








ظهور االمام  موعد عن وبلهفة_ _بشوق يتساءل منا كثيٌر  
وكيف ومتى ظهوره عالمات عن يبحث منا وكثير ..Qالمهدي

الرغبة في الوقوف على  الى االمام لظهور المتطلعين تدفع التساؤالت هذه كل وأين..  
ذلك.. تفاصيل

بمســــتوى نحن وهل العظيم.. اليوم لذلك أعددنا مــــاذا هو: والتســــاؤل لالنتباه إال أن المثيــــر
العالم تعم التــــي حالة الظلم والجور إنهــــاء في الكثير رغبات هــــي أم الظهور، تحّمــــل مســــؤولية
وهل أهميتها وخطورة المســــؤولية هذه تحمل إمكانية عن نتســــاءل لم إال أننا بظهــــوره المبارك..
التمرد وعدم من معسكرات معســــكر في اصطففنا قد نكون النصرة أم في االمام رغبة ســــنحقق

االمامQ؟ بأطروحة اهللا_ سمح _ال القبول
اهللاN المعروف  رسول مولى تساؤل فيه ينقل Qالعسكري االمام حديث فترة قبل استوقفني
فقال  الساعة؟ قيام اهللاN متى رســــول يا وأمي أنت بأبي N قائًال: النبي يســــأل حيث ”بثوبان“
لها كثير  اهللا، ما أعددت رســــول فقال ثوبان: يا عنها؟ تســــأل اهللاN ماذا أعددت لها إذ رســــول
قال: اهللا؟ حبك لرســــول بلغ ماذا اهللاN: وإلى رســــول ورســــوله. فقال اهللا أحب عمــــل، اال أني
بالمناشــــير، بالســــيوف، ونشــــرت قطعت لو ما محبتك من قلبي في إن نبيًا والذي بعثك بالحق
وأســــهل عليَّ إلي كان أحب الحجارة بأرجاء وطحنت وأحرقت بالنيران، بالمقاريض، وقرضت
الحديث الى آخــــر أهــــل بيتك.. من ألحد بغضــــًا أو أو دغًال أو غشــــاًء قلبي مــــن أن أجــــد لك فــــي

الشريف.
مثل أعددنا بيته فهل وأهل ورســــوله اهللا عمٍل ســــوى حب من ينتظره لما يعد لم نعم إن ثوبان

عليهما؟ ينعقد القلب العمل بعدما إال الحب والبغض يعني وهل هذا؟
وقد  تضحية، وتعززها تفاٍن ويؤكدها بيتهQ يترجمها عمــــل وألهل المحبة للنبي إن مســــألة
بديًال أن يجد من عليه أهون المناشير ونشر الســــيوف عض يصف لذلك حيث نفســــه وّطن ثوبان
بكل لهم والتسليم ومعارفهم علومهم على بالتثقيف نترجمها وتضحيتنا بيته، وأهل اهللا لرســــول
تؤصد ال والمعرفة غاية، عند ال تنتهي عند حد، والمحبة يتوقف ال أمروا.. والتسليم وما ما قالوا
التتبع  أضعفها وسيلة، من أكثر الى البيتQ يحتاج آلل والمعرفة والمحبة فالتسليم نهاية.. عند
وأكثر هذا على وهواجسنا وضمائرنا نفوسنا توطنت فهل أجلهم، من الفناء وأعظمها  لرواياتهم

ثوبان؟؟؟ أعده ما أعددنا وهل هذا؟ من
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أصول إلى البحث نســـتطرد لنا أن البد
فالواجب التفســـير. من فاتنا ما لنجبر الدين،
علميًا عميقًا، بنـــاء أصول ديننا نبني أن علينـــا

ناقصة! أن تكون نرضى وال
حجتك، عرفني اللهم هذه: الدعاء فقرة إن
ديني.(١) عن ضللت حجتك، تعرفني لم إن فإنك
الحجة معرفة فمســـألة بالخطورة! مملوءة كلمة
هي كمعرفة وليســـت جدًا، مهمة خلقه هللا على
الصحيح معرفـــة أو المعامـــالت، أو العبـــادات
هذه ليســـت من واإلشـــتغال! والبراءة واألعم،
بل ترانا قوتنـــا! بكل فيها ندخـــل البحـــوث التي
نرتعش ونحن واإلمامة العقائد بحوث في ندخل
لكن المسلحين، فرسانها من لسنا ألنا خوفًا،

الكالم. من البد

الكاملة المعرفة إن عرفني حجتـــك.. اللهـــم
لم مســـألة وهي لحجة اهللا تعالى فوق مســـتوانا!
رضوان علمائنا أعيـــان كان وإن بحثًا، تســـتوف
جهودًا بذلوا قد اهللا خيرًا وجزاهـــم عليهم اهللا
فـــي عظمة الســـر كبيـــرة ولـــم يقصـــروا. لكـــن
مســـائل في الباحثين تقصير في وليس المطلب
مقامها وعلو اإلمامة مطالب عظمة اإلمامـــة!إن

أعماقها بسهولة. إلى نتوصل ال أن توجب
األساسي الشرط التنبيه عليه أن يجب ومما
فيها مصدرنـــا أن يكون لمعرفـــة أصـــول الديـــن
أصولها نأخذ القرآن فمن فقط، والسنة القرآن
ســـبب وما وتفصيلها، فروعها ومـــن الروايـــات
إلى العقائد بحوث في رجعنا أنا إال اإلنحرافات

واألحاديث. القرآن غير

\Ô‹_‹ˇ^ fl_—‹ fl_‹ˇ^ “wkåÍ ŒÎ‘

الخراساني الوحيد الشيخ العظمى اهللا آية
المقدسة قم ـ العلمية الحوزة

ل

وهي مستوانا! فوق اهللا تعالى لحجة الكاملة إن المعرفة
تستوف بحثًا مسألة لم
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البنـــاء مســـائل جميـــع واإلمامـــة أهـــم مـــن
الموصلة المقدمة ألنها اإلطالق، على العقيدي
فضل ألنكم أهل لكم واضح وهذا تعالى! اهللا إلى
وبماذا اهللا، ُعرف بمـــاذا تعرفون والحمـــدهللا،
ما لوالنـــا معنـــى: وتعرفـــون ُعبـــد اهللا تعالـــى،
أن  اهللا،(٢) وتعرفون ُعبد ما اهللا، ولوالنا ُعـــرف
يتوقف وربه العبد بين والعملي العلمـــي اإلرتباط
إال عن معرفة فال الكبرى، اإلمامة على توســـط
هي طريقهـــا.. فما عن إال عبـــادة طريقهـــا، وال

اإلمامة؟
المطلب، أصل هي القرآن من آية نستعرض
تعالى: قولـــه وهي ونذكـــر معناهـــا باإلجمـــال،
َصَبُروا َلمَّا ِمْنُهْم َأِئمَّـــًة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنـــا cَوَجَعلَْنـــا
وفيها ُيوِقُنوَنd. (الســـجدة:٢٤)، ِبآياِتَنا َوَكاُنوا

تتأملوا فيها: أن أرجو أربعة مباحث،
أمر  َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم.. فاإلمامة األول: المبحـــث
ال من السقيفة! والقرآن تعالى، اهللا مجعول من
وباإلشارة، بالعبارة الناس لجميع هدايته يعطي
ذنب وال هدايتـــه، يفهمون والواعـــون والعلمـــاء
واألذهان! القلوب غالظ به يهتـــد لم إذا للقرآن
من المســـتويات العالية أصحاب وعندمـــا ندرس
مراحلهم بعـــد أن يســـتكملوا أنهم نجد العلمـــاء
ومطالعة القـــرآن! مطالعة يعودون إلـــى العلميـــة

المعروفة. العادية القراءة هذه غير القرآن
في وليســـت اإلمامة مطلـــق فـــي وهـــذه اآلية
أئمة من عدد إمامة في ألنها اإلمامـــة المطلقة،

جعل فيهم ال يصـــح ذلـــك ومع بنـــي إســـرائيل،
وإذا جعل اهللا تعالى. من بد فيهم بل ال البشـــر،
باإلمامة اإلمامة، فكيـــف مطلق حـــال كان هذا

والرسلN؟! األنبياء خاتم بعد المطلقة
المعصوميـــنK وإمامـــة  أئمتنـــا إن إمامـــة
إمامة فـــداه أرواحنا والزمـــان صاحـــب العصـــر
بينهما والفرق مطلق إمامـــة، مطلقة، وليســـت

كبير.
َأِئمًَّة..d ومن  ِمْنُهْم cَوَجَعلَْنا الثاني: المبحث
المنصب فالذيـــن يصلحون لهذا هنا للتبعيض،
وليســـوا الرســـل، مع بعض المؤمنين اإللهي هم

كلهم.
اإلمامة. أصل بيان في والمبحث الثالث:

فما اإلمامة. فرع في بيـــان الرابع: والمبحث
هو فرعها؟ وما اإلمامة، أصل هو

وأما فرعها َلمَّا َصَبُروا. فهو: اإلمامة أصل أما
القرآن! إعجاز هو وهذا .dِبَأْمِرَنا cَيْهُدوَن فهـــو:
إعجاز لفظي، فيه والبالغة الفصاحـــة فإعجاز
في أنه العلماء من المفكرين لكبار إعجازه ولكن
يقدم العجائب! جزء من آية، في واحدة بل آيـــة
معنى يفهـــم علـــى الباحـــث أن وهـــو هنـــا يوجب
ثم يفهم الهداية، يفهم معنـــى ثم أوًال، الصبر
الهداية معنـــى يفهم ثم اآلية، فـــي معنـــى األمر

باألمر!
النفس، حبـــس اللغـــة أمـــا الصبـــر فهـــو في
أو مشـــككة المراتب، متفاوتة نســـبية وهو مقولة

من السقيفة! ال تعالى، اهللا من أمر مجعول فاإلمامة
وباإلشارة بالعبارة الناس لجميع هدايته يعطي والقرآن
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والطريـــق الجـــذر المنطقـــي، وهـــو بالتعبيـــر 
مـــن عاليـــة مســـتويات إلـــى لوصـــول اإلنســـان
األنبياء كبار وصل فبالصبر اإلنســـاني، الكمال
قبضة  في الكون عوالم تكون أن واألئمةK إلى

يدهم!
ربَّانا أحدًا أن لو الطريق، هذا نفهم كنا لـــو

في مستوانا هذا! كنا اليوم عليه لما
في فانظـــروا الـــكالم، بقلـــة يبـــدأ الصبـــر
عن والنهـــي الـــكالم قلـــة روايـــات الحـــث علـــى
عن بالصبر أنفســـكم تحفظوا أن كثرته! وتعلموا

أثره! لتروا الكالم،
في والمرتاضين والعلماء المفكرين كبار إن
شروط بتحقيق بلغوا ما بلغوا إنما النفس، جهاد
وقلة من أولها الصمت والسكوت في ســـلوكهم،

الكالم!
أي واللســـان، العين بحفـــظ فالصبـــر يبدأ
ســـر، ذلك والكالم، وفي النظر عـــن بالصبر
النفس هو فضول منها يبدأ التي النقطة وهو أن

واللسان! النظر
الصبر إلى يصل أن إلى الصبر، يتواصل ثم
علـــى المشـــتهيات، الصبـــر علـــى كل األمـــور:
والصبر والمجادالت، المنازعات والصبر على
ذلك تم الـــخ. فإذا والمصائب.. علـــى المؤلمات
درجة إلى يصل حتى الصبر، باء ألف تمت فقد
لصاحبه ويتحقـــق الصبـــر عن جميـــع الدنيـــا،
ويخرج المـــادة، عالـــم حبـــس النفس عـــن كل

كل متعلقاتها. من روحه
عالم كل عن نفسه وحبس ذلك، له تم وإذا
فلم ولذائذ، ومقـــام مال فيه من المـــادة، وما
قوله ألن أيضًا! الكامل اإلنســـان درجة إلى يصل

َلمَّا ِبَأْمِرَنا َيْهـــُدوَن ِمْنُهْم َأِئمًَّة cَوَجَعلَْنـــا تعالى:
وعن صبروا عـــن الدنيا أنهم َصَبـــُرواd، يعنـــي
الخيالية، الصور هو هنا والبرزخ أيضًا! البرزخ
عالـــم النفس والصبـــر عليها يعنـــي محوها من

والروح.
البرزخ، الدنيا وعالم محو عالم له تم فإذا
شؤون عن الصبر وهي الثالثة المرحلة إلى يصل

اآلخرة. عالم
ما بكل اآلخرة علـــى يصبر أن فإذا اســـتطاع
والبرزخ الدنيا محا بذلك يكون نعيم، من فيها
يفرغ أن يمكنـــه وحينئـــذ روحه، واآلخـــرة مـــن
يكـــون لـــه فيه أن دون تعالـــى هللا نفســـه وروحـــه

المطلق. العبد درجة إلى ويصل شريك،
أن وال يصح الشريك، يقبل ال تعالى اهللا إن
العبد نفس في له شريكًا تكون الدنيا وال اآلخرة
كل وروحه من نفسه اإلنسان يمح لم وما المطلق.
يجمع أن يســـتطيع فال واآلخرة، الدنيا والبرزخ
إن :Nالنبي قال وكما تعالى! ويقدمها هللا نفسه
سوداء صفاة على النمل دبيب من أخفى الشرك
البيت:١٦/ آل الشيعة- (وسائل ظلماء. ليلة في
النبـــيN لي  يقله وهـــذا الـــكالم لـــم (٣)(٢٥٤
وصلوا اإلنســـانية الذين ألعيان قالـــه ولك، بل

المراحل! هذه إلى
درجـــة العبد إلـــى اإلنســـان وعندمـــا يصـــل
الجامعة: زيـــارة فـــي كمـــا نقرأ المطلـــق يكـــون
بنوركم. وأشـــرقِت األرُض لكم، شـــيء كلُّ وذلَّ

(العيون:٣٠٤/١)!
في شـــيء ما يصدق عليه أنه كل كل شـــيء..
وميكائيل ذليـــل! وجيرئيل شـــيء تلـــك الحضرة
وكلها أشياء.. والقلم، واللوح والكرســـي شيء،
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اهللا صلوات الحسن بن الحجة اإلمام أمام ذليلة
عليه!

ألنـــه صار عبدًا لماذا؟ لكم.. شـــيء وذل كل
علي، يا :Qلعلـــي Nالنبي قال وقـــد مطلقًا،
شـــيء، منه كل أخاف اهللا عز وجـــل من خـــاف
اهللا من كل عز وجل أخافـــه يخـــف اهللا لم ومـــن

الفقيه:٣٥٧/٤) .(٤) يحضره ال ( من شيء.
(العبودية عنها التي قالوا هي العبودية وهذه
باهللا ربوبية لألشياء كنهها الربوبية) أي جوهرة

تعالى.
الصبر، إليهـــا ينتهي التـــي أرأيتـــم النتيجة
في جنب نفســـه صبر الذي اإلنســـان وكيف يصل
المطلق، ويســـتحق العبد مقـــام إلى اهللا تعالـــى
في نقول أن نســـتطيع فماذا المطلقـــة؟ اإلمامـــة
األفضل الزمانQ؟أليس صاحـــب اإلمام مقام

فقط؟! الشريف اسمه بذكر ونكتفي نصمت أن
اهللا عليه صلـــوات وولي األمر العصـــر إلمام

ونيفًا: لقبًا، صفًة أو وثمانون مئٌة
مقامه. ويعرف شخصيته تعرف منها

أنه: خليفة اهللا. والثمانين فمن صفاته المئة
حجة اهللا. أنه: والثمانين المئة ومن صفاته

اهللا. آيات ربانيُّ أنه: ومنها
اهللا. إرادة دليل أنه: ومنها

الدهر. مدار أنه: ومنها
المطلق. ومنها أنه: نور اهللا
السماء. أنه:صاحب ومنها

المشرق. ومنها أنه: ضياء اهللا
التامة. الكلمة أنه: ومنها

شـــيء، كل وســـعت التي الرحمة ومنها أنه:
كل شيء! وسعت التي نعم، الرحمة

واحـــدة صفـــة نفســـر أن فهـــل باســـتطاعتنا
فوق جميعًا أنهـــا أم والثمانيـــن؟ من هـــذه المئة

تفسيرنا؟!
مائدتك، علـــى عمرنا عشـــنا ســـيدي، لقد
لكنا عندما الناس، إلى أنفسنا وباسمك قدمنا
عرفنا وال عرفناك ما أننا نجد حســـابنا، نراجع
إني بل اإلحترام! واجب تجاهك أدينا وال قدرك،
تعالى ألنا أنقصنا سيحاسبنا اهللا كيف أتساءل:

مستوياتنا؟! إلى مقامك ونزلنا حقك من
على اهللا نعم فيـــض في هو الواســـطة يـــا من
الوجود فاعل اهللا الذي منه جعلـــه من يا خلقه،
ذرة في معه نشركك وحاشـــاك أن الوجود. ما به
والتنزيه التوحيـــد منكم فقـــد تعلمنا من ملكه،
وحده اهللا إال إلـــه أال نشـــهد فنحن والتحميـــد،
َربُّ َواَألْمـــُر َتَباَرَك اُهللا اْلَخْلُق َلُه cَأال ال شـــريك:
أنك ألعراف:٥٤) ونشـــهد ســـورة ) .dاْلَعاَلِميَن
َنْفعًا ال َأْمِلُك لَِنْفِســـي المصطفـــى: تقول كجدك
(١٨٨ األعراف: سورة ) اُهللا. َشـــاَء ِإالَما َوالَضّرًا
َشاَء ِإالََّما بقوله تعالى اســـتثناه ما أن نعتقد لكنا
جعلكم واســـطة فقد الكثير، الكثيـــر اُهللا، هـــو
إلهي عطاء كان فحيثما لخلقـــه، وعطائه فيضه
فأنت إلهـــي فعـــل كان وحيثمـــا فأنـــت موجـــود،
تعالى اهللا مـــن نتنفســـه الذي فالنََّفُس وســـيلته..
بكم، اهللا تعالى من به ننظر الذي والنظر بكم،

بكم! من اهللا نخطوها والخطوة التي
شـــيئًا، نفســـك تملك من ال أنك نحن نعتقد
فأنتم أهل ملـــكك! ما عظيـــم باهللا لكنـــك تملك
الواسعة رحمة اهللا العصر: إمام البيت، وأنت يا
عن نصمت أن لنـــا وخير شـــيء! التي وســـعت كل
فإنما أردنا هو أكفـــأ منا، لمن ونتركه مديحكم
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جاهلون أننـــا مقصـــرون نفهـــم هـــذا اليـــوم أن
لتقصيرنا. العذر نطلب وأن عاجزون،

أنفســـنا عنـــك نعرض الحديث نحـــن بهـــذا
علينا بنظرة. تتفضل أمامك، لعلك

أثق الكبـــار الذين األشـــخاص أحد أخبرني
من رياضـــة خاصة توجـــد أنه بهـــم، أنه ســـمع
هي كما واقعـــة كربالء أن يرى يســـتطيع يفعلها
العلمية مع الكشـــوف أمر يتفق وهذا فـــي يومها!
األرض فـــي األحـــداث والوقائع أن التـــي تؤكـــد
يمكن وأنه خـــاص، أثيري عالـــم محفوظـــة في

وتراها! بها تتصل أن للروح
وقائع جميع مشـــاهدة يمكنه لـــم قال: لكنه
غير ساعات نحو ثالث فهناك مقطع عاشوراء،
اإلمام حين هـــوى من ألحد، قابـــل للمشـــاهدة
جمع  إلـــى أن الحســـينQ من علـــى ظهرجواده
أســـطوانة  على وجعله به فصعد النبـــيN دمـــه
المقطع هذا القيامة! يوم إلى يهتز فهو العرش،

للرؤية! قابل غير
اإلمامة عنـــه نتجت الـــذي الصبر هـــذا هـــو
صاحـــب الزمان صبـــر نفســـه الكبـــرى، وهـــو
يوم المشـــهد كل هذا يرى الذي أرواحنـــا فداه،

صباحًا ومساء!
أنه  ورد وقـــد إن حياتـــهQ كلهـــا امتحـــان،
قميص يســـكن فيه الذي في البيت يوجد عنـــده
فإذا  يراه، رأسه وهو فوق الحسينQ معلٌق جده

دمًا عبيطًا!(٥) صار قد يراه وقت ظهوره حان
مـــن الناس، أحد صبر يشـــبه ال إن صبـــره

!Qبسببسعةعلمهورقةقلبهوشفافيةمشاعره
يرى وهو وجناياته، العالم مظالم كل يرى فهـــو
 Kوأجـــداده الطاهرين Nمظالـــم جده النبي
زيـــارة فـــي يتجـــول أنـــه أمـــام عينيه،والشـــك
مكة، في اهللا بيت من المشـــرفة، مشـــاهدهم
المعصومين وأجـــداده المصطفى جده إلى قبر
أمير جـــده إلـــى قبـــر فـــي المدينـــة المنـــورة،
الحسين  جده قبر إلى النجف، المؤمنينQ في
،Kالمعصومين مشاهد بقية إلى كربالء، في

ومصائبهم! عينيه مظالمهم أمام وتتجسد
بقلـــب حـــي حياتـــه وهـــو فـــي ذلـــك يعيـــش
أمير جده روح بقداسة يعيش نابض، وإحساس
جلب  نملة يتحمل أن يسلب ال الذي Qالمؤمنين
السبعة األقانيم مقابلها أعطي لو شعيرة، حتى
أهون من الموت عنده والذي تحت أفالكها! بما
وال حليها، تسلب ذمية أو مســـلمة أن يرى امرأة

عنها! يدافع أن يستطيع
أرواحنا المهدي اإلمـــام هو صبر صبر فأي

فداه؟!
َلمَّا ِبَأْمِرَنـــا َيْهـــُدوَن َأِئمَّـــًة ِمْنُهـــْم cَوَجَعلَْنـــا
يوصل  الذي المطلق الصبـــر هو َصَبـــُروا..d هذا
مطلق بين الفرق هو فما المطلقـــة! اإلمامة إلى

واإلمامة المطلقة؟ اإلمامة،
درجتها ترتفع شـــروط إن اإلمامة مقولة لها
إلى والمعلول العلـــة لنظام طبقًا بها حتـــى تصل
وبين بينها النســـبة وتكـــون المطلقة، اإلمامـــة
الوجود إلى كنســـبة مطلق الوجود اإلمامة مطلق

ورقة سعة علمه من الناس، بسبب صبر أحد ال يشبه صبره إن
!Qمشاعره وشفافية قلبه
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المطلق، العلـــم إلـــى العلـــم المطلـــق، ومطلـــق
المطلقة! القدرة إلى القدرة ومطلق

معنى الفـــروق عرفتم هذه فـــإذا التفتم إلـــى
األئمةK في  بها وصـــف التي المطلقة الرحمـــة
التي المطلقة هي فالرحمة واألدعية، الزيارات
كل تســـع الرحمة ال وســـعت كل شـــيء، ومطلـــق

شيء.
فـــي األئمة اآلية أن نعـــرف أن وينبغـــي هنـــا
وهؤالء ليســـوا إســـرائيل، بني مـــن المختاريـــن
واإلمامـــة  المطلـــق الصبـــر أهـــل   Kكأئمتنـــا

المطلقة.
أرواحنا الزمـــان فاإلمـــام المهـــدي صاحـــب
وليـــس مطلق المطلقة فداه، صاحـــب اإلمامـــة
المطلق العلـــم صاحب أنـــه يعني إمـــام، وهـــذا
اهللا بإقدار تعالى، والقدرة المطلقة اهللا بتعليم

اهللا تعالى. بعطاء المطلقة والرحمة تعالى،
ورحمتـــه الواســـعة.. التامـــة اهللا فهـــو كلمـــة

اهللا عليه. صلوات
فيها  الرضاQ يصف اإلمام عن توجد رواية
من  فهي نقرأها، أن اإلمـــام المهديQ ينبغـــي
الزراد، محبوب بها الحسن بن خص التي الغرر
أصحاب من الطائفة، علماء كبـــار من هو الذي
تصحيح الطائفة علـــى أجمعـــت الذين اإلجمـــاع
ال يقولون كل  Kواألئمـــة ، عنهـــم(٦) مـــا يصـــح
بعضها ألهلها. يدخرون بل أحـــد، لكل المطالب
البد ) لي: قال اهللا رحمه بن محبوب الحسن قال

بطانة كل فيهـــا تســـقط صماء صيلم، مـــن فتنة
من الثالث الشـــيعة فقدان عند وذلك ووليجـــة،
األرض، وأهل الســـماء أهل عليه ولدي، يبكـــي
قال: ثم لهفان. حزيـــن وكل وحران، وكل حـــرَّى
موسى وشبيه جدي، شـــبيهي ســـميُّ بأبي وأمي
ضياء بشعاع تتوقد النور جيوب عليه عمران، بن
مؤمن متأسف وكم مؤمنة، حرى من القدس! كم
المعين!كأني المـــاء فقـــدان عند حيـــران حزين
بعد يســـمع من نداء نودوا قد بهـــم آيس ما كانوا
المؤمنين على رحمًة يكون قرب، من كما يســـمع

(٧) الكافرين).(العيون:٩/١) على وعذابًا
فيـــه فهـــو عيـــن مبالغـــة ال إن كالم اإلمـــام

الفتنة حقيقية. لهذه الواقع، وأوصافه
موسى وشبيه شبيهي جدي، سميُّ بأبي وأمي
ضياء بشعاع تتوقد النور جيوب عليه عمران، بن
شرط قبول  الرضاQ الذي هو فاإلمام القدس!
يقول هذا من عباده، لكلمـــة التوحيد تعالى اهللا
وفي الفقيه الجليل! بن محبـــوب الكالم للحســـن
إن اســـتطاع وليصل الكامل، هـــذا فليفكر العقل

أعماقه! إلى
هي والجيوب اإلمـــام؟ تتوقد على أي جيـــوب
نوره لشـــدة فهي وثيابه، وعباءتـــه طيـــات قبائه
ضياء شـــعاع من بل العادي، النور من ال تتوقد،

القدس!
بنور اتصاله في اإلمام وصل مرتبة فإلـــى أي
وبدنه وثيابه روحه صارت حتى األنوار سبحانه،

عمران،  بن موسى وشبيه شبيهي جدي، سميُّ وأمي بأبي قال: ثم
القدس! ضياء بشعاع تتوقد النور جيوب عليه
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القدس؟! ضياء بشعاع تتوقد
عنه تعالى: في أرضه الذي قال اهللا نور إنـــه
ِفي اْلِمْصَباُح ِمْصَبـــاٌح ِفيَها َكِمْشـــَكاٍة cَمَثُل ُنوِرِه
ِمْن ُيوَقُد ُدرِّيٌّ َكْوَكـــٌب َكَأنََّهـــا الزَُّجاَجُة ُزَجاَجـــٍة
َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َوال َشـــْرِقيٍَّة ال َزْيُتوَنٍة ُمَباَرَكٍة َشـــَجَرٍة
َيْهِدي ُنوٍر َعَلى ُنوٌر َناٌر َتْمَسْسُه َلْم َوَلْو ُيضُئ َزْيُتَها
لِلنَّاِس اُهللا اَألْمَثاَل َوَيْضِرُب َيَشـــاُء َمْن لُِنوِرِه اُهللا

النور:٣٥) سورة ) .dشيء َعلِيٌم ِبُكلِّ َواُهللا
صلوات العصـــر.. وناموس الدهر إنه مـــدار

عليه. اهللا
أولهمـــا، بأمريـــن: إليـــه وطريـــق الوصـــول
 dللمتقين cهدًى تعالى اهللا كتاب فإن التقوى،
للمتقين أيضًا. هدًى الناطق، اهللا كتاب واإلمام

ومنكم بحسبكم. بحسبه، إنسان والتقوى من
العصمـــة بيـــت وثانيهمـــا، التمســـك بأهـــل
الزمانQ أمام  إمـــام تجعلـــوا وأن والطهـــارة،
فإن ولطفه. لنظره لتكونوا مشـــمولين نظركم،
توصلوا وأن موضـــع لطفـــه، أردتـــم أن تكونـــوا
الشرطين. تحققوا هذين أن فال بد به، الناس
تعالى اهللا من يقربانكـــم وأوصيكـــم بأمرين

اهللا عليه: صلوات وحجته
الكبرى الصديقة ظالمة تنسوا ال أن األول،
التـــي الظالمـــة هـــذه   ،Pالزهـــراء فاطمـــة
لها ويذوب ويتألم ومساء صباحًا اإلمام يذكرها
جهارًا، نهارًا بيتها على هجموا فقد فؤاده، لها

ليًال سرًا. يدفنوها أن وأوصت

إحياء عاشـــوراء على أن تحافظوا والثاني،
.Qسيد الشهداء وتحفظوا مقام

الهوامش
رحمــــه اهللا ص٥١٢: للصــــدوق الدين (١) فــــي كمــــال
بن الحسين محمد أبو حدثنا :Qالقائم غيبة في (الدعاء
الدعاء، بهذا همام بن علي أبو حدثنا قال: المكتب أحمد
وأمره عليه أماله روحه قدس اهللا العمري الشيخ أن وذكر
عرفني اللهم :Qالقائم غيبة وهو الدعاء في به أن يدعــــو
نبيك، أعــــرف لم نفســــك تعرفني لم إن نفســــك، فإنــــك
لم أعرف نبيك إن لم تعرفنــــي فإنك نبيك اللهــــم عرفنــــي
تعرفني حجتك لم إن فإنك حجتك عرفني حجتك، اللهم
جاهلية، وال تزغ ميتــــة تمتني ال اللهم دينــــي، ضللت عن

هديتني. إذ بعد قلبي
موســــى، بن الدرجات ص٨١: ( أحمد بصائر (٢) في
عن حسان، بن عن علي موسى الخشاب، بن الحسن عن
اهللاQ يقول:  عبد كثير، قال ســــمعت أبا عبد الرحمن بن
اهللا، وَعْيبة وحي اهللا، علــــم وَخَزَنــــُة والة أمر اهللا نحــــن
وبنا عبد اهللا، اهللا، كتــــاب وعلينا نزل ديــــن اهللا، وأهل
وعترته). ،Nاهللا نبي ورثة ونحن اهللا، ُعِرَف ما ولوالنا
بن (علي البيت):٢٥٤/١٦: (آل الشيعة وسائل في (٣)
عن صدقة، بن مسعدة عن أبيه، عن تفسيره في إبراهيم
الشرك إن :Nســــئل عن قول النبي اهللاQ قال: عبد أبي
في ليلة ظلماء؟ ســــوداء صفاة على النمل دبيب أخفــــى من
من دون المشــــركون يعبد ما يســــبون قــــال: كان المؤمنون
المؤمنون، فنهى يعبد ما المشــــركون يســــبون اهللا، وكان

ســـبحانه، حتى األنوار في اتصاله بنور اإلمام مرتبة وصل أي فإلـــى
القدس؟! ضياء بشعاع وثيابه تتوقد وبدنه روحه صارت
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إاله المؤمنين، الكفــــار يســــب لكي ال آلهتهم اهللا عن ســــب
فقال: يعملون ال حيث من باهللا قد أشركوا المؤمنون فيكون
َعْدوًا اَهللا َفَيُســــبُّوا اِهللا ُدوِن ِمْن َيْدُعــــوَن الَِّذيَن cَوال َتُســــبُّوا

(١٠٨ سورة األنعام: ) .dِعْلٍم ِبَغْيِر
من علي (يا الفقيــــه:٣٥٧/٤: يحضره ال (٤) في مــــن
يخف اهللا لم ومن منه كل شــــيء، خاف عز وجل اهللا خاف

شيء). كل من اهللا أخافه وجل، عز
 Qالصادق اإلمام األنوار:٢٧٠/٧٥: عــــن بحار وفــــي
التقوى عز إلــــى المعاصي ذل مــــن اهللا أخرجه يقــــول: من
بشــــر، بال وآنســــه عشــــيرة، بال وأعزه مال بال أغناه اهللا
لــــم يخف اهللا ومن شــــيء، كل منه خاف اهللا ومــــن خــــاف
من باليســــير اهللا شــــيء، ومن رضي من كل من اهللا أخافه
يستح لم ومن من العمل، باليســــير عنه رضي اهللا المعاش
ومن أهله، ونعم بــــه، خفت مؤونته وقنع الحالل من طلب
لسانه، به وأنطق قلبه في الحكمة اهللا أثبت الدنيا في زهد
الدنيا مــــن وأخرجه ودواءها داءهــــا الدنيا وبصــــره عيــــوب

السالم). دار إلى سالمًا
ظله، األســــتاذ مد ذكرها التي الروايــــة (٥) لــــم أجد
يعقوب عن ،٢٤٣/ النعماني: لها في غيبة ووجدت شــــبيهًا
أريك  ( أال أنه قال له: Qالصــــادق اإلمام عن بن شــــعيب،
فدعا قال: بلــــى، فقلت عليه؟ يقــــوم الذي قميــــص القائم
فنشــــره، فإذا كرابيس قميص منه وأخرج ففتحه بقمطــــر
 Nرســــول اهللا قميص هــــذا فقال: دم، فــــي كمه األيســــر
القائم، يقــــوم وفيه رباعيته، يوم ضربــــت دم الــــذي عليه
 Qاهللا عبد طواه أبو ثم وجهي، على الدم ووضعته فقبلت

ورفعه).
المتين الحبل فــــي اهللا رحمه البهائي (٦) قال الشــــيخ
ما تصحيح على العصابــــة اجتمعت من ص٧: (فــــي معرفــــة
رجًال، عشر ثمانية الكشــــي حكاه ما على وهم يصح عنهم
اهللاL وهم:  عبد جعفر وأبي أبي من أصحاب منهم ستة

نصر وأبو العجلي، وبريــــد خربوذ، زرارة، ومعــــروف بن
وقال يســــار، ومحمد بن مســــلم. بن األســــدي، والفضيــــل
األســــدي، نصر أبي مكان المرادي ليث بصير أبو بعضهــــم
بن  جميل اهللاQ وهم: عبــــد أبي أصحاب من منهم وســــتة
وحماد بكير، وعبد اهللا بن مســــكان، بن اهللا وعبد دراج،
هؤالء أفقه أن بعضهم وزعم عثمان. بن وأبان عثمان، بــــن

دراج. بن جميل
 Nالحسن وأبي أصحاب أبي ابراهيم من منهم وستة
بياع يحيى بــــن الرحمــــن، وصفوان عبد وهــــم: يونس بــــن
المغيرة، بن اهللا وعبد عمير، أبي بن ومحمد الســــابري،

نصر. أبي بن بن محمد محبوب، وأحمد بن والحسن
وقال بن أيــــوب. فضالة الحســــن وقــــال بعضهم مــــكان
يونس هؤالء وأفقه عيسى. بن عثمان فضالة مكان بعضهم:

بن يحيى). وصفوان عبد الرحمن، بن
أبي حدثنا ) :٩/١:Qأخبــــار الرضــــا (٧) فــــي عيــــون
جامع بن جعفــــر بن حدثنا عبد اهللا قــــال: عنه رضــــي اهللا
الحســــن عن هالل العبرتائي، بن أحمــــد عن الحميــــري،
ال  لي: قال الرضاQ قــــال الحســــن أبي بــــن محبوب، عن
ووليجة، بطانة كل فيهــــا تســــقط صيلم صماء بد من فتنة
عليه ولدي،يبكي مــــن الثالث الشــــيعة وذلــــك عند فقــــدان
حزين وكل وحران، حرَّى وكل األرض، وأهل الســــماء أهل
وشــــبيه شــــبيهي جدي، وأمي ســــمي بأبي لهفان، ثم قال:
بشعاع ضياء  تتوقد النور عمرانQ عليه جيوب بن موســــى
مؤمن متأســــف حيران وكم حــــرى مؤمنة من القــــدس! كم
قد كانوا ما آيس كأني بهم الماء المعين! فقدان عند حزين
رحمًة يكون قرب، من يسمع كما بعد من نداء يســــمع نودوا
اإلمامة في ورواه الكافريــــن!). وعذابًا على علــــى المؤمنين

ص١١٤. والتبصرة
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النيابـــة الخاصة انقطاع قد عرفـــت
بقـــاء يعنـــي ذلـــك ليـــس والســـفارة، ولكـــن
بل أمرهم، من والمكلفين في حيرة المؤمنين
من  وإمام زمانناQ لهم Kاألئّمة ب نصَّ قد
الحوادث بهم من ما ينزل كل إليه في يرجعون
وفصل األحكام الشرعية تعلم وفي والوقائع،
من وغيرها الحقـــوق واســـتيفاء الخصومـــات

الدينية. حاجاتهم
معّينـــة، لشـــرائط الجامـــع وهـــو الفقيـــه
الكتـــاب مـــن الشـــرعية باألحـــكام كالعلـــم 
عن وهي الروايات المعتبرة المأثورة والُســـّنة
والتقـــوى، وكالعدالـــة،   ،Kالمعصوميـــن

الشروط. من وغيرها

ممن كان منكم (من :Qالصادق قال فقد
وحرامنا حاللنـــا في حديثنا ونظـــر قـــد روى
قد فإني حكمـــًا فليرضوا به وعرف أحكامنـــا
فلم حكم بحكمنا فإذا عليكم حاكمًا، جعلتـــه
وعلينا اهللا بحكـــم اســـتخف فإنما يقبل منـــه
على وهو على اهللا، كالراد ردَّ، والـــراد علينا

باهللا)(١). الشرك حّد
عرف قد رجًال وقـــالQ: (اجعلوا بينكـــم
قاضيًا عليكم جعلته قد فإّني وحرامنا حاللنا
السلطان إلى بعضًا بعضكم يخاصم أن وإّياكم

الجائر)(٢).
(إكمال كتـــاب في الصـــدوق وروى الشـــيخ
محّمد  محّمد بن النعمة)(٣) عن وإتمام الدين

النيابة العامة للفقهاء

محمد السند سماحة الشيخ
المقدسة قم

ق

قد جعلته فإّني وحرامنا حاللنا عرف قد رجًال بينكم اجعلوا
الجائر السلطان إلى بعضًا بعضكم يخاصم أن وإّياكم قاضيًا عليكم
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(الشـــيخ يعقوب بـــن محّمد بـــن عصام، عـــن
قال: يعقـــوب، إســـحاق بـــن الكلينـــي)، عن
(النائب العمـــري عثمـــان بـــن ســـألت محّمـــد
كتابًا لي يوصل أن الصغرى) الغيبة في الثانـــي
فورد علي أشـــكلت مســـائل فيه عن قد ســـألت
(أما :Qالزمان موالنـــا صاحب بخط التوقيع
أن وثّبتك...)، إلى أرشدك اهللا عنه سألت ما
فيها إلى فارجعوا الواقعة الحوادث قال: (وأما
اهللا حّجة وأنا عليكم حّجتي فإّنهم حديثنا رواة
فرضي العمري عثمان بن محّمـــد وأما عليهم.
وكتابه ثقتي، فإّنه قبل من أبيه وعن عنـــه اهللا

كتابي).
كتاب هذا الحديث الشيخ الطوسي في وروى
(الغيبة)(٤) عن جماعة عن جعفر بن محّمد بن 
وأســـتاذ الزيارات كامل كتاب (صاحب قولويه
عنـــه: أفقه المفيد قـــال الذي الشـــيخ المفيـــد
أحفاد (مـــن غالـــب الرازي وأبو أهـــل زمانـــه)
الطائفة األجّالء) شـــيوخ ومن أعين بن زرارة
(الشـــيخ يعقوب بن محّمد عن كلهم وغيرهـــم
في الطبرســـي الشـــيخ أيضًا الكليني)، ورواه

االحتجاج. كتاب
(االحتجاج)(٥)  كتـــاب وروى الطبرســـي في

الفقهاء كان مـــن مـــن عن الحجـــةQ: (فأما
على مخالفًا لدينـــه، حافظًا صائنًا لنفســـه،
يقّلدوه، فللعوام أن مواله، ألمر مطيعًا هواه،
ال كّلهم، الشيعة فقهاء بعض إّال يكون وذلك ال
والفواحش مراكب القبائـــح من ركب فإن مـــن
وال شـــيئًا، عّنا تقبلوا منهم علمـــاء العامة فال

كرامة).
(الرجال)(٦) بسنده  في كتاب الكشي وروى
اهللا أبي عبـــد عـــن بـــن جابر عـــن إســـماعيل
(يحمل :Nاهللا رسول قال قال: Q(الصادق)
عنه ينفـــون عـــدول قرن كل هـــذا الديـــن فـــي
وانتحال الغالين، وتحريف المبطلين، تأويل

الحديد). خبث ينفي الكير كما الجاهلين،
ماهويـــه بـــن  أحمـــد إلـــى بســـنده  وروى 
الثالث أبا الحســـن يعنـــي _ إليه قـــال: كتبـــت
ديني  معالم آخذ عّمن أسأله ،_ Q(الهادي)
(فهمت إليهما: فكتب بذلـــك أخوه أيضًا وكتب
مسن كل على دينكما في فاصمدا ذكرتما، ما
فإنهما فـــي أمرنا القدم كثير وكل في حّبنـــا،

تعالى)(٧). اهللا إنشاء كافوكما
(االحتجاج)(٨)  كتـــاب وروى الطبرســـي في
(فنحن  قـــال: الباقـــرQ أنه جعفـــر عـــن أبي

فإّنهم حديثنا رواة إلى فارجعوا فيها الواقعة الحوادث وأما
العمري عثمان محّمد بن وأما عليهم. اهللا حّجة حّجتي عليكم وأنا

كتابي وكتابه ثقتي، فإّنه قبل من أبيه وعن عنه اهللا فرضي

المبطلين، تأويل عنه ينفون عدول قرن كل في الدين هذا (يحمل
الحديد). خبث الكير كما ينفي وانتحال الجاهلين، الغالين، وتحريف
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قول وذلـــك فيهـــا، اهللا بـــارك القـــرى التـــي
بأن حيـــث أمرهم أقـــرَّ بفضلنـــا اهللا،( فمـــن
الَِّتي اْلُقَرى َوَبْيَن َبْيَنُهْم (َوَجَعلْنا فقـــال: يأتونا
شيعتهم  وبين بينهم جعلنا ِفيها)(٩) أي: باَرْكنا
والقرى ظاهرة، قرى فيها باركنا التي القرى
شـــيعتنا عّنا إلى الرســـل، والنقلة الظاهـــرة
تعالى: وقولـــه شـــيعتنا، وفقهاء شـــيعتنا إلى
سير مثل للعلم ْيَر)(١٠)فالسير السَّ ِفيَها (َوَقدَّْرنا
في العلم من يســـير لما مثل وأيامًا، به ليالي
والحرام الحالل في إليهم عّنا واأليام الليالي
أخذوا إذا فيها آمنين واألحكام، والفرائـــض
من والنقلة والضالل من الشـــّك آمنين منه،
ممن أخذوا العلم ألنهم الحالل، إلى الحرام
عنهـــم بالمعرفة...) إّيـــاه أخذهم وجب لهـــم

الحديث.
(المحاسن)(١١) عن  في كتاب البرقي وروى
بن النضر بن ســـويد، عـــن يحيى أبيـــه، عن
مســـكان، عن عبد اهللا بن الحلبي، عمـــران
اهللا  عبد ألبي بصيـــر(١٢)، قال: قلـــت عـــن أبي
األمر هـــذا على الـــراد الصـــادقQ: أرأيـــت
من محّمد أبـــا فقـــال: <يـــا كالـــراد عليكـــم؟
رســـول على األمـــر فهو كالراد هذا ردَّ عليـــك

.<Nاهللا
الشـــرعية وجوبه األحكام بيان أن مع هذا
تعالى: قال الشريعة صدر منذ كان الفقيه على
لَِيَتَفقَُّهوا طاِئَفٌة ِمْنُهْم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمْن َنَفَر ال (َفَلْو
إَِلْيِهْم َرَجُعوا ِإذا َقْوَمُهـــْم َولُِيْنِذُروا ِفي الدِّيـــِن
الطائفة  علـــى َيْحـــَذُروَن)(١٣)، فأوجب َلَعلَُّهـــْم
على كما أوجب اإلنذار، فـــي الدين المتفّقهة
قولهم في بيان الناس قبول غيرهم من عامة

اآلية مـــن يســـتفاد وهو األحـــكام الشـــرعية،
اإلنذار بعد النـــاس حذر إن حيث الشـــريفة،
الحذر يترّتب وال اآلية، بداللة وراجح مطلوب

به. أنذروا وجوب قبول ما عند إّال
على طوائف تلو األخرى تنهال كانت ولهذا
 Kالمعصومين األئّمـــة على الرســـولN ثّم
والســـنن الفرائض ومعرفة للتفّقـــه من بعـــده

واإليمان. العقيدة وأركان واآلداب
ذلك وتبّين وتنشـــر الطوائـــف ثّم تذهـــب
طبيعة يقتضيـــه ممـــا لعامـــة النـــاس، وهذا
الممكن من البشـــري، حيث إنه ليس النظام
والناس بأجمعهم المكلفين كل أن ينهال عادًة
المعصومين G بالسؤال  الرسولN وعلى على
والســـلوك الممشـــى فهذا الدين، عن معالم
المقدس الشرع وأقرَّه عليه دأبوا العقالء عند

األحكام. نشر في
أبي األنصاري عن المؤمـــن عبد روى وقد
(َفَلـــْو اهللا: (الصـــادق)Q: <قـــول اهللا عبـــد
لَِيَتَفقَُّهوا طاِئَفـــٌة ِمْنُهـــْم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمـــْن ال َنَفـــَر
إَِلْيِهْم َرَجُعوا ِإذا َقْوَمُهـــْم َولُِيْنِذُروا ِفي الدِّيـــِن
إلى ينفروا أن فأمرهـــم َيْحـــَذُروَن)(١٤) َلَعلَُّهـــْم
قومهم  إلى يرجعوا ثّم اهللاN فيتعلموا رسول

الحديث. فيعّلموهم...>(١٥)
(الرجـــال)(١٦)  كتابه فـــي وروى النجاشـــي
تغلب وهو  بـــن ألبان عـــن الباقـــرQ أنه قـــال
(اجلس في مسجد تالمذته: الفقهاء من أحد
في أن يرى أحّب فإّني الناس، المدينة وافت

مثلك). شيعتي
 Qالرضا المهتدي بن العزيز عبد وســـأل
كل عن أســـألك إليك أصل أكاد ال قلت: قال:
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بن أفيونس دينـــي، معالم إليه من ما أحتـــاج
إليه من مـــا أحتاج منه آخذ ثقة عبـــد الرحمن

معالم ديني؟ فقال: (نعم)(١٧).
المســـيب الهمداني بن علـــي وكذلك ســـأل
أصل ولست بعيدة شّقتي :Qللرضا قلت قال:
ديني؟ معالـــم فممـــن آخذ وقت كل إليك فـــي
المأمون على القمي آدم بـــن زكريا (من قـــال:

والدنيا)(١٨). الدين
قـــال: قلت يعفور أبي بـــن وســـأل عبد اهللا
كل ليس (الصـــادق)Q: إنـــه اهللا عبـــد ألبـــي
الرجل ويجيء القـــدوم يمكن وال ألقاك ســـاعة
ما كل عنـــدي وليس فيســـألني مـــن أصحابنـــا
من محّمد يمنعـــك (ما فقـــال: يســـألني عنه،
عنده وكان من أبي سمع الثقفي فإّنه مسلم بن

وجيهًا)(١٩).
قلت ألبي قـــال: العقرقوفي وســـأل شـــعيب
عن الشيء نسأل أن ربما احتجنا :Qاهللا عبد
أبا باألســـدي يعني (عليك فمن نســـأل؟ قـــال:

بصير;)(٢٠).
إلى الناس إرجاع على المشـــتملة واألخبار
حـــثَّ األئّمة هنا تالمذتهـــمK كثيـــرة، ومن
وحفظ  الدين في التفّقه المعصومـــونK على

ذلك. وبينوا فضل عنهم الروايات المأثورة
قال :Qقال: قال علي الصـــدوق روى فقد
ثالثًا، خلفائي) ارحم (اللهم :Nاهللا رســـول
خلفاؤك؟ قال: (الذين ومن اهللا رسول يا قيل:

وُسّنتي)(٢١). حديثي يروون بعدي يأتون
قال: دّراج بـــن جميـــل عـــن وروى الكشـــي
المخبتين  (بّشر اهللاQ يقول: عبد أبا ســـمعت
بصير وأبو العجلي، معاوية بالجّنة: بريد بـــن
ومحّمـــد بـــن المـــرادي، ليـــث بـــن البختـــري
على اهللا وزرارة، أربعة نجباء أمناء مســـلم،
النبوة انقطعت آثار ولوال هؤالء حالله وحرامه

واندرست)(٢٢).
أبـــا عبـــد اهللا أن بصيـــر وروى عـــن أبـــي
(لـــوال  حديـــث: (الصـــادق)Q قـــال لـــه فـــي
 Qأبـــي أحاديـــث أن لظنـــنَّ زرارة ونظـــراؤه

ستذهب)(٢٣).
عـــن الصـــادقQ قال:  أخرى وفـــي روايـــة
أربعة: ُبريد أحياًء وأمواتـــًا إليَّ النـــاس (أحبُّ
بـــن ومحّمـــد وزرارة، بـــن معاويـــة العجلـــي،
النـــاس إليَّ أحـــبُّ وهم مســـلم، واألحـــوال،
من كانوا وأمواتًا)(٢٤)، وهـــؤالء األربعة أحياًء

.Qالباقر وأصحاب أصحابه أفقه
 Qالصادق عـــن خالد بـــن وروى ســـليمان
ذكرنا وأحاديث أحيى أحدًا أجد قال: (ما أنـــه
المرادي،  ليث بصير وأبو زرارة، إّال Qأبـــي
العجلي، بن معاوية مسلم، وُبريد بن ومحّمد
هذا، هؤالء يســـتنبط أحد كان ما هؤالء ولوال
حـــالل  أبـــيQ علـــى وأمنـــاء حّفـــاظ الديـــن
الدنيا فـــي إلينا الســـابقون وهم اهللا وحرامـــه

اآلخرة)(٢٥). والسابقون في

يتفّقه  لم من أعرابًا، فإنه اهللا وال تكونوا دين في بالتفّقه عليكم
عمًال له يزّك ولم القيامة، إليه يوم اهللا لم ينظر اهللا دين في
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 Qعـــن الصـــادق بـــن دّراج وروى جميـــل
(كان أبيQ ائتمنهم  وقـــال: أقوامًا أنه ذكـــر
عيبـــة(٢٦)  وكانـــوا اهللا وحرامـــه علـــى حـــالل
مســـتودع عندي هـــم اليـــوم علمـــه، وكذلـــك
بأهل اهللا أراد إذا حقًا، أبي ســـري وأصحاب
هم الســـوء، بهم عنهم صـــرف األرض ســـوًء
أحيوا الذين هم وأمواتـــًا أحياًء نجوم شـــيعتي
بدعة، كل اهللا يكشـــف أبـــيQ، بهـــم ذكـــر
وتأويل المبطلين انتحال الدين هذا عن ينفون
فقال: هـــم؟ من فقلت: ثّم بكـــى، الغاليـــن)
أحياًء رحمته اهللا وعليهم صلوات عليهم <من
وزرارة، بصير، وأبو العجلي، ُبريد وأمواتًا:

مسلم>(٢٧). بن ومحّمد
منازل  <اعرفـــوا الصادقQ قـــال: وعـــن

عّنا>(٢٨). رواياتهم قدر على مّنا الرجال
<طلب :Nاهللا رســـول وعنهQ قال: قال
اهللا يحبُّ أال إن مسلم، كل على فريضة العلم

العلم>(٢٩). بغاة
اهللا  دين في بالتفّقه (عليكم قال: Qوعنه
في  يتفّقه لـــم من أعرابًا(٣٠)، فإنه تكونـــوا وال
ولم القيامة، يوم إليه اهللا لم ينظر اهللا ديـــن

عمًال)(٣١). له يزّك
ضربت أصحابـــي وقـــالQ: (لـــوددت أن

يتفّقهوا)(٣٢). بالسياط حّتى رؤوسهم
األنبياء، وذاك ورثة العلماء (إن :Qوقال
وإنما دينارًا، وال درهمًا لم يوّرثوا األنبياء أن

بشيء أخذ أحاديثهم، فمن أحاديث من أورثوا
علمكم فانظروا وافـــرًا، حّظًا أخذ فقد منها
البيت في أهل فينا فإن تأخذونـــه، هذا عّمن
الغالين، تحريف عنـــه ينفون عدوًال كل قـــرٍن

الجاهلين)(٣٣). وتأويل المبطلين، وانتحال
بعبـــد الصـــادقQ: (إذا أراد اهللا وقـــال

الدين)(٣٤). في فّقهه خيرًا
هدى  باب علم (مـــن الباقرQ قال: وعن
أولئك وال ينقـــص به عمـــل أجر من فلـــه مثـــل
كان ضالل باب شيئًا، ومن علم أجورهم من
أولئك ينقص من عمـــل به وال مثل أوزار عليـــه

شيئًا)(٣٥). أوزارهم من
فإّنكم بكتبكم (احتفظوا :Qالصادق وقال
بن للمفضل وقال إليها)(٣٦)، تحتاجون سوف
فإن مّت في إخوانك وبث علمك عمـــر: (ُاكتب
الناس زمان بنيك فإنه يأتي على فأورث كتبك

بكتبهم)(٣٧). إّال ال يأنسون هرج
ال جّدًا كثيرة المجال هـــذا في واألحاديث

ذكرها. المقام يسع
أن هـــو الشـــديد الحّث هـــذا والســـرُّ فـــي
بدع عنه يدفعـــون حصون اإلســـالم الفقهـــاء

المفترين. وكذب ودعاته الباطل
بكت المؤمن مات (إذا :Qالكاظـــم وقال
يعبد كان التـــي األرض وبقاع عليـــه المالئكـــة
يصعد كان الســـماء التـــي وأبواب اهللا عليهـــا
يسّدها ال َثلمة اإلسالم في وَثُلَم فيها بأعماله

يدفعون حصون اإلسالم الشديد هو أن الفقهاء هذا الحّث في السرُّ
المفترين وكذب ودعاته الباطل بدع عنه
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اإلسالم حصون الفقهاء المؤمنين ألن شيء،
المدينة لها)(٣٨). كحصن سور

من مـــن أحد يموت الصادقQ: (ما وقال
فقيه)(٣٩). موت من إلى إبليس المؤمنين أحبُّ

ال  U اهللا إن يقول: كان أبـــي وقالQ: (إن
العالم يموت ولكن يهبطه، بعدما العلم يقبض
الجفاة(٤٠) فيضّلون  فتليهم يعلم، بما فيذهـــب
أصل)(٤١). له ليس شيء في خير وال ويضّلون،

الهوامش
٤١٢؛ ٦٧، و٧: :١ ١ للشـــيخ الكليني الكافي كتاب في (١) كما
التهذيب وكتاب ٥؛ :٣ الصدوق للشيخ الفقيه يحضره ال من وكتاب

.١٩٤ للطبرسي: االحتجاج وكتاب ٣٠١؛ :٦ الطوسي للشيخ
.٣٠٣ :٦ للطوسي التهذيب (٢)
.٤ ح /٤٥ باب /٤٨٤ ص (٣)

.٢٤٧ ح /٢٩٠ ص (٤)
.٢٦٣ ص :٢ ج (٥)

.٥ ح /١٠ :١ رجال الكشي (٦)
.٧ ح /٤ :١ رجال الكشي (٧)

.٦٣ ص :٢ ج (٨)
.١٨ سبأ: (٩)

السابقة. اآلية (١٠)
.١٩٤ ح /٤٧ باب :١ ج (١١)

الفقهاء، وأجّالئهم الرواة وجهاء من كّله الرواية وسند (١٢)
والفقاهة، فـــي الوثاقة المرادي ليث بصير أبي منزلة وال تخفـــى
<أربعة :Qالصـــادق عنهم قال الذين األربعـــة الفقهاء وهـــو أحد
انقطعت آثار هؤالء ولـــوال وحرامه، حالله على اهللا أمناء نجبـــاء

واندرست>. النبوة
.١٢٢ التوبة: (١٣)
.١٢٢ التوبة: (١٤)

<اختالف :Qقوله معنـــى ١٥٧/ باب األخبار: (١٥) معانـــي

.١٠ ح /١١ باب /١٤٧ :٢٧ وسائل الشيعة ١؛ ح رحمة>/ أّمتي
.٧ رقم /١٠ ص (١٦)

و٣٣. ٢٧ ح /١١ باب /١٤٧ :٢٧ وسائل الشيعة (١٧)
.٢٧ ح /١٤٦ :٢٧ وسائل الشيعة (١٨)
.٢٣ ح /١٤٤ :٢٧ وسائل الشيعة (١٩)
.١٥ ح /١٤٢ :٢٧ وسائل الشيعة (٢٠)

.٥٩١٩ ح /٤٢٠ :٤ ال يحضره الفقيه من (٢١)
.٢٨٦ الرقم /١٧٠ الكشي: رجال (٢٢)
.٢١٧ الرقم /١٣٦ الكشي: رجال (٢٣)
.٢١٥ الرقم /١٣٥ الكشي: رجال (٢٤)
.٢١٨ الرقم /١٣٦ الكشي: رجال (٢٥)

علمه. وخزانة صندوق أي (٢٦)
.٢٥ ح /١١ باب /١٤٥ :٢٧ وسائل الشيعة (٢٧)

.٧ ح /٨ باب /٧٩ :٢٧ وسائل الشيعة (٢٨)
.١٥ ح /٤ باب /٢٥ :٢٧ وسائل الشيعة (٢٩)

الدين. بأحكام الجاهلين البادية أهل أي (٣٠)
.٧ ح طلبه/ ووجوب العلم فرض باب /٣١ :١ الكافي (٣١)

. ٨ ح طلبه/ ووجوب العلم فرض باب /٣١ :١ الكافي (٣٢)
.٢ ح صفة العلم وفضله/ باب /٣٢ :١ الكافي (٣٣)

.٣ ح العلماء/ وفضل العلم صفة باب /٣٢ :١ الكافي (٣٤)
.٤ ح والمتعلم/ العالم ثواب باب /٣٥ :١ الكافي (٣٥)

.١٠ ح رواية الكتب والحديث/ باب /٥٢ :١ الكافي (٣٦)
.١١ ح رواية الكتب والحديث/ باب /٥٢ :١ الكافي (٣٧)

.٣ ح العلماء/ فقد باب /٣٨ :١ الكافي (٣٨)
.١ ح العلماء/ فقد باب /٣٨ :١ الكافي (٣٩)

ليست التي القاســـية والقلوب الغليظة أهل النفوس (٤٠) أي
والكمال. العلم الكتساب قابلة

.٥ ح العلماء/ فقد باب /٣٨ :١ الكافي (٤١)
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فيكم مخّلف <إّني :Nالرســـول عن ورد
إن ما بيتـــي, أهـــل وعترتـــي اهللا الثقليـــن كتـــاب
أنبأني أبدًا, وقد بعـــدي لم تضلوا بهما تمســـكتم
عليَّ يردا حّتى يفترقـــا لن اللطيف أنهما الخبيـــر

الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما>(١).
خالل  من Qالمنتظـــر اإلمـــام عن الحديـــث

نقاط: ثالث في يصّب الثقلين حديث
وغيبته. حضوره إثبات األولى: النقطة

إثبات دوافع الغيبة. في الثانية: والنقطة
بين  التفاعـــل الثالثـــة: فـــي بيـــان والنقطـــة

غيبته.  اإلمامQ حال وبين المسلمين
وغيبته: حضوره إثبات النقطة األولى:

به عند  اإلمامQ أمر مسّلم ظهور مســـألة إن
إمامًا هناك أن ينكر أحد المســـلمين, فال جميع

قسطًا وعدًال, يمأل األرض آخر الزمان في يظهر
آخر في بأن ُيسّلمون وُسّنة شيعة المسلمين فجميع
وعدًال, يمأل األرض قســـطًا إمام يظهر الزمـــان
النبوي, والحديث الكريـــم بداللة القرآن وذلـــك
َأْرَسَل َرُسوَلُه الَّذي (ُهَو فيقول: الكريم القرآن أما
َوَلْو ُكلِِّه الدِّيـــِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحـــقِّ ِباْلُهـــدى َوديِن
الدين يظهـــر أن بـــدَّ اْلُمْشـــِرُكوَن)(٢), أي ال َكـــِرَه
األيام, من يوم األديان في جميع على اإلسالمي
األديان جميع علـــى ولواؤه اإلســـالم راية فتظهـــر
إلى وهذا العالم, بقاع شّتى في المذاهب وجميع
وفي يوم يحصل, أن ال بدَّ ولكن يحصل, لم اآلن
النداء ويمتد الدعوة اإلسالمّية ستمتد األيام من
راية وتظهر جميع أرجاء األرض, إلى اإلسالمي
َأْن (َوُنريُد الرايـــات: على جميع خّفاقة اإلســـالم

Qالمهدي االمام غيبة
الثقلين حديث ضوء في

الخباز منير السيد سماحة
العلمية الحوزة في أستاذ

و

فال أحد  عند جميع المسلمين, به مسّلم أمر Qاإلمام ظهور مسألة إن
آخر الزمان في إمامًا يظهر أن هناك ينكر



٢١

َوَنْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِفـــي اْســـُتْضِعُفوا الَّذيَن َعَلى َنُمنَّ
األرض يرثون فمعنى اْلواِرثيَن)(٣), َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة

األرض. يحكم من آخر هم أي
أرجاء تعـــمُّ إســـالمّية دولـــة مـــن إذن, ال بـــدَّ
القرآن صريـــح الزمـــان, وهذا األرض فـــي آخـــر

به. مسّلم أمر وهذا الكريم,
ورد عن فقد الشـــريف, أما الحديـــث النبوي
في (المستدرك  _ كما قال األعظمN أنه الرسول
حّتى  الســـاعة تقوم <ال الصحيحيـــن)(٤) _: علـــى
يخرج رجل ثّم وجورًا وعدوانًا, ظلمًا األرض تمأل
بعدما ُملئت وعـــدًال قســـطًا بيتي فيملؤها من أهل
<لو لم يبَق العمال)(٥): (كنز وعدوانًا>. وفي ظلمـــًا
أهل من رجًال اهللا تعالى لبعث يوم, إّال الدهر من

جورًا>. ُملِئت كما عدًال يملؤها بيتي
:Qوالدته يؤّيدان النبوية واألحاديث التاريخ

فيها,  إن مســـألة ظهور اإلمـــامQ ال نقـــاش
وأنه ُولِـــد, اإلمـــام أن تعتقـــد والشـــيعة اإلماميـــة
غيرهم أما بالخـــروج. له اهللا أن يأذن غائب إلـــى
يولد, لم بعـــُد اإلمام إن من المســـلمين فيقـــول:
فاالختالف الزمان ويخرج, في آخر يولد واإلمام
بعد أنه أم غاب؟ ثّم ُوِلد أنه هل النقطـــة: في هذه

يولد؟ لم
وهو ُوِلد, نعم, نقول: الشـــيعة اإلمامية نحن

حاليًا. غائب
تقرأ  فعندما يساعدنا, التاريخي أّوًال: الدليل
(مطالب أو خّلكان, البـــن األعيان) (وفّيات كتاب
أو (تذكرة طلحة الشـــافعي, بن لمحّمد الســـؤول)
كّلهم تجدهـــم الجـــوزي, البـــن خـــواص األّمـــة)
العسكريQ أنجب  اإلمام الحسن أن ينّصون على

األنظار. عن غاب ثّم ُولد محّمد, اسمه ولدًا
التاريخية الُســـّنة أهـــل كتـــب وغيـــر ذلـــك من
بـــن اإلمام محّمد اســـمه شـــخصًا أن الدالـــة على

ولد. العسكري الحسن
تؤّيد  فاألحاديث النبويـــة, ثانيـــًا: األحاديـــث
:Nاألعظم الرســـول عن ورد فقد اإلمام, وجود
اثنا عليكم يكون حّتـــى قائمًا الدين <ال يـــزال هذا

قريش>(٦). من كّلهم خليفة, عشر
متصلون األئّمة يؤّكد علـــى أن وهـــذا الحديـــث
األّمة علـــى فترة تمـــرَّ لن أي إلـــى يـــوم القيامـــة,
يتسلسلون عشر اإلثني وأن إمام, بدون اإلسالمّية
األّمة على زمان أو فترة تأتي فال القيامة, يوم إلى
ما وهذا منهم, من وجود إمام خالية اإلســـالمّية
على  آخر, الرســـول األعظمN في حديـــث أّكده
مات <من المذاهـــب األخرى: مصادر مـــا ورد في

جاهلية>(٧). ميتة مات إمام عليه وليس
على زمان يمـــرُّ وكل إمـــام, إذن لـــكل زمـــان

الزمان, أرجاء األرض في آخر تعمُّ إسالمّية دولة بدَّ من ال إذن,
مسّلم به. أمر وهذا الكريم, القرآن وهذا صريح

تعتقد  فيها, والشيعة اإلمامية نقاش ال Qاإلمام ظهور مسألة إن
بالخروج له اهللا يأذن إلى أن وأنه غائب ُوِلد, اإلمام أن
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أّي سألنا ولو إمام, فيها يوجد اإلســـالمّية األّمة
فال الزمان؟ أي إمام هـــذا إمامك, من مســـلم:
الزمان, هـــذا إمام أنه ويّدعـــي يجرأ ويتجاســـر
لك: يقول من البشـــر شرقًا وغربًا من يوجد بل ال
هذه ُتســـند أن يمكن الزمـــان, وال هذا أنـــا إمام

.Qاإلمام المهدي إلى إّال الدعوى
ذكرنـــاه: <إّني الذي الثقليـــن وأيضـــًا حديث
بيتي, أهل اهللا وعترتي كتاب الثقلين مخلف فيكم
وقد أبدًا, بعـــدي تضّلوا لم بهما مـــا إن تمســـكتم
يردا حّتى يفترقا اللطيف أنهما لن الخبير أنبأني

فيهما>. تخلفوني فانظروا كيف الحوض, عليَّ
باٍق إمام بدَّ من ال أنه الحديث هذا إذن مدلول
_ التاريخي والدليـــل وظهوره, خروجه إلى يـــوم
الغائب اإلمام هذا يساعدنا على أن _ ذكرناه كما
أما ,Qالمهدي الحســـن بن محّمد هو الموجود
من المئات هـــذه اإلمـــام غيبـــة مســـألة اســـتبعاد
واضحـــة الدفـــع, فجميع مســـألة الســـنين فهـــي
زال ما بـــن مريـــم عيســـى أن المســـلمين يقـــّرون
َلُهْم)(٨), ُشـــبَِّه َولِكْن َصَلُبوُه َوما َقَتُلوُه (َوما حّيـــًا:
الروايات إَِلْيِه)(٩), اهللاَُّ َرَفَعُه (َبْل أخرى: آية وفي
لإلمام  يأتي Qمريم عيسى بن أن الشيعية تؤّكد
بيت المقدس(١٠), في المنتظرQ ويصلـــي خلفه
بصحة  مريـــمQ متمّتعـــًا فـــإذا كان عيســـى بـــن
المانع فما الســـنين, من المئات هذه كل وعافيـــة
من  المئـــات المنتظـــرQ هـــذه اإلمـــام أن يبقـــى
لذلـــك اليوم اســـتعدادًا الســـنين وبصحـــة وعافية

خروجه؟! يوم العظيم
وضرورتهـــا التجربـــة الثانيـــة:  النقطـــة 

:Qلإلمام
تحتاج شـــّك بـــال ألّن البشـــرية وهـــي مهّمـــة
يقيم الواقعية, األحـــكام يبّلغ معصوم إلى إمـــام
اإلســـالمّية ينشـــد األّمة القســـط, العدل, يقيم
فما وجوده, إلى ماّسة بحاجة فهي خيرها, إلى
ظهوره؟ وعدم ســـبب غيبتـــه هو وما هـــو الدافع,
الُســـّنة اإلخوان الكثير مـــن هذا ســـؤال يطرحـــه

وغيرهم.
وجهين: هنا ونذكر

من أن  علماؤنـــا, األّول: مـــا طرحـــه الوجـــه
فيها تتهّيأ مريـــرة تجربة مـــن لها ال بدَّ البشـــرية

.Qلدولة اإلمام
كيف؟ 

الظروف  من عليQ أكبر اإلمام حكومة مثًال:
آنذاك, البشرية والتجربة العقلية عاشـــتها التي
اإلمام شـــخصية وعي مســـتوى في تكن التـــي لـــم
,Qعلي اإلمام حكم إدراك عليQ, ومســـتوى
وكلها  ســـنوات, خمس حكمQ فقـــط وبالتالـــي
المسلمين, واختالفات واضطرابات بين حروب
مســـتوى في كانت ما البشـــرية التجربة نتيجة أن

.Qاإلمام حكم
علـــى  خليفـــة نصبـــه   Nالرســـول أن مـــع 
خمسًا عنه لما ُابعدت الخالفة المســـلمين, لكن
أي مهّيأة, صارت الظروف غير وعشـــرين ســـنة

كون المجتمع إلى تحتاج العامة اإلسالمّية الدولة إقامة إن
وتلّقيه واعتناقه لقبول اإلسالم نفسيًا وذهنيًا متهّيئًا البشري
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.Qالمؤمنين اإلمام أمير حكم في مستوى ليست
أو الدولة الدولـــة العادلة أراد لو المنتظر واإلمـــام
األرضية فهل األرض, أرجاء على العامة الشاملة
جميع على العامة اإلســـالمية الدولة إلقامة مهّيأة
َأْرَســـَل َرُســـوَلُه ِباْلُهدى الَّذي (ُهـــَو بقـــاع األرض،
َكِرَه َوَلـــْو ــِه ُكلـِّ الدِّيِن َعَلـــى لُِيْظِهـــَرُه َوديـــِن اْلَحـــقِّ

اْلُمْشِرُكوَن)(١١)؟
إلى تحتاج العامة اإلســـالمّية الدولة إقامة إن
لقبول وذهنيًا نفسيًا متهّيئًا البشري المجتمع كون
وجود من بـــدَّ ال كما وتلّقيه, واعتناقـــه اإلســـالم
اإلمام لدولة وثقافيًا نفســـيًا مهّيأة أرضية بشـــرية
ُمّرة تعيـــش في تجربـــة المنتظـــرQ, والبشـــرية
وســـائر الحضارات ســـائر األنظمـــة حيـــث تجّرب
كثرة المشـــاكل من تيـــأس أن إلى وســـائر القـــوى
تمرُّ التي والويالت والفتن والحروب االقتصادية,
إلحاح انتظار, وبكل بكل نفسيًا أن تتهّيأ إلى بها,
لمشاكلها الوحيد والعالج الوحيد الخالص أن إلى

اإلسالم. هو
وأجهزة وحضـــارات أنظمة جّربت والبشـــرية
وشـــيوعية, رأســـمالية, ومتباينـــة, مختلفـــة 
الجميع, فشل وأنظمة أخرى, ورأت واشتراكية,
وطبعـــًا تزداد كفاءتهـــا, وعـــدم وأدركت فشـــلها
وتزداد نســـب يوم, بعد يومًا البشـــرية المشـــاكل
والقالقـــل والفتـــن والحـــروب المجاعـــة والفقـــر
ال أنه البشـــرية تـــدرك أن إلـــى واالضطرابـــات,
وال كافل حـــلَّ وال عالج وال اإلســـالم, إّال مخّلص
البشرية تطّلعت وإذا إّال اإلسالم, لسائر المشاكل
كان وكعـــالج كحـــّل نظامـــه إلـــى اإلســـالم وإلـــى
فيخرج ,Qلخـــروج اإلمام مهّيأ ومناســـبًا ظرفًا
هو اإلسالم الذي ألنها راية رايته؛ تحت والبشرية

االقتصادية لسائر المشاكل البشرية الوحيد الحّل
واألمنية.

الكبير  اإلســـالمي المفكر الثاني: رأي الوجه
١ في  باقر الصدر محّمد الســـيد الشـــهيد الســـعيد

الغيبة:
أن  ١ يذكـــر الصـــدر باقـــر إن الســـيد محّمـــد
عن فضًال نفســـه حّتى لإلمام نافعة اإلمـــام غيبة
كفاءة إلى يحتـــاج دور كل إن فيقـــول: البشـــرية,
ُبعث عمـــران بن فمثًال موســـى مناســـبة للـــدور,
الكريم يقول: والقرآن سنة, أربعين بلغ رسوًال لّما
َوِعْلمًا[(١٢), ُحْكمًا آَتْيناُه َواْسَتوى َأُشدَُّه ]َوَلمَّا َبَلَغ
ورجولته ناضجة وخبرته ناضجًا عقله صار لّما أي
يحتاج كان الدور فذلك وعلمًا, حكمًا آتيناه كاملة
يمكن لموســـى كان الكفاءة, أي ما هذا النوع من
هذا إّال بعد كرســـول بـــدوره يقوم أن بـــن عمـــران

وبعد هذه التجربة. السن
وعمره ُبعث وكذلـــك النبي األعظمN, فقـــد
ورد وقد أنه نبي منذ والدتـــه, مـــع أربعون ســـنة,
نبيًا  الـــرازي): <كنـــت عنـــهN كمـــا في (تفســـير
تبارك اهللا أي أّن والطيـــن>(١٣), المـــاء وآدم بيـــن
وأعطاه آدم, يخلق أن قبل نورًا النبي خلق وتعالى
والعّفة بالنبوة واجتباه آدم, يخلـــق أن قبل النبوة
وعلي نورًا <كنت أنا :Nعنه ورد وقد والطهـــارة,
آدم بأربعة يخلـــق قبـــل أن عزوجل اهللا بيـــن يـــدي
في ذلك النور سلك آدم اهللا خلق فلما عام، آالف
إلى صلب من ينقله عزوجل اهللا صلبه, فلم يـــزل
المطلب...>(١٤), عبـــد صلب في أقـــرَّه صلب حّتى
والتجربة سنة, أربعين بعد إّال بالدعوة ُامر ما لكن
تذعن ممّيز كقائد فتهيئته هذا, تؤّكد اإلسالمّية
بنضجه وتؤمن وتعلن رايته خلف وتلتف القلوب لـــه
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من النحو بهذا يمـــرَّ أن إلى وتؤمـــن بفكره يحتاج
التجربة.

ليس المنتظر اإلمام به يقوم الـــذي الدور وإن
رســـول وال نبي من أحد به يقم فلـــم دورًا عاديـــًا,
جميع على دولة إقامة إن يومنا هذا, إلى منذ آدم
ما قام عمالق دور سنة أربعين ولمّدة األرض بقاع
الرســـل, من وال األنبياء, ال من قبلـــه, به أحد
إلى الدور هذا في ُيحتاج إذن األوصياء, مـــن وال

نفسه. تتناسب مع الدور كفاءة
ضخامة الدور تقتضي ضخامة الكفاءة, فإن
االســـتعداد, ضخامة تقتضـــي وضخامـــة الـــدور
عظمة إلى يحتـــاج فهو عظيمًا الـــدور فكّلمـــا كان
ما بدور يقـــوم المنتظر واإلمـــام أكبـــر, وكفـــاءة
على عامة إســـالمّية دولة إقامة به أحد, وهو قام
جميع بقاع األرض, وهـــذا أمر يحتاج إلى إعداد
أن الـــدور يحتاج أي تمامـــًا, يتناســـب مع الـــدور
وجميع الحضـــارات إلى شـــخص عاصـــر جميـــع
على وتعرَّف والدول, األنظمة وجميع المجتمعات

األمور. أنواع جميع وعلى والميول األهواء جميع
يتعّرف على فإنه األنظمـــة جميع عاصر فإذا
وإذا نظام, كل فـــي القّوة ونقاط نقاط الضعـــف
البقاء عوامل على تعرَّف الحضارات جميع عاصر
معاصـــرة وجميع حضـــارة لـــكل وعوامـــل الفنـــاء
هذا فيكتســـب البشـــرية, على تمرُّ التي األزمنـــة
وما تحتاج إليه الخبرة في كامًال نضجًا الشخص
بقاع األرض, جميع على العامة اإلسالمّية الدولة
الكافي اإلعداد إلى فوصل الجميع, أنه عاصر أي

عامة. إسالمّية لدولة عام كقائد للقيام بدوره
بين العلم والخبرة: الفرق

فالعلم الخبرة, وبين العلم بيـــن فرق فهناك

واألمر أمـــر تطبيقـــي, والخبـــرة أمـــر نظـــري,
آخر, شـــخص اإلمام كأّي يحتاج لـــه التطبيقـــي
في متخّصصًا وتخّرج الجامعة في درس فالطبيب
نظرية معلومات عنده الطبيب وهذا القلب مثًال,
القلب مرضى يعالج عيـــادة ثّم يبدأ بفتح بحتـــة,
للوجود تظهر النظريـــة المعلومات مثـــًال, وتلـــك
فيحصل عالجـــه, وأثناء عيادتـــه أثناء فيثّبتهـــا
فتحّول نظري علـــم عنده كان أي علـــى الخبـــرة,
وبين الخبرة هناك فرق بيـــن لذلك إلى خبـــرة,

النظري. العلم
(َوَكذِلَك :Nالنبـــي األعظم في ما نزل مثًال
َما َتْدري ُكْنـــَت ما َأْمِرنا ِمـــْن ُروحًا إَِلْيـــَك َأْوَحْينـــا
بين فرق وجود على يدلُّ َوَال اْإليماُن)(١٥), اْلِكتاُب
والتفصيلية, التطبيقية والدراية النظرية الدراية
بتمام  البعثـــة كان يدري األعظـــمN قبل فالنبي
البعثة وبعـــد نظريـــة علمية, درايـــة األمـــور لكن
حروبًا فقـــاد تطبيقيًا, مجـــاًال صـــار مـــا درى به
وعاصـــر اإلســـالمّية, الدولـــة وغـــزوات, وقـــاد
وجادلهم ومســـيحيين, ويهـــودًا فيهـــا منافقيـــن
 Nالنبي بها التي مرَّ وناقشـــهم, وهذه التجربة

وعشرين سنة. لثالث امتدت
الدرايتين النظرية فـــي الميزان رأي صاحـــب

والتفصيلية:
(تفســـير صاحـــب الطباطبائـــي والســـيد 
ســـنة  والعشـــرون الثالث هذه الميزان)(١٦) يقول:
نظرية, درايـــة قبلها وما تفصيليـــة, هـــي دراية

الدراية التفصيلية. هو ينفيه القرآن فالذي
والدته منذ المعصـــوم أن اإلمام ونحن نؤمـــن
الدولة إليه تحتاج ما األمور, ســـائر ويدري يعرف
تحتاج إليه المجتمعات, وما العامة, اإلسالمّية
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المختلفة, واألجهزة الحضـــارات إليه تحتاج وما
وقد ترك نظريًا, علمـــًا ولكن بذلك, وكان يعلـــم
أو ألفًا ســـنة ألفًا وثالثمائة ليعيش بالفعل اإلمـــام
بنفسه الحضارات ليعاصر أكثر أو سنة وأربعمائة
بها يمرُّ فالتجربة التي األنظمة بنفسه, ويكتشـــف
إلى خبرة النظري العلـــم فيها يتحّول غيبته أثنـــاء
على تســـاعده التطبيقية الخبرة وهذه تطبيقيـــة,

األرض. وجه على العام النظام اإلسالمي إقامة
ورد عن فقد هذا, تؤّيد روايات إلى وقد يستند
والنهار, الليل في لنزاد <إّنا :Qاإلمـــام الصادق
ُجِعلت بصير: أبو قال عندنا>, ما لنفد ُنزد لم ولو
يعاين، من يأتيكم به؟ قال: <إن مّنا من فـــداك,
ومّنا من وكيت، كيت قلبـــه في لمن ينقر وإن مّنـــا
الطســـت>، في السلســـلة كوقع وقعًا يســـمع بأذنه
هللا <خلق قال: بذلك؟ يأتيكم الذي من له: فقلـــت

وميكائيل>(١٧). جبرئيل من أعظم
فتزداد تكامليـــة, بمراحـــل يمـــرُّ إذن اإلمـــام
ضرورية أن الغيبة يقرر ; ومعارفه, والسيد علومه
المناســـب الكافي اإلعداد حّتى يتّم لإلمام, حّتى
العدل وهـــو دور إقامـــة للـــدور الـــذي يقـــوم بـــه,
وما األرض, وجـــه جميـــع على اإلســـالمي العـــام
اإلسالمّية المذاهب تصور على مبنيًا كان إن ُافيد
الجملة، وإن كان  اإلمامQ فهو تام في لشخصية
العلماء من كثيرًا فـــإن اإلمامية مســـلك على مبنيًا
هذه إلى يحتاج ال المعصوم اإلمام بأن معه يختلف
قادر ألنه التجربة؛ إلى هـــذه يحتاج وال الفكـــرة,
وقت بال أّي وفـــي أمر أّي في النظام على تطبيـــق
في وهناك آراء التجربة, بهذه يمرَّ أن إلى حاجـــة

النسق. نفس

الهوامش
بتفاوت الخاصة عـــن العامة فضًال جمهـــور (١) رواه
المثال ال ســـبيل على راجع واحد, والمعنى األلفاظ, في
 - ٤٤ ح /٢٢ باب /٢٣٤ - ٢٤١ الديـــن: كمال الحصـــر:

.٤٥ :٥ النسائي سنن ٣٢٨؛ :٥ الترمذي سنن ٦٥؛
.٩ الصف: ٣٣؛ التوبة: (٢)

.٥ القصص: (٣)
.٥٥٧ :٤ ج (٤)

.٣٨٦٧٥ ح /٢٦٧ :١٤ ج (٥)
٨٧ - ١٠٨؛ صحيـــح :٥ أحمـــد مســـند (٦) راجـــع:
:٢ سنن أبي داود ٣؛ :٦ مســـلم ١٢٧؛ صحيح :٨ البخاري
اللفظ في بتفاوت (رووه ٣٤٠؛... :٣ الترمذي سنن ٣٠٩؛

بالمعنى). يخلَّ أن دون
الُســـّنة ٢٢٥؛ كتاب :٥ الزوائـــد مجمـــع (٧) راجـــع:
معجم ٣٦٦؛ :١٣ يعلى أبي مسند ٤٨٩؛ عاصم: أبي البن

.٧٠ :٦ األوسط الطبراني
.١٥٧ النساء: (٨)
.١٥٨ النساء: (٩)

كمال راجـــع: والخاصة, (١٠) بـــل روايـــات العامـــة
/٤١٦ ح /٤٤٣ دالئل اإلمامة ١؛ ح /٢٣ باب /٢٥١ الدين:
:٤ الحاكم مستدرك ١٥٤؛ ح /١٩١ الطوســـي: ٢٠؛ غيبة
:١ المودة ينابيع ٣٨٦٧٣؛ ح /٢٦٦ :١٤ العمال كنز ٤٧٨؛

.١٤ ح /١٥ باب /٢٤١
.٩ الصف: ٣٣؛ التوبة: (١١)

.١٤ القصص: (١٢)
.٢١٣ :٦ الرازي للفخر الكبير التفسير (١٣)

.١٦ ح /٦٤٠ الخصال: (١٤)
.٥٢ الشورى: (١٥)

.٧٧ :١٨ الميزان تفسير راجع: (١٦)
عنه: ٥؛ ح /٧ ٢٥٢/ بـــاب الدرجات: (١٧) بصائـــر

.٢٧٠ :١٨ األنوار بحار



دراسات

٢٦

عاتقهـــم في علـــى اإلســـالم أخـــذ أعـــداء
تفرز مناســـبة، ظروف خلـــق األخيرة الســـنوات
،Qيساعد على تقويض أمر اإلمام المهدي مناخًا
من خاوية وفارغة المهدوية مبادئ العقيدة وجعل
توجهاتهم بشـــتى األعداء األصلـــي.. أن محتواها
ما يملكون وبكل المهدوية القضية يحاربـــون حاليًا
الذي األســـود المصير يدركـــون ألنهم من قـــوة،
بعيد أمـــد خططـــوا ومنذ فقد ينتظرهـــم، ولـــذا
يمثـــل قوتـــه أو يســـاعد أن لتدميـــر كل مـــا يمكـــن
ال ولذا العالميـــة، ونهضته فتوحاتـــه علـــى إنجاح
يشنه الذي الشـــرس حجم الهجوم من نســـتغرب
فإن األخيرة.. المهدوّية في السنوات على األعداء
األمور ومجريات األحداث األخيرة أخبار يقرأ من

ضد العداء وحجم البالء يذهله عظيم الحاليـــة،
ظالمة دولية إرادة ففي ظـــل المهدوية، العقيـــدة
عدائيـــة، ثقافيـــة إعالميـــة متنفـــذة، ودعايـــة
يصرون بل المهدويـــة، الثقافة دحـــض يحاولـــون
وتعمل ،Qوجـــوده أصـــل تنكر على نشـــر أفـــكار
اســـتراتيجية لتنفيذ جاهدة الظالمة اإلرادة تلـــك
تحمل ثقافية منظومة وإلقامة متكاملة وشـــاملة،

للعقيدة المهدوية. طياتها العداء في
الحالي الزمن وأحـــداث أخبار يراقب إن مـــن
المهدي اإلمـــام أمـــر ومحاربـــة يجـــد أن معـــاداة
الـــذروة الـــى قـــرب وصلـــت والعقيـــدة المهدويـــة
من حالة عبر خلق وذلك عنيف وخبيث، وبمستوى
والسياسي واالجتماعي والفكري النفســـي العداء

حربهم في االعداء استراتيجية
حاليًا Qالمهدي االمام ضد

السادة مجتبى
صفوى _ السعودية

ما وبكل المهدوية حاليًا القضية توجهاتهم يحاربون بشتى ان األعداء
ينتظرهم الذي األسود المصير يدركون ألنهم قوة، من يملكون

أ
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الموالية له  الشعبية القاعدة لإلمامQ في أوساط
من األعداء يطمح العامة.. أو منها الخاصة ســـواء
ضد صاعقة هجمة الى شـــن التخطيط وراء ذلـــك
تغييب وتهميش والى األصيلـــة، المهدوية العقيدة
من  العقيدة هذه تحمله اإلمامQ وما وجـــود فكرة
نحو ودافعية ونشاط وحيوية وإيجابية تفاؤل روحية

المستقبل.
خروجه، يتمنى وال المهـــدي، يخاف كل مـــن
المهدي، يحمله ما تخالف وأهداف مبادئ ويحمل
والقســـط العدل مبـــادئ مع وتتضـــارب مصالحـــه
هنا ومن للمهـــدي.. العـــداء يعلـــن اإللهـــي، تـــراه
االمام أعـــداء عن نتكلم عندمـــا يجـــب أن نوضح:
المهـــديQ حاليـــًا، فإنمـــا نقصـــد مـــن خاللـــه 
أو الكيان المعادية، السياسية الجبهة اإلشارة الى
ضد وعداء حرب الســـتراتيجية والمنفذ المخطط
عنهم باسم (أهل وقد عبرت الروايات ،Qاالمام
العالمية يحاربون والصهيونية أن اليهـــود الروم)..
على يديه، سيتم أن زوالهم يعرفون ألنهم المهدي
لديهـــم تؤكـــد أن حرب القديمـــة وألن كل الوثائـــق
التوراة وكذلك محالـــة، ال قادمة لليهـــود المهدي

بالمهدي. أنبأت القديمة األصلية
المهـــم ومـــن يشـــغلنا الـــذي الســـؤال الكبيـــر
مـــا هـــي الخطط التـــي يتبعها أن نعـــرف إجابتـــه:
ضد حربهم فـــي األعـــداء (الصهيونيـــة والغـــرب)

المهـــديQ حاليـــًا؟؟.. وكيف يســـتعدون  اإلمـــام
قصص يخبرنا عن التاريـــخ بأن لقدومـــه؟ .. علمًا
كقصة والرسل، لقدوم األنبياء األعداء اســـتعداد
 Nوالرسول واليهود، وعيســـى وفرعون، موســـى
والدة أخبار واألعداء اليهود راقب فكمـــا واليهود،
صغره،  فـــي عليه للقضاء الرســـولN وخططـــوا
ويقـــرأون األحـــداث يراقبـــون اآلن هـــم  كذلـــك 
فهم المنتظرQ.. ولـــذا االمـــام ظهـــور عالمـــات
أو ضده، في حربهـــم يتبعـــون اســـتراتيجية معينة
هي وما هذه االســـتراتيجية؟ هي ما عليه.. للقضاء
الحقيقي المنتظر إن ومالمحها؟.. خطوطها أبرز
يعرف أن له البد نفســـه لذلك، يعد والذي لإلمام
ضد ومؤامرات دســـائس من األعداء ماذا يحيـــك
الحالـــي، وليتم له  االمـــام المهديQ فـــي الوقت

استراتيجيتهم. وإسقاط مخططهم كشف
القضية اليوم ضـــد األعداء صـــراع إن طبيعـــة
التي والمجابهـــة الصـــدام المهدويـــة، وحـــركات
يتبنونهاتظل مختلفةفيأكثرمنناحية ومقاموفترة
خططها االســـتراتيجية بعض أنها في إال وزمـــان،
علمًا للمؤمنين.. واضحة وعناوينها أسمائها وبعض
فإنما األعداء، استراتيجية عن نتكلم بأننا عندما
ذات المدى، بعيدة متكاملة شاملة خطة عن نتكلم
قديمة فيها أساليب يســـتخدمون متعددة، أهداف
القضية حجم لمواجهـــة ومتنوعة وخبيثة وحديثـــة

أن يعرفون ألنهم المهدي يحاربون العالمية إن اليهود والصهيونية
أن تؤكد لديهم القديمة الوثائق كل يديه، وألن على سيتم زوالهم

محالة ال قادمة لليهود المهدي حرب
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مســـبقًا.. ومن  نتائجها ويعرفون التي ينتظرونهـــا
للمؤمنين ونكشـــف ونفهم نعي أن علينا هنـــا يجب
ضد االمام حربهم فـــي الحديثة األعداء أســـاليب
للمواجهـــة المهـــديQ حاليـــًا، واســـتعداداتهم

مستقبًال. الالحقة
لألوضـــاع واألحداث قراءتنـــا نستشـــف مـــن
األعداء استراتيجية خطوط أبرز بعض الحالية،
فـــي الفترة  _ ضـــد االمـــامQ حاليـــًا والموجهـــة
ظهوره_ المســـتقبل أثنـــاء فـــي الحاليـــة، وليـــس
النقاط في االســـتراتيجية هذه ويمكن تشـــخيص

التالية:_
األســـاس من المهدويـــة نســـف العقيـــدة أوًال:

في مصداقيتها:_ والتشكيك
التاريخية المالبســـات بعض األعداء يســـتغل
في للتشـــكيك المهدويـــة القضيـــة والفكريـــة فـــي
من أو الفكـــرة، أصل ناحية مـــن العقيدة (ســـواء
المالبســـات هذه وما والوجـــود).. ناحية الـــوالدة
للدافع مكشـــوفًا غطاًء إال يعلنونها التي الظاهرية
أساليب الحرب من وأســـلوب الحقيقي، والسبب

عبر:_ وذلك األصيلة المهدوية للعقيدة والعداء
بإيحاء الفكرة: وذلك في أصل * التشـــكيك
الخيال، وهم من المهدوية بأن العقيـــدة االعداء
في األحالم.. يعيشـــون بأنهم للمؤمنين واإليحـــاء
دوافـــع وجذور األســـلوب هذا طيات ويختبئ فـــي
لإليمان الجوانب اإليجابية بقتل كل نفسية، وذلك
واألمـــل وااليجابية التفـــاؤل روحية بالفكـــرة مـــن
اليأس روحية من وخلق باهر، واالنتظار لمستقبل

والتشاؤم. والبؤس والقنوط
الوالدة أصل وفـــي الوجود، في * التشـــكيك
في تولد ســـوف واإليهـــام بـــأن الفكرة تاريخيـــًا،

المستقبل: وذلكلتهيئةاألرضيةالفكريةوالثقافية
من يتبع ذلك للمدعيـــن المزورين الكذابين، وما
في المهدويـــة يكثرون مدعي جعـــل أضـــرار، مما
حديثًا، ليس األسلوب هذا بأن الوقت.. علمًا هذا
والتشـــجيع عبـــر الدعم ويســـتمر ولكنـــه يتجـــدد
واالنحرافات األفكار تلك يتبنى مـــن لكل الصريح
البيت داخل أو مـــن أهـــل العامة مـــن (العقيديـــة)
في لندن) فتـــرة منذ المثارة الشـــيعي (كالقضيـــة
للمهدوية حديثًا االدعاءات معدل نســـبة جعل مما
الفكريـــة والثقافية األعداء أســـاليب من مرتفعة.
مالبســـات بعض وترويـــج ونشـــر الخبيثـــة تبّنـــي

مثل:_ المهدوية العقيدة في المشككين
في المهدي بلفظـــة التصريح بعـــدم _ القـــول

الكريم. القرآن
في المهدي بلفظـــة التصريح بعـــدم _ القـــول

ومسلم. بخاري صحيحي
في لألحاديث الواردة خلـــدون ابن _ تضيعف

المهدي.
(ال ســـنن ابن ماجة: في رواية على _ التركيز

مريم). ابن عيسى إال مهدي
بدًال أي األمة.. من رجل _ ترويج أن المهـــدي

أمتي. عترتي جعلوها من من
أصلهـــا للديانات يعود الفكرة بـــأن _ االدعاء

السابقة.
بإضافة يواطئ االسم.. في والتشكيك الظن _

اسم أبي. أبيه واسم اسمه اسمي،
فـــي ســـيولد المهـــدي أن علـــى التأكيـــد   _

المستقبل.
الترويج المالبســـات: هذه تبني مـــن يهدفون
وليس غير أصيلة، المهدي فكرة الى أن واإليحاء
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الى باإلضافة الكريـــم، القـــرآن لهـــا مصدر مـــن
وبالتالي الشريفة، السنة من أحاديثها حول شكوك
من كان البد وإن واالنتظار، لالســـتعداد حاجة ال
هو المنتظر المهـــدي فإن الفكـــرة، بهذه اإليمـــان
وســـيولد في اإلســـالمية األمة من شـــخص عـــادي
شـــخصيته.. فرد بإمكانه تقمص وأي المســـتقبل،
أمام تضعنا والماكرة الخادعة األســـاليب كل هذه
إنها العسكرية، الحرب من أشـــرس حرب نفسية
بأن كل (علمـــًا والمعتقدات والقيـــم حـــرب األفكار
إيضاح وتم األفاضل العلماء عليها المالبســـات رد
في الخطورة تكمـــن تجاهها). الناصعـــة الحقيقـــة
في زج األعـــداء، اســـتراتيجية هذا األســـلوب من
أجل ووســـيلة، من طريقة بأية أفكارهـــم الهدامة
تتمثل والتـــي مآربهـــم وتحقيـــق خدمـــة أهدافهـــم

في:_
اإليمان مـــن والتفـــاؤل األمـــل * قتـــل نفســـية
روحية في بالعقيدة المهدوية، وإجهاض اإليجابية

االنتظار.
والمناخ والثقافية الفكريـــة األرضية * تهيئـــة

وزورًا. كذبًا المهدوية لمدعي االجتماعي
والعقلي  الكره النفســـي مـــن ثانيــــًا: خلق حالة
المجتمعـــات لـــدى المهدويـــة وللعقيـــدة لإلمـــام 
مدعي ومساندة دعم وذلك عبر بالفكرة، المؤمنة

كذبًا:_ والنبوة المهدوية
السيئ النفسي الواقع اإلســـالم أعداء يســـتغل
فيه االحباطات وكثرة اإلسالمي للمجتمع والمرير
الحالة اســـتثمار جدوى ويعرفون أنواعها، بشـــتى

فقد المهدوية.. لتشوية العقيدة وتوظيفها النفسية
(الشـــخص المهدي االمام على االعداء حقد حمل
لتكثير المدعيـــن راية تحـــت لالنضواء والفكـــرة)
من اإلســـالم لهدم حركاتهم ســـوادهم، وتقويـــة
على األموال والمســـاعدات بإغداق داخله، وذلك
اإليمان ضعاف وإغراء وأتباعهم، األفاكين هؤالء
فعلت وكما الهدامة، الحركات تلك الى لالنضمام
إيران، في (البهائيـــة) البابية مع قبل من روســـيا
كذلك الهند، في القاديانية بريطانيا دعمت وكما
الدعم فعـــال بقوة وبشـــكل اليـــوم يجـــدد األعـــداء
نلحظ ولذا والنبوة، المهدوية والمســـاندة ألدعياء
والنبوة) (للمهدوية المدعين عدد ونسبة معدل أن
ومتضخمًا جـــدًا مرتفعًا يظل الحديث في العصـــر
وقد التاريـــخ، في المتشـــابهة مقارنـــة بالحـــاالت
فيما تـــزداد، المـــزورة بـــدأت حـــاالت االدعاءات
األمر وقد يكون (ظاهرة)، كـ إطـــالق عليها يمكن
األعوام األخيرة في األدعياء أن معظم لو مطمئنـــًا
األمراض مستشـــفيات للعالج في األمر بهم انتهى
انتهى بعضهم أن المثيـــر لكن والنفســـية، العقلية
أن بمعنى بالســـجن، عقوبة فترة لقضاء به الحال
خلل أو الخلل العقلي شبهة من انتفاء تأكد القضاء

النفسية. حالتهم في
يقـــف خلف من المهـــم: وهنـــا يأتـــي الســـؤال
لهم؟.. ويقدم الدعم والمســـاندة هؤالء األدعيـــاء
والنبوة المهدويـــة مدعـــي أن إلـــى تشـــير الدالئـــل
اإلســـالم، في الهدامة الحركات وكذلك (زورًا)،
تدعم التي الصهيونية، هـــو لها المغذِّي الحقيقي

الحديث العصر في والنبوة) المدعين (للمهدوية عدد ونسبة معدل أن نلحظ ولذا
التاريخ في المتشابهة بالحاالت مقارنة ومتضخمًا جدًا مرتفعًا يظل
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ذلك في منتهزة األدعيـــاء، هؤالء ظهور وتســـاند
وتراكم المسلم للمجتمع الســـيء الواقع النفســـي
اآلن يوجد قلنـــا أنه إن ســـرًا نخفي ال إحباطاتـــه..
المهدوية أدعيـــاء مركـــز لتفريـــخ فـــي إســـرائيل
تدريبهم وذلـــك بعـــد العـــرب) والنبـــوة (الدعـــاة
إطالقهم في العالم اإلسالمي ثم خاصًا، تدريبًا
واألخالقية وتقويض القيم الدينية ســـمومهم لبث
قد إسرائيل بأن علمًا األصيلة.. المعتقدات وتشويه
(البهجة) المحفل البهائي الرئيسي ببناء شرعت
وقد (البهاء)، ضريح يحوي والذي عكا، بمدينة
افتتاح  دوالر)، وتـــم (٢٥٠ مليـــون عليـــه أنفقـــت
(٢٢ مايو  فـــي التســـع عشـــرة حدائقـــه المتدرجة
قيادات  يمثلون ٤٥٠٠ شـــخص بحضور ٢٠٠١م)
أســـاليب مراجعة تم خالله العالم، في البهائيـــة

االنتشار. استراتيجية وخطط
اإلســـالم شـــك في أن أعداء أدنى ال يســـاورنا
المهدوية حديثًا، تكمن بعض مدعي يقفون خلف
ظاهرة انتشار أن في: خطورة إسراتيجية األعداء
الحديث العصر في وبكثرة الكاذبة المهدوية ادعاء
الفشـــل اقتران هذا الى ســـيؤدي وتكرار فشـــلها،
المهدوية المتكرربتكوينكرهنفسي وعقليللعقيدة
التخاذ تدفعهـــا مما عنـــد الشـــعوب االســـالمية،
أن وليس بمستبعد منها.. مضادة ومنفردة مواقف
هم الحقة المهدوية العقيـــدة من الخائفون يكـــون
الى والخبثاء الســـذج بعض ويغرون يدفعون الذين
واستغاللها، الحقيقي المهدي شـــخصية تقمص

المؤمنة الجماهير فصـــل ذلك وراء من وهدفهـــم
أن األعداء وربما يظن األصيلة.. العقيدة هذه عن
سيمهد دعواه في المزورين المرجفين أحد نجاح
في المذكور المهدي بأن المسلمة الجماهير إلقناع
بشارته، وحينئٍذ تحققت قد األحاديث والروايات
لها  يعد الحقيقيQ لم انتظار (المهدي فكرة فإن
ويفتر حماس االســـتعداد فتتضاءل حالة جدوى،
تموت وهكـــذا لـــم يكـــن، األمـــر المؤمنيـــن وكأن
وتموت والعقـــول النفوس فـــي المهدوية العقيـــدة

ثقافتها. فاعلية معها
المهدوية  الثقافة جوانب بعض استغالل ثالثًا:
وذلك عبر الدينية الشـــيعية، لضرب المرجعيـــة

والبابية:_ السفارة مدعي ومساندة دعم
الحقيقي المركز هي الدينية إن المرجعيــــة
يحاول األعداء ولذا للشــــيعة، الحصينة والقلعة
عصى والــــذي العنيد الغصــــن هذا دومــــًا ضــــرب
المهدوية يستغل األعداء القضية االنحناء.. على
الســـفارة ناحيـــة مـــن وثقافتهـــا، وبالخصـــوص
الدينيـــة المرجعيـــة لضـــرب وذلـــك ومزاياهـــا 
مؤلف برانـــت مايـــكل الدكتـــور للشـــيعة.. كشـــف
عن اإللهية) األديان بين التفريق (مؤامرة كتـــاب:
األمريكية وموجه لالســـتخبارات مدروس برنامج
جلســـات إحدى في يقول: الشـــيعية ضـــد الطائفة
وحضور وبحضـــور كبار مســـئوليها االســـتخبارات
تجاربها ممثل لالســـتخبارات البريطانية بســـبب
الى نتيجة: توصلنا الدول اإلسالمية، في الطويلة

بعض خلف يقفون اإلسالم أعداء أن في شك أدنى ال يساورنا
حديثًا المهدوية مدعي
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مواجهـــة المذهب األحوال مـــن حال بأي ال يمكـــن
هزيمته وإن مباشـــرة، بصورة ومحاربته الشـــيعي
خلف العمل من البد وأنه الصعوبـــة، في غاية أمر
برامج ووضعنا خططنـــا ومن أجـــل ذلك الســـتار..
على كان فتصميمنا البعيد، للمدى وشاملة دقيقة
الشـــيعة عقائد وتضعيف الدينية ضرب المرجعية
يبدو المفاهيـــم بحيـــث نحـــرف وإفســـادها، وأن
تهوى جاهلة طائفة سوى ليسوا الشـــيعة أن للناظر
الشـــيعة ســـحق معقود _على واألمل الخرافـــات،

٢٠١٠م. عام بحلول
أن يمكن ذي بصيرة مـــا على كل قـــد ال يخفـــى
الصهيونية وعمالئها األيدي هـــذا زماننا في تلعبه
المهدوية العقيدة لتشـــويه وحيل وأالعيب من مكر
أن في شـــك أدنى يخالجنـــا األصيلـــة الحقـــة، وال
يقفون وراء والغرب) (الصهيونيـــة اإلســـالم أعداء
هذا في الســـفارة.. تكمن الخطـــورة بعـــض مدعي

من استراتيجية األعداء:_ الجانب
ومســـاندتهم لمدعي ودعمهم في خلقهم أوًال:
هؤالء صلة وترويج بإشاعة وثانيًا: حديثًا. السفارة
نحو  على الكبرى، المهديQ في غيبتـــه باإلمـــام
والمســـائل الشـــرعية األحكام يتلقى منه يدعي أنه
والصـــدق وتطابق الحـــق توافـــق الفقهيـــة والـــذي
وعند ســـبحانه وتعالـــى.. اهللا يريده الواقـــع الـــذي
الفقهاء عن االســـتغناء يجب حينها تصديق ذلـــك
يعيشـــون المراجـــع ألن الدينيـــة)، (المرجعيـــة
االجتهاد قواعد (حســـب الحكم الظاهري مرحلـــة
على بناًء يتم الفتوى إصدار أن باعتبار الفقهي)،
الحـــق والصدق تصيب االجتهادية وقـــد القواعـــد
الفتوى تخطى.. أي تظـــل أو قـــد وتطابـــق الواقع،
الواقع، إلـــى منه أقـــرب ظنيـــًا والحكـــم ظاهريـــًا

(المدعي الســـفير بظهور انتهت قد المرحلة وهذه
لإلمام يرجع والـــذي الخاصة) والنيابـــة للســـفارة
األحكام  ينقـــل وبالتالي المعصـــومQ مباشـــرة،

للواقع. والمطابقة الحقة والمسائل
األعداء مدعي يدعم الفكـــرة، هذه على بنـــاًء
حديثـــة وحـــركات الســـفارة وينشـــؤون جماعـــات
البحرين، في الســـفارة مثل: جماعة موالية لهـــم
األحمديه اليماني فـــي العراق، وحركـــة وجماعـــة
وحديث متطـــور كامتـــداد وذلـــك فـــي باكســـتان،
والقاديانية إيـــران، في والبهائية لحركـــة البابيـــة
الدينية المرجعية إضعاف بذلك فيتـــم في الهند..
الجانب فشـــيئًا، وضـــرب شـــيئًا عنها باالســـتغناء
ولذا أخذوا لهـــا، واالجتماعي والسياســـي المالي
مثل الهدامة بعـــض األفـــكار وترويج الحقًا بنشـــر
وهكذا.. األعلـــى) المرجع بدعة (بدعـــة التقليـــد_
من األعداء هذا، أن يجد المقرف في كل والمؤلم
نيابة اإلســـتراتيجية من الجانب هذا بتنفيذ يقـــوم
المسلمين الجهال من فيتطوع المتعصبون عنهم،
فترى لألعداء، مجانية كهدية خدماتهم بتقديم
حقدًا صــــدره يغلي هؤالء الجهــــال البعض مــــن
بقيــــة العلماء، وعلى الكبار الديــــن علــــى مراجع
يســــتحل أنه حتى األوصاف!!! فيصفهم بأقســــى
دعوته،  الكأداء أمام العقبـــة برأيه دماءهم ألنهم
وهؤالء النـــاس.. كل الســـتجاب لـــه فلو اســـتجابوا
كل على يزايد منهم فالواحد العصر، هم خـــوارج
العظام، المراجع كل ويعـــادي الناس، ويتحـــدى
بن حرقوص إمامهم كان والـــذي تمامـــًا كالخوارج
اهللاN ويـــرى أنه أفضل  يزايد على رســـول زهيـــر

منه.
تطبقه لألعداء، أسلوب خطير أمام اآلن نحن
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تستهدف السفارة من مدعي قلة مشـــبوهة وتنفذه
الشـــيعية، والمدهش الدينية المرجعية من النيل
لهـــؤالء المدعين الضالين يكون أن حقًا األمر في
وثقافية اجتماعيـــة شـــرائح مريـــدون وتابعون من
خلف وينســـاقون ألوامرهـــم مختلفـــة، يمتثلـــون
وجهل. بسذاجة مؤامراتهم وينفذون مخططاتهم

والمؤيدة  الداعمـــة األرضيـــة رابعــــًا: محاربـــة
وذلك خروجه، قبـــل المهدي لإلمام والمســـاندة
الحروب من سلسلة عبر الشعبية قاعدته بإضعاف

والفكرية:_ واالقتصادية العسكرية
طريق   لقـــد اســـتطاع اليهـــود أن يعرفوا عـــن
الفلســـفة فـــي بحوثهـــم ودراســـاتهم واطالعهـــم
المقدســـة، وتراثهم الديني وكتبهم والروحانيات
وخاصةكتابهم السري(الكابال)وماكشفهالمتنبئ
أدامـــوس) األصـــل (نوســـتر الفرنســـي اليهـــودي
ولذا ،Qالمهـــدي على يد مـــن أن زوالهم ســـيتم
ينتظرهم، األســـود الـــذي المصير فهـــم يدركون
المحتوم ومـــن المصيـــر المجهول ويخافـــون مـــن
الســـابق اليهود في فكما كان لهم.. وعليه المتوقع
أفعالهم فـــي كواليس ســـوء لكفار قريش يزّينـــون
أمر الدولة ظهور من ورعبًا خوفًا مكة السياسة في
القائد خروج فنبوءة اآلن: هم كذلك المحمدية،
مســـتقبًال مكة من العظيـــم (المهـــدي المنتظـــر)

مضاجعهم. ويقّض يرعبهم
 Qأن المهدي بعيد ومنذ أمد يعرفـــون اليهود
في وســـيحاربهم يظهر، عندما عليهم ســـيقضي
ستكون منطقة وإن ساحة الحرب األيام، من يوم
سود رايات ســـتخرج إيران األوسط: فمن الشـــرق
لدولته مركزًا ســـيكون والعراق المهدي، لنصـــرة
ســـينطلق له ومنها الكوفـــة عاصمة وســـيتخذ من

أمـــا اليهـــود، علـــى لتحريـــر القـــدس والقضـــاء
ســـيكون أول ظهوره فإن العربية (مكة) الجزيـــرة
أعداء (ألد بالد الشـــام فإن السفياني أما منها،
ســـيظهر منها، والغرب) اإلمـــام وحليف اليهـــود

له. إعالميًا منبرًا المهدي سيتخذها ومصر
لدى أنهـــم خلقوا اليهود، ما فعلـــه إن أخطـــر
ومشـــوهة عقائـــد جديدة مرتبكة نصـــارى الغرب
(القضية البشـــرية بمنقـــذ يتعلـــق وخاطئـــة فيمـــا
العظيـــم بالقائـــد خـــاص وبشـــكل المهدويـــة) 
الحضـــارة دمـــار فـــي القـــادم المنتظـــر، ودوره
والقلق الرعب حالة من خلق لديهم مما الغربية،
ويعلم اليهود ،Qعالقة بالمهـــدي مالـــه من كل
المرة فـــي عليهـــم المبعوثيـــن أن علـــم اليقيـــن،
 Qالمهدي بقيادة الكريم) القرآن في (كما الثانية
وهذا أرض بابل (وسط العراق)، من سيخرجون
وشن العراق، لتدمير الدائمة مساعيهم يفسر ما
والغرب لهـــذا فاليهود هوادة، بال عليه الحـــروب
السياســـية الحســـابات _بمقتضـــى والصهيونيـــة
لتدمير بعيد أمد ومنـــذ خططوا واإلســـتراتيجية_
القائد قـــد يســـتغلها قـــوة يمثـــل كل مـــا يمكـــن أن
وقـــد قاموا ضدهم. القادمـــة حربه العظيـــم فـــي
حتى وإيـــران، العـــراق ضد بشـــن حرب شـــاملة
شـــعبًا أنهكته  إال يجد المهديQ ال يظهر عندمـــا
إمامه، يســـتطيع مساعدة وال والحصار الحروب
نعرف هنا ومـــن عليه.. القضـــاء ومـــن ثم ســـهولة
هذا على: لمـــاذا اإلجابـــة لنـــا الحقيقـــة وتتضـــح
وبالخصوص أتباع المنطقة على الهجوم الشرس
العراقية حصلت الحرب ولماذا البيتK؟.. أهل
أعداد فيها وقتل ثمان سنوات واستمرت اإليرانية
ثم البيت)؟. ألهـــل (موالين كبيـــرة من الشـــعبين



٣٣

الحرب تجددت قصيرة، بفترة الحرب انتهاء بعد
احتالل (غـــزو الكويـــت_ وتكـــررت فـــي المنطقـــة

العراق).
ال يريـــد للمنطقـــة والعجيـــب كأن هنـــاك مـــن
هو نظرهم فـــي واألهم الحـــروب، أن تخلـــو مـــن
غير وبلدًا طويلـــة لمدة حرب جعـــل العراق ســـاحة
القـــوات الغربية لبقـــاء المبررات آمـــن، وإيجـــاد
يمهدون أنهم علمنا إذا فيمـــا ويزول العجب فيـــه،
أن يتوقعون والتـــي الكبـــرى (هرمجدون) للمعركة
فيها القضاء النطاق، يتم نووية واسعة حربًا تكون

فداه). المؤيدين للقائد العظيم (روحي على
تعيشـــه الذي الخطير الواقع أن نعرف أن البـــد
يهودي صهيوني وبتخطيـــط اليوم ومنطقتنا أمتنـــا
وأهدافه أســـبابه جوهر غربـــي، وتنفيـــذ أمريكي

هو:
(اإلمـــام المهدي) العظيم القائـــد * انتظـــار
ألن ظهـــوره، فـــي بداية عليـــه ومحاولـــة القضـــاء
قرب قد أعلنـــت عن التنبؤيـــة اليهودية المصـــادر

قادمة. سنوات ظهوره خالل
من الفرات كنز على واالســـتيالء * السيطرة
المهدي ظهور قرب مع وجوده يتزايد والذي الذهب

الروايات. في كما _
المنطقة في النفط منابع على أيديهم وضع *
سياســـيًا وإضعافها اقتصادياتها علـــى والســـيطرة

وعسكريًا.
الغرب بـــه يقـــوم الـــذي أن وقبـــل ذلـــك نؤكـــد
أمريكية مظلة وتحت المنطقـــة في حاليًا (الـــروم)
لخروج المالئم المنـــاخ لتهيئة هـــو إنما صهيونيـــة

السفياني.

القول: خالصة
محالة  ال قادم أنه يدركون Qاالمام أعداء إن
بالمقابل ولكنهـــم محالة، ال أنـــه مذلهم ويعلمون
ظهوره وتمهيدًا لمعركتهم  قبل ضده الحرب أعلنوا
قصص النظر إلى خـــالل ومن ضده، المصيريـــة
واألحداث األمـــور ومجريـــات وتجـــارب التاريـــخ،
مخططًا بأن هنـــاك التأكيـــد الحاليـــة، نســـتطيع
حاليًا، وينفذ مســـبقًا ومعدًا استراتيجيًا مدروسًا
نفسية، عســـكرية، (سياســـية، متعددة وله أبعاد
 Qالمهدي اإلمام محاربة أجل من فكرية،.......)
العراق احتالل يخلـــو وحتمًا ال ظهـــوره.. قبل وبعد
أمنية أوضاع ومن فوضى من وما وصل إليه حاليًا،
مثل المشـــبوهة الحركات بعض وظهـــور وفكرية،
(..... الموعود، اليمانـــي جماعة (جند الســـماء،

األبعاد. هذه من بواحدة
أن جلي، وبشـــكل بصيرة ذي لكل يتضح وهنـــا
مؤامرات ودســـائس المنطقة من يجري في كل مـــا
ألهداف تنفيذ هـــو إنما األعداء، قبـــل تحاك من
المهدوية الوقـــوف بوجه القضيـــة مســـبقة وبدافع
يقيم  القائد العظيـــمQ والذي ســـيما ومؤيديها،
في القســـط والعدل وينشـــر اإللهي، دولة العـــدل

._ الفداء لمقدمه روحي _ كافة المعمورة
ولكن أن هـــذا مكرهـــم، نؤكـــد وفـــي الختـــام
َخْيُر َواهللاَُّ اهللاَُّ َوَيْمُكـــُر ((َوَيْمُكُروَن غالـــب اهللا مكر
ُجْنَدنا َلُهُم حـــق ((َوِإنَّ اْلماِكِريـــَن))١.. ووعـــد اهللا

اْلغالُِبوَن))٢.

الهوامش
.٣٠ األنفال: (١)

.١٧٣ الصافات: (٢)
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الكثيرة الكتـــب الســـنة أهـــل أّلـــَف علمـــاء
لها  أفردوا أنهم المهديQ أو باإلمام المختصـــة
نقســـم أن ويمكن وأحاديثهم، كتبهـــم في أبوابـــًا

طوائف: إلى هؤالء
عن اإلمام مســـتقلة كتبًا الذيـــن ألفوا أوًال:

وهم: االعتقاد به فائدة ليثبتوا
حرب. راجع:  بن زهيـــر خثيمة بن بكر ١ ـ أبـــو
محمد ٥٩٧. الســـيد المهـــدي: االمـــام موســـوعة

الصدر. صادق محمد
الحافظ  االصبهانـــي نعيـــم أبـــو ٢ ـ الحافـــظ

المصدر. نفس راجع: المعروف.
في  الوردي العرف كتابـــه: في ٣ ـ الســـيوطي:

المهدي. اخبار
كتابه:  في كثير: الدين ابن عماد ٤ـ  الحافـــظ

والمالحم. الفتن
القـــول  كتابـــه: فـــي ٥ ـ ابـــن حجـــر المكـــي:

المنتظر. المهدي عالمات المختصر في

العمال:  كنز صاحب الهندي المتقـــي ٦ ـ علي
آخر مهـــدي عالمات فـــي البرهـــان فـــي كتابـــه:

الزمان.
كتابه المشـــرب  فـــي الفـــاري: ٧ ـ مـــال علـــي

المهدي. مذهب في الوردي
فوائد  كتابه يوسف الحنبلي: في بن مرعي ٨ ـ

المهدي المنتظر. في ظهور الفكر
في  الشـــوكاني: علي بـــن ٩ ـ القاضـــي محمد
المهدي جاء فـــي مـــا فـــي تواتر كتابـــه التوضيـــح

والمسيح. والدجال المنتظر
اســـماعيل الصنعاني  بـــن محمد ١٠ ـ األميـــر
االمام راجـــع: موســـوعة الســـالم. صاحب ســـبل

الصدر. محمد السيد .٥٩٨ المهدي:
الشـــتراط  االشـــاعة كتابه ١١ ـ البرزنجي: في

الساعة.
بـــن حمـــود  اهللا عبـــد بـــن ١٢ـ  الشـــيخ حمـــود
من على باالثر االحتجـــاج كتابه فـــي التويجـــري:

السنة أهل علماء عند Qاإلمام المهدي
البطاط لطيف حسون السيد
المقدسة قم ـ العلمية الحوزة

أ
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المنتظر. المهدي انكر
محمد بـــن ادريس  بن ١٣ ـ أبـــو العـــال ادريـــس
مـــن المتناثـــر راجـــع نظـــم الحســـيني العراقـــي.

.٢٢٦ المتواتر: الحديث
كتابه:  في المغربي: الغمـــاري الفيض ١٤ ـ أبو

خلدون. ابن كالم من المكنون إبراز الوهم
العباد  حمـــد بـــن المحســـن ١٥ ـ الشـــيخ عبـــد
واالثر السنة أهل عقيدة بعنوان مطولة (محاضرة
االمام موســـوعة المنتظـــر). راجـــع فـــي المهـــدي

٥٩٣ ـ ٦٣١. المهدي
الحلواني  اسماعيل بن احمد الدين شهاب ١٦ ـ
خمسين من شعرية منظومة له المصري الشافعي
أوصاف فـــي الشـــهدي باســـم القطر بيتـــًا تعرف

المهدي.
نظم  راجع: العراقي. العالء ١٧ ـ المحـــدث أبو

٢٢٥ ـ ٢٢٨. المتواتر: الحديث من المتناثر
حســـين  الخضـــر محمـــد للشـــيخ ـ مقـــال   ١٨
المهدي. نشرته في أحاديث نظرة المصري بعنوان

١٣٧٠هـ. لسنة اإلسالمي التمدن مجلة
في  المانع: العزيز عبـــد بن محمد ١٩ـ  الشـــيخ

المنتظر. االمام بأخبار النظر تحديق كتابه
حول  بعنوان: االلباني الدين لناصر مقال ـ ٢٠
ـ ـ دمشق اإلسالمي التمدن مجلة نشـــرته المهدي.

. القعدة ١٣٧١هـ ذي ٢٢ ـ
البيان  كتابه: في الشافعي: الكنجي اإلمام ـ ٢١

الزمان. صاحب أخبار في
اإلمام  أحاديث بتواتر(١) قالـــوا الذين ثانيًا:

:Qالمهدي
التذكرة  راجع: األبري. بن الحســـين ١ ـ محمد
المنـــار الجوزيـــة: قيـــم ابـــن   ،٧٠١ للقرطبـــي:

.١٤٢ المنيف:
التذكرة ٧٠١. راجع المالكي. القرطبي ٢ ـ

تهذيب  راجع المزي. الدين جمال ٣ـ  الحافـــظ
.١٤٦ ص ج٢٥، في أسماء الرجال: الكمال

تهذيـــب  راجـــع العســـقالني. ابـــن حجـــر ـ   ٤
.١٢٥ ص ج٩، التهذيب

نظـــم  راجـــع: الســـخاوي. ٥ ـ شـــمس الديـــن
.٢٢٦ المتواتر: الحديث من المتناثر

المشهدي: ٤٥. القطر راجع: السيوطي. ٦ ـ
راجع:  الحنبلي. يوســـف بن مرعي ٧ ـ الشـــيخ

.٢٣ ص ج٢، السنة: أهل عند المهدي اإلمام
االشـــاعة  راجع: البرزنجي. رســـول ٨ ـ محمد

.٨٧ الساعة: ألشراط
راجع:  الذرقانـــي. الباقي عبـــد بن ٩ ـ محمـــد

.٤٣٤ المكنون: الوهم ابراز
حسون.  محمد بن قاسم بن محمد ١٠ـ  الشـــيخ
.٢٢٦ المتواتر: الحديث من المتناثر نظم راجع:

المتناثر  العراقي. راجـــع: نظم العالء ١١ ـ ابـــو
.٢٢٦ المتواتر: الحديث من

الســـفاريني  بـــن احمـــد  الشـــيخ محمـــد ـ   ١٢
الســـنة: عند أهل المهدي االمام راجع: الحنبلي.

ج٢، ص٢٠.
االذاعة: ١١٤. راجع: الشوكاني. ـ ١٣

الشـــافعية.  مفتي دحالن زيني بـــن ١٤ـ  احمـــد
ج٢، ص٢١١. اإلسالمية: الفتوحات راجع:

القنوجـــي  صديـــق حســـن ١٥ ـ الســـيد محمـــد
١١٢ ـ ١١٤. البخاري. راجع: االذاعة:

راجع:  الشامغي. البلبيسي محمد المحدث ١٦ـ 
.٤٤ الوردي: العطر

الكتاني  جعفـــر بـــن محمد اهللا ١٧ ـ أبـــو عبـــد
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الحديـــث مـــن المتناثـــر نظـــم المالكـــي. راجـــع:
.٢٨٩ ،٢٢٨ ،٢٢٥ المتواتر:

بتواتر قالـــوا العلمـــاء من وقـــال: ان جماعـــة
منهم: المهدي أحاديث

المغيث. كتابه فتح السخاوي: في ـ ١٨

بمعاني االكتفا. الوفا مؤلف كتاب ـ ١٩
الشـــافعي. راجع:  الغماري ٢٠ ـ أبـــو الفيـــض

.٤٣٧ المكنون: الوهم ابراز
راجـــع: حـــول  األلبانـــي. ٢١ ـ ناصـــر الديـــن

.٦٤٧ المهدي:
الشـــيخ الحلقة.  آل الدين صفـــاء ٢٢ـ  الشـــيخ
عدد  ١٤ ـ ســـنة ـ اإلســـالمية مجلة التربية راجـــع:

٧ ـ ص ٣٠.
حمـــد العباد.  بن المحســـن عبد ٢٣ ـ الشـــيخ

.٥٩٨ ص االمام المهدي ج، موسوعة راجع:
التويجري.  بـــن عبـــد اهللا حمـــود ٢٤ـ  الشـــيخ

.١٢١ باالثر: االحتجاج راجع:
السعودية  مفتي باز بن العزيز عبد الشيخ ٢٥ـ 
ـ اإلســـالمية الجامعة راجع: المعاصر. الوهابـــي
موســـوعة ٣، وأيضًا عدد: ـ األولى الســـنة ـ مجلة

.٦٢٨ ص ج١، المهدي االمام
راجع:  اللطيـــف. الوهاب عبـــد ٢٦ ـ االســـتاذ

الحاشية. ١٦٥ حجر: البن المحرقة الصواعق
محمد  الزملي، فواز احمـــد ٢٧ ـ المحققـــان
االخبار: فردوس راجع: البغدادي باهللا المعتصم

الهامش. .٤٩٨ ص ج٤،
اإلمام بصحـــة أحاديث قالوا الذين ثالثـــًا:

Qالمهدي
ســـنن  راجـــع: الســـنن. ١ـ  الترمـــذي صاحـــب

ج٤، ص٥٠٥/ ج٤، ص٥٠٦. الترمذي

الضعفاء  راجع: العقيلي. جعفر ابو الحافظ ٢ـ 
.٢٥٣ ص ج٣، الكبير:

محمد  أبـــو خلـــف بـــن ٣ ـ الحســـن بـــن علـــي
باالثر االحتجاج راجع: الحنابلة. شيخ البربهاري

.٢٨ المنتظر: المهدي انكر من على
راجع:  النيسابوري. الحاكم الحافظ االمام ـ ٤
٥٥٣، ص٤٦٥، ص ج٤، الحاكـــم مســـتدرك
،٥ ٥ ٨ ص ،٥ ٥ ٧ ص ،٤ ٢ ٩ ص ،٥ ٥ ٨ ص

. ص٤٥٠
المنيف:  البيهقـــي. راجع: المنـــار ٥ ـ االمـــام
.١٢٧ الرشاد: سبيل إلى والهداية االعتقاد /١٣٠
مصابيح الســـنة: ٤٨٨، راجـــع: ٦ ـ البغـــوي.

.٤٩٢ ،٤٩٣
غريب  فـــي النهايـــة ٧ ـ ابـــن األثيـــر. راجـــع:

.٢٥٤ ص ج٥، واالثر: الحديث
ج١٥، العرب: لســـان راجع: منظور. ٨ ـ ابـــن

هدى. مادة ص٥٩
ج٤، الســـنة راجـــع: منهـــاج ٩ـ  ابـــن تيميـــة.

ص٢١١.
ج٤، الذهبي. راجع: تلخيص المستدرك ـ ١٠

٥٥٣، ص٥٥٨. ص
المنيف: ١٣٢، المنار راجـــع: القيم. ١١ ـ ابن

.١٣٥
الفتـــن  فـــي ١٢ ـ ابـــن كثيـــر. راجـــع: النهايـــة

ج١، ص٥٥. والمالحم:
ج٥، المقاصد شـــرح راجع: ١٣ ـ التفتزانـــي.

ص٣١٢.
الزوائد:  مجمع راجع: الهيثمي. الدين نور ١٤ـ 

ج٧، ص١١٥، ص١١٦، ص٣١٧.
الشافعي.  الدمشقي الجزري محمد الشيخ ١٥ـ 
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المطالب: اسنى تهذيب في المناقب اسنى راجع:
١٦٣ ـ ١٦٨.

البويصيري.  بكـــر ابي احمد بن ١٦ ـ الشـــهاب
ماجة: ابـــن فـــي زوائد الزجاجة راجـــع: مصبـــاح

.٢٦٣ ص ج٣،
الشـــعراني.  الوهاب عبد العـــارف ١٧ ـ الشـــيخ

.١٤٣ ص ج٢، والجواهر: اليواقيت راجع:
الصواعـــق  الهيثمـــي. راجـــع ١٨ ـ ابـــن حجـــر

.١٦٢ المحرقة:
حســـام الديـــن المتقي  بـــن ١٩ ـ عـــالء الديـــن
في األربعة المذاهـــب اثبت فتـــاوى فقد الهنـــدي.
بها االيمان احاديث االمام المهدي ووجوب صحة
عالمات في البرهـــان كتابه في أنكرها وقتل مـــن

١٧٧ ـ ١٨٣. آخر الزمان: مهدي
الحسيني الواسطي  مرتضى السيد محمد ٢٠ـ 
ص ج١٠، العروس: تاج راجع: الزبيدي. الحنفي

.٤٠٨
راجع:  الصبـــان. علي بـــن ٢١ ـ الشـــيخ محمـــد

١٤٧ الراغبين: اسعاف
قال باتفاق  فقـــد الســـويدي. امين ٢٢ ـ محمد

.٣٤٦ سبائك الذهب: راجع: العلماء عليه
الشـــبلنجي.  مؤمن بـــن حســـن ٢٣ـ  مؤمـــن بن

.١٨٧ األبصار نور راجع:
الحلواني  اسماعيل بن احمد الدين شهاب ٢٤ـ 
أوصاف فـــي الشـــهدي القطر الشـــافعي. راجـــع:

.٦٨ المهدي:
الحنفـــي. راجع:  اآللوســـي ٢٥ـ  ابـــو البـــركات

.٧٧ ،٧٦ المواعظ: غالية
العظيم  الحـــق شـــمس محمد ٢٦ ـ أبـــو الطيب
داود أبي شـــرح ســـنن المعبود عون آبادي. راجع:

.٣٦١ ص ج١١ن
في  االحوذي ٢٧ ـ المباركفـــوري. راجع: تحفة

.٢٣٣١ رقم: الحديث شرح
التاج  راجع: علي ناصف. منصور ٢٨ ـ الشـــيخ

.٣٤١ ص ج٥، لألصول: الجامع
حســـين المصري.  خصر محمـــد ٢٩ ـ الشـــيخ

.٨٢٩ المهدي: احاديث في نظرة راجع:
العزيـــز المانع.  عبـــد بن ٣٠ ـ الشـــيخ محمـــد
المهدي أنكـــر من باألثر علـــى راجـــع: االحتجـــاج

.٢٩٩ المنتظر:
راجع:  الباقـــي. عبد فـــؤاد محمد ٣١ ـ الشـــيخ

ج١، ص٦٠٣. المهدي: االمام موسوعة
راجع:  المـــودودي. األعلـــى ابـــو ٣٢ ـ المفكـــر

.١١٦ البينات:
جامـــع  راجـــع: ٣٣ ـ عبـــد القـــادر االرنـــاؤوط.

الهامش. ج١٠، ص٣٣٠ األصول:
القربوتـــي.  اهللا عبـــد عاصـــم الدكتـــور ـ   ٣٤
ص الرشـــاد: ســـبيل إلى والهداية راجع: االعتقاد
رووا  الذين بعضهـــم أحصـــى وقد ١٢٧ الهامـــش:
عالمًا وأربعين فبلغوا مئة وخمس المهدي احاديث

ومؤلفًا(٢).

الهوامش
كثير عدد للتواتر: الجماعة شـــروٌط أربـــع (١) وألهل
كل في الكثرة تلك وجود الكذب على توافقهم العقل احالة
أصول شرح راجع: الحســـن انتهائهم مســـتند موضع كون

.٧٢ القارصي: لداود الحديث
أبو ٦٢ـ  ٦٨. للشـــيخ المهـــدي: هـــو (٢) راجـــع: مـــن

التبريزي. طالب
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الرجـــاِء مهـــِد  فـــوَق الحـــُق ظهـــَر 
 

الخفـــاء بعـــَد المهـــدّي  بظهـــوِر 
منـــه اإلمامـــِة نجـــُم الـــوالء وتجلـــى  بأفـــِق ميـــالِده  يـــوَم 
طلـــٌق الواليـــِة مـــن  فخـــٌر  الكبريـــاء هـــو  ظلمـــَة بالنـــوِر  شـــقَّ 
فيـــه محمـــد المصطفـــى الوضـــاء بّشـــَر  نجمـــه  ميـــالد  قبـــل 
فيـــه األئمـــة  مـــن األنبـــاء وتوالـــت  أصـــدق   بالبشـــارات
مبيـــن وفتـــح  عاجـــل والضعفـــاء فـــرج  للديـــن   وأمـــان 
منهم العصـــر وارث األمر األوليـــاء صاحـــب قائـــم الذكـــر  ســـاطع 
فخـــرًا الســـماوات فيـــه األمنـــاء تتبـــارى  المالئـــك  لصفـــوف
جبرئيـــل لـــواءه يعطـــي بهـــاء حيـــن  مـــن بحلـــة  يكســـى   وهـــو 
فتجلـــى بشـــرًا الجنـــان هنـــاء وتفيـــض  وكل  بهـــا  نعمـــى  كل 
ابتهاجـــا الحســـان  الحـــور ونائـــي وتهـــز  دان كل   بالمزاميـــر
أرض كل فـــي األفـــراح ســـماء وتطـــوف كل  أفـــراح  عانقتهـــا
أنســـا بالرقص األشـــجار الخضـــراء وتميـــس الذوائـــب نشـــر  بعـــد 
فتوحـــي فيهـــا األطيـــار  غنـــاء وتعـــج  لحـــن كل  باألغاريـــد
فتطغـــى كبـــرا البحـــار والخيـــالء وتمـــوج  بالزهـــو  ضفتاهـــا
ممـــا العوالـــم هـــذي فـــي  مـــا  وازدهـــاء كل  بهجـــة  فـــي تجلـــى   قـــد 

اإلمامة نجم تجلى

الفرطوسي المنعم عبد الشيخ المرحوم
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كبرى بقائـــم العصـــر جـــالء هـــو بشـــرى بأبهـــى يجلـــى  وســـرور 
(نـــور) أرخ الميـــالد عنـــد االهتـــداء وهـــو  لمنهـــج نـــور  وهـــو 
هـــاد األئمـــة  مـــن نجـــم  األمنـــاء هـــو  صفـــوة مـــن  وأميـــن 
تعـــزى الزكيـــة  نرجـــس العـــذراء أمـــه  مريـــم  ابـــن  لحـــواري 
ينمـــى محمـــد أبـــو الشـــهداء وأبـــوه  ســـيد مـــن  لعلـــي 
القـــا وأبـــو د)  م ح  (م األنبيـــاء ويســـمى  كخاتـــم يكنـــى  ســـم 
والخلـــف الصـــا الصلحـــاء واإلمـــام المهـــدي لخيـــرة منهـــم  لـــح 
المرجى والزمـــان العصر األوليـــاء صاحـــب قائـــم اهللا  حجـــة
حمـــال وغيب شـــخصا األعـــداء قـــد تخفـــى مكائـــد مـــن  حـــذرا 
خمس ســـنين العمر الفنـــاء وهو أنهـــى في  حيـــن أوفـــى أبـــاه صـــرف
أوتـــي البليغـــة بالحكمـــة  القضاء وهـــو  طفـــًال وفصـــل  مثـــل يحيى
اهللا عيســـى اجتبـــى كمـــا اجتبـــاء واجتبـــاه خيـــر  وهـــو طفـــل بالمهـــد
فيـــه اإلمامـــة علـــى آي  خفـــاء وهـــي  بغيـــر بـــاد  ودليـــل 
عليـــه عمـــوم مـــن دل  مـــا  األصفيـــاء غيـــر  إمامـــة فـــي  وارد 
عليـــه دل بالنـــص  العلمـــاء وخصـــوص  أوثـــق  عـــن أبيـــه   مـــن 
آي الذكـــر محكـــم مـــن الســـواء وهدتنـــا  الصراط إلـــى  فيه جـــاءت

فصــ أثبـــت (اإلثبـــات) االهتـــداء وكتـــاب  لطالـــب عالهـــا  مـــن 
ســـفر بتأليـــف هاشـــم العلمـــاء) خصـــه  (محجـــة  حقـــا   هـــو 
فيهـــا جـــاء مـــا  تأويـــل األمنـــاء واقتبســـنا  خيـــرة  أحاديـــث  مـــن 
حقا القـــول صادق األصفيـــاء قـــال: والعصـــر قائـــم فـــي أتتنـــا  قـــد 



المهدوي األدب

٤٠

فيها يقصـــد األعـــداء حيـــث عصـــر المهدي ســـائر الخســـر  وذوو 
دانوا فيـــه مـــن واختفـــاء وتواصـــوا بالصبـــر لـــه  غيبوبـــة  عنـــد 
فيهـــا والحـــق  بالحـــق األوليـــاء وتواصـــوا  إمامـــة إّال  ليـــس 
حديـــث للغاشـــيات أتاكـــم والكبريـــاء هـــل  اإللحـــاد طغـــاة  عـــن 
بســـيف العـــذاب يغشـــاهم  األوصيـــاء قـــال  قائـــم  مـــن  يعتليهـــم 
يصلـــون فيهـــا الجـــزاء وهـــي نـــار للحـــرب يـــوم ونـــار  يديـــه   مـــن 
وجـــوه منهـــم للعـــذاب  الخلفـــاء نصبـــت  مـــن  غيرهـــم  نصبـــت 
األ هـــو يحيـــي ربكـــم والفنـــاء واعلمـــوا أن موتهـــا بعـــد مـــن   رض 
تحيـــا المغيـــب بالقائـــم وشـــقاء قـــال  أهلهـــا مـــن كفـــر   بعـــد 
موت والكفـــر األحيـــاء هـــو يحيـــي اإلســـالم مـــن لهـــا نـــوع   وهـــو 
هـــم تكونـــوا كمـــن وال الكتـــاب عنـــد العطـــاء قـــال فيهـــا  قبـــل أوتـــوا
طـــال عليهم حيـــن البقـــاء جحـــدوا الحـــق طـــول عنـــد الحـــق   أمـــد 
عنـــادا القلـــوب منهـــم وجفـــاء فقســـت  غلظـــة مـــن  وضـــالال 
منا العصـــر قائـــم الخفـــاء هـــي حقـــًا فـــي  نزلـــت عنـــد طـــول عهـــد
شـــديد لركـــن آوي  إنـــي األقويـــاء ولـــو  صحبـــه مـــن بـــأس   هـــو 
واشـــتدادا صالبـــة يمســـي اللقـــاء حيـــث  بوقـــت  كل شـــخص منهـــم
شـــديدًا شـــخصًا أربعيـــن ومضـــاء بقـــوى  قـــوة  مـــن  يتـــردى 
الحديـــد جنانـــا مـــن  أقـــوى  األعداء وهـــو  بأســـا علـــى  حيـــن يســـطو
يأتـــي هللا اآليـــات بعـــض رائـــي يـــوم  كل المـــال مـــن  فيـــراه 
نفس كل مـــن اإليمان البـــالء ليس يجـــدي قبيـــل آمنـــت  تكـــن   لـــم 
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منـــا العصـــر الســـماء فهـــي جـــاءت بقائـــم رب آي مـــن بعـــض  فهـــو 
أصفيـــاء لشـــيعة طوبـــى األصفيـــاء قـــال  خيـــرة هـــم  تابعـــوه 
فانتظـــروه بالغيـــاب بالـــوالء آمنـــوا  ظاهـــرا  وأطاعـــوه
رأوه لمـــا يوعـــدون مـــا وبـــالء قـــال  بهـــم  يعـــرو عـــذاب   مـــن 
وافـــت المغيـــب القائـــم فـــي  الخفـــاء هـــي  بعـــد  حيـــن يبـــدو للنـــاس
حقـــًا فيـــه  الـــذي اهللا وعـــد االنجـــالء فهـــو  ســـاعة  قبـــل  وعـــدوا 
تتجلـــى التـــي الســـاعة يـــوم الجـــالء وهـــو  بالحـــق  حيـــن تأتـــي
ألصيبـــوا تزيلـــوا لـــو وشـــقاء قـــال  بعدهـــم  مـــن  بعـــذاب 
كفـــر بأصـــالب أودعـــت الصلحاء نطـــف  صفـــوة مـــن  وهـــي كانـــت
منهـــم تزيـــل حّتـــى يبـــدو  نقاء ليـــس  فـــي طهرها مـــن  حين تمســـي
صلبـــا يقطـــع ليـــس األتقيـــاء فهـــو بالســـيف ودائـــع مـــن  مثقـــال 
فيـــه ينقـــر الناقـــور مـــا  األشـــقياء فـــإذا  علـــى  فهـــو يـــوم البلـــوى
تـــوارى إمـــام  منـــا هـــذا  وغطـــاء قـــال:  الخفـــا  مـــن  بســـتار 
ظهـــور يبيـــن أن شـــاء اختفـــاء فـــإذا  بعـــد للخلـــق هـــداه   مـــن 
قلـــب فـــوق نكتـــة  اهللا  البيضـــاء نكـــت  كالصفحـــة طهـــر  منـــه 
فيـ اهللا بأمـــر وقـــام القضـــاء فبـــدا ظاهـــرا لحكـــم طوعـــا  ِهـــم 
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هو القائم باإلمام الذي أنيــــط إن الدور
تخص رقعة ال التي وهي التامة، العدالة إقامة
كافة، على األرض عدالة هي أرضية معينة بل
الدِّيِن cلُِيْظِهَرُه َعَلــــى بذلــــك يصرح والقــــرآن
فيه  من األيام يطبق حتمًا يوم أي سيأتي dُكلِِّه
أن والبد كلهــــا األرض على اإلســــالمي الديــــن
جدًا، ولم وهو دور خطيــــر يأتي هــــذا اليوم،
والدور األنبياء والمرســــلين، أحد من يقم به
بأي نبي ينط لــــم المهدي باإلمام أنيط الــــذي
بشر به يقم لم جدًا عظيم دور وهو رسول، أو

اآلن. إلى
 Qالصادق اإلمــــام الــــدور وقــــد أكد هــــذا

عظيم.(١) بأمر يقوم إنه قال: حيث
لإلمام أسندت الضخمة التي المهمة هذه

مؤهلة  شخصية معها تكون وأن البد Qالمهدي
بصفات ومتمتعــــة القيــــادة، بكامــــل مؤهالت
قطعه الذي اهللا ينفذ وعــــد الذي الفذ القائــــد
العظيمة المنزلــــة له أن تكــــون ووّكــــده، والبد
تحدث والتي البشر، بني بين العالية والمكانة

.Kوآباؤه أجداده عنها
هــــذا لنيــــل تؤهلــــه هــــذه الصفــــات التــــي
هــــذه المهمة إليه، واســــناد المنصــــب الرفيع
تحدث بشــــخصه العظمى وإناطة المســــؤولية
األطهار  بيتــــه محمــــدN وأهــــل عنهــــا النبــــي
قوة تؤكد وهي وأقوالهم أحاديثهم فــــي ووردت
همتها، وعلو خطرها وعظيم هذه الشــــخصية
يتعلق  شيئًا َيَدعوا عندهمK لم مكانتها وسمو
وأصدق األقوال العبارات بأجمل إّال وذكروه به

 Qالمهدي منزلة اإلمام
Kآبائه المعصومين عند

الظالمي األمير عبد حسن األستاذ:
االنتظار مجلة في ومحرر باحث

إ

مؤهلة  شخصية معها تكون وأن البد Qالمهدي لإلمام أســـندت التي الضخمة المهمة هذه

ووّكده قطعه الذي اهللا وعد ينفذ الذي الفذ القائد بصفات ومتمتعة القيادة، مؤهالت بكامل
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أحاديثهم من نستشــــف وأتــــم المعاني، ونحن
 Kبينهم Qله السامية المكانة تلك الشريفة

اآلتية: األبواب وحسب مدلوالت
ألهــــل وانتمائــــه التأكيــــد علــــى نســــبه أوًال:

Kالبيت
 Nالواردة عن النبي هي األحاديــــث كثيرة
شــــخصية  الطاهريــــنK تعــــّرف وأهــــل بيتــــه
بأهل وارتباطه الوضاء، نســــبه وتؤكد اإلمام،
شــــرف ونسب دونه البيتK، وهو شــــرف ما

البشر. بني العالية من انساب القمة في
فــــي واضــــح بشــــكل ونلحــــظ هــــذا التوكيــــد
الكريــــمN حيث يــــرد هذا  أحاديــــث الرســــول

مختلفة: بصيغ المعنى
في  الجليل عــــن األكــــرمN يقــــول فالنبــــي
أعُمر منكــــم، وبالمهدي حديــــث قدســــي: <...
قال:  اليمان بــــن أرضي>،(٢) وعــــن حذيفة بــــه
إال الدنيا مــــن يبق لم اهللاN: <لو قال رســــول
اســــمه ولدي من رجــــًال اهللا يــــوم واحد لبعــــث
األنصاري  اهللا عبد بن جابر وعن اســــمي>،(٣)
ولدي، من المهدي :Nاهللا رســــول قال قال:
 Nويقول كنيتــــي>،(٤) وكنيتــــه اســــمه اســــمي
ولدك>،(٥)  من وهو المهدي <ومنا :Pلفاطمة
سمعت عنها) قالت: اهللا (رضي ســــلمة أم وعن
من  عترتي من <المهدي اهللاN يقول: رســــول
علي <يا :Qلعلي :Nويقول فاطمة>،(٦) ولــــد
وثالثة ثالثمائة إليه يجتمع خرج إذا قائمنا إن

بدر>.(٧) رجال عدة رجًال عشر
واضحًا تأكيدًا تورد وغيرها األحاديث هذه
عترة  اإلمام المهــــديQ من النبيN أن مــــن
أوالد  ومن وفاطمة، علي صلب ومن Nالرسول

لشــــخصه تعظيم شــــك الحســــينQ، وهو بال
المباركة. الشجرة لهذه النتمائه وتوكيد

عن وردت روايــــات األحاديث وتعضد هــــذه
األرومة  وهذه النســــب هذا البيتK تؤكد أهل
رجل  <المهدي عليQ قــــال: فعن المباركــــة،
:Qويقول لولده الحسين فاطمة>،(٨) ولد من
القائــــم حســــين هــــو <التاســــع مــــن ولــــدك يــــا

بالحق>.(٩)
<أما  بن عليQ يقول: الحسن اإلمام وعن
لطاغية عنقه بيعة منا إال ويقع في ما أنه علمتم
اهللا عيســــى القائم الذي يصلي روح إال زمانــــه
من التاســــع فإذا خرج ذلك بــــن مريم خلفــــه،
يطيل  النساء الحسينQ ابن ســــيدة أخي ولد

غيبته>.(١٠) في عمره اهللا
<منا :Lعلــــي بن وقال امامنا الحســــين
وآخرهم المؤمنين أولهم أمير مهديًا عشر اثنا
بالحق>.(١١) اإلمام القائم وهو ولدي التاسع من
<من :Lالحســــين بن علي وقــــال اإلمــــام
أعطاه اهللا غيبــــة قائمنا في مواالتنا على ثبــــت

وُأُحد>.(١٢) شهداء بدر شهيد مثل ألف أجر
أهل وعــــن الباقــــرQ: <إذا قــــام مهدينــــاـ 

بالسوية>.(١٣) قّسم ـ البيت
أربعين اهللا دعــــا وعــــن الصــــادقQ: <من
من كان ـ العهــــد دعاء ـ صباحــــًا بهــــذا الدعــــاء

قائمنا>.(١٤) أنصار
يطهر الكاظــــمQ: <القائــــم الــــذي وقــــال
مــــن الخامــــس هــــو اهللا أعــــداء مــــن  األرض 

ولدي>.(١٥)
يابن رســــول قيل له: الرضاQ: وقد وعــــن
من <الرابع قــــال: منكــــم؟ القائم اهللا، ومــــن
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اإلماء>.(١٦) سيدة ابن ولدي
الحســــن  بعد من <ان الجوادQ قال: وعن

المنتظر>.(١٧) بالحق القائم ابنه
لــــه ُأتــــي  حينمــــا   ،Qالعســــكري وعــــن 
بنــــي، فأنت يــــا بولــــده القائــــم قال: <ابشــــر
وأنــــت ولــــدي، وأنــــت الزمــــان،  صاحــــب 
األئمة خاتــــم وأنــــت حجــــة اهللا فــــي أرضــــه،

(١٨).<Kالطاهرين
ال الشــــريف، نســــبه على هــــذه التأكيدات
المهدي هــــو انه باالدعاء ألحــــد تتــــرك مجاًال
وإن في آخــــر الزمان، يخرج المنتظــــر الــــذي
مع اسمه المهدوية أدعياء بعض تطابق أسماء
األحاديــــث إثباته تريــــد ما الشــــريف، وهــــذا
ذريعة االسم من تتخذ التي األباطيل لنفي كل
تثبت نفســــه وفــــي الوقت الدعــــاء المهدويــــة،
بيته،  بالنبيN وأهل وارتباط نســــبه انتماءه
من الرفعة والمكانة النســــب هذا به بما يتمتع

الرفيع. والشرف
النبيN وكنيته  اسم بحمله تعظيمه ثانيًا:

وصفاته:
اســــم  يحمل المهــــديQ هــــو من اإلمــــام
الوحيــــد  النبــــيN وكنيتــــه وصفاتــــه، وهــــو
وقد والكنيــــة، التســــمية المســــموح لــــه بهــــذه

أحاديثه أنه  النبيN على ذلك وأشــــارت أكد
غزواته:  في بعض وكان معه <قالN لعمار،
إلى صفة  يا عمار(١٩) وهو يشير أشبه الناس بي
 Nعن النبي المهديQ، وعــــن حذيفة ولده
اسمي اسمه ولدي رجًال من اهللا لبعث ... قال:
:Nبقوله ذلــــك خلقــــي،(٢٠) ويؤكــــد وخلقــــه
وكنيته كنيتي اســــمي ولدي اســــمه المهدي من

وُخلقًا.(٢١) َخلقًا بي الناس أشبه
في  األخــــرى ثــــم يعــــددN صفــــات ولــــده
اســــمه ولدي، من المهدي فيقول: حديث لــــه
وهو لقبه المهدي، وكنيته ككنيتي، كاســــمي
الزمان.(٢٢)  صاحب وهو المنتظــــر وهو الحجة
أهل  كالكوكب الدري(٢٣) وطاووس ويصفه بأنه

القيامة.(٢٥) يوم شفيعكم وهو الجنة(٢٤)
أوردته كتب الــــذي بالحديــــث وإذا أخذنــــا
بالمنزلة  الرسولN ينزله السنة نجد أن أهل
بن <عــــن أنس حيــــث يقول الجنة العاليــــة فــــي
بنو اهللاN: نحــــن رســــول قــــال مالــــك قــــال:
وأخي أنا أهل الجنــــة: ســــادات عبــــد المطلب
والحســــين والحســــن وجعفر وعمــــي الحمــــزة

والمهدي>.(٢٦)
 Kاألئمة المعصومون وأجــــداده آباؤه أما
وعلو مكانته ســــمو على تــــدل فينعتونــــه بنعوت

المهدي هو انه ألحد باالدعاء مجاًال تترك ال الشريف، نسبه على هذه التأكيدات

الزمان آخر في يخرج الذي المنتظر

آباؤهوأجدادهاألئمة المعصومونK فينعتونهبنعوتتدلعلىسمومكانتهوعلوشأنه أما
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شأنه،يقولأميرالمؤمنينQ وهويصفه:بقية 
أنبيائه(٢٧)  خالئف من وخليفة حجته، بقايا من
علمًا وأكثركم كهفًا، أوسعكم أيضًا: عنه ويقول
وصفه،  يطنبQ في ثم رحمًا،(٢٨) وأوصلكم
صفاته بيــــان خطبه في مــــن ويخصــــص خطبة
هاشم، بني من :Qفيقول بمكانته واالشــــادة
إذا مغيضهــــا وبحر العــــرب، مــــن ذروة طــــود
صفوتها ومعدن أتت، إذا أهلها ومجفو وردت،
هلعــــت، المنايــــا إذا يجبــــن إذا اكتــــدرت، ال
إذا ينكل اكتنفت، وال إذا المؤمنــــون وال يخــــور
ظفر مغلولــــب، مشــــمر الكمــــاة اصطرعــــت،
من ذكر، ســــيف ضرغامــــة، حصد مخدش،
باذخ في رأسه نشق قثم، رأس اهللا، ســــيوف

محتد.(٢٩) أكرم وغارز مجده في السؤدد،
 Qالعسكري والده برسول اهللا ويؤكد شبهه
الدنيا من يخرجني لم الذي هللا الحمد بقولــــه:
الناس بعــــدي أشــــبه من حتــــى أرانــــي الخلــــف
في  يحفظــــه اهللا وُخلقًا اهللاN خلقــــًا برســــول

غيبته.(٣٠)
زيارة في األوصــــاف هذه أكثر وقد جــــاءت
المهديQ نفسه  اإلمام عن الواردة ياسين آل
بن علي بن أحمــــد الجليل التي أوردها الشــــيخ
عن الناحية االحتجاج فــــي الطبري أبي طالب
محمد إلــــى الصادر التوقيــــع المقدســــة، فــــي

التي سألها: المسائل عن الجواب الحميري بعد
تعالى اهللا إلى بنــــا التوجه اردتم قــــالQ: إذا
على <السالم تعالى: قال اهللا كما فقولوا وإلينا
ورباني اهللا داعي يا عليك ياسين، السالم آل
وديان دينه، اهللا باب يا عليك الســــالم آياته،
حقه، وناصــــر اهللا خليفــــة يــــا الســــالم عليك

ارادته...(٣١) ودليل حجة اهللا يا عليك السالم
لــــه بهذه  الرضاQ يشــــهد اإلمــــام ان كمــــا
له نشــــهد إنا <اللهم فيقول: العظيمة الصفات
حوبًا، وال أتى ذنبــــًا لم يذنب إنه يــــوم القيامة
طاعة، يضّيــــع لك ولم معصيــــة، ولــــم يرتكب
فريضة، لك يبدل ولم حرمة، لــــك ولم يهتك
الهادي المهدي، وانــــه شــــريعة، ولم يغير لك
الرضــــي النقــــي التقــــي  الطاهــــر المهتــــدي 

الزكي>.(٣٢)
أورده صاحب ما بإيراد الفقرة ونختم هذه
النبيN في  عن ح٢ باب ٣٥ فرائد الســــمطين
ركب اهللا إن يقــــول: المهدي حيــــث ذكر ولــــده
بن الحســــن بالخالــــص) فــــي صلــــب (الملقــــب
طاهرة طيبة زكيــــة مباركة نطفــــة علــــي النقي
ميثاقه اهللا أخذ مؤمن كل بها يرضى مطهرة،
إمام وهو جاحــــد، كل بهــــا ويكفر فــــي الواليــــة
يحكم هــــادي مهدي، مرضي، تقي نقي ســــار
وجل عــــز اهللا يصــــدق بــــه، بالعــــدل، ويأمــــر

باإليمـــان باإلمـــام  المســـلمين النبـــيN وأهـــل بيتـــه يأمـــر
بانتظاره ويأمرونهم وخروجـــه، بغيبته واالعتقاد المهـــدي
بحقيقة وجوده التشـــكيك وعدم عند قيامه، دولته وترقـــب
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في قوله. اهللا ويصدق
واتباعه بطاعته األمر ثالثًا:

يأمرالنبيNوأهلبيتهالمسلمينباإليمان 
وخروجه، بغيبته واالعتقــــاد المهدي باإلمــــام
قيامه، عند دولته وترقب بانتظاره ويأمرونهم
يوصلهم حيث وجوده بحقيقة وعدم التشــــكيك
أحاديث وردت وقــــد الكفر، هذا اإلنــــكار إلى
االعتقاد بهذا تأمر الخصوص بهذا مستفيضة
بمناصرته عند المؤمنين وتلزم اإلطاعة وهذه
بهذه أحاديث قرأنــــا أن يســــبق ظهــــوره، ولم
وأجداده، آبائه باطاعة أحٍد من تأمر الكثــــرة
المهمة وأهمية عظيم خطــــره على وهــــذا دليل
نشــــر بها في ينهض والتي على عاتقه الملقــــاة

المعمورة. ربوع على السماء شريعة
خروج أنكر اهللاN: مــــن رســــول فقد قال
محمد،(٣٣)  على اهللا أنزل بما كفر فقد المهدي
أهل  ـ مهدينــــا قام إذا وعــــن الباقــــرQ قــــال:
فمن وعــــدل بالرعية البيــــت ـ قّســــم بالســــوية
عصى فقد عصاه ومــــن اهللا أطاع فقد أطاعــــه

اهللا.(٣٤)
إنما ســــبقه والحديث الذي وهــــذا الحديث
بها التــــي ينهض المهمــــة يــــدالن على عظيــــم
وليس والضالل، إال الكفر التشكيك به فليس

سبحانه. طاعة هللا إال له الطاعة

قيام الباقرQ: مــــن المحتــــوم كمــــا قــــال
وجل اهللا عز شك فيما أقول لقي فمن قائمنا،

وجاحد.(٣٥) باهللا ـ أي ـ به كافر وهو
المعروف  الرضاQ بدعائه اإلمام دعا وقد
لإلمــــام الطاعــــة مــــن ليؤكــــد هــــذه الحقيقــــة
بنا أسلك اللهم :Qقال لنصرته. والمسارعة
والحجة العظمى، الهــــدى، منهاج على يديه
الغالي إليها يرجع التي الوســــطى، والطريقة
على وثبتنا طاعته على وقّونا التالي بها ويلحق

بمتابعته.(٣٦) علينا وأمنن مشايعته
العســــكريQ قوة  محمد أبــــي وفــــي أقوال
يقول: كأني ولده، أنكر من كفر واضحــــة على
المقر أن أال مني، الخلف في اختلفتم وقد بكم
كمن  لولدي اهللاN المنكر بعد رســــول باألئمة
رسول نبوة أنكر بجميع األنبياء والرسل ثم أقر

أولنا.(٣٧) كطاعة آخرنا طاعة ألن Nاهللا
قال ،Qالمهــــدي ولده باطاعة كمــــا أمــــر
الحسن أصحابه: عرض علينا أبو محمد بعض
أربعين  وكنا منزله في ونحن عليQ ابنــــه بن
وخليفتي بعدي مــــن إمامكم هذا فقال: رجــــًال
في بعــــدي مــــن تتفرقــــوا وال عليكــــم فأطيعــــوه

فتهلكوا.(٣٨) أديانكم
المهدي  بولده ترسيخ االعتقاد Qأراد كما
عن سئل وقد فقال: بحقيقته ونفي التشــــكيك

على كونه الذي المنزلة وتلك هذه األقوال وقد استحق
شـــريعة وتطبق األرض في اإللهية اإلرادة تتحقق يديه
وصي أو قبله نبي به يقم لم بما في المعمورة اإلسالم
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وهو اإلمام هــــو محمد بعــــده: ابني الحجــــة من
مات يعرفه ولــــم مات الحجــــة من بعــــدي، من

جاهلية.(٣٩) ميتة
لــــه المنكريــــن بكفــــر التأكيــــدات هــــذه 
طاعتــــه وجــــوب تؤكــــد والمشــــككين بحقيقتــــه
حياته مراحل جميع في به واالعتقاد ومناصرته

المبارك. الظهور إلى الوالدة من
شــــوقًا  والبكاء واألم بــــاألب رابعـــًا: إفدائــــه

إليه
 Qالمهدي لإلمــــام العظيمــــة ان المنزلــــة
الطاهرينK تبدو  وآبائه Nالنبي عند جــــده
الشــــريفة، وأقوالهم واضحــــة فــــي أحاديثهــــم
كونه وتلــــك المنزلة األقوال هــــذه وقد اســــتحق
في اإللهيــــة اإلرادة تتحقــــق الــــذي علــــى يديــــه
المعمورة في اإلســــالم شــــريعة األرض وتطبق
هذه وصي، وتبدو نبــــي أو قبله به يقم بما لــــم
اإللهية بنصره، اإلرادة فــــي واضحة المنزلــــة
عن جبرئيل المهــــدي النبيN: يخــــرج يقــــول
بن صالح ميســــرته وشعيب عن وميكائيل يمينه
 Qاإلمــــام الصادق على مقدمتــــه،(٤٠) ويقول
من أول <فيكون بن عمــــر: للمفضل فــــي حديثه
يبايعه وتبايعه المالئكة ثــــم جبرائيل يده يقبل

الجن...>.(٤١) ونجباء
 Kالبيت أهل جعلت العظيمة المنزلة هذه
الشــــوق هذا عن ويعبرون إليه، يتوقون شــــوقًا
اســــمه، ذكر عند والعبــــرات بــــأرق العبــــارات
شــــوق من يكنونه ويعبرون عما ويندبون فيبكون

باألب ويفدونه الوســــائل، بشــــتى إلــــى ولدهم
واالنضواء دولته فــــي واألم ويتمنــــون مناصرته

ظهوره. عند خدمته وحتى بل لوائه تحت
أقوالهمK نجدها طافحة  اســــتقرأنا وإذا
أمير فاإلمام األفعــــال، وتلك بهــــذه العبــــارات
ســــأله  حينما ويقول بأبيه المؤمنيــــنQ يفديه
خيرة ابــــن بأبــــي يقــــول: عمــــر عــــن المهــــدي:
كافل  قــــدره فهو اإلمــــاء،(٤٢) وأبوه مــــن نعرف
أجل من ضّحــــى ومن قريش الرســــول ومؤمــــن

يملك. بما الرسالة
ولده اإلمام يصف أن بعد آخر، موضع وفي
وأومأ  هاه، قال ثــــم الراوي: المهديQ يقول

إليه.(٤٣) شوقًا صدره إلى بيده
تقول  المهدي، لولده وجده ويبّينQ شدة
إذا فكان طالب أبي بن علــــي عند الرواية: كنا
بابن رســــول يقــــول: مرحبًا أقبل ابنه الحســــن
أبا يا بأبي يقــــول الحســــين اهللاN، وإذا أقبل
المؤمنين ما اإلماء، فقيل يا أميــــر ابــــن خيرة
للحســــين؟ ومن وهذا للحســــن هذا بالك تقول
الطريد الفقيد ذلــــك فقال: االمــــاء ابن خيرة

محمد...(٤٤). بن الحسن بن محمد الشريد
وأبيه،  بأمه فداه الباقرQ فقد إمامنا أما
المعروف العابدين زين الســــجاد علي وهو ابن
لعظيم إال وماذا ذلك وورعه وعلمه، زهده في
عند ذكره جعفر المهدي، يقول أبو مكانة ولده
بكنيتي المكنى باســــمي المســــمى <بأبي وأمي

السابع من ولدي>.(٤٥)

إن  يتمنى خدمته فكان ذلك أبعد من الصادقQ إلى إمامنا وذهب
الكوفة مدرسة وأقام البيت أهل مذهب نشر الذي هو والصادق أدركه،
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من  أبعد الصادقQ إلــــى إمامنــــا وذهــــب
أدركه، والصادق إن خدمته فكان يتمنى ذلك
مدرسة وأقام البيت أهل مذهب نشر الذي هو
كل يقول: شيخ فيها تسعمائة شوهد الكوفة التي
المعصوم اإلمام الصادق، هذا جعفر حدثني
ال، قال: القائم؟ هل ولد سئل): (عندما يقول

حياتي.(٤٦) أيام لخدمته أدركته ولو
بما خدمته في حياته يقضي أن يتمنى فهو
طاعة في يؤديهــــا ومهام معانــــي للخدمــــة من

رضاه. لنيل المخدوم
أنا دخلــــت قــــال: وعــــن ســــدير الصيرفــــي
موالنا تغلب على بــــن بن عمر وأبان والمفضــــل
على  الصادقQ فرأيناه جالســــًا اهللا عبد أبي
ذات الوالهة الثكلى بــــكاء يبكي وهو التــــراب،
وجنتيه، وشاع من الحزن نال قد الكبد الحرى
وهو محجريه الدموع وأبلى عارضيه في التغيير
وضيقت رقــــادي، نفت يقول: ســــيدي غيبتك
فؤادي...> راحة وانتبزت منــــي علــــّي مهادي،

.(٤٧)Kولده من المهدي يقصد وهو
عنه  المأثــــور ويقــــولQ فــــي دعاء العهــــد
القائم المهدي الهادي اإلمام موالنا بلغ <اللهم
يقول: ثم آبائه... وعلى عليــــه صلواتك بأمرك
وما هذا يومي صبيحة في له أجــــدد إني اللهم
عنقي في له وبيعة وعقدًا عهدًا أيامي من عشت
من اجعلني أبدًا، اللهم وال أزول عنها ال أحول
والمســــارعين عنه والذابين أنصــــاره وأعوانــــه
والممتثلين ألوامره حوائجــــه، قضاء في إليــــه
بين ارادتــــه والمستشــــهدين والســــابقين إلــــى
اإلمام  يدعوها التي هذه دعوات فأي يديه>(٤٨)

في جيشه. مطيعًا ليكون جنديًا

بكاًء  الرضاQ يبكــــي اإلمــــام وقــــد رأينــــا
ورد فقد شــــوقًا إليه، اسمه ذكر عند شــــديدًا
التائية قصيدته الخزاعــــي دعبل أنه لما قــــرأ

البيتين: هذين إلى ووصل Qالرضا أمام
محالة خارج زمان ال إمام

اهللا والبركات اسم على يقوم
شــــديدًا شوقًا  الرضاQ بكاًء فبكى اإلمام

وقال: رأسه رفع ثم إليه
لســــانك على القدس روح نطق يــــا خزاعي

البيتين.(٤٩) بهذين
مــــن أوالد محمــــد ويضيــــف عبــــد الرضــــا
في نيــــران األحزان تأجيج كتابه المتوكل فــــي

قائًال: خراسان سلطان وفاة
وأطرق  <فقــــام الرضاQ علــــى قديمــــه،
اليمنى على وضــــع يده األرض، ثم إلى رأســــه
ومخرجه فرجــــه اللهــــم رأســــه وقــــال: عجــــل

عزيزًا>. نصرًا به وانصرنا
الرأس من علــــى اليد ووضــــع هــــذا القيام
لهو ـ اليوم ورثناه عنه ـ الذي معصوم إمام قبل
والتكريم التبجيــــل من أجل وأعظــــم عالمات

.Qله
الحسن أبي عن محبوب، بن الحسن وعن
ســــمي  ثم قال: بأبي وأمي ...> الرضاQ قال:
عمران، موســــى بن وشــــبيه جدي، شــــبيهي
كم القدس، بشــــعاع تتوقد النور عليه جيــــوب
حيران متأســــف مؤمن وكم مؤمنة، من حّرى

المعين...الخ>(٥٠). الماء فقدان حزين
شــــوقًا إليه  اإلمام الجوادQ يبكي نرى ثم
ابنه ثم علي ابني بعدي اإلمام قال: إن فعندما
بعد وقال: إن شــــديدًا بكاًء بكى ثم الحســــن..
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والده  المنتظر(٥١) أما بالحق القائم ابنه الحسن
وأقوال فله مواقف مشــــهودة اإلمام العســــكري
انه حتى الحجة ولده اإلمام تعظيم في مأثــــورة
من ولــــم يخرجه أبقاه أن ســــبحانه يشــــكر اهللا
هللا <الحمد فيقول: القائم ابنه أراه حتى الدنيا
الخلف أراني حتى الدنيا من يخرجني لم الذي

بعدي>.(٥٢) من
دولته: في يحققه وما معاجزه ذكر

المهديQ وذكر  اإلمــــام تعظيم مــــن أوجه
بين العالية ومكانتــــه همته وعلــــو ســــمو منزلته
التي  الروايات البيــــتK ما تؤكــــده أهل أئمــــة
المباركة، دولتــــه قيام أجل من تصف جهــــاده
اهللا وهبها التــــي والكرامــــات وذكــــر المعاجــــز
وتنقالته الظالميــــن فــــي مقارعته ســــبحانه له

السامي. هدفه لتطبيق ومراسالته
بن حذيفة النبــــيN: عــــن فقــــد ورد عــــن
من المهدي :Nاهللا اليمــــان قال: قال رســــول
بخالفته كالقمــــر الدري يرضــــى ولــــدي وجهه

الجو.(٥٣) في والطير واألرض السماء أهل
منذ أحد بخالفــــة األرض أهل وهل رضــــي
أهل عنه عــــن ان يرضــــى بــــدء الخليقــــة فضًال
العظيمة المنزلة هذه على دليل وأكبر الســــماء
خلف  المســــيحQ مــــن الســــماء وصالته نزول

رســــول عباس قال: قال اإلمــــامQ، عن ابــــن
فينزل ولــــدي من المهدي اهللاN: ثــــم يخــــرج

خلفه.(٥٤) فيصلي مريم بن عيسى
على  سيقاتل المهدي الرسولN أن ويؤكد
هوN على التنزيل، وهي  أن قاتل التأويل بعد
من فيها اإلمام يلقــــاه لما وشــــاقة مهمة صعبة
بالقــــرآن وهو والعلم أنــــاس يدعــــون اإلســــالم
كما على التأويل ويقاتل :Nقــــال براء، منهم

التنزيل.(٥٥) على قاتلت

التأويل  علـــى ســـيقاتل الرســـولN أن المهدي ويؤكـــد
مهمـــة  وهـــي هـــوN علـــى التنزيـــل، قاتـــل بعـــد أن
أنـــاس اإلمـــام مـــن فيهـــا صعبـــة وشـــاقة لمـــا يلقـــاه
براء منهـــم وهـــو بالقـــرآن والعلـــم يدعـــون اإلســـالم
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الجليل التــــي وصف ومــــن الُنعوت العظيمة
 Nالنبي عــــروج المهدي عند عبده ســــبحانه
حديثه فــــي لنبّيه تعالــــى إلى الســــماء فيقــــول
أرضي، به أعمر منكم، بالقائم ... القدسي:
وبه وتكبيري، وتقديســــي بتســــبيحي وتهليلــــي
أوليائي، وأورثهــــا مــــن أعدائي أطهر األرض
وكلمتي الســــفلى كفروا الذين كلمة وبه أجعــــل
أظهر وله وبــــالدي عبادي أحيــــي العليــــا، وبه

بمشيئتي.(٥٦) والذخائر الكنوز
اآلية  عن Qالمؤمنين أمير إمامنا ويسأل
ِباْلُهدى َرُســــوَلُه َأْرَســــَل cُهَو الَّــــِذي الكريمــــة:
له:  ُكلِِّهd <يقال الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن
بيده نفســــي فوالذي كال، يقول: ذلك؟ أظهر
بشــــهادة ان فيها وينادي إال قرية ال تبقى حتى

وعشيا>.(٥٧) بكرة إال اهللا إله ال
هذا  األكــــرمN أصحابــــه أن النبي ويعــــد
بعده  طالبQ وستأتي أبي بن بعلي فتح الدين
يصلحه وال فيفســــد ويحرفونه أناس يغيرونــــه
فتــــح اهللا فيقــــولN: ان المهــــدي، إال ولــــده
هذا الدين وال فســــد مات وإذا بعلي هذا الدين

بعده>.(٥٨) المهدي يصلحه إال
المؤمنينQ معاجز  أميــــر اإلمام ويصــــف
فيقــــولQ: <يأتــــي المهــــدي وكرامــــات ولــــده
ما  إال األنبياء ذخيرة وما األنبياء>(٥٩) بذخيرة

ينفذ. ولم به أمر اهللا
األرض لــــه  تخــــرج أيضــــًا:  عنــــه  ويقــــول 
فيريكم مقاليدها، سلمًا إليه وتلقي أكبادها،
كيــــف عــــدل الســــيرة، ويحيــــي ميــــت الكتاب

والسنة.(٦٠)
الصــــادقQ وهــــو يصــــف  ويقــــول إمامنــــا

الكافرين يصيــــب الذيــــن اإلحبــــاط والفشــــل
لم فــــإذا خرج القائم عند ظهوره والمنافقيــــن
باإلمام إال كافر وال باهللا العظيم يبق مشــــرك

خروجه.(٦١) كره
أحواله  الرضــــاQ بعــــض اإلمام ويصــــف
األرض له تطوى الذي <هو فيقول: ظهوره عند
لــــه كل صعب>(٦٢) ويدعو لــــهQ فيقول:  ويذل
الضــــالل وشــــارعة اللهــــم واقصــــم بــــه رؤوس
به وذلل الباطل، ومقوية ومميتة الســــنة البدع
الملحدين وجميع الكافرين به وأبــــر الجبارين

ومغاربها.(٦٣) مشارق األرض في
ولده  العســــكريQ بدولــــة اإلمام ويفخــــر
االعالم  إلى أنظر فكأنــــي المهديQ فيقول:

الكوفة.(٦٤) بنجف رأسه فوق تحقق البيض

الهوامش
.٤٧١ الطوسي/ الغيبة/ (١)

.٧٣١ الصدوق/ الشيخ أمالي (٢)
القندوزي/ ح٤١. المودة/ (٣) ينابيع

.١٩/٢ الحمويني/ السمطين/ فرائد (٤)
.٤٣٣ ينابيع المودة/ (٥)

.٩٩ الهندي/ المتقي البرهان/ (٦)
.٣٢٢ األثر: الخراز القمي/ كفاية (٧)

.٥٩١ /١٤ الهندي/ العمال/ كنز (٨)
.٤٢٢ /١ كمال الدين (٩)

.١٣١ /١٢ البحار: (١٠)
٤/ ق٣/ الشـــيعة/ محســـن األمين/ (١١) أعيان

.٢٩٦
٣٢٣ باب  الصدوق/ الشـــيخ الدين/ (١٢) كمال

ح٧. ٣
باب٢. ٣٢٢ الشافعي/ الدرر/ عقد (١٣)
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.٦٦٣ المزار/ المشهدي/ (١٤)
آبادي/ ص٤. الخاتون الحق/ (١٥) كشف

.٢ / ١٦٧ السمطين/ فرائد (١٦)
.١٣٧ آبادي/ الخاتون الحق/ كشف (١٧)

التجليل/ أبـــو طالـــب (١٨) المهـــدي الموعـــود/
.٣٦٠

.٨٥ /١ الناصب/ الزام (١٩)
المودة/ ح٤١. (٢٠) ينابيع

السمطين/ ح٢. (٢١) فرائد
.١٦٤ الطوسي/ الغيبة/ (٢٢)

.٥٦٨ الخوارزمي/ الحسين/ مقتل (٢٣)
.١٥٤ الشبلنجي/ األبصار/ نور (٢٤)

.٩٤ /١ الخوارزمي/ الحسين/ مقتل (٢٥)
الموعود/ المهدي ،١٩٧ ح/ الـــدرر/ (٢٦) عقد
مصدرًا. عشر اثني من أكثر عدد ٢٤٦ ص العسكري

.٥٣٢ /٢ النهج/ شرح (٢٧)
باب١٣. ٢١٢ الغيبة/ النعماني/ (٢٨)

٣٠٩، بشـــارة الطريحي/ منتخب األثر/ (٢٩)
.٥٤ / الكاظمي/ اإلسالم

.٢٩٠ األثر/ كفاية (٣٠)
.٧٢٣ القمي/ الجنان/ مفاتيح (٣١)
.٧٤٦ القمي/ الجنان/ مفاتيح (٣٢)

.٢٦ /٢ الحمويني/ السمطين/ فرائد (٣٣)
باب٢. /٣٢٢ الشافعي/ الدرر/ عقد (٣٤)

.١٤١ /٧ / الهداة/ اثبات (٣٥)
.٧٤٧ القمي/ الجنان/ مفاتيح (٣٦)

الموعود/ المهدي عـــن نقًال األثر/ (٣٧) كفايـــة
.١٧٧ ص العسكري/

.٣٤٥ /٢ الصدوق/ الشيخ الدين/ كمال (٣٨)
الموعود/ المهدي عـــن نقًال األثر/ (٣٩) كفايـــة

.١٧٧ العسكري/
.٣٥ باب السمطين/ ج٢/ (٤٠) فرائد

آبادي/ الخاتون األربعون/ أو الحق (٤١) كشـــف
.١٠٣ ص

.٣٨٢ /٢ المفيد/ الشيخ اإلرشاد/ (٤٢)
٢١٢/ ح١. النعماني/ الغيبة/ (٤٣)

عن نقًال .٣١ عباس/ ابن األثـــر/ (٤٤) مقتضب
.١١٠ /٥١ البحار

.٣٢٤ االربلي/ الغمة/ كشف (٤٥)
٢٤٥/ ح٤٦. النعماني/ غيبة (٤٦)

/ ص الصدوق النعمة / الدين وتمام (٤٧) كمال
٣٣١ ط ١ / ١٤٢٥.

.٧٤٣ القمي/ عباس الجنان/ مفاتيح (٤٨)
.٣٧٢ /٢ للصدوق/ الدين كمال (٤٩)

/١ الصدوق/ الشـــيخ الرضا/ أخبار (٥٠)  عيون
.٩

.١٣٧ آبادي/ الخاتون الحق/ كشف (٥١)
.٢٩٠ األثر/ كفاية (٥٢)
.٢٩٠ األثر/ كفاية (٥٣)

.٣١٢ /٢ السمطين/ فرائد (٥٤)
.١٨٥ /١ الزام الناصب/ (٥٥)

.٧٣١ أمالي الصدوق/ (٥٦)
.٢٨١ /٥ الطبري البيان/ مجمع (٥٧)

.٤٤٥ القندوزي/ المودة/ ينابيع (٥٨)
.٣١٢ /٢ السمطين/ فرائد (٥٩)

.١٣٣ /٣ البحار (٦٠)
.٦٧٠ كمال الدين/ (٦١)

.٧٠٣ /٢ سفينة البحار/ (٦٢)
.٧٤٦ الجنان/ مفاتيح (٦٣)

ح٩. ٤٠٩ /٢ الدين كمال (٦٤)
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(المخّلص) بظهــــور يؤمــــن المســــلمون
ولفظة هو (المهــــدي) عندهــــم ولقبه المشــــهور
الفعل مــــن اســــم مفعول المهــــدي، هــــي صيغــــة
وهديًا  اهللا للدين.(١) ُهدًى من هــــداه وهو َهَدى،
ضد الرشــــاد، وهو والهدى، وهدايًة وهديــــة،
لفظــــة  عــــد إلــــى الظــــالل(٢) ويذهــــب رأي آخــــر
يهدي من أي الفاعــــل، هنا بمعنــــى (الُمهــــدي)
المســــتقيم،(٣) وقد ذكر  الطريــــق النــــاس إلــــى
ُســــمي  <انما اهللاN قال: رســــول عن الســــيوطي
الشــــام جبال من جبل إلى يهدي بالمهــــدي ألنــــه
اليهود> بها يحاج التوراة، أسفار منه يســــتخرج
يهدي ألنه بالمهدي <ُســــمي آخر موضع في وقال
يقال أرض التابوت من خفي، يستخرج قد ألمر
على أيوب األســــتاذ ســــعيد وعلق لهــــا انطاكية>.
ألنه رســــالته، تتضح كله هذا (من قائًال: ذلــــك

خفي).(٤) قد يهدي ألمر
الشــــيخ االربلي، مقارب معنــــى وذهــــب إلى
ألنــــه يهدي مهديًا القائــــم فقــــال: (انمــــا ســــمي
إلى  األقرب ان عنه).(٥) ويبــــدو مظلول إلى أمــــر
الموضع هذا في (المهدي) لفظة عد هو الصواب
من يهدي أي معا، به، والمفعول بمعنى الفاعل

اهللا. من تلقى الهداية ومن الناس
بها واالعتقاد فكــــرة المهــــدي أمــــا عن والدة
بصددها الباحثون اختلف فقد المسلمين، عند
فســــرها شــــتى، فبعضهم مذاهب وتفرقــــوا إلى
الظروف عــــن الناجمــــة األزمــــة بداللــــة نظريــــة
في المسلمون عاشها التي واالجتماعية السياسية
 Nمحمد اهللا رســــول وفاة على الحقب الالحقة
مرجيليوث، العوامل، هــــذه مثل إلى وقد أشــــار
وما األهليــــة الحــــروب انــــدالع إذ ذهــــب إلــــى ان

المخلص  فكرة
اإلسالم* في

جامعة بغداد. _ السياسية كلية العلوم الى الباحثة التي قدمتها الماجستير رسالة مستل من *

خضير أياد شروق االستاذة:
بغداد العلوم السياسية_ جامعة كلية

ي
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الجيل الذي في قلق لإلســــالم، وضع من تالهــــا
تبني الرســــولN، هــــو الذي قــــاد إلى تــــال عهد

المسلمين. من المهدي فكرة
ما لإلسالم المصغرة االنسكلوبيديا في وجاء
وسط الفكرة بهذه تعلقوا قد ان المســــلمين معناه
واالجتماعــــي واألخالقي السياســــي االضطــــراب

والديني.
إلى تســــيهر جولد ويذهــــب العالمــــة االلماني
من عليه تنطوي ومــــا المهدي عقيدة (ان القــــول:
والورع عند التقــــى بيئات فــــي تظهر آمــــال وأمان
واالنتظار األســــف زفرات من كزفرة المســــلمين
سياســــية حاالت غمــــرات فــــي يصعدونهــــا وهــــم
ضمائرهــــم حيالها). ثورة تنقطــــع ال واجتماعيــــة
يشــــتركون المســــلمين، (ان واســــتطرد قائــــًال:
خير في بأن المســــلم الصالح حبــــا فــــي االعتقاد
ال وحدتها علــــى وابقاءًا اإلســــالمية، الجماعــــة
عليــــه ايثارًا بل عصا الطاعــــة، ينبغــــي ان يشــــق
المظالــــم يحتمــــل صابــــرًا ان للمصلحــــة العامــــة
في معاناة االنــــاة وطول بالصبر القائمة ويتــــدرع
ذلك، على عالوة يتوقــــون آثام األشــــرار ولكنهم
وتقواهم، ايمانهم ومقتضيات الواقع بين التوفيق
ظهور في الوطيد رجاؤهم التوفيق بهذا وأمدهــــم

المهدي).(٦)
الظاهر الفشل ان روتلدســــن، يرى في حين
أركان توطيد في اإلسالمية المملكة الذي أصاب
من كان األموييــــن، دولة زمن العــــدل والتســــاوي

الزمان(٧)  آخــــر المهدي فكــــرة األســــباب لظهــــور
العباســــي جور النظام إلى ان فلوتن، وذهب فان
األمــــوي حفزا النظام مــــن يكن أقل وعســــفه لــــم

المهدي.(٨) بعقيدة التمسك إلى للنفوس
هذه ان إلــــى اآلخر البعــــض فــــي حين ذهــــب
مــــن مصادر المســــلمين الفكــــرة قد جــــاءت إلى
تســــربت قد هذه الفكرة، ان يــــرون خارجيــــة إذ
اليهودية أو الديانــــة إلــــى البيئة اإلســــالمية مــــن
الديانات مــــن غيرها أو الفارســــية المســــيحية أو

الفكرة. بهذه آمنت التي
ان مرجيليــــوث، بعد فالباحــــث المستشــــرق
في حمل الداخليــــة االضطرابات دور أشــــار إلــــى
ُذكر كمــــا بالمهدي، المســــلمين علــــى االعتقــــاد
التي هــــي الظروف هــــذه ان إلى ســــابقًا، ذهــــب
من الفكرة لهــــذه المســــلمين قــــادت إلى اقتباس

والمسيحيين. اليهود
الباحثين جولد مــــن كل وينحو هــــذا المنحى
حين وفي فلوتــــن، تســــيهر، والفردبــــل، وفــــان
مســــتمدة من انها والثاني، األول يــــرى الباحثان
عند ايليــــا النبــــي ان إذ اليهوديــــة والمســــيحية،
البد وانه السماء قد رفع إلى والمسيحيين اليهود
بذلك وهو آخر الزمان، األرض في إلى ان يعــــود
المختفين،(٩)  الشــــيعة ألئمة األول االنموذج كان
اليهودية من قد تأتت هذه الفكرة ان األخير يرى
بالمستقبل، تنبؤ تنطوي عليه من لما والمسيحية
يد االسالم على إلى دخل قد ـ اعتقاده في ـ والتنبؤ

المستشرقين هؤالء المسلمين، العرب بعض الباحثين ويشارك
حسن محمد أمين وسعد أحمد لعل أهمهم آرائهم، في
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كعب مثل والمسيحية اليهودية الشخصيات بعض
الداري.(١٠) منبه، وتميم ووهب بن األحبار،

العرب المسلمين، بعض الباحثين ويشارك
أهمهم لعــــل آرائهم، فــــي هؤالء المستشــــرقين
الكريم وعبــــد حســــن محمد أحمد أمين وســــعد
حميــــده،(١١)  طــــه الحســــيب وعبــــد  الخطيــــب 

للمانوية.(١٢) ينسبها الذي والحصان
بعض الباحثين ان هو إليه االشارة تجدر ومما
اليهودية، إلــــى المهــــدي الذيــــن أرجعوا فكــــرة
على دخل قد اليهودي) (المؤثر هذا ان اعتقــــدوا
سبأ،(١٣) على ان بعض  بن اهللا عبد شــــخصية يد
الشــــخصية، هذه وجــــود أنكروا الباحثيــــن قــــد
مثل المعتقد، هذا دورها في بث إلغاء وبالتالــــي
وطه حسين، والعســــكري، الوردي والشــــيبي،

ومغنية.(١٤) يس، وآل والنشار،
النظر الســــابقة وجهات يتضح مما ســــبق ان
في الخارجية العوامــــل كبيرة لدور تولي أهميــــة
بذلك وهــــي الفكرة، بهــــذه اعتقــــاد المســــلمين
ثوبًا لتلبســــها عنها اإلســــالمي الثوب تحاول خلع

ذلك. غير أو مسيحيًا أو يهوديًا
فإنهــــا تقــــر امــــا وجهــــة النظــــر اإلســــالمية
الديانات والفلســــفات من ان كثير كون، بحقيقة
الفكرة، بهــــذه القــــول في قد ســــبقت اإلســــالم
والقول ذلك مــــا يتعــــارض فــــي اال أنهــــا ال تجــــد
ال نظرها (المخلــــص) في ففكرة بإســــالميتها،
بصرف وطموحاته، فطرة اإلنسان مع تتعارض
في الســــبب ولعل ديانته، أو انتمائه النظر عــــن

هو الفكرة، الشــــعوب بهذه من الكثير اشــــتراك
اإلنسان يســــتمد التدبير، في بالغة حكمة وجود
وال والطغيان الظلــــم أمــــام صموده من خاللهــــا
إمكانية بأمل يزود دون أن ليأسه، فريسة يترك

األيام.(١٥) من في يوم العدل والمساواة استعادة
بوجهة المؤمنــــون يــــرى ومــــن جهــــة أخــــرى
اإلســــالم به جاء ما كل بأنه ليــــس النظــــر هــــذه
من فكثير األديان الســــابقة، عــــن قــــد تفرد به
في شاخصة كانت التي جاء بها الكلية األمور
الصدد قال  له.(١٦) وفي هذا الســـابقة الشـــرائع
فيها أخبر اآليات مــــن (وكثير اإلمام الشــــاطبي:
وهي المتقدمة، الشرائع في كانت كلية بأحكام
بينهمــــا).(١٧) أضف إلى  فــــرق وال في شــــريعتنا،
اتخذت قد األولى النظر وجهة إذا كانت ذلــــك،
الســــابقة فــــي الديانات الفكرة مــــن وجود هــــذه
كون في اعتقادهــــا علــــى دليًال على اإلســــالم،
وبالتالي اإلســــالم، من ليســــت أن هــــذه الفكرة
الثانية النظر وجهة فــــإن بها، االعتقاد ال يصــــح
ما في تلك الديانات وجود هذه الفكرة من تجعل
فعلى االعتقاد بها، صحــــة ويبرر ويؤصل يدعــــم
القول بأن إلى أيوب سعيد يذهب ســــبيل المثال،
(قديم باسم المهدي إلى اشار قد القديم العهد
إليه أشار حين في المكرر اســــمه، أي األيام)،
(األمين باســــم الجديد العهــــد من ســــفر الرؤيا

الصادق).(١٨)
اإلســــالمية النظر وجهة أن تقدم مما يتضح
فكــــرة إســــالمية بــــال القائــــل الــــرأي  ترفــــض 

المهدي، إسالمية فكرة القائل بال الرأي اإلسالمية ترفض النظر وجهة إن

اإلسالم في الديانات السابقة على هذه الفكرة ان وجود أن تثبت وتحاول
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هذه الفكرة وجود ان تثبت أن وتحــــاول المهدي،
يخرجها ال اإلسالم، على الديانات الســــابقة في
في وردت ألنهــــا وذلك اإلســــالمي، عــــن اطارها
أو صراحًة إما اإلســــالمية، القدســــية المصادر
من تمامًا خــــال وان الكريــــم تلميحــــًا، فالقــــرآن
يشــــير انه من المنطقي ان لفظــــة المهــــدي، بيد
الشريفة النبوية الســــنة وان خصوصًا إليه ضمنًا
الحقًا والسنة سيتضح كما ذكره، على جاءت قد
واحد، لمشــــرع الكريم صنوان والقرآن النبويــــة
علماء بعــــض فســــر فقــــد وتأسيســــًا علــــى ذلــــك
على  القرآنية اآليــــات المســــلمين(١٩) الكثيــــر مــــن
cَوإِنَُّه َلِعْلٌم تعالــــى: كقوله المهدي في انهــــا نزلت
َأْرَســــَل الَِّذي وجل: cُهَو عــــز ــــاَعِةd(٢٠) وقوله لِلسَّ
الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهــــَرُه اْلَحقِّ َوِديــــِن ِباْلُهدى َرُســــوَلُه
َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَنd،(٢١) وقوله عز من قائل:  ُكلِِّه
األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقــــْد
اِلُحــــوَنd،(٢٢) وغيرهــــا مــــن  الصَّ ِعبــــاِدَي َيِرُثهــــا

القرآنية. اآليات
فابتداءًا المطهــــرة، النبويــــة اما في الســــنة
الذين أخرجوا والمحدثيــــن العلماء أن ال يخفــــى
عليهم، تقدم أو أوردوها عمن المهــــدي احاديث
ما االســــالمية وتنوع المذاهب العدد من قد بلغوا
حنبل بن اإلمام أحمد هؤالء ومن به، ال يســــتهان
السجســــتاني، أبو عيســــى أبو داود الشــــيباني،
ماجة ابن النسائي، شعيب بن احمد الترمذي،
البر ابن عبد النيســــابوري، القزويني، الحاكم

أبو البغــــدادي، الخطيــــب القرطبــــي، أبو بكــــر
األثير، بن الديــــن مجد محمد الفــــراء البغوي،
قد  الســــتة غيرهــــم.(٢٣) كما أن الصحاح وآخرون
المهــــدي، عدا صحيحي على أحاديث اشــــتملت
يــــأت فيهمــــا ذكر حيــــث لم مســــلم والبخــــاري،
المهدي أحاديــــث رواة أمــــا المهــــدي صراحــــة،
وفيهم ســــابقيهم من عددًا أقل يكونوا فانهم لــــم
المثال: على ســــبيل واالعالم، فمنهم الصحابــــة
أبــــي بــــن علــــي عمــــر بــــن الخطــــاب، الخليفــــة
عبد العبــــاس بن عفان، بن طالبQ، عثمــــان
مالك، بن النعمــــان، أنس قتادة بن المطلــــب،
فاطمة العالمين نساء سيدة عائشة، هريرة، أبو

وغيرهم. ،Pالزهراء
بتواتر والمحدثين العلماء من عدد صّرح وقد
المالكي، القرطبي هؤالء ومن المهدي. أحاديث
ابن حجر القيــــم، ابــــن المزي، جمــــال الديــــن
محمد الحنابلة، شــــيخ البربهاري العسقالني،
حجر ابن الشــــوكاني، الشــــافعي، بن الحســــين
من أحاديث جملة وهذه والســــيد األمين. الهيتمي

المهدي:
لطول اهللا يوم واحد الدنيا اال من يبق لم (لــــو
أو من مني رجًال فيه اهللا يبعــــث حتى اليوم ذلــــك
األرض اســــمي، يمأل اســــمه يواطئ أهل بيتي،

وجورًا). ظلمًا مألت كما وعدًال قسطًا
رجل يخرج ثــــم وجورًا، ظلمًا األرض (تمــــأل
األرض فيمأل تســــعًا أو ســــبعًا يملك مــــن عترتــــي

بفكرة االعتقاد بأن هؤالء يؤمن ان هي لذلك الحتمية النتيجة فان
ومتواتراته، بل وضرورياته اإلسالم من هي المهدي
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يصلحه البيت أهل منا (المهدي قســــطًا وعدًال).
الجبهة، أجلى مني، (المهدي ليلــــة), اهللا في
وعــــدًال كما قســــطًا األرض يمأل أقنــــى األنــــف،

سنين). ويملك سبع ظلمًا وجورًا، ملئت
المهدي، إلى أشار الكريم القرآن ان وحيث
عــــن تواتــــرت ضمنــــًا، وحيــــث ان األخبــــار قــــد
يراه  ما وفق الزمان، آخر الرســــولN بخروجه
هي ان المســــلمون، فان النتيجة الحتمية لذلك
من هي المهدي بفكرة االعتقاد بأن يؤمن هؤالء
ان بــــل وضرورياتــــه. بيد اإلســــالم ومتواتراته،
من فريق إلى اختلفــــت قد المهدية صــــورة فكرة
اعتقاد فخالصــــة الفرق االســــالمية، آخــــر من
آخر في ســــيظهر الفكــــرة انه أهل الســــنة بهــــذه
النبيN اسمه كاسم  بيت من أهل رجل الزمان
أي الرسول، أبي كاســــم أبيه الرســــول، واســــم
الرجل لهذا وليس عبــــد اهللا بن محمد ان اســــمه
وبوقت غير الزمان في آخر سيولد بل اآلن وجود
يبايعه األنــــف، أقنى الجبهــــة، معلــــوم، أجلى
الدين يؤيــــد والمقام، الركــــن المســــلمون بيــــن
يا فيقول الرجل يأتيه الرعية، في العدل ويظهر
ان استطاع ما ثوبه في له فيحثي اعطني، مهدي
أو أو تســــع ثمان يحمله، يملك خمس أو ســــبع او

السنين. من عشر
هو المهدي، ظهــــور ان الســــنة ويعتقــــد أهل
األخرى العالمــــات أما الســــاعة، أحد أشــــراط

كثرة منهــــا: كثيرة، فهــــي وتليه، التــــي تســــبقه
الزالزل وكثــــرة الفتن وظهــــور العلم القتــــل وقلة
وموت الفجأة األوبئة األســــعار وانتشــــار وارتفاع
ونــــزول الدجــــال  وظهــــور الــــروم مــــع  والهدنــــة 
عيسىQ وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس 
في الدخان وظهــــور الدابة وخــــروج مــــن مغربها
ويلي األرض، في خسوف ثالثة وحدوث السماء
الجميع، موت ثم وفناؤه الكون كله انقالب ذلك

البعث والحساب. ثم
أهل العتقــــاد عامة خالصــــة كان مــــا تقــــدم
االعتقاد هذا ان المهدي، ويبــــدو بفكرة الســــنة
الشافعي الســــنة األربعة، أهل مذاهب قد شمل
هذه كانت واذا والحنبلــــي. والحنفــــي والمالكــــي
الســــنة، أهل نظر وجهة من المهدي هــــي صورة
المســــلمين، من فريق آخر نظر في فكيف كانت

الشيعة؟. وهم
االثني عشرية بين الشيعة االختالف وجه ان
أن في ينحصر الموضــــوع، هذا وبين الســــنة في
اآلن، له وجــــود المهدي بــــأن الشــــيعة يعتقــــدون
٢٥٦هـ، في ُســــرَّ من أو ٢٥٥هـــــ ســــنة فقــــد ولد
فهو محمد النســــب، معلوم وهو ـ رأى ـ ســــامراء
محمد الهادي بن بن علي العســــكري بن الحسن
بن الكاظم الرضــــا بن موســــى علي الجــــواد بــــن
علي زين بــــن الباقر محمــــد بن جعفــــر الصادق
،Kطالب علي بن أبي العابدين بن الحسين بن

ولد اآلن، فقد له وجود المهدي بأن الشيعة يعتقدون أن في ينحصر
فهو معلوم النسب، وهو ـ سامراء ـ رأى ُسرَّ من ٢٥٦هـ،في أو ٢٥٥هـ سنة

بن الحسن العسكري محمد
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أئمتهم سلســــلة عشــــر في الثاني أي أنــــه االمــــام
المعصومين.

عشــــرية االثني في نظر اإلمامــــة ولمــــا كانت
والتعيين، فقد النــــص إلى يحتــــاج منصب إلهي
النص وكان النــــص، وراء جريــــا آمنــــت بإمامته
الهدى مــــن نبي مــــا يعتقدون ـ وفق ـ علــــى امامته
كما ،Qطالــــب أبي بن محمــــدN ثم من علــــي
إلى واحد بعد واحــــدًا اآلخرون األئمة نص عليــــه
أبيه وهو وفــــاة بعد كانت وإمامتــــه أبيه الحســــن.
الصغرى، غيبتان: وله عمره، من الخامسة في
وانتهت أبيه وفــــاة منذ وقيل والدته، وتبدأ منــــذ
بــــن محمد على واألخيــــر بوفــــاة ســــفيره الرابــــع

سنة. ٦٩ أو ٧٤ اذن، وأمدها السمري،
الرابع سفيره منذ وفاة الثانية فتبدأ الغيبة أما
الرواة اختلف وقــــد الحاضر، الوقت وتمتد إلــــى
المانعة العلة من غيبته هذه، فقيــــل حــــول الوجه
وقيل القتل، من نفســــه خوفه على هو من ظهوره
ولربما به، ألحد وال علم اهللا حدده خروجه، ان
والتزام الظلم مقاومة على التباعه تحريض غيابه
انها وقيل بالفضائل، والتمسك القويم، الطريق
عباده. يمتحن ان اهللا عز وجل يريد بها محنة،

عشــــرية االثنا تؤمن تقدم مــــا إلى باالضافــــة
على الدجال المســــيح عيســــىQ، وظهور بنزول

في يختلفون السنة، وال أهل الذي آمن فيه النحو
ظهور عالمات أن كما هذا الموضع مع اآلخرين،
عند تقريبًا واحدة تليه، التي والعالمات المهدي

الفريقين.
الســــنة بين وجه الخالف تقدم ان مما يتضح
الســــنة ان هــــذا الموضوع، هو والشــــيعة، حــــول
يعرف وال يولد بعــــد، لــــم يعتقــــدون ان المهــــدي
الشــــيعة ان حين في التحديد، وجه على مــــن هو
دار في ووجوده والدته على يتفقون االثني عشرية
اذن عندهم. محدد ونســــبه اســــمه ان الدنيا كما
شــــخص المهدي، على ينصب هنا، االختــــالف

الفكرة. أصل على وليس
تقدم،فانالمسلمينيؤمنون علىما وتأسيسًا
ذلك والدة في اختلفوا وكونهم (المخلص) بفكرة
أدنى ذلك في فليس اسمه، وتشخيص المخلص
(أسطورة) بل هذه الفكرة مجرد بأن حجة للقول
على األدلة القاطعة من ذلك، من العكس على هو
في االختالف من قبيل أنــــه، اذ تحققها، ثبوت
أي ـ كاختالفهم الوجود، متحقق تفاصيل شــــيء
بقدمه، بين القول الكريم في القرآن ـ المسلمين
على تكفير اتفاقهم اهللا تعالــــى، مع من وحدوثه

منكره.
الفكرة هــــذه وصف فــــإن ومــــن جانــــب آخر،

وينشـــر الزمان، ســـيظهر فـــي آخر الذي ان فكـــرة (المخلص)
واالضطهاد، الظلـــم والمســـاواة ويقضي على العـــدل والرخاء
فيها الكثير اشترك بل فحسب، اليهودية بها لم تنفرد فكرة
وغير السماوية. السماوية والديانات والفلســـفات من الشعوب
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اإلقرار العقــــول، ثــــم ســــلبت باألســــطورة التي
بأن لهذه االعتراف مع أمــــة، تاريخ خلقت بأنها
من يخلو ـ ال الحضــــارة مــــن األمــــة حظــــًا وافــــرًا
تاريخها أمة خلقت التاريخ ال يعرف التناقض إذ
أمم أرقى هي من أمة مع فكيف الحال أسطورة،
باعتراف الوســــطى القرون فــــي العالــــم حضارة

أنفسهم؟ المستشرقين
القــــول أمكــــن الموضوعيــــة، توخينــــا  وإذا 
مــــن ظــــروف سياســــية بــــأن للعوامــــل الداخليــــة
فكرة ترســــيخ في األهمية من قدرًا واجتماعية،
يرقى ان دون المســــلمين صفــــوف المهــــدي بين
الذي المســــتوى إلى األهميــــة وتلك ذلك الــــدور
والدافع الفكرة لهذه الخالــــق العامل يجعل منها

المسلمين. عند بها لالعتقاد الرئيس
الذي (المخلــــص) فكرة ان صفــــوة القــــول،
العدل والرخاء الزمان، وينشر في آخر سيظهر
واالضطهاد، الظلــــم علــــى ويقضي والمســــاواة
اشترك بل فحسب، اليهودية بها تنفرد لم فكرة
والديانات والفلســــفات الشــــعوب من فيها الكثير

السماوية. وغير السماوية

الهوامش
العـــرب، ج٢٠ (القاهرة:  لســـان منظور، (١)  ابن
مادة: ١٣٠٨هــــ) والترجمة، الـــدار المصريـــة للتأليـــف

ص٢٢٩. هدى،
.٢٢٩ ص سابق منظور، مصدر ابن (٢)

،٢٣٠ ص ســـابق، روتلدســـن، مصدر (٣) دوايت
ص٧٩. سابق، مصدر فلوتن، فان وكذلك

.٣١٣ ص سابق، مصدر أيوب، سعيد (٤)
كشـــف بن عيســـى االربلي، علي (٥) أبـــو الحســـن

النجف  مطبعة ج٣ (النجـــف: فـــي معرفة األئمة، الغمة
.٢٦٣ ص ١٣٨٥هـ) االشرف؛

.٢١٧ ص سابق، تسيهر، مصدر جولد (٦)
ص ســـابق، مصدر روتلدســـن، دوايت (٧) ينظر:

.٢٣١
.١٣٣ مصدر سابق، ص فلوتن، (٨) ينظر: فان

،٢١٥ ص سابق، مصدر تسيهر، جولد ينظر: (٩)
.١٥٤ ص سابق، مصدر الفردبل، وكذلك

.١١٥ ص سابق، مصدر فلوتن، فان ينظر: (١٠)
ســـابق، مصدر التوالي: احمد أمين على (١١) ينظر
وعبد ٤٨ـ  ٤٩، ص ٣٣٧، وســـعد محمد حسن ص ج١،
حميده، طه الحسيب وعبد ،٥٣٩ ص الخطيب الكريم

.٧٥ ص د.ت) المعارف. (القاهرة: دار الشيعة أدب
ســـابق، مصدر الحصان، الرزاق عبد (١٢) ينظر:

.١٠١ ص
،٣٣٧ ص ســـابق، ج١، مصدر امين، (١٣) احمد
الحســـيب ٤٩، وعبد ص محمـــد حســـن وكذلـــك ســـعد
يروي ،٣٧٤ ص تســـيهر، ٩٢، وجولد طه حميـــده ص
أيام فأسلم يهوديًا كان ســـبأ بن اهللا ان عبد النوبختي،
عليQ وغالى  الخليفة ووالى عفان، بن عثمان الخليفة
للذي ســـبأ ابن فقال ما احد نعاه استشـــهاده فيه، فبعد
وأقمت سبعين صرة، جئتنا بدماغه في (كذبت لو نعاه:
ولم يقتل وال يمت لم أنه فعلمنا عدًال، ســـبعين قتله على
بن اهللا عبد قيل ان ولذلك األرض)، حتى يملـــك يموت
اإلســـالمي. في الجو الرجعة بـــث فكرة من أول ســـبأ هو
شـــخصيتي يطابق بين مـــن هناك ان أضـــف إلـــى ذلـــك
بـــن الســـوداء، كالطبري اهللا ســـبأ وعبـــد عبـــد اهللا بن
لمزيد بينهما، يميز البغدادي ان حين في والمقريزي،
النوبختي، الشـــخصية ينظـــر: هذه حول من التفاصيل
٢٧ ـ  ص د.ت) حـــداد، مطبعـــة (بيروت: فـــرق الشـــيعة
واألمـــم، ج٥  الممالـــك تاريـــخ ٢٨. وكذلـــك الطبـــري،
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ص٣٠، ومـــا د.ت) العربـــي، القامـــوس (بيـــروت: دار
منصور أبو ،١١ ص مصدر سابقج١، بعدها الشهرستاني
منهم الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق البغدادي،
 ٢٢٣ ص (١٩٧٨ ط٣، الجديـــدة، اآلفاق دار (بيـــروت:
في الحميـــد، صـــراع األفـــكار ٢٢٦، د. محســـن عبـــد ـ
ط١، التربية، مطبعة وزارة اإلسالمي (بغداد: المجتمع

٥٤ ـ ٥٦. ص (١٩٩٨
اهللا (عبد شخصيتي بين الوردي علي د. يطابق (١٤)
(وينحو منحاه ياسر بن عمار الجليل بن ســـبأ والصحابي
مرتضـــى العســـكري باألدلة أثبت كما االســـتاذ الشـــيبي
طه الدكتور وكذلك الشخصية، هذه وجود عدم الحســـية
وهما). وقد لم يكن اال السوداء قال: (ان ابن الذي حسين
النشـــار، ســـامي علي الباحثين من الرأي كل تبنـــى هذا
تنظـــر مغنيـــه، ومحمـــد جـــواد ومحمـــد حســـن ال يـــس
وعاظ الـــوردي، علي التوالي فـــي: د. وعلـــى هـــذه اآلراء
 ٢٧٢ ص (١٩٥٤ المعارف، مطبعة (بغداد: الســـالطين
بين مصطفى الشـــيبي، الصلة ٢٧٩، والدكتـــور كامـــل ـ
الزهراء، ١٩٦٣، مطبعة ج١ (بغداد: والتشيع، التصوف
بن اهللا عبد العســـكري، ٢٦ ـ ٣٩، مرتضـــى ص (١٩٦٤
طه الدكتور ،(١٩٥٦ العلميـــة، المطبعة ســـبأ (النجف:
المعارف،  دار ج٢ (القاهرة: الكبرى، الفتنة حســـين،
الفكر نشأة النشـــار، ٩٨ ـ ٩٩، علي ســـامي ص (١٩٥٣
دار  مطبعة ج٢ (االســـكندرية: االســـالم، في الفلســـفي
آل ١٩٦٢) ص٣٩، محمد حســـن ط٢، الثقافـــة، نشـــر
مغنية، جـــواد ٢٣، محمـــد ص ســـابق، يـــس، مصـــدر
للماليين، العلم دار (بيـــروت: والعقل المنتظر المهـــدي

.٢٣ ص د.ت)
الفكر في المنتظر المهدي باحثين، (١٥) مجموعـــة

١٤ ـ ١٥. ص سابق، مصدر اإلسالمي،
.١٤ ص السابق، المصدر (١٦)

في الموافقات المالكي، الشاطبي اســـحاق (١٧) أبو
الرحمانية،  المطبعـــة ج٣ (القاهرة: أصـــول الشـــريعة،

١١٧ ـ ١١٨. ص د.ت)
هامش ســـابق، مصدر أيـــوب، (١٨) ينظر: ســـعيد
قد واالنجيل التوراة أن حكيمي ٧٧ـ  ٧٨، ويـــرى ص ،٣٨
االردني مهاوش الباحث عودة كما يعتقد بالمهدي. بشرتا
الجديد العهد ٢ـ  ١١) مـــن :٤٦ صح (ســـفر ارميا. ان فـــي
علـــى التوالي: محمد ينظر المهدي، مجـــيء اشـــارة إلى
مجموعة ٥٤ ـ ٥٨، ص مصـــدر ســـابق رضـــا حكيمـــي،
مصدر اإلسالمي، الفكر المنتظر في المهدي باحثين،
االردني، مهـــاوش عـــودة ١٢، نقـــًال عـــن: ص ســـابق،
د.ت) المط، مكان: (بال المجهر تحت المقدس الكتـــاب

.١٥٥ ص
الصواعـــق الهيتمـــي، حجـــر (١٩) مثـــل احمـــد بـــن
دار (القاهرة: اهل البدع والزندقة على الرد في المحرقة
وكذلك الحافظ ،١٦٠ ص المحمديـــة، د.ت) الطباعـــة
المودة ينابيع الحنفـــي، ابراهيم القندوزي بن ســـليمان
١٩٦٥) ص٥٠٨، ط٧، الحيدريـــة، المطبعة (النجف:
الحيدرية، المطبعة (النجف: االرشاد المفيد، والشـــيخ
المجلسي، تقي محمد بن باقر ومحمد ،٣٤٦ ص (١٩٦٢
خليل  محمد ميرزا مطبعة ج١٣ (طهـــران: األنوار، بحـــار

ص١١. ١٣٠٥هـ) الموسومي،
.٦١ الزخرف: (٢٠)

.٣٣ التوبة: (٢١)
.١٠٥ األنبياء: (٢٢)

دار  مج١ (بيـــروت: المقدمـــة، (٢٣) ابـــن خلـــدون،
وكذلـــك  ،٥٥٦ ص (١٩٧٩ ط٢، اللبنانـــي، الكتـــاب
شـــرح مع آبادي الحق العظيم شـــمس محمد ابـــو الطيب
ابي سنن شرح المعبود: عون الجوزية، قيم ابن الحافظ
ص حاشية (١٩٧٣ ط٣، (بيروت: دار الفكر، ج١١ داود،

.٣٦١
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وكنيته: ونسبه اسمه
وهو _بفتح السين_ بن سعيد عثمان هو
ينتمي ألنه األســــدي، يقال: أســــدي النســــب،

أسد. بني قبيلة إلى
_بفتــــح العمــــري فقيــــل وُنســــب إلــــى جــــّده
المهملة. الراء الميم، وكســــر العين، وســــكون

أقوال: على تسميته بالَعمري في اختلف وقد
بالعمري ُسمي وإنما أســــديًا قيل كان األول:
أحمد محمد بن اهللا بن هبة نصــــر أبو رواه لما
اهللا، رحمه العمري جعفر أبي بنت ابن الكاتب
جده إلى فُنســــب أســــديًا قــــال أبو نصــــر: (كان

العمري). فقيل
 Qالعســــكري محمد قيــــل إن أبــــا الثانـــي:
و(أبي (عثمان) بيــــن امرئ على يجمع ال قــــال:

الَعمري. فقيل كنيته بكسر وأمر عمرو)،
إلى األم قبل من ُينســــب ألنه يقال: الثالث:

الَعمري. له: فقيل األطرف، عمر
ياســــر بن إنه من أوالد عمار الرابـــع: يقــــال
علــــيQ والشــــهيد  المؤمنيــــن صاحــــب أميــــر
حســــن الصدر الســــيد أورده ما بصفيــــن، على
سعيد بن عثمان (الشيخ يقول: ١٣٥٤هــ) (ت/

ياسر). بن عمار أوالد من الَعمري
الطهراني بزرك آغا أورده الشــــيخ وعلى ما
الشــــيخ أبــــو (إن ١٣٨٩هــــــ) حيــــث قــــال: (ت/
يذكر أن الكاتــــب كان أحمد اهللا بن نصر هبــــة
بن عثمان محمد جعفر أبــــي بنت كلثوم أمــــه أم
أمير ولــــد عمار بن ياســــر صاحب الَعمــــري من
لم  الذين األربعــــة المؤمنيــــنQ وأحد األركان

األول النائب
العمري سعيد بن عثمان

الباحثة
الحسيني محمد عبد سهيل ندى

إ

ويرى البحثأنالقولالرابعفيأنهمنأوالد عماربنياسر
محمد وأبو عمرو، أبو فهي كنيته أما األقوال أرجح من هو

المهديQ الذي عقده مركز  اإلمام في األول الفكحري المؤتمر الى المقدمة البحوث من
.٢٠٠٧/٧/٢٠ في االشرف النجف مدينة في التخصصية الدراسات
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القول هذا أن ويبدوا .(Nبعد الرســــول يرتدوا
أيضًا. تسميته بالَعمري أسباب من

من أنه فــــي الرابع القــــول أن ويــــرى البحث
أما األقوال أرجــــح من هو ياســــر بن أوالد عمار

وأبو محمد. عمرو، أبو كنيته فهي
لقبه:

العسكر (سر يسكن ألنه كان ١_ العســـكري:
رأى) سامراء. من

تغطية السمن في يّتجر كان ألنه السّمان: _٢
أبي إلى حملــــوا الشــــيعة إذا وكان علــــى األمر،
مــــن األموال  حمله محمــــدQ مــــا يجب عليهــــم
جراب الســــمن في فيجعله عمرو إلى أبي أنفذوا
محمــــدQ تقيــــة  أبــــي إلــــى وزقاقــــه، ويحملــــه

وخوفًا.
المتقدمة. العلة الزّيات: لنفس _٣

بخدمة األئمة: والدته وتشرفه
تحديد تاريخ التاريخية المصادر يرد في لم
يرد اسمه وإنما العمري، الشيخ لوالدة معروف
 Qاإلمام الهادي خدمة في كبّواب مــــا يرد أول

عمره. من عشر الحادية في كان غالمًا يوم
٤٦٠هــــــ): (ت/ الطوســــي الشــــيخ قــــال 
وله إليه عهد  سنة، (خدمهQ وله إحدى عشرة

معروف).
٧٠٧هــ): بعد ســــنة (الموفى وقال ابن داود
إليه  سنة وله إحدى عشرة الهاديQ وله (خدم

معروف). عهد
٥٨٨هــ): (ت/ آشــــوب شــــهر غيــــر أن ابــــن
علي محمــــد بن جعفر ألبــــي ذكــــر أنــــه كان بابًا

.Qالتقي
٧٢٦هــ) الحلــــي (ت/ العالمــــة ومثــــل ذلك

حيث ،Qالجواد اإلمام أصحاب من عّده فقد
بن علي محمــــد جعفر أبي قــــال: (من أصحــــاب
وله  ســــنة، عشــــرة إحدى الثانــــيQ خدمه وله

معروف). عهد إليه
(ت/ الحائري علــــي أبو الشــــيخ بينمــــا يرى
(ت/ المامقاني اهللا عبــــد ١٢١٦هــــــ)، والشــــيخ
اشــــتباه في وقع الحلي قد العالمة أن ١٣١٥هــــــ)
من أصحــــاب أبي العمــــري عظيــــم عندما عــــّد
مــــن الثانــــيQ، وهــــذا االشــــتباه نشــــأ جعفــــر
من ســــهو لعلة أو التصنيــــف، االســــتعجال فــــي
الشــــيخ تصريح رأيت قد اهللا، ألنك رحمه قلمه
عشرة  إحدى الهاديQ وله خدم أنه الطوسي:
أصحاب أبي يعقــــل أن يكون مــــن ســــنة، فكيف
اهللا رحمه الجوادQ، ومنشــــأ اشــــتباهه جعفر
كان حق التعبير  للجوادQ وقد خادمًا إياه جعله

.Qبأبي الحسن جعفر إبدال أبي

العمري الشــــيخ يكون وعلى هــــذا
باإلمام وكيــــًال خاصًا أمره قد ابتدأ
وبقي ،Qالهــــادي محمد علي بــــن
الهــــاديQ طوال  اإلمام فــــي خدمة
اإلمــــام التحــــق وعندمــــا حياتــــه، 
الهاديQبقافلةاألنبياءوالمرسلين 
انتقل (٢٥٤هــ)، واألئمةK عــــام
أبي اإلمام خدمة ابنــــه عثمــــان إلــــى

.Qالعسكري الحسن محمد
والشــــؤون األمور تدبير في العام وكيله فكان
وتســــليم الحقوق، قبض من الدينيــــة للطائفــــة
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واســــتالم والصدقــــات، الشــــرعية،  الوجــــوه 
ذلك. وغير وإيصالها، الكتب

،Qاإلمام لخزانة الوكيل كان أنه يظهر بل
الواليــــات فــــي آخــــرون وكالء هنــــاك كان  إذ 
منطقته، في توكيله حسب يعمل كل والنواحي،
 Qاإلمــــام إلــــى األمــــوال إرســــال  أرادوا  ولــــو 
فهو الســــمان، عمرو أبي إلى فإنهم يرســــلونها

.Qاإلمام إلى وساطتهم
اإلمام مــــن خرج توقيع فــــي وهــــذا مــــا جاء
إسحاق  العســــكريQ إلى الحســــن أبي محمد
فيه طويل توقيع وهو النيســــابوري بن إسماعيل
٣٤٠هــ)، (ت/ الكشي أورده وتفصيل، شــــرح
آخره في جاء منه ما والذي يهّمنا رجاله، فــــي

:Qقوله من
الضالل إّال الحــــق بعد فمــــا هللا ((والحمــــد
رضي تلقى الَعمري حتى من البلد تخرجن فال
وتعرفه عليــــه فتســــّلم اهللا عنــــه برضائــــي عنه
القريب العفيف األميــــن الطاهر فإنه ويعرفــــك
من شــــيء من إلينا يحمل ما فكل مّنا وإلينــــا،
ذلك ليوصل أمره، آخر يصيــــر فإليه النواحي

كثيرًا)). هللا والحمد إلينا،
 Qالعســــكري الحســــن اإلمام وحيــــن يلّبي
اهللاN عام  رسول وجّده بأبيه ويلتحق ربه نداء
العمري ســــعيد بن (٢٦٠هــــــ)، يتولــــى عثمان
أبي عن الطوسي الشيخ روى فقد ،Qجثمانه

أبي بنت الكاتــــب ابن أحمد اهللا بن نصر هبــــة
لّما أنه شــــيوخه _عن اهللا العمري رحمه جعفر
عثمان  بــــن عليQ حضر غســــله مات الحســــن
وتولى _ وأرضــــاه اهللا عنــــه بــــن ســــعيد رضــــي
وتحنيطــــه وتقبيره، تكفينــــه جميــــع أمره فــــي
يمكن الحال التي ال مــــن للظاهر بذلك مأمورًا
في األشــــياء إّال بدفع حقائق دفعها وال جحدها

ظواهرها.
يّتضح الروايــــة فــــي ومــــن خــــالل التدقيــــق
رضي العمري بــــأن الطوســــي أن عبارة الشــــيخ
ناظــــرًا إلى أمر بذلك، اهللا عنــــه كان مأمــــورًا
الغسل فقط،وليس والدفن والتحنيط التكفين
من الرواية يشــــير األول فالمقطع في ضمنها،
أن  غســــلهQ بمعنى حضــــر بوضــــوح إلــــى أنــــه
باشــــر غسله بحضور  اإلمام المهديQ هو من
ال ألن اإلمام الصالة، عليه أقام كما الَعمري،

اإلمام. إّال عليه يصلي وال يغسله
أمره تولى بأنه ثانية جملة بالــــواو ثم عطف
مباشــــرة اهللا عنه هو رضــــي أي قــــام الَعمــــري

بذلك. مأمورا ودفنه وتحنيطه االمام بتكفين
الى فيشــــير الرواية من األخير أما المقطع

.Qاالمام المهدي (غيبة) اختفاء
يتخلف  اختفائه فإنهQ لم من وعلى الرغم
عليه، الصالة وإقامة عن مباشــــرة تغســــيله،
صادق محّمد محمد السيد إليه أشــــار وهذا ما

تكفيـــن االمـــام الَعمـــري بشـــرف وبهـــذا فقـــد حظـــي
علـــى  دل إن وهـــذا وإقبـــاره، وتحنيطـــه   Qالعســـكري
منزلته وعظيـــم جاللـــة قـــدره علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل
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كتابــــه تاريخ الغيبة ١٤١٩هــــــ) في (ت/ الصــــدر
الصغرى.

تكفين بشــــرف الَعمري حظــــي وبهــــذا فقــــد
وهذا  وإقباره، العســــكريQ وتحنيطــــه االمام
جاللة قدره علــــى يدل فإنما شــــيء إن دل علــــى

منزلته. وعظيم
من ليصبح آخــــر ثــــم حظي بشــــرف عظيــــم
 Qالمهدي باإلمــــام خاصًا وكيًال ذلك الحيــــن

.Qاالمام العسكري من وبنص
لإلمــــام األول  النائــــب فهــــو وعليــــه، 
قد اهللا عنه رضــــي يكون المهــــديQ، وبهــــذا
وتشرف ،Kالطاهرين األئمة من ثالثة واكب
كان منذ أي الشــــريفة، طوال حياته بخدمتهــــم

توفاه اهللا. عشرة سنة حتى ابن إحدى
الَعمري: سعيد بن عثمان أوالد

الثاني، النائب محمد وهــــو األوالد: له مــــن
وأحمد.

وثاقته:
جليل ثقــــة، العمري ســــعيد بن كان عثمــــان
بأنه: اهللا رحمــــه الطائفــــة القــــدر وصفه شــــيخ

جليل القدر، ثقة.
عمرو به أبو الموثوق وقال عنه: (هو الشــــيخ

بن سعيد العمري). عثمان
اإلمامية، الشــــيعة علمــــاء فهو مــــن أفاضل
الســــيرة بحســــن ُعرف ومــــن ثقات المحدثين،
وعظيم القــــدر مــــع جاللة واألمانة، والعدالــــة
مصادر جميــــع عليه المنزلــــة، حســــبما نّصــــت
اعتمــــاد وموضــــع ممدوحــــًا، التراجــــم، وكان

.Kاألئمة
االمامين عن صدرت عديدة توقيعات وهناك

تصفه  كلها عمــــرو، العســــكريينL بحق أبي
والعدالة. بالوثاقة واألمانة

توثيقه: في النصوص هذه وإليك
القمي سعد إسحاق بن أحمد بن عن روي _١
 Qبن محمد علي الحسن أبي على قال: (دخلت
أغيب ســــيدي أنا يا فقلــــت: األيام فــــي يوم مــــن
في شهدت إذا إليك الوصول لي يتهيأ وال وأشهد
فقال نمتثل؟ من وأمر نقبل من فقوُل وقت، كل
ما قاله األميــــن، الثقة عمــــرو لــــيQ: هذا أبو

يؤديه. فعني إليكم أداه وما يقوله، فعني لكم
أبي  الى الحســــنQ وصلــــت أبو مضى فلما
فقلت  يوم العسكريQ ذات الحسن ابنه محمد
عمرو  هذا ابو لي: فقال ألبيه، مثل قولي Qله
المحيا فــــي وثقتي الماضــــي ثقة الثقــــة األميــــن
أدى يقوله، وما فعني لكم قاله والممات، فمــــا

يؤديه). فعني إليكم
الشعب بين شأنه حتى اشــــتهر حاله وجاللة
(فكنا الحميــــري: العبــــاس الموالــــي. قــــال أبــــو
مدح االمام هذا القــــول، يعني نتذكر ما كثيــــرًا
محل أبي  جاللــــة ونتواصف العســــكريQ له،

عمرو).
يعقوب بن محمد رواها أخرى رواية وفي _٢
أبي علي عن صحيح ٣٢٩هــ) بسند (ت/ الكليني
.Qالهادي الحسن أبي عن إسحاق، بن أحمد
آخذ؟ قال: (ســــألته وقلت: من أعامل وعّمن
أدى ثقتي فما فقال له: العمري من أقبُل؟ وقوَل
فعني عني لــــك قال وما فعني يؤدي إليــــك عنــــي

المأمون). الثقة فإنه وأطع، له فاسمع يقول
بن وعلي بن إسماعيل، محمد عن وروي _٣
محمد أبي على دخلنا قاال: اهللا الحســــنيان عبد
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من ٦٤ جماعة يديه وبين رأى من الحسنQ بسر
_خادمه_ بدٌر حتى دخل عليه وشــــيعته أوليائه
ُغبٌر، فقال ُشــــعٌث قوم بالباب يا موالي فقال:
في باليمــــن، شــــيعتنا مــــن لهــــم: هــــؤالء نفــــر
أن الى أن ينتهــــي الــــى حديــــث طويل يســــوقانه
بن  بعثمان فائتنا فامض الحسنQ لبدر: قال
حتى دخل يسيرًا اال لبثنا فما العمري، ســــعيد
يا امض :Qمحمد أبو ســــيدنا له فقال عثمان
مال على الوكيــــل والثقة والمأمون فإنك عثمان
حملوه ما اليمنيين النفر هؤالء من واقبض اهللا

المال. من
قلنا ثــــم قــــاال: أن الى ثــــم ســــاق الحديــــث
خيار لمن عثمان إن واهللا يا ســــيدنا بأجمعنــــا:
من خدمتك بموضعه علمًا زدتنا شيعتك، ولقد

تعالى. اهللا مال على وثقتك وإنك وكيلك
أوثق من كان العمري أن تقدم ما وخالصــــة
كان فقد الدين، حريجة في وأشــــدهم الناس
مزاياه الى إضافــــة وعقًال، فكــــرًا مــــن النوابغ
من وغيرها واألمانة، والورع كالتقوى الخاصة
عن الخاصة للنيابة جعلتــــه أهًال الصفات التي

.Qالحجة االمام
اختاروه  األئمةK إنمــــا أن الواضــــح ومــــن

الخطــــر والمكانــــة المنصــــب وانتخبــــوه لهــــذا
فيه. المؤهالت لوجود السامية

ومدتها: الحجة االمام نيابته عن
المأمون هذه الثقــــة العمري، تولى الشــــيخ
عن الخاصة) (منصب النيابة العظمى المهمــــة
بين وصل حلقة المنتظرQ، فأصبــــح اإلمــــام
إذ  الشــــعبية، قواعده الغائــــبQ وبين اإلمام
وتعاليمه إليهم، توجيهاته تبليغ على عاتقه أخذ
وأموالهم، وإيصال أســــئلتهم واستفســــاراتهم
أوامر إليــــه، وتنفيذ الدينية قضاياهم وجميع

فيهم. وتوجيهاته اإلمام
بهذه عنــــه اهللا رضي العمــــري وقــــد حظــــي
ثقات غيره مــــن بهــــا يحــــظ النيابــــة التــــي لــــم

الشيعة.
عــــن اإلمــــام نيابتــــه وقــــد اســــتمرت مــــدة
علــــى  ســــنوات، الخمــــس  قرابــــة   Qالحجــــة
استشــــهاد بعــــد كان النيابــــة اعتبــــار أن مبــــدأ
وتولي (٢٦٠هـــــ)، العســــكريQ عــــام اإلمام
نفس  في اإلمامــــة المهــــديQ منصب اإلمــــام
العمري سعيد بن عثمان وفاة حين إلى العام،
رجال في ورد أنه وفاتــــه، على تاريخ المجهول
توفي ١٢١٢هـ) أنــــه (ت/ العلــــوم الســــيد بحــــر

في وأشـــدهم حريجة الناس أوثق من كان إن العمـــري
الدين، فقد كانمنالنوابغفكرًاوعقًال، إضافةالىمزاياه
الصفات من وغيرها واألمانة، والورع الخاصة كالتقوى
Qالحجة االمام عـــن للنيابة الخاصة أهًال جعلتـــه التي
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نيابته مدة تكــــون ٢٦٥هـ). وبهذا (٢٦٤أو ســــنة
إّبان وكان ذلــــك مــــا يقــــارب الخمس ســــنوات،
الخالفة تولى العباســــي الــــذي خالفــــة المعتمد

(٢٥٦هـ). عام
نيابته: إثبات أدلة

ســــعيد العمري، عثمان بن نيابة لكــــي نثبت
صدقه، على الحجة إلقامة مثبتات من لنا البد
يزداد الطاعن لسان ينقطع حتى نيابته، وصحة

المتيقن. يقين
ال الخاصــــة النيابــــة أن فممــــا ال ريــــب فيــــه
نائبه نص المعصوم، أو بنص االمــــام إال تثبت
يدعي من يــــد على الخــــاص، وظهــــور الكرامة

النيابة الخاصة.
٦٢٠هـ) الطبرســــي (ت/ به صرح وهــــذا ما
الممدوحين في الســــفراء ذكر أن حيث قال بعد
إال بذلك يقــــم أحد منهــــم (ولم زمــــان الغيبــــة:
األمــــرQ ونصب  صاحب من قبــــل بنــــّص عليه
الشــــيعة تقبل ولم تقدم عليــــه، صاحبــــه الــــذي
يد على تظهر آية معجــــزة ظهور بعد إال قولهــــم
على تدل ،Qاألمر صاحب منهم من واحد كل

بابيتهم). وصحة مقالتهم، صدق
ذلك ألدعــــي المثبتــــات ولــــو لم تكــــن هــــذه
مقام مــــن هــــو أعظــــم المقــــام العظيــــم الــــذي
الدنيا عبدة من في زماننا، الكثيــــر المرجعيــــة
وخرج وزورهم كذبهــــم ظهر لجماعة كمــــا اتفق
والبــــراءة  بلعنهــــم،  Qاإلمــــام عــــن التوقيــــع
والعبرتائي، والنميري، كالشــــريعي، منهم،
في مذكورة وغيرهم. وأسماؤهم والشــــلمغاني،

إليها. فليرجع أرادها من والرجال الغيبة كتب
المثبتات هذه نتناول في ضوء فسوف وعليه

ســــعيد بن (عثمــــان األول إثبــــات نيابــــة النائــــب
العمري):

عثمان نيابة ثبتــــت على نيابته: النـــص _١
بنصوص اهللا عنــــه رضــــي بــــن ســــعيد العمــــري
يأتي  والمهــــديL وفيما العســــكري اإلمامين

نوضح ذلك.
،Qالعسكري عليه اإلمام الحســــن أ: نص
من أربعيــــن رجًال على ولــــده عرض وذلــــك يوم

شيعته. ُخلص
منهم، الشــــيعة من جماعــــة فقــــد روي عن
ومحمد بن بالل، وأحمد بن هــــالل، علي بــــن
نوح بن أيــــوب بن حكيم، والحســــن معاويــــة بن
(اجتمعنا جميعًا: قالوا مشــــهور طويل _في خبر
عن  بن عليQ نســــأله الحســــن الى أبي محمد
بن بن سعيد عثمان إليه فقام من بعده، الحجة
أريد اهللا رســــول له: يا بن فقال عمرو العمــــري
له: فقال مني، به أعلم أنت أمر عن أسألك أن
فقال: ليخرج، مغضبًا فقام عثمان، يا اجلــــس
كان أن إلى أحد منا يخرج فلم ال يخرجن أحــــٌد
على  فصــــاحQ بعثمــــان، فقــــام بعــــد ســــاعة،

بما جئتم؟ أخبركم قدميه فقال:
جئتم قــــال: اهللا، بن رســــول يا قالــــوا: نعم
نعم، قالوا: بعــــدي، الحجة من عن تســــألوني

بـــن عثمـــان نيابـــة ثبتـــت 
اهللا رضي العمـــري ســـعيد
اإلماميـــن بنصـــوص عنـــه 
Lوالمهـــدي العســـكري
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بأبي الناس أشــــبه قمر قطــــع كأنه فــــإذا غالم
محمدQ فقال: 

عليكم بعــــدي وخليفتــــي من هــــذا إمامكــــم
فــــي فتهلكــــوا بعــــدي مــــن أطيعــــوه وال تتفرقــــوا
يومكم بعــــد من ترونه ال وإنكــــم أال أديانكــــم،
عثمان ما من فاقبلــــوا عمر، له هــــذا حتى يتم
فهو قوله، أمــــره، واقبلوا وانتهوا الى يقولــــه،

إليه). خليفة إمامكم واألمر
 Qالعســــكري اإلمــــام يلقــــى وحيــــن  ب: 
بن الحجة إلــــى المســــلمين إمرة ربــــه، وتــــؤول
بن سعيد عثمان نيابة ينص على ،Qالحســــن
أما فــــي منصبه ويقره عنه اهللا العمري رضــــي
وفاة بعد ســــامراء الى قدم حين وفــــد القميين
األموال التي يحمل وهو ،Qالعســــكري االمام

وزكاة. خمس من Qلإلمام سنويًا يدفعها
من أن الكرامـــات: علــــى الرغــــم ٢_ ظهـــور
في أقــــوى مباشــــرة الكرامــــة ذات أثــــر حســــي
للذين التأثيــــر في وأنفــــع إزالة الشــــك للشــــاك
بنحو إليهم ُنقلت وإنمــــا األمور تلك لم يعيشــــوا
من مصدر أي في فإننا لم نعثر الظني. السماع
أية على التراجم أو كتــــب التاريخية المصــــادر
العمري ســــعيد بن عثمان األول كرامة للنائــــب

عنه. اهللا رضي
أن منصــــب إلــــى ذلــــك وقــــد ُيعــــزى ســــبب
كان محاطًا بالــــذات المــــدة النيابــــة فــــي هــــذه
حياة على خوفًا الشــــديدين والكتمان بالســــرّية
كان المهــــديQ، فالوضع السياســــي اإلمــــام
استشــــهاد بعد ســــيما ال خطر، يومــــذاك جــــد
العسكريQ ومطاردة السلطة الحاكمة  اإلمام
أن  لديهم معلــــوم المهــــديQ لكونــــه لإلمــــام

ســــيزيل  االئمةK هو الذي مــــن الثاني عشــــر
فكان األرض. ويســــتأصل نفوذهم من ملكهم،
األمور مثل تلك بتثبيت ُيهتم أن ال الطبيعي مــــن
،Qاإلمام ســــالمة بحفــــظ بقــــدر االهتمــــام

نوابه. ووجود وجوده على والتكتم
بســــبب أصًال إلينا أو لعــــدم وصــــول ذلــــك
الى أدى ممــــا الظالمة، سياســــات الحكومــــات

الشيعي. التراث من الكثير إتالف
ما المثبتات هــــذه إلــــى ويمكــــن أن نضيــــف

يأتي:
والفرقـــة الحقـــة الطائفـــة إجمـــاع   _٣
ثقات وباتفــــاق الشــــيعة فقد أجمعت المحقـــة:
ســــعيد بن عثمان نيابة علــــى الــــرواة والعلمــــاء
وعدالتــــه، وأمانتــــه، ووثاقتــــه، العمــــري، 
الهادي اإلمامين ومنزلته لــــدى درجته، وعلــــو
علماء من يخدش أحــــد والعســــكريL، فلم

نيابته أبدًا. الشيعة في
فقد اإلمامQ المعـــروف، لخـــط ٤_ نقلـــه
 Qاإلمام نائــــب هذا أن يعرفــــون كان النــــاس
اإلمام خط لنقل الذي يتصدى الوحيد كان ألنه

اإلمام خـــط فقضية  إذن
كان الذي اإلمام وتوقيع
النائـــب هـــذا ينفـــرد بـــه
كانـــت األميـــن الصـــادق
إثبات أدلة من أيضًا دليًال
عنـــه اهللا  رضـــي نيابتـــه
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كانت الذي الخط بنفس وتوقيعاته المقدســــة،
،Qالحســــن العسكري أبيه توقيعات به تصدر
تعويدًا مســــك االحتجــــاب عندما كان يســــتعمل
الجماعة لتسالم وذلك الغيبة، فكرة على للناس
أن ولبعد الخــــط، هذا الصالحــــة على معرفــــة
اختالف الخط يقع إذ مــــع تزوير، عليه يجــــري
للشــــبهات ينفتح وقوعه ومع احتمال التزويــــر،
األزلية اقتضــــت حكمة اهللا لذلك كبير، مجال
تكييف  في المهديQ القــــدرة اإلمام أن ُيمنــــح
المصلحة مــــا دامت أبيه، خط خطه على شــــك
وإقامة المسلم، والمجتمع العقيدة تمّس مهمة

الحجة على الحق.
الذي اإلمام وتوقيع اإلمام خط إذن فقضية
كانت األمين الصادق النائب هذا به ينفرد كان
اهللا رضي نيابتــــه إثبات من أدلــــة أيضــــًا دليــــًال

عنه.
العمري: سعيد بن عثمان عنهم روى من

عثمان روى الرجــــال عمــــن لم تصــــرح كتب
،Kالمعصومين األئمة من العمري بن ســــعيد
المســــتفادة من كتب القرائن ولكــــن من خــــالل

الثالثة: األئمة عن روى أنه يظهر الرجاليين
.Qالهادي اإلمام _١

.Qالعسكري االمام _٢
المنتظــــرQ، حيــــث المهــــدي ٣_ االمــــام
من بعــــدِّه الطوســــي يســــتفاد مــــن كالم الشــــيخ
الهاديQ تارة، ومن أصحاب  أصحاب اإلمام
الصحبة هذه أخــــرى. إن تارة االمام العســــكري

بنفس الوقت. والرواية تستلزم الوثاقة
لإلمام مرافقته مــــن الكشــــي وكــــذا ما أقّره

.Qالعسكري

وكالته لإلمام على الحلي العالمة نص وقــــد
العسكري.

سعيدالعمري عثمان بن نستفيد أن هذا وعلى
 Lالعســــكريين اإلمامين الزم عنه اهللا رضــــي
(ثم .Lعنهما وهذه المالزمة تقتضي الرواية
كما أنه  اإلمام المهديQ فهو نائبه)، عن روى
منهم محمد بن عن جماعة روى اهللا عنه رضي

راشد.
العمري: سعيد عثمان بن عن الرواة

منهم: عنه كثيرون نذكر الرواة
الرازي. إبراهيم بن علي _١

الحميري. بن جعفر اهللا عبد _٢
اهللا. عبد بن سعد _٣

بن رجاء الحسين بن أحمد أبو الحسين _٤
الصيداوي.

بن همام. محمد أبو علي _٥
العمري. عثمان بن محمد ابنه _٦

الخزاعي. المفضل بن أحمد _٧
جناح. بن سعيد _٨

وفاته:
معروف في محّدد أو غير والدته تاريخ أن كما
سنة كذلك التراجم، وكتب التاريخية المصادر

التحديد. وجه معروفة أيضًا على غير وفاته
العلوم) بحر في (رجال الســــيد ورد أنه _ إال
االمام وفاة بعد بغداد في (توفي أنه أسلفنا كما
(٢٦٤ أو  سنة ولعلها: العســــكريQ بســــنوات،

٢٦٥هـ)).
صادق محمــــد محمد الســــيد _ واســــتقرب
على وبناًء (٢٦٥هـ) بحــــدود وفاته الصدر ســــنة
على ســــنوات بخمس نيابته مدة حدد هذا فقــــد
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التقريب. وجه
الموســــوي، مهــــدي محمد _ أمــــا الســــيد
وفاة ســــنة أن ذكر فقد الكاظمــــي األصفهانــــي
(٢٥٧هـ)، دون عــــام في حدود كانت العمــــري

نقله. مصدر يذكر أن
وال نظن مستبعد القول هذا أن البحث ويرى
بهذا وفــــاة العمري أن عــــرف لو أنــــه يقبل به،
محمد أبي نحوه تكون في حياة اإلمام أو التاريخ
النيابة معناه نفي وهذا ،Qالعسكري الحسن
فالنيابة ،Qالمهــــدي لإلمــــام عــــن العمــــري
العسكريQ عام  اإلمام استشهاد مبدؤها بعد
(٢٦٠هـــــ)، والعمري كان حيًا لدى استشــــهاد
غسله، الذي حضر وهو ،Qالعسكري اإلمام
مرت ودفنه، كما تكفينه بنفسه الذي تولى وهو
 Qالمهدي المنتظر االمام إن إليه. ثم اإلشارة
بوفاته، العمري عثمان بن محمد ولده عّزى قد
مع يكون وهــــذا ال الجميل، الثناء وأثنى عليــــه
ألنه  قطعًا؛ Qالعسكري اإلمام الحســــن وجود
واحد، آن في إمامــــان يكن ال أنه مــــن المعلوم
أورده الــــذي التاريخ وعليــــه فــــال يمكــــن قبــــول

كتابه. اهللا في رحمه األصفهاني
هذا بعد وفاته تكــــون أن األرجح لعل نقــــول:
 Qالعسكري اإلمام استشهاد ُبعيد أي التاريخ،

سنتين، ســــنة أو بعد أي (٢٦٠هـ) بقليل، عام
قول وذلك بناًء على (٢٦١ أو ٢٦٢هـ) أي ســــنة
عثمان بــــن محمــــد نيابــــة الشــــيخ الطوســــي أن
أنها أي خمســــين من نحوًا كان الثاني) (النائب
الخمسين، وقاربت بقليل، سنة األربعين تعدت
فإن (٢٦٥هـ) العمري ســــنة بوفاة ألننا إذا قلنا
وهو عامًا (٤٠) ســــتكون جعفر أبي نيابة ابنــــه
فيما لو أما الخمســــين، كثيــــرًا عن رقــــم يبتعد
نيابة فإن ة(٢٦١ أو ٢٦١هـ) سن األب قلنا بوفاة
وتكون سنة أكثر، الخمسين ستقترب من اإلبن

الخمسين. نحو فعًال
في سعيد ستكون بن عثمان فإن نيابة وعليه
فوقها أو السنتين وبين السنة بين التقريب نحو

بحقيقة الحال. أعلم واهللا بقليل،
وبالتالي وفاته تاريخ في الغمــــوض وإن هذا
التكتم وشــــدة الســــرية مــــدة نيابته يعــــزى إلى
على وبالتالي ،Qالمهــــدي اإلمام وجود علــــى
به بين الفينــــة والفينة، يتصل لــــه وجــــود نائب
ويأخذ شــــيعته، أحــــوال ويعّرفه يديــــر شــــؤونه
التحرك، ألشــــكال الالزمــــة منــــه التعليمــــات
عند األمر كان وقت والدنيا، في الديــــن وأمور
يخلف  ولم محمدQ مضــــى أبــــا أن الســــلطان

له. ال حق من وأخذه ميراثه، وقّسم ولدًا،

التاريـــخ، أي هـــذا بعـــد وفاتـــه لعـــل األرجـــح أن تكـــون
(٢٦٠هـ) العســـكريQ عـــام اإلمـــام ُبعيـــد استشـــهاد

أو   ٢٦١) ســـنة أي ســـنتين، أو ســـنة بعـــد أي  بقليـــل، 
الطوســـي الشـــيخ قـــول  علـــى بنـــاًء وذلـــك  ٢٦٢هــــ) 



٦٩

بالســــرية  لهQ محاطة كانت النيابة وهكذا
الَعمري فتســــلمها الشــــريفة، حياته خوفًا على
البنه ســــلمها وكذا نظر، لفت ودون بكل هــــدوء
الدنيا من هذه ورحل بنفس الهدوء والســــرية،

.Kاألطهار وأئمته ربه جوار الى
لم والهدوء الســــرية هــــذه من وعلــــى الرغم
وفاته، أن قبل ســــعيد عثمان بن يفت أبو عمرو
مأمور هو الشــــعبية، ما وقواعده أصحابه ُيبلــــغ
النيابة  إيكال المهديQ من اإلمام به مــــن قبل
األمر وجعل بن عثمــــان، محمد ابنه بعده الــــى

إليه. مردودًا كله
اإلمام له: نعي

المنتظــــرQ الفقيد  المهــــدي نعــــى اإلمــــام
محمد جعفر أبي ولده رفعها الــــى بكلمة الجليل

منها: فصل في العمري، جاء عثمان بن
ألمره تســــليمًا راجعون، وإنا إليــــه (إنــــا هللا
وماتحميدًا ورضاًءبقضائه،عاشأبوكسعيدًا
فلم ،Kومواليه بأوليائه وألحقــــه اهللا فرحمه
الى فيما يقّربه ساعيًا أمرهم، مجتهدًا في يزل
وجهه وأقاله اهللا وإليهم، نضــــر وجــــل اهللا عز

آخر: فصل وجاء في عثرته)
العزاء، لك وأحسن الثواب لك اهللا (أجزل
وأوحشــــنا، فراقه وأوحشــــك ُرزئــــَت وُرزئنــــا،
ســــعادته كمال من كان منقلبه، في اهللا فســــّره
بعده، من يخلفه مثلك ولدًا تعالى رزقه اهللا أن
وأقول: عليــــه، ويترحم بأمــــره، ويقــــوم مقامه
وما جعله بمكانك األنفس طيبة فإن هللا، الحمد
وقواك اهللا فيك وعندك، أعانك وجل عــــز اهللا
وراعيًا وحافظًا وليًا لك وكان ووفقك، وعضدك

ومعينًا). وكافيًا

حزن عن مــــدى فقــــد عبــــرت هــــذه الكلمات
من  عنصــــرًا كان الــــذي اإلمــــامQ علــــى نائبه

واإلخالص. واألمانة والتقوى عناصر اإليمان
الكلمات هذه من كلمة كل أن الى إضافة هذا
 Qتعتبر ثناء عطرًا، ووسامًا ساميًا قلده اإلمام
فهي العمــــري، ســــعيد بن لنائبــــه األول عثمان

الجليل. لشخصه توثيق بمثابة
قبره: موضع

ربــــه ويلتحــــق نــــداء بعــــد أن يلبــــي العمــــري
محمد جعفر أبــــو ابنه يتولى بالرفيق األعلــــى،
موضع ليكون وتجهيزه ودفنــــه بن عثمان غســــله
بجانب بغــــداد، _ قبــــره فــــي مدينــــة الســــالم
في الغربي بالجانب دجلة نهر قرب الرصافــــة،
قديمًا المعــــروف المســــجد قبله ســــوق الميدان

الدرب). بـ(ـمسجد
(ت/ الطائفة شــــيخ ما أورده على هــــذا بناًء
قال: محمد بن اهللا هبة أبي نصر عن ٤٦٠هـ)،
السالم مدينة من الغربي بالجانب عثمان (وقبر
المعروف الموضع في أول الميدان، في شــــارع
الداخل الدرب) يمنة (مسجد جبلة) في بـ(درب

المسجد). قبلة نفس الى والقبر إليه،
مشــــاهداته ثــــم يروي لنا الشــــيخ الطوســــي
دقيقًا وصفًا ويعطينا والقبر، للمكان الميدانية
 Qالمهدي لإلمام نائــــب أول لقبر ألول عمــــارة

عن مدى الكلمات عبرت هذه
الذي  نائبه اإلمامQ على حزن
اإليمان من عناصر عنصرًا كان
واإلخالص واألمانة والتقـــوى
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وأربعمائة، وثالثين نيف سنة وحتى دفنه منذ
قال: الشــــريف، لمرقده وصيانة إعمار ثم أول
أبو (أي ذكره _ الموضــــع الذي في قبره (رأيت
ابن الكاتب أحمد بن بن محمــــد اهللا هبة نصر
بني وكان برنيه)_ بابن العمري جعفر أبي بنت
وإلى المســــجد، محراب وبه حائط فــــي وجهه
في بيت ضيق إلى موضع القبر جنبه باب يدخل
مشــــاهرة، ونزوره إليــــه ندخل مظلــــم، فكنــــا
وهي بغــــداد، إلــــى وكذلــــك مــــن وقــــت دخولي
وثالثين نيــــف ســــنة إلى وأربعمائة ســــنة ثمــــان
أبو الرئيس الحائط ذلك نقض ثم وأربعمائة،
_ بّرا القبر إلى وأبرز الفرج، محمد بن منصور
تحت وهو صندوقًا عليه وعمل الخارج_ إلى أي
ويتبرك من أراده ويزورها، إليه يدخل ســــقف
رجٌل ويقولــــون: هو بزيارته بــــه جيران المحلــــة
 Qالحســــين داية قالوا: هو ابن وربما صالٌح،
يومنا وهو إلى فيه، الحــــال وال يعرفون حقيقة
على ما وأربعمائة_ وأربعين ســــبع هذا _وذلك

عليه). هو
عمارة لمرقده أو وصف ذلك يردنا بعد ولم
(ت/ حــــرز الدين محمد الشــــيخ له حتــــى جاء
(زرناه في قــــال: حيــــث لنا ١٣٦٥هـــــ) ليصفــــه
وكان (١٣٠٥هـ)، بالعراق سنة العهد العثماني
الى صنعه يعهد ثمينًا قديمًا صندوقًا قبره على
وكان الفرج، بــــن منصور محمد الرئيس أبــــي

مجّلل). حرم وله قبة، عليه
الموســــوي مهدي محمد الســــيد وأورد لنــــا
بما البريد دائــــرة خلف قبره أن األصفهانــــي،
عمارته في جــــددت وقد يلي ســــوق الميــــدان،

بغداد. شيعة السنة هذه

قصده لكن تلك، أي ســــنة يذكر لم ومع أنه
كتابة وقــــت التــــي عناها هي واضــــح، فالســــنة
وبالرجوع فيها، هو التي السنة أي تلك عباراته
ســــنة أراد أنه لنا تبين الكتاب خاتمة الى تاريخ
أواخر كان في الموضوع هذا علمًا أن (١٣٤٨هـ)

كتابه.
(١٣٤٨هـ) قد جددت عمارته سنة بمعنى أنه
به محمد صّرح ما االســــتدالل يؤيد هذا والذي
حرز محمد الشيخ حفيد الدين، حرز حسن بن
(مراقــــد المعارف)، حقــــق كتابه الدين الذي

قال:
(١٣٨٧هــــ) وكان قد ســـنة قبره على (وقفت
(هذا ســـوق الميدان: من بابه على واجهة كتبت
العمري  سعيد بن اإلمامQ عثمان نائب مسجد

١٣٤٨هـ)). العسكري بتاريخ
رضي قبره التفصيل الدقيق لموضع هذا ومع
هذا الموضع، حول تثار شـــبهة فهناك عنه اهللا
الطوســـي الشـــيخ عبـــارة مضمونهـــا (أن نـــص
في الغربي الجانـــب في قبره أن هـــي المذكـــورة
الجانب الشـــرقي، يقع في قبره اليوم حيـــن أن
ميدان ســـوق في الحالي هذا القبـــر بمعنـــى أن

آخر). لرجل هو الشرقي بالجانب القلعة
السيد محمد قاله ما الشبهة هذه وللرد على

األصفهاني: الموسوي
عبارة عن بغـــداد من الشـــرقي (في الجانب
أحدهما عن اليوم الى القديم من يعبر جانبيـــن
الميدان شـــارع حوالي وهو الغربـــي، بالجانـــب
عن المعظـــم)، ويعبر بـ(باب اليوم ويعبر عنـــه
بالجانب بغداد شرقي جانبي من اآلخر الجانب
وبـ(باب الشيخ) اليوم بـ(باب عنه ويعبر الشرقي
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الغربي فالمراد الجانب قيل إذا الشرقي)، نعم
كما قيد إذا وأمـــا الكرخ، جانـــب عنـــد اإلطالق
الجانب بـــه الطوســـي فالمراد في عبارة الشـــيخ

بالرصافة). المعروف الشرقي
وتصديق ما ذكرنـــاه ما قبـــول عن وإن أبيـــت
(ت/ نص عبارة ياقـــوت الحموي فهاك حررنـــاه
محال الميدان من شارع (في فإنه قال: ٦٢٦هـ)
خـــارج الرصافة وكان الشـــرقي بغـــداد بالجانب
الثالثاء الى ســـوق الشماســـية من مادًا شـــارعًا

بنت الرشيد). حبيب قصر أم وفيه
محال الجانب من حبيب أم قصر ذكر: أن ثم

الميدان. شارع على مشرف بغداد من الشرقي
الى ميدانية زيـــارة الباحثـــة وقـــد أجـــرت
المنطقة في واقـــع أنه ورأت المرقد الشـــريف
المنطقة وتسمى الطوسي الشـــيخ ذكرها التي
الســـاعجية) (ســـوق أو الهرج) اليـــوم بـ(ســـوق
اآلن إلى المعروفة الميدان منطقة من بالقرب
يتم لم قبة بغداد، وقد شـــيدت على قبـــره فـــي
في متواضع مســـجد به يحيط كما بناؤهـــا بعد،
الشيخ إليه أشار ما وهو ومســـاحته، وأثاثه بنائه

المسجد). (وقبره في قبلة الطوسي
سادن األســـئلة الى بعض الباحثة وّجهت وقد
أنه فتبين وإعمـــاره ترميمه يخص المرقد فيمـــا
قبل وقصد من عمـــد عن إهمـــاًال تامًا قـــد أهمل
المقبور النظـــام العراقيـــة عهد وزارة األوقـــاف

اهللا). (لعنه
الترميمات لبعـــض يخضـــع أمـــا اليوم فإنـــه
الداخل فـــي عليه داللـــة نجـــد البســـيطة، ولـــم
واجهة في وضعـــت صغيرة لوحة ســـوى والخارج

عليها: كتب للمسجد المدخل

النائب العمـــري ســـعيد بـــن (مرقـــد عثمـــان
في المهـــديQ)، وهنـــاك لوحة لإلمـــام األول
عثمان (زيـــارة عليهـــا: مكتوب داخـــل المســـجد
ذكرها قـــد الزيارة وهـــذه بن ســـعيد العمـــري).
والشيخ األحكام)، (تهذيب في الطوســـي الشيخ
الجنان). والســـيد فـــي (مفاتيـــح عبـــاس القمي
مسندة والبشارة) (الزيارة في الموســـوي أحمد
النائب روح بن الحسين القاســـم أبي الى الشيخ
فقط ســـعيد بن بعثمان تختص وهي ال الثالـــث،

النواب األربعة جميعًا. تشمل بل
،Nاهللا رســـول على الســـالم  وصفتها بعد
عليQ، وعلـــى خديجة المؤمنيـــن أمير وعلـــى
الحســـن الزهـــراءL، على وفاطمـــة الكبـــرى
 Kواحٍد بعد واحدًا ثم األئمة ،Lوالحســـين
النائب السالم على ثم ،Qالزمان صاحب إلى

تقول: ثم أبيه، واسم باسمه
وأديت عنه أديت أنك باب المولـــى، (أشـــهد
فقمت خالصًا عليـــه خالفت خالفتـــه وال إليـــه ما
الذي بالحق عارفـــًا جئتـــك وانصرفت ســـابقًا،
والسفارة، في التأدية ما خنت وأّنك عليه، أنت
سفير ومن باب ما أوســـعه، عليك من والســـالم
اهللا أّن أشـــهد أمكنك، ما ثقة ومن ما آمنـــك،
عنه فأّديت الشخص عاينت حتى بنوره اختّصك
 Kوآله Nاهللا على رسو السالم ثم إليه) وأّديت

ذلك: بعد وتقول Qالزمان صاحب الى
أولياءه ومواالة اهللا بتوحيـــد مخلصًا (جئتـــك
يا خالفوك الذين ومـــن أعدائهم، من والبـــراءة
الى وبهم توجهـــي، إليهم وبـــك حجـــة المولى،

حاجتك. اهللا وتسأل تدعو ثم اهللا توسلي)
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على اهللا وصلــــى العالميــــن رب هللا الحمــــد
وبعد: الطاهرين الطيبين وآله محمد خلقه خير
الوهابية المنتديات من عدد في تجوالنا اثناء
أن وهي كثيرًا الســــنتهم على تتردد شبهة وجدنا
على  اإلمام المهديQ ماتت أم نرجس الســــيدة
اليقدمون أنهــــم والحظنــــا غيــــر ملة اإلســــالم،
السن على مشــــتهر هو ما ســــوى ذلك دليًال على
وبعضهم نصرانية نرجس السيدة أن من الشــــيعة
كتابية له على كونها هذا كشــــاهد من ذكر قريبًا

رومي. أصل من أنها
الشبهة هذه خالل طرح من الوهابيون يحاول
أم آمنة بنت وهب للســــيدة التغطية على اتهامهم
بكفر  يجاهرون إذ األعظمN بالكفر، الرســــول
خالل  من ويحاولون أمــــه النبيK وكذلك آبــــاء
يجاهرون به أهمية مــــا التقليل من هذه الشــــبهة
ذلك لهم فمن يقــــول وأمــــه النبي مــــن كفر آبــــاء
أم شرك بكفر أو يعتقدون الشيعة عليه أن يردون

.Qاإلمام المهدي
أهمية أي يعيــــرون فهــــم ال وإال فــــي الحقيقة
ال  إذ ودينها لإلمــــام المهديQ فضًال عن أمــــه
إلى منهم بعــــض يذهب بــــل يعتقــــدون بوالدتــــه،
بعــــض المتأخرين الســــنة على تردد إنــــكاره كما

منهم.
من الرئيس الهــــدف تدور التي إذًا فالشــــبهة
أم كفر من به مــــا يجاهرون التغطية على ورائهــــا
نقدم هذه العجالة في النبي األكرمN، ونحــــن
إسالم إثبات على والشــــواهد األدلة من مجموعة
مما  على أن البعض المهديP ونؤكد أم اإلمــــام
يســــاق أن ويمكن مســــتقًال دليًال ســــنقدمه ليس

وشواهد: أدلة قلنا لذلك كشاهد،
لالدلة:- اجمالي بيان

Pاالمام أم إسالم الثبات تذكر االدلة التي
وهي التي نصت على اســــالمها ١. الروايــــات
أســــيرة كانت انها ذكــــرت رواية كثيــــرة فما مــــن

الكالم تمام
Aاإلمام أم إسالم في

الوائلي لطيف الجليل عبد حميد الشيخ
Qالمهدي التخصصية في اإلمام الدراسات التبليغ في مركز قسم

ا
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نفس وفي اال منها اسالمها عدم اســــتفادة ويمكن
النظر باسالمها,هذا بغض تصريح المتن يوجد
مرموقة مكانة تصرح أن لهــــا عن الروايــــات التي
تفصيل في عليه ســــتطلع كما اسالمها عن فضال

الكالم.
على االمامية الشــــيعة القائم عند ٢. الوضوح
مخالف ان هناك الشيعة عند فلم يثبت إســــالمها

المسألة. هذه في
أرحــــام أمهات طهارة على ٣.تســــالم الشــــيعة

ذلك. على وإجماعهم Kاالئمة
الساجدين وتقلبك في قوله تعالى ٤. تفســــير
أصــــالب االئمــــةK بتقريب  طهارة الــــدال علــــى

الكالم. محله من تفصيل في يأتي
٥.إرضاعالسيدةنرجسلالمامالمهدي,ومما

المشركة. من االمام الينبغي أن يرضع
معصومين، ومن بين دفنــــت أم االمام ٦. إن
المسلمين مقابر في اليدفن أن الكافر عليه المتفق

أئمة. قبور تحوي مقابر عن فضال
إثبات عليه يجب كافرة أنهــــا يدعي ٧. إن من
بنفس اسالمها له نثبت صحيح,حتى بدليل ذلك
الدليل وهــــذا لكفرها، دليــــل ادعائه انــــه مثبــــت
ضرورة من الوهابيون يذكره ما مع تماشيا نذكره
فنحن صحيح، بدليــــل أن يكــــون ثبوت اســــالمها
الدليل قوة بنفس اثبات خالف ذلك منهم نطلــــب

السندية.
انها على دلــــت وروايات بــــل ٨. هنــــاك اقــــوال
أسيرة هي ليست فبالتالي بيت حكيمة، في ولدت
هذه أو كفرها، فبنــــاء على حتى يقــــال بشــــركها

. رأس الروايات تتنتفي الشبهة من
مريم اســــمها أن الى تذهب ٩. هنــــاك أقــــوال

القول بهذا ومن يرجــــح االخذ العلوية، بنــــت زيد
علوية تكون لكونها االصل منتف من يكون االشكال

مسلمة. كونها عن فضال
العســــكري بيــــت االمام في ١٠. انهــــا عاشــــت
االمام بيت فــــي ثم الهادي االمام بيــــت وقبله في
اليؤثر  ان المهــــديK جميعا,ومن البعيد جــــدا
تدخــــل ويجعلوهــــا عليهــــا هــــوالء االئمــــة الثالثــــة
االمام وظيفة ان االعتقــــاد مع خصوصا االســــالم

الهداية. هي
على النحو فـــي هذه االدلة الكالم وتفصيل

التالي:
تذكــــر  روايــــات اســــتفاضت  االول:-  الدليـــل 
وغيرهما والكمال الغيبة في مروية وهي اسالمها

منها:_ االخرى المصادر من
الغيبة(١):- في الطوسي الشيخ اخبار االول:-
اهللا عبد أبــــي عــــن بســــنده الشــــيخ الطوســــي
بن علي محمــــد بنت المطهــــري(٢)، عــــن حكيمــــة

الرضا
قالت:

وخمســــين  محمدQ ســــنة خمس أبو إلي بعث
عمة وقــــال: يا شــــعبان من النصف ومائتيــــن فــــي
وجل عز اهللا فــــإن عندي إفطــــارك اجعلــــي الليلة
من خليفتي خلقــــه علــــى سيســــرك بوليــــه وحجته
ســــرور لذلك فتداخلنــــي بعــــدي. قالــــت حكيمــــة:
من ســــاعتي وخرجت علي ثيابــــي شــــديد وأخذت
في جالس وهو ،Qمحمد أبــــي إلى حتى انتهيت
فداك جعلت فقلت: حوله صحن داره، وجواريــــه
سوســــن، من قال: ؟ هو ممن الخلف ! يا ســــيدي
غير أثر عليها جارية أر فلــــم فيهن طرفي فــــأدرت
المغرب صليــــت أن فلما حكيمــــة: سوســــن. قالت
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أنا فأفطرت بالمائــــدة، أتيــــت والعشــــاء اآلخرة
فغفوت غفوة واحــــد، بيت وسوســــن وبايتها فــــي
أبو وعدني مفكرة فيما فلم أزل ثم اســــتيقظت،
الوقت  قبل اهللاQ فقمت ولي أمر من Qمحمــــد
فصليت للصــــالة، ليلة كل أقوم فــــي الــــذي كنت
فوثبت سوسن الوتر، إلى بلغت حتى الليل صالة
ثم وأســـبغت الوضوء (فزعة) وخرجت فزعـــة
الوتر، فوقع  إلى وبلغت الليل فصلت صالة عادت
فإذا فقمت ألنظر قرب قد ) ) أن الفجر قلبي في
من قلبي الشــــك فتداخل طلع، بالفجر األول قد

حجرته: فناداني من ،Qمحمد أبي وعد
رأيته إن  قد الســــاعة باالمر وكأنك  ال تشــــكي

تعالى....الحديث. اهللا شاء
تصلي انها علــــى ففــــي هذا الحديــــث تصريح
يعقل عدم فهــــل الواجب عن فضال صالة الليــــل

.!!! اسالمها
كمال  فــــي الصدوق ثانيا: اخبــــارات الشــــيخ

الدين:- وهي على نحوين:-
لها بابا  االخبـــار الذي افرد من االول النحو
فلــــو كان يرى  واحدًا خاصــــا(٣) ذكر فيــــه حديثــــًا
يفرد له فكيــــف واحد وهــــو عدم صحــــة الحديث
اذا اال الصدوق الشــــيخ من معقول غير هذا بابــــًا
خفيت وإن لقرائن الخبــــر بحجية هذا كان يــــرى
حاضرة وهــــذا يقوي عنــــده كانت علينــــا اال انهــــا
اخرى(وهي أخبار بل هناك الخبر قبول أرجحية
دلت على ( النحــــو الثانــــي التــــي ســــنذكرها فــــي
لم إن االستفاضة يوجب ومجموعها اســــالمها،

بالتواتر. نقل
الصدوق  الشيخ ٤٢٢ قال ص كمال الدين ففي
في مباشرة النخاس بشر عن نقل من الى بسنده

الشاهد:- محل منه اخذنا طويل حديث
أبو فقال قال: باسالمها االمام اعتراف وهو

:Qالحسن
دخلت فلما حكيمــــة، أختي لي ادع يا كافــــور
طويال وسرت  فاعتنقتها هاهيه لها: Qقال عليه
رســـول اهللا  بنت موالنا: يا كثيرا، فقال لها بها
الفرائض والسنن وعلميها منزلك أخرجيها إلى
القائمQ....الخبر. محمد وأم زوجة أبي فإنها

االخبار: من الثاني النحو
الســــيدة ماروي عن فيــــه اغلب الــــذي جمعنا

فيه:- جاء اذ المبارك الكتاب هذا في نرجس
الصدوق ٤٢٤,الشــــيخ ص الدين ١- كمــــال
علي بن موسى بن محمد بنت بســــنده عن حكيمة
علي بن الحســــين بن بن علي محمد بن بن جعفر
محمد أبو إلــــي بعث طالــــبK، قالت: بــــن أبي
عمة يا فقــــال: الســــالم عليهما علي الحســــن بن
فإنها ليلة عندنــــا الليلة (هذه) اجعلي إفطــــارك
سيظهر وتعالى تبارك اهللا فإن شعبان من النصف
حجته فــــي أرضه، وهو الحجــــة فــــي هــــذه الليلة
نرجس، ؟ قــــال لي: لــــه: ومن أمه قالــــت: فقلت
فقال: هو أثر، ما بها اهللا فداك له: جعلني قلت
وجلست فلما سلمت فجئت، لك، قالت: أقول ما
وسيدة ) ســــيدتي يا لي: وقالت خفي جاءت تنزع
ســــيدتي أنت ؟ فقلت: بل أمســــيت أهلــــي) كيــــف
ما وقالت: قولــــي فأنكرت قالت: أهلي، وســــيدة
بنية إن اهللا قالت: فقلت لها: يــــا هــــذا يا عمــــة ؟
في سيدا هذه غالما ليلتك لك في ســــيهب تعالى
أن فلما واستحيت. فخجلت قالت: واآلخرة الدنيا
وأخذت اآلخرة أفطرت العشاء صالة فرغت من
الليل جوف في فلمــــا أن كان فرقدت، مضجعــــي
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نائمة وهي صالتي من ففرغت الصالة إلى قمــــت
ثم اضطجعت معقبة، جلســــت ثم حادث ليس بها
فصلت  قامت راقدة، ثــــم وهي فزعة انتبهت ثــــم

الحديث. ونامت...الخ
الــــى  الصــــدوق ٤٢٦ بســــند الشــــيخ ص وفــــي
حكيمة اهللا الطهوي قال: قصدت عبــــد بن محمد
محمدQ بعــــد مضي أبو محمدQ أســــألها  بنــــت
 Qكان للحســــن هل موالتي فقلت: يا عن الحجة:
 Qيكن للحسن إذا لم قالت: فتبســــمت ثم ولد ؟
أنه أخبرتــــك وقد بعــــده مــــن عقــــب فمــــن الحجة
عليهما الحســــن والحســــين ألخوين بعد ال إمامــــة
موالي بوالدة حدثيني سيدتي يا فقلت: السالم،
لها: يقال جارية لي كانت قالت: نعم Qوغيبته
النظر فأقبـــل يحدق أخي ابن فزارني نرجـــس
فأرسلها لعلك هويتها سيدي له: يا فقلت إليها،
منها أتعجب ولكني عمة يا ال إليـــك ؟ فقال لها:
فقالQ: ســـيخرج ؟ (منها) وما أعجبـــك فقلـــت:
الذي يمأل وجـــل عز على اهللا كريم ولـــد منها
جورا ملئت كمـــا وقســـطا عدال األرض اهللا بـــه

؟ فقال:  ســـيدي يا إليك فأرســـلها فقلت: وظلما،
أبيQ قالت: فلبست ثيابي  اســـتأذني في ذلك
وجلســـت الحســـنQ: فســـلمت أبي منزل وأتيت

إلى  حكيمـــة ابعثي نرجس يا فبدأنيQ وقال:
هذا على سيدي يا فقلت: قالت: محمد أبي ابني
يا لي: ذلك، فقال أن أستأذنك في على قصدتك
؟ ؟ يشركك أن أحب وتعالى تبارك اهللا إن مباركة
حكيمة: قالت نصيبا، الخير في لك ويجعل االجر
إلى منزلــــي وزينتها ووهبتها رجعت أن فلــــم ألبث
فــــي منزلي  وبينها بينه ألبــــي محمدQ وجمعــــت
عليهما والده إلــــى مضى أياما، ثم عندي فأقــــام

أبو فمضى بها معه. قالت حكيمة: ووجهت السالم
محمدQ مكان والده وكنت  أبو وجلس Qالحسن
يوما نرجس فجاءتني والده أزور كنت كما أزوره
خفك، ناوليني يـــا موالتي فقالت: خفي، تخلع
ال أدفع واهللا وموالتـــي ســـيدتي أنت بل فقلت:
بل أنا لتخدمينـــي وال لتخلعيـــه إليـــك خفـــي

محمدQ ذلك  أبو فســـمع بصري، على أخدمك
خيرا (٤)... عمة يا اهللا جزاك فقال:

الشــــيعة  عند القائم الثاني: الوضوح الدليـــل
ان الشــــيعة عن يثبت فلم اســــالمها على االمامية

المسالة. هذه في مخالف هناك
مستوى على عنهم يعهد لم االمامية فالشــــيعة
ان االخــــرى الطبقــــات العلمــــاء او علــــى مســــتوى
انها او نصرانيتها علــــى بقيت ام االمــــام المهدي
وكا ومعهودا االمر معروفــــا هذا كان ولو مشــــركة

لبان. ئنا
الثالث: الدليل

أرحــــام امهات  طهــــارة على  تســــالم الشــــيعة
على  دل ومما ذلــــك، على االئمــــةK وإجماعهم
ج الصافي .٥٣٤ :١ ج البرهــــان فــــي ذلــــك ماجاء

.٥٢٥ :١
من انعقـــد اإلجماع قـــد انه ثـــم ال يخفـــى
اهللا صلى أجـــداد نبينا ان على الفرقـــة المحقة
كان أحد وما موحدين مسلمين كانوا عليه وآله

 Qاألئمة تواتر عن وقد كافرا آبائه وأجداده من
المطهرات،  وأرحام المطهرين أصـــالب من نحن
إلى غير بأنجاســــها الجاهليــــة وانــــه لم تدنســــهم
على المتواترة بل المســــتفيضة الروايات ذلك من

.Nإسالم آباء النبي
التســــالم هذا وجود علــــى وممــــا يؤيد ويشــــهد
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ألســــنة به تلهج ما المتقدم التصريح على عــــالوة
االئمــــةK بكرة  زيــــارات في الشــــيعة االماميــــة
ارحام بطهارة النصوص التي تصرح ومن واصيًال
 Qأبي محمد (عن هذا النص Kامهات االئمة
عن أحمد، بن اهللا عبد عن ســــلمة، وعنه، عن
بعض عن هشــــام، عمرو بن عن صالح، بكر بن
اتيت إذا أحدهماL، قــــال: عــــن أصحابنــــا،
القبلة واجعل فقف عندهــــم األئمة بالبقيع قبــــور
الســــالم تقول: ثم يديــــك، بين خلفــــك والقبــــر
أهل البر عليكــــم الســــالم الهدى، عليكم أئمــــة
أهل الحجج على أيهــــا عليكم الســــالم والتقوى،
في البرية القوامون أيها عليكم الســــالم الدنيا،
السالم أهل الصفوة، الســــالم عليكم بالقسط.
وآله، عليــــه اهللا صلى رســــول اهللا آل عليكــــم يــــا
قد بلغتم انكم اشهد النجوى. أهل السالم عليكم
اهللا، وكذبتم واسيء ذات في وصبرتم ونصحتم
وأشــــهد أنكم األئمة الراشــــدون إليكم فغفرتم،
قولكم وأن مفروضة، طاعتكــــم وان المهديون،
فلم وأمرتم تجابوا، فلم دعوتم وانكم الصدق،
األرض. الدين، وأركان دعائــــم وانكم تطاعوا،
كل أصالب فــــي بعين اهللا ينســــخكم لــــم تزالــــوا
لم المطهــــرات، أرحــــام وينقلكــــم من مطهــــر،
هــــذا روي وقــــد تدنســــكم الجاهليــــة الجهــــالء،

منها:- الشيعية المصادر اهم في النص
قولويه بن محمد لجعفر بــــن كامــــل الزيارات
في مصباح الطوســــي -١٢٠،الشــــيخ ١١٨ ص -
البراج ابن للقاضي المهذب ،٧١٣ ص المتهجد
للمحقق الناضــــرة ١ - ص ٢٧٩، الحدائــــق ج -
للشــــيخ ١٧ - ص ٤٣١،الكافــــي ج - البحرانــــي
الفقيه يحضره ال ٤ - ص ٥٥٩،من ج - الكليني

٢ - ص ٥٧٥،تهذيــــب ج - الصــــدوق للشــــيخ
٦ - ص ٧٩. ج - الطوسي للشيخ األحكام

الرابع: الدليل
الســــاجدين تعالــــى وتقلبك في تفســــير قوله

.Kواالئمة االنبياء طهارةاصالب على الدال
النبي آباء في االمامية الشيعة نحن إعتقادنا
في  وال مشــــرك كافر وال فيهم ليس محمدN أنه
آدمQ ومن  إلى اهللا عبــــد أبيه من زانية أمهاتــــه

وكذلك ائمة الهدى. Lحواء آمنة إلى أمه
(الَّــــِذي تعالــــى: قولــــه دليلنــــا علــــى ذلــــك،
ــــاِجِديَن) السَّ ِفي َوَتَقلَُّبَك َتُقــــوُم * َيــــَراَك ِحيــــَن
 Nانتقاله هــــو االيــــة تفســــير فــــإن المــــروي في
أرحام إلــــى الســــاجدين مــــن أصالب الموحدين
وقولــــهN: نقلنــــا مــــن الســــاجدات الموحــــدات

األرحام الزكية. إلى الطاهرة األصالب
قوله بدليل مسلمين كانوا آباءه أن المراد وهو

َنَجٌس). اْلُمْشِرُكوَن (إِنََّما تعالى:
دلت  كما البيتK كذلــــك اهل مــــن واالئمة
شرح و االية في تفســــير كثيرة على ذلك نصوص

منها:- المفردة العقدية اليك هذه
(الَِّذي قوله: ٢ - ص ١٢٥: في تفسير القمي ج
قال: اِجِديَن) السَّ َوَتَقلَُّبَك ِفي * َتُقوُم ِحيَن َيَراَك
الفرات محمد بن عــــن الوليد بن محمد حدثنــــي
َتُقوُم  َيــــَراَك ِحيَن (الَِّذي جعفرQ قال: أبي عــــن
أصالب في قــــال ــــاِجِديَن) ِفــــي السَّ * َوَتَقلَُّبــــَك

النبيين.
للفيض الصافي التفسير في ذلك نص وذكر
نــــور ٤ - ص ٥٤، وفــــي تفســــير ج - الكاشــــاني
ص٦٩،وجاء - ٤ ج - الحويزي للشــــيخ الثقلين
 ١٥ - ج الطباطبائي للســــيد في تفســــير الميزان
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ورواه القمي،(أقول: في لما نقله ٣٣٦بعــــد ص -
عن المنثور الدر في ورواه الشيعة، رواة من غيره
نعيم وغيرهم وأبي مردويــــه وابن تم حا ابــــن أبي

وغيرهم ). عباس عن ابن
 - ٤٥ ص - المفيد للشيخ المقاالت وفي أوائل
 Nاهللا رســــول آباء أن على اإلمامية ٤٦: واتفقت
مؤمنون بن عبد المطلب اهللا عبد إلى آدم لدن من
ذلك واحتجوا في له. موحدون - وجل - عز باهللا
(الَِّذي وجل: عــــز - اهللا قال واألخبار، بالقــــرآن
و ــــاِجِديَن). ِفي السَّ َوَتَقلَُّبَك * َتُقــــوُم ِحيَن َيــــَراَك
أصالب من ينقلني يزل لم ) :Nاهللا قال رســــول
أخرجني حتى المطهرات أرحام إلى الطاهرين،
أبا عمه أن علــــى ). وأجمعــــوا فــــي عالمكــــم هــــذا
آمنة بنت وأن مؤمنا، مات - رحمه اهللا - طالــــب
جملة تحشــــر في وأنها على التوحيد، وهب كانت
الفرق جميع وخالفهم على هذا القول المؤمنيــــن.

بدء. سميناه ممن
المفيد للشيخ اإلمامية اعتقادات تصحيح وفي
ِحيَن َيــــَراَك (الَِّذي تعالــــى: اهللا ١٣٩: قــــال ص -
يريد به: تنقله ــــاِجِديَن) السَّ ِفي َوَتَقلَُّبَك * َتُقــــوُم
عليه صلى اهللا نبيه وقال فــــي أصالب الموحدين.
من أصالب الطاهرين أتنقل ما زلت ) وسلم وآله
اهللا أخرجني المطهــــرات(٥)، حتــــى إلى أرحــــام
آباءه كلهم أن على فدل ( عالمكم هــــذا في تعالى
اســــتحق لما فيهم كافر لو كان إذ مؤمنين، كانوا
إِنََّمــــا ) اهللا تعالــــى: لقــــول الوصــــف بالطهــــارة،
بالنجاسة، الكفار على فحكم َنَجٌس) اْلُمْشِرُكوَن
وســــلم وآله عليه صلى اهللا اهللا رســــول فلما قضى
أنهم على بذلك، دل ووصفهم آبائه كلهم بطهارة

مؤمنين. كانوا

ج - البحراني هاشم للسيد األبرار وفي حلية
خالد الطيالســــي، ١ - ص ١٣ - ١٧: محمــــد بــــن
عن بإســــنادهما عبيــــد، بن ومحمــــد بن عيســــى
جعفر أبــــو قال قــــال: الجعفي، جابــــر بــــن يزيــــد
وال اهللا كان السالم: عليهما الباقر علي بن محمد
ابتدأ ما فأول مجهول، وال معلوم وال غيره، شــــئ
عليه اهللا صلــــى محمدا خلــــق مــــن خلق خلقــــه أن
عظمته.... نور من معــــه البيت أهل وخلقنا وآلــــه،
وآله عليه صلــــى اهللا فرســــول اهللا يقول:- الى ان
ولد له يكون أن أنكر من وأول من عبــــد اهللا، أول
اهللا صلى اهللا بعــــد رســــول نحن أو شــــريك، ثــــم
آدمQ فما  صلب ذلك بعد أودعنــــا ثم وآله. عليه
واألرحام، ينتقل من األصــــالب النــــور زال ذلك
إال صلب فــــي اســــتقر وال مــــن صلب إلــــى صلب،
الذي وشــــرف انتقاله، منه انتقل الذي تبيــــن عن
المطلب، فوقع في عبــــد صار حتى فيه، اســــتقر
جزء جزئين: النور فافترق فاطمة، اهللا عبد بأم
فذلك ،Qطالب في أبــــي في عبــــد اهللا، وجزء
في يعني ــــاِجِديَن) السَّ ِفي َوَتَقلَُّبَك ) تعالى: قولــــه
هذا فعلى نســــائهم، وأرحــــام أصــــالب النبييــــن
حتى واألرحام، األصالب فــــي تعالى اهللا أجرانا
أنا زعم فمن وزماننا، عصرنا أوان فــــي أخرجنا
وولدنا واألرحام، األصالب في جرى لســــنا ممن

كذب. فقد واألمهات اآلباء
 ١٠٨ ج - للعالمة المجلســــي األنوار بحار وفي
ِحيَن َيَراَك (الَِّذي تعالى: قوله تفسير :١٩٨ ص -
تبارك أن اهللا في اِجِديَن) السَّ ِفي َوَتَقلَُّبَك َتُقوُم *
قبل وآله اهللا عليه صلــــى محمد نور وتعالــــى خلــــق
والكرســــي والعرش واألرض أن يخلق الســــماوات
آدم يخلق أن وقبــــل والنــــار الجنة واللــــوح والقلــــم



دراسات

٧٨

ويعقوب وإســــحاق وإســــماعيل ونوحــــا وإبراهيــــم
وسليمانK وقبل أن يخلق  وداود وعيسى وموسى
وعشرين ســــنة وأربع ألف مأة بأربع كلهم األنبياء

 Kأن األئمة في يقــــول ان الى ألف ســــنة....
أن قبل العرش حول نور أشباح كانوا

عام  ألف عشر آدمQ بخمســــة يخلق
خلقني إن اهللا :Nرسول اهللا في قول
من والحسين والحسن وفاطمة وعليا
عام، آالف بسبعة الدنيا يخلق أن قبل
ونسبح العرش، قدام نور وكنا أشــــباح
ثم ونقدســــه ونمجده، اهللا ونحمده
أخرجنا ثــــم آدم، قذفنــــا في صلــــب
األمهات، وأرحــــام االباء إلى أصــــالب
سفاح وال الشــــرك، نجس وال يصيبنا

الكفر.
النيســــابوري - للفتال الواعظين فــــي روضــــة
َيَراَك الَِّذي تعالــــى: ( اهللا ١٣٨ - ١٣٩: قــــال ص
أن اعلم ــــاِجِديَن). السَّ ِفي َوَتَقلَُّبَك * ِحيَن َتُقوُم
طالب أبا أن علــــى اجتمعت قد المحقة الطائفــــة
كانوا وهب بنت وآمنة المطلب عبد بن وعبد اهللا
غير ذكر في ما على حجة مؤمنيــــن، واجماعهم

موضع.
 ٤ ج في االمثل ماجــــاء للكالم نأخذ وتتميمــــًا
إليه تشــــير الذي ٣٤٦ _ ٣٤٩: هل الرجل ص -

؟ إبراهيم والد هو ( آزر ) اآلية
األصنام وصانعها والد عابد أن يكــــون أيجوز

؟ العزم أولي من نبي
سيء في تأثير الوالد هذا من للوراثة أال يكون

؟(٦) أبنائه
باإليجاب الســــنة يجيب أهل بعض مفســــري
إبراهيم آزر والــــد ويعتبــــر األول، علــــى الســــؤال
على الشيعة فيجمعون أما المفسرون الحقيقي،
إنه بعضهم: بل قال والــــد إبراهيم، ليس أن آزر
عمه، كان إنــــه أكثرهم: كان جــــده ألمــــه، وقال
التالية: القرائــــن إلــــى وهــــم في ذلك يســــتندون

.( الشاهد محل منها (اخذنا
هذا تؤكد مختلفة إســـالمية روايات وهناك
رســـول عن في حديث معروف جاء فقد األمر،

أصالب  من اهللا ينقلني يزل (لم قال: اهللاN أنـــه
أخرجني حتى المطهرات أرحام إلى الطاهرين
الجاهلية). لم يدنسني بدنس هذا عالمكم في
هو الشـــرك الجاهلية أدناس أن أقبح وال شـــك

األوثان. وعبادة
أســــرار عن الحنفــــاء) فــــي كتابــــه (مســــالك
 Nاهللا رســــول والدي الرازي أن للفخر التنزيــــل
على مســــتدال أبدا. مشــــركين يكونوا وأجداده لم
يســــتند ثم آنفا، نقلنــــا ذلــــك بالحديــــث الــــذي
الروايات. مــــن مجموعتين إلى الســــيوطي نفســــه
حتى  وأجداده  Nاهللا األولى: تقول إن آباء رسول
وينقل ) زمانه أهل أفضل منهم واحد كل كان آدم
و البخاري) عن (صحيــــح الروايــــات أمثــــال هذه
المصادر). من وغيرهما للبيهقي النبوة) (دالئل
عصر كل فــــي إنه تقول: هي التــــي والثانيــــة:
الذين هناك أنــــاس من الموحديــــن وزمــــان كان
المجموعتين هاتين بين يجمع ثــــم اهللا، يعبدون
،Nرسول اهللا أجداد أن ويستنتج من الروايات
مــــن حتمــــا كانــــوا بمــــا فيهــــم والــــد إبراهيــــم،

الموحدين.
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وفيتفسير السمرقنديألبوالليثالسمرقندي
يعني اِجِديَن) السَّ ِفي (َوَتَقلَُّبَك ٢ - ص ٥٧٠: ج -
آدم من اآلباء وأرحام األمهات أصالب في تقلبك
صلوات اهللا بعده من وإلى إبراهيم نوح وإلــــى إلى
ــــِميُع اْلَعلِيُم) السَّ ُهَو (إِنَُّه * وجل عز قوله عليهــــم

وبأعمالهم. بآبائهم يعني
الخامس:-  الدليل

رضاعتها خــــالل مــــن دليــــل اثبات اســــالمها
.Qلإلمام

الدليل:- اصل
التاريخية ولو على نحو االشارة لدينا يثبت لم
رضوان  أمــــه غير المهــــديQ مرضة أن لالمــــام
الينبغي المســــلمة غير إرضاع أن وحيث عليها اهللا
ذلك علــــى نصت فــــي الشــــريعة االســــالمية كمــــا
وفقهاؤها الطائفة به علمــــاء وأفتى كثيرة روايات
تكون أن نســــتبعد فاننــــا علــــى طــــول خط الفتــــوى
بمســــلمة  له ليســــت أم االمــــامQ حين إرضاعها
الناس من المعصــــوم غير فــــي فــــان هذا الينبغي
مع المعصومQ المنزه ارتكاب  واالمر بك فكيــــف
محصــــل المســــتحب,فيكون المكــــروه واجتنــــاب
االمــــامQ حيث انه نصت  المقدمات أن أم هــــذه
المهدي رضاعــــة االمام انحصار علــــى الروايات
فقال نرجس رواية:- فبكــــت في جــــاء منها (كما
عليه محرم الرضــــاع فإن اســــكتي لها اي اإلمام:
أمه إلى موسى رد كما إليك وســــيعاد ثديك إال من
كي أمه إلى (فرددنــــاه وجل: عــــز اهللا وذلــــك قول
ان الدين),وحيث تحزن)(كمــــال وال عينهــــا تقر
النتيجة فتكون مســــلمة تكون أن ينبغي المرضعــــة

مسلمة. Pانها
اكثــــر التفصيــــل فــــي الخــــوض أحــــب  ومــــن 

وشروط باب الرضاع في كلمات الفقهاء فليراجع
المرضعة.

السادس:- الدليل
الدليل: عنوان

المســــلمين قبور عليها بين رضوان اهللا دفنها
إسالمها:- على دليل لمعصومين قبرين وبين

الدليل: تقريب
عدم االســــالم أهل بين عليه إن مــــن المتفــــق
وبالعكس، المســــلمين قبور في الكافر جواز دفن
لعلماء النصوص الفتوائية الكثير من ذلك على دل

بينها:- من الفريقين
السيستاني للسيد الصالحين منهاج في ماجاء
في المسلم دفن يجوز ال :٣١٧ مسألة ١ ص ١١٢: ج

العكس. وكذا الكافرين، مقبرة
٩ شــــرح  ج الخوئي للســــيد الطهارة وفي كتاب
العكس  وفي للمسلم، توهين ألنه :( ١ ) :١٧٨ ص
في الرجس رجــــس ودفن الكافر ألن كذلك األمــــر
المؤمن واحتــــرام - لهم وهــــن مقابر المســــلمين

ميتا كحرمته حيا.
باقر محمــــد للســــيد الواضحة وفــــي الفتــــاوى
في المســــلم دفن ال يســــوغ ١٨٢: ثالثا: ص الصدر
أن يدفن المسلم ال يسوغ لغير كما الكفار، مقابر

االسالم. أهل مقابر في
الحكيم محسن للسيد العروة وفي مستمســــك
المسلم  يجوز دفن ال :( ١٠ مسألة ) :٢٥٢ ٤ص ج
أيضا. يجوز العكــــس كمــــا ال الكفار، فــــي مقبــــرة
دفنهما في يجوز والكافر المســــلم نعم إذا اشــــتبه
مقبرة في أحدهما وإذا دفن المســــلمين، مقبرة
فلعدم الحرمة الكافر أما النبش، اآلخرين يجوز
عدم احترامه مقتضــــى فــــألن له، وأما المســــلم
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مع الكفار. كونه
العلمية للبحوث الدائمة اللجنــــة وفي فتاوى
الدويش الــــرزاق عبد بــــن أحمد واإلفتــــاء جمع
مقابــــر فــــي الكافــــر دفــــن   :٥٤٥ ص   -  ٨ ج
٣٣٥ ) الحمــــد هللا  ) رقــــم المســــلمين،الفتوى
بعده، نبي من ال على والصالة والســــالم وحده

وبعد:
العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد
حفظه - جاللة الملــــك على خطــــاب واإلفتــــاء
٢٤٧٨٦ وتاريــــخ ١٩ / ١٢ / ١٣٩٢  رقــــم اهللا -
البحوث رئيس إدارات فضيلــــة إلى ه ، الموجه
بخصوص واإلرشــــاد، والدعوة واإلفتاء العلمية
ودفنهــــم، الموتــــى  وتغســــيل المقابــــر  نظــــام 
االســــتفتاء وزارة الصحة، وعن والذي أعدتــــه
مقابر فــــي المســــلمين غير عــــن موضــــوع دفــــن
في - اهللا حفظه جاللته - ورغبة المســــلمين،
هل يمكن دفنه ؛ الشــــرعية النظر وجهة معرفة
كما لبــــالده، أو يرحل المســــلمين فــــي مقابــــر
جاللته مــــن خطاب على صورة جرى االطــــالع
نائب لفضيلة الموجــــه - الســــري - حفظه اهللا
١٠١١٨ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩١ ه،  برقــــم المفتي
المشاهد من أن وحيث نصه: ما فيه جاء والذي
لبالده يرحل الناس هؤالء من يتوفى من أن اآلن
فإن كبيرا أم صغيرا كان ســــواء باعتباره أجنبيا
اإلعالن وعدم عنه الســــكوت يحسن هذا شــــيء
فضيلة على شــــرح عنــــه، كمــــا اطلعت اللجنــــة
والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إدارات رئيس
إلــــى اللجنــــة الدائمة ذلــــك واإلرشــــاد إلحالــــة
بمرئياتها لإلفــــادة واإلفتــــاء للبحــــوث العلميــــة
اللجنة وبدراسة جاللته. عنه ما استوضح حول

أن يجوز ال يلــــي: مــــا لها ظهــــر الدائمــــة لذلــــك
مقابرهم، في المسلمين مع المسلم غير يدفن
بمجاورته يتأذون ألنهم عنهــــم؛ بعيدا بل يدفن
اهللا رحمهم نص عليه العلماء ما وهذا إياهم،
منها يتضح مســــألة ذكروا لقد في كتبهــــم، بل
المسلمين، غير موتى من رحمهم اهللا موقفهم
جاء فقد المسلمين، مقابر عن إبعادهم وتعين
مســــلم من حامًال ذمية ماتت وإن في المقنــــع:
وقال القبلة، إلى ظهرها ويجعل وحدها دفنــــت
فال ألنهــــا كافرة فــــي حاشــــيته تعليال لذلــــك،
محكوم المســــلمين، وولدها تدفــــن في مقبــــرة
أن إلى ونظرا بين الكفار، يدفن فال بإسالمه،
فيها ليس - لوالتها ومكن اهللا بالدنــــا - حماها
فإن مسلمين بجنسية حكومتها غير مستوطنون
عدم اآلخرين مع مشاكلها وتقليل مصلحتها من
فمن المســــلمين، لغير فيها تخصيص مقبــــرة
بالده إلى جثتــــه نقل وطلــــب أولياؤه مــــات منهم
وبــــاهللا التوفيق وصلى لذلك. إجابتهم فتحســــن

وسلم. وصحبه وآله محمد نبينا على اهللا
واإلفتاء، العلمية للبحــــوث الدائمة اللجنــــة
اهللا بن عبد الرئيس اللجنــــة رئيس نائب عضــــو
عفيفي الــــرزاق عبد غديان بــــن اهللا مينــــع عبد
بحمــــد تــــم الشــــيخ، آل إبراهيــــم بــــن محمــــد
اللجنة من فتــــاوى الثامــــن اهللا تعالــــى المجلــــد

الدائمة.
دفن جواز على عدم الكالم الســــابق وداللة
وحيث فيها ال إشكال وحرمته مع المسلم الكافر
رضوان نرجس السيدة أن تاريخيا الثابت من أن
االسالم مقابر أهل بين ليس دفنت عليها قد اهللا
االمام هما لمعصوميــــن قبرين بين بل وحســــب
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النص السالم,وإليك عليهما والعسكري الهادي
أهل مقبرة دفنها في على الذي ينص التاريخــــي

االسالم في سامراء.
محســــن األمين ج للســــيد في أعيان الشــــيعة
ســــرداب هــــو ٥٨٨: وكان ســــرداب الغيبــــة ٢ص
وصاحب والعســــكري تلك الدار ســــكنه الهــــادي
والسرداب  القبران الشــــريفان الزمانQ فكان
من ودرجه الســــرداب طريق وكان واحدة في دار
نرجس  من قبر العسكريينQ قريبا حرم داخل
في  الســــرداب إلى أم المهــــديQ وكان يذهــــب

دهليز مظلم.
٨ ص ٣٨٩ ج البحار سفينة مستدرك وفي

عليه لــــوح بســــامراء نرجس كان علــــى قبــــر
.Qمحمد أم قبر هذا مكتوب:

حســــين الحــــاج - وفــــي الكشــــكول المبــــوب
٢٦٠ ه / ٨٧٣  ) سنة وفي :١١٤ ص - الشاكري
فدفن   Qالعســــكري اإلمام الحســــن م ) توفــــي
الســــيدة توفيت نفس العام وفي والده. إلى جوار
خلف  ودفنت  Qاإلمام المهــــدي والدة نرجــــس

قليلة. بمسافة اإلمامين قبر
اهللا االمــــام رضــــوان أن أم فتكــــون النتيجــــة
بل قبور أهل االســــالم دفنت فقط في عليهــــا لم

قبرين لمعصومين. بين
بقية االدلة: الكالم في

منها الســــابع فان االخيرة االربعة االدلة أما
المتقدم المتن أكثر مما فــــي بيان اليحتاج الــــى
مزيد الى يحتاجان والتاسع فهما ال وأما الثامن
النصوص اليد على بوضع واطناب فنكتفي كالم
الدليــــل وأمــــا الدليليــــن الدالــــة علــــى مضمــــون
أغلب إيراد بّين تماما خصوصا بعد فهو االخيــــر

اهللا ســــالم نرجس المتعلقة بالســــيدة النصوص
عليها.

نذكر  الثامن الدليل روايــــات يخص  ففــــي ما
منها:

عبد بــــن حســــين - فــــي عيــــون المعجــــزات
القائم المهــــدي ١٢٧: ( الخلــــف ص - الوهــــاب
قرأت  ( Qالزمان صاحب المنتظــــر ) ( الحجة
كان انه صحيحة كثيرة بروايــــات كثيرة في كتب
عليQ جارية  محمد بن جعفر أبي لحكيمة بنت
نرجس  تســــمي وكانت ولدت(٧) فــــي بيتها وربتها
له إليها فقالت فنظر محمد أبو كبرت دخل فلما
 Qسيدي تنظر إليها فقال عمته حكيمة أراك يا
الكريم المولود ان اما متعجبا إليها نظرت ما اني
أبا تســــتأذن ان أمرها ثم منها، اهللا يكون علــــى

إليه. دفعها في Qأباه الحسن
- األمين محسن السيد - الشيعة أعيان وفي
الحسين المسعودي علي بن قال ٢ - ص ٤٦: ج
 Qطالب أبي بن الوصية لعلــــي إثبات فــــي كتاب
أخوات بعض أن الثقات من مشــــايخنا روى لنــــا
الهــــاديQ كانت  محمد بــــن علي أبــــي الحســــن
نرجس وربتها تســــمى بيتها لها جارية ولدت في
الحســــن دخل أبــــو محمد فلمــــا كبــــرت وعبلــــت
له  فقالت فأعجبتــــه العســــكريQ فنظر إليهــــا
نظرت  ما فقــــالQ إني تنظر إليها أراك عمتــــه
اهللا على الكريم المولود أن أما متعجبا إال إليهــــا
أبا تســــتأذن أن امرها ثم جــــل وعال يكون منهــــا

فأمرها بذلك. ففعلت إليه دفعها الحسن في
:٢٤٤ ص - الطوســــي وفي الغيبة - الشــــيخ
لها  الحســــنQ كانت أبي أخوات بعض أن وروي
أبو دخل كبرت فلما نرجس تســــمى ربتها جارية
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يا سيدي  أراك فقالت له: محمدQ فنظر إليها
إال إليها إني مــــا نظــــرت فقال: ؟ تنظــــر إليهــــا
تعالى اهللا على الكريم المولود إن أمــــا متعجبا.
 Qالحسن تســــتأذن أبا أن أمرها منها ثم يكون

بذلك. إليه ففعلت فأمرها دفعها في
التاســــع الدليل ونصوص أقوال أما مايخص

فنذكر منها:
مرواريد أصغر علي - الفقهية الينابيع ففي
الحجة، المهدي ٣٠ - ص ٤٩٦: اإلمــــام ج -
اإلمام بن محمــــد القاســــم أبو صاحــــب الزمان
بسر ولد ،Qالعسكري بن الحســــن أبي محمد
خامس ضحى وقيل ليال، الجمعة يوم رأى مــــن
وخمســــين ومائتين، ســــنة خمس عشر شعبان
مريم بنت وقيل: نرجــــس، وقيل: أمه صقيل،

العلوية. زيد
- الجواهري الشــــيخ - الكالم وفي جواهر
يســــتحب مؤكدا زيارة ٢٠ - ص ١٠٠: وكــــذا ج
أبي الزمــــان صاحب الحجــــة اإلمــــام المهــــدي
فرجه  اهللا عجل Qالحسن بن محمد القاســــم
ليلة ولد بســــر مــــن رأى وســــهل اهللا مخرجــــه،
سنة شعبان عشر خامس ضحى وقيل الجمعة،
وقيل صقيل، ومائتين، أمــــه خمس وخمســــين

العلوية. زيد بنت مريم وقيل نرجس،
حمدان بن - الحســــين الكبرى وفي الهداية
كنى األحد لــــه أن ٣٢٨: روي ص - الخصيبــــي
.Qعشر امامامن آبائهإلىعمه الحسنبن علي
سوســــن، وقيل: نرجس. ويقال: صقيل، وأمه:
بن ومحمد حسن، أخت مريم ابنة زيد ويقال:
التشبيه وان بطبرستان الداعي زيد الحســــيني
والمشــــهور األوالد، أمهات الجــــواري وقع على

.Qدالئله والصحيح: نرجس فهذا من
ج - العالمة المجلســــي - األنوار بحار وفي
اهللا رحمه ٥١ - ص ٢٨: أقــــول: وقال الشــــهيد
من رأى يوم الجمعة  ولدQ بســــر الدروس: في
وخمسين خمس سنة شــــعبان عشر ليال خامس
نرجــــس وقيل مريم  وقيل صقيــــل ومأتيــــن وأمه

العلوية. زيد بنت
الفضل أبو الحديث - في دراية رسائل وفي
١ - ص ٣٥٠: اإلمــــام ج - البابلــــي حافظيــــان
أهله، على الحجة الزمان، صاحب المهدي،
.Qالعســــكري الحســــن محمد بن أبو القاســــم
خامس الجمعة ليــــال، يــــوم رأى ولــــد بســــر من
وخمســــين ومائتين. ســــنة خمس عشر شــــعبان
العلوية. وهو  زيد بنت مريم وقيل: نرجس، أمه

.Nالنبي بإخبار وتملكه ظهوره المتيقن
- األخبار أصــــول إلى وفــــي وصول األخيــــار
المهدي اإلمام :٤٤ ص والد البهائي العاملي -
أبو القاســــم أهله على صاحــــب الزمــــان الحجة
من بسر ولد ،Qالعسكري الحسن ابن محمد
سنة شعبان عشــــر خامس ليال رأى يوم الجمعة
وقيل نرجس وأمــــه ومائتين، خمس وخمســــين
ظهوره المتقين وهــــو العلوية، زيــــد مريــــم بنت

.Nالنبي باخبار وتملكه
مما أيدينا فــــي وقع الــــكالم مما هــــذا تمام
االمام أم نرجس السيدة إسالم على وشهد دل
اهللا العلي  عليها,نسأل اهللا رضوان Qالمهدي
عند ولدها القبول ميــــزان في يجعله أن القدير
الحاقدين شــــبه دفع في المؤمنين به وأن ينفــــع
محمد على اهللا وصلى العالمين رب هللا والحمد

الطاهرين. واله
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الهوامش
.٢٣٤ ص الطوسي للشيخ الغيبة (١

جهة مــــن ســــندي توقف ٢) والحديــــث فيــــه
عند ( واحد شخص المطهري,وهما الطهوي(او
جملة توثيقه او تحســــينه على دل ولكن البعض,
مســــتدركات مافي بينهم من االعالم من كلمات
كما السر اصحاب من انه عنه قال الذي الوسائل
قال  الذي الشيعة اعيان في ٧ ص ١٩٠ وكما في ج
كاشف وهذا محمد ابي امور على القيم انه عنه
في الخالصة العالمة وقال ان العدالة فوق عمــــا
ج٣ص١٥٣  االعيان فيه,كمافي هو سندًا صحح
ج٣ص١١٣  الخوئــــي الســــيد معجم وكذلــــك فــــي
القيم وانه صحيح اليه الصدوق طريق قال الذي
على عندي اليــــدل انه محمد اال ابــــي علــــى امور
منهج المقال على تعليقــــة راجع وكذلك التوثيــــق

ص٣٤٨. ج٥ وفي ٧٨ ص في الرجال ونقد
نرجس ٣) الباب (٤١)المعنون ب(ماروي في
بنت مليكة واســــمها الســــالم عليهما ام القائــــم

الملك. قيصر بن يشوعا
على واضحــــة داللة المقطــــع ٤) وفــــي هــــذا
اذ ان مقامها ورفعــــة نرجس الســــيدة علو مكانة
ســــيدتي انتي بالقول تخاطبها الســــيدة حكيمــــة
خدمة تعتبــــر حكيمــــة الســــيدة وموالتي,بــــل ان
وهي عبارتها حــــد وعلى شــــرفًا الســــيدة نرجس
على اخدمك انــــا (بل تخاطب الســــيدة نرجــــس
على التــــدل الرفعة فــــي المقام بصــــري) وهــــذه
هو منــــه كما ارفع ماهو علــــى االســــالم فقط بل

جلي.

النبي بشــــمول امهــــات ٥) فتصريــــح العلماء
هي عليه,فاليقــــال الغبــــار لحكــــم االيــــة جلــــي
االكرم بالنبي خاصة هي خاصة باالباء,واليقال
الصالة جميعــــا عليهم الكــــرام دون اهــــل بيتــــه
هو التطهير هــــذا في المنــــاط ان والســــالم,اذ
ورد فيه,بل كماهي فيهم وهي واالمامة العصمة
االمر والطاعة فــــي يجرون االئمة ان فــــي الخبر
واالمامة االللعصمة ذلــــك واحد,وليس مجــــرى

جلي. هو كما
الخصوصية عليه انه ينبغي التنبيه ٦) وممــــا
الجانب هذا من الجهة فتاثير االم هذه من لالب
والمعصوم لــــم يكن اب النبي اعظم وابلغ,فاذا
,هذا امه فكذلــــك مشــــركا واالمــــام لهذا االمر
بعض فــــي المتقدمة الروايــــات وفــــي تنصيــــص
شــــمول على وهنا هنا,بل ذكــــرت االدلــــة التــــي
امهاتهم الــــى المعصومين فــــي لــــزوم الطهــــارة

الخصوصية باالب. عدم على داللة واضحة
ابويها محكومة بحكم ان الجارية اليقال (٧

الحكم باسالمها. اليمكن وبالتالي
في بيت ان هــــذه الجارية ولــــدت فانــــا نقــــول
البعيد  ومن قبلها من حكيمةP وربيت السيدة
أهل فان هذا فان تنزلنــــا عن مســــلمة ان التكون
نص اذ باسالمها كذلك يحكمون السنة نفسهم
مات ابواها الجارية التي على ان بن حنبل احمد
ذلك على واســــتدل باســــالمها يحكم على الكفر
شرح صحيح في الباري فتح بحديث الباب.راجع
المشركين  اوالد في قيل باب ما في ج٣ البخاري

.١٩٥ ص
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الحســـن  بن وكالء اإلمـــام الحجة      
والذين  الصغرى الغيبـــة المهديQ في فترة
الســـفراء كانـــت تـــرد عليهـــم التوقيعـــات من
أهل من العالء بن القاســـم واســـمه األربعة،
غير وهـــو أبـــا محمـــد، أذربايجـــان، يكّنـــى

العال الهمذاني.(١) بن القاسم
حياته:

ترجمـــة كاملة الرجـــال كتب لـــم ترد فـــي
لحياته مفصـــل وال وفاته، أو والدتـــه لتاريـــخ
الروايات مـــن نســـتنتجه الذي ولكن بينهما،
 Qالرضا اإلمـــام حياة في موجـــودًا أنـــه كان
عليه كان <انه رواية االردبيلـــي ورد في حيـــث

(٢).<Qالرضا الحسن أبو عليه خلعه قميص
حياة في التوقيعات عليه ترد كانت أنه كما
العمري عثمـــان محمد بن جعفـــر الشـــيخ أبي
النوبختي روح بن الحسين القاسم أبو والشيخ

لإلمـــام والثالـــث الثانـــي  الســـفيران وهمـــا 
أثناء فترة  حياته على دليـــل المهديQ وهذا

سفارتهما.
وســـبع ســـنة مئة عّمر أنه وتذكر الروايات
عشرةسنة، منها ثمانونسنة صحيح العينين،
،Lوالعســـكري الهـــادي اإلماميـــن لقـــي 
مقيمًا الثمانيـــن، وكان بعد وأصيب بالعمـــى

اذربايجان.(٣) أرض من الران بمدينة
وثاقته:

الطوسي الشـــيخ أوردها التي الرواية تؤكد
وثاقتـــه ومالزمته علـــى عـــن الشـــيخ المفيـــد
بعثه  والعســـكريL وما الهـــادي لإلماميـــن
يخبره  المهـــديQ مـــن توقيـــع إليـــه اإلمـــام
الثياب، قال الشيخ إليه من بموته، وما أرسله
بن محمد محمد بـــن الطوســـيG: <أخبرني
محمد اهللا، عن والحسين بن عبد النعمان،

الغيبة عصر في اإلمام وكالء من

العالء) بن (القاسم

اسعد علي الباحث

و
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بن القاســـم رأيت قال: الصفواني، بـــن أحمد
ـ عشرة سنة وســـبع ســـنة العالءـ  وقد عّمر مئة
موالنا أبا لقي العينيـــن، صحيح ثمانون منهـــا
وحجب ،Lالعسكريين محمد وأبا الحســـن
وفاته قبل بعـــد الثمانيـــن، ورّدت عليه عينـــاه
مقيمـــًا عنده كنت إنـــي بســـبعة أيـــام، وذلك
ال وكان اذربايجان، أرض مـــن الران بمدينـــة
الزمانQ على  صاحب موالنا ينقطع توقيعات
العمري، وبعده عثمان بن محمد أبي جعفر يد
فانقطعت روح، بن الحسين القاســـم على أبي
فغلق(٤) لذلك،  شهرين من نحوًا المكاتبة عنه
البواب دخـــل إذ نـــأكل، عنـــده فبينمـــا نحـــن
ال يســـمى العراق) (فيج فقال لـــه: مستبشـــرًا
وجهه وحّول القاســـم، بغيره، فاستبشـــر أبو
ُيرى كهـــل قصير ودخل فســـجد، إلـــى القبلـــة
فقام مضربة، جبـــة وعليه عليه، أثـــر الفيوج
عـــن عنقه، المخالة ووضع فعانقـــه القاســـم
وأحلـــه إلى يـــده، فغســـل ودعـــا بطشـــت وماء
فقام الرجل أيدينـــا، وغســـلنا جانبه، فأكلنا
المدرج، مـــن النصـــف أفضل فأخـــرج كتابـــًا
كاتب إلى ودفعه وقبلـــه فأخذه فناوله القاســـم
عبد أبو فأخـــذه َســـَلمة، أبي ابن له: لـــه يقال
بنكاية، القاســـم أحس حتى وقرأه ففضه اهللا
خيٌر، فقـــال: خيٌر، اهللا، عبد أبـــا يا فقـــال:
عبد أبو فقال شـــيء؟ فّي ويحك، خرج فقال:
هو؟ قال: القاسم: فما قال فال، ما تكره اهللا:
الكتاب هـــذا ورود بعد نفســـه إلى ُنعَي الشـــيخ
ســـبعة أثواب، اليه حمل وقد يومًا، بأربعيـــن

في فقال: من ديني؟ سالمة في القاسم: فقال
أؤمل  ما فضحكG وقال: دينك، من ســـالمة

العمر. هذا بعد
مخالته من فأخرج الـــوارد، الرجل فقـــام
وعمامة، حمـــراء، يمانية وحبـــرة ثالثـــة أزر
عنده وكان القاسم، فأخذه ومنديًال، وثوبين
...Qالحســـن أبو عليه موالنـــا قميـــص خلعـــه
له: فقـــال الحســـن ابنه إلى والتفـــت القاســـم
فاقبلها مرتبة ومرتبك منزلـــة منزلك اهللا إن
قبلتها، قـــد أبه يا الحســـن: له بشـــكر، فقال
تأمرني ما على قال: ماذا؟ على قال القاســـم:
أنت عليه عمـــا ترجع أن على قـــال: بـــه يا أبه.
وحق أبه، يا الحسن: قال الخمر، من شـــرب
الخمر، عن شـــرب ألرجعّن في ذكره من أنت
القاســـم تعرفها، فرفع ال أشـــياء ومـــع الخمر
الحســـن وقـــال: اللهم ألهم يـــده إلى الســـماء
ثم مرات، وجّنبه معصيتك، ثالث طاعتك،
يده في التي الضياع وكانت بيده، وصيته كتب

أبوه. وقفه وقفًا لموالنا
بنّي يا قـــال: أن أوصى الحســـن وكان فيما

عّمر مئة تذكر الروايات أنه
سنة، ــرة عش ــبع ــنة وس س
صحيح ــنة ثمانون س ــا منه
ــن اإلمامي ــي لق ــن، العيني
 Lــكري والعس ــادي اله
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لموالنا الوكالـــة ـ يعني األمـــر لهـــذا إن ُأّهلْـــت
المعروفة ضيعتـــي نصف مـــن قوتك ـ فيكـــون
لم وإن لمـــوالي، ملك بفرجيدة، وســـائرها
يتقبل اهللا، حيث من خيرك فاطلب تؤهـــل له

على ذلك. وصيته وقبل الحسن
األربعين، وقـــد طلع يـــوم فلمـــا كان فـــي
بن أبـــو علي مات القاســـمG، وتولى الفجـــر
الماء يصب القاســـم وأبو حامد جحدر غســـل
أثواب وعلـــى بدنه ثمانيـــة فـــي عليـــه، وكفن
السبعة يليه وما أبي الحســـن، موالنا قميص
كان فلما مـــن العـــراق. جاءت األثـــواب التـــي
الحســـن على تعزية كتاب ورد يســـير بعد مدة
<ألهمك اهللا  دعـــاء موالنـــاQ في آخـــره من
الذي وهو الدعاء وجنبـــك معصيته> طاعته،
أباك جعلنا <قد وكان آخره: أبوه، به دعا كان

مثاًال>.(٥) لك وفعاله لك إمامًا
حال مـــن اآلنفـــة الذكر ويظهـــر مـــن الروايـــة

الرجل ما يأتي:
اإلمامQ له  إلخبار تؤهلـــه ـ وثاقته التي ١

بموته.
األئمة  عنـــد قدره وجليـــل ـ علـــو منزلتـــه ٢
الحســـن  أبي قميص المعصوميـــنK ونيلـــه
من  إليه الثياب المرسلة واستالمه Qالرضا

.Qاإلمام المهدي
يتضح من رســـالة اإلمام¨  كما ـ وكالته ٣

سفرائه. طريق عن له
وكالته:

مـــن المهـــدي¨ لإلمـــام وكالتـــه نستشـــف 
التالية: والوقائع األحداث

فـــي  وردت التـــي ـ مـــرت بنـــا العبـــارات ١
بوكالته تشـــعر التـــي الطوســـي رواية الشـــيخ
وقف حـــول ولده لإلمـــامQ، وعباراتـــه مـــع
لدعاء المطابـــق لولـــده اإلمـــامQ، ودعائه

.Qاإلمام المهدي
تنقطـــع  ال كانـــت أنـــه ـ الروايـــة تؤكـــد ٢
على  الزمانQ إليه موالنا صاحـــب توقيعـــات
وأبي العمري عثمـــان بن محمد جعفر يـــد أبي
سفيرا اإلمام وهما روح بن الحســـين القاسم

.Qالمهدي
ممن وقف  الوكالء جملة في اســـمه ـ ورد ٣
من  الزمـــانQ ورآه صاحـــب علـــى معجزات
وتمام النعمة الديـــن كمال فـــي كتاب الوكالء
علي  أبـــو الصـــدوقG قولـــه: حدثنـــا للشـــيخ
عبد أبي بن عـــن محمد أبيه، األســـدي، عن
إليه ممن من انتهى عدد أنه ذكر الكوفـــي اهللا
الزمانQ ورآه  معجزات صاحـــب على وقـــف
أهـــل اذربايجان ومن ببغـــداد... مـــن الوكالء

عند قدره وجليل منزلته علو
األئمةالمعصومينK ونيله 
 Qالرضا الحسن أبي قميص
المرسلة الثياب  ــتالمه  واس
Qالمهدي ــام اإلم من  إليه
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القاسم بن العالء.(٦)
طاووس  الســـيد ابن اســـمه ـ كذلـــك أورد ٤
إليهم وخرج رآه <ممـــن الشـــيعة ربيع في كتابه
أهـــل اذربايجان من الـــوكالء... التوقيـــع مـــن

العالء>.(٧) بن القاسم
على  <وورد رجالـــه في الكشـــي ـ مـــا رواه ٥
لعن في خرج كان ما نسخة العالء القاســـم بن
العبرتائي الكرخي) بن هالل (أحمد هالل ابن
أصحابنا رواة زورًا، فأنكـــر للوكالة المّدعـــي
رواياته، من كتبوا كانوا قد لمـــا ذلك بالعراق
في أمره، يراجع أن العالء بن القاسم فحملوا
نصه  مفصل اإلمامQ بيـــان مـــن إليه فخـــرج
المتصنع ابن نفذ إليك مـــن أمرنـــا <وقـــد كان
ولم يزل قد علمت، ـ بما اهللا ال رحمـــه هالل ـ
في يداخلنا عثرته ـ أقال ذنبه وال غفـــر اهللا ال ـ
برأيه يســـتبد رضى، وال منـــا إذن أمرنا بـــال
إال إياه أمرنا من يمضي وال فيتحامى ديوننا،
جهنم، نار في اهللا أرداه ويريـــده، يهواه بمـــا

عمره...>.(٨) بدعوتنا اهللا بتر عليه، فصبرنا
اإلرشـــاد عن  في المفيد ـ ما رواه الشـــيخ ٦

عدة لي ولـــد قال: نفســـه: بن العالء القاســـم
فال لهم الدعـــاء وأســـأل أكتب بنيـــن، فكنـــت
فلما فماتوا كلهم، أمرهم، شيء من لي يكتب
له، الدعاء أسأل كتبت ـ ابني ـ الحسين لي ولد

هللا>. والحمد وبقي فُأجبت
منكل ماتقدمتظهرلناوثاقةالرجل وحسن
 Kالمعصوميـــن ســـيرته وارتباطـــه باألئمـــة
المهـــديQ في زمـــن الغيبة  لإلمام ووكالتـــه
عن عليه التوقيعات بورود تتأكد التي الصغرى
جعفر أبي الشيخ وبالخصوص السفراء طريق
أبي القاسم والشـــيخ العمري عثمان بن محمد
الوكالء مهمة يمثل ما وهو روح، بن الحســـين
من المنصوبين من التوقيعات عليهم ترد التي

األصل...

الهوامش
.١٩ /٢ الرواة/ جامع االردبيلي/ (١)

/٧ القمي/ الشيخ عباس/ سفينة النجاة، (٢)
األسوة/ ١٤١٦هـ. دار ٣٠٢

محمد/ االرشاد/ بن محمد الشيخ المفيد / (٣)
.١٩ /٢ الرواة: جامع االردبيلي/ ،٣٣١

.(٢١٠ الغيبة/ (هامش خلقه ساء أي غلق: (٤)
٢١٠ ـ ٢١٤. ص الغيبة/ الطوسي/ الشيخ (٥)

النعمة، وتمام كمال الدين الصدوق/ الشيخ (٦)
.٤٠٦ ص

.١ / ٧٥ الرجال/ عدة األعرجي/ الكاظمي (٧)
بــــن النعمان/ محمد بــــن (٨) المفيــــد/ محمــــد

.٣٥٥ /٢ اإلرشاد/

ــل الرج ــة  وثاق ــا لن ــر  تظه
ــه وارتباط ــيرته ــن س وحس
 Kــن المعصومي ــة باألئم
 Qالمهدي ــام لإلم ووكالته 
الصغرى ــة الغيب ــن ــي زم ف
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:Qالمؤمنين أمير عن
مواقـــع عـــرف وجـــوه اآلراء ﴿مـــن اســـتقبل

الخطأ﴾
اإلثني  المذهـــب بوضـــوح في تمثل  اإلســـالم
المســـير واضح الحضور زمـــن في عشـــري، وهو
القائد خصوصيـــات تحديـــد فـــي بّيـــن الطريـــق
على دّلت التـــي لآلثار وكيفيـــة معرفتـــه، وذلـــك
والبّدية عليـــه والتعـــرف اإلمـــام لـــزوم تنصيـــب
األثناء في حصل قد كان وإن المعصـــوم، متابعة
وبين لإلمامة، منكر بين والتشـــظظ االنشـــطار
حق في منكرها وبيـــن لنفســـه، من ادعاها زورًا
من المعينة المقاســـات انطبـــاق األئمـــة، لعـــدم
كما جرى في الجماهيريـــة، القواعد قبل بعـــض
نشوء فلســـفة في الحســـنQ، وكذا اإلمام صلح
القيام اإلمام في التي اشـــترطت الزيدية الفرقة

علي. بإمامة زيد بن قالت بالسيف، ومن ثّم
توهم  وجـــود المعصومQ حصـــل فحتى مـــع

 Qوشبهةوحاولالبعضأنينظرللقائدالمعصوم
المتبوعًا. تابعًا ويجعله

والموقف الحجة فتحديد الغيبـــة زمن أما في
من شيء فيه يكون مختلف المجاالت الشرعي في
وانحراف البعض األمة انثالم أوجب مما الخفاء

قّل عددهم. وإن
هـــذا *فمنهـــم مـــن أســـقط التكليـــف فـــي

الفساد. بنشر وأمر بالغ بل الظرف،
باآلراء المستحســـنة العمل جّوز من *ومنهم
العامة علماء إلـــى الرجوع أو العامّيـــة واإلمـــارات

وطريقتهم.
واضٌح وال حاجة الدين أن مـــن رأى *ومنهم
أولوية راية نشر بل العلماء، في وَزِهد معيٍن، إلى

محاربتهم.
وراثة. من المرجعية اتخذ من *ومنهم

السياســـية الضوابط ســـاقته *ومنهـــم مـــن
السياسي الحزب إلى عنده االنتماء الميزان فصار

األهواء معترك عند الحق بيان
الكبرى الغيبة في

التبليغ قسم
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز في

ع
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على مستوى الفكر. ولو
الحجة جمال فـــي المعيار من جعل *ومنهـــم
وإن والفقيه الخطيب بين فوّحد والخطابـــة البيان

االستنباط. مقومات فيه تتوفر لم
الفكـــر والتفلســـف وراء *ومنهـــم مـــن ســـار
المعرفة وســـلطنة الشـــبابي الوســـط والنفـــوذ في

والعولمة. للحداثة
أرباب المســـالك الصوفية حابى من *ومنهم
كالجفر العلوم الغريبـــة فـــي والتضلع والعرفانيـــة

والرمل.
التحدث الحجة في جعل المالك من *ومنهم
كاخراج الجميع عند المسّلمة الساخنة بالمفردات

المحتل.
بقداسة الجميع. من قال *ومنهم

التسامحي عرض الفقه باع في له من *ومنهم
الصارخة. المحرمات كتجويز

متن من الفقهية الموسوعة نظم من *ومنهم
ليضاهي الديني وبمعزل عن النص الواقع مشاكل
في صبغة اإلســـالم عليه مطليـــًا الفقـــه الوضعـــي

ذلك... غير أو نهاية األمر،
هزالها من بدا حّتى هزلت لقد

مفلس كل استامها وحتى كالها
أفكارنا: قالت

والميراث الدينـــي والنـــص العقـــل والعقـــالء
جميع فـــي اهللا بطاعة يلزمونـــا الفقهـــي األصيـــل
اهللا طاعة تكـــون وأن أهواءنا، طاعـــة ال األحـــوال
من البيوت تؤتى وأن والســـنة، الكتاب مـــن طريق
أفتى عبيدة: (مـــن أبـــي صحيحة أبوابهـــا، ففـــي
لعنته مالئكة مـــن اهللا هدى وال علم النـــاس بغير
عمل من وزر ولحقـــه العـــذاب الرحمـــن ومالئكـــة

بفتياه).
فيهما خصلتين عن ﴿أنهاك :Qالصادق وعن
وتفتي بالباطل اهللا تديـــن أن أنهاك الرجال هلـــك
األئمة مدرســـة حارب تعلم﴾ وقـــد ال النـــاس بمـــا
محق) الدين قيـــس (إذا بلســـان القيـــاس بالرأي
بن  اهللا عبد لعّمه الجوادQ أنه قـــال اإلمام وعـــن
غدًا تقف اهللا أن عنـــد عظيم انه عـــّم موســـى ﴿يا
تعلم بما لم ِلم تفتي عبـــادي لك بين يديـــه فيقول
حســـب فالمعتمد منك﴾ أعلم هـــو من وفـــي األمة
﴿فأما االحتجاج ونحوها، رواية الديني المقياس
حافظا لدينه لنفســـه صائنا من الفقهاء مـــن كان
أن فللعوام مـــواله ألمر هواه مطيعـــا على مخالفـــا

يقلدوه﴾.
واألحكام األمـــور ﴿مجاري أخرى وفي روايـــة
حالله علـــى األمناء بـــاهللا، العلمـــاء علـــى أيـــدي

وحرامه﴾.
منحصرة ان الحّجية من النص المستفاد فإن
حّجية  المعصومQ وهو حدده بما الغيبة زمن فـــي

الفقهاء.
عصر الفقيـــه في خصائص بحســـب هـــذا كله

والزهد. والعدالة األعلمية من الغيبة
أيضًا فهذه الفقيـــه، على التعـــرف أمـــا كيفية
في عدم فال عذر للمكلـــف وأذواق فيهـــا مشـــارب
الرجوع أو في االنتخـــاب، التســـامح أو التقليـــد،
كاالعتماد مأمونـــة وغير صحيحة غيـــر إلـــى طرق
إلى الرجـــوع أو المنامـــات، أو علـــى االســـتخارة
على ما التعويـــل أو تقليـــده، نفس الشـــخص فـــي
االســـتعانة أو كرامـــات مختلفـــة، ينقـــل عنـــه من
يرتدي كان وإن التعريـــف بغيـــر المتخصـــص فـــي
واإلعالم إلى االذاعات أو الركون الدينـــي، الزي
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بل والعشائرية االجتماعية والوجاهات المســـّيس
الشياع على االتكاء أو كذلك، واألحزاب والقومية
الصور، انبساط أو المناشـــئ غير معلوم المبهم
المقام، عالي بصورة مرجـــع صورته أو اقتـــران
أو الزمن، مـــن برهة درســـه أو محـــض حضوره
العقالئية وغير العاطفية األســـاليب أو الظنون،
فأي المفلســـين للمحاججة، مناشـــدة مـــن قبيل
االســـتجابة لصبي لم لـــزوم عقل ســـليم يرتضي
لعالم االنقياد ويتـــرك األبجدية الحروف يهضـــم
أو لمقامـــه، أعنـــاق العلمـــاء مخضـــرم انحنـــت
أو والمضمرين، المجهوليـــن لدعوى االســـتجابة
السبيل وقرناؤه، فإن أصحابه يعرفه حّتى لم من
أســـتاذًا يكون الفقيه أن المعرفـــة هو في المعـــّول
واعترفت العلمـــي الوســـط علـــى َفـــرَض هيمنتـــه
وهي العلـــم، أهل بمقامـــه الطبقـــة الثانيـــة مـــن
العلمية، العرصـــات في األمر زمـــام التي بيدها
الشـــرعية) التعويـــل على (البّينة فقهية وبعبـــارة
العلم وســـادة لهما فرشـــت عدالن وهي شـــاهدان
الفّن يختلف أصحـــاب ولـــم الخبرة، ومـــن أهـــل
ووثاقتهم عدالتهم العلمية، وفـــي فـــي مقاماتهم
شـــأن هذا فـــي االختيار، الفكـــري واســـتقاللهم

الفقيه. تحديد
بيان المهمـــة هي فالوظيفة الفقيـــه أمـــا أداء
للذمم والموجب للعذر المبـــرئ والحرام الحالل
الحـــق والتكليف، وامتثال الحشـــر، اإللهـــي يوم
في أيضًا ويتحرك اآلخـــر، واليوم باهللا والمذكر
النظام على والحفـــاظ العليا، تأميـــن المصالـــح
على والحرص والمـــرج، باب الهرج العام وســـّد
كلمة وإعـــالء النـــاس، وأموال دمـــاء وأعـــراض
نهجـــًا وفكرًا الدينية المؤسســـة ورعاية التوحيـــد

ملكاته حسب بيده تشخيص ذلك ويكون وسلوكًا،
المحيطة بالطبقـــة واستيناســـًا والعلمية الذاتيـــة
والـــورع، ويحرص بأن ال والعلم الفضل مـــن أهل
البدع طمس إلى ويســـعى الدين، معالم تنـــدرس
يظهر أن فعليـــه البدع فإذا ظهـــرت والخرافـــة،
المقرفة والنزول المواجهـــة ال بمعنى علمه لكـــن
الفكرة يعـــرض المقـــززة، وإنما إلـــى الجزئيات

صحية هادئة أجواء في األصيلة
فال معنى الشـــفافة، إليها النفوس تنجـــذب
ينجر وراء وال والتهاترات والمشـــاحنات، للجدل

للمعركة. ليجره العدو خارطته يرسم طريق
تطلب لنفـــوس وشـــفاء وبلســـم فحديثـــه عام
مع فالمذهب بطـــئ، وإن الحـــق، وعالجهمثمر
أصحابه، لحكمـــة باإلتســـاع يتســـم كثرة أعداءه
ينظر أن يســـعى الـــذي مـــن البعض كمـــا وُنحّذر
جزئياته ينـــزل إلى أن للعاِلم يتوقع أن أو للفقيـــه
فليس مشـــاكله، في وقته جّل ويصرف الخاّصـــة
فيسير الدين هو ملك ألحد، بل ملكًا العالم وقت

األهم. المصالح وفق
المرجعيـــة شـــواخص أهـــّم مـــن  وأيضـــًا 
في بوضوح نـــراه كما واالســـتغناء، االســـتقاللية

المسير. طول على مراجعنا
الجهات أو بعض أن الخطيـــرة اإلمارات ومن
وتوحي الفقيه صفات ترسم السياسية المؤسسات
حّتى الفقيـــه مـــن خاليـــة لآلخريـــن أن الســـاحة
بفقدانها اعترفـــت وإن تصّديهـــا تبـــرر لآلخرين

للمالكات.
بالك فما الفقهـــي الموقف لتحديـــد هـــذا كله
المركزية، والقضايـــا جوهـــر الدين فـــي تحديد
أدلتها وتطبيق الدين وتحديدهـــا أصول فمعرفـــة



٩١

اإلمام قضيـــة في الســـيما الخارجي علـــى الواقـــع
الظهور الظهـــور وتنزيل عالمات وتوقيت المهدي

اإلشكال. غاية الخاص أمر في ظرفنا على
اســـتغالل وال ينبغي للتخـــرص، فـــال مجـــال
العلمـــي والفقـــر العصيـــب الظـــرف االجتماعـــي
حطام للنيـــل من القلوب فـــي الوهاجة والعاطفـــة
بالجهل واإلغـــراء الدين نافذة طريـــق عن الدنيـــا

والتحقيق والتدقيق والفحص والتدليس، فالتثبت
لســـد هـــذه الســـبيل هـــو ومواكبـــة علمـــاء الديـــن

اإلساءات.
َحيَّ  َمْن َوَيْحيى َهَلَك َعْن َبيَِّنٍة َمـــْن      ﴿لَِيْهلِـــَك

َبيَِّنٍة﴾. َعْن
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اهللا: عبد أبو ـ ١

.Qالمهدي اإلمام ُكنى إحدى
الشـــافعي في كتـــاب البيان في روى الكنجي
رسول  حذيفة قال الزمانQ عن صاحب أخبار
إّال يـــوم واحد الدنيا مـــن يبق اهللاN: <لـــو لـــم
خلقي وُخلقه اســـمي اســـمه رجًال فيه اهللا لبعث

يكنى أبا عبد اهللا>.

اهللا: بقية ـ ٢

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
عن اإلمام شـــاذان بن الفضل غيبة في روي
أنه قال: Qالقائم أخبار ضمن في Qالصادق
واجتمع الكعبة إلـــى ظهره أســـند فإذا خرج
ينطق ما وأّول رجًال عشـــر وثالثة ثالثمائة إليه
ِإْن ُكْنُتْم cَبِقيَّـــُت اهللاَِّ َخْيٌر َلُكـــْم اآليـــة: بـــه هذه

وحجته،  بقيـــة اهللا <أنا ُمْؤِمِنيـــَنd ثـــّم يقـــول:
قال: إّال مسّلم عليه فال يســـّلم عليكم> وخليفته

أرضه. في بقية اهللا السالم عليك يا

التحريف: -٣

من (٥٨٦) حديـــث ذيل فـــي روضة الكافـــي
عند  وليس المؤمنينQ قال: أمير اإلمام كالم
تلي إذا الكتاب من أبور ســـلعة أهل ذلك الزمان
ثمنًا أغلى بيعـــًا وال أنفق ســـلعة حق تالوته، وال

مواضعه. عن حرف إذا الكتاب من

رايات: ثالث -٤

جابر  ٢١٢/٥٢ بإســـناده عن فـــي البحـــار ج
فأول  قـــال: أن جعفـــرQ إلى أبي عن الجعفـــي
ذلك في عنـــد يختلفون الشـــام، أرض تخـــرب
األبقع، األصهب، ورايـــة رايـــة ثـــالث رايـــات:

أبجدية معارف الغيبة
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز
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ب
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السفياني. وراية

الَجْنب: ـ ٥

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
اآلية في تفســـير األخبـــار المتواترة جـــاء في
َجْنِب َفرَّْطُت ِفي ما َعلى cيا َحْســـَرتى الشريفة:

اهللا). (جنب ان اإلمام dَِّاهللا

موسى: حجر ـ ٦

موســـىQ عند  الذي كان يحمله هـــو الحجر
التيه في معهـــم وكان لبني إســـرائيل مصاحبتـــه
فريق كل ليعلـــم منه العيـــون تفّجر ولـــه خاصيـــة
عدد عشـــرة عينًا علـــى إثنتـــا مشـــربهم، وهـــي
الحجر ســـيكون أســـباط بني إســـرائيل، وهـــذا
جيشـــه  ميرة المهديQ وهو لإلمـــام مصاحبـــًا
الطعام عند أحدهم يحمل فال أصحابه، وقـــوت
محّمد  اإلمـــام ورد عن اإلمـــامQ فمـــا صحبتـــه
قام  <... إذا يقـــول: أن إلى الباقـــرQ في حديث
مناديه: نادى الكوفـــة إلى يتوجه وأراد أن بمّكـــة
معه ويحمل شـــرابًا طعامًا وال يحملـــن أحد أال ال
فال  بعير، وقر عمرانQ وهـــو موســـى بن حجر
فمن كان عيـــون، منه انفجرت إّال ينـــزل منـــزًال
ورويـــت روي، ظامئـــًا كان ومـــن جائعـــًا شـــبع،
من النجف ينزلـــوا حّتى زادهـــم فهو دوابهـــم،

الكوفة>. ظهر

اهللا: خليفة ـ ٧

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

المهدي  <يخرج قال: عن رســـول اهللاN أنه
المهدي هذا ينادي: مناٍد فيها غمامة رأسه وعلى

اهللا>. خليفة

دينور:  ٨ ـ

يخوضها فيهـــا معركة تحدث إيرانية مدينـــة
لحركته. معارضة قوات ضد الخراساني جيش

العين: ذو -٩

رجل ملك إذا ٣٧ باب ٤٠: المالحم ص فـــي
ذو العين اهللا وهو عبد لـــه يقال العباس بني من
فهو يختمـــون وبها افتتحـــوا بهـــا اآلخـــر منهم،

الفناء. البالء وسيف مفتاح

رستقاباد: -١٠

يخرج حين يخرج :٢٩١/ ١٤ العمال كنز فـــي
قرية من اصبهان بلدة يقال لها من الدجال) (أي

لها رستقاباد ....الخ. قراها يقال من

الزجر: -١١

ص ٣٦١: عـــن أبي عبد المفيـــد  فـــي إرشـــاد
القائم¨  قيام الناس قبـــل يزجر اهللاQ قـــال:
وحمرة الســـماء من تظهـــر بنار عـــن معاصيهـــم
ببلدة وخســـف ببغـــداد وخســـف تجلـــل الســـماء
بها وخـــراب دورها وفناء البصرة ودماء تســـفك

في اهلها. يقع
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السفير: ـ ١٢

المهـــديQ وبيـــن  الواســـطة بيـــن اإلمـــام
لإلمـــامQ أن يعيش في  فلم يتســـَن قواعـــده،
بل اضطر إلى ،Kكان آباؤه كما أوساط شيعته
يتوعد بقتله كان الـــذي النظام عن أعين الغيبة

والعدل. الحق دولة إلقامة وإنهاء التطلعات
اإلمامQ عن  انقطـــاع ُيبـــرر ال ذلـــك إّال أن
وتوجيهاتـــه، قيادتـــه مـــن قواعـــده وحرمانهـــا
هذا في األمثل الســـفارة هو الحل لذا فاســـلوب

المضمار.
اإلمـــامQ ضمن  من بعهـــٍد ُيعيـــن الســـفير
إّال اإلمام، ســـوى يعلمها ال مواصفـــاٍت خاصـــٍة
لدى المتوفرة الشـــروط المتيقـــن من أن القـــدر
مؤتمنًا ثقـــًة صدوقـــًا يكون أن شـــخص الســـفير
من فرب األعلم، هو بالضرورة يكون وال دينًا،
العلمية وتكـــون له من األهليـــة عاصر الســـفارة
ما ولعل غيره، على يقـــع االختيار إّال أن بمـــكان
يتوقع كان الـــذي النوبختي الســـهل أبو صّرح به
عليه السفارة ترســـو مهمة أن الناس من الكثير
فلما بـــن روح، الحســـين إلى بها فـــي حين عهد
يعدو عن كون ال األمـــر أوضح أن ذلك عن ُســـئل
الصعبة المهام في صامدًا المهمة هذه صاحـــب
ظروف واجهته إذا غيره أو هـــو يتزلزل قد التي
بالبوح بمكان اإلمامQ لذا  به عنيفة قاهرة تودي
اختاروه، وما أعلم هم حديثه: جملـــة من فكان
وأناظرهم ولو الخصـــوم ألقـــى ولكـــن أنا رجـــل
وضغطتني القاســـم أبو علم علمت بمكانـــه كما

القاســـم مكانه، وأبو على كنت أدّل لعلّي الحجة
ردائه _ تحت أي ذيلـــه _ تحت الحجة لـــو كانت

عنه. الذيل كشف ما بالمقاريض وقّرض
هـــي إمكانية الســـفير يميـــز إذن فأهـــم مـــا
التي العنيفة الضغوطات اتجاه والصمود الثبات
عليه بل شـــيء، أن يبـــوح بأدنـــى يواجههـــا دون
واالحتماالت االحترازيـــة االجـــراءات أن يتخـــذ
ال خصوصية وهـــي ولباقة لياقـــة الوقائيـــة بـــكل
عن االعلمية، الكثيـــرون بغض النظر بها يتمتع
تؤهله معتبرة إسالمّية بثقافٍة تمتع الســـفير فان
خصوصيات فهي المقام الرفيع، إذن هذا لتبوء
الســـفير تتوفر لدى واالحتـــراز األمـــن والوقاية

المهمة. بهذه ليحظى

الشّذاد: -١٣

بن اهللا عبد ١٢٢ باب ٣٦: عن ص المالحم
وهو ،Qطالب أبي بن قال: قال علي العزيز عبد
األرض الزموا النـــاس الكوفة: أيها يخطب فـــي
فانه محمد، آل من والشّذاد وإياكم بعدي، من
يحبون يرون ما محمد فـــال آل من يخرج شـــذاد

الخ. عهدي. ونبذهم أمري لعصيانهم

الصليب: -١٤

السفياني يقبل ٥٢ / ٢١٧ ح ٧٥: البحار: في
وهو صليب عنقه وفي منتصرًا، الروم بالد من

القوم. صاحب
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ص
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الضاللة: -١٥

عن ذيل الحديث(٥٨٦) في روضـــة الكافي،
الزمان  في ذلك المؤمنينQ مســـاجدهم أميـــر
الهدى، قّراؤها من خربة الضاللة، من عامرة
عندهم من وخليقته، اهللا خلق وعمارها أخائب

تعود. وإليهم الضاللة

الطاغوت: -١٦

بصير، أبي ٤٥٢:عـــن الكافي ح في روضـــة
قبل قيام  ترفع راية عن أبي عبد اهللاQ قال: كل
عز دون اهللا من ُيعبد طاغـــوت فصاحبها القائم

وجل.

الكوفة: ظهر -١٧

ان للشـــيخ المفيـــد ٢ / ٣٦٨:  في االرشـــاد
الكوفة ظهر في زكية نفس قتل ظهوره¨ عالئم

الصالحين. من سبعين في

العبرتائي: ـ ١٨

العبرتائي. الكرخي هالل بن أحمد
صاحـــب اإلمـــام عـــن الســـفارة ادعـــى 

.Qالزمان
الغيبة  زمـــان الرضاQ حّتى اإلمـــام عاصر
اإلمامQ بعد  عـــن الســـفارة وادعى الصغرى،
نص على لم يقف مدعيـــًا أنه األّول وفاة الســـفير
عثمان بـــن الســـفير الثاني محّمد ُيثبـــت ســـفارة
عنه جماعة، وروى كتب له بن ســـعيد العمري،

على عشـــرون منها حجة، وخمســـين حـــج أربعًا
عن انحرافه ودجله لم يغن أن ذلك إّال قدميـــه،

الكاذبة. ودعواه
ابن حق فـــي ورد ما الشـــيعة لم يكـــد يصّدق
صالحه، لديهم من متعارفًا كان لشدة ما هالل
الفيصل في هي األمور عواقب أن إلى يلتفتوا ولم
بن القاســـم حملوا لذا المكلـــف، تقريـــر موقف
عن التوقيع فخرج أمره في يراجع أن على العالء

نصه: ما Qاإلمام
ابن فـــي المتصّنع إليك نفذ أمرنـــا <قـــد كان
ال يزل ولم علمـــت، قد بما اهللا رحمـــه ال هـــالل
أمرنا في عثرته يداخلنا وال أقال اهللا ذنبـــه غفر
فيتحامى برأيـــه رضا، يســـتبد وال منا بـــال إذن
يهواه إّال بما ايـــاه أمرنا يمضـــي مـــن ديوننـــا، ال
جهنم، في نـــار ذلـــك فـــي ويريـــده، أرداه اهللا
وكنا بدعوتنا عمره. اهللا بتـــر حّتى فصبرنا عليه
أيامه ال فـــي مـــن موالينا قومًا خبـــر قـــد عّرفنـــا
الخاص ذلك إلى بالقاء وأمرناهـــم اهللا، رحمه
هالل ابن اهللا من إلى نبـــرأ ونحن موالينا، مـــن

._ اهللا رحمه ال _
بما بيته وأهـــل اهللا ســـلمه وأعلم اإلســـحاقي
كان وجميع من الفاجر، هذا حال أعلمنـــاك من
والخارجين من أهل بلـــده عنه ســـألك ويســـألك
ال ذلـــك، فإنه على يّطلع أن يســـتحق ومـــن كان
عنا روى فيما التشكيك في موالينا من عذر ألحٍد
بسرنا ونحمله نفاوضهم بأننا عرفوا ثقاتنا، قد
شـــاء إن ذلك من يكون ما وعرفنا إيـــاه إليهـــم،

تعالى>. اهللا
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ابجدية معارف الغيبة

٩٦

تصديق في الشيعة بعض تردد الحد هذا وإلى
في اضطـــر بعضهم حّتى هالل ابن فـــي مـــا ورد
الستيضاح ثانية مرة العالء القاسم بن مراجعة

نصه: ما Qمن اإلمام إليهم األمر فخرج
بأن ربه المرء لم يـــدع قدره، اهللا <ال شـــكر
به ما مّن يجعل أن هداه، وأن بعـــد قلبه ال يزيغ
علمتم وقد يجعله مســـتودعًا، وال مستقّرًا عليه
وخدمته اهللا لعنـــه الدهقـــان أمـــر مـــا كان مـــن
كفرًا حين باإليمان اهللا فأبد له صحبته، وطول
يمهله، بالنقمة ولم اهللا فعاجلـــه فعل، ما فعل
شـــريك له وصلى اهللا على محّمد هللا ال والحمد

وسلم>. وآله
بدعواه حياتـــه الشـــقي هذا وهكـــذا يختتـــم
أثناء صالحـــه وما قدمه من يغن ولم الخاســـرة

استقامته.

الغار: -١٩

بـــاب١٣٧  ص٦٧  والفتـــن المالحـــم فـــي 
فيرســـل الروم لقتال بعثـــًا يبعث قال: المهـــدي
غار من الســـكينة تابـــوت معه عشـــرة تســـتخرج

انطاكية....الخ.

الفهري: ـ ٢٠

ممن ادعى الفهري النميري نصير محّمد بن
اإلمام العسكريQ كونه  لعنه كذبًا، الســـفارة

.Qالهادي محّمد بن علّي رسول أنه يدعي

قمطر: ـ ٢١

األشـــياء فيهـــا يحفـــظ حاويـــة أو صنـــدوق
فيه  يظهر القائمQ الـــذي وقميـــص المهمـــة،
في  محفوٌظ _ Nاهللا رســـول تراث _ وهـــو من

قمطر.

الكوفة: ـ ٢٢

تشـــير الظهـــور، فالروايات إحـــدى مناطق
العراق ضد الموجهة السفياني نشاطات ان إلى
دماًء الكوفة مـــن وســـيصيب الكوفة ســـتكون في
حركتا السفياني للكوفة وستقابل هجمات كثيرة
صدد ستكونان في اللتان اليماني والخراســـاني
حركته التي من والحد الســـفياني نشاط ايقاف

الظهور. حركة تستهدف
شـــأن لها الكوفة أخرى ســـتكون ومن ناحية
الروايات في كما _ فالكوفة الموعود، اليوم في
والتي الدولة المهدوية ستكون عاصمة _ الكثيرة
اإلمامQ وشـــيعته  مؤيدي من اآلالف ســـيؤمها
في  _ Qاهللا عبد المفضل بن عمر عن أبي فعن
الكوفة  _ قال: <ثّم يسير المهديQ إلى حديث
أصحابه وعنده والنجف، الكوفة بين ما وينـــزل
المالئكة، ألفًا من وأربعون اليوم ســـتة في ذلك
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 جامعهـــا، ومجلـــس حكمه الكوفـــة،

غ

ف

ق

ك



٩٧

وموضع السهلة مسجد المسلمين غنائم ومقسم
الغريين>. من البيض الذكوات خلواته

الصبيان: لعب -٢٣

عن ص٧٣: للمتقـــي الهنـــدي  فـــي البرهـــان
أولها لعب المسيب قال: تكون فتنة كأن سعيد بن
جانب من كلما سكنت من جانب طحت الصبيان
الســـماء! من مناٍد ينادي حتى تتناهى فال آخر،
ثالث حقًا، فالن، ذلكم األميـــر األميـــر أن أال

مرات.

مهزيار: بن إبراهيم بن محّمد ـ ٢٤

الشـــيخ روى الممدوحيـــن، الـــوكالء مـــن 
وكالء اإلمام مـــن كان والـــده أن الطوســـي عنـــه
إليه وفاته خـــرج العســـكريQ، وبعد الحســـن
أقمناك المهديQ: <قـــد اإلمـــام مـــن التوقيـــع

فاحمد اهللا>. مقام أبيك

وجنوده: أمر اهللا نحن ـ ٢٥

األهوازي مهزيـــار بـــن علّي مـــن قصة لقـــاء
آخرها: في قال Qاإلمام المهدي

َلْيًال َأْمُرنا cَأتاها اهللا الرحمن الرحيم: بسم
 dِباألَْْمِس َتْغَن َلْم َكَأْن َحِصيدًا َفَجَعلْناها َنهارًا َأْو
األمر؟ قال: ما رســـول اهللا ابن يا ســـيدي فقلت:
يا ابن ســـيدي قلت: وجنوده>، <نحـــن أمـــر اهللا

الوقت؟ حان رسول اهللا
.<dاْلَقَمُر َواْنَشقَّ اَعُة السَّ <cاْقَتَرَبِت قال:

الهّدة: -٢٦

أرطاه ص ٥٠ باب ٨٦: عـــن المالحـــم  فـــي
الهّدة حتى تكون الثاني السفياني زمان قال: في

ما يليهم. أنه خّرب كل قوم يظن

السنين: من وتر -٢٧

أبـــي ص ٢٦٢: عـــن النعمانـــي  فـــي غيبـــة
القائـــمQ فـــي وتر من  جعفـــرQ قـــال: يقـــوم

خمس. ثالث، واحدة، تسع، السنين:

عاشوراء: يوم ـ ٢٨

 Qاإلمام أن ظهور الروايـــات بعض ورد فـــي
فيه الذي استشـــهد اليوم في يوم عاشـــوراء وهو
أن ترابطـــًا بيـــن الحســـينQ، ويبـــدو اإلمـــام
 Qشـــهادة اإلمام الحســـين يوم ظهورهQ وبين
اإلمـــام المهـــديQ انتصارًا  ظهـــور ُيشـــعر بأن
أعدائه  من وانتقامًا الحســـينQ ولمبادئه لجده
ترابٌط جميل يوحي وهو والصالح، الحق أعداء
جـــده وانتصارًا  لنهضة ظهورهQ اســـتكماًال بأن

المحمدية. ودعوته لرسالته
<يظهـــر  الباقـــرQ قـــال: جعفـــر عـــن أبـــي
قتل فيه  الذي اليوم وهو المهديQ يوم عاشوراء
العاشر  الســـبت به علّيL وكأني بن الحســـين
عن وجبرائيل والمقـــام الركن بين من المحـــرم
من شيعته ويصير إليه يساره وميكائيل عن يمينه
عدًال األرض فيمأل األرض لهم تطـــوى األطراف

ملئت ظلمًا وجورًا>. كما
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القرآء مشاركات

٩٨

منتظر شجون
أور حي ـ بغداد ـ السوداني سعدي

ستبدل العليا الكرامة لها فأنت الدنيا على تطل متى الميامين نسل يا سيدي يا
يا سيدي أرواحنا.. والمضمون، فداك الشكل في حكمتنا قرون التي شريعة الغاب
ولدي من المهدي وتدوين لوح العرش في بأمر بارئ األمين الصادق فيك قال قـــد

وعدًال... قسطًا األرض يمأل

Qالمهدي واإلمام Qاإلمام الحسين
جعفر حسين كريم حمود

وسيخرج  ســـفيان، بن أبي معاوية بن الحســـينQ ضد يزيد اإلمام خرج لقد
فالنهضة  معاوية. بـــن نســـل يزيد من هو الذي اإلمـــام المهديQ ضد الســـفياني
 Qالمهدي اإلمام والهداية الحق حفيد حيث الحسينية، للنهضة امتداد المهدوية
الحســـينية النهضتان اشـــتركت الســـفياني،وقد الباطل والضاللة يصـــارع حفيد
على طرفه الثاني آل أمية يمثل الذي الحق واحقاق والمهدوية في مقارعة الباطل

العصور... مر

القرآء مشاركات
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

التحرير هيأة



٩٩

جمعاء للبشرية الموعود المنقذ
ـ الحلة الموسوي السيد محمد

رغم  الرسالة اإلسالمية نشر في سبيل تتوقف لم Kالبيت أهل أئمة مسيرة إن
الحاكمين. الطغاة من قبل العصور عبر التي تحملوها والشدائد الصعاب

سبحانه اهللا من بأمر آخرهم واســـتتر وســـم، قتل جميعًا بين وقد استشـــهدوا
جده وتحدث عنه أشـــار إليه وقد اإللهي، دولة العدل ويقيم الزمان آخر في ليظهر
الذي  أبوه العســـكري وآخرهم بعد واحد واحدًا األطهار آباؤه المصطفىN واألئمة
يكون ســـيغيب طويًال ثم الذي المنتظر المهدي هو وانه الحجة ولده إمامة على أّكد

أجمع. للبشرية الموعود المنقذ هو

اشتقت إلى البدر
واسط ـ خليف جميل عماد األستاذ

حائر لكني بشاعر... لست
البدر اشتقت إلى البدر... نظرت إلى كلما

الهموم األغبر ليل يظهر... ويضيء متى وأبقى أسأل
فيأتيني الجواب حائرًا مترددًا

انتظر انتظر... انتظر...
الفرج مفتاح الصبر فإن

الغياب متى إلى قلت:
واألغراب األصحاب وجوهنا أكلت فقد

مؤيدًا مسددًا... الجواب فيأتيني
.dالَِّذي ُيوَعُدوَن َيْوَمُهُم ُيالُقوا َحتَّى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا cَفَذْرُهْم



المنتظر الطفل صفحة

١٠٠

الخضراء رايتك ترفرف متى
حسن فالح مرتضى
االبتدائية المسعودي مدرسة

تظهر متى المضيء، ونورك البهي، وجهك لرؤية مشتاقون إننا الزمان.. ياصاحب موالي يا
تظهر لتستكمل متى الناس، بين والمساواة العدل لتنشـــر رايتك الخضراء، وترفع يا ســـيدي،
الفساد كثر لقد في ربوع األرض، اهللا كلمة وترتفع وآله عليه اهللا المصطفى صلى جدك رسالة

األبرياء.. أرواح من لتحصد المئات السيارات األرض وهاهم االرهابيون يفجرون في

à¡k·›ÿ^ ⁄Õ�ÿ^ ÔwÕì

\fiŸ≈j ⁄‰
(٧٧) أو (٤١) شخصًا من مجموع (٣١٣). العراق من Qالمهدي اإلمام أنصار أن _١

واحدة  ليلة فـــي مكة المكرمة فـــي عند ظهوره المهـــديQ يجتمعون اإلمـــام ٢_ أن أصحـــاب
فرشهم. من ُيفقدون

عام. كل عرفات في الموقف يحضر Qالحجة أن اإلمام _٣
به  وأكمل بـــه عقولهم فجمع العباد رؤوس علـــى يده وضع الحجـــةQ إذا ظهـــر ٤_ أن اإلمـــام

أحالمهم.
يقوم  يوم الى ولد يوم منذ يزهر سراج فيه الحمد) (بيت يسمى المهديQ بيتًا لإلمام أن _٥

يطفئ. ال بالسيف

KKKá_…îÿ^ Ú^à—ÿ^ m_‘á_ê‹



١٠١ سنة الظهور: تمطر السماء في ـ ١
مطرة ـ ١١ جـ ـ ١٣ مطرة   ب ٢٤ مطرة                  ـ أ

من: يخرج ضالة راية السفياني ـ ٢
الرافدين وادي ـ جـ اليابس  الوادي ـ ب األخضر  الوادي ـ أ

األعرج الكندي راية لون ـ ٣
أسود ـ جـ أخضر           ب ـ أصفر   ـ أ

Qالمهدي اإلمام مع يظهر الذي الملك من هو ـ ٤
جبرائيل ـ جـ ميكائيل        ب ـ اسرافيل   ـ أ

المأوى جنة كتاب مؤلف ـ ٥
البكاء السيد ـ جـ القزويني السيد ـ ب النوري العالمة ـ أ

سيدي يا بالظهور عجل
قاسم لطيف قاسم
االبتدائية المسعودي مدرسة
متى ومســـاًء، صباحًا ننتظرك نحـــن علينا، غيبتك طالـــت لقد أرضه، اهللا في حجـــة يـــا مـــوالي، يا
عليه اهللا صلى المصطفى على رأس جدك نشرها كما الشـــريف، رأسك فوق الراية جبرئيل تظهر وينشـــر
عقولهم، لقد تهدم فتكتمـــل رؤوس العباد على الكريمة يـــدك وأنت تضع وجهك المشـــرق وآلـــه، متى نرى
عجل وقسطًا، عدًال األرض تمأل متى والديك، بيتك ومرقد االرهابيون فجر المسلمين، لقد وحدة بنيان

سيدي. يا بالظهور

الشام: الى العراق من
البيت، إلى التي تنقلها الحافلة تنتظر ووقفـــت قاعة اإلمتحان، لتّوها من قد خرجت كانت أســـماء
الحاجيات، بعض فيه وضعت مكتًال رأســـها على تحمل محتشـــمة ريفية امرأة بالقرب منها كانت تقف
وراح مكتلها وســـلب المرأة إلى رأس يده أطولهم مّد يركضون ويضحكون، الشـــارع في صبيٌة فجأة ظهر

به. اللحوق تستطيع وال إليه تنظر والمرأة بعيدًا
اإلمام زمن في األمِن واألمان عن تتحدث التي الرواية تلك سريعًا لذهنها وتبادر كثيرًا، أسماُء تألمت
رفعت  أحدًا> تخشى ال رأســـها على ومكتلها الشـــام إلى العراق من المرأة <وتســـير القائمQ حيث تقول

الذهبي. العصر ذلك لترى Qالقائم اإلمام ظهور يعجل أن سبحانه اهللا ودعت السماء إلى رأسها

Ó4î– Ôî–
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المنتظر الطفل صفحة

١٠٢
المقـــُل ترنـــو عاشـــوراَء  فـــي ســـماها األمـــُل نحـــو   حيـــث يبـــدو

*  *  *
ونثـــور نشـــكو عاشـــوراَء الدهور كُل  حنايانـــا فـــي  قـــد أمّضْت
الظهـــور يـــوِم  إلـــى يرنـــو تكتحـــُل كلنـــا  أعيننـــا بـــه   إذ 

*  *  *
الحســـين ثأَر يـــا نســـمُع الصيحـــَة

 
في الخافقين أفســـدوا  من أناٍس

َديـــْن ألـــُف مضـــاٌع فيهـــم ولنـــا 
 

قّتـــُل حقـــٍد ســـيِف   وضحايـــا 
*  *  *

الصفـــاح بيـــِض مـــن وصيـــاح أُي يـــوٍم فيـــه دويـــًا الدنيـــا  ُتمـــأل 
ســـاح كِل  فـــي المعتـــدي مشـــعُل وُيـــذُل  درٍب  كِل فـــي  وُيـــرى 

 
*  *  *

فالنفـــوس هّيـــا الحـــِق إمـــاَم  يـــا 
 

على الكفـــِر َعبوس  ترتجي يومـــًا
ورؤوس أيـــٍد فيـــِه األجـــُل تتهـــاوى يدنـــو الفرســـاِن  ومـــن 

*  *  *

عاشوراء يوم
اسعد أبو الشاعر:
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الضياء الدنيـــا فـــي وَنمـــاء حينها يشـــرُق خصبـــًا األرُض  وتشـــعُّ
الفقـــراء بيـــَن الُيســـُر  ويُعـــم 

 
أمثـــُل وعيـــٌش عظمـــى  دولـــٌة 

*  *  *
بـــِه الدنيـــا شـــّرِف إلهـــي  طلعتـــِه يـــا  فـــي األنـــواَر  لنـــرى 
صحبتـــِه فـــي الفـــوَز َنخـــذُل وننـــاَل  ال  هـــدًى جنـــُد ولـــُه 

 



اصدارات

١٠٤

عــــن مركز ١_ صــــدر
في التخصصية الدراسات
(سبع كتاب المهدي االمام
محمــــد الســــيد الدجيــــل 
الهادي) علــــي بــــن االمام
العوامي، حســــين للسيد
بحوثًا الكتاب تضمن وقد

كنــــاه وألقابه وتحليل فــــي هويته الشــــخصية وأصلــــه
الفصل فيما تضمن األمة، وجدان في الســــيد وموقع
وجاء وخــــوارق العادات، الكرامات في كلمة الثانــــي
البداء وإشــــكالية اإلمامة مفهوم الثالث في الفصــــل
بشعراء الرابع الفصل اختص فيما محمد في الســــيد
جاء الكتاب في أشعارهم، من سبع الدجيل ونماذج
أنيقة  طباعة وطبع الوزيــــري القطع من ٢١٢ صفحــــة

زيتون. مطبعة في
المنتظر) لعام (مفكــــرة المركز أصدر ٢_ كمــــا
حيــــث تخصصهــــا  نوعهــــا ٢٠٠٩ وهــــي األولــــى مــــن
الســـنة أيام تاريخ وتضمنت المهدوية، بالمعــــارف

والقمريـــة الميالديـــة
التوقيـــت والشمســـية،
اليومية للصلوات الشرعي
، العالم حول مدن لســـبع
الغيبة، معـــارف ابجديـــة
الســـنة، أيام أهـــم وقائع
وســـتين وخمس ثالثمائـــة
أدعية الشـــعر ، بيتًا مـــن

األنترنيت مواقع أهم عناوين ،Qالمهدي حول وزيارات
في المرجعية مواقـــع بالمهـــديQ، عناويـــن الخاصـــة
عليهم المعصوميـــن حيـــاة جـــدول النجـــف األشـــرف،
والكســـوف، الخســـوف اليومي، القمر برج الســـالم،
والهواتف، العناويـــن دفتـــر العالمـــي، دليـــل الهواتـــف
 ١٨٢ ،Qالمهدي اإلمـــام حول الضائعة الكلمة جـــداول

.Qالمهدي اإلمام حول وجواب سؤال
المركز في المهدوية الطفولة قسم عن صدر _٣
بين محاورة في وتدور أحداثها العصر) (إمام قصــــة
ليؤدي العصر إمام وجود ضرورة حول وجدها طفلــــة

Qالمهدي اإلمام حول اصدارات

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.

التحرير هيأة
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وظيفتهالتيأداهااالنبياء
 Kالمعصومون واألئمــــة
قيادة مــــن فــــي عصرهم
علــــى والحفــــاظ األمــــة 
القصة وقعت الشــــريعة،
ملونــــة  صفحــــة  ١٦ فــــي
وهي الوزيري، وبالقطــــع
علي األســــتاذ مــــن تأليف

الســــيد حســــنين الفنان وتلوين ســــعد النجفي ورســــم
طباعة الزيتــــون مطبعة فــــي طبعت جواد شــــبر وقــــد

أنيقة.
أيضــــًا وصــــدر  _٤
قصة الطفولة عــــن قســــم
(أبــــو األديــــان البصــــري)
إرســــاله قصة التــــي تروي
الحســــن االمام من قبــــل
عند  العسكريQ وعودته
شــــاهده وما االمام وفــــاة

من الحقوق معهم ما بمعرفة وطلبهم مجيء الوفد من
للصالة  البيــــت الحجــــةQ من غرف االمام وظهــــور
تقع الهادي، اإلمام بن جعفر وتنحية عمــــه على أبيه
جذابة  بألوان الوزيري القطع من ١٦ صفحة في القصة
وتصميم النجفي ســــعد علي االســــتاذ وهي من تأليف
محمد حيدر وإخراج شــــبر، وتلوين الفنان حســــنين

نسخة. آالف خمسة القصة من طبع الطريفي،
لبنان كتاب فــــي اإلســــالمية الدار ٥_ صــــدر عن
المحقق للعالمــــة األربعة األدلــــة ضــــوء الرجعــــة على
في الكتــــاب وقع البغــــدادي، الشــــيخ عبــــد اللطيــــف
حول التحقيق عــــن األول الفصل يتحدث ســــتة فصول
في الثاني الفصل ويبحــــث عنها، الرجعة وتســــاؤالت

األمم فــــي الرجعة وقــــوع
الماضية ويتحدث الثالث
الســــنن في عــــن الرجعة
يبحــــث فيمــــا اإللهيــــة 
عدم عن الرابــــع الفصــــل
من أهلك بالعذاب إرجاع
في ويســــتدل الدنيــــوي،
علــــى الفصــــل الخامــــس

يختــــم الكتاب بفصل فيما اإليمان من محض إرجــــاع
وقع الكتاب  وظهــــوره. المهديQ وغيبته عن االمــــام
وبطباعة أنيقة  الوزيــــري القطع من ٣٠٤ صفحات بـــــ

ومجلدة.
كتــــاب لبنــــان فــــي ٦- صــــدر عــــن دار األضــــواء
محسن النوري السيد وتأليف إعداد التربية المهدوية
تبحث الى مراحــــل، قســــم الكتاب الموســــوي، وقد
االمــــام ووالدته وغيبته شــــخصية في األولى المرحلة
أحاديث المرحلــــة الثانية وتبحث والكبرى. الصغــــرى
االمــــام وتتطرق الــــى رؤية  في النبــــيN وأهــــل بيتــــه
الثالثة وتضمنــــت المرحلة الكبرى الغيبــــة االمام في
وشــــرح فقرة باالمام اللقاء من أهداف دروس أربعــــة
وختم غيبته، االمام فــــي واالنتفاع مــــن من رســــائله
بظهور االمام المتعلقــــة الخامســــة الكتــــاب بالمرحلة
من الكثير ضــــّم ثــــم الغيبة، وواجباتنــــا فــــي عصــــر

وقع األناشــــيد المهدويــــة
من  ١٦٠ صفحة بـ الكتاب
بطباعة الوزيــــري القطع
وتضمــــن وملونــــة أنيقــــة 
شرح ترافق جميلة صورًا
بغالف وغلّــــف الفقــــرات

رائع.



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

تحصل متى الفداء له أرواحنا ظهور اإلمام عنـــد
وهل يرجعـــون؟ الذين األمـــوات هم الرجعـــة؟ ومـــن
في وهل نحـــن اآلن اإلمـــام؟ مع الشـــهداء يرجعـــون
يكون أن الظهور عالمات من هـــل إن الظهور؟ عصر

أيام رمضان الجمعة؟ أول

عليه اإلمام المهـــدي دولـــة بعد تحـــدث الرجعة
ومحض مـــن محض اإليمـــان إال يرجـــع الســـالم وال
أن يعجل وتعالى ســـبحانه اهللا ونســـال والنفاق الكفر

أنصاره. من ويجعلنا فرج موالنا في

مع اإلمام يعملون أن األبدال جميعــــا ١: نعرف س
خاصة سري.أما بشكل ولكن ظهوره قبل عليه السالم
وقسم  واحدة في ليلة اهللا فيجمعهم ٣١٣ وهم أصحابه
أفضل اإلمامQ.وهم أصحــــاب من أنه يعلم ال منهــــم
كانوا االبــــدال؟وإذا مــــن أفضل أصحابه.فهــــل أنهــــم
اإلمامQ؟ أصحاب من يعلمون أنهم ال أفضل فكيف

هي صفات االبدال؟ ما س٢:

أفضل كون الشـــخص بين مالزمة توجـــد ال أوًال:
مـــن أصحاب مـــن شـــخص آخـــر وبيـــن علمـــه بأنـــه
وعلم  مقيـــاس اإلمـــامQ  فاألفضليـــة وعدمهـــا لها
مقياس آخر، له اإلمام بأنه من أصحاب الشـــخص

جاسم محمد١١

السؤال

الجواب

وفاء فاضل حسين١٢

السؤال

الجواب
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من أحدهما استكشاف أو على اآلخر احدهما وتحميل
للصواب. مجانب أمٌر اآلخر

ألهل لهم والء شديد الصالحين قوم من هم ثانيا:
في ظروف هذا السالم ويمارسون والئهم عليهم البيت
هذه مما يكســـبهم وحساســـة حرجة مكانيـــة وزمانيـــة
في الواردة واالهتمام التكريم وحالة المرموقة المكانة

الروايات.

بين عج اإلمام يبايعون أهل مصـــر ثلة من هنالـــك
أهل من يشـــاركهم هم؟ ومـــن من الركـــن والمقـــام،

من أهل الشام. العراق ومن يشاركهم

تحديد على يدل الروايات في معتبر دليل ال يوجـــد
أحوالهم. وتفاصيل هوياتهم

موالنا عج  لظهـــور الحتميـــة س١: مـــن العالمـــات
ومتى بعدهـــا اخـــرى صيحـــة الصيحـــة، فهـــل توجـــد

تكون؟

يبايع اإلمام  Qبن مريم عيسى هل المسيح س٢:
األرض إلى المســـيح ع نزول في وما الســـبب المهدي؟

؟ عج الحجة ظهور بعد

في المهـــدي يكون س٣: هـــل أول ظهـــور لإلمـــام
مكة؟ يقرؤها في التي الكريمة اآلية هي مكة، وما

هناك أن تذكر التي تذكر الصيحة الروايـــات أوًال:
الكفيلـــة بتحديد هـــي منها أكثـــر مـــن صيحـــة واألولى
الصيحات إن والظاهـــر المبـــارك، مالمـــح الظهـــور
العالم. التفاصيل، واهللا تحديد دور يكون لها األخرى

اليهـــود علـــى يكـــون حجـــة ثانيـــا: نعـــم، حتـــى
والنصارى.

قال(َفَفَررُت ِمْنُكْم َلّما القائم إذا قام ثالثـــا: نعم،
الُمرَســـلِيَن) ِمَن َوَجَعَلِني ُحْكمًا َرّبي ِلي َفَوَهَب ِخْفُتُكـــْم
يحدث  وما خروجه يوم ص٢٨١ باب ج٥٢ األنوار بحار

.Qيقرأها وهنالك آيات أخرى عنده

به ويدعا ع الخضـــر دعاء االدعية هـــو مـــن أفضل
األعداء كفاية شر النصف من شـــعبان ويجدي في ليلة
هذا ما اســـم وفي غفران الذنوب وفـــي فتح باب الرزق

ورد؟ إمام أي وعن الدعاء؟

بذلك كما صرح كميل دعاء هو أن الدعاء الظاهـــر
أعمال ليلة في الجنان مفاتيح في القمي الشيخ عباس
ومـــن المعروف الثامن، النصـــف من شـــعبان العمـــل
الخضرQ الـــذي علمه أمير  دعاء هـــو كميل أن دعـــاء

كميًال. Qالمؤمنين

دخيل١٣ سلمان

السؤال

الجواب

محمد يحيى١٤

السؤال

الجواب

دخيل١٥ سلمان

السؤال

الجواب



االنترنت من

١٠٨

اإلمـــام رؤيـــة ادعـــى أن مـــن ورد فـــي االحاديـــث
في  نقرأ أخـــرى ناحية ومـــن المهـــديQ  فهـــو كاذب
أن هناك األبطحي حسن السيد كتب وخصوصًا الكتب
ما أشخاصًا متى هناك أن أو التقوا باإلمام أشـــخاصًا

ذلك؟ من تمكنوا اإلمام أرادوا رؤية

البهية الطلعة صاحب رؤية عن الحديث ضمن فـــي
بل العلماء مجموعة من التقـــاء حال إنكار اليمكن بأي
بلقاء وتشرفهم الناس عامة من والتقوى الصالح وأهل
االلتفات ينبغي لكن الشـــريف فرجه اهللا عجل المولى
غير متيســـر فـــي أدعياء اللقاء فانه كثيرا واالحتيـــاط
بعض عند يحصل قد نعم البعض، يظن كما بســـهولة
رأى انه خاللها من يحسب أوهام وتخيالت البســـطاء
نشـــره ويحاول ذلك بتصديق ويقوم بـــه اإلمـــام والتقى

الناس. بين ورواجًا قبوًال من خالله ليكسب
رؤية أرادوا ما متى أشـــخاصًا هناك أمـــا قضية أن
من لألوحدي تحصل قد فهـــي ذلك تمكنوا من اإلمـــام
بعلمه اإلمام خُبـــر ممن غيرهم أو لألبـــدال أو النـــاس

به. لقائهم ويكتمون عنه اليحيدون إنهم اللدني
فهو المقدســـة الناحية من الصـــادر أمـــا التكذيب
الخاصة معنـــى النيابة تحمل التي الرؤيـــة يحمـــل على

التشرفية. الرؤية بمعنى ال الشرعية األحكام ونقل

والفكرة والعـــدل التوحيـــد بيـــن ما هـــي العالقـــة
؟ المهدوية

الشــــريفة الــــواردة عن ثبــــت فــــي الروايــــات
بعد اإللهي للعــــدل المحقق الطاهرة إن العتــــرة
،Qاإلمــــام المهدي والظلم هو الجور انتشــــار
جــــاء لهداية النــــاس وتحقيق فحيــــث أن الدين
فال شمولية بصورة كلية يتحقق ذلك ولم العدل
اإللهي يــــد الرجل ذلك على تحقق عن محيــــص
وهذا البشــــرية ومخلص الموعود صاحب الوعد
الحكيم الذكــــر آيــــات من جملة ما أشــــارت لــــه
َبْعِد ِمــــْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبَنــــا (َوَلَقْد كقولــــه تعالــــى
وقال اِلُحوَن) الصَّ ِعَباِدَي َيِرُثَها اْألَْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ
ُمَبدَِّل ال َوَعْدًال َربَِّك ِصْدقــــًا َكلَِمُت تعالى(َوَتمَّــــْت
الكمالية اآليــــات فالمالحــــظ لجملــــة ِلَكلَِماتِــــِه)
الذي اإللهي أن العدل الشــــريفة يجد والروايات
وســــيبرز يتجلى التوحيــــد هو شــــعبة من شــــعب
تعالى اهللا عجل خروج اإلمام عند صورة بأكمل
يوحي بالترابط الوثيق بين فرجه الشــــريف مما

الثالثة. العقيدة المفردات هذه

المهدي١٦ خادمة اإلمام

السؤال

الجواب

رجاء١٧

السؤال

الجواب



١٠٩

أهل البيتK حول  أئمة عن يـــروى حديث  هناك
الحديث  نص اعلم ال ورواة الحديث Qاإلمام المهدي
في الحديث رواة إن علينا إتباع بمعنـــاه بالضبط ولكن
المنتظرQ وقادة  لإلمام المقربون وإنهم الزمان آخر
الحديث رواة هم فمن الفداء له أرواحنا اإلمام جيـــش
الشـــيخ الصدوق عن يروى انه علمـــا صحته ومـــا مدى

الحاضر؟ الوقت في هم ومن

ما الحديث من يقصد الســـائل األخ إن الظاهر
الواقعة  الحـــوادث البيتK ((وأما أهـــل عن ورد
حجتي فإنهـــم حديثنـــا رواة إلـــى فارجعـــوا فيهـــا
هذا المقصود كان فـــإذا اهللا)) حجة وأنـــا عليكم
الفقهاء إن علـــى ال يدل النص هـــذا فان الحديـــث
إنهم بمعنى ماديًا قربًا المهدي اإلمام من مقربون
وال الشرعية منه األحكام تحصيل في به مرتبطون
هم من أما ،Qلجيشه قادة إنهم على كذلك يدل
الجامعون المجتهدون الفقهاء فهـــم الحديث رواة
أهل الحديـــث عن روى مـــن كل للشـــرائط وليـــس

معتبر. والحديث ،Kالبيت

 Qبين غيـــاب اإلمام حتميـــة س١:  هـــل العالقـــة
الغياب..؟ عدم هناك إمكانية وهل اإللهي والعلم

  Qاإلمام لدولة الحضاريـــة األســـس هي س٢: ما
؟ وعالقتها بالنظام اإلسالمي

الغيبــــة فــــي للبحــــث المعرفــــي المنهــــج  إن  اوًال: 
العترة عن الواردة الصحيحــــة الروايات هي وحيثياتهــــا
األســــباب من جملة لنا بينت الروايات الطاهرة وهــــذه
والترابط ،Qلولي العصــــر للغيبــــة باعثه التي كانــــت
اإللجاء، بحال يعنــــي ال اإللهي وبين الغيبة بين العلــــم
البتعادها نتيجة األمــــة بها مرت بــــل إن الضــــروف التي
العام والشامل  البيتK ولقانون الفتنة أهل منهج عن
الغيبة، أما فــــي حصول المباشــــرة كانت لها المدخلية
ومتى ما موجباتها ارتفاع فرع فهو الغيبة عــــدم إمكانية
وقوعها أو قبل أوائل فــــي ســــواء كانت حصلت لم ترتفع

بمدة مديدة. بعده الوقوع أو

التكامل إلى المجتمع إيصال شانه من ما كل ثانيًا:
الحضارية من األسس هو االجتماعي الحضاري والرقي
من شــــاكل وما والحرية كالعــــدل اإللهية لدولــــة العــــدل
والسياسي االجتماعي النظام تشــــكل مفاهيم إنســــانية
العصر بــــه صاحب يأتي ما إن ســــوى فرق ال العالمــــي،
الغيب من صــــورة، وكونه مســــتمدًا وأتم يكــــون باجلى

اإللهي ومرتبط بمناهج الوحي.

الحلي١٨ رامي

السؤال

الجواب

رجاء١٩

السؤال

الجواب



الرابع عامها في االنتظار

١١٠

شـــمعتها االنتظار) أطفأت (مجلـــة
القصيـــر، ســـني عمرهـــا الرابعـــة مـــن
راســـخة وأقدام ثابتة بخطى وهي تســـير
ثقافة ترســـيخ في المنشـــود نحـــو هدفها
باالمام الخاصـــة العلوم ونشـــر االنتظـــار
القّيم البحث تقتنص فهي ،Qالمنتظـــر
والمفـــردة الجديدة الرائعـــة والقصيـــدة
المهدوية، الثقافة في المهمة والمالحظة
مـــن جوانب بجانب واحد وألنها تختـــص
يتعلق ما سوى تنشر المعرفة االنسانية وال
أئمة  االمام الثاني عشـــرQ من بمعرفـــة
فصليـــة، وكانت  البيـــتK فكانت أهـــل
من إليها المرسلة البحوث نقص من تعاني
الجامعات وأساتذة العلمية الحوزة علماء

في لمشـــاغلهم العـــذر والمثقفيـــن ولهـــم
مخلصة تدعوهم لكنها أخرى ثقافية أمور
الفكرية نتاجاتهم وإرسال الى المشـــاركة
يكتنفها ما وإزالة المهدوية الثقافة إلغناء
المدعين ودعاوى المبطلين من أراجيـــف
لنزيـــل  وبهتانـــًا، زورًا   Qاالمـــام علـــى
يظهر التي واالراجيـــف الشـــكوك جميعـــًا
صلدة أرضية علـــى ونقف بهـــا المبطلـــون
العقيدة قضية في وجليـــة واضحة وأفكار
غيبته  ومسألة المهديQ وحياته باالمام

وظهوره.
١٣٠ بحثًا  لقد نشـــرت المجلة أكثر من
العلمية الحـــوزة من أســـاتذة لعلماء كبار
يخص بما والمثقفين الجامعات وأساتذة

االنتظار مجلة
الرابع عامها في

التحرير مدير

أ



١١١

االمام المهديQكمانشرت(٢٠) قصيدة 
في ودعوا اهللا بحبه تغنوا لشعراء مبدعين
كذلك مشـــاركات ونشـــرت تعجيل فرجه،
تفصح (٩٦مشـــاركة) بلغت الكبار لقرائها
كما ومراســـلتها، المجلة مع عن تفاعلهم
لهم القـــراء الصغار فأفردت والتفتت الى
أثبتـــت فيها (صفحـــة الطفـــل المنتظـــر)
بها يتغنـــون التـــي مشـــاركتهم واالناشـــيد

إمامهم. بحب
الحوارات بعض نشـــر المجلة ولم تغفل
االنترنيت تـــرد عبر شـــبكة التي واألســـئلة
بعض وإجابتـــه عنهـــا إلزالة الـــى المركز
القضية المهدوية، وأثبتت الشـــبهات في
معارف مفردات من مفردة (٢٨٠) المجلة
الخاصة المصطلحات يخـــص فيما الغيبة
أن تنـــَس المجلـــة ولـــم بهـــذه المعـــارف،
المخطوطات الى أعدادها بعض في تشير
التي المهمة المكتبات بعض في الموجودة

المهدوية. الثقافة تخص
العدد هـــو القراء أيـــدي بين إن الـــذي
عدد وقد قمنا بإحصـــاء الســـادس عشـــر
المعارف بها تلك نشـــرت التي الصفحات

صفحة. (١٩٥٢) فكانت

االنتظار مجلة
الرابع عامها في



الرابع عامها في االنتظار

١١٢

منيُةالُعمِرفيالُدنا(االنتظاُر)
 

ــاُر وفخ ــزٌة وع ــٌد مج ــي   ه
ــاُر تهُبالسالكينفيالدربنورًا نه ــاُه دج ــي ف ــُل  اللي ــإذا  ف

 
صعٍب تخطْت بدربها كَل قد

 
ــعار ِش ــَو َفه ــموِخ ــْت للش  ورن

ــوًا عل ــزادت ف ــًا) ــأت (أربع مناُر أطف ــا القصيِر عمِره في فهي
 

المعاني مشرقات الجيَل  حيُثُيجلىعن العيونالستار تهُب

ُكفرًا الديِن ثقافُة كانت ــار حيَن ون ــرٌم ج ــاِم) (االم ــوم  وعل

ــدًال) وع ــطًا (قس ــرُّ تم ــا ــاروا وإذا م وث ــا منه ــون ــَر الظالم  ُذع

ــٌر ذك ــامِع المس ــي ف ــرَّ وإذا م
 

وداروا ــّدوا ص ــاِن) الزم  (إلماِم
ــداُه به ــم موته أن ــوا  فلهْم منُههاجٌسحيث ساروا أيقن
ــرًا أم ــَك  رُب أراد ــا م األقدار وإذا  ــاءت ش ــُث حي ــووا  وه

زهوًا الحقيقِة ــوُت ص والحوار فتعالى ناصعًا الفكُر ــما  وس

بحوٌث ــار) (االنتظ ــت في ــار وأطّل ووق ــٌة زين ــِل  للعق ــي   ه

سراجًا العتيُد (المركز) ــاُر وبدا المن ــداُه ه ــي فف ــا  لخطاه

الظالمي حسن

سنوات أربع مرور بمناسبة
(االنتظار) خطى على



١١٣



نشاطات

١١٤

االمام حول أربعين ســـؤاًال على احتوت والتـــي المســـابقة المهدوية الحج موســـم في أقـــام المركز
الحمالت في الكرام الحجاج على المســـابقة نســـخة من آالف خمســـة بتوزيع المهديQ، حيث قام
خمســـين وغيرها، كما قدمت االوربية الدول من الحج الى القادمين العراقيين الى العراقيـــة إضافة

يلي: وكما للفائزين جائزة
ريال سعودي. ١: (١٠) جوائز (٣٠٠)

ريال سعودي. ٢: (١٠) جوائز (٢٠٠)

ريال سعودي. ٣: (٣٠) جائزة (١٠٠)
الهيأة فيه رئيس قدم رســـمي باحتفال وذلك
محمـــد الشـــيخ ســـماحة العليـــا للحـــج والعمـــرة
كلمة إلقـــاء الجوائـــز للفائزين بعد تقـــي المولـــى

عليهم. بالمناسبة

نشاطات المركز
التحرير هيأة

الثقافية  النشـــاطات من المهـــديQ بالكثير االمام في التخصصيـــة الدراســـات قـــام مركز
النشاطات: هذه أبرز ومن أشهر الماضية والعلمية خالل فترة الثالثة

موسم في المركز نشاطات
الحج

المسابقة المهدوية



١١٥

كلمة رئيس الهيأة العليا
للحج والعمرة

سماحة الشيخ محمد تقي الموال 
في 

حفل توزيع الجوائز 
مع مدير المركز 

سماحة السيد محمد القبانجي

اإلعالن عن أسامي الفائزين
في المسابقة

الشيخ حميد الوائلي

جانب من الحضور الكريم

مشاركة الشيخ محمد تقي المولى
رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة

في تقديم الجوائز للفائزين

جانب من تقديم الجوائز
للفائزين

جانب من تقديم الجوائز
للفائزين

جانب من تقديم الجوائز
للفائزين

جانب من تقديم الجوائز
للفائزين

جانب من تقديم الجوائز
للفائزين

مدير المركز 
مع رئيس الهيئة

شخصيات حضرت الحفل

شخصيات حضرت الحفل



نشاطات

١١٦

جانب من الحضور 

لصاحب المقدس الظهـــور وأنهـــا منطلق المكرمة مكـــة المتميزة لمدينة انطالقـــًا مـــن الموقعيـــة
الحمالت  في الحجاج المهدوية بين أوساط في نشر الثقافة فاعل دور للمركز كان Qوالزمان العصر
حيث الحاضر، وإمامهـــا الغائب األمة بقائدها ربط في تأثير ملحـــوظ له كان مما العراقيـــة وغيرهـــا

السادة: من كل فيها حاضر الحج موسم في مهدوية ندوات المركز أقام
األشكوري. السيد أحمد سماحة :١
الموسوي. عالء سماحة السيد :٢

القبانجي. محمد السيد سماحة :٣
جعفر الحكيم. سماحة السيد :٤

الحسيني. السيد رشيد سماحة :٥
بحر العلوم. علي محمد سماحة السيد :٦

وغيرهم. الحجاج العراقيين حمالت من حملة لثالثين محاضرات (١٠) وتضمنت

المهدوية الندوات

سماحة السيد أحمد اإلشكوري

جانب من الحضور
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سماحة السيد عالء الموسوي

جانب من الحضور 

سماحة السيد 
جعفر الحكيم

جانب من الحضور 

جانب من الحضور 

مدير المركز
سماحة السيد محمد القبانجي

سماحة السيد 
محمد علي بحر العلوم

سماحة السيد رشيد الحسيني



نشاطات

١١٨

المهدوية الصحيفة
المهدوية الحقة، ونشـــر الثقافة الفكر المهدوي الصحيح في تأصيل المركز أهداف على تأكيدًا
للمركز كان المنهجي، والطرح العلمية األسس يعتمد الذي المستوى الى المهدوي بالوعي واالرتقاء
أربعة أعداد، مـــن بهذا الجانب تعنى مهدوية صحيفـــة إصدار في ملحوظ نشـــاط في موســـم الحج
عدد (١٠٠٠) كل من طبع وقـــد المهدوية، الموضوعات مختلف في (٨) صفحـــات يتضمـــن كل عدد

الحج. في موسم وغيرها العراقية القوافل في العراقيين الحجاج ووزعت على نسخة

نماذج من الصحيفة

                                       

النيابة؟ فكرة ايجاد موجبات هي ما
افعاله في هللا تعالى ان بفهم الجواب يفهم
الرباني اللطف اقتضاها وحكم مصالـــح بعبادة
عنـــه اال ينهـــى وال بشـــيء يأمـــر فهـــو تعالـــى ال
بالعقول تـــدرك ال المصالح هـــذه وان لمصلحة
اقتضتها التـــي االفعـــال هـــذه القاصـــرة ومـــن
االمام تغييب بالعبـــاد لطفـــًا االلهية المصلحـــة
اخبارها  تواترت التي الغيبة المهديQ  وهـــذه
ضرورات من ضـــرورة كبار العلماء بها وصـــرح
االمام يدير معها فكيف .Kالبيت اهل مذهب

الرسالة؟ واجب ويؤدي االمة شؤون
يديـــر  نظـــام يوضـــع   كان مـــن الالبـــد ان
نظام فـــكان االمـــة شـــؤون خالله االمـــام مـــن
فلحتمية الغيبة وضرورة بديـــل. خير النيابة
فكان نظام من بدليـــل، بـــد ال ادارة الكـــون
االمام خالله من يؤدي طريق امثل النيابة

القيادي. دوره
النائب بموجبه يقوم تفويـــض هي فالنيابة
وليـــس هذا عنـــه المنـــوب ببعـــض أو كل مهـــام
تجلت بل الغيبة عصر ابان اســـتحداثيًا النظام

كان االئمةQ ممن  الغيبة,اذ عصر صورته في
النظام  هذا يعتمدون  Qالمهدي االمام ســـبق
اصقاع في المنتشـــرين ثقاتهم بعض من خالل

االسالمية. البالد
تعني االمـــام عـــن الخاصـــة اذن فالنيابـــة
اال لمن يتأتى ال وهذا االمام النائب مقام قيـــام
والورع واالمانة الوثاقـــة درجات اعلـــى كان في
الى االهواء االنصياع وعـــدم والكتمان والتقوى

.Qاالمام دون باالمر او االستقالل

الديني المرجع العظمى اهللا اية سماحة قال
الوارف) ظله سعيد الحكيم (دام محمد الكبير السيد

سفير انه يدعي علىمن رده معرض في
:Qاالمام الناس من قبل الى

فال دليـــل الـــى تســـتند كل دعـــوى ال

أمرًا االدعاء كان لو حتى مدعيها من تقبل

هـــذه الدعاوى بمثل لـــه فكيف ال أهميـــة

سببًا للضالل والفرقة. تكون التي الخطيرة

التالية: ولتوضيح الصورة نذكر األمور
 Qمدعيرؤيةاالمامالحجة األول: إن

الناس الى عنه إليصالها المعلومات وأخذ
وأوليائه  رســـوله وعلى علـــى اهللا مجتـــرئ
رواه  الـــذي توقيعه أعلنـــهQ  فـــي وراٌد لمـــا
وأذعنوا عليه واعتمدوا كتبهم في أصحابنا
النائب الى المنتظر االمـــام ما كتبه له وهو

وهو: Gمحمد السمري بن الرابع علي
بن علي يا الرحيم. الرحمن اهللا (بســـم
أجر إخوانك فيك اهللا أعظم السمري محمد
فاجمع ســـتة أيام وبين بينك ما ميت فإنـــك
مقامك بعد الى أحد فيقوم توص وال أمـــرك
إال ظهور فال التامة الغيبة وقعت فقد وفاتك

تعالى ذكره... اهللا إذن بعد

اهللا آية ســـماحة قـــال ســـؤاٍل فـــي جواب عن
الوارف): ظله الروحاني(دام صادق محمد السيد العظمى
حين و يظهر المهدي أن اإلمـــام
مريـــم بـــن عيســـى الظهـــور ينـــزل
ويقتـــدي باإلمـــام ، و  مـــن الســـماء
لّما يذعنـــون رؤية عيســـى بعد المســـيحيون
و االسالمي، الدين يعتنقون و هو انه يرون
المهدي فيخرج اإلمام عند يجتمعون اليهود
الجبال بعض في المدفونة التوراة الواح لهم
فال عالئمه أوصاف اإلمام و فيها فيجـــدون
عن و اإلسالم. دين يعتنق و إّال يهودي يبقى
الســـفياني ُبعث اذا اإلمـــام أميرالمؤمنيـــن
الشـــام أهل بلغ ذلك بالبيداء و به فُخســـف
و فبايعه المهـــدي خـــرج قد قالـــوا لخليفته
اليه فيرســـل قتلناك إّال أدخل فـــي طاعته و
ينزل حتى المهدي اإلمام و يســـير بالبيعة
تدخل و الخزائن اليه ُتنقل و المقدس بيت
و المشرق و أهل المغرب و والعجم العرب
قتال... وغيرهم في طاعته من غير الروم
معها يبقى ال التي العالئم ذلك من الى غير

الى دليل عقلي. ال تحتاج و شبهات

                                       

الحســـن بـــن محمـــد  االمـــام ولـــد 
وأشبهت العســـكريL في ســـنة ٢٥٥هـ،
مع موســـىQ. عـــاش النبـــي والدة والدتـــه

أن  العســـكريQ الى الحســـن ابيـــه االمام
فكان عمره الشريف ٢٦٠هـ عام استشـــهد
هنا بـــدأت مرحلة ومن ٥ســـنوات، يقارب
وهي االمة وحيـــاة االمام حياة فـــي جديدة

الغيبة. مرحلة
ويراد االنظار عن التــــواري هي الغيبة:

انظار  المهــــديQ عن االمام غيبة هنا بهــــا
الناس.

عنوان خفاء انها بمعنى وصرح العلمــــاء
غيــــر كشــــخص فهــــو االمــــام دون شــــخصه

غائب.
وكبرى: صغرى إلى الغيبة تنقسم

أربعة  لإلمامQ نواب كان الصغرى وفي
وهم: الشيعة بمواليه خاللهم من ارتبط

االســــدي العمري ســــعيد عثمــــان بن -١
(٢٦٤ _ ٢٦٥هـ). توفي

العمري  ســــعيد بن عثمان بن ٢- محمد
٣٠٥هـ. سنة توفي االسدي

بحــــر  ابــــي بــــن ٣- الحســــين بــــن روح
٣٢٦هـ. سنة توفي النوبختي

توفي سنة  الســــمري محمد ٤- علي بن
٣٢٩هـ.

األعلى الديني المرجع سماحة قال
الوارف)  ظله السيستاني (دام العظمى السيد اهللا آية

ظهوره  يكون يظهـــر اإلمـــامQ حين ان
الواضحة والمحجة البالغة بالحجـــة مقرونًا
بعنايتـــه محفوفـــًا الظاهـــرة، واألدلـــة 
يخفـــى ال حتـــى بنصـــره ســـبحانه، مؤيـــدًا
وال يضل طالب للحق عن حجتـــه مؤمن على
فال يضلّن ذلك في اســـتعجل فمن ســـبيله،
بعجلة يعجل ال ســـبحانه اهللا نفسه،فإن إال
الدين أمـــور أن المرجع في كمـــا عبـــاده.

المتقون  العلماء غيبتهQ هم زمان في
والعمل، فـــي العلـــم أمرهـــم مّمـــن ُاختبـــر
والضـــالل، كما الهـــوى عن وعلـــم ُبعدهـــم
الغيبة عصر منـــذ الطائفة هذه جـــرت عليه
أن شـــك في وال هذا. عصرنا إلى الصغـــرى
منه  االمـــامQ والقرب طاعة إلى الســـبيل
الشـــريعة بأحكام االلتـــزام هو ونيل رضـــاه
عن واالبتعاد والتحلي بالفضائـــل المقدســـة
من المعهودة الســـيرة وفق والجري الرذائل
أهل وسائر المذهب وأساطين الدين علماء
منذ عليها يســـيرون يزالون التي ال البصيرة

.Kاألئمة زمن

الشـــيخ  يتحـــدث االثـــر  منتخـــب  فـــي 
المولد. خفاء سر عن الكلبايكاني

بني أن هـــو والدته - الســـر فـــي خفـــاء
المروية االخبـــار مـــن علمـــوا العبـــاس لمـــا
البيتK أن  أهـــل مـــن واالئمة عن النبـــي
األئمة،  مـــن عشـــر المهـــديQ هو الثاني
ويفتـــح عـــدًال، األرض يمـــأل الـــذي وهـــو 
الجبابرة، دولـــة الضاللة، ويزيل حصـــون
شـــرقها األرض ويملك الطواغيت، ويقتـــل
بقتله، نـــوره إطفاء أرادوا وغربهـــا،
والقوابل والجواســـيس العيـــون فلذا عينـــوا
أبي والد الحجـــة اإلمام بيـــت عن للتفتيـــش
يأبى ولكن ،Qمحمد الحســـن العســـكري

عزوجل نوره، فأخفى يتـــم إال أن اهللا

الناس، عـــن نرجس حمـــل أمـــه
ســـرًا القوابل المعتمـــد بعث أن حتـــى نقلـــوا
ســـيما هاشـــم بني دور يدخلن وأمرهـــن أن
أي وقت  في اســـتئذان العسكريQ بال دار
وخبره، حاله واستعالم لتفتيش أمره كان،
يجري إال أن اهللا وأبى شيء، على يقفن فلم

موسى. نبيه سنة حجته في

الرابع الســــفير الغيبة الكبرى بوفاة بــــدأت
من شعبان النصف الســــمري في محمد علي بن
الغيبــــة الصغرى حققت ان ٣٢٩هـ، بعــــد ســــنة
اهللا ياذن ان الى الغيبة هذه اهدافها,وتســــتمر
المنتظر عندما يسند المهدي تعالى بظهور وليه
كافة انه ويعلن للناس الى الكعبة ظهره الشريف
االلهي بتحقيق العدل ونشــــر الوعد ظهر ليحقق

القسط.
Kاالئمة عن الفقهاء نيابة مرجعية

الكبرى الغيبة عصر خصائص اهم من ان
الفقهاء(بعد إلى األئمة مــــن المرجعية انتقال
وهي تمهيدية بمرحلة االمامية الشيعة مرت ان
،Qاإلمام المنتظر من بأمر الخاصة) النيابة
الحوادث لذلك التوقيع المشهور (وأما يشهد كما
فإنهم حديثنا، رواة إلى فيها فارجعوا الواقعــــة

حجة اهللا). وأنا حجتي عليكم
لحل  الوحيد المرجــــع هــــم  فــــكان الفقهاء
ذلك منذ الشــــيعة تواجه المشــــاكل التي كانــــت

هذا. يومنا إلى الحين
المســــؤول المجتهد المرجـــع: هو الفقيه
المؤمنون  يحتاج الشرعي الذي الحكم بيان عن
أكد وقد ومعامالتهــــم. عباداتهــــم معرفتــــه في
أي يبدأ حيــــث الحقيقة، هــــذه الفقــــه اإلمامي
مكلف كل على يجب العبارات: بهذه فقهي كتاب
الضروريات فــــي غير االجتهاد مرتبة غيــــر بالغ
المســــتحبات في ومعامالته، ولو من عباداتــــه
أو محتاطا، والتقليد يكون مقلدا والمباحات أن

معين. فقيه مستندا إلى فتوى العمل هو

الصالة: يقتدي به في المسيح
األولــــى أن علــــى اتفــــق العامــــة والخاصــــة
إمام أن وروي األفضــــل، هو بإمامــــة الجماعــــة

أفضلكم. فقدموا وافدهم، القوم
ظهوره عنــــد أنــــه وروى العامــــة والخاصــــة
الدنيا، إلى الســــماء المسيح من ينزل عيســــى

ويصلي خلفه!
اهللا، ومحيي وروح اهللا كلمة عيسى أن فمع
وهو اهللا، بإذن واألبرص األكمه الموتى ومبرء
والوجيه عند الرســــل، مــــن رابــــع أولي العــــزم
صالته التي في أنه إال المقربيــــن، اهللا، ومــــن
باإلمام يأتــــم ربــــه، هــــي معــــراج المؤمــــن إلى
بلســــانه،  تعالــــى  اهللا ويخاطــــب  Qالمهــــدي
به ويقتدي ربــــه، وبين بينه ويجعلــــه واســــطة
ويجاهد ســــجوده، و وركوعه وقعوده في قيامه
الحقة والحكومة الدولة ريب أن وال يديه، بين
والعــــدل الحــــق أســــاس قائمــــة علــــى اإللهيــــة 
حقه من تقديم يقتضي الذي بالفضل والترجيح
لم منه أعلم هو قوما وفيهم من أم (من التقــــدم

أمرهم إلى سفال يوم القيامة). يزل
أخبار في البيان ذكــــر الكنجي في كتابــــه-
ثبتت ممــــا األخبــــار وهــــذه صاحــــب الزمــــان-
ترويها وكذلــــك الســــنة، عند طرقهــــا وصحتها
من هــــو اإلجماع الشــــيعة علــــى الســــواء، فهذا 

اإلسالم. أهل كافة

والناس اهللا ســـددهم يلتقي العلماء هل
مع باقي االئمة K؟ او Qالعصر امام مع
بولي التقى احد إذا ســـبحانه بســـمه
احدًا يـخبر له ان اهللا االعظم فال يجوز

 Qالوكالة منه او اللقـــاء ادعى بذلك ومن

الهادي. فكذبه واهللا
يمكننا  المهديQ كيف لالمام بالنسبة

؟ به عالقتنا توثيق مستبصرين و كمسلمين
منطلق أن تعلم ينبغي أن سبحانه بسمه
العقيدة ترســـيخ العبد وبين اهللا بين العالقة
منطلـــق أن ، كمـــا ســـبحانه الصحيحـــة بـــه
 Nاألعظم وبين النبي المســـلم بين العالقة
ضمن المعرفة النفس في ترسيخ العقيدة هو
بين العالقـــة منطلـــق بالنبـــيN، وهكـــذا

.Qالمنتظر المولى اإلمام

                                       

نيابتهم: النواب بها اثبت التي االدلة
او   Qاالمام نفـــس من امـــا ١. الوصيـــة

السابق. السفير من
(في  وجمهـــور الطائفة فقهاء ٢. اتفـــاق

عصرهم) عليهم.
منهم. حصلت التي الكرامات .٣

هي: النائب يؤديها التي الوظائف
الفقهيـــة  االســـئلة  عـــن االجابـــة   .١
والى االمام من نقلها طريق عن والعقائديـــة

الناس.
وصرفها الشرعية الحقوق ٢. إستالم
بمصالـــح والقيـــام مســـتحقيها،  علـــى 
بغياب تفـــوت المصالح ال حتـــى المجتمع

المصلح.
والتصدي االنحـــراف مواجهة .٣
وفضـــح والنفعييـــن للمنحرفيـــن

الكاذبة. ادعاءاتهم
. الكبرى الغيبة لقبول الناس إعداد .٤

اإلمامQ للمناطق  بأمر وكالء نصب .٥
فيها النواب ال يتواجد التي االخرى الشيعية

(السفراء).

ال يشـــعروا  أن المؤمنين على أوًال: ينبغي

العصيبة للظـــروف نتيجة واالحباط بالفشـــل
قد عّزوجل بها، فـــإن المولـــى التـــي يمـــّرون
وأعظمها، أشـــرفها نعمه من أفاض عليهـــم
الحديث البيـــتK، ففـــي أهل وهـــي واليـــة
شكى لإلمام الشـــيعة من رجًال أن الشـــريف
وآالم،  مآســـي مـــن به الصـــادقQ مـــا نزل
البيت؟  أهل واليتنا تعدل فقالQ: <بم
فيها، ومــــا بالدنيا أعدلهــــا فقــــال: ال

ال دّرة هنـــا وبيدك فقـــالQ: إنك تخرج من
ثم تشكو!> تعدلها بالدنيا وما فيها

عند بالصبر يتحلّـــى أن للمؤمن فينبغـــي
يزداد وأن المصائـــب واشـــتداد نـــزول البالء

بصيرة في دينه.
ال تكون غيبة اإلمامQ  سببًا ثانيًا: أن

فإن اإلمامQ وإن  وضياعها، األمة لغيبة

أبصارنا، عن الشـــريف بشـــخصه كان غائبًا
بشـــؤون ويهتم المؤمنين مصالح يرعى إال أنه
كالشـــمس خلف  أنه الديـــن، ففي الحديـــث
االعتقـــاد باإلمام يكون أن فينبغـــي الغيـــوم،

العمل باألحكام. باعثًا على Qالمهدي

يّدعــــي بمــــن ســــماحتكم رأي  هــــو  مــــا 
الحّجةQ ويأخــــذ علومه  باإلمــــام االتصــــال
المنام؟ أم باليقظة كان سواء مباشرة، منه
يكون وال بدعواه، اعتبار ال تعالى؛ بســــمه
فضًال نفســـه قولـــه مجزيـــًا بالنســـبة إلى أعمال

 Qبحضرته يمكن التشــــّرف غيره، نعم عن

مثل هذه يّدعي ال ولكّنه األوحدييــــن، لبعض
العالم. واّهللا أمره، ويخفي األقوال،

والسفارة، البدعة أهل من أحد سّلم إذا
يجب رّد السالم؟ هل

فال كذلك، األمر كان إذا تعالى؛ بسمه
واّهللا العالم. وتحّيته، سالمه رّد يجب

اإلمــــام بغيبــــة االعتقــــاد يجــــب  هــــل 
المهديQ؟

االعتقاد يجـــب نعـــم، تعالى؛ بســـمه
زمانه مات إمـــام يعرف لم فمن بذلـــك،

العالم. جاهلية، واّهللا ميتة
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نشاطات مختلفة

تثقيفية ندوات
االمام مركز الدراســـات التخصصية في أقـــام
الوالية الثقافية  نـــور هيئة مع المهديQ بالتعاون
االمام المهديQ في  األولى حول التثقيفية الندوة
الديوانية_  محافظة في الحسنQ الكائن مسجد
التالية الباحثون الندوة في حاضر وقد نفر، ناحية

أسماؤهم:
العـــوادي_ ظاهـــر علـــي الســـيد الباحـــث   _١

الهيئة. على المشرف
تركي. محسن الدكتور الباحث _٢

دكمان. حجيل االستاذ أحمد الباحث _٣
البّحاثي. تكليف الشيخ الباحث _٤

قضاء مقـــام قائم الســـيد وقـــد حضر النـــدوة
مجلس أعضاء مـــن وعدد نفر ناحية عفـــك ومدير
كبير عدد الى إضافة العشـــائر وشـــيوخ المحافظة

مختلفة. اجتماعية أوساط من



نشاطات
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إعالمي معرض
الخميس يوم الفضائية الغدير قناة اقامته الذي االعالمي المعرض في اإلنتظار مجلة شـــاركت
الخمســـة  عرضت المجلة أعدادها وقد في محافظة النجف، والمجالت ٢٠٠٥/١٢/٢٥ للصحـــف
لمركز مصورة نشاطات عرض تم كما التي حصلت عليها، التقدير شهادات مع صدورها منذ عشر

الجميع. واهتمام إعجاب الجناح نال وقد التخصصية، الدراسات
المهدوية لالصدارات معرض
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أنوار  مؤسســـة مع بالتعاون الكوت_ المهديQ _فرع االمام في التخصصية الدراســـات مركز أقام
الفالحي حسن الشيخ ســـماحة افتتح المعرض لالصدارات المهدوية، وقد _معرضًا الثقافية الســـجاد

كبيرًا. العرض على وكان اإلقبال أسبوعًا المعرض استمر الجهاد، في حي العليا المرجعية معتمد

الكوت فرع نشاطات

المهدوية لالصدارات معرض
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تقديرية شهادات
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