من العديد يرى وهو شديدًا ألمه كان األحياء،

يعطوهم أن بالمارين يتوسلون وهم ــمس الش وجوههم تلفح الكونكريتية

ــتدر الطاهرين يس األئمة ــد أح ــم باس ــل يتوس منهم وكل المال، ــن ــيئًا م ش

سمع حينما الحركة عن رجاله وتعطلت أحمد ــّمر تس لقد اآلخرين، عطف

ما أفرغ إال أن كان منه فما ــدي، المه اإلمام عن نيابًة يقول: إعطوني ــم أحده

وعاد بال نقود... الفقير ذلك في يدي جيبه في

قصيرة قصة



المنتظر الطفل صفحة
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ــا عّن ــًا غائب ــا  ــاي ِمّن ــى الِحج ــاَع ض

ــوْب المحب ــى إل ــوقًا ــوْبش المحج ــِب الغائ

ــاْن اإلنس ــَذ منق ــا  ــاني األزم ــِك  أحل ــي  ف

ــان وله ــٍق عاش ــم  ــطآنك الش ــى  إل ــاٍم ض

ــوْد المعب ــن م ــو ــودَيدع والج ــدى الن ربِّ

ــوْد الموع ــا  لن ــْر ــودَأظه المنش ــِدِه  عه ــي  ف

ــداق اَألح ــي  ف ــوُر ــاقالن اَألعم ــي ف ــدُي واله

ــاق اآلف ــي  ف ــدُل ــراقوالع الرق ــِه  روِض ــي  ف

ــواْء األج ــى  إل ــي ــوراْءُنصغ عاش كلِّ ــي ف

عنا غائبًا يا
الظالمي األمير عبد حسن شعراالستاذ:

ــا َحّن ــٍن مؤم ــْم  ك

ــا ُجّن ــم ُحبك ــي  ف

ــا عّن ــى الَعم ــى ُيجل

ــى َغّن ــدى اله ــُر طي
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ــداْء األع ــَع قام ــا  ــاءي الَوّض ــِدَك عه ــي  ف

ــراْء واإلج ــُم ــّراْءالحك الَغ ــِة الكوف ــي  ف

ــاْء والعلي ــُد ــمحاءوالمج الس ــرعِة للِش

ــا ُقْدن ــال الع ــو نح

ــنى األس ــِد والقائ



القرآء مشاركات
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االنتظار طال مهدي يا ـ ١
حسن ـ السعودية سارة

....... المهدي يا
سيدي .. غبت عنا

وتدفينا تظلنا شمسك و
وأحيانا دروبنا أشرق نورك

وأملنا االجيال أمل يا انتظارنا طال
بعدك الطغاة والعدا ظلمونا في

الراية وترفع بالعجل لنا تظهر متى
ضحايا لإلرهاب شيعتك أصبحت

أوطاننا من وشردونا وصلبونا قتلونا
... أنادي في الصبح والمساء سيدي

مهدي احضر بالعجل يا
هدايا ألعدائنا وقدمت سرقت بالدنا

سبايا مأوى وأضحوا أطفالنا دون شردوا
العدالة اهللا يا سيف حجة يا بالظهور عجل
البتول وأسعد بضعته جدك الهادي عين قرَّ

أمانينا وحقق بالظهور عجل

من ظالم الزهراء وظالمينا بالثأر سيدي خذ
العجل العجل الساعة الساعة

اهللا بقية يا
أيادينا مهدي وصافح يا أدركنا

لمعادينا وخسارة لنا بشرى سيدي بظهورك

يا صاحب العصر ـ ٢
الهدى / العــراق نور

األمر صرف الدهر أعيانا صاحب يا
شكوانا بث فاسمع عيل قد والصبر

فرجـًا الّسما جبار اهللا واطلب من
سلطانـا العصـر إمام يا به تكن

ُملِـَئت بعدما قسطًا األرض لتمأل
وإحسانا عـدًال ظلمـًا وتمألهـا

هدمت المصطفى بن يا الدين قواعد
بنيانـا وشـيد لديـن اهللا فانهض

حقوقهـم القـربى ذي بإيتاء وأمر
أعدانا والفحشاء البغي عن وانه

القرآء التحريرمشاركات هيأة

التحرير هيئة وقد حرصت الثقافـــي، المجلة لعمل األســـاس القراء المحور تعد مشـــاركات
اإلنتظار، ثقافة مـــن بوســـعهم ما يقدموا أن لهم ليتســـنى مشـــاركاتهم من عدد أن تدخل أكبر
قراءة الثقافة عند يمر بها الفكر العام التي المعافاة أيدينا إشارة إلى حالة بين والرسائل التي
االســـتمرار الجميع بمواصلة أيدي على تشـــد المشـــاركين تبارك جهود إذ والمجلة المهدويـــة،

الكرام. القّراء مشاركات بانتظار فالمجلة هذا وعلى ناضجة، مهدوية ثقافة ببناء
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غدا إن النهوض إمام الورى فانهض
فيك دعوانـا فرض وحقق عليك

مـورده الـبتار الصـارم وأورد
األعنـاق ريانـا دم من يرى حتى

وهم األلـوف أفـنى من عهد به جّدد
وشجعانـا أبطـاًال الشرك أمة من

أمٍن... واحة للمؤمنين أنت ـ ٣
البصرة عبد الجليل ـ العراق ـ رجاء

المكرمات معدن الخلق صفوة
بالخيرات السابقين سابق

من يا العدل حكمك الفصل قولك
المرهفات من امضى عزم لك

عز أرومة من تحدرت قد
والطاهرات الطاهرين ومن

أنت رحمة للبرايا سيدي
بالبركات الوجود غمرت قد

أمٍن واحة للمؤمنين أنت
رقاب الطغاة سيف على أنت

نور الجهاالت ظلمة أنت في
لكل الهداة منار الهدى بل

بقلبي الهموم عاثت سيدي
النكبات بأعظم ورمتني

الحق: نصرة ـ ٤
العــراق المرتجى / طيف
النبي لذات اإللهي النور أعماق الوجود تألأل في
يعني  ما بكل اهللا عـــرش منه ينبثق األكـــرمN لكي
الشعاع بذلك الملك والملكوت وسطع وجودات، من
محمدN وهو  بأكمله يحتاج إلـــى رحمة . فالوجـــود

 Nلـــذات محمد الفضل أنـــواع بـــكل كذلـــك يديـــن
َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَســـلْناَك cَومـــا ان قوله تعالـــى واعتقـــد
تتجلى الرحمة  وعندما لِْلعاَلِميَنd هو هـــذا المعنى.
شـــخص في تتألأل نجدها المهدويـــة فـــي القضيـــة
قســـطا ســـيقوم بملء األرض الذي الحفيـــد الثائـــر
محمدN واذ  من نـــور الثاقب الشـــعاع وهو وعدال .
ســـنجد المقدســـة فإننا القضية لهذه نحـــن ننتمـــي
ذلك النور من يتجزأ ال جـــزءا وجزما حتما أنفســـنا
، الشـــكر من نعطيه حقه علينا ان ولكـــن العظيـــم.
وفي أسرنا وفي في أنفسنا الحق نصرة هو وشـــكره
لكل ان هـــو عنه نتحـــدث الذي مجتمعنـــا، والحـــق
المهـــديQ فعلينا  هو عصرنـــا وإمام عصـــر إمـــام
نحيي ذكرى فعندها من قوة. أوتينا ما بـــكل نصرته

.Nوالدة النبي األكرم

Qبالمهدي االعتقاد ـ ٥
الهدى / العــراق نور
ارتباط  أن المهديQ يعني باإلمام االعتقاد إن
يعتقدون مـــن وإن ينقطع الغيب لـــم النـــاس بعالـــم
ظهور وينتظروا دائمًا اإلمام يتذكروا أن بذلك يجب
تهيئة يعمل على وأن العظيـــم الغيبي ذلك المصلـــح
فيربي العـــدل حكومة لقيـــام األرضيـــة المســـاعدة
يسعى مجتمعًا بنفســـه يكون والمجتمع حتى األفراد
المجتمع في هو الحاكم كان الظلم وإذا الحق، نحو
على إن عنه، ويعـــرض عليه يعترض أن فـــإن عليـــه
اإليمان واإلســـالم ســـبيل في يضحي أن كل مســـلم
اإلمام دعوة في كل آن الستقبال يكون مســـتعدًا وأن
يتناقض  بأن ينظم حياته بشكل ال وذلك Qالمهدي
ســـلك  في لالنخراط مؤهًال يكون دعوتهQ لكي مع

ثبات. بكل أعداءه ويقارع وأنصاره أتباعه



اصدارات
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التخصصية الدارســـات مركز ١- صـــدر عـــن
لسماحة مهدوية> كتاب <آفاق المهدي اإلمام في
مجموعة الكتاب تضمن وقد الخباز، منير السيد
قضايا حول طالبه على الباحث ألقاها محاضرات
يتناسب حديث وبطرح المهدوية، بالقضية تتعلق
تطرق واضح، فكري وبأســـلوب العصر، مع روح
مهمة مسائل إلى الباحث
الغيبـــة، منهـــا أســـباب
من اإلمام األمـــة وفائدة
الكتاب يقع غيبتـــه. أثناء
(١٤١) صفحـــة مـــن فـــي
وقد (الوزيـــري) القطـــع
جيـــدة في طبـــع طباعـــة

(زيتون). مطبعة
في <دعـــوى الســـفارة ٢- كمـــا صـــدر كتـــاب
السند، محمد لســـماحة الشـــيخ الغيبة الكبرى>
وعصر السفراء للغيبة التمهيد فيه الباحث ناقش
بحث الصغـــرى تم الغيبة فـــي وأدعياء الســـفارة

باسم الضالة الدعوات
اإلمـــام المهديQ في 
الكبرى عصـــر الغيبـــة
باألدلة وناقش لإلمـــام
بطالنهـــا الثابتـــة
الكتاب وقع وضاللها،
من صفحـــة ( فـــي ( 
وطبع الوزيـــري  القطع

.( ) في مطبعة
<الســـفياني كتاب المركز عن ٣- كما صـــدر
بحث الموسوي جالل لســـماحة الســـيد حتم مر>

الظهور عالئم الكاتب فيه
ظهـــور ومنهـــا الحتميـــة
إلى تطـــرق ثم الســـفياني
الجغرافية وحركته هويتـــه
وســـبب حركتـــه وبدايـــة 
ثـــم وتعاملـــه،  وحشـــيته 
اإلمام حـــرب إلـــى أشـــار 

Qالمهدي اإلمام حول اصدارات
التحرير هيأة

مجال  المهديQ أن يكون له حضور واســـع في اإلمـــام في التخصصية الدراســـات دأب مركـــز
كتب عما ينشـــره من دراســـات فضـــًال من يصدره ما خـــالل من وتنميتهـــا الثقافـــة المهدويـــة
حول اإلمام  (إصـــدارات وباب وتحليًال، المهديQ دراســـة اإلمام قضيـــة وموســـوعات تتبنى
نفس من كان مـــا ســـواء هذه الكتب من ما يصدر إلى اإلشـــارة عاتقه المهـــديQ) يأخـــذ على

المركز أو من خارجه.
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حركته. وانتصاره عليه ونهاية معه Qالمهدي
الصغير  القطع من ١٣٢ صفحة ب الكتاب وقـــع

أنيقة. وبطباعة
المهدي> رحاب <في كذلك كتـــاب ٤- وصدر
سلســـلة اعرف ضمن المهدوية في المعرفة قراءة
بحث الصدر، الحسيني على السيد للكاتب إمامك
العالمات ثم الظهور وعالماته، عصر في الكاتب
فصل ثم الروايـــات، فـــي المحتومـــة التـــي وردت
المســـيرة إلى وتطرق المقدس فـــي عصر القيـــام

من لإلمـــام اإلصالحيـــة
فالكوفة المدينة مكة إلـــى
إلى دولة النهاية وأشار في
اإلمام المهديQ ونظمها 
واالقتصادية، السياســـية
 ١٣٠ فـــي الكتـــاب وقـــع 
من القطع الصغير صفحة

أنيقة. طباعة وطبع
كتـــاب <فتن الفردوس مكتبـــة ٥- صـــدر عن
عبد الباحث تأليـــف الشـــريف> في عصر الظهور
فصول الكتـــاب ثالثـــة الحليـــم الغـــزي، تضمـــن
حتى األولى الفتنـــة األول الفصل بحـــث وخاتمة،
التي الفتن جميـــع ضمت وقد عشـــر الفتنة الثالثة
ظهور تصاحب أو تسبق
هدم  اإلمـــامQ ومنها
والقضاء المســـاجد، 
وحكـــم المهـــدوي
والمخالفين النواصب
تضمن كما وغيرهـــا،
الثانـــي حكمة الفصـــل
واالختبـــار االمتحـــان

شاطئ إلى الوصول وكيفية الفتنة ومواطن والفتن
عن الثالث الفصـــل النجاة مـــن الفتن، وتحـــدث
يدعو اللتيـــن الصادقـــة البـــراءة الحقـــة والواليـــة
عن  تحدث كما البراءة، اإلمامQ وأنـــواع إليهما
هوية الدجال ومن هي وما وأشـــباهه الدجال فتنة
من بإيـــراد مجموعة الكتاب وختـــم هـــم اتباعه،
الكتاب وقع األفكار، بمختلف المتعلقة األحاديـــث
أنيقة  القطع الوزيري وبطباعة من ٥١٢ صفحة في
لبنان. ـ الفردوس مطبعة في وطبع جيد، وغالف
ســـلوني دار البـــالغ ٦- صـــدر عـــن مؤسســـة
اإلمام ظهور حتى عالمة وخمســـون <مائتان كتاب
جميع شملت مقدمة الكتاب تضمن ،<Qالمهدي
الخاصة واألحاديث لمعانيها وبيانًا مفردات الغيبة
العالمات من الصنـــف األول إلى تطـــرق بها، ثم
أما الصنف من ظهـــوره، الناس الخاصـــة بيـــأس
والصنف الالزمة، األسباب حصول فيشمل الثاني
والصنف بالفساد، والعمل الدين عن البعد الثالث
أمـــا الصنف والفقر األمـــراض عـــن الرابـــع تكلم
والصنف والدجالـــون، الخامـــس فهـــم النصابون
عن باألرقام، وهكذا يتحدث أحداث عن الســـابع
من القريبة يصل إلى العالمات أن إلـــى العالمات

الظهور. عصر
في الكتـــاب  وقـــع 
مـــن  صفحـــة  ٢٥٢
الوزيـــري القطـــع

أنيقة. وبطباعة



االنترنت من
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والمركز تسأل  انت
يجيب

www.m-mahdi.com _ info@m-mahdi.com

شـــبهات ترد من او البيت اهل اتباع قبل مـــن واستفســـارات اســـئلة تـــرد إلى موقعنا على االنترنت
الشبهات هذه بعض المجلة نشر وقد ارتأت المعهود باسلوبه العلمي المركز عنها فيجيب اعدائهم

األعزاء. قراءنا االنتظار بين لثقافة ونشرًا للفائدة اتمامًا عليها المركز رد مع واالستفسارات

أم  ٣١٣ يتكاملـــون اإلمـــام هـــل إن أصحـــاب
أم الغيبتين مـــن الزمـــن مـــر متكاملـــون وعلـــى
رجال بوجود علمنا مع الكافي العدد هذا يتواجد

؟ في ذلك الوقت أفذاذ

أصحاب اإلمام إن الروايات بعض الظاهر من
وليس متكاملون  العـــدد من حيث الــــ٣١٣ يتكاملون
مكمل هم جزء الذين أن االبدال لهذا ومما يشهد
يموتون  أنهـــم بمعنى متكاملـــون للــــ٣١٣ قـــوم غير
ســـّموا ولهذا يمـــوت بدل أخـــر ويقـــوم مقـــام مـــن

أبدال.

ظهور عـــدم ســـبب بأن القول كيـــف يمكننـــا
من نفســـه على الوقت هو خوفه هذا اإلمـــام إلى
اهللا وعد وإن وعده بنصره اهللا قد وإن القتل --

؟؟؟؟؟ حق

الذي الســــبب الوحيد هو القتل ليــــس الخوف من
فــــي القــــول ال يأتــــي ومعــــه ذكرتــــه الروايــــات للغيبــــة
الغيبة أسباب على حصر السؤال ألنه متفرع مفروض
بالنصر الوعد والحال غير ذلك وان كان السبب بهذا
يجري أن أبى اهللا فإن والخشــــية الحذر ال يعني عدم
بالنصر النبي وعــــد اهللا أن بأســــبابها كما إال األمــــور
وهاجر إلى يحذر كان وسلم وآله عليه صلى اهللا لكنه

ذلك. وغير المدينة

رجاء٦

السؤال

الجواب

الهدى٧ نور

السؤال

الجواب



١١٣

ومن وجورا ظلما األرض تمتلئ اإلمام حتى ال يظهر
قوله جاء حتى قد ملئت ظلما وجورا األرض أن المعلــــوم
كســــبت أيدي والبحر بما البر الفســــاد في تعالى ( ظهر
والروايات االحاديث فساد معين في يوجد فهل ( الناس

السالم؟ عليه ظهوره زمن قبل

مســــلم أمر فهذا والجور الظلم فيما يخص انتشــــار
إلى سبيل ماال المطلوب فهذا إلى الحد وصل هل إال أنه
يقولون ألن كل أصحاب عصر بلحاظ ما تقدم به القــــول

القول. هذا
فالروايات في فســــاد معيــــن وجود أمــــا فيما يخص
مصاديق ما تحديــــد فــــي ذلــــك كثيــــرة ولكن الخــــالف

عنه الروايات. تحدثت

دري كوكب بكونــــه المهدي عج اإلمــــام لماذا خص
مع كونهم السالم األئمة عليهم دون الرواية من في كما

دري..؟ كوكب كلهم

ببعض األئمة األلقاب أو بعض الصفات اختصــــاص
عن وجود ناتــــج إما األخر البعض دون عليهــــم الســــالم
وال التغليب، الوصــــف أو من بــــاب ذلك روايــــة حــــددت

ثابت غير الوصف هذا أن األحوال من يعنــــي ذلك بحال
والكاظم كالصادق السالم عليهم األئمة لبقية بالنسبة
مفروض وفــــي الســــالم، عليهم والقائــــم وغيرهــــم....
األئمــــة عليهم عــــن تحدثــــت الســــؤال قــــد وردت روايــــة
الشريف تعالى فرجه اهللا عجل القائم ووصفت السالم
٢٥٢ باب  الدين صفحــــة كمــــال دري راجع بأنه كوكــــب
من عشــــر الثاني مع القائم وإنه وتعالى نص اهللا تبارك

األئمة عليهم السالم.

في كبير دور لــــه (ع) عيســــى س١: نعلــــم أن النبــــي
إلى ينزله سوف اهللا إن (ع)و المهدي اإلمام ظهور زمن
مع موجود هو عيســــى اآلن و النبي دور هو ما األرض ,

في السماء؟ اهللا

زمــــن فــــي (ع) اآلن و س٢: مــــا هــــو دور الخضــــر
الظهور؟

أخي األرض إله)) وفي إله في الســــماء الذي ((وهو
وتعالى ســــبحانه اهللا وصف الصحيح مــــن الكريم ليس
في الســــالم وهو عيســــى عليه عمل بأنه في الســــماء أما
فانه عليه الســــالم الخضــــر بــــه. أما الســــماء فــــال نعلم
غيبته فــــي الســــالم عليه محمد أل قائم يؤنــــس وحشــــة

في ظهوره ويكون وزيره

الزهرة٨ عبد أمين

السؤال

الجواب

رجاء٩

السؤال

الجواب

حسين١٠

السؤال

الجواب



نشاطات

١١٤

كثيرة  المهديQ  والفروع التابعة له بنشـــاطات االمام في التخصصية مركز الدراســـات قام
الشـــعب اوســـاط مختلف االنتظار في عقيدة وإشـــاعة المهدوية الثقافة نشـــر ومتميـــزة في مجال

منها: نذكر متنوعة مجاالت وفي العراقي

نشاطات المركز

االمـــام فـــي  التخصصيـــة الداراســـات مركـــز  أقـــام 
النجف  فـــي النســـوية الهدى بنت المهـــديQ  فـــي حـــوزة
/٦/١٥ من لفترة اسبوعين خاصة دورة مهدوية االشـــرف

: من كل السادة فيها حاضر ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٨/٦/٣٠
اآلصفي مهدي محمد الشيخ سماحة -١

القبانجي السيد محمد سماحة -٢
الطائي وسام الشيخ سماحة -٣

الحسناوي الرحيم عبد الشيخ سماحة -٤
باالهتمام المهدوية الـــدروس حيث اســـتقبلت االخوات
الســـادة قبل مـــن المحاضـــرات االجابـــة البالـــغ وتخللـــت
بالقضيـــة الخاصـــة االخـــوات اســـئلة المحاضريـــن علـــى

المهدوية.

في خاصة مهدوية دورة
الهدى بنت حوزة ١



١١٥

فـــي شـــارك مركـــز الدراســـات التخصصيـــة
الرابع الذي تقيمه العالمي مهرجان ربيع الشهادة
المقدستين الحسينية للعتبتين االمانتان العامتان
١/شعبان لغاية من للفترة كربالء والعباســـية في
متميزًا المركز جناح وكان ١٠/شـــعبان/١٤٢٩،
والقصـــص الكتـــب مـــن بمعروضاتـــه المهدويـــة

وااللعاب. والملصقات

الشهادة ربيع مهرجان
٢

المسابقة  من واالخوات االخوة مشاركات الستالم المقررة الفترة انتهت ١/شعبان/١٤٢٩ بتاريخ
ألف العراق، محافظـــات إجابـــة من مختلف ألف عشـــرين اكثر من المركز المهدويـــة، وقـــد وصل
بخمســـة للمشـــارك الســـماح اللجنة أرتأت وقد منها، وفرزالصحيحة االجوبة لفحص المركز لجنة
وهذا  صحيحة، ٧٠٤ إجابات افرزت وقد المسابقة جوائز لنيل القرعة في بالدخول دون فما أخطاء
علمًا بأن المسابقة المجتمع، مختلف طبقات بين الثقافة المهدوية مســـتوى ارتفاع على واضح دليل

المهدوية. القضية جوانب مختلف في سؤال مئتي على تحوي

المهدوية الكبرى المسابقة استالم اجوبة ٣

الموافق ٢١/شـــعبان/١٤٢٩ جرى  الســـبت  في يوم
الذكرى  المهدوي) بمناســـبة النـــور (مهرجان احتفـــال
،Qالحسن الحجة بن البشرية منقذ لميالد الميمونة
القبانجي والسيد محمد الموسوي عالء ألقى السيد وقد
مع بالمناسبة كلمات الموســـوي ياسين وســـماحة السيد

المهدوي النور مهرجان ٤



نشاطات

١١٦

باجراء للمركز االداري النجم المعاون أحمد علي الحاج بعدها قام الظالمي حسن للحاج قصيدة
مرحلتين، االولى جرت على التي والعمـــرة الحج جوائز المســـابقة لنيل في الفائزين بين القرعـــة
٩٨/٥ـ  ١٠٠ من  درجة نال ممن للعمـــرة وواحد للحج إثنين إختيار والثانية اختيـــار عشـــرين فائزًا
ثم الحرام، بيت اهللا بحج االول بســـحب ورقة الفائز الموســـوي ياســـين الســـيد قام بينهم، وقد
إمام مكتب مدير الشيخ عادل الزركاني وقام الثانية، الحلو بسحب الورقة علي محمد قام الســـيد

من: كل نصيب من الجوائز وكانت العمرة ورقة بسحب النجف جمعة
الحج جائزة عمار سميسم –             أحالم -١
الحج جائزة صاحب حسين الحمامي   شاكر -٢

جائزة العمرة موسى الزاملي   زينب محمد -٣

وهم والكتب المنزلية واالدوات الذهبية والسكك بالثالجات الفائزين الختيار القرعة جرت كما
يلي: كما

عباس محمد إيمان ١
الشمري عبود محمد ليلى ٢

الكريم محمد علي عبد ٣
الياسري ناجي مهدي صالح ٤

السراجي كرار كريم عبد اهللا ٥
الجليل عبد جمال تقى ٦

الزهيري حزيم لفتة فضاء ٧
محمد إبراهيم خليل ٨

حال سليم كريم ٩
فرقان عبد الرسول ١٠

الجحيشي درويش ليث افياء ١١
عباس الحسين عبد ليلى ١٢



١١٧

العماري محمد جاسم آمال ١٣
عبيد الرزاق عبد بدور ١٤

البوعميمية نور نعمة سرى ١٥
جاسم نعمة ناجي ١٦

األسدي خشوش خيون حسن ١٧
الصالحي هادي الوهاب عبد شيماء ١٨

حسن الخفاجي صابرين عواد ١٩
المكرم موسى نور عقيل ٢٠

نور حيدر هاشم ٢١
شمخي. جبر الكاظم عبد ٢٢

السيالي كامل كريم مالك ٢٣
البوزويني. صابر مجيد حمدان ٢٤

حمد العلي كرار عباس ٢٥
الدلفي عباس فاضل محمد ٢٦

زيد مهدي محمد ٢٧
محيي فتحي مائدة ٢٨
كشاش كاظم شقاء ٢٩

الملطائي الرضا عبد عماد ٣٠
حسين عباس دنيا ٣١

األميني محمد حسين علي بتول ٣٢
الفريجي عبد محمد باسم ٣٣

الخاقاني محسن غالب محمد ٣٤
الكرعاوي حسين طالب ٣٥

حسين جعفر إقبال ٣٦
موسى صالح علوان إدمان ٣٧

الناصري عطشان عمار ٣٨
الجابري ميراوي باقر محمد ٣٩

حسان.. مجيد جنان ٤٠
لفتة فيصل آمال ٤١

جواد الكاظم عبد نوال ٤٢
بشير رشيد جمعة األسدي ٤٣

محمد محسن يحيى ٤٤
علي محمد عيسى ٤٥

اهللا عبد كريم نجاة ٤٦
كشاش كاظم ناجي ٤٧
العمري عزيز فؤاد ٤٨

ياسين فاضل شذى ٤٩
العمري الزم إبراهيم ٥٠

المطرود شاكر أحمد كرار ٥١
الشمس سعيد محمد أنس ٥٢

عباس فاضل علوان ٥٣
ناصر مهدي كريم ٥٤

الخفاجي غازي حسين محمد أزهار ٥٥
موسى محمد زينب ٥٦

الغرداوي جرعان األمير عبد ٥٧
موسى محمد حوراء ٥٨

حي جواد صادق ٥٩
الحاتمي زيد عبد أحمد آسيا ٦٠

مهلهل صبر العمري ٦١
عبد هادي سعاد ٦٢

العصامي موسى زغير سليمة ٦٣
خلف محمد كاظم ٦٤

المرشدي حسن عبد حسين محمد ٦٥
الموسوي مهدي طالب هيفاء ٦٦

فياض الحسين عبد عماد كرار ٦٧
العابدي لفتة فيصل هشام ٦٨

مغفي نعمة راجح أحمد ٦٩
حميد مجيد حسين ٧٠
حاسم دويج مروي ٧١

زهراء محمد موسى الصافي ٧٢
عجمي عبد محمد ٧٣

المرعب هادي علي حيدر ٧٤
طالب هادي أمير ٧٥

العبودي علي عبد عطية عقيل ٧٦
حميد هناء محمد ٧٧
علي محمد مظهر ٧٨

للحج األولى القرعة في الفائزين

من الهدايا والجوائز نماذج



نشاطات

١١٨

محمد حسين علياء ٧٩
معلة اهللا عبد عدنان أسامة ٨٠

جليل علي جعفر ٨١
السهالني صالح كندوح الهادي عبد ٨٢

حسين غسان حوراء ٨٣
الصالحي الزهرة عبد زينب ٨٤

حمد كاظم رباب ٨٥
نصار الحسين عبد هادي ستار ٨٦

علي محمد صادق محمد ٨٧
الحسيني محمد جبر باسم ٨٨

زوين حسن فائق محمد ٨٩
العامري فرهود عباس رغد ٩٠

زيني صادق محمد ورود ٩١
الطائي محمد جاسم علي ٩٢

الرماحي الدين فالح حسن صفاء ٩٣
الحسين هاشم عبد حيدر ٩٤

الواسطي عبد غريب محمد ٩٥
عبد الرضا شذعة جهاد ٩٦

جاسم حسن أزهار ٩٧
الزاملي محمد هدى ٩٨

الحسيني حسين بدر عباس ٩٩
الشريس/  خضير عباس نبأ  ١٠٠

الفتالوي مهدي سيف ١٠١
الحاتمي جاسم زيد عبد عالء ١٠٢

المدني خان الهادي عبد غاضر ١٠٣
جعفر الطيار هيفاء حسن ١٠٤

الكرعاوي محسن حسين رشا ١٠٥
الخفاجي شريف ياسر عمار ١٠٦
القريطي حمود شاكر غالب ١٠٧

خلف مكطوف ميثم ١٠٨
العبودي مجبل كريم دعاء ١٠٩

الموسوي حسن محمد عالء ١١٠
كاظم الجادر إكرام محمود ١١١

الكاوري حمودي طالب علي ١١٢
البركاوي حاتي زناد جميلة ١١٣

المعموري حمزة هاتف سلمى ١١٤
عويساوي سرحان جياد فاطمة ١١٥

ردام صباح آمال ١١٦
راضي جاسم محمد ١١٧

فاطمة مجيد عباس الشمري ١١٨
أنس حاكم مسير ١١٩

مطرود الحسن عبد شاكر أحمد رزق ١٢٠
الرماحي عباس جبر ربيعة ١٢١

الناصري سالم جهاد ١٢٢
الجبار جواد سحر عبد ١٢٣

العابدي أكرم أنور ١٢٤
زيني عالء حوراء ١٢٥

أحمد جواد أحالم ١٢٦
حميد كنان رحيم ١٢٧
سعد مسلم عباس ١٢٨

الزبيري حوثي حسن شاكر ١٢٩
الحسني محمد جبر سهى ١٣٠

علي جاسم داود ١٣١
الشبري كريم علي آيات ١٣٢

محمد جميل احمد ١٣٣
جابر آل عبد الزهرة فؤاد رافد ١٣٤
السراجي حسن كريم عبد اهللا ١٣٥

الزبيدي لفتة خلف مرتضى ١٣٦
الزغير محمد حسن منذر ١٣٧

محمد سامي أحمد ١٣٨
الحمامي صاحب شاكر رشا ١٣٩

طاهر الخالق عبد ناظم ١٤٠
الحسين عبطان نوال عبد ١٤١

شبر عبيد جوار حيدر ١٤٢
محيبس الحسن كريم عبد ١٤٣

صويلح علوان محمود ١٤٤

من الهدايا والجوائز نماذج

الجوائز استالم



١١٩

المنيهل عبطان الحسين عبد إقبال ١٤٥
الموسوي عزيز صالح نجاح ١٤٦

سيف فائق روين ١٤٧
نوري عبد األئمة حوراء ١٤٨

خلف محمد أحالم ١٤٩
لمهان عجة كظيمة ١٥٠

الدلفي حسون حسن جبار ١٥١
علي كاظم جواد ١٥٢

الحسني حسين بدر حسين ١٥٣
حرفش الالمي السادة ضياء عبد ١٥٤

الصافي حمود وفي أمير ١٥٥
الربيعي الحسن علي حماوي وفاء ١٥٦

مهى هلول جابر ١٥٧
العباس عودة عبد خولة ١٥٨

عبد الجواد الفتالوي. علي ١٥٩
العكايشي حسين صالح زينب ١٦٠

الجبوري شمران عقيل ١٦١
الموسوي حسين خلف الحسين عبد ١٦٢

المصلي بيدر إسماعيل حسين ١٦٣
الحاتمي جاسم طاهر هناء ١٦٤

الشيخ حريجة الرحيم عبد ربيعة ١٦٥
الكناني مهدي صالح رضا ١٦٦

الربيعي محمد إبراهيم محمد ١٦٧
خلف المسعودي األمير عبد هند ١٦٨

األسدي الرزاق عبد إلهام ١٦٩
محمد حسين رواء ١٧٠

العيداني مهدي محمد منتظر ١٧١
العامري مرهود عباس أحمد ١٧٢

مضر صاحب صالح ١٧٣
الرزاق عزيز حسن عبد ١٧٤

الحمامي علي حسين صاحب شاكر ١٧٥
علي محسن محمد ١٧٦
متعب راشد هادي ١٧٧

راضي سالم أياد ١٧٨
سراب حامد عمران ١٧٩

جبار غازي حسين ١٨٠
الغزالي مريعي هالل رهية ١٨١

مزهر جابر أشواق ١٨٢
األمير المسعودي عبد علي ١٨٣

حسن زغير موسى ١٨٤
فليح فريد أحمد ١٨٥

الدفاعي مهدي صالح وداد ١٨٦
رمزي حمد كاظم ختام ١٨٧

الزهرة عبد مهدي علي محمد ١٨٨
حسن عواد علي ١٨٩

علي خلف خاطر ١٩٠
كاظم عويد محمد ١٩١

المرشدي عبد حسين أحمد ١٩٢
خرجان حميد عبد األمير ١٩٣

هادي عباس انوار ١٩٤
غازي جبار مشكور ١٩٥
يوسف وداعة سمير ١٩٦

الحسين حمزة ضحى عبد ١٩٧
نور الهدى ياسين خضير ١٩٨

محمد حسن سلمان ١٩٩
حسن حسون علي ٢٠٠
عبيد جميل زكريا ٢٠١
كريم عالي أحمد ٢٠٢

العباس مظلوم عادل عبد ٢٠٣
كندوح بدر إحسان ٢٠٤

لفتة رحيم ياسر ٢٠٥
باقر الفياض الحسين مقدام عبد ٢٠٦

مخفي نعمة راجح أنور ٢٠٧
حمد كاظم سليمة ٢٠٨

الشمري عباس مجيد أحمد ٢٠٩
الرفيعي حسن علي محمد ٢١٠

حسن محمد إبراهيم سهاد ٢١١
السهالوي راشد هدية ٢١٢

العارضي جاهد ياسين رافد ٢١٣
حسن محمود أحمد ٢١٤

الدليمي الخضر عبد رحيم نسرين ٢١٥
خاني علي عبد راهي كفاء ٢١٦

الجاسم العلي صادق ناظم سماح ٢١٧
عبد شاكر رقية ٢١٨

الموسوي زيد عبد وجدان ٢١٩
عالء محمد الحسين عبد ٢٢٠

الجوائز استالم



نشاطات

١٢٠

للفترة الثقافـــة المهدوية في دورة النســـوي ـ القســـم للدراســـات الحوزوية أقامـــت دار الحكمة
أدناه: في السادة التالية اسماؤهم فيها حاضر ١٣/شعبان١٤٢٩ ٢٩/رجب إلى

عالء الموسوي السيد -١
القبانجي محمد السيد -٢

بحر العلوم علي السيد محمد -٣
الخرسان صادق محمد السيد -٤

الحلو علي محمد السيد -٥
المهدوية. في مختلف جوانب القضية دروسًا وتضمنت

المهدوية الثقافة في دورة
الحكمة دار مدرسة في ٥

مدير للســـيد متميز نشـــاط هناك كما كان
له دعوة توجيه بابل بعـــد محافظة المركز فـــي
بابـــل ومركز من قبـــل دائرة شـــؤون المرأة في
الســـيد اســـتقبل حيث بابـــل، المصطفـــى فـــي

واسعًا. الحضور وكان بالغة، بحفاوة

بابل في محافظة مدير المركز ٦نشاطات

بابل محافظة في المركز نشاطات ٧
 Qالمهدي في االمام التخصصية مركز الدراسات استضافت

اآلتية: االماكن بابل محافظة في
كلمته عن الحلو محمد علي الســـيد ســـماحة القى حيث هناك

١٤٢٩هـ. في شعبان المركز 
بابل. في العلوم كلية عمادة .١



١٢١

بابل. فرع المحراب في مؤسسة شهيد المرأة شؤون دائرة .٢
بابل. في الحكيم االمام معهد .٣

ميسان محافظة االدبي في المهرجان ٨
١٩/شـــعبان/ يوم الخميس المصادف أقيم
ضخم  مهرجـــان ١٤٢٩ فـــي محافظـــة ميســـان
حضره البشرية الموعود ميالد منقذ بمناســـبة
التعليمية والكوادر والنخب الكفاءات من الكثير
في االمام التخصصية الدراسات برعاية مركز
الحلو على محمـــد ألقى الســـيد وقد المهـــدي،

المركز. عن ممثًال محاضرة في الحفل



نشاطات

١٢٢

Qالمهدي االمام بمناسبة والدة حفل ٩
الدراســـات مركـــز برعايـــة 
أقامت المهدي االمام في التخصصية
في الثقافيـــة المنتظـــر هيئـــة انصـــار
بمناســـبة بهيجـــًا حفـــًال المحموديـــة
يوم  المهـــديQ وذلـــك االمـــام والدة
١٨/شعبان/١٤٢٩،وقد قدم االربعاء
للمشاركين التقديرية الهدايا المركز

والفائزين.

في التخصصية الدراســـات مركز فرع أقام
السيد الديني المرجع مكتب مع بالتعاون الكوت
 Pالسيدة زينب ومؤسسة الحكيم محمد سعيد
الذي االول المنتظر الشـــعري أنصار مهرجـــان
ومنهم البيت شـــعراء أهل من نخبة فيه شـــارك
الحاشي ناظم والشـــاعر سعيد الصافي الســـيد
نعيم ســـيد والشـــاعر علي الخفاجي والشـــاعر
 ٢٤ االثنيـــن المصادف وذلك يـــوم آل مســـافر
االمام  والدة وذلك بمناســـبة ١٤٢٩ هــــ شـــعبان
على قاعة المهرجـــان المهـــديQ. وقد أقيـــم
ســـماحة وبرعاية الكـــوت االدارة المحليـــة فـــي
كما حســـين العميدي، محمد الســـيد العالمـــة
واالســـاتذة العلمـــاء مـــن حضـــره جمـــع غفيـــر
               .Qالبيت محبي أهل والشخصيات من

الكوت في المنتظر انصار مهرجان ١٠



١٢٣
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