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بارزًا في مسار  منعطفًا تشّكل فاطمة قضية تزال ال   
فهي القضية التي Nالنبي رحيل ُبعيد الوضع اإلسالمي

القرآن منه حّذر الذي األعقاب على االنقالب مالمح  رسمت
الذي  اإلســـالمي الواقع محنة َأْعقاِبُكْمd وهي َعلى اْنَقَلْبُتْم ُقتِـــَل َأْو ماَت  الكريـــم cَأَفـــِإْن
للرســـالة.. للفهم.. ايدلوجيًا مســـارًا ليشـــّكل الحين ذلك منـــذ الصراع أفـــرز معـــه جدليات
بين الصراع حصيلة هي فاطمة فمحنة إذن المستويات. كل على والنجاح للفشـــل للذات.. ثم
المحنة هذه تتخذ وهكذا ومناوئيه، النبوي الجهد وبين ومعارضيها.. الســـماوية الرســـاالت

والباطل.. الحق بين والشر، الخير بين األبدي الصراع فلسفة
نضجها  في كانت وإن القراءة هذه تتعـــدى الحدث المعصومينK لهذا قراءة تكد ولـــم
هذه المقالة صاغته الذي الصراع أنها لم تخرج عن فلسفة إال كل االعتبارات تفوق وحقيقتها
مسيرته  وقّرض فاطمة، أمه بمحنة محنته لّخص المهديQ حيث لإلمام المنسوبة الرائعة
ولم المشـــهورة.. بخطبتها شـــرعيتها وتقرر اإلمامة عن لتدافع وقفت يوم المبارك بجهادها
وافيًا  تحليًال قـــّدم بل هذه، مقولتـــه في التاريخ قـــراءة المهـــديQ يبتعد عن اإلمام يكـــن
المســـيرتين بين فالمالك فاطمة، قضيتـــه وقضية أمه بين في الربط لمســـيرته الجهاديـــة
الطاهـــرون لتمتد إلى أباؤه خاضها <المحنـــة> التي بمصطلح الجمـــع بينهما واحـــد يقتضي

القضية. وأغوار الحدث أعماق
ودالة الحاضر، لصراعات وأطروحة الماضي صراعات لكل ترجمة فاطمة محنة كانت نعم
العزاء،  األســـوة وهي هي فاطمة مقولتهQ أن في أن المثير إال األحداث. من اآلتي لصراعات
تطالهم حين العراق أهل من أبناءِك عزاء الصديقة أيتهـــا فإليِك المعصومين جهاد وهـــي دالة
المظلومة.   أيتها أبناؤِك أسوة> ألنهم فاطمة الحاقدين ليقولوا <ولنا في نهب األهواء ومطامع
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القضايـــا مـــن القضيـــة المهدويـــة
ولها الفكر اإلســـالمي، والمهمة في المركزيـــة
اإلسالميون الباحثون بها اهتم وقد متعددة أبعاد
بحوثهم خـــالل وطرحـــوا الكثيـــر فكتبـــوا فيهـــا
ســـواء القضية، بهذه مرتبطة متعددة مواضيع
التاريخي أو الجانب بالجانب العقائدي يتعلق ما

األخرى. الجوانب أو
الكتابة مـــن الفائدة حـــول وحديثنـــا هنـــا،
،Qالمهدي اإلمـــام رؤية قضية فـــي والتأليف
وكيف الكبـــرى؟ الغيبـــة في وهـــل يمكـــن رؤيتـــه
هناك مّدعـــي الرؤيـــة؟ وهل نصدق يمكننـــا أن

لرؤيته؟ سبيل
رؤية فـــي التأليف فـــي الفائـــدة أوًال: مـــا هـــي

اإلمامQ؟
حقائق تثبـــت الرؤية أن قصـــص فـــي الواقع
إنها تؤكد جملتهـــا من كثيـــرة؛ دينيـــة وتاريخية

المنكرين. لزعم خالفًا Qوالدته
ذلك ويتم وحياته.. بقـــاءه تؤكد إنها ومنها:
التي والروايات القصص على التعرف خالل من

العصور القريبة. في عن رؤيته تتحدث
واألدعية الروايـــات اهتمـــام كان ومـــن ثـــم
 Qاإلمـــام ومشـــاهدة رؤيـــة الشـــريفة بموضـــع
العملي التفســـير نعرف به، وكذلـــك وااللتقـــاء
البيتK بهـــذا الموضوع بحيث  أهـــل الهتمـــام
لرؤية للسعي الكبير االهتمام على رّبوا أتباعهم
في ذلك ورد كما األعناق رؤيته إلى من تشـــرأب
كثيرة روايات وفي العهد دعاء وفي الندبة دعاء

استقصائها. بصدد اآلن لسنا
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صورة تعطـــي ومنهـــا: إنهـــا
وجوده كيفيـــة لمعرفة صحيحـــة
اإلنسان الغريب فإن الشـــريف،
بعقيدتـــه اإلمامـــي عـــن الفكـــر
أن اإلمامية يتصـــور: المهدويـــة
 Qاإلمـــام المهدي بأن يؤمنـــون
ال محضـــة غيبيـــة يعيـــش حالـــة
من والحاضر بالواقع لها مساس
عندما الناس عن اختفائه حيـــن

الكبرى. الغيبة كانت
يتصـــورون إنهQ يعيش  وقد
بن المسيح يعيشـــها الحياة التي
النبيQ؛ إليـــاس مريـــمL أو
ال بأنـــه أيضـــًا يتصـــورون كمـــا 
السياســـية الحـــوادث تؤثر فيـــه
في التـــي تحـــدث واالجتماعيـــة
الذي التاريـــخ طـــول العالـــم في

يعاصره.
إنه يتصـــورون وبتعبيـــر آخر
عن منعزًال به خاصة حياة يعيش
واألحداث اإلنسانية المجتمعات
عميق فـــي غور بعيدًا التاريخيـــة
وراء مختفيـــًا  ذلـــك.. كل  عـــن 
وال شـــيء منها ُيعـــرف ال أســـتار
فوق غيب أنها وراءها إال عن مـــا

لإلنسان. العادية االدراكات

واقعيـــة تصور الال التصـــورات وتبقـــى هـــذه
اإلمامـــي بعقيدته الفكر في وجود لهـــا ال أشـــياء

المهدوية.
الخاطئة التصـــورات هذه عـــن ومهما يجاب
يمكننا ما هو الصحيحة تلـــك األجوبة أقرب فإن
كثير في ما جاء دراسة بواســـطة عليه أن نحصل
دقيقة،  علمية الرؤية لهQ دراســـة مـــن قصص

طريقة حياته. يمكننا معرفة فمثًال إننا
المشاهدة قصص في بعض جاء ما خالل من
يعيش األرض حي موجـــود فـــي أنه التـــي أكـــدت
اآلدميين، باقي كما يعيشها طبيعية عادية حياة
السياســـية األحـــداث مخلفـــات عليـــه وتجـــري 

تمامًا. بالضبط تجري علينا كما واالجتماعية
شـــر من أن يحتمي إنه يمكنه ونعـــرف أيضـــًا
الطبيعية: بالوســـائل باحتمائـــه تلـــك األحـــداث
االســـتعداد _أو الحـــدث موقـــع (كاالبتعـــاد عـــن
بها يحتمي كما غير ذلـــك) أو الطبيعـــي لمواجته

الناس. من غيره
اســـتحباب التصدق جاء المنطلق ومن هـــذا
يمكننا  وكذلـــك عنه. الضرر عنـــهQ ألجل دفـــع
ورد  بما حياتهQ طبيعيـــة إن علـــى أن نستشـــهد
في يدعى بها التي الشريفة األدعية من في كثير
عنه، كما واآلالم البالء دفع لطلب زمان الغيبـــة
(بأبي أنت الندبـــة: دعاء في ذلك الداعي يقـــرأ

الوقاء والحمى..). ونفسي لك وأمي
بك اســـتقرت شـــعري أين (ليت ويقرأ أيضًا:

مّدعي نصدق أن يمكننا وكيف الكبرى؟ الغيبة في رؤيته يمكن هل
سبيل لرؤيته؟ هناك الرؤية؟ وهل

خالل من
جاء ما

بعض في
قصص

المشاهدة
أكدت التي

أنه حي
في موجود

األرض
يعيش

عادية حياة
طبيعية

كما
يعيشها

باقي
اآلدميين
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أم أبرضوى ثـــرى، تقّلك أو أرض أي النـــوى بـــل
الخلق أرى أن علـــي عزيز طوى.. ذي أم غيرهـــا
عزيز وال نجوى.. حسيسًا لك أسمع وال وال ترى،
مني ينالك وال البلـــوى دوني بـــك تحيط علـــي أن

وال شكوى..). ضجيج
جميعها المهدوية القضايا نفهم أن أردنا إذا
تطبيقات أو منها النظرية المفاهيم أكانت سواء
الواقعية القضايا هذه دور أو المهدويـــة القضايا
من المهدوية تصوراتنا لتكوين ننطلـــق فعلينا أن
لحقيقة طبيعة الواقعي للفهـــم المركزي المحور

غيبته. في يعيشها التي Qاالمام حياة
القضايا نفهم أن إذا أردنـــا إننا أدق وبكلمـــة
أرادت كمـــا وحقيقتهـــا واقعهـــا المهدويـــة علـــى
تكون أن نفهمهـــا.. فعلينـــا أن العقيـــدة الدينيـــة
الواقعيـــة التصـــورات مـــع تصوراتنـــا منســـجمة
بعض حشـــر إلـــى نحتـــاج الطبيعيـــة العاديـــة وال
النصوص عليها تؤكد الغيبية التـــي لم المفاهيم
والذي الخيـــال صنـــع من هـــي الدينيـــة، وإنمـــا

الخرافة. ضمن يصّنف
الكبيـــر في موقعهـــا الغيبيـــة نعـــم للقضايـــا
القضايـــا تدخـــل المفاهيـــم الدينيـــة، وســـوف
أن يمكننا ولكننـــا ال دائرتهـــا. المهدويـــة ضمـــن
الشرعي الدليل قام اذا اال الغيبية بالقضية نؤمن

صحتها. على
عقائدية أسس عدة القاعدة هذه من وتنبثق
عنـــد المهدويـــة العقيـــدة أن مثـــل:  وســـلوكية؛ 
المهديQ حي  االمـــام إن على تنـــص اإلماميـــة
الحياتية الظروف بكامل يعيش األرض في يرزق
ولم األرض، يعيشـــها اإلنسان في التي الطبيعية
حياته بإدامة اال ما يؤثـــر منهـــا يرفع عنه شـــيء

األخرى والمؤثرات كالمـــوت،
فإنها المـــوت؛ تؤدي إلى التـــي
الحكمة القتضاء مرفوعة عنه
يومه إلى حيًا يبقى أن اإللهيـــة

الموعود.
الظـــروف ســـائر وأمـــا 
على وتؤثر تمر التي الطبيعيـــة
األرض فهي اإلنسان في حياة
اإلمام حيـــاة تمـــر وتؤثـــر على
مؤثرة  كانـــت المهـــديQ كما
وكما الغيبة، فـــي حياته قبـــل
حياة فـــي أيضًا كانـــت مؤثـــرة

.Kالمعصومين آبائه
الفهم هذا على وتأسيســـًا
فقد حياته لطبيعـــة الصحيـــح
الشـــريفة النصـــوص بّينـــت 
مـــع اإلنســـان طريقـــة تعامـــل
الـــذي يعيش إمامـــه المهـــدي
ويتأثر به ويؤثر به ويحس معه
اإلمـــام فليـــس حولـــه.. بمـــا 
اإلرادة  مســـلوب  Qالمهـــدي
يفقد لـــم إنه والحركـــة، كما
المجتمـــع حيـــاة فـــي تأثيـــره 
أو خـــاص بشـــكل المســـلم 
بشـــكل اإلنســـاني المجتمـــع
ذلـــك إلـــى عـــام، باإلضافـــة
 Qالمهدي اإلمام يبق لم فإنه
أذهان فكـــرة تعيش في مجرد
كما المســـلمين ويعتقدون به،
جامد مجـــرد مثال يبق إنه لم

إن
العقيدة

المهدوية
عند

اإلمامية
على تنص
االمام إن

 Qالمهدي
يرزق حي

األرض في
يعيش
بكامل

الظروف
الحياتية
الطبيعية

التي
يعيشها
اإلنسان

األرض في
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الحركة، مـــن شـــاخص أمـــام أنظارهـــم خـــال
والعذاب المعاناة من ليخلصهم ظهوره يرتقبـــون

يعيشونه. الذي
الفهم فـــإن جميعـــه ذلـــك بـــل العكـــس مـــن
اإليمـــان  حياتـــهQ تفـــرض لطبيعـــة الصحيـــح
القوانين طبق األمور بمجريات المباشـــر بتأثيره
الكونيـــة، الطبيعيـــة والتغييريـــة االجتماعيـــة
والحفاظ  للدفاع عن شـــيعته جدًا وأنـــهQ مهتم
ضمن ذلك كل يحقق وإنه اإلسالمي؛ الكيان على
القوانين يســـتخدم وإنـــه ال الطبيعية، األصـــول
األمور إلى تحتـــاج التي المـــوارد في اال الغيبيـــة

الخارقة للعادة وإقامة المعجز.
من  االســـتفادة يمكننا الفكرة توضيح  وألجل
عـــن لقاءاته التي تحدثت والقصـــص الحكايـــات
بمناســـبات لجماعـــات أو ألشـــخاص وظهـــوره 

متعددة.
يؤثر الصحيح المهدوية مفهـــوم نفس كما أن
الحقيقة هذه وتتضح المؤمن. حركة اإلنسان في
يجعل االنتظار الـــذي مفهـــوم معرفة من خـــالل
األحســـن، دائمًا نحو المؤمن متحركًا االنســـان
دوافع وراء المهـــدوي االنتظـــار وتكمـــن مفاهيم
من ينتظـــر الموعود اإلنســـان، فإن حركـــة هذا
وبما لظهوره.. المناســـبة الظروف يهيئ أن عليه
نصت المهدويـــة للعقيـــدة الدينيـــة إن القاعـــدة
الغيبيـــة ال يتحقـــق بالطريقـــة علـــى أن التغييـــر
لتوفير عملي وجهد جاد تحرك إلى يحتاج وإنمـــا
المجتمـــع المؤهل إيجاد علـــى القادرة األرضيـــة
المهدوية. فلزم بالنهضة القيام لتحمل مسؤولية
الحركة لتلك المنتظر يكون أن القاعدة هذه من
أجل من ووقته طاقته الكبرى بـــاذًال كل العالمية

ينتظرها. التي المرحلة الضخمة لتلك اإلعداد
حياته طبيعة معرفة قضية فإن حال كل وعلى
وقفة إلى مهمـــة تحتاج قضية إنما هي ومعيشـــته
تفصيالتها جميع على نتوافر أن يمكن ال مفصلة
وجل عز اهللا من نأمل مستقل بحث خالل من إال

يوفقنا في المستقبل. أن
أوجه غير فلـــه هـــذه االهتمـــام وأما تفســـير
الدينـــي التفســـير األوجـــه المتقدمـــة، فهنـــاك
على الشـــريفة األحاديث تؤكـــد حيث العقائـــدي
بوظائف يقوم حي بوجود إمام االعتقـــاد ضرورة

.Kآباؤه بها يقوم كان التي اإلمامة
ظاهرين كانـــوا آباءه بأن مشـــكل وإن أشـــكل
ويســـألونهم ويمكن ألتباعهم الناس يتصل بهـــم
منهم  ويعرفـــوا إليهمK ويســـألوهم أن يصلـــوا
 Qالمنتظر الحجـــة بخـــالف والحرام الحـــالل
إليه، الوصول يمكن األبصـــار ال عن غائب فإنـــه
مدعي  تكذيب عنهQ بلزوم مروي نص هناك بل

الرؤية.
وظيفة إن منهـــا: أجوبة بعـــدة فيجـــاب عليه
العلمي  التصـــدي فـــي األئمـــةK لـــم تنحصـــر
وتفصيـــل والحـــرام الحـــالل النـــاس وتعريـــف 
كانوا يعرضون أحيانًا إنهـــم خصوصًا األحكام،
في ويســـتخدمون التقية الواقعيـــة عـــن االجوبـــة
الظهور عـــدم يكـــون الحالة ذلـــك، وفـــي هـــذه
مثل هذه في خصوصًا التقويـــة األجوبة من أولى
المهـــديQ من  اإلمام الظـــروف التـــي عاشـــها

قريب... وقت إلى والدته بداية
أخرى  المعصـــومQ وظائف لإلمـــام بـــل إن

الخلق. منها يستفيد
 Kويجابأيضًا:إن بعض األئمةالمعصومين
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فـــي ولشـــيعتهم للنـــاس نـــادرًا لـــم يظهـــروا اال
والدة ســـبقت التي التاريخية األخيـــرة األوقـــات
وهذا  الغيبة بدايات االمام المهديQ ووضحت
الهادي لإلمامين المباشـــر ندرة الظهور يفســـر
 Lعنهما الـــرواة قـــّل والعســـكريL ولذلـــك
لحياة الـــدارس إن بـــل عنهما؛ ونـــدرت الروايـــة
طريقة  غّيـــر قد أنه العســـكريQ يجـــد االمـــام
إلى من المشـــاهدة مع شـــيعته وحولها ارتباطـــه
هـــذه الطريقة المكاتبـــة والوكالـــة، واســـتمرت
الهادي االمامـــان وكان الصغـــرى، فـــي الغيبـــة
إلى وكالئهم  يرجعون أصحابهم Lوالعسكري
وصار المكاتبة، األسئلة من خالل على ويجيبون
تكان تنحصـــر لقاءات حتـــى تتحـــدد طبيعيـــًا أن

الضرورة. بموقع Qالمعصوم باإلمام الناس
زمان في اســـتمرت نفـــس الطريقة ونجد أن
لبعض  المجال أنهQ فســـح فمع الصغرى الغيبة
واالتصال به من اللقـــاء ومقربيه خواص شـــيعته
وكالئه غالبًا إلى يرجع كان به مباشـــرة، ولكنه
بين ليكون االتصال الوظيفة لهـــذه عينهم الذين

ووكالئه. نوابه خالل من Qوإمامهم الشيعة
 Kالمعصومين أن مهمة آبائه أيضًا وُيجاب
مدة ولذلك انحصـــرت هـــو مهمته تختلـــف عـــن
٧٤ سنة  تزد على لم معدودة بســـنين آبائه حياة
الرقم هـــذا شـــخصت التي الروايات طبـــق أكثر
باقي عـــاش الصـــادقQ، بينما اإلمام بحيـــاة
بعض وصلت حتـــى من ذلك أقل األئمـــة بأعمـــار

االمام  في حياة كمـــا أعمارهمK إلى ٢٥ ســـنة
.Qالهادي واالمام Qالجواد

يخضع  األئمـــةK لـــم أعمـــار وان اختـــالف
وإنمـــا والصحـــة كالمـــرض للقوانيـــن الطبيعيـــة
الذي اإللهـــي أعمارهـــم مقـــدرة طبـــق التقديـــر
تحتاجها التي والضرورة المصلحة لمالك خضع
نجدها اإلمـــامQ، ولذلـــك ذلك مـــن الخليقـــة

إمام آخر. إمام وتقصر في تطول في
 Qالمهدي طـــول عمر اإلمام هذا كان وعلى
وال الخليقة، تحتاجهـــا مهمـــة ألكبـــر ألنـــه أعد
ولذلك الشـــريفتين، يديه على اال تحققها يمكن
وطول األديـــان بوالدته جميع في جاءت البشـــارة
الروايات وبتتبع المعجز، وظهوره المتميز عمره
 Kاألئمة وجميع Nاألكـــرم النبي عن الـــواردة
نجد المسلمين جميع عند الرواية طرق خالل من
األكرمN في  النبي ورد عن الكبير الذي التأكيد
النص فـــي حتى _ وطول عمـــره والدتـــه وغيبتـــه
السبب وُأرجع مصادرهم_ في رواه الســـنة الذي
وعدًال قســـطًا األرض يمأل الذي ألنـــه في ذلك:

وجورًا. ظلمًا ملئت بعدما
الشـــيعة عقيدة ترجع إلى األجوبـــة وإن تلـــك
نجـــد أن الطبيعـــي فمـــن وعليـــه باإلمامـــة، 
فـــي القضايا كما القضيـــة هـــذه االختـــالف في
فيكون غيرهم، وبين األخرى بينهـــم العقائدية
الصحيح، والنص العقلية األسس حينئٍذ الحكم
عقائدهم إلثبات بقوة الشـــيعة استخدمهما وقد

عمره وطول األديان بوالدته جميع في البشارة جاءت لذلك
المعجز وظهوره المتميز
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الحجـــة بقـــوة غيرهـــم عـــن الدينيـــة وتميـــزوا
نص جنـــب إلـــى الدليـــل والبرهـــان العتمادهـــم
بين يأتيه الباطل من الذي ال الصحيح المعصوم

خلفه. يديه وال من
علـــى للتأكيـــد التربـــوي التفســـير  وهنـــاك 
توضح أن الشـــريفة الروايات فـــإن طلـــب الرؤية
ســـائر  رؤية عن الحجـــةQ تختلف االمام رؤيـــة
للبر  كانـــواK يظهرون المعصوميـــنK فإنهم
والفاجر وللمؤمـــن والعـــدو وللصاحب والفاجـــر
بعض يجاملون الســـواء، وقد كانوا على للجميع
المجاملة من بأكثر يتقوهم وربما تقية الظالمين
على والروايات الشـــريفة بينما تنص والتعارف؛
ابتعاده  أسباب غيبة االمام الحجةQ هو من أن
كما عنقه بيعة فـــي ألحد ال تكون وأن التقية عـــن
المقصود إشـــكال أن أجدادهK. وال لبعض كان

المختلفة. بأشكالها التقية هو بالبيعة
من أن الشـــريفة الروايات فقد أكدت وكذلك
إلى  أن يصل ولقائـــهQ عليـــه رؤيته يرغـــب فـــي
أهًال ليكون الكبيـــر بالتدين والتقـــوى المســـتوى
جاءت الفهم هـــذا ومن العظيم.. لهـــذا الشـــرف
والتهجد العبادة في ليلة بأربعيـــن القيام طريقة
الكوفة كمســـجد خاصـــة أماكن واالنقطـــاع فـــي
األئمة وحرم ومســـجد جمكران السهلة ومســـجد
التي  األخرى األماكن أو في (١)،Kالمعصومين

باألماكن الخاصة(٢). حصرها من أعم هي
الطريقة هذه صحة إثبات بصدد هنا ولســـنا

البحث. وإنما مقام آخر مـــن لها وحصرها فـــإن
أتباع بين المشـــهورة الطريقة هذه من نستشـــف
األتقياء  العلمـــاء مـــن البيـــتK والمؤيدة أهـــل
رؤيـــة أن هـــو الصالحيـــن؛ ان المقصـــود منهـــا
خاص من  لنـــوع اال تؤتى المهـــديQ ال االمـــام
أن ذلك يـــروم من وعلى والمؤمنيـــن، المواليـــن
_الفكري مستواه الديني في رفع جهده كل يسعى
بخدمة للوصول ومستحقًا أهًال ليكون والسلوكي_
للمجتمعات وعابرة ســـريعة المولىQ؛ وبقراءة
نجدها الرؤيـــة أمل تعيش التي كانـــت المســـلمة
متميز، وأخالقي بمســـتوى إيمانـــي كانت تتمتع
التربوي األسلوب هذا إلى ذلك في الفضل ويعود

المهدوي.
رؤية فـــإن الغيبـــي التفســـير كمـــا أن هنـــاك
اإللهية والبركات  الفيوضات نزول محل Qاالمام
العظمى لإلنســـان الســـعادة فـــإن الســـبحانية،
أشارت وقد ،Qبلقائه بإمامه الســـالك تتحقق
المروية عن القصـــص بعض الحقيقـــة إلـــى هذه
لقاء عن رويت التـــي األعالم، كالقصة العلمـــاء
بالســـيد القوانين صاحب القمي المحقق اهللا آية
القمي  ســـأل أن ســـره(٣) وبعد العلوم قدس بحـــر
أشـــار إليه عن مصدر علومه العلوم بحر الســـيد
على أحصل كيف ال متعجبـــًا: ســـأله ثم بالكتمان

بصدري. لصق صدره وقد ذلك
هذه في التفصيلي البيان بصدد اآلن ولســـنا
أبواب الحديث تنفتح من هـــذا وإنما المقدمـــة،

أن يصل إلى المستوى  ولقائهQ عليه رؤيته في يرغب من أن
الشرف العظيم لهذا والتقوى ليكون أهًال بالتدين الكبير
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مستقل. لبحث نوكلها كثيرة
العاطفـــي الديني التفســـير ذلك أضـــف إلى
يتعـــدد والواقعـــي الدينـــي فـــإن مقـــام االنســـان
محمدK وقد  وآل لمحمـــد ووالئه بمقـــدار حّبه
بل في معنًى المتواترة الروايـــات ذلك دلـــت على
حّب لقاء الحّب مظاهر ومن أيضًا؛ بعضها سندًا

الحبيب والتعلق بذيله.
لقاء حب لمعنى السياسي التفسير أيضًا وهنا
 Qالمهدي مســـألة تطرح المحبـــوبQ؛ حينما
العظيم واألمـــل المســـلمين، كإمـــام مـــن أئمـــة
األبحاث تأخـــذ ســـوف وحينئٍذ للمســـتضعفين،
مســـائله البحث وأهم التحقيق. مـــن طابعـــًا آخر
كالوالدة والنســـب شـــخصيته عن فـــي الجوانـــب

والتاريخ. والتربية
عن متقدمة البحث هذه المرحلة من وتعتبـــر
صورة إلى وهي مرحلة (االثبات) المرحلة األولى

المصداق. مرحلة في أعلى
ارتباطًا وثيقًا المرتبطـــة المســـائل ومن تلك
األمة والفرد عالقة تحديد :Qبمســـألة المهدي
األهمية مـــن تحوي مســـألة وهذه بهـــذا القائد،
لألمة السياســـية الحركة عالم في كبيرة درجـــة
بتلك ونقصد والتطـــور التقـــدم نحو اإلســـالمية
القائـــد واألمة. بين الروحي التعاطـــف العالقـــة

وقائدها. األمة وبين
يكـــون وأن البـــد العطـــاء أن ومـــن البديهـــي
بالصدق مشـــبعًا تبادًال الطرفين، مـــن متبـــادًال

واإلخالص والنقاء.
علـــيQ حتـــى  البيـــتK مـــن وأئمـــة أهـــل
للقيـــادة  األعلـــى المثـــال  كانـــوا   Qالمهـــدي
للشعوب حبهم وتجسد عمومًا، للبشر اإلنسانية
لها. قدموه الـــذي الضخم بالعطاء المســـتضعفة
 Kاستالم أحدهم التقديم من بداية ذلك يبتدأ
عمره مـــن لحظة آخـــر وحتـــى منصـــب اإلمامـــة
العطائي ربـــه متمما الزخـــم يالقي الشـــريف،

درب الحق. في الضخم بالشهادة
واألنا عند للـــذات الكلي وإذا أردت الذوبـــان
وال اال صرخـــة مجتمعه، يســـمع ال بحيث القائد
ويعلم اال وال يســـكن يتحرك وال أمته بهم اال يهتم
ذلك واآلخر األول وللمستضعفين.. مثاله هللا أنه
حتى  المجاهدون علي وأبنـــاؤهK البررة االمام

.Qمهدي آل محمد
القيادة شـــروط حقق قد األول الطرف هـــذا

وجه. أتم على
بقضيـــة المتعلـــق الثانـــي الطـــرف يبقـــى 
المسلمة. واألمة الفرد المســـلم، وهو القيادة،
العاطفي االرتبـــاط ذلك وصـــل إلى أي مســـتوى

والعطائي؟
من الحب ينتظر كل أمته يحب القائد عندما
ولهذا قائدها. إلى نفســـه الشـــيء تقدم األمة أن
 Kالعصمة بيت أهل عن ورد بالذات(٤) الســـبب
المعصومة القيادة حب فـــي المتواترة النصوص

الدين. وفقهاء اإلسالم علماء وخلفائها

أن تقدم األمة ينتظر من الحب كل القائد أمته يحب عندما
قائدها نفسه إلى الشيء



١٣

بالحب، تقبل اال ال أن األعمال ووصل الخبر
النصوص: تلك من واحد وإليك

:Lأحدهما عـــن مســـلم، بن عن محمـــد
قال: ،_Lالباقـــر والصـــادق _يقصـــد بهمـــا
عليكم له المخالفين من الرجل نرى إن قلـــت له:

شيئًا؟ ذلك ينفعه وخشوع. فهل واجتهاد عبادة
مثل أهل البيت أهل مثلنا إّن محمد، قال: يا
أحد يجتهد وكان ال إسرائيل، بيت كانوا في بني
منهم رجًال وإن فأجيب. دعا اال ليلة أربعين منهم

له. يستجب فلم دعا، ثم ليلة أربعين اجتهد
هو  ما إليه بـــن مريمQ يشـــكو فأتى عيســـى

له. الدعاء ويسأله فيه
هو  ما إليه مريمQ يشكو بن عيســـى فتطّهر

فيه ويسأله الدعاء له.
اهللا فأوحى دعا ثم وصلى، فتطّهر عيســـى،
الذي الباب من غير أتاني إن عبدي عيسى يا إليه
شـــك منك، فلو قلبه وفي دعاني إنه منه، أوتى
ما أنامله وتنتشـــر عنقـــه، دعانـــي حتـــى ينقطع

له. استجبت
وفي ربك عيســـىQ، فقال: تدعـــو فالتفت

نبيه؟ من شك قلبك
ما _واهللا_ كان يا روح اهللا وكلمته، قد قال:

عني. به يذهب أن اهللا فاسأل قلت
وصار منه، اهللا فتقبل ،Qله عيســـى فدعا

حد أهل بيته. في
اهللا عمل يقبـــل ال أهـــل البيـــت كذلـــك نحن

عبد، وهو يشك فينا(٥).
شـــعبية دون قيادة نتصور أن ال يمكننا ونحن
والعواطـــف الطيبة االحساســـات هذه أن تملـــك

أتباعها. وبين بينها والمتبادلة
بنار مّتقدة االحساســـات هـــذه وســـوف تبقى
وإن قلـــب المحبيـــن، الشـــوق، ومضمـــرة فـــي
عنه، نائبًا للناس وخلف القائد، غاب شـــخص

ومرشدًا يقوم ببعض أدواره.
تلظى في ناٌر، وأحشـــاؤه المحب وفـــي جوف
وهو إمامه، الولي يخاطب اللقيا.. شوق مجمرة
متجهًا المشـــتاق، ولوعة الفـــراق، يكتـــوي بنار
المخّلص ينتظر انـــه خصوصًا إليه، بكل كيانـــه

بمناجاته: يقول المنّجي
العترة مـــن تخلـــو اهللا التـــي ال ((أيـــن بقيـــة

الهادية..
آخر إلى الظلمة..))، دابر لقطع أين المعـــد

الندبة. دعاء في ورد ما
فمناجـــاة أخرى.. العهـــد، وأمـــا فـــي دعـــاء

يقول:
َواْلُغـــرََّة الرَِّشـــيَدَة ْلَعـــَة الطَّ َأِرنِـــي ((اللَُّهـــمَّ
ْل َوَعجِّ إَِلْيِه ِمنِّي ِبَنْظـــَرٍة َناِظِري َواْكُحْل اْلَحِميَدَة
ِبي َواْسُلْك َمْنَهَجُه َوَأْوِســـْع َمْخَرَجُه َوَســـهِّْل َفَرَجُه
ِبِه اللَُّهمَّ َواْعُمِر َأْزَرُه َواْشـــُدْد َأْمَرُه َوَأْنِفْذ َتُه َمَحجَّ

ِعَباَدَك..)). ِبِه َوَأْحِي ِبالَدَك
هـــذه أن ذكـــره مـــن الـــذي البـــد  والشـــيء 
تســـتمر مشتعلة وأن البد واألحاســـيس العواطف

المؤمن بنفس مشتعلة تستمر واألحاسيس البد وأن العواطف هذه إن

ليبقىدائمًاعلىإهبةاالستعدادللتضحيةوالعطاء،وطاعة االمامونوابه
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االســـتعداد على إهبة ليبقى دائمًا المؤمن بنفس
ســـواء ونوابه االمام وطاعة للتضحيـــة والعطاء،

العامون. أم منهم الخاصون
واحد  طبيعي لكل باإلمامQ حق اللقاء وحب
الوصول طمـــوح لكل واحد من المؤمـــن، ويبقى

له الفدى). بخدمتِه (أرواحنا
 Kالبيت أهل عن المأثورة األدعيـــة هذه إن
وتمنح ،Qللقائـــه الوجـــد حالة وغيرهـــا تشـــد
عـــن آهاته المتكســـرة لينفس الفرصـــة للمحـــب

نفسه. في والمتشابكة
عن االمام الروايات الـــواردة نقـــرأ وعندمـــا
مع  الشـــيعة للقاء فرصًا هيأ العســـكريQ وكيف
بمناسبات الفدى_ له _أرواحنا المنتظر إمامهم
الحجةQ كيف  االمام وكذلك حياتـــه، في عدة
موعد، بمحبيه مرات متعددة بدون سابق اتصل
نعرف إنه لطف وإعانتهم، وكان عند استغاثتهم
يتفضل ال بمحبيه، فكيف رباني للبشرية ولطيف

برؤيته. شيعته على
يوم من بـــه شـــيعته التفت إن المـــرات التـــي
ُألف إنه حتى جـــدًا كثيرة يومنا هذا والدته إلـــى

عّدة(٦). كتٌب ذلك في
وهي: إن نتيجتها إلـــى هـــذه المقدمة توصلنا
تصورات  هو وليس األمرQ حادث، بولي اللقاء
مرض، قلبه في من بعض يّدعيها كما وأكاذيب
أهـــل البيـــتK مـــن هـــذه  وإن مخطـــط أئمـــة

أهمها: نقاط تثبيت اللقاءات
شعبه: ظهراني بين القائد حضور _١

القائـــد لمعنـــى اإلســـالمي طبـــق المفهـــوم
وضّرائها، سّرائها في أمته يشـــارك أن والقيادة
من وليس مناســـباتها، كل فـــي ويحضـــر معهـــا

يجلس أن ومفاهيمه اإلسالم
في القيادة تجلـــس القائـــد أو
ومن هناك العاليـــة، الصرح

علّو. من تصدر األوامر
اهللا ولـــي  يكـــن ولـــم 
عـــن دنيانا  األعظمQ غائبًا
بدنياه،فليسهوفيالسماء،
وإنما البحـــار، في هو وليـــس
كواحـــد النـــاس مـــع يعيـــش 
على يمر ما كل يعيش منهم،
وآالم ويحس محـــن من األمة
من غيره، ويعيشـــها بها أكثر
ويساهم وشعوره، وجدانه في
علـــى المحافظـــة _بشـــرط 
حل تلك فـــي األمني_ وضعـــه
األمة تواجـــه التـــي األزمـــات

مكان. كل في المسلمة
بهويته غائـــب ((المهـــدي
متكامل ال بشـــخصه)) تعبيـــر
فهو والظهور. الغيـــاب لمعنى
الشـــخصية، بهويتـــه غائـــب 

الخاصة. وصفاته
وســـط فـــي أمـــا حضـــوره
والمعترك الحياتي، الميدان
ال متحقـــق فهـــو العقائـــدي 

محالة.
من نقـــرأ أو وامـــا نســـمع
تؤكد نجدهـــا قصـــص الرؤية
 Qله الحقيقية الصفـــة هـــذه
بعلمائنا التقـــى فإنـــه طالمـــا

يكن لم

ولي اهللا

 Qاألعظم

عن غائبًا

دنيانا

بدنياه،

فليس

في هو

السماء،

هو وليس

البحار، في

وإنما

يعيش

الناس مع

كواحد

منهم
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التي السياســـية األزمـــات في رضـــي اهللا عنهـــم
في المســـلم، وأعانهم والمجتمع الدين جابهت

العويصة. المشاكل عالج
حضور _كما له الفكر اإلســـالمي في وكذلك
الشـــيخ بالمقدس لقاءاته ذلك عـــن نقل صـــورة
والعالمة العلـــوم بحر مهدي والســـيد األردبيلـــي

وغيرهم_. الحلي
وأمته: القائد الوجداني بين الدافع _٢

األمة جميع طبقات مع يتصل القائد وعندما
خصوصًا االثنين. بيـــن االرتباطية الحالة تزداد
بشـــخصه عن يعيش حالة الغيبة القائـــد إذا كان
االتصال يحتاج إلى فهو بـــه وغيرهم، المؤمنين
له، والمحبين بـــه المؤمنيـــن المســـتمر ببعـــض
العقيدة ولتبقـــى الوجداني، ليعمـــق االحســـاس

بعد. يمت لم القائد حّي بالتجربة: إن مدعمة
على القائـــد مـــن هذيـــن المنطلقيـــن يطـــّل
ألمة أو لبعضهم، أو جميعًا، لهم ويظهر األمة،
لما طبقًا معينـــة، صفات لفرد ذي أو خاصـــة،

عليه الظروف الموضوعية. تمليه
هذه  عّمقوا البيتK قد أهل أئمة إن قلنا وقد
الفكرةفي الوجدان الشيعي منخاللالممارسات
والمناســـبات للقائد الظروف بإعدادهم العملية
التي ومناجاتهم وبدعواتهم الفدى، له أرواحنـــا
والشـــوق الحب ذلك لزيـــادة علموهـــا لشـــيعتهم

ورؤيته. للقائد
المهديQ؟ االمام رؤية يمكن هل ثانيًا:

حياة عن يتحدث الذي الواقعي التصور طبق
يكتنفها  يعيش حيـــاة ال المهـــديQ وإنه االمـــام
العادات، المعجز وخوارق تحتاج إلى وال الغيب،
غيره على يجري ما القضاء من عليه يجري إنه بل

بوضعه واحتفاظه سالمته، بحدود اآلدميين من
فحينئٍذ اآلخرين؛ عن هويته واختفاء هللا األمني
ال يحتاج إلى طبيعيًا أمـــرًا باآلخرين لقاؤه يكـــون
يحضر أنه بعض األخبار جاء في ولذلك برهان،
رواه كما يعرفونه، وال ويرونـــه فيراهم الموســـم
الدين بسند كمال في رحمه اهللا الصدوق الشيخ
_النائب العمري عثمان بن محد عن عاٍل صحيح
إن ((واهللا قال: المهـــديQ_ أنه لإلمام الثاني
فيرى سنة كل يحضر الموسم صاحب هذا األمر

يعرفونه))(٧). وال ويرونه ويعرفهم الناس
بســـند غيبته في اهللا رحمـــه وروى النعمانـــي
 Qاهللا عبد ســـمعت أبـــا قال: معتبر عن ســـدير
من يوسف صاحب هذا األمر لشبه في ((إن يقول:
فقال: حيـــرة؟ أو بغيبة فقلـــت: فكأّنـــك تخبرنـــا
من الخنازير أشـــباه معلون الخلق هـــذا مـــا ينكر
اسباطًا ألّباء عقالء كانوا يوسف إن إخوة ذلك؟
وتاجروه وخاطبوه فكّلموه عليه دخلوا أنبياء أوالد
لـــم يعرفوه إخوتـــه وهو أخوهم، وراّدوه وكانـــوا
يوســـف، أنا لهم: نفســـه، وقـــال حتـــى عّرفهم
المتحيرة هـــذه األمة تنكر فما حينئٍذ، فعرفـــوه
من األوقات وقت في يريد وعز جل اهللا يكـــون أن
ملك إليه يوسف عنهم، لقد كان حجته يستر أن
ثمانية عشر مســـيرة أبيه بينه وبين وكان مصر،
ذلك، على لقدر مكانه يعلمه أن أراد فلو يومـــًا،
البشـــارة تسعة عند وولده يعقوب ســـار واهللا لقد
األمة هذه تنكر فمـــا إلى مصر. بدوهم من أيـــام
أن فعل بيوســـف ما بحجتـــه أن يكـــون اهللا يفعـــل
صاحب حّقه المجحود المظلـــوم صاحبكم يكون
أســـواقهم في ويمشـــي بينهم هـــذا األمر يتـــردد
له اهللا يـــأذن حتى يعرفونه وال فرشـــهم، ويطـــأ
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له قال حتى ليوسف أذن كما أن يعّرفهم نفســـه،
ألنت يوسف؟ قال: أنا يوسف))(٨). إنك إخوته:

الشـــيعة توقفًا علماء من أحد عند ولم نجـــد
تحقق  رؤيتـــهQ بل المقـــدار من إمكان في هذا

النص المتقّدم. كما في رؤيته
ادعاء تظهر حالة الطبيعـــي أن فمن وحينئٍذ
اختفـــاء باعتبـــار وتكذيبهـــا الرؤيـــة وتصديقهـــا
تاريخ طـــول على والســـلطات هويتـــه عن شـــيعته
اختفاء عنـــد عادة غيبتـــه الكبـــرى؛ كما يحـــدث
إنســـان عندما يقع أهله ومعارفه، او من إنســـان
التعقيب أن فإننا نجد األمنية لمطاردة السلطات
حالة ظهور إلى يـــؤدي ســـوف والبحث المتواصل
الشخص ذلك رؤية في المتناقضة االدعاءات من

وأخباره.
حظيـــت باهتمام الظاهـــرة ويبـــدو أن هـــذه
هذا  حاول أن يســـد االمـــام المهديQ فلذلـــك
باسمه اإلعالن فحّرم والتعقيب البحث من الباب
روى  فقد الشـــريفQ فـــي المجالـــس العامـــة،
كتابه كمال الدين في تعالى اهللا رحمـــه الصدوق
((خرج قال: الكوفي عاصم بن علي عن بإسناده
من ملعون ملعون. الزمـــان: صاحب في توقيعات

الناس))(٩). من محفل في سماني
إسحاق بن إبراهيم بن محمد عن أيضًا وروى
يقول: هّمـــام بن محمـــد علي قال: ســـمعت أبـــا
ســـره قدس عثمـــان العمري ســـمعت محمد بـــن
في ســـماني ((من أعرفه بخط توقيع خرج يقول:

اهللا))(١٠). لعنة فعليه باسمي الناس من جمع
 Qالصادق االمـــام عن صحيح وروي بســـند
يســـميه ال األمر رجل هـــذا ((صاحب أنـــه قـــال:

كافر))(١١). باسمه اال

على  وتعرف يراه من على فإنهQ حّرم وهكذا
اآلخرين  إلى ذلك يعلن أن Qالشـــريف شخصه
التحريم إعالن جاء وقد المتابعة يســـد أن ألجل
كذاب  ذكر اإلمامQ أنه حينما مشـــددة بصيغة
يردعه ســـوف الشـــخص ذلك تكذيب مفتـــر فإن
الذي  التوقيع فقالQ في ويمنعه، عـــن اإلعالن
الشـــيخ الصغرى الغيبة في الرابـــع صـــدر لنائبه

السمري: محمد بن علي
الرحيم الرحمن اهللا بسم

اهللا الســـمري، أعظم محمـــد بن ((يـــا علي
وبين مـــا بينك مّيت فإنك فيـــك، أجـــر إخوانك
أحد إلى تـــوِص وال ســـتة أيام، فاجمـــع أمرك،
الغيبة  وقعت فقد بعد وفاتـــك، يقـــوم(١٢) مقامك
(تعالى بعـــد إذن اهللا اال ظهـــور التامـــة(١٣)، فال
األمـــد، وقســـوة طـــول ذكره)(١٤)،وذلـــك بعـــد
وســـيأتي جـــورًا، األرض وامتـــالء القلـــوب، 
فمن  أال المشاهدة، يّدعي من (إلى)(١٥) شـــيعتي
والصيحة، السفياني خروج قبل المشاهدة ادعى
باهللا  قـــوة اال وال حول وال كّذاب(١٦) مفتـــٍر، فهـــو

العظيم))(١٧). العلي
تكذيب بأنه التكذيـــب هذا يالحظ على وقـــد
عليه ويجـــاب يلـــزم الكذب ممـــا خـــالف الواقع
صدور من مانـــع ال بأنه يقـــال قد منها: بأجوبـــة
من نبي اهللا من قبـــل النـــوع كما صدر مثـــل هذا
((إنَُّكْم  إخوته خاطب عندما Qيوســـف عز وجل
على أخرى معاني على ويحمل َلســـاِرقوَن))(١٨)،

القبيح. الكذب نوع من هو فليس التورية نحو
على الهـــي واقعي وبمنظار حكم ومنها: أنـــه
يّدعي من ألن وذلـــك بالكذب مّدعي المشـــاهدة
ألن  قطعًا Qلقائه إلى فإنه لم يصل المشـــاهدة
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لهم الشـــريف لنيل هـــذا المقام الذيـــن يوفقون
صفاتهم ومن غيرهـــم عن بها صفـــات يمتـــازون

المشاهدة(١٩). ادعاء عدم
أولئك عن روي مـــا مع هذا يتعارض ال ولكـــن
الذين والصالحين والعلماء العباد من الصادقين

لرؤيتهQ؟ وفِّقوا
االســـتفهام، األجوبة على هذا وقد تعـــددت
النـــص بتفســـير تنطلـــق وباســـتقرائها نجدهـــا
من الحديث علوم في المتداولة بالطرق الشريف
باإلضافة وقواعد الدراية والرجال الســـند حيث
المضمون حيـــث من الرواية داللـــة إلى مناقشـــة
ذكرها التي األجوبـــة هي تلك والمعنـــى، وأجمع
في كتابيه اهللا رحمـــه اهللا النوري آيـــة المرحوم
أن  بعد الثاقب(٢١) قـــال والنجم المـــأوى(٢٠) جنـــة

عنه): اهللا توقيع السمري (رضي ذكر خبر
السابقة بظاهره ينافي الحكايات الخبر وهذا
عنه والجواب البحار في مذكور هو مّمـــا وغيرها

وجوه: من
موجب غير واحد مرســـل، أنـــه خبـــر األول:
التي والقصص تلـــك الوقائع يعارض فال علمًا،
بعضها بل ومـــن مجموعهـــا عن يحصـــل القطـــع
يمكن صدورها ال ومفاخـــر لكرامات المتضمـــن
لوجود عنها غيرهQ،فكيف يجوز االعراض من
الشـــيخ في ناقله، وهو يعمل به لم خبر ضعيـــف
فكيف فيـــه، كمـــا يأتي كالمه المذكور الكتـــاب
وذكروها بالقبول، تلّقوها األعالم والعلماء بغيره
معتنين عليها ومعّولين وتصانيفهم، زبرهم فـــي

بها.
الخبر  ذكر بعد البحـــار في الثانـــي: ما ذكره
يّدعي من على لفظه: لعّله محمـــول مـــا المزبور

من األخبار النيابـــة، وإيصـــال المشـــاهدة مـــع
ينافي لئال السفراء مثال على الشيعة جانبه إلى
واهللا  Qرآه فيمن وســـيأتي مضت التي األخبـــار

العالم.
مايظهرمنقصةالجزيرةالخضراء، الثالث:
المازندراني: فاضل بن علي الفاضل الشيخ قال
العقب وهـــو محمد الديـــن شـــمس فقلت للســـيد
عن روينا قد سيدي، يا :Qأوالده من السادس
 Qاألمر صاحب عـــن رويت أحاديـــث مشـــايخنا
بعد رآني الكبرى: من بالغيبـــة لما ُأمر أنـــه قال:
فقال: يراه؟ من فيكم فكيف كذب، فقد غيبتـــي
الزمان  ذلك فـــي ذلك قال إنـــهQ إنما صدقـــت
فراعنة من وغيرهم بيته، أهل من أعدائه لكثرة
بعضًا بعضها يمنع الشيعة أّن حتى العباس، بني
تطاولت الزمان هـــذا وفي بذكره، عـــن التحدث
عنهم، نائية وبالدنا األعداء، وأيس منه المدة

الحكاية. وعنائهم.. ظلمهم وعن
من بالد كثير في يجري ترى كما وهذا الوجه

.Kأوليائه
في الطباطبائي العالمـــة مـــا ذكـــره الرابع:
ذكـــر المفيـــد بعـــد الشـــيخ رجالـــه فـــي ترجمـــة
حّقه  منهQ في الصـــادرة التوقيعات المشـــهورة
بوقوعه التوقيـــع هذا أمر يشـــكل وقد مـــا لفظه:
ودعواه المبّلغ، جهالـــة مع الكبرى، في الغيبـــة
ويمكن الصغرى، بعد الغيبة المنافية المشاهدة
القرائن، بمقتضى العلم حصول باحتمال دفعـــه
عن واإلخبار المالحـــم علـــى واشـــتمال التوقيـــع
وأوليـــاؤه اهللا اال عليـــه يّطلـــع ال الـــذي الغيـــب 
يشاهد أن المنفية المشاهدة وأن لهم، بإظهاره
مشـــاهدته  الحجةQ حال أنه ويعلم Qاإلمـــام
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لذلك. المبّلغ ادعاءه يعلم من ولم له،
اإلجماع مسألة في فوائده في اهللا رحمه وقال
يحصل وربما ال نعرفه: من كل اشتراط دخول بعد
بقول األبرار العلمـــاء من لبعض حفظة األســـرار
الرؤية  ينافي امتناع ال وجه بعينه على Qاإلمام
القول بنسبة التصريح يسعه فال الغيبة، مّدة في
بين  اإلجمـــاع، جمعًا صورة في إليهQ فيبـــرزه
مثله بقول إذاعة عن والنهي الحق األمـــر بإظهار

انتهى. مطلق،
إلى هذا الـــكالم في نظـــره يكون ويمكـــن أن

الوجه اآلتي.
بقوله:  فيه أيضًا اهللا رحمه ذكره ما الخامس:
وإن الخواص شـــأن في أيضًا امتناعه وقد يمنـــع
االعتبار، بشـــهادة النصـــوص اقتضـــاه ظاهـــر

وداللة بعض اآلثار.
المذكـــورة هنا الوقائـــع باآلثـــار ولعل مـــرّده
الكلينـــي في رواه مـــا خصـــوص أو وفـــي البحـــار
في غيبته في غيبته والشـــيخ الكافـــي والنعمانـــي
اهللاQ أنه  أبي عبـــد عن المعتبـــرة بأســـانيدهم
له والبد غيبة، من األمر هذا لصاحب البد قال:

وحشة. بثالثين من وما عزلة، من غيبته في
األحاديث ّراح بهش صّرح كما الخبر وظاهـــر
في غيبته،  من أوليائه بثالثين أنهQ يســـتأنس
ثالثون ســـنُّه من هيئة على أنه إن المراد وقيـــل:
المعنى وهـــذا وحشـــة؛ هذا الســـن أبـــدًا وما في
الذين وهذه الثالثون البعد والغرابة، بمكان من
أن يتبادلوا  البد غيبته في Qاإلمام بهم يستأنس
ما قّدر العمـــر من لهم يقّدر لـــم إذ فـــي كل قرن
ثالثون مؤمنًا  يوجد عصـــر كل لســـّيدهمQ ففي

بلقائه. يتشّرفون وليًا

بـــن مهزيار إبراهيـــم بـــن وفـــي خبـــر علـــي
الشيخ وغيبة في إكمال الدين، المروّي األهوازي
جعفر محمد ألبي الســـالم فاطمة عليها ومسند
له أنه قال األخيـــر لفظ وفي الطبـــري بـــن جرير
إلى وأوصله بـــاب الكعبة، عند لقيه الذي الفتى
اإلمام قال: الحســـن؟ أبا تريد يا اإلمـــامQ: ما
محجوب هـــو ما قال: العالـــم، المحجـــوب عـــن

الخبر. أعمالكم.. سوء حجبه ولكن
فال سوء عمل ليس له من إلى أن إشارة وفيه
من  أو األوتاد من وهو Qإمامه عن يحجبه شيء

األبدال.
االجماع أقســـام الكاظمي في المحقق وقـــال
العلماء، كلمـــات من مطـــاوي الذي اســـتخرجه
المصطلح اإلجمـــاع غيـــر وفحـــاوي عباراتهـــم،
ســـفراء من يحصل ألحد وثالثهـــا أن المعـــروف:
بقوله: العلم عليـــه، اإلمـــام الغائبQ، وصلى
مكاتبة، أو أو بتوقيع أو ســـرًا، له مثله إمـــا بنقل
ينافي امتناع ال شـــفاهًا، على وجه منه بالسماع
لبعض ويحصـــل ذلك الغيبة، زمـــن الرؤيـــة في
اّطلع بما التصريح يمكنهم وال أسرارهم، حملة
واالتكال إليـــه، القول واالعالن بنســـبة عليـــه،
األدلة من على غير االجمـــاع في إبـــراز المدعى

لفقدها. الشرعية،
مأمـــورًا يكـــن لـــم إذا لـــه وحينئـــٍذ فيجـــوز
وجه على باالظهـــار مأمـــورًا كان باالخفـــاء، أو
االحتجاج، مقـــام في لغيره يبـــرزه أن االفشـــاء
وجمعًا الضيـــاع، من خوفـــًا بصـــورة االجمـــاع،
االمكان، بقدر الحـــق امتثال األمر بإظهار بيـــن
من أهله مثله لغيـــر إذاعـــة عن وامتثـــال النهـــي
لنفسه أما حجة كونه في ريب أبناء الزمان، وال
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اإلمـــامQ، وأمـــا بقـــول فلعلمـــه
 Qقول اإلمام فلكشـــفه عن لغيره
أنه يستكشـــف هناك غاية ما أيضًا
اإلمامQ بطريق غير ثابت،  قول
ضير فيه، بعد حصول الوصول وال
االجماع، حجّيـــة به ُأنيط إلى مـــا
شواهد وإمكانه الوجه هذا ولصحة

عليه: تدّل
الزيـــارات مـــن  كثيـــر منهـــا 
التي المعروفـــة واألعمـــال واآلداب
مســـتند وال اإلمامية بيـــن تداولـــت
وال من أخبارهم، مـــن ظاهرًا لها
آثار على الواقفين كتب قدمائهـــم
أمارة  وال األئمةK وأســـرارهم،
مطلقة، أخبار منشأها بأن تشهد
هي مستحســـنة، اعتبارية أو وجوه
إنشائها وترتيبها، دعتهم إلى التي
كما لجمعهـــا وتدوينهـــا واالعتنـــاء
في جملـــة منها،نعم هو الظاهـــر
فـــي ورود األخبـــار ال تضائـــق فـــي

بعضها.
العالمة والـــد رواه مـــا ومنها:
الكبير الســـيد وابن طـــاووس عند
بن محمـــد الديـــن العابـــد رضـــي

اآلوي. محمد
ومنها:قصةالجزيرةالخضراء
فـــي البحار، المذكورة المعروفـــة

وغيرها. Kاألئمة وتفسير
بن علي منـــه ســـمعه ومنهـــا ما

الشريف. السرداب في طاووس

العلوي الحسيني علي بن محمد ما عّلم ومنها
بين النوم وهـــو الحائر الحســـيني المصـــري في
إلى  وعّلمه أتاه االمـــامQ مكّررًا واليقظة، وقد
به دعا ثـــم وحفظه خمس ليالـــي أن تعّلمـــه فـــي
بالعلوي المعروف الدعاء وهو دعاؤه، واستجيب

ذلك. وغير المصري
األقوال من كثير في أيضًا األصل هو هذا ولعل
قول علـــى فيكـــون المّطلـــع المجهولـــة القائـــل،
أو  اإلمامية عليه لما مخالفًا وجده لّما Qاإلمام
وجهه، على مـــن إظهاره يتمكن ولم معظمهم،
جعله أهله؛ الحق ويذهب عـــن يضيع أن وخشـــي
من به وأفتى اعتمـــد وربما أقوالهـــم، قوًال مـــن
الظاهرة األدلة قيـــام لعدم بدليله غير تصريـــح
بعض عـــن فيما أيضـــًا الوجـــه بإثباتـــه، ولعلـــه
بحسب تقويتها أو األقوال تلك اعتبار من المشايخ
 Qاالمام قول كونها احتمال إلى نظرًا اإلمكان،
الخطأ، على يجمعوا كيال بيـــن العلماء، ألقاها

بالوجه المذكور. إال حينئٍذ إللقائها طريق وال
تنزيـــه كتـــاب فـــي وقـــال الســـيد المرتضـــى
 Qاالمام كان قال: ((فإذا جواب من في األنبياء
وال ينتفع الخلق أحد من يصل إليه ال بحيث غائبًا
قلنا الخ)) وعدمه... وجـــوده بين الفرق به، فما
أن على قاطعين غيـــر إنا نقوله: الجـــواب أول ما
فهذا يلقاه بشـــر، وال إليه أحد، يصل االمـــام ال
القطـــع عليه... إلى ســـبيل وال معلوم، أمـــر غير

الخ.
كانت إذا قـــال: مـــن جواب في وقـــال أيضـــًا
الظالمين، من خوفه اإلمام، اســـتتار في العلة
في زائلة العلـــة فهذه المعانديـــن، واتقائـــه مـــن
لهم: ظاهرًا وشـــيعته، فيجب أن يكـــون أوليائـــه

كانت إذا

في العلة

استتار

اإلمام،

من خوفه

الظالمين،

من واتقائه

المعاندين،

العلة فهذه

في زائلة

أوليائه

وشيعته،

فيجب

يكون أن

لهم ظاهرًا



دراسات

٢٠

يكون ممتنع أن إنه غير _وقلنا أيضًا كالم له بعد
من ال يخشـــى ممن أوليائه لبعض يظهـــر اإلمام
ال مما وإن هذا الخوف، أسباب شـــيئًا من جهته
يعلم وإنما وامتناعه، ارتفاعه على القطع يمكن
إلى سبيل وال نفســـه، حال شـــيعته من كل واحد

العلم بحال غيره.
يقرب كالم الغيبة فـــي المقنع كتاب وله فـــي

هناك. ذكره مما
في عليه اهللا الطوســـي رضوان وقال الشـــيخ
هذا الســـؤال بعد الجـــواب عن في كتـــاب الغيبة
السؤال هذا يجاب عن أن والذي ينبغي له: كالم
ال أوًال إّنا نقـــول: أن المخالف عن الذي ذكرنـــاه
أن بل يجوز عن جميع أوليائه على استتاره نقطع
نفسه، حال إال إنسان كل يعلم ألكثرهم وال يبرز
يكن وإن لم مزاحـــة، فعّلته ظاهـــرًا له فـــإن كان
وإن يرجع إليه، ألمر يظهر له أنه لم علم ظاهرًا

جهته...الخ. من لتقصير مفّصًال يعلمه لم
بن طاووس تناسب علي وتقّدم كلمات للسيد
اهللا  مع حاضر Qأنه مـــع قوله المقام خصوصًا
يلقه من لم غـــاب وإنما اليقين علـــى جـــل جالله
له، ولرب المتابعـــة حضرة عنهم، لغيبتـــه عن

العالمين.
مما يطول وغيرها كلماتهـــم من نقلنا وفيمـــا
حملهم وعدم االستبعاد لرفع كفاية بنقله الكتاب
الوجوه أحـــد إلى وصرفه ظاهـــره، الخبـــر على

ذكرناها. التي
علـــى األنام، المخفـــّي أن يكـــون الســـادس:
الذي  مكانهQ ومســـتقره والمحجـــوب عنهـــم،
غيره يعرفه وال أحـــد يقيـــم فيه، فـــال يصل إليه
ومشـــاهدته في لقـــاءه ينافي فـــال حتـــى ولـــده،

ذكر بعضها، قد مـــر والمقامـــات التي األماكـــن
الملتجئ به، المســـتغيث المضطر عند وظهوره
دونه وُاغلقت األســـباب عنه انقطعـــت إليـــه التي

األبواب.
ومجمـــوع الراونـــدي الســـيد دعـــوات  وفـــي 
للصهرشتي للتلعكبري وقبس المصباح الدعوات
رسول له قال أنه الشـــيرازي الوفا، أبي في خبر
منك  بلغ فإذا الحجـــة، وأما اهللاN فـــي النوم:
فاستغث الخلق، وأومأ بيده إلى للذبح، الســـيف
استغاث، لمن وكهف غياث وهو يغيثك، فإنه به
مســـتغيث أنا صاحب الزمان موالي يـــا فقـــل: يا
فإذا الزمـــان صاحـــب وأمـــا بـــك، وفي لفـــظ:
حلقه، على يـــده ووضع الســـيف هنا، بلـــغ منك

فإنه يعينك. فاستعن به
رواه الشـــيخ مـــا االحتمال هـــذا وممـــا يؤيـــد
بن المفضل عـــن الغيبـــة والنعمانـــي فـــي كتابـــي
إن  اهللاQ يقـــول: عبـــد عمـــر قـــال: ســـمعت أبا
تطول، إحداهمـــا غيبتين األمـــر لصاحب هـــذا
قتل، بعضهم ويقـــول حتـــى يقول بعضهم مات،
من أمره على يبقى حتى ال ذهـــب ويقول بعضهم
أحد ال يّطلع على موضعه يسير، نفر اال أصحابه

أمره. (يلي) الذي اال غيره وال ولده، من
قال أبو عمار بـــن إســـحاق عن وروى الكليني
قصيرة إحداهما غيبتـــان اهللاQ: للقائـــم عبـــد
يعلـــم بمكانه ال األولى الغيبـــة طويلة: واألخـــرى
مكانه يعلم واألخـــرى ال شـــيعته، خاصة اال فيها

مواليه. خاصة اال فيها
في االستثناء بدون لفظه وفي النعماني ورواه
للقائم  عنهQ قـــال: بســـند آخر ورواه الثانـــي،
طويلة، األولى قصيرة واألخرى إحداهما غيبتان
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واألخرى ال (شـــيعته) خاصة إال بمكانـــه ال يعلـــم
دينه. في مواليه (خاصة) اال يعلم مكانه

أحدًا أن على القصص ما يدل تلك في وليس
إقامته. ومحل سلطنته مقّر في Qلقيه

خـــالل ديار في الجائس ثـــم ال يخفـــى علـــى
لغير  الصغـــرى الغيبة أنهQ ظهر فـــي األخبـــار
الخواص به انفرد فالذي أيضًا، ومواليه خاصته
وعـــرض بمســـتقره، العلـــم فـــي الصغـــرى هـــو
المنفـــي عنهم  حوائجهـــم عليـــهQ فيـــه، فهـــو
كغير غيرهـــم فيها وحال فحالهم في الكبـــرى،

العالم)(٢٢). واهللا الصغرى، في الخواص
يطول بمناقشـــات األدلـــة تلـــك وقـــد نوقشـــت

فيها: المقام
ولكن واحد، خبر بكون الخبر مناقشة منها:
في مباحث مثبت هو كما حجيته في يضر ذلك ال
الثقة من الواحد خبـــر بحجية الفقه علـــم أصول

الشرعي. الموقف حيث
وصف حينما الحديث ســـند مناقشة وكذلك
الوصـــف بالضعف أن الواضح ومـــن بالضعـــف،
الصدوق عنه روى الـــذي الراوي جهالة نشـــأ من
بن محمد الحسن أبو وهو الخبر اهللا ذلك رحمه
منها: أنه وقد أجيب عليه بوجوه المكتـــب؛ أحمد
في عليه ترحم وقد اهللا رحمه الصدوق شيوخ من
الحســـن على الوثاقة أو وهو يفيد من موضع أكثر
مناقشة يبق بال لم الوجه هذا تقدير، ولكن أقل
شـــيوخ وثاقة أصل وهـــي فقـــد نوقشـــت الكبـــرى
ال وأنها الترحـــم كبرى نوقشـــت كما الصـــدوق،

الحسن. تفيد وال الوثاقة تفيد
تصحيحه أن فـــي نراه مـــا الوجوه ومن تلـــك
بواسطة الســـمري عن الصدوق يرويه هذا الخبر

اهللا رحمه أن الشـــيخ الصدوق علمًا فقط واحدة
يوم العمر مـــن له وكان ولـــد في الغيبـــة الصغرى
البعيد سنة، ومن عشرين الســـمري حوالي وفاة
للناحية توقيعًا الصدوق رحمه اهللا يروي أن جدًا
أن وبالخصوص مجهول شـــخص عن المقدســـة
من للعادة خارقة أحداثًا تضمن الشريف التوقيع
مخالفة كانت إذا صاحبها كذب تظهر أن السهل

للواقع.
ندرس آخر وهو: إننا أن نجيب بنحو ويمكننا
والمالبسات الظروف خالل من الشريف النص

التالي: بالتوضيح به، أحاطت التي
يعيش  موجود المهديQ حي االمام أن أوًال:
أبيه وفاة وحتى مـــن والدته وعادية طبيعية حياة
وللظروف  العســـكريQ ولكنـــه الحســـن االمام
على يطلع الناس ولم من كثير أخفاه عن األمنية

القليلين. اال وشخصه خبره
بعد  اإلمامـــة إنـــهQ تصدى لمقـــام ثانيـــًا:
وظائفها  القدســـية بنفســـه أبيـــهQ وقد باشـــر
يباشـــرها آبـــاؤهK بقبض  كان اإلداريـــة التـــي
على واإلجابة مواردهـــا فـــي األمـــوال وصرفهـــا

ذلك. إلى وما الوكالء األسئلة وتعيين
يلتقـــي أن هـــذا التصـــدي ومـــن مالزمـــات
كثير تحدثنا ويرشـــدهم كما باآلخرين ويوجههم
الحالة حفـــظ بحدود بذلك الرؤيـــة مـــن روايات
يهتم كان الوضع األمني الذي ومالحظة الســـرية

.Qجدًا به
به، اللقاء باب محدود إنه فتح بشـــكل ثالثًا:
ضّيق ولكن به االتصال من وســـمح لبعض الشيعة
أردنا لـــو الغيبـــة، فإننا زمن ذلـــك كلما تباعـــد
ذكرت التي والقصص الروايـــات جميع مراجعـــة
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نجد الغيبة الصغرى فإننا نســـبيًا في رأوه للذين
الصغرى الغيبة متيسرة في بداية كانت رؤيته أن
رأى أو ســـر من في أبيه أو أمـــا مباشـــرة في بيت
كانت وقد سفرائه، بواسطة وأما في الموســـم،
أصحابه وشيعته؛ إلى والكتب منه الرسائل تخرج
في البياني الخط نجـــد اســـتقرائية ولكن بنظرة
الباب الكبرى، يعني أن حتى كانت الغيبة تنازل
الغيبة بداية في رآه من فإن ترتيبي ضيق بشـــكل
الغيبة وســـط في لقاءه رام ممـــن الصغـــرى أكثر
الفترة فـــي وهكذا هـــم بالنســـبة للذين عاشـــوا
الســـبب ويرجع الصغـــرى. الغيبة األخيـــرة مـــن
تعتبر مرحلة الصغـــرى الغيبة أن في ذلـــك إلـــى
إليجاد الغيبة والظروف األجواء لتهيئة تمهيديـــة
عن النبي الروايات من كثير في جاء الكبرى كما
الرئيســـية  المهدي اإلمام مهمة واألئمـــةK أن
الغيبة انتهـــاء تبـــدأ بعد إليها اهللا التـــي اخرهـــا
اإلســـالم تاريخ من الفترة األطول وهي الكبـــرى

والمسلمين.
بين  االتصال دقيقة لطـــرق رابعـــًا: وبقـــراءة
نجد  الصغرى الغيبة طول الشيعة واإلمامQ في
على منّصبا كان منـــه الصادر العام أن التوجيـــه
لإلتصال السعي وعدم ووكالئه نوابه الرجوع إلى
التي األموال قد أرجع ولذلك نجده به، المباشر
الطريق هذا لتثبيت وكالئه إلى له تســـليمها أريد
وإلغاء فقط عن هذا الطريق به االتصال وحصر

فشيئًا. شيئًا المباشر االتصال طريق
باالتصال الشـــيعة بعض يرغب كان فبعدمـــا
إليه تشـــير كما إليـــه األمـــوال باإلمـــام وإيصـــال
المرحلة؛ تلـــك عن القضايـــا الكثيـــرة المنقولـــة
الصدوق الشـــيخ المحدثين رئيس رواه ما ومنهـــا

رجل تفكـــر في أن رجًال فـــي: فـــي كمال الديـــن
به مـــا وجـــب للغريـــمQ، وضـــاق يوصـــل إليـــه
معك ما (أوصل هاتفًا يهتف به: فســـمع صدره،

حاجز). إلى
من الســـروي إلى ســـر محمد قال: وخرج أبو
فينا (فليس ابتـــداًء: إليه فخـــرج مال رأى ومعـــه
معك وُردَّ ما يقوم مقامنا شك، فيمن وال شك،

حاجز)(٢٣). إلى
العباس أبي عن الدين كمال أيضًا فـــي وروى
الخجندي أبـــي صالـــح بـــن أحمـــد بـــن الخضـــر
إليه خرج أنـــه عنه اهللا رضي خ.ل) (الجحـــدري

عليه. يعمل ما له ليتبّين وطنه من
طلب، بحث فقد (من نســـخة التوقيع: وكان
أشـــاط، فقـــد دل، ومـــن دل ومـــن طلـــب فقـــد
الطلب عن فكـــف قال: فقد أشـــرك ومن أشـــاط

ورجع)(٢٤).
كتابه في اهللا رحمـــه وروى الشـــيخ الطوســـي
عـــن رفعـــه ب، يعقـــو (الغيبـــة) عـــن محـــد بـــن
حتى شاقًا طلبًا هذا األمر طلبت قال: الزهري،
العمري إلى مـــال صالح، فوقعـــت ذهـــب لي فيه
صاحب عن ذلـــك بعد وســـألته وخدمتـــه ولزمته
وصول، ذلـــك إلـــى الزمـــانQ، فقـــال: ليـــس

الخبر)(٢٥). فخضعت...
إلى فشـــيئًا شـــيئًا نجـــد أن هذه الحالة خفت
بن الحســـين الشـــيخ حياة أواخر أن ُألغيـــت فـــي
تمامًا في وانتهـــت عنه، تعالـــى روح رضـــي اهللا
ألن عنه تعالى اهللا رضي الســـمري الشـــيخ حياة
إلى وصـــل والفـــرد الشـــيعي المجتمـــع الشـــيعي
بّينها التي الطريقة مع الكامل االنســـجام مرحلة
الشـــريف  بشـــخصه الحجةQ باالتصال االمام
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والنواب. الوكالء طريقة وهي
رآه في مـــن جميـــع ولـــو اســـتقرأنا خامســـًا:
الرؤية قصة نقل أن نجـــد عصـــر الغيبة الصغرى
حياة في مهمًا مأخـــذًا يأخذ لم وتفصيل اللقـــاء
إننا العامة، بل الحياة على يؤثر اآلخريـــن، ولم
في الكتب المنقولة القصص تلك وبتتبع تفاصيل
بســـماع اآلخرين من اهتمامًا نجد لـــم المعتبرة
وجود يثبـــت صحة بمقدار ما إال تلـــك القصـــص
إلقامة المغيَّبQ، ليـــس إال المعصـــوم اإلمـــام

عيون المؤمنين. ولتقر على الخصم الحجة
إعطاء مثل ذلك شيئًا آخر اســـتتبع ولم نجد
أو رآه، لمـــن أو مقـــام خاص وجاهـــة خاصـــة،
_ مســـتغنين كانوا الناس فإن بمدعياته، العمل
اســـتغناًء ذلك كل الصغرى_ عن الغيبة في فترة

يؤمنون: ألنهم كانوا كامًال وتامًا
وحي،  المهـــديQ موجـــود، االمـــام أ: أن
آباؤهK بشـــكل  يعيش معهم كما كان يعيش وأنه
السياسية واالجتماعية األوضاع وضمن طبيعي،

العامة.
يمكن مفتوحًا لقاءه باب يعتبـــرون ب: وكانوا
وقد إليه، يصـــل أن طلبه فـــي مجّد لـــكل طالـــب
وحاالت صور على بسهولة أو بمشقة، ذلك يكون
والظروف األشـــخاص الختـــالف مختلفـــة تبعـــًا
الشيعة ولكن يرتئيها المعصوم، التي والمصلحة
ألنهم كانوا ذلـــك، إلى يســـعون ال كانوا عمومـــًا
وهـــو معرفة أكثـــر منه بل منهييـــن عـــن ذلـــك،
في مصـــرَّح به هو كما بـــه التصريح أو اإلســـم،

المتقدمة. الروايات
تدعو دواي من يمكن أن يتصور ما تتبعنا وإذا

أشياء: عدة آنذاك الطلب هذا إلى

اإلمام وجود الداعي لمعرفة صحة يكون فقد
الحي. المعصوم

يعتقد جازمًا عن ذلك ألنه غنى في والشيعي
بذلك.

اإلمام إلـــى يوصـــل أن وقـــد يكـــون الداعـــي
ذلك عن غنى فـــي والشـــيعي الحقوق الشـــرعية.
بهذه  يقومون عنه وكالَء نصـــب ألنهQ قد أيضًا

المهمة.
السياسي؛ الموقف معرفة الداعي يكون وقد
ألنهQ قد  أيضـــًا ذلك غنًى عـــن والشـــيعي فـــي

الدور. بهذا يقومون عنه نوابًا نصب
الحـــالل والحرام معرفة الداعي وقد يكـــون
القضايـــا العقائديـــة ومعرفـــة  الشـــبهات وحـــل 

ذلك. إلى وما الفكرية
ألن أيضـــًا ذلـــك عـــن والشـــيعي فـــي غنـــى
يستعينون  أو الدور، بهذا يقومون نوابهK كانوا
أو أما مشـــافهًة الجواب منـــه أحيانـــًا بتحصيـــل
الحقيقة، هذه إلى تشير التالية والقضية كتابًة،
أردنا اســـتتباع فلو وإال المثال نحو على ونذكرها

مستقل. مجال إلى مثلها الحتجنا
الدين كمال فـــي الرحمة عليه روى الصـــدوق
بن إبراهيم بن محمـــد الغيبة عن في والطوســـي

عنه، قال: اهللا رضي الطالقاني إسحاق
القاســـم الحســـين بن أبي كنت عند الشـــيخ
اهللا روحه، مع جماعة فيهم علي بن قـــدس روح
له: إني فقال رجل، إليه فقام عيسى القصري،

أريد أن أسألك عن شيء.
لك. بدا عّما سل له: فقال

بن الحســـين عـــن أخبرنـــي فقـــال الرجـــل:
اهللا؟ ولي أهو ،Lعلي
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أهو قاتله، عـــن أخبرني قال: فقال: نعـــم،
يجوز أن فهل قـــال الرجل: نعم. قال: اهللا؟ عـــدو

وليه؟ عدوه على وجل اهللا عز يسلط
روح قدس الحســـين بن القاســـم أبو فقال له
أن اعلم لـــك.. أقول مـــا عّني افهـــم اهللا روحـــه:
بمشـــاهدة العيان الناس يخاطب ال وجل عز اهللا
يبعث جالله جـــل ولكنه بالكالم، وال يشـــافههم
بشـــرًا وأصنافهم أجناســـهم مـــن إليهـــم رســـًال
مـــن غير صنفهم رســـًال إليهم بعث ولو مثلهم،
منهم. فلّما ولم يقبلـــوا عنهـــم وصورهـــم لنفروا
الطعام يأكلـــون جنســـهم مـــن جاءوهـــم وكانـــوا
بشر مثلنا أنتم لهم: قالوا في األسواق، ويمشون
نأتي بشـــيء نعجز أن تأتونا حتى وال نقبـــل منكم
ال نقدر عليه بمـــا دوننا بمثلـــه إنكم مخصصـــون
يعجز التي المعجـــزات لهم وجل عـــز فجعل اهللا
بعد بالطوفـــان جـــاء من فمنهم الخلـــق عنهـــا،
وتمّرد، طغى من جميع فغرق اإلنذار واإلعذار،
فكانت بردًا وسالمًا، الناس من ُألقي في ومنهم
وأجرى ناقة الصلد الحجر من أخرج من ومنهم
له البحر، وفجر فلق ومنهم مـــن لبنًا، ضرعها
العصا اليابســـة له وجعل الحجر العيون، له من
األكمه أبرأ من ومنهم يأفكـــون، ما تلقف ثعبانًا
وأنبأهم اهللا، الموتى بـــإذن وأحيـــى واألبـــرص
ومنهم بيوتهـــم، في يّدخـــرون وما بمـــا يأكلـــون
البعير البهائم مثل وكّلمته له القمر، من انشـــّق

ذلك. وغير والذئب
أمرهم الخلق عن وعجز ذلك أتوا بمثل فلمـــا
وجل عز اهللا تقدير من كان بمثلـــه يأتوا أن وعـــن
أنبياءهK مع  جعـــل أن وحكمته ولطفـــه بعبـــاده
وفي غالبين حالـــة في والمعجزات هذه القـــدرة

أخرى وفي قاهرين حـــال وفي مغلوبين، أخـــرى
جميع وجل فـــي عز اهللا جعلهـــم مقهوريـــن ولـــو
يبتلهـــم ولـــم ولـــم وقاهريـــن أحوالهـــم غالبيـــن
اهللا مـــن دون آلهة الّتخذهـــم النـــاس يمتحنهـــم
على البالء فضل صبرهـــم عرف ولما عز وجـــل
أحوالهم جعل عز وجل واالختبـــار ولكنه والمحن
المحنة حال في ليكونوا غيرهم كأحوال ذلك في
على والظهور العافية حال وفي صابرين، والبلوى
أحوالهم جميـــع في ويكونوا شـــاكرين، األعداء
وليعلم متجبرين، شـــامخين وال غير متواضعين
خالقهـــم ومدّبرهم  هو لهمK إلهـــًا العبـــاد أن
ثابتة اهللا حجة وتكـــون ويطيعوا رســـله، فيعبدوه
الربوبية، لهم وادعى فيهم الحد تجاوز من على
به بمـــا أتت وجحـــد وعصـــى أو عانـــد أو خالـــف
َبيَِّنٍة  َعْن َهَلَك َمْن ((لَِيْهِلَك Kواألنبياء الرســـل

َبيَِّنٍة)). َعْن َحيَّ َمْن َوَيْحيى
رضي إســـحاق بن إبراهيم بـــن قـــال محمـــد
بن روح أبي القاســـم الشـــيخ فعدت الى اهللا عنه
نفســـي: في أقول الغدو وأنا من روحه اهللا قدس
عند نفســـه، ذكر لنا يوم أمس من ذكر ما أتراه
إلن إبراهيم، بن محمـــد يا لي: فقال فابتدأنـــي
تهوي بي أو الطيـــر فتخطفني أخـــر من الســـماء
في أن أقول من أحبُّ إلي مكان ســـحيق الريح في
نفســـي، بل عند من أو برأيي وجل عز اهللا ديـــن

.(٢٦)Qالحجة من ومسموع األصل عن ذلك
الشـــيخ ابن هو آخر كالم ووجـــه االستشـــهاد
نقل واسطة هو من عنده وإنما يجيب ال روح فإنه
عقائدية من شـــبهات عنده من وبين اإلمام بيـــن

شيعته.
لرؤية والشـــوق الحب هو الداعـــي وقـــد يكون
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مع اإلعالن، بل يقتضي الداعي ال وهذا اإلمام
يباح ال سرًا اإلعالن يبقى اللقاء عن نهي وجود
وصلحاءها؛ الشـــيعة أتقياء نجد ذلك به، ومن
يصلون كانـــوا به_ فمـــع أنهم _مـــن المقطـــوع
مســـتمر وبشـــكل بخدمتـــه، ويوفقـــون لرؤيتـــه
ألن ذلك أكثر يكتمـــون ولكنهـــم كانوا أحيانـــًا،
تلـــك النعمة إخفاء تقتضي األمنيـــة المصلحـــة
يكشف األســـتار ال ما وراء في وإبقاءها اإللهية

عنها.
كانـــوا أنفســـهم والنـــواب بـــل إن الـــوكالء
خوفًا الشـــيعة على حتى القضايـــا يخفـــون تلك
المتابعة تســـتتبعها التي والشـــهرة من اإلعالن
اإلمامQ أو  شـــخص حياة يعّرض مما والبحث

للخطر. مرافقيه حياة
اتصال على كانـــوا أنهم المقطوع به مـــع أن
على الشريفة التواقيع تخرج وكانت به، دائمي
لم  كثيرة يخبرهمQ بقضايا بل كان أيديهم،
الحجة، لتثبيت وقوعهـــا قبل بها تقـــع ليخبروا

الشيعة. قلوب على بها ويربط
يتضح الخامسة المقدمة خالل ومن سادسًا:
الغيبة عصـــر في اإلمـــام أن مســـألة مشـــاهدة
أي أواخر الزمن تقادم مع الصغـــرى وخصوصًا
عام، طابع ذات الصغرى لم تكن الغيبة ســـنّي
 Qبه يقينهم فإن الناس، باهتمام تحض ولم

عنه. البحث عن بعيدين جعلهم
في  حرية اإلمامQ أكثر جعلت عشـــاق كما
محبوبهم لقـــاء الطبيعـــي في ممارســـة حقهـــم
وابل تحت يقعـــوا دون أن مـــن (أيـــن.. ومتى..)
من عناء دون ومـــن واألســـئلة، االستفســـارات

الموضوع. هذا بخصوص اآلخرين

أذهان  يشـــغل كان الـــذي ســـابعًا: نعـــم! إن
النيابة أو الوكالة، مواقع هو عام بشكل الناس
الناس ارتباط طريقة أن ولو ،Qعنه الخاصة
روح، الحســـين بن حياة قـــد اتخذت في أواخر
رحمه اهللا، شـــكًال الســـمري علـــي وفـــي حياة
حياة في الذي كان األسلوب عن يختلف جديدًا
كان ابـــن روح؛ فقد من حياة وقســـم العمريين
نوابـــه ووكالءه  باإلمامQ بواســـطة االتصـــال
فـــي حياة الظاهرة هـــذه أضـــواء بينمـــا خّفـــت
االرتباط حالـــة وأصبحت روح، بـــن الحســـين
من الســـفراء أكثر عن ينوبون الذين بالـــوكالء
النائبQ كان  أن نجد بل بالنواب، ارتباطهم
الموجودين الـــى الوكالء منطقة كل أهل يرجع
بعدم المراجـــع وينصـــح فـــي تلـــك المنطقـــة،

والذياع. الشهرة على خوفًا العودة
العدول التي الفقهاء الى اإلرجاع حالة إن بل
 Kاألئمة الســـابقين حياة فـــي كانت موجودة
ويؤكد الصغرى، الغيبة بدايات من قد تأكـــدت
خرج من الذي الشـــريف التوقيع هـــذه الحقيقة
والذي يعقوب إسحاق بن المقدسة الى الناحية
والناص على رحمه اهللا الشيخ الكليني عنه رواه
فارجعوا الواقعة الحـــوادث وأما ...)) :Qقوله
وأنا عليكم حجتي فإنهم حديثنا رواة إلـــى فيها

اهللا...))(٢٧). حجة
هذه من استفادوا الشيعة نجد فإننا ولذلك
الشرعية، أحكامهم لمعرفة الشريفة الطريقة
من صدرت التـــي التواقيع قلّـــة وهذا ما يفســـر
كادت الـــى حّد وازدادت قّلة روح الحســـين بـــن
اهللا رضي الســـمري حيـــاة الشـــيخ تختفـــي في

عنه.
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المقدمات فال تلـــك ومـــن مجمـــوع ثامنـــًا:
الناحية الصادر مـــن نفســـر التوقيع يمكننـــا أن
إشارة للرؤية المانع السمري يد على المقدســـة
الموضوع يكن هذا المشاهدة الشخصية فلم الى
الممنوع الشـــيعة، وإنمـــا وأفكار يشـــغل أذهان
أفكارهم من أخذ مأخذًا كبيـــرًا قد شـــيء آخر
تستمر فهل ،Qبإمامهم ارتباطهم طريق وهو
جذري تغيير هناك عليه، أو أن هي كما الحالة
منهQ واضحًا  الصـــادر التوقيع فجاء جديـــد؟
بن وانتهت بعلي السفارة انقطاع حيث بّين جدًا
وبين بينه ما يتوفى سوف وأنه الســـمري محمد
أحد الى يوصي بـــأن يؤمر لم (وإنه ســـتة أيام،

الشأن)(٢٨). هذا في بعده
والدجالين الكذابين على الطريق سّد وبهذا
اتصال طريـــق لهـــم أن الذيـــن ســـوف يّدعـــون
الوكالة، يلغي فهو وبذلك بهQ، ويشـــاهدونه
به اللقـــاء بـــاب ويســـّد واالتصـــال المســـتمر،
لإلرتباط، المّدعيـــن بـــدع من ليحمي شـــيعته
يتمكن قد نفوذ وذلك ألن لنفس الغيبة مجاالت

الشيعة. بعض فيغرروا الدجالون منها
اإلخبار عن التوقيع الشريف بنور سطع وقد
المهديQ ((وسيأتي  اإلمام كتب الغيب عندما
يخبر فإنه المشاهدة))، يدعي من شيعتي على
هذا يعطي مما مســـتقبلي وحادث واقع عن أمر
التوقيع هـــذا لنفس زائدة قوة الغيبـــي اإلخبـــار

الشريف.
الطبيعيـــة الثغـــرات لمشـــكلة الحـــل  وكان 
(اإلدعاء باب ســـد هو الغيبة واقعة من الناتجة
الدجال الـــكاذب القائل يقول بـــأن باالرتباط)
أو اإلمـــام)، (وصي أو اإلمـــام) بأنـــه (رســـول

أبنـــاءه مـــن أو لإلمـــام)، (الســـفير الخـــاص
به. المرتبطين

االحتماء من الشـــيعة تمكن الموقف وبهـــذا
الغيبة طـــول فتـــرة على مـــن دجـــل الدجاليـــن

الكبرى.
أو إمكان يمنع مـــن الموقـــف لم ولكـــن هذا
الدعاوى،  هذه مـــن بهQ الخالي اللقاء وقـــوع
بقاضي والمحتاج بحبيبه، حبيب لقاء هو وإنما

بمواله. والمولى الحاجات،

الهوامش
أنه وغيرهم والطبـــري والطوســـي (١) روى الصدوق
فيه:  قـــال المقدســـةQ أنه الناحية مـــن خـــرج التوقيـــع
َأيَُّها ((يا يقول وجل عز فإن اهللا الغيبة من وقع ((وأما علة
َتُســـْؤُكْم)) َلُكْم ُتْبَد ِإْن َأْشـــياَء َعْن َتْســـَئُلوا ال آَمُنوا الَِّذيَن
بيعة فـــي عنقه وقعت وقد اال آبائي مـــن يكن أحد انـــه لم
ألحد بيعة وال أخـــرج حين وإني أخـــرج لطاغيـــة زمانـــه،
،٤٨٣ الدين: ص راجع كمال عنقـــي. في من الطواغيت
المحققة، ص ٢٩٢، الطبعـــة الطوســـي: ٤ الغيبـــة، ح

وغيرها. ٢ : ص ٢٨٤ الطبرسي االحتجاج/
راجع: النجم الثاقب/ النوري/ ترجمة وتحقيق (٢)
الطبعـــة  ،٥٧٠ _٥٤٩ ص :٢ ج الموســـوي، ياســـين 

األولى.
الســـيد (حياة العالمة في كتابنا القصـــة (٣) ذكرنا
١٩٩٧م_ األولى، الطبعة ،٣٢٩ ،٣٢٨ ص العوم، بحر

بيروت. لبنان_ البهجة دار ١٤١٨هـ،
سبب وهناك للحب، العملية األســـباب أحد (٤) هذا
التكويني حيث السبب وهو جميعًا منها أكبر غيبي عقيدي
اإلمكان، قلـــب عالم البيت وجود قدســـي وهم أن ألهـــل

تعالى. اهللا وأحباء الهدى ومنار الخلق على والحكام
النجف ط /١٠ ص المفيـــد/ الشـــيخ (٥) األمالـــي:
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(الحيدرية).
النـــوري، للشـــيخ المـــأوى (٦) مـــن جملتهـــا: جنـــة
الكالم) (بدائع ومنها البحرانـــي، للســـيد الولي وتبصرة

العراقي. محمود للشيخ السالم) (دار ومنها
،٤٣ باب :٤٤٠ /٢ (٧) كمـــال الديـــن _الصـــدوق:

.٤ ح ،١٥٢ ص البحار: ج٥٢، في ح٨، عنه
ونقله ١٠ ص ١٦٣_١٦٤، باب للنعماني، الغيبة (٨)

٥٢ ص ١٥٤ ح ٩. ج البحار: في المجلسي عنه
باب ٢ ص ٤٨٢، ج (٩) كمـــال الديـــن، الصـــدوق:
ص ،٥١ ج البحار: فـــي المجلســـي عنه ١، ونقله ح ،٤٥

.٩ ح ،٣٣
باب ،٤٥ ص ،٢ ج الدين، الصـــدوق: (١٠) كمـــال
ص ،٥١ ج البحار: في المجلســـي عنه ٣، ونقلـــه ح ،٤٥

٣٣ ح ١٠.
باب ،٦٤٨ ص ،٢ ج الصدوق: الديـــن، (١١) كمال
ص ،٥١ ج البحـــار: في المجلســـي عنه ١؛ ونقلـــه ح ،٥٦

.١١ ح ،٣٣
للطوســـي الغيبة وفي (يقوم) الديـــن (١٢) فـــي كمال

(فيقوم). للطبرسي واالحتجاج
(الثانية). الدين كمال نسخ بعض في (١٣)

وجل). (عز الدين كمال نسخ بعض في (١٤)
موجودة غير وهي االحتجاج، في الزيادة (١٥) هـــذه

الدين. وكمال الغيبة في
كمال الدين وفـــي واالحتجاج الغيبة فـــي (١٦) هكـــذا

(كاذب).
،٥١٦ ص ،٢ ج (الصدوق): الدين كمال راجع (١٧)
المحققة_ الطبعة ،٣٩٥ ص (الطوسي): الغيبة ،٤٤ ح
المأوى ٢٩٧، جنـــة ص ،٢ ج (الطبرســـي): االحتجـــاج
_٣ ح ،٢٦٠ ص ،٥١ ج ٣١٨، البحـــار: ص (النـــوري):
_ ١١٢ ح ،٦٩٣ ص ،٣ ج العاملي) (الحـــر إثبات الهداة
المحققة. الطبعة ،١١٢٨ ص ،٣ ج (الراوندي): الخرائج
ص النيلي) الكريم (الســـيد عبد األنوار المضيئة منتخب

_٢٣٦ ص ،٢ ج (البياضي): المستقيم الصراط _١٣٠
الورى إعالم _٢٣٠ ص ،٢ ج (االربلـــي): كشـــف الغمـــة
حمزة): (البن المناقـــب ٤١٧_ ثاقـــب ص (الطبرســـي):
من المصادر ذلـــك وغير المحققة، ٤٦٤، الطبعـــة ص

األخرى.
.٧٠ يوسف: (١٨)

رومًا عن ذكرها أعرضنـــا أخرى وجوه (١٩) وهنـــاك
لالختصار.

مع ٣١٨، المطبـــوع ص المـــأوى: (٢٠) راجـــع جنـــة
.٥٣ ج األنوار: بحار

ياســـين وتحقيق ٤١٧، ترجمـــة ٢ ص ٤٠٣_ ج (٢١)
الموسوي.

بحار  مع ٣٢٥ (المطبوع _٣١٨ المـــأوى: (٢٢) جنـــة
.(٥٣ ج األنوار

عنه ٢٣، ونقلـــه ح ،٤٩٨ :٢ الديـــن/ (٢٣) كمـــال
.٥٨ ح ،٣٣٤ :٥١ البحار: في المجلسي

٥٠٩، ح٣٩، ونقلـــه عنـــه :٢ الديـــن (٢٤) كمـــال
:٥٣ ٦٧، وفـــي: ح ،٣٤٠ :٥١ البحـــار: فـــي المجلســـي
ح ،٣٢٣ الغيبة: في الطوسي الشـــيخ ١٩٦، ح٢٢، ورواه

الطبعة المحققة. ،٢٧١
الطبعـــة  ،٢٣٦ ح ،٢٧١ للطوســـي: الغيبـــة  (٢٥)
الولي تبصـــرة في منقولـــة الحكايـــة المحققـــة، وتمـــام
ح ،١٥ :٥٢ فـــي البحار: المجلســـي ٦٨، ونقلها الحكاية

.٢٠ ح ،٦٠ :٨٣ وفي: ١٣؛
الغيبـــة/  ،٥٠٧ الصـــدوق: الديـــن/ كمـــال   (٢٦)

.٢٤١ الصدوق: الشرائع/ علل ،٣٢٤_٣٢٦ الطوسي:
ورواه الطوسي ،٤٨٤ الصدوق: الدين/ كمال (٢٧)
مصادر وللخبر المحققـــة، ٢٩١/ الطبعـــة في: الغيبـــة:

أخرى.
.٣٩٤ الغيبة للطوسي: (٢٨)
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 Qالحجة االمـــام عـــن الحديث
ويطلع معنـــا، يعيش إلهـــي حجة حديث عـــن
وليلة، يـــوم كل بنا في علـــى كل شـــيء يرتبط
لن ســـوف ولكن كثيرة، هذا على والروايـــات
شـــهادة اتجاه االتجاه، في هذا حديثنا يكون
لـــه مقامًا  قبلهQ فإن مـــن األعمـــال وغيرها

آخر.
مقامات بيـــان بعـــض في ويقـــع الحديـــث
بوجـــوده وحياتـــه،  اإلمـــامQ الـــذي نعتقـــد
يدور الذي التســـاؤل عن وبعبارة نريد اإلجابة
باإلمام االهتمام ســـبب عن األذهان بعض في
االهتمام  ذلـــك ميالده الحجـــةQ من حيـــث
نهتم بجميع الحال بطبيعة كنا الخـــاص، وإن
.Nالمرسلين سيد السيما Kاألئمة مواليد

العاطفي بالجانب تتعلـــق القضية فهـــل أن
آخـــر ســـرًا  القضيـــة فـــي أن أو  المحـــض؟! 

معينة؟ وخصوصية
الحجة اإلمام قضية حيـــاة بحيث تســـتحق

األكيد. االهتمام هذا Qوميالده
تمهيد:

الّدّرّي الكوكب حديث

مباركة روايـــة بقـــراءة هذا نبـــدأ حديثنـــا
أمير  الصـــادقQ عـــن جعفر االمـــام رواهـــا
((لّما :Nاهللا رســـول المؤمنينQ قال: قال
U فقال:  ربي أوحى إلي السماء بي الى ُأسري
إطالعة الـــى األرض يـــا محمد إنـــي اطلعـــت
لك نبيًا وشـــققت فجعلتـــك فاخترتـــك منهـــا
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محمد، وأنت المحمود فأنا أسمائي من اســـمًا
وجعلته عليًا منهـــا الثانية فاخترت ثم أطلعـــت
ذريتـــك وأبـــا ابنتـــك وزوج وصيَّـــك وخليفتـــك
األعلى العلي فأنا أسمائي من اسما له وشققت
والحســـن والحسين فاطمة وجعلت وهو علي،
المالئكة على واليتهم عرضت ثم نوركما، من
محمد يا عندي من المقربين، كان قبلها فمن
كالشـــن ويصير حتى ينقطع عبدني عبدًا لو أن
أســـكنته ما لواليتهم جاحدًا أتانـــي ثم البالـــي

عرشي. تحت أظللته جنتي وال
نعم أن تراهـــم؟ قلـــت: يـــا محمـــد أتحـــب
فرفعت رأســـك، ارفع عزوجل: يارب، فقـــال
والحســـن وفاطمة علي أنا بأنـــوار رأســـي فإذا
علي ومحمد بن الحســـين بن والحســـين وعلي
بن وموســـى بـــن جعفر وعلي محمد وجعفر بن
والحسن محمد بن وعلي علي بن ومحمد موسى
في وسطهم بن الحسن القائم علي والحجة بن

ُدّري. كوكب كأنه
األئمة هؤالء قال: هؤالء؟ مـــن يا رب قلت:
حرامي ويحرم حاللي يحلل القائم الذي وهذا

ألوليائي. راحٌة وهو أعدائي، من أنتقم وبه
الظالمين من قلوب شيعتك يشفي الذي وهو
والعزى الالت فيخرج والجاحدين والكافريـــن
يومئذ بهما النـــاس فيحرقهما فلفتنة طرييـــن

والسامري. العجل فتنة من أشد

فتنوا بهـــا فإنهم أعلم أنتم هـــذا واالشـــارة
الصـــواب وهذه طريق عـــن النـــاس وأضلوهـــم

المسألة مرتبطة بأبحاث الظهور.
مبارك: دعاء

زيارة بمثابة هو الذي الدعاء هذا ورد وقـــد
شـــعبان  من النصف لإلمام القائمQ في ليلة
ومولودها ((اللهـــم بحق ليلتنـــا المعظـــم وهو:
فضلها الـــى قرنت التـــي وحجتـــك وموعودهـــا
مبدِّل ال وعـــدًال صدقـــًا فضـــًال فتمـــت كلمتك
نـــورك المتألـــق آلياتـــك معقِّـــب لكلماتـــك وال
فـــي طخياء النور والعلـــم وضيـــاؤك المشـــرق
وكرم جل مولـــده المســـتور الديجـــور الغائـــب
ناصره ومؤيده ُشـــهَُّدُه واهللا والمالئكة َمْحتـــده
ســـيف اهللا أمداده، والمالئكة ميعـــاده إذا آن
الحلم وذو ال يخبـــو الـــذي ونوره الـــذي ال ينبـــو
العصر ونواميس الدهر مـــدار يصبو، ال الذي
في ليلة يتنزل مـــا عليهم ووالة األمـــر والمنزل
وتراجمة وحيه والنشر الحشر القدر وأصحاب
على الوقـــوف ونريـــد ونهيـــه...)). ووالة أمـــره
الدعاء الشـــريف، في واألبعاد المقاطع بعض
وهـــذه األبعاد القرآني البحـــث ثـــم ندخل فـــي

هي:
ال يخبو. الذي ونوره المتألق، نورك أوًال:

الدهر. مدار ثانيًا:

يتنّزل  ما عليهم والمنـــزَّل األمر ثالثـــًا: والة

يحلل القائم الذي وهذا األئمة هؤالء هؤالء؟ قال: من يا رب قلت:

حالليويحرمحرامي وبهأنتقممنأعدائي، وهوراحٌةألوليائي
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القدر. ليلة في
ونهيه. أمره والة رابعًا:

المتألق) (النور األول: البعد

 Qالحجـــة اإلمـــام بوصـــف وفيمـــا يتعلـــق
الدعاء في أكثر أو مقطعين في المتألق بالنـــور
وتبـــارك: تقـــدس اهللا قـــال المبـــارك، فقـــد
َوَيْأَبى ِبَأْفواِهِهْم اهللاَِّ ُنـــوَر ُيْطِفُؤا َأْن ((ُيِريـــُدوَن
التوبة: اْلكاِفُروَن)) َكِرَه َوَلْو ُنوَرُه ُيِتمَّ َأْن ِإالَّ اهللاَُّ

.٢٣
الصف. سورة اآلية الثامنة من وتشبهها

اآليـــة فـــي تعالـــى بنـــوره فيتضـــح المـــراد
:Qاالمام عن جاء فيه الوعاء إذ أن المباركة؛
كالعادة القرآني والتعبير يخبو. ال الذي ونورك
يطفئـــوا نور فلمـــاذا يريـــدون أن جـــدُّ دقيـــق،
الجيوش جيَّشـــوا قـــد اهللا تعالـــى أليـــس هـــم
وكل واقتصادهم أموالهم وسّخروا واإلمكانات
معنى اهللا تعالى، فما نـــور يمكنهم إلطفاء ما
عنه يجيب باألفواه؟ النور إطفاء بإرادة التعبير
فكل وتصغيرًا لهم تحقيرًا كان المفســـرون أنه
ينفخه ما قبيل من اإللهي النور قبال أعمالهـــم
التي تعالى اهللا إرادة فهذه هواء، من االنسان
كانت لما قبالها العالم إمكانـــات كل لو جمعت

منبثًا. هباًء إّال
كتـــاب فـــي األول للمـــورد بالنســـبة هـــذا 
النور آيـــة في اآلخر ما اهللا تعالـــى، والمـــورد
َواألَْْرِض)) ـــماواِت السَّ ُنـــوُر ((اهللاَُّ المباركـــة:

اهللا. بنور أشرقت قد واألرض فالسماوات
نوره يجيبنـــا الدعاء: اهللا؟ هو نـــور أمـــا ما

وضيـــاؤك المتألـــق، نـــورك الـــذي ال يخبـــو،
النور. الَعَلم المشرق،

تعالى اهللا مـــن ســـببًا كان ألن هـــذا النـــور
أخرى كلمة وتوجد السماوات واألرض. إلشراق
(( ُدرِّيٌّ َكْوَكـــٌب ((َكَأنَّها هـــي اآلية في نطالعهـــا
رواية في قرأنا وقد النـــور، زجاجة هي والتـــي
الحجةQ كأنه كوكب  رأى قد Nأنه اإلســـراء

دّري.
أبعاد بعض إلى تشير المباركة فاآليات إذن

.Qمقاماته
المجال. لضيق بهذا ونكتفي

الدهر) (مدار الثاني: البعد

(مدار أنه أيضًا المبـــارك الدعاء في وجاء
محل هو المدار قليـــًال، عنده الدهـــر) ولنقف

.Qحوله يدور الدهر أن أي األشياء؛ دوران
هنا عليه؟ يـــدور الدهر أن لكن مـــا معنـــى
مرة القرآن الكريم الـــى أن أرجع أحاول أيضًا

أخرى.
حقيقة أن إلى يشـــير القرآن أن نحـــن نعلم
يرجع شـــيء وكل تعالى اهللا مـــن بدأ كل شـــيء
(إنا الحقيقة هـــذه يثبت إليـــه وصريح اآليـــات
علماءنا قد تجد ولهـــذا راجعون) إليه هللا وإنـــا
إليه وانقطاع إلـــى اهللا رجوع إنه عّرفـــوا الموت

سواه. عّمن
بعضهم فلذا موطنه االصلي، إلى يرجع فهو
ال بهذا المعنى االيمان) من الوطن (حّب يفسر
واليه اهللا من جـــاء فاالنســـان المادي، الوطن
والحدود التراب هو الوطن فليس الرجوع يريد
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يتنافى أحـــد معانيه وال هو نعم فـــي الحديث،
االسالمي. الوطن عن الدفاع وجوب ذلك

الكريم القرآن في كثيرة آيات توجد وهكذا
رجوعه، وإليه تعالى منه شيء كل أن إلى تشير
األول (هو الحديد في سورة تعالى لذا قال اهللا
(ليس :Qأمير المؤمنيـــن قـــال وقد واآلخـــر)
محدودًا تعالى هـــو فليس محدود) حٌد لصفتـــه
في كما وننتهـــي بنقطة بنقطة نبدأ بحّد حتـــى

آخره! الكتاب تقول هذا أوله وهذا هذا
كل أن واآلخـــر) (األول معانـــي بـــل إن مـــن
بمعنى ينتهي إليه، شـــيء وكل منه شـــيء يبدأ
من األول يبدأ وأن األول، إلى مرجعه اآلخر أن

اآلخر. ينتهي حيث
األمر المباركـــة: (يدبر اآلية فـــي لذا تقرأ
يوم في إليه يعـــُرج ثَم األرض من الســـماء إلى
التنزيل/٥. تعدُّون) مما سنة ألف مقداره كان
كل أن الحقيقـــة: هذه فالقرآن يشـــير إلـــى
تجد وإليه ينتهي تعالـــى، لذا منـــه شـــيء يبدأ
هي إلى الغايـــات وهي إن للعرفـــاء كلمـــة قيمة

البدايات.

وقد منه بدأ ما إلى الرجوع اإلنســـان فغاية
(وما إليـــه تعالى الرجوع فغايتك بـــدأ مـــن اهللا
ليعبـــدون) الذاريات/ إال واالنس الجن خلقت
الواضحة الحقيقة هذه إلى يشير فالقرآن ،٥٦
إنـــك كادح إلى ربَّك أيها االنســـان (يا المهمـــة

االنشقاق. فمالقيه) كدحًا
تعالى. اهللا إلى الصعود فهذا هو

والنزول الصعـــود هـــذا عن لكننا نتســـاءل
هو؟ نحو بأي المعنوي

حالتين: نتصور أن ويمكن

بنحو يكون تعالى اهللا من النزول إن األولى:

كذلك. المستقيم والصعود الخط
وهو كال يلتقيان؟ الخطـــان هل هذان لكـــن
إن القول يستطاع علم الهندســـة فال في واضح

النهاية. هي البداية
تعالى  نفترض أن النزول من اهللا أن الثانية:

آخر، قوس شبه إليه والصعود قوس شبه على
الدائرة منهـــا فمباشـــرة النقطـــة التي بـــدأت

البداية. هي فالنهاية منه بدأت ما إلى تنتهي
اهللا خلقه لعالمنا الذي أن ُنمّثل أردنا فـــإذا
وقوس العروج قوس النزول نقول فنســـتطيع أن
ولكل هذا دائرة، يشكالن معًا والصعود، وهما
العالم؟ هذا هو قطب مركز، فما قطب دائرة
كله العالم بـــل الدهر أن يريد كأن الدعـــاء
اإلمام لساخت  (لوال Qالحجة أمره على يدور

بأهلها) األرض
لما الحجة العالم كله ولـــوال لســـاخ بمعنى:
فهو كله، العالـــم ولتالشـــى صالحه بقي على

ــر الده أن ــد يري ــاء  الدع كأن 
ــره أم ــدور ي ــه كل ــم العال ــل  ب
ــام  اإلم ــوال (ل  Qــة الحج ــى عل
ــا) بأهله األرض ــاخت لس
ــه كل ــم  العال ــاخ لس ــى:  بمعن
ــى عل ــي بق ــا لم ــة الحج ــوال  ول
ــم العال ــى ولتالش ــه صالح
كله ــم ــب العال قط ــو ــه، فه كل
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بما اللســـان على يعبر لذا قطـــب العالم كلـــه،
عالم  قطب الحجةQ انه اإلمام عن شـــائع هو
وما أنـــه مركزهم، إلى إشـــارة وهو االمكان،
الحديث بدأنا التـــي الرواية فـــي أروع الشـــاهد

دري. كوكب كأنه وسطهم في والحجة بها
الكبير االهتمام ذلك تجد أن الطبيعي فمن
،Qالحجة عن اإلمام االحاديث الشريفة في
ولعلنا ،Qبالحجـــة ـــر وبشَّ إال نبي من بل مـــا
وقد األمكنة، في بعـــض المطلب ذكرنـــا هـــذا
األنبياءK نجدهم  سير نراجع عندما إننا بينا

ثالثة محاور: على يؤكدون
.Nالخاتم النبي المحور األول:

.Qالحسين اإلمام الثاني: المحور

.Qالمهدي ظهور اإلمام الثالث: المحور

اإلســـالم: في األصلية المحاور مـــن وهذه
ظهور  ومحور اإلمام الحسينQ ومحور النبوة
أن وأرجو القائـــم، العدالـــة الكبـــرى واالمـــام
المحل في هذه المطالـــب نوفق لإلشـــارة إلـــى

اهللا. المناسب إن شاء
أن هو الثاني الثانيـــة والبعد الحقيقة فهذه

الدهر. مدار Qالمهدي
(والة األمر) الثالث: البعد

ما عليهم والمنـــزل األمـــر قولـــهQ: ووالة
القدر. ليلة في يتنزل

القاعدة على إلى القرآن نرجـــع أيضًا وهنا
حقيقة حق كل على إن :Nكالم رسول اهللا في
فخذوه اهللا كتاب وافق فما نورًا صواب وعلى كل

فدعوه. اهللا كتاب خالف وما

من مقطـــع أي فـــي فلـــذا تجـــد أننـــا
قال الكتاب العزيز، نعرضه على الدعاء
والروح شـــأنه (تنزل المالئكة تعالى اهللا
هي ســـالٌم أمٍر كل من ربَِّهم فيها بـــإذن

القدر. الفجر) مطلع حتى
عليهم (والمنزَّل فيه جاء قد فالدعاء
هو ما أمـــا ليلـــة القـــدر) مـــا يتنـــزل في

المنزَّل؟
الجواب:

الروح. مع المالئكة إنه تنزُّل
أن يتصـــورون الذيـــن وهـــؤالء 
علـــى  إال يتنزلـــون ال   Kالمالئكـــة
والروايات  اآليـــات االنبيـــاءK فليقرئوا
باالنبياء مختص النـــزول أن هل ليعرفوا

ال؟! أو
االصول: علم في قاعدة وتوجـــد هذا
ألف فيه إنـــه إذا كان هناك جمع وصـــار
العمـــوم علـــى الم التعريـــف فإنـــه يـــدل
جمع فهو علماء تقول فمرة اإلستغراقي.

وأقله ثالثة.
ال تســـتثني بهذا وأنت العلماء وتـــارة تقـــول
فإن العلماء) (أكـــرم لك قيـــل أحـــدًا منهم فلو

عالم. كل وجوب إكرام هو مدلوله
فال (تنـــزَّل المالئكة) تقـــول حينما واآليـــة

اللفظ. إال وينزل لعموم ملك يبقى
على المالئكـــة ينزلون كل إن تقـــول فاآليـــة

المباركة. القدر ليلة في Qالحجة
فال يعني عداه ينفي ما ال وإثبات شيء طبعًا
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أخرى. لياٍل في المالئكة نزول عدم ذلك
قليـــًال عنـــد المالئكـــة، ونريـــد الوقـــوف
أقســـام بعض إلى المالئكة؟ ونشـــير فمن هم
ســـورة في مذكور هـــو مـــا المالئكـــة، فمنهـــا
األول كريم) فالوصف رسول (انه لقول التكوير
(ذي كريمًا كونه الثاني والوصف رسوًال كونه هو
قوي مكين ذي العـــرش مكين) فهـــو قـــوة عند
رب العرش ســـبحانه اهللا وهو العرش ذي عند
أنه كما تعالى، عنده عالية مكانة وله العظيم،
المالئكةK ورؤســـائهم  ســـادة من فهو مطاع
يرجع لو وحبذا الســـموات، في مطاع كمـــا أنه

المعراج. روايات إلى
اهللاN وكان  لرســـول مصاحبـــًا فقـــد كان
له ويقول المـــوت ملك فيأمر المالئكة، يأمـــر
_نعوذ باهللا مثًال، يأمر خازن جهنم كذا إفعل
بأمره، مأمورون جميعـــًا فهم فيفعل، منهـــا_
اهللا من باالمانـــة ووصفـــه أميـــن) (مطـــاع ثم

أمانته. وتعالى يدل على عظيم تبارك
مقامه فـــي ليلة  جبرئيـــلQ يبيـــن ثـــم إن
تســـعين وبين خلقه اهللا إن بين المعراج بقوله:
اهللا إلى الخلق حجاب وأقرب ألف (سبعين) أو

وإسرافيل. أنا
مقـــام أن  يـــرى محققينـــا مـــن  وجملـــة 
لماذا؟  أما جبرئيل مقام من إسرافيلQ أرفع

آخر. مقام فله
 Nاهللا تجاوزهـــا رســـول وهـــذه الحجـــب
فعن األربعة، الحجـــب إلى وصل جميعـــًا حتى
 Nاهللا برسول عرج لما قال: Qاهللا عبد أبي

عنه، فقال مكان فخلى جبرئيل إلى بـــه إنتهى
الحال؟ على هـــذه تخلينـــي لـــه: يا جبرئيـــل،
ما وطأه مكانًا وصلت لقـــد فواهللا أمِض فقال:

بشر. فيه مشى وما بشر
في بما ونكتفـــي الوحي فهـــذا مقـــام أميـــن
من لتكون قلبك به الروح على (نزل تعالى قوله

الشعراء/١٩٤. المنذرين)
قوله فيها قد ذكر ســـورة القدر هذا وكانت
بإذن فيهـــا والـــروح المالئكـــة تعالـــى: (تنـــزل
وقد المالئكـــة، إلـــى بالنســـبة ربهـــم) وهـــذا
فما الروح وأما ،Qجبرئيـــل منهم أن عرفت
تشريفًا المالئكة عن وُأفرد إال في القرآن ذكر
مثال لها بل فقط الظاهرة هـــذه وليس لمقامه
ال يجمعه  ذكر الرســـولN أينمـــا أن وهو آخر

مع المؤمنين. القرآن
ومكانه  الخاص اهللاN له مقامـــه فرســـول
اهللا ولكن تقتلوهم تعالى: (فلـــم الرفيـــع فقوله
رسول ثم أفرد المقاتلين لكل المؤمنين قتلهم)
إذ  رميت (وما فقال بينهم مـــن اهللاN بالذكر
المؤمنين منه وُليبلـــي رمـــى اهللا رميت ولكـــن
قوله في ما وهكذا االنفال/١٧، حســـنًا) بالًء
مـــن رِّبه إليه ُأنزل بمـــا الرســـول تعالـــى (آمن
االدب هو والمؤمنـــون) البقـــرة/٢٨٥، فهـــذا
فيه قال الذي عبده عـــن يتكلم أنه الربوبـــي مع
المسجد من ليًال بعبده أســـرى الذي (سبحان
كلما فالروح كلٍّ االســـراء/١، وعلـــى الحرام)
كما في مفـــردًا ذكره كان اهللا كتـــاب ذكـــر في
في إليه المالئكة والـــروح (تعُرج قوله تعالـــى:
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تعدون) مما ألف سنة مقداره خمسين كان يوٍم
والمالئكـــة الـــروح المعـــارج/٢، (يـــوم يقـــوم
فيها والروح المالئكة (تنزل النبأ/٣٨، صفا)
تقدس وقوله القدر، أمر) كل مـــن ربهم بإذن
من على أمره من بالروح المالئكة (ينزل عاله
ينزل الروح إن أي النحل/٣، عباده) من يشاء
في وأما المالئكة فالروح غيـــر المالئكة، مـــع

واضح. فاألمر Kالبيت أهل عن االحاديث
المؤمنينQ يســـأله  أميـــر رجـــل قد أتـــى
:Qفقـــال له جبرئيل؟ عـــن الـــروح أليس هـــو
غيـــر  والـــروح المالئكـــة، مـــن   Qجبرئيـــل
له: فقال الرجـــل، على جبرئيـــل، فكرر ذلك
يزعم أن أحٌد ما القول، مـــن عظيمًا لقد قلت
:Qالمؤمنين أمير له فقال جبرئيل! غير الروح
يقول اهللا أهـــل الضالل، عن تروي ضال انـــك
تســـتعجلوه فال أمر اهللا أتى :Nلنبيـــه تعالـــى
المالئكة ُينزِّل يشركون، عما وتعالى سبحانه

.Kالمالئكة غير والروح بالروح
عزوجل خلق هللا من "خلق حديث آخر: وفي
رســـول مع كان وميكائيل جبرئيـــل أعظم مـــن
من بعده.  االئمة وهو مع ويسّدده يخبره Nاهللا

انتهى.
يكن مع وفـــي صحيحـــة أخـــرى تقول: "لـــم
االئمة  مع وهو Nممـــن مضى غير محمد احٍد
فالمالئكة وجد". طلب ما كل وليس يســـددهم

األوامر، إلعطاء وليـــس األوامر لتأخذ تتنـــزل
بـــل في غير ذلك القدر، في ليلة وليس فقـــط
ثم الصباح في األوامر فيأخذوا األوقات، مـــن

النهار. طول فعلوا ما له ليقولوا إليه يرجعوا
قد أنهم األذهـــان فـــي بعـــض إذ الموجـــود
قطب عالم فهـــو كال األوامر، ليعطـــوا يأتـــون
يكون ألن معنى مدار الدهر، وال اإلمـــكان وهو
والذي المعطي هو إنما بل آخذًا، الدهر مـــدار

حوله. يدار
الثالث في والبعد الثالثة الحقيقة هذه هـــي

المبارك. الدعاء
األمر والة الرابع: البعد

األمر ((والة في الدعاء؛ مرَتين تكررت وقد
القدر))، في ليلـــة ما يتنّزل عليهـــم والمنـــّزل
ونهيه)). أمره ووالة وحيه واألخرى ((تراجمة

وإال واحدًا، ليس معناهّن أن الواضح فمن
(والة فـــي األولى ثم موجب، بـــال كان تكـــرارًا
الثانية وفـــي شـــيء آخر، إضافة األمـــر) دون

األولى. غير والنهي) فالثانية (والة األمر
على معنى األمر؛ قليًال أن نقف البد هنا من
معناها اتضح فقـــد الوالية أما معناه؟ فما هـــو

الشؤون. وإدارة في األمور التصرف وهو
األمر، معنـــى على الوقـــوف ولكـــن ينبغي
(صاحب كلمـــة تســـمع أو تقـــول ولطالمـــا أنـــت

صاحبه؟ الذي هو األمر هو األمر) فما

إذنفمنواضحاتالقرآنوالرواياتأنالزعامةالسياسية
Nاهللا ــول ــتK بعد رس البي ــل أله ــية السياس ــة والوالي
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معنى ندرك عليه نقف حين الحال وبطبيعة
وفي هذا المجال األمـــر، صاحب أنه مـــا يقال
اختصاره، ونحـــن نحـــاول يوجـــد بحث واســـع

به: األمر ويراد يطلق فتارة
هـــو هـــذا ولعـــل  السياســــي: الشــــأن  _١
هو األمر صاحب أن األذهـــان إلى المنصـــرف

السياسي. والقائد المسؤول
َأيَُّها ((يـــا تعالـــى: قوله تقـــرأ ولـــذا حينما
الرَُّسوَل َوُأوِلي َوَأِطيُعوا اهللاََّ َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذيَن

ِمْنُكْم)). األَْْمِر
القـــادة إلـــى مباشـــرة الذهـــن ينصـــرف 
األئمـــةK أو  السياســـيين ســـواء كانـــوا هـــم
الحق أن  كان وإن الفقهاء؛ همK مع نوابهـــم

غيرهم. تشمل وال Kباألئمة مرتبطة اآلية
نعم  البيتK ؟ ألهل ثابٌت المعنى هذا فهل
وحديث الكريم القرآن فـــي الواضحات هو من
وتقّدس: قـــال تعالـــى فقـــد الغديـــر وغيـــره،
وقد َأْنُفِســـِهْم))، ِمْن ِباْلُمْؤِمِنيَن َأْولى ((النَِّبيُّ
فهذا علي مـــواله كنت اهللاN: من رســـول قال

مواله.
ِلُمْؤِمـــٍن َوال ((َومـــا كاَن تعالـــى: وقـــال اهللا
َلُهُم َأْن َيُكوَن َأْمرًا َوَرُسوُلُه اهللاَُّ َقَضى ِإذا ُمْؤِمَنٍة

َأْمِرِهْم)). ِمْن اْلِخَيَرُة
فهو لعليQ ((من  Nاهللا لرسول كان وما

مواله)). عليٌّ فهذا مواله كنت
والروايات أن القـــرآن واضحات إذن فمـــن
ألهل والوالية السياســـية السياســـية الزعامـــة

.Nاهللا رسول بعد Kالبيت

الدعاء  قاله الذي التشريعي: وهو األمر _٢
في هـــو المتصرف ونهيـــه))؛ أي ((والة أمـــره

معناه؟ هو ما أما والنهي؛ األمر
األذهان أنه التبليغ بعـــض إلى قد ينصرف
شخص في ســـواء وتعالى تبارك اهللا عن فقط
 Kاألئمة وفـــي تعالـــى اهللا الرســـولN عـــن

!!Nعنه
هـــذا تقبـــل ال والروايـــات القـــرآن ولكـــن 
إلى  آخـــر إضافة لهمK شـــأنًا المعنـــى، فإن

تعالى. اهللا لحكم قضية التبليغ
في أوضح _فإنهـــا الروايات ولنرجـــع إلـــى
الروايات وهذه لعامة األذهـــان_ المجال هـــذا
فعن اثنتين، وأكتفـــي بواحـــدة أو بالعشـــرات
 Nاهللا رســـول اإلمـــام الصادقQ قال: وضع
وحرم ودية األنـــف، النفـــس ودية ديـــة العيـــن
رســـول وضع فقـــال رجل مســـكر. النبيـــذ وكل
_أي  شـــيء؟ فيه جاء يكون اهللاN من غير أن

وحي_ غير من
الرســـول ممن يطيع من ليعلم قال: نعـــم،

يعصيه. انتهى.
الخارج_ في يعلم اهللا _علمًا فعليـــًا فلكـــي
وإال إذا  يعصيـــه، الرســـولN ممن من يطـــع
فقط لم  اهللا عن تبليغ هو Nيقوله مـــا كل كان
له ويسلم من يطيع الخارج والظاهر في يتضح

غيره. من
لنبّيـــهN دائرة  تعالـــى فلهـــذا فـــّوض اهللا
ألرى فيها شـــّرع أنت لـــه وقال مـــن التشـــريع،
الروايات تلـــك فـــي تنصب طاعتهـــم، وهـــذه
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نبّيه فأحســـن أدب عزوجل اهللا إن تقول التي
َلَعلى ((َوإِنََّك قال األدب لـــه أكمل فلما تأديبه
الدين واألمة إليه أمر فّوض ُخُلٍق َعِظيٍم)) ثم
آتاُكُم عزوجـــل ((مـــا فقـــال ليســـوس عباده

َفاْنَتُهوا)). َعْنُه َنهاُكْم َوما َفُخُذوُه الرَُّسوُل
 Kالبيت بأهل المرتبطة األخرى الرواية
لم وتعالى تبارك اهللا جعفـــرQ: إن عن أبي
محمدًا ثم خلـــق فـــي وحدانيته يـــزل متفردًا
جميع خلق ثم دهر فمكثوا ألف وفاطمة وعليًا
وأجرى طاعتهم خلقها فأشـــهدهم األشـــياء
ما يحلون فهم أمورها إليهم عليها، وفـــّوض
ولن يشاءوا يشـــاؤون ما ويحرمون يشاؤون،

اهللا رب العالمين. انتهى. يشاء أن اال
تفهم جيدًا، وهو أن يجـــب النقطة وهذه
 Kبيته النبـــيN وأهـــل أن اعتقادنـــا فـــي
تعالى، اهللا حكم يبلغون كونهم إلى باإلضافة
فيها التشـــريع أمر دائرة ُفوِّض ولكن هنـــاك
لغيرهم حتى  الحقيقة هذه وال نقبل Kإليهم
رســـول عهد على كانتا القائل: لـــو كان ذلـــك

عليهما. وأعاقب أحرمهما وأنا Nاهللا
جاء ما ولعل لغيرهم، التشريع نقبل فال
ونهيه)) أمـــره ((والة المبـــارك فـــي الدعـــاء
التشريعية. الوالية من المعنى هذا إلى يشير
األخبـــار أنه لو تلك المضمـــون وفـــي هذا
بالحقQ فأعطى أحدكم  القائم اإلمام ظهر
تعترضوا، ألنه اآلخر عشرة فال وأعطى مائة
يشاؤون وال يشـــاء، ما ويحرم يشـــاء يحل ما

العالمين. رب يشاء ما اال

أوعية قلوبهـــم جعل وتقـــدس فهـــو تعالى
العجيبة، الجمل من وهذه الجملـــة إرادته،
اإللهية هـــو الظرف، فاإلرادة الوعاء ومعنى
َيُقوَل َأْن َشـــْيئًا ِإذا َأراَد َأْمُرُه ((إِنَّما هي التـــي
مجرى أي من اإلرادة هـــذه َفَيُكوُن)). ُكْن َلـــُه
عالم قـــد نزلت فـــي وظـــرف تمـــر مـــا دامت
من قلوب تمـــر الفعـــل؟! إنها الخلـــق ومرتبة
يقوله  ما معنـــى الطاهريـــنK وهذا هـــؤالء
أنه وتعني الفيض)) ((واسطة علمائنا بعض
هؤالء طريق يصل من فهو اهللا شـــيئًا أراد إذا
((بكم هؤالء من طريـــق إال شـــيء وما يصعد

يختم)). وبكم اهللا فتح
التكويني: األمر _٣

ماهية عن ســـؤاًال نطرح المجال هذا وفي
األمر؟

ُســـئل  المؤمنيـــنQ عندما يقـــول أميـــر
والته؟ أنتم األمـــر الذي هذا الســـؤال،ما هو
يفرق ((التي المالئكة تنّزل به الذي :Qقال
أو رزق أو أجل فيها كل أمر حكيم)) من خلق
الســـماوات غيب وعلم ومـــوت وعمـــل وحيـــاة
هللا إال ينبغـــي والمعجـــزات التـــي ال واألرض

خلقه. وبين بينه والسفرة وأصفيائه
باألمـــر  األمـــر يفســـر لـــم   Qفاإلمـــام
فســـره بل التشـــريعي بالشـــأن السياســـي أو
وبنظام الكون التدبير بنظام باألمر المرتبط
(مدار الدهر) معنى نفهم هنا والوجـــود فمن
إلرادته)  (أوعية Kقلوبهم جعل أساسًا ألنه
المحيط فهو إلـــى شـــيء يصل أن فـــإذا أراد
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قلوبهم المركزية وهي النقطـــة من يمر إنمـــا
.Kالطاهرة المطهرة

الثالث لألمر المعنى هذا هو .Kالزكية
َوالرُّوُح اْلَمالِئَكُة ((َتَنزَُّل اآلية عنه قال والذي

َسالٌم)). * َأْمٍر ُكلِّ ِمْن َربِِّهْم ِبِإْذِن ِفيها
(كن فيكون): األمر: بمعنى _٤

في بيان اآليات قالت األمر؟ معنى هو مـــا
لذلك في وهو يشير في القرآن، اإلمام صفة

موضعين:
َيْهـــُدوَن َأِئمَّـــًة ((َوَجَعلْناُهـــْم األول: 

ِبَأْمِرنا)).
المدلول اهللا بأمر يهدي المهدي فاإلمام

(أمرنا). تعالى بقوله
نعماؤه: توالت قولـــه في اآلخر والموضـــع
َصَبُروا َلمَّا ِبَأْمِرنا َيْهُدوَن َأِئمًَّة ِمْنُهْم ((َوَجَعلْنا

ُيوِقُنوَن)). ِبآياِتنا َوكاُنوا
((أمرنا)) قوله: عن القرآَن سألنا لو واآلن

هو؟ ما
القرآن قلـــب ســـورة آخر في أجابـــك عنه
سورة قبلها قلب وما اآلية هذه أن علمًا يس،

يس.
َأْن َشـــْيئًا َأراَد ِإذا َأْمُرُه ((إِنَّما تعالى: قال

َلُه ُكْن َفَيُكوُن)). َيُقوَل
األئمة؟ مع يوجد فماذا

األمر التشـــريعي وليـــس األمر إنـــه ليـــس
فيكون) (كن أمر إنه السياســـي وال التدبيري
ولعله واهللا لألمر، الرابـــع المعنى هو وهـــذا
فمرآنا األمر)؛ (صاحب نسميه العالم عندما

يفارقه. وال له مصاحب ألنه هذا هو
الخوض أريد بحث لغـــوي ال هذا ويوجـــد
ســـلطانه: ((َيْهُدوَن تعالـــى فيـــه، فـــي قولـــه

ِبَأْمِرنا)).
إنها بالحقيقة موقعها هنا؟ ما الباء هـــذه
يصاحبهم يهـــدون هـــم أي بـــاء المصاحبـــة
صاحب نســـميه لماذا أمرنـــا، ومنه يتضـــح
المجال هذا في هذا يكفي أن وأتصـــور األمر

بالنسبة للمعنى الرابع.
خالل من النقطة هذه إلـــى ننتهي وهكذا
فالحديث المبارك الدعـــاء مقاطع في أربعة
ما عليهم المنزل األمر ((ووالة يقول: عندما
والة أمره فهـــي غير القدر)) ليلة يتنزل فـــي
المقدار التشريعي وهذا هي البعد التي ونهيه
الدعاء هـــذا بينـــاه بواســـطة القليـــل الـــذي
من ذلك غيـــر إلى بالرجوع أمـــا المبـــارك،
الكثير، ففيها والروايات والزيارات األدعية
 Kالواردة عنهم الجملة هذه الى ولكن انظر
عليك  ((السالم Qالمنســـوبة له في الزيارة
ونعتك اهللا بـــه عرَّفك بما عرفك من ســـالم
أنـــت أهلهـــا وفوقها)). التي ببعـــض نعوتـــك
ورد كمـــا قد القائل فالقضيـــة مـــا يتصورهـــا
وقولوا  إليه ربا نؤوب لنـــا عنهمK ((اجعلوا
يكون أن المقرر تبلغوا)) وكان ولن ما شـــئتم
فصل يعقبه أول كفصـــل تقدم الذي كل هـــذا
مقام الى عنه الحديث نرجـــئ ولكننا آخر،
والحمد التوفيق ونسأله تعالى اهللا إنشاء آخر

العالمين. رب هللا
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من إلى النصيحة ُاعاود توجيـــه
 Kالبيت بأئّمة أهل تصطدم ال أن عرفتـــه،
وهو كتاب الثقـــل األّول، عـــدل الثقـــل الثاني

العزيز. اهللا
المختصرة إلى فأودُّ اإلشـــارة ذلك وبعد

التالية: المحاور
بوالء  التمّسك نفسك إلى تنسب إنَّك األّول:

الفقه  لهم وأخـــذ البيـــتK والمتابعة أهـــل
وإنكارك كالمك هـــذا من فالعجب عنهـــم،
الوالء معنـــى عن تصـــّورك فما إلمامتهـــم،
عنهم وأخذ الفقه ولماذا المتابعة لهم لهم،
وأفعالهم، أقوالهم لحّجيـــة تصورك وما هو
الرواة كسائر مجتهدون وفقهاء رواة هم هل
بينهم ســـاويت قد ذلك فعلى والمجتهديـــن؟
األخرى المذاهـــب والِفَرق بقية علماء وبيـــن
ووالءك متابعتك خصصت فِلَم اإلســـالمّية،
غيرهـــم، دون لهـــم وأخـــذ فقهـــك عنهـــم
وحاللكوحرامكودينكعنهم،وإنتصوَّرت
أذهب أرضه في تعالى هللا كخلفـــاء حّجيتهم
والجهل، الزلل من وطهَّرهم الرجس عنهم
األســـماء وعلم عنده من لدّني بعلم وزوَّدهم
((إِنِّي ِإمامًا))(١)، لِلنَّاِس جاِعُلَك ((إِنِّي كّلها
َخلِيَفـــًة))(٢)، ((َفَوَجـــدا األَْْرِض ِفـــي جاِعـــٌل
ِعْنِدنا ِمـــْن َرْحَمًة آَتْينـــاُه ِعباِدنـــا َعْبـــدًا ِمـــْن
((َوَجَعلْناُهْم ِعْلمـــًا))(٣)، َلُدنَّا ِمـــْن َوَعلَّْمناُه
اهللاَُّ َولِيُُّكُم ((إِنَّما ِبَأْمِرنـــا))(٤)، َيْهُدوَن َأِئمًَّة

الَة الصَّ ُيِقيُموَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َوَرُســـوُلُه
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((َأِطيُعوا راِكُعـــوَن))(٥)، الزَّكاَة َوُهْم َوُيْؤُتوَن
ِمْنُكْم))(٦). َوُأوِلي األَْْمِر الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا اهللاََّ

إلهي. إمامة إلهية، وعهد فهذه
تدّقق بين ال أنَّـــك ذكرت لك وهذا الـــذي
وأداء النتيجـــة فـــي البحـــوث منهـــج البحـــث

التخّصصية.
اإلمامّية الفرقـــة تّدعـــي أنَّ إنَّـــك الثانــــي:

الثالث القرن في حادثة فرقة عشـــرية اإلثني
وهي اإللهية، باإلمامة القائلون وهم الهجري
أرضه في اهللا وحّجـــة اإلمامة أنَّ تعنـــي التـــي
يـــوم القيامة، وهـــذه القضّية إلى ال تنقطـــع
نبوية، أحاديث وردت عليها الكبرى العقيدية
علماء الُســـّنة من الصحـــاح رواهـــا أصحـــاب
لن وأنَّهما كحديث الثقلين، الشيعة، وعلماء
أنَّ حّجية أو الحوض، عليَّ حتَّى يردا يفترقـــا
كما القرآن باقية وأنَّه القـــرآن كحّجية العترة
العترة فكذلك حّجية القيامـــة يوم إلى حّجته
هو الكبروي وهـــذا المفاد باٍق، وجودها وأنَّ
هـــذا الحديث المتواتر بمقتضى قطعي دليـــل

ووجوده. واإلمام اإلمامة بقاء على
من قريش عشـــر اثنا حديث األئّمة وهكذا
بين عليهـــا المتَّفق األحاديـــث وغيرهـــا مـــن
كبرى بقـــاء اإلمامة, الداّلـــة على الفريقيـــن
للســـّيد الحـــّق، وملحقاته _ الحـــظ إحقـــاق
القرآنية، اآليات مفاد _ وكذلك المرعشـــي
اإلبالغ وآية التطهير وآيـــة المتقّدمة كاآليات

الذين وهم القربى في الموّدة وآية الغدير في
والفيء األنفال آية في العاّمة األموال لهم أوكل
ال َيُكوَن ُدوَلًة ((َكْي والحشر األنفال سورتي في
حّكام على كونهم األَْْغِنياِء))(٧)، الـــداّل َبْيَن
التي من اآليـــات وغيرهـــا الشـــريعة والنـــاس
االســـتدالل وكيفية اإلمامية علمـــاء أحصاها
مضافًا الداللـــة والظهور موازين بها بحســـب
الفريقين. روايات بحسب نزولها روايات إلى

عليهـــا كتلك دالٌّ اإللهيـــة اإلمامة فبقـــاء
بقي باقيـــة ما ثّلة على وجـــود األدّلـــة الداّلـــة

للبشرية. والتكليف والشريعة القرآن
أهـــل بأحاديـــث عـــدم اعتـــدادك الثالــــث:

ذلك ذكرت كما إمامتهم، على الداّلة الُسّنة
مضحك،  المهـــديQ وهذا حول في كتابك
فإنَّه الخصوم، به شهدت ما الفضل خير ألنَّ
القول وهذا والوضع، الدّس شـــبهة عن بعيد
وكيف الخبر موازين حّجيـــة علـــى منـــك دالٌّ
الخبر، في للواقع المطابقـــة تتصاعد نســـبة
الرياضي وهو االحتمال حساب نظرية بحسب
الدراية، وعلـــم الفقه أصـــول بحـــث من علم
علمي، واطـــالع تخّصص إلى يحتـــاج ولكنَّه
مع األحاديث دراســـة لزوم دعواك واألعجب
وهل حّجيـــة الخبر عـــدم معرفتـــك بموازيـــن
واالنفعال التشـــهي بحســـب البحـــث العلمـــي

النفسي.
هي  اإلمامـــة معنـــى الرابــــع: تصـــّورك أنَّ

القيامة، يوم إلى ال تنقطع أرضه في اهللا وحّجة اإلمامة إنَّ

نبوية عليها أحاديث وردت الكبرى القضّية العقيدية وهذه
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زعامة أنَّها أو باللحم والـــدم، وراثـــة نســـبية
السياســـية الزعامات كبقّيـــة سياســـية فقط
بين حبوة أو سياســـي، وكتنظيم البشـــرية،
إلهي كمنصب اإلمامة أنَّ والحـــال األرحام،
((إِنِّـــي جاِعُلَك)) تعالى: قولـــه مفاد كمـــا هو
تعالى قوله أنَّ كما األرض)، بـ (فـــي يقيَّد لم
ِفي جاِعٌل ((إِنِّي البقرة: ســـورة في ذلك قبل
الخليفة لعنوان تقييدًا ليس َخلِيَفـــًة)) األَْْرِض
بدن تواجد هو تقييد لمـــكان وإنَّما والخالفـــة
إمامة تشـــمل فهي الجســـدي وكونه الخليفـــة
الدنيـــا ودار دار لســـعادة والثقليـــن النـــاس 
((إِنِّـــي جاِعٌل فـــي اللفـــظ أنَّ اآلخـــرة، كمـــا
نبّيًا ص بكونه يخصَّ َخلِيَفًة)) لـــم األَْْرِض ِفـــي

ورسوًال.
ذّريـــة فـــي وهـــي أي اإلمامـــة والخالفـــة
جاِعُلَك ((إِنِّـــي تعالـــى: قال إبراهيـــم، كمـــا
َيناُل ُذرِّيَِّتي قـــاَل ال َوِمـــْن قاَل ِإمامـــًا لِلنَّـــاِس
المعصومين  اِلِميـــَن))(٨) أي فـــي الظَّ َعْهـــِدي
واإلمام والحّجة اإللهي والخليفة إلهي، عهد
الذي وهو علم األســـماء كّلها لدّني بعلم مزوَّد
به كما اإلحاطة عن أجمعون المالئكة قصرت
عدم بسبب البقرة، وقد كفر إبليس سورة في

أرضه. في تعالى اهللا لخليفة ووالءه توّليه

خليفة شـــؤون أحد السياســـية والزعامـــة
األرض بين فاالّتصال أرضـــه في ته وحجَّ اهللا
يوم إلى ينقطـــع ولن ينقطـــع وال لم والســـماء
قولهم: في في نظرية اليهود بينما القيامـــة،
وإدارة تصّرف انقطع أنَّه َمْغُلوَلٌة)) اهللاَِّ ((َيـــُد
ســـمائية إرادة وال األرض لشـــؤون الســـماء
قانونًا أرادوا فهم األرض، أهـــل على حاكمة
أن دون فقـــط من التنظير إلهيـــًا علـــى صعيد
شـــؤون في اإللهيـــة واإلرادة تتحكَّـــم الســـماء
القرآنية اإلســـالمّية العقيدة بينمـــا األرض،
متنّفذة اإللهي وإرادة السماء يد التصّرف أنَّ
((َوَوِرَث معنويـــة لدنّية فالوراثة في األرض،
اْصَطفـــى اهللاََّ ((ِإنَّ داُوَد))(٩)، ُســـَلْيماُن
َعَلـــى ِعْمـــراَن َوآَل إِْبراِهيـــَم َوآَل آَدَم َوُنوحـــًا
َيشـــاُء مـــا َيْخُلـــُق اْلعاَلِميـــَن))(١٠)، ((َوَربُّـــَك
اهللاَِّ ُســـْبحاَن اْلِخَيـــَرُة َلُهـــُم كاَن مـــا َوَيْختـــاُر
َبْعُضها ((ُذرِّيًَّة ُيْشـــِرُكوَن))(١١)، َعمَّـــا َوَتعالى
إلى بســـط  َبْعـــٍض))(١٢) والبحـــث يحتاج ِمـــْن
النزاع محّل أّوليات تلتفت إلـــى كي تخّصصي

واالستدالل.
العلم بوالدة  طريـــق تحصر الخامــــس: إنَّك

اإلمام الثاني عشـــرQ بالروايات المتعّرضة 
وإن وهي وظروفها، ومكانهـــا لكيفيـــة والدته

لدّني بعلم د مزوَّ واإلمام والحّجة اإللهي الخليفة
المالئكة ــرت الذي قص ــماء كّلها األس علم وهو
ــورة البقرة س في به كما اإلحاطة عن ــون أجمع



٤١

غيبة صحيحة فـــي كانـــت موجـــودة بأســـانيد
وغيبة للصدوق وإكمال الدين الطوسي الشيخ
عن المفيد عـــن الشـــيخ عن ما مثل النعماني
وغيره من كالكليني العظـــام عن ابـــن قولويه
حكيمة عّمة عـــن مراجـــع الطائفـــة وأعالمها
معرفة الطرق المحتاج وغيرها من العسكري
ال الرجال علـــم التخّصص في إلـــى تهـــا صحَّ
فتح وعفويـــة عاطفية إلى بســـطحية االندفاع
الجرح بموازين دون إلمـــام من كتـــب الرجال
الحصر أنَّ إالَّ والضوابط العلميـــة. والتعديـــل
إلى الطريق والنســـبة والدته بهذا في إثبـــات
بالطريق باســـتداللهم وغيره الشـــيخ المفيـــد
تخّبط غيـــر علمي وتدليـــس للواقع العقلـــي،
تتحـــّرى أن تريـــد كيـــف والحقيقـــة وأعجـــب
بالوصـــول للحّق، لنفســـك والنجاة الحقيقة
في ذكرنـــاه قد ووجـــوده فـــإنَّ إثبـــات والدتـــه
بالتالزم إثباتـــه يمكـــن أنَّـــه المحـــور الرابـــع
الداّلة والعقليـــة النقلية األدّلـــة بين القطعـــي
األرض وجه واإلمام علـــى اإلمامة على بقـــاء
وأنَّهما لن الثقلين كحديث القيامة، يوم إلـــى
الحوض، يـــردا أن إلى بعضهما يفترقا عـــن
الكبروية. القضّية على األدّلة ذلك من وغير

أخرى مستفيضة بطوائف إثباته يمكن كما
إكمال فـــي الصـــدوق ذكرهـــا مـــن الروايـــات

والنعماني الغيبة في الطوســـي والشيخ الدين
العاّمة علمـــاء وبعض بـــل الغيبة، في كتـــاب
غيبتين، غيبة تطول وأنَّ لـــه لـــه أنَّ المهـــدي
العســـكري ابن أنَّه على الداّلـــة أو النصـــوص
الخامس  االبـــن للرضـــاQ أو الرابع واالبـــن
الشيخ  بها للكاظمQ وغيرها، وقد اســـتدلَّ
إعالم فـــي والطبرســـي اإلرشـــاد المفيد في

وغيرها. الورى
علـــى اإلمامّية تارة إنَّك تطعـــن الســــادس:

باّتباع وأخـــرى الباطنية أحاديـــث باّتباعهـــم
وهذا تناقض والظاهرية، أحاديث الحشوية
وأنَّ البحث منهـــج تزن ال فإنَّـــك فـــي كالمك
الغيـــب وال الحّســـية الماديـــة الميـــزان ليـــس
والغيـــب الشـــهادة  مـــن كّل بـــل المطلـــق، 
منه ال بدَّ بالمحكم المتشابه فتأويل والظهور،
بالعلوم التخّصصي االطالع عدم العذر ولكن
في وحدودها الظهور كميزان حّجيـــة الدينية
التأويل في حّجيـــة الفقه وميزان علم أصـــول
علوم في ونشأة الغيب والشهادة التفسير علم

المعارف وغيرها.
الغيبة  في والحكومة الحكم السابع: نظرية

بإعطاء هـــي اإلمامّية، ليســـت عند الشـــيعة
كالفقيه، للحاكم والواليـــة الصالحية األّمـــة
الحّي عشـــر الثاني اإلمـــام بل هـــي نيابة عن

ــة منظوم ــط  بتوّس ــي والسياس ــي االجتماع دوره ــذا  وك
ــدال األب ــمية بتس ــم عليه ــح يصطل ــن الذي ــب الغي ــال  رج
ــه حكومت ــة منظوم ــّكلون يش ــن الذي ــّياح والس ــاد  واألوت
ــالمّية اإلس ــة األّم ــر بمقادي ــم  تتحكَّ ــي الت ــة الخفّي
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عن األنظار المستتر واستتاره
وعدم وجـــوده عـــدم ال يعنـــي
ولّي هو ولّيًا فعليـــًا، بل كونـــه
عنه ومعنـــى النيابة األصل،
حكومته في الحاكم تقّيد هي
المعصومين األئّمـــة بأقـــوال
عشـــر الثاني اإلمام فيهم بما
عنه الصـــادرة فـــي توقيعاتـــه
في وكذا الصغرى في الغيبـــة
وشـــرائطه القضـــاء أحـــكام 
فـــي وكـــذا فيـــه بأقوالهـــم 
اإلجرائية التنفيذية األحكام
أنَّ كمـــا  ،Kبأحكامهـــم
فـــي بالنيابـــة علـــى الحاكـــم
رضا يتحّرى أن زمـــن الغيبـــة
خالل من عشر الثاني اإلمام
 Kعنهـــم الروائيـــة  األدّلـــة
لم إن الحيلـــة هي ما _ لكـــن
التخّصص في تكـــن من أهـــل
الفقه مباحث تفهم كي الفقه
هـــذا مضافـــًا ،_ السياســـي
كمـــا غيبتـــه معنـــى أنَّ  إلـــى 
وعلماء الروايات إليه أشارت
والمرتضى كالمفيد  اإلمامّية 
ليـــس والطوســـي  والصـــدوق
ممارســـة دوره بمعنـــى عـــدم
اللدّني علمـــه اإللهي بتوّســـط
وكذا اهللا، مـــن بـــه المـــزوَّد

منظومة والسياســـي بتوّسط االجتماعي دوره
رجـــال الغيـــب الذين يصطلح عليهم بتســـمية
يشـــّكلون الذيـــن والســـّياح األبـــدال واألوتـــاد
بمقادير تتحكَّم التي الخفّية حكومته منظومة
عن لدرئها والبشـــرية بل اإلســـالمّية، األّمة
عجب وال التاّمـــة، الهاويـــة االنعطـــاف إلـــى
في السياســـية الحقيقية القوى فإنَّ فـــي ذلك
هي الحكومات ليســـت المعاصر، هـــذا اليوم
الخفّية هـــي بل الظاهرة، الرســـمية العلنية
المخابرات أو األمريكية المخابرات كتنظيـــم
غيرها أو الماســـونية أو ألمانيـــا أو الروســـية
عدم يعني ال فالخفـــاء الخفّيـــة، من القـــوى
القدرة بـــل يعنـــي شـــّدة القـــدرة والوجـــود،
 Qتنظيمه أنَّ غاية األمـــر الوجـــود، ونفـــوذ
اكتشافه تقدر البشرية على ال ما هي الســـّري

فهل

تدبَّرت

األدّلة في

القرآنية

على

اإلمامة

ال وِلَم

تذكر

قالته ما

اإلمامّية

هذا في

الصدد،

أنَّك وأرى

تخشى

الفضيحة

آيات أمام

القرآن
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ِمْن َرْحَمًة آَتْينـــاُه ِعباِدنا ِمـــْن َعْبدًا ((َفَوَجـــدا
ِعْلمًا))(١٣) فهذه سورة  َلُدنَّا َوَعلَّْمناُه ِمْن ِعْنِدنا
الخضر أمثال وجود عن المسلمين تنبأ الكهف
أي منظومـــة ومجموعـــة _ صاحـــب موســـى
_ إلهية بمهام وجه األرض تقوم على بشـــرية
السّرية المهام الخفّية نوع تلك السورة وتذكر
عند التعطيل بمعنى ليســـت فالغيبة اإللهية،
إلى الســـّرية والتسّتر بل العدم، وال اإلمامّية
الحكومـــة بظهـــور تلـــك أن يـــأذن اهللا تعالـــى
والتخّيل الساذج والدعوى العلن، الخفّية إلى
نجيبـــه بلزوم ذلـــك؟ فـــي بأنَّـــه مـــا الفائـــدة
التي القـــوى بمثل البـــارد اليقظة من ســـباته
تكمن فإنَّها العصر، هذا العالم تدير سياسة
ألف الســـائل يفهم كان إن ســـّريتها قّوتها في

البشري. والنظام والقوى السياسة باء
أقســـام  باختالف معرفتك الثامــــن: عـــدم

متعّددة، دوائـــر إلى فإنَّه ينقســـم التواتـــر،
وأخرى متوّســـطة وســـيعة بدائرة فإنَّـــه تـــارة
ضابطـــة تحّقـــق تنافـــي ال  صغيـــرة وثالثـــة 
األولى الحرب العالمية وقـــوع التواتر، فمثًال
علـــى وجه األرض، كاّفة البشـــر لدى متواتر
المســـلمين بين فمتواتر بدر حرب وقوع وأمَّـــا
وأمَّا في التاريخ، إلـــى الباحثين باإلضافة أو
فمتواترة علومها العربية وكاّفـــة اللغة قواعـــد
وإن العربية واللغـــة األدب علمـــاء في حـــدود

العربي اللســـان العـــرب أهل عاّمة لـــع لـــم يطَّ
العربية اللغة علوم ومســـائل قواعد على كاّفة
علماء لدى بتواترها يضـــّر ال بها جهلهم فـــإنَّ
بضابطته لديهم متحّقـــق التواتر فإنَّ اللغـــة,
فعلماء التواتـــر، دوائر أدنـــى ولو فـــي ضمن
جهله وإن التواتر لهذا حاملون العربي اللسان
وهكذا الحال فـــي تواتر حديث عاّمة العـــرب
وغيرها عشـــر ونصوص األئّمة اإلثني الغدير
الرواة علماء بحمل التواتر فإنَّ األحاديث من
كّمًا _ بقدر يحّقق ضابطة العدد بعضهم ولـــو
األحاديث عاّمة تلك جهل وإن للتواتر _ وكيفًا
ويمكنك اآلخرين، رواتهم بعض أو اإلمامّية
العربية اللغة مثال ذلك بمالحظة تستوضح أن
ال يحيط عربي أب من يولد الذي الطفل فـــإنَّ
حتَّى المراهقة وال الصغر في نشأته في باللغة
ما يموت أن كّلها إلى بها ال يحيط ولعلَّه يكبـــر
يتقن وإنَّما علم اللغـــة فـــي ص يتخصَّ دام لـــم
وقواعدها ومفرداتها اللغة بعـــض على لع ويطَّ
له الحامل اللغـــة بتواتر يضـــّر ولكـــن ذلـــك ال

اللغوي. التخّصص علماء
التســـاؤالت عندك تزداد إنَّـــك والحاصل
عـــدم بســـبب واالعتراضـــات واإلشـــكاالت
الرجال كعلم التخّصصيـــة بالعلوم إحاطتـــك

من العلوم. والحديث وأبوابهما وغيرها
مصـــدر أّول القـــرآن قولـــك: إنَّ التاســــع:

وغيرها من القاصعة والخطبة ــقية الشقش الخطبة تبصر ال لك وما
والسياسية اإللهية منصب اإلمامة اهللا لهم جعل على الناصة خطبه
ــي اإلله ــم وحّقه ــرة  العت ــص خصائ ــي  ف  Qــه وكلمات ــة، واالجتماعي
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في تدبَّرت فهل تدرس، أن يجب واألحاديـــث
ما تذكر ال اإلمامـــة وِلَم على القرآنية األدّلـــة
وأرى أنَّك الصـــدد، هذا في اإلمامّية قالتـــه
فكيف القـــرآن. آيات أمام الفضيحة تخشـــى
نســـيت ذكره قد وأنَّك مصدر أّول تّدعي أّنـــه
اهللاَُّ َوَرُســـوُلُه َولِيُُّكُم ((إِنَّما تعالى: قوله ســـوى
اآليـــات: بقيـــة  دون  آَمُنـــوا))(١٤)،  َوالَِّذيـــَن
اهللاََّ و((َأِطيُعوا َبْيَنُهْم))(١٥)، ُشورى ((َوَأْمُرُهْم
،(١٦)((... ِمْنُكْم األَْْمِر َوُأوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا
من التشـــاور معنى في قالته اإلمامّية ما وإلى
بنك _ المعلومـــات في المداولـــة أنَّـــه بمعنى
الجماعيـــة الســـلطة ال واآلراء _ معلومـــات
اللغة كتب إلـــى فارجع المشـــتركة، والقيادة
مادة _ في اللغوي تحســـن البحـــث _ إن كنت
اآلراء االختبـــار وتمحيص بمعنى فإنَّها َشـــَور
األكثرية تحكيم ال الصـــواب، الرأي إلخـــراج
المشتري ســـّمي ولذلك على الباطل وإن كان
جودة ويســـتعلم ألنَّه يختبـــر في عقـــد البيـــع
بمعنى الفحص فالشـــورى والعوض، المبيـــع
الرأي الســـتخراج لهـــا والمداولـــة فـــي اآلراء
هو كان وإن الواقع لحكمة والمصيب الصواب

الكّل. خالف على
مـــا خّصـــص أي شـــؤونهم و(أمرهـــم) أي
كما اختصاصهـــم عـــن خارج بهـــم ال ما هـــو
الَة الصَّ ُيِقيُمـــوَن الَِّذيَن آَمُنـــوا فـــي ((َوالَِّذيَن
راِكُعـــوَن))(١٧) الواليـــة  َوُهـــْم الـــزَّكاَة َوُيْؤُتـــوَن
األمر، أولي في اآليـــات حصرتها قد العاّمـــة
ما َوَيْختاُر َيشـــاُء ما َيْخُلُق ((َوَربُّـــَك وغيرهـــا:

َعمَّا َوَتعالـــى ُســـْبحاَن اهللاَِّ اْلِخَيـــَرُة كاَن َلُهـــُم
على أنَّ اآليات الداّلـــة ُيْشـــِرُكوَن))(١٨)، مـــن

وأولي األمر،  Nالرســـول بيد العاّمة الوالية
((النَِّبيُّ الَِّذيـــَن َيْســـَتْنِبُطوَنُه))(١٩)، ((َلَعلَِمـــُه
((من َأْنُفِســـِهْم))(٢٠)، ِمْن ِباْلُمْؤِمِنيـــَن َأْولى

مواله)). علي فهذا مواله كنت
وأمَّااالستشهادباحتجاجعليQ بالشورى 
بما الخلفاء من قبله ومن لمعاويـــة فهو إلزام

لديهم: حّجة هو
أمورهم ملكت بالشورى كنت فإن

ُغيَّب والمشيرون بهذا فكيف
الشقشـــقية الخطبـــة ومـــا لـــك ال تبصـــر
خطبه الناصة والخطبة القاصعة وغيرها من
اإلمامـــة اإللهية منصب اهللا لهـــم جعل علـــى
وكلماتـــهQ في  واالجتماعيـــة، والسياســـية

اإللهي. وحّقهم العترة خصائص
جماعة غصب من ((إنَّ :Qالرضا وتعبير
رواياتهم بغيـــر مشـــورة...)) فالجماعـــة فـــي
على الحّق كانـــوا من الكافي كمـــا في أصـــول
((ِإنَّ األكثريـــة، بمعنى ال أقّليـــة، وإن كانـــوا
وقد كيف ِهللاَِّ))(٢١)، قانِتـــًا كاَن ُأمًَّة إِْبراِهيـــَم
يعقلـــون وال بال تعالـــى األكثريـــة وصـــف اهللا
فـــي حديث اإلمام كما األكثرية وذّم يفقهـــون
(ج ١/ الكافي أصـــول الكاظمQ لهشـــام في

العقل). كتاب
الحاضر حضـــور قولـــهQ: ((لـــوال وكـــذا
ونحوهما الناصـــر)) بوجـــود وقيـــام الحّجـــة
من  الحســـنQ وغيرهما وكلمات من كلماته
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المعصومين األئّمة إلعانـــة فإنَّه ،Kاألئّمة
مشروعية ألصل ال القّوة، مقاليد تســـّلم على

.Kحكمهم
العقلية  األدّلة أنَّ إلى التفاتك عدم العاشر:

وجود ضـــرورة تالزم على ضـــرورة اإلمامـــة
القيامة، وذلك يوم إلى اإلمامة واإلمام وبقاء

العقلية. والمباحث البحث في للسطحية
الســـؤال  طـــرح  دعـــواك  عشــــر:  الحــــادي

علماء من عـــّدة مع الحوار واقتراح واألســـئلة
وال الحوار عقـــد إلى يجيبـــوك اإلمامّيـــة فلم
فكم ودجـــًال كذبـــًا أجابـــوك، وكفـــى بذلـــك
اإلمامّيـــة في لندن الدين رجـــال حاورك من
يوم تعالى اهللا وبين وبينك وغيرهـــا، وإيران
من تستحي العالمين، أال األشهاد لرّب يقوم
ذلك أنَّك مع تزعم وكيـــف الصريح، الكذب
لعلى وإّني أنصحك ولذلك الحقيقة، تتحّرى

قريبة. منك معرفة
األحداث رســـم في تهويلك عشــــر: الثاني

الكتب عـــن وأراجيفـــك في النقل التاريخيـــة
فعصفت التعبيـــر: وبمثل بالتضليـــل الشـــيعية
أكثر الكّذاب جعفر اّتبع من أنَّ أو باإلمامّية،
اإلمامّية،وغيرذلكوأفحمدليلعلىزوبعتك
أّيام _ الصحفية الكتابة في كعادتك اللفظية
التي اإلســـالمّية الفرقة أنَّ _ الشـــهيد مجلة
كعدل اإلســـالمي العالم في تضرب بعددهـــا

عشرية. اإلمامّية اإلثنا هي ألهل الُسّنة
اإلمامّية  كتـــب أنَّ عشــــر: دعـــواك الثالــــث

القرن قبـــل عشـــر اإلثنـــي خاليـــة مـــن عـــدد

الحديث وفهارس أجهلك بعلـــم فما الثالث،
التي الكتب مئات إلى واحـــدة ونظرة الكتب،
باإلشارة بأدنى تتّبع، المشحونة إليها يلتفت
بمختلف على ذلك إمامتهم والنصوصية إلـــى
والتضّمنية واإللتزاميـــة المطابقية الـــدالالت

وغيرها. واإليماء واإلشارة واإلقتضائية
العنـــاد أو والجهـــل العـــّي ولكـــن مـــا دواء
عدم دواء وما بها، المبتلى العاطفية للعقدة

التخّصص.

الهوامش
.١٢٤ البقرة: (١)
.٣٠ البقرة: (٢)
.٦٥ الكهف: (٣)

.٧٣ األنبياء: (٤)
.٥٥ المائدة: (٥)
.٥٩ النساء: (٦)

.٧ الحشر: (٧)
.١٢٤ البقرة: (٨)

.١٦ النمل: (٩)
.٣٣ عمران: آل (١٠)

.٦٨ القصص: (١١)
.٣٤ عمران: آل (١٢)

.٦٥ الكهف: (١٣)
.٥٥ المائدة: (١٤)
.٣٨ الشورى: (١٥)
.٥٩ النساء: (١٦)

.٥٥ المائدة: (١٧)
.٦٨ القصص: (١٨)

. ٨٣ النساء: (١٩)
.٦ األحزاب: (٢٠)
.١٢٠ النحل: (٢١)
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إدراكها مــــن بدَّ ال التي من األمــــور
المهديQ بالشعائر  اإلمام عالقة هي
الشــــغل كانت التــــي القضّيــــة الحســــينية، تلــــك
البيــــتK مــــن أجــــل النهوض  الشــــاغل ألهــــل
اإلســــالم بأهداف الحقيقية بمســــتوى المعرفــــة
األئّمةK على اعتبار هذه  حــــثَّ فقد ومبادئه،
اإليمــــان وكماالت متّممات ضمــــن من الشــــعائر
لذا شــــيعتهم، بها يتَّصف ال بدَّ أن الــــذي الوالء
حقيقية  جهودًا فإنَّــــك تجد األئّمةK قد بذلــــوا
وقد الشــــعائر، هذه بأهّمية مــــن أجل التعريــــف
ولــــده  علــــى النبــــّيN بإقامــــة المأتــــم ســــبقهم
 P لفاطمة أنَّــــهN ضمــــن الحســــينQ حتَّــــى
وعلى مدى البعيــــد المســــتقبل في مأتــــم ولدهــــا
تعالــــى اهللا بــــأنَّ أخبرهــــا كّل األجيــــال، فقــــد
رجالنا على يبكون ((رجالهم شيعة لهم ســــيخلق
صدقت وهكذا نســــائنا)) على يبكون ونســــاؤهم
الناس أفئدة ــــه حينما تتوجَّ النبــــوءة المحّمديــــة
بكّل ليحيوها الحســــين قضّيــــة وأجســــادهم إلى
عليها فاطمــــة تزل ولــــم تفاصيلهــــا المفجعــــة،
 Nنبوءة النبّي تذكَّرت كلَّما ولدها تبكي السالم
اإلمام وهكذا أمرهم. المحيين لشــــيعتها فتدعو
أرض الطف  في المؤمنينQ يقيــــم مأتمه أمير
 Kالبيت أئّمة أهل يزل ولم مروره عليها، عند
الشــــعائر تلك ويؤّكدون المجالــــس يحيون هــــذه
اهللا رحم أمرنا ((أحيوا :Kشعارهم كان حتَّى
المقولة دافعًا بل صارت هذه أحيا أمرنا))، من
إيجاد  إلى البيتK تدفعهــــم أهل لشــــيعة قوّيًا
ومحبَّتهم والئهم صورها تعبيرًا عن بكّل الشعائر

.Kألئّمتهم
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هذا  المهديQ بعيــــدًا عن اإلمام يكــــن ولم
الطاهريــــن  ورثQ أحــــزان آبائــــه فقــــد الهــــّم
ورد  حتَّى Qالحســــين مصيبــــة على وتفّجعهــــم
((ألندبنَّك :Qالحســــين جّده عنــــهQ مخاطبًا
الدموع بــــدل عليك وألبكيــــنَّ صباحــــًا ومســــاًء،

دمًا)).
بلوعــــة أمــــوت عنــــهQ: ((حتَّــــى ورد وكمــــا
العبارة وهــــذه االكتئــــاب))، ــــة المصــــاب وغصَّ
الذي يمأل قلب اإلمام مــــدى الحزن على توقفنا

أكثر. علينا خفي ما بل ،Qالمهدي
هذه  أهّمية على أكَّدوا Kالبيت أهل أئّمة إنَّ
عليها المواظبة أتباعهــــم الشــــعائر وطلبوا مــــن
 Qالحسين بل كان تعاهد قبر اإلمام وتعاهدها،
حتَّى الشــــعائر وأعظم تلــــك وزيارتــــه مــــن أهــــّم
زّوار إليه تعــــرض وما حياتهم، لو كلَّفهــــم ذلك
من  وأمثاله المتوّكل عهد قبر الحســــينQ إّبان
كان الشــــيعة حيث عزيمة من يحد الطواغيت لم
لعونعلى  ذلكبمرأىومسمعاألئّمةKوكانوايطَّ
قبر زّوار يالحق الذي العّباسي النظام أســــاليب
والترويع الذي  القتــــل الحســــينQ ومدى اإلمام
الخطر، إلى حياتهم عرَّض حتَّى الشيعة يكابده
األئّمةK حول  عــــن ورد نهيًا نســــمع لم إالَّ أنَّنــــا
يضّرهم  الحســــينQ بحّجــــة أنَّ ذلك قبر زيارة
عنهمK في  بــــل ورد األذى، إلــــى ويعّرضهــــم

على وبتعاهده الشــــريف القبر زيارة على الحــــّث
على  _ Qالحســــين _ أي اإلمام ((زره حال: كّل
إقراٌر بذاتــــه وهذا خــــوف))، خــــوف وعلى غير
أّدى  ولو الزيــــارة األئّمةK علــــى مطلوبية مــــن
جزٌء من الزيــــارة وبمــــا أنَّ ذلــــك إلى الضــــرر،
كّل على مطلوبة الشعائر فإنَّ الشعائر الحسينية
ذات  األئّمةK للشــــعائر وهي نظرة هذه حال،
ألنَّ  وذلك Qالمهــــدي اإلمام قبــــل النظــــرة من
اإلمام حركة في البالغ األثر الحسينية للشــــعائر

التالية: لألمور وذلك Qالمهدي
ترّقي  على تبعث الحسينية الشــــعائر أّوًال: إنَّ
المعرفة معارج الكمال ووصوله إلى نحو اإلنسان
من الوسع بذل تتطلَّب المعرفة وهذه تعالى باهللا
لهذه فإنَّ الممــــارس لــــذا اإللهي، أجل الرضــــا
يرضي ما أجل الوصول إلى يســــعى من الشعائر
المعرفية القواعد هذه وإذا تشكَّلت تعالى، اهللا
اإلمام أنصار قواعد متصاعــــدة وبوتيرة ســــتنمو
تعجيل  معادلــــة فــــي المهــــديQ التي ســــتدخل

المبارك. ظهوره
الحسينية تخلق  الشــــعائر ممارسة ثانيًا: إنَّ
بالتضحية حالــــة الشــــعور لــــدى الممــــارس لهــــا
ما يريده وهــــو المبدأ أجــــل من ونكــــران الذات
لبناء  الشــــرط هذا اإلمــــام المهديQ من توّفر

له. المناصرة الجماهيرية قاعدته

 Qورث الهّم فقد هذا بعيدًا عن Qالمهدي اإلمام ــن يك ولم
 Qالحسين مصيبة على وتفّجعهم الطاهرين آبائه أحزان
((ألندبنَّك :Qــين ــّده الحس ج ــًا ــهQ مخاطب ــى ورد عن حتَّ
ــًا)) دم ــوع الدم ــدل ب ــك علي ــنَّ وألبكي ــاًء،  ومس ــًا  صباح
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على  مبنيــــة الحســــينية ثالثــــًا: إنَّ الشــــعائر
عند تتوقَّف القاعــــدة ال وهذه قاعــــدة العطــــاء،
العطاء، ألــــوان تشــــمل كّل هي بل حــــٍد معيَّــــن،
في الفرد بقناعــــات المتعّلقة وأهّمهــــا التضحية
في غاية أعظــــم هو المبدأ أجل أنَّ العطــــاء مــــن
لشعائرها الممارســــة القواعد فإنَّ لذا العطاء،
للعطاء مهّيئًة غيرهــــا من أكثر تكون الحســــينية
 Qالمهدي اإلمــــام نصرة أجــــل من والتضحيــــة

وبعده. وأثنائه ظهوره قبل
على مبنّية الحسينية بما أنَّ الشــــعائر رابعًا:
فجيعتهم  البيتK وذكــــر أهل مظلومّيــــة بيــــان
القواعد بيــــن عامل انشــــداد فإنَّ ذلك ســــيخلق
الذكــــر مداومــــة ســــتكون إذ وبيــــن أهــــل البيــــت
بمبادئ التمّســــك على مهّمًا عامــــًال لمصائبهم
ضمانة  القواعــــد هذه البيتK وســــتكون أهــــل

.Qالمهدي اإلمام مهّمة لنصرة
ببــــّث الشــــعائر الحســــينية خامســــًا: تتعّهــــد
على األّمة تثقيف علــــى والمعرفة والعمل الوعــــي
اإلعالمية القناة البيتK، فهــــي أهل مذهــــب
ما وهو ومعارفهم، البيت أهل لثقافة التقليديــــة
المؤكَّد أنَّ ذلك ومن أجله، من البيت أهل يعمل
أهل البيتK ومنها  بقضّية ســــيضمن التعريف

وُاطروحته. Qالمهدي قضّية اإلمام
العالــــم بقضّيــــة  المهــــديQ ســــيحتّج علــــى
مظلومية  من عليه جرى اإلمام الحسينQ وبما

شــــملت حتَّى المظلومية امتدَّت وفجيعــــة وهــــذه
والفطــــرة تحّتمان المهــــديQ، والعقل اإلمام
اإلمام يطالــــب أن بــــدَّ فــــال نصــــرة المظلــــوم،
قواعده إيجاد إلــــى ويســــعى المهدي بمظلوميته
من خالل ذكر هــــذه المظلومية، له المناصــــرة
في األهّم الضمانــــة والشــــعائر الحســــينية هــــي
في وحفظها المظلوميــــة هــــذه المحافظــــة علــــى

ولن تغيب. وأنَّها لم األّمة ذاكرة
الحسينية الشــــعائر معطيات بعض هذه هي

المهدوية. القضّية في وتأثيرها
األثر لها بات الحســــينية الشعائر إنَّ مســــألة
 Qلإلمام المهدي قضّية االنتظــــار في الواضح
مــــدى الحســــينية تعكــــس إذ ممارســــة الشــــعائر
وأنَّهــــا فــــي واإليثــــار اســــتعداد األّمــــة للتضحيــــة
وصلت أنَّها على تثبت هذه الشعائرية ممارساتها
بقضّية والمعنــــوي الروحي االنشــــداد إلــــى حالة
يمّثلها في المســــتقبل  الحســــينQ التــــي اإلمام

ودواعيها. أهدافها بكّل Qاإلمام المهدي
أن  الحســــينQ يجب اإلمــــام إنَّ مظلوميــــة
وهذه قلوب النــــاس، وحّيــــة في تكون شــــاخصة
بهذه الناس انفعــــال مــــدى الحيويــــة تعتمد على
خالل من والمتأّتية لها وانشــــدادهم المظلومية
من أهّمية تنطلق وأهّميتها الشعائر الحسينية،
األّمة ضمائر في تعيش المهدوية القضّيــــة إبقاء
مســــتقبلهم إلى يتطلَّعون كما لها الناس ويتطلَّــــع

ــام  اإلم ــة بقضّي ــم العال ــى عل ــيحتّج  س  Qــدي المه
وفجيعة  ــة من مظلومي ــه علي جرى ــا ــينQ وبم الحس
Qالمهدي اإلمام شملت ت حتَّى امتدَّ المظلومية وهذه
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بيــــن إنَّ الترابــــط المشــــرق، الســــعيد وغدهــــم
الحســــينQ وبيــــن  اإلمــــام قضّيتــــي مظلوميــــة
تســــتوجب  المهــــديQ وظهوره حركــــة اإلمــــام
المهدي فاإلمــــام الطرفين، بيــــن فهم العالقة
(يا شــــعار: الروايات يســــتخدم وبحســــب بعــــض
وإذا حركته المباركة أثناء الحسين) في لثارات
في  تعيش اإلمام الحســــينQ حّية قضّية كانــــت
الناس اســــتجابة فإنَّ وضمائرهم الناس نفوس
وممكنة، سريعة ستكون المهدي اإلمام لنصرة
 Qالحســــين اإلمام مظلومية تفعــــل لم أمَّــــا إذا
المهدي اإلمام فال أثر لنداء النفــــوس في فعلها

الحسين). لثارات (يا وشعاره:
مظلومية حيوية على اإلبقاء من بدَّ فــــال إذن
بانفعالها  ال ُتضمن إالَّ وهذه Qالحســــين اإلمام
التي اآللية هــــي الدائمة، والشــــعائر وحركيَّتهــــا
الحســــينQ حّية  اإلمام قضّية خاللها ُتبقي من

األّمة. ضمائر في
شــــأن حفظ في اإللهيــــة وإذا كانــــت العنايــــة
فإنَّ أهدافها، أجل بلــــوغ من المهدوية القضّيــــة

لقضّية رعايتها أثبتت اإللهية العناية
قلوب  في ذكراه الحســــينQ وتجــــّدد اإلمام
حاولت للظالمين محاوالت من فكم المؤمنين،
وكم إلقائها، أو الحسينية الشعائر حركة إيقاف
من استخدامه الطغاة حاول وأسلوب أسلوب من
حيث العكس نجد أنَّنا إالَّ هذه الشــــعائر منع أجل
وتتوهَّج آخــــر بعد يومــــًا تتصاعــــد هذه الشــــعائر
تجربة وما ،Kأهل البيت أتباع قلوب وتتقد في
أرهب حيث ببعيــــد البائد النظــــام الدكتاتــــوري
إمعانًا الشعائر بالقائمين على هذه ونكل وأرعب
وبإصرار جديد من عادت إالَّ أنَّها إلغائها في منه

وهكذا الجميــــع، تصــــوَّر ممَّا أكثر أكبــــر وبقــــّوة
تقادم مع باطراد تنمو فإنَّ الشــــعائر الحســــينية
الشعائر هدفية بين العالقة يعني وهذا الزمن،

.Qالمهدي اإلمام قضّية وبين الحسينية
لمذهب تبليغ الشعائر باتت رسالة مسألة إنَّ
والحفاظ  مــــن رعايتهــــا أهــــل البيــــتK فال بدَّ
وبين األمــــة الرابط بيــــن علــــى أصالتهــــا وهــــي
بها التفريط يجــــوز المهــــديQ، فــــال إمامهــــا
بهذه التمّسك أنَّ كما بقدســــيتها، أو االســــتهانة
فال اإلسالمّية األّمة بهوية تمّســــك هو الشــــعائر

إلغائها. أو إغفالها يمكن
 Kالبيت ألهل الوفاء علينا تحّتم إنَّ أصالتنا
الموّدة التي أنَّ علينا بهم كمــــا اهللا الذين أنعــــم
اْلَمَودََّة َأْجرًا ِإالَّ َعَلْيِه َأْسَئُلُكْم ال (ُقْل عنها: ُنسأل
بتقاليدنا االلتزام علينــــا تفرض ِفــــي اْلُقْربى)،
وما ُيقال ما إلى نستمع ال وأن الحسينية وســــنتنا
بقدر ما هي الحســــينية الشــــعائر قيل في شــــأن
أئّمتناK وكذلك  تكليفنا اّتجــــاه قضّية تخــــّص

هويتنا. على الحفاظ
أن نثبت إلمامنا المهديQ حقيقة  يجب إنَّنا
حقيقة وكذلــــك الطاهرين وآلبائــــه موّدتنــــا لــــه
ال وهذا الســــتقباله وتهّيؤنا لنصرته اســــتعدادنا
ممارســــاتنا تعكســــه الذي الوالء بفرض يتــــّم إالَّ
هذه كمــــا أنَّ الشــــعائر، الحســــينية فــــي إقامــــة
نقطعه الذي والعهــــد الوفاء دالئل هي الشــــعائر
قوًال المهدي اإلمام نصرة أجل من أنفســــنا على
العظيم، العلي باهللا إالَّ قوَّة وال حول وفعًال، وال
َتْقَوى ِمْن َفإِنَّها اهللاَِّ َشــــعاِئَر ْم ُيَعظِّ َوَمــــْن و(ذِلَك

اْلُقُلوِب).
العالمين رّب والحمد هللا
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ــلْ ابته ــقِ  األف ــى عل ــرٌ  قم
 

ــلْ اغتس ــورِ الن ــرِ وبكوث
 

ــمائنا س ــومُ نج ــتْ الحللْ رقص ــى أبه ــي ف ــمسُ  والش

ــتْ انتش ــورُ الح ــا بجنانه
 

ــلْ الكل ــي  ف ــراتٍ  متحض

ــارِكٌ مب ( ــنُ (األمي ــذا ــل ه حم ــد ق وردٍ ــاقَ  أطب

ــندسٍ س ــن  م ــرائطٍ بش
 

ــزلْ ن ــرى  البش ــة  ببطاق

ــاً هاتف ــر بشّ ــلُ ــلْ جبري احتف ــألُ الم ــمائهِ  بس

ــر المنتظ ــام اإلم ــد ) ول ــلْ العم ــرِ خي ــى عل ــي   (ح

ــدرٍ وحي ــي النب ــن  اب
 

ــلْ نه ــد  ق ــه)  (ط ــت بي ــن   م

ــةٌ ذري ( ــمٍ (فاط ــن  ــل م اتص ــض ــا البع ــي بعضه  ف

ـــ حت ــدي المه ــر  أنك ــن  ــل!! م عق ــا م ــدةِ  للعقي ــاً   م

ــذي ال ــرج  الف ــبُ ــلْ نترق كس ــن ع ال ــا   بجهادن

ــي ف ــدي المه ــب ــلْ فالغائ أج ــى إل ــاءِ القض ــم   حك
ــن م ــان األزم ــوره ــل بعب وج ــي ف رِ ــدّ المق ــبِ  غي

 
ــي الت ــمس  الشّ ــةِ ــدل كحقيق الج ــا يه يغطّ ــن ل  ال 

ــا بجمعه ــور الده ــل  ــلْ ثق أج ــا، غائبن ــف ك ــي   ف

ــالً تطفُّ ــتطيعُ أس ــل  ؟ ه ــلْ م جُ ــي وف ــه  أحتوي  أنْ 

ــرٌ مقصّ ــرُ الحقي ــا فأن
 

ــل خج ــي  ف ً ــذرا وع  ً ــذرا  ع
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ــي ف ــاتُ الظلم د  ــدّ ــل تتب اكتم ــدرُ الب إذا ــوم   ي
ــى عل ــي عبارات ــت ــل ضاع كل ــي ف ــف ترج ــفتيَّ  ش

ــ العُ ــر نظ ــن  لم ــى  ــل طوب اكتح ــهِ طلعت ــورِ  وبن
ــزر) (لي ــن  م ــامه ــلْ فحس انتع ــرةِ الجباب ــاجَ  ت
ــا) (قنواتن ــا) ــذل (أقمارن ب ــرةً صاغ ــهِ  تأتي

ــط فق ــه إصبع ــال ش ــو  ــلْ ل الجب ــى عل ــهولَ ــبَ الس  قل

ــرهُ أم أودعَ األزلْ اهللاُ ــونِ مكن ــرِّ  س ــي ف
 

ــا) (مهديّن ــهِ فيض ــن  ــلْ م فَع ــون والن ــكاف  بال

ــر البش كل ً ــذا منق ــا  ــلْ ي األم ــت أن  ً ــا مصلح ــا   ي

ــي الت األرض  وارث ــا ــلْ ي ذل ــلكها تس ــدِ  بالوع

ــا وجودن ــاط استش ــد  ــتملْ لق اش ــرِ الصب ــاءةِ  بعب
ــهُ غيّ ــدرُ  يس ــم ل فالظّ

 
ــلْ الدج ــهُ يصحب ــورُ  والج

ــيدي س ــا  فين ــبُ ــلْ العي خل ــه ب ــس  لي ــنُ  والدي

ــهُ وعجلُ ــامريُّ فالس
 

ــلْ ب خَ ــي ف ى ــدّ تب  ً ــوا  زه
ــدت غ ــرٍ بش ــن م ــالت) ) و(ال ــلْ ب (هُ ــارت ص ــا  أموالن

ــا جراحن ــزُّ تن ً ــرا ــتعلْ صب اش ــحِ بالمل ــرح  والج

ــىً أس ــيوفكم س ــت ضجّ
 

المللْ ــكو تش ما الظّ ــكو  تش

ــ كرب ــن م ــم  ــل؟ ثاراتك ذح ــن ــم م ك ــا ــم به  ولك

ــه وصحبُ ــينُ الحس ــح ــل ذُب جل ــبٌ صع ــم   ومصابه

ــا ه بطفّ ــهيد الش ــمُ ــلْ جس م حُ ــاً  مقطوع ــرأسُ  وال
ــا) الزُب ــغ بل ــد  ق ــيلُ ــلْ ف(الس وص ــد ق ــة  الزجاج ــق   عن

ــنا) (قدس ــتغاثة اس ــذي  )؟ ه ــلْ الجب ــقُ (نت ــى مت ــى   فمت

ــه إجرام ــي ف ــون) دول (صهي ــي  ف ــادى تم ــا   غيّ
ــم ك بخطّ ــير  نس ــى  األُوَلْ نبق ــرّ  الغُ ــاداتنا  س

ــمُ واالك ــن  لم ــلمٌ س
 

ــكلْ ن ً ــدا عه ــن  لم ــربٌ   ح

ــن م كلّ ــعُ يلس ــلُ ــلْ فالنح العس رام  ــم  حبّك ــي   ف
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الرحيم الرحمن اهللا بسم
على تعالى اهللا وصلى العالمين ربِّ الحمـــد هللا

الطاهرين. الطيبين وآله حمد
وبعد:

حديث يشـــغلني _عندما اقـــرأ_ فقـــد كان
الّشـــريف فرجه اهللا عّجل (ان اإلمـــام المهدّي
جعفر أبي ورد عن حيث امر خفي, إلى يهـــدي
ســـّمي ((إنما علـــيQ، اّنه قـــال: بن مّحمـــد
ألمر خفّي))(١) فما  ألنه يهـــدي مهدّيا المهدي
آل مهدي اليه يهدي الذي الخفّي االمر هو هذا

؟. Kمّحمد
امـــورًا وليـــس واحـــد, إذ أن هـــذا االمـــر
المهدي (ان الروايـــات صريح كما هو متعـــددة
يهدي بعضها أّنه يهدي إلى امر خفي)(٢),وفي
اهللاQ أنه  عبد أبي فعن عنه) مضلوٍل امٍر إلى
يهدي ألّنه مهدّيا القائـــم ســـّمي قال: (...وإنما

عنه)(٣). قد ضّلوا أمر إلى
وهدايته  اإلســـالم بيانـــهQ حقيقة أّن واذ
_اذ بشـــكلها عنها  إلى هذه الحقيقة المضلول
هذا  بالمهدّيQ هو اليه المهـــدّي ان قد يقال
بســـبب وقـــد بعد غوارها المعنـــى_ المطلـــوب
تناولتها وقد الدين لتراجمة المتعمد االقصـــاء
ما يفعله وبيّنت صريـــح بشـــكل روايات الظهور
االمر هذا أّن القول يمكن الجهة ,فال هذه من
مباشر بشكل لكالم الّروايات عنه الخفي, هو
من حالة اإلسالم انه يخرج بيّنت حيث وصريح
كما طرّيا ويعيـــده الّطراوة حالة اليبوســـة إلى
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واّنهQ يخرجه من غربته  االّول مبّلغه عهد في
حضوره إلى المخالف بســـبب التحّكـــم القهرّية
فال دين, مـــن غيره على ويظهره بـــل العالمـــي
خفّي) أمر إلـــى (يهدي بروايـــات يكـــون المراد
من غربته اإلســـالم (إخراج أي المعنى هذا هو
غريبا(٤) وســـيعود  بدا اإلســـالم كقولهمK اّن

بدا). كما
هذا أّن ( القرائـــن هـــذه (من فانتهـــى الـــّي
هو ليس عنـــه والمضلول اليـــه االمـــر المهـــدى
غربته مـــن وإخراجه اإلســـالم إظهـــار طـــراوة

واحدًا. بل امرًا امورًا متعددة هو وليس
روايات أهل أّن يعقل وهل في نفســـي: فقلت
بأنُه  إذا وصفتُه إليه؟ فكيف البيتK لم تشـــر

ُضل عنه وخفي على الناس! قد
المَعّبر عنه كون التعبير يناســـب هذا أليس

متناوًال؟ موجودًا به
مطبقا(وليس بالشك ليس خفائه معنى فإّن
قبيل بل هـــو من إيجاد المعـــدوم, هـــو بمعنـــى
هنـــاك معنى كان لمـــا احيـــاء المندثـــر), وإّال

للحديث!!!
حالة وجود إلـــى االشـــارة تريد إذا الروايـــة
 Qالمهدّي وسيهدي قليلة(٥), عند ثّلة ممارسة

إليها. الّناس اكثر
-: االمر هذا يكون ان فتحتم

امورا متعددة . ١- واحدا, وليس
اإلسالم. غربة ليس انه -٢

الذي االمـــر هـــذا عـــن لذلـــك كنـــت انّقب
غير ســـيهدي اليـــه المهـــدّيQ, عّلني اكـــون
هداية صاحب فاهتـــدَي إليه قبـــل مهـــدّي اليه
األمر هـــذا ِإّن أشـــكُّ ال اني إليـــه,اذ الهدايـــة
الّظهور واّال قبل مطلوب اّنه أشـــّك وال عظيم,
,وغير إليه مهدّى بانـــه عنه الرواية عّبرت لِـــَم
ضاًال المقابلة) ســـيكون (بقرينـــة إليه المهتدي

عنه.
أحاول الحديث, ذكـــر علّي كلما مّر فكنـــت
ســـيهدي الذي الخفّي األمر هذا أن أهتدي إلى
وُيعرِّف الّشريف) فرجه اهللا (عّجل المهدّي إليه

. عنه الّناس ضالل
عنـــدي الزمـــن اجتمعـــت وبعـــد فتـــرة مـــن
الموجود األمر الواحـــد هـــذا أّن قرائن أكـــدت
من الغالب لـــدن من عنه مغفوال يكـــون البـــّد أْن
قام  (إذا اهللاQ قـــال: النـــاس, فعن أبي عبد
فضل  دثر, قد أمـــر إلى القائـــمQ ....هداهم

. الحديث)(٦) الجمهور، عنه

طراوة إظهار ــو ه ليس اليه والمضلول عنه ــدى المه االمر ــذا إّن ه
واحدًا امرًا متعددة بل وليس هو امورًا غربته وإخراجه من اإلسالم

الموجود ــد ــر الواح األم ــذا أّن ه ــدت أك ــن قرائ ــدي ــت عن اجتمع
ــاس الن ــن م ــب الغال ــدن  ل ــن م ــه  عن ــوال مغف ــون يك أْن  ــّد  الب
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التـــي العظائـــم عـــن أبحـــث  أن  فحاولـــت 
المبادئ من كثيرا اّن فوجدت الّنـــاس, أغفلها
ولكّنني مغفولة. والّشـــرعيات بل واالخالقّيـــات
الّســـياقّية القرائن من جملة خالل عرفت مـــن
هـــي هذا ليســـت أّنها منهـــا وبعـــض المقالّيـــة
كبير إلى أمر يهدي أن المهدّي الّبد ان االمـــر,

مدثوٍر. عظيم
االمر ليس هذا نفسي البّد أن يكون في فقلت
ديّنية خاّصة في فئة أّنه منحصر شرّعيا بمعنى
االخالقيات من غيب لكثرة مـــا أخالقّيا وليس
أّنه بمعنى وإنســـانيا واحدا أمرا يكوَن أن فالُبّد
ألن أمر وخـــاف عليهم أغلب البشـــر مغيب عند

يهـــدي جميع  بالمهـــدي(٧) الذي أنيـــط أظهـــاره
البشر.

مظاّن في التّنقيب بعد عندي ترّقى األمر ثم
والعصمـــة إلى أّن هذا البيان بيـــت حديـــث أهل
فطرّي أمر إليه والمهـــدي المضلول عنه األمـــر
قال: ،Qعلي بن محمد جعفر أبي عن وجبلي
خّفي ألمر يهدي المهدّي مهدّيا ألّنه سّمي (إنّما

الّناس)(٨). صدور في لما يهدي ،
بهذه مايرتبـــط جملـــة فـــي وبعـــد البحـــث
عنه المغفـــول هـــذا االمر أّن المفـــردة وجـــدت
آل من المهدّي ما سيواجه أشـــدُّ والمضلول فيه
إليه, خصوصا  الناس محمـــدQ بيانه وإهداء
أّن عرفنـــا مـــا اذا 
زمن ظهوره ســـيكون
اجتماعّي في وســـط
الّتاويل بمرض مبتٍل
ذلك نّصت على كما
الّشـــريفة الروايـــات
أّن على حيث اّكـــدت
ســـيواجه المهـــدي
اّشـــد الّنـــاس مـــن 
التي مـــن الجاهليـــة
رســـول واجههـــا
لـــك و ,N هللا ا
حجـــم تتصـــوّر أْن 
ســـيواجهه مـــا 
زمن  المهديQ في
أن المفتـــرض مـــن 
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مراتب أعلى قـــد وصلوا إلـــى الّناس يكـــون فيه
الرّواية تجـــد ذلك مع ولكـــن العلـــم والتمدن,
واجهه مما باشـــّد به تصف هـــوالء وما يقومون
فـــي زمن وألناس خرج اهللاN, الـــذي رســـول
يحملونه من مـــا مقايســـة بين ايجاد وال يمكـــن
فيهم مـــا عند من ســـيظهر وبين فكـــر جاهلـــي
تجد التمدني الفارق هذا مع وأنه ,Qالمهدي
من آل محمد مهدّي ســـيالقيه ما تصف الّرواية

اهللا. رسول القاه مّما باشد الّناس
تضاف كبرى ومحنة نفسه بحد بالء هذا ان
يكشف ما هناك بل محمد, ال مهدي محن إلى
الرواية نص وخطره,واليك هذا االمر عظم عن

اكثر: والتحليلية التجريدية عن نبتعد حتى
النعماني(٩): يقول

أبا "ســـمعت يســـار، قال: بن عـــن الفضيل
قام اســـتقبل إذا ((إن قائمنا اهللاQيقول: عبد
 Nرسول اهللا استقبله مما أشّد الّناس من جهل
إن قال: ذاك؟ الجاهلّية. قلت: وكيف جهال من
الحجارة  وهم يعبدون الّناس اهللاN أتى رسول
وإّن المنحوتة، والخشـــب والصّخـــور والعيدان
عليه يتـــأّول وكلهم الّناس أتـــى قام قائمنـــا إذا
فتدّبـــر به...الحديـــث. عليـــه كتـــاب اهللا يحتـــّج
اليه جلّيا. ألمحنا ما تجد كثيرا الحديث وتأمله

التاويل:- معنى فهمنا ان ما وإذا هذا
مما بطن  العام ومصداق المفهوم  وهو إرادة

في أكثر األمر لنا تجلى الّساذجة, االفهام عن
عنه المضلول األمـــر هذا أهمّية علـــى الوقـــوف

وخطره.
الذكر  اآلنف نحن نرّكز معنـــى التأويل  وها
إلى أن يشـــير اذ الذكر الحكيم  بما وجدناه في
عند الناس, معلـــوم غير لحيثية كونه التأويـــل
اهللا اال تأويلـــه يعلـــم ال بما علمـــه بـــل ينحصـــر
هذا خالل من امكننـــا " العلم في والراســـخون
هذا أّن على الوقـــوف الروائي الربط القرانـــي
عن بيانه والخافـــي المصـــداق المضلـــول فيـــه
االيام من يـــوم يأتي تأويله في ان البـــّد النـــاس
تعالى "هل قال معنى مـــن كان اليجاده وإال لمـــا
اي بيانه تأويلـــه " يأتي يوم تأويلـــه إّال ينظـــرون
التأويل أن معنى إلى أشرنا غايته وقد هو الذي
إلى الغاية المرادة الشيء في اللغة) رد (كذلك
مـــا أشـــد أكّدنـــا) أّن منـــه, لذلـــك نجد(كمـــا
حقيقة بيان خروجه هو المهدي عند ســـيواجهه
تأويله للناس ســـيبين األمر الذي هذا ومصداق
من الظهوِر لنا جـــّو عكســـت الرواية أن باعتبار
الضاللـــي االنحرافّي, التأويـــل حيُث انتشـــار
التأويل المهدوي قبـــول يكون ســـهال فلذلك لن
لذا الخفي, األمـــر المصداقي لهـــذا والبيـــان
أشـــد أّن مفادها روايًة لنا ينقل النعماني وجدنا
فلصعوبة الناس, تاويل المهدي ما ســـيواجهه
االذعان وبطئ عنـــه المضلول األمر هذا قبـــول

ــنة  وس اهللا كتاب ــى ــاس إل الن ــو ــديQ فيدع ــق أي المه ــم ينطل ث
عدوه ــن ــراءة م ــبQ والب طال ــي أب ــن ب ــي لعّل ــة ــهN، والوالي ّنبي
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جهة ولمحـــت من ذلك الرواية لنـــا به عكســـت
. وشموليته وخطره االمر هذا اهمية إلى اخرى
وبيان االمر هـــذا علـــى حقيقة واالن لنقـــف
حّجة اهللا قبل من اليه المصداق المهـــدى هذا

.Qمحمد أرضه مهدي آل في
٥٢ - ص ٣٤٢: األنوار ج بحار في

إلى  الناس المهديQ فيدعو ينطلق أي "ثم
أبي بن لعّلي والوالية ،Nّنبيه وسنة اهللا كتاب

عدوه"  طالبQ والبراءة من
٥٢ - ص ٣٧٣: ج وفيه

قـــال: (...فإذا  عبـــد اهللاQ انـــه عـــن أبـــي
أقّر فـــان عليه ناصب كل عرضـــوا قـــام القائم
أقّر عنقه أو ضربت وإال الوالية وهي باإلســـالم
الذمة الخبر). أهل يـــؤّدي كما فأّداها بالجزية
المؤمن في تشـــخيص هي المدار الوالية فتكون

غيره من
بن لمّحمد - بصائر الدرجـــات في وجـــاء

:٩٧ ص - الصفار الحسن

جعلت فداك  قلـــت جعفـــرQ  قال عـــن أبي
(عما اآلية هذه عن تفسير يسألونك ان الشـــيعة
ذلك فقال قال, النبأ العظيـــم) عن يتســـائلون
وان شئت لم اخبرهم الي ان شئت اخبرتهم إلى
قال فقلت عم بتفسيرها اخبرك قال فقال لكني
 Qالمؤمنين في أمير هي قال فقال يتسائلون,
هللا آية (ما يقـــول: المؤمنين أميـــر قـــال: "كان
ولقد منّي أعظم من نبأ عظيم وال هللا منّي أكبر
ان فأبت الماضيـــة األمم علـــى عرضـــت واليتي
عظيم نبأ هو (قـــل قلت له الراوي: قال تقبلهـــا

أمير واهللا هو اإلمام: قال عنه معرضون) أنتـــم
.(Qالمؤمنين

النبأ المؤمنين هو امير أّن يظهر جلّيا فهنـــا
الّناس, علـــى واليتـــه عرضت العظيـــم الـــذي
ُيهدى اليه, وســـوف عنه ومغفول معرض ولكّنه
المهديQ من الناّس هو  سيواجهه ما أشد وأّن
جديد أمر ألنها ,Qوالية علـــّي إلى هدايتهـــم

شديد. العرب على وهو
ص٩٧: أيضًا البصائر وفي

(إن  اهللاQ يقـــول: عبد أبـــا قال: "ســـمعت
والجبال واألرض السماوات على واليتنا عرضت

األمصار)". و
قد فطر فقـــط ليس الوالية ان يظهـــر منـــه

الجميع. عرضت على قد اّنها عليها بل الناس
٢٣ - ص ٣٦٥: ج األنوار بحار في جاء

اهللا  قول عن ســـألته جعفرQ قال: أبي عن
اهللا فطرة حنيفا للّدين وجهـــك فأقم عّزوجل:

الوالية). هي قال: عليها الّناس فطر التي
وإنها الوالية هي الفطرة ان جليا يظهر فهنا

الّناس كّلهم. فطر عليها قد
عن أبيه، عن ،Qالرضا عن كذلـــك وفيه

باإلمام ــه إلي المهدُي ــر أن االم
وقد أخذ  المهديQ امر فطري
مكتوب وأنه ــل ب الميثاق عليه
ــاء االنبي ــف صح ــع جمي ــي  ف
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فطر  التي اهللا " فطرة تعالى: قوله في Kجده
 Nومحّمد التوحيد، "هـــو قال: عليها. الناس
إلى  المؤمنين"، وعلـــّيQ أميـــر اهللا، رســـول

التوحيد. ههنا
ربك  وإذ اخذ ) قوله تعالى: وعنهـــمK في
مأخوذا الميثاق " كان اآلية، قال: ( بني آدم من
وألمير بالّنبوة، ولرسوله بالرّبوبّية، هللا عليهم

باإلمامة".(١٠)  المؤمنين واألئمة
ميثاق أخـــذت ذلك "وعلـــى وفـــي الحديث:
أخـــذُت ورســـلي، الخالئـــق ومواثيـــق أنبيائـــي
بالّنبوة، مّحمد يا ولك بالّربوبّية، لي مواثيقهم

طالب بالوالية".(١١)  بن أبي ولعلّي
اهللا عّز قـــول اهللاQ: في عبـــد وعـــن أبـــي
َعَلْيها)) النَّاَس َفَطَر الَّتِـــي اهللاَِّ ((ِفْطَرَت وجل:
أمير وعلي رسول اهللا ومحمد "التوحيد ، قال:

" (١٢).Qالمؤمنين
مكتوبة  علي "والية قال: Qالحسن أبي وعن
إال نبيا تعالى ولن يبعث اهللا الصحف جميع في
يبعث ولم ,(١٣)Qعلـــي ووصيه بنبـــوة محمـــد

.Lعلي ووصيه إال بنبوة محمد نبيًا اهللا
لنا أمران: يتضح هذا الحديث من

هنـــا, وهو أن االمر  بحثنا هو محل ١ _ مـــا
فطري  المهـــديQ امر باإلمام إليـــه المهـــدُي
جميع في مكتوب وأنه بل الميثاق عليه أخذ وقد

االنبياء. صحف
الخبر اآلنف  هذا بين ترابطًا أن هناك _ ٢
بحاره في المجلسي رواه الذي الخبر وبين الذكر
أعقبها ثم خفـــي, المهدي يهدي ألمر عـــن أن

(الصحف) الكتب وسائر التوراة يســـتخرج بأنه
الخبر فهذا فيها, االديان بما أهل ويحكم بين
الذي مع الخبر النقطة هذه ســـنذكره بعد الذي
الســـر أن مفادها قضية لنا يوضح آنفًا ذكرنـــاه
أن الكتب والصحف لهذه اإلمام في إســـتخراج
الصحف  هذه يحكم بما في أو اإلمامQ يحكم
هذا هو والـــذي فيها يدينونها, مـــن ويلزم بها

المهدي. إليه سيهدي الذي الخفي األمر
الكتب:- رواية استخراج تلك واليك

 ٥١ ج - المجلســـي في البحار- للعالمة جاء

:٢٩ ص -

قائمنـــا قـــام جعفـــرQ: (...إذا عـــن أبـــي
الّرحمان خلق في ويعدل بالّســـوية فإّنه يقّســـم

والمغفول المخفّي األمر هذا أن
المهدي ــيظهره ــذي س عنه وال
ــة والرجوع األمام ــكام ــو إح ه
ــدي مه ــوم يق أن ــد فبع ــا  إليه
ــداق المص ــان ببي ــد محم آل 
ــراج الخ ــام) اإلم ــو (وه ــّي الجل
النور, إلى ــات الظلم من ــاس الن
ــع ويرتف ــم الظل ــر سينحس
ــدب وي ــدل الع ــم ي ويخِّ ــور  الج
ــاة. الحي ــي مناح ــي ــط ف القس
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فقد أطاع أطاعـــه فمن والفاجـــر, البـــّر منهم
ســـمي فقد عصى اهللا, فإنما عصاه اهللا ومـــن
يســـتخرج خفـــّي, المر يهـــدي المهـــدّي ألنـــه
بأنطاكية, من غـــار اهللا كتـــب التوراة وســـائر
أهل ، وبين بالّتـــوراة الّتوراة أهل فيحكم بيـــن
بالّزبور، الّزبور وبين أهل باإلنجيـــل، اإلنجيل
الخبر) قال .. بالفرقـــان، الفرقان وبين أهـــل
صفة  خطبة في البالغة في نهج Qعلي اإلمام
"فبعث  األنبياء_: رسالة بيان _في Qخلق آدم
أنبياءه, ليستأدوهم إليهم رســـله, وواتر فيهم
نعمته, منســـّي ويذّكرونهـــم ميثـــاق فطرتـــه,

بالتّبليغ". عليهم ويحتّجوا
يقول قد أمر مهم إلى بي الّتنبيه يجدر وهنا
جاّدة عن وحيادًا بيانيـــًا فيه تطرفًا أن البعـــض
االمر حاصله ان هذا الموضوعيـــة في البحث,
االصالحّية اإلمـــام المهـــدي حركـــة يمثـــل في
المهدوي الظهور من والعلة الدائرة من المحور
ان لنا تبّيـــن الروايـــات ان االصالحـــي  فحيـــث
ويظهر العـــدل لينشـــر المهـــدي, انمـــا يخرج
االظهار هـــذا تؤكد علـــى أن الديـــن, نجدهـــا
ســـيُهدى خاصة, وذو أمر خفّي ذو خصوصيـــة

اليه.
على مـــا وقفنا اذا الحقيقة هذه اّننا نفهـــم
ُأّس الديني هي الّنظـــام في االمامة أن حقيقـــة
وهي االنسان ويقوُّم الدين يقوُّم وبها اإلســـالم
وحيث الكمال المنشود, االجلى لنيل المحّرك
من ليُخـــِرج الناس ان المهـــدي إّنمـــا يخـــرج,
الّدين. وحكومة العدل بحبوحة إلى الجور ظلـــم

األمامـــة إال بدســـتور ال يكـــون وحيـــث أّن هـــذا
بهذا ننتهي النصوص, ظاهر هو كما لمكانتها
عنه المخفّي والمغفول األمر هذا أن إلى البيان
األمامة إحـــكام المهـــدي هو والـــذي ســـيظهره
محمد آل أن يقـــوم مهدي فبعد إليها والرجـــوع
الخراج (وهـــو اإلمام) الجلّي المصـــداق ببيان
ينجلي أْن وبعد النور, إلى الظلمات من الناس
حّقه األمر ويعطـــوه هـــذا حقيقة لـــدى النـــاس
الظلم سينحســـر العبـــاد والبالد, في سياســـة
في ويدب القســـط العدل يم ويخِّ الجور ويرتفـــع

الحياة. مناحي
(كما األمـــر هـــذا عرفـــت اذن فالّنـــاس لـــو
الناس ليعّرف ســـيخرج الذي اإلمام هي مهمة
وهو االمامة) واعطته االمـــر هذا إلى ويهديهم
لوصل والعباد الكـــون إدارة فـــي دوره الواقعـــي

(١٤). إلى الّسعادة المنشودة الّناس
لنا يتجلى اذ أخـــرى حقيقة مـــن هنا نفهـــم
معرفة العدل, وأن فـــي االمامة محورية معنى
المعنى فهذا رحاله محّط وهي معها يدور العدل
كان بعيدًا (لمـــن الشـــيء بعض مثاليا قد يكون
بدور قورن مـــا إذا لكنه عـــن االدب الوجداني)
هذا ســـيزول ربانيًا لهم والمعُّد االئمـــة الواقعّي
عن المثالي والحديث بالتطرف بالرمي التوهم
يظهر الذي الّسابق البيان مع خصوصًا االمامة
وبين المشـــتهر العدل كونهم بين الجّلي الّربط

. اليتم االبهم العدل هذا كون
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يمكن ان ينّقط ســـابقا ما تبّين فخالصة

هي:- امور ثالثة في

موجود أمر هذا األمـــر المغفول عنه ١- اّن
وعموّميته فطريته يمنع من وال وفطري, وعـــام

. عنه الناس غفلة
ســـيواجهه ٢- ان هـــذا االمـــر من أشـــد ما
جاهّليـــة  بســـبب خروجـــه عنـــد   Qالمهـــدي

التأويل.
بالمهدي وتسميته المهدي أدخار ّعلة ان -٣
تســـمية فعّلة الخفّي, األمر إلى هذا يهدي إلّنه
ألنه الّلقب هو بهـــذا وتلقيبه المهـــدّي بالمهدّي
مصاعـــب ّجمة هـــذا ســـيهدي للرقـــي ويكتنف
حركة في آخـــر أمر كان لذلك رغـــم فطرّيته,
ودوره اهميّته األمـــر هـــذا هو إعطاء البشـــرّية
إلى الكمال سّلم في بالبشرية لألرتقاء الريادّي

المطلوب. مستواها

الهوامش
البشـــر من مختـــص بفئة غير (١)  وهـــذا األمـــر
ومحور العالمي العدل علة أنه ســـيظهر بل دون اخرى
هنا ها البحث ان فال يقـــال الرباني القســـط إنتشـــار

غيرها. بفئة دون دائرة المهدوية يضيق
الجزء االول الصـــدوق للشـــيخ (٢) علل الشـــرائع

ص١٦١.
الثاني ص٣٨٣  الجزء المفيد للشيخ االرشاد (٣)

قيامه. عند القائم سيرة
عن فضًال فإنه يهدي إلى العدل انه (٤) وال يقـــال
والداني القاصي لدى ومعروفيته عليه الضوء تســـليط
اليه الذي سيهدي الخفي إال باألمر يتحقق يكاد ال فهو

عليه. كما ستقف المهدي

الظهور مـــن انعـــدام الفائدة (٥) وهـــذا ال يعنـــي
المهتدية الثلة هـــذه عند اهللا األعظم لولـــي المبارك
لهم ســـيتجلى األنقياد وكمـــال المعرفة بـــل ان كمـــال
من يخفى ال مـــا وفـــي هذا بيان وأنصـــع بأتـــم صورة
لهذه الحركـــة التكامليـــة ســـير الفوائـــد الجّمـــة على
من قبس إلى وليس معنى إهتدائهم المهتدية, الثلـــة
بالظهور الجديد انوجاد عدم الشعشـــعاني هذا النور
ذكر لما لهم مســـتدركًا أمر فليس الظهور عندهـــم,
به تعالى إختـــص اهللا قد كثير, وهـــو عنا ولمـــا خفي

وأولياءه. نفسُه
الثانـــي الجـــزء المفيـــد الشـــيخ االرشـــاد   (٦)

ص٣٨٣.
دراســـة صفة اســـاس على قائـــم (٧) ان البحـــث
لماذا وهي ,Qالمهـــدي اإلمام صفـــات من واحـــدة
فهي الصفات من غيرهـــا اما مهديًا, ســـمي المهدي
لقب أو القائـــم صفـــة فمثال اخـــرى تقتضـــي اشـــياء
لذلك والقســـط والى آخره, بالعدل يقوم النه القائم

التنويه. اقتضى
بن جريـــر الطبري لمحمـــد (٨) دالئـــل االمامـــة

ص٤٦٦. (الشيعي)
الغيبة ص٣٠٧. (٩) في

الدرجات ص١٦٧. بصائر (١٠) مختصر
ص١٨. األنوار ج١٥ بحار (١١)
الدرجات ص٩٨. (١٢) بصائر

الحلي ص٢١١. سليمان بن حسن (١٣) المحتضر
معرفتها إلى يحتاج الوصول إلى العـــادة (١٤) ان
ومعرفة اليهـــا الموصـــل الطريـــق حقيقـــة, ومعرفـــة
تسليم في الواسطة وتحكيم األيصال, في الواســـطة

الفرد اليها. ايصال من تتمكن لكي القياد لها
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غرف من اســـتلت هـــذه موضوعات
الكاتب أثارهـــا التـــي الشـــبهات االنترنيـــت حول
الشيعة وعلماء مفكري بعض ورد الكاتب) (أحمد
الكاتب محمد منصور بقلم ردًا عليها، وهنا نثبت

إحدى شبهاته الباطلة: حول
للتلميذ وعلى نقاشـــه فـــي الكاتب الـــرّد علـــى
اإلخوة على المحافظة عنوان تحت مقالـــة األخير

.Kالبيت ألهل شيعة كمسلمين
ثـــّم أتابع بقّية النظر يلفـــت وأبتـــدأ بأبـــرز ما

النقاط:
عشـــرية  االثني مراجع الشـــيعة وصف ١ _ إنَّه
بالطغاة بثالث كلمات عشر الثاني لإلمام النّواب
عقدته الظاهـــر أنَّها والمتكّبرين و واالنتهازييـــن

إيران. في الدولة مع بها اصطدم التي
عشرية  الشـــيعة االثني رواة جميع ٢ _ وصفه

الكذب. على بالتواطؤ
عشرية  الشـــيعة االثني متكّلمي إنَّه وصف _ ٣
قدم على مصنع السّب أنَّ والظاهر بأنَّهم دّساسة

المتحّري للحقيقة. المؤدَّب الكاتب لدى وساق
غموض  ال تكّرر مســـألة أن ٤ _ قـــال: (وأرجو
والرجل الخضر سّرية وجود األنبياء أو بعض والدة
بطاعتهم النـــاس اهللا يأمـــر لم الصالـــح فهـــؤالء
حالة اختفائهم وفي نبّوتهم قبل وااللتفاف حولهم
حّيًا يكـــون أن يجب طاعتـــه فاإلمـــام الـــذي تجب
األعظمN وإنكار  الرسول لمواالة إنكاره ظاهرًا)
واألحكام التي أنفذها التشـــريعات فكّل لطاعته،
مواالة  ال وأنَّ بها الكاتب االلتزام ينكر Nالرسول
ظاهر،  وال بحّي ليس ألنَّه Nللرســـول طاعة وال
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َوُأوِلي َوَأِطيُعوا الرَُّســـوَل اهللاََّ ((َأِطيُعوا تعالى: قال
طاعة  إنكار الكاتب قول الزم ِمْنُكْم))(١) بـــل األَْْمِر
يمكنهم ال _ قولـــه على _ النـــاس اهللا تعالـــى ألنَّ
تعالى. اهللا بأمر والقتال وطاعته مواالة اهللا عمليًا
وال العلماني منطق الكاتب _ على تعالـــى اهللا وإلنَّ
والناصر والغالب كالمشـــارك أصدقـــاءه أدري أنَّ
أم والمنهج هذا االعتقـــاد في يشـــاركونه وغيرهم
في التدّخـــل عـــن معـــزول تعالـــى ال!؟ _ وألنَّ اهللا
في نظام والتنفيذي والقضائـــي الحكم السياســـي
ذاته الكاتب ألنَّ منطق على تعالى اهللا بل البشر،
موروث تعالى باهللا االعتقاد وأنَّ وباطنّية، ســـّرية
للمادة نســـجد أن ويجـــب تحت شـــعار التصحيـــح
هي لّذة الغايات الدنيوية وأن أقصى ونعبد الحياة

واللهو. والرقص النكاح واألكل
والظهور باشـــتراط الحياة قوله عن فـــإن رجع
مواالة يصّح كـــي والمتابعة والمـــواالة فـــي الطاعة
رسوله وطاعة ومواالة ومتابعته وطاعته تعالى اهللا
المستتر الحّي اإلمام في الحال فكذلك ومتابعته،

وكالء له وأنَّ السّيما ومتابعته ومواالته طاعته تجب
عيَّن قد بهم االّتصال للناس يمكن ونّواب ظاهرين
التشريع مجال الفتيا واســـتنباط في لهم برنامجًا
والزم والقضائي النيابي الحكم مجال وفي اإللهي
عنه الصادرة أوامره األخذ بـــكّل ومواالته متابعته
جمع التي األربعة نّوابـــه عبر غيبته الصغرى أّيـــام
الكاتب نعم عنه في كتبهـــم، رواياتهـــم اإلماميـــة
بالوضع األربعة ونّوابه ورواتهم اإلمامّية على يطعن
((إِنِّي تعالى اهللا من كعهد باإلمامة يعتقدون ألنَّهم
أرفض أنا الكاتـــب: قال ِإمامًا)) لِلنَّـــاِس جاِعُلـــَك

البحث في ذلك!!
من ووالية يمكـــن طاعـــة (وال وقـــال الكاتـــب:
األنبياء تاريخ في لم يحدث ما فهذا خفيًا، يكـــون

في العالم). والعقالء واألئّمة
تعالى اهللا طاعـــة يمكـــن فـــال وعلـــى منهجـــه
البشـــري الحّس عن خفي تعالـــى اهللا ألنَّ وواليتـــه
خلقه أمور عن معزول تعالى بظاهر، فاهللا وليس
والوالية الطاعـــة في واختيارهم شـــأنهم وللبشـــر
له ليس بعيـــد متفّرج من واهللا تعالـــى مجـــرَّد إلـــه
في مجال له ليس تعالى وأنَّ اهللا األمر والحكـــم،
والسياسي االجتماعي النظام في والحكم التطبيق
ألنَّ البشـــر، في أمور صالحية وتدّخل أّية والقتال

التمّدن الغربي. في ومرفوض غير عملي ذلك
قال فقد األنبياء: تاريخ فـــي ذلك وأمَّا حدوث
ألَِِخيِه ُموســـى ((َوقـــاَل موســـى: تعالى عن لســـان
َســـِبيَل َتتَِّبْع َوال َوَأْصِلْح ِفي َقْوِمـــي اْخُلْفِني هـــاُروَن
أربعين  أخاه موسى استخلف اْلُمْفِســـِديَن))(٢) وقد
ُموســـى َوواَعْدنا )) نفســـها اآليـــة ليلـــة كما تقـــول
َربِِّه َفَتمَّ ِميقـــاُت ِبَعْشـــٍر َوَأْتَمْمناهـــا َثالِثيـــَن َلْيَلـــًة

َأْرَبِعيَن َلْيَلًة)).

اإلمام فــي الحــال كذلــك
طاعته تجب المستتر الحّي
ومواالتهومتابعتهالسّيما
ظاهريــن وكالء لــه  وأنَّ
للنــاس يمكــن ونــّواب
لهم عيَّن بهم قد االّتصال
الفتيا مجــال في برنامجــًا
اإللهي التشريع واستنباط
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عبدوا العجل الذين إسرائيل بنو احتجَّ قد نعم
كما موسى وصّي وخليفة السامري وخالفوا واّتبعوا
َقْوِم يا َقْبُل هاُروُن ِمْن َلُهْم ((َوَلَقْد قاَل اآلية: تقول
َوَأِطيُعوا َفاتَِّبُعوِني الرَّْحمُن َربَُّكُم ِبِه َوِإنَّ ُفتِْنُتْم إِنَّما
َحتَّى َيْرِجَع عاِكِفيَن َعَلْيِه َنْبـــَرَح َلْن قاُلوا * َأْمِري
عملي غير أنَّه منطقهم كان فلقد ُموسى))(٣). إَِلْينا
طوال ليًال ونهارًا واســـتتر غاب وقد طاعة موســـى
في اآلية: موســـى كما أجابهم وقد يومًا، أربعيـــن
َقْوِم قاَل يا َأِسفًا َغْضباَن َقْوِمِه إِلى ((َفَرَجَع ُموسى
اْلَعْهُد َعَلْيُكُم َأَفطاَل َحَســـنًا َوْعدًا َربُُّكْم َيِعْدُكْم َأ َلْم
َربُِّكْم َفَأْخَلْفُتْم ِمْن َغَضٌب َعَلْيُكْم َيِحلَّ َأْن َأَرْدُتـــْم َأْم
إســـرائيل العهد بني على طال َمْوِعِدي))(٤). فلقد
الوعد انتظـــار في العهـــد الكاتب كما طـــال علـــى
َعَلى الَِّذيَن َنُمنَّ َأْن ((َوُنِريُد قوله تعالى: في اإللهي
َوَنْجَعَلُهُم األَْْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّـــًة ِفـــي اْســـُتْضِعُفوا
((َأمَّْن تعالـــى: قوله في اْلواِرِثيـــَن))(٥)، والوعـــد
،(٦)((... وَء السُّ َوَيْكِشُف َدعاُه ِإذا اْلُمْضَطرَّ ُيِجيُب
المهدي  نبّيهN بظهور اإللهي على لســـان والوعد
أحاديث في وعدًال قســـطًا األرض يمأل ذّريته مـــن
لغيبة قرآني نمـــوذج فهذا المتواتـــرة، الفريقيـــن
َخَلْفُتُموِني إسرائيل: ((ِبْئَسما لبني قال وقد موسى

َربُِّكْم))(٧). َأْمَر َأَعِجلُْتْم َبْعِدي ِمْن
 Qالكاظم كان فلقد Kتاريخ األئّمة وأمَّا في
قبل من السنين من العديد قعر السجون مغّيبًا في
ألنَّه هاهنا وستســـمع الكاتب _ العّباســـي الخليفة
البيت مع سياســـة لّينة لهم العّباس بني بأنَّ يعتقد
أربعًا ســـجن أنَّه العلـــوي _ ففـــي بعض الروايـــات
له كان ولكن سنة, عشرة أربع وثالثة سبعًا وأخرى
باإلمامQ وكذلك  عبرهـــم الشـــيعة ترتبط وكالء
كان الحصار عليهما  العســـكريينL إذ حال كان

قد آنذاك وكانت العّباسية الدولة من قبل شـــديدًا
عاصمتها فـــي الجبرية اإلقامـــة فرضـــت عليهمـــا
أّي اّتصال علـــى رقابتها تســـتحكم كي ســـامراء،
الشـــيعة. العســـكريين وعموم اإلمامين يجري بين
قد  الســـّجادQ حيث فـــي اإلمام الحال بل وكـــذا
عليه بعد رقابتها شـــدَّدت األموية قد الدولة كانت
األمويين يعتقـــد أنَّ الكاتب _ ولعـــلَّ الطف واقعـــة
العلوي كما البيـــت مع لّينـــة سياســـة كانـــت لديهم
الوســـيط كان وقد _ العّباســـيين في اعتقـــد ذلك
عقيلة األمور من كثير في الشـــيعة عموم وبين بينه

هاشم. بني
كرَّرنا فقد العالم فـــي العقالء في تاريخ وأمَّـــا
فـــي الوقت البشـــرية األمثلة مـــن للكاتـــب العديد
والقوى الدولية المخابـــرات قيادات فإنَّ الحاضر
الوضع تدير التي هي المال والسالح كقوى السّرية
الحكومات في تتحكَّم التـــي وهي الحاضر الدولي
هذه كّل قيـــادات العظمـــى، الـــدول العلنيـــة فـــي
التســـّتر منتهى في الســـّرية هي الدولية األجهـــزة
الســـّرية المنظمات فـــي الحال والخفـــاء وكذلـــك
في الكاتب ذكرهـــا التـــي المعارضـــة لألنظمـــة _
العقالء أنَّ أســـطر قبل كالمه عـــن ذاهًال كالمـــه
أنَّ وأحســـب _ في الخفاء تطاع لهم قيادات ليـــس
(يا العصر: هذا في العالم مخاطبًا ينادي الكاتب
الوضع الســـّرية التي تحكـــم مقادير أّيها األجهزة
غالة ومن أتباع أنَّكم اعلموا اليوم، هذا البشـــري
البشـــرية الجموع ارتباط وأنَّ الباطنـــي المذهـــب
وغيـــر الســـّري غيـــر عملـــي مـــع التدبيـــر الخفـــي
عليكم (ويجـــب قائـــًال: يضيـــف منطقـــي)، وأراه
الشعوب فمقادير وإالَّ والعلن الســـطح إلى الظهور
الســـّرية التنظيمات أيَّتهـــا ليســـت بأيديكـــم، فيا



٦٣

الشركات النفطية من القوى أيَّتها ويا المخابراتية
حولكم االلتفاف أنَّ السالح وشـــركات العمالقة،
وجودكم بإعالن إالَّ يتـــّم ال لكم والســـمع والطاعة
القتال أمر وأنَّ وأمكنتكـــم، الشـــخصية وهوّياتكم
لن العظمى الدوليـــة قواكم لـــواء تحت والحـــروب
وأنَّ هذا أمرها. على المغلوبـــة الشـــعوب تخضع له
في والعقالء واألئّمة األنبيـــاء تاريخ في يحدث لم
عقالء على يعترض الكاتـــب أنَّ وأحســـب العالم).
مخابرات المال تســـّلط في العصر في هذا العالم
والســـوق المال مؤسســـات على والســـوق الدوليـــة
جهاز على جهاز خفـــي تســـّلط كّل ويعتـــرض على

ومؤسسة علنية.
والحضور الظهـــور مقـــدار ُيعَلـــم ــه لـــم ثـــّم إنـَّ
الطاعة ة وصحَّ في إمكانية الكاتب يشـــترطه الذي
فالالزم والتسّتر أصًال الغيبة عدم هل هو والمواالة
والمجتمع البشر قبل كّل أفراد من الحّسية الرؤية
في اليوم ساعة في والعشرين األربع طوال لرئيسهم
الغيبة القصيرة بين يغاير الكاتب إنَّ أم يـــوم، كّل
عملية موســـى والطويلة بأنَّ األولى في كما كأشهر
هو كًال فإنَّ الفارق؟ هو وما العهد، طويلة والثانية
الوكالء فوجود المفاجئة ونحوها، الحوادث طرّو
اإللهي الشرع التام في رسم البرنامج مع والنّواب
قبل عشـــر ومـــن الثاني اإلمـــام قبل المبيَّـــن مـــن
الخفية  الســـّرية إدارته كونهQ عبر مع Kآبائـــة
والطائفة المســـلمين وألمور جمعًا ألمور البشـــرية
والنجباء األوتـــاد خاّصـــة بمنظومتـــه الخفّيـــة من
بحفظ كفيل ذلك كّل ونحوهم، والسّياح واألبدال
وامتناع استحالة وأّي المطلوبة الجادة على المسار
طاعة اســـتحالة عقلية علـــى إالَّ العقل يحكـــم بهـــا
البشـــري للحّس ظاهرين غير ألنَّهما اهللا ورســـوله
تجب مواالتهما فال المادية. عن الحّسية ومغيَّبين

متابعتهما. وال
أحد يكّرر ال أن بعطف يترّجى الكاتب ثـــّم أرى
يبّين ولم األنبياء، بعض ووالدة مسألة غموض له
العلمانيين لدى ما هـــو فهل الســـبب ذلك العّلة في
مقولتهم مـــن اليـــوم هذا اإلســـالمي فـــي العالـــم
خارجة ميتافيزيقا على القرآن محتـــٍو بأنَّ القائلة
وأســـطوريات ال البشـــري، الحّســـي عـــن التصّور
هو السبب أم ما البشـــري، العقل المادي يفهمها
الخفاء في موسى والدة ة من قصَّ الكاتب نفرة وراء
دون من لسّرية الوالدة السور القرآنية واستعراض

والنــّواب الــوكالء فوجــود
في التام البرنامج رسم مع
من المبيَّن اإللهــي الشــرع
ومن عشر الثاني قبل اإلمام

كونهQ عبر  مع Kآبائة قبل
ألمور الخفية السّرية إدارته
وألمــور جمعــًا البشــرية
والطائفــة المســلمين
الخفّية بمنظومته خاّصــة
واألبدال والنجباء األوتاد من
كّل ونحوهــم، والســّياح
المســار بحفظ كفيل ذلــك
المطلوبــة الجــادة  علــى 
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القرآن، في المذكورة الباطشة ودولته فرعون علم
آمال الكاتب كّل تحّطم ة القرآنيـــة القصَّ هذه فهل
أولياء والدة اســـتحالة خفاء في عشعش فيها التي
أنَّه أم األرض، في قبله مـــن الحجج الخلفاء اهللا
ظهور في الشـــريفة الُســـّنة أحاديث في كما ال يثق
أم القرآن الكريم، بســـور ال يعتقد كذلك المهدي
على ة ينطوي القصَّ لهذه القرآن ذكر أنَّ يحسب أنَّه
لألّمة اإلسالمّية كعبرة العالمين، رّب من الحكمة
لهذه المعصومين المسلمين أئّمة والدة خفيت إذا
الهروب هذا ولمـــاذا الجور. ســـالطين على األّمة
حاكم القرآنيـــة، أليس القـــرآن خير من اآليـــات
العلمانية والذهنية النفســـية للعقد أم التشـــّهيات

المادية. والحّسية الغربية
وجود سّرية مســـألة تكّرر ال الكاتب: يقول كما
الناس اهللا يأمر لم فهوالء الصالح والرجل الخضر
حالة وفي قبل نبّوتهم وااللتفاف حولهم بطاعتهم

اختفائهم.
حياته أم الكهف فـــي قرأ ســـورة وال أدري هـــل
((َفَوَجدا تعالـــى: يقول أليس معانيها، لم يتدبَّـــر
َوَعلَّْمناُه ِعْنِدنا ِمـــْن َرْحَمًة آَتْيناُه ِعباِدنا ِمـــْن َعْبدًا
َأْن َعلى َهْل َأتَِّبُعَك ُموســـى َلُه قاَل * ِعْلمًا َلُدنَّا ِمْن
َتْســـَتِطيَع َلْن إِنََّك قاَل * ُرْشـــدًا ُعلِّْمَت ِممَّا ُتَعلَِّمِن
ُتِحْط َلـــْم ما َعلى َكْيـــَف َتْصبِـــُر * َو َمِعـــَي َصْبـــرًا
النبّي موســـى أمر اهللا قد ُخْبرًا))(٨)، أليـــس بِـــِه
المتســـّتر إلـــى الخضر الخفي المرســـل بالذهاب
الخضر أليس ومتابعته، منه العلم ثّم ومصاحبته
مجموعة ضمن في اهللا تعالى من تسّتره منتدبًا مع
ِعباِدنا)) أليس البشر ((َعْبدًا ِمْن يعلمها ال بشرية
َبْيِني ِفـــراُق هذا ((قاَل القرآنية: ـــة القصَّ في ذيل
... َصْبرًا َعَلْيِه َتْسَتِطْع َلْم ما ِبَتْأِويِل َسُأَنبُِّئَك َوَبْيِنَك

َعَلْيِه َتْســـِطْع َلْم ما َتْأِويُل ذِلَك َأْمِري َعْن َفَعلُْتُه َوما
َصْبرًا))(٩).

قرآنه في العالمين رّب ذكرها ة القصَّ هذه فهل
اإلســـالمّية والمسلمين لألّمة عظة وعبرة الخالد
هي اإلشـــارة هـــل العظـــة والعبرة ومـــا هـــي تلـــك
أنَّ هـــذه يعتقـــد الكاتـــب أنَّ الرمزيـــة واأللغـــاز أم
ال ومجموعته الخضر ـــة في قصَّ القرآنية الحقيقة
من أم أنَّ الغاية رومانسية، ة قصَّ وهي لها واقعية
هللا أولياء بوجود هي االعتقاد القرآنية ة القصَّ هذه
إلهية ووظائف بمهام يقوم بشر له، وحجج تعالى
في هو ونطاق عملهم بهـــا يقومون الوظائف وتلـــك

االجتماعي. النظام وفي البشرية األوضاع
أجيال المسلمين ذهنية الكاتب أنَّ على إنَّه ثّم
ولم يروا وترعرعـــوا ــدوا تولـَّ قـــرون قرابة عشـــرة
ويوالونه يطيعونه فكيف اهللا رســـول ولم يشـــاهدوا
تكون العلمانييـــن كيف مـــذاق على ويبايعونـــه بـــل
قروٍن مدى خالـــدة إلى وشـــريعته طاعته ومواالته
البشرية عمر من اهللا شـــاء ما الحقة إلى متطاولة
وما البشـــري والتمّدن بالتطّور يســـّمى فـــي ظّل ما
تناطح للبشـــرية التـــي الجّبـــارة يســـّمى بالعقليـــة
من اســـتغراب علـــى وإّنـــي المجـــّرات الفضائيـــة
وهم _ والناصر والغالب مشـــارك اإلخوة تعاطف
مع الكاتب مـــع _ الظاهـــر حســـب من الســـلفيين
والحّســـي العلماني منهجه معالـــم وبدت مـــا بانت

الظاهر!! الحّس وراء بما يؤمن ال الماّدي الذي
مجال ال ومنهجـــه الكاتب كالم كمـــا أنَّه علـــى
تعالى: قال وقـــد وحياته عيســـى بالنبّي لالعتقاد
َمْرَيَم اْبـــَن ِعيَســـى َقَتلَْنا اْلَمِســـيَح إِنَّـــا ((َوَقْوِلِهـــْم
ُشـــبَِّه َلُهْم َولِكْن َومـــا َصَلُبوُه ِ َومـــا َقَتُلوُه اهللاَّ َرُســـوَل
ِبِه َلُهْم مـــا ِمْنُه َشـــكٍّ َلِفي ِفيِه َوِإنَّ الَِّذيـــَن اْخَتَلُفوا
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َرَفَعُه َبْل * َيِقينًا َقَتُلوُه َوما نِّ الظَّ اتِّباَع ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ
ِمْن َأْهِل َوِإْن * َحِكيمًا َعِزيـــزًا اهللاَُّ َوكاَن إَِلْيـــهِ اهللاَُّ
َيُكوُن اْلِقياَمِة َوَيْوَم َمْوِتِه َقْبَل ِبِه َلُيْؤِمَننَّ ِإالَّ اْلِكتـــاِب
يرجع إلى األرض ويصّلي  وأنَّه َعَلْيِهْم َشِهيدًا))(١٠)
فـــي روايات  محّمدN كما آل مـــن المهدي خلـــف
وضع من ونزوله المســـيح ظهـــور الفريقيـــن، وأنَّ
قد الروايـــات بل لتلك ودّســـهم الغـــالة الباطنيـــة
النساء، في سورة اآلية لهذه ودّسهم يتجرَّأ ويقول
واإليمان التصديق هو مسلم كّل على الواجب أنَّ مع
وظهوره ونزوله عيســـى بكّل الرســـل وبحياة النبّي
قال النبـــّي إدريس فـــي الحال وكـــذا بعـــد غيبتـــه.
ِصدِّيقًا كاَن إِنَُّه ِإْدِريَس اْلِكتاِب ِفي ((َواْذُكْر تعالى:
الكاتب فلعلَّ َعلِيًّـــا))(١١)، َوَرَفْعناُه َمكانـــًا * َنِبيًّـــا
عموم من الموردين هذيـــن في بالتخصيص قائـــل

تعالى. اهللا برسل االعتقاد واإليمان
حياة ما الحكمة في أنَّه يعترض الكاتب لعلَّ أو
عيسى وظهور نزول في ثّم تعالى اهللا رفعهما نبّيين
بذلك  يخبرنا محّمدN ولماذا آل من المهدي مع
يقول: أرجوك لعلـَّــه أو ذلك نتعقَّـــل وكيف القـــرآن
وإدريس عيســـى أو موســـى غموض أحوال ال تكّرر
عليه اآليات يثقل وكأنَّه وجودهم وســـّرية والخضر
نحن يقول: أو الكريم، القرآن ومالحـــم القرآنية
في يرغب وربَّما بهم. واالعتقاد بمواالتهم نؤمر لم

الحديث. الغرب من نماذج
الشـــيعة  إليه مـــا ذهب إنَّ ٥ _ قـــال الكاتـــب:
الفقيه من واليـــة العصور هـــذه االثنا عشـــرية في
خروج وإنَّه إلهـــي، كعهد لإلمامـــة رفض بمثابـــة
الطائفة اإلمامّية، تعيشـــه كانت الذي من التحّير
عذره الذي يكّرره فإنَّ هذا الزعاق وأنـــا أعذره في
العلميـــة، فإنَّ والية وكتبهم بفقه الشـــيعة الجهـــل

الشـــيخ ذكر العصر فقد وليدة هذا الفقيه ليســـت
األمـــر بالمعروف باب المقنعة كتـــاب في المفيـــد
إلى فهو الحدود إقامة المنكر: (فأمَّـــا والنهي عن
تعالى اهللا قبـــل من المنصـــوب ســـلطان اإلســـالم
بوه  نصَّ من أو Kمحّمـــد آل من الهدى أئّمة وهـــم
النظر فيه فوَّضوا وقد والحكام. األمراء من لذلك
اإلمكان. فمـــن تمكَّن من مـــع شـــيعتهم إلى فقهاء
من الحدود على إقامة استطاع إن إقامتها وكذلك
ذلك، في بوائق الظالمين وأمن من قومه من يليه
ســـارقهم فليقطع عليهم الحدود إقامة فقـــد لزمه

قاتلهم). زانيهم، ويقتل وليجلد
لذلك على نصبه من علـــى متعّين فرض وهذا
على قوم قبلـــه من اإلمـــارة أو لـــه ظاهـــر خالفته
األحكام وتنفيذ الحـــدود رعيَّته فيلزمه إقامة مـــن
الكّفار وجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر
إخوانه على ويجب الفّجار. من ذلك ومن يســـتحّق
لم ما بهم اســـتعان إذا ذلك على معونته المؤمنين

اإليمان. حّدًا من حدود يتجاوز
بـــراج المعاصر القاضي بن ذلـــك وذكـــر مثل
وأخذ خدمة الســـلطان بـــاب مهّذبه للطوســـي في
كتاب فـــي الطوســـي الشـــيخ ذكر جوائـــزه وكذلك
يجوز فليس إقامـــة الحـــدود (فأمَّا النهايـــة قـــال:
قصور حال رّخص في حال. وقد إقامتها على ألحد
توّلى الظالميـــن... ومن الحّق وتغلّـــب أيـــدي أئّمـــة
حكم تنفيذ أو في إقامة حـــّد ظالم قبل والية مـــن
ســـلطان الحّق، جهة لذلك من متول أنَّه فليعتقـــد
وأمَّا اإليمان... شـــريعة تقتضيه ما بـــه على وليقم
فال المختلفين بيـــن والقضاء الناس الحكم بيـــن
ذلك. في الحّق ســـلطان له أذن إذا إالَّ أيضًا يجوز
ال حال في إلى فقهاء شـــيعتهم ذلـــك وقـــد فوَّضوا
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إنفاذ تمكَّن من فمن توليه بنفوســـهم من يتمكَّنون
المختلفين بين فصل أو الناس بين إصالح أو حكم

والثواب). وله بذلك األجر ذلك فليفعل
الشـــريف كتاب (رســـائل في وقـــال المرتضى
يزل (... ولم الواليـــة: في مســـألة في المرتضـــى)
مختلفة أزمان فـــي يتوّلون والعلمـــاء، الصالحون
ذكرناها. األســـباب التي لبعض الظلمة، من قبل
أئّمة قبل من الباطن الظالم وفي ِقَبل من والتوّلـــي
عند الوالية، هـــذه في له أذنـــوا إذا ألنَّهم الحـــّق
فهو بأمرهم، فتوّالهـــا ذكرناها، الشـــروط التي
بأمرهم، قبلهم، ومتصّرف واٍل من الحقيقة على
هذه لمن يجوز بأنَّه الصحيحة الرواية جاءت ولهذا
ما ويفعل كّل السّراق ويقطع الحدود أن يقيم حاله

األمور). هذه من فعله، الشريعة اقتضت
حمزة ابـــن هـــذا وقد ذكـــر مثل ذلـــك كّل من
والعّالمة الحلّـــي والمحّقق إدريـــس وســـّالر وابـــن
األردبيلي والمقدَّس والكركـــي والشـــهيدين الحّلي
األمر في باب اإلمامّية علماء مشاهير من وغيرهم
مأذون الفقيه أنَّ المنكـــر والنهـــي عن بالمعـــروف
والحدود  القضاء إقامة المعصومQ فـــي قبل من
حادثًا قوًال الفقيه بواليـــة فليس القول واألحكام،
الفقيه أنَّ والية وال الكاتب، تخيَّله كما العصر فـــي
والية في عرض هي اإلمامية فقهاء بها التـــي يقول
عن  نيابة هـــي بل مزيلـــة، المعصـــومQ وبديلـــة
لمَّا الكاتب يّدعيها التي وأمَّا الشـــورى المعصوم،
في علماء اإلمامّية بعض عند التعبير بذلك شاهد
والية إلغاء يعني بذلك القائل هذا العصر فظنَّ أنَّ
مراد إلى ـــن يتفطَّ الفعلية ولم وإمامتـــه المعصـــوم
عن نيابة هي المســـتفادة كـــون الوالية إلى القائل
والتشاور المشـــورة وقوع يتّم األمر غاية المعصوم

قبلهم باستكشـــاف من واالنتخاب المؤمنين بيـــن
المعصوم. عن النيابة لشرائط الواجد الفقيه

من الشـــيعة بعض إلـــى الكاتب أو مـــا ينســـبه
من إطالق أنَّهـــا فالظاهر العـــادل بالملك قولهـــم
بمطابقتها نفســـه إلزام دون مـــن الكاتب للنســـب

للواقع.
باشـــتماله  الكافي على الكاتب ٦ _ قد أشـــكل
أشكل كما بالغيب لعلم األئّمة متضّمنه روايات على
على داللتهم باشـــتمال األربعة النـــّواب على نيابة
ســـابق رّد في له ذكرت وقد موتهم، بوقت علمهم
يظهر منه لكنَّه تعالى باهللا مختّص الغيب أنَّ علـــم
((عاِلُم تعالى: قال ورسله حججه من ارتضاه لمن
اْرَتضى َمِن ِإالَّ * َعلى َغْيِبِه َأَحدًا ُيْظِهُر َفال اْلَغْيِب
((َوَعلََّم البقرة: سورة في وكما َرُســـوٍل))(١٢)، ِمْن
كانت  جميع المالئكة مع أنَّ ُكلَّها))(١٣) األَْْسماَء آَدَم
اهللا وجعل الجامع األســـمائي بذلـــك العلم جاهلة
خليفة ليكون هو المؤّهل له آدم بذلك تعليم تعالـــى
قال عنه حيـــث ســـليمان في وكما اهللا فـــي أرضـــه
قوله في وكما ْيِر))(١٤)، الطَّ َمْنِطَق ((ُعلِّْمنا تعالى:
اْلِعْلِم))(١٥)، َبْسَطًة ِفي طالوت: ((َوزاَدُه في تعالى
((َوَعلَّْمناُه في وصف الخضر الكهف سورة في وكما
اهللا  يحبيه اللدّني العلم ِعْلمًا))(١٦) فهـــذا َلُدنَّا ِمْن
الكريم القـــرآن كمـــا مأل الحجج تعالـــى ألوليائـــه

من ذلك. سوره بنماذج
كبرى  في البحث من الكاتب بـــدًال ٧ _ انتقـــال
في الصغرى إلـــى كعهـــد من اهللا اإللهية اإلمامـــة
المّرة هـــذه في إالَّ أنَّه عشـــر الثاني اإلمام وجـــود
النّواب وثاقـــة وهـــي الصغرى ذهـــب إلى صغـــرى
المهدي، ووالدة الدليل على وجود األربعة وحصر
أيـــن توهَّم من أدري وال بإخبـــار النـــّواب األربعـــة
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مجال ال لكن في ذلك، الدليل منحصر ذلـــك وأنَّ
التفّوه في يبالي ال التي مثل كلماته من لالستغراب
لعمدة تكراره مـــع الواقع وحقيقة العيان بهـــا أمام
للنظر والملفت اإللهية، اإلمامة عقيدة خدشه في
فيبني كّل الكاتب ذهنية في متجّذر المال أنَّ خطر
على مبنّية فهي ظاهـــرة كّل ذلك وأنَّ تحليل علـــى
وال ســـبيًال للمعنويات تعرف ال وهـــذه المصالـــح،

معقوًال. اآلخرة معنى لطريق
وجود  بعدم األربعـــة النّواب على ٨ _ إشـــكاله
راجع إشكاله أنَّ والظاهر لهم، بارز سياســـي دور
المخفي هو فدورهم وإالَّ المعلـــن الدور إلى عـــدم
إلى اإلشـــكال فمرجع الشـــيعة، فـــي صلب كيـــان
لها العّباســـية الدولة أنَّ من الكاتـــب عليه مـــا بنى

العسكري. لّينة مع سياسة
على  رواياتهم النّواب عرض بعدم إشكاله _ ٩
أنَّ  إلى يهتد ولم الكافي كتاب وكذلك Qالمعصوم
بن الحّجة هو تربية أغلب الموارد في ذلك حكمـــة
للروايات الرجوع لشـــيعته على العسكري الحســـن
في مســـيرتها الطائفة آبائه لتشـــّق المروّيـــة عـــن
كثير  جوابـــهQ في في كمـــا الكبرى زمـــن الغيبة
صاحب االحتجاج جمعها وقد المســـائل من أجوبة
المروّية الروايات إلى الســـائلين إرجاع من وغيره

.Kآبائه عن
القرآن  بتحريف القول إلى الكافي نسبته _ ١٠
الجاهلين مـــن عّدة يطلقـــه ما ذلك وقـــد تبع فـــي
النزول معنى على ذلك تنزيل من بمعانـــي األخبار
اإلمامّية علماء ذكـــره ممَّا وغيرها المعنى وتأويـــل
وذيول اســـتهالك الـــكالم في أخـــذ وأرى الكاتـــب

البحوث.
لوجوده  أثـــر ال النظري العلـــم أنَّ ١١ _ دعـــواه

إثبات الدليل عدم من بذلك يلتزم ولعلَّه خارجًا،
الدليل أنَّ مع تعالى الخارجي، لوجود اهللا العقلي

العقلي. بالدليل ينحصر ال كرارًا تقدَّم كما
الخارجي الوجود إثبـــات الالزم ثّم قولـــه: إنَّ
أدري هل وال والتاريخيـــة، الطبيعية عبر الطـــرق
الطبيعية الطرق عبر تعالى اهللا وجود أثبت الكاتب
قـــد تقدَّم أنَّه مع الطريقيـــة، والكتـــب التاريخيـــة
وجوه بيان كذلك ومّنا الحوار في من اإلخوة كرارًا
الكاتب أنَّ ذلك إالَّ على لإلمامّية التاريخي الدليل
بني العّباس من اللّينة السياســـة وجود إلى يذهب

العسكري. اإلمام مع

الهوامش
.٥٩ النساء: (١)

.١٤٢ األعراف: (٢)
و٩١. ٩٠ طه: (٣)

. ٨٦ طه: (٤)
.٥ القصص: (٥)

.٦٢ النمل: (٦)
.١٥٠ األعراف: (٧)

.٦٥ - ٦٨ الكهف: (٨)
. ٧٨ - ٨٢ الكهف: (٩)

.١٥٧ - ١٥٩ النساء: (١٠)
و٥٧. ٥٦ مريم: (١١)
و٢٧. ٢٦ الجن: (١٢)

.٣١ البقرة: (١٣)
.١٦ النمل: (١٤)

.٢٤٧ البقرة: (١٥)
.٦٥ الكهف: (١٦)
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بدعة المهدوية القضية تكن لم
 Qالمهدي االمام شـــخصية , وال شيعية
الخيال من ضرب او اســـطورية شـــخصية
حازت على عالمية قضية هي وانمـــا , !...
هكذا قضية تحز تكـــد لم ما العالم اتفـــاق

. مثلها وحرجة حساسة
نجده واالثر المفهوم حيث من فالمهدي
وان الديانات اهل وغير الديانات اهل عند
تدل ولكنها اخرى واســـماء بعناوين تلَبس
باســـم يذكر فتارة , المضمون على نفس
وثالثة المخّلص ثانية باســـم وتارة المنقذ
ستترشح عنه التي واثاره اعماله يشار الى

وهكذا .....
المصطلح المهدوية وحســـب فالقضية
اختـــالف حكمية وانما نقطة يومًا لم تكن
ان أي .. موضوعيـــة اختـــالف هـــي نقطـــة
وانمـــا بالمفهـــوم يكمـــن لـــم االختـــالف 
وانما بالقيـــادة يختلفوا لـــم بالمصـــداق,
ســـيأتي ومتى هو مـــن اختلفـــوا بالقائـــد,

. ...الخ سيظهر وكيف
راســـخة عقائـــد الـــى واســـتنادًا لـــذا 
ــوم المفه ــث حي ــن م ــدي  المه
الديانات اهل ــد نجده عن واالثر
تلَبس وان ــات اهل الديان ــر وغي
ــرى ولكنها ــماء اخ واس بعناوين
ــون المضم ــس نف ــى عل ــدل  ت



٦٩

علمية وطـــرق صادقة وقصـــص واحاديـــث
, معتمدة وبرهانية دقيقـــة ومباحث فنيـــة
البيتK ان  مدرســـة اهـــل أتباع اســـتطاع
, تلك االســـئلة الى يضعـــوا جوابـــًا محددًا
مقدمات هي وما القائد ذلك هو من وعرفوا
غيرها والى طريقة الظهور هي وما ظهوره

. االخرى التفاصيل من
ذلك التحديد واســـتنادًا وعلى اســـاس
لتلكالعقائد, انفردتهذه المدرسةببعض
او المهدوية القضيـــة مجمل االمور داخـــل
 Kالبيت اهل مدرسة اختصت , باالصح
... ومن عليها حسبت التي ببعض التفاصيل
جدًال هي واكثرها التفاصيل تلك اهـــم بين

.(Qاالمام المهدي غيبة ) قضية
: مفاده خبـــرًا قطـــع المذهـــب االمامي
االمام ابن هو الموعود االمام المهـــدي ان
هـــو االمام  العســـكريQ والـــذي الحســـن
عام ولد البيت , اهل ائمة عشر من الثاني
بعد  عدًال االرض سيمأل للهجرة وانه ٢٥٥

. ظلما ملئت ان
بطرفي باالخص او بالخبر القطـــع هذا

من الشخص وتحديد الوالدة : وهما الخبر
ناحية من حين بعد , ومـــأل االرض ناحية
معقولة واســـطة اخـــرى , اســـتدعى الـــى
منذ المنجز االول الطرف بين ومستساغة
والثاني  الزمان مـــن ١٢ قرنًا ال ما يقـــارب

بعد....! يتحقق لم الذي
تمأل التي وهذه القضية الواســـطة هذه
غيبة االمام ب( تتمثل الطرفين الفراغ بين
ال يعلمه اال  يوم الى الناس عن Qالمهـــدي

. وعال) جل اهللا
الى بالنســـبة الحاجـــة مـــن هنا بـــرزت
في بعلمها والتبصر التسلح بها الى المعتقد

. متنها مداليل
االمام غيبـــة دراســـة لذلـــك لـــم تكـــن
مـــن انواع نوع فيهـــا هي المهـــدي  والنظـــر
ما او ... سفســـطة او .... التـــرف الفكـــري
مفصلية قضيـــة وانما هي ... شـــاكل ذلـــك
هذه في البشر وحياة مباشـــر لها مســـاس

. الحياة هذه بعد وما الحياة
مدى توضـــح نبيـــن نقـــاط ويمكننـــا ان

:Qالمهدي االمام غيبة اهمية دراسة
مع إشـــكاال القضايا اكثر مـــن ١. كونهـــا

. االمامي المذهب غير من االخرين
االشـــياء وقوعًا بأخطر متمثلة ٢. كونها
الحقيقي غيـــاب القائد , وهو بين البشـــر
وهـــذا , الصـــواب طريـــق والهـــادي الـــى
, عقًال خطورته اثبـــات عن بغض النظـــر
االنســـانية فقد مرت تأريخـــًا , فهـــو ثابت

ابن هو الموعود ــدي ــام المه ان االم
ــكريQ والذي  العس ــن الحس االمام
اهل من ائمة االمام الثاني عشر هو
وانه  ٢٥٥ للهجرة ــام ع ولد , البيت
سيمألاالرض عدًالبعدانملئتظلما
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فشـــلت ولكنها االمر لهذا مماثلة بتجـــارب
ما حصل ومنها , فظيعة نتائج الـــى وهوت
 , Qموســـى عنـــد غياب لبنـــي اســـرائيل

هناك الغيبة فتـــرة قصر من الرغم فعلـــى
, أال وابشعها بأكبر الذنوب وقعوا اال انهم

. وعال جل اهللا دون إلٍه وهو اتخاذ

االهتمامبالغيبةيعتبرتكليفاسالميمترتبعلىعاتقالمسلمين.
ــاليب, تعتبر االس ــض ــاع بع واتب ــرف التص ــن وحس ــا ــر فيه والنظ
الحقًا ــنبينه كما س الثابته الروايات عليها وواجبات أكدت ــف تكالي
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عليـــه من الثابتـــة ٣. ا دلـــت االحاديـــث
ببالءات الفتـــرة هـــذه في مـــرور البشـــرية
, عصيبة وشديدة وامتحانات واضطرابات
المحن. وشدائد الفتن بانواع ومرور األمة

حدث باكبـــر الغيبـــة ٤. ارتبـــاط نهايـــة
واالنبياء للســـماء هدفًا يعتبر الذي , كوني
والمتمثـــل , والصلحـــاء وامـــًال للضعفـــاء
الصالح وبناء االنســـاني المجتمـــع بإقامـــة

. االلهي العدل دولة
بـــان , الروايـــات دلـــت عليـــه مـــا   .٥
واجادة بها التصرف وحســـن بها االهتمام
الوحيد المنفذ يعتبر ازماتها, من الخروج
جريانها من للتخلص الوحيد والمعبر منها
بحســـن الغيبة مرتبط انتهاء عصر ان . أي
اجادة على ومتوقف , فيه اإلنسان تصرف
الداخل مثل ومثله الناس . قبـــل من ادارته
مرتبط منهـــا غير فخروجه , فـــي متاهـــة
الطريق معرفة على موقوف بل محدد بوقت

. المخرج الى المؤدي
تكليـــف يعتبـــر بالغيبـــة  االهتمـــام  .٦
. المســـلمين عاتق علـــى اســـالمي مترتـــب
بعض التصرف واتباع فيها وحسن والنظر
أكدت وواجبات تكاليف تعتبر االســـاليب,
الحقًا. سنبينه كما الثابته الروايات عليها

الغيبة يتسلســـل وقوع اثبات صحة ٧. ان
العقائـــد مـــن الكثيـــر بـــدوره الـــى اثبـــات
المســـلمون افترق طالما التـــي والعبـــادات
وبين جانب وبينهم من فيما بينهم بسببها

. جانب اخر من والملحد االخر الكافر
تســـتدعي وغيرهـــا,  النقـــاط هـــذه 
ومعرفة دراســـة على والحـــرص االهتمـــام

. عالم عامل نظر فيها الغيبة والنظر
هذا مبحثنا نوضح فـــي أن بقـــي علينـــا
بالغيبة, االهتمام وكيفية من معنى شذرات

: يلي وكما
جانب وإثباتها بوقوعها مـــن ١. االيمـــان

اخر. جانب من لمنكريها الدامغة باالدلة
باتبـــاع الخـــروج منهـــا ٢. العمـــل علـــى

. الينا والطرق الواردة االساليب
باالمام الروحـــي الوثيـــق ٣. االرتبـــاط
لحركاتنا  محورًا قضيتـــه الغائبQ وجعل

وسكناتنا.
لظهـــوره مســـتعدًا ٤. ان يكـــون الفـــرد

. لحظة أي في الميمون
قد ســـلطنا هذا ..نكون وفي نهاية بحثنا
االهتمام وطرق اســـباب على بعض اضواءًا
رب هللا المهديQ.والحمد االمـــام بغيبـــة

. العالمين
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متمة ظاهرة الحسينية الشعائر
والرثاء ،Qالشـــهداء ســـيد نهضة ألهداف
لتبين أمانة والمأتم البقاء، أسرار والعاطفة
المقدس أن هذا النســـك نـــرى نهجـــه، لكن
متغايرة سلوكيات نحو يتجه صنوفه بمختلف
تحديدًا وتحديدهـــا إليها النظر فال بد مـــن
ما فيها كان إن مســـاراتها شـــرعيًا وتصحيح

التصحيح:- يوجب
األولى: السلوكية

بالمعتقد عدم الثقة الناشئة من الخجولة
وبمصدرها بهـــا والســـعي لتمييعهـــا والزهـــد
مقامالحسينQ فتجعل  فتصّغر من السماوي
قبره من تعرج أنه عصر، مع كل في مثيًال له
يوم فاجعة من تقلل أو السماء، الى المالئكة
أنه زمان مع كل في نظيرًا له عاشوراء فتجعل
يوم (ال :Qالمجتبى الحســـن االمام عن ورد

اهللا). يا أبا عبد كيومك
تحت المادية الســـلوكيات مـــع وتماشـــيها
فمنعوا والعصرنة والتحديـــث االصالح نـــداء
(إن  الرضـــاQ قال: واإلمام عليـــه، البـــكاء
وتوقفوا العظام)، الذنوب يحط عليه البكاء
واإلمام تخلـــف، إنـــه قالـــوا فـــي اللطم بـــل
أنشد  حينما دعبل على يعترض الرضاQ لم
عنده)) الخد فاطم ((إذن للطمِت بحضرتـــه

جبته. له ذلك وأهدى له بارك بل
من وتحفظوا األربعين في زيارة وناقشـــوا
عن بمعزل كذا وكذا، وكالمهم وقالوا اللعن
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وأهل الطاهرة العتـــرة الروايات الواصلة من
العلم.

الثانية: السلوكية

تحصيل فـــي طلبـــًا المجاملـــة والمحابـــاة
عاشـــوراء، ودعوا زيـــارة الوحـــدة فرفضـــوا
الى وســـعوا التبري، دون التولـــي الـــى فكـــرة
أن بدعوى الطف جناة بعض مواقف تصحيح
عجبنا ينقضي وال العرب اليناسب شيمة هذا
الطفل وذبح الرأس الشريف قطع كيف نســـوا
بالســـياط، الهاشـــميات وضـــرب الرضيـــع 
كشـــف الى حاجة ال قولهم: ذلك من وأعجب

بعضا. بعضنا لعن يستلزم ألنه عورة التاريخ
الثالثة: السلوكية

سياسي مكسب من الواسع بالمعنى النفعية
مســـتمرًا تخندقًا فتعيش ومالـــي واجتماعـــي
الحســـين فتنشـــد وتضطـــرب فـــي مكاســـبها
و األموال الســـلطان ورؤســـاء عندمـــا يريـــده
الحســـين وتضفي شـــرعيتها تتســـلق بنهضة
المقدسة الحسينية الملحمة من ومشروعيتها
ويغيب عنها ذلك الحاجة الى عندما تدعوها

مكسب. هناك يكون ال عندما Qالحسين
السلوكية الرابعة: 

والفوضوية غيـــر المنضبطـــة العشـــوائية
وال الشـــرعية الحرمة ترعى فال في الســـلوك

من فطردها أقوى الشرع، مســـار في تتحرك
فهي احتضانها أوضح مـــن وتنفيرها جذبهـــا
النفـــاق كالمتطفلين على إلـــى أقرب ســـلوكًا
قصد بدون ولو يسعون الذين الحسيني المأتم
ورونقها الحســـينية القضية جمال الى ســـلب
 Qللحسين يحفظ فال ومقاصدها وســـماتها

حرمة وقداسة. من
السلوكية الخامسة: 

المسحة الشركية ذات الغنوصية الباطنية
إفراطي ســـلوك ذا فتنتخـــب خطابـــًا مقرفـــًا

. وعمًال بيانًا موهم
الحقة:  السلوكية

بالفقه العلمية الفقهية المسّيجة السلوكية
المتوارث من الممحص العلمي ذات المقاس
الواصل وتقريرًا) وفعًال الطاهرة(قوًال العترة

علمائنا. رافد من
فقهية موســـوعة مـــن فالشـــعيرة مفـــردة
الخلـــود طبعهـــا عقائديـــة ومنظومـــة فكريـــة
والتراث وجمالها وسمتها األصالة والفطرة،
ال والحجـــج والحصـــون االمنـــاء مصـــاغ بيـــد

تسطح. وال إلتقاط
سلوكيات: بعدة المدرسة هذه وتمتاز

األحرار أبي نهضة بأن سلوك االعتراف .١
وال يمسها بها غيرها ال تقاس مقدسة سماوية

عجبناكيفنسواقطع الرأسالشريف وذبحالطفلالرضيع
ال قولهم: ذلك من وأعجب بالسياط، الهاشميات وضرب
حاجةالىكشفعورةالتاريخ ألنهيستلزملعنبعضنا بعضا
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:Qالباقر عـــن ورد فقـــد العقـــل الناقـــص،
يقـــاس بالعقول، ال اهللا إن ديـــن (يـــا أبـــان،
قيســـت ُمحقت) وإنمـــا ترفدها إذا الشـــريعة
أي دنيويـــة معطيـــات ذات وهـــي الســـماء، 
بل وتكوينية، وسياســـية واجتماعية معرفيـــة
مَِّن َلُهم ِبَأنَّ اْلُمْؤِمِنيَن ِر (َوَبشِّ واسعة وأخروية

َكِبيًرا). َفْضًال اهللاَِّ
ُبعد بين الشـــريفة الثورة طرح ٢. ســـلوك
يكتفى فال بينهما، والتوازن الخوف والرجاء
تطعم بجنبها بل والثواب سعة األجر بروايات
وخســـران العاقبة وســـوء روايـــات التخويـــف
ويزيد، قابيل معســـكر اآلخـــرة كمـــا ابتلي به
للســـبط رضيت بقتلها في أمة االندراج وعدم

الشهيد.
 Qالى الحسين الحقة ٣. ســـلوك الدعوة
الى  يدعون الذين الحسينQ هم أنصار فإن
العزة وطلب اهللا كالفناء في ذات مسيرته قيم
وبذل المظلوم ونصـــرة الظالمين من واإلبـــاء
هم وشـــيعته العقيدة، منحـــر كل شـــيء على
،Qللحسين بحبهم اهللا إلى يتقربون الذين
من اهللا (أحبَّ :Nاهللا عن رســـول ورد فقـــد
مســـتوى الحب على أحـــبَّ حســـينًا) ويتمظهر
المهموِم لظلمنا تسبيح السلوك القلبي (َنَفُس

العملي. والسلوك عبادة) لنا وهّمه
وعدم الخلـــوص علـــى ٤. ســـلوك التأكيـــد

و القلب وعـــاء فـــي الحســـين مشـــاطرة غيـــر
واالصرار تبـــور لن معه التجـــارة بأن التيقـــن
ورد في الشـــهيد، فقـــد درب علـــى مواصلـــة

:Qله الزيارة
سالم: عليك السالم
بحرمتك. العارف أ-

واليتك. المخلص في ب-
بمحبتك. اهللا الى المتقرب جـ-

أعدائك. البريء من د-
 Qاالمام الحسين قضية جعل ٥. ســـلوك
وأهدافًا، نهجًا وفكرًا وشموًال مركزية قضية
الواقعـــة وقـــد دّلـــت الروايـــات علـــى أولويـــة
اإلمام ســـيرة الى الرجـــوع بـــل المأســـاوية،
لخير  بحســـب الروايات المهـــديQ المنقولة
ثورته شـــعار يرفع الذي فهو ذلك على شـــاهد
ورد وقد (Qالحســـين لثارات (يا بـ المباركة
قام إذا مّنا الباقرQ: (والقائـــم اإلمام عـــن
ومرورهQ على أرض  (Qالحسين بثأر طلب

أحزانها. بعض وكشف كربالء
للطلب يوفقنـــي (وأن األثـــر: في ومـــا ورد
لهو الهـــادي) المنتظـــر االمـــام بثاركـــم مـــع
الوثيق الهدف واالرتبـــاط وحـــدة شـــاهد على
للنهضة اُالّســـّية البنيـــة بيـــن النهضتيـــن وأّن
الحســـينية، وكـــذا النهضـــة المهدويـــة هـــي
للمدرســـة الثـــورة المهدوية تثأر العكـــس فإن

الحســـينQ قضية  قضية االمام جعل
وأهدافًا وشموًال وفكرًا نهجًا مركزية
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ما الشـــواهد من وكذا وغاياتها، الحســـينية
لســـان الـــواردة على الناحية ورد فـــي زيـــارة
 Qاالمام االمـــام المهديQ فقد رســـم لنـــا

عاشوراء. مع التعامل لكيفية نموذجًا
_ أي ومســـاًء صباحًا ورد (فألندبّنك فقد
المصاب وإحياؤه_ وذكر الندب االستمرار في
المبالغة _أي دمًا الدموع بدل عليك وألبكيـــن
والممارسة للشعيرة المصاب تالوة كيفية في
وغّصة بلوعة المصاب حتى أموت الحسينية_
وهو الجوارحي الطـــف أدب لهو االكتئـــاب)،

العملي. السلوك
فأفكاُرنا:

جعـــل قضيـــة فـــي ١. الســـلوك والتنظيـــر
من حالتها الفردية  االمام الحسينQ تخرج
معنى أوســـع خاصـــة الى التعبديـــة التبركيـــة
ومدرسة عامة، اجتماعية قضية وصيرورتها
وتربوية تضجـــع الظالمين، متحركة جهادية
من وتنتفع البشر جميع إشـــراقتها من يقتبس
وهذا ميزانًا، وجعلها االنســـانية مائها عذب
ِعبرة قولـــهQ: (إن جـــدي الحســـين معنـــى

وَعبرة).
مـــن للّلصـــوص ٢. عـــدم فســـح المجـــال
يصّب أو تفســـيرها بما تحريفهـــا ســـرقتها أو

الذاتي. للصالح

ومنع الشـــعيرة على الدخيـــل ٣. تشـــذيب
هدفية للشعائر إعطاء في تصديعها، والسعي
والمســـتحكمة المســـتقرة وإضفـــاء المنهجية
هـــذا بيـــد المتخصص من كل علـــى أن يكـــون
بسعته والدليل الميدان عاشـــوا الذين العلماء

ودقته.
حركة في متكاملة فصول بين إظهارها .٤
األخير وفصلهـــا األنبيـــاء لحركـــة امتداديـــة
 Qآل محمد من القائـــم دولة الختام ونســـك
الفـــرج إحياء تعجيل موجبـــات وإن مـــن أهم
والحســـينية، والمذهبية الدينيـــة المراســـم
وإن إنـــي أحب تلك المجالس) (أما فقد ورد:
على الظهور لتعجيل الدعاء مظان أفضل مـــن
األماكن هو التوســـل في القول والعمل صعيـــد
الحسينQ من  اإلمام المنسوبة الى الشريفة
الكريم. وموكبه السخي ومأتمه المعطاء قبته
على نهج البقـــاء ضمـــان ٥. إن مـــن ســـبل
مع  والتعـــارف المهـــديQ التعايـــش االمـــام
الصادق الحضور بل ،Qالشهداء سيد نهضة
األمان يهيئ الحســـينية المحافل في والالئق
الجمة المكاسب وتحصيل واألخروي الدنيوي
الشـــريعة بها نطقت كالظفـــر بالرجعة التـــي
ذو ينالهـــا إّال وال المفاخر أكبـــر وعّدتهـــا من

عظيم. حظ

(Qيا لثاراتالحسين)فهوالذييرفع شعارثورتهالمباركةبـ
بثأر طلب قام إذا مّنا (والقائم :Qالباقر اإلمام عن ورد وقد
الحسينQ)ومرورهQعلىأرضكربالءوكشفبعضأحزانها
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(ضرورة مقالة: على اطلعت
أعزتنا لبعض اليقيني) والتكامل الغيبة
العدد في االنتظار مجلة المنشــــورة في
الســــنة الرابعــــة. الخامــــس عشــــر مــــن
وللنقاش، مواضــــع للتأمل فيها فرأيت

ما ورد في تلك المقالة: وحاصل
المهديQ ضرورية  االمام غيبة ان
من إلعطائه فرضــــة للتكامل اليقيني،
على شــــتى فيه يمر خــــالل عمر مديــــد
ومعنــــى األمــــم، ومختلــــف التجــــارب 
مــــن التــــدرج  هــــو: اليقينــــي  التكامــــل 
الى ثم عيــــن اليقيــــن الى علــــم اليقين
القصوى الدرجــــة وهــــي حــــق اليقين،
ذلك يتم فــــي الحقائــــق، مــــن الوضوح
للمعصوم بمعايشــــته في عمــــره الطويل
التي والتطورات األحداث على مختلــــف

البشر. بها يمر
وعرف عــــاد العزيــــز لكــــن الكاتــــب
القربي (التكامل بأنه: التكاملي اليقين
من أعلــــم مــــن اهللا تعالــــى)، فاالمــــام
ليس والتكامل األمــــر أول النــــاس مــــن
ثم مشوشــــة كانت معنــــاه ان المعلومــــة
المعلومــــات فتمــــام صــــارت واضحــــة،
االنكشــــاف، وإنما تمــــام منكشــــفة لــــه
اهللا من القربــــي المقام معنــــاه تكامــــل
على المعلومات. هذه بواســــطة عز وجل
المجلة  ١٥ من الكاتــــب/ ص حد تعبير
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المذكورة.
نقاشــــنا في نمضي وال نــــدري كيــــف
اليقيني في التكامل تعريف وقــــد اختلف
المقام أن الواضــــح من فإنه المقالــــة،
غير وتكامل المعلومة واتضاحها العلمي
تالزم وال تعالــــى، منه القربي المقــــام
الحقائق والوضوح في نعم العلم بينهما.
ليست ولكنها المهمة القرب من وســــائل

من للقرب دائمــــًا مســــاوية مطابقــــة وال
من وجه. عموم بينهما بل اهللا تعالى.

وهو لشــــخص فقــــد تتضــــح الحقائق
بن كبلعم اهللا تعالى عــــن يكون ما أبعــــد
ِمْنها َفاْنَسَلَخ آياِتنا آَتْيناُه باعورا ((الَِّذي
اْلغاِويَن)) ِمــــَن َفكاَن ــــْيطاُن الشَّ َفَأْتَبَعــــُه

.١٧٥ األعراف:
عن الحقائــــق بعــــض وربمــــا تخفــــى
يقابلها بالتســــليم وهــــو عبــــد من العباد
األقرب فيكون وجل عز للباري والخضوع
وصبره وخضوعــــه بتســــليمه إليــــه تعالى

يعلم. ال ما على
في تعريف االضطــــراب هذا على أن
كبير أثر لــــه يكون لن التكامــــل اليقينــــي
من تســــاؤالت، طرحــــه علــــى مــــا أردنا
اهللا مــــن القــــرب فســــواء كان معنــــاه،

العلمي.. نقول: الوضوح تعالى، أم
المعصوم مؤهًال يعد االمام هل أوًال:
فــــي األرض بجميع تعالــــى اهللا لخالفــــة
أم يحتاج إمامتــــه، بقاعهــــا منــــذ بداية

وإضافي؟ جديد تأهيل الى
عنــــوان المقالة: ضرورة من الظاهر
المعصوم أن اليقيني.. والتكامــــل الغيبة

ويحتاجه المعصــوم الخبــرة إنما ينفع غير النوع من ان هــذا
اللدني، يتوفــر على العلم ولم الغيب الى بســبب يمت من لم
آناته وحاالته هل جميع فــي بعالم الغيب متصًال كان امــا من
يقينه! ويتكامل علمه ينضج حتى األرضية الحوادث يحتاج الى
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جديد يبلغ تأهيل الى عصمته يحتاج بعد
درجــــات اليقين، الى أعلى من خاللــــه
ويطبق يحكم األرض أن قدر له إذا هذا
وإال أرجائها، جميــــع في اإللهي العــــدل
لذلــــك التأهيل حاجة فلن يكون هنــــاك
االبتالء مــــن منأى في دام الجديــــد مــــا
العالمية الدولــــة وإقامــــة بحكــــم األرض

اإللهية.
هذا المعنى عاد الكاتب وخالفه لكن
النبيNفقــــال: عــــن الحديــــث عنــــد 
الدور بهذا يقوم أن استطاع ما فالرسول
إما العالمية_ الدولة إقامة _والمقصود
الظروف مالئمة لعدم وإما عمره لقصر

.١٠ ص لذلك.
إقامة الدولة عــــدم إذن من فالمانــــع
مانع  الرســــولN هو حياة في العالميــــة
.Nالنبي في شــــخصية ذاتي ال خــــارج
الظروف عــــدم مالئمة العمر أو فقصــــر

ذلك. من منعتا
لنطرحه الســــابق ســــؤالنا ولنعد الى
للرســــول بصياغــــة أخــــرى: لــــو تســــنى
العالميــــة  الكريــــمN أن يقيــــم الدولــــة

كان الخارجيــــة، هل الموانع دون تلــــك
الى زائــــدًا التأهيل ذلــــك ســــيحتاج الى
سيكون وهل ونبيًا؟ وإمامًا معصومًا كونه
عمره أن يطول ذلك من الضــــروري قبل
قادرًا شــــتى التجارب ليكون في ويتقلب

العالمية؟ العدل دولة إلقامة ومؤهًال
ال يصح، ذلــــك من شــــيئًا نقــــول: ان
النبيN شــــخصية كاملة  ألن شــــخصية
في تعالى اهللا لخالفــــة تمامــــًا ومؤهلــــة
بــــل الخالفــــة. معنــــى بكامــــل  األرض 
الخارجية الظــــروف لــــو فــــرض تواجــــد
وهو  الجوادQ الحكم االمام الســــتالم
جديرًا بذلك إمامته لكان ســــني في أول
سنين. على الثمان ال يزيد سن في وهو

العادية.. الطرائق تلك أن يتوهم وهل
االمم تقلبات على العمر واالطالع كطول
في االمام يحتاجه مما هو ذلك، وأمثال
وخبرته! وهــــو الذي يتصل علمه تكميــــل
العلم ويفاض عليه الغيب مباشرة بعالم
الوسائط شــــيء من توســــط واليقين بال
إنما الخبرة مــــن النوع هذا ان العاديــــة.
لم من ويحتاجــــه ينفع غيــــر المعصــــوم

المرتضــى  مــن جــده المهــديQ اال نســخة االمــام ومــا
واليقين. العلــم في ورســوخه ومقاماته لعلمــه ووارثــًا
عالقة ال العالم لقيــادة المعصوم والتحقيــق أن جاهزيــة
القربــي أم منــه العلمــي ســواء اليقينــي لهــا بالتكامــل
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على يتوفر الغيب ولــــم يمت بســــبب الى
بعالم متصًال كان من اما العلم اللدني،
يحتاج هل وحاالته آناته الغيب في جميع
علمه ينضج حتى األرضية الحوادث الى

يقينه! ويتكامل
لو كشف :Qالمؤمنين أمير يقل ألم
ذلك وما يقينــــًا، ما ازددت لــــي الغطاء
بعالم المباشــــر باتصاله اال الســــتغنائه
مــــن طرائق ســــواه الغيــــوب عــــن كل مــــا
لو حتى اليقين، وإحراز العلــــم تحصيل
واالطالع الغطــــاء كشــــف كان مــــن قبيل
ال فمن والملكــــوت. الغيــــب على عوالــــم
وكشــــف الحجــــب يزيــــده عالــــم الغيــــب
األرضية الحــــوادث تزيده كيف يقينــــا،
شــــؤون من هــــي التــــي وتقلبــــات البشــــر

ووضوحًا! السفلية يقينًا العوالم
من  المهديQ اال نســــخة االمام وما

ووارثًا المرتضى جده
ومقاماتــــه لعلمــــه
العلم فــــي  ورســــوخه

واليقين.
أن والتحقيــــق
المعصــــوم جاهزيــــة
ال العالــــم لقيــــادة 
لهــــا بالتكامل عالقة
منه ســــواء اليقينــــي
القربي، أم العلمــــي
قيل مــــا فلــــو ســــلمنا
منزلته تكامل أو االمــــام علم من تكامل
اهللا تعالى وهو ليس ببعيد حســــب عنــــد
نقول هذا البــــاب، لكننا الروايات فــــي
االمام التكامل بكون عالقــــة لذلك ال أن
الديني بكامــــل معناها لإلمامة مؤهــــًال
أجمعين الخلق إمامة وهي والشــــرعي،
األرض، وفي جميــــع بقاع دون اســــتثناء
في اإللهية الحكومة إقامة تقتضي والتي

واألزمنة. األصقاع كافة
يتولى التي اللحظة منذ فالمعصوم..
مؤهًال ســــيكون االمامــــة فيهــــا منصــــب
هناك يكون البشرية جمعاء، ولن لقيادة
الخارجية الموانــــع ســــوى مانع من ذلك
ســــطوة من والخوف الناس كعدم إقبال

ذلك. وأمثال الظالمين
األمور بحقائق العالم هو تعالى واهللا

سواء السبيل. والهادي الى
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اشـــتياٌق أضالعـــي  وبيـــن دفيـــُن أبيـــُت  داٌء بـــي فيـــه  ـــَب  تنشَّ
مولـــى  ظهـــوِر غيـــُر  َيشـــفيِه وال 

 
العيـــوُن بلقيـــاُه  لنـــا تَقـــرُّ 

 
قـــد َمـــن  اهللا  أوليـــاء المبيـــُن بقيـــُة  الذكـــُر بمديحـــِه زهـــا 

 
فخـــرًا تـــاه مـــن  زماننـــا األميـــُن وفخـــُر  الـــروُح جـــّدهِ  بخدمـــِة 

 
حبـــاُه الهـــادي عتـــرِة وخاتـــُم 

 
البطيـــُن انزُعهـــا  عـــاله جميـــَل 

 
علـــّوًا إال تشـــا مـــا قـــْل  بـــِه 

قـــروُن  ُشـــبهتِه  لـــجِّ فـــي هـــَوْت 
مـــا  علـــى  مشـــتمًال اُهللا يشـــيُن بـــراُه  ممـــا مبـــرٌء  يزيـــٌن 
 

يومـــًا ســـواُه المديـــُح زان  فـــإن 
 

يزيـــُن بـــه  المديـــح بـــرَح  فمـــا 
 

إمـــام بـــِوال لنـــا طوبـــى حصيـــُن فيـــا  درٌع  لنـــا واليُتـــُه
 

لـــم لمـــن الوثقـــى  العـــروُة المتيـــُن فـــذاك  والحبـــُل ســـواُه يـــواِل 
 

المرّجـــى لهفتِنـــا غيـــاث المبيـــُن وذاك  والفتـــُح اِهللا ونصـــُر
نـــداُه  مـــن  علينـــا  هطلـــت  الهتـــوُن فكـــم  الغيـــُث دونهـــا ســـحائُب 
 

ســـواه واُلـــوا لُألولـــى ســـميُن فســـحقًا  ورٌم  ذا أن  وظنـــوا
 

***

عّنـــي األعـــداَء يبلـــُغ ذا  فمـــن 
 

يميـــُن ال صـــدٍق ربِّ مقالـــَة
 

زماننا* فخر
المرحوم الشيخ

األعسم الحسين عبد

الحسين  عبد المرحوم الشيخ لجده مخطوطة قصائد األعســـم الرزاق عبد الفاضل األســـتاذ لنا * أهدى

تباعًا. ننشرها أعّدها للطبع قد كان األعسم
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تقيكـــم ال مـــن ويلكـــم حصـــوُن أتاكـــم  وال ُضبـــاه مـــن ســـوابُغ 
 

عضبـــًا ســـّل إن مفّركـــم  فأيـــن 
 

كميـــُن بشـــفرتِه  بواركـــم
ضاقـــت شـــعواء عليكـــم والحـــزوُن وشـــنَّ  منهـــا األرِض ســـهوُل

 
عجاجـــًا معاقلكـــم  علـــى الزبـــوُن تثيـــُر  الحـــرُب  بعبئـــه تنـــوء 

 
حتـــى بالعـــزِّ برهـــًة المهيـــُن لعبتـــم  الخـــزُي  عليكـــم أديـــل 

 
أكرمتمـــوُه مـــن اُهللا أهـــاَن

 
أهينـــوا بجوِركـــم  مـــن  وأكـــرَم 

***

شـــكوى أبـــثُّ  العســـكرّي ابـــن  حيـــُن إلـــى  منـــه لـــي صحـــا مـــا  زمـــاُن 
 

عونـــًا العصـــِر إمـــاَم يـــا لـــي  المعيـــُن فكـــن  أعوزنـــي حيـــُث  عليـــه 
يبـــرى منـــك لـــي بلفتـــٍة  الحزيـــُن وُمـــنَّ  ويبتهـــُج  المضنـــى بهـــا 

 
نفســـي إليـــه تحـــُن مـــْن الحنيـــُن بنفســـي  غلَتهـــا يشـــِف لـــم  وإن 

 
لـــي ومـــن بُنصرتـــِه ضميـــُن أعلُلهـــا  بنصرتـــه  أحضـــى  بـــأن 



دراسات

٨٢

واوصياؤهـــم االنبيـــاء حمـــل لقـــد 
عباده اهللا يتـــرك ولم الربانيـــه مشـــاعل الهدايـــه
مضئ ونور مرشـــد وعلم هادية حجة دون مهملين
خلقه لئال اهللا على حجة من تخلو االرض ال .بـــان
الخلق فالحجة قبل حجة، اهللا علـــى للناس يكون
االرض اال في يبق لم . ولو الخلق وبعد الخلق ومـــع

الحجة. احدهما ،لكان اثنان
 Nالرسول على يحتم االلهي التخطيط وكان
بأسمائهم اهل بيته ،والتصريح من الصفوة اعداد
الحركـــة النبوية ادائـــه مهمـــة وادوارهـــم لتولـــي
اهللا من بأمر الخالصة الربانية والهداية العظيمة
لها اهللا كتب التي االلهية للرسالة سبحانه وصيانة
االجيال الجاهليـــن ،وتربية تحريـــف من الخلود
تولوا التي الشـــريعة المباركـــة ومفاهيم على قيم
على اســـرارها وذخائرها وكشـــف تبيين معالمها

. عليها ومن االرض يرث اهللا .وحتى العصور مر
نص ما فـــي الرباني وتجلـــى هـــذا التخطيـــط
الثقلين  فيكم (اني تـــارك الرســـولN بقوله عليه
وعترتي اهللا :كتاب تضلوا لن بهما تمســـكتم ان ما

علي الحوض). يردا حتى يفترقا ،وانهما لن
المسيرة  عشرK مثلت االثنى االئمة سيرة ان
الرسولN وتبلورت  عصر بعد لالســـالم الواقعية
 Nالعظيم نهـــج الرســـول فـــي اســـتمرارهم على
مرضاتـــه لنيـــل اهللا علـــى  االدالء هـــم فكانـــوا 
محبته في والتاميـــن اهللا امر في ،والمســـتقرين
تسلق ،والسابقين الى اليه في الشـــوق والذائبين

المنشود. االنساني الكمال قمم
الذي بشـــر المنتظر المهدي االمام ان قضية
،قضيه االديان مـــن قبل به وبشـــرت به االســـالم
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. اسالمية دينية او قضية تكون قبل ان انسانية
االنساني الطموح تحقق ضرورة عن تعبر فانها

التام. بشكله
تعلق لترســـيخ االنتظار معنـــى ومـــن هنا جـــاء
بان العملي وايمانه الكريم بربه وارتباطه االنســـان
كل القادر على على أمره وبانه غالب عـــز وجل اهللا
بهم. الرحيمة بحكمته خالئقه ألمر والمدير شيء
فيها صالح التي يكمن الثمار المهمة وهذه من
معظم من الهدف وهو الكمال لمعارج وطيه االنسان
شرط ايضا عباداتها وهو الشـــريعة وجميع احكام
االيمان هذا تستند الى لم اذا قيمة لها قبولها فال

االنتظار..... الذي يرسخه الخالص التوحيدي
المنتظرين علـــى الضروري من كان ومن هنـــا
لتراب العالمين وارواح (ارواحنا االعظم اهللا لبقية

يعرفوا: ان الفداء) مقدمه
االنتظار ١.حقيقة

٢ .شروط االنتظار  
٣.لماذا االنتظار       

االنتظار ٤.اهمية
االنتظار : حقيقة .١

ينبعث لغًة: عبارة عن: كيفية نفسانية االنتظار
فكلما كان اليأس; وضده تنتظـــره. لما التهيؤ منها
كان أّنه اذا ترى أال آكد; أشـــد كان التهيؤ االنتظار
كلما لقدومه تهيؤك ازداد قدومه تتوقع مسافر لك
لشـــدة بالســـهاد رقادك تبدل ربما بل قرب حينه،
هذه من االنتظـــار مراتب تتفـــاوت االنتظـــار. وكما
لمن حبك حيث من مراتبه تتفاوت كذلك الجهة،
التهيؤ للحبيب ازداد الحـــب فكلما اشـــتد تنتظره،
ما جميع عـــن المنتظر يغفل بحيـــث وأوجـــع فراقه
من االآلم يصيبه بما يشعر وال بحفظ نفســـه يتعلق

المنتظر المفظعـــة. فالمؤمن والشـــدائد الموجعة
التهيؤ جهـــده في ازداد انتظـــاره اشـــتد مواله كلما
وتجّنب نفســـه وتهذيب واالجتهـــاد لذلـــك بالـــورع
حتى الحميدة باألخالق والتحّلي الرذيلة األخـــالق
غيبته في زمان جماله ومشاهدة مواله بزيارة يفوز
ولذلك الصالحين، من كثير لجمع ذلك اتفق كمـــا
الروايات  من سمعت الطاهرونK فيما األئمة أمر
الطاعات. ومالزمـــة الصفـــات وغيرهـــا بتهذيـــب
توقف أو دالة علـــى مشـــعرة بصيـــر بـــل روايـــة أبي
:Qالصادق اإلمام قـــال حيث األجر بذلك الفـــوز
فلينتظر القائم أصحـــاب من يكون أن ((َمن ســـره
فإن منتظر، وهو األخالق بالورع ومحاسن وليعمل
َمن األجر مثل مـــن له كان بعده القائم مات وقـــام
ازداد االنتظار اشـــتد كلما ريب أنه وال أدركـــه..))

وجل. عز اهللا عند وثوابًا صاحبه مقامًا
ظهور (ترقب يعني: االصطالح: واالنتظار في
لمهدي الظاهرة والســـلطنة القاهرة الدولة وقيام
وعـــدًال قســـطًا  األرض وامتـــالء  .Kمحمـــد آل 
أخبر كما األديان جميع على القويم الدين وانتصار
بّشـــر بل بذلك، ووعده األكرم نبيه اهللا تعالى بـــه
اليوم هذا مثـــل يأتي أنه األنبيـــاء األمم; بـــه جميع
الدين من يبقى وال تعالى اهللا غير فيه يعبد ال الذي
ســـتر وحجاب مخافـــة أحد...) وراء شـــيء مخفي
األصول توجدها قلبية حالة يتضمـــن االنتظار اذن
المهدي ظهـــور حتميـــة بشـــأن العقائديـــة الثابتـــة
وآمال ورســـاالتهم األنبياء أهداف الموعود وتحقق
الحالة وهذه ;Qعلى يديـــه البشـــرية وطموحاتها
حول تتمحور عملية حركة انبعاث الى تؤدي القلبية
أكدت ولذلك المنتظر، لظهور واالســـتعداد التهيؤ
ترســـيخ المعرفة على لـــزوم األحاديـــث الشـــريفة
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العقائديـــة باإلمام لالدلـــة الصحيحـــة المســـتندة
. ظهوره وحتمية وغيبته المهدي

اذا إّال صادقًا يكون أن االنتظار ال يتضح وعليه
ونفسية عقائدية مقترنة: ثالثة عناصر فيه: توفرت
معنى إيماني يبقى لالنتظار أي ال ولوالها وسلوكية
على المنطق القائل: سوى التعسف المبني صحيح
قاعدون)) هاهنا إّنا أنت ورّبك فقاتـــال ((فاذهب
دون من للبشرية الخير لتمني المنتج ،٥ المائدة:

ذلك. سبيل في إيجابي عمل أي
الشـــريفة األحاديـــث  فـــي نالحـــظ ولذلـــك 
معرفة على تأكيدها االنتظار قضية عن المتحدثـــة
المســـتمر وترســـيخ االرتباط المهدي ودوره اإلمام
العملي  وااللتزام كمظهر لالنتظار غيبته في Qبه
اشـــرنا كما الكاملة بمواالته والتمســـك بالشـــريعة
نفسه المؤمن وإعداد الســـابقة التكاليف في لذلك
يتحلى ـ فرجه اهللا عجـــل المهديـ  لإلمام كنصيـــر
واألخالقية والعقائدية الصفات الجهاديـــة بجميع
اإلصالحية مهمته إنجـــاز في للمســـاهمة الالزمة
مستوى وعلى حقيقيًا انتظارًا يكون لن وإّال الكبرى،
ضد تحصينها أساليب وكأسلوب من أيضًا، ذواتنا
أن والنشـــاط, علينا للعمل وتجهيزها االنحراف،
مستمر دائم ترّقب حالة في انتظار. حالة في نكون
ثورة القائد المنتظر. الكبـــرى، الثورة فجر لبزوغ
وال جازع. يائس، توّقع غيـــر حالة نعيش أن يجـــب
متلهفة أســـماعنا األكبر. للحـــدث متطّلعة عيوننـــا
مفعمة أفئدتنـــا العظمى. النهضـــة الســـتماع خبـــر
نكون أن اإللهي. الوعد لســـاعة والشـــغف بالشـــوق
المفاجأة ونستشرف ننتظر االســـتعداد. أهبة على
المنتظر. اإلمام قضية بالنا عن يغيب ال لمواجهتها.

بالنصر الظافر. الوعد اإللهي ننسى وال

وســـّجلوه أنفســـهم، األئّمـــة لنـــا أراد  هكـــذا 
أن يجب نفســـية وكحالة نتخذه, أن يجب كموقـــف
لإلمام معي ونعيشها باستمرار. استمع نستشعرها
وال تيأســـوا  انتظروا الفرج، " يقول: عليQ وهـــو
انتظار اهللا إلى األعمـــال أحّب اهللا، فإّن روح مـــن

الفرج".
من الجـــارود أبي عـــن واســـتمع لحديـــث آخـــر
:Qجعفر ألبي "قلت :Qالباقـــر اإلمام أصحـــاب
وانقطاعي لكم موّدتي تعرف هل رســـول اهللا ابن يا
واهللا نعـــم.. فقـــال: إّياكـــم؟. إليكـــم، ومواالتـــي
عز اهللا ندين الـــذي آبائي وديـــن ديني ألعطيّنـــك
محّمدًا وأّن اهللا، إلـــه إّال أن ال شـــهادة " به: وجـــل

والورع" واالجتهاد قائمنا وانتظار اهللا.. رسول
االنتظار: شروط .٢

اهللا  عجل ـ المهـــدي اإلمام ١ ـ ترســـيخ معرفـــة
في غيبته بمهامها والقيام بإمامته واإليمان ـ فرجه
والواجبات وأبعاده التأريخـــي دوره طبيعة ومعرفـــة
وترســـيخ ودور المؤمنين تجاهه، التـــي يتضمنهـــا
وكذلك اإليمان  بهQ وبـــدوره التأريخي. االرتباط
يوجب الذي وقت، األمر أي ظهوره محتمل في بأن
يؤهله بما وقت. كل في له مستعدًا المؤمن يكون أن

ثورته. في للمشاركة
يكون لكـــي الـــالزم االســـتعداد ولتحقـــق هـــذا
األخرى بالصفات التحلـــي يجب صادقـــًا االنتظار
في  تمثل الســـجادQ والتـــي اإلمام يذكرها التـــي
االنتظار مفهـــوم لتحقق األخرى الشـــروط واقعها
الفقرات فـــي نالحظ كما العملـــي، علـــى الصعيد

الالحقة.
بمختلـــف  القيـــام ٢ ـ ترســـيخ االخـــالص فـــي
الشـــوائب من جميع االنتظـــار وتنقيته مقتضيـــات
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هللا خالصًا وجعله والنفســـية، المادية واألغراض
لرضاه، والســـعي له التعبد وبنّيـــة تبـــارك وتعالى
وقد صّرح االنتظار (أفضل العبادة)، يكون وبذلك
هذه توفر تقي اإلصفهاني بأّن محمد اهللا السيد آية
االنتظار. بواجب القيام في شـــرط الخالصة النّية
بصورة يرتبط الشرط هذا توفر فإّن حال أي وعلى
عند اإلمـــام لنصرة النفســـي مباشـــرة باإلعـــداد
الالزمة األهلية المنتظر يسلب فقدانه ألّن ظهوره;
في اهللا فرجه ـ عجل ـ اإلمام نصرة صعاب لتحمـــل

الكبرى. الجهادية مهمته اإلصالحية
كاملـــة  بصـــورة وإعدادهـــا ٣ . تربيـــة النفـــس
بالثقلين التمســـك صدق خالل من اإلمام لنصـــرة
أتباع من بذلك المؤمن ليكون بأخالقهما والتخلـــق
وتتوفر  صدقًا) (وشـــيعتنا اإلمام المهديQ حقًا:
والجهادية القادرة اإللهية الشـــخصية فيه شـــروط
أهدافه تحقيـــق طريـــق فـــي علـــى نصـــرة اإلمـــام
الصعيد  لظهورهQ على وفي ذلك تمهيد اإللهية،

الشخصي.
على  المهـــدوي للظهـــور ٤ . التحـــرك للتمهيـــد
اهللا دين الـــى الناس بدعوة االجتماعـــي الصعيـــد
بثورتـــه والتبشـــير اإلمـــام الحـــق وتربيـــة أنصـــار
 Qالســـجاد االمام حديث في الكبـــرى، ونالحظ
عز اهللا دين (الدعاة الى للمنتظرين بأنهم وصفـــه
الى بليغة إشـــارة ذلك وفـــي وجهرًا)، وجـــل ســـّرًا
التمهيد في المنتظريـــن تحرك ضرورة اســـتمرار
األوضاع كانت فـــإذا الصعاب، كل ورغـــم للظهور
تحركهم جهـــرًا وإّال كان اهللا لديـــن دعوا موائمـــة
هذا عن التقاعس النفسهم يســـّوغوا دون أن سريًا

الظروف. بصعوبة تذّرعًا التمهيدي الواجب

االنتظار: لماذا .٣
الشـــيء. توّقـــع وهـــو االنتظـــار مـــن التنّظـــر،
دولة توّقـــع المقـــام هو واالنتظـــار المأمـــور به في
لدن آدم وإلى من والمؤّمل الموعود الحّق على َيدي
أّن دولة الحّق من الروايات زماننا هذا. والمستفاد
عباَده الصالحين، ســـبحانه اهللا بها وعد موعودة
الســـلطان راية تحت الحّق فيه يحكم يوم يأتي وأّنه
((َو ســـبحانه اهللا كّلهـــا؛ قـــال العـــادل البســـيطة
األَْْرَض َأنَّ ْكـــِر الذِّ َبْعـــِد ِمْن الزَُّبوِر َكَتْبنا ِفـــي َلَقـــْد
ِلَقْوٍم َلَبالغًا هـــذا ِفي ِإنَّ اِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثهـــا
هذا في ُيلتفـــت إليه أن ينبغي والـــذي عاِبِديـــَن)).

ـ أمور، منها: ضمن العجالة الشأن ـ
العقل بحكم واجـــب االنتظار أّن األّول: األمـــر
البشـــر طبيعة والشـــرع؛ أّمـــا العقل فلمـــا نعلم من
فالتوّقع العمل، إلى يدفعه البغية إلى يندفع ال أّنـــه
المنتظر اإلمـــام يد علــــى الحّق لدولـــة واالنتظـــار
بذل نحو وعملـــي فكري ومنطلق مقّدمـــة أساســـّية
البغية. تلك الوصول إلى ســـبيل في والجهد الطاقة
باالنتظار فـــي كثير األمـــر ورد فقـــد وأّمـــا الشـــرع
أّن بعضها في التواتـــر، بل فبلغ حّد مـــن الروايات
عنه فـــي عصر غاب أفضل األعمال مــــن االنتظار
بيد الطغاة األرض وأصبحـــت البســـيطة الحق عن
بمقّدرات بل وبمقّدراتهـــم، بالصالحيـــن يلعبـــون
ما تشـــتهي نفوســـهم وتدفع حســـب الشـــعوب كّلها
حديث:  اهللاN ضمن رســـول فعن أهواؤهم؛ إليـــه
المؤمنينQ ـ  أميـــر وعن عبادة). الفرج (انتظـــار
سبحانه اهللا إلى األعمال أحّب عن رجل ســـأله وقد

قال: (انتظار الفرج). ـ:
يدفع  كما مهّم لشيء أّن االنتظار الثاني: األمر
يتوّقعه واالســـتعداد لمـــا واإلعداد للتهّيؤ اإلنســـان
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يقـــّض مضجع العـــدّو المعادي وينتظـــره، كذلـــك
الطغاة كان كيـــف التاريخ فـــي ســـطر للحـــّق، وقد
غرار على ووالدته المنتظـــر اإلمام يخافـــون وجود
ال ما حّتـــى ذبح موســـى، والدة من خـــوف فرعون
موســـى، والدة دون ليحول من االطفال عدده ُيعلم
ومن العّباس، بنو ســـعى وقد أمره. بالغ ولكّن اهللا
علي  الرسولN وذّرّية نســـل لقطع بنو أمّية قبلهم
الحّق، مجيء دولـــة من وحـــذرًا الدنيا طمعًا فـــي
األيام من وما تلتهـــا الغيبـــة الصغرى وكانـــت أّيام
عن يبحثون فكانوا العّباس، لبني ومربكة موحشًة
بحث عليه وعّمن يدّل وكالئه وعن المنتظر اإلمام
كلمة يســـمعون منه من كّل يقتلون فكانوا الِخْرزة،
في قلق العـــدو فبقاء بالغائـــب، إيمانه تـــدّل علـــى
من عشـــواًء وتخّبطه الطمأنينة وفقـــد واضطـــراب

االنتظار. على المترّتبة المهّمة الفوائد
دولة الحّق إقامة أّن فـــي ال شـــّك الثالث: األمر
صرح وإقامة والجـــور الفســـاد نظم علـــى أنقـــاض
يتوّقف والطغيان الجور قصـــور أنقاض على العدل
الدولة تلـــك فلـــو حصلت النفســـي، علـــى اإلعداد
العقول وإصـــالح الكامل بـــدون االعـــداد النفســـّي
الســـليم التفكير عن نهج وانحرفـــت التي ُشّوشـــت
حّقًا، الباطل من االحيان في كثير وأصبحـــت ترى
تعّودت التـــي االجســـام وكذلـــك والحـــّق باطـــًال،
وتغّوشـــت تأّثرت والعيـــون التي الدنيا، على حـــّب
تلك مصير يكون الخّالبة، بمباهج الحيـــاة الدنية
واإلمام طالـــب أبي بن علـــّي ســـلطة الدولة مصير
تكم لـــم الطبيعيـــة الحســـنL، فـــإّن األســـباب
لدولة الحّق، مستعّدة تكن لم مؤاتبة، والنــــفوس
رســـول وفاة بعد لمـــة التـــي ســـيطرت عليهـــم والظُّ
في تلك المّدة  الطيبة اهللاN وانمحت جّل القلوب

التي والظروف سنة، وعشرين ثالثة التي جاوزت
إصـــالح األنفس من بّد تلك، فال تشـــبه نعيشـــها
وكره واالنصـــاف وحّب العـــدل بـــزرع حـــّب الديـــن

الحّق. للنفوس لتقّبل والفساد إعدادًا الظلم
الخارجّية الظروف اعداد يجـــب الرابع: األمر
الوعي ونشر للدين، الحّق وإعداد األنصار بنشـــر
للنفوس جلبًا غيرهـــم وبين أّوًال، بين المســـلمين
بالمعروف األمـــر فـــإّن ثانيًا، الصالحـــة للهدايـــة
الشـــرعية الواجبات أهّم مـــن المنكر والنهـــي عن
انصار هناك يكن والعقليـــة واالجتماعية، فما لـــم
هناك وعي يكن لم وما الحـــّق، لنصرة واف بعدد
ينبغي ما هناك يكن لـــم وما كاٍف الحتـــواء الحّق،
لبدء وجه يكـــن لم دولة الحـــّق، تهيُّـــؤُه الســـتقبال
مثل هذا األمر في واالستعجال الدولة، تلك إقامة
أعظم ذلك من ويفوت وخيمة بنتائج يأتي بالتأكيد

المقاصد.
على كّل  الحّجـــة إتمام الخامس: يجـــب األمـــر
ســـوف الحّق دولة ألّن لـــه، ومعاند ُمنـــاوئ للحـــّق
إقامة حين للحـــّق االنصياع فال ينفع تحاســـبهم،
كّل على العـــدل ووقت المحاســـبة وإنزال العقوبـــة
المعنى هذا وإلى ومفســـد، وغاصب ظالم غاشـــم
ســـورة األنعام: ففي قرآنية؛ آيـــات عّدة ُأشـــير في
َربَُّك َأْو َيْأِتَي َأْو اْلَمالِئَكُة َتْأِتَيُهُم َأْن ِإالَّ َيْنُظُروَن (َهْل
ال َربَِّك َبْعُض آياِت َيْأِتي َيْوَم َربِّـــَك آياِت َبْعُض َيْأِتَي
َكَسَبْت َأْو َقْبُل آَمَنْت ِمْن َتُكْن إِيماُنها َلْم َنْفســـًا َيْنَفُع
ُمْنَتِظُروَن...)) إِنَّـــا اْنَتِظُروا ُقـــِل َخْيرًا ِفـــي إِيماِنها

(١٨٥ (آية
وعدم األمل، حالة جملته في يعني إّن االنتظار
نحن حركة، لـــكل شـــرط هو الذي األمل القنوط؛
مدعاة هو الذي واليأس دائمًا. تمثله إلى مدعـــّوون
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جذوره واقتالع رفضه مّنـــا المطلوب لالنحراف،
زلنا يعني أّننـــا ما االنتظـــار وجداننا. مـــن أعمـــاق
مطلقة ثقة وإنما أمل، مجّرد بالنصر. ال أمل علـــى
ال شـــيء قد في يأملون فالذين النصر. بتحقق هذا
لكن وهم ينتظرون بأّنهم ســـينالوه، قناعة يملكون

ريبة. وفي وجل على
الحـــق، ومحـــق بانتصـــار كل النـــاس يأملـــون
يملك من لكن مسلمين، وغير مســـلمون الباطل،
األنبياء يملكـــه كان والـــذي نملكه؟ اليقيـــن الـــذي
إّننا أشـــياعهم. نفوس في ويغرســـونه واألوصياء،
نقترب ونحن أنفســـنا نرى وإّنما بالنصر، ال نأمل
تقّلصت، قد المسافة وتكون إّال يوم ال يمضي منه.
االنتظار معنى هـــو هذا المشـــارف. على وأصبحنا
في شـــك شـــك، أدنى يخامرنـــا المطلـــوب. أن ال
رايات الحق البصيرة بعين نرى أن ســـننتصر. أّننا
نصل إلينا أو تصل كيما ننتظرها نحن تتقّدم، وها
الســـالح يفقدون باليأس يصابـــون والذين إليهـــا.

المعركة. وسط وهم
فماأيسرأنيقعوافي أسرالضاللواالنحراف،
هذا ((إّن :Qاإلمـــام قال وقد الفتنة, وتلك هـــي
هنـــا تأتي ومن يـــأس)) بعـــد إّال األمـــر ال يأتيكـــم
آخر، مدلول لـــه االنتظار أّن على االنتظار. قيمـــة
الذي هو العمق. هـــذا المدلول عميق غاية ومعنـــًى
من وواحدًا مطلوبًا، كان االنتظار لماذا لنا يفّســـر

ذواتنا؟ مع مسؤولياتنا
الحل قناعتنا بجـــدارة عـــن فاالنتظـــار تعبيـــر
ركبه. والمشي في لتقّبله، اإلسالمي. واستعدادنا
المنتظر، القائد لنهضة االنتظار حالة يعيش مـــن
اإلســـالم، وقابليته بحيويـــة الثقـــة إّال ال يســـتطيع
السعادة وسكب البشرية، مشاكل حّل على األزلية

رجل من تنتظـــر حينما أنـــت فـــي قلوبها الحـــّرى.
لك يختار أو المشـــكلة، حّل يرســـم لك أن القانون
بقدرته، واثق محالة ال فإّنـــك المفّضلة، الصيغة
للتفاهم مستعدًا تكن لم فإّنك ذاك ال وجدارته ولو

حل المشكلة. في معه
تفعل ال الدواء، طبيبـــًا تطلب تزور حين وأنت
تذهب أن لـــك من األيســـر وإّال كان ذلـــك عبثـــًا،
على أنت وإّنما مرضك، لـــه وتعرض إلى جيرانك
والمؤّهل الجديـــر هـــو الطبيب بـــأّن قناعـــة كافية
فأنت ولـــذا الداء، وتشـــخيص إلعطـــاء العـــالج،
هو إذن منـــه. فاالنتظـــار وتنتظـــر تؤثـــر زيارتـــه،
ننتظر حينما ونحـــن واألهلية. بالجـــدارة القناعـــة
راية تحت العالم كله يســـود الذي الحل اإلســـالمي
أعمق الثقة نكون علـــى أن ال بد المنتظر، القائـــد
الذي والتطّور الحضـــاري، فالتقـــّدم بهـــذا الحل.
شـــيء، كل عـــّم الـــذي شـــهدته األرض. والتقلـــب
والوضـــع االقتصادي، االجتماعي، في التركيـــب
يغير ال ذلك كل إّن العامة. النفسية الحالة وطبيعة
سواء النجاح، على وقدرته اإلســـالم، واقعية من
على مســـتوى التطبيق. النظرية، أو على مســـتوى
وأبدًا. أزًال الحـــّل الحتمـــي هو فســـيبقى اإلســـالم
إليه، فإّنها ستؤوب عنه، انحرفت البشرية ومهما
ومقتلع الســـعادة، كل وســـتجده حينذاك مصـــدر

األرض. في الشقاء جذور
أن علينـــا كان إذا االنتظـــار؟ مـــا هـــي طبيعـــة

المطلوب؟ االنتظار طبيعة هي فما ننتظر,
الجامد، االنتظار االنتظار: من نوعـــان هناك
أو بالموت، انتظـــار أشـــبه واالنتظـــار المتحـــّرك.
الحياة. هو أو بالحياة، وانتظار أشـــبه هـــو الموت.
المقصلة، نحو والمدفوع باألغالل، المقّيد األسير
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وهو الحرب، غمار يخـــوض الذي والبطل ينتظـــر.
كل أيضًا. ينتظر العزم، شـــديد شاكي الســـالح،
فرق هناك والقتـــل.. لكن الموت مـــن هذين ينتظر
ال االنتظار. فـــاألّول مستســـلم، نوعـــي كبيـــر بين
والثاني الفرار. في حتى يفّكر وال حراكًا، يستطيع
بكل بطولة, الشـــهادة مقـــدام، ينتظر متحّرك،
أن علينا فكيف بهـــا. إليها، ويرّحب بل هو يســـعى
الســـؤال هذا على اإلجابة المنتظر؟ القائد ننتظر
أهل ومن ،Nمحّمد ومـــن القرآن، من نأخذهـــا
الواحـــدة نأخـــذ البيـــتK. مـــن هـــذه المدرســـة

الصحيحة. اإلجابة
كيـــف كان ينتظر؟  محّمدN ينتظر. كان لقـــد

(َوُقْل انتظـــار ؟ أّي باالنتظار، يأمـــره كان القرآن
عاِمُلوَن، إّنا َمكاَنِتُكم اْعَمُلوا على ُيْؤِمُنوَن ال لّلذيَن
انتظر لقد هـــود:١٢٤. ُمْنَتِظُروَن)). إّنـــا واْنَتِظُروا
للنصر يمّهد كان الـــذي هو لكـــن النصـــر والفتح،
يطلـــب أن يأتيـــه النصر وللفتـــح ال غيـــره. لـــم يكن

ثمن. دون من السماء ومن خالصة منحة
عمل ولقد دعا، ولقد هاجر، ولقد قاتل، لقد
ينتظر النصر. كان ثم النصر، سبيل شيء في كل

محّمدN رديف  وعنـــد القرآن، االنتظـــار في
عاِمُلوَن)). إّنـــا َمكاَنِتُكـــْم، علـــى العمـــل ((اعَمُلوا
ثـــم عمـــل فهنـــاك ُمْنَتِظـــُروَن)). ((َواْنَتُظـــُروا إّنـــا
يعني الجمود ال القرآن مفهوم في االنتظار انتظار.
الترّبص، يعني إنما الميت. الزائف البارد والتوّقع
الطرق، شـــّتى العـــدو، التحّرك في مع المـــداورة
عدم تضييع الفرص، استغالل لحظات الضعف،
ُكٌل ((ُقْل القرآنـــي. االنتظار الترّبص وهو هذا هـــو
أْصحاُب َمـــْن َفَســـَتْعَلُموَن َفَتَرّبُصـــُوا، ُمَتَرّبـــٌص،

اهَتدى)). َوَمِن وي، الّصراِط السَّ
انتظروا؟ كيف .Nمحّمد أصحاب انتظر ولقد
ال َيْنَتِظُر)) َمْن َوِمْنُهْم َنْحَبُه، َقضى َمـــْن ((َفِمْنُهْم
وإّنما داره. قعـــر في وهو الموت، يأتيـــه ينتظر أن
هو فما الفتح، أو يكســـب الموت، يتقّدم ليكســـب
ينتظرون لقـــد كان أئّمتنـــا إّال إحـــدى الحســـنيين.
وكما ننتظر أصحابهم باالنتظار. ويوصون الفرج،
ينتظرون. مثلنا لقد كانـــوا محّمد، آل قائم اليـــوم
الدائب والنشاط والتضحية، العمل تركوا هل لكن

أجل الحق. من
انتظارهملميكن أسارىالصدف؟إّن هلوقفوا
في المتواصل، والعمل الدائم االســـتعداد يعني إّال
هذا المطلوبة. للنتيجة والتمهيد العلن، في أو السّر

هنا سكونًا. ومن وليس االنتظار عمل
انتظار اهللا إلى األعمـــال أحب " كان
كنا فـــإذا اإلمام عّبـــر الفـــرج " كمـــا
نحن فإنما االنتظـــار، إلى مدعّوين
االنتظار إلـــى العمل إلـــى مدعـــوون
إلـــى االنتظار الحـــي، ال المتحـــّرك
عن فـــي الحديـــث الجامـــد الميـــت.
خالد: إّن يا أبا :Qالحســـين بن علي
القائلون بإمامته غيبتـــه أهل زمان
أهـــل أفضـــل المنتظـــرون لظهـــوره
حقًا، المخلصون أولئـــك كل زمـــان...
اهللا إلى دين والدعاة وشيعتنا صدقًا

الغيبة  عصر في مثلنا إّن وجهرًا" . سّرًا
كتائب تنتظـــر التي مثـــل الطليعـــة
مســـحت قد تكون أن الجيـــش. بعـــد

الســـاحة.  لها وكشـــفت لهـــا األرض،
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بث .Kالبيت أهل مدرسة مفهوم في االنتظار هو
الشيعة، تحصين قواعد وتوجيه الناس. الدعوة،
العلويين. ثورات األئّمة يبارك دائرتها. ألم وتوسيع
الحســـنيين وحركات الزكية، والنفس زيد، ثـــورة
السر، في العون جميعًا يد مّدوا لها لقد المتصلة.
الخلفية، علـــى الخطـــوط يحافظون بينمـــا كانـــوا
تكن ألم الوقت. ذات في الشـــيعة ويحصنون قواعد
لهم وتجمع في دورهم ليـــًال، أمـــواٌل طائلة تصب
العمل؟ هذا معنـــى وما تصرف؟ أين كانت ســـّرًا؟
فلماذا معنى الجمود االنتظار مـــن األئّمة عرف لو
في غياهب ورماهم واضطهدهم طاردهم العدو،

السجون؟!
" كان هنا ومـــن ســـكونًا. وليس عمل فاالنتظار
عّبر كما اهللا انتظار الفـــرج " إلـــى أحـــب األعمـــال
نحن فإنما االنتظار، إلى مدعّوين كنا فإذا اإلمام
المتحّرك الحي، االنتظار إلى العمل إلى مدعوون
عن الحديث فـــي الميت. الجامد االنتظـــار ال إلـــى
زمان أهل إّن أبا خالـــد: الحســـينQ: يا بن علـــي
لظهوره أفضل بإمامته المنتظرون غيبتـــه القائلون
وشـــيعتنا حقًا، المخلصون أولئك زمان... أهل كل
إّن مثلنا  وجهرًا" . سّرًا اهللا دين إلى والدعاة صدقًا
تنتظر كتائب التـــي الطليعة مثـــل فـــي عصر الغيبة
قد مســـحت لهـــا األرض، تكون أن الجيـــش. بعـــد

الساحة.  لها وكشفت
االنتظار: اهمية .٤

بالغ على الشـــريفة وباهتمـــام تؤكـــد األحاديث
بأنه تصفه فبعضها . ; الفرج; انتظار آثـــار عظمة
اإلمام عن المـــروي هو كما المؤمن أفضـــل عبـــادة
فرج المؤمـــن انتظـــار علـــيQ: ((أفضـــل عبـــادة
عبادة من شك بال أفضل المؤمن وعبادة اهللا))،

العبادات إذا االنتظار أفضل المسلم، فيكون مطلق
شـــيء رغبة في وليس هللا به بنية التعبد القيام كان
التقرب من الدنيا; ويكون بذلك من أفضل وســـائل
اإلمام ذلك يشـــير الى كما وتعالى تبارك اهللا الـــى
الفرج المهدوي  انتظـــار الصـــادقQ في خصوص
المنتظرين لشـــيعة قائمنـــا، (طوبى حيث يقـــول:
ظهوره، أولئك في له والمطيعين غيبته لظهوره في
يحزنون). هم وال عليهم خوف ال الذين أولياء اهللا
كما  الفرج)  (أعظم هـــو الفرج انتظار فإن ولذلـــك
في المنتظر يدخل فهو ،Qالســـجاد اإلمام يقول

اهللا.  أولياء زمرِة
انتظار صـــدق أّن الشـــريفة األحاديث وتعتبـــر
يعزز إخالصه الغائب زمانـــه إمام لظهور المؤمـــن
:Qالجواد يقول اإلمام من الشـــك، إيمانه ونقاء
فينتظر ويطول أمدهـــا أيامهـــا يكثـــر (...لـــه غيبة
وينكره المرتابـــون..) وحيث خروجـــه المخلصـــون
وجل عز هللا اإليمان واإلخالص يعـــزز االنتظار إن
حســـن عالمة فهو لعباده، ورعايته والثقة بحكمته
األحاديث تصفـــه أن لـــذا فالغرابة باهللا، الظـــن
وبالتالي اهللا)، األعمال الى بأنه: (أحب الشريفة
رســـول كمـــا يقـــول أمتـــي) فهـــو  (أفضـــل أعمـــال

.Nاهللا
بربه وارتباطه اإلنســـان تعلق يرســـخ االنتظـــار
غالب وجل عـــز اهللا العملي بـــأن الكريـــم وإيمانـــه
شـــيء والمدبر كل القـــادر علـــى علـــى أمـــره وبأنه
من وهذا بهـــم، الرحيم بحكمتـــه ألمـــر خالئقـــه
اإلنســـان صالح فيها يكمـــن التي الثمـــار المهمـــة
مـــن معظم الهدف الكمال، وهـــو وطّيـــه لمعـــارج
شرط أيضًا وهو عباداتها وجميع الشـــريعة أحكام
االيمان هذا تستند الى لم إذا قيمة لها قبولها فال
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وهذا االنتظار، الذي يرسخه الخالص التوحيدي
الشـــريفة األحاديث تذكره الذي من آثاره مهم أثر
أال أخبركم بما ال  :Qالصـــادق قول اإلمام نظيـــر
شهادة عمًال إّال به... العبادة من وجل عز اهللا يقبل
واالقرار ورسوله عبُده محمدًا وأن اهللا إّال ال اله أن
يعني أعدائناـ  من والبراءة لنا والوالية اهللا أمر بما
واالجتهاد والـــورع لهم، والتســـليم ـ خاصة األئمة

.Qللقائم واالنتظار والطمأنينة
التحلـــي بـــأن الشـــريفة وتصريـــح األحاديـــث
ـ وباآلثار المترتبة المنتظر الحقيقي يؤهل باالنتظار
اإلمام المشـــار اليها آنفًاـ  للفوز بمقام صحبة عليه
في يشـــير الـــى ذلك اإلمـــام الصادق المهدي كما
أن ســـره َمن يقول: حيث المتقدم تتمـــة الحديـــث
يجعله وكذلك ، فلينتظر القائم أصحاب من يكون
يصرح ما الجهادية وهذا هذه الصحبة بأجر يفـــوز
منكم على  مـــات َمن يقول: الصادقQ حيـــث بـــه
في فســـطاط كان له كان كمن هذا األمـــر منتظرًا
يقول كما الشـــهيد بأجر أيضًا القائمQ، ويفـــوز
في غـــدًا معنـــا اإلمـــام علـــيQ: (اآلخـــذ بأمرنـــا
كالمتشّحط بدمه ألمرنا والمنتظر القدس حظيرة
الشهداء مراتب بأعلى ويفوز بل اهللا)، ســـبيل في
منكم مات الصـــادقQ: (َمن يقول المجاهدين،
القائم في مـــع كمـــن كان األمر لهذا وهـــو منتظـــر
قال: مكث هنيئة، ثم ثم الراوي: قال فســـطاطه;
إّال ال واهللا قـــال: بســـيفه، ثم معه ال بل كمن قارع

 .Nاهللا رسول استشهد مع كمن
االنتظار لجماعة الحضاري البناء منهجية

 Kاألطهار األئمة عليها حـــث التي التقوى إن
بســـنده الكافي ففي االنتظار، آليـــات إحـــدى أهم
بن قلـــت ألبي جعفـــر يا : عـــن أبي الجـــارود قـــال

إليكم وانقطاعي لكم مودتي تعرف هل رســـول اهللا
فقلت: قـــال: قـــال فقال: نعم، أياكم؟ ومواالتـــي
مكفوف فإنـــي فيها تجيبني مســـألة فأني أســـألك
كل حين، أستطيع زيارتكم وال المشي قليل البصر
بدينك الذي أخبرني قلـــت: حاجتك، هات قـــال :
تعالى ألدين اهللا بيتك وأهل أنت به تعالى اهللا تدين
أعظمت فقد الخطبة أقصـــرت كنت إن بـــه، قال:
الذي آبائي ودين ديني ألعطينك المســـألة، واهللا
وأّن إّال اهللا، اله أن ال به، شهادة تعالى اهللا ندين
اهللا عند من به جاء بما اهللا واإلقرار رسول محمدًا
والتســـليم أعدائنا، لولينا والبـــراءة من والواليـــة

والورع.  وانتظار قائمنا واالجتهاد ألمرنا ،
البيـــتK حـــددوا تكليف  أهل أئمـــة علـــى أن
إمامهم، غيبة إبـــان يعملوه أن وما يجب أتباعهـــم
نفسه منهم اتجاه كل واحٍد حدود مسؤولية هي وما
االجتماعي التكافل تحديـــد أي اآلخرين، واتجـــاه
وللمجتمع يتكامل أن للمكلف يتاح خالله من الـــذي

الكمال والبناء. إلى درجة يرقى اإلسالمي أن
قال: جابر عـــن صحيح روى المجلســـي بســـنٍد
عليL ونحن  محمد بـــن جعفر دخلنـــا على أبـــي
له: وقلنا فودعنـــاه نســـكنا قضينا جماعـــة بعدمـــا
قوّيكم ليعيـــن فقال: اهللا، رســـول ابـــن أوصنـــا يا
فقيركم، ولينصح على غنيكم ضعيفكم، وليعطف
أســـرارنا، واكتموا لنفســـه ، كنصحه الرجل أخاه
أمرنا وانظـــروا أعناقنا، على النـــاس وال تحملـــوا
موافقًا في القرآن وجدتموه ، فإن عنا جاءكم وما
وإن فـــردوه، تجـــدوه موافقًا لم وإن فخـــذوا بـــه،
حتى إلينا وردوه عنده، فقفوا عليكم األمر اشـــتبه
كنتم كما فإذا ، لنا شـــرح ما ذلك من لكم نشـــرح
مّيت منكم غيره فمـــات تعدوا إلى أوصيناكـــم ولم
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أدرك ومن شـــهيدًا ، كان قبـــل أن يخـــرج قائمنـــا
قتل ومن ، شـــهيدين أجر له كان فقتل معه قائمنا

له أجر عشرين شهيدًا. يديه عدوًا لنا كان بين
للســـلوكية العامة المعالم تحدد بذلك والرواية
االنتظار، عند المكلف ووظيفة الغيبة إبان الشيعية
المستوى  على المكلف اإلمامQ سلوكية حدد فقد

كذلك. الفكري ـ العلمي المستوى وعلى العملي
االنتظار: لجماعة النفسي االستقرار

البيتK المتطلعون  أهل يميز أتباع ما أهم لعل
االستقرار النفسي الموعود هو حالة اليوم النتظار

غيرهم. عن يميزهم الذي
االطمئنان حالـــة من ناشـــئ وهذا االســـتقرار
ترتســـم مشـــرق مســـتقبل إلى التطلع المنبعثة من
خالل من بالكســـرـ ـ المنتِظر ذهنيـــة صورتـــه فـــي
تعالى، اهللا إلـــى بها يدين التـــي االنتظار فلســـفة
سياســـية ظروف من الناشـــئة فحـــاالت اإلحبـــاط
أثر  ذات البيتK لـــم تعـــد أهـــل تحيـــط بأتبـــاع
يتطلع ما علـــى بل وحتى وجودهم، على مســـتقبل
مـــن بناء هيكلتهـــم االجتماعية األتباع هؤالء إليـــه
إلى راجع وهذا ، والسياســـية كذلك واالقتصادية
تعقدها النفسية آمال فلسفة االنتظار من تحمله ما
فعلى بالفتح ـ المنتَظـــر ـ دولـــة على قيام الشـــيعية
حالة يعيش وهـــو الفرد يشـــعر المســـتوى الفـــردي
ظل تحت أهدافه تحقق الكبير في باألمل االنتظار

المباركة. المهدوية الدولة
يمكن متعددة ألســـباب فاإلحباطات النفســـية
تلك آمـــال على من يعقده بمـــا يتفاداها للفـــرد أن
في والســـالم تبســـط العدل التي الدولـــة القادمـــة
هدفه يتحقق فإذا لم األرض المقهورة، ربوع هذه
ذلك ســـينجزه فـــي اآلجل مســـتقبله عاجـــًال فـــإّن

ســـيكون هذا الفرد فإّن اإلمـــام الموعـــود، وبذلك
خالله من يصنع متفاءل وترقب دائم أمل حالة في
الذي النفسي االستقرار فإّن السعيد، وبذلك غده
خصوصياتـــه، وهذا إحـــدى هو يعيشـــه المنتِظـــر
التكامل ثم اإلبداع ومن في سببًا سيكون االستقرار

الذاتي.
جماعـــة فـــإّن أمـــا علـــى المســـتوى الجماعـــي
ضوء فـــي برامجها تحقيـــق االنتظـــار تطمـــح إلـــى
، المهدوية الدولـــة ترقب علـــى اآلمـــال المعقودة
في معها قائدها معايشـــة تستشـــعر وهذه الجماعة
يكون إليه تصبو ما نجـــاح أن وتقطع كل األحـــوال،
وهو ورضاه، اإللهي القائـــد هذا بتســـديد مرهونًا
اُهللا اْعَمُلوا َفَســـَيَرى (َوُقـــْل تعالـــى: مصـــداق قوله
:Qالصادق ، قال َواْلُمْؤِمُنـــوَن) َوَرُســـوُلُه َعَمَلُكْم
ســـياق  يناســـبه األئمة،  وهذا ما والمؤمنـــون هـــم

اآلية. 
المذاهـــب بعـــض  فســـرته مـــا غريـــب  ومـــن 
"و : تعالـــى قولـــه اإلســـالمية أن المقصـــود مـــن
غريب المؤمنين، وهذا من هم جماعة المؤمنون "
بمقامات االعتراف لمحذور دفعًا به هـــؤالء وقع ما
الكريم  القـــرآن يقررها األئمـــة األطهارK التـــي
بحث ـ في أرضـــه في خالفة اهللا وتقتضيـــه شـــؤون
األمة في الخطاب أن على ـ، ذكره محل هنا ليـــس
الحكيم ذلك قـــول بعـــد يكون للمؤمنيـــن، فكيـــف
نفس هو يكـــون المخاطب المكلـــف حكيمـــًا حينما
خروقات ذلك من غير إلى وما على عمله؟! الشاهد
القرآني التفسير في تتدخل التي السياســـية الرؤية
حاالت "اســـتحصال " أجل مـــن النبوي والحديـــث

.Kالبيت ألهل المناهضة لمواقفها التأييد
يكمن االنتظار جماعة نجاح فإن حال وعلى كل
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والعدل، الحـــق دولة بقيـــام الطموح فـــي تفاؤلهـــا
أساس على أعمالها صياغة إلى دائمًا وهي تســـعى
نتيجة مشلولة غير دائمة حيوية في فهي لذا ذلك،
بجماعة االنتظار، المحيطة اإلحباطات السياسية
في نجاحها تحقـــق الجماعـــة هذه أن فضـــًال عـــن

دائمًا. تواجهها تحديات خضم
سيكون فأي نجاح مهما تكون درجته هذا وعلى
مهم مكســـب وهو التحديات هذه ظل في لـــه معناه

ظل ذلك. وقضية خطيرة في
هـــذه فـــي عمـــل تعثـــر أي ومقابـــل هـــذا فـــإن
اليأس والتردد إلى يســـلمها لن ســـوف الجماعات
الدولة قيـــام يحققه الـــذي البديـــل طالمـــا هنـــاك

المباركة. المهدوية
تعيش االنتظار فإن جماعة األساس هذا وعلى
الصعاب بذلك متحدية الواقعية، طموحاتها دائمًا
تتكالب ظروف في ظل واإلحباطات التـــي تواجهها

وتصفيتها. إلنهائها سعيًا الجماعة هذه على
جماعة تعيشـــها التفاؤل التي مـــن هذه الحالة
األمل فـــي تحقيـــق برامجها االنتظـــار تبعـــث على
كل في التكامل أجـــل من والســـعي وبناء حضارتها

الميادين.
الحثيث الدائـــم العمل دواعـــي من هنـــا علمنا
كل علـــى نجاحهـــا لجماعـــة االنتظـــار، وأســـباب
ظروف من وتعانيه ماعانته كل من بالرغم األصعدة
البقاء، عن فضـــًال اإلبداع، معها يصعب قاهـــرة

األمل الذي يحدو جماعة االنتظار. ذلك لوال
وعلمنـــا فـــي الوقـــت نفســـه إمكانيـــة تأســـيس
ظل في الجماعة هـــذه طموحاتها حضـــارة تعيـــش

االنتظار. فلسفة
البعيد عن الفـــرد يعيـــش إلـــى جانـــب ذلـــك،

وهاجس الفشـــل من التوجس حاالت االنتظار حالة
فأيـــة قضية ، المجهـــول الخـــوف علـــى مســـتقبله
وتشـــل طموحاته بكل تـــودي يواجههـــا هـــذا الفرد
عاجًال مكســـبه يحقـــق أن يحـــاول قدراتـــه، فهـــو
على صعيد أخفـــق لو فيمـــا لغيـــاب حوافـــز البديل
إذا فادحة فيما ســـتكون هذه خســـارته عمله، فإن

بالبديل. تعويضها بعدم أحس هو
ـ المنتِظر يعيشـــه وطيد أمـــٍل واالنتظـــار حالـــة
فالبد هذه الرؤية اإلنسان عن غابت فإذا بالكسرـ
ســـيكون وبذلك الخوف، هواجس ذاته أن تحيـــط
جديـــر بإمكانيـــة مواجهة غيـــر مهزومـــًا دائمـــًا،
حين كل به فـــي تعصـــف الصعـــاب والمحـــن التـــي
غير وإقليمية متقلبـــة عالميـــِة مـــن خالل ظـــروف
مســـتقرة، وبذلك فلم يكن مثل هذا الفرد جديرًا
وبناء ذاتـــه لتكامل الســـعي أو فـــي بنـــاء حضـــارة

شخصيته.
الــــذل ورفــــض خصوصيــــة العــــزة والكرامــــة

والهوان:
بقيادتها ترتبـــط إذا كانـــت جماعـــة االنتظـــار
العدل ببســـط آمالها لها ســـتحقق التي المعصومة
لهذا الشعور فإن الموعودة، دولتها والسالم بقيام
فهي الجماعـــة، هـــذه ســـلوكية في الدائـــم آثـــاره
فال وعندها طموحاتهـــا، بتحقيق األمل تستشـــعر
الغير بحاجة الشـــعور أو الغيـــر إلى داعـــي للركون
ألنهـــا ترتبط األخرين، دائم عـــن غنًى فهـــي فـــي

وطغيان. ظلم كل بظهورها تسحق بقيادة
تدفعها االنتظـــار جماعة وهذه الدواعي لـــدى
مستقبل على مدى والظفر اإلحساس بالنجاح إلى
دولة قيـــام معها تحقـــق التـــي أطروحـــة االنتظـــار
األفـــراد منهم لدى تعزز الحق، وهـــذه الدواعـــي
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إلى بالركون والهوان الذل ورفـــض والكرامة العزة
الدائم إلـــى األمل يدعو فاالنتظـــار إذن األخريـــن.
وهذا المستويات. كل على والنجاح النصر وتحقيق
لجوئها وعدم االنتظار جماعة استقاللية سبب هو
خالل من شـــخصيتها تقررت إلـــى غيرها، حيـــث
دون من النفـــس على ممارســـة أســـلوب االعتمـــاد

عمليًا. علميًا أو األخرين أطروحات الخضوع إلى
اآلمال، عليه تعقد أن ينبغـــي الذي المســـتقبل
العالم نظام يسير أن اإللهية شـــاءت اإلرادة والذي

ذكرناه. هذا الذي هو تجاه،
الفرج انتظار نعود إلى موضوع أن ينبغـــي واآلن
قسمين: الحديث إلى هذا بداية قسمناه في الذي

من ملتـــزم عبـــادي، بل حركي انتظـــار بنـــاء
يبعث على مخرب معوق أفضل العبادات، وانتظار
نوعا ويعتبر والتقاعس، والكسل والخمول الخمود

"اإلباحية". من
االنتظار ينطلقان من اللونين هذيـــن أن ذكرنا
التاريخي حـــول الحـــدث التصور مـــن نوعين مـــن

الموعود. المهدي بظهور المتمثل العظيم
نوعين من بدورهما ينتجان التصـــوران وهذان

التاريخ. تطور بشأن التصور من
االنتظار مـــن النوعين هذين يلـــي نشـــرح فيما

المخرب: باالنتظار نبدأ
المخرب االنتظار

يتصورون أن المهـــدي بظهور بعـــض المؤمنين
محض، انفجاري طابع ذات هذا المنجـــي نهضة
والفســـاد والجوع الظلم انتشـــار عن وناتجـــة فقط
اإلصالح نوع من الظهور مســـألة والطغيان، أي أن

عن تصاعد الفساد. ناتج
إلى تتجه البشرية مســـيرة أن يتصورون هؤالء

الحق أنصار زوال وإلـــى والقســـط، انعدام العدل
الباطل. استفحال وإلى والحقيقة،

نقطة الصفر إلى االنحـــدار هذا يصل وحينمـــا
إلنقاذ الغيب يد وتمتد المرتقب، االنفجار يحدث
يبقـــى لـــن إذ - الحقيقـــة الحقيقـــة - ال أنصـــار

آنذاك. أنصار للحقيقة
اإلصالح، ُيدين كل إصالح، ألن التصور هذا
المجتمع العالمي، ساحة على نقطة مضيئة يشكل
كل التصور هذا يعتبـــر كما ويؤخـــر اإلمداد الغيبي
الظواهر هذه مثل ألن مباحا وإجحاف وتمييز ذنب

االنفجار. موعد وتقرب العام لإلصالح تمهد
الذي الذرائع مذهـــب إلـــى يميل هـــذا التصور

تبرر الوسيلة الغاية إلى أن يذهب
- التصور هـــذا على بناءًا - فإشـــاعة الفســـاد
المهدي وأحســـن ظهور تســـريع على أفضـــل عامل

ظهوره. فرج النتظار شكل
الذنوب إلـــى ينظرون التصـــور أصحـــاب هـــذا
مساعدا عامال ويعتبرونها واستبشـــار تفاؤل نظرة

الشاملة. المقدسة الثورة انطالق على
والمجاهدين المصلحيـــن إلى هؤالء ينظـــرون
بعين المنكر عـــن والناهين بالمعـــروف واألمريـــن
تأخير ظهور علـــى يعملون ألنهم الحقد والعـــداء..

المهدي.
من هم يكونوا لـــم إن هذا التصور - أصحـــاب
المعاصي إلى أصحاب - ينظرون العاصيـــن زمرة
لظهور يمهـــدون ألنهـــم والرضـــى بعيـــن االرتيـــاح

المنتظر. القائم
االنتظار البّناء:

حول التفكير أرضية تشكل التي الكريمة اآليات
معاكســـة جهة إلى تتجه المنتظـــر ظهـــور المهدي
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السابقة. للنظرة
حلقة المهدي ظهـــور أن تشـــير إلى هذه اآليات
وأهل الباطل، الحق أهل بين النضـــال من حلقات
الحق. قوي انتصار سيســـفر عـــن النضال وأن هذا
االنتصار هذا تحقيـــق في الفرد مســـاهمة وتتوقف

الحق. أهل فريق العملي إلى انتمائه على
الروايات في تســـتند إليهـــا التـــي هـــذه اآليات
تجسيد المهدي أن إلى تشير المهدي ظهور مسألة
انتصار ومظهر لحتمية المؤمنين العاملين، آلمال

المؤمنين. فريق
َوَعِمُلـــوا ِمْنُكـــْم آَمُنـــوا  الَِّذيـــَن اهللاَُّ ((َوَعـــَد 
اْسَتْخَلَف َكَما اَألْرِض ِفي اِلَحاِت َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهم الصَّ
الَِّذي اْرَتَضى ِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ ِمْن َقْبلِِهْم الَِّذيَن
َال َيْعُبُدوَنِني َأْمًنـــا َخْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم َلُهـــْم
ُهْم َفُأْوَلِئَك َذِلَك َبْعَد َكَفَر َوَمْن َشـــْيًئا ِبي ُيْشـــِرُكوَن

اْلَفاِسُقوَن)(النور٥٥)
اهللا على لمنة تحقيـــق الموعود المهدي ظهـــور
األرض في الســـتخالفهم ووســـيلة المســـتضعفين

لها. ووراثتهم
ِفي اْســـُتْضِعُفوا َعَلـــى الَِّذيَن َنُمـــنَّ ((َوُنِريـــُد َأْن
َوُنَمكَِّن اْلَواِرِثيَن، َوَنْجَعَلُهُم َأِئمَّـــًة َوَنْجَعَلُهْم اَألْرِض
َوُجُنوَدُهَما َوَهاَمـــاَن ِفْرَعْوَن َوُنِرَي اَألْرِض ِفـــي َلُهْم

(القصص٥-٦) َكاُنوا َيْحَذُروَن)) َما ِمْنُهْم
اهللا وعد لمـــا تحقيق الموعود ظهـــور المهـــدي
الكتب فـــي والمتقيـــن والصالحيـــن بـــه المؤمنيـــن

السماوية المقدسة:
اَألْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد الزَُّبوِر ِمْن ِفي َكَتْبَنا )َوَلَقْد

اِلُحوَن)(األنبياء١٠٥) الصَّ ِعَباِدَي َيِرُثَها
المجال يذكر أن هـــذا في معروف ثمـــة حديث
ملئت بعدما وعدال به األرض قسطا "يمأل المهدي

." وجورا ظلما
مسألة ي إليه على ما ذهبنا شاهد الحديث هذا

المخرب. االنتظار أرباب ادعاء على ال الظهور
ويشـــير مســـألة الظلم على يركز هذا الحديث
وإلـــى أن مظلومـــة وفئـــة إلـــى وجـــود فئـــة ظالمـــة
المظلومة التي تستحق الفئة المهدي يظهر لنصرة

الحماية.
اهللا به "يمأل المهدي أن يقول الحديث كان ولو
كفرًا ملئت بعدما وصالحًا وتوحيدًا األرض وإيمانًا
المهدي نهضة ذلك أن معنى وفسادًا" لكان وشركًا
إنقاذ ال المســـحوق الحق إنقاذ تســـتهدف الموعود

أقلية. األنصار هؤالء كان وأن الحق، أنصار
:Qالصادق اإلمام عن الصدوق الشيخ يروي

من يشـــقي حتى يتحقـــق ال إن ظهـــور المهـــدي
سعد". من ويسعد شقي

شـــقي كل بلوغ حول يدور الظهور عن الحديـــث
بلوغ حـــول يدور وال العمـــل، في وكل ســـعيد مـــداه

في الشقاوة. منتهى درجتهم األشقياء فقط
من نخبة عـــن الروايات اإلســـالمية وتتحـــدث

ظهوره. فور باإلمام يلتحقون المؤمنين
معلقة ال تظهر النخبـــة هذه أن ومن الطبيعـــي
صالحة وجـــود أرضيـــة مـــن ال بّد فـــي الهـــواء بـــل
الظلم انتشـــار علـــى الرغم من النخبة تربـــي هذه
بزوال يقترن ال الظهـــور أن يعنـــي وهذا والفســـاد.
قلوا ولو حتـــى الحق- أهـــل بل الحـــق والحقيقـــة،
مصافي في عالية تجعلهم يتمّتعون بكيفية - فرضًا
بن الحسين أنصار مرتبة وفي األخيار، المؤمنين

.Qعلي
من سلســـلة الروايـــات اإلســـالمية أيضـــا عـــن
ظهـــور قبـــل الحـــق أنصـــار النهضـــات يقـــوم بهـــا
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النهضات مثل هذه اليماني. منها نهضة المهدي،
دون أرضية تظهـــر وال تبتدئ بســـاكن، أن ال يكـــن

مسبقة.
أهل دولة قيـــام عن تتحـــدث بعـــض الروايـــات
أن حتى حتى ظهور المهـــدي.. الحـــق التي تســـتمر
السالالت بدولة بعض الظن العلماء أحسنوا بعض
حتى ســـتحكم التي الدولة أنها فظنوها الحاكمة،

المهدي. ظهور
ســـذاجة في من ينطلق كان وان - هذا الظـــن
على يدل - واالجتماعيـــة السياســـية فهـــم الوقائع
واألخبار الروايـــات مـــن العلماء اســـتنباط هـــؤالء
ال الظهور أن إلى المهدي ما يشير بظهور المتعلقة
على والتقوى والصالح العدل بفنـــاء الجناح يقترن

والفساد. والتحلل الظلم جناح
المهدي اآليـــات والروايـــات المرتبطة بظهـــور
حلقات آخـــر يشـــل ظهوره المنتظـــر تـــدّل على أن
الباطل وأنصار الحـــق بني أنصار الطويل الصـــراع

الخليقة. بدء منذ
األنبياء ألهـــداف تجســـيد المنتظر "المهـــدي

الحق". طريق على والمجاهدين والصالحين
الوالية على ثبات االنتظار

ال تخلو األرض أن الثابتة لدينا العقائد مـــن إن
التي الظروف ولكـــن القيامة، يـــوم مـــن حجة إلى
أن  األئمـــةK اقتضت فـــي عصور ألّمت بالشـــيعة
أن إلى أنظارنا غائبًا عن الثاني عشـــر اإلمام يكون

تعالى.. الفرج بإذن اهللا يحين
فرجه الشـــريف تعالى اهللا عجل ورغم غيابـــه
كما يتجّمد أو ينقطـــع أن ينبغي ال ارتباطنـــا إال إن
فرجه تعالى اهللا عجل ألنه .. البعض هي ادعاءات
المرتبطة معادالت التأثير عن غائبًا ليس الشريف

(بالكون). والمرتبطة بواقعنا
 Qبالقائم الشيعة ينتفع هل Nالنبي سئل فقد
إنهم بالنبوة بعثنـــي والذي إي فقـــال: فـــي غيبته؟
غيبته في واليتـــه بنور ويســـتضيئون به، لينتفعون
، الســـحاب جلّلها وإن بالشـــمس كانتفـــاع النـــاس
ودورها حتى عطاءهـــا تواصـــل فكمـــا أن الشـــمس
اإلمـــام كذلـــك الســـحب، خلـــف حينمـــا تتـــوارى
يواصل فرجه الشـــريف اهللا تعالى عجـــل المنتظر
ما وأول غيبته .. متوهجًا..فـــي ويبقى نوره عطـــاءه
ففي الكوني فيه الكون وتأثيره تماسك به هو ننتفع
بأهلها)، لســـاخت األرض الحجة ال (لو الحديث:
تعالى اهللا عجـــل نفســـه اإلمام المنتظر قال وكمـــا
أن كما ألهل األرض ألمان (وإني الشـــريف: فرجه

السماء). ألهل أمان النجوم
الشـــريف فرجه اهللا تعالـــى عجـــل كمـــا أن له
بإيمانهم، المؤمنيـــن بمدى تمســـك ارتباط وثيق
الجـــاد بالعمـــل لخروجـــه يمهـــد أن  البـــد  حيـــث 
التوّسل في الغائب باإلمام ارتباطنا ومن الدءوب...
:Nاهللا رسول قال منه، الشفاعة وطلب اهللا إلى
واألمانة، والرحم، القرآن، خمســـة: (الشـــفعاء

. نبيكم) وأهل بيت ونبيكم،
وعدًال قســـطًا األرض ليمأل لخروجه وانتظارنا
متمســـكين بمبادئه ونحن وجورًا ظلمـــًا كما مألت
لهو بإيمان وصبر ظهـــوره إلى التمهيد على ونعمـــل
اهللا: رســـول في الحديث عن العبادة.. كما أفضـــل
عزوجل). اهللا فرج انتظار أمتي أعمال (أفضل :N
كالشاهر عشر للثاني (المنتظر :Qالصادق وقول

عنه. يذّب Nاهللا رسول يدي بين سيفه
لالنتظار: العقيدي البعد

القائم انتظار قيمـــة الروايات حول لقـــد كثرت
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أفضـــل مـــن محمـــدN، إذ عبـــرت أنـــه مـــن آل
الرســـول عن غيبتـــهQ، كما عصر فـــي األعمال
عـــز اهللا إلـــى األعمـــال  أحـــب األعظـــمN:(إن 
أعمال (أفضل :Nوقولـــه الفـــرج)، وجـــل انتظار
الحســـن الرضا أبي وعن الفرج)، انتظار شـــيعتنا
أعمال  رســـول اهللاN قال:(أفضل إن عـــن آبائـــه:
قد بل جـــّل)، عّز و اهللا مـــن الفرج أمتـــي انتظـــار
قال:(المنتظر  أميـــر المؤمنيـــنQ انـــه جاء عـــن
اهللا). ســـبيل فـــي بدمـــه كالمتشـــّحط  ألمرنـــا 
الشـــيعة مهمة االنتظار وهي عن الروايات إن كثرة
تجعلنا المهام، من مهمة هي أو الغيبة، عصر في
معانيه االنتظار لنستجلي مفهوم دراسة على نؤّكد
العلماء معالجات مـــن وجدُت ما وأكثـــر ودالالته،
على رّكـــزوا االنتظار حـــول كتبوا األعـــالم الذيـــن
االنتظار، لمفهوم اإليجابية والداللة العملي البعد
لظهور واالستعداد اإلعداد فكرة في الملخصة وهي
المنتظر للضيف أن فرجه، حيث اهللا عجل اإلمام
الضيف، لذلك والتهيئة االســـتعداد عمله ســـيكون
فإن ،Qالمعصوم اإلمـــام هو الضيـــف فـــإذا كان
عن والنهي بالمعروف باألمر اإلعداد االنتظار يكون
األرض، في اهللا حكم إقامة إلى المنكـــر، والعمل
الراية واالستعداد لحمل اإلمكان له مجتمع وتكوين

الشريف. فرجه اهللا تعالى عجل ظهوره عند
على ينبغـــي ما المعنـــى لهـــو والشـــك أن هـــذا
واضح، هـــو مأخوذ كما وهـــو المؤمنيـــن تأديتـــه،
إنما من االنتظـــار لكلمة المعنى اللغـــوي ليـــس من
 Qالنتظـــار اإلمـــام المعصوم المقاميـــة القرينـــة
(كلمة عليـــه فــــ مســـاعدًا ويكـــون المعنـــى اللغـــوي
صاحب قال كمـــا (نظر) من قد ُأشـــتقت االنتظـــار
والبصيرة تقليـــب البصر النظر المفردات:(نظر:

والفحص التأمل به يراد وقد ورؤيته الشيء إلدراك
..... بعـــد الفحص الحاصلة المعرفة بـــه وقد يراد
وأنظرته) وانتظرته نظرتـــه يقال االنتظار والنظر
لمفهوم آخـــر إضافـــي بعـــد إلـــى .ونـــود أن نشـــير
لما ليعطي ســـعة العقيدية، مـــن الناحية االنتظار
لم إن األول عـــن أهمية يقـــل ال معنـــى ورد، وهـــو
باألســـاس العقيدي يرتبط ألنه أهمية، أكثر يكـــن
بمقدار وعدمها قبول األعمال تدور مـــدارات الذي

سالمته.
(البقاء لالنتظـــار هو نســـتخلصه الذي المعنى
تعالى اهللا عجـــل بالمهدي بالعقيدة علـــى اإليمـــان
حياة طـــوال الغيبـــة) في عصـــر فرجـــه الشـــريف
التـــي الضاغطـــة  التشـــكيكات اإلنســـان، ورغـــم
يخفى وال المشـــككين، بعـــض أفواه من تتقـــاذف
تعالى عجـــل اهللا بالمهدي اإليمان مـــا للبقاء علـــى
اإلمامة ببعـــد أهميـــة تتصل مـــن فرجه الشـــريف
خرقًا يعد به اإليمان عـــدم بهQ، إذ تختتم التـــي
بعد إمامًا عشـــر تؤمن بإثني لعقيـــدة اإلمامة التي
النصوص بذلك نّصت كما ،Nاألعظم الرســـول

الصحيحة.
المعنى هـــذا على التـــي تـــدل ونحـــدد الوجـــوه

باآلتي:
اعتقاد االنتظار.. _١

باإلعداد يقـــوم شـــخصًا، ينتظر كمـــا أن مـــن
به، يعترف فإنه شـــخصًا ينتظر من لقدومه، فإن
من إمام ســـيظهر الذي أن االنتظار في إذ قـــد ورد
عند اإلنســـان ُبعد العقيدة األئمةQ، وهـــو نســـل
اعتراف فذلـــك عالمـــًا ينتظـــر المنتِظـــر، فمـــن
بظلمه، يعتقد فإنـــه ظالمًا ينتظر ومـــن بعلميته،
يعترف أنـــه المؤكد مـــن إمامًا ينتظر وهكـــذا مـــن
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بإمامته.
الخلَق أن أرى علّي (عزيٌز في دعائه يقول ومن
عزيٌز نجوى، وال حسيسًا لك أســـمع وال ُترى، وال
ينالك مني البلـــوى وال دونـــي بك علـــّي أن تحيـــَط
لم يخل مغّيب من بنفسي أنت شـــكوى، وال ضجيج
بنفســـي نزَح عّنا، ما نازٍح أنت من مّنا، بنفســـي
ذكرًا ومؤمنة مؤمن مـــن يتمّنى، شـــائق أنت أمنية
والشـــوق الفرج انتظـــار في دعـــاء فحنـــًا) ، وهـــو
من شك أدنى بال فهو الدعاء هذا يرّدد إليه، فمن

أولى. باب من بالقائم المؤمنين
صدقًا: الشيعة هم المنتظرون _٢

هو قوي بشـــكل المعنى هذا األمر الـــذي يؤازر
الغيبة، عصر في المســـلم عقيدة امتحان اقتـــران
يشكل االنتظار االنتظار، مما يدل على أن بمسألة
وأمان من المهدويـــة بتلك العقيـــدة بعد التمســـك
هم غيرهـــا، وأن المنتظرين إلى عنها االنحراف
الشـــيعة  البيتQ وهم والية أهـــل علـــى الثابتـــون
في كما باالعتقاد (االنتظار)، بل باالسم ال صدقًا
الثمالي حمزة (عن أبي العالي الشأن: الحديث هذا
بن الحسينQ قال  على عن الكابلي أبي خالد عن
أوصياء مـــن عشـــر الثاني اهللا بولـــي تمتـــد الغيبة
أهل  إنَّ خالـــد أبا يا اهللاN و األئمة بعـــده رســـول
لظهوره المنتِظرون بإمامتـــه غيبته القائلون زمان
أعطاهم ذكره تعالى اهللا الن زمان كل أفضـــل أهل
الغيبة به صارت ما المعرفة و اإلفهام العقول و من
الزمان ذلك في المشاهدة وجعلهم بمنزلة عندهم
سلَّم  و Nاهللا رســـول يدي بين المجاهدين بمنزله
و صدقا شيعتنا و حقا المخلصون أولئك بالســـيف
(انتظار قال: و اهللا ســـرا و جهـــرا دين إلى الدعاة

من أعظم الفرج). الفرج

أوتوا من بأنهم يصف المنتظـــرون الحديث ففـــي هذا
باإلمام عقيدتهـــم يجعل مـــا والمعرفة األفهـــام العقـــول و
له في مشـــاهدة في عصر الغيبة قويـــة، فكأنهم المنتظر
مفهوم من المعنى الذي يظهر فرجه، وهذا هو اهللا عجل

االنتظار.
الغيبة: عصر في الثابتون _٣

الثبات  البيـــتQ أن أهل عن الروايـــات في لقـــد ورد
علي بن عن الحديث في عظيـــم، كما أجر له الوالية علـــى
غيبة مواالتنا في على العابدينQ:(من ثبت زين الحسين
بدر وأحد). شهداء مثل ألف شهيد أجر اهللا أعطاه قائمنا
 Qاهللا عبد أبـــي عند كّنا ) وعـــن يمـــان التّمار قـــال:
المتمسك غيبة، هذا األمر إن لصاحب لنا: فقال جلوســـًا
فأّيكم بيده، هكـــذا قال: ثم للقتاد فيها بدينـــة كالخارط
إن ثم قال: أطرق ملّيـــًا، ؟ ثم بيـــده القتاد يمســـك شـــوك
وليتمســـك اهللا عبد لصاحـــب هذا األمـــر غيبـــة، فليتـــق

بدينه).
بالصبر: االنتظار _٤

بالصبر، مقرونًا فيها االنتظار الروايات جاء بعض أن
العقيدة، عن االنحـــراف وعدم على الثبات يدل والصبـــر
والعفة  الورع دينهم قال:(إن الرضاQ انه اإلمام عن كمـــا
فالصبر بالصبر)، الفـــرج والصالح وانتظار واالجتهاد..

لالنتظار. ووسيلة أداة
اإلنســـان يتمثله الـــذي ينبغـــي أن فمفهـــوم االنتظـــار
التهيئة علـــى العمل مـــن يعنيه إلى مـــا المســـلم، إضافـــة
الشـــريف تعالى فرجه اهللا المنتظرعجل لإلمام واإلعداد
الوالية علـــى الثبات هـــو كذلك والتغييـــر، فـــي اإلصـــالح
التشـــكيكات زمـــن فـــي المهدويـــة  بالعقيـــدة والتمّســـك 
الوالية، علـــى ثبات المهـــدي فـــإن انتظار والمشـــككين،
أعمال وهـــو أفضل ثبات على الدين على الواليـــة والثبـــات

زمن الغيبة. اإلنسان في
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مما تعرَّض المنصف اإلنسان يستغرب
رسول  إن رغم وتجاهل تعتيم البيتK من أهل له
عدل  وجعلهم إليهم األمة وأحال بهم أوصى Nاهللا
البعض عن يصدر مـــا ذلك من واألغرب القـــرآن،
،Kالبيت أهـــل بمقام تليـــق نابية ال مـــن كلمـــات
(وشـــذ في مقدمته خلدون قالـــه ابن ما ومـــن ذلك
به) وفقه انفردوا ابتدعوها في مذاهب البيت أهـــل
في المهـــدي المنتظر مســـألة عن وعندما تحـــدث
وما الفاطمي أمـــر (في بعنـــوان عقده فصـــل طويل
عن الغطاء شـــأنه وكشـــف في يذهـــب إليـــه الناس
التي األحاديث مختلـــف اســـتعرض أن ذلـــك) وبعد
ما تأكيد إلى األقوال انتهى شأنه ومختلف في تروى
ال تتم أن لديك يتقـــرر أن ينبغي الذي والحق يلـــي:
عصبية شـــوكة بوجود إّال الملك الدين أو من دعوى
بأن من يقـــول علـــى يرد ثـــم تظهـــره وتدافـــع عنـــه
فاطمة  أبناء اهللاN ومن رســـول أبناء من المهدي
ممكن غير قول الزعم هذا إن فيقول ،Pالزهراء
تالشـــت قد أجمع قريش بل الفاطميين عصبية ألن

اآلفاق. جميع من
الحقائق وااللتفات على واالحتيال األسلوب بهذا
األحاديـــث مـــن الهائـــل الكـــم أراد أن ينفـــي هـــذا
إخفاء في فشـــل لهذه العقيدة الحقة لقد الشـــريفة
مغالطات في لذلك سقط عن الهوى وتجرده تعصبه
وما المتعصبون حرفيـــًا ما كتبـــه كثيـــرة وراح ينقل
المنابع وأن تدقيـــق دون العامـــة ســـمعه من ألســـنة
في بما ينضح جعلته الرجـــل ارتوى منها هذا التـــي
كما عند الحقائق الوقوف من حقـــد منعه من إنائه
التي لم ثقافته تأثيـــر الكالم تحت هـــذا هي، قال
نظريته ليؤكد جاء منها، تفكيـــره العقالئي يتحرر
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غير من الدينيـــة الدعوة أن هـــي والتي األساســـية
النبي نسل من القائم هذا كان ســـواء تتم ال عصبية

من غير نسله. أم
العصبية فهل يقصد من هـــذه ماذا إننا نســـأل
أو الرابطـــة القبلية هي خلدون ابـــن عند العصبيـــة
الحزب أو الجماعة المعنوية االجتماعية أو الرابطة
بالعصبية يريد كان والحزم فإذا القوة أو السياسي
على السياســـية رؤيته أطر والتـــي القبلية الرابطـــة
من المهـــدي اإلمام أساســـها وحكـــم علـــى قضيـــة
ممكن غير الزعـــم قـــال إن حيث خاللهـــا بالوهـــم
ابن حكم فقد تالشـــت قد الفاطميين ألن عصبيـــة
التالية: لألسباب وذلك بالفشل نفسه على خلدون

حيان بـــن جابر الكيميائـــي ١_ أوصـــى العالـــم
التصديق تحتمـــل نظريـــة كل تالميـــذه قائـــًال (إن
الدليل القاطع) مع إال بها يصح األخذ فال والتكذيب

نظريته. صحة على دليال يذكر ولم
على إســـالمي واحد مصداق نجد لـــم ٢_ إننا
وعلى العصبية علـــى فيها التي يؤكد ثبات نظريتـــه
في وإنما فحســـب الدولة بناء في ليس الهام دورها
حال وهذا ويقـــول: أيضًا، الدينيـــة إتمـــام الدعوة
نبي أي خلدون ابن يذكر فلم دعوتهم، في األنبياء
فهل القبلية العصبية على الدينية دعوته اســـتقامت
هو من ســـليمان لداود ومن بعده كان إيتـــاء الملـــك
من عليها العصبية وهذه الحبوات التي حصل تأثير
تأثير من ...الخ منطق الطير ومعرفة الجن تسخير
القرنين به ذو حضي الـــذي وهل التمكين العصبية

واســـتطاع وفرت له التي اإلمكانات العظيمة وتلـــك
يأجوج من إليه اشـــتكوا الذين عن الظلم ان يرفـــع
أعدائهم وبين ســـدا منيعا بينهم وبنى لهم ومأجوج
البشـــري التاريخ األمثـــال في مضرب حتـــى أصبح
محدث أنـــه مـــن عشـــيرته مع فهـــل هـــذا التمكين
اإلمام يكـــون أن المانع مـــن هـــو فما وليـــس بنبـــي
القرنين  ذي حركة عن متقدمـــة المهديQ صورة
السند محمد الشيخ سماحة يقول وسليمان؟! وداود
تختص بالنبوة ال اإللهيـــة المقامات دام ظلـــه: ألن
اإلمامة وهـــي الحاكمية تشـــمل بل فقط والرســـالة
ذلك يالحظ وكما آخر يقول: كالم وفي وغيرهـــا،
علمهم عن يســـألون كان عندما األئمـــة فـــي أجوبة
القرنين وذي موســـى كصاحب انه اإلجابة فكانـــت
معصوم لدني علـــم ولكنه علومهم بنبوة أي ليســـت

.٤٩٤ ص اإللهية اإلمامة
أن علـــى المبنيـــة  االجتماعيـــة  القاعـــدة إن 
إلى دعـــوة كل في االنتصـــار دعامة العصبيـــة هـــي
راح والتي دعـــوة بدونهـــا تقـــم الديـــن والملـــك وال
لها منشـــأ صحيح ال األموية أتباع الدولة يتبجح بها
ألقت التي هي القبلية العصبية أليست الهوى ســـوى
مكنت التي اإللهيـــة اإلرادة وان البئـــر يوســـف فـــي
مشـــرقًا ألولياء نموذجًا وجعلته األرض في يوســـف
يوســـف من أن تتخذ اإللهيـــة الحكمـــة اهللا شـــاءت
اهللا أن جملتها من وســـنن قوانين على جملة دليـــال
أن أراد اهللا إذا بالعلم والتقوى، وان اإلنسان يرفع
على خالف اجتمعت الدنيا مكنه ولو إنســـان يمكن

اإلمام المهديQ صورة  يكون أن من المانع هو فما
وســليمان؟! ذي القرنين وداود حركة عن متقدمة
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اإلمام تمكيـــن في اإللهـــي الوعـــد ذلـــك، وكذلـــك
المهديQ قاب  لإلمـــام التمكين الحجـــةQ، إن
خلدون ابن رأى ومهمـــا ذلك مـــن أدنى قوســـين أو
فإن المستحيل يشبه لإلمام بعيد التمكين أن وغيره
((َوَلَقْد اهللا بوعد واثق وقدرته باهللا تعالـــى المؤمن
َيِرُثها األَْْرَض ْكـــِر َأنَّ َبْعِد الذِّ ِمـــْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنـــا
من  ليس ٢١ وهـــذا األنبيـــاء اِلُحـــوَن)) الصَّ ِعبـــاِدَي
تعالى اهللا في الثقة والتمنيات ولكـــن األحالم بـــاب
تهافت في وقع خلدون ابـــن ان ثم بوعده، واليقين
احتياج في مبناه على يجزم الذي الوقت ففي كبير
وفي قبل مـــن قرر قد فإنه العصبيـــة أي دولـــة الـــى
لبعض يحدث قد انه ذاتها. العصبية نظريته اطـــار
ج عن العصبية يســـتغني دولة الملكي أهل النصاب
تكون ال فلماذا اســـتثناء كان هناك ٢ ص ١٧، فإذا
كما حدث أيضًا العصبية عـــن تســـتغني دولة اإلمام
خلدون ابن سال وهل األقصى بالمغرب لألدارســـة
النبيN؟ دعوة في القبلية للعصبية دور أي نفســـه
وصناديدهـــا بوجه الدعوة قريش رجـــال لقد وقف
يطاردون وراحوا اإلســـالم طريق في ســـدًا وصاروا
قتل من خلدون ابن فهل يعلم وإيذائهم، المؤمنين
بطنه ومن جمع وبقر حمزة قتل في سمية ومن سعى
كان وهل واألحزاب وأحد بـــدر معركة الجيوش في
عبادة؟ بن ســـعد أو بالل أو وســـلمان عمار قرشـــيًا
ظهور يلغي ان بهذا المنطـــق خلدون ابـــن لقد أراد

أمام يصمد ال ضعيـــف منطق ولكنه تمامـــًا اإلمـــام
أنف رغم ســـيتحقق والذي الصـــادق الوعـــد اإللهي
األنبياء سيظهر من كسائر اإلمام وألن خلدون ابن
البشـــرية الفســـاد وتحرير من األرض أجـــل تطهير
أي يأت ولم هللا، كلـــه الدين من االســـتعباد ويكون
يخرج  فإنه خرج اإلمـــامQ إذا أن يتضمن حديـــث
ابن يراه كما خاصـــة الطالبيين في الفاطمييـــن أو
يخرج  أن ظهـــورهQ في وجه ينحصر فـــال خلدون

فقط. الفاطميين من عصبية من
ثانيًا:

الجماعـــة العصبيـــة وأمـــا إذا كان قصـــده فـــي
وتناصر وتعاضـــد تالحم مـــن المعنويـــة بمـــا تعنيه
في انه شـــعر عندما بها أقـــر الوالء التي وعصبيـــة
العصبية نظريـــة على ركـــز مـــأزق كبير وذلـــك انه
حيث الســـقيفة انقالب أمام وعندما وقف القبليـــة
حديث أمام ووقـــف فيها دور للعصبية أي لـــم يكـــن
ســـالم كان (لو فيه: قـــال الذي عمـــر بن الخطـــاب
الرأي لهذا يجـــد فكيف حيـــا لوليته) مولـــى حديفة
القبلية العصبية يملك فسالم ال مخرج من العمري
قريش؛ فكل في لسالم حاصلة الوالء وعصبية فقال
فإذا ،Qالمهدي اإلمام عنـــد متوفرة األمور هذه
القبلية العصبية وجـــود عدم على خلدون حكم ابن
قلوب  في موجـــودة لإلمـــامQ فإن عصبيـــة الوالء
َأْســـَئُلُكْم ال ((ُقْل المباركة العاملين باآلية المؤمنين

ولــو مكنــه إنســان يمكــن أن أراد إذا اهللا  ان 
خــالف ذلــك، وكذلك علــى اجتمعــت الدنيــا
Qالحجــة تمكيــن اإلمــام الوعــد اإللهــي فــي
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ذكرت فقد اْلُقْربـــى)) ِفي اْلَمـــَودََّة ِإالَّ َأْجـــرًا َعَلْيـــِه
اإلمام أن والشيعة السنة عند المستفيضة الروايات
((قال ابن الروايات هذه من وأنصار مؤيد بأصحاب
ســـأل  طالبQ وقد أبي بن علي عنـــد كنا عبـــاس:
اهللا قوما قزعًا  يجمـــع عن المهديQ فقال: رجـــل
من يستوحشون ال اهللا قلوبهم يؤلف السحاب كقزع
الذين طالـــوت عدة أصحاب علـــى يفرون أحـــد وال
من  كبيرة شعبية قواعد النهر))١ وهناك معه جاوزوا
لظهوره المبارك والمتهيئين المنتظريـــن الموالين
المهدي قائمنا قام ((فإذا :Qالصادق اإلمام قال
ســـيف وأمضى من من محبينا أجرأ من كان الرجل
ب األصحاب عدد الروايات حددت سنان))٢، وإذا
يقول  معين بعدد يحـــدد لم األنصار عدد ٣١٣ فـــإن
بركاته: الحلو دامـــت علـــي محمد ســـماحة الســـيد
أنصاره  أصحاب االمامQ وبين بين نفرق (البد أن
وثالثة ثالثمائة وهي محدودة عدتهم أصحابه فإن
يقومون قواعده والذيـــن هـــم االنصار عشـــر بينما
حين يعد في المقاتلين المحاربين والجنـــود مقـــام
الشـــيخ  روى وقادة)٣ وقد وزراء بمثابـــة األصحـــاب
االمام الصادقQ أنه سأل  عن سره قدس الصدوق
فإنهم القائم يخرج مـــع الكوفة كم أهـــل رجًال من
ثالثمائة بدر أهل يخرج معه مثل عـــدة إنه يقولـــون
وما قوة أولي اال في يخـــرج وما قال: عشـــر. وثالثة
عشـــرة آالف)٤ حيث جاء  من أقل القوة أولوا تكـــون
محمد الصبان للشـــيخ الراغبين إســـعاف في كتاب
 Qالمهدي خروج ذكر Nاهللا رســـول ١٥٠ عن ص

الشام أهل أبدال الناس ذلك أتاه رأى ((فإذا قال:
كتاب في وجاء فيبايعونه)). العراق أهـــل وعصائب
الدراسات مركز تأليف الغيبة معارف دائرة موجز
إليه  المهديQ فيخـــرج اإلمـــام فـــي التخصصيـــة
مصر من والنجباء الشـــام االبدال من االمام) (أي
الكثرة ان النص من والظاهر العراق، أهل وعصب
 Qاإلمام لنصرة العراق أهل من الملتحقين صفـــة
العراق شـــيعة أن إذ فالعصائـــب تعنـــي الجماعـــات
نصرة في النخراطهـــم والؤهم بكثرتهـــم يؤهلهـــم
هذه في بركـــب االمام يلتحق ممن وســـيكون االمام
لنماذج انتظمت أوساط ومصر) الشام البلدان (أي

مبادئهم. البيت واعتناق أهل لمعرفة
ثالثا:

القوة مـــن العصبية هـــي يقصـــد وأمـــا اذا كان
الحدود ويزعم إقامة على جزئيًا يكون والحزم بأن
من االمام باعتبـــار عند االمام موجـــودة أنهـــا غير
القول فهذا وعطف رحمة الرحمة فكلهـــم أهل بيت
وهذا تناغم دعابـــة فيه ان شـــعار رفع يذكرنـــا بمن
الحديد المعتزلي أبي ابن ذكـــر حيث معه، صريح
فيشرح نهج البالغةالمجلدالثانيطبعةدارالحياة
عمر  تنفس ٤٨٥ عـــن ابن عباس قـــال ص بيـــروت
أضالعه أن ظننت حتى عباس ابن قال عاليًا نفسًا
إال منك النفس هذه أخرج ما له: فقلت انفجرت قد
فكرت إني عباس ابن يا واهللا، شـــدد! قال: إي هم
لعلك قال األمر بعدي ثم هـــذا أجعل أدر فيمن فلم
ذلك من وما يمنعه أهًال. قلـــت: صاحبك لها تـــرى

الســنة عنــد المســتفيضة الروايــات ذكــرت 
وأنصــار بأصحــاب مؤيــد  اإلمــام أن والشــيعة
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صدقت قال: وعلمـــه. وقرابته وســـابقته مع جهاده
وجعلوها علي أعداء فتلقفها دعابة فيه امرٌؤ ولكنـــه
العاص يروج بن عليه، فكان عمـــر عيبًا لـــه وطعنًا
فهل عندهم؛ بذلك أن يعيبه يروم الشام هذا ألهل
من اهللا أفضـــل الخليفة كان عمـــر يحســـن اختيـــار
يصلح ال دعابة فيـــه علي بالبارحة اليوم وما أشـــبه
إذن للحكم يصلح ال رحمـــة فيه للحكـــم، والمهدي
غافًال خلدون ابن أظن وال خلدون؟ ابن يا يصلح من
عليًاQ في شـــدته  يضارع ال أحد وهي حقيقة عـــن
األصفهاني نعيم أبو ذكر الكافرين، على وصرامته
أبي سعيد الخدري  ١ ص ٦٨ عن األولياء ج حلية في
فقال:  النبيN خطيبًا فقام عليًا الناس شكا قال:
في إنه األخيشـــن فواهللا عليًا تشـــكوا ال الناس أيها
مانعة من والشـــفقة الرحمة كانـــت ذات اهللا ومتـــى
محمدًاN قائدًا  اهللا النبي بعث وقـــد الدولة قيادة
اهللا وقال صورهـــا، بـــأروع تجســـدت فيـــه الرحمة
َأِشدَّاُء َعَلى َمَعُه ِ َوالَِّذيَن اهللاَّ َرُسوُل ((ُمَحمٌَّد تعالى:

.٢٩ الفتح: ُرَحماُء َبْيَنُهْم)) اْلُكفَّاِر
على  شـــدته النبـــيN فبمقدار فهـــذه صفـــات
رحمـــة هنـــاك وقوتـــه وحزمـــه أعدائـــه وصرامتـــه
القوة نجد التواضـــع نجد وعطـــف ومـــداراة، فكما
ســـليمان في لنا مثًال اهللا ضـــرب ولقد والصالبـــة.
شـــاهد خير للهدهد ومحاســـبته للدولة فـــي إدارته

بكل  المهـــديQ يتمتع اإلمام أن وبمـــا علـــى ذلك.
 Nاهللا رســـول في الموجـــودة الصفـــات الشـــريفة
لذلك لألنبياء واألوصيـــاء الشـــرعي وهـــو الوريـــث
جـــدهN ومن  من والصالبـــة فهـــو ورث الشـــجاعة
يعمل  فهو الطاهرين آبائه المؤمنينQ ومـــن أمير
عن نعيم بن حماد عن عائشة عن ،Nجده بســـنة
يقاتل  عترتي رجل مـــن ((المهدي النبـــيN قـــال:
نعيم عن الوحي))٥. على أنا قاتلت كما ســـنتي على
شديدًا يكون أن المهدي ((عالمة :Nقال حماد بن

بالمساكين))٦. رحيمًا بالمال جوادًا العمال على
 Nالرسول بعد القيادة تمثل هي ان الخالفة ثم
وجعل إلهـــي وهـــي منصب اإلســـالم واألســـاس في
لالنتخابات الرديئـــة وال لألذواق تخضـــع وال إلهي
كثيرة بشروط محاطة للوراثة وهي وال للشـــورى وال
واضحة القرآنيـــة واآليـــات شـــخص وال تصلـــح لكل
الشـــروط ذكرت آيات هنـــاك ذلك. وصريحة فـــي
وحســـب التعبير االمـــام في تتوفـــر التـــي يجـــب أن
يكون ان شـــيء االمام بشـــرط الى ينظر الفلســـفي
وشـــخصيًة وجســـدًا قلبًا الناس وأقوى أعلم الناس
أي  المجتمع االمامQ قيـــادة ألن إحـــدى واجبـــات
وســـليم البنية والحاكمية القرار ســـلطة له ان تكون
طالوت قصة المعنى في هـــذا ويدل على واألعضاء
اهللاََّ قال تعالى: ((ِإنَّ اهللا، قبل من اختياره وســـبب

 Nالرســول بعد القيادة تمثــل هــي ان الخالفــة
منصــب إلهــي وهــي اإلســالم واألســاس فــي
الرديئــة لــألذواق تخضــع وال  إلهــي وجعــل 
للوراثــة وال للشــورى وال لالنتخابــات وال
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َواْلِجْســـِم)) اْلِعْلِم ِفي َبْســـَطًة َعَلْيُكْم َوزاَدُه اْصَطفاُه
المجتمع لقيـــادة مهيًأ ٢٤٧. حتـــى يكـــون البقـــرة:
أهل تميز ولذلك من الناحية الجســـدية والنفســـية
في أمهـــات الفضائل  الناس البيـــتK عن جميـــع
بعـــد المجتمـــع أصفاهـــم لقيـــادة ألن اهللا تعالـــى
الخليفة  االمام المهديQ هو ان النبيN، وبمـــا
قائمًا  الدين يـــزال الثاني عشـــرQ، قـــالN ((ال
خليفة عشـــر اثنا عليكم ويكون الســـاعة حتى تقوم
كتاب ،١٨٢١ ح مســـلم صحيح قريش)) كلهم مـــن
خلفائي ((ان :Nقـــال عبـــاس ابـــن االمـــارة: عن
عشـــر اثنا بعدي الخلق على اهللا وحجج وأوصيائـــي
ومن اهللا رســـول يا قيل ولدي وآخرهم أولهـــم أخي
ولدك؟ قيل: فمن أبي طالب. بن قال: علي أخوك؟
فإن ٢٨٠ باب ٢٤. ص الدين كمال المهدي)). قال:
االخبار فكل فيـــه متوفرة والقيادة االمامة صفـــات
اإللهي التأييد عن تحدثت عن االمام تحدثـــت التي
وما المباركة تحتاجه دولته لكل ما والعصبية بالقوة
ألكبر هي تجلي االمام فدولة اليد، بســـط يقتضيه
الدعم أسباب كل حيث البشري التاريخ في عصبية
أســـلحة ومن بشـــرية قوة من معه والتأييد ســـتكون
المالئكة ولكن من التأييد مع ظهوره عصر تناســـب
الشريفة النبوية األحاديث يقرأ لم كأنه خلدون ابن
لمعرفة ال يضعفها أن أراد ولكنه وعرفهـــا أو قرأها
الرجال، علم في الطويل لباعه وال الحديث علم في
تخريجاته بعـــض في شـــاكر أحمد يقـــول األســـتاذ
ما قد قفا خلـــدون ابن (ان أحمد مســـند ألحاديـــث
َلَك ما َلْيَس َتْقُف ((َوال يقـــول: بعلم، واهللا له ليـــس
رجالها انه مـــن لم يكن بِـــِه ِعلْـــٌم))؛ واقتحم قحما
مقدمته؛ لذكر الذي عقده فـــي تهافت فـــي الفصل
أغالطًا وغلـــط تهافتـــًا عجيبًا أحاديـــث المهـــدي؛

الدولة وأمور السياســـة من شـــغله ما واضحة وغلبه
الملوك واألمراء)٧ وقال  مـــن يخدم كان ما وخدمة
هذا أهل من ليس خلـــدون ابن فإن الكتاني الســـيد
علم وتخصصـــه هو خلـــدون ابن فـــن الميـــدان ألن
ألف وقد الشـــريف٨، الحديـــث علـــم التاريـــخ دون
الجزائر بجامعة االســـتاذ عالل كبير خالد الدكتور
في ابن خلدون المـــؤرخ (أخطاء عنوان تحت كتابـــا
الجامعة مجلة في وجاء خلدون، ابن مقدمة كتابه
مقال  ٤٥ من المنـــورة العـــدد المدينة االســـالمية
المهـــدي (ان ابن أحاديـــث كـــذب الـــرد علـــى مـــن
به يعتد فال من رجال الحديث وليس خلدون مـــؤرخ
بمثل االعتماد بذلك وإنما والتضعيف التصحيح في
من وغيرهم والذهبي والخطابي والعقيلي البهيقي
الكثير من بصحة قالوا الذين والدراية أهل الرواية
في  خلدون ابن الى يركن أحاديث المهديQ فكيف
في تضعيف أحاديث علميًا هذا العمل المهزوز مثل
باالجتهاد  يعمل وهـــو إليه يركن المهـــديQ وكيف

النص؟!! مقابل

الهوامش
الدرر. عقد ١

رزق/ ٣٩٦. خليل الموعود/ واليوم المهدي اإلمام ٢
االمامي: ١٢٩. الفكر عن رؤى ٣
.٥٧ ٦٥٤؛ الدين: ٢/ ٤ إكمال

للســـيد صدر  المهدي كتـــاب نقـــًال من ٥ عقـــد الدرر
الصدر. الدين

المصدر السابق. ٦
ط مصر ١٣٦٨ ج ٥ ص ١٩٦ عند  أحمد ٧ شـــرح مسند

.٣٥٧١ المرقم الحديث شرح
ص ١٤٦. للكتاني المتناثر ٨ نظم
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المقدســـة الناحيـــة وكالء مـــن 
الســـفراء: غير من الصغرى فـــي زمن الغيبـــة
(أبو األسدي المكنى عون بن جعفر محمد بن

الري(١). ساكن الحسين)،
جعفر بن محمد الحلي: ((هو العالمة قال
الحســـين) (أبو األســـدي عون بـــن محمد بـــن
أبي بن محمد لـــه: يقال الري الكوفي ســـاكن

اهللا))(٢). عبد
اهللا عبد أبي بن ((محمد األردبيلي: وقـــال
الكوفي، الذي هو محمد بن جعفر األسدي،
العباس الكوفي أبو جعفر بـــن محمد هو الذي
الكل))(٣). اتحاد إلى أشرنا ما على الرازي،

حيث  الحجةQ بالعربي اإلمـــام لقبه وقد
الشـــيخ الطوســـي_: رواية قـــال: _كمـــا فـــي
القمي، جيـــد أبي الحســـين بـــن أخبرنـــا أبو
محمد عن الحســـن بن الوليد، بن عن محمد
بن أحمد بـــن محمد عن العطـــار، بـــن يحيى
سألني قال: صالح، أبي بن صالح عن يحيى،
قبض تســـعين ومائتين ســـنة في بعض الناس
الى _يعني وكتبت ذلك، من فامتنعت شـــيء
استطلع الرأي، فأتاني الجواب: _Qالمهدي

العربي)(٤). جعفر بن محمد (بالري
محمد هـــو األســـدي أن نعـــرف مما ســـبق
األســـدي الرازي عون بن محمد بن بـــن جعفر
ويســـمى أبا الحســـين، يكنى (ســـاكن الري)
عليه الكوفي، ويطلق اهللا عبد أبي بـــن محمد
العباس أبـــو جعفـــر بن محمـــد أيضـــًا اســـم:
 Qالحجة اإلمام لقبـــه الرازي، وقد الكوفي

العربي. جعفر بن بمحمد
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حياته:
حياته عاش ولكنه والدته، تاريخ يعرف لم
قبلها مـــا أو الصغرى الغيبـــة فـــي أثناء فتـــرة
قال وفاته، تاريخ روي عن ما خالل من بقليل

رجاله: في الجشي
جمادي مـــن األول الخميـــس (مـــات ليلـــة

٣١٢هـ)(٥). سنة األولى
بنفس الوفاة تاريخ الطوســـي ونقل الشـــيخ
(ومـــات فقـــال: الســـنة مـــع اختـــالف بســـيط
ولم يتغير، لم العدالة، ظاهر على األســـدي
اثنتي ســـنة اآلخر ربيع شـــهر في يطعـــن عليه

وثالثمائة)(٦). عشرة
الشـــيخ ســـفارة فترة أثناء في أي أنه توفي
من التـــي امتدت النوبختي روح الحســـين بـــن

٣٢٦هـ. _٣٠٥
وثاقته:

وثاقته على ســـنذكرها التي الروايات تدلل
المهديQ فقال  وثقـــه اإلمام وعدالته، فقد
فيه لقبه والذي الذي ذكرنـــاه توقيعه فـــي ذيل

ثقاتنا)(٧). من فإنه إليه (فليدفع بالعربي:

الحجـــةQ له في  اإلمـــام توثيق كمـــا ورد
أيضـــًا، قال: الطوســـي الشـــيخ روايـــة نقلهـــا
علي بن محمد أبي جعفـــر عن وبهذا اإلســـناد
الحج، وتأهبت، عزمت على نوبخت قال: بن
فضاق كارهـــون، لذلـــك نحـــن فـــورد علـــيَّ:
بالســـمع مقيم أنا وكتبت: واغتممت، صدري
الحج، عن بتخلفـــي مغتم أني غيـــر والطاعة
من تحج فإنك يضيقن صـــدرك فوّقـــعQ: ال
مـــن قابل اســـتأذنت، فورد كان قابـــل، فلما
بن محمـــد عادلـــت إنـــي الجـــواب، فكتبـــت:
فورد وصيانتـــه، بديانته العبـــاس وأنـــا واثـــق
فال فإن قدم العديل، نعم األســـدي الجواب:

فعادلته(٨). األسدي فقدم قال: عليه، تختر
لسنة يؤرخ وهو الطوســـي وســـمعنا الشـــيخ
ظاهر األســـدي علـــى ومـــات وفاتـــه، يقـــول:

عليه(٩). يطعن ولم يتغير، لم العدالة،
كمـــا عـــده الشـــيخ الطوســـي مـــن األقوام
من التوقيعات عليهم ترد كانت الذين الثقـــات
فقال: األصل مـــن للســـفارة قبـــل المنصوبين
جعفر األسدي بن محمد الحسين ومنهم: أبو

اهللا(١٠). رحمه
ومدحه جعفر ولـــده الحلي العالمة وذكـــر
(جعفر ذكره: عند قال وكيل، والـــده إن وقال
وجه(١١) روى عنه  األســـدي، عون بن محمد بن
محمد والـــده عيســـى، بن أحمـــد بن محمـــد

 Qالحجة اإلمام لقبه وقد
بالعربي حيثقال: (بالري
بن جعفر العربي) محمد

اإلمام وثقه فقد وعدالتــه، الروايات على وثاقته تدلــل
والذي  ذكرناه الــذي توقيعه في ذيل المهديQ فقــال
ثقاتنا) مــن إليــه فإنه (فليدفع بالعربــي: لقبــه فيــه
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وكيل)(١٢).
_الشـــيخ الكلينـــي وروى 
رواية تدل بن يعقـــوب_ محمد
علي بن علـــى وثاقته فقال: عن
شـــاذان محمد بن محمد عـــن
اجتمـــع قـــال: النيســـابوري،
تنقص درهم خمســـمائة عندي
أن أحب فلم درهمًا، عشـــرون
فوزنت المقـــدار، هذا ينقص
درهمـــًا عشـــرين مـــن عنـــدي
ولم األســـدي، الـــى ودفعتهـــا
وأنـــي نقصانهـــا أكتـــب بخبـــر
فـــورد مالـــي، مـــن أتممتهـــا 
قد وصلت الخمسمائة الجوال:

عشرون)(١٣). فيها لك التي
رجال فـــي كتاب ورد أما ما
التوثيق والطعن النجاشـــي من
نذكره، أن بعد توجيهه فيمكن
صحيح ثقة كان النجاشي: قال
عـــن روى أنـــه إال الحديـــث،
بالجبر يقول وكان الضعفـــاء،
من في حديثه والتشـــبيه، فأنا
وجهًا أبـــوه وكان المتوقفيـــن،
محمد بن بـــن أحمد روى عنـــه

عيسى(١٤).
الصدر علق الســـيد محمـــد
وهذا بقوله: أقـــول: علـــى ذلك
عن نقلنـــاه مما أنســـب بحالـــه
يقول كان كونـــه من النجاشـــي
إن والتشـــبيه(١٥)، ثـــم بالجبـــر

معادلته  اإلمـــامQ له والثناء عليـــه في توثيق
عن يخرج لرجـــل يكون أن يمكن ال فـــي الحـــج

والتشبيه. بالجبر القول إلى البيت أهل رأي
وكالته:

عون_ بن جعفر _محمد بن األســـدي كان
الشيخ  سفارة زمن الحجةQ في لإلمام وكيًال
التي واألقوال الروايات الى استنادًا النوبختي
نذكـــر ويمكـــن أن الرجـــال، وردت فـــي كتـــب

منها:
أبي بن محمد عن الصدوق: الشيخ قال _١
إليه انتهى من عدد ذكر أنه الكوفي: عبد اهللا
 Qالزمان معجـــزات صاحب على وقف ممـــن
البسامي، الري: أهل ومن الوكالء... من ورآه

نفسه_)(١٦). _يعني واألسدي
طـــاووس فـــي ربيع ابـــن ٢_ قـــال الســـيد
من التوقيع إليهـــم وخرج رآه وممـــن الشـــيعة:
علي وأبو الشـــامي الري أهل الوكالء... ومـــن

األسدي(١٧).
كان الطوســـي: األسدي، ٣_ قال الشـــيخ
كتاب له الحســـين_ أبا أحـــد األبـــواب _يكنى

على أهل االستطاعة(١٨). الرد
للعالمة األنـــوار بحار كتـــاب في ٤_ جـــاء
الذين الثقات األقـــوام من المجلســـي: (وكان
المنصوبين مـــن التوقيعات عليهم كانت تـــرد

للسفارة)(١٩).
أنه على تأكيد وغيرها الروايات وفي هـــذه
عليهم تـــرد كانت الذين الثقـــات مـــن الوكالء
طريق  اإلمام المهـــديQ عن من التوقيعـــات
من  منـــهQ وهو للســـفارة نوابـــه المنصوبين
هؤالء إلى يديه علـــى ترد وكان الري، ســـكنة رة 
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ويأخذ اإلجابة والتوقيعات الرســـائل السفراء
يدفعها التي الحقوق واألموال عن فضًال عنها
اإلشـــعار  ألهـــل البيـــتK فيأخـــذ الموالـــون
من إليه ينسب ما أما صرفها. وطرق بوصولها
صفة لرجل تكون فقد بالجبر والتشـــبيه القول
آراء شـــخص مخالفة بهكذا يليق ال ألنه آخر،
بتنزيهه  البيتK ومعتقداتهم من أهل األئمة
به تليق ال التي النعـــوت مثل هذه عن ســـبحانه

وعال. جّل

الهوامش
.٩١٢ الجشي: رجال (١)

،١٦١ ص رجـــال العالمة الحلي/ (٢) العالمـــة
.٢ ط

.٤٣٨ الرواة/ جامع األردبيلي/ (٣)
.٢٨١ الغيبة/ الطوسي/ (٤)

.٢٨٩ الجشي/ رجال (٥)
.٢٨٢ الغيبة: الطوسي/ الشيخ (٦)

.٢٨٣ ن.م: (٧)
.٢٨٣ ن.م/ (٨)
.٢٨٢ ن.م/ (٩)
.٢٨١ ن.م/ (١٠)

ووجـــه والمنزلـــة، القـــدر (١١) وجـــه: بمعنـــى:
الوثاقة، اللفظة علـــى داللـــة وهو القـــوم ســـيدهم،
البعض: يفيد الحســـن، وقال قسم في داخل وقيل:
التوثيق ألفاظ من عنـــد البعض وهو به معتدًا مدحـــًا

والمدح.
٣٣ ط ٢. العالمة/ رجال الحلي/ العالمة (١٢)

.٢٨١ الغيبة/ الطوسي/ (١٣)
.٢٨٩ النجاشي/ رجال النجاشي/ (١٤)

الصغرى/ الغيبة الصـــدر/ محمد (١٥) الســـيد
.٢٧٨

.٤٠٦ النعمة/ وتمام الدين كمال (١٦)
الرجال/ عدة محسن/ الســـيد (١٧) األعرجي/

.٧٥ /١
.١٧٩ الفهرست/ الطوسي/ الشيخ (١٨)

.٣٦٢ /٥١ البحار: (١٩)
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١٠٨

إن شاء اهللا
ــدًا قاص ــى الخط ــارع يس ــد أحم ــذ  أخ

ــل ثقي ــي  دراس ــوم ي ــاء انته ــد بع ــزل،  المن

في إحدى ــرأه ق ما أثاره عادته؛ ــر غي _وعلى

المهدي_ وليك ظهور عجل اللهم الالفتات_

ــه نفس ــل داخ ــل تتفاع ــئلة األس ــدأت  ب

فتختلط إمامه.. ــم ترتس ــتفهامات ..واالس

الطريق.. بمعالم

سارع حقيبته.. وألقى البيت دخل ان وما

االمام ــن أي ــؤال: بالس ــا وبادره ــه ــى جدت ال

..بقيت الجدة نراه؟ ال وِلَم جّدتي؟ يا المهدي

_ باالجابة تبدأ أين ..من تجيبه ماذا متحيرة

فعًال األسئلة.. هل ويتابع يسأل أحمد أخذ

ذلك ــيكون س ــى ..ومت ــيظهر؟ س ــام ان االم

ظهوره؟ والجدة عند سيفعل الظهور؟ وماذا

ــارات وعب ــردات بمف ــه تجيب ــذا ــي كل ه ف

هل ــؤال: بس أردفها ولكنه ــه، عقل ــب تناس

ــي؟ جّدت ــا ي ــدي بالمه ــون ــاس يؤمن كل الن

تلّكؤ: إنها ــدون وب الفور ــى عل الجدة ــرّدت ف

ــرية، عش االثنا ــة اإلمامي ــيعة الش ــدة عقي

_ان  ــورهQ لمتحّقق ظه أمر وإن ــزي.. ــا عزي ي

بالرضا ــه رأس هز أحمد عندها اهللا_، ــاء ش

إلتمام وانصرف اهللا، شاء إن قائًال: والقبول_

من المدرسة. عودته يعمله بعد ما

قارئ
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للخالئـــْق اآلفـــاْقالبـــد علـــى نـــوٌر 
مســـتوْر غائـــٌب مشـــهوْرإن  ظاهـــٌر أو 

له األحداْق ترنو

األرْض هـــذي والعـــرْضأوتـــاُد طوِلهـــا فـــي 
للنـــور الـــورى الديجـــورتهـــدي  بهـــا ُيجلـــى 

األعماْق لها تهفو

هـــادْي عشـــر  الـــواديإثنـــا  علـــى ْت شـــعَّ
المنصـــوْر أخبـــَر الصـــوْرقـــد  لنفـــِخ تبقـــى 

العشاق بها تسلو

الحالـــْي الوالـــيفـــي عصرنـــا ذلـــَك  َمـــْن 
المذكـــوْر المشـــهوْرالقائـــُم فـــي ســـيفِه

على الُفّساْق ُيقضي

اإلســـالْم ُأخـــوَة  اَأليـــاْميـــا  لنـــا توحـــي 
النـــوْر عصـــُر المنشـــوْرقـــد الَح البيـــرِق في 

اآلفاْق به تزهو
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١١٠

يوسف: أبو أ:
المتعددة كنـــاه إحدى كنيـــة الدجـــال، ولعلها
المسلمين العرب تعاطف استجالب بذلك محاوًال
خراســـان مدن إحدى خروجه مـــن بعـــد أن يكـــون
حاشـــية في المدابغي أورده كمـــا واســـمه صاف،

المبين. الفتح

ب: البيعة هللا:
،Qالمهدي اإلمام راية على المكتوب الشعار
بيعة بيعته وأن إلهية حركة حركته بأن وهو إشـــعاٌر
االعتبـــارات واالتجاهات فوق هي أي هللا تعالـــى،

شيء. ال يشوبها خالصة إلهية

التمني: ت:
بإسناده (٣٠٦) الحديث في الكافي روضة في
قال: :Qعبد اهللا أبي عن عمار، بن عـــن معاوية
فإن عافية، فليتمنه في أحدكم القائـــم إذا تمنى
نقمة  ويبعـــث القائم محمدًاN رحمة، بعـــث اهللا

الكافرين). (على

الثكل: ث:
بإســـناده الثالب ١٠٥: باب فـــي المالحـــم ص
العلم  خذ رســـول اهللاN قال: أمامة: أن عـــن أبي
اهللا؟ كتاب وفينا ينفد وكيف قالوا: ينفد، أن قبل
أمهاتكم، ثكلتكم قال: ثم اهللا، ال يغضبه فغضب
إســـرائيل، بني في واالنجيل التـــوراة أو لـــم تكـــن
العلم ذهاب ذهـــاب إن شـــيئًا، عنهم ثـــم لم تغن

حملته.
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الجهجاه: ج:
١٤ ص ٢١٢ ح ٣٨٤٣٨: العمـــال ج فـــي كنـــز
يقال رجل يملـــك حتى واأليـــام ال تذهـــب الليالـــي
تقوم  ال ٢٤٨ الحديـــث: وفـــي ص لـــه الجهجـــاه،
يقال الموالي من رجل الناس يملك حتى الســـاعة

جهجاه. له

الحق: ح:
.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

في اآلية أنه قال ،Qالباقـــر اإلمام روي عـــن
((إذا آخره، إلى اْلَحقُّ...)) جاَء ((َوُقْل الشريفة:

الباطل)). دولة أذهب القائم قام

اهللا: خليفة خ:
.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

المهدي  ((يخرج قـــال: عن رســـول اهللاN أنه
المهدي هذا ينادي: مناٍد فيها غمامة رأسه وعلى

خليفة اهللا)).

الدلدل: د:
وسيكون  بالدلدل، اهللاN تســـمى رسول بغلة
المهـــديQ إحـــدى  اإلمـــام قبـــل إظهارهـــا مـــن
الحســـني بها هويته. وســـيكون يثبت معاجزه التي
تأكيدًا  المعجـــزة، اإلمـــامQ بهذه يطالب ممـــن

.Qلشخصه

القعدة: ذو ذ:
:Nاهللا رسول قال ،٥٠٣ /٤ المستدرك في
فينهب وتغـــار تجـــاذب القبائـــل فـــي ذي القعـــدة

القتلى، فيها ملحمة بمنى، يكثر فتكون الحـــاج،
المنى. في ويأتي الدماء، فيها وتسيل

الرافضة: ر:
أبـــو بصير ٣٤: قـــال /٨ الكافـــي فـــي روضـــة
نبزنـــا نبزًا قـــد فإنا للصـــادقQ: جعلـــت فـــداك
:Qاهللا أبو عبـــد فقـــال ظهورنـــا، انكســـرت لـــه
هم ما واهللا ال قـــال: نعم، قلت: قال: الرافضـــة؟

به. سماكم اهللا ولكن سموكم

الزجاج: ز:
عبد  ٢٠٧ عـــن أبـــي النعمانـــي ص فـــي غيبـــة
الزجاج،  تكّســـر لتكّســـرن واهللا اهللاQ أنـــه قال:
لتكّســـرن واهللا كان) (كما فيعود ليعاد الزجاج وان

الفخار. تكّسر

السلمي: س:
أثر وســـيكون لحركته الجزيرة في رجل يخرج
يكمل إّال أنـــه لم الســـفياني على مســـير توجهـــات
تنتهي الســـفياني خاســـرة مع معركة مهمتـــه بعـــد

بمقتله.

شمراخ: ش:
كأني :Qاالمام الصادق للنعماني: قال الغيبة
الســـهلة مســـجد الى الســـالم وادي من به قد عبر

يزهو. شمراخ له محّجل فرس على

الصاع: ص:
الرجل  ويأخذ النبيN قال: عن المالحم في
على فيذره الشـــعير القمح أو مـــن الُمد الصـــاع أو
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المد فيدخـــل كرائب وال حـــرث بـــال وجـــه األرض
مد. سبعمائة الواحد

الضيف: ض:
ضيف ١٤ ص ٢٥٧: نـــزل العمـــال ج فـــي كنـــز
محج كلبة لهم قوم وكانـــت على في بني إســـرائيل
ضيف أهلي، فعوى أنبح ال فقالت: حامل_ _يعني
لهم فأخبروه، نبي على فغدوا في بطنها، جراؤها
مثل قال: هـــؤالء؟ قالوا: ال. مثل ما فقال: أتدرون

سفهاؤها علماَءها. يغلب تكون بعدكم أمٍة

طاحية: ط:
في :Nاهللا رســـول ١٥٤: عن في البرهان ص
حتى يســـيرون ثم قال: أن _الى قصـــة المهـــدي،

فيفتحونها. طاحية يقال لها مدينة على يأتوا

الظالمون: ظ:
اهللا يطهر متى :٢٥٧ النعمانـــي ص فـــي غيبة
ال :Qأمير المؤمنين من الظالمين؟ فقال األرض
الدم يسفك حتى الظالمين من اهللا األرض يطهر

الحرام.

عربي اللون: ع:
أن والظاهر ،Qالمهـــدي اإلمام صفات مـــن
فقد الســـمرة غالبًا، إلى هو الميل اللون العربـــي
((انه  قال: المهـــدي النبيN في وصف عـــن ورد
يخرج إسرائيل بني رجال من كأنه ولدي من رجل
ابن اللـــون، عربي وبـــالء، أمتي عنـــد جهد مـــن

كوكب دري)). وجهه كأن أربعين سنة

الغوطة: غ:
١٤ ص ٢٣٦: فســـطاط العمـــال ج فـــي كنـــز
في الغوطة لهـــا أرض يقال فـــي يومئٍذ المســـلمين

لها دمشق. مدينة يقال

المؤمنين: فرج ف:
ذكـــره  المهـــديQ كمـــا اإلمـــام مـــن ألقـــاب

اهللا.. رحمه النوري المحدث

قمطر: ق:
األشياء المهمة، فيها يحفظ صندوق أو حاوية
من  وهو _ يظهر فيـــه القائـــمQ الـــذي وقميـــص

قمطر. في محفوٌظ _ Nاهللا رسول تراث

كناسة الكوفة: ك:
يقـــال ان ضواحـــي الكوفة وهـــي منطقـــة فـــي
يقتل أنه من يذكـــر وهنـــاك الدجـــال يقتـــل فيها،
مـــن ضواحي موضع وهـــو الشـــرقي في بـــاب اللد

القدس.

اللواء: ل:
عن رزين أبي ٥٥ باب ١٠٣: المالحم ص فـــي
وقتل إذا بلغ السفياني الكوفة ياسر قال: بن عمار
لوائه  المهـــديQ على محمدN خرج آل أعـــوان

صالح. بن شعيب

محمد بن كشمرد: م:
 Qالحجة شـــاهد اإلمـــام عـــده الصدوق ممن

الدين. كمال في وذكره
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نخل خوخا: ن:
ببني الملقبون التـــرك رحال موضع
في هذا الموضع حيـــث ينزلون قنطوراء
من ليتحركان الكوفة مسجد من القريب

هناك.

الهرب: هـ:
رســـول  ٢٣ قـــال فـــي المالحـــم ص
فتنة منها فتـــن بعدي اهللاN: ســـتكون
ثم وهرب حـــروب فيهـــا يكون األجـــالء
فتنة ثم تكـــون أشـــد منها. فتـــن بعدهن
يبقى ال حتى تمـــادت انقطعت قيل كلمـــا

دخلته. اال بيت

الويل: و:
١٩٤ عـــن  النعمانـــي ص فـــي غيبـــة
من  ويل لطغاة العرب الصادقQ قـــال:

قد اقترب. شّر

يحيى بن زكريا: ي:
عن ١٢ ص ٢٩٦: العرفان ج في كنز
على أخي يحيى  اهللا صلى قال: Qعلي
الزمان آخـــر في يكون قـــال: بـــن زكريا
يقـــال لها قزوين، الجنة ترع من ترعـــة
وليشـــركني في فليرابطها فمـــن أدركها

فضل نبوتي. في رباطها أشركه
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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

لألمام المهديQ؟ الكبرى الغيبة سبب ما

وال الغيبة عديدة ألصـــل أســـباب هنالك
كانت وإن والكبرى فرق فيها بين الصغـــرى
كما لدينا مجهولـــة األصلية الحكمـــة والعلة
ذكرت الروايـــات ولكن ذكر فـــي الروايـــات
مقتضيات تكون أن يمكن التي الحكم بعض
من القتل الخـــوف منها للغيبة علة وأجـــزاء
للوصـــول وترشـــيدها األمـــة ومنهـــا تربيـــة
اإلصالح لنيـــل تســـتحقه الذي إلـــى الكمال
اإلمام يد على يحدث الذي ســـوف العالمي

.Qالحجة

العراق اليماني (أو قواته)إلى يدخل هل س١:
الظهور؟ قبل السفياني ويحارب

حمل فترة الســـفياني و اليماني س٢: يحكم
أو تنظيم شكل على لهما دعوة هناك فهل امرأة.

الحكم؟ هذا تسبق صالحة دعوة

إن الظهـــور؟  قبـــل ســـنعرفهما س٣:هـــل 
خالل من معرفتنا لهـــم فهـــل كان الجـــواب نعم
ســـيقومان أم االحاديث في المذكورة العالمـــات
حصـــل إن التعريـــف بتعريـــف أنفســـهم ؟وهـــل
وعلى نطاق علنـــي غير بشـــكل ســـيكون علنيا أم

تعبوي  مثال؟

التاروتي٢٠ حسن

السؤال

الجواب

نصيف٢١ صبيح د.حيدر

السؤال
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يدخل العراق، انه الروايات في بعض ورد ج١:
في السفياني يقاتل انه معتبر بدليل يثبت لم ولكنه

الظهور. قبل العراق

خاصة تحديد فترة في الـــواردة ج٢: الروايات
يحكم فترة تحديد الروايات في يرد ولم بالسفياني

اليماني. فيها

قائد اليماني إن الروايـــات مـــن ج٣: الظاهـــر
له مقارب أو للظهـــور آمـــره مقارن عســـكري يكون
اليماني يكـــون فيهـــا مالمح وليس فـــي الروايـــات
أو إنه المتعـــارف منظم بالمعنـــى صاحـــب جيـــش

وسلطة. حكم صاحب

هي فضائل قراءة دعاء العهد أســـأل ما أود أن
وهل  ؟؟ ٤٠ صباحا لمدة يكون أن يشترط وهل ؟؟
مشـــكلة ال أم فقط الفجر فترة أي بالصباح يقصد

صباحا؟؟ الثامنة أو التاسعة الساعة مع

عن ورد فـــي الحديث العهد فكما فوائد دعـــاء
جعله  صبـــاح أربعين قـــراه الصـــادقQ انـــه مـــن
تصرح  ولم ، Qالمهـــدي اإلمام أنصـــار اهللا مـــن
تمتد الفجر أم هي هل الصباحية الروايات بالفترة
التوسع لنا يمكن الشـــمس فإذن بعد شروق إلى ما

وســـاعات الفجر بما يشـــمل الصباح فـــي مصطلح
زوال الشمس. قبيل األولى الصباح

كانتا لقبيلتين اسٌم ومأجوج يأجوج إن ال شـــك
القران وقد أشـــار القرنين عهد ذي في موجودتين
الســـؤال والكهف األنبياء ســـورة في إليهما الكريم

هو:
ومأجوج هل هو  يأجوج بخروج  ما هو المقصود
أمريكا إلى يشير تعبير انه أم القبيلتين ذات خروج
عند الحياة مجاالت كل في الذين تغلغلـــوا واليهود
الواردة الروايات خاصة مع إن والمســـلمين العرب
مما ال تكـــون قد هؤالء وأشـــكال صور فـــي تحديـــد
أن يمكن هـــل البشـــري العقل يمكـــن أن يســـتوعبه
الناس نكلم أن أمرنا باب من إليها اإلشـــارة تكون

؟ أم ال عقولهم على قدر

أمريــــكا كونهــــا علــــى إن الدليــــل ال يســــاعد
الظاهر من ألن وذلك إنها جهــــة حتــــى مع القول
والتخلف بالبداوة تتصف األقوام هذه إن األدلــــة
العالمي عليه االســــتكبار ما بخالف الحضــــاري
ســــياق من فالظاهر المــــادي. اآلن مــــن التمدن
عــــن منقطعــــون متخلفــــون األدلــــة إنهــــم أقــــوام
والفساد والجور والظلم التخلف ســــمتهم عالمنا

األرض. واإلفساد في

الجواب

المهدي٢٢ جندية

السؤال

الجواب

علي٢٣ نرجس

السؤال

الجواب
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الدراســـات مركـــز عـــن صـــدر   _١
المهـــديQ كتاب  االمام التخصصيـــة في
المنتظر) االمـــام أخبار فـــي (أبهـــى الدرر
محمد الشيخ مؤلفه الدرر. عقد تكملة وهو
الهمداني. البهـــاري جعفر محمد بن باقـــر
وحياته بمقدمـــة عن المؤلـــف بـــدأ الكتاب
األربعة. الكتـــاب أبواب إيـــراد ثم وســـيرته
بعد رسول أن على الدالة األخبار يورد أولها
عشر اثنا عدتهم أن والثاني: اهللاNأئمة،
في والرابع اإلماميـــة والثالـــث: أنهـــم أئمة
جاء  ثم وغيبته المهـــديQ وميـــالده ذكر

األخبار. تلك من يستفاد فيما فصل
القطع  من في ١٤٤ صفحة الكتاب  وقـــع

جيدة. بطباعة ملون وبغالف الوزيري
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الدراســـات مركـــز عـــن صـــدر   _٢
مدينـــة فـــي متاهـــات التخصصيـــة كتـــاب
الكاتـــب (أحمد مع حواريـــة الضبـــاب وهو
محمد الشيخ ســـماحة فيها حاوره الكاتب)

الكوراني. علي الشيخ وسماحة السند
الكثيـــر من الكاتـــب وقـــد طـــرح فيهـــا
وحياة األئمة المهدوية العقيدة الشكوك في
اإلمامQ وحياته  المعصومينK ونـــواب
عليه رد وقد بظهوره، الخاصة والروايـــات
هؤالءالعلماءوآخرونردودًامنطقيةوفكرية
وادعاءاته وفضحت أكاذيبه صخرًا ألجمته
وقع فـــي كتاب جمعها المركـــز وقـــد ارتأى
وطبعه  القطع الوزيري من ٦١٢ صفحة فيه

جيد. وغالف أنيقة بطباعة

بيروت في الفجر منشـــورات عن ٣_ صدر
المهديQ تأليف الشيخ  االمام قصص كتاب
بدايته فـــي الكتـــاب يبحـــث ماجـــد الزبيـــدي
الهادي باإلمام ولقاءهـــا االمام والدة أحـــوال
والدته،  عند Qالمهدي االمام في أحوال ثم
 Qباإلمام متعلقـــة قصصًا الكتـــاب ثم يـــورد
وإخباره ومعاجزه الشريفة توقيعاته من وشيئًا
معجزة خمســـة عشـــر وذكر ببعض المغيبات
وقعت  حكاية ثالثة وعشـــرين بذكر لهQ ثـــم
البعض بتشـــرف تتعلـــق فـــي الغيبـــة الكبـــرى
مســـجد  الحديث عن بناء بلقائـــهQ ويختـــم

المتفرقة. القصص وبعض جمكران
القطع  مـــن ٣٢٠ صفحة فـــي وقـــع الكتاب

أنيقة. وطباعة جميل وبغالف الوزيري



نشاطات

١١٨

اإلمام في التخصصيـــة الدراســـات قـــام مركز
الماضية  أشـــهر المهـــديQ خـــالل فتـــرة الثالثة

وهي: فروعه خالل بالنشاطات التالية من
المدرسية النشرات معرض

عام مدير السيد موافقة على المركز حصل _١
النشرات معرض إقامة على واسط محافظة تربية
وبالتعاون ،Qالمهدي باإلمام الخاص المدرسية
مشـــاركة المدرســـي، وكانت مع مديرية النشـــاط
بعـــد النجاح المعرض هـــذا المـــدارس فاعلـــة في

السابق. المعرض حققه الذي
تتويج بمناسبة مهدوي حفل

Qالحجة اإلمام
بن اإلمـــام الحجة تتويج ذكـــرى  ٢_ بمناســـبة
مؤسســـة  الحســـنL أقام المركـــز وبالتعاون مع
بهيجًا  دينيـــًا حفـــًال زينـــبP الثقافيـــة الســـيدة
ربيع /٩ الســـبت يوم المؤسســـة قاعة للنســـاء على
مـــن غفيـــر جمـــع ١٤٣٠، حضـــر الحفـــل األول/
وأناشيد قصائد الحفل وتضمن المؤمنات األخوات

.Qالمهدي اإلمام في
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الحضور من جوانب

من  جوانب
المشاركات

الحفل في
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المهدوية المسابقة نتائج اعالن
أعلنها  التي المهدوية المسابقة المهديQ نتائج اإلمام بتتويج االحتفال أثناء المركز في أعلنت _٣
الصحيحة اإلجابات على القرعة أجريت وبعد أن واألخوات، اإلخوة من كبير عدد فيها وشارك المركز
األوائل  العشـــرة الفائزين الدارســـات التخصصية على مركز جوائز ٢٨٨ ورقة وزعت إلى وصلت والتي

المركز. من الصادرة الكتب وتضمنت

عنه اهللا رضي جبير بن مرقد الصحابي سعيد المهدوية في لالصدارات معرض

مع مؤسسة بالتعاون أقام المركز _٤
واألمانـــة  الثقافيـــة  Pزينـــب الســـيدة
جبير بن ســـعيد الصحابي لمرقد العامة
معرضًا في قضـــاء الحي عنه اهللا رضي
 Qالمهدي أيام في اإلمـــام ثالثة لمـــدة
على المعرض المؤمنين إقبـــال وقد كان

كبيرًا.

المسابقة مصورة من نماذج



١٢١

المعرض من المعرضجوانب يزور ناحية البشار مدير االستاذ

العربي) فارس (مدرسة واسط محافظة في المهوية لالصدارات معرض
مديرية  مع وبالتعـــاون الكوت_ المهـــديQ فرع االمام في التخصصية مركز الدراســـات ٥. اقـــام
يوم االحد المهدوية  لالصدرات معرضا العربي الفارس مدرسة وادارة واسط محافظة في الحي تربية
مدير النشاط  الحي االستاذ تربية مدير ممثل المعرض ايام افتتح ثالثة ولمدة ٢٠٠٩/٤/٥ المصادف
على االساتذة واطلع المدرسة معلمي االســـاتذة من وجمع النشاط المدرسي مدير الرياضي واالســـتاذ
االنتظار بنشر ثقافة المركز واشـــادوا بدور باالطفال الخاصة االصدارات وخصوصا المركز اصدارات
على لالطالع المعـــرض الى المدرســـة لطلبة زيـــارت ادارة المدرســـة نظمت ثـــم بابهـــى صورهـــا ومن
 Qالمهدي االمام حول االســـئلة وجهت هذا وقد اعجابهم بالمعرض الطلبة موجودات المعرض وابدى

االسئلة. على اجابوا الذين الطالب على التشجيعية الهدايا الطلبة ووزعت واعمار بمايتناسب



نشاطات

المعرض١٢٢ الحي يفتتح قضاء مدير تربية االستاذ

المعرض من جوانب



١٢٣



نشاطات

١٢٤


