












اإلفتتاحية
اإلفتتاحية

وجوٌم ... انتظاٍر... ترّقٍب حالِة في الجميُع كاَن شعبان من النصِف ليلَة وبالتحديد ــ ــ ٨٦٨م للهجرة ٥٥٢ عام
Tالعسكرّي علٍي بن الحسُن كاَن المنشوِد.. األمِل لوالدِة اآلَن يبدُأ التنازليُّ العدُّ الجميَع... يلفُّ مبهٌم
في ُتردُد والتي الكريمِة في ذاكرِتِه المرتكزة أو أماَمه الماثلِة الحقيقِة كاَن عنفواَن أنُه اّال كذلك، مـــن المنتظريـــَن
من رجٌل ليظهَر اليوَم ذلّك اُهللا لطّوَل واحٌد يوٌم اّال الدنيا من يبَق لم اهللاF<لو رسول وعَد نفسِه َأعماِق جنباِت
الهابِط <محمٍد> غيُر Fعترِتِه ذلَك الرجُل من يكْن ولم َوجورًا> بعدما ُملِئت ُظلمًا ِقســـطًا وعدًال َيملؤها عترتي
كِل الخلِق.. الرحمـــِة النازلِة على هبوَط الرِب.. هديَة المقهورِة.. األرِض هـــذِه أهِل إلى الرحمِة اإللهيِة مـــن ملكـــوِت
الَخلق تغُمر إنها لحظاُت الســـعادِة والُســـلطِة.. بعنجهيِة القّوِة المســـتباِح الَســـالِم ربواِت على اإللهيِّ هبوَط الفيِض
َتنضوي عجاٍف لسنيَن الحياَة حياِة االماِم الشهيد، فتبعث األلِم من محّطاِت على األمَل وتسدُل االنتصار، بنشوِة
وتوّجســـاِت الســـلطِة هواجِس قعر في والذي يعيُش المظلوم الظالم على <انتصار> من الُمتخيِل علـــى زيِف المجـــِد
فكاَن ،Fالنبي بيت النظاُم آلل سائغًا ُيحِسُنه ُقْل أو شائعًا، فنًا كان الَعداء الذي خضمِّ تقليديِة أو في النظاِم..
الباطِل، صرعِة عنَد الحِق ثقِة من الناشيِء التسامِح وريَث العسكرُي عليٍّ بُن وكاَن الحسُن الخليفُة وريَث العداِء..
من حكيمٌة تتوجُس <الَشعبانّي> الفجِر بريِق عند <المغتصِب>. التاريِخ شـــفاِه على الحقيقِة اختالِس محاولِة من َأُو
مجاهيِل في المترامي للحديِث لدى إخباراتِه أخيها ابِن االماِم في وعوِد عمُة تعْهدُه لم أمٌر إّنه: ِهللا يا ريبِة التأخيِر..
َقرِع ولم تْنَدهْش حكيمُة من الملكوتّيِة.. العصمِة أدواِت أو اإلماِم، بحِس المشاهِد الغيب أقاصي في عفوًا: الَغيِب..
انصياِع في إّنما الدهشُة اقترْب>.. قد الموعَد فإن ياعّمة <ال تشـــكي بأن نفِســـها أعماَق اإلماِم صوُت ليخترَق الباِب
الهوى عنَد لنزعاِت لالستسالم ضعِف النفِس في الدهشُة أو حقيقٌة.. أنُه الشِك على لسماِع الجامحِة النفِس رغبِة
لغفلِة خضُوُعها َأنَّ َخشَية حكيمة، إّال اإلماِم، تسليِمها ألمِر حكيمٌة في فهَي ، تشكَّ لم حكيمَة إنَّ أجْل الحِق.. غلبِة

الصبر.. عدِم التردِد عنَد وانكساِرها حيَن النفِس
المنتظريَن انتظاَر فإنَّ النفِس.. أو ثقة الصبِر.. حكمُة حكيمَة وبين انتظاِر Tالعســـكرِي انتظاِر بيَن كاَن وإذا

االنتصاِر.. فطرُة الموعوِد.. اليوِم لوالدِة

التحرير رئيس
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شعبان رحاب في

اإلمـــام¨ حدثًا والدة ذكـــرى لـــم تكـــن
في واضحة تكن هناك قراءة مالم عابرًا
المرجعية بفكر األمة رفد ولغرض الحدث، مستوى
بالســـؤال التحرير أســـرة تقدمت فـــي هذا الشـــأن
اســـحاق الشـــيخ العظمى اهللا آية التالـــي لســـماحة

مشكورًا. فأجاب عنه (دامت بركاته) الفياض
أيام  نعيش ونحـــن ســـماحتكمـ  k مـــا هي وصايا
تعميق أجل مـــن ـ الحّجة¨ والدة اإلمـــام المهـــدي

المنتظر¨؟ بإمامها األمة ارتباط
رب  هللا الحمـــد الرحيـــم الرحمـــن W بســـم اهللا
علـــى محمـــد وآلـــه العالميـــن والصـــالة والســـالم

أجمعين. أعدائهم اهللا على ولعنة الطاهرين
اَألْرِض ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ َأْن Uَوُنِريُد

.bاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم
قلوب علـــى عزيزة ذكـــرى نســـتقبل هـــذه األيام
االرض اهللا في بقيـــة ميالد ذكرى المؤمنيـــن وهي
الفداء، مقدمـــه لتراب أرواحنـــا اإلمـــام المهـــدي
علـــى تعالـــى اهللا يشـــكروا أن وحقيـــق بالمؤمنيـــن

من جعلهم كرامتـــه، حيـــث مـــن به مـــا اختّصهـــم
لظهوره. والمنتظرين به المؤمنين

األمور بعض إلى المؤمنين نلفت أنظـــار أن ونـــوّد
السارة: بهذه الذكرى المتعّلقة

بالفشل يشـــعروا ال أن على المؤمنين ينبغي أوًال:
يمّرون التـــي العصيبة للظـــروف نتيجة واالحبـــاط

ل

العظمى الله آية
الفيـاض(دام ظله) إسـحـاق محمد الشـيخ

العطرة الذكرى في
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عّزوجل المولى فـــإن بها،
نعمه من عليهم قد أفـــاض
وهي وأعظمهـــا، أشـــرفها
،Eالبيـــت واليـــة أهـــل
الشـــريف أن ففي الحديث
شـــكى الشـــيعة رجـــًال من
الصـــادقT ما  لإلمـــام
من مآســـي وآالم، به نزل
تعـــدل <بـــم  :Tفقـــال
فقال: البيت؟ أهـــل واليتنا
ومـــا بالدنيـــا أعدلهـــا ال 
فقـــالT: إنـــك فيهـــا،

بالدنيا وما ال تعدلهـــا دّرة وبيـــدك هنا تخـــرج من
تشكو!> ثم فيها

نزول عند بالصبـــر يتحّلى أن فينبغـــي للمؤمـــن
في بصيرة يـــزداد المصائب وأن البالء واشـــتداد

دينه.
األمة لغيبة سببًا اإلمام¨ غيبة تكون ال أن ثانيًا:
بشخصه غائبًا كان وإن فإن اإلمام¨ وضياعها،
يرعـــى مصالح أنـــه إال أبصارنـــا، الشـــريف عـــن
أنه الحديث ففي الدين، ويهتم بشـــؤون المؤمنين
اإلعتقاد يكون أن فينبغي الغيوم، خلف كالشـــمس
باألحكام، باعثًا علـــى العمل المهدي¨ باإلمـــام
والنهي بالمعروف واألمر واالصالح للتغيير وسببًا
خّطه الذي والتمّســـك بالنهج الرسالي عن المنكر

.Eأئمتنا

والمبلغين استغالل الخطباء واجب من ثالثًا: إّن
 Eهذهالمناسباتالمباركةلتوضيحتراثاألئمة
مصالح عن عن الدفاع لم يتخّلوا وأنهم وســـيرتهم
فينبغي الســـلطة، موقع عن إبعادهـــم األمـــة رغم
ســـيرتهمE والعمل  مـــن االســـتلهام للمؤمنيـــن
شـــأن الدين وإعالء العامـــة مـــن أجـــل المصلحـــة
تأّسيًا الشـــخصية وآالمهم معاناتهم يتجاوزوا وأن

عليهم. اهللا صلوات الهدى أئمة بأئمتهم
هذه يجعل أن عزوجل المولى نســـأل وفي الختام
التمّســـك على للمؤمنين باعثـــة الذكـــرى العطـــرة
يمأل لكي ولّيـــه¨ بظهور علينا وأن يمـــّن بدينهـــم

Vوجورًا ظلمًا األرض قسطًا وعدًال كما ُملئت
وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم

األسدي حيدر الشيخ الحوار: أجرى
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شعبان رحاب في

آراء النخبة الستشراف دعوتها نطاق في
عملـــت االنتظار التدريســـية، الحوزوية
الوالدة ذكرى في الرؤية مالمح استطالع ُيبرز على

المنتظر¨. الميمونة لإلمام

ســـماحة المضمار هـــذا فـــي وكان ممـــن أســـهم
اهللا) (حفظه اإليرواني باقر الشيخ اهللا آية العّالمة

التالي: السؤال على أجاب أن بعد
عالقـــة لتوطيـــد k مـــا هـــي اآلليـــة المقترحـــة
المنتظـــر¨ باإلمـــام المباركـــة الحـــوزة العلميـــة
الحوزوي المستوى على المهدوي المفهوم لتجسيد

والمستوى العلمي للطالب الحوزوي؟
مشكورًا: فأجاب

والســـالم والصـــالة رّب العالميـــن هللا W الحمـــد
آله الطيبين وعلى محّمد وبرّيته على أشـــرف خلقه

الطاهرين.
االرتباط من درجة لهم المؤمنين جميـــع كان إذا
في ســـبحانه لحّجة اهللا بالوجود المبارك والعالقة
أوثق فنحن فينا أقوى، الدرجة نراها فتلك أرضـــه
ألنفســـنا النيابة نرى الننا بـــه¨ وعالقة ارتباطـــًا
المصداقية أنفســـنا ونـــرى عنه، ببعـــض مراتبها
الشيعة إليه¨ أرجع الذي أحاديثنا> <رواة لعنوان
اإلمام نعيش فكرة لهذا ونحن الغيبة الكبرى، فترة
حياتنا، وطيلة مســـيرتنا علـــى امتداد المهدي¨

.. الحوزة
المسـؤليــة المضــاعـفة

اإليرواني باقر الشيخ اهللا آية سماحة

   

ف
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أنظار في وجودنـــا في امتـــداد وإذا كان للقدســـية
وبين بيننا العالقة هذه بـــركات من فهو المؤمنين

المقدس¨. وجوده
إمامهم في يعتقدون جميـــع المؤمنيـــن وإذا كان
الحوزوي الوسط فنحن السامية، المقامات جميع
الثابتة له مقام المقامات تلك من نعتقد أن واحدًا
وسلوكنا تصّرفاتنا جميع على واالشـــراف الرقابة
كل في بـــه مـــا نقوم يعرف فهـــو الصـــادرة مّنـــا،
الكبير وال عنه وال يغيـــب وحركة، ســـلوك يوم من

الصغير.
الشـــوق حالة يعيشـــون المؤمنين جميع وإذا كان
الوجـــود المبـــارك بذلـــك ـــديد فـــي االلتقـــاء الشّّ
أشـــد الحوزوي والتحـــّدث معـــه، فنحـــن الوســـط
المنيرة الطلعة رؤية تلك يشتاق إلى ال ومن شوقًا،
هذا يحّقق ال وحده ولكّن الشـــوق الســـاطع؟ والنور
الصادق بالعمـــل يقتـــرن وأن البـــّد الهـــدف، بـــل

اهللا سبحانه الى إّن التقّدم مّنا الصالح، والسلوك
الشـــمس تلك رؤية يقّربنا الى ســـلوكنا خطـــوة في

خطوات. المنيرة
دعاء ذلك بحاجة إلى جميع المؤمنين وإذا كان
مســـيرتنا فإن أحوج، إليه فنحن المبارك الوجود
تســـديد الى بحاجة والجهادية والدينيـــة العلميـــة
من الدعاء نيلهـــا الطرق إلى أقـــرب لعّل وتأييـــد،
إذا ما يتحقق ذلـــك الوجـــود المبارك، وذلك لـــن

والتقوى. الصواب عن طريق سلوكنا في انحرفنا
وتوجيه الصفوف رّص إلى جميعـــًا مدعوون إّننا
فـــي مقابل تطرح التـــي الشـــبهات الجهـــود لدفـــع
مثل هذه نلمس كّنا وإذا الغيبة والمهدويـــة، فكرة
على الذي األمر الغيبة، عصر بداية في الشبهات
والمفيد والطوســـي الصدوق الشـــيخ مثل أثره ألَّّف
الشبهات، تلك دحض في وكتبًا رســـائل وغيرهم
األمانة المهمة وحفظ هذه أعباء اليوم تحّمل فعلينا
أوصلت كمـــا ســـالمة األجيال بقية إلى وإيصالهـــا
حياتنا فـــي أردنـــا التوفيق إذا إننـــا إلينا ســـالمة.
لذلك بالسالمة ال ننسى الدعاء أن فعلينا ووجودنا
أن وعلينا لـــه، الفرج وتعجيـــل الوجـــود المبـــارك
رافعين يوم كل بل جمعة كّل وقلوبنا بألســـنتنا نلهج
الســـبب (أين ومرّددين الســـماء إلى أيدي التضرع
أين شـــعري والســـماء... ليت األرض بين المتصـــل
تقعد حين عليـــك بك النوى... الســـالم اســـتقّرت

وتسجد). تركع حين عليك وتقوم، السالم
ذلك عن للتحّدث والمحافل الندوات عقد وعلينا
لنشـــّد الناس به يرتبط ما وكّل الوجـــود المبـــارك
دعاءه لنا هب اللهّم إليه. بدورنا نحن وننشـــّد إليه

Vالعالمين وخيره آمين رب ورضاه
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شعبان رحاب في

أبرز مـــن الدينيـــة تبقـــى المرجعيـــة
زماننا في والمسلمة الشاخصة العناوين
األمة، حركة فـــي والمطلوبة المرادة على الهويـــة

الغائب مـــع العالقـــة مـــن وهـــي شـــخوص الهـــدف
العامة النيابة عنوان تحمل ألنها ذلك المنتظر¨،
يأت لم أمر وهو غيبته، زمن في المهدي¨ لإلمام

رؤية في االنتظار مفاهيم من
الدينية المرجعية

  

النجفي التبريزي جواد الشيخ العظمى اهللا آراء آية في قراءة
بركاته) (دامت

ت
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المقدســـة المتمّثلة الناحية من توقيع بل مـــن فراغ
من الفقهاء....). كان من النّص: (أّما هذا في

بهذا المـــراد مـــن الدائر الجـــدل وبعيـــدًا عـــن
أو المجتهد صفـــات بيان من النـــّص وما يرمـــي له
األحـــوال يكـــون المرجع كّل فـــي القاضـــي، فإنـــه
والصفات الديني الـــذي تتوافر فيه تلك الشـــروط
وجوده أهداف الداللة على في عنده¨ المعتبر هو
فمن النص من هذا الداللة تكـــن لم المقدس وإن
وهو أمر الكثيـــرة، واألخبار النصـــوص غيـــره من
دوائر من الكثير حوله فـــي مفصًال الحديث جرى

والمناقشة. البحث
كلمات الحاجة إلـــى مراجعة تأتـــي وعنـــد ذلك
في المذكورة الصفـــات بتلك المتســـمين الفقهـــاء
العمل هوية لتشـــخيص األخبار وبقية هذا الخبـــر
قضية مع التعاطي في المرســـوم المطلوب واألدب
األحاديث وإن كانت المهدي المنتظر¨، اإلمـــام
يزال ال إال أنه مؤونته الموضـــوع كفت قد المعتبرة
األحاديث في فهم الناس عاّمة صعبًا على الطريق
بها العمل مـــن يمّكنهم صحيحـــًا الشـــريفة فهمـــًا
من غيره أمكن والفقيه فيها، المراد بصورة تطابق

الكاملة. المعرفة بصيرة يملك ألنه فهمها على
أحد نصوص المقال هـــذا في ومـــن هنا اخترنا
اعتزلوا مّمن عصرنا التقليد في ومراجـــع الفقهاء
المنتظر¨ الحّجة وجه وكان الدين وراموا الدنيا
الميرزا اآليـــة العظمى وهو المأمـــول، مقصدهم

مدرسة من تخرج الذي ظله) التبريزي(دام جواد
والمقام الرفيع فيها الفضل األشـــرف ونال النجف
طليعتهم أعالمها وفي من جملة على تتلمذ أن بعد
القاسم أبو الســـيد العظمى اهللا آية الراحل الفقيه
على ــ من الفقهاء كما غيره ــ واشتغل ،Dالخوئي
المنتظر¨، الحجة بأمـــر للناس صنـــع البصيرة
ســـبك البنان ســـيّتضح الكلمات بعض عند ومرورًا
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شعبان رحاب في

بيان أمر اإلمام¨. في

:¨  
االنتظار مفاهيم أبرز من أن سماحته يرى

وذلك الكاملة، المعرفة معرفته¨ وأّولها
السهل ألنه ليس من الجهد، بذل يحتاج إلى

لعباده اهللا ابتالء وذلك ،Tالمعصوم معرفة
.٩١ ص: األنوار اإللهية باالمتحان.

  ¨ 
تلتقي ثقافة الغلّو أن يمكن ال أنه الشيخ رؤية في
مبدأ انتظاره، مع المنتظر¨ المهـــدي في اإلمام
بأنه¨ القـــول هو المبـــدأ مـــع وأن الـــذي ينســـجم
النعم لوصول وطريق اهللا، والوسيلة إلى الواسطة
بســـببها التي البركة وأنه¨ الخلـــق، إلى اإللهيـــة
وصحيح الشّر، عنهم ورفع العباد على النعمة حّلت
ُمرَســـل نبي وال مقّرب َمَلك يبلغه مقام ال له أنه¨
الجامعة الزيارة في المقام مرســـوم حّد هذا أن إّال
لتحقيق بكلماتها واإليمـــان التثّقف بها ينبغي التـــي
اإلمام¨. بمواصفات اإلنتظار باالعتقاد مفهومية

(٩٠ ص اإللهية: (األنوار

   
العنوان يحمـــل هـــذا هنـــاك دعـــاء مخصـــوص
المعتبرة االدعية من أّنه الشيخ فضيلة يرى (الفرج)

ص االنتظار. (األنوار االلهية: مفهومية تحّقق التي
(١١٣

:¨  
االعتقـــاد االنتظـــار مـــن والبـــّد فـــي مفهوميـــة
أنه فضيلته ويرى الخلق، ســـائر على بأفضليته¨
مع يتنافى ألنه االعتقـــاد هذا إنكار ال يجوز شـــرعًا
النصرة لإلمام االيمانية التي تمّثل صـــورة الهويـــة

حضوره. حال غيبته وحال الغائب¨
.(١٦٤ ص اإللهية: (األنوار

:   
الندبة االلتزام بدعـــاء ضـــرورة يرى ســـماحته
كّل جمعة، صباح والوارد قراءته لإلمام الحّجة¨
مضامين التـــي تتضّمن المعتبرة األدعيـــة وهو من

.١٦٩ ص االلهية: األنوار وصحيحة. عالية

:¨  
رؤيـــة فـــي االنتظـــار ومـــن ضـــرورات مفهوميـــة
الذي بالتوّلي اإلمام¨ مواالة من أّنه البد فضليته
 Eفواليتهم االنسان صحيحة، أعمال كّل يجعل
الوالية يحّقق لـــم ومن األعمال، صّحة في شـــرط
بكّل ما يتضمّنه هذا المصطلح من داللة  Eلهـــم
البد لذا وليـــس اللقاء، االنتظار ال يمكنه والتـــزام
،Eلهم مواليـــًا يكـــون أن لمنتظـــر المهـــدّي¨
جوانبه جميع مـــن الموضوع بدراســـة وذلـــك يتأتى
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(١٧٤ ص االلهية: (االنوار التزاماته. ومعرفة

    
من البـــد االنتظـــار مفهوميـــة وألجـــل تكاملّيـــة
أعدائهم من بالتبّري لهم الواجب التوّلي استكمال
حّده وهذا فال توّلي دون تبّري، للتوّلي، والمالزم

(٢٥٩ (االنوار االلهية: ص كبير. االلزام في

  
فـــي زمن أوعـــز قـــد وألن اإلمـــام المنتظـــر¨
من الناس لشـــؤون التصّدي أمر الكبرى أّن غيبته
بها التي الشروط فيهم تتوافر الذين الفقهاء شأن
الطريق وحدهـــم وهم الشـــرف، هذا يســـتحّقون
مفهومية يمثـــل اإلمام¨ والذي خـــّط إلـــى التزام
دون الفقهاء تّتبـــع أن على األمـــة لـــذا االنتظـــار،
يلتزم لكي وذلك والعلم، المعرفة أهل من غيرهم
(األنوار انحـــراف. بال والطريق الجـــاّدة اإلنســـان

(٧٧ ص اإللهية:

:è    
الظلم  العالمينe من نســـاء ســـّيدة وقع على
المظلومّيات، بحيث تأريخ في أحد على لم يقع ما
المعصومينE وأهل  بداية الجرأة على كان أنه
البيتوالشيعة، وكانقلبموالنااإلمامالمنتظر¨
 èالزهراء فاطمة العالمين حفيد ســـّيدة نســـاء

وال يشفي والظالمة، المظلومية لهذه ألمًا يعتصر
ظالماتها المنتظرة علـــى األمـــة تأكيـــد غليلـــه إال
وآل محمد حـــّق وغاصبي ظالميهـــا والتبـــّري مـــن
لهـــذا األمر أّن فضيلته محمـــدE، كمـــا يؤّكـــد

(١٥٤ ص اإللهية: (األنوار بالوالية. ارتباطًا تامًا

:T  
هو تأريخنا فـــي العظمى المصائب واحدة مـــن
 Tاإلمام الحسين وموالنا ســـيدنا على جرى ما
مـــن المحرم، العاشـــر يوم كربالء وصحبـــه فـــي
أبا يا كيومـــك <ال يـــوم أنـــه: األثر ومّمـــا ورد فـــي
الكثير من فـــي التأكيد ورد ذلك عبـــد اهللا> وعنـــد
ســـيثأر األمر¨ صاحـــب أن واألخبـــار األحاديـــث
ورد في وألنه بكربالء، المقتـــول لدم ظهوره عنـــد
الحسينT أن  الزيارات المختّصة باإلمام أكثر
معه العهد لصاحب األمر¨ بالثأر المؤمن يعطـــي
النقطة هذه كانت فقد ،Eمحمد لظالمات آل
ص اإللهية: (األنوار اإلنظار. لمفاهيمية مناســـبة

(١٨٨
بقية النتظار أخرى مفاهيـــم هناك وتبقى هذا
على والمؤمنات وجميع المؤمنين ثّبتنا اهللا اهللا¨
المنتظرين، من اهللا وجعلنا منه، البّد الذي الحّق

بلقائه¨. نكرم أن أمل على
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ــــى اآلفــــــــاق ــــل ــــي ع ــــع ش
ـــعـــة الـــمـــهـــدي* يـــــا طـــل

àÎ…îÿ^ ‚Îåv Ñ›w‹ ÅÎêÿ^ áÈk‘Ñÿ^

ونســـتهدي ُنهـــدى الغـــّراء المهـــدي بطلعتـــه  طلعـــَة  يـــا اآلفـــاق علـــى   فشـــّعي 
الدُّجـــى بـــرح فمـــا َحّيـــًا أقيمـــي الضحـــى

 
ُمســـَوّد بأربـــَد الدنيـــا علـــى ينيـــُخ 

وبهجـــة  نـــورًا يختـــاُل  الهـــدى الَنـــدِّ وفجـــر  أرِج فـــي  األرجـــاء  ويحتضـــن 
والنُّهـــى اإلمامـــِة  ســـّر يـــا تعاليـــَت 

 
والرُّشـــِد الَقداســـة َرْمـــَز يـــا وبوركـــَت 

توّهجـــي  المبيـــن  الَحـــقِّ شـــعلَة فيـــا 
 

جـــدِّي بنـــا الحنيـــف الّديـــن َصوَلـــَة ويـــا 
بيثـــرب  <النبـــّي> َعْهـــد لنـــا أعيـــدي 

 
الُجْنـــِد ُكوَفـــِة فـــي الّطهـــر> وَعْصـــَر <علـــّي

 
هـــادرًا كاألمـــس  القـــرآن صـــدى الَعْهـــِد أعيـــدي  ســـالِف فـــي االســـالُم شـــيََّد ومـــا 

أْنُفهـــا  ويشـــمُخ الّدنيـــا، تشـــرق  متـــى 
 

الِغْمـــِد ِمـــَن ُســـلَّ كالســـيِف بُمْنَصلـــٍت 

<قائـــٌم>  َمكَّـــَة َبطحـــاِء ِمـــْن ويزحـــُف 
 

ـــعد والسَّ بالُيمـــِن اهللا اســـم علـــى يقـــوُم 
َوَرحمـــًة  وقْســـطًا َعـــْدًال فيملؤهـــا 

 

والِحْقـــِد والّظلـــِم بالَجـــوِر ُملَئـــْت كمـــا 

ِبنـــَا الَمـــدى  ويـــا صاحـــَب األمـــر اســـتطاَل
 

الَمجـــِد أفئِـــَدُة  ُلقيـــاَك إلـــى وحّنـــْت 

الُهـــدى  بـــَك ويـــا صاحـــب األمـــِر اســـتجاَر
 

بالَقْصـــِد الَبرّيـــِة بيـــن مـــا ـــَك  وخصَّ

َتـــرى  فينـــا فهـــل المحـــزوَن أِجـــْل َطْرَفـــَك
 

صـــدِّ َوِمـــْن ُجنـــوٍح  ِمـــن َنـــزواٍت ِســـوى 
فإّنمـــا  بالظهـــوِر ـــل َعجِّ فديتـــَك 

 
الَوْجـــِد ِمـــَن هـــذي القلـــوُب كَجْمـــِر الغضـــا

جائـــٍر  كّل ِمـــن اإلســـالم َحـــوَزَة أِجـــْر 
 

مرَتـــدِّ ُكلِّ ِمـــْن اِهللا بـــالَد وَطّهـــْر

بَثـــوَرٍة  الزمـــاِن طواغيـــَت  ـــر  ودمِّ
 

بالّرْصـــِد الّسياَســـِة شـــياطيَن وَطـــوِّْق 
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الُهـــدى علـــى الحاقديـــَن ِخنـــاَق وضّيـــق 
 

الَجـــدِّ ســـاعِد عـــن  االصـــالح إلـــى َوشـــّمر 
قائمـــًا  زاَل مـــا الّديـــن ِعمـــاُد فأنـــَت 

 
والَعْقـــِد للحـــّل األجيـــاِل وُمْنَتَظـــُر

أمَّـــًة  بظلّـــَك نحيـــا أن نؤّمـــُل 
 

األْيـــدي َمْبســـوطَة األحـــكام، ُمَنفَّـــَذة

وُأثخنـــت  الشـــريف  ـــرُع الشَّ ُعطـــل َفْقـــد 
 

َعْمـــِد َعلـــى واثبيـــن مـــن الهـــدى  جـــراُح 
بمجـــِدِه  المطـــّل األمـــر صاحـــب ُمْمَتـــّد ويـــا  النـــور مـــن حبـــٍل فـــي الكـــوِن  علـــى 

تكـــن  لـــم أّنـــَك قيـــل: حتـــى  تغّيبـــَت 
 

الحـــّد عـــن جـــاز قيـــل: حّتـــى  وأشـــكلت 
 

وحّجـــٍة دليـــٍل عـــن ال ُمنِكـــٍر فمـــن 
 

الَجحـــِد علـــى مصـــرٍّ غـــاٍو جاحـــٍد   ومـــن 
لناظـــٍر النهـــار  شـــمُس خفيـــْت ومـــا 

 
الُرْمـــِد لألعيـــِن فالذنـــُب ُحِجَبـــْت.. ومـــا 

وجودنـــا  فـــي ِعلّـــٌة فينـــا ُوجـــوُدَك 
 

الـــورِد عـــن ُيْنبـــي الـــورد عبيـــر  ونفـــُح 
 

ِســـرُّها العوالـــِم هـــذي  مـــن وإّنـــك 
 

الفـــرِد الجوهـــر  فـــي األلبـــاب حيـــرُة   فمـــا 
صحائِـــٌف الهـــداة الغـــّر وآبـــاؤك 

 
الَحْمـــِد بألســـَنِة نتلوهـــا النـــور ِمـــَن 

الوغى  فـــي مصاليُت الجلّـــى، فـــي الرَّفد بهاليـــُل فـــي مناجيـــُد الَبلـــوى، مصابيـــح فـــي
 

فضائـــٍح مـــن أحدوثـــٌة هنِد> وأعداؤكـــم  <بنـــي لـــؤَم َرَوْت عـــن <بنـــي الزرقـــاء>
آيـــًة  الذكـــر محكـــم مـــن ُشـــْمتُم  إذا 

 
دْعـــِد َوِمـــْن ُســـعاٍد  ِمـــْن بذكـــرى تغنَّـــوا 

مســـندًا  باألحاديـــث رويتـــْم وإّمـــا 
 

َنجـــِد ِمـــن األحاديـــث   أقامـــوا علـــى نجـــوى
مؤّثـــُل مجـــٌد  الزهـــراء.. بنـــو وأنتـــم 

الَعـــدِّ  والحســـِب الوّضـــاح النســـب  مـــن 
 

أمـــٍة وقـــادُة أجيـــاٍل، مســـتهدي أئمـــة  وأقمـــاُر تأريـــٍخ، وأعـــالُم 
 

واجمـــًا وأصبِـــُح أْمســـي ولكـــم  بكـــم 
 

عنـــدي مـــا المبـــرَّح الهـــّم مـــن   وعنـــدي 
ــــــٍة ــــــرواي ب تـــنـــتـــهـــي ال  والـــعـــّدمــــصــــائــــبــــكــــْم  الـــحـــصـــِر ــــْت عـــن ـــــــــم َجــــّل وأرزاؤك

الهوامش:
مشكورًا. بها المجلة خّص تعالى اهللا حفظه والشاعر مرة، ألّول القصيدة تنشر *
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عـــن شـــّطت عقـــوٌل فريـــة تفّتقـــت عنهـــا
الهوى، الهـــدى، وســـارعت إلـــى اّتبـــاع
مسّلمات عن بها وحادت نكراء، شـــوهاَء بها فجاءت
محمود عـــداب الدكتور منهم الســـمحاء، الشـــريعة
ُمنكري جملة من أقوال كتابه في الذي كـــرر الحمش
ابن ومنهم أهـــل الســـّنة، من مهدويـــة المهـــدي¨

قوله: في القيم،
بالخيل على يقفـــون كّل يـــوم، (وهـــم ينتظرونـــه
أخرج إليهم: يخرج أن به ويصيحون باب الســـرداب
فهذا والحرمان، بالخيبـــة يرجعـــون ثم يـــا موالنا،

ودأبه). دأبهم
اآلخرين، ببغاوات ترددها األّولين، نغمـــة وهذه
بهتان وجميعـــه يشـــاء، ما ويزيدهـــا كلٌّ مـــن عنـــده

وافتراء.
اْفَترى َعَلى ِممَِّن َأْظَلُم Uَوَمْن عظيم افتراء وهـــذا
َيْهِدي ال اإلِْْســـالِم َواهللاَُّ إَِلى ُيْدعى َوُهـــَو َب اْلَكـــذِ اهللاَِّ

اِلِميَنb (الصف/ ٧). الظَّ اْلَقْوَم
ذكر ما العالمـــة!) الجوزية (اإلمام قيـــم إن ابـــن
ابن لشـــيخه إّال تبعـــًا ذلـــك فـــي كتابـــه (النفيـــس!)
كتابه في فقال الفريـــة، هذه إلى ســـبقه تيمية الذي

ســـنة ١٣٢١ ط ١  ١٢ ط بـــوالق (ج١/ منهـــاج الســـنة
ســـالم) رشـــاد ٢٨، ط محمد ص و الرياض مطبعة
أنهم أيضـــًا يأتي،(ومـــن حماقتهم ننقـــل منهـــا مـــا
ينتظرونـــه فيها، مشـــاهد عـــّدة يجعلـــون للمنتظـــر
غائب أنه يزعمون بســـامراء الذي كالســـرداب الذي
إّما ـ داّبة وقد يقيمون هنـــاك ُأخر، فيه، ومشـــاهد
خرج، إذا ليركبها ذلـــك ـ غير وإّما َفَرســـاًً بغلة وإّما
في النهـــار وإما طرفـــي فـــي ـ إمـــا وُيقيمـــون هنـــاك
موالنا بالخـــروج: <يا عليه ينـــادي ـ من أوقـــات ُأخر
والأحد الســـالح وُيشـــهرون اخرج>. ياموالنا اخـــرج
الصالة أوقات فـــي يقوم من وفيهم يقاتلهم. هنـــاك
فـــي الصالة وهو يخـــرج أن دائمـــًا ال يصلّـــي خشـــية
في أماكن وخدمتـــه، وهم خروجه عن بها فيشـــتغل
مشـــهده كمدينـــة النبي(صلـــى اهللا عليه بعيـــدة عن
من شـــهر رمضان األواخر العشـــر في إما وســـلم)،
وينادونه المشـــرق الى يتوجهون ذلك، غير في وإما
لو أنه المعلوم يطلبـــون خروجه. ومن بأصوات عالية
يخرج، اهللا بالخروج، فإنه أمـــره وقد موجودًا كان
ال فهو لـــه يؤذن لم ينـــادوه، وإن لم أو ســـواء نـــادوه
ويأتيه بما يؤيده اهللا فإن خرج وأنه إذا منهم، يقبـــل

الســرداب فـرية
    

ف
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له يوقف أن يحتاج ال وينصـــره، يركبـــه وبمن يعينه
الدنيا الحياة في سعيهم ضّل من اآلدميين دائمًا من
سبحانه واهللا صنعًا، يحسنون أنهم يحســـبون وهم
يســـتجيب ال من يدعو من كتابه في قد عاب وتعالـــى
اْلُمْلُك َربُُّكْم َلُه اهللاَُّ Uذِلُكُم تعالى: فقال دعاءه، لـــه
ِإْن * ِقْطِميٍر ِمْن َيْملُِكوَن ما ُدوِنِه ِمْن َتْدُعوَن َوالَِّذيَن
اْسَتجاُبوا َما َوَلْو َسِمُعوا َيْســـَمُعوا ُدعاَءُكْم ال َتْدُعوُهْم
ِمْثُل ُيَنبُِّئَك َوال ِبِشـــْرِكُكْم َيْكُفُروَن اْلِقياَمِة َوَيـــْوَم َلُكْم
االصنام أن مع هذا (١٤ فاطر: ١٣ـ َخِبيٍرb  (ســـورة
أحيانًا شـــياطين تتراءى يكون بها وكان موجـــودة،
حالته كانت معدومًا خاطـــب ومن لهم وتخاطبهم،
جمادًا، كان وإن موجودًا خاطب من حال من أســـوأ
ضالله كان اهللا يخلقه لـــم المنتظر الذي دعا فمـــن

هؤالء. ضالل من أعظم
وجوده اعتقد أنا قال: وإذا

أولئك: قول كان بمنزلـــة
هـــذه أن نعتقـــد نحـــن 
شـــفاعة لهـــا األصنـــام
فيعبدون من اهللا، عند
ينفعهـــم ال مـــا دون اهللا
ويقولون: يضّرهم، وال
عنـــد شـــفعاؤنا هـــؤالء 
 ٢٨ السنة (منهاج اهللا)

. ١هـ (٣٠ ـ
قيـــم ابـــن  كان ومـــا 
الـــذي وحـــده الجوزيـــة
مقاله في تيمية ابن تبـــع
بل افترائه، في وضالله

اإلعتدال منهاج المنتقى من أيضًا في الذهبي هناك
لحد الفرية من جعلوا وأشياع أشـــباه ولهم كما مّر،
صروح التالون بنى األولون ما أســـس الشـــياع. وعلى
والقرماني خلـــدون وابن بطوطـــة فابن أوهامهـــم،
في المعروفـــة (غاب المعزوفـــة وأشـــباههم رّوجـــوا
ويقومون ينتظرونه وهـــم إليه تنظر وأّمه الســـرداب
حمارـ: أو ـ فرســـًا أو بغلة ومعهم ـ وينادونه على بابه
المبكي المضحـــك ومن موالنـــا...) يـــا ُأخـــرج الينا
ـ يبكي ما الكـــذب ـ وأشـــنع يضحك ما ـ وشـــر البليـــة
فبهتهم الشـــيعة ذهب كلٌّ إلى بلد فيه أّن المفتريـــن
مســـجدًا الســـرداب جعل بطوطـــة بُبهتانـــه، فابـــن
بغداد، إلى الســـرداب نقل والقرماني في الحلـــة،
بعدهم أتـــى ســـامراء، ومن فـــي واآلخـــرون قالـــوا
السرداب ولم أطلق بهتانهم شـــناعة وعرف
تلك راجت وهكذا مكانًا، له يعّين
بين حيـــن فـــي األكاذيـــب،
الشـــيعة، يعيش ظهرانيهم
تراثهـــم، أيديهـــم  وبيـــن 
ُبهتوا ما يمارســـون فال هم
ليلة، كّل الوقـــوف به مـــن
مـــن شـــيء فـــي ورد  وال 
في الغيبـــة ما يثبت كتبهـــم
واألنكـــى المفتـــري. زعـــم 
من نجد مـــن كّل ذلـــك أن
لنفسه يزعم من المحّدثين
نقد التخّصص فـــي تحقيق
في ذلـــك الحديـــث يذكـــر
يعّلق ثـــم ال عن عمد كتابـــه
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وعاشر في العراق عاش سنين مع أنه بشـــيء، عليه
في األمر ما في وكّل علمائهـــم، وزار بعض الشـــيعة
األرض ليقي في محفور مكان أنه السرداب، حقيقة
الصيف، في الحر وشـــّدة الهجير لفح من أهل الدار
اليوم في وحتـــى الزمان ذلك فـــي متعارفًا كمـــا كان
الســـرداب ذلك الشـــيعة يحترم البالد الحارة. وإّنما
من بثالثة ـ بالمكيـــن وشـــرف المـــكان ـ ألنه تشـــّرف
من حرارة فكان مأواهم ،Eاالثني عشـــر األئمة
يزال ال محراب فيـــه ولهم وقد صّلوا فيه، القيـــظ،
اهللا الناصـــر لدين شـــّيده وقـــد أثـــره حتى اليـــوم،
واآلن بيانه، سيأتي كما الخليفة العباســـي العباسي
لنعرف تعميره، ومراحل الســـرداب نذكر شـــيئا عن

فيه. عشرية االثني اإلمامية اعتقاد حقيقة
الكبراء في مآثر كتابه في المحالتي الشـــيخ قال
٢٤٦ ط الحيدريـــة: (العمـــارة  ج١/ ســـامراء تاريـــخ
الدولة معز ... بويه الملك... احمد بن عمارة الثالثة)
وكان  القبة وعّمـــر ... ٣٣٧ ســـنة العمـــارة ... وكانـــت
بامالء فأمر المـــاء فيه حوض يجري في الســـرداب

التراب... من الحوض
لإلمام ٢٨٥: العمـــارة الســـابعة ج١/ وقـــال فـــي
العّالمة المرحوم نظمه ما وذكر العباسي... الناصر
أحمد عمارة إلى مشيرًا السراء وشايح في السماوي

:٦٠٦ / في سنة كان الناصر الذي
العباسي الناصر أتاها ثّم

باس وضرام جود بفيض
والمآذنا القبة فعّمر

المحاسنا تشييدها في وزاد

قد ابتهج بما وزّين الروض
األزج صنع في السرداب وعقد

الروض الحوض بذاك ومنع
الحوض تراب امرؤ يأخذ أن

عشر االثني األئمة وزبر
زبر قد فيما العقد نطاق على

البعد بدر الشريف يد على
معد بن محمد فتى معد

منبئه فيه وجعل األلواح
والستمئة الست في وقته عن

زها في الدائر فنظروا ما قد
الناصر) سعد (صبح وأّرخوا

الغيبة سرداب بناء صفة ذكر الشيخ المحالتي ثم
الغيبة بســـرداب السرداب هذا اشـــتهار فقال: ليس
التاريخ يجهل من ـ كما زعمه فيه غاب الحّجة¨ ألن
وحيث بخدمته¨... تشـــّرف األولياء بعض ألن ـ بـــل
طول  في األئمةE ومعبدهم الثالثة من مبيت أنه
الحجة¨ بلقاء الصلحاء من عدة فيه وحظي المدة،
على جرى مـــا ذكر ثم المتبركة... صـــار من البقـــاع

بصدده. لسنا وتطوير تعميٍر من السرداب
المحّدث الحّجة بتفصيل الناصر عمارة ذكر كما
عن األستار كشف كتابه في سره قّدس النوري الشيخ
قصيدة رّد على هـــو الذي األبصار عـــن وجـــه الغائب

أّولها: في يقول صاحبها بغداد من وردت
خبُر لهم من يا العصر علماء أيا

الِفكُر من دونه دقيٍق حار بكّل
العصر أعـــالم من نظمًا على القصيـــدة وقـــد رّد
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والســـيد البالغي، الجـــواد يومئـــذ: الشـــيخ محمد
كاشـــف والشـــيخ محمد الحســـين محســـن األميـــن
يقال أن يمكـــن الغطاء الغطـــاء، وقصيـــدة كاشـــف
في النوري المحّدث شـــيخه كتبه نظم لما أنها فيها
طبعة بالكتاب ملحقة طبعت وقد األســـتار، كشـــف

هـ. ١٣١٨ سنة
٤٢ من  صفحة في النوري المحدث الشـــيخ فقال
بن احمد اهللا لدين الناصر (التاســـع عشـــر) كتابه:
وهو العباســـية، خلفاء مـــن اهللا بنـــور المســـتضيء
الصفة وجعل الشريف، السرداب بعمارة أمر الذي
(بسم عليه: منقوش ساج خشب من شّباكًا فيه التي
إال أجرًا عليـــه أســـئلكم ال قل الرحيم اهللا الرحمـــن
فيها له نزد حســـنة يقترف ومن الُقربى في المـــوّدة
سيدنا بعمله أمر ما هذا شكور، غفور اهللا إن حسنًا
األنام جميع على اإلمام المفتـــرض الطاعة وموالنا
المؤمنين امير اهللا الناصر لدين أحمد العباس أبـــو
البالد إحســـانه طّبق العالميـــن الـــذي وخليفـــة رّب
اهللا رأفتـــه وفضله، قـــّرب وعدلـــه، وعـــّم البـــالد
وناطها والنشر، النجح باســـتمرار الشريفة أوامره
ال حدًا المخلـــدة أليامه وجعـــل والنصـــر، بالتأييـــد
زناده، يخبو ال سعدًا الممجدة وآلرائه جواده، يكبو

وملك عوامها، فيطيعـــه األقدار لـــه تخضع فـــي عّز
المملوك يتولى نواصيهـــا، فيملكه الملوك خشـــع له
الحياة يرجو الذي موسوي معد بن الحسين بن معد
الدعاء في عمره انفاق ويتمنى المخّلدة، أيامه فـــي
في وبّلغه أدعيته، اهللا اســـتجاب المؤبدة، لدولتـــه
وســـتمائة ســـت من ســـنة أمنيته، أيامـــه الشـــريفة
على اهللا وصلى الوكيل وِنعم اهللا وحسبنا الهاللية،
الطاهرين آلـــه وعلى النبيين خاتـــم ســـيدنا محمد

تسليمًا). وسلم وعترته
في الصفة داخل الساج الخشـــب في أيضًا ونقش

الحائط: دائر
محمد رسول اهللا، الرحيم اهللا الرحمن (بســـم
بن الحســـن فاطمة، اهللا، علي ولي أمير المؤمنين
محمد الحسين، بن علي علي، بن الحســـين علي،
جعفر، موســـى بـــن بـــن علي، جعفـــر بن محمد،
بن محمد، علي علي، بن محمد موســـى، علي بن
عمل هذا ،Eالقائم بالحـــق بن علي، الحســـن

اهللا). رحمه محمد آل ولي محمد بن علي
ولوال سره: قدس النوري المحدث الشيخ قال ثم
المهدي¨ إلى السرداب بانتســـاب الناصر اعتقاد
مقـــام بروز أو غيبته موضـــع أو بكونـــه محـــّل والدته



تحقيقات

٢٢

كما نســـبه غيبته طول في إقامته ال مـــكان ـ كرامتـــه
في وليس اإلماميـــة، إلـــى لـــه بعـــُض مـــن ال خبـــرة
بعمارته لما أمر ـ أصًال أثر منه وحديثًا قديمًا كتبهم
نفيه على مّتفقة عصـــره كلمات وتزيينـــه، ولو كانت
صعبًا العادة بحســـب عليه لكان إقدامه والدته وعدم
معتقده في وافقه مـــن فيهم محالة فال أو ممتنعـــًا،
اإلشـــارة(١)  إليهم ممن ســـبقت جملة لمعتقد الموافق
هؤالء في ســـلك الناصر أدخلنا المطلوب. وإّنما وهو
من وعداده والعلـــم، بالفضل أقرانـــه عن المتيـــازه
األخضر وابن ســـكينة ابن عنه فقد روى المحّدثين،

الدامغاني. وابن النجار وابن
ما حول مزاعم تحقيق وقفة نقف بنا أن ويحســـن
عليها األفاكون يقم ولم ســـلطان، من بها اهللا أنـــزل
زعم من فمنهم السرداب، أكذوبة وتلك برهان. من
ومنهم إليه، تنظر وأمه فيه المهدي¨ اإلمام غيبة
أّن زعم من فيه، ومنهم مدة غيبته إقامته زعم مـــن
افتراءات الشيعة في ذلك إلى ونسبوا منه، خروجه
ذلك جميع ُينكـــرون الشـــيعة مع أن عجيبـــة غريبة،
يأتوا أن الطاعنين جميـــع وتحّدوا وتفصيًال، جملـــة
يأتوا فلـــم مزاعمهـــم يبـــرز علـــى زعمهـــم ببرهـــان

بشيء.
وذلك متناقضة، نجدهـــا أخبارهـــم وإذا بحثنـــا
ســـامراء، في اإلمام بيت في هو أن الســـرداب إنما
،٢٦٥ وأزالمهـــا في ســـنة الســـلطة وقـــد غاب عـــن
الســـرداب، في غاب أنه الشـــيعة من أحد ولـــم يقل
ياقـــوت الحموي هو بذلك الشـــيعة نبز من لكـــن أول
معجم كتابه فـــي ذكره فقد ٦٢٦) فيمـــا أعلـــم، (ت

في ذكـــره درجتها بعد فقال (ســـامراء) في البلـــدان
في المعروف (وبها الســـرداب والطول: خط العرض
منه... يخرج مهديهم الشيعة أّن تزعم الذي جامعها
موضع إّال منها يبق فلـــم ـ ـ ســـامراء وخربت ثم قال:
القائم به ســـرداب الشـــيعة أّن تزعم المشـــهد الذي

المهدي...).
معاصره عند ياقـــوت ذكره ما فحوى نجد ونحـــن
الكامل في قال فقد ،٦٣٠ ســـنة المتوّفى األثير ابن
أبو توّفي (٢٦٠): وفيهـــا ســـنة حـــوادث فـــي التاريخ
الذي محمد والـــد محمـــد العلـــوي العســـكري... وهو
سامراء...). بسرداب المنتظر ـ ـ اإلمامية يعتقدونه

الســـرداب عند ذكر نجد تقريبًا قرن نصف وبعد
٦٨٠، فقـــال في ترجمة ســـنة المتوّفى ابن خلـــكان
 ٥٦٢ /٤ ج األعيـــان وفيات فـــي المهدي¨ اإلمـــام
أنه الشـــيعة تزعم الذي وهو عباس: تحقيق إحســـان
الســـرداب صاحب وهو والمهدي، والقائم المنتظر
ظهوره ينتظرون وهم كثيرة، فيه وأقاويلهم عندهم
كانت رأى، بســـّر من من الســـرداب في آخر الزمان
خمس ســـنة شـــعبان منتصف الجمعـــة والدتـــه يـــوم
ذكره سبق وقد أبوه ـ توفي ومائتين، ولّما وخمســـين
واســـم أمه خمط، وقيل ســـنين، خمس ـ كان عمره
دار في السرداب دخل إنه يقولون: والشيعة نرجس،
وذلك إليها، يخرج إليه، فلم يعـــد تنظر وأمه أبيـــه
تســـع يومئذ وعمره ومائتين في ســـنة خمس وســـتين
ميافارقين في تاريخ األزرق ابن عن ثم ذكر ـ ســـنين
ســـنة األول ربيع شـــهر تاســـع ُولد أن الحجة المذكور
شعبان سنة ثامن في وقيل ومائتين، ثمان وخمسين
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السرداب دخل لما األصّح، وأنه وهو وخمسين ست
أنه وقيل سنين، سنين، وقيل خمس أربع عمره كان
وعمره ومائتين وسبعين خمس سنة دخل الســـرداب
أّي ذلك كان،رحمه أعلم واهللا ســـنة عشرة، ســـبع

تعالى. اهللا
ياقوت  قبـــل فنقـــول: أيـــن كان خبـــر الســـرداب
ســـنة ٦٣٠  المتوفى األثير ٦٢٦ وابن المتوفى ســـنة
جميعًا ٦٨٠؟ وهـــؤالء ســـنة المتوفى وابـــن خلـــكان
زكريا إال أن اســـتحياء، على ولمزهم كان غمزهـــم
 ٦٨٤ محمود القزويني المتوّفى ســـنة بـــن محمد بن
بعجيبة العباد) البالد وأخبـــار (آثار كتابـــه أتـــى في
ـ جامعهـــا ٣٨٦: (وفـــي ص العجائـــب، فقـــال فـــي
الشـــيعة تزعم الذي المعروف الســـرداب ســـامراء ـ
محمد بن أن زعموا ألنهم منـــه، مهديهم يخرج أّن
الســـرداب هذا وكان على باب فيـــه، الحســـن دخل
زمن إلى ذهب، من ولجامه ســـرجه فرس أصفر،
الى الجمعة جاء يوم ملكشـــاه بن ســـنجر الســـلطان
فقالوا: شيء؟ ههنا ألي فقال: هذا الفرس الصالة
فقال: يركبه، الموضع خير الناس هذا من ليخـــرج
كان ما أنه زعموا وركبه. مني، خير منه يخرج ليس

إهـ. ألن الغز غلبته وزال ُملكه) مباركًا
واألكاذيب التخرصات بدأت يبدو فيما هنا ومـــن

لفت غير أني أوّد ذلك، بيان ســـيأتي كما وتطّورت ـ
صاحب ذكـــره القزويني ما كذب إلـــى نظـــر القارئ
عليهم كذبه الشـــيعة فـــي فقد غمز هذه األكذوبة،
المعروف الســـرداب من يخرج بـــأن مهديهم (أوًال)
أن محمد بن بزعمـــه كمـــا وصفـــه (ثانيـــًا) بهتهـــم
باب على كان بقولـــه: (وثالثًا) فيـــه، الحســـن دخل
إلى زمن الســـلطان فـــرس أصفر... هذا الســـرداب
 ٦٨٢ سنة المتوّفى القزويني من ســـنجر... فلنســـأل
سنجر السلطان وزمان زمانه وبين الخبر أورد الذي
وثالثين ســـنة،  مائة من ٥٥٢ أكثر ســـنة المتوّفـــى
رآه فرواه؟ أال أي مصـــدر وفي ذلـــك؟ له فمـــن روى
وال يزال ال قائمـــًا الفرس هـــذا بال فّكـــر وتدّبر مـــا
وال يشـــرب!، يأكل وال يبول! وال يروث يـــزول!، فال
فقد كان صالـــح فيما يحســـب، ناقة حّتـــى لو ظّنـــه
الموهوم، الخيـــال ولكّنـــه معلوم، لها شـــرب يـــوم
فيوقعان الزّلة، الغفلة يولـــدان المحموم، والِعداء
يذكر لنا مبدء لمـــاذا لم نفســـه عّلة، في لو لم تكن
منذ كان كالمه أنه سياق وبحســـب الفرس، إيقاف
وهذا ســـنجر، زمان الســـلطان زمـــن كذلك حتـــى
 ١٢ األثير ١١/ ابـــن تاريخ في ٥٥٢ (كما ســـنة توفـــي
به؟ كم جيء به وأوقفـــه؟ ومنذ أتى فمن ط بـــوالق)
جميع سنجر؟ جواب الســـلطان زمن إلى وظل واقفًا
يســـتبطن ما وأظهر األّفاكيـــن، ذلـــك فـــي جـــراب
جاء الســـلطان أن ذكـــره: ما القزويني كـــذب خبـــر
الفرس، شأن فسأل عن الصالة، الجمعة الى يوم
الســـرداب، وهو ليس بباب واقفًا الفرس كان فإذا
الجامع الذي تقام أن بـــل الجمعة؟ فيه تقام بجامـــع
حتى آثـــاره باقيـــة تـــزال الذي ال فيـــه الصـــالة هـــو
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الجامع وموقع هذا وبيـــن (الملوية) ومأذنته اليـــوم،
الصالة مـــكان فأين الســـرداب عـــّدة كيلومتـــرات،
صّلى الجمعة أنه الخبـــر وظاهر الفرس؟ من مـــكان
مّني خير يخـــرج وخرج وقـــال: ليس فـــي الســـرداب
حتى جرت في الحياة التطور ســـّنة أن ويبدو وركبه،
الســـابع القرن انقضى فما فـــي أعاجيب األكاذيب،
القرن طالعنـــا حّتى ذكرناهم آنفـــًا الـــذي ضّم مـــن
المتوّفى تيمية ابن فبدأها جديدة، بأفانيـــن الثامن
ذكره ما مّر السنة منهاج في كتابه فقال ،٧٢٨ سنة
ضم حتى ســـامراء بســـرداب يكتِف فلم وعليه وزره.
الذي بالفرس سنجر ُأخر، وألن ذهب مشـــاهد إليه
دابة إما مكانها جعل تيمية ابـــن فإن القزويني ذكره
خياله نسج من وبدأ ذلك، غير وإّما فرسًا وإما بغلة
في إليـــه أحد، فوّســـع اآلفاق يســـبقه لم وخبالـــه ما
من األواخر العشـــر فذكر الزمان، في حتى التلفيق
.Fالنبي مدينة ذكر المكان وفي رمضان، شهر
بعده، من النصوص في التزوير علماء تبارى وهكذا
الفداء وأبو والذهبي الجوزية ابن قيـــم تلميذه فجاء
وتلك يخرفـــون، بما يهرفون فصـــاروا وابـــن كثير،
فحيلتي فيه يقول يخلق ما بلية، ومـــن ما فوقها بلية
الســـرداب الالفت للنظر أن بداية فرية قليلة،ومـــن
في كانت منه فيـــه وخروجًا لمن وانتظارًا دخـــوًال فيه

الحموي. ياقوت منذ السابع القرن
في البهتان أصحاب تبـــارى الزمان وكّلمـــا تمادى
على وُخذ مثاًال الســـرداب، في مسألة بهت الشـــيعة
 ٦٢٦ سنة المتوفى لياقوت البلدان معجم كتاب ذلك
عبد بن المؤمـــن الدين عبـــد صفـــي فقـــد اختصـــره

٧٣٩ وســـمى  ســـنة المتوفى الحنبلي البغدادي الحق
٦٨٥ تحقيق  ص (في فقال االّطالع) (مراصد كتابـــه

البجاوي):
منها اآلن والباقي طويلة، أخبار ـ ســـامراء ـ ولها
محمد علي بن منه كان بالعسكر، كان يسمى موضع
علي بن الحسن وابنه جعفر، بن موســـى بن بن علي
فُنسبا به يسكنان ـ صح العسكرّيان ـ المعسكران وهما
هذا وفي فيه، يزار مشهد وعليهما ُدفنا، وبه إليه،
بن للحسن كان تزعم الرافضة أنه المشهد ســـرداب
غاب في صغير محمد ذكرناه ابٌن اســـمه علـــي الذي
مقارنة أردنا فلو ينتظرونه) اآلن وهم السرداب ذلك
معجم ـ األصل مع ـ االطالع ـ مراصد المختصر هـــذا
بدع فالرجل وال والتحوير، الزيادة نرى فكم ـ البلدان
ثم بُنصبه، ُعرف الذي ياقوت دون ليس وهو حنبلي
بطوطة ابن الى حّتـــى وصلت تتعاظم الُتهم تدرجـــت
في له رؤيٍة رواية زعم الذي ،(٧٧٩) المتوّفى ســـنة
صـــادر) يصف دار (ط رحلته فـــي بـــالد الحلة فقال
المدينة بهذه األعظـــم من الســـوق (وبمقربة الحلة:
وهم يسّمونه مسدول، حرير ســـتر بابه على مسجد
في يخرج أن عاداتهم ومن الزمان، صاحب مشـــهد
الســـالح عليهم المدينة أهل من رجل مائـــة كّل ليلـــة
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أميـــر المدينة فيأتون مشـــهورة، وبأيديهم ســـيوف
ملجمًا فرسًا مسرجًا منه العصر يأخذون صالة بعد
والبوقات واألنفار الطبول يضربون كذلـــك، أو بغلة
منهم، ويتبعها خمسون ويتقّدمها تلك الدابة، أمام
ويأتون وشمالها، يمينها عن آخرون ويمشي مثلهم،
بالبـــاب ويقولون: فيقفـــون الزمان مشـــهد صاحـــب
قد يا صاحب الزمان، باسم اهللا ُأخرج اهللا باســـم
خروجك، أوان وهـــذا وكثـــر الظلم، ظهر الفســـاد
يزالون الحـــق والباطـــل، وال بيـــن بك فيفـــرق اهللا
إلى واألنفار واألطبال األبواق يضربون وهم كذلك،
الحســـن محمد بن إن يقولون المغرب، وهم صالة
وهو سيخرج، واّنه فيه، وغاب المسجد ذلك دخل
بال كذب الهـــراء فهـــذا عندهم) اإلمـــام المنتظـــر
حافًال كان الفترة فـــي تلك الحلة فإن تاريخ مراء،
ســـنة المتوّفى الســـيوري كالمقداد بأعـــالم عظـــام
بن أحمد والشـــيخ البرســـي ٨٢٦، والحافـــظ رجب
يجري أن ويقبل وأضرابهـــم، فهل يعقل فهد الحلي
المضبوطة غيـــر بتفاصيله بطوطـــة ما ذكـــره ابـــن
هو من ذكره مـــا منهم؟ وأحســـب أن أحد وال ُينكـــره
صفي صدارة الحلة توّلـــي أيام في كان إفـــرازات ما
العكرشـــي من ظهور محاســـن بن حمزة الديـــن بن
صاحب أنـــه الحلـــة واّدعـــى المتمهـــدي فـــي ســـواد
(٦٨٣) ســـنة رمضـــان شـــهر في الزمـــان، وذلـــك
ـ الناس من البسطاء فاســـتغوى صالح. ويدعى بأبي
أن  ٤٤٠ إلى الجامعة/ الحوادث في خبره ذكر وقد
وُقطعت أصحابه من وجماعة صالـــح أبو قال (فقتل

(٢) بغداد وعّلقت هناك). رؤوسهم وُحملت الى
فنقول: نعود إلى ذكر الســـرداب ومـــن المفيد أن

ـ وقيل (٣٨٠) (٣٦٧) ـ بعـــد المتوّفى حوقـــل إن ابن
 ٢٤٣ ص األول القســـم األرض صورة كتابه قـــال في
مختّلة، هـــذا من رأى وقتنا ومدينة ســـّر ط ليـــدن:
أهـــل قـــد تجّمـــع وأعمالهـــا وضياعهـــا مضمحلـــة،
جامع، مســـجد لهم به إلى مـــكان كل ناحيـــة منهـــا

أمورهم...) في وناظر وحاكم،
المتوّفى المقدســـي معاصره البشـــاري ولم يبعد
واآلن ســـامرا... قال: حيث وصفه، (٣٨٠) عن نحو
يرى ال والثالثة الميليـــن الرجل قـــد خربت، يســـير
قد ـ المتوّكل وكان ـ قوله: عليه أنه زاد غير عمارة..)
َغرَّ به وعرفات منى واّتخذ طوافًا وجعل كعبًة ثّم بنى
يفارقوه، أن خشية الحّج طلبوا لما معه كانوا امراء
من ســـاء ُســـّميت ذكرنا ما إلى فلما خربت وصارت

(٣) سامراء). فقيل اخُتصرت ثم رأى،
بها مر ســـامراء عمومًا على خرابها حّتى وبقيت
/ رحلته فـــي ٦١٤، فقال ســـنة المتوفى ابـــن جبير
عبرة  من رأى) وهـــي اليوم ٢١٠ ، ط اوربـــا: (ســـر
ومتوكلها،مدينة وواثقها معتصمها أيـــن لمن رأى،
جهات منها بعض إال عليها الخراب اســـتولى كبيرة
في المســـعودي أطنـــب وقـــد هـــي اليوم معمـــورة،

وصفها...)
ال إذ شـــيئًا، الســـرداب عن يذكروا فهـــؤالء لـــم
يوســـف بن ابا العباس أحمد غير أن أمره، يعنيهم
المتوفى بالقرمانـــي الشـــهير بـــن أحمد الدمشـــقي
فنقل  ذلك، فـــي عشـــواء خبَط ١٠١٩ هـ خبط ســـنة
 ١١٧ ص في في حديثه فقـــال بغداد، إلى الســـرداب
ذكر في عشـــر الحادي (الفصل بغداد: ط حجرية،
حسن بن القاســـم محمد أبي اإلمام الصالح الخلف
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وفاة عند عمـــره عنه)، وكان اهللا رضـــي العســـكري
أوتيها كما الحكمـــة فيها اهللا آتاه ســـنين أبيه خمس
حسن  وكان القامة، مربوع وكان يحيىT صبيًا،
األنف، أجلى الجبهة، وزعم أقنى والشـــعر، الوجه
عليه والحرس ببغداد السرداب في غاب أنه الشـــيعة
الســـيف صاحب وأنه ومائتين، ســـنة ســـت وســـتين
قبل قيامه الســـاعة، وله قيام قبل المنتظر القائـــم
القصرى فأما أطول من األخرى، غيبتـــان إحداهما
الشيعة، وبين بينه انقطاع الســـفارة إلى والدته منذ
يقوم األولى وفي آخرها بعـــد التي فهي الطولى وأما

بالسيف.
جمعة كل فـــي أن ببغداد الشـــيعة عادة وكان مـــن
الســـرداب باب على ويقفون مشـــدودة يأتـــون بفرس
هذا الحال على واســـتمروا المهدي، باسم ويدعون
بني عثمان من خان سليمان للسلطان آل األمر آن إلى

تلك العادة...). وأبطل بغداد على مدينة واستولى
فهذه فرية فوق هذا وغلطًا مثل هذا؟ أتريد خبطًا

كذاب. ُمفتٍر من كّل الشيعة ُمني بها التي السرداب
ذكر من نقلـــه، أن أول ســـبق ما كل فتخلـــص من

هو: ولمز، بغمز الشيعة وبهت السرداب
معجم  ٦٢٦ في المتوفى ســـنة ١ـ ياقـــوت الحموي
حتى فقـــال: وخربت (ســـامراء)... في ذكره البلدان
أن الشيعة إال موضع المشهد الذي تزعم منها لم يبق

إثره. على جاء ثم المهدي...) القائم سرداب به
الكامل  تاريخه ٦٣٠ في سنة األثير المتوفى ابن ٢ـ
 ٢٦٠ يعني سنة ـ وفيها ـ: اســـتحياء غمزًا على ـ فقال
محمد والد وهو العسكري... العلوي محمد أبو توّفي ـ

بســـرداب المنتظر اإلمامية ـ يعني ـ الذي يعتقدونـــه
سامراء...)

فجاء. االفتراء، وكثر الحياء، ارتفع ثم
اإلمام  ٦٨١ فذكـــر ســـنة المتوفى ٣ـ ابـــن خلـــكان
احســـان  ١٧٦ تحقيـــق (ج٤/ تاريخـــه فـــي المهـــدي

ترجمته: فقال في عباس)
وأقاويلهم فيه عندهم، الســـرداب صاحب (وهو
من آخـــر الزمان في ظهوره ينتظرون كثيـــرة، وهـــم
دخل أنه يقولون والشـــيعة رأى... الســـرداب بسر من
يخرج يعد فلم إليه تنظر وأمه أبيه دار في السرداب

إليها...)
المسار. في وزاد سار النحو هذا وعلى

وأخبار  البالد آثار في ٦٨٢ سنة المتوفى زكريا ٤ـ
ما  ذكر مر وقد ٣٨٦ ط دار صـــادر، صفحة العبـــاد
ما إلى آخر الفـــرس وخبر الشـــيعة وقوف عنـــده من

مّر.
فكان. الزمان على مرور الفرية وتطورت

بعـــده ٧٢٨، ومـــن ســـنة المتوفـــى ١ـ ابـــن تيميـــة
تلميذه.

.٧٥١ سنة المتوفى الجوزية قيم ابن ٢ـ
.٧٤٨ المتوفى سنة ثم الذهبي ٣ـ
.٧٧٤ سنة المتوفى كثير وابن ٤ـ

٩٧٤ في  ســـنة المتوفـــى ٥ـ ابـــن حجـــر المكـــي:
الميمنية. ط ١٠٠ المحرقة/ الصواعق

 ١١٧ / تاريخه ١٠١٩ في سنة المتوفى القرماني ٦ـ
حجرية ببغداد. ط

مثل. تأّخر، من سار تقدم من نهج وعلى



٢٧

سبائك  ١٢٤٦ في ٤٤ـ سنة المتوفى ٧ـ الســـويدي
ببغداد. حجرية ط ٧٨ الذهب/

التتابع هو بالياء والتتايع ـ اإلفتراء في القوم وتتايع
ما يعمل الظالمون. شّر من باهللا نعوذ الشر ـ في

في الشـــيعة قاله علماء للقـــراء ما نذكر وختامـــًا
رّد أول من وأحســـب عليهم، ُيفتـــرى مّما براءتهـــم
سنة المتوفى األربلي عيســـى بن علي هو الفرية على
:(٢٨٣ (ج٣/ الغمـــة كشـــف كتابه في ٦٨٧، فقـــال
ســـرداب، إنه في يقولون ال بوجوده يقولون والذيـــن
في يحـــّل ويرتحـــل ويطوف موجود بـــل يقولـــون انـــه

األرض...
المتوفى النـــوري المحدث كان آخـــرًا ال وأخيـــرًا
/ ١٧٩ ط  االستار كشـــف كتابه ١٣٢٠ قال في ســـنة

الفرية: على ردًا هـ ١٣١٨ سنة حجرية
ومتأّخريهم، قدمائهـــم من اإلمامية هذه كتـــب
وأكابرهموأصاغرهم،من مطّوالتهاومختصراتها،
مطبوعة منها وكثيرة موجودة، وعجميها، عربيها
المطلب، هـــذا أّي كتاب يوجد فـــي شـــايعة، نبئونا

السرداب. من يخرج أنه عليه السالم ذكر ومن
في ذكرًا لم نجد للســـرداب تفحصنا كّلما ونحن
عن إليه، فضًال أشرنا نادر موضع في إّال أحاديثهم
في الموجود بـــل البدر، هذا منه يطلـــع كونـــه برجًا
البدر هذا أن عندهم، المعتبرة الكثيرة أحاديثهـــم
الشـــمس منه طلعت الذي المطلع مـــن المنيـــر يطلع
وســـلم، وآله اهللا عليه صلى جده العظيم البازغـــة:
من األحاديث جملة ســـاق المشـــرفة... ثم وهو مّكة

وختمها بقوله: ذلك، الداّلة على
تمام في يوجد ُيحصى، وال ال ذلك مّما إلـــى غير

وال يعارضها، مـــا الباب بهـــذا المتعلقة األحاديـــث
اهللا فإلى يخالفهـــا، ما العلماء مـــن أحد فـــي كالم
فعنده هذا االفتراء نســـتعدي من المشـــتكى، وإليه

(٤) Vالعدوى

الهوامش:
العامة مـــن علمـــاء جملة كتابـــه في النـــوري ١ ـ لقـــد ذكـــر المحـــدث

إليهم. يشير فهو المهدي¨ الحجة بوالدة المعترفين
مقام صاحب كان ربما إليه المشار المسجد يكون أن استبعد ال كما ٢ـ 
علي رئيس  ســـيد مصر قبطانية ٩٦١ أمير ســـنة في زاره الذي الزمان
باسم صاحب الزمان  ج١ ص ١١٥ كركوش) وثمة مدرسة الحلة (تاريخ
كتاب ابنا محمد والحســـين جعفر االخوان بها كتب وقد قد اندثرت،
(٦٧٦) ســـنة في مجلدًا منهما الحلي كتب كل للعالمة االحكام قواعد
بالحلة، الزمان صاحب مدرسة في صحيحة على نســـخة وصححاه،
كما (٩٢٧) برقم بهمدان غرب... مكتبة في موجودة تزال ال والنسخة
١٦ ربيع  يـــوم الخميس في الحلي للمحقق النافـــع المختصر كتـــب بها
مكتبة  في والنسخة بالحلة، الزمان صاحب ٩٥٧ بمدرسة سنة األول

بخراسان. الشخصية مولوي المجيد عبد
فذكرتها في المدرسة، ذكر هذه الحلة كركوش تاريخ مؤلف وقد فات
ومهما  بطوطة، ابن كالم كركوش ذكر عند ٩٦ ج١/ هامش نســـختي
الحلة من ذكر ممن غيره عند بطوطة ابن ذكره ما على اقف يكن فلم

الشتهر. أثر له ولو كان الخبر ضعف وهذا دليل بعد، ومن قبل
ليدن.  ١٢٢ ط التقاسيم/ احسن ٣ ـ

اإلسالمي العالم حاضر كتاب في قرأته ما للقارئ أذكر وللمطارفة ٤ـ 
الفرنســـاوي هوادت روى ١٩٥) قال: (ج٢/ شـــكيب أرســـالن لألمير
بالوادي وأقام المقدس) (بيت ورد انكليزيا أن العـــرب تاريخ صاحب
الطبل يقرع صبـــاح وشـــرع كل ســـتكون به الدينونة انه الـــذي يقال له

لحشره. منتظرًا
وكانت تغلي (القدس) جاءت ـ فيما أظن ـ انكليزية امرأة وســـمعت أن

ساعة وصوله... أن تقدمه للسيد المسيح يوم ألجل كل الشاي
انه لبنان) (جبـــل رحلته في الفرنســـوي الشـــاعر وحـــّدث (ال مرتين)
االنكليزي الوزير أخ ابنة نوب ستا اســـتير الســـيد (جون) قرية زار في
المسيح للسيد ركوبه ليكون دائما مسرجًا فرسًا عندما فرأى الشـــهير

وصوله. عند
من أولئك ـ مســـيحي ـ وهو الراوي ِمـــن ســـخريًة ترى هل (أقـــول) فيا

مثلهم؟ المسيح السيد أتباع من وهم النفر
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المقالة هذه من األولى الحلقة تحّدثنا في
على دّلـــت التي البشـــارات عـــن قدر مـــن
أمر على وعّرجنـــا اإلمامة، حقيقة اســـتمرار خـــّط
المهدي¨، قضّية أصل على المسلمين بين اإلّتفاق
به¨ تعّرف التي األحاديـــث على بإيجاز تعّرفنا ثـــّم
ونعّرج ونســـبه؛ اســـمه في للشـــّك مجاًال بما ال يبقي
وســـّرها المهدي¨ اإلمام على غيبة الحلقة في هذه

وفوائدها.

المهدي¨ َغيبة اإلمام
Eبعُض األنبياء َفَعلها الَغيبة ُسّنة
فعلها فقد البشرّية، تاريخ في ِبدعًة الَغيبة ليست
نعلم وأســـراٍر لمصلحٍة وأوليـــاؤه تعالـــى أنبيـــاء اهللا

اآلخر. إلى بعضها وال نهتدي بعضها،
 Tأّن الخضر علـــى  اّتفـــق علمـــاء المســـلمين
هذا،  وقتنا موســـىT إلى النبّي عهد منذ موجود
جاء عنـــه إّال ما نعرف وال أحد مســـتقّره، ال يعـــرف

جمع وقد ،Tموســـى مـــع قّصته مـــن بـــه القرآن
اقتضاها لمصلحٍة الطويل والُعمر الَغيبة بين الخضر

اإللهّي. التدبير
مّدة من  وَتخّفى موســـىT من وطنـــه، وهرب
اهللا بعثه حّتى ورهطه، فرعون به يظفر فلم الزمـــن
اهللا عبادة إلى وطنه ودعاهم فعاد إلى نبّيًا، عّزوجّل

والعدّو. الولّي فعرفه تعالى،
كان  حّتى وإخوته، يوســـفT عن أبيـــه  وغاب
يعرفوا أن دون ويكّلمهم ويكّلمونه عليه يدخلون إخوته
الســـنين كّر بعد أمـــره كشـــف اهللا ثّم أّنـــه أخوهم،

واألعوام.
فرارًا قومهم عـــن واســـتتروا الكهف  وغـــاب أهل
في رقدوا بأّنهم الكريـــم القرآن صّرح بل بدينهـــم،
يد ُتقّلبهم تســـعًا، وازدادوا ســـنة الكهـــف ثالثمائـــة
ثّم الشـــمس، كهفهم عن وتتزاور اإللهّيـــة، القدرة
قومهم، إلـــى فعادوا بحكمته الخبيـــر اهللا أحياهـــم

ذلك. في مشهورة وقّصتهم

في األخيرة ة ¨المحطّ المهدي اإلمام
اإلمامة خطّ
(القسمالثاني)
  

ت
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تعالى اهللا أماتـــه أن بعد قومه عـــن وغـــاب ُعَزير
اهللا ثـــّم بعثه القـــرآن الكريمـ  فـــي كما ـ مائـــة عـــام

وشرابه! طعامه يتغّير أن دون عّزوجّل
أن رفعـــه  بعـــد عيســـىT عـــن قومـــه  وغـــاب
ووعدت أعـــداؤه يقتلونه، كاد وقـــد إليه اهللا تعالـــى
النبّي األكـــرمF أّنه  المتواتـــرة عـــن الروايـــات
مهّمته في فُيعينه المهـــدّي¨، ظهور عند ســـينزل

الشامل. العدل دعائم إرساء في الكبيرة
األوصيـــاء: لخاتـــم اإللهّيـــة  وشـــاءت المشـــيئة
في تعالى اهللا ُيظهـــره حّتى َيغيـــب، أن المهـــدّي¨
الذي قطعه الوعد يديه على ليجري اليوم الموعود،
لهم وُيمّكن األرض في سيستخلفهم بأّنه للمؤمنين،
خوفهم من بعد وُيبدلهم لهم، الذي ارتضى دينهـــم

أمنًا.

الغيبة سّر
وأوليائـــه لمصلحة اهللا لقـــد غاب بعـــض أنبيـــاء
في جـــاء ضوء ما علـــى ـ بعضهـــا وأســـرار نســـتبين
ـ ونجهل الكريمـــة النبوّية والســـّنة القـــرآن الكريـــم
المهدي¨ الذي اآلخر، فلماذا غاب اإلمام بعضها
في والقســـط العدل نشـــر لمهمة تعالى اهللا اّدخـــره

؟ البسيطة ربوع
غيبة ســـبقت التي للظروف ســـريعًا إّن اســـتقراًء
بعض لنا يجّلي أن شـــأنه من اإلمـــام¨ وعاصرتها

غيبته¨: إلى أفضت التي العوامل

الخانقة العباسّية الضغوط ١ ـ
في الســـلطة زمام توّليهم منذ العّباس بنو أمعـــن
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وســـجنوهم والحقوهم وإرهاقهـــم، ظلـــم العلوييـــن
الناس منعوا حّتـــى ومدر، كّل حجر تحـــت وقتلوهم
الحســـينT وهدموه وحرثوا  اإلمام زيارة قبر من
يقول ذلك وفي أثره، ليعفوا الماء عليه وأجَروا أرضه

الخلفاء): في تاريخ نقل السيوطي الشاعر(حسب
أَتـت ُأمّيـُة قـد إن كانت تاِهللا

مظلـومـا نبيِّـها بنِت ابن َقتَل   
بِمثـلهـا بنـو أبيـِه أتـاُه فلقد

مـهدومـا قبـُرُه َلَعمـُرَك هذا   
شاركـوا يكونـوا ال أن أِسفوا على

َرميما! فتتّبعوه قتلِه.. في   
الشهير ابن العاِلم لسان بَسّل أمر المتوّكل حّتى أن
حين ســـأله: ـ ولَديه المعتّز والمؤّيد مؤّدب ـــّكيتـ  السِّ
الحســـن أم والمؤيد المعتّز َوَلـــداي إليك: َمن أحـــّب
خادَم يعني ـ قنبـــر الســـّكيت: ابن فقال ؟ والحســـين

منهما. خيٌر ـ Tأمير المؤمنين علّي
حّدًا البؤس من المدينة في العلوّيين حـــال وبلغت
اإلصفهاني الفـــرج أبو روى فقد مثيـــل، له لـــم ُيعهد
يكون يومـــذاك أّن القميص الطالبييـــن فـــي مقاتـــل
بعد فيـــه الواحدة ُيصّلين العلوّيات مـــن بيـــن جماعة
عواري مغازلهّن على ويجلســـن يرّقعنه ثّم الواحدة،

حواسر.
اإلمام كانت والدة العصيبة هذه الظروف مثل وفي
 Tالعســـكري أبيه الحســـن وحياة المهـــدي¨،
وأشـــياعهم أهل البيت فيها أئّمة ُوضع وهي ظـــروف
الســـلطوي تحـــت الرقابـــة المؤمنـــون فـــي الحصـــار
مكان كل في يتلّصصون السلطة ومخبرو المشـــّددة،

مولد البيـــتE، ويترّصـــدون أهـــل لنقـــل أخبـــار
المنتظر. الموعود عشر الثاني اإلمام

عدم بيعته¨ لظالم ٢ ـ
عن عّلة  ُســـئل الرضـــاT أّنه اإلمـــام روي عـــن
ُعنقه في يكون لئّال فقال: المهدي¨، غيبـــة اإلمام

بالسيف. قام إذا بيعة ألحد
إّنا نرجو  له: الرضاT أّنه قيل اإلمام وروي عن
أحد ِمّنا مـــا فقال: األمـــر... هذا أن تكـــون صاحـــَب
عن وُســـئل باألصابع إليه وُأشـــير الُكُتب إليه اختلفت
يبعث حّتى إّال اغتيل... األموال إليه وُحملت المســـائل
والمنشـــأ، المولد خفّي مّنا غالمـــًا األمر اهللا لهـــذا

َنَسبه. في خفّي غير

٣ ـ االمتحان واالختبار
فـــي امتحانهم عباده فـــي تعالى اهللا جـــرت ُســـّنة
يعملون، كانـــوا ما بأحســـن ليجزيهـــم وابتالئهـــم،
فال يؤمن االمتحـــان، مـــوارد اإلمام¨ من وغيبـــة
جاء عن رســـول بما إيماُنه وصّدق إّال من َخُلص بهـــا
عن روي .Eآلـــه مـــن الهـــداة اهللاF واألئّمـــة
إماُمكم  َليغيَبّن واِهللا أَما قال: أّنه Fاألكرم النبّي

الحديث. ولُتمّحُصّن ـ من دهركم، سبتًا
إذا ُفقد  الكاظـــمT أّنه قال: اإلمام وروي عـــن
ال أديانكم اَهللا في فـــاَهللا الســـابع، ولد من الخامس
غيبة األمر من هذا لصاحب البّد فإّنه عنها، يزيلّنكم
هي به، إّنما يقول األمر َمن كان عن هذا يرجع حّتى

الحديث. ـ خْلَقه بها اهللا يمتحن اهللا محنة من
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عّزوجّل اهللا أسرار من الغيبة ٤ ـ
تعالى اهللا أســـرار الغيبة من فـــي تبقـــى الحكمة
اهللا أبقى وقد الخلق، من ُيْطلع عليها أحدًا لم التي
بكثير أطول العالم أحياًء في هذا أشـــخاصًا عّزوجّل
وذلك المهـــدي¨، اإلمام حيـــاة مّمـــا انقضى من
على ـ نهتدي إليها بأجمعها، لكننا ال وأســـرار لِحكم
ونحـــن ـ بصفتنا إيمانًا قطعّيًا. بهـــا نؤمن ـ كّل حـــال
عبثًا، شـــيئًا يفعل نؤمن بأّن اهللا تعالى ال ـ مســـلمين
البراهين عليها قامت كثيـــرة أيضًا بمغيََّبات ونؤمن

والنقل. العقل من المتينة

الَغيبة في اإلمام من االنتفاع
مدى ما وهـــو: ســـؤال، األذهان في رّبمـــا يـــدور
غائبًا إذا كان اإلمام المهدي¨ وجـــود من االنتفاع

؟ مستورًا
ينتفع الصـــادقT: كيـــف اإلمـــام وقـــد ُســـئل
ينتفعون كما قال: ؟ المستور الغائب بالحّجة الناس

سحاب. إذا سترها بالشمس

باألّمة من تتعّلق التـــي الفوائد ومن
اإلمام¨: غيبة

ســـيكون بأّنه ُوصف اإلمـــام¨ لّمـــا ١ ـ أّن ظهـــور
مؤمن كّل يدعو ذلك فإّن الساعة، كَمَثل َمَثله بغتًة،
بأوامرها وااللتزام الشـــريعة، على إلى االســـتقامة

ونواهيها.
حالة في يكون يدعو كّل مؤمن إلى أن ذلـــك ٢ ـ أّن
ركب لالنضمـــام إلى التهّيـــؤ حيث اســـتعداد، مـــن
سبيل في للتضحية المهدي¨، واالستعداد اإلمام
كّل في اإللهّية حكومته وبسط تعالى اهللا شرع إقامة

األرض.
بمسؤولّيته  للنهوض المؤمن تحّفز الغيبة هذه أّن ٣ـ 

المنكر. عن والنهي بالمعروف األمر مجال في
الحّي بالمهدي االعتقاد تعيش التـــي اُالّمة ٤ ـ أّن
فال بالكرامة والعّزة، الشـــعور حالة تعيش الموجود
والهوان، الـــذّل من وتأنف الطغاة، تذّل لجبـــروت
اإلمام¨ وتترّقب ظهور االستكبار، قوى وتستصِغر

ساعة. كّل في المظّفر
وقد االنتظار، علـــى واألجر الثـــواب ٥ ـ تحصيـــل
ميتًة مـــات يعـــرف إمام زمانه ولم مات مـــّر أّن َمـــن

جاهلّية.
يكتســـبها أخرى فوائد الثمرات هـــذه ُيضاف إلى
منها آخرته، في المهدّي¨ بظهور اإلمام المعتِقد
األّمة بهذه تعالى ورأفته اهللا بعدل اعتقاده تصحيـــح
ويفتك بها اليأس اهللا ســـدًى ينتهبها يتركها لم التي
الدين بظهور يمّد لها حبل الرجاء أن دون القنوط،

V¨المهدّي اإلمام بقيادة البسيطة أرجاء على
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دراسات

األولى: المرحلة
النص توثيق

النصوص أسانيد دراسة
المرويـــة والزيـــارات باســـتقراء األدعيـــة
تصنيف  عـــن المعصوميـــنE أمكننـــا

قوائم. عّدة ضمن عناوينها
المهدية: والزيارات األدعية األولى القائمة

الغيبة أدعية
من الحيـــرة انســـالًال بأدعيـــة وجـــاءت تســـميتها
من مجموعة فـــي كمـــا جاء بالحيرة تســـمية الغيبـــة
الغيبة  المعصومينE في تســـمية عـــن الروايـــات
وحيرتها الزمان فتنة آخر تحدثت عن عندما بالحيرة
األمر هذا عن (يرجع التي المظلمة الصيلم الصّمـــاء
فيها ويهتدي أقوام فيها (يضّل (١)فـ به) يقول كان َمن
يطلبون وجل عّز اهللا إلى يجـــأر الصالحون (٢) أقوام)
<أي (ال ينجو أنـــه علموا ألنهم مـــن الضاللة النجـــاة
وكتب  ميثاقه اهللا أخـــذ الفتنـــة>(٣) إال َمـــْن مـــن هذه
(٤) فيتخّلصون  بروح منـــه) وأّيده في قلبـــه، اإليمـــان

والبدع الكثيرة اآلراء المضّلين أصحـــاب من تضليل
حقًا خلطـــوا الذين المنّمقـــة، والمقـــاالت المزّوقـــة
أّي يعرف فـ (ال المؤمنين على األمور بباطل ولبســـوا
األئمة المعصومونE إلى هذه  نّبه وقد (٥) أي) من
وجاء بالروايات الكثيرة.. والضاللـــة والفتنة الحيرة
أّنهمE عّلموا  الشـــريفة الروايات تلـــك في بعض
بما واعتقدوا واظبوا عليها التي إن األدعية شـــيعتهم

وُتنجيهم. تخّلصهم سوف فإنها فيها
البحث هذا نبتدأ األدعية الشـــريفة تلك وألهمية
إيمانًا المؤمـــن ليـــزداد أســـانيدها، بالحديـــث عن
جاء ما إيماننا بصّحـــة مـــع والمنافـــق نفاقـــًا، فـــإن
الجليلة المعانـــي الشـــريفة مـــن فـــي تلـــك األدعيـــة
في قراءتها، لكننـــا آثرنا البحث التي تكفي لجـــواز
أّن المؤمن ويعلـــم أقوى، الحّجـــة لتكون أســـانيدها
محنته  فـــي وحده األطهـــارE لـــم يتركـــوه أئمتـــه
البداية من معه كانوا وإنما وظلماتها، آالمها يعانـــي
ولي بعناية مشـــموًال ما زال وأنه ويســـّددوه، يؤّيـــدوه
إضافة الفدى) قدميه لتـــراب (أرواحنا األعظم اهللا
منهج لرســـم الضرورية التنبيهات من تقدم إلى مـــا

المهدوية القضايا لدراسة مدخل
 Eالمعصومين عن المروية والزيارات االدعية خالل من

الثانية) (الحلقة
الموسوي ياسين السيد

ب
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معرفي جديد.
بن سنان اهللا عبد إلى باالســـناد روى الصدوق ١ـ
فتبقون  شبهة اهللاT ستصيبكم عبد أبو قال قال:
ينجو منها إّال من وال هدى، وال إمام يرى، علم بال
قال: الغريق؟ دعاء قلت: كيف الغريق، بدعاء دعا
القلوب ثبِّت مقّلب يا رحيم يا رحمن يا اهللا (يا يقول:
رحيم رحمن يا يا اهللا (يا دينك) فقلـــت: على قلبي
دينك)، على قلبي واألبصار ثّبـــت القلوب يـــا مقّلب
ولكن وجل مقّلب القلوب واالبصار عـــز اهللا إّن قال:
على قلبي ثبِّت القلـــوب مقّلب (يا لك: أقول كما ُقـــل

(٦) دينك).
أخبار بعـــض في مضمونها قريب مـــن وقـــد ورد
قال: المســـتدرك رواه الحاكم في ما منها العامـــة؛
الصفار،ثنا عبد اهللا بن محمد اهللا عبد أبو أخبرنا
بن الحســـين ثنا أرومـــة، بن محمـــد بـــن إبراهيـــم
عن عمارة األعمش عـــن الثوري ســـفيان حفص عن
ال  زمان عليكم يأتي J قـــال: حذيفة عن عمير بـــن

(٧) الَغِريق). من دعا دعاء إال فيه ينجو
على صحيح إســـناد (هـــذا بقوله ثـــم عقـــب عليه

(٨) يخرجاه). ولم الشيخين شرط
عن: بإسناده الكليني روى ٢ـ

قال: هالل، بن عن أحمد أحمد، بن الحســـين
عن نجيح، بن خالد عيســـى، عن بن عثمان حدثنا
للغالم البّد اهللا: عبد أبو قال: قـــال أعين بن زرارة
الى بيده وأومأ ـ يخـــاف ولم؟ قال: قلت: مـــن غيبة.
في الناس يشـــّك الـــذي وهو المنتَظر بطنـــه ـ وهـــو
ولم يخّلف، أبـــوه مات يقـــول: فمنهم من والدتـــه،
قال بســـنتين. أبيه موت قبل ُولد يقـــول: ومنهـــم من

الزمان؟ أدركُت ذلك لو تأمرني ومـــا فقلت: زرارة:
نفســـك عّرفني (اللهّم الدعاء: بهذا اهللا ادُع قـــال:
اللهم أعرفـــك، لـــم نفســـك تعّرفني فإنـــك إْن لـــم
لم أعرفه نبيك تعّرفنـــي لم نبّيك فإنك إن عّرفنـــي
تعّرفني لـــم إن حّجتـــك فإنك عّرفني قـــط، اللهـــم

ديني). عن ضللُت حّجتك
منذ هـــذا الحديث هالل: ســـمعت بن قال أحمد

(٩) سنة. وخمسين ست
بإسناده للكليني الكافي كتاب في الدعاء ورد وقد
الصدوق  مماثل(١٠) وراه بنـــص إبراهيم بن عن علي
بن محمد بـــن ديني) عن أحمد بحـــذف كلمة (عـــن

(١١) وتمام النعمة. الدين في كمال يحيى
عن أبي بإسناده يرفعه الغيبة في وروى النعماني

(١٢) مثله. Tالصادق اهللا عبد
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التالي: بإســـناده الدين كمال في الصدوق ٣ـ روى
المكتب قال: أحمـــد بن الحســـين محمد حدثنـــا أبو
أن وذكر الدعـــاء، بهـــذا همام بن حدثنـــا أبو علـــي
وأمره عليه أمـــاله روحه قـــّدس اهللا العمري الشـــيخ
ثم القائـــم¨.. فـــي غيبة الدعاء وهـــو أن يدعـــو به
أدعية مـــن الثاني الدعـــاء وهو بطوله ذكـــر الدعـــاء
هذه في تعالى اهللا شاء إن نذكره ســـوف الذي الغيبة

الرسالة.
روي  وما مصباحه: في الطوســـي الشـــيخ ٤ ـ وقال
جماعة أخبرنا ،Jأبي عمرو بن سعيد العمري عن
أبا أن موســـى التلعكبـــري بن هارون عـــن أبي محمد
يدعو وأمـــره أن عليـــه أماله همـــام علـــي محمـــد بن
عليه محمد مـــن آل القائم فـــي غيبة بـــه وهو الدعاء

(١٣) الدعاء. نقل ثم وعليهم السالم..
جمال  في طاووس بن الدين جمال السيد وقال ٥ ـ
اإلشـــارة الذين قدمت أخبرنـــي الجماعة األســـبوع:
الطوســـي جعفر إلـــى جدي أبـــي إليهـــم بإســـنادهم
عن جماعة أخبرنا قال: عليه جالله جّل اهللا رضوان
علي أن أبا موســـى التلعكبري: هارون بن أبي محمد
الشيخ أن وذكر الدعاء، بهذا أخبره همام بن محمد
وأمره أن عليه اهللا روحه أماله قدس العمري عمرو أبا
محمد من آل القائم غيبة في الدعاء به، وهو يدعـــو
بن أحمد العباس الســـالم، وحدث أبو وعليهم عليه
قال: عنه اهللا رضي نوح بـــن العباس بن محمد علـــي
بن الحســـين بن بـــن علي محمد جعفر أخبرنـــا أبـــو
بن أحمد  الحســـين محمد حدثنا أبو بابويهJ قال:
رحمه همام بن محمد علي أبو حدثني قال: المكتـــب

قّدس العمري الشـــيخ أن وذكر الدعـــاء، اهللا بهـــذا
(١٤) به. يدعو أن وأمره عليه أماله روحه اهللا

في مصباحه: الطوسي وقال الشيخ ـ ٦
عـــن المـــروي األمـــر¨ لصاحـــب (الدعـــاء 

:Tالرضا
الرضاT كان  يونس بن عبـــد الرحمن أن روى
الدعاء ذكر ثم األمر بهذا(١٥).. لصاحب بالدعاء يأمر

الرسالة. هذه في ذكرناه الذي الثالث
جمال في طـــاووس الدين بن رضي وقـــال الســـيد

األسبوع:
الرضا عن المـــروي األمر الدعاء لصاحب (ذكـــر

عليهما أفضل السالم:
في عّدة ِذكرهم قّدمـــت الذين الجماعة حدثنـــي
الكتاببإسنادهمإلىجديابي جعفر مواضع منهذا
يوم والرضوان باألمان جالله جّل اهللا تلقاه الطوسي
محمد عن الحســـاب قال: أخبرنـــا ابن أبي الجنيـــد
وعلي والحميري اهللا عبد بن ســـعيد بن بن الحســـن
عن كّلهم الصفار، الحســـن بن ومحمد بن إبراهيم
وصالح مولد بن إســـماعيل عن هاشم، بن إبراهيم
ورواه الرحمـــن، بن عبد يونـــس عن بن الســـندي،
يونس عـــن يرويه فيمـــا الطوســـي جـــدي أبـــي جعفر
كراهية تركـــت ذكرها طرق بعّدة بـــن عبد الرحمـــن
عبد يونس بن عن يـــروي المكان، لإلطالـــة في هذا
لصاحب  بالدعاء يأمر الرضاT كان أن الرحمن:

الدعاء. ذكر ثم .. بهذا(١٦) األمر¨
هذا تضّمن قد بقوله: الدعـــاء هذا ثم عّقب على
واألئمة عهده ُوالة على صلِّ (اللهّم :Tقوله الدعاء
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األئمة على الصلوة أّن بذلك المراد ولعل بعده) مـــن
البالد في بالعباد للصلـــوة أيامه في يرّتبهم الذيـــن
وأن الصلوة فـــي تلك األيـــام، األحكام في واألئمـــة
اهللا عليه الصالة عليه صلوات ِذكر بعد تكون عليهم
يكونون العهد ألن والة عهـــده)، (والة قولـــه: بدليل
الصالة صّل بعد اللهـــّم المراد: فكأن فـــي الحياة،

بعده. واألئمة من عهده والة على عليه
:Tالرضا موالنـــا عن الرواية فـــي وقد تقّدم
على (صّل كانت: هذه قد ولده)، ولعّل من (واألئمـــة
ذلك كما وجدت من ولده) فقـــد واألئمة والة عهـــده
من أنهم روي وقد رويناه، ما غير نسخة في ذكرناه
اإلسناد متصلة رواية ووجدت حياته. في العباد أبرار
والة في جماعة أوالدًا عليه اهللا للمهدي صلوات بأن
من صفات عظيمة غايـــة البحار على أطراف بـــالد
األخبار. في مذكور ذلك غير تأويل وروى األبرار،

التأويل هذا عن تغني برواية الدعاء هذا ووجدت
به ما حدَّث وهي التفصيل، في أتّم ألنها ونذكرها،
العلوي جعفر بن زيد الحســـين أبو الجليل الشـــريف
بن أبو الحســـين إســـحاق المحمـــدي قـــال: حدثنـــا
بن همام بن العفراني قال: حدثنا محمـــد الحســـن
المالكي أحمد بن شـــعيب بن الكاتب ومحمد ســـهيل
يونس عن المالكـــي، أحمد جميعًا عن شـــعيب بـــن
بن علي الحســـن أبي موالنا عن الرحمن، بن عبـــد
للحجة  بالدعاء يأمـــر كان الرضاh أنـــه موســـى
اهللا صلوات دعائه له مـــن األمر¨، فكان صاحـــب

الدعاء. ذكر (١٧)ثم عليهما
الســـيد الدعاء ذكرها أخرى لهذا صيغة وهناك
لنص جدًا قريبة وهي األسبوع جمال طاووس في بن

Vنقيصتها كلمات أو بزيادة إال منه النسخة هذه

الهوامش:
رواها  الكاظمT وقد اإلمام عن الرواية في ذلك كما ورد ١ ـ

٢٢٩ ـ ٢٣٠. إثبات الوصية/ المسعودي في
 Tالباقر علي بن محمد اإلمام عن كما ذلك في الرواية ٢ ـ

.١٤ ح باب ٣٢/ ٣٣٠ ـ ص كمال الدين/ في رواها الصدوق وقد
من الرواية. ليس بين القوسين ما ٣ ـ

الصادقT فيما رواه  اإلمام عن الرواية في ذلك كما ورد ٤ ـ
باب١٠/ ح٩. /١٥١ ص غيبته/ في النعماني

 Tالصادق اإلمام عن الخبر المروي في ذلك كما ورد ٥ ـ
الغيبة في من أي) أي يعرف ال عشرة راية مشتبهة اثنتا (ولترفعن

١٠/ ح٩. باب ١٥٢ـ ص للنعماني/
.٤٩ ح /٣٥٢ ص الدين/ كمال ٦ ـ

النيسابوري/ ج٤/ الحاكم الصحيحين/ على ٧ ـ المستدرك
.٤٢٥ ص

.٤٢٥ ص الصحينحين/ ج٤/ على ٨ ـ المستدرك
الغيبة/ في باب الحجة/ كتاب /٣٤٢ ص ٩ ـ الكافي/ ج١/

ح٢٩.
الغيبة/ في باب الحجة/ كتاب /٣٣٧ ص ١٠ ـ الكافي/ ج١/

ح٥.
٣٣/ ح٢٤. باب /٣٤٢ ص الدين/ كمال ١١ ـ

١٠/ ح٦. باب /١٦٦ ص النعماني/ الغيبة/ ١٢ ـ
 ٤١١ وص الحجرية، الطبعة /٣٦٩ ص المجتهد/ مصباح ١٣ ـ

الحديثة. الطبعة
الحديثة، الطبعة /٤٧ الفصل /٣١٥ ص األسبوع/ ١٤ ـ جمال

الطبعة القديمة. /٤٧ الفصل /٥٢١ وص
وص الحجرية/ الطبعة /٣٦٦ ص المجتهد/ مصباح ١٥ ـ

الطبعة الحديثة. /٤٠٩
وص  الحجرية، ٥٠٧ الطبعة ٥٠٦ـ ص األسبوع/ ١٦ ـ جمال

الحديثة. الطبعة ٣٠٧
ص ٥١١ الطبعة  الحديثة، ٣١٠ الطبعة ص األسبوع ١٧ ـ جمال

الحجرية.
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وكنيته: ولقبه ونسبه اسمه
مالك سعد بن بن اسحاق <أحمد بن هو

االشعري>.(١) األحوص بن
إسحاق بن الحلي <أحمد العالمة رجال في اسمه ورد
األشعري األحوص بن بن مالك سعد بن اهللا عبد بن

(٢) القمي). علي (أبو
بن سعد بن إسحاق بن <أحمد التستري وقــال

االشعري>.(٣) األحوص مالك
علي أبو وُيكّنى:

قم>.(٤) أهل من <بالقّمي ألنه ويلّقب
أجداده. إلى نسبة واألشعري ولّقب باألحوص

ورد هذا وقد أبيه، إلى نسبة باإلسحاقي ولقب
بن القاسم المهدي¨ إلى اإلمام رسالة في اللقب
اسحاق بن أحمد (وهو ـ اإلسحاقي  <وأعلم العالء 
أعلمناك بما بيته اهللا وأهل سّلمه ـ القمي) األشعري

الفاجر>.(٥) هذا عن
ووافدهم>(٦) القميين <شيخ هو فخريًا لقبًا وُأعطي

دون غيره. اختّص به
بالقول <وهو من عشيرته عن وقد أفاد التستري
أحمد عمه: ابن في النجاشي عن ذخران نقًال بني

بن بن عوف بني ذخــران  من  عيسى بن بن محمد
الجماهر بن األشعر>.(٧)

واحد لشخص اإلسمين أن إلى نخلص هنا ومن
مالك بن بن سعد عبد اهللا اسحاق بن بن أحمد وهو:
وهو أهــالــي قــم مــن القمي بــن األحـــوص األشــعــري
عوف بن ذخــران بني من وهو ووافدهم، شيخهم
األلقاب: توالت عليه وقد األشعر، بن الجماهر بن
إلى أجداده، األشعري نسبة ـ ـ األحوص اإلسحاقي

سكناه. منطقة فنسبة إلى القمي وأما

حياته:
وال والدته أيدينا تاريخ بين المصادر التي لم تورد
،Hعاشها إلى الفترة التي وفاته، وإّنما أشارت سنة
أبي  وابــنــه  Tالثاني جعفر أبــي  عــن <روى فقد 
وكان ،Tمحمد أبي خاّصة الحسنT،وكان
التوقيعات الذين ترد السفراء المحمودين زمن في

للسفارة>.(٨) المنصوبين قبل من عليهم
،٢٠٣ سنة قد ُولد الجواد محمد اإلمام كان ولّما
فقد  هـــ،   ٢٦٠ العسكري اإلمــام وفــاة سنة وكانت
رويت التي الروايات إلى استنادًا وفاته تاريخ حدد

الصغرى الغيبة زمن في وكالء

بن اسحـــــــاق االشعـري أحمد
    

هـ
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في رأيين نجد ونحن ،Eلألئمة فيها مقابالته
ذلك:

الحسن اإلمــــام  ــاة  حــي فــي تــوّفــي ـــه  أن األول: 
 Tالحسن اإلمــام أراه أن بعد  Tالعسكري
عنده وتوّفي، من وخرج سنين ابن ثالث وهو ولده

في ذلك: روايتين ونجد هنا
قال: الدين، إكمال كتابه في الصدوق رواية ١ـ
عبد اهللا بن سعد أورده عن دخول طويل <في حديث
 Tالعسكري اإلمام على اسحاق بن وأحمد القمي
يقول: <فلّما الحديث نهاية وفي سامراء؛ بيته في في
وكهالن اسحاق بن وأحمد أنا دخلت الوداع يوم كان
بين اسحاق بن أحمد  وانتصب أرضنا،  أهل من
الرحلة، دنت قد اهللا رسول ابن يا وقال: قائمًا يديه
أن عــزوجــل اهللا نسأل فنحن المحنة، واشــتــّدت
المرتضى وعلى جّدك المصطفى محمد على يصّلي

أمك... النساء سّيدة وعلى أبيك
استعبر موالناT وقال:  الكلمة هذه فلّما قال
فإّنك شططًا،  دعائك في تكّلف إسحاق ال ابن يا
أحمد فخّر  هذا،  سفرك في  عّزوجل اهللا  مالقي
وبحرمة باهللا سألتك قال: أفاق فلّما عليه، مغشيًا
فأدخل كفنًا، أجعلها بخرقة شّرفتني إّال جــّدك
عشر  ثالثة  فأخرج البساط  تحت يده Tموالنا
غيرها، على نفسك تنفق وال ُخذها درهمًا فقال:
فلّما انصرفنا سعد: قال سألت، ما ال تعدم فإّنك
ثالثة  ــوان عــلــى مــوالنــاT مــن حــل عــن حــضــرة
صعبة عّلة به وثارت اسحاق بن أحمد ُحمَّ فراسخ،
الليل ينكشف  أن  حان فلّما فيها، حياته  من  أيس
أنا فإذا عيني ففتحت فكرة، أصابتني الصبح عن
أحسن يقول: وهو  محمد أبي موالنا خادم بكافور

بــالــخــيــر اهللا 
عـــــــزاءكـــــــم،
وجـــــــــــــبـــــــــــــر
بـــالـــمـــحـــبـــوب
قد رزّيــتــكــم،
فــــرغــــنــــا مــن
صاحبكم غسل
ـــه، ـــن ـــي ـــف ـــك وت
ـــــــوا ـــــــوم ـــــــق ف

لدفنه>.(٩)
هذه ويــؤكــد
مــا ــــــة ــــــرواي ال
كتاب فــي ورد
معرفة اختيار 
للكشي الرجال 
ج٦ ص ٥٥٧:

جعفر عـــن
ـــروف ـــع بـــــن م
قـــال: ــكــشــي ال
عبد أبـــو كــتــب 

أن القمي روح الحسين بن عن إلّي يذكر البلخي اهللا
فأذن الحج يستأذنه في إليه اسحاق كتب بن أحمد
نعى : بن إسحاق أحمد فقال إليه بثوب، وبعث له
بحلوان>.(١٠) ومات الحج من فانصرف نفسي، الّي
من واعتبرهما الــروايــتــيــن هاتين على وعــّلــق 
هذا <يكفي بقوله التستري تقي محمد المسّلمات
خبر الكشي من عرفت له ـ كما الحّجة جالًال توثيق
العسكري  وصلة لكفنه،  ثوبًا  Tوبعثه ـ والغيبة 
اإلمام هو أعطاه الكفن الذي أّن اعتبر وقد له>.(١١)
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الكشي <خبر بقوله ذلك على عّقب لكّنه الحّجة¨،
اختصاصًا  له عنهT وأن وكالته على نّص المتقّدم
ربيع عن حكاه ما فصّح المقّدسة، الجهة بتلك
ولكن القائم، وكالء من أّنه طــاووس البن الشيعة
كان وكيًال وإّنما الطوسي ذلك، الشيخ يرد عن لم

الخالصة>.(١٢) تعبير ظاهر هو كما Tللعسكري
وفاة بعد توّفي أنه الروايات من الكثير تورد ٢ـ
هذه الروايات. ومن ،Tالعسكري الحسن اإلمام
محمد ـــي أب وفــــاة بــعــد أّنــــه <عــــاش أ : روايــــة 

الحسن>.(١٣)
المهدي¨ اإلمــام من بتوثيقه التوقيع خرج بـ:
محمد بن  وإبراهيم  األشعري إسحاق بن <أحمد

ثقات>.(١٤) اليسع بن حمزة وأحمد الهمداني
في الحجة¨  اإلمام من التوثيق  هذا خرج كما
عن مسعود بن محمد عن الكّشي <روى تقول رواية
محمد أبي عن عيسى بن محمد عن محمد بن علي
اهللا أبــي عبد بــن وأحــمــد أنــا كنت ـــرازي، قــال: ال
رسول علينا ـ فورد سامراء ـ يعني بالعسكر البرقي
العليل الغائب لنا: ـ فقال المهدي يعني ـ الرجل من
الهمداني محمد  بن وإبراهيم نــوح بن وأيــوب ثقة 

ثقات جميعًا>.(١٥) بن اسحاق وأحمد
 .<Tأبي محمد وفاة بعد عاش <أنه وقال الكشي

(١٦)

التوقيعات بصدور متواترة الروايات كانت ولما
بتوثيقه مــرة من أكثر  في المهدي¨  اإلمــام عن 
أن يكون فينبغي الوكالء، من مجموعة ضمن وعّده
إليه الذي أرسل وأن الصغرى¨ في غيبته موجودًا
وإطالعه ولده القائم بوالدة يخبره اإلمام العسكري
قد أن يكون يبعد سامراء ال زيارته له في عند عليه

الذي أن يكون وقد بعدها،  ثالث  أو  سنتين عاش
أعرضنا إذا نفسه  الحّجة اإلمام هو الكفن أعطاه
إكمال في الصدوق الشيخ رواهــا التي الرواية عن 
الحسن لــإلمــام زيــارتــه بعد تــوّفــي الــديــن مــن أنــه

القمي. اهللا عبد بن وسعد هو Tالعسكري

مكانته: وعلو منزلته
كثيرة كتب الحديث روايات بذلك في وردت لقد
أحمد الشيخ رواها أحاديث منها إحصاؤها، يصعب
 Eالمعصومين األئــمــة عــن القمي  اســحــاق بــن 
أبو جعفر الثاني محمد اإلمام وهم: عاصرهم الذين
 Tالهادي علي الثالث الحسن وأبو Tالجواد
العسكريT أخذت على أنها  الحسن محمد وأبو

.Eالبيت أهل وّثقه كما ثقة، بأنه المسّلمات من
أهل عند المنزلة هــذه علّو على  دليًال ويكفينا
 Tالعسكري محمد أبو اإلمام بّشره قد أّنه البيت
توقيعًا بالخط أرسل إليه المهدي¨ إذ بوالدة ولده
مولود، لنا <ُولد فيه يقول التوقيعات به ترد الذي
مكتومًا، الناس جميع وعن مستورًا، عندك فليكن
والموالي لقرابته األقــرب إّال عليه ُنظهر لم فإّنا
ما مثل به اهللا ليسّرك إعالمك أحببنا لواليته،

به والسالم>.(١٧) سّرنا
اإلمــــامT على  حــرص الــرســالــة تظهر هــذه 
قد ثقته، وموضع خواصه خواص من كونه إخباره

العظيم. الحدث هذا يسّره لكي أخبره
الشديد  تكّتمه العسكريT رغم أن اإلمام كما
من  عليه الــشــديــد ــه  الــقــائــم¨ وخــوف ـــده عــلــى ول
شيعته لخواّص ُيريه كان  أنه  إال  الظالمة السلطات
يّطلعوا الشديد، أن التكّتم فيهم ومن يعتقد ومواليه
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وتطمئن  ثقتهم  لتزداد  القائم  ولده بأعينهم فيروا
قال القائم¨. ولده أراهم مّمن وهو به، نفوسهم

األشعري:
(وجرى علي الحسن بن أبي محمد على <دخلت
يا قلت:  األشعري:  قال أن إلى طويل) حديث معه
بعدك؟ من والخليفة اإلمــام فمن اهللا رســول  ابن
وعلى  خــرج ثم البيت ودخــل مسرعًا  Tفنهض
أبناء من البدر ليلة  القمر  وجهه  كأّن  غالم عاتقه 
اســحــاق لوال أحــمــد بــن يــا ثــالث سنين، فــقــال: 
عرضت ما ُحججه وعلى عّزوجل اهللا كرامتك على
إسحاق أحمد بن سأله وحينما ابني هذا>، عليك
بن اسحاق أحمد يا له: قال اإلمام غيبة طول عن
من وغيب اهللا سّر من وسّر أمر اهللا أمر من هذا ،
من الشاكرين واكتمه وُكن ما آتيتك اهللا، فُخذ غيب

عليين>.(١٨) في معنا تكن
ـــام اإلم إلــيــهــا يــشــيــر ــي ــت ــة مــنــزلــة هـــذه ال ــأي ف
عّزوجل  اهللا على كرامتك لوال بأنه: Tالعسكري
اإلمام برؤية االختصاص هذا وما ُحججه؟  وعلى

المهدي¨؟
الــهــاديT عن  لــإلمــام ــؤال س ــان قــد ورد وك
في الشيخ قــال للمراجعة، يؤتمن ــذي  ال الوكيل
أصحابنا، بعض عن يعقوب بن محمد <عن الغيبة
أخبرني قــال: الِحميري،  جعفر بن  اهللا عبد عن
الحسن ــا ســأل أب ــه أن اســحــاق ــو علي أحــمــد بــن أب
وقول  آخذ، وعّمن أعامل من العسكريT وقال:

ثقتي>.(١٩) العمري T:فقال أقبل؟ َمن
في وتحّرجه الشرعية األمور في احتياطه فلوال
ومتابعته ألصحاب منابعها من األحكام إال استقاء
لما  أهــوائــهــم ــمــةE ونــزعــاتــهــم واخــتــالف األئ
الحق يتبّين أن يريد وألنه ذلك، عن اإلمام سأل 

فيّتبعه.
محمد أبــــي عــنــد ــى مــنــزلــتــه ــــــة عــل أمــــا األدّل
من  ذلــك على أدّل وال كثيرة، فهي   Tالحسن
الرواية في كما الحج على عزمه عند له رعايته
القمي بن القاسم علي بن عن محمد الكشي <روى
كتب قال:  القمي الحسين  بن أحمد  حدثني قال: 
يعني الدار ـ إلى ـ القمي ـ الصلت بن بن أحمد محمد
بن أحمد قّصة فيه ـ كتابًا ذكر العسكري اإلمام مقّر
إلى الحج واحتاج يريد وأّنه القمي وصحبته اسحاق
إياه بإقراضه أن يأمر رأى سيدي فإن دينار، الف
:Tفوّقع وإال انصرفنا، البلد في منه ويسترجع
سواها، عندنا فله رجــع وإذا ِصلة،  منا  له هي 
يبلغ أن فــي نفسه يطمع  ال  لضعفه أحــمــد  وكـــان 

الكوفة>.(٢٠)
<وفي قائًال الرواية هذه على الكشي عّلق وقد
يخفى، ال ما مقامه  على الداللة من الرواية هذه
 Tالعسكري الحسن  اإلمام هو  بالموّقع والمراد

األخرى>.(٢١) القرائن بداللة
أجل مــن وتفانيه للدين خدمته على أدّل وال
الصعاب تحّمله عن  يــروى مّما  البيت أهل مذهب
مقر إلى المقدسة قم مدينته من السفر ومشاق
مع  سامراء،  في   hوالعسكري الهادي اإلمــام
الطريق، وخطورة المسافة وطول المسالك وعورة
األجوبة ونقل أهل البيت ورسائل شيعة أموال وحمله
القمي اهللا عبد بن منها <عن سعد إليهم، واألموال
باب إلى  منها فانتهينا رأى  من سّر فوردنا قــال: 
فخرج االذن  فاستأذّنا ـ أي العسكري ـ Tسيدنا
اسحاق بن أحمد عاتق على وكان عليه، بالدخول لنا
صّرة ومئة سّتون فيه طبري بكساء غّطاه قد جراب
ختم منها صرة كل على والدراهم، الدنانير من
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صاحبها>.(٢٢)
بن القاسم  إلى المهدي¨ لإلمام رسالة  وفي
يخبر اإلمام دون أن ـ ال يقبل أحد وكالئه وهو ـ العالء
للوكالة المّدعين أحد بتكفيره اإلسحاقي وثقته وكيله
ـ األشعري اسحاق أحمد بن ـ وهو اإلسحاقي <وأعِلم
الفاجر، هذا أعلمناك عن بما وأهل بيته اهللا سّلمه

الخ>.(٢٣) ...
الصالة علل <كتاب له كبير، مؤّلف ذلك بعد وهو
الثالثT وهو  الحسن البي وكتاب مسائل الرجال

كبير>.(٢٤) كتاب
األئمة عن رواه ومــا سمعه ما  فيهما جمع فقد

وروى عنهم. الذي عاصرهم Eالمعصومين
يجتمع كان طالما بيته بأّن الرواية هذه وتفيدنا
رواية في جاء  فقد وفقهاؤهم، الشيعة علماء  فيه
عبد عن أصحابنا بعض  عن يعقوب،  بن <محمد
والشيخ أبو أنا اجتمعت قال: الحميري جعفر اهللا بن
بن بن اسحاق أحمد عند سعيدـ  بن أي عثمان ـ عمرو

الخ>.(٢٥) االشعري... سعد

وثاقته:
أهل أئمة عند ثقة القمي  اسحاق  بن أحمد كان
ــذا وّثقه  ه وعــلــى الــبــيــتE الــذيــن عــاصــرهــم،
الــروايــات واعــتــبــرت الــرجــالــيــون وأهـــل الــحــديــث،
وهنا براويها، الكبيرة للثقة صحيحة إليه المسندة

األئمةEورجال الحديث اآلتي: من نذكر
الرواية في ورد كما المهدي¨ اإلمــام وّثقه ١ـ 
ادريس بن أحمد <روى الرجال علماء ُجّل نقلها التي
محمد أبــي عــن عيسى بــن محمد  بــن أحــمــد  عــن 
بالعسكر أبي عبد اهللا بن الرازي قال: كنت وأحمد

ـ الرجل ِقبل من  رســول علينا فــورد  ـ سامراء أي  ـ 
األشعري إسحاق بن <أحمد فقال: ـ المهدي¨ أي
بن وأحمد بن حمزة الهمداني، وإبراهيم بن محمد

ثقات>.(٢٦) اليسع
اإلمام يعني الرجل: ـ بقوله الحلي وعّقب العالمة
<الرجل  بقوله األردبيلي عّلق كما  ـ (٢٧) الحجة¨

(٢٨) المهدي¨>. اإلمام يعني
رقم الفهرست فــي  الطوسي الشيخ وصــفــه  ٢ـ 
محمد أبي خواص من القدر كبير رجل أنه :(٤١)
من  وعــّده الزمان، صاحب رأى وأنه   Tالحسن

ووّثقه>.(٢٩) رجاله
إسحاق بن <أحمد رجاله في الحلي قال العّالمة ٣ـ

ثقة>.(٣٠) األشعري، سعد بن اهللا بن عبد
<ومّمن وقف على بقوله الصدوق الشيخ وّثقه ٤ـ
أهل وهم (وعددهم) ببغداد الوكالء من معجزاته 
للناحية وكيًال  واعتبره ، إسحاق بن أحمد قــم:

المقدسة>.(٣١)
سعد بــن إســحــاق بــن  <أحــمــد التستري قــال  ٥ـ 

ثقة>.(٣٢) قمي االشعري
كما له الحّجة¨ توثيق جالًال  هذا يكفي وقال: 
ثوبًا   Tوبعثه والغيبة الكّشي خبر مــن عرفت

له مصرف حّجه>.(٣٣) لكفنه، وصلة العسكري
(بــرجــال الــمــعــروف ٦ـ عــّلــق الــكــشــي فــي كــتــابــه
ألف له اإلمام¨ إعطاء قصة إيراده الكشي) عند
على مقامه الداللة من الرواية <وهذه قائًال دينار،

يخفى>.(٣٤) ال ما

الخالصة:
بن إسحاق بن أحمد الجليل الشيخ عرفنا هكذا
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القميين شيخ األشعري بن األحوص اهللا عبد بن سعد
وعاصر القمي) علي (أبــو  سّمي وقــد ووافــدهــم،
 Eوالهادي الجواد من كًال المعصومين  األئمة 
وعاش ،Tالعسكري اإلمام خواّص من وكان  ـ
المقدسة، للناحية وكيًال العسكري بعد وفاة فترة
أنه لوكالته الطوسي  الشيخ ذكــر عــدم يكفي  وال 
طــاووس ابــن السيد  ذكـــره فقد وكــيــًال، يكن  لــم 
من وعـــّدوه الحلي والــعــّالمــة والنجاشي والكّشي 
ورواة الرجال علماء وّثقه ُجّل وقد الناحية، وكالء
تثبت البيت أهــل  أئمة مع قصص ولــه الحديث،
بألف حديث الصلة وما قدره، وجاللة علّو منزلته
عند والدة ومكاتبته الكفن وإعطاء الحج ألداء دينار
الشيخ زيارة  أثناء عليه وعرضه الحجة¨ اإلمام 

ذلك. على أدّلة إّال لإلمام
ووفاته، والدته تاريخ يتأّكد لم أّنه نعرف أن بقي
إلى تطّرقنا وقد منهما، أّيًا المصادر تذكر لم بل
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ألنه شّرف السرداب إال وما
قّروا برهًة بيتًا به لهُم غدا

لها آذٌن ربُّها بيوت في وهم
الذكر بها وُيتلى إجالًال لترَفع

اللغة: في السرداب
تبريد األرض لغـــرض تحـــت بيـــت ُيّتخـــذ

القدير) وغيره ( فتح الماء
(البحر ســـراديب والجمع فيه ُيدخل الضيق المـــكان

الرائق)

السرداب في سامراء:
الموجود السرداب لهذا الشـــيعة تعظيم إن ســـبب
ثالثة سكنها التي الدار سرداب كونه هو سامراء في
بن اإلمام علي وهـــم الطاهر، البيت أهـــل من أئمة
العسكري علي بن الحسن اإلمام الهادي وولده محمد
فيه  المهديE وتشـــّرف بســـكناهم وولـــده اإلمام
والمعجزات،ولذلـــك الكرامـــات وجـــرت لهـــم فيـــه
منه وتطلب وتدعوه فيه لربها وتصّلي الشـــيعة تتبّرك

 Fاهللا رســـول بســـكنى آل طلبًا لبركته حوائجها
يعتقد أن الشـــيعة من في وليس فيه وتشـــريفهم له،
فيه  أو غائب الســـرداب المهـــديT موجـــود فـــي
إليهم في وينســـب يريد التشـــنيع من به كما يرميهم
كّل يجتمعون أنهـــم لها، مثل حقيقـــة ال ذلك أمـــورًا
والخيول وينادون بالسيوف السرداب على باب جمعة
وافتراء، كـــذب هذا موالنا> فـــإن يـــا <ُأخـــرج إلينا
أنـــه بالحلة مع أن قال ذلك ذكر مـــن حتـــى أن بعض
فليس وبالجملة الحلة. في ال ســـامراء الســـرداب في
بســـكنى تشـــرفه إّال الشـــيعة عنـــد للســـرداب مزيـــة
عليك  مّر كمـــا أهـــل البيتE فيه من أئمة ثالثـــة
باألمكنة تبركهم في بالشـــيعة يختّص األمر ال وهـــذا

المرجفون. اَهللا فليّتق الشريفة،
المكان فـــي هـــذا يولـــد لـــم وهـــب أن اإلمـــام¨
ليس المكان؟ أو نترك تعظيم هذا الشـــريف، أترانا
فهذه العسكريينh؟ اإلمامين لســـكنى موضع هو
 Tإبراهيم مقام وهذا الكوفة، في Tعلٌي دار
ُينسب نيشابور قدم في أثر مصّلى، وهذا ُأتخذ الذي
تلك  إلى تشّد الرحال الرضاT فترى علي لإلمام

النور مطلع هنا من

اإلمام المهدي¨ ولد به الذي الموضع

    

سـامراء سـرداب

ب
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الطاهرة. األمكنة
ألهلها الديار حّب مذهبي ومن

مذاهب يعشقون فيما وللناس

التاريخ: في المقّدس السرداب
علي  الحســـن أبو ٣ رجـــب/ ٢٥٤ هــــ ُقبض أوًال:
المعتز  له دّسه الذي الهاديT بالســـم محمد بن
يوم  عمـــره فكان ودفـــنT فـــي داره العباســـي،
يوم وفاة أبيه  الحســـن ولده وعمر ٤٢ ســـنة، وفاته
ســـنة  عليه اهللا صلوات ُولد باعتبار أنـــه ٢٢ ســـنة،
حينئذ ٤  لســـامراء وعمره أبيه وخرج مع ٢٣٢ هــــ،
سكن يكون كلها التواريخ هذه فبعد وأشهر، سنوات
الدار ١٨ ســـنة، وسكن  تلك اإلمام الهاديT في
وأشهر،  العســـكريT فيها مّدة ٢٣ ســـنة اإلمام
أبيه  حياة العسكريT في الحســـن االمام وتزوج
بن قيصر يشـــوعا بنت نرجس من عليه اهللا صلوات
سنة ٢٥٥  من ١٥ شـــعبان له في وولدت ملك الروم،
ملوك فهو ابن عليـــه اهللا صلوات المهدي اإلمام هــــ
السرداب ذلك واآلخرة، وكانت قد ولدته في الدنيا
تلك في رآه االئمةE، وقـــد دار ضمـــن المنيـــف
في تلك الرؤية أبيه،وكانت أصحاب من عدة الـــدار

.Tحياة أبيه
ُقبض  ســـنة ٢٦٠ هـ األول ربيع ٨ شـــهر في ثانيًا:
قد ســـّمه  العســـكريT وكان اإلمـــام أبـــو محمد
أبيه، مع داره في العباســـي وُدفن المعتمد الخليفـــة
األئمةE وُحبســـت  دار على ُهجم األيام تلك وفي
للبحث الناس بعض بسعاية وذلك والعبيد الجواري
عينًا. أثرًا وال له يجدوا اإلمام المهدي¨،فلم عن

وخربت  ٢٧٩ هـ ُهدمت ســـامراء ثالثًا: في ســـنة
بغداد. إلى الخالفة وانتقلت

على الدار فلنأِت من السرداب أن أصل وباعتبار
عمرها هو من الضريـــح والدار: فأول ذكر من عمر
فقد  ـ ٩٤٤ م ٣٣٣ هـ ســـنة الحمداني الدولة ناصـــر
وحاط بالســـتور وكّلل الضريح والجـــدث شـــّيد الدار
قبة، فلقد بسور،وبنى على الضريحين من رأى سر
بعد  (تقول العســـكريينh عبارة زيارة في وردت
بالسالم قبريهما،وإّال أومأت إلى وصلت إن الغسل
الزائر ال الشـــارع) فـــكان على الذي الباب مـــن عند
في ويصّلي الصالة القبـــر من االقتراب من يتمّكـــن
فنسفوا الدار، الموالون الشيعة اهتّم المسجد، وقد
واأليوان والحرم والرواق موضعها القبة في وشيدوا
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فلّما كانت الشريف، الحرم داخل فأصبح مسجدهم
ملوكهم ثالث الدولة معـــز أنفق البويهية الدولة أيـــام
 hالعســـكريين قبة تعمير لمواصلة جزيلة أمـــواًال
صندوقًا، لضريحيهمـــا وجعـــل وســـرداب الغيبـــة،
بالتراب كان داخل الســـرداب الـــذي ومأل الحـــوض
منه التراب يأخـــذون الناس كان إذ كالبئر إذ صـــار
العســـكريT كان يتوّضأ منه  أن وذلـــك للبركة،
العمارة سنة هذه ثم جددت ،٣٣٧ ســـنة ذلك وكان
البويهي، ثم  أخيه عضد الدولة ابن يد ٣٦٨ هــــ على
وعّمر تكريت، في وحل بغداد، أرسالن األمير ترك
الســـاج وجعل من الصندوق وعمـــل القبـــة والضريح
٤٤٥هـ، ثم ســـنة وذلك في الرمـــان فيه من ذهـــب
وســـّيج األبواب، روق الســـلجوقي بركيا جّدد الملك
على والدار والصحن والرواق القبة ورّمم الروضـــة،

الدولة. مجد الوزير يد
العباس أبـــو ١٢١٠م) قـــام (٦٠٦هــــ ـ ســـنة وفـــي
بأمـــر المســـتضيء بـــن أحمـــد اهللا الناصـــر لديـــن
المتوفى سنة العباســـي المســـتنجد اهللا الحســـن بن
الضريحين، فوق القبة ١٢٢٥م) بتعميـــر (٦٢٢هـ/
وبنـــاء الداخـــل، مـــن الشـــريفة وتزييـــن الروضـــة
اإلمـــام وكتابة دار بناء ســـرداب مئذنتيـــن وتجديـــد
النبيF وابنته  مع Eعشر االثني األئمة أسماء
من  خشـــبي باب الصديقة فاطمة الزهراءè على
في صفة (ســـقيفة) على شـــباك، وضعه داخلـــه في
أيامنا إلى ال يـــزال موجودًا والباب آخر الســـرداب،
الهجرة، من وألف وأربعمائة وعشـــرين ســـنة ســـت
االمتيـــاز، ويعـــّد حقًا من من درجة وال يـــزال علـــى

ومع المديد أنه بعد هذا الزمـــن مع نفائس اآلثـــار،
ومراقبة، وقد اهتمام موضـــع يكن لم الدهور مرور
يزال فما والقناديل، بالشـــمع مواضع منه احترقـــت
كتب عليه وقـــد وإشـــراقًا، توّهجًا كأثمـــن الجواهر
ال ُقْل الرحيـــم، الرحمن Uبســـم اهللا نصه ما هـــذا
َيْقَتِرْف َوَمْن اْلُقْربى ِفي اْلَمَودََّة َأْجرًا ِإالَّ َعَلْيِه َأْسَئُلُكْم
b هذا  َغُفوٌر َشُكوٌر اهللاََّ َلُه ِفيها ُحْسنًا ِإنَّ َنِزْد َحَســـَنًة
المفترض طاعته اإلمام وموالنا بعمله سيدنا أمر ما
لدين الناصر أحمـــد العباس أبـــو األنام علـــى جميع
العالمين وخليفـــة رب المؤمنين اهللا المبيـــن، أمير
بّره البالد إحســـانه وعدله، وغمر البالد طّبق الذي
والنشر، الشريفة بالنجح اهللا أوامره وفضله، قرن
المخلدة أليامـــه وجعل والنصـــر، بالتأييد وجنـــوده
يخبو ســـعدًا ال الممجدة ولرايته جواده، ال يكبو جدًا
فتطيعه عواصيها، األقدار له تخضع عز في زناده،
وبتولي الملـــوك فتمّلكه نواصيهـــا، له وملك تخشـــع
يرجو الـــذي الموســـوي ســـعد المولوي الحســـين بن
في عمره إنفـــاق ويتمنى المخلدة الحيـــاة في أيامـــه
في أيامه دعوته اهللا استجاب لدولته المؤيدة الدعاء
هذا الهاللية) وستمئة ست سنة من السنية الشريفة

رحمه اهللا. محمد آل ولي محمد بن عمل علي
اســـتيالء ١٢٤٢م) وعند (٦٣٩هــــ / ســـنة وفـــي
البساســـيري اهللا عبـــد أرســـالن بـــن أبـــي الحـــارث
اإلماميـــن مرقـــد وبنـــاء بتعميـــر علـــى بغـــداد قـــام
الخشـــب  مـــن العســـكريينh ووضـــع صندوقيـــن
٦٤٠ هـ  ســـنة اإلماميـــنh. وفي علـــى ضريحـــي
 hاإلمامين حريق داخل روضـــة ١٢٤٣ م شـــب /
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الصندوقان واحتـــرق الفرش، علـــى فأتـــى الحريق
المســـتنصر فأمر البساســـيري، اللـــذان أهداهما
الخشـــب من صندوقين باســـتبدال بـــاهللا العباســـي
بعمارة أوعز بالصندوقين المحترقين، كما الســـاج
ما المباركـــة وإزالـــة والروضـــة المشـــهد الشـــريف
قد المســـتنصر وكان الحريـــق، أصابهـــا من آثـــار
يتولى طاووس أن بن أحمد الدين السيد جمال كلف
والصيانة، وفي ســـنة البناء اإلشـــراف على أعمال
الشـــيخ أويس أبو األميـــر ١٣٤٩م) قـــام (٧٥٠هــــ/
وشـــيد الســـاجي الضريح بتزيين حســـن الجالئري
حريق وقع ١٦٩٥م) (١١٠٦هــــ ـ والـــدار، وفي القبة
الخدم تـــرك نتيجة المشـــرفة فـــي داخـــل الروضـــة
واألبواب المرقدين صندوقي مكان في موقد لسراج

ذلك جراء مـــن وحدثت رميمـــًا، وجعلت كل شـــيء
حســـين الشـــاه فعمر الروضة الحريق فتنة طائفية.
(١١٤٢هـ)، ســـنة المتوفـــى الصفـــوي بـــن ســـليمان
الملك ١٧٨٦م) فتصـــّدى (١٢٠٠هــــ/ ســـنة ودخلت
الدنبلي أحـــد أمراء خـــان أحمـــد المؤيـــد الشـــهيد
المقدس، المشـــهد لعمارة بايجـــان خوي فـــي آذر

الميرزا ـ وهـــو وأفاضلهم علمـــاء الوقت وكلّـــف أحد
نفقات على اإلشراف لتولي ـ رفيع السلماسي محمد
المبالغ رصد وبعد والبناء والتعمير الصيانة عمليات
والســـرداب بالحجر الروضة بعمارة شـــرع الالزمة
خلف مدخٌل للســـرداب كان وقد والرخام، الصوان
في واقع اآلن ولعّله نرجس الســـيدة مرقد القبر عند
ينتهي طويل مظلم مسلك إلى ينحدر فكان الرواق،
المدخل ذلك فردم الغيبة سرداب وسط يفتح بباب
عن ففصله الصحن جهـــة وجعل للســـرداب بابًا من
سردابًا خاصًا للنساء شـــيد كما الطاهرة، الروضة
كان من ما فطمســـت معالم اآلن، قائم اآلن هو كما
آثاره، جميع وانمحى والبـــاب قبـــل المدخل والدرج
اآلداب المأثورة ولكن أصل بعض مورد بذلـــك فزال

ولده بعده يتغير. وجـــاء باق لم الشـــريف الســـرداب
الســـرداب جامع ١٢٠٧هــــ) فزين خـــان(ت حســـين
كما أركانه علـــى القرآنية اآليـــات بالنقـــوش وكتـــب
عمر ثم المعـــرق، األزرق زيـــن القبـــة بالقاشـــاني
والدار القاجاري القبـــة والصحن شـــاه ناصر الدين
الرازي الحسين عبد الشيخ العراقين شـــيخ على يد
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الروضة  ١٣٤٩ هـ نـــورت ١٢٨٥هــــ، وفي ســـنة ســـنة
بالكهرباء.

/٣٠ وعرضه ٦٣م /٨٠ فطوله الغيبة صحن وأما
فصل هـــذا عصرنا من الســـبعينات ٦١م وفـــي عهـــد
كان للمسجد باب إذ عن الســـرداب، الغيبة مســـجد
عصرنا وفي الســـرداب. داخل من إليه الزائر يدخل
للســـرداب وُفتح بالمرايا زّين الســـرداب هذا ايضـــًا
الســـرداب الخارج من يرقيه القبلة ســـلٌم مـــن جهة 
ُســـّلمان أحدهمـــا للدخول هناك الشـــريف، فصـــار
الصفة قبـــل خاص ســـياج وُأنشـــئ والثانـــي للخروج
المس من الثميـــن الناصري الشـــباك للحفـــاظ على
فالسرداب الســـرداب: وصف أما اآلفات. من وغيره

باب وله من الصحن العســـكري الغرب جهة يقـــع من
درجات عـــدة له الزائر ينـــزل ثـــم كبيـــٌر من الســـاج
اليمين جهة مـــن ينزل ثم فيرتقـــي الـــى بهو صغير،
حجرة حجرتين: ينتهي الى آخره بهو في طويل بدرج
بالقاشاني وعليه مزين مكان آخرها في للرجال يقع
وفي أخرى للنســـاء، الشـــباك الناصـــري، وحجرة
ُفتح السرداب من للخروج آخر ســـلم الرجال حجرة

أخيرًا.

تاريخّية: رحالت
الرحالة ذكرها رحـــالت عدة في ُذكر الســـرداب
ســـنة في جونـــز األنكليزي فمنهم فـــي مؤّلفاتهـــم،
بج  والس ١٨٦٤ والســـر ســـنة ١٨٤٦م وجون أشـــرفي
وأما ١٩٠٩م. ســـنة في بيل ١٨٨٨م والمّس فـــي ســـنة
في القرن الثامن بطوطة ابن الرحالة العرب فمنهم
الجليس) (نزهـــة رحلة صاحـــب الهجـــري والرحالة
البغدادي المنشئ رحلة في السرداب وُذكر المكي،

عزام. الوهاب عبد رحالت وفي

األفاكين: مفتريات
الحموي هو ياقوت السرداب ذكر فرية من أول إن
الكامل ثم  تاريخـــه في ٦٢٦ ثـــم ذكره ابـــن األثير ت
بطوطة فالقصيمي فابن الفداء، أبو ثـــم ابن خلكان
ما إلى و واآللوســـي الذهـــب والســـويدي في ســـبائك
ألفوا التـــي يذكر شنشـــنته والكل يطـــول ذكرهـــم...
قبل ومؤّلفاتهم اإلمامية علماء آباءهم،وُكتب عليها
شـــائعة يمكن هـــذه األعصار والدة المهـــدي¨ إلـــى

شاء. مراجعتها لمن
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المزار: وكتب السرداب
السرداب بهذا اإلهتمام الى اإلمامية علماء دعا
منها ذاكرين اآلداب من بجملة تعظيمه على والحّث
زيارة ذكر عند عباراتهم به تصدرت ما وهي جملـــة

السرداب.
مرقده: طاووس نور اهللا السيد علي بن قال

العســـكريينh فامِض  زيارة من فرغت ١ـ إذا
<إلهي وقل المقدس وقف على بابـــه إلى الســـرداب
نبيـــك...> وكّبر بيوت مـــن باب على إنـــي قد وقفـــت
فيه فقف استقررت فإذا وهّلله واحمده وســـّبحه اهللا
ترفع ثم وبركاته... ســـالم اهللا وقل القبلة مســـتقبل

الكرب... كّشاف أنت اللهم وتقول: يديك
ركعة وتهدى عشـــر باثنتي الصـــالة ٢ـ وورد فيـــه

دعاء. وبعدها لإلمام¨
من خرجت بالندبـــة معروفـــة ٣ـ وهنـــاك زيـــارة
بن محمد جعفر أبي بالقدس الى محفوفـــة الناحية
الســـرداب  في تتلى أن الحميـــريG وأمر اهللا عبـــد
ألمر الرحيم ال الرحمـــن اهللا وهي (بســـم المقدس

تعقلون...). اهللا
فقل االذن بعـــد دخلت (فـــإذا ٤ـ زيـــارة اخـــرى:

أحببت). بما ادع اهللا عليك... ثم السالم
الباب جانب وقف ماســـكًا الســـرداب ٥ـ فأت الى
وصّل السكينة والوقار وعليك كالمتأذن وســـّم وانزل
اهللا اكبر اهللا وقـــل: الســـرداب عرصة في ركعتيـــن

اكبر...
السرداب أعمال ابن طاووس من السيد وأورد ٦ـ
ودعاء البيعة ودعـــاء المشـــهور الندبة قـــراءة دعاء
وليـــك> المعروف... ادفع عن <اللهم العهـــد ودعـــاء
من حرمه الشـــريف اإلنصراف أردت وقـــال: فـــإذا

قم ثم شئت ما فيه وصّل المنيف الســـرداب إلى فُعد
. وقل... القبلة مستقبل

فقال ثانيًا استئذانًا بحاره في المجلسي وذكر ٧ـ
ذكره: ما بعد

االذن فإنه خاشـــعًا باكيـــًا وأدخل العتبة ثـــم قّبل
أجمعين. عليهم اهللا صلوات منهم

الرشيدة: الطلعة ورؤية السرداب
الطلعـــة الرشـــيدة في تلـــك لقـــد تشـــرف برؤية
أهـــل التقـــوى مـــن جماعـــة تلـــك البقعـــة الحميـــدة
طاووس بن الســـيد علـــي منهم والدين، والمعرفـــة
والميرزا العلوم بحر مهدي محمد والسيد الحســـني
الطهراني، خليـــل علـــي بـــن السلماســـي والميـــرزا
واســـتجابة ولغيرهـــم الكرامات لهم وجرت هنـــاك
األبكم لسان وإطالق المعاند إبكام فمن الدعوات،
حرمه زائري كان يـــؤذي وإصمام ُأذن من الموالـــي
فعليه التفصيل أراد ومن المـــكارم، إلى غيرها من
وجنة المأوى للعالمة الثاقب بمراجعة كتاَبي النجم
العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر ،Gالنوري
والمرسلين األنبياء أشـــرف على والسالم والصالة

Vالطاهرين الطيبين وآله

تنويه:
السابق العدد استطالع في التواريخ أرقام وردت
قّرائنا تنويـــه لـــذا اقتضى فنية، مرتبكـــة ألســـباب

األعّزاء.
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أنه إّال كثيرة، مجاالت وتقدم علمي في وتطور تقنية من فيه العالم يزهو بما هذا بأن من المؤكد
تتشّدق التي الكبرى بالدول مرت التي والتجارب الحضارات تصارع خالل من يصل لم ـ ذلك مع ـ
والعدل والمساواة اإلنسان بحقوق بالمطالبة ترفعها التي الالفتات خالل العالم من في الســـالم راعية بأنها
المســـتضعفة من الدول الكثير وقعت والعدل، فقد اإلنســـانية معنى حقيقة إلى يصل لم االرهاب، ومكافحة
بدعوى والنســـل الحرث وإهالكها بالدها إلى الكبرى الدول دخول من خالل واالســـتبداد وطأة الظلم تحت
تحت تئّن المستضعفة اإلسالمية غير اإلســـالمية،بل الدول فترى اإلرهاب، على والقضاء الســـالم إحالل

باطنًا. ظاهرًا العفنة البّراقة الشعارات هذه التي ترفع الدول قبضة
ويكون العالم واالستبداد، الكفر محل اإلســـالم والسالم يحل متى هو: الذهن إلى الذي يتبادر والســـؤال
الموعودة االلهي العدل دولة <وتتحّقق والحرية والعدل والسالم اإلسالم بها يحّل واحدة) (قرية يعّبرون كما
وتتنّفس الدول وجـــورًا> ظلمًا وعـــدًال بعدما ُملئـــت قســـطًا األرض يمأل الذي محمد آل مـــن علـــى يـــد القائم
ما ُيَغيُِّروا َحتَّى ِبَقْوٍم ما ُيَغيُِّر Uال تعالى: قولـــه الكريم في القرآن من الجواب الصعداء، فيأتي المســـتضعفة

.bِبَأْنُفِسِهْم
لكننا ـ واجتهاد) بـــورٍع (أعينونا بالمؤمنين: يصرخ العالمي المصلح الحســـن¨ ابن الحّجة فلســـان حال
العالمية الُمنتظـــرة الدولة هـــذه وتحّقق للظهـــور النـــداء الُمعّجل هذا عن أســـماعنا نحجـــب أنفســـنا ونصّم
الركون  ال يعني هنا واإلنتظار الفرج) أمتي انتظار أعمال (أفضل Fاهللا رســـول وقد جاء عن الموعودة،
وغيرها، والســـيف اللســـان طريق عن الحق كلمة خالل إعالء من التمهيد يعني بل الظلم، وتقّبل والجلوس
لنشارك في والســـالم) الصالة أفضل البيت (عليهم أهل ِقبل بنا من ُأنيطت التي المســـؤولية بقدر لكي نكون

اهللا عليه. لظهوره صلوات األرضّية الممّهدة إعداد
له وتجمع نفســـه، به وتســـّر عينه به تقّر رعّيته ما وأّمته وجميع وذرّيته وولده وأهله نفســـه في اللّهم أعطه

e       

السحاب وراء من شمسٌ

م
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باطل. كّل بحّقه ويغلب ُحكم كّل على ُحكمُه ُتجري حتى وذليلها وعزيزها وبعيدها قريبها كّلها ُملك البالد
الغالي اليها يرجع التـــي الهدى والمحّجة العظمى والطريقة الوســـطى على يديه منهاج بنـــا اللهّم اســـلك

 Vالراحمين أرحم يا برحمتك التالي، بها ويلحق
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مجّلة ارتأت المهدوّي... مع إطاللة النـــور
مختلفة لتستطلع شرائح تحاور اإلنتظار أن
خضم االســـتعداد في وهي بهجتها وتعّبر عن رؤاهـــا
كانت هذه الذكرى العطرة وحصيلة الجولة الستقبال

التالية: الحوارات من باقة

العقلية التحديات وتحفيز مواجهة
اإلسالمية
األعرجي الستار عبد الدكتور

بهذه رؤَيتهـــا التثقيفيـــة النخـــب ضمـــَن مشـــاركة
عبد الدكتور ضيافـــة في كانت اإلنتظار المناســـبة،
الطوســـي عميـــد جامعة الشـــيخ الســـتار االعرجـــي
له تقدمت أن بعـــد مشـــكورًا بحديثه فأدلى العالميـــة

بالسؤال التالي:
كيف  المتناحرة، الفكرية k في خضم التيـــارات

اإليجابي؟ بمفهومها اإلنتظار فكرة تتعاطون مع
إلى أن  بذاته يحتاج الفكرة هذه مع W إن التعاطـــي

نظري. في ومصاديق ذلك يكون اإلنسان إيجابيًا،
كمســـؤولية عقيدية االيجابي االنتظار إلى ١ـ النظر

بديل كواقع تفعليهـــا على الجهـــادي تســـتدعي العمل
ازاءها. في مجتمعنا المسلم الذي يسود الواقع عن

لترســـيخ الفكرية بشـــكل فاعل ٢ـ تهيئـــة األجـــواء
كّل في أســـاس ركيزة يمّثل بشـــكل االيجابي االنتظار

المسلم. لإلنسان الحياة مناحي
التـــي العقيديـــة التحّديـــات ضخامـــة إدراك  ٣ـ 
في عقيدتنا عـــن فضـــًال الحنيـــف يواجههـــا الديـــن
بمستواها استجابة يستدعي بما المهدي¨، اإلمام
ومراكزه وتعميق بمؤسساته العلمي خالل البحث من

الطبقات. االجتماعي لمختلف الوعي
وأجواء فلســـفة على إشـــاعة العمل آليات أّمـــا أهّم
يســـتجيب كمســـلم ـ أحاول والتي االيجابي االنتظـــار

االنتظار جولة
    

م
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في: فتتلّخص وفقها أعمل أن ـ لمسؤولياته
الُبنية أســـس من ُهـــدم ما ترميم ١ـ العمـــل علـــى

العقيدية. التحتية
في بعقيدتنـــا تتعلّـــق التـــي ٢ـ مواجهـــة الشـــبهات
المهيئـــة وتشـــخيص األجـــواء االمـــام المهـــدي¨

دفعها. على للعمل لنشوئها
االحساس بوجوب تهيئة مقّدمات الظهور تعميق ٣ـ
عقيدته تجاه المسلم اإلنســـان بمسؤوليات المتعلقة

الظهور. تعجيل في مساعدًا عامًال ليكون
ظهور مع للتعامـــل االســـالمية العقلية ٤ـ تحفيـــز

ـ كحتمية الكافرون كره ولو كله الدين االســـالم على
حتمية مـــع وتالزمها انجازهـــا مـــن تاريخيـــة ال بـــد
الظهوَرين اجتماع بل لإلمام¨، المقدس الظهور
صيرورة وجوب وبالتالي المقّدس بشخصه وتعّلقهما

االنجاز. لهذا المهيئة األدوات جزءًا من الفرد
الهائلة مـــن الواقع ٥ـ تعميـــق الوعـــي بالمســـاحة
والعقيدة ووظيفتـــه بإمامته تغطـــى االنســـاني التـــي
هذا في الفكري والعملي يستلزم الذوبان وهذا به،

الواقع.

المشرق األمل
هادي كاظم علي األستاذ

اســـتطالع في االنتاجي القطاع وضمـــن مشـــاركة
هـــادي علـــي كاظـــم <االنتظـــار> ســـألنا األســـتاذ

الجديد: الكوفة سمنت معمل في الكيمياوي
البشرية  منجي والدة ذكرى شعورك في هو ما k

المهدي¨؟ اإلمام
مشكورًا: فأجاب

للخلق على  وجوٍد W منـــذ أول
نـــوازع هنـــاك وجـــه البســـيطة
ما منها لدى اإلنســـان داخليـــة
يميل إلى الخير ومنها ما يميـــل

بقوله وتعالى تبارك ما ذكره اهللا وهذا الشـــر، إلى
وتقواها...) فجورهـــا فألهمهـــا (ونفس وما ســـواها
من يزّكـــي هذه النفس أن اإلنســـان على وبهذا كان
اّال يتم ال األمر وهـــذا فيها، الموجودة الشـــّر نوازع
الطرق الى اإلنسان بتوجيه يقوم موّجه معّلم أو عبر
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الصحيحة.
والمرســـلين األنبيـــاء وجـــود كان ولهـــذا الغـــرض

الطرق. لهذه الموّجهين المبّشرين
اتباعهـــم مـــن خالل اإلنســـان وكان فرضـــًا علـــى
الرئيســـية، الغاية إلى للوصول بتوجيهاتهم االلتزام
الغاب لتفادي شـــريعة البشـــرية النفس وهـــي تزكية
األسفل، الدرك إلى االنساني بالمجتمع تنحدر التي
غرائزها بـــكل البشـــرية للذات الجماح ألن اطـــالق
جاءت أهمية هنا ومن غابة، إلى ســـيحّول المجتمع
الدين ألن والرســـل االنبياء من التعـــّرف على الدين

.Fقال كما الغرائز محدد
إطالق يرومـــون الذيـــن انطلق ومـــن هـــذا القـــول
يســـعى مـــن كل إلـــى محاربـــة غرائزهـــم الدنيويـــة
اهللاF. مـــن خالل رســـول قول وتفعيـــل لتثبيـــت
بعد  األكبر الثقل محاربة أو في حياته Fمحاربته
من الثقل تبّقى مـــا هو آخر بقيـــة اهللا¨ وإّن وفاتـــه.
وطّهرهم اهللا عنهم الرجـــس الذين أذهـــب األكبـــر
األصيل. الحقيقي دين الرسالة يحمل ألنه تطهيرًا،
جاء وكأنه ظهوره له يـــوم تنظر الناس فإن ولهـــذا
حيود مدى ذلـــك من ُيستشـــّف حيث بديـــن جديد،
ال الذي زمن الظهور في الدين المحّمدي عن الناس

الذكر. تستحق ال بنسبة فيه إّال للعدل مجال
هذه على بعدلك ومنَّ بظهورك لنا موالنا ـــل يا فعجِّ

والجور. الظلم إّال ترى تعد لم التي المنكوبة األمة
لواء نشـــرت وقد ويـــا موالنـــا متـــى ترانـــا ونـــراك
وقد المأل بـــك وأنت تـــؤّم نحّف أترانا النصـــر ُتـــرى
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وعقابًا هوانـــًا أعداءك وأذقت عـــدًال االرض مـــألَت
المتكبرين دابر وقطعت الحق وجحدة العتاة وأبرت
رب هللا الحمد نقول الظالمين ونحن أصول واجتثثت

العالمين.

على  باإلمام المهدي¨ اعتقادك تأثير k مـــا هو
الدراسي؟ وتوّجهك العلمي إبداعك مستوى

اإلنتظار من الدافع
فـــي <االنتظـــار> مســـاعي هـــذا الســـؤال ضمـــن
بـــه للطالب تقدمـــت المثقفـــة اســـتطالع الشـــرائح

مشكورًا: فأجاب السالمي حامد الجامعي وليد
االمـــام  فـــي W إن عقيدتنـــا
بعثت التـــي هـــي المهـــدي¨
والتحمل والصبـــر العزة فينـــا
ســـبحانه اهللا إلـــى والتوجـــه
انســـانًا مني وخلقت وتعالى،

جميع وعلى الميادين جميـــع في واعيًا مثقفًا مؤمنـــًا
التي األمل خطـــوة هو المهدي فإمامنا األصعـــدة،
ســـنة الكبرى منذ بداية الغيبة العزم عقدنا عليهـــا
خالل  من فتعلمنـــا الحالـــي، يومنا ٣٢٩ هــــ وإلـــى
به¨ اتصالنا وســـيلة هم الذين العظـــام مراجعنـــا
 Fاهللا رســـول من ففيه البيت، فهو وريث هـــذا
وفيه سياسة ،Tعلي اإلمام قيادة وفيه الكثير،
الحسين... اإلمام ثورة وفيه ،Tالحســـن اإلمام

الخ.
انتظار كل أن القول أســـتطيع ذلك كل خالل ومن

إمامنا بخـــروج مرهون والصفـــات تلك المســـميات
نحو الذي يحدوني الدافع لهو ذلـــك المهدي¨ وان
تضاف وإرادة وعزيمـــة قوة فيزيدنـــي ذلـــك الفجر
القيم كل تلك أحمـــل وإنســـانًا مبدعًا لـــي وتجعلنـــي
إمامنا بســـيرة العليـــا إن تخلقت والمبـــادئ والمثـــل

المنتظر¨.
يصيب مـــا يتحمل وكمـــا ان إمامنـــا المنتظـــر¨
منذ وتشـــريد واضطهاد ظلـــم من شـــيعته ومحبيـــه
لنا يحـــدث ما بعينه وهو يشـــاهد غيبتـــه المباركـــة
على عقدنـــا العزم فإننا وجل عز اهللا أمـــر فينتظـــر
وقطعنا اهللا ســـبيل في والصبـــر والتضحية التحمل
إيصال العزم علـــى بغـــداد صنم قبـــل وبعد ســـقوط
المســـتوى العلمي ورفع القلـــم طريق على أصواتنـــا
مستعدين الستقبال كي نكون والسياسي والعقائدي

المباركة. طلعته

والمساواة العدل
في الكســـبة أحد حمزة كاظم وكان لـــألخ مهـــدي
<االنتظار> إليـــه تقّدمت وقـــد رأيه، ســـوق النجف

بالسؤال التالي:
المهدي¨؟ لإلمام تنظر كيف k

فأجاب:
نشـــتاق  المنتظر الذي إمامنا على أنه إليه W أنظر
ظلمًا ملئت بعدما عـــدًال األرض ليبســـط إلى ظهوره
التي الراية تحت الجنود من أكون أن وأتمنى وجورًا،
لإلمام¨ المسالمين ونحن من يقودها اإلمام¨،
بين المستشهدين من نكون أن ونرجو أتباعه، ومن
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بين والمساواة والعدل يعّم السالم أن ونتمنى يديه،
في واحدة يدًا نكون ظهوره حتـــى جميعًا قبل النـــاس

استقبال اإلمام¨.

المهدوية: المكتبة
الفكـــر صاحـــب مكتبـــة الســـيد مهنـــد الموســـوي
القتناء المواطنيـــن توجـــه عـــن اإلســـالمي يتحدث

الكتاب المهدوي قائًال:
على والسالم والصالة الرحيم الرحمن اهللا بســـم
الكتب تعتبر الطاهرين، وآله محمد الخلق أشـــرف

من المهدوية القضية محور في مواضيعها تدور التي
عن النظر وبغض القـــراء قبل من طلبًا أكثر الكتـــب
مثقفًا أو مختصـــًا أو كونه اتجاهـــه أو ثقافـــة القارئ
قديم عن زالوا يبحثـــون مـــا اذ المجتمع مـــن عامـــة
خاصة وقد المجال في هـــذا يكتب أو جديد ما ُكتـــب
النظام ظـــل في المنصرمة العقـــود حـــرم منها فـــي
الصعوبة غايـــة في عليها كان الحصـــول إذ المقبـــور
وجه الخصوص من يالقيه المقتني والبائع على لمـــا
من اهللا نجانا اهللا وبحمـــد واالضطهاد االعتقـــاالت
بالثقافة المهدوية المهمة الكتب وتوفـــرت تلك الغمة
أشكاله كافة على القارئ فكر من الوافر الحيز تشغل

المختلفة. وطبقاته
العالمين رب والحمد هللا

كلمتها وللمرأة
كان المضمار هذا في المرأة رأي تغطية أجل ومن
فأجابت بيت حيدر/ رّبة أم الســـيدة مع التالي اللقاء

التالي: السؤال على
لجعلهم ضمن  عائلتك إعداد تســـتطيعين k كيف

الحّجة¨؟ اإلمام منتظري
الشـــريف <من مات  الحديث منطلق ضمن W ذلك

جاهلّية>. ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم
فكرة ثقافية أكّون أن المنطلق أســـتطيع فمـــن هذا
وعملّيًا نظرّيًا المهدوّية العقيدة حول لألســـرة عاّمة

يكون: وهذا
خالل يتمثـــل من وذلـــك ُخلقيـــًا ١ـ تهيئـــة األســـرة
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لنا (كونـــوا الحديـــث الشـــريف
شينًا). علينا تكونوا وال زينًا

عقائديـــًا األســـرة تهيئـــة ٢ـ 
الحقائق ســـرد خالل من وذلك
اإلمام حول الواردة والنصـــوص

وعدال. تمأل األرض قسطًا التي ودولته
تعريفهم خالل من أيضًا عاطفيًا. األسرة تهيئة ٣ـ
القصص وسرد ورعايته ولطفه لشيعته اإلمام بحب
اإلغاثة فـــي مواطـــن الواقعّيـــة لحضـــوره الشـــريف

الحاجات. وقضاء
يكونون هل وأنهم النفس محاسبة على التركيز ٤ـ
الحديث الذي يقول يشملهم وهل اإلنتظار لهذا أهًال

الفرج. انتظار أمتي أعمال أفضل

المعلمات خريجـــات معهد اعـــداد أم نـــور احدى
مشكورة: التالي السؤال على أجابت

تســـتفيدين  كيف المرأة، لتحرير k فـــي الدعوة
تحّرر دعوى من أجل تصحيـــح من مفهـــوم اإلنتظار

المرأة؟
الدعوة  هـــذه على نؤكد نحن األمـــر W فـــي حقيقة
الوجهة وّجهـــت إذا التـــي للمـــرأة المهمـــة بالنســـبة
االنتظار ســـوف مع مفهوم تنســـجم التي الصحيحة
عيال بالنســـبة إلـــى مهمة ثمـــار تـــؤدي إلـــى قطـــف
يتطلب المفهـــوم ترســـيخ هـــذا ان المـــرأة، حيـــث
تثقيف مـــن أجل الواســـعة الجهود من بـــذل المزيد
الحاضر وقتنا في المهمة المهدوية بالثقافة المرأة
حرم عن الكثير الذي في عراقنا المظلـــوم وخاصةًً
االســـالمية، وغيرها من الثقافات الثقافة هذه من
من اإلنتظار معنى تفهم أن يجب المســـلمة فالمرأة
تستطيع وبالتالي لديها، المفهوم هذا أجل ترســـيخ
األدلة توضيح مـــع غيرها لدى وترّســـخه أن تنشـــره
أجل مـــن المفهوم علـــى هـــذا والبراهيـــن الكثيـــرة
يعني االطار، هذا ضمن تحرر المـــرأة إلى الدعوة
والعمل اإلمـــام ظهور حالـــة العمـــل من أجـــل خدمة
خالل من الظهور لمرحلة واالســـتعداد التهيئة على
بالمعلومات ودعمها النسوية والعقلية المجتمع تهيئة

Vالمهدوية والثقافات
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السعد كوكب
     

السْعِد كوكُب  بــدا  سامرا أفــق على 
 

المهدي القائم طلعِة من الدجى  ينيُر
وصـــّيـــُه اهللا وهــــو هـــو ابــــن رســـــول

 
ــزهــِد وال والــعــلــم ــي الــحــكــم  ووارثـــــه ف

هاشٍم) آل من الطهر علي (ابن الــحــمــِد هو  وأكـــــرِم حـــيٍّ مــن بــنــي شــيــبــِة
وبــدِّلــت نـــوٌح الفلك  فــي نجا قــد  ـــرِد بــه  ب ــــى ال ــِل ــي ــخــل ـــِه نـــــاُر ال ــى حـــّب عــل

 
حمُله ُغــّيــَب مــوســى حــيــُث فـــاَق  لقد 

 
الــمــهــِد فـــي تــكــلَّــم  ولـــــواله عــيــســى مـــا

جـــهـــرًة ــــــك رِب ــــــات ــحــِج والــرعــد بــــه بــــّشــــرت آي ال ــي ف ــم  بـــســـورِة صـــاد ث
قــولــه والـــحـــق اهللا رســــــوُل عــلــى الــعــهــد وقـــــال  ــون ــت ــب ــث ــًا لـــقـــوم ي ــئ ــي  هــن
زمــانــه إمـــام ــم يــعــرف جحد ومـــن مـــات ل وفـــي ضـــالٍل فــي  يــمــْت جــاهــلــيــًا
بــُحــكــمــِه ــًا ــط ــس والحقد ســيــمــلــؤهــا عــــدًال وِق والـــجـــوِر بــالــظــلــِم ُمــلــئــت   كــمــا 
بــعــدمــا ـــســـعـــادِة الهندي ويــنــُشــر أبــــــراَد ال بــالــصــارِم  اِهللا شـــرَع يــحــّقــُق 

والئــهــم  مــن كــــؤوس الشهِد فــقــم نــتــعــاطــى مــن وأحــلــى ــاذي ــم ـــّذ مــن ال  أل
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نجْد ــتــظــاُر ولـــم االن فــديــنــاك طـــاَل
 

ــد ــوع ال إطــــاللــــَة  بــطــلــعــتــك الـــــغـــــّراِء
أبلجًا بــفــجــِرك الــدنــيــا تــشــرُق  الغمِد متى  مــن صـــدأ ضـــّج  وتــســتــلُّ ســيــفــًا
ــاعــِه بـــعـــد ضــي اهللا ديــــــَن ُتـــــجـــــّدُد 

 
والعقد ــحــلِّ  ال فــي ــرآِن ــق ــال ب  وتــحــكــُم 

جيُلها ـــاَف  ع ـــًة أم َأدرْك عمِد فــديــنــاك عــلــى ــِر الــمــرســلــيــن  شــريــعــَة خــي
أمــٌة ــَل ــق ــع وال ـــَن ـــدي نــســت ربَّــهــا وال

 
ــيــن الـــمـــهـــازِل والـــِجـــّد فــمــا مـــّيـــزت ب

مــنــقــذًا  نــدبــنــاك ــدى إّنــــا ــه إمــــاَم ال
 

الَقيد مــن المسلمين ـــدي أي  يــخــّلــص
ســابــغــًا الـــعـــّز وُيــلــبــســهــم ثـــوبـــًا مـــن

 
والمجد العدل من صرحًا  لهم  ويبنى

ولم نجد َخسفًا األعــداُء سامنا صلد فقد ثـــائـــٍر مـــن اِهللا لـــديـــِن   ســـــواك 
نــاهــٍز فـــريـــســـَة ـــا أضـــْحـــت ـــن ـــت وأّم

 
وغـــِد أســـــٍد أو الــــنــــاِب ـــِل   لـــكـــلِّ طـــوي

ِرفــدهــم نطلُب األعـــداء ــى إل ِرفــــد لجأنا  مــــن ذلـــــك  ذلَّ كـــفـــٍر   مــــبــــادئ 
الجلِد فــهــّيــا الـــزمـــوا نــهــج الـــــوالء لــحــيــدٍر الفتى  غيُر الَمجد يبني فهيهات 
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اإلمام المهدي¨ 
العالم في االحرار طموح

   

الغيبة الصغرى
 Tالعســـكري اإلمام وفـــاة بـــدأت منذ
الســـفير الرابع وفـــاة ٢٦٠هــــ) حتـــى (ت
االمـــام أخفـــى ٣٢٩هــــ)، وقـــد وهـــو الســـمري (ت
الخواص  من إال المهـــدي إبنه العســـكريT والدة
االلهية االســـرار أعظم من وغيبته والدته¨ فكانت
العباس بني من الخلفاء حاول وقد أمره، بالغ واهللا
وأّدى   Tالعســـكري لإلمـــام ولـــد  عـــن البحـــث 
دار بتفتيش يأمـــر العباســـي الى أن األمـــر بالمعتمد
واضحة  داللة يـــدل لولده(١) وهذا اإلمـــامT طلبـــًا
حتى ظهوره من بأمره دراية على العباس بني أّن على
بالمجيء بعدة نســـوة للنظر ألســـرة األمر أّدى بهـــم
عند  الحمل حالة العســـكريT وتشـــخيص اإلمام
وجد، إن الحمل هـــذا اإلمـــامT. لمعالجة زوجة
الســـلطات  العســـكريT قامت توفى اإلمام ولمـــا

التابعة والدور المنازل في بالتفتيش آنذاك الحاكمة
المهدي¨.(٢) اإلمام عن بحثًا لإلمام

اإلمام بـــه قام الـــذي التعتيم مـــن وعلـــى الرغـــم
أعطى  المنتظـــر¨ فقد العســـكريT على إبنـــه
أربعين مـــن يقرب وعددهم مـــا ـ فرصـــة ألصحابـــه
وقالT لهـــم: <هذا  ـ بـــه واللقاء برؤيتـــه رجـــًال ـ

عليكم...>.(٣) وخليفتي بعدي من إمامكم
أن التاريخية األحداث مالحظة من للباحث ويبدو
 Tاإلمام العسكري مع عملوا قد األربعة الســـفراء
الكبرى الغيبة إلى لالنتقـــال لهذا األمر التمهيد فـــي
٢٦٧هـ) (ت عمرو أبـــي العمري ولمكانة فيما بعـــد،
تخـــرج الكتب وعـــن طريقـــه األول كان هـــو الســـفير
شـــديد المقدســـة بتكتم والتواقيـــع باســـم الناحيـــة
على واجبهم االربعة السفراء أدى وقد تامة، وسّرية
عند المعتمدين الثقـــات مـــن فكانوا أتم ما يكـــون،

     

ب
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اإلمام¨، وكانوا كاآلتي:ـ
٢٦٠ هـ  (ت: العمري بن ســـعيد عثمان عمرو ١ـ ابو

هـ). ٢٦٧ هـ او ٢٨٠ او
عثمان بن محمد جعفر ابو ٢ـ

 ٣٠٤ (ت العمري بن ســـعيد
٣٠٥هـ). او

الحسين القاسم ابو ٣ـ
(ت بـــن روح النوبختـــي

هـ). ٣٢٦
بن علي الحسن ابو ٤ـ

 ٣٢٨ ت الســـمري ( محمد
هـ). ٣٢٩ او هـ

لحكمة فهـــي الغيبة وامـــا ســـر
قـــال موالنا كما أحد لـــكل تظهر ال إلهّيـــة

إحداهما غيبتان منا <للغائب :Tالمؤمنين أمير
من إال إمامته علـــى يثبت األخـــرى، فال من أطـــول

معرفُته>.(٤) وصّحت يقيُنه قوي
المؤمنيـــنT إلى  أميـــر اإلمام وبذلـــك أشـــار
من الثابتة ال طرقها الصحيحة من العلم والمعرفـــة
بمجرد األمر هذا فهم يمكن فال طريق تؤخـــذ، أي
الصحيحة بالمعرفة بـــل العلمي والطريـــق المعرفـــة
قـــوة اإليمان  البيتE مع شـــرط أهـــل مـــن طرق
االلهي اللطف في القوي والراسخ اليقين من النابعة
والســـالم األمن يســـود يطمـــح أن باالنســـان الـــذي

المعمورة. ربوع والعدل

لألمة مهـــدت التي الغيبة الصغـــرى لقـــد انتهـــت
الســـفير وفاة بعد الكبرى الغيبـــة االســـالمية قيـــام
اهللا عليه، رضوان الســـمري الرابع
التاريخية النصوص وجاءت
أهـــل مـــن والروايـــات
هنـــاك أن الحديـــث
تســـبق عالمـــات
كلهـــا ظهـــوره¨
اهللا إلرادة تابعـــة
فـــي إثباتها عزوجـــل
ولكـــن تغييرهـــا، أو 
حـــّذر األمـــة اإلمـــام¨
النفوس ضعاف استغالل من
المشاهدة اّدعى <فمن فقال¨: لغيبته
التوقيع فـــي نهى¨ كـــذّاب ُمفتٍر>(٥)،وقد ... فهـــو
<وال أحد، فقـــال: الى االيصـــاء عن إلـــى الســـمري
انقطاع  نفهم النـــص أحـــد...>،(٦) وبهذا إلى توِص
هذا يخالف وكل من الكبرى وحلول الغيبة الســـفارة
اإلمام¨ أرجع وقد اإلمام¨، مخالف لنـــص فهو
على األمة الحجـــة وجعلهم العاملين األمر للعلمـــاء
الواقعة الحوادث <وأّما فقال: إليهم، بالرجوع وأمر
عليكم ُحّجتي فإّنهم حديثنا رواة إلى فيهـــا فارجعوا

وأنا حّجة اهللا>.(٧)
ما لتدرك لألمـــة مفاهيم عـــدة وحـــدد اإلمام¨
اليقين علـــى مـــن الفتن وأكد حذر فقد هـــي عليه،
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ألن  المنقلب(٨) ســـوء من وحّذر عّزوجل، اهللا بإرادة
اهللا عّزوجل، يأذن أن امتحان وابتالء إلى األمة في
الحق القول ظهر لنا في اهللا أذن <إذا قـــال¨: فقد

عنكم...>.(٩) وانحسر الباطل واضمحّل
الـــذي ُعّبـــر عنه في الظهور أمـــا متـــى يكون هـــذا
ـ والعســـر الشـــّدة بعد يأتي وعادة الروايـــات بالفرجـ 

الوّقاتون>.(١٠) <كذب عزوجل إلى اهللا موكول فهذا
البـــالء إمامهـــا¨ تعيـــش غيـــاب إن األمـــة بعـــد
وجوده نكران مـــن اليوم نراه ما والتمحيـــص، وهذا
أمة في الواضـــح والتبعيـــة ألهـــل الباطـــل والضعـــف
وجوده إنكار مـــن اإلمام¨ اإلســـالم، ولذلك حّذر
بن ســـبيل فليس مّني وســـبيله وقـــال: <من أنكرنـــي
فإن النجاة، أراد لمن رائع تشـــبيه نوح...>(١١)، وهو
في النار، والعصيـــان والخلود الغرق يعني إبن نـــوح
السفينة،  النجاة والركوب في نوحT يعني والنبي
شاطئ إلى حملته التي السفينة ركب من إال ينج فلم
إلى إشارة الحديث وفي واألخروي، الدنيوي األمان
 Tنوح ذكر عنـــد الطويل والعمـــر البعـــد الزمنـــي

كذلك. والغيبة

الغيبة الكبرى
مســـتمرة ٣٢٩هـ) وهي أو (٣٢٨هـ عام منذ بدأت
حصل وما األرض بإصالح عزوجل اهللا يأذن أن إلـــى
أنواعه، بكل وفســـاد وطغيان وتســـلط ظلم فيها من
بما والبحر البـــر في أنواعه بـــكل فقد ظهر الفســـاد

محمد الشـــهيد الســـيد يقول الناس، كســـبت أيدي
<ليس المهدي صفحة٣: حول بحثه في باقـــر الصدر
ديني طابع إســـالمية ذات لعقيدة تجســـيدًا المهدي
إليه البشرية اّتجهت لطموح عنوان بل هو فحســـب،

ومذاهبها>. أديانها بمختلف
بعدما غريبًا ليس فهـــذا الطويل اما مســـألة العمر
والخضر وعيســـى نوح بعمـــر المجيد صـــرح القـــرآن
هذا  أن القائليـــن الكهـــفE ردًا علـــى وأصحـــاب
هي ظواهر كانت وكـــم الطبيعية، خالف القوانيـــن
اليها حقيقـــة توّصـــل أصبحت ثـــم خـــالف القانـــون
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والكواكب األخرى، إلى القمـــر كالصعـــود االنســـان
اآلن العالم يشـــهدها التي المتطورة وكالصناعـــات
من ما يومًا أّنها كانـــت البشـــري مع العقل مـــن نتاج
خالق علـــى بالصعب ذلـــك فليـــس المســـتحيالت،
لبسط المنشود األمل هو فإن المهدي¨ االنسان،
الرفيعة واالخالق الفضائل ونشر االرض في العدالة
شـــيء المهدي البشـــرية، إن حقيقة التـــي فقدتهـــا
قد ذلك أنها علـــى والدليل أذهان األمة مركوز فـــي

تاريخنا االسالمي في كبير اســـُتغلت بشكل
من وَجَمـــَع اّدعاهـــا وادعاهـــا مـــن

ألغراضـــه األنصـــار اّدعاهـــا
لـــم الشـــخصية، فهـــي لـــو

أذهان فـــي تكـــن مركوزة
حول يلتّف لـــم المســـلمين

أحد. مّدعيها
المهدي لفظ أصبح لقد

والرحمـــة بالعدالـــة مقرونـــًا
جـــاء ولذلـــك والمســـاواة، 

النفوس لكســـب ضعاف اســـتغالله من
في ظهرت لقد الدنيوية. الدعـــوات في الجماهيرية
يبق ولم والماديـــة اإللحادية المعالـــم زماننـــا هـــذا
القلوب وقســـت والقشـــور، الرســـوم إال من األديان
المـــادة التي نحو واتجه العالـــم وضعفـــت النفـــوس
أّيما اإلنسان واسُتعبد عزوجل، اهللا دون من ُعبدت
الفّتاكة واألمراض المجاعات وانتشـــرت استعباد،
أحوجنا فمـــا المدمرة، وامتـــأل الفضاء بالســـموم

وقســـطًا كما عـــدًال األرض ليمـــأل اآلن لظهـــوره¨
هو فيه. مما العالم ينقذ و وجورًا ملئت ظلمًا

أهل اإلمام المهدي¨عند روايات
االسالم

ورحمته خلقه فـــي تعالى اهللا حكمة اقتضت وقـــد
االنبياء بأهـــل البيت ذرية ســـيد تســـتمر بعبـــاده أن
تشـــّع بضيائها  الديـــن والمرســـلينF إلـــى يـــوم
بهدايتهـــا وترشـــد  العالميـــن علـــى 

الضالين.(١٢)
اإلمام أخبار كانت لقد
كثيـــرة المهـــدي¨
أحصي  شهيرة(١٣) وقد
عن حديـــث أربعمائـــة
طرق  من  Fالنبي
الســـنة، أهل إخواننـــا
إحصـــاء مجموع كمـــا تم
اإلمام في الواردة الروايـــات
الشـــيعة طـــرق  مـــن المهـــدي¨ 
رواية(١٤) فهي إذن  آالف ستة من أكثر  فكان والســـّنة
وقد جميعًا(١٥)، المســـلمون وســـّجلها ثابتة بالتواتر
كتاب في المهدي¨ فـــي الواردة األحاديث جمعـــت
بخمســـة وجاءت المهدي¨ اإلمام أحاديث معجـــم
هذه مفتوحـــًا للجديد من الباب والزال مجلـــدات،
تحيط به  الموضـــوع اكبـــر(١٦) مـــن أن ألن األبحـــاث

معجم. أو موسوعة
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ورؤى أفكار

في كتابه ٨٠٧هــــ) الهيثمي (ت مـــن كل لقـــد ذكر
٩٧٥هـ) في (ت الهنـــدي والمتقـــي مجمـــع الزوائـــد
مـــن الروايـــات المتعلقة جملـــة كتابـــه كنـــز العمـــال
خروجه(١٧)، وكيفية روحي له الفداء المهدي باإلمام
المشـــهورة الروايات إحدى الهيثمي علـــى وقد علـــق
بطرق والتي جاءت الخـــدري ِســـعيد إبي عن المروية
وإشـــتهرت شهرة متطابقة تكون تكاد بألفاظ عديدة
األرض يمأل ...> :Fوهي قول الرســـول عظيمـــة
رواه  وظلمًا>(١٨) بقوله: جورًا ُملئت كما وعدًال قســـطًا
وأبو متعددة بأســـانيد أحمد ورواه وغيـــره الترمـــذي

ثقات.(١٩) ورجالهما باختصار يعلي
عن ثوبـــان عـــن روايـــة وذكـــر بعـــض المحدثيـــن
فبايعوه  رأيتموه إذا ...> ذيلهـــا: في النبيF جاء
وهو المهدي> اهللا خليفـــة فإنه الثلـــج على ولـــو َحبوًا

الشيخين.(٢٠) شرط على صحيح حديث
هو وعدًال> قسطًا األرض حديث <يمأل أن ذكر ثم
لم ولكن أيضًا شـــرط الشـــيخين حديث صحيح على

يخرجاه.(٢١)
وال في وجوده¨ حاصل فاالجماع ذلك علمنا فإذا

الفريقين.(٢٢) عند فيه شك
عالمات  بعض إلى Tالصادق اإلمام أشار وقد
حيث وخطورتـــه، اليـــوم ظهـــوره¨ ألهميـــة ذلـــك
وفتن  اإلمامT على ســـبق الظهور بأحـــداث أكـــد
عـــن اإلمام المروي الخبـــر فـــي وبـــالء، فقد جـــاء
يكون خـــوف ال العراق الصـــادقT: <شـــمول أهل

قرار>.(٢٣) معه لهم
الســـنوات(٢٤)،وذكر من وتر في خروجه¨ ويكون
الشـــيعة أن الغيبة كتابه ٣٨٠هـ) فـــي (ت النعمانـــي
عن حديثًا نقل ثم وفتنة، وتفرق تمحيص في تعيـــش
عليه ُيطعن الـــذي ال بالرجل الذي وصفه عقدة إبـــن
له والرجال الناقلين بالحديث العلم وال في في الثقة

الفتن>.(٢٥) <تمّحصكم ذيله: وفي

ورأيه خلدون إبن
والمهدوية المهـــدي فـــي كتابـــه نقـــل أحمـــد أمين
العقل(٢٦)  توافق الفكـــرة ال هذه رأي ابـــن خلدون بأن
بعد القاصر للعقل كيف يلتجأ تبعه ومن منه والعجب
اآلالف، وهي التـــي بلغت األحاديث بلـــوغ التواتر في
ومســـّطرة العلم وطّالب الباحثين بعيدة عن ليســـت

كافة. المسلمين كتب في
وقد ضعيفة، الروايـــات هذه أســـانيد ثـــم ذكر أن
رجال توثيـــق ٨٠٧هــــ) في الهيثمـــي(ت رأي ذكرنـــا

المهدي¨. اإلمام روايات
وتحدثالشيخالطوسي(ت٤٦٠هـ)فيكتابهالغيبة
من أكثر المهدي¨ اإلمـــام أن االخبـــار المروية في
 Eعن الصادقين يكفينا المروي أن ُتحصـــى(٢٧)،

باالتباع.(٢٨) أولى هي التي
غريبًا ليس منهجه ســـار علـــى ومن إن إبن خلدون
هو بما كتبـــه في صرح فقـــد عليهـــم هـــذه الدعوى،
البيت اهل إن وقال المهدي¨ فكرة إنكاره من أكبر
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الرد عليه في كتب وقد إبتدعوهـــا، بمذاهب جاءوا
(اإلمام  القّيـــم حيدرS فـــي كتابـــه العالمـــة أســـد

األربعة). والمذاهب الصادق
في الكون هـــذا المنتظـــر¨ أمل ويبقـــى الحجـــة
يســـير اإللهي، حيث العدل حكومـــة القامة ظهـــوره
المؤمنيـــنT(٢٩) <حتى يعود  أميـــر بســـيرة جـــّده
االســـالم صفوًا إبتدأ في غضًا كمـــا جديدًا الديـــُن

نشأ>(٣٠) كما محضًا
الَِّذي َأْرَســـَل Uُهَو المباركـــة: اآلية وهو مصـــداق
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهـــَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهدى َرُســـوَلُه

(٣١)  V bاْلُمْشِرُكوَن َكِرَه َوَلْو

الهوامش:
.٥٠٥ ص ج١، الكافي، اصول ١ـ الكليني،

.٥٠٥ ص ج١، نفسه، ٢ـ المصدر
ص ٥٩٤. األئمة، البيشوائي،سيرة ٣ـ 

.٥٩٩ ص نفسه، ٤ـ المصدر
.٥٩٩ ص السابق، ٥ـ المصدر

.٥٩٩ ص نفسه، ٦ـ المصدر
.١٦٣ ص ج، اإلحتجاج، ٧ـ الطبرسي،

.٢٦١ ص ج٢، السابق، ٨ـ المصدر
.٢٦١ ج٢، نفسه، ٩ـ المصدر

نفسه. ١٠ـ المصدر
نفسه. ١١ـ المصدر

(اصفهان: ،eالزهراء السيدة محمد، ١٢ـ بيومي،
.١٠٠ ١٤١٨هـ)،ص السفير،

الجامع شرح القدير فيض الرؤوف، محمد ١٣ـ المناوي،

.٣٦٣ ص ج٦. ١٤١٥هـ) ، العلمية، (بيروت: دار الكتب الصغير،
.٣٢ ص بحث حول المهدي، ١٤ـ الصدر،

.٧٥ ص اإلمامية، عقائد ١٥ـ المظفر،
(قم: المهدي، معجم أحاديث اإلمام علي، ١٦ـ الكوراني،

.٥ ص ج١، ١٤١١هـ)، بهمن،
.٢٧٥ ٢٦٢ـ ص ج١٤، العّمال، كنز الهندي، المتقي ١٧ـ ينظر:

ج٧، الفوائد، ومنبع مجمع الزوائد الدين، نور ١٨ـ الهيثمي،
.٣١٣ ص

.٣١٤ ص ج٧، نفسه، ١٩ـ المصدر
النيسابوري، مستدرك محمد بن ٢٠ـ الحاكم، محمد

.٤٦٤ ص ج٤، الحاكم،
.٥٥٧ ص ج٤، السابق، ٢١ـ المصدر

الخالدة، الكتب في نظرات داود، حامد ٢٢ـ حفني،
.٧١ ص ١٣٩٩هـ)، النجاح، مطبوعات (القاهرة:

المستجاد الحلي، حسن بن المطهر الدين جمال ٢٣ـ العالمة،
.٢٦٢ االرشاد، ص كتاب من

.٢٦٢ ص نفسه، ٢٤ـ المصدر
اكبر تحقيق: علي الغيبة، ابراهيم، بن ٢٥ـ النعماني، محمد

.٢٤ ص بال)، الصدوق، مكتبة (طهران: الغفاري،
(مصر: اقرأ، المهدي والمهدوية، سلسلة احمد، ٢٦ـ امين،

.١١١ ص بال)، المعارف، دار
.١٧٤ ص الغيبة، الحسن، بن محمد جعفر ابو ٢٧ـ الطوسي،

.٢٤ ص ٢٨ـ النعماني، الغيبة
في االخبار شرح محمد، بن النمان حنيفة ابو ٢٩ـ القاضي،

.٣٧٣ ص ج٣، االطهار، االئمة فضائل
.٣٧٤ ص ج٣، نفسه، ٣٠ـ المصدر

.٣٣ ٣١ـ التوبة/



٦٤

ـــــــــــف ـــــــــــي ــــــــــــــــن أرش م
المهـــــــــــــدوية الصحافـــــــة

المنتظر¨  اإلمام قضية

 
صيغت العقائدية قضايانـــا من إّن كثيـــرًا
عوامل أو طائفي بســـبب بطابـــع مذهبـــي
المذهب إطار ذلك في فقولبتها طرأت عليها معينبة
العام طابعها أفقدهـــا مّما الطائفة، تلـــك أو نطـــاق

عامة. عقيدة إسالمية بصفتها
نتيجـــة دفـــع كثير تمذهبهـــا وراحـــت تتغلغـــل فـــي
غيـــر أو المقارنـــة غيـــر مـــن الدراســـات والبحـــوث
إعتبار على القضيـــة حول تـــدور التي الموضوعيـــة،

معينة. طائفة أو معين مذهب عقائد من أنها
إحدى المنتظر) هذه (قضيـــة المهـــدي وقضيتنـــا
قضية إلى التي حّولتها العوامل الطارئة القضايا تلكم
وقوقعتها الشـــيعة مذهب إطار في فقولبتها خاصة،

المسلمين. طوائف من الطائقة هذه نطاق في
 

من بشيء بحثها أو القضية هذه دراسة أن حين في
أنها قضية إلى حتمًا بنـــا ينتهي والموضوعية الوعـــي

غيرها. أو شيعية مذهبية، تكون أن قبل إسالمية
ـ أن القضية حول مراجعاتي حدود في ـ وقـــد رأيت
وشيعيين سنيين من المنتظر المهدي موضوع باحثي
عن أحاديث صـــادرة إلى المســـألة يمتـــدون بجـــذور
متواترة ألنها إما صدورها صّحة ثبتت ،Fالنبي
شرائط على توّفرت أو ألنها أخبار آحاد ـ كما سيأتي ـ

الصحة.
 Fالنبي بها إلى ينتهى التي كانت المسألة وإذا
المقدسة  سّنته النبيF في بأّن يؤمنون والجميع ـ
العقيدة إلـــى االرشـــاد في هـــو عدل القـــرآن الكريم
إسالمية، مسألة تعّد ال ـ األحكام تشريع الحّقة وفي

هي المسألة االسالمية؟!. ما فإذن
اإلنفعال حســـابنا مـــن أبعدنـــا ورأينـــا أننـــا متـــى
وعّمقتها خالفتها التي الِفَرقية والرواســـب العاطفي
والحّكام المســـلمين المنحرفين من الحّكام أفاعيل
بذهنية المسألة ودخلنا الكافرين، من المستعمرين
مستمّدًا الواقع معرفة ينشد الذي الموضوعي العالم
ضوء المقاييس وعلى األصيلة اإلسالمية مصادره من

  

إ
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إسالمية، مسألة المعتبرة، وقفنا أمام االسالمية
منها. مذهبيًا نخاله أو نعتقده فيما حتى

   
عن الـــواردة المســـألة فـــي وذلـــك أن االحاديـــث
مـــن  واحـــد غيـــر النبـــيF قـــد قـــال بتواترهـــا

العلماء.
ثالث طوائف على ما وقفت عليه ـ حدود في ـ وهي

ـ هي:
المسلمين. عند بتواترها القول ١ـ
السنة. أهل عن بتواترها القول ٢ـ
عند الشيعة.(٢) القول بتواترها ٣ـ

في واقعة ـ المسلمين طائفتي لدى والقول بالتواتر
بصّحة وقال عامـــة. المســـلمين عند ـ قـــول بالتواتر
العلماء أمثال من بتواترها يصـــّرح من لم صدورها
على من الصعب أن <غير قال: أبي األعلى المودودي.
أصًال، لها حقيقة بأن الروايات ال القول حـــال، كّل
من فيها الناس أدخل عّمـــا النظر صرفنا إذا فإننـــا
هي فإنهـــا تحمل حقيقة أساســـية تلقاء أنفســـهم،
أن النبيF أخبر  المشـــترك فيها، وهي: القدر
بالســـّنة زعيم عامل الزمـــان آخر أنه ســـيظهر فـــي
الظلم أســـباب وجهها عن ويمحو عدًال األرض يمأل
في الرفاه ويعّمم اإلسالم كلمة والعدوان وُيعلي فيها

اهللا>.(٣) خلق
 

آنفًا، إليها َأشرت التي النتيجة إلى االنتهاء وبغية
دراسة إليها المشـــار األحاديث من دراســـة البد لنا

اإليجاز: من وموضوعية ولو بشيء مقارنة

في األحاديـــث إن 
طوائف على المسألة

ـ هي:
ُيصـــّرح ١ـ مـــا لـــم
المهدي. بذكر فيها

فيها ُصـــّرح ٢ـ مـــا
المهدي. بذكر

العلماء وقد حمـــل
مـــن األول القســـم 
(وهـــي األحاديـــث 
فيها يصّرح لـــم التي
ألنها المهدي) بذكر
القســـم على  مطلقة
التي (وهـــي الثانـــي
بذكـــر فيهـــا ُصـــّرح 

ذكرنا <قد المودودي: يقول ألنها مقّيـــدة. المهدي)
ُذكر مـــن األحاديث: أحاديث نوعين الباب فـــي هذا
فيها أخبر إّنما وأحاديث بالصراحة، فيها المهـــدي

بالمهدي. تصريح بدون عادل خليفة بظهور
تشـــابه الثاني النوع من األحاديث هذه كانت ولّما
ذهب في موضوعها، فقد األول النوع من األحاديث
هو فيها العادل بالخليفـــة المراد أن إلى المحّدثـــون
إلى  منهما األخيـــرة الطائفة المهدي>.(٤) وتنقســـم

ـ هي: أيضًا طوائف
األمة. من المهدي بأن فيها صّرح ما ـ أ

العرب. من المهدي ـ ب
كنانة. من المهدي ـ ج
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ـــــــــــف ـــــــــــي ــــــــــــــــن أرش م
المهـــــــــــــدوية الصحافـــــــة

قريش. من ـ د
هاشم. بني من ـ هـ

المطلب. عبد من أوالد ـ و
نظرًا إلى المقّيد على منها المطلق يحمل وإلى هنا
فتكـــون النتيجة هي ذلك، من يمنـــع ما عـــدم وجود
من ـ (المهدي و ـ رقم األخيرة الطائفة بـــه ما تصّرح
أيضًا طائفتين تنقسم إلى المطلب). وهي عبد أوالد

ـ هما:
طالب. من أوالد أبي المهدي فيها بأن ما صّرح ١ـ

العباس. أوالد من المهدي بأن فيها صرح ما ٢ـ
إحتمال حمل وهما: لتكافؤ االحتمالين نظرا وهنـــا
أوالد من أّن المهدي تضمن ما المتقّدم (وهو المطلق
تضّمن أن ما (وهو األول القســـم المطلب) على عبـــد
على واحتمال حمله طالب)، أبـــي أوالد المهدي من
من أوالد المهدي أن تضمـــن ما (وهو الثاني القســـم
ثبوت بأحدهما إال مع تقييده يســـتطاع ال العباس)،

المرّجح.
أن تضمنت التـــي األحاديـــث أنَّ وحيـــث قـــد ثبـــت
ذكرت بيانه ـ كما موضوعة أوالد العباس من المهدي
الغيبـــة الصغرى(٥)  عوامـــل عن البحث مفصـــًال فـــي
تضمنت التي األول (وهي القسم من تبقى األحاديث
معارضة، غيـــر طالب) أوالد أبـــي مـــن أن المهـــدي
فُيحمل عليهـــا، فتكون ما قبلهـــا إطالق فيقّيـــد بهـــا

طالب. أبي من أوالد ان المهدي هي: النتيجة
أن المهدي من المتضمنـــة األحاديث ـ أعني وهـــي

ـ هي: أيضًا طوائف تنقسم إلى ـ طالب أبي أوالد
.Fمحمد آل من المهدي ١ـ

.Eالعترة من ٢ـ
.Eالبيت أهل من ٣ـ

.Eالقربى ذوي من ٤ـ
الذرية. من ٥ـ

.Tعلي أوالد من ٦ـ
.eفاطمة من أوالد ٧ـ

فُتحمل قبلها مـــا تقّيد ـ الســـياق هذا في واألخيرة
عليها.

ـ هما: طائفتين إلى تنقسم وهي
.Tالحسن اإلمام أ-والد ـ المهدي من أ
.Tالحسين اإلمام أوالد من المهدي ـ ب

(إحتمال االحتمالين لتكافؤ نظرًا فنقول: نعود وهنا
على حمله وإحتمال اَألول القســـم على المطلق حمـــل
على المطلق المتقّدم حمـــل ال يمكن الثاني) القســـم

غير مرّجح. أحدهما من
أوالد من المهدي األحاديث المتضمنة أن ولما كانت
السياسية التي العوامل يشابه لما الحسن موضوعة،
من المهدي أحاديث وضـــع على العباس بني حملـــت
القســـم المتقدم على المطلق أوالد العبـــاس، يحمل
أوالد من المهدي فتكون النتيجة: بها.. فيقيد الثاني

.Tاالمام الحسين
األول لضعفهـــا القســـم أحاديـــث أن وال أقـــل مـــن
القســـم الثاني أحاديث مناهضة على ال تقوى وقّلتها

وكثرتها. لصّحتها
هي: طوائف منهما إلى االخيرة الطائفة وتنقســـم

ـ
.Tالصادق االمام من أوالد المهدي ١ـ
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.Tالرضا االمام أوالد من ٢ـ
(٦).Tالعسكري الحسن اإلمام إبن ٣ـ

في حمل االخيـــرة األربـــع وشـــأن هـــذه الطوائف
من مـــا تقّدمها شـــأن المقيـــد المطلـــق منهـــا علـــى

طوائف.


االخيرة هي: النتيجة تكون النهاية وفي

الحســـن (إبـــن اإلمـــام هـــو المهـــدي المنتظـــر
.h(العسكري

إلى واقعها العام): (محاولة الرجوع بالقضية
والبحث الدراســـة في المحاولة مـــن وهـــذا اللون
عن بها والخروج العام واقعها إلى إلرجاع المســـألة
شـــيعية إعتبارها أمثال: الضيقـــة اُألطـــر المذهبية
ســـنية ـ كما ـ أو إعتبارها البعض يذهب كما ـ خاصة
فيما المأمول) (غاية كتابه في ناصف الشيخ يذهب

ـ(٧). عنه نقل
يتطلّـــب مّنا المحاولة اللـــون مـــن أقـــول: إن هذا
الحديـــث توّفر فـــي بحث عامة أصول الرجـــوع إلـــى
والبحث المقارنة للدراســـة الكافية األجـــواء للعالم
األساســـي أن تعتبر الشـــرط أمثـــال: الموضوعـــي.
مســـلمًا صادقًا معاصرًا كونه هو: الراوي فـــي توثيق
االتصال علـــى قادرًا واســـطة، عنه بال لمـــن ينقـــل
في اإلمامة شـــروط مع توفر تحريرًا أو به مشـــافهة

التدوين والنقل.

 
حّولت التي العوامل يتســـاءل عـــن ربما وإلى هنا..

طائفية؟!. قضية إلى المنتظر المهدي قضية

على ســـاعدت التي العوامل أن لي: إن الـــذي يبدو
ـ هما: نوعان ذلك

العباسيين العاملالسياسي: ويتمّثلفي إستغالل ١ـ
ذكرت بيانه ـ كمـــا القضيـــة لصالح ملكهـــم الخاص
وفي الصغـــرى ـ الغيبة عوامل موضـــوع مفصـــًال في
إلى التوصل ُبغية القضية أيضًا الحسنيين إســـتغالل

ـ اإلشارة إليه مرت كما ـ الحكم
الصراع من لون فـــي الطائفي: ويتمثل ٢ـ العامـــل
يقوم كان الذي الشـــيعة والسنة، وهو بين المذهبي
الرواســـب على وإنما موضوعي، غيـــر على أســـاس
إطار االنفعاالت العاطفية الطائفية وفي والنزاعات
فحولت الطائفتين بيـــن الخالف فجوة التي وّســـعت

خاصة. قضايا إلى العامة المسائل من كثيرًا
الهوامش:

الهادي الفضلي  عبـــد للشـــيخ انتظار اإلمام) كتاب (في ١ـ  فصـــل من
بعض به تقـــدم لطلب اســـتجابة االســـالم) (رســـالة خـــص به مؤلفه
الرأي في وموقعهـــا المنتظر) اإلمـــام (قضية ايضـــاح االخـــوان حول
في (٥ـ٦) العدد اإلســـالم> <رســـالة مجّلة نشـــرته وقد اإلســـالمي،

٩٩ ـ ١٠٥. الصفحات
محاضـــرات الصـــدر، يقـــرأ: اســـماعيل ٢ـ للوقـــوف علـــى األقـــوال
أمين زين  ومحمـــد بعدها. ١٣١ ومـــا الكريـــم ص القرآن فـــي تفســـير
ص والمهدوية احمـــد امين في حديث المهـــدي الدكتور الديـــن، مع
االمام  سيرة ق٣ ج٢ االمين، أعيان الشـــيعة ومحســـن ١٦ وما بعدها.

المنتظر.
.١١٦ ص ٣ـ البيانات
.١٦١ ص ٤ـ البيانات
آخر من الكتاب. ل ٥ـ

الســـيد يراجع: هذه الطوائف جميع متون االحاديث في على ٦ـ وقوف
(البيانات). والمودودي (المهدي)، الصدر الدين صدر

.١٣٣ ص الصدر، اسماعيل السيد رأ: ٧ـ
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خاصة لـــم يكـــن انتظـــار المنقذ عقيـــدة
به آمنـــت اعتقـــاد هـــو بالمســـلمين، بـــل
الشـــعوب معظـــم بـــه وآمنـــت الديانـــات الســـابقة،
وعباقرة الفالســـفة من الكثير به والقوميات، وآمن
ومتبنياتهم وآرائهم أفكارهـــم اختالف على الغـــرب
لطموح عنوان وهو والسياسية، والفلسفية العقائدية
هذا زال الِقـــدم، وال منـــذ البشـــرية اّتجهـــت إليـــه
من يكون أن يبعد ال اإلعتقـــاد وهذا قائمًا، الطمـــوح
أو اسمه وإن أخفي المهدي¨ األديان بظهور تبشير
 Fاهللا رسول ُأخفي اسم عنادًا وتكّبرًا، كما نسبه
الكتب من وغيرها واالنجيـــل التوراة ـــر به في المبشَّ

السماوية.
في ورد مـــا أو التبشـــير ويدل علـــى هذا االنتظار

الزمان. آخر في ظهور المنقذ من التوراة أسفار

الخيل، أيتها <اقتحمي :٤٦ إرميـــا ورد في ســـفر
المحاربـــون من رجال وليبـــرز مركبات، وثـــوري يـــا
الرّب السيد قضاء يوم هو اليوم فهذا وقوط... كوش
أعدائه، لنفســـه من فيه يثأر االنتقام، يوم القدير؛
ألن للسيد دمائهم؛ من ويرتوي ويشبع السيف فيلتهم
نهر جوار الشمال إلى أرض في القدير ذبيحة الرّب

الفرات>.(١)
اإلمـــام ظهـــور النـــّص هـــذا وقـــد اســـُتفيد مـــن
مهاوش االردني عـــودة نقله الكاتب كما المهـــدي¨

تحت المجهر>.(٢) المقّدس كتابه <الكتاب في
َمن يحكم تلد امرأة على الرؤيا سفر ودّلت أخبار
السماء في <وظهرت النبوءة: نّص يلي وفيما االمم،
تحت والقمر الشـــمس، امرأة البســـة آيـــة عظيمـــة؛
نجمًا... عشـــر اثني من تاج رأســـها وعلى قدميهـــا،

المسلمين غير عند المنقذ انتظار
  

ل ل
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ثم عظيم... آية أخرى: تنيـــن الســـماء وظهـــرت في
طفلها ليبتلع تلـــد، وهي المـــرأة أمام وقـــف التنين
الذي وهو ذكرًا، المرأة ابنـــًا تلده، وولدت بعـــد أن
الطفل مـــن حديد، ورفع بعصا كّلها األمم ســـيحكم

عرشه>.(٣) وإلى اهللا حضرة إلى
وهو ،Tعيســـى بعـــودة والنصـــارى يؤمنـــون
في زمن ظهور ظهور عيسى به من مطابق لما نؤمن
عودة <بهرام ينتظـــرون والزرادشـــتيون المهدي¨

شاه>.
بابي> أحـــد أعقاب <اشـــيدر وينتظـــر المجـــوس

زرادشت.
ملكهـــم عـــودة األحبـــاش مســـيحّيو ويترّقـــب 

<تيودور>.
<فيشنو>. بعودة الهنود ويعتقد

<بوذا>. ظهور البوذيون وينتظر
<روذريق>. ملكهم األسبان وينتظر

المصريين، قدامى عند المعتقد هذا وجد وقـــد
(٤) الصينيين. كتب من القديم في وجد كما

عديدة تصريحات هنالـــك وفي العصـــر الراهن
إلى تشـــير والزعماء والمفكريـــن مـــن قبل العلمـــاء
بزمام األمور ســـيأخذ الذي العظيم المصلح إنتظار
يلي وفيما والسعادة، العدالة نحو اإلنســـانية ويقود
كما للمسيح أو للمنقذ المنتظرين أقوال نســـتعرض

تصريحاتهم: في جاء
<إّن راســـل: برتراند يقول الفيلســـوف االنكليزي
َعلم العالـــم تحت يوّحد مصلـــح إنتظار العالـــم فـــي

واحد>.(٥) وشعار واحد
<إّننا هالســـل: جريس األمريكية وتقول الكاتبـــة

سوف ينتهي االنسانية تاريخ أّن ـ كمســـيحيين ـ نؤمن
المعركة هـــذه وأّن <هرمجـــدون>، بمعركـــة تدعى
على بعودته سيحكم المسيح الذي بعودة تتّوج سوف

سواء>.(٦) حّد على واألموات جميع األحياء
الـــذي ولد منذ <الجيل فيقـــول: لندس أّمـــا هال

للمسيح>.(٧) العودة الثانية يشهد سوف ١٩٤٨ عام
آخر في ســـيظهر لها منقـــذًا فالبشـــرية تنتظـــر
تعيشه، الذي المأساوي الواقع من لينقذها الزمان
إّنما المنقذ، بظهور االعتقاد في أصل اختالف وال
يرون فالنصارى العملـــي، مصداقه االختـــالف في
المهدي¨، أّنـــه يرون أّنه المســـيح، والمســـلمون
 Tالمســـيح ظهور ينكرون ال الوقت نفس في وهم
له،  تابعًا المهـــدي¨ بل لإلمام مســـاندًا بل يرونه
حّد على والســـّنة الشـــيعة إليه روايات كمـــا أشـــارت

Vسواء

الهوامش:
١٩٨٨م. بيروت، ،٩٥٠ العهد القديم: الكتاب المقدس، ١ ـ

عن مهاوش، عودة ،٧ تحت المجهر: الكتاب المقّدس ٢ ـ
.٢ :٤٦ أرميا سفر

.٣٨٣ العهد الجديد: الكتاب المقدس، ٣ ـ
في المهدية عن: ،٩ الفكر اإلسالمي: في المهدي المنتظر ٤ ـ

.٤٣ اإلسالم:
المهدي عن: ،٩ الفكر اإلسالمي: في المهدي المنتظر ٥ ـ

.٧ ،٦ عنه: الشبهات ودفع الموعود
الدين، مكتبة جمال أمين محمد ،٣٧ اإلسالم: أمة عمر ٦ ـ

١٤١٧هـ. القاهرة، العربي، المجد
.٥٠ كتاب: النبوءة والسياسة: عن ،٥٢ اإلسالم: أمة عمر ٧ ـ
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التطــور العــلمي
الظهـــور عصـــر في

      

هو  العلـــم أصبـــح فـــي عصرنـــا الحديـــث
المرجع األساسي وهو البشر المعجزة لدى
من يملك ما يتسابق بكل اإلنســـان في الحياة، وأخذ
المعجزة في وتحقيق العلوم حافات الى قوة للوصول
البشـــرية تصل أن هيهات لكن الحياة، كل مجـــاالت
اإليمان فقط دون بالماديـــات المطلقة إلى الســـعادة
هو الحال واقع ولكـــن وأوليائه، ورســـله باهللا وبكتبه
الغالبة الصفـــة الزمان آخـــر في تغدو أن الماديـــات
يؤمن ممن القليل إال يوجد فال الناس على معتقدات
يقره ال وما مقنن شيء فكل الطبيعة وراء وما بالغيب
حتى الناس، من العظمى الغالبيـــة به التؤمن العلم
ســـببًا للطغيان والمعرفي العلمي التقدم هذا يصبـــح
الظلم فيكون البشرية، واستعباد والقهر واالستكبار
اهللا يؤيد لذلك الظهور، عصر مالمح والجور، من
واآلخرين األولين بعلـــوم الحجة¨ وتعالى ســـبحانه
علم مـــا أدراك ومـــا الكتـــاب المتجســـدة فـــي علـــم

ما يعمل أن إســـتطاع منه جزءًا أمتلك الكتـــاب فمـــن
 U وقتنا المعاصر فـــي والتقنيات كل العلوم ال تعملـــه
َيْأُتوِني َقْبَل َأْن ِبَعْرِشها َيْأِتيِني َأيُُّكْم اْلَمَلُؤا َأيَُّها يا قاَل

 (١).bُمْسلِِميَن
َقْبَل  ِبِه آِتيَك َأَنا اْلِكتاِب ِمَن ِعْلٌم ِعْنَدُه الَِّذي قاَل U

(٢)bَطْرُفَك إَِلْيَك َيْرَتدَّ َأْن
يؤيد عندمـــا وتعالى ســـبحانه اهللا ان هـــذا يعنـــي
علوم من يمتلكه بمـــا خارقة طاقة بجعله الحجـــة¨
لكل يمكن معجـــزات، فال من يديه على تجري ومـــا
يتصدوا ان الظهـــور عصـــر الجبابـــرة والطغـــاة فـــي
قال هذا المعنى وفـــي حجته، في تعالـــى اهللا ألرادة
حرفًا  وعشـــرون ســـبعة اإلمـــام الصادقT (العلم
الناس يعرف فلم حرفان الرسل به جاءت ما فجميع
أخرج قائمنـــا قـــام فإذا حرفيـــن حتـــى اليـــوم غيـــر
اليها وضم الناس حرفا فبثها في والعشرين الخمس

وعشرين حرفًا).(٣) سبعة يبثها الحرفين حتى

    

ف
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الدعامة التي والمعجزات كافة العلوم وتكون هذه
العالمية اإلســـالمية دولته عليها الحجة¨ يؤســـس
يتســـاءل أن الطبيعي ومن اإللهي الحق والعدل دولة
الشعوب على لرسالته الحجة فرض كيفية عن المرء
ألمر المنصاعة وغيـــر وغير المؤمنة غير المســـلمة
عن وبعد ماديـــة حيـــاة مـــن عليه اهللا مـــع مـــا هـــي
اإلســـالم الى ســـيئة ونظرة الروحية والقيم اإليمان

والمسلمين.
الرســـول جده ســـنة بإتباع ويتـــم فـــرض رســـالته
بالقوة كل  ونعنـــي ـ بالقـــوة الكريـــمF إذ يعمـــل
الظالمين على للقضاء ـ والمعنوية المادية أشـــكالها
الى القوة هـــذه نرجع أن الظلم، ويمكننا وأســـباب

العلمـــي التفـــوق
من يفـــرزه  ومـــا 
األســـلحة نـــوع
يســـتخدمها التي
ـ والتي الحجة¨
ـ تفوق واهللا أعلم
االســـلحة حتـــى
والكتلية الذريـــة
فـــي الموجـــودة
الحاضر، الوقت
فيلحقبالظالمين
الهزيمة الكفـــرة
كعصٍف فيجعلهم
هـــم مأكـــول

كتاب جاء في ما هذا يدعم وما وماكنتهم العسكرية
رجـــاًال لهم الحجة¨ لإلمـــام <أن عالـــم الملكـــوت
أحدهم ضرب لو هذا الحديد غير حديد من سيوف
ساعة>.(٤) وهذا  في يفصله حتى لقده بســـيفه جبًال
قوة الى بشـــكله الحالي وانما يشير الســـيف ال يعني
أسلحة تستطيع كل ال سالح ومثل هكذا سالح معين

تقاومه. أن العالم
الطبيعية التي فـــأن المعجـــزات ذلك إضافـــة الى
تعالى اهللا وبـــإرادة اإلمـــام الحجـــة¨ تجـــري بيد
فما خسف األعداء على بالقضاء أكبر بشكل تســـهم
وقواعدهم  له المعادية للجيوش وإبتالعها األرض(٥)
يستخدمها سوف التي األسلحة إحدى اال وراداراتهم
شـــاء إن الحجـــة¨

اهللا.
عجـــب وال 
تســـخر أن  أيضـــًا
الشـــديدة(٦)  الريـــح
والشـــهب(٧) للقضـــاء 
وســـفن على طائرات
الحربيـــة األعـــداء
الصناعية وأقمارهم
إحدى اليوم تعد التي
المسيطرة األســـلحة
ويستمر العالم. على
ضـــد الحـــق صـــراع 
حتـــى اهللا أعـــداء 
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الظالميـــن المتكبرين، كل يقضـــي علـــى
الجـــوادT (ثم  اإلمام يقـــول وفـــي هذا
اهللا يرضي اهللا حتى أعـــداء يقتل ال يـــزال
حين ذلك في عنـــه ويعلـــم رضا اهللا تعالى

بقلبه).(٨) الرحمة يحس
الظلم األرض من تطهير له وبذلـــك يتم
َوَلُه  َيْبُغوَن اهللاَِّ ِديـــِن َفَغْيَر U َأ والظالميـــن.
َواألَْْرِض َطْوعًا ـــماواِت السَّ ِفـــي َمْن َأْســـَلَم

(٩).bُيْرَجُعوَن َوإَِلْيِه َوَكْرهًا
اهللا الناس بحكم بين ذلـــك يحكم وبعد
فال تعالى إيـــاه اهللا يريـــه الـــذي الواقعـــي
أي يستعمل بينة شـــاهدًا او أحد من يطلب
بعد  الحجة¨ اللدنـــي(١٠) ويســـعى اإلمـــام
والسعادة والغنى الرفاهية تحقيق إلى ذلك
العلم من اهللا أتاه بما يعمل اذ البشرية لكل
في  اهللا ويؤيده األرض(١١) وإعمـــار بإصالح
ذلك  عليT في لإلمام قول ومن ذلك.
النزلت الســـماء قائمنـــا قـــام اذ قـــال (لو
نباتهـــا)(١٢)  األرض والخرجـــت قطرهـــا

السباع العباد وأصلحت قلوب الشـــحناء من ولذهبت
ال العراق الى الشام من المرأة والبهائم حتى تمشي
ال مكتلها وعلى رأســـها على النبات اال قدميها تضـــع

تخافه).(١٣) يهيجها سبع وال
بالخير يمتاز اإلمام¨ ظهـــور زمن يؤكد أن وهذا
من أطول عمرًا يعيش اإلنســـان لذا واألمان والبركـــة
واهللا وهذا ربما ـ أعمـــار(١٤)، أآلن من موجود هو مـــا

زمنه في الحجـــة¨ الســـتخدام نتيجة أعلـــمـ  يأتـــي
في الى الخير واألمـــان المتوفر إضافة طبيـــة علومًا
قال  الباقرT إذ اإلمام قول ذلك في زمانـــه وجاء
ومن برأت عاهة من ذي أهل البيت قائم أدرك (مـــن

ألف عام.(١٦) المرء حتى ليعيش قوي)(١٥) ضعف ذي
الحالي التصور عن الخارجـــة األمور العلمية ومـــن
بالتخاطب وأصحابـــه الحجة¨ اإلمـــام هو مقـــدرة
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الحجة¨ وبين ال يكون بينهم بحيث مباشـــر بشكل
ال اتصال وسائل باستخدام األثير يســـتغلون بريد إذ
أبو اإلمام ذلـــك اآلن، ويقول في البشـــرية تعرفهـــا
اهللا لشـــيعتنا  مّد قام إذا قائمنا اهللاT (إن عبـــد
وبين بينهم يكون ال حتـــى وأبصارهم في أســـماعهم
وهو إليه وينظـــرون فيســـمعون يكلمهم القائم بريد
الكثير  فـــي مكانـــه).(١٧) ويبدو ممـــا تقدم أن هنـــاك
ولجيلنا الســـابقة لألجيال المألوفة غير األمور مـــن
عصر في العلمي والتكنولوجي ســـيحصل من التقدم
المتعددة األحاديث على واســـتنادًا ويظهر الظهور،
في يكون هذا التقـــدم أن اليســـير منها التـــي أوردنا
يد على تعالى اهللا يجريها كرامات ومعجزات بعضه
منها كثيرًا ولكن السالم عليهم وأصحابه الحجة¨
تعالى اهللا لقوانين واستثمار الطبيعية للعلوم تطوير
مـــواد األرض من فيمـــا حولنا أودعها ونعمـــه التـــي

Vوالسماء والبحر

الهوامش:
.٣٨ ١ ـ  سورة النمل، آية

.٤٠ ٢ ـ  سورة النمل، آية
مؤسسة ،٣٣٦ ص ج٥٢، األنوار، بحار المجلسي، ٣ ـ  العالمة

١٤٠٤هـ. الوفاء، بيروت،
ص عباس الزاهد، عالم الملكوت، بن محمد بن اهللا ٤ ـ  عبد

١٩٩٨م. بيروت، البيضاء، المحجة دار ،١ طبعة ،٩٩
األَْْرَض  ِبِهُم اهللاَُّ َيْخِسَف َأْن يِّئاِت السَّ َمَكُروا الَِّذيَن َأ َفَأِمَن U  ٥ ـ

.٤٥ آية النمل، سورة .bَيْشُعُروَن ال َحْيُث ِمْن اْلَعذاُب َيْأِتَيُهُم َأْو
ال  ُثمَّ َكَفْرُتْم ِبما َفُيْغِرَقُكْم الرِّيِح ِمَن َعَلْيُكْم قاِصفًا ٦ ـ  U َفُيْرِسَل

.٦٩ آية االسراء، .bِبِه َتِبيعًا َعَلْينا َتِجُدوا َلُكْم
ُرُجومًا  َوَجَعلْناها ِبَمصاِبيَح الدُّْنيا ماَء َزيَّنَّا السَّ َلَقْد َو U  ٧ ـ

.٥ آية الملك، سورة .bياِطيِن لِلشَّ
الشهيد، مؤسسة ،٣١٧ ص الظهور، عصر الكوراني، ٨ ـ  علي

.٢٠٠٣ بيروت،
.٨٣ عمران، آية ٩ ـ  سورة آل

سورة .bِعْلمًا َلُدنَّا ِمْن ِعْنِدنا َوَعلَّْمناُه َرْحَمًة ِمْن آَتْيناُه U  ١٠ ـ
.٦٥ آية الكهف،

قال  جعفر الباقرT اذ أبي اإلمام يذكر المورد هذا ١١ ـ  في
سلطانه ويبلغ األرض وتظهر له الكنوز له تطوى قائمنا قام (اذا
يبقى فال المشركون كره اهللا دينه ولو ويظهر المشرق والمغرب

.١١٧ ص ج٥١، االنوار، بحار انظر عمر) اال خراب
والتقنية العلمية االمكانات بكل المعاصر سعى اإلنسان ١٢ ـ  لقد

تحقيق في فشل انه اال القوت وانتاج الزراعية األرض الستقالل
مهددة او مجاعة في تعيش بلدان فهناك البشرية لكل الرفاهية

بمجاعة.
ص ٢٠٣، األنوار، منتخب النيلي، الكريم عبد بن علي ١٣ ـ  

١٤٠١هـ. قم، الخيام، مطبعة
االوبئة من كثير على بالقضاء المعاصر اإلنسان ١٤ ـ  يفتخر

في متخصصة ابحاث وايجاد العلمية بالتجارب واالمراض
وعلم الوراثية الهندسة علم ظهر كما والمستشفيات، الجامعات

على على القضاء اآلن ولحد عجز المعاصر اإلنسان ان اال الجينات
بحيث أنه المكتسبة المناعة ونقص السطانات امراض كثير من
الى المعاصر اإلنسان بعمر يتجاوز أن الحديث العلم يستطيع لم

القرون.
،٣٣٥ ص ج٥٢، األنوار، بحار المجلسي، ١٥ ـ  العالمة

١٤٠٤هـ. بيروت، الوفاء، مؤسسة
.٣٣٧ ص السابق، ١٦ ـ  المصدر

.٣٣٥ ص نفسه، السابق ١٧ ـ  المصدر
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المهدي¨ لإلمام الشخصية الرسائل ُتعد
شـــيعته فـــي تعايشـــه¨ مع معلمـــًا مهمـــًا
أهمية نلمـــُس الرســـائل هذه خالل ومواليـــه، ومـــن
المهدي¨ اإلمام عليـــه حرص الذي التعاطي هـــذا
سالمة البالغ على وحرصه شـــيعته أحوال في متابعة

وتكاملها. حياتهم مسيرة

محمد بن رســـالته¨إلى إبراهيم بن
فارس:

أبي اهللا بـــن عبيـــد بـــن محمد عـــن ســـعد، عـــن
كنت قال: فارس ابن محمد بن إبراهيم عن غانـــم،
وادي مكة، فنزلنا على طريق نوح في أنا وأيـــوب بن
فيه نحن ما ذكـــر فجرى نتحدث، زبالة، فجلســـنا
في هذه كتبت بن نوح: أيوب علينا، فقال األمر وبعد

(إلي): فكتب هذا، من شيئا أذكر السنة
الفرج فتوقعوا أظهركـــم بين من علمكم إذا رفـــع

أقدامكم.(١) تحت من

بن روح: إلى الحسين رسالته¨
حدثني قـــال: بابويه بـــن علـــي عـــن الحســـين بن

في ببغداد كانـــوا المقيمين بلدنـــا جماعـــة من أهـــل
وهي الحـــاج، على القرامطة الســـنة التـــي خرجـــت
إلى كتب عنه اهللا رضي والدي أن الكواكب تناثر سنة
اهللا روحه قدس بن روح القاسم الحسين أبي الشيخ
الجواب: في الحج، فخرج الخروج إلى في يستأذن

السنة. في هذه تخرج ال
القعود لي أفيجوز واجـــب، نذر هو وقال: فأعـــاد

عنه.
في الجواب: فخرج

االخيرة.  فكن في القافلة كان البد إن
من وُقتل بنفســـه فســـلم االخيرة القافلة وكان في

اُألخر.(٢) القوافل في تقدمه

إلى  الدخول في في اإلذن رســـالته¨
القبر:

جعفر أبو كتاب األوصيـــاء: فـــي روى الشـــلمغاني
عمر وجماعة بن محمد بن جعفر خرج المروزي قال:
الســـالم في عليه محمد أبي أيام ورأوا إلى العســـكر
جعفر فكتب طنين، بن أحمد بن علي فيهم و الحياة
إلى القبر، الدخول يســـتأذن فـــي عمر بن بن محمد

لإلمام¨ الشخصية الرسائل
ت
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ال اســـمي فإني ال تكتـــب أحمـــد: بن فقـــال له علـــي
جعفر: إلى فخرج اسمه يكتب فلم أستأذن،

يستأذن. (٣) لم ومن أنت ادخل

الحوانيت: قصة
كان قال بن هـــارون الهمدانـــي روي عـــن محمـــد
ثم قلت ذرعـــًا، بها وضقت دينـــار علّي خمســـمائة
دينار بخمسمائة حوانيت اشـــتريتها لي في نفســـي:
بخمســـمائة للناحية جعلتهـــا قـــد وثالثيـــن دينـــارًا
فكتب وال قلت، بذلـــك نطقت مـــا واهللا وال دينـــار،

جعفر: بن محمد إلى السالم عليه
بخمسمائة هارون بن محمد من الحوانيت اقبض

لنا عليه.(٤)  دينار التي

الناحية: وكيل حاجز مع
انصرفت بن يوسف الشاشي أنني لما محمد روى

بن محمد له: يقال بمرو رجل عندنا كان العراق من
قال: للغريـــم، ماًال وقد جمـــع الكاتب، الحصيـــن
الدالئل مـــن رأيته بما فأخبرتـــه أمره عن فســـألني

تأمرني؟ فما للغريم مال عندي فقال:

فوق حاجز لـــي: فقال حاجز، إلى فقلت: وّجـــه
أحد؟

عن اهللا ســـألني إذا فقال: الشـــيخ، نعم فقلت:
أقول إنك أمرتني؟ ذلك

نعم. قلت:
ذا هو فقال: سنين بعد فلقيته عنده من وخرجت
وأعلمك أني للغريم، مـــال ومعي العراق إلى أخـــرج
الفارسي يعلى بن العابد يد على دينار بماءتي وجهت
إلى الغريم بذلك علي الكلثومي، وكتبت وأحمد بن
أنه ذكر وّجهت، بما الجواب فخرج الدعاء وســـألته
بماءتي إليـــه وجهت وأني دينـــار ألف كان لـــه ِقبلـــي
عندي، فكان له الباقـــي أن (و) شـــككت دينار ألني
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فعليك أحدًا أردت أن تعامـــل إن قـــال: كمـــا وصف،
بالري. االسدي الحسين بأبي

إليك؟ أكان كما كتب فقلت:
فأزال شككت ألني دينار بمأتي وجهت نعم، قال:
أو يومين بعـــد حاجز مـــوت فـــورد اهللا عنـــي ذلك،
فاغتّم، حاجز بموت فصرت إليه وأخبرتـــه ثالثة،
أن وإعالمه إليك توقيعه في ذلك فإن تغتم ال فقلت:
لعلمه االسدي بمعاملة أمره والثانية دينار المال ألف

حاجز.(٥) بموت

شاذان: محمد بن إلى رسالته¨
خمسمائة عندي اجتمع قال: شاذان بن محمد عن
عندي وبعثت بها من فأتممتها درهم ناقصة عشرين
منها، لي كم أكتب ولم القمـــي أحمد بن إلى محمد

كتابه: إلي فأنفذ
عشـــرون فيها لـــك درهـــم وصلـــت خمـــس مائـــة

درهمًا.(٦)

عاتكة بنت الديراني: قصة
إلي امرأة وّجهت قال: روح أبي بن عن أحمد روي
أنت روح ابـــن أبي يا فقالت: فأتيتها مـــن أهل دينـــور
أن أريد وإنـــي وورعـــًا، دينًا ناحيتنـــا أوثـــق من فـــي

تؤّديها وتقوم بها. رقبتك في أودعك أمانة أجعلها
هذه فقالـــت: تعالـــى اهللا شـــاء إن فقلـــت: أفعـــل
فيه تنظر ال تحّله وال المختوم الكيس هذا في دراهم
قرطي فيـــه، وهذا بما يخبرك من إلى حتـــى تؤّديـــه
تساوي عشرة حبات ثالث وفيه عشرة دنانير يساوي
أن أريد حاجـــة الزمان صاحـــب إلـــى دنانيـــر، ولي

أسأله عنها. أن قبل يخبرني بها
الحاجة؟ وما فقلت:

في عرسي أمي استقرضتها دنانير عشـــرة قالت:
أدفعها، من إلى أدري وال اســـتقرضتها مّمن ال أدري

بها. يأمرك من إلى فادفعها بها أخبرك فإن
أقـــول لجعفر بن وكيف نفســـي): قـــال (فقلت في

علي؟
بن علي، جعفر المحنة بيني وبيـــن فقلـــت: هـــذه
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فأتيت بغـــداد دخلت حتى وخرجـــت فحملـــت المال
وجلست. عليه فسلمت الوشاء يزيد بن حاجز

حاجة؟ ألك قال:
أدفعه إليـــك حتى ال إلـــي قلـــت: هذا مـــال ُدفـــع
أخبرتني دفعته فإن إلي؟ دفعه ومن هو تخبرنـــي كم

إليك.
من ســـّر إلى به روح توّجه أبي بن أحمد قال: يـــا

رأى.
أردته، شـــئ َلهـــذا أجـــلُّ فقلـــت: ال إلـــه إال اهللا

بجعفر. أبدأ فقلت: رأى من سر ووافيت فخرجت
المحنة كانت فإن بهـــم، فقلت: أبدأ ثـــم تفّكرت

جعفر. إلى مضيت وإّال عندهم من
فقال: خادم إلي فخرج محمد أبي دار من فدنوت

روح؟ أبي بن أحمد أنت
نعم. قلت:

مكتوب: فيها فـــإذا الرقعـــة اقرأها، قـــال: هذه
كيســـًا الديراني بنت عاتكة أودعتك روح أبي <يا بن
وقد تظّن، ما خالف وهو درهم بزعمك، فيه ألف
ما فيه، تدِر الكيس ولم تفتح األمانة ولم فيه أّديـــت
ومعك قرط دينـــارًا، وخمســـون وفيـــه ألف درهـــم
صدقت دنانير، يســـاوي عشـــرة زعمـــت المرأة أنه
لؤلؤ حّبـــات ثالث وفيه فيـــه، مـــع الفّصيـــن اللذين
ذلك فادفع أكثر، وتســـاوي دنانير شراؤها عشـــرة
وصر لها، وهبناه قـــد فإّنا فالنة خادمتنا إلى إلـــى
منه ما الحاجز وُخـــذ إلى المـــال إلـــى بغـــداد وادفع

منزلك. إلى لنفقتك يعطيك
أمهـــا أن زعمـــت التـــي وأمـــا عشـــرة الدنانيـــر
صاحبها، من تدري عرسها وهي ال في استقرضتها
وهي أحمـــد بنـــت لكلثـــوم هـــي بـــل هـــي تعلـــم لمن
في تقسمها أن وأحّبت تعطيها أن فتحّرجت ناصبية
ضعفاء في ذلك، فلتفرقها فأستأذنتنا في أخواتها

أخواتها. 
بجعفر إلـــى القـــول روح والتعـــودن يـــا ابـــن أبـــي
مات، قد عمك منزلك فإّن وارجع إلى له، والمحنة

وماله>. أهله وقد رزقك اهللا
فوزنه حاجزًا الكيس وناولت بغداد، إلى فرجعت
دينـــارًا، فناولني وخمســـون درهم فـــإذا فيه ألـــف
لنفقتك، إليك ُأمـــرت بدفعها وقال: دينارًا ثالثين
وقد فيه نزلت الذي الموضع إلى وانصرفت فأخذتها
وأهلي يأمروني قد مات أن عمي من يخبرني جاءني
وورثت مات قد فإذا هو إليهم، فرجعت باالنصراف

(٧) Vدرهم ألف آالف دينار ومائة ثالثة منه

الهوامش:
ح٤. ص ١٥٩  ٥١ األنوار ج بحار ١ـ 

 .٢٩٣ األنوار ج٥١ص بحار ٢ـ
٢٩٣ح٢. ٥١ص األنوار ج بحار ٣ـ 
٢٩٤ح٤. ٥١ص األنوار ج بحار ٤ـ 

٥١  ص ٢٩٤ح٥.  األنوار ج بحار ٥ـ 
.٨ ٥١  ص ٢٩٥ح األنوار ج بحار ٦ـ 

٢٩٥ح١١. ٥١ص األنوار ج بحار ٧ـ 
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دراسات

فان بالجديدة، ليست  المنقذ  فكرة إن
السماوية وغير السماوية األديــان جميع
نجدها المادية األفكار حتى بل الفكرة عندها هذه
إلى السعادة ما سوف يصل يوما إن المجتمع تقول:

المرجوة.
وكيف أوصــاف. بعدة اليوم ذلك يصفون وأخــذوا
ذلك لنا يصفون نجدهم أولئك جميع فان كان، ما
الصفات من بمجموعة الموعود اليوم أو المنقذ
أو أكثرها تنطبق بآخر أو بشكل نجدها قلت أو زادت
إسم في اختلفت وإن المهدي¨ اإلمام أجمعها على

خروجه. كيفية أو هيته ما أو المنقذ ذلك
للبشرية منقذ هناك على أن يتفقون أنهم المهم
فيه من الويالت هي مما ليخلصها له أن يخرج البد
عدة حــول البحث  إلــى يدفعنا هــذا كــل  والمحن، 
َمن أهمها: من تساؤالت، بشكل نطرحها محاور
األديان هذه تقوله ما  بين  من  الحقيقي  المنقذ هو

كافة مشاربها؟ واألفكار على
حال أي  فعال؟ منقذ هناك هل نسأل هذا وقبل

هذا؟ ولماذا؟ المنقذ إلى البشرية بحاجة

منقذ والبشرية بأمس هناك ثقة. نعم ونجيب بكل
هناك مشكلة إعتباطا وإنما وهذا ليس الحاجة اليه.
إلى الخليقة بداية مشوار منذ البشرية  منها تعاني
إنها المشكلة االجتماعية. العدالة مشكلة وهي اآلن

الجديدة. القديمة
رفعت وتيارات وأفكار أدوار البشرية على مرت لقد
هادفة الشعارات من بأنواع أصواتها بأعلى ونادت
الناس إليها جذب فضًال عن المشكلة، هذه حل إلى
وتبنت األفكار، هذه عاتقها على البشرية وأخذت 
تروي التي هي منها أنها مسلكها ظنا في االنخراط
إال الظامئ تزيد ال  البحر كماء بها وإذا ظمأها.

ظمأ!
قال الذي فرعون فمنذ ذلك على شاهد والتاريخ
وأنا تحتي من تجري األنهار هذه وأن أنا ربكم األعلى
في الصناعية بالثورة مرورا الرشاد، سبيل أهديكم
من المشكلة هذه حل ادعت التي وبالشيوعية أوربا
أعتاب على سقطت عاما سبعين وبعد جذورها،
الى الخريف، أوراق تساقط العويصة المشكلة هذه
عالم على قبضته أحكم الــذي الرأسمالي النظام

اإلنتظار لعقيدة اإليجابية المعطيات
  F  

إ
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العولمة معلنا ــوم ــي ال
لحل جديدة كأطروحة

الطرف غاضًا المشكلة هذه
والفكرية النفسية المشكالت عن

ننسى وال األطروحة. هذه الناتجة من
والتي المشكلة  هــذه لحل السماء أطــروحــة

هذه  واكبت والتي  Eاألنبياء شعارها حمل
ما كل الهين فقد قدموا باألمر يكن ولم األدوار،

من المشاق نهار وتحملوا دؤوب ليل عمل من بوسعهم
الدعوة هذه سبيل في وقتل وسجن وتعذيب تشريد
المتالعبين، أيــدي من سالمة  عليها والمحافظة
جــربــت الــنــظــام والـــشـــيء الــغــريــب أن الــبــشــريــة
والــرســول   Tسليمان اهللا  نبي يــد  على اإللــهــي 
الحكومة،  جنته في ظل هذه ما األعظمF ورأت
هذا ومع وجنت شاهدت المهم طويال تدم وإن لم
مشكلتها، يحل نظام عن  باحثة  ظهرها أعطتها
وصادر ناقص، ألنه لها يصلح لم جربته نظام وكل
األنظمة نجاح  عدم  في السر هو وهذا  ناقص  من
دفع هذا وغيره هذه المشكلة، كل في حل الوضعية
حل علىيده يكون الذي المنقذ إنتظار إلى بالبشرية
وغير الراهنة المشاكل من  وغيرها المشكلة هذه
قضية في السبب  أن معناه  هــذا  وليس الراهنة،
أن الشيوعية ادعت كما هو اجتماعي، وال االنتظار
في العدالة البحث عن هو  وإنما  إقتصادي.  سببها
في العدالة أساسها التي االجتماعية المشكلة  حل 
ولن ظالة البشرية هو وهذا الحقوق والوجبات توزيع
حكومة يمثل الذي المنقذ هذا أحضان في تجدها إال
سبيلها في جرى والتي أبت أم البشرية شاءت السماء

أنـــــــــهـــــــــار
األنــبــيــاء مــن دمـــاء

ـــن الــــذيــــنواألولــــــــــــيــــــــــــاء ـــحـــي ـــصـــال ال
يطبق الــذي المنقذ  هذا  يد  على حلمهم  سيتحقق
نفهم إن علينا  هنا مــن  األرض، فــي اهللا  ــدل ع
كما ال تكون يجب ان أي وجه كيفية االنتظار وعلى

نريدها.
إلــى يــتــبــادر سماعها عــنــد االنــتــظــار  لفظة  إن 
نحن من أن يأتي إلى الحركة السكون وعدم الذهن
هو وليس ثمرة منه نجني المعنى ال وهذا بإنتظاره.
هو ما نبين وسوف المنقذ، إنتظار من المقصود
عرض بسيط خالل من االنتظار مفهوم من مطلوب

ـ :Fاهللا رسول لحديث
الفرج) انتظار أمتي أعمال (أفضل

عمل االنتظار هو أن نفهم منها  أعمال لفظة إن
أن منا نفهم أفضل لفظة  وان  آخــر. شــيء وليس 

مترجح. يكون اال ال وهذا ومفضول. هناك فاضل
ضمنها وفــي االرض فــي اهللا  عــدالــة تطبيق ان 
يعلمه ما وهو االجتماعية  المشكلة حل في العدالة
الذي يكون  المرجح هو اهللاF علما يقينا رسول

أفضل األعمال. عمل االنتظار أجله من
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دراسات

االنتظار الى عمل؟ يترجم كيف ولكن
وهي: أبعاد ثالثة إن لالنتظار

العقائدي. البعد ١ـ
السلوكي. البعد ٢ـ
البعد النفسي. ٣ـ

ــان األدي كــل أن سابقا  قلنا العقائدي:  البعد ١ـ 
تقول بالمنقذ المادية األفكار من وغيرها السماوية
وهذا لها، المطاف نهاية في بسعادة البشرية تعد أو
الحقيقي؟ المنقذ هو  من حول البحث  الى يدعونا
اإلسالمي المستوى على الموضوع  نتناول وســوف
تحديد من في اختلفت اإلسالمية ألن المذاهب فقط

غيرها؟ الموضوع في يكون المنقذ فكيف هو
ومؤلفاتهم الشيعة كتب في الواردة األحاديث إن
باإلمامة االعتقاد ألن هنا البحث مــورد تذكر لم
عند المذهب أو الدين أصول من ثابتا أصال يعتبر
محيص ال يعتقد باإلمامة من اإلمامية وكل الشيعة
األحاديث الن المهدي¨ باإلمام يعتقد أن إال  له
تصرح بأن األئمة عدد والى إلى اإلمامة تتطرق التي

المهدي¨. اإلمام عشر هو الثاني اإلمام
عن وال ينفصل ال ينفك المهدي باإلمام فاالعتقاد
يتجزأ ال جزء  وهو عامة بصورة باإلمامة االعتقاد

الموضوع. عن
األئمة حول السنة الواردة في كتب األحاديث أما
االجمال  حيث من تختلف فهي Eعشر االثني
بذكر تكتفي الــتــي ــث األحــادي فهناك والتفصيل.
وهناك أشخاصهم دون االسماء وتعيين العدد فقط
تلك وبعض تصرح بالعدد واألسماء. األحاديث التي

الثاني وانه اإلمام المهدي باإلمام تصرح األحاديث
.Eالبيت أهل أئمة من عشر

بعضها يفسر  األحاديث تلك إن القول: وخالصة
تلك األحاديث أن أقول أن والصواب ومن الحق بعضا
وال مجال يبقى ال بحيث التواتر  حد  تــجــاوزت قد 
من خاليًا البحث يكون ال أن وألجل للمناقشة موضع

نماذجها: األحاديث نذكر بعض ذكر
رسول قال قال  السمطين فرائد في الجويني  ١ـ
طالب أبي  بن  وعلي النبيين، سيد  أنا  :Fاهللا
أولهم عشر إثنا بعدي  اوصائي وأن  الوصيين سيد

المهدي. وآخرهم طالب أبي بن علي
ينابيع في الحنفي القندوزي سليمان أخــرج ٢ـ 
:Fاهللا رسول قال قال: عباس إبن عن المودة
بعدي الخلق على اهللا وحج  وأوصيائي  خلفائي  إن
ولدي وآخرهم طالب ابي بن علي أولهم عشر االثنا

المهدي. اإلمام
هذه من المعتدلون  المسلمون يفهمه الــذي  إن 
االثني باألئمة المقصود إن  هو وغيرها األحاديث
صرحت  غيرهم كما ال Eالبيت أهل أئمة هم عشر

المتواترة. األحاديث بذلك
األول البعد على وهو معتمد كليا السلوكي: البعد ٣ـ
الجانب به عن عقيدته. ونعني اإلنسان ناتح سلوك الن
درجة أن يكون على فالبد اإلنسان، حياة في العملي
فهي الــتــامــة، االستقامة على أو االستقامة مــن 
وكيفية الظهور جيل تشكيل في االبتدائية المساهمة
المتمثلة اإلسالمية التعاليم  تطبيق  في تكون ذلك
إلى والمستندة الفقهاء ألحد العملية الرسالة في
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وبذلك والسنة، الكتاب هي  التي التشريع مصادر
فكرة تطبيق فــي سلوكيًا مستعدًا اإلنــســان يكون 
بسبب تذكر صعوبة يجد فال وتوجيهاته¨ اإلمام
وبهذا أوال،  نفسه على والمطبق المتبع الــمــران
اإلسالم الذي بجديد غير يأتي ال اإلمام أن يتبين
االسالم  (إن ورد ما أما Fاهللا على رسول نزل
للرسالة الهاجرين إلى فراجع بدأ) كما غريبا يعود
صورة اإلسالم وبأي إلى ال الغيبة عصر العملية في

الصور. من
إذ األولين البعدين نتاج وهو النفسي: البعد ٤ـ
النفسي االطمئنان من  درجــة على اإلنسان يكون
وبهذا محالة ال اإلمــام  خــروج  من  القلبي  واليقين
من األوقات على وقت وفي أي مستعدا نفسيا يكون
من يحمله ما ونشر وتطبيق اإلمـــام¨ استقبال

البشرية عنت ما وتحقيق عالمي إصالحي مشروع
إليه. الوصول سبيل في

لقضية االيجابية المعطيات تتبين كله هذا ومن
المعطيات. هذه أهم ومن عمال االنتظار كونها

كافة للبشرية على والشامل الكامل التمحيص  ١ـ
أدوارها.

المجتمع في  الوسط  الحالة أو كشف القضاء  ٢ـ
النفاق. حالة وهي

لهما ثالث وظهور معسكرين متضادين ال بروز ٣ـ
والباطل. الحق معسكرا وهما

كافة وعلى المجتمع في الكامنة الطاقات ظهور ٤ـ
والعلمية والعملية. والثقافية المستويات الفكرية

الوضعية األنظمة قدرة  بعدم  البشرية  قناعة  ٥ـ
إليه. تصبو ما تحقيق في

المنقذ استقبال في للبشرية التام االستعداد ٦ـ
تعتقد به. ما غير على وان كان

في رفد الدعوة. كمي ال نوعي جيل تهيئة ٧ـ
ومجتمعات أفرادا الدعوة لتطبيق المجال فسح ٨ـ
عنهمE من  ورد ما ينافيان ال األخيران وهذان
الجيل تهيئة مانع من ألنه ال جورًا) تمتلئ (إن األرض

والظلم. الجور وجود مع للتطبيق المجال وفسح
الشواهد من بكثير اإلمــام دعــوة ودعــم رفــد  ٩ـ 
إلى يقودنا وهذا البشرية. بها مرت التي التاريخية

الرجعة. بحث
الوقت سعة في البشرية على البالغة الحجة ١٠ـ

عنها. الغافلة الحقيقة عن والتدقيق التحقيق في
البحث يسع التي ال المعطيات وهناك الكثير من

Vالتفاصيل على تناولها من
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 ١١١ يقع في الذي الكتاب هذا على اختصار
مؤلفه أن إال (القطع المتوســـط) صفحـــة
الميرزا الحاج اهللا والفقيه المقدس آية العالم الجليل
اســـتطاع االصفهاني(قده) الموســـوي محمـــد تقـــي
كما والمعنون، العنـــوان بين ما أن يحقـــق المطابقة
حول االبجديات أجلى المنهج في يرسم أن اســـتطاع
ما وهي: حياته، فـــي المؤمن جدلية طالمـــا رافقت

وإن صاحب الزمان¨؟ غيبة في عصر الوظيفة هي
يبقى في أنه إال سهًال مالمحه في رسم كان الســـؤال
لها تبحث زالـــت ال التي الجدليـــات أكبر واقعه مـــن
الكتاب هـــذا ثنايا في منـــه عـــن حل وجد قـــدر كبير
رؤية وفـــق الموضوع هـــذا الـــذي يختـــص بمعالجـــة
العصمة مقامات عن الوارد األثر على تبتني محكمـــة
تقود الكتاب لصفحات عابرة ونظرة والطهـــارة¨،

النتيجة. هذه إلى
المختصر من مختصرين جزئين في البحث جاء
وظيفة خمس وعشرين األول) (الجزء تناول المفيد،
صاحب الزمان¨ في زمان غيبة األنام وظائف مـــن
الثاني، الجزء فـــي الوظائف بقية على أن تســـتكمل
تناول لها،واذ المناسبة باألخبار وظيفة كل شّفع وقد
له¨ والزيارة فيما يتعلق بالدعاء الوظائف ثنايا في
فصًال وظيفة والعشرين الخمســـة ذكر أفرد بعد فقد
وهي والزيارات) األدعيـــة بعض في (فصل بـ عنونـــه
وقد  األئمةE المختصة به¨ عن الواردة األدعية
فهي وإّال والمثال االنموذج نحو على فيها خمسًا ذكر
يس التي آل زيـــارة بذكر أعقبها ثـــم كثيـــرة للغاية،
العهد دعاء وبعدهـــا يس)، آل علـــى تبدأ بـ (ســـالم

األنام وظيفة
¨ زمن غيبة اإلمام في

  

ع
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صاحب موالي بّلغ <اللهـــم بـ: يبدأ الـــذي الصغير،
ثم األمر¨، صاحـــب وبعـــده صالة الزمـــان...>،
عندالدعاء لتعجيل الحاصلة بالفوائـــد فصل خاص
هو كما واألخبـــار اآليـــات مـــن ظهـــوره¨ مســـتقاة
منها أربع اســـتعرض وقد في بقية الكتاب، منهجه

فائدة. عشرة
عشر اثنى تضمنت برسالة األول الجزء أعقب ثم
النعمة) الدين وتمام (كمال كتاب منتخبًا من حديثًا
٣٨١ للهجرة)،  سنة (المتوفى الصدوق الشيخ للثقة
في ومختصر غيبتـــه¨ أمـــر في تتنـــاول التفصيـــل
حياته¨، يعقبها(فصل) فيالحديثعن ظهوره¨
التكهن من بزمان معين، والتحذير مؤقت غير وأنه
،Eآل محمد لروايـــات وفقًا أيضـــًا بوقـــت معين
األول نـــص العريضة التي الجـــزء ختام وينقـــل فـــي
الزمان¨ والئه لصاحب للتعبير عن يعملها اإلنسان

وانتظاره.
فقد الثانـــي؛ الجـــزء وهو اآلخـــر) أمـــا (الجـــزء
ينبغي  التي الوظائـــف اســـتكمل فيه المؤلفG بقية
وهي فعلها، اإلمـــام¨ غيبة زمـــن في علـــى األنام
وظيفة، توقف أربع وخمســـين إلى الوظائف إتمـــام
للوظيفة لألهمّية البالغة الكالم مفصًال بعضها عند

االختصار، وباألخص: تحتمل ال بحيث
يظهر وهـــي أن والعشـــرون) (الوظيفة السادســـة
جواب إلـــى الجاهليـــن ويرشـــدوا العلمـــاء عملهـــم
من وينقذوهم يضلّـــوا، ال كـــي شـــبهات المخالفين

فيها. وقعوا إن الحيرة
تتعلق التي وهـــي والوظيفـــة (الثامنة والثالثون)
كل أو في يـــوم كل في له¨ بتجديـــد العهـــد والبيعة

وكيفيته. العهد، تجديد معنى في ممكن، وقت
من التقية هي والتي األربعون) (الثامنة والوظيفة

األعداء.
من التحذير وهي واألربعون) (السابعة والوظيفة

الغيبة. زمان طول بسبب القلب قسوة
بأداء االهتمام واألربعون) في (التاسعة والوظيفة
خمس وزكاة من بالذمة، المتعلقة الماليـــة الحقوق

وسهم له¨.
وفي المرابطة، هي التي (الخمســـون) والوظيفة

للمعنى والعمل. االسهاب بيان
في باالهتمام والخمســـون) (الحادية والوظيفـــة
الكريمة وأداء الحميدة واألخالق الصفات اكتســـاب
المعاصي واجتناب الشـــرعية، والعبادات للطاعات

الشرع المقدس. في عنها ُنهي والذنوب التي
المطلوبة، الوظائف فـــي الحديث أنهى أن وبعد
وصفة خصوصية عشـــرين بيـــان عقـــد (فصًال) في
ارتقابًا زمان كل في المؤمنيـــن على يجب تحصيلها
في آخر (فصـــًال) ثم الزمـــان¨، لظهـــور صاحب
المواظبة وضرورة العهـــد دعاء أهمية على التأكيـــد

درجة النصرة له¨. لنيل عليه أربعين صباحًا
كتـــب باللغة الذي الكتـــاب هـــذا وقد ســـبق طبع
اإلمـــام مدرســـة عـــن ومحققـــًا الفارســـية معربـــًا
بعض جديد مع تنظيمه من انه أعيد إال المهـــدي¨
لها الناشر المركز رأى التي والتخريجات االضافات
التخصصية الدراســـات مركز وهو لتكون ضرورتهـــا
سلسلة األول في الكتاب ليكون المهدي¨ اإلمام في
المؤلفة الكتب نشر تتضمن التي المهدوي) (التراث
 Vمحققة المهدي¨ في اإلمام المؤلفة المخطوطة

األنام وظيفة
¨ زمن غيبة اإلمام في
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باقر الشيخ الفاضل العالم الشيخ حّدث
هادي نجل العالم العابد الشيخ الكاظمي
رجل هناك كان أّنه طالب بآل المعروف الكاظمي
بـ المعروف البيت من األشــرف  النجف في مؤمن 

رحيم. حسين الشيخ له يقال رحيم) (آل
طاهر رجــــًال ــور ــمــذك ال وكــــان الــشــيــخ حــســيــن

والــفــطــرة الطينة 
ـــــن مــقــّدســي وم

المشتغلين.(١)
وكـــــــــــان مـــعـــه
الّسعال، مــرض
يخرج ســعــل إذا 
مــع مــــن صــــــدره
دم، االخــــــالط

ال الفقر واالحــتــيــاج، فــي غاية ـ ذلــك ـ مــع ــان  وك
أعراب إلى أغلب في يخرج وكان يومه، قوت يملك
األشـــرف، أطــــراف الــنــجــف الــبــاديــة الــذيــن فــي
ذلك يتيّسر كان وما شعير، ولو قوت على ليحصل

ذلك مع وكان رجائه، شّدة مع يكفيه، وجٍه على
من بامرأة بالتزوج قلبه تعّلق قد والفقر المرض
أجابوه وما أهلها من يطلبها وكان النجف، أهل
شديد وغّم هّم ذات يده، وكان في لقّلة ذلك إلى

بذلك. ابتالئه جهة من
تزوج من  وأيس والمرض، الفقر به اشتّد فلّما 

هو معروف عند أهل النجف البنت، عزم على ما
مسجد إلى الــّرواح فواظب أمر أصابه أّنه من من 
صاحب يرى أن ليلة أربعاء، فالبّد أربعين الكوفة

ويقضي له مراده. يعلم ال حيث من األمر¨

الكوفة مسجد اإلمام ¨في لقاء
ح
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حسين: بـــاقـــرD: قـــال الــشــيــخ قـــال الــشــيــخ
كانت فلّما أربعاء، ليلة اربعين ذلك على فواظبت
هّبت وقد مظلمة، شتاء ليلة وكانت األخيرة الليلة
جالس في وأنا المطر، من قليل فيها ريح عاصفة
وكانت المسجد،  باب  في داخــل هي التي الدّكة
على تكون األّول للباب المقابلة الشرقية الدّكة
أتمّكن وال المسجد، دخول عند األيسر الطرف 
وال الــّدم، سعال جهة  من المسجد  في الــّدخــول
أّتقي شيء معي وليس المسجد، في قذفه يمكن
علّي هّمي واشتّد صدري، ضاق وقد عن البرد، به
الليالي أّن وُافّكر عيني، في الّدنيا وضاقت وغّمي
وال أحــدًا رأيــت وما آخرها، وهــذه انقضت،  قد 
العظيم، التعب هذا تعبت وقد شــيء، لي ظهر
أجيء ليلة، أربعين في والخوف المشاّق وتحّملت
لي ويكون الكوفة، مسجد  إلــى  النجف من فيها

ذلك. من األياس
أحد المسجد في وليس ذلك في ُافّكر أنا فبينما
قهوة جئت بها عليها ألسخن نارًا أوقدت وقد أبدأ
عليها، لتعّودي تركها من أتمّكن ال النجف، من
جهة الباب األول من بشخص إذا وكانت قليلة جدًا،
في وقلت تكدّرت بعيد من نظرته فلّما إلّي، متّجهًا
جاء قد المسجد، أطراف من أعرابي هذا نفسي:
هذا في  قهوة بال وأبقى القهوة من ليشرب إلــّي

وغّمي. هّمي علّي ويزيد المظلم، الليل
علّي الّي وسلم به قد وصل  إذا  أفكر  أنا  فبينما
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معرفته من فتعّجبت  مقابلي، في وجلس  باسمي
بعض في أخرج إليهم الذين فظننته من باسمي،
فصرت األشـــرف، النجف أطـــراف األوقـــات مــن 
العرب، بعض من قال: يكون؟ عرب أّي من أسأله
النجف، أطراف في التي الطوائف له أذكر فصرت
لست قال: ال طائفة له ذكرت وكّلما ال، ال، فيقول:

منها.
ُطريطرة! مــن أنــت أجــل  لــه: وقلت فأغضبني 
قولي من فتبّسم  معنى، بال لفظ وهو مستهزءًا
الذي جاء ما كنت، أينما من عليك ال وقال: ذلك،
هذه عن السؤال عليك وأنت ما فقلت: هنا؟ إلى بك
من فتعّجبت أخبرتني؟ لو ضّرك ما فقال: األمور؟
إليه، قلبي فمال منطقه، وعذوبة أخالقه حسن
السبيل له، فعملت له حّبي كّلما تكّلم ازداد وصار
ما فأنا اشرب أنت فقال: وأعطيته، التتن، من
وأعطيته، قهوة الفنجان  في له  وصببت أشرب،
الباقي ناولني ثّم منه، قليًال  شيئًا وشرب فأخذه
ألتفت ولم وشربته، فأخذته اشربه، أنت وقال:
يزداد أخذ ولكن الفنجان، تمام شربه عدم إلى

فآنًا. آنًا له حبّي
في هذه إلّي أرسلك اهللا قد أخي أنت يا له: فقلت
في نجلس أن إلى تروح معي أفال  تؤنسني،  الليلة
معك أروح فقال: ونتحّدث؟ ،Tمسلم حضرة 

فتحّدث حديثك.
الفقر غاية في أنا الواقع: لك أحكي له: فقلت
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معي ذلك ومع نفسي، على شعرت مذ والحاجة
سنين، منذ صدري من وأقذفه الّدم أتنّخع سعال
علق وقد زوجــة،  عندي وما عالجه، أعــرف وال 
األشرف، النجف في محّلتنا أهل من بامرأة قلبي

أخذها. لي ما في اليد ما تيّسر قّلة جهة ومن
إقصد  لي: وقالوا المّالئية(٢)  هؤالء غّرني وقد
ليلة أربعين وبت الزمان¨ صاحب حوائجك في
ويقضي تراه، فإّنك الكوفة، مسجد في األربعاء
وما األربعين من ليلة آخــر وهــذه  حاجتك، لك 
في المشاّق هــذه تحّملت وقــد شيئًا، فيها رأيــت 
وهذه هنا، إلى جاء بي فهذا الذي الليالي، هذه

حوائجي.
صدرك فقد أّما غير ملتفت: غافل وأنا فقال لي
وأّمــا قريب، عن فتأخذها اإلمـــرأة ــا  وأّم بــرئ، 
غير وأنــا  تموت، حّتى حاله على فيبقى فقرك

أبدًا. هذا البيان إلى ملتفت
قم، قال: مسلم؟  حضرة إلى تروح أال  فقلت:
المسجد أرض وردنا  فلّما امامي، وتوّجه  فقمت
فقلت: المسجد؟ تحية صــالة تصلّي  أال فــقــال:
في الموضوع الشاخص من قريبًا هو فوقف أفعل،
الصالة فأحرمت بفاصلة، خلفه وأنا المسجد،

الفاتحة. أقرأ وصرت
ما قراءة الفاتحة يقرأ به وإذا أقرأ أنا فبينما
قراءته حسن أبدًا، فمن يقرأ مثلها أحدًا سمعت
الزمان، وذكرت صاحب هو لعّله في نفسي: قلت
بعد نظرت إليه ثّم ذلك على تدّل كلمات له بعض

وإذا الصالة، في وهو ذلك،  قلبي في خطر ما
تشخيص مــن منعني  عظيم ــور ن أحــاطــه قــد  بــه 
أسمع وأنا ذلك يصّلي وهو مع الشريف، شخصه
قطع وال أستطيع فرائصي، ارتعدت وقد قراءته،
كان، وجه أّي على  فأكملتها  منه  خوفًا،  الصالة
أندبه فصرت األرض، وجــه من النور عال  وقــد
في معه أدبــي ســوء من  وأعــتــذر  وأتضّجر وأبكي 
وقد المسجد، وقلت له: أنت صادق الوعد، باب

مسلم. إلى الرواح معي وعدتني
إلى قد توّجه بالنور وإذا النور، أنا ُأكّلم فبينما
وصار الحضرة، النور فدخل فتبعته مسلم، جهة
أزل أندبه ذلك، ولم على يزل جّو القّبة، ولم في

النور. عرج الفجر طلع إذا حتى وأبكي
صدرك أّما  قوله: إلى  التفّت الصباح  كان فلّما 
معي وليس الصدر، صحيح أنا وإذا بــرئ، فقد
علّي اهللا وسّهل إّال أسبوع مضى وما أبدًا، سعال
على وبقي فقري أحتسب، ال حيث من أخذ البنت
وعلى وسالمه عليه اهللا صلوات أخبر لما ما كان

Vالطاهرين آبائه

الهوامش:
األشرف. النجف في الدينّية العلوم بطلب بالمشتغلين ُيقصد ـ

 
١

عموم على األشــرف النجف أهالي بعض يطلقه اصطالح ـ  ٢

العلم. طالب
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علـــى   Eالبيـــت أهـــل أئّمـــة اســـتطاع 
نقل عاصروهـــا التـــي إختـــالف الظـــروف
وجّنبـــوا االســـالم، ألطروحـــة الواضحـــة  الصـــورة 
وَأعّدوا والضياع، االنحـــراف فتن الشـــعبية قواعدهم
الوعد فيه يتحّقـــق لليوم الذي المؤمنـــة تلـــك القواعد
ربوع في المســـتضعفين المؤمنين باســـتخالف اإللهّي
المهدي¨  في اإلمام البشـــارة وردت البسيطة، وقد
على يديه اهللا عّزوجل ســـيحّقق الذي الشـــخص ـ وهو
المختلفة، الســـماوية األديـــان فـــي ـ التغييـــر الكبيـــر
إختالف على بـــه القول على كلمة المســـلمين واّتفقت

مذاهبهم.

المسلمين عند الشريفة األحاديث
المهدي¨: اإلمام في

علماء جميع لدى المهدي¨ باإلمام اإليمان يعتبر
وردت وقد المشتركة. القلبية الواجبات من المسلمين
كفر)(١)  فقد بالمهدي كـــّذب (من أنه: تصّرح أحاديـــث
ُأنزل على بما المهدي فقـــد كفر أنكر خروج وأّن (مـــن

(٢) محمد).
بظهور اإليمان البيهقي بوجـــوب وقد صـــرح اإلمام
عيســـىT،(٣) كمـــا أقـــّر اإلمـــام  ونـــزول المهـــدي

(٤) بهذه الحقيقة. العلماء من الشعراني وغيره
أن وجود على األعلى المـــودودي أبو العالمـــة وأّكد
الحقيقـــة علـــى يؤثـــر الضعيفـــة ال بعـــض األحاديـــث
المهدي.(٥)  ظهور اإلمام حتمية بشـــأن أصل األساسية
أحاديث في (مهـــدي) كلمة وردت وتجدر اإلشـــارة أنه
والحاكم، داود، وأبي ماجة، وابن الترمـــذي كل من

يعلى وغيرهم. واإلمام احمد،والطبراني،وأبي
المهدي أوصـــاف بعض األحاديـــث وحـــّددت هـــذه
األحاديث هذه ومن أعمـــال. من يقوم به وما ونســـبه،
 Fرســـول اهللا أّن مســـعود) اهللا بن (عبـــد مـــا رواه
من يوم لبعث اهللا رجًال إال من الدهر يبَق لم (لو قال:

(٦) ملئت َجورًا). كما عدًال يملؤها بيتي أهل
المهدي أن األحاديث إلـــى هذه وقد أشـــارت بعض
وفرقة بين واختـــالف وزالزل فتنـــة يخـــرج فـــي وقـــت
من الزمان كشـــرط آخـــر فـــي النـــاس، وأنـــه يخـــرج
وفي والمقـــام..، الركن بين ويبايع أشـــراط الســـاعة
فيقتل عيسى وينزل بعده يظهر المســـيح الدجال عهده

(٧) الدجال).
اهللاF قال:  رســـول عمر أن عبـــد اهللا بن وروى
ينادي: ملك فيها رأســـه غمامة وعلى المهدي (يخـــرج

(٨) فاّتبعوه). المهدي اهللا خليفة هذا

المهدي¨في اإلمــــام
واألديـــان الــمــذاهـــــب

   

إ
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صحيحـــه يرفعـــه بســـنده إلى فـــي وروى أبـــو داود
رســـول النبـــيF، قالت:(ســـمعت زوج أم ســـلمة
ولـــد  مـــن عترتـــي  مـــن  المهـــدي يقـــول:   Fاهللا

فاطمة).(٩)
األحاديث  من المهدي في Fالنبي عن ورد كما
منهما واحد والترمذي، كّل داود نقله أبو ما الصحيحة
 Gالخدري سعيد أبي إلى يرفعه صحيحه في بســـنده
مّني  المهدي اهللاF يقول: قال: (ســـمعت رســـول
وقســـطًا عدًال األرض يمأل األنف أقنى الجبهة أجلـــى

(١٠) سنين). سبع ويملك وظلمًا، جورًا ملئت كما
اســـحاق بن محمد اإلمام أحمد بن نقله ما ومنهـــا
مالك بن أنس إلى بســـنده يرفعه تفســـيره في الثعلبي
المطلب عبد ولد اهللاF: (نحـــن رســـول قال قال:
والحسن وعلّي أنا وحمزة وجعفر الجنة، أهل ســـادة

والمهدي).(١١) والحسين
الحســـين محمد رواه القاضي أبو ما ومنها أيضـــًا
المّسمى بـ(شرح السّنة) كتابه بن مســـعود البغوي في
في بسنده منهما ومســـلم كل واحد وأخرجه البخاري
رســـول قال قال: هريرة) صحيحـــه يرفعه إلى (أبـــي
فيكم مريـــم ابـــن نـــزل إذا اهللاF: (كيـــف أنتـــم

وإمامكم منكم؟).(١٢)
أمتي آخر فـــي الرســـولF: (يخرج عن وجـــاء
نباتها، األرض وتخرج الغيـــث، اهللا يســـقيه المهدي

وتعظم الماشـــية، وتكثـــر صحاحًا، ويعطـــي المـــال
(١٣) األمة).

مالك القاسم بن عن المروزي حماد نعيم بن وعن
بن إبراهيم سمعت قال: سيار بن ياســـين المزني عن
بن حدثني علي أبي، حدثني قال: بن الحنفية محمد
(المهدي :Fاهللا رسول قال قال: Tطالب أبي

(١٤) البيت). أهل مّنا
بن جابر بسنده إلى البخاري في صحيح جاء ومّما
عشر  اثنا (يكون ســـمع النبيF يقول: أنه سمرة:
كلمة قال النبي أّن الراوي: ذلك إلى وأضاف أميـــرًا،
قريش).  يقول: كلهم من سمعه عليه ولكن أباه خفيت

(١٥)

مســـلم، فقد صحيح مـــن اإلمارة أّمـــا في كتـــاب
على أبي (دخلت مـــع قـــال: ســـمرة بن جـــاء أن جابر
ينقضي  ال هـــذا األمر إّن النبيF فســـمعته يقول:
قريش). من كلهم خليفة فيهم إثنا عشـــر حتى يمضي
أّن أيضًا: صحيحه فـــي مســـلم رواها ثانية وفي رواية
قائمـــًا حتى تقوم  الدين يـــزال النبيF قـــال: (ال
من كلهم خليفـــة إثنا عشـــر عليهم الســـاعة، ويكـــون

(١٦) قريش).
أمرها مســـتقيمًا هذه األمة تـــزال وفـــي رواية: (ال
عشـــر إثنا منهم يمضـــي حّتى ظاهـــرة علـــى عدّوهـــا

(١٧) يكون المرج والهرج). من قريش، ثم خليفة
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لهذه (يكـــون وفي روايـــة:
ال قّيمـــا عشـــر إثنـــا األمـــة 
خذلهم، كّلهم مـــن يضّرهم

(١٨) قريش). من
هذا يـــزال (ال وعن أنـــس
عشـــر قائمًا إلى إثني الديـــن
هلكـــوا فـــإذا قريـــش، مـــن 

بأهلها).(١٩) األرض ماجت
تلك مـــن المعنييـــن عشـــر االثنـــي لـــذا يّتضـــح َأن
التعاقب.  عترتـــهF على من األئمة هـــم المرّويات
النبيF قـــال: (إني تارك  أّن أرقـــم وروى زيـــد بن
بعدي، تضّلوا لـــن بهما تمســـكتم إن فيكـــم الثقلين ما
من ممدود حبل اهللا اآلخر، كتاب من أحدهما أعظم
يفترقا ولن أهل بيتي، الســـماء إلى االرض، وعترتي
تخّلفوني كيـــف فانظـــروا الحـــوض، حتـــى يـــردا علّي

(٢٠) فيهما).
أخذتم  إن ما فيكم تركـــت (إّني وقـــالF أيضًا:

(٢١) بيتي). أهل اهللا وعترتي كتاب تضلوا: لن به
كتاب  بين الثقلين حديث الرسولF في قرن لقد
التمّســـك بهما جعل البيتE، حيث وبين أهل اهللا
الحديث يـــدّل كما األمة. لهـــذه ورحمة مصـــدر هداية
العامة والقيـــادة اإلمامـــة حصـــر على بشـــكل صريـــح
خّط وبّين استمرارّية النبوة، أهل بيت في للمســـلمين
اإلمام دليل على وجود وفيه إلى يوم القيامة، اإلمامة

المهدّي¨.
 Fالنبي سمعت قال: الخدري سعيد أبو روى كما
من نوح، كســـفينة فيكم بيتي أهـــل مثل يقـــول: (إنما
أهل مثل غـــرق، وإنما عنها تخّلف ركبها نجا، ومـــن
دخله من بني إسرائيل، في باب حّطة مثل فيكم بيتي

(٢٢) له). غفر

الحديث  هذا الدينG على شـــرف اإلمام عّلق وقد
تشبيههمE بسفينة  من المراد أّن تعلم وأنت بقوله:
وأصوله فروعه فأخذ في الدين إليهم لجأ من أّن نوح،
عنهم كان كمن تخّلف النار، ومن عذاب منهم نجا من
غير اهللا، أمر ليعصمه من جبل الطوفان إلى يوم آوى
(والعياذ الحميم فـــي وهذا الماء، فـــي غرق أّن ذلـــك

باهللا).
اهللا  أّن هو حطـــة تشـــبيههمE بباب في والوجه
التواضع مظاهر مـــن مظهرًا الباب ذلـــك تعالـــى جعل
للمغفرة، كان سببًا وبهذا والبخوع لحكمه، لجالله،
قال: حجـــر) إذ (ابن وقد حاولـــه وهـــذا وجه الشـــبه.
وعّظمهم أحبهـــم من أّن بالســـفينة (ووجه تشـــبيههم
من نجا علمائهم بهدي وأخذ مشرفهم، لنعمة شـــكرًا
في بحر غرق عن ذلك تخّلف ظلمة المخالفات، ومن
قال: أن إلى الطغيان... مفاوز وهلك فـــي كفر النعم،
دخول ذلك جعل اهللا أّن حطة، بباب تشـــبيههم ووجه
مع (بيت المقدس) أو (أريحا) هو بـــاب الباب، الذي
األمة لهذه وجعل سببًا للمغفرة، التواضع واالســـتغفار

(٢٣) سببًا لها). البيت موّدة أهل

سماوّية  اإلمام المهدي¨ رؤية
مشتركة

باإلمـــام مـــا لـــه عالقـــة أّن كل والجديـــر بالذكـــر
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 Eالمعصومين األئمة أو خاص بشـــكل المهدي¨
منها (الســـنّية اإلســـالمية مصادرنا فـــي بشـــكل عام
الســـماوية الكتب لـــه فـــي اإلشـــارة والشـــيعية) نجـــد
لجميع مشتركًا عنوانًا يمثل اإلسالم ذلك أن السابقة.
قال تعالى: األنبياء، بها جاء التي والشـــرائع األديان
َوِإْســـماِعيُل اْلَبْيِت ِمَن اْلَقواِعَد إِْبراِهيـــُم Uَو ِإْذ َيْرَفـــُع
َواْجَعلْنا َربَّنا * ِميُع اْلَعلِيُم السَّ َأْنَت إِنََّك ِمنَّا َربَّنا َتَقبَّْل

.b...َلَك ُمْسلَِمًة ُأمًَّة ُذرِّيَّتِنا َوِمْن َلَك ُمْسلَِمْيِن
على  موته مـــرض يعقـــوبT له في أبناء وأكـــد
Uَأْم تعالى: قوله فـــي كما باإلســـالم، التدّين حقيقة
ما لَِبِنيِه قاَل ِإْذ اْلَمْوُت َيْعُقوَب َحَضَر ِإْذ ُشـــَهداَء ُكْنُتْم
إِْبراِهيَم آباِئَك َوإِلَه إِلَهَك َنْعُبُد قاُلوا َبْعِدي ِمْن َتْعُبُدوَن

 .bُمْسلُِموَن َلُه َوَنْحُن واِحدًا إِلهًا َوِإْسحاَق َوِإْسماِعيَل
اإلسالم غير عنوان آخر أّي الكريم ينفي فالقرآن
هو اإلســـالم أّن ويثبت عـــن دين األنبياء الســـابقين،

.Eاألنبياء هؤالء إليه ينتمي الذي الدين

النصارى عقيدة
الشـــيعة بمذهـــب تنحصـــر ال المنقـــذ إن فكـــرة 
مختلف نجدها فـــي الفكـــرة إن هـــذه اإلماميـــة، بـــل
الوثنية فيها بما والفلسفات المادية الدينية المذاهب

االلحادية.
النصـــارى في وقـــد لّخـــَص الشهرســـتاني عقيدة
كل مالك األب، الواحد (نؤمن بـــاهللا العبـــارة اآلتية:
الواحد ُيرى، وباإلبـــن ال ومـــا ُيرى مـــا شـــيء وصانع
الخالئق بكـــر الواحـــد، اهللا ابـــن يســـوع المســـيح،
كلها، وليس أبيه قبل العوالـــم مـــن ولد كلهـــا، الذي
أبيه، من إلـــه حق، من جوهـــر حق بمصنـــوع، إلـــه
أجلنا كل شـــيء من بيده ُأتقنت العوالم، وُخلق الذي
خالصنا نزل من أجل ومن الناس، معشـــر أجل ومن

وُقتل إنسانًا، وصار القدس روح من وتجّسد السماء،
اليوم  في قام ثم ودفن، أيام (فيالطوس) وصلب(٢٤)
يميـــن أبيه، عن الســـماء وجلس إلى الثالـــث وصعـــد
األموات بين للقضاء أخرى تارًة للمجيء مســـتعد وهو

(٢٥) واألحياء...).

البرهمية الديانة عقيدة
االعتقاد البرهميـــة على الديانة أوضاع اســـتقرت
عن ثالوث يختلـــف ثالوثها كان وإّن اآللهـــة، بتثليـــث
وعمله أقانيمه في نشـــأة كل أقنوم مـــن المســـيحيين
قبل كان تقّرر أّن (اإلله براهما) أنها وصفاتـــه، ذلك

الخالق. نفسه وسّمى العالم خلق وأنه الوجود
المدّمر اإلله وهو (Civ (ســـيفا اإلله ثم انبثق منه
وشـــأنه هذا اإلله بالخراب والفناء، ولو ُترك الموكل
انبثق ولهـــذا لفنيـــت الســـماوات واألرض ومن فيهن.
(فيشـــنو  اإلله هو مجّدد حافظ ثالث إله (براهما) من

.(Vichnou
نفســـه اإلله بتقديـــم الخـــالص ويظهـــر أّن فكـــرة
قد اإلنســـانية بها متلّبســـة خطيئة أزلية فـــداًء لتكفير
الهندية كذلك. الديانـــات من المســـيحية انتقلت إلى
(فيشنو) اإلله هو (كريشنا) أن يعتقدون فالبرهميون
عنـــه، ذبيحـــة نفســـه بتقديـــم قـــد خلّـــص اإلنســـان
والرجلين مثقوب اليدين (فيشـــنو) مصلوبًا ويصّورون

معلقًا.(٢٦) قلب اإلنسان قميصه وعلى
عمق مـــن نابعة ففكـــرة اإليمـــان بظهـــور المنقـــذ

اإلنسانية. التطّلعات عن ومعّبرة الفطرة

والمانوية البوذية العقيدة
والزرادشتية:

ليســـّمونه حتى أنهم (بـــوذا) في يعتقـــد البوذيـــون
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دراسات

ويقولون: ومخلّـــص العالم الوحيد المولود (المســـيح)
ذبيحًة نفسه قّدم وأّنه بالناسوت تجّســـد كامل إله (إنه
أّن  إلى هنا (٢٧) وتجدر اإلشـــارة البشـــر). ذنوب لُيكّفر
ووالدته حياتـــه كل المانويـــة) (العقيـــدة المســـيح فـــي
فالشخص البشر، خطايا عن التكفير أجل من وآالمه
المســـيح يكن لم رأيهم فـــي الصليب على الـــذي ربـــط
أن أراد للشـــيطان، الـــذي عميًال كان بعينـــه، وإنمـــا
الصليب على المســـيح فربطه المسيح، يوقف نشـــاط
اختفى فانه المسيح أّما سلوكه. سوء على عقابًا بنفسه

(٢٨) في المستقبل. وسيعود
بها صّدق فكرة المنقذ أن صعيد آخر على نجد كما
واعتنقها شاه) بانتظارهم عودة (بهرام الزرادشتيون
(تيودور) ملكهـــم بترّقبهـــم عودة مســـيحيو األحبـــاش
أزاء المجوس الزمـــان، ومثلهـــم آخر في (كمهـــدي)
اإلسبان ينتظر كما (أوشـــيدر). حياة من ما يعتقدونه

(جنكيز خان). قائدهم والمغول ملكهم (روذريق)،
المصريين، قدامـــى عند المعتقد هـــذا وقـــد ُوجد

الصينيين.(٢٩) كتب من القديم في ُوجد كما
العالم في وفالســـفته بأن الغرب عباقرة صرح وقد
بزمام األمور ســـيأخذ الذي العظيم المصلـــح انتظـــار

واحد. وشعار تحت راية واحدة الجميع ويوّحد
(برترانـــد الشـــهير االنجليـــزي منهـــم الفيلســـوف
العالم مصلح يوّحد إنتظار في إن العالم قال: راســـل)

واحد. وشعار واحد َعَلم تحت
النسبية النظرية صاحب آينشتاين العالمة ومنهم
والصفاء، الصلح كّله العالم يسود الذي اليوم إن قال:

ببعيد. ليس متآخين متحابين الناس ويكون
الفيلســـوف به جـــاء ما كله هـــو واألكثـــر مـــن هـــذا
المصلح بمجيء (برناردشـــو)، حيث بّشـــر االنجليزي

والسوبرمان). (اإلنسان كتابه في
العقاد) في محمود (عباس األستاذ يقول ذلك وفي
شو) (سوبرمان لنا أن (يلوح (برناردشو) معلقًا: كتابه
حقيقة من ال تخلو إليه دعوته وأن بالمســـتحيل، ليس

ثابتة). 
القاســـم تعتبر المنقذ فكـــرة تقدم أّن يتضـــح ممـــا
والمذاهب الســـماوية األديان مختلـــف بين المشـــترك

المادية. والفلسفات اإلسالمية

الخاتمة:
األعداء؟ على المهدي اإلمام ينتصر كيف

من البّد المجمـــل والمتواضع بحثنا ننهي أن وقبـــل
كيفية انتصار حول الضوء فيها نسّلط في الختام كلمة
األعداء رغم امتالكهم لكافة علـــى المهدي¨ اإلمام

المتطورة؟ والتكنلوجيا الحديثة الوسائل
وامكانات قليلـــة بجماعـــة تبـــدأ إّن الحـــركات قـــد
من الناس كحال حالها ألن األمم ومتواضعة، بسيطة
بحد وهذا والحضـــارات الدول وكـــذا حيـــث االعمار،
به فالنور الذي جاء والتطور. التجّدد ال يمنع من ذاتـــه
يطبق  لم والشريعة بالعقيدة الرســـولF والمتمثل
يريدون. ما ولم يستطع الرسل تطبيق كل ينبغي، كما
وبوعد المنتظر¨ على يد اإلمام ســـيتّم التطبيق لكن

تعالى. اهللا
وستكون له ســـينهض اإلمام¨ يتضح أن هنا فمن
تبدأ بحركة قد التاريخ أحداث ألّن المواتية، الظروف
سيصلح أمره اهللا تعالى بأّن علمًا ثّم تتعاظم، بسيطة
اإلمكانات يملكـــون األعداء صحيـــح أّن وليلة. فـــي يوم
اهللا تعالى. هو ذلك على المهيمن لكن الهائلة، المادية
إضافة وأســـباب طبيعية، للنهوض وســـيلة إذن هناك
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اإلمام¨. شخصية في المعجزات اإللهية إلى
في ويضعها يطـــّور التكنلوجيا المهدي¨ واإلمام
اإلنحراف عـــن بعيدًا الصحيـــح الموضوعي المســـار
والمتكاملة. اإلنسانية الكبرى االهداف لتحقيق وذلك
علـــوم إليـــه مـــن توصلـــت ذلـــك أن البشـــرية مهمـــا
الميادين، شـــتى وتكنلوجيـــا وصناعـــة متطورة فـــي
والمجتمع الســـعيد. االطمئنان عنصر نجدها تفتقـــد
على وســـتطرأ طـــرأت التي ومـــا سلســـلة المتغّيـــرات
ذلك. على دليـــٌل إال العالم فـــي الخارطـــة السياســـية
العالم يشهده والدمار الذي اإلنهيار والتغيير بأن علمًا
على الحّل الصحيح إمكانية على دليًال لنا يقّدم اليوم
فاإلمام¨ لذا المهدي¨. اإلمام البشـــرية منقذ يد
ذلك له يكون ال وكيف ســـيطّور التكنلوجيا الحديثـــة،
وعنده األسباب، في ويرقى السحاب يركب الذي وهو
المادية، العلوم جميع فوق علمه أن كما الكتاب. علـــم
النبـــيF واالئمـــةE وخاتمهم  علـــم ذلـــك أن

تعالى. اهللا من أّنه خاصة، ميزة له المهدي¨
واحدة  جلسة عّلَم علّيًاT في Fالنبي فمثًال
باب، ألف كل بـــاب العلـــم ُيفتح له من من ألـــف باب
المهدي¨ بعده وخاتمهم اإلمام االئمة من خّص كما
هي المهدي¨ اإلمام معجزة بأن علمًا العلوم، بهذه
الحقيقة الناصعة الجلّية اتضحت بعد أن (العلم). لذا
والمذاهب كافـــة المســـلمين لدى لإلمام المهدي¨
الممكن فمـــن المادية، والفلســـفات الماديـــة وغيـــر
الحقيقية المشـــاركة خالل من لظهوره¨، التمهيد
نهضته فـــي والمســـلمين المؤمنين والفعالـــة لجميـــع
األعمال بتجســـيد ليـــوم ظهوره لإلســـتعداد المباركة

Vوالمجتمع النفس في الصالحة

الهوامش:
.٤٣١ ص ابن هشام: ج٢، في شرح سيرة االنف الروض ١ ـ

الشافعي: ج٢، ص٣٣٤. للجويني السمطين ٢ ـ فرائد
.١٢٧ ص سبيل الرشاد: ٣ ـ االعتقاد والهداية إلى

.١٤٣ ص والجواهر: ج٢، ٤ ـ اليواقيت
.١١٦ ص البيانات: كتاب راجع ٥ ـ

١٠٦ ـ ١٠٩. ص كتاب المهدي: ج٤، ابن داود، ٦ ـ سنن
ص خروج المهدي: ج٢/ باب الفتن، كتاب ابن ماجة، ٧ ـ سنن

٣٦٦ ـ ٣٦٨.
.٤٤٧ ص المودة: وينابيع .١٥٥ ص األبصار: ٨ ـ نور

.٢٣٤ ص الشافعي: ب١٢، الدين كمال للشيخ السؤول ٩ ـ مطالب
نفسه. المصدر ١٠ ـ

نفسه. المصدر ١١ـ
نفسه. المصدر ١٢ـ

.٣٨٦٠٠ العمال: كنز ١٣ـ
.٢٣١ الفتن: ١٤ـ

الباري: وفتح األحكام: ج٤، ص١٦٥. كتاب البخاري، صحيح ١٥ـ
.٦١٧ ص الصحيحين: ج٣، ٣٣٨. ومستدرك ص ج١٦،

.١٨٢١ ح ،١٤٥٣ :٣ مسلم صحيح ١٦ـ
ص كثير: ج٦، ابن ٣٢١. وتاريخ ص الكنز: ج٥، ١٧ـ منتخب

.١٠ ص للسيوطي: الخلفاء وتاريخ .٢٤٩
.٢٧ ص العمال: ج١٣، ١٨ـ كنز

السابق. المصدر ١٩ـ
.٨٤ ص العمال: ج١، ٣٠٨. كنز ص الترمذي: ج٢، ٢٠ـ صحيح

.٧٥ ص المحرقة: الصواعق
.٦٦٢ ص الترمذي: ج٥، ٢١ـ صحيح

الصحيحين مستدرك .١٦٨ ص للهيثمي: ج٩، الزوائد ٢٢ـ مجمع
.٤٢ ص ج٢، للحاكم:

.٥٤ ص المراجعات: ٢٣ـ
األصل عن فضًال َصلْبه ينفي الذي للقرآن عقيدة مخالفة ٢٤ـ

.Tآدمّية عيسى من القرآن الذي يذكره
.٢٢٧ ص والنحل: ج١، ٢٥ـ الملل

١٢٨ ـ ١٣٠. ص الوافي: للدكتور المقدسة ٢٦ـ األسفار
.١٣٠ ص المصدر نفسه: ٢٧ـ

.٣٠ ص لندر: لفريد اإلسالمية الفرق ٢٨ـ
االنترنيت. على رافد موقع ٢٩ـ
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يرعـــى شـــؤون رعيته لـــم يزل اإلمـــام¨
في الشـــيعة وكانت الصغرى، إبّّان غيبته
حياتها دقائق بكل اإلمام¨ الوقت تتعاطـــى مع هذا
تشغل الفقهية المســـائل وكانت شـــؤونها، وتفاصيل
عن الشـــيعة ينقطع المكّلفين،فلم اهتمام من حيزًا
فيه هم الفقهية وفيما في مســـائلهم مراجعـــة اإلمام
اإلمام¨ الفقهية ردود من النماذج وهذه يختلفـــون.
على المستوى بشـــيعته اإلمام¨ ارتباط مدى توضح
تكليفهم مســـائل عـــن الحياتـــي والمعيشـــي فضـــًال

تعالى. باهللا وارتباطهم
بن أحمد محمد أبي الحسن عن روى جماعة، *
إبراهيم بن أحمد بخط وجدت قال: القمي داود بـــن
،Gروح بن الحســـين أبي القاســـم النوبختي وإمالء
قم، ُأنفذت من ومسائل جوابات فيه ظهر كتاب على
جوابات  الفقيهT أو جوابات هي هل عنها يســـأل
قال: أنه عنه حكي ألنه بن علي الشـــلمغاني، محمد
على إليهم فكتـــب عنهـــا، أجبت أنا هـــذه المســـائل

وقفنا قد الرحمن الرحيم اهللا <بســـم كتابهم: ظهر
جوابنا، وال وما تضّمنته، فجميعه الرقعة على هذه
بالعزاقري المعروف المضّل الضاّل للمخذول مدخل
خرجت أشـــياء كانت وقد منه، حرف في اهللا لعنـــه
نظرائه من وغيره هالل(١) بن أحمد يدي علـــى إليكم
هذا، من كان ما مثل وكان ارتدادهـــم عن اإلســـالم
في <فاســـتثبت قديمًا وغضبـــه>. اهللا عليهـــم لعنـــة

ذلك>.
وقد انحرافهم كانت اجاباتهم قبل أنه أي وســـأله

للواقع. معارضتها عدم لديه ثبت
في ضرر ال فإنه اســـتثبتَّ إال من الجـــواب: فخرج

صحيح. ذلك وأن أيديهم على خرج ما خروج
عنهم) اهللا العلماء(رضي بعض عن قديمًا *وروي
في بعض من غضب اهللا بعينه أنه سئل عن مثل هذا
عليكم  شـــيء وال علمنـــا، فقـــالT <العلم عليـــه
يده على خرج مّما فما صّح لكـــم ِمـــن كفر َمن كفر،
اهللا اهللا، فاحمدوا الثقات رحمهم من غيره بروايـــة

اإلمـام¨ فقـه مـن
  

ل
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ذلك في إليكم لم يخرج أو شككتم فيه وما واقبلوه،
أو ُنبطله، واهللا لنصّححـــه إلينا فرّدوه يده إّال علـــى
وحسيبنا توفيقكم، ولي ثناؤه وجّل أسماؤه تقّدست

الوكيل>. ونعم كلها أمورنا في
بهـــذا التوقيع حدثنـــا أول مـــن وقـــال ابـــن نـــوح:
من كتبه أنه وذكر تمام بن علي بن محمد الحســـين
الشـــيخ  إلى قم أهل بها الـــدرج(٢) بعينه كتـــب ظهـــر
بخط ظهره على مسائل فأجابهم وفيه أبي القاســـم
أبي عند الدرج وحصل النوبختي إبراهيم بن أحمـــد
بن مســـائل محمد الدرج: داود. نســـخة الحســـن بن

الحميري. جعفر بن اهللا عبد
بقاءك أطـــال اهللا الرحيـــم الرحمـــن <بســـم اهللا
وسالمتك، وأتم وســـعادتك وتأييدك، عزك وأدام
مواهبه لديك وجميل إليك، إحسانه في نعمته وزاد
وقّدمني فداك، السوء من وجعلني عندك، وفضله
فمن الدرجـــات، فـــي يتنافســـون قبلـــك، والناس
وضيعًا، كان دفعتمـــوه ومن مقبـــوًال، كان قبلتمـــوه
ذلك، مـــن باهللا ونعوذ وضعتمـــوه، والخامـــل مـــن
يتســـاوون الوجوه، من جماعـــة أيدك اهللا وببلدنـــا

ويتنافسون في المنزلة>.
منهم جماعـــة إلـــى كتابـــك اهللا * <وورد أّيـــدك
علي وأخرج معاونـــة ص، به مـــن فـــي أمـــر أمرتهم
بمالك مالك المعـــروف الحســـين بن بن بـــن محمد
مـــن بينهم، اهللا رحمهم ص بادوكـــة، وهـــو ختـــن
ما ناله ُأعلمك أن اهللا أيـــدك وســـألني بذلك فاغتم
وإن منه، اهللا استغفر ذنب من كان من ذلك، فإن
شاء إليه إن نفســـه يســـكن عّرفته ما ذلك يكن غير
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إبّّان غيبته يرعى شؤون رعيته اإلمام¨ يزل لم
هذا الوقت تتعاطى الشــــيعة في وكانت الصغرى،
شؤونها، وتفاصيل حياتها دقائق بكل اإلمام¨ مع
اهتمام من حيــــزًا تشــــغل الفقهية وكانت المســــائل
اإلمام عن مراجعة الشــــيعة ينقطع المكّلفين،فلم
وهذه يختلفون. هم فيه الفقهية وفيما مسائلهم في
مدى توضح الفقهية اإلمــــام¨ ردود النمــــاذج من
الحياتي المســــتوى على بشــــيعته ارتباط اإلمام¨
وارتباطهم تكليفهم مســــائل فضًال عن والمعيشــــي

تعالى. باهللا
بن محمد الحســــن أبــــي * روى جماعــــة، عــــن
بن أحمد وجدت بخط قال: داود القمي أحمد بــــن
الحســــين القاســــم أبي وإمالء إبراهيــــم النوبختي
ومســــائل فيه جوابات كتاب ظهر روحG، على بن
جوابات هــــي هــــل يســــأل عنها ُأنفــــذت مــــن قــــم،
الشلمغاني،  محمد بن علي جوابات الفقيهT أو
أجبت أنا قــــال: هذه المســــائل أنه ألنــــه حكي عنه
اهللا <بســــم على ظهر كتابهم: إليهم فكتب عنها،
وما الرقعة هــــذه على وقفنا قــــد الرحمــــن الرحيم
مدخل للمخذول وال جوابنــــا، فجميعه تضّمنتــــه،
في لعنه اهللا المعــــروف بالعزاقري المضّل الضاّل
على إليكم خرجت أشــــياء كانت حــــرف منه، وقد
نظرائه وكان مــــن وغيره هــــالل(١) بــــن يــــدي أحمد
هذا، مــــن كان مثــــل ما اإلســــالم ارتدادهــــم عن
في وغضبه>. <فاســــتثبت قديمًا اهللا عليهــــم لعنــــة
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ذلك>.
انحرافهم كانــــت اجاباتهم قبــــل أي وســــأله أنه

عدم معارضتها للواقع. ثبت لديه وقد
في ضرر ال فإنه استثبتَّ من فخرج الجواب: إال

صحيح. ذلك وأن أيديهم على خرج ما خروج
اهللا بعــــض العلماء(رضي عــــن *وروي قديمــــًا
من بعض في عن مثل هذا بعينه ســــئل أنه عنهم)
وال  علمنا، اهللا عليه فقــــالT <العلــــم غضــــب
مّما كفر، فما صّح لكم عليكم ِمن كفر َمن شــــيء
رحمهم الثقــــات من غيره بروايــــة خرج علــــى يده
أو فيه شــــككتم وما واقبلوه، اهللا اهللا، فاحمــــدوا
إلينا يده فرّدوه في ذلك إّال علــــى إليكم لــــم يخرج
وجّل أســــماؤه تقّدســــت ُنبطله، واهللا أو لنصّححه
أمورنا كلها فــــي وحســــيبنا توفيقكم، ثنــــاؤه ولــــي

الوكيل>. ونعم
حدثنا بهــــذا التوقيع مــــن أول وقــــال ابــــن نــــوح:
من كتبه أنه وذكر تمام بن علي بن محمد الحسين
قم إلى الشــــيخ  كتب بها أهل ظهر الــــدرج(٢) بعينه
ظهره علــــى مســــائل فأجابهم وفيه أبــــي القاســــم
الدرج النوبختي وحصل إبراهيــــم بن بخط أحمد
مسائل داود. نســــخة الدرج: بن عند أبي الحســــن

جعفر الحميري. بن اهللا عبد بن محمد
بقاءك أطــــال اهللا الرحيم الرحمن اهللا <بســــم
وســــالمتك، وســــعادتك وتأييدك، وأدام عــــزك
مواهبه وجميل إليك، إحسانه في وزاد نعمته وأتم
فداك، السوء من وجعلني عندك، وفضله لديك

الدرجات، في يتنافسون والناس قبلك، وقّدمني
كان دفعتمــــوه فمــــن قبلتمــــوه كان مقبــــوًال، ومــــن
من ونعوذ باهللا وضعتموه، من وضيعــــًا، والخامل
الوجوه، مــــن جماعة اهللا أيــــدك ذلــــك، وببلدنا

المنزلة>. في ويتنافسون يتساوون
منهم جماعة إلــــى كتابك أّيــــدك اهللا * <وورد
علي وأخرج معاونــــة ص، من به أمرتهم فــــي أمر
بمالك المعروف مالك بن بن الحســــين بن محمد
من بينهم، اهللا ص رحمهــــم ختن وهو بادوكــــة،
ما ناله ُأعلمك أن اهللا أيدك وسألني بذلك فاغتم
منه، اهللا اســــتغفر ذنب من كان من ذلــــك، فإن
إليه إن نفسه عّرفته ما يســــكن ذلك وإن يكن غير

اهللا>. شاء
إّال َمن كاتبنا>.(٣) نكاتب <لم التوقيع:

أنت ما تفّضلك من عّزك اهللا أدام عّودتني وقد
أعّزك اهللا وقبلك العــــادة، تجريني على أن أهــــل
لي عنها، تســــأل أشــــياء إلى محتاج فقهــــاء، أنا
عن أنه ســــئل الســــالم العالم عليه عن فــــروي لنا
عليه وحدثت صالتهم بعــــض بهم قوم صلى إمام
ويقّدم يؤّخر من خلفه؟ فقــــال: يعمل كيف حادثــــة

من مّسه. ويغتسل صالتهم ويتّم بعضهم
اليد، غســــل إّال نّحاه من <ليس علــــى التوقيــــع:
صالته تمّم الصالة تقطــــع حادثة تحدث وإذا لــــم

القوم>. مع
مّس من أن الســــالم عليه العالم * وروي عــــن
فعليه برد وقد مّسه ومن يده، غسل بحرارته ميتًا
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مّسه يكون ال الحالة هذه في الميت وهذا الغســــل،
ولعله هو، مــــا على ذلك من والعمــــل إّال بحرارتــــه
الغسل. عليه يجب فكيف يمّســــه، وال بثيابه ينّحيه
عليه يكن الحال، لم هــــذه على مّســــه التوقيع: إذا

إّال غسل يده.
في في التســــبيح إذا ســــها جعفر * وعن صالة
حالة في وذكــــره ســــجود أو ركوع أو قيــــام أو قعــــود
ما يعيد الصالة، هل هذه من فيها قد صار أخرى
أم ذكرها التي الحالــــة في فاته من ذلك التســــبيح

صالته؟ في يتجاوز
ذكر ثم ذلك من فــــي حالة التوقيع: إذا هو ســــها
التي فاتــــه في الحالــــة ما فــــي حالــــة أخرى قضــــى

ذكر.
أن تخرج يجوز هل زوجها يموت * وعــــن المرأة

أم ال؟ في جنازته
جنازته. في تخرج التوقيع:

يلزمها أم حّق قضاء في تخرج أن لها وهل يجوز
وهي في عّدتها؟ تبرح من بيتها ال

وإذا حــــّق خرجــــت وقضتــــه، التوقيــــع: إذا كان
خرجت فيها ينظر من لها يكن لم حاجة لها كانــــت

منزلها. عن تبيت تقضي، وال حّتى لها
القرآن فــــي الفرائض وغيره ثواب * وروي فــــي
في يقرأ لمن عجبــــًا قال: الســــالم عليه أن العالــــم
ُتقبل  ال كيف bاْلَقْدِر َلْيَلِة ِفــــي َأْنَزْلناُه Uإِنَّا صالته
Uُقْل بـ فيها يقرأ لم صالة وروي: ما زكت صالته.
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فرائضه فــــي قــــرأ اُهللا َأَحــــدb. وروي أّن مــــن ُهــــو
يقرأ فهل يجــــوز أن الدنيــــا، من الُهَمــــزة ُأعطــــي
قد ما مع ذكرناها؟ السور  التي هذه ويدع الُهَمزة

بهما. إال تزكو الصالة وال ُتقبل ال أنه روي
روي، على مــــا قد الســــور في التوقيــــع: الثواب
اهللا هو قل وقرأ الثواب فيها مّما ســــورة ترك وإذا
ما قرأ ثواب أعطــــي لفضلهما أنزلناه أحد، وإنــــا
غير يقرأ وثواب الســــورة التي تــــرك، ويجــــوز أن
ولكن يكون تامة، صالته وتكون السورتين هاتين

ترك الفضل. قد
فقد متى يكــــون؟ رمضــــان * وعــــن وداع شــــهر
في يقرأ يقول: أصحابنا، فبعضهــــم فيه اختلــــف
منه آخر يوم في هو يقول وبعضهم ليلة منه، آخر

شوال. هالل رأى إذا
فــــي لياليه، شــــهر رمضان في التوقيــــع: العمل
أن فــــإن خاف منه، ليلــــة آخــــر والــــوداع يقــــع في

ليلتين. في جعله ينقص
َرْســــوٍل َلَقْوُل Uإِنَّــــُه عزوجل قــــول اهللا * وعــــن
قّوٍة به Uِذي أن رسول اهللاF المعنّي (٤)bَكريم
ثمَّ القوة Uُمطاٍع هذه َمكينb ما الَعرِش ِذي ِعْنــــَد

وأين هي؟ الطاعة، ما هذه bَأِمين
بمســــألة بالتفّضل علي اهللا عــــزك فرأيــــك أدام
وإجابتي هذه المســــائل من الفقهاء عن به من تثق
بن محمد منعمًا، مع ما تشرحه لي من أمر عنها
يسكن ويعتد بما ذكره، المقّدم مالك الحسين بن
لي جامع بدعــــاء علي وتفّضل عنــــده، بنعمــــة اهللا

اهللا. شاء إن مثابًا فعلت واآلخرة للدنيا وإلخواني
الدنيا خيــــر وإلخوانك لــــك جمع اهللا التوقيــــع:

واآلخرة.
وتأييــــدك أطــــال اهللا بقــــاءك، وأدام عــــّزك،
نعمته وســــالمتك، وأتــــّم وكرامتك، وســــعادتك
مواهبه إليــــك، وجميل إحســــانه في عليك، وزاد
ومكروه كّل سوء من وجعلني وفضله عندك لديك،
العالمين، رب هللا الحمــــد فــــداك وقّدمنــــي قبلك

 V أجمعين وآله محمد على اهللا وصلى

الهوامش:
في ج٥١  ترجمته العبرتاني مرت جعفر أبـــو وهو الظاهر هو ١ـ هـــذا

االصل  وفي ادعـــوا البابية، الذين ذكر المذمومين ٣٨٠ بـــاب ص

تصحيف بالل> وهو بن <أحمد ،٢٤٣ ص المصدر وهكذا المطبوع

من المذمومين أيضا. بالل بن علي بن محمد طاهر بابي أو خلـــط

فراجع.

أو صحيفٍة رٍق علـــى الكتابة فيهـــا الكتـــاب ُتدرج ٢ـ الـــدرج بمعنـــى

متعارفة. بطريقٍة

لسؤاالت مختلفة، الدرج أنها كانت متضمنة نسخة من الظاهر ٣ـ

عن الســـؤال ولذلـــك أفرزنا هامشـــه، في فكتـــب جـــواب كل منها

ترى. كما الجواب

.٢١ ١٩ـ التكوير: ٤ـ
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ببلــوغرافيا

المعتبـــرة والـــرواة الكتـــب إن عـــودة إلـــى
نظر إخواننا في الشـــك يعتريهم ال الذين
صحاحهم في جاء ما بعض على توقفنا الســـنة أبناء
أحمد مســـند في الحديثّيـــة، فقد جاء ومجاميعهـــم
يوم واحد إّال الدنيـــا من يبق لم ج١ قولـــهF: (لـــو
من ولدي المهدي اليـــوم حتى يخرج ذلك اهللا لطّول

وظلمًا). جورًا ملئت كما وقسطًا فيملؤها عدًال
الســـنة أبناء رواها التي الروايـــات وإليـــك أعداد

معًا. والشيعة
رواية. ٦٥٧ بظهوره البشارة ١ـ

 ٣٨٩ Fالنبي األكـــرم بيـــت أهـــل ٢ـ أنـــه مـــن
رواية.

رواية. ١٩٢ eالزهراء فاطمة أوالد من أنه ٣ـ
رواية. ٢١٤ Tعلي من أوالد أنه ٤ـ

 Tالعابدين اإلمام زين أوالد من التاسع أنه ٥ـ
رواية. ١٤٨

 ١٨٥ Tزيـــن العابدين أوالد اإلمام مـــن ٦ـ أنه
رواية.

 ١٤٦ Tالعســـكري الحســـن أوالد ٧ـ أنـــه مـــن

رواية.
رواية. ١٣٢ وعدًال قسطًا األرض يمأل أنه ٨ـ

رواية. ٩١ طويلة غيبة له أّن ٩ـ
رواية. ٣١٨ طويًال عمرًا يعّمر أنه ١٠ـ

 ١٣٦ أهل البيت أئمة من عشر الثاني اإلمام أّنه ١١ـ
رواية.

ظهوره¨٢٧  بعد كله العالم يعم اإلســـالم أّن ١٢ـ
رواية.

رواية. ٢١٤ والدته الروايات الواردة حول ١٣ـ
حول كتبًا أعالم الســـنة من واحد غيـــر وقـــد ألف

منهم: المهدي¨. اإلمام
المهدي). (صفة كتاب: له نعيم أبو الحافظ

أخبار في (البيـــان كتاب: والكنجي الشـــافعي لـــه
الزمان). صاحب

عالمات (البرهان في كتاب: له علي المتقي ومّال
آخر الزمان). مهدي

(أخبار المهدي). له: الرواجني بن يعقوب وعباد
أخبـــار فـــي الـــوردي لـــه: (العـــرف والســـيوطي 

المهدي).

اإلمام المهدي¨
عليها متّفق قضية

 

إ
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في المختصـــر كتـــاب: (القـــول وابـــن حجـــر لـــه
المنتظر). المهدي عالمات

له: (عقد الدرر الدمشـــقي الدين جمال والشـــيخ
وغيرهم. المهدي). االمام أخبار في

إّال المهدي¨ ألخبار اإلمـــام التضعيف ولم يـــر
أحمد األســـتاذ مقدمتـــه، وقد رّده في ابـــن خلدون
(إبراز اســـمها: برســـالة مقاله وفّند محمـــد صديق

خلدون). ابن كالم من المكنون الوهم
التواتر، بلغت التي الهائلة الكمية هذه نرّد فلماذا

نظر المنكرين؟ في هذه فاسدة كل هل
شـــيء نســـتند يقولون لما بقي لنا بما فلو صدقوا

.Fاألكرم النبي سّنة من عليه
األدّلـــة الكثيـــرة ـ نذكـــر زلنـــا وال وقـــد ذكرنـــا ـ
المتعددة، ورواتها مســـلمون مؤتمنون، واألحاديث
عند قيمـــة معتبرة كتب إلينـــا نقلتها والكتـــب التـــي
فـــي واألحاديـــث ومســـلم، المســـلمين كالبخـــاري
مســـلم في جابر كحديث معتبرة موّثقة المهـــدي¨
صّل  تعال ـ لعيســـى ـ أميرهم (فيقول ج١ الذي فيـــه:

بنا).(١)
(وكيف ج٤: البخـــاري في هريرة أبـــي وكحديث
وإمامكم المســـيح ابـــن مريـــم فيكم بكـــم إذا نـــزل

  V منكم)
الهوامش:

يقاتلون على أمتي تزال طائفـــة من <ال يلي: كما الحديث ١ـ نـــص
مريم، ابن عيســـى فينزل قـــال: القيامة، يوم إلـــى الحـــق ظاهرين
بعض على بعضكم فيقـــول: ال، إّن بنـــا، صل فيقـــول أميرهم: تعال

األّمة>. لهذه تكرمة أمراء
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ليشترك اآلباء بمساعدة االناشـــيد هذه حفظ أطفالنا االعزاء بإمكان
ووالدته: اإلمام وهج معرفة إثراء الجميع في

الظالمي األمير عبد حسن شعر:

إمامي يا
المنَتَظر باالمام افتخْر                         شعباَن شهر

المنتظر اإلماُم الَقَمْر                  شعَّ قْد فيِه

***

إمامي فجٌر منَك في اآلفاِق ساطْع       يا شّع

إمامي يا الكوَن نورًا والمرابع              فأضاَء

إمامي يا وأريٌج في ُبيوِت اهللا رائع                   

المنتظْر اإلماُم صَور                                الدنيا مَأل

اإلماُم المنتظْر الَزَهر                   يحكِي ِعْطُرُه

***

فلنحفظ جميعاً
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إمامي يا الُعلوّي هذا اليوَم أنشْد    العالُم

إمامي يا وتراتيًال بحمد اهللا رّدْد                    

إمامي يا وحبيُب اهللا سّماَك ُمحمد               

َبدٌر ظهْر                     اإلمام المنتظْر الدجى في

المنتظْر اإلماُم الَبَشر                     َخيُرُه َعّم

***

إمامي يا المؤمنين اليوَم صّلى            وأميُر

إمامي يا شاكرًا هللا نورًا يتجّلى                       

إمامي يا الُطهِر هذا اليوُم َيحلى       وبعيِن

المتنظر باإلمام ابَتَشر                     القلُب وإذا

المنتظر اإلماُم النظر                        يجلو نورُه
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اإلنترنت من

للشبكة والعبارة ـ عقائدية إسالمية شبكة
تعرضحقائقوجودصاحبالعصر ـ نفسها
من المنحرفين البدع أصحاب على وترّد والزمان¨

جهة ثانية... من وعلى المنكرين جهة
هـــذه إليهـــا تطّرقـــت التـــي ومـــن الموضوعـــات

الشبكة:
*اإلمامة

اثنا األئمة ـ عزوجـــل اهللا من والوصايـــة اإلمامـــة
تبارك اهللا وباختيـــاره ـ اهللا وهم مـــن إمامًا، عشـــر

حّجة. بغير ُيخلي أرضه ال وتعالى

المهدي¨: *اإلمام
الشريف نسبه

مولده¨
والدة الثبـــات العســـكري  اإلمـــام إجـــراءات

المهدي¨
وسيرته¨ ومنازله صفاته من طرف

واألحكام والرجعة كالعمـــر اإلمام حول تســـاؤالت
و...

المهدّي¨: باإلمام االعتقاد *أصل
ضوء كتب على المهـــدي¨ بمســـألة بحوث تتعّلق

¨ القائم اإلمام شبكة
www.alqam.net

ش

http://www.alqam.net
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السّنة
ـ المهدي¨ اإلمـــام فكرة في بطالن التشـــكيك

المهدي¨. اإلمام بوالدة اليقين نشوء عوامل
*الغيبة الصغرى:

لغيبة اإلمام األئّمة تمهيد
الصغرى الغيبة مبدأ تحديد

الصغرى الغيبة في الحّسي وجوده إثبات طرق
األربعة النّواب

*الغيبة الكبرى:
من الظلمة الغيبة استتارًا

المهدي¨ اإلمام غيبة الكالم في
زمان إمامتـــه في صّحة على الداّلـــة المعجـــزات

الغيبة
توقيعاته من خرج ما

زمن الغيبة: *الشيعة في
الفرج وانتظار الصبر من الشيعة به ُأمر ما

والتفّرق التمحيص في الشيعة يلحق ما
األمر أو هـــذا تقّدم يضـــّره لم إمامه َمـــن عـــرف

تأّخر

اّدعى الرؤية ومن الغيبة زمن الرؤية في
الغيبة زمن في الحدود إقامة

*عالمات الظهور:
القائم¨ قيام قبل تكون التي العالمات

األمر لصاحب والتسمية التوقيت من المنع
*الظهور:

يحدث فيه وما يوم خروجه¨
القائم¨ أصحاب وهم الغضب، جيش

وتفاصيلها إثباتها الرجعة
بعد الظهور: *ما

خروج القائم وبعده أحوال الشيعة عند
Vقيامه ُملك القائم¨ بعد مّدة
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المهدي حول إصدارات

المهدي¨ حول اصدارات
    

جدلية عالمات الظهـــور كتـــاب صدر المهدي¨ اإلمـــام في عـــن مركز الدراســـات التخصصيـــة
قراءة لعالمات الظهور المؤلف فيه علي الحلو، تناول محمد للســـيد مســـتقبل؟ تحديات صراع أم
جدليتها حول الظهور والبحث لعالمات بتنظير والدراسة تتعلق الراهنة، المعطيات أساس على لها وتنظير
الرؤى بعـــض خاللها مـــن يفرز محســـوس لواقـــع امتـــداداٍت التاريخيـــة وكونهـــا
هذه أن على اإلمام¨، وتبشـــر بظهـــور تنذر ظهور عالمات لتكون واالرهاصات
سواء الشائعة والمفاهيم من االنظمة مستقبلية لكثير تحديات ســـتكون العالمات

األخالقية. او االجتماعية أو السياسية منها
صفحة. ١٥٨ في يقع الرقعي القطع من الكتاب

¨ 
قيمة من مجموعة المهدي¨ التخصصية في اإلمام الدراســـات مركز عن صدر

كاآلتي: وهي الوزيري القطع من اجزاء بخمسة المهدي) حول محاضرات (سلسلة عنوان تحت الكتب
الفضالء. لبعض مع محاضرات أخرى محمد باقر الحكيم، اإلمام المهدي¨ للسيد حركة فهم ١ـ

الفضالء. أخرى لبعض محاضارت السرابي،مع كاظم للسيد اإلمام المهدي¨ نسب ٢ـ
أحمد الوائلي. للشيخ مجموعة محاضرات ٣ـ
السند. محمد للشيخ محاضرات مجموعة ٤ـ

الصدر. الحسيني علي للسيد محاضرات مجموعة ٥ـ

ع
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A  
<القرآن كتاب والنشر للدراسات األعظم¨ اهللا بقية مركز عن السلسلة الثقافية الميسرة صدر عنوان تحت

تفســـير الى تتطرق مختصرة موســـوعية دراســـة وهي يتحدث عن اإلمام المهدي>،
وخصوصيات اإلمام¨ تتحدث عن صفات الكريم آية من القرآن وعشرين تسع وتأويل
المهدي ومعرفة بالمهدي باالعتقاد البحوث تتعلـــق محاور وكانت المباركة، حركتـــه
من  ٧٦ صفحة في الكتاب يقع ظهوره، بعد ما ثم وظهوره وغيبته وأعدائه وأصحابـــه

الرقعي. القطع

   
القرآن على ضوء الكبرى الســـاعة كتاب أشـــراط صدر للنشـــر والتوزيع عن دار طيبة
من عالمات عددًا المؤلف تناول الفاضـــل، وقد عبد العزيز فهد بن للدكتور الكريـــم
ما وهو الســـاعة، اشـــراط الى مدرســـته رؤية ضوء أّولها على ظهـــور اإلمام¨ الذي
عالماٍت الظهـــور، عالمات من تجعـــل أن ـ ولألســـف ـ المدرســـة هذه اعتـــادت عليه
بين عالمات واضحة خلـــط محاولة أي اللبيب، على القـــارئ يخف لم ألمر للســـاعة
وزحزحتها المهدوية القضية تمييع يدخل ضمن أمر وهو الســـاعة، وعالمات الظهور

االذهان. تستبعده زمٍن الى
Vصفحة ١٦٠ في يقع القطع الوزيري من الكتاب
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نشاطات المركز

المهدوية¨ الندوات
عقدت في األمة، بيـــن وتأصيلها المهدوية الثقافة لتمتيـــن الحثيث ضمن الســـعي
الشـــأن في هذا ندوات ثقافية المهدي¨ اإلمام في التخصصّية مركز الدراســـات

أيام. خمسة مدى على وكان
األمانة ـ فـــداه أرواحنا ـ المهدي اإلمـــام تولي مناســـبة خلفية على الندوات عقـــدت هـــذه
األوســـاط مختلف المركز فيه دعا الذي اإلعالن في جاء كما اإللهية، والخالفـــة العظمـــى

١٤٢٦هـ. األول ربيع من التاسع في وذلك للحضور والشعبية والثقافية العلمية
تستوعب لم الذي الحد الى في أجواٍء عامرٍة بالحضور ندواتهم المحاضرون السادة ألقى
المركز ســـطح وأعلى األرضي الســـرداب قاعة أّن حتـــى األعـــداد الغفيرة، صالـــة المركز

بالحضور. امتألتا
التالي: الترتيب على الندوات وكانت

ربيع األول. ٩ اآلصفي الشيخ محمد مهدي سماحة
ربيع األول. ١٠ البدري سامي السيد سماحة

ربيع األول. ١١ القبانجي صدر الدين السيد سماحة
ربيع األول. ١٢ <مكررًا> سامي البدري السيد سماحة

ربيع األول. ١٣ البكاء عدنان السيد سماحة
مثل تجديد أجل من عدة طلبـــات المركز إدارة تلقت المقررة الندوات انتهاء هـــذا وبعـــد

Vمجددًا ورعايتها األنشطة هذه

ض



١٠٩



١١٠

نشاطات المركز

المهدوية الثقافـــة نشـــر ولغرض وبين المجتمع، المهـــدي¨ اإلمام بين بهـــدف تمتين العالقـــة
من بعقد دورة ضمت عددًا المهدي¨ اإلمام في التخصصية الدراســـات مركز قام وترســـيخها،
العراقية الجامعات وخريجي العلميـــة الحوزة طلبة ومن والنســـاء من الرجال واألكاديمية العلمية الكفـــاءات
أســـاتذة  من عدد برعاية اآلخرة، ١٧ جمـــادي لغاية األولـــى ١٤٢٦هـ ١٧ جمادي شـــهر واحـــد من علـــى مدى

وكانت كاآلتي: وفضالئها العلمية الحوزة
عالء السيد والمســـلمين اإلســـالم في الغيبة لســـماحة حجة دراســـات بعنوان: محاضرات االســـبوع األول

الموسوي.
اهللا المهدي¨، لسماحة آية اإلمام إثبات في والنقلية العقلية األدلة بعنوان: محاضرات الثاني االســـبوع

الموسوي. ياسين السيد
علي محمد السيد والمسلمين اإلسالم حجة لسماحة الظهور محاضرات بعنوان: عالمات الثالث االسبوع

الحلو.
والمسلمين اإلسالم حجة لسماحة المهدي¨ اإلمام حول شبهات رد بعنوان: محاضرات االســـبوع الرابع

اإلمام المهدي¨ في التثقيفية الدورة

ب



١١١

العلوم. بحر علي محمد السيد
امتحـــاٌن للطلبة أجـــري الـــدورة هـــذا وفـــي نهاية
 ٥٦ مشـــارك،   ١٤٤ عددهـــم وكان  المشـــاركين 
وكانت  النساء من و٨٨ مشاركة من الرجال مشارك

كاآلتي: باالمتحان الفائزين االوائل نتائج
الرجال:

عزيز. أحمد الشيخ ١ـ
اسماعيل. علي محمد علي ٢ـ

حمودي. علي ٣ـ
علي. مرتضى ٤ـ

الباقي. عبد محمد ٥ـ
حمود. مسلم ٦ـ
همام برهان. ٧ـ

النساء:
أياد. زهراء ١ـ
حال ناجح. ٢ـ

رزاق. فيحاء ٣ـ

جبار. افراح ٤ـ
سحر جبار. ٥ـ

األمير. عبد هدى ٦ـ
الدين. نصر طاهرة ٧ـ

اهللا. عبد حسين ذرى ٨ـ
لطيف. حميدة ٩ـ

اساتذة الدورة قبل من الجوائز توزيع وقد تم هذا
االســـالمية الجمهورية الـــى الســـفر وهي الكـــرام ـ
للفائزيـــن ـ الرضـــا¨ اإلمـــام لزيـــارة االيرانيـــة 
اصـــدارات مـــع مجموعـــة مـــن والفائـــزات االوائـــل
وقد النتائج، إعـــالن بعد الناجحيـــن لكل المركـــز
المشـــرف القبانجي محمد الســـيد تحّدث ســـماحة
اهللا آية وســـماحة الـــدورة العـــام للمركـــز ومســـؤول
عـــالء الســـيد الســـيد ياســـين الموســـوي وســـماحة
من منها معطيات الدورة واالستفادة الموسوي حول

Vاالنتظار مجتمع في وتوظيفها ترسيخها أجل



١١٢

نشاطات المركز

مع تتواصل وفكريـــة ثقافيـــة مـــن مؤسســـات عديـــدة وردت للمجلـــة رســـائل
والثقافي الفكري بالتواصـــل وتتعهد فيها العاملين على أيـــدي المجلة وتشـــد
المجلة  طرحتها المنتظـــرA التي الحجة باإلمام المتعلقة في المواضيـــع

للبحث فيها.
والبحث للمواصلة وتدعوهم هؤالء االخوة لكل الجزيل بشكرها تتقدم المجلة
منهجية في آرائهم وبيـــان نشـــرها لغرض للمجلة وإرســـال نتاجات أفكارهم

التوفيق. اهللا المجلة وأبوابها ومن
للمجلة: كتبت التي المؤسسات

المرقمة  رسالتكم العامة/ العالقات دائرة Dشـــهيد المحراب ١ـ مؤسســـة
.٢٠٠٥/٧ /٣ س في /٤٩٧

معنا التواصل راجين البصرة/ في المســـتقلة اإلسالمية المثقفين ٢ـ رابطة
التقدير. مع الشأن بهذا رسالتنا تصلكم وسوف

بغداد. ـ جامعة رشد ابن كلية التربية اتحاد ٣ـ
في البحوث راجين التواصل معنا ،٢٠٠٥ يوليو/ /١٠ في المؤرخة رسالتكم

Vالبريد تصلكم في سوف

اإلنتظار مع تواصل


