




السالم حركة

كل  في حيثياتها وتدخل الحـــوار، مبدأ من تنطلق اإلمام¨، حركة هي تلـــك
رسالة سالم.. ألنها السالم بسط أولوياتها في وتؤكد اإلصالح، أسباب

ضمن معطيات ظرٍف قائٍم اإلصالح أدوات عنها تغيُب المهدي¨ اإلمام حركة تكن لم
لكل وترويج وفتـــٍك قتٍل لغة تكـــون أن العصر لغة تـــكاد والتنكيل، حتى علـــى الظلم والقتـــل

والتنكيل.. القتل مظاهر
واألمان الناس باألمن ينعم وأن إحالل السالم في طموحة حركة المهدي اإلمام اطروحة
على  فاإلمامQ يظهر االنتقام.. القتال أو الحركة هذه وليس في منطـــق ربوع األرض، فـــي
على األفق تلوح في بوادره بدت والتي المعمورة، أرجاء في يحل الذي العنف العام خلفيات
للجهاد المدعية اإلسالمية فلسفة الحركات في األوسع المتمثل نطاقه ويمتُد العراق، أرض
الزرقاوي تصُف بعدمـــا اإلرهاب وتأكيد العنف تأييـــد الصريح في منطقها حيـــن تعلن عـــن
عمالء بأنهم القتل العشوائي نتيجة يسقطون الذين العراق األمة، وأبرياء من شـــهداء بأنه
على الحفاظ بحجـــة االســـرائيلي التفاوض طاولة على يجلســـون باألمس وهم االحتـــالل،
تمثل السياسية وأيدلوجيتها بلباسه الديني يمثل العنف <حماس> منطق العامة.. المصلحة
علماء بفتوى األبريـــاء بطشـــها تطال التي األموية من الدوائر الموروث اإلســـالم المســـيس

البالط..
ووأد اإلســـالم قتل إلى والداعي المغّلف العنف يمّثل وغيرها <حماس> من المنطق هذا

منطقه.
حركاٌت  تتبناها بحركتـــه االطاحة تحـــاول خطيرة اإلمامQ معارضـــًة ســـيجد هنا مـــن
 Qاإلمام حركة تكون ما وبقدر وتحركاته، مشاريعه إحباط باتجاه وتعمل لإلسالم تنتسُب
لذا ،Qاإلمام من الحاسم الرد يفرض المعارض مقتضى منطق اآلخر فإن ســـالم حركة
الذي  ـ الزكية ـ النفـــس الخاص من مبعوثـــه بدءًا الحوار اإلمـــامQ مبنية علـــى فتحـــركات
ليعلن عند الكعبة األول الرســـمي فيقتلونه ومرورًا ببيانه بعدما يعدون عليه مكة أهل يحاور
دعوة اآلخر، ودعوة سالم، حركة اإلمام فحركة وتحركاته.. حتى نهاية مســـيره حوارياته

وتنكيل.. وبطٍش عنٍف
التحرير رئيس

ت
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للكاتب كتاب والمهدوية> (<المهدي
كتاب مؤلـــف المصـــري أحمـــد أميـــن،
اإلسالم) فجر اإلسالم، ظهر اإلســـالم، (ضحى
اإلمام فكرة إلـــى يتعرض أن هذا حـــاول فـــي كتابه
وقد  والمنقول، المعقـــول رأيه المهديQ فخالف
المرحوم ومنهـــم بيان، بأجلـــى رد عليـــه علماؤنـــا
الدكتور (مع كتابه في الدين زين أمين محمد الشيخ
والمهدويـــة، والمرحوم المهـــدي في أحمد أميـــن
(المهدي كتابـــه في علي الزهيـــري الشـــيخ محمـــد
الشيخ اهللا آية ســـماحة له الذي قدم أمين) وأحمد
نشـــر آثرنا وقد الغطـــاء، محمـــد حســـين كاشـــف
الكاتب لهذا دافعة مـــن حجة لما بها هذه المقدمة

المنحرف).
الرحيم الرحمن اهللا بسم

َمْن َيْهِدي َولِكنَّ اهللاََّ َأْحَبْبَت َمْن َتْهِدي ال cإِنََّك
ِمْن َلُه َفما ُنورًا َلُه اهللاَُّ َيْجَعِل َلْم َيشاُءdـ،ـcَوَمْن

َوِفي َيْفَقُهوُه َأْن َأِكنًَّة ُقُلوِبِهْم َعلى cَوَجَعلْنا ُنوٍرdـ،ـ
.dُيْؤِمُنوا ال آَيٍة ُكلَّ َيَرْوا َوْقرًا َوِإْن آذاِنِهْم

العظيم العلي اهللا صدق

أعجب أزال وال كنـــت
العجائب). أبو (والدهر

االيـــام قد أنها علـــى
عجائـــب، صـــرن كلهـــن
عجائب فيهـــا حتـــى ليس
ويشـــتد عجبي أعجـــب،
حملة مـــن تحامل بعـــض

قول فيهم يحـــّق وكّتابها الذين من مصـــر األقـــالم
القديم.

يدي... لو انبسطت بكتاب واتى
وإطالق الشيعة، على تحاملهم من أعجب نعم
تلك علـــى الطعن الســـاّمة فـــي العنـــان ألقالمهـــم
بيت النبّوة أهل مـــن أئمتهم والقدح في الطائفـــة،
الذين األئمـــة ومعـــدن الوحـــي والرســـالة، أولئك
وشـــرفًا وفضًال وعمًال علمًا وبهروها الدنيا مـــألوا
إلى العمياء والعصبيـــة الجهل بهـــم بلغ نعم ونـــورًا.
األكبر والثقـــل المقدســـة األنوار تلـــك مـــّس كرامة
وقرنه بالقرآن به بالتمّسك ورســـوله اهللا أمر الذي
بعد وآونة برهة كل برهة بعد المجيد، وهكذا فـــي

الحسين محمد العظمى المرحوم الشيخ اهللا آية رد

مراجع النجف األشرف على  أحد الغطاء* كاشف آل
ألحمد أمين** والمهدوية المهدي كتاب

ا

Qقضية المهدي المنتظر

وقاعدة شامخة عقيدة راسخة





ويثير يخـــدش العواطف ما مصر من يأتينا أخـــرى
والشيعة يهاجمون يزالون وال الضغائن والدفائن،
والوئام، على األلفة الشـــيعة يحرصون يدافعون،

في الفرقة والخصام. إّال يرغبون ال وأولئك
اإلسالم) أسماه (فجر له في كتاب أحدهم كتب
الشيعة ما على فيه كتب اإلسالم) (فجور بالحق وهو
(أصل رّده في وكتبنا علمه، ومقـــدار ذاته تقتضيه
بالحجارة، ورضخه عواره، على دّله الذي الشيعة)
الذي ضحى اإلسالم) (ضحى في أن يتدارك ووعد
وما هي مـــا اهللا يعلم التـــي بـــه اإلســـالم ألغراضه
الكلمة، تفريـــق علـــى اإلصرار الـــى الدعـــاوى لـــه
إصبع هناك وهل المســـلمة، األّمة صفوف وتمزيق
المســـلمين بهذه الوســـيلة؟ لضرب دخيلة توّســـلت
وعدوانـــه فرمى طغيانـــه تفاقـــم (اهللا أعلـــم). ثـــم
بإسم جعله بكتيب وتضاربهم لتفريقهم المســـلمين
الذي المهدي قضية أن مع والمهدوية)، (المهـــدي
المعصومين األئمة عشر ثاني وأنه الشـــيعة به تقول
الضروريات، من تكون أن كادت عليهم اهللا ســـالم
بيته وأهل النبي عـــن الواردة المعتبرة واألحاديـــث
متواترة، تكون أن كادت أســـاليبها، اختالف على
اللفظي بالتواتر تكن لم إن لمتواترة، أنها حقا بـــل
الســـّنة علماء طرق قطعـــًا من فبالتواتـــر المعنـــوي
المؤّلفات وتتابعت توالت وقد الشـــيعة، عن فضًال
واألئمةK عنه  Nالنبي اخبار إلثبات والرساالت
كل قرن في والوصمات الشبهات واالســـتبعاد ودفع
كل في يزيد الـــى يومنا هذا بما من قرون اإلســـالم
كغيبة أكابر العلماء، من مصنفات مئات على قرن
وأمثالهم، والطوســـي المفيـــد النعمانـــي والشـــيخ
الدهر عليـــه وفاض أكل قـــد أمر مضافـــا إلى أنـــه
النافين من واللجـــاج واإلحتجاج والـــرد فيـــه النقد
الطعن وانتهى سجاًال، الحرب وكانت والمثبتين،
الُمثبتين فيـــه مـــع وهـــب أن الحق فيـــه والنضـــال.

بإعادة الفائـــدة ما ولكـــن اهللا) (معـــاذ أو النافيـــن
في واألحقاد الدفائـــن هذه وإثـــارة الحـــرب جذعة
والتحاّبب الكلمة نكون إلى جمع ما أحوج نحن وقٍت
الغرض ومـــا والتضارب، التطاحـــن ال والتقـــارب
به اهللا أمرنا مـــا وَنْبذ الملتوية من ســـلوك الطـــرق
َوال اهللاَِّ َجِميعًا ِبَحْبِل cَواْعَتِصُموا الكريـــم في كتابه
أســـاء  حتى التعّرض للمهدي كفاه َتَفرَُّقـــواd ثم مـــا
إلى الســـافلة وأغراضه ذاتـــه له بما شـــاء وشـــاءت
كاإلمام ،Qآبـــاء المهدي من المعصومين األئمة
جميعًا، عليهم الرضا صلوات اهللا موســـى بن علي
دواٍع هنـــاك أّن المنصف الناظـــر أيها فهـــل تشـــّك
وضرب بالمســـلمين الفتك تريد أجنبية ويدًا خفية
الضمائر بـــذوي جديـــر هـــو مما بعضهـــم ببعـــض
عبدة القذرة واألنفـــس الخبيثة والقلـــوب المظلمة
الفتن حبائل الصّمـــاء والمادة واألهواء األغـــراض

كل زمن. في
الوقاحة تلكم من عجبي ويزداد أعجب كنت نعم
على تكرر فقـــد والصفاقة، والحماقـــة والقباحـــة
الشيعة أفاضل فيضطر الحثالة تلك تهجم الشـــيعة
طعونهم، الحجـــة بأقوى فيدفعـــون إلى الدفـــاع،
ال ظهورهم، ولكن ويقصمون عيونهم ويفقـــأون بها
وهكذا يعودون ثم يعتـــدون ثم يعودون بل يرتدعـــون
األمر لهذا الســـر وأطلب أعجب كنت نعم دواليك،
الفكرة طـــول بعـــد ثم الشـــاذ، الغريـــب والوضـــع

الـــذي المهـــدي قضيـــة إن 
ثاني وأنه الشـــيعة به تقول
المعصوميـــن األئمـــة عشـــر 
كادت عليهـــم اهللا ســـالم
الضروريـــات مـــن تكـــون أن 
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وهو ســـّر ذلك، إلى هداني جّل شـــأنه اهتديـــت بل
وإنارة للمعاذير، وقطعًا للحّجة إتمامًا سبحانه أنه
ورعايته توفيقه يســـلب أن حكمته تقتضي قد للحق
السامة أقالمها فتشـــّن الشـــقّية النفوس من بعض
كي القويمة، واألصول الحقة العقائد في للمطاعن
ورجال وألســـنة الصدق الحق أقالم لدفعها تنبعث
شـــموس الهداية كلماتهم من فتشـــرق اإلخالص،
الضالل ويقوم ظالم ويتمزق الباطل سحب وتنقشع
وأوصيائهم، والرســـل األنبياء وظيفـــة ذلك مقام
َرُســـوًال إَِلْينا َأْرَســـْلَت cَلْو ال الجاحدون يقـــول لئـــّال
فإن  وإال dَنِذلَّ َوَنْخـــزى َأْن َقْبـــِل ِمْن آياتِـــَك َفَنتَّبِـــَع
عقيدة ـ فـــداه أرواحنـــا المنتظـــر ـ قضيـــة الغائـــب
متينة أصـــول راســـخة وقاعدة شـــامخة مبنية على
والخروج عنهـــا التنصل يمكـــن ال وقواعـــد رصينـــة
ولكن أّنى أمـــرًا مفروغًا عنـــه، منهـــا، وأصبحت
المحكمة تلك القواعد من إدراك البصيرة لضعيف
بطلت النبّوة اإلمامة بطلت ولو المبرمة، والقضايا
مرتبطة سلســـلة التوحيد، بطل النبّوة، ولو بطلت
باألخرى، إحداها تتصل وحلقات ببعض، بعضها
النقل طابـــق التي النبوية واألحاديـــث بـــل األخبـــار
بـــه العقل حكم حكم (كّل ما فيهـــا العقـــل بقاعـــدة
أن بيد الشـــمس، وضوح واضح به الشـــرع) والـــكل
أغشاه من يقول تعيش، الخفافيش بنور الشمس ال
تعد لم العقـــول أن الحقيقـــة شـــمس أو أعمـــاه نـــور

آخر منتظر... إلى غائب إمام وجود أو تقبل تحتمل
الضعيفة واألنفس العقول السخيفة إن نعم قال... ما
أهل عقول به وإنما تذعن تتحمل ذلك، أو تحتمل ال
لســـيطرة األدّلة اال تخضع ال واليقين والتي اإليمان
مفيد أو جديد لم يأِت بشـــيء أنه على والبراهين،
قبله قيل قد قال وجّل ما تكرار وإعادة بال إفادة. بل
بيان بأوفى الشـــيعة علماء من عنه الجواب وتقـــّدم
أو العشـــرات وكّل قرن كل عصر في في ألف تأليف
سامية حكمة ذلك في شأنه جل هللا ولكن المئات،
ولكل عصر كّل في تتم الحجة لكي اإلعادة هذه فـــي

العود. طيب فاح ما النار وقبيل، ولوال جيل
فضيلة اهللا نشر اراد وإذا

طويت أتاح لها لسان حسود
في الشيعة كتب ما كثرة من ذكرنا لما ويشـــهد
وقديمًا حديثًا ونثـــرًا الســـامي نظمًا هذا الموضوع
في العقد أعني ســـنة خمســـين أكثر من ما وقع قبل
وردت قصيدة حيث والثلثمائـــة، األلف بعد الثانـــي
تولد عدم على االحتجاج أو التشكيك بغداد في من
أفندي عليـــه قيل أنها لشـــكري الحجـــة ســـالم اهللا

أّولها: للرصافي، وقيل
لهم خبر َمن يا العصر أيا علماء

الِفكُر دونه من حار دقيٍق بكّل
الذي الغائب في الفكر مّني حار لقد

األمر والتبس الناس فيه تحّير
وجوده ُلّب القشر في قائٍل فمن

القشر لّبه عن ذب قد قائل ومن
عدة فـــي الثاني علـــى األول ثـــم أخـــذ بترجيـــح
النجف وكانت محافـــل في لها دوي فصار أبيـــات،

اليوم. هي أكثر مما واألدباء بالعلماء طافحة
الحديث اســـتاذي فـــي فرفعـــت القصيـــدة إلى
اهللا، رحمه الطبرسي النوري حسين ميرزا الحاج

ـ المنتظـــر  الغائـــب إن قضيـــة
راســـخة عقيدة ـ فـــداه أرواحنـــا
وقاعدةشامخةمبنيةعلىأصول
ال يمكن رصينة وقواعد متينة
منها والخـــروج عنهـــا التنصـــل





رســـائل جملة هذا الموضوع قبًال في أّلف كان وقد
مستقلة رســـالة منها، ولكْن كتب جملة وطبع وكتب
عن األستار <كشف ســـّماها األبيات تلك جواب في
فيها النص ذكـــر األبصار>، عـــن الحجـــة الغائب
أكابر عالمـــًا من أربعين مـــن ووالدته على وجـــوده
في بقصيدة الرســـالة تلك ونظمت علماء الســـنة،

بيت، أولها: من ثلثمائة أكثر
الِفكُر قّربه الدار بعيد بنفسي

والِذكُر الشوُق عّشاقه من وأدناه
ثالث القصيدة مع أكثـــر الرســـالة وقـــد ُطبعت
اإلطالع، مزيد أراد من فليراجعها ونفدت، مرات
الحـــق شـــموس وال زالـــت وهللا الحّجـــة البالغـــة،
هدانا الذي والمنة الحمـــد وهللا بازغة، والحقيقة

اهللا. هدانا أن لوال لنهتدي وما كّنا لهذا
الهوامش

محمد الشيخ بن علي الشـــيخ حسين بن محمد * الشـــيخ
عام ولـــد جعفر األكبـــر الشـــيخ بـــن رضـــا بن الشـــيخ موســـى

١٢٩٤هـ.
واألصول والفقه واألدب العلم الطائفة ومنابـــع أعالم من
المقدمات وأتـــم النجف فـــي ولد والفصاحة وأئمـــة القريـــض
الشـــيخ على الـــدروس العليا وحضر والســـطوح ودخـــل مراحل
اليـــزدي كاظـــم محمـــد كاظـــم الخراســـاني والســـيد محمـــد
بالتدريس فكانت شـــرع وغيرهم. الهمداني رضا اغا والشـــيخ
إلى األقطار بالتأليف، ســـافر الفضـــالء، ابتدأ من لـــه حوزة
في اشـــترك مؤتمراتها، فـــي العربيـــة واإلســـالمية وســـاهم
مســـموعة وكلمته الدولة، لدى مهابًا كان الوطنية، الحركات
مكتبة أقام االنكليـــز، ضد القتـــال في شـــارك لدى الشـــعب،
من الكثير له ١٣٧٣هـ ذي القعدة/ عام /١٥ في توفي عامرة،
واألدب الفكر (معجم رجال المطبوعة والمخطوطة. المؤلفات

.١٠٨٦ األميني/ ص هادي محمد د. النجف/ في
الشـــيخ محمد حســـين آل ســـماحة كتبه **  الموضـــوع
محرم /٢٨ دقائـــق يـــوم الثالثـــاء بضع كاشـــف الغطـــاء فـــي

األشرف. النجف في ١٣٧١ الحرام/





تحقيقات

من فرع الغائـــب اإلمام إن موضـــوع
وعيًا الموضوع ولكي نعي اإلمامة، دوحة

نفسه. اإلمامة موضوع نعي أن يلزمنا كامًال
عقلي وجداني أمـــر اإلمام إلى األمـــة واحتيـــاج
واختالف البشـــري المجتمع في يتأّمـــل يدركه من
األمر الذي وأعماله، آماله وتصادم وأهوائه آرائه
من فـــكان الدائم، والشـــغب يـــؤّدي إلـــى الفوضى
على يتلّطف أن الحكيـــم العادل اهللا علـــى الواجـــب
يمنعهم وأن الحـــق، صراط بتوجيههم إلى عبـــاده
التوجيه بـــأن وال شـــك فـــي الباطل، مـــن التـــرّدي
بال العام يقبلـــه المجتمـــع يلـــزم أن يكـــون طبيعيـــًا
يتحّقق الطبيعي والتوجيه فيه، منه وتـــردد ارتياب
الزعامة كلها، مؤهـــالت على زعيم حـــاز بإيجـــاد
اختـــالف مراتبها على الجماهيـــر له لكي تخضـــع
إلى ســـفينته دّفة توجيه من ليتمّكن في االجتماع،

كيان يقوم البناء العرفي وعلى هذا الكمال، شاطئ
بناء استقام اللطف قاعدة وعلى اللطف)، (قاعدة
ناموس تبني الشـــيعة أيضًا العامة، وعليه النبّوات

وطور. كل دور في اإلمام وجوب وجود
اآلن فصاعـــدًا مـــن ه ولُنســـمِّ ـ القائـــد، أمـــا 
الشيعة تطلقه الذي الديني العنوان ألنه ـ (باإلمام)
نبحث عن بأننا وال شك العام، الديني قائدها على
اإلمام أما نعم العقيـــدة، دنيا في الدينية القيـــادة
يســـتحق أساســـية كفاءآت علـــى فيجـــب أن يحـــوز
خمســـة دار  شـــروط تجمعها اإلمامـــة، بحيازتهـــا

اإلمامة. فلك عليها
اإلمام  وهـــي َمَلكة طبيعية فـــي أوًال: العصمـــة.
من تحرســـه واآلثام، كما تحرســـه من المعاصـــي
الدســـتور العام، في المقررة بالوظائـــف اإلهمال
أقواله تحـــرس كمـــا وهواجســـه، تحـــرس نوايـــاه

اإلمام الغائب  مشكلة

وحّلها
والمسلمين اإلسالم حجة

الهاشمي*   جمال محمد السيد
اهللا) (رحمه

إ





نفســـيًا صارفًا له الَمَلكة هنا أن ومعنى وأعمالـــه،
كان وعملـــه حدود الدســـتور وإن فكره عن تجـــاوز
أمـــر معقول، وهـــو لـــو أرادهـــا، مقتـــدرًا عليهـــا
عن ليمتنع الشـــريف الرجل أن العرف.. في مثالـــه
مع عنده، نفســـّي لصارٍف والجريمـــة اللصوصيـــة
هـــذا الرجل بين والفرق أرادهـــا. لـــو تمّكنـــه منها
عنها  الشريف امتناع اإلمامQ أّن وبين الشـــريف
قابل ذاتًا ممكن أمر هو بل له، بضروري ليس أمر
واجب فهو اإلمام منها امتناع أما والعدم، للوجـــود
الحقيقة وبهذه أصًال، قابل للتخلّـــف غير له ذاتي

من األمة. غيره على اإلمام امتاز
أن فهو لإلمامة شـــرطًا العصمة عّلة َجْعل وأمـــا
ُينافي مقام ما منها أن يقع يمكن كلها األمة أفـــراد
الذي المعصوم أما قول أو عمل، أو نّية في اإلمامة
أن يمكن فيه فال واجبة ذاتية العصمة ملكة صارت
صاحبه يمنع الوقوع فاحتمال ُينافيها، ما منه يقع
لكونه فقط، بالمعصوم ويخّصها اإلمامة مقام من
التأمين وبهـــذا دائمًا، الجانـــب مأمون هـــو وحـــده

اإلسالم... في الدينية منصب اإلمامة استحق
أن يجب األمة على وأفضليته األفضلّيـــة. ثانيًا:
اإلنســـاني، المجتمع وفي اإللهي، الِعلم في تكـــون
يريد أن فألّنه اإللهي العلـــم في أفضليته أما ســـبب
األرض، في اإللهية الحكومـــة باســـم اإلمامة يقود
اهللا وأقـــرب الخلق عند أفضل األمـــة فلـــو لم يكـــن
يلزم ألنه يحوز القيادة العامـــة، صـــّح أن إليـــه لما
نقص وهو الفاضل على المفضول تقديـــم من ذلك
أيضًا تتركز القاعدة هـــذه وعلى عنه، اهللا يتعالى
العلة فيهما، الّتحاد اإلنساني المجتمع في أفضليته
اختالف العلة، يستوجب ال العّلة ســـَبَبي واختالف
حيازته هي اإللهـــي العلم في األفضليـــة فكـــون علة
يشطح ألنه لم ـ اهللا من تقدير وأكبر ثواب أكثر على
ـ ال تمام حياته فـــي عين طرفة اإللهي القانون عـــن

وأنه أعلم المجتمع اإلنساني علة أفضلّيته في ينافي
تشـــريعه ألصول ومواّده، وأفقهها األمة بالدســـتور

ومسائلها.. أحكامه لفروع وأحواها وعللها،
أمر غيره فـــي المجتمع علـــى األفضل وتقديـــم
في االجتماعية عليه ســـيرة الهيئات طبيعي تمّشت
في تشـــّذ لم اإلمامية فالشـــيعة األجيـــال واألمم،

لإلمامة. أساسيًا شرطًا المادة هذه اّتخاذها
يكون اإلمام  أن ويشترط اإلدارية، خبرته ثالثًا:
أن يريد جميع أفراد أمتـــه، ألنه على مقّدمًا فيهـــا
الجغرافيـــة، كما مناطقهـــا تختلـــف يديـــر مملكة
والقبيح الحســـن تحديد في ســـكانها تختلف أذواق
خبيرًا اإلداري أن يكون نظامـــه في فيلزمه فيهـــا،
من الطقوس عليـــه بأهلها وما هم بصيـــرًا بالبالد
المعاني من تلك الطقوس ترمز إليه وما والتقاليـــد
في عاطفة يخدش ال لكـــي واالجتماعية، النفســـية
الدستور، روح يخالف منهج ال طقوسها على توجيه
وهو العـــام، الذوق ويماشـــي فهـــو يطبق الدســـتور
تلك جو يالئم موظفًا من بالده منطقة ينتخب لكل
العامة، االخالقـــي واإلدارة الســـير في المنطقـــة
قوية عناصـــر من وزراءه وقـــّواده كمـــا أنـــه يلتقـــط
ذلك مواد تنفيذ فـــي حكيمة في اإليمان بالدســـتور
األغراض من بما يحويه الدستور واعية الدستور،
مّطلعًا يكون أن يلزم منه النفسية واالجتماعية، كما
بها من وما وجيرانها وحصونها مملكته علـــى حدود
والدفاع الهجوم ومسارب والقوة، الضعف عناصر

اإلمـــام يكـــون أن يشـــترط 
أمته، علىجميعأفراد مقّدمًا
مملكة يدير أن يريـــد ألنه
الجغرافية مناطقها تختلف





تحقيقات

المملكة على يحافظ ومنها عليه، لكـــي منـــه عليها
أمرًا يضع ال ولكـــي وقوة، ودربة بخبرة وحدودهـــا
وال موضعه، غير في خارجها أو المملكة داخل فـــي
السياسية واالدارية خبرته بالمهن خبرته من يلزم
إّال ال يريد ألنه مملكته، فـــي الدارجة والصناعات
على يتوّقفان ال وهما الدستور، وتطبيق األمة إدارة
منهما فكلما خرج واإلدارية، الفقهية الخبرة غيـــر
كان ذلك وإن اإلمامـــة، صفـــات على يكـــون زائدًا

كمالية. جمالية صفة
إال تسند ال العامة القيادة األشجعية، ألن رابعًا:
هجمات من العامة القيادة حفـــظ على لمن يتمّكن
إال يتحقق ال والدفاع ومكائد المنافقيـــن، األعداء

في اعتماده ألن نفســـه، العام القائد بقوة بالقوة،
غيره على عنها ـ المســـؤول هو التي ـ حفـــظ القيادة
موضوع في يعتمد عليـــه بـــإرادة من ربمـــا يصطدم
يتمكن لم فإذا الموضوع، ذلك في إرادته يعـــارض
المعارضـــة وتوجيهه االرادة صاحـــب مـــن تأديـــب
شـــرط والكفاءة للقيادة، اللياقة إلـــى إرادته فقـــد
والشجاعة النفسية وبالشجاعة للوظيفة، أساســـي
ولذلك فقط، العـــام القائد كفاءة تتحقق البدنيـــة

لإلمامة. أساسيًا شرطًا الشيعة جعلتها
صحة اإلمامة،  على اإللهي البرهان خامســـًا:
بالمعجزة. أو بالنص، إّما اإللهي البرهان ويتحقق
األول في الشـــرط فألّن النـــّص إلى أمـــا احتياجـــه
بل بنفســـها، ُتعلم وهـــي ال العصمة، هو اإلمامـــة
من ألنها عليها، تدّلك بوســـيلة تستكشفها أن البد

وتنحصر بنفسها، ُتدَرك التي ال النفسية الكيفيات
الكذب ويجب منه يمتنع َمن بإخبار اإلدراك وسيلة
ووجوب الكذب وامتنـــاع دعاواه، في الصدق عليـــه
فقط، فإذا المعصـــوم في إّال يتحّققان ال الصـــدق
منه ُقبلت اهللا من فيه النص بورود المعصوم شـــهد

لألمة. وكان إمامًا الشهادة
عن عبارة التي هي المعجزة احتياجه إلى وأما
فذلك الكونية، العناصر في الطبيعة ناموس خرق
فيه، مـــن المعصوم نّص ال يكون حيـــث إنمـــا يكون
بخرق دعواه يؤّيـــد إلهية لقيادٍة ُمّدعيـــًا فـــاذا رأينا
في صادق أّنه منه نعـــرف الثابتة نواميـــس الطبيعة
الطبيعة خرقه لناموس بأّن يذهب عنك وال دعواه،

اآللة أو الوســـيلة طريـــق غيـــر من يجـــب أن يكـــون
أن يقـــوم كل شـــخص يتمّكـــن بهمـــا الماديـــة، ألّن
بل العادي، االنســـان بها يقوم أن يتمكن ال بخوارق
خارُقه يقوم ال أن اإللهيـــة القيـــادة لمّدعي الـــالزم
األموات عيســـى كإحياء وذلك مادية، على وســـيلة
وسالمًا بردًا النار كانقالب للميت، أو ندائه بمجرد
في يســـتعين أن بال فيها، دخوله بمجرد إلبراهيم
طبيعة تغّيـــر مادية علميـــة بوســـائل ذلك الخـــارق
لنبينا المعراج الجسمي أو وكشّق القمر العناصر،
يستند  أو مادية فيهما بآلة يتوّسل أن بال Nمحمد
به إلى وتصعد القمر تفلق علمية عناصر بهمـــا على
دعوة المعجزة هذه صادفت فإذا النائية، األفالك
المّدعي كان اإللهية، العامة بالقيادة صاحبها من

تردد. وال تأّمل العقل اّتباعه بال يوجب صادقًا

بأن والضرورة بالقطع عندنا ثبت قد
باإلمامة Qعلي على النبيN نص





تأتي ال اإللهية بأن الســـلطة بّيّنا فلما النص أما
خلقه من أحدًا لها اهللا اختار فإذا اهللا، ِقبل من إال
يعرف الذي الوحيد والطريق لها، المتعّين هو كان
بذلك، المعصوم نص هو التعيين صدق منه الناس
 Nالنبي بـــأن والضرورة بالقطع عندنـــا وقـــد ثبت
على  عليًاQ نص باإلمامة، وبأن Qعلي على نص
،Qالحسين ولده على بعده ومن Qالحســـن ولده
وهكذا ،Qالسجاد الحســـين نّص على ولده وبأن
اإلمام اإلمام الســـابق علـــى نص نعلـــم بالضـــرورة
الغائب¨، اإلمام إلى الدور يصل حتى يتلوه الذي
هؤالء األئمة تعييـــن بالضرورة عندنا ثبت نعم قـــد
ينتهي الغائب النص، وباإلمام طريق من لإلمامة
قد بـــأن اإلمامة أن نقول إّمـــا ذاك النـــص، وعند
اللطف قاعـــدة يخالف معنـــى وهو ـ انتهـــى دورهـــا
وهو به وانحصارها فيه ببقائها نقول أو ـ المتقدمـــة

نتوّخاه. الذي
النعدام معدومـــًا، اإلمـــام يكـــون أن وال يصـــّح
وال بانعدامـــه، الواجبـــة الوجـــود قاعـــدة اللطـــف
الذي اللطف ألن اللطـــف اإللهـــي، تخـــدش غيبته

أركان ثالثة: على يقوم انتفاع الناس به يتحقق
لإلمام  خلقه إلى اهللا، وهـــو األول: مـــا يرجـــع
إدارة تحتاجـــه التي المؤّهـــالت علـــى وإيجـــاده له

المتدينين. وشؤون الدين
قبوله  وهو نفسه، اإلمام يرجع إلى مما الثاني:
مقاصد تحقيق على نفسه وتوطين اإللهي، للتكليف

البشر. في اهللا
وهـــو تمكينهم  الناس، إلى الثالـــث: ما يرجـــع
تحتاجه ما له وتهيئة باالنقيـــاد من إدارتهم اإلمام

واألسباب. الوسائل من لهم إدارته
الرتبة في بحسب األركان هذه بترّتب شـــك وال
على الواجب يتقـــدم اهللا على فالواجـــب الوجـــود،
قام فإذا الناس، على الواجب يتقدم وهو اإلمام،

الواجب ســـقط ناحيته، من الواجب اهللا باللطـــف
قد حصل اللطف في إليـــه يرجع كان ما ألن عنـــه،
اإلمام مـــن حصوله عدم منـــه تمامـــًا، فال يضـــّره
عليه الواجب اإلمـــام باللطـــف قام والنـــاس،وإذا
جّهز قد ألنه أيضًا، عنه الواجب سقط ناحيته من
فال من جهته، إليه محتاجًا اللطف بما كان اللطف

إدارتهم. من الناس تمكين عدم لطفه يخدش
من حاصل اللطـــف الغيبة أن ونعتقـــد في حـــال
كان الركـــن اإلمـــامQ، وإن وناحيـــة اهللا ناحيـــة
يمّكنـــوا لـــم النـــاس فـــإن الثالـــث منـــه معدومـــًا،
فغاب اغتياله، حاولـــوا بـــل ادارتهم، اإلمام مـــن
حياته، بضيـــاع ضياع اللطـــف علـــى عنهـــم خوفًا
تتم عندما وذلك بالظهـــور، اإللهي األمر منتظـــرًا
قيام فيستحّقون البشـــر، في اإلنســـانية القابليات
المزعجات من خاليـــًا تامًا قيامًا اإلمام بشـــؤونهم

والمعارضات.
اإلمـــام عـــن اإلســـالمية األمـــة  وانصـــراف 
العالـــم يضـــّر ال اهللا عـــن كانصـــراف المالحـــدة
كانت وإن وألطافه، مننه عليها يسبغ فهو اإللهي،
المنعم العظيـــم، وكانصراف هـــذا منصرفـــة عن
الناس إلى  بدعـــوة قام النبـــيN فقد عن الكفـــار
الناس انصـــراف دعوتـــه عـــن الحـــق ولـــم يمنعـــه
والناكثين والقاســـطين وكمخالفة المارقين عنه،
عنه تمنعه ولم بواجبه اإللهـــي قام لعلـــّيQ، فقد
العالم وكاتجاه عليـــه، ومظاهراتها األمة مخالفـــة
من  ذلك يمنعهم أئمتناK ولم غير إلى اإلسالمي
ومن الصحيحة واألحكام اإلسالمية المعارف نشر
المدافعة ومن الصحيح المنطق إلى العقول هدايـــة
فيه احتاج وقت كل في وحقوقه اإلســـالم حدود عن
الناس فانصراف عنهما، المدافعة إلى اإلســـالم

أبدًا. اإلمامة بمقام يضّر ال اإلمام عن
تمـــس كرامـــة ال فإنهـــا وأمـــا غيبـــة اإلمـــام،





تحقيقات

يقوم  وجـــوده وجوب كيـــان إمامتـــهQ بعدمـــا كان
بوجوده يرعى اللطـــف فهـــو اللطف، على قاعـــدة
فاهللا رعايتها، عـــن الغيبة تحجبـــه وال األقـــدس،
العقول ولكـــن واألبصار، األفـــكار تدركه ال تعالـــى
األكـــوان واألفالك، مدّبر بأنـــه تؤمن ـ ـ مـــع ذلـــك
الغار، ولكن  في ســـنين ثالث مدة والنبيN يغيب
غزو والمشاعر كانت تغزو العقول المقدسة تعاليمه
 Kآباؤه واألئّمة واألقطـــار، اآلفـــاق الفجر أشـــعة
ترعى توجيهاتهم وكانت اإلداري، الحكم اعتزلـــوا
اإلنساني. الكمال إلى الدارجة المواكب اإلسالمية
يدرس العام فالقائد اللطـــف، تنافي ال إن الغيبـــة
يحتاج وال حصنـــه، فـــي وهـــو الخطـــط الحربيـــة
يشـــرح وإّنما الجيش، يشـــاهده تنفيذهـــا إلـــى أن
ميادينه، الجيش في ليطّبقها ألركان حربه الخطة
من مكتبه في وهـــو الِبناء والمهندس األّول يرســـم
العّمال يـــراه أن إلى البناية إشـــادة دون أن يحتـــاج
إلى الدقيقة نقاطها بعض يوضح وإّنما والبناؤون،
يوّجه حزبه الحـــزب ورئيس فقط، العمال رؤســـاء
إلى إدارته قيادتـــه من دون أن تحتاج محل وهو في
كان والنبي إياه، مقابلة الحزب أو الحزب مقابلته
مسجده، وهو في اإلسالم على التاريخ أبواب يفتح
وهم الكبير اإلسالمي العالم يديرون كانوا وخلفاؤه
على ســـار أيضًا الغائب واإلمـــام فـــي محاريبهم،
وهو المواكـــب الدينية يرعـــى فهو هـــذا المنهـــاج،
األبرار ـ نّوابه بوســـيلة وذلك المســـتور، في عالمه
إدارة اليهم أرجع الذيـــن الصالحونـ  وهـــم العلماء
في إليهم بالرجوع وأمر شـــيعته الشـــؤون الدينية،
وإن فـــي الطبيعة تؤثر كالشـــمس فهو مشـــاكلهم،
وإن العواطف يجذب وكالجمال الســـحاب، غّطاها
 Qظهوره على المترتبة فالفائدة الحجاب، ضّمه
ليســـت اإلمام فائدة ألن عينًا، غيبته علـــى تترتب

المقدس بوجوده اإليمان عن المتســـّبب التوجيه إال
وبقواه اإللهيةالخارقةلنظمالطبيعة،وهيموجودة
فمجرد ظهـــوره، في موجـــودة كما هي في غيبتـــه
عظمة من اإليمان بإمامته وما احتوته هذه اإلمامة
المحرمات يصون المؤمن من ارتـــكاب الشـــخصية
أعتقد وإني الواجبـــات، وترك الشـــبهات واقتحام
الغائب اإلمام وجود فائدة على الواردة أن الشـــبهة
الفكر عن زال تعقيدها األقـــل على أو قـــد انحّلت،

اهللا تعإلى. إن شاء والذهن الصافي الواعي
الداعي ولنجب الموضوع، صميم إلى فلندخل
فإن واضح، سهل الرسالة بأسلوب هذه تأليف إلى
 ٢٥٥ سنة عليه اهللا ســـالم ُولد عشـــر الثاني اإلمام
ألف الرســـالة عـــام تأليف الشـــريف فيكـــون عمره
الذي أحدث األمر ســـنة، وعشـــرين ومائة واثنتين
العجيب، االنســـان هذا بوجود لنا مشـــكلة االيمان
الحقيقة، إلى منه أقرب األســـطورة إلى عمره فإن
الكوكب هـــذا يســـكن إنســـان يعيش وكيف يمكن أن

الطويلة؟ المدة هذه
تراه وال النـــاس في وكيـــف يعيش هذا االنســـان

علـــى المترتبـــة  الفائـــدة
ظهورهQ تترتب على غيبته 
اإلمـــام فائـــدة ألن عينـــًا،
المتسّبب التوجيه إال ليست
بوجـــوده اإليمـــان  عـــن 
اإللهيـــة وبقـــواه المقـــدس
لنظـــم الطبيعـــة، الخارقـــة
غيبته فـــي وهي موجـــودة
ظهوره في موجودة هي كما





الناس؟!
بوجوده؟ أدلة تفيد القطع هناك وهل
عنهما: الجواب يجب فهناك سؤاالن

القرون  هذه األرض يعيش ابن هـــذه أوًال: كيف
المتطاولة؟!

بوجوده؟ اليقين تفيد أدلة هناك هل ثانيًا:
األول، فنقـــول: إن الســـؤال عـــن أمـــا الجواب
تحّمل اســـتحالة على قاعدة تمتد فيه النقد جـــذور
الطبيعي، من العمر أكثر االنســـاني البقاء الهيكل
الحد، ذلك إذا بلغـــت الحياتيـــة تنتهي ألن مـــواده
الـــدورة وعضلة ونظام والعصـــب فالجلـــد والعظم
وطاقات والســـمع والبصـــر الحس القلـــب وأجهـــزة
الحواس من ذلك وغير والذاكرة والتفكير الخيـــال
الحياة تمّدها دامت ما تعمل إّنمـــا والخفية البارزة
إلى انتهت إذا مددهـــا ينتهي والحيـــاة بالحركـــة،
توّقفت بلغتـــه فمتى العمـــر، من مرحلة محـــدودة
وبتعطلها االنتاج، عن األجهزة فتعطلت العمل عن
سّنة كما عليه والتالشي والتفسخ الفساد يدّب إليها
هذا النظام وعلى واألموات، األحيـــاء في الطبيعة
يهدم أن يمكـــن لإلنســـان كيـــف الحياتـــي المقـــرر
الحد ويتجاوز الحياة، نظام ويفسد الطبيعة حدود
ومرات؟ مرات تعادلها بمســـافات لألعمار المقرر
المقرر الحد هذا عن البارع الناقد هذا نسائل وهنا
الطبيعة، في مرّكز ثابت نظـــام هو هل وأنه للعمر
يهدمه أن مـــن أفرادهـــا فرد أي بحيـــث ال يتمكـــن
ذلك تقدير وعلى فيهـــا؟ له المقرر ويتجـــاوز الحد
فيه، الحياتية المـــادة انتهاء ســـببه يكون البد وأن
بانتهائه الذي السراج بزيت تكون ما أشـــبه إذ هي
بانتهـــاء مادة اإلنســـان وهكذا ينطفـــي الســـراج،

الحياة فيموت. ينتهي عمره في الحياة فيه
أن يقرر يمكنـــه ال الناقـــد المحترم أعتقـــد بأن
االنسانية ال تتمكن وتركزه بحيث هذا النظام ثبوت

دراســـات فســـلجة راجع إذا ألنه أبدًا، أن تجتـــازه
المعقد الوجود هذا يحتوي وكيف االنساني، البدن
الخاليا يوِجد الخاليا فجهاز الخلود، أجهزة على
جهاز االيجاد يتأثر أن دون من باســـتمرار ويعدمها
ال طاقة علـــى حاز ألنـــه واإلعـــداد بالعمـــل بتاتـــًا،
االيجاد قابليـــة وموادها، فلـــه تتناهـــى فعاليتهـــا
إلى يحتـــاج ال أنه كمـــا أبـــدًا، واالعـــدام للخاليـــا
االصالح عـــن مســـتغنية وآالته تزييـــت وتنظيـــف،
في وان يعمل ويعمل باســـتمرار، هو إذ والتبديـــل،
العاملة، فما آالتـــه وتقوية وتزييتـــه عملـــه تنظيفه
للخلق الجهاز كانت صالحيـــة موجـــودًا دام العمـــل
المعمل هـــذا وال يتعّطـــل واالبـــادة موجـــودة فيـــه،
جهازه فيتوقف يصدمه خارجي بعارض إال الجّبـــار
عن محّصنـــًا المعمـــل دام فمـــا وإال عـــن النتـــاج،
منتظمة دارجة، التوليدية أعماله الحوادث سارت
الذي الثري المنجم هـــذا عضلة القلب جهاز وأمـــا
الجبارة المادة هذه ثروته، تبيد وال ال تفنـــى كنوزه
المادة هذه أو يضمنها الخلود، الخلود تضمن التي
الطارئة عاشت مع األحداث محروسة من كانت إذا
وعلى الفسلجة، علماء تقرير حســـب أبدًا، الحياة
أساســـه، من الموهوم الحد هذا ينعدم ما قّررنـــا
األبدي، للبقاء أصبح بموجبه قابـــًال ألن اإلنســـان

واألبدية. مشحون بمواد الخلود مخزن ألنه
صّح ما لو أنه وهو لديه نقد موّجـــه، نعـــم يبقى
مجهز ألنه أبـــدًا، يموت انســـان أن ال للزم ذكرناه
الســـالالت نرى بينما للمـــوت، المضادة بالمـــواد
تكتسحها القرون، حيث في تعيش وتموت البشرية
مكان وال زمان منها ال يخلو التي الحـــوادث الزمنية
عاش اإلمام كيف الفلك األرضـــي، وعليه هذا في
في يعيش إنســـان وهو الطويلة، المدة الغائب هذه
جدًا، وجيه النقد إن والمفاجـــآت؟ الحوادث دنيـــا
الغائب، اإلمـــام لمشـــكلة المعقـــول بـــل هـــو النقد





تحقيقات

لنا بســـؤال المحترم الناقد لـــو ال أننـــا نجابه هـــذا
يعترف ناقدنا هل وهـــو أنه عليه، إلقائه في الحـــق
بالكوارث الهادرة الدنيا هذه في بأننا نـــرى العزيز
آالف تعيـــش الحيوانـــات مـــن فصائـــل  الماحقـــة 
األمم ركام واألجيال بين القرون وتجتاز السنين،
األعراض من ســـالمة بحياة المائتة األحياء وذّرات
بعد بذلك لي ســـيعترف بأنه شـــك ال واألمراض؟!
صورها ويســـتعرض الحيـــوان مـــا يراجـــع معاجـــم
وأطوارها حياتها أسلوب ويدرس فيها، المنقوشـــة
بأن أيضًا لي ســـيعترف كما تقتاتها، والمـــواد التي
قابلية وجود تســـّبب عـــن الحيوانات إنما بقاء هذه
تعيش بسالمة في هياكلها، ولذلك الحياة الطويلة
وليست والذرات، باألموات يموج عالم وســـالم في
االبادة لهجمات الطاقـــة المقاومة إال القابلية تلك
بقواها الحيـــة األجســـام تهاجم التي فـــي الطبيعة
بتلك حّصنهـــا الـــذي فرضنـــا أن الخفيـــة، فـــإذا
الواقي بجهازها البشـــر أحد حّصن المانعة الطاقة
مواد وســـاير وأعصابه وجهـــز أعضـــاءه وأنســـجته
ما استودعه المناعة من فيه فاســـتودع به، جسمه

ما دامت عاشت ســـيعيش كما بأنه شـــك فيها. فال
مواد وتصون وجـــوده من العـــدم تحمي فيـــه مناعة

والتالشي. من االبادة جسمه
ال هيكل اإلنســـان بأن النظريـــة هـــذه وال تنقـــد
تفاوت بـــأن نجيبه فإنا المـــادة. هذه يصلح لقبـــول
على قبول دّل التفاوت الظاهـــر أعمار البشـــر هـــذا

الطويلة. الحياة لمادة االنسان جسم
وهو يصرعه مرض النشيط الشاب بينما نرى إذ
يصرع الهرم الشـــيخ نرى قوته وفتوته، في عنفوان
وانحطاطه، ضعفـــه نهاية فـــي وهو ذلـــك المرض
علة الهزيمة ولتلـــك النصر لهـــذا تكون فالبـــد وأن
هي المنحصـــرة فيه العلـــة بأن معقولـــة، وأعتقـــد
المادة تلـــك وضعف الشـــيخ في قـــوة مادة الحيـــاة
مادته بقـــوة المرض يصرع فالشـــيخ في الشـــاب،
تلك المـــرض لضعف يصرعه والفتـــى الحياتيـــة،
االنسان في المادة تلك حلول صّح وإذا فيه، المادة
المعتادة للعمر الحدود بها االنسان يتجاوز أن صّح
العرف نظر مستحكمة في تلك الحدود كانت مهما
ازدادت الحيـــاة مادة العـــام، وكّلمـــا ازدادت فيـــه
نمد عمر أن نتمكـــن وهكـــذا طـــوًال، ســـنين عمره
هنالك مادامت شئناه حّد أي إلى ونطيله االنســـان
قد بأننا للعمر، وأعتقد تضمن الطول حياتية مادة

واالمكان. الثبوت في مرحلة األول السؤال أجبنا
واالثبات في مرحلة الوقـــوع وأما الجـــواب عنه
هؤالء وتراجمهم، المعّمريـــن معاجم إلى فأحيلـــه
وبالحدود الزمنية بالحوادث هزأوا الذيـــن األفذاذ
فيها لهم سيجد فإنه االنســـان، ألعمار المفروضة
الذري عصرنا وإن لذيذة، وأخبارًا طريفة قصصًا
ليحوي المبيدة بالمفاجـــآت والطـــوارئ المشـــحون
أن تمّكنت بكمّيته، بأس عددًا ال هؤالء االفذاذ من
الحياة طريق في المنتثرة الحوادث أشـــراك تقطع

 Kمنهم المجعولة أما العالمات
علـــى والتـــي يســـتدّلون بهـــا
ظهوره أو علـــى ُقـــرب ظهـــوره
كالغيبة فإنها عليه، اهللا سالم
مطاطة مرنـــة مجهولة رمـــوز
كّل علـــى لالنطبـــاق قابلـــة 
اإلســـالمية العصور مـــن عصر 





الطبيعي مـــكان، وأن تجتاز الحد كل في العصرية
الشـــرقية المجالت هي وها وقـــوة، للعمـــر بصحة
وأخبار برســـوم والفينة الفينة بين تتحفنا والغربية

المعّمرين. العمالقة هؤالء
وهو عرض ـ الثانـــي عن الســـؤال وأمـــا الجواب
ـ الغائب اإلمـــام بوجود اليقين توجـــب التي األدلـــة
وذلك طائل، بال فيـــه تطويل الخوض بأن فأعتقد
االمام موضـــوع ألن أكثـــر المؤّلفـــات الباحثـــة عن
فيه الـــوارد األحاديث الغائب تدرســـه علـــى ضـــوء
األحاديث من تســـّجل لنا إذ هي عليه، اهللا ســـالم
القطع الفريقيـــن كمية وافـــرة توجب عن المروّيـــة
وان ويعيها، يستعرضها مسلم لكل الشريف بوجوده
البحاثة العّالمة لمؤلفـــه األثر) (منتخب كتاب فـــي
وكفاية غنًى ُقم نزيل الكلبايكاني اهللا الشـــيخ لطف
من المهّم شـــحن قد اهللا ـ أّيده ـ فإّنـــه عـــن غيره،
بأسلوب وهّذبها وبّوبها رّتبها أن بعد األحاديث تلك
في هذا الكتب عشرات عن الباحث تريح مانع رائع

الموضوع.
مواضيع من اإلمام الغائب موضوع أن والحقيقة
البشـــري، ومتى الفكر وعي عن الديـــن المســـتورة
المحصنة القالع هذه يحتل أن االنساني الفكر تمكن
الطبيعة، فإّنه وراء مـــا ونواميس اإللهيـــة بالقـــوى
فإن وإال واقعيًا، حال الغيبة مشـــكلة حل من يتمّكن
لظالل باهتة صـــورًا إال ما ترســـمه األقالم ليســـت
فما زالت الحقيقة وأّما لمحتها فرســـمتها، فكرية
الخبيـــر اهللا إال يعرفهـــا ال المســـتور فـــي عالمهـــا

البصير بكل األمور.
والتـــي   Kمنهـــم المجعولـــة العالمـــات أمـــا 
ظهوره علـــى ظهـــوره أو ُقـــرب على يســـتدّلون بهـــا
مرنة مجهولة رموز كالغيبة فإنها عليه، اهللا سالم
العصور من عصر كّل على لالنطباق قابلة مطاطـــة
المشـــعوذين كثيرًا من ولذلك رأينـــا اإلســـالمية،

مادية أغـــراض إلى ذريعـــة للبلـــوغ يّتخـــذون منهـــا
وزمان مخصوص بعصر العالمـــات فحصر ردية،
بوجوده االيمـــان ويضعضع العقيـــدة معين يزلـــزل
نحن الشـــيعة علينـــا يجب مـــا كل المقـــدس، بـــل
 Qإليه نتوجه وأن أبدًا، ظهوره ننتظر أن اإلمامية
وال حّلها، اهللا ليسأل واألخروية الدنيوية بمشاكلنا
اهللا إلى وتوّجه النيـــة إذا أخلص بأن المؤمن شـــك

ُمناه. وأدرك مبتغاه نال إليه بوسيلته مستشفعًا
إمامنا، وغيبة اليك َفْقدََ نبينا نشـــكو إّنا اللهم
آمالنا، وخيبـــة أعمالنـــا وفشـــل وجهالـــة أّمتنـــا،
وكثـــرة كلمتنـــا، واختـــالف وتمزيـــق صفوفنـــا، 
قوانا، وضعف أعدائنا وقّوة وسائلنا وقّلة متاعبنا،
بظهوره الفرج ل لنا فعجِّ الفرج، نســـألك إّنا اللهّم

العالمين.(٢) رب يا آمين

الهوامش
الموســـوي  جمـــال الدين بن الســـيد * هـــو الســـيد محمـــد
في ولد وشاعر، وأديب عالم بالهاشـــمي، الشـــهير الكلبايكاني
ثم الرســـمية المدارس ودخـــل بها ١٣٣٢هـ ونشـــأ عـــام النجـــف
علماء أجالء أيـــدي على درس الدينية، للدراســـة تركهـــا للتفرغ
الدين السيد جمال الحجة والده ومنهم والســـطوح في المقدمات
والده على العاليـــة األبحاث حضر ثـــم الكلبايكاني، بن حســـين
االصفهاني، الحسن ابي والســـيد العراقي الدين ضياء والشـــيخ
منتدى فـــي جمعية المســـاهمين من كان الشـــباب ربى جيًال من
ومخطوطة مطبوعـــة كتب له األدبية، الرابطـــة النشـــر وجمعية
ودفن ١٣٩٧هـ عـــام النجف في رقيـــق، توفي شـــعر ومنها ديوان

.٤٢٩ ص الفتالوي/ كاظم المنتخب/ فيها.
أعارنا عام ١٩٥٨م، مطبعة النجف في كّراسة مطبوعة ٢ ـ
وقد الحكيم، هـــادي الســـيد اإلســـالمي الباحث إّياها مشـــكورًا

يقتضي المقام. ما حسب أوردناها ملّخصة





دراسات

انبثاق منـــذ ـ فيـــه ممـــا ال شـــك
التاريخ وإلى فـــي اإلنتظار عقيـــدة
العوامل التي أهـــم ـ أن من الحاضـــر يومنـــا
المهدويـــة هو اّدعـــاء دعـــت الكثيريـــن إلـــى
الســـلطة في طلب العامل السياســـي المتمّثل
تبّنت التي اإلصالح حركات وحتى والجـــاه،
تخفي تكـــن لم ســـليمة بنّيـــة هـــذه القضيـــة
طموحها السياسي كمحصلة نهائية، وبذلك
بزوال مرحليًا يزول للمهدويـــة كان ادعاؤها
الهدف. الى يتالشى بوصولها أو مصالحها

تثبيت لإلدعـــاء بهدف الفاضحة ومن النمـــاذج
المهدي ظاهرة غير مشـــروع هـــو حق الملك وإثبات

المنصور بن عبد اهللا محمـــد اهللا عبد العباســـي أبي
أبيـــه المنصور الدوانيقي بموت الخالفة توّلى الـــذي

. ١٥٨هـــ سنة
الذي ولده لمهدويـــة المرّوج هـــو وُيعـــّد المنصور
عمره، إذ من الخامســـة يتجاوز ال صغيرًا طفال كان
العباسيين السلطة تســـلم قبل أي ١٢٧هــ، ولد ســـنة
يراود المهدوية حلـــم وظل ســـنين، بخمس أو ســـت
على رسميًا إلى أن تمكن من إعالنه المنصور مخيلة

.(١) ١٤٧هـــ سنة المأل
ســـلمة المصبحي، قاله أبو ما ذلك إلى ويشـــير
جعفـــر، قال: أرســـلني قـــال: حدثنـــي مولـــى ألبـــي
المنبر فقال: إجلس عند ــــ أبوجعفرــــ يعني المنصور
الحسن (وهو بن اهللا بن عبد محمد يقول ما فاســـمع
وجلســـت فذهبت قال: الزكيـــة)، الملقـــب بالنفس
الحســـن بن اهللا عبد بن محمد عند المنبر فســـمعت

المهدوية أدعياء

العباسي المهدي
١٦٩هـ) (١٢٧ــ

علي شير سامي حسين د.
الجامعة الطوسي الشيخ كلية

م





أنا تشـــّكون أنـــي ال إّنكـــم يخاطـــب النـــاس ويقـــول:
بذلك، جعفر أبا فأخبرت قال: هو، وأنا المهـــدي،

ابني(٢). هو بل اهللا، عدوُّ كذب فقال:
المنصور بـــأن يفيد مـــا الروايات وقـــد ورد مـــن
اعترافه لبعض خـــالل من زورًا وُبهتانًا اّدعـــى ذلـــك
مسلم، بن بن قتيبة يوســـف ذكره منها ما خاّصته،
أرسل قال: بن قتيبة، مســـلم أخي، (أخبرني قال:
قد خرج عليه فقال: فدخلت جعفر المنصور إلـــّي أبو
وتســـّمى ــــ الزكية النفس يريد ــــ اهللا عبد بن محمد
لم لك أقولها وأخـــرى به، هو ما وواهللا بالمهـــدي،
وابني بعدك، ألحـــد أقولها وال ألحد قبلـــك، أقلهـــا
جـــاءت به الرواية، الذي ما هو بالمهدي واهللا هـــذا

به)(٣). وتفاءلت به، تيّمنت ولكنني
قبله من الخلفاء ـ كعـــادة المنصور وقداســـتخدم
الحديث صناعـــة مارســـوا الذين بعض ـ ومـــن بعـــده
الرســـول، لســـان على ابنه مهدوية النبـــوي لترويـــج
وإبراهيم بالكذب المشهور ســـليمان بن مقاتل أمثال
واسماعيل راشد الهاللي، وأحمد بن المهاجر، بن
أحمد بـــن والحســـن المهاجـــر، بـــن ابراهيـــم بـــن
وسالم القطعي، عوف ابي ربيعة بن وزيد العطاردي
ومحمد سيار الحنفي جابر بن ومحمد بن األعشى،
بن ومحمد مخلد، بن ومحمد بكر، أبي بن زياد بن

ومنها: وغيرهم. هاشم بني مولى المقري الوليد
الصغير)  (الجامـــع في الســـيوطي ١. مـــا أخرجه
بن عثمـــان عـــن (البرهـــان) فـــي والمتقـــي الهنـــدي
ولد  من المهدي عفان، قال: سمعت النبيN يقول:
ضعيف(٤)وقال حديث السيوطي: قال عمي، العباس
بن محمد حديث غريب تفـــّرد به قطني: هذا الـــدار

هاشم(٥). بني مولى الوليد
األفراد، فـــي قطني الدار رواه وقـــال المنـــاوي:
الوليد المقري، بـــن محمد فيه الجوزي: وقال ابـــن
ويقلب ويســـرق ويصله الحديث يضع عدي: قـــال ابن

كذاب، هو معشر: أبي وقال عن والمتون، األسانيد
وّضاع(٦). الوليد بن محمد فيه السمهودي: وقال

حديث بغداد تاريخ في البغدادي الخطيب روى .٢
إن :Gالعباس لعمه قال أنه Nالنبي عباس عن ابن
ولدك من بغالم وســـيختمه بي، اإلســـالم ابتدأ اهللا

مريم(٧). بن عيسى يتقدم الذي وهو
ضعيف(٨). وهو مخلد بن محمد الحديث هذا وفي
الخطيب رواه المذكـــور: في الحديـــث قال الذهبـــي
أن آفته، والعجب فهو العطار، بن مخلد محمد عن
ســـكت وكأنه يضّعفه ولم تاريخه في ذكره الخطيـــب

حاله(٩). عنه النتهاك
عن  الفضل أم عن عساكر وابن الخطيب ٣. روى
كانت  إذا (ياعباس العباس: لعمه قـــال النبيN أنه
منهم ولولدك، لك فهي ومائة وثالثين خمس ســـنة

المهدي)(١٠). ومنهم المنصور ومنهم السفاح
قبل هـــذا الحديث من بوضع وقـــد صرح الذهبي
آخر  ببطالنه(١١) وشيء وشهد الهاللي راشد بن أحمد
الحديث بالتأريخ واضع جهل هو إليه الذهبي، أشار
يبدأ لم العباســـيين حكم ألن المذكور في الحديث،

١٣٢هـــ(١٢). حكمهم سنة ١٣٥هـــ وإّنما بسنة
ال المهـــدي لفـــظ فإن الحديـــث ولـــو صـــح هـــذا
في  يظهر المنتظرQ الـــذي المهـــدي إلى ينصـــرف
وهو عليه، إلى ما عطف بل هو ناظر آخر الزمـــان،
العباســـي، المهدي هو أي العباس، وقبله المنصور
قســـطا األرض يمأل بالحق الذي ال المهـــدي القائـــم

وعدال(١٣).
رســـول عن ثوبان عـــن مســـنده أخـــرج أحمد في
أقبلت  قد الســـود الرايات رأيتم (إذا قال اهللاN أنه
فيها حبـــوا على الثلج، فإن ولو فأتوها من خراســـان
المهدي)(١٤)وقريب منه حديث ابن ماجة خليفـــة اهللا
أبي عـــن بســـنده فـــي ســـننه(١٥). كمـــا روى الترمـــذي
من  قـــال: (تخرج اهللاN انـــه رســـول عن هريـــرة،

المهدوية أدعياء

العباسي المهدي
١٦٩هـ) (١٢٧ــ





دراسات

تنصب حتى شيء يرّدها فال رايات سود، خراسان
بإيلياء).(١٦)

منها البعض يســـتفيد قد األحاديث ومثل هـــذه
تلك بتقريـــب أن العباســـي، المهدي داللتها علـــى
التي تكون هـــي الرايات يحتمـــل أن الرايات الســـود
فوطد من خراسان الخراساني مســـلم بها أبو أقبل
المهدي بن الى ناظرة فتكون العباس بني بهـــا دولة

المنصور.
ماجة ابن وســـنن أحمد علـــى أن حديث مســـند
القيم ابن منهم العلمـــاء، من واحد غير ضّعفهمـــا
ـــ ثم قـــال: (وهذا المنيـــف) الجوزيـــة فـــي (المنار

دليل على لم يكن فيه قبله ماجة ـــ والذي حديث ابن
المهدي هو العباس بنـــي من تولى الذي أن المهـــدي

الزمان)(١٧). آخر في يخرج الذي
كثير ابن وصفـــه فقد حديـــث الترمذي وأمـــا عن
(وهذه الرايات الســـود قـــال: ثم غريب بأنـــه حديث
الخراســـاني بهـــا أبو مســـلم أقبل ليســـت هـــي التـــي
وثالثين إثنتين ســـنة أمية في بني بها دولة فاســـتلب
المهدي، بصحبة سود أخرى تأتي رايات بل ومائة،

ناحية المشرق(١٨). وظهوره من
قـــد العبـــاس بنـــي أن ومـــن الواضـــح

حديـــث صحـــة  مـــن  اســـتفادوا 
فســـّخروا الرايـــات،

بعـــض الوضاعيـــن
ف لتفـــا لال

علـــى
يـــث د حا أ

ت يـــا ا لر ا
صّح التـــي الســـود

المشرق من بخروجها الحديث
الســـالم عليه المهدي االمام الزمان لنصرة آخر في

وهي أحاديث صحيحة الشـــريف، وتوطيد ســـلطانه
طرقها بعـــض الحاكـــم رواهـــا الفريقـــان، وصحـــح
حاولوا  ومســـلم معـــًا(١٩) ولهـــذا البخاري على شـــرط
الرايات تلك بأن لألمة يوحي االنظار الى ما صـــرف
بهـــا داعيتهم أقبل التي الســـود الرايات الســـود هـــي
يصعب ولم دولتهم، إلنشـــاء الخراساني أبو مســـلم
األمر الذي ذلك، في لهـــم يصغي من إيجاد عليهـــم

لنـــا العباسيينعـــنيكشـــف اختيار أن
ـ الســـواد لبـــس 
لهم كشعار
يكـــن ـ لـــم

وبال جزافًا
جـــاء وإّنمـــا هـــدف، 
منسجمًا مع وسائلهم في الوصول
والقتل بالغـــدر تثبيتها وســـبل الى الســـلطة

أخرى(٢٠). تارة ورسوله اهللا على وبالكذب تارة،

قـد العبـاس أن بنـي ومـن الواضـح
الرايات، صحة حديـث من اسـتفادوا
لاللتفاف الوضاعيـن بعض فسـّخروا
التي السـود الرايـات علـى أحاديـث
المشـرق من بخروجها الحديث صـّح
المهدي لنصـرة االمام الزمان آخر في





عند المهدي كلمـــة المنصور شـــيوع فقد اســـتغل
على بالمهدي ابنه فلّقـــب واعتقادهم فيها، النـــاس
المهدي أنـــه على إليه ودعـــا أســـاس هذه الفكـــرة،

الخالفـــة ليحيـــط المنتظـــر،
الدنيـــوي بالســـلطان

يـــس لتقد ا و
الديني(٢١).

نـــت وكا
المنصور، ضمن منهج التزمـــه تـــدور هـــذه الخطوة
الدينية الدولة أنها بدولته على الظهـــور وهو محاولة
وإنما بالمهـــدي، ابنـــه بتلقيب يكتـــف المثلـــى. فلم
باسم أم تشبهًا الخلفاء بأم المهدي أم قام بتســـمية
باسم تشبهًا السالم بدار بغداد وتســـمية المؤمنين،
الخلد بقصر الجنـــة أيضًا، وتســـميته أحد قصـــوره
يدخله ال قصيرًا بابًا وجعل أيضًا، الجنة تشبها باسم
بعض له، وتكليفه تعظيمـــًا راكع كأنه انحنى إال مـــن
العباســـيين مدح في األحاديـــث يضعـــوا الفقهـــاء أن
ابنه  على بصفات تنطبـــق النبـــيN ووصفـــه ومدح
موسى األنبياء لولدي إبنه بأسماء وتســـميته المهدي
من ولما يئس بالهـــادي، موســـى وتلقيبه وهـــارون،
(المهدي) لقبه إبنِه لقب بالمهدي الن هارون تسمية

األول. بمعناها للمهدي مساوية كلمة وهي بالرشيد

الدعاية وســـائل اســـتخدام المنصور ولـــم يفـــت
العصر للترويج لمهدوية ذلك الســـائدة في واالعالم
المعروفة النقود علـــى وصورته اســـمه ابنه، فضرب
المهدي أنه مدعيًا الذهبي والدينار الفضي الدرهم
األرض قسطًا سيمأل وأنه العبارات بعض في القائم

أخرى.(٢٢) عبارات في وعدًال
االعالم وسيلة أنهم ـ بما والشـــعراء للشعر وكان
للشعراء العباس بني وتشجيع آنذاك السائدة والنشر
الدعائي الشـــعر الهبات الســـنية على نظم من خالل
مخالفيهم وهجاء الخلفـــاء في مدح
فـــي كبيـــر أثـــر  ـ 
لمهدوية الترويج

ي لمهد وهـــما العباســـي،
أبـــي حفصة بن أمثـــال مـــروان
العتاهية وأبي الخاســـر وســـلم
بدراهم دينه باع ممن وغيرهم

معدودة.
حفصـــة في أبي بـــن فمـــن قـــول مـــروان

المهدي:
به أمست الذي أّمته مهدي

ولألعدام(٢٣) آمنة للذل
الخاسر: سلم وقال

شيمة عند بذل العطاء له
يعرف الناس مقدارها ال

ومهدي أمتنا والذي
أوتارها وأدرك حماها

بخمسمائة درهم(٢٤). فأمر له
فبلغ العلويين، بعـــض ـــ يوم ذات ــــــ ومدح ســـلم
بقصيدة فاعتذر له فتّوعده ذلك المهدي العباســـي،

فيها: يقول
معتبة على المهدي أتتني إني

تضطرب(٢٥) األحشاء خوفها تكاد من

االنظار صرف العباس بنو حاول
تلك لألمة بـــأن الى مـــا يوحي
السود الرايات هي السود الرايات
داعيتهـــم أبو بهـــا التـــي أقبل
دولتهم إلنشاء الخراساني مسلم





دراسات

العباسي حين هذا المهدي الخاســـر ورثى ســـلم
بقوله: موته

عبرى المهدي على وباكية
جنونا(٢٦) ـــ وما ُجّنت ـــ بها كأن
العباســـي المهدي جارية في العتاهيـــة وقـــال أبو

يحبها: وكان (عتبة)
معلقة من الدنيا بشيء نفسي

يكفيها المهدي والقائم اهللا
يطمعني ثم منها آليس إني

وما فيها(٢٧) للدنيا فيها احتقارك
المهدي العباسي مهنئًا البالط شعراء أحد وقال

العهد: بوالية
أحمد أمة الخليفة إن يابن

أهواؤها بطاعة إليك تاقت
كالذي عدًال األرض ولتمألّن

علماؤها أمًة تحّدث كانت
ترى أمواُتها تمّنى لو حتى

أحياؤها حكمك ما ترى عدل من
ملكها بهجة اليوم أبيك فعلى

إزارها ورداؤها(٢٨) وغدًا عليك
لم الرســـمي ومنصبـــه هـــذا ومهدويـــة المهـــدي
الخمور علنًا، وشـــرب والفجور الفســـق من يمنعانه
عن ندمائه ال يحتجـــب كان أنه الســـيوطي فقـــد ذكر
يحتجب كان المنصور الذي ألبيه خالفا الشراب في

مع اللذة (إّنما فقال: يحجب أن عليه فُأشـــير عنهم،
مشاهدتهم).(٢٩)

بزيع: بن في نديمه عمر القائل وهو
حفص نديمي بأبي نعيمي   تمم لي رب

وكروم غناء في عيشي    لذة إنما
وسماع ونعيم(٣٠) وجوار عطرات   

والطرب، للغناء عشـــقه المهدي عن وقد عرف
وأخته علية إبراهيـــم المغني الشـــهير إبنه وتأثـــر به

حبًا.(٣١) (رشأ) بخادمها شغفت التي المغنية
الحمداني: فراس أبو يقول ذلك وفي

منهم؟ وكان لكم منكم علية أم
أم لهم(٣٢) (ابراهيم) شيخ المغنيين
بكرهه ـ كآبائـــه ـ ُعـــرف فقد وفـــي نفس الوقـــت
مجاشـــع بن القاســـم حضرت فلما طالب، آلل أبـــي
فكتب: المهدي، إلى أوصى الوفاة المروزي التميمي
،dاْلِعْلِم َوُأوُلوا َواْلَمالِئَكُة ُهَو ِإالَّ إِلَه ال اهللاَُّ َأنَُّه cَشِهَد
أن محمدًا ويشهد بذلك، يشـــهد والقاســـم ثم كتب:
رســـول طالب وصي أبي بن علي عبده ورســـوله، وأن
الوصية على بعده، فُعرضت اإلمامـــة من ووارث اهللا
رمى الموضع هذا إلـــى بلغ فلما موته، بعد المهـــدي

(٣٣) فيها. ينظر ولم بها،

الهوامش
االمام الصادق:  عند المهدي االمام العميدي، غيبة ثامر ـ ١

ص٢٥٠.
ص٢١٢. الطالبين: مقاتل االصفهاني، الفرج أبو ٢ ـ

مقاتل الطالبين:٢٢٦. ـ ٣
فـــي ٩٢٤٢، البرهـــان /٦٧٢ الصغيـــر: ٢/ ٤ ـ  الجامـــع

.٢٥/٩٥ الزمان: آخر عالمات
الهندي:البرهان: ٩٦. المتقي ٥ ـ

.٩٢٤٢ /٢٧٨ القدير: ٦/ المناوي، فيض ٦ ـ

العباســـيين اختيـــار إن 
ـ لهم ـ كشعار السواد لبس
وسائلهم منسجمًا مع جاء
الســـلطة إلـــى للوصـــول





.٣٢٣ بغداد: ٣/ تايخ ٧ ـ
.٨٩ االعتدال: ١/ ميزان الذهبي، ـ ٨

نفسه.  ٩ ـ
/٤ دمشـــق: ٦٣، تاريخ بغداد: ١/ ١٠ـ   تاريـــخ

.١٧٨
.٩٧ ميزان االعتدال: ١/ ـ ١١

نفسه.  ١٢ ـ
المنتظـــر: المهـــدي ١٣ ـ  حســـين الشـــاكري،

ق:٣٨٢.
.٢٧٧ أحمد: ٥/ مسند ١٤ ـ

.١٣٦٦ ماجة: ٢/ ابن سنن ١٥ ـ
الترمذي: ٥٣١/٤. سنن ١٦ ـ

.١٣٨ المنيف: ١٣٧ـــ المنار القيم، ابن ١٧ ـ
.٥٥ النهاية: ١/ كثير، ابن ١٨ ـ

.٥٤٧ المستدرك: ٤/ الحاكم، ١٩ ـ
غيبـــة االمـــام  العميـــدي، ٢٠ ـ  الســـيد ثامـــر

.٢٦١ المهدي:
المهدي والمهدوية: ١٢. أحمد أمين: ظ: ٢١ ـ

االسالمية.  المسكوكات مجلة ظ: ـ ٢٢
الخلفاء: ٢٢٠. السيوطي،تاريخ ٢٣ ـ

.٢٧٩ األغاني: ١٩/ االصفهاني، ابو الفرج ـ ٢٤
.٢٧٥ نفسه: ١٩/ ٢٥ ـ

الخلفاء: ٢٢٠. تاريخ السيوطي، ٢٦ ـ
ــ  ٣٢٦ـ  الذهـــب: ٣/ ٢٧ـ   المســـعودي، مـــروج

.٣٢٧
الخلفاء: ٢٢٢. تاريخ السيوطي، ٢٨ ـ

نفسه: ٢١٦. ٢٩ ـ

نفسه:٢٢٢. ـ ٣٠
وأخبارهم  اوالد الخلفاء الصولي، أشـــعار ٣١ـ  

.٦٢ األوراق: كتاب من
الحمداني: ٣٠٤. فراس ابي ديوان ٣٢ ـ

التاريخ.  في الكامل االثير ابن ـ ٣٣





دراسات

وبزوغ البحـــث العلمي أدوات مـــع تطور
العلماء أصبـــح عصـــر المعـــارف الكونية,
من التام التأكد بعـــد علمية إال فكرة وراء ال يندفعـــون

كبيرة. بنسبة تحققها إمكانية
طالما فكرة اإلنســـان  عمر وإطالة الخلود وفكـــرة
وإن اختلـــف خيالهـــم, راودت حلـــم البشـــر وداعبـــت
إبليس cَفَوْسَوَس آدمQ يراوده هو وها عنها, التعبير
اْلُخْلِد َشَجَرِة َعلى َأُدلَُّك َهْل آَدُم يا قاَل ـــْيطاُن الشَّ إَِلْيِه
في الُملك  آدمQ كان أن َيْبلىd(١),والمعروف َوُمْلٍك ال

بالخلود!! ومتمتعًا يبلى ال الذي
بين المهـــدي اإلمـــام حـــول وال شـــك أن الخـــالف
وطول مولـــده وبين مولده بين عـــدم المســـلمين يـــدور
كليًا. المســـألة آخـــرون أنكر اآلن,بينما عمـــره حتـــى
أن نجـــد الســـابقة الديانـــات وبالتفاتـــة بســـيطة إلـــى
فاليهود موجودة, أو المهدي المخّلص انتظار مســـألة

إنكارهم الحقيقـــي بعـــد المســـيح مازالـــوا ينتظـــرون
إلى ورفعه بمولده المسيحيون يقطع عيسىQ,بينما
الطرح إلى جاء لينتصر أن القرآن الغريب الســـماء,و
الُم cَوالسَّ بالمولد فأقّر الحّجية في األضعف يبدو الذي
َحيًّاd(٢) والرفع  َأُمـــوُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َوَيْوَم ُوِلْدُت َيْوَم َعَلـــيَّ

(٣).dإَِلْيِه َرَفَعُه اهللاَُّ cَبْل
إطالة العمر: إمكانية على األدلة العلمية

أمكن  أنه العلماء أثبـــت علمية(٤) حديثة مقالة فـــي
ما يوازي مائة إلى الديدان و الفطريـــات أعمار إطالـــة
اإلنســـان, ومازالت من عمر أعوام وعشـــرة إلى مائة

الفئران. على مستمرة التجارب
عن B٥٠ بنسبة أعمارها تطول الفئران أن ولوحظ

الحرارية. السعرات منخفضة تغذية باتباع الطبيعي
مســـتقلة(٥)  أخرى تجربة في أيضًا العلماء وتمكـــن
الفاكهة لذبابـــة العمـــر إطالة جيـــن مـــن التحكـــم في

االنكار لماذا
الخلوي التجديد عمليات ظل في

محمد فهيم عاصم الدكتور: االستاذ
القاهرة ـ جامعة العلوم كلية

م





اآلدمـــي (جين بالجيـــن الشـــبه والـــذي يعتبـــر شـــديد
ســـبعة أعمار من إطالة العلماء أيضًا وتمكن أنـــدى),
المعالجة وراثيًا والمعدة البيضـــاء الفئران من نماذج

هذه التجارب.(٦) لمثل
األوســـاط ٢٠٠٥م ,اهتزت وخـــالل شـــهر يوليـــو
في نشـــر بأبحاث إطالة األعمار بخبر المهتمة العلمية
العالم أعلن حيـــث ـ الصحة ـ قســـم العلمية الس.ن.ن.

من ٢٠٢٠م ســـيكون عام بحلـــول دى جـــراى أنه
مئات البشـــر ببضـــع عمر إطالة الممكـــن علميـــًا

فيمن الســـنين(٧)  التحكـــم مـــن خـــالل
ت لجينـــا ا

المســـؤولة الوراثية
واســـتطاع عـــن ذلـــك.

بجامعـــة الباحثـــون
تل ســـيا

قســـم , يكية مر أل ا
يطيلوا تقـــدم العمر أن أبحاث

التجـــارب فئـــران  أعمـــار 
وذلك خمســـة أضعاف بإزالة السمومبمقدار

الخلوية.(٨)
األعضاء تبديل تقنية أيضًا في العلمـــاء نجح ولقد
تعتمد التقنية للفئران(٩),وهذه أطول حياة تتيح والتي
اســـتبدال تتيح والتي الجذعيـــة الخاليـــا علـــى تقنيـــة

الحي. الكائن المريضة في التالفة أو األعضاء
ثورة اعتبرت التـــي الجذعية ـ و الخاليا وموضـــوع
آخـــر أمام بابًا ـ قد فتـــح الخيـــرة علميـــة فـــي اآلونـــة

ـ (خاليا الجذعيـــة الخاليـــا تســـتطيع العلماء,حيـــث
أو تعوض متخصصـــة) أن غير ـ جنينية وغيـــر جنينية
مّد الجسدية,مما يعني الخاليا من نوع أي تســـتبدل

بعيد. أمد إلى حياة الخاليا
المســـاء جريدة المحلي,نشـــرت وعلى المســـتوى
عن اكتشـــاف  ٢٠٠٥/٨/٢٨ مقاًال بتاريـــخ القاهريـــة

في اإلنسان. العمر يطيل العلماء لهرمون
الـــروس في العلماء جهـــود نغفـــل أن وال نســـتطيع

المتعلقـــة المعلقة,والمغزىاألبحـــاث بالحياة
منها وضعاإلنسان فيحالة
الرحـــالت ثبـــات لمواجهـــة
الخارجي الفضاء في الطويلة
الشتوي الســـبات يشبه (بما
الصيفي الكمـــون أو 
الحيوانات), عنـــد
فإن األبحاث هذه ولسرية

قليل. عنها المعروف
أن الحقيقـــة

لمهتـــم يجدا المجال  بهذا 
مبالغة وبدون ـ العلمية االنترنت شـــبكة على
الموضوع,مما حول هـــذا التي تدور األبحـــاث ـ مئـــات
علميًا,بل خيـــاًال عبثـــا فكريًا وال ليس األمر أن يعنـــى
أمر في نتائج للوصول إلى تعمل جاهدة بحثية منظومة

العمر. قديم... طول حلم عقًال لتحقيق جائز
الجيـــن الوراثي إلى تحديـــد لقد توصـــل العلمـــاء
في الحية الخلية عمر إطالة في التحّكم عن المســـؤول
يقوم الذي الوراثي اإلنزيـــم حددوا وأيضـــًا الفئران,

المســـؤول الوراثي الجين تحديد إلـــى العلماء لقد توصـــل
اإلنزيم  حددوا الحية و الخلية عمر إطالة في التحّكم عـــن
هـــذه العملية  األساســـي في بالـــدور يقوم الوراثـــي الـــذي





دراسات

يعرف ما ـ هـــذه العمليـــة بالـــدور األساســـي في
المســـؤول عن النووي الحامض من بقص جزء
عمر الكائن إطالة إن حيـــث الخلوي، التجديد
التجديد عمليـــة الحي هـــو ببســـاطة اســـتمرار
الحية الخلية في التجـــدد توّقف وأّن الخلـــوي,

الموت. يعني
البشرية أن ـ لبس وبدون ـ لنا يتضح سبق مما
مســـبوق، علمي غير تحقيـــق إنجاز علـــى عتبة

اإلنسان.. عمر تمديد وهو..
فكيف البشـــر للبشـــر, وهذا ما يســـتطيعه
إنسان عمر أن يطيل يســـتطيع أال برّب البشـــر؟
بســـبب... وبدون يشـــاء وكيـــف إلـــى مـــا يشـــاء
جائزًا لمحدودي القدرة األمر كان إن سبب...؟
صاحب على ذلك ُينَكر فلماذا البشر... وهم أال
لما يريد؟ أليس هو الفّعـــال ؟ المطلقة القـــدرة

فيكون. كن والنون الكاف بين وأمره
يذكر البشـــري التاريخ أن فيه شـــك ومما ال
أعمارهـــم في أزمان طالت البشـــر الكثيـــر من
المعدالت عـــن خارجة زمانيـــة وبمدد مختلفـــة
إِلى ُنوحًا نوحQ cَوَلَقْد َأْرَســـلْنا أما الطبيعية،
عامًا َخْمِســـيَن ِإالَّ َســـَنٍة َأْلَف ِفيِهْم َفَلِبَث َقْوِمـــِه
ظاِلُموَنd(١٠) فلبث يدعو  َوُهْم وفاُن الطُّ َفَأَخَذُهُم
يصدعون  األنبياء أن والغالب سنة, ٩٥٠ قومه
بعد ـ أي واالســـتواء الرشـــد بلوغ بالدعـــوة بعـــد
حول الستين. أعمارهم  كون في حالة األربعين ـ
األلفين  جاوز قد Qنوح عمـــر يكون فبالقياس

عام. وخمسة
وطويل ُمنَظـــرًا اهللا عـــدو إبليس ثـــم أليـــس
والكون لولّيـــه؟ يمـــّد وال لعـــدّوه العمـــر... أيمـــّد
ونهـــار... صحة ليل التقابـــل... كلّـــه مبني علـــى
أيبقي وخير... قبض وبســـط... شـــر ومرض...





رمز الخير؟! يبقي وال ـ نراه ـ وال الشر رمز اهللا
حياة عيســـىQ في  على األمة أجمعت وأخيـــرًا
بظهـــور المهديQ وهو  المرتبط وهـــو الســـماء

(١١).dإَِلْيِه َرَفَعُه اهللاَُّ cَبْل حي
<هرمجدون> الزمان آخر معركة منظومة إن
اإلمام رئيســـية: شـــخصيات ثالث مبنيـــة علـــى
الـــكاذب  والمســـيخ  Qوعيســـى  Qالمهـــدي
أن الشـــخصية الثانيـــة والغريـــب (الدجـــال)...
على يوجد خالف هذه المعركـــة ال والثالثة فـــي
اإلنكار اللحظـــة, فلما هذه حتى أحياء بقائهـــم
هذه في األولى واألساسية حياة الشـــخصية على

المعركة؟

الهوامش
طه : ١٢٠. ١ ـ 

مريم : ٣٣. ٢ ـ 
النساء : ١٥٨. ٣ ـ 

.٢٠٠٥ /٧ العدد ٣٠٩ بتاريخ ١/ العلوم مجلة ٤ ـ
/١٢ بتاريـــخ ١٥/ العـــدد ٢٢٩٠  العلـــوم ـ  مجلـــة  ٥

.٢٠٠٠
العـــدد: ١١ ـ بتاريـــخ ١٢/ العجـــز ٦ ـ  مجلـــة أبحـــاث

.٢٠٠٥
بعنـــوان <امتداد  مقالة العلمي ان ان الســـي ٧ ـ  موقـــع
/٤ /٧ بتاريخ دي جري أوبري للعالم أصبح ممكنًا> الحياة

.٢٠٠٥
هوبر  روان للعالم مقالة الجدد العلماء إخبار موقع ٨ ـ

.٢٠٠٥ /٥ بتاريخ
ليك  للعالـــم جوناثات العلمية الين اون تيـــم ٩ـ   مجلـــة

.٢٠٠٥ /٨ بتاريخ
العنكبوت : ١٤. ١٠ ـ 

النساء : ١٥٨. ١١ ـ 





المهدوي األدب

والَســـعِد بالُيمـــِن  الكـــوِن أفـــُق تبلّـــَج 
 

(المهدي) طلعـــُة أم الح قـــد الهدى  أبـــدُر
نـــوُرُه أشـــرَق بســـامراَء وليـــٌد 

 
يســـتهدي الكـــوُن  ألالئـــه فـــي  فأصبـــَح 

ِعراصهـــا مـــن  مستنشـــقًا بهـــا ج  والنِـــد؟ فعـــرِّ الخمائـــل  نفـــُح فمـــا  عبيـــرًا 
بربعهـــا فاحبـــْس القـــدِس وهاتيـــك داُر

 
(دعـــد) أو (مّيـــَة) ربـــِع فـــي ال  ركاَبـــَك 

رياضهـــا  بزهـــِر نجـــد يضـــوع شـــذى الهـــادي مـــن هـــي ومـــا  نجـــدًا  فتحَســـبها 
قباَبهـــا منهـــا شـــاهدَت  إن تـــدِر  اُألْســـِد ولـــم  غابـــة أم  الشـــهِب  بـــروُج أتلـــَك 

عســـكريًة  روضـــًة منهـــا  زرَت  الُخلـــِد وإن  جّنـــَة بهـــا تعـــدو ال  فإّنـــَك 
 *   *   *

والندى مـــن الجـــوِد ضرائحهـــا ضّمـــْت
 

والمجـــد الحلـــِم مـــن وأطـــوادًا   بحـــورًا 
الســـنا مّتقـــُد االبريـــُز الذهـــُب بهـــا 

 
وقـــد وقـــدًا علـــى زاَد  وفـــي نورهـــم قـــْد

بهـــا خاشـــعًة األرِض ملـــوُك وفـــد تطـــوُف  علـــى وفـــدًا األمـــالُك   وتزدحـــُم 
وُســـؤددا مجدًا األرض أهـــِل الَعـــِد حـــوت خير الوّضـــاح والحســـِب ُأولـــي النســـِب

 
فأصبحـــت منهـــا المهـــدّي بـــدْت غـــّرُة

 
والســـعد بالنـــور البـــدر منهـــا  تفاخـــُر 

بسامراَء َوليٌد
نوُرُه* أشرَق

المرحوم العالمة الخطباء شيخ لفضيلة
اليعقوبي** علي محمد الشيخ





تـــزْل فلـــْم فيهـــا النعمـــاُء  بـــه  وتّمـــْت 

 

والحمـــد هللا الشـــكر آَي   ترّتـــُل
وجـــّده العســـكري أبـــاه والجـــد فهـــنِّ  لـــألب فيـــه التهانـــي   فأســـنى 
بدولـــٍة العبـــاد  اهللا َوَعـــَد بـــه 

 
العهـــد فـــي ســـالِف  يعيـــُد بهـــا اإلســـالم

نواكســـًا الضـــالِل رايـــاِت والُرشـــِد فيخفـــُض  الهدايـــة أعـــالَم ويرفـــُع 
دينـــه  أحـــكاَم العقـــِد  مثـــل ينّظـــُم 

 
الِعقـــِد واســـطة القـــرآن ســـوى   وليـــس 

أئمـــًة فيـــه الرحمـــُن  ختـــم  ُيـــردي وقـــد  وُبغُضهـــُم ُينجـــي والؤُهـــم 

حبـــوًة  النبـــوِة  علـــِم وارثـــو  بالمهـــد هـــم  اإلمامـــِة َدرَّ ارتضعـــوا  كمـــا 
أصُلهـــا طـــاب هاشـــٍم فـــروُع ُعـــًال مـــن

 
هنـــِد وال شـــمٍس عبـــد ال  فاطـــٍم  ومـــن 

أكّفهـــم جـــوُد  األحـــراَر اســـتعبد قـــد 
 

والعبد الحـــر علـــى ســـادوا  فـــال بـــدع إن
لعتـــرٍة الختـــاِم مســـَك غـــدا َمـــن  فيـــا 

 
من نّد لهـــا اهللا يجعـــْل لم ســـوى الوحـــي

 
فإنمـــا َبُعـــدَت أو عنـــا غبـــَت لئِـــْن 

 
والبعـــِد الغيـــب علـــى الذكـــرى  تمّثلـــَك 

لـــم يـــدْع جـــاد إن الغيـــُث فمـــا أنـــت إّال
 

علـــى األرض أو نجـــد غـــوٍر  بســـقياه مـــن
الهـــوى وأقتـــُل مـــا يلقـــى المحّبـــوَن فـــي

 
عمـــد بـــال  وبَينـــًا قصـــٍد  بـــال   بعـــادًا 

ظاهـــرًا فيـــه ُتـــرى يـــوم مـــن  بـــّد  الُرمـــد وال  لألعيـــِن الشـــمِس ظهـــوَر ُشـــعاع
بواتـــٌر  بيـــُض اهللا ســـيوِف مـــن  بـــه 

 
مســـودِّ النقـــِع  مـــن يـــوِم فـــي  ُتجـــرَُّد 

والقضـــا  اإللهـــيُّ النصـــُر يـــؤازُرك
 

رّد مـــن جـــاَء  إْن اِهللا ومالقضـــاِء
ُحّومـــًا  األمانـــيُّ تبقـــى وكـــْم َم  إلـــى 

 

الـــورِد علـــى العاطشـــات حيـــاَم  عليـــَك 
بنا مـــا األمِر صاحـــَب يـــا لمـــْن نشـــتكي

 
الشـــكاُة وال ُتجـــدي ُتغنـــي ال علـــى حيـــِن

 





المهدوي األدب

غليلهـــا ُيبـــلُّ ال قلـــوٍب مـــن فكـــْم 
 

الَســـهِد مـــن  تمـــُل ال وعيـــون أســـًى 
والهـــوى  الشـــوُق شـــّفها جســـومًا وإّن 

 
الَوجـــِد مـــن تـــذوُب كادْت قـــد  لقربـــك 

كـــوارٍث  من قاســـى الُهـــدى ألـــم تَر مـــا
 

ُنـــَوب َجلّـــت عـــن الحصـــر والَعـــد ومـــن 
نحـــَوه  بالشـــرِّ األعـــداُء َتعرضـــِت

 
الـــورد) القفـــِر لألســـِد (تعـــّرَض ضبـــع

 
بعصبـــٍة الحنيـــُف  الديـــُن ُبلـــي وقـــْد 

 
َعهـــد مـــن للديـــِن تـــرَع  لـــم  إباحّيـــٍة 

جانـــٍب  كِل مـــن األخطـــاُر بـــه  بالمـــّد تحيـــط  األهاويـــل تّيـــار ويعلـــوه 
بنائِـــه  ُأّس  التوحيـــد علـــى والَهـــّد أقمتـــم  بالهـــدم اإللحـــاُد فهاجَمـــه 
نفوَســـكم  عنـــه بالـــذبِّ  لـــه فَديتـــم 

 
َيفـــدي وال يـــذبُّ حـــام  وال  فأمســـى 

َوفـــْت فمـــا بنـــوُه عنـــه  َقعـــدت  َوقـــد 

 

عقـــِد وال الخطـــوِب عنـــد لـــه  بعهـــٍد 
حـــدوِدِه خـــالَل أعاديـــه َحـــدِّ َوجاســـت  علـــى منهـــم العـــدواُن  يقـــِف  ولـــم 

 *   *   *





خائـــٍن كلِّ مـــن  اِهللا  بـــالَد فطهِّـــْر
 

والبعـــد يعبـــُث القـــرب فـــي  ومســـتعمٍر 
اللـــوا تنشـــُر بـــه  يـــوٌم  حّبـــذا  فيـــا 

 
الغمـــد مـــن المشـــرفيَّ ذاك  وتشـــهُر 

الســـما مالئكـــة مـــن بجنـــٍد الُجنـــِد تصـــوُل  ذلـــَك فـــي صـــاَل  لّمـــا  كجـــّدِك 
وعـــدًة  عـــدًا الرِحـــَب الفضـــاَء يســـدُّ 

 
َســـد مـــن للشـــرِك الحـــِق ولـــم يبـــِق دوَن

دمًا  مطـــرْت إن البيـــَض كالرعـــِد كأن المواضـــي الَمالئـــِك وأصـــواُت ُبـــروٌق 
الســـما  أفـــِق فـــي ونســـمُع روَح القـــدِس

 
المهدي ظهـــَر قـــْد األرض  ينـــادي بأهـــل

مؤّلفـــًا المســـلميَن شـــمَل فتجمـــُع 
 

الحقـــد علـــى  قلوبـــًا طواهـــا االختـــالُف
تعّطفـــًا أبـــاُه يرعـــى  ولـــٌد  فـــال 

 
الِولـــد علـــى َعطفـــًا ولـــم نـــَر فـــي اآلبـــاِء

دورهـــا  السياســـِة أيـــدي لعبـــْت بهـــْم 
 

غايـــَة القصـــد  فنالـــت مـــن اســـتعمارهم
أّججـــْت الحـــزازات  نـــاُر خمـــدْت إذا 

 
بالزنـــد تقـــدُح كالنـــاِر العـــدى  لظاهـــا 

محمـــٍد ســـيَف كّفيـــَك فـــي فضفاِضُة الســـرد وتســـتلُّ  عطفيـــك  ومنـــه علـــى
بـــه اســـتأثَرْت الـــذي وتســـترجُع األمـــَر

 
والَعقد الحـــّل األعـــداُء فـــي كمـــا شـــاَءْت

طالعـــًا  محّيـــاك  وعـــٍد بـــال وعـــد نالقـــي  بـــال تجـــيُء اللقيـــا أحســـَن   ومـــا 

الهوامش
لصاحبها  الغّراء االيمان مجلة من استلت وقد Qالحجة اإلمام والدة ذكرى بمناسبة القصيدة نشرت *

١٩٦٥م. وشباط كانون الثاني األول والثاني/ العددان موسى اليعقوبي/ الشيخ المرحوم
وأديب شـــهير خطيب الحلي بن محمد حســـين اليعقوبي جعفر بن بن يعقـــوب علي ** الشـــيخ محمـــد
على المقدمات قرأ الحلة، الى والده هاجر السنة نفس وفي ١٣١٣هـ رمضان/ /١٥ في النجف وشاعر، ولد
وقرأ القزويني محمد العالمة السيد الزم والده وفاة وبعد والخطابة، األدب في ملحة رغبة له وكانت والده،

المعروف. الوطني الشاعر المحاسن حسن ابي الشيخ محمد على وكذلك واألدب األصول عليه
١٣٣٥هـ وفي سنة العراقية والعربية، الصحف في أكثره ونشر العشرين، ثورة وخطابته في شارك بشعره
جمعية  ١٣٥١ أسس سنة وفي واإلرشاد، للوعظ العراقية المدن في كثيرة أسفار له وكانت النجف، الى انتقل
ودواوين كتب عدة له المخطوطات، نفائس فيها كبيرة مكتبة لها كانت لها، عميدًا وانتخب الرابطة األدبية

فيها. ١٣٨٥ودفن جمادي اآلخرة/ /٢١ في النجف في توفي مطبوعة
((٥٨٥ ص ـ كاظم الفتالوي/ ((المنتخب
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العدد إستطالع

المساجد أكبر أحد الســـهلة مسجد
خالل الكوفة التي شيدت في اإلسالمية
إلى اآلن، قائمة زالت ما والتي الهجري األول القرن
الكثير لدى عظمى أهمية ومشاهده المسجد ولهذا
كبيرة، ومنزلة قدســـية قلوبهم في وله من الناس
ومن العـــراق خارج من يقصـــد فهو ولهـــذا الســـبب
ويقترن إليه النذور، وتنذر إليه الرحال وتشد داخله
المهديQ اســـتنادًا  المنتظر باإلمام دائمًا إســـمه

واألحاديث المســـجد بهذا الخاصة إلـــى الفضائـــل
وبيت منزله هـــو هذا المســـجد أن على التـــي تؤكد
التي أقوال الكثير مـــن المؤمنين إلـــى مالـــه إضافة
المســـجد،  هذا في شـــوهدQ مرارًا قد بأنه تؤكد
أحد المزارات المقصودة، اآلن هو فيه مقامه وأثر
أهل نفوس شـــيعة في المســـجد هذا ولعظيم منزلة
كتابًا  نتصفح النـــكاد برهانهم اهللا البيتK أنـــار

أعمال مســـجد عن فيه فصًال ونجـــد إّال للزيـــارات
الجدير مـــن فرأينا وفرائضه، الســـهلة وفضائلـــه
المســـجد عن هذا مختصرًا نكتب بحثًا أن بالذكـــر

المواضيع اآلتية: العظيم وحسب
المسجد: أسماء ـ ١

اإلمام عن روي ما إلى نسبة ظفر: بني مسجد ـ أ
مقدمة ذكر  بقاع بالكوفة أربع إن علـــيQ أنه قال:
(وهو وقال مؤكدًا واستطرد ظفر، مسجد بينها من

السهلة).(١) مسجد
ظفر  بني مسجد أخرى عنهQ قال: وفي رواية
خضراء وما لصخرة ان فيه واهللا مبارك، مســـجد
وهو مســـجد وجهه تمثال فيها إّال من نبي اهللا بعـــث

السهلة.(٢)
األول هو: الحتمالين اإلسم بهذا وعلة تســـميته
ظفر. والثاني: بني ويحادد خطة المسجد يجاور أن

م

السهلة مسجد في المهدي واجهة مقام اإلمام





بطن المســـجد، وهؤالء هذا هم بناة أن بنـــي ظفر
الكوفة. نزلوا األنصار من

 Qالصادق اإلمام ب ـ مســـجد القـــرى: ورد أن

الذي المســـجد في أتصّلي رزين: بـــن ســـأل العالء
مســـجد نســـميه ونحـــن تســـمونه مســـجد الســـهلة

القرى؟
جعلت فداك...(٣) فيه اني ألصلي فأجابه:

،Qالصادق اإلمام عن ورد البري: المسجد ـ ج

تسمونه الذي عندكم في المســـجد تصلي أنه قال:
البري، ونحن نسميه المســـجد مســـجد الســـهلة،

السهلة مسجد ساحة من جانب

الداخل من المهدي اإلمام الخارجيمقام المهدي اإلمام مقام باب
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والزيادة.(٤) االحسان في والِبر: االتساع
ذكره القيـــس: عبد بنـــي د ـ مســـجد
ســـلمان كامـــل المـــؤرخ  اإلســـم بهـــذا 

الكوفة). (مساجد كتابه في الجبوري
الكثير في ورد الســـهلة: هـ ـ مســـجد
اهللا صلوات عنهم المروية الروايات من
ليس َرمل عليهم ولفظ الســـهلة: يعنـــي:

بالدقاق.
ورد كذلـــك ســـهيل: مســـجد ـ  و 
أحـــد  عنهـــمK ولعلـــه اســـم بانيـــه أو

فيه.(٥) المتعبدين
السهلة: ومسجد Kاألنبياء

المبارك المسجد هذا فضائل من الكثير في ورد
منها: Kباألنبياء تتعلق روايات

النبيQ الذي  ادريس موضـــع إنه علمت أما أ ـ
وأجير من السماء، إلى رفع ومنه فيه، كان يخيط
مشهور. فيه ومقامه أعدائه، ومكائد الدنيا مكروه

بالعمالقة،  اليمن منه سار إبراهيمQ إلى ـ ب
ومقامه فيه مشهور.

إلـــى   Qداود ســـار  منـــه ـ  جــــ 
جالوت.

طالوت. إلى Qداود سار منه ـ د
فيها فيه لصخرة خضراء إن ـ هــــ
كل نبي ومن تحت تلك الصخرة مثال
زبرجدة كل نبي... وفيه طينة أخذت

وكل وصي. كل نبي فيها صورة
إلى ينسب المسجد مقام وفي ـ و
مقام  أيضًا له صالحQ ويقال النبي
وفي والمرسلين واألنبياء الصالحين
مناخ فيـــه أّن المســـجد وردت أيضـــًا

.Qالخضر هو والراكب الراكب
إّال وصّلى قـــط نبيًا يرســـل لم تعالـــى ز ـ إن اهللا

فيه.
السهلة: األئمةK ومسجد

المســـاجد ضمن ذكره اإلمـــام عليQ: وقد أ ـ
مســـجد الســـهلة منـــاخ وإن المباركـــة فـــي الكوفـــة

عنه.(٦) اهللا فرج مغموم إال أتاه ما Qالخضر
مســـجد في صّلى الســـجادQ: من ب ـ اإلمـــام

عمره سنتين.(٧) في زاد اهللا ركعتين السهلة

السالم النبي إدريس عليه مقام

المسجد أروقة أحد





كثيرة  الصادقQ: ذكـــرQ أخبارًا اإلمـــام ج ـ
منها: فضله في

فصّلى فيه أتاه زيدًا عمي لو أن ـ
سنة. عشرين اهللا واستجار ألجاره

فصّلى فيه قط مكروب أتـــاه ـ ما
فرج اهللا إّال اهللا ودعا العشاءين بين

كربته.
في فكأنما قام فيه من أقام كل ـ

.Nاهللا رسول خيمة
إّال وال مؤمنـــة مؤمـــن من ـ ومـــا

وقلبه يحن إليه.
ويدعو فيه يصلي أحـــد من ـ وما
حاجته. اهللا إّال أعطاه خالصة بنية

من اهللا آمنه إّال فيه األمان يطلب أحد من وما ـ
ما يخاف. كل

المالئكة لزيارته وتنزل إّال أو ليلة يوم من ـ أمـــا
فيه. اهللا وعبادة

فيها. يدعى أن اهللا أحب التي البقاع من هو ـ
صالة منكم ما صليت بالقرب أني لو كنت ـ إمـــا

إّال فيه.(٨)
من  أكثر الصادقQ أتـــاه أن اإلمام ـ وقـــد ورد

المعـــروف والمذكور في بالدعـــاء مرة ودعـــا فيـــه
صّالهما  كان قد ركعتين أنه صّلى ومنها Qمقامه
العباســـيون الجالوزة تناولها امرأة لقضاء حاجـــة
 Qوأكرمت واإلمام فأخرجت الحبس بالضرب ثم

في المسجد. بعُد
اإلمام المهديQ والسهلة: 

،Kاألئمة عن أحاديث األمـــر في هذا وردت
منها:

بأهله. قام منزل صاحبنا إذا أنه أما ـ
أبدًا. فيه القائم يزال ال ـ

المسلمين. غنائم ومقسم ماله بيت فيه يكون ـ
السهلة: مسجد فضائل

فضل هذا في أخـــرى كثيرة أخبار وردت ولقـــد
منها: المسجد

هذا المجلسي (وقد أّول العالمة المعراج وفيه ـ
السماء). فيه إلى بعروج الدعاء الحديث

األعظم. الفاروق وهو ـ

في الصور. وفيه ينفخ ـ
وإليه المحشر. ـ

السالم الخضر عليه مقام

السالم عليه العابدين زين مقام اإلمام
المسجد أروقة أحد





العدد إستطالع

ألفًا يدخلون من جانبه ســـبعون ـ ويحشـــر
الجنة بغير حساب.(٩)

السهلة: في مسجد االستجارة
المبارك هـــذا المســـجد مـــن خـــواص

عنهم البالء كما ورد من فيه االستجارة
زيدًا أن عمي عليهـــم <.. لو اهللا صلوات
في (أي عشرين سنة الجاره اهللا استجار
الكبير جعفر الشيخ وذكر المسجد) هذا
الحديث هذا بعد الغطاء كشف كتابه في

مع الطاعون في ســـنة به ـ وقد اســـتجرت
على الظاهر أربعين شخصًا يقرب من ما
ُفقد انقضائه ما بعد ثم أفني الخلق وقـــد

الظاهر. على أحد منهم
المسجد: تأسيس تاريخ
مصـــادر تأريخية ليـــس هنـــاك

كاملة تاريخيـــة تدل داللـــة علمية
وتأريخه المســـجد علـــى تأســـيس
إّال عليه، طـــرأت التي والعمارات
أن تنـــص علـــى عديـــدة أن أقـــواًال

الدريسQ مرة  بيتًا كان المسجد
خالل ومن ،Qإلبراهيـــم ومـــرة
المذكورة الروايات بعض نصوص
ويمكن .Kأقوالهـــم مـــن ســـابقًا
مؤسســـًا كان المســـجد القول بأن
 Qاإلمـــام علي خالفة قبل زمـــن
وليس (٣٥ ــ ٤٠هــــ) فـــي الكوفـــة
قـــد أّدى ببعيـــد أن يكـــون اإلمـــام
لقدسيته وذلك فيه صلواته احدى

وفضله.
ووصفها: المسجد عمارة

الجهـــة فـــي المســـجد يقـــع 
عنه ويبعد الكوفة، مسجد من الغربية الشـــمالية
التقريبي الشـــكل حوالـــي كيلومتريـــن تقريبـــًا،
من يتألف الشـــكل مستطيل لمســـاحة المسجد
١٦٠م، طولـــه الشـــمالي أربعـــة أضـــالع:
طوله الجنوبي ١٣٠م، طولـــه الشـــرقي
١٣٠م، وســـور المسجد الغربي ،١٦٠
دائرية نصف بابـــراج ومدعوم مرتفـــع
أكثر الســـور ارتفاع يبلغ من الخـــارج،
الشرقي الضلع منتصف وفي ٢٢م. من
تحيط  ١٣ مترًا، ارتفاعهـــا يبلغ مأذنة
مزخرفـــة بأجمل ســـلة األعلى بها من
عليها كتبت والنقـــوش الزخرفة أنـــواع
مـــن قبل شـــيدت وقـــد آيـــات قرآنيـــة
حســـين الشـــيخ بن الحاج جواد
فـــي الخفاجـــي الســـهالوي
١٩٦٧م)، (١٣٨٧هــــ ـ ســـنة
هو للباب المدخـــل الرئيـــس
المجـــاور للمأذنة وتقع البـــاب
الشـــرقي، الضلع في منتصف





علـــى طـــول الضلعيـــن وتحيـــط مســـاحة المســـجد
ـ اإليوانات ـ العقـــود صفين مـــن والغربي الشـــرقي
على الجنوبي يوجد رواق طويـــل يمتد وفـــي الضلـــع
مكشوفة وتنتشر في المسجد طول الضلع، وساحة
لألنبياء ومحاريب مقامات عدة وزواياها وســـطها
الصـــادقQ ثـــم مقـــام  واألئمـــةK منهـــا مقـــام
إدريسQ ومقام  مقـــام الخليلQ، ثم إبراهيـــم
والمرسلين، واألنبياء الصالحين ومقام الخضر،
العابديـــنQ ومقـــام اإلمام  زيـــن ومقـــام اإلمـــام

.Qالمنتظر
تعميرات المسجد:

االصفهاني إنه تقي محمد السيد العالمة ينقل
القبلية الجهـــة تشـــييد أن يذكر أثرًا أو وجـــد كتابًا
هـ. ٧٥٠ عام قبل كان للمسجد الجنوبي) (الرواق

االصفهاني  صادق محمد الحاج قام هـ ١٣٠٣ ١ـ 
الشرقي. الجنوبي الجدار على الغرف بتشييد

الحاج محمد باقر البوشـــهري ٢ ـ ١٣٠٨هـ قام
الجانب علـــى الســـابقة لألواويـــن بإلحـــاق غـــرف

أبوابًا. لها ووضع الغربي الشمالي
البوشـــهري  رضا محمد الحاج ٣ـ  ١٣٥١ هــــ قام
ســـابقتها عن تختلف جديدة بصورة األروقة ببنـــاء

سطوح المسجد. كافة قام بتبليط كما

بـــأول العراقيـــة ١٣٦٧هــــ قامـــت األوقـــاف ٤ـ 
عبد الحاج له المغفور بسعي وكان للمســـجد ترميم

شالش. المحسن
النجفي  الحـــاج رضا النجار ٥ ـ ١٣٦٩ هــــ تبرع

للمسجد. الرئيسي بالباب
الحالية. المنارة شيدت ٦ ـ ١٣٨٧هـ

أرصفة  األوقـــاف بتبليـــط ٧ ـ ١٣٨٩ هــــ قامـــت

األروقة الداخلية للمسجد.
قبل من أخـــرى تعميرات ٨ ـ ١٣٩٠هــــ أجريـــت

المحسنين. من جماعة
الجوانـــب  برصـــف ٩ ـ ١٣٩٢ قامـــت األوقـــاف
الكونكريتي. بالطابوق بالمسجد المحيطة االمامية

اإلعمار حالة في والمرسلين الصالحين واألنبياء مقام

السالم عليه الصادق مقام اإلمام

السالم الخليل عليه النبي إبراهيم مقام





العدد إستطالع

جديدًا تعميرًا ُعّمر المسجد الحالي عصرنا وفي
آية اهللا وجهود بمساعي السابقة األثرية هيئته على
هذا والتعمير الحكيم سعيد محمد الســـيد العظمى
مقام وسع ســـنوات وفيه عدة منذ ما زال مســـتمرًا
اهللا  فجزاه األخـــر المهـــديQ والمقامات اإلمـــام

المحسنين. جزاء
:Qالمهدي اإلمام مقام

 Qالمهـــدي ولمـــا كان بحثنـــا يخـــص اإلمـــام
وصف دون فقط مقامه وتاريخ وصف على اقتصرنا
المســـجد فـــي زوايا المقامـــات اُألخـــرى والواقعـــة

ووسطه:

صاحـــب بمقـــام هـــذا أقـــول: يعـــرف مقامـــه
واألمـــر، ويقع في  الزمـــانQ أو صاحـــب العصـــر
هذا وللمكان المسجد، من الجنوبية الجهة وســـط
اشـــتهر ما بســـبب الخيرة المؤمنة أثر في النفوس
فيه،  وجل عز اهللا ودعا قد صّلى Qأن اإلمام من
٨٠م طوًال تشغل األخير التعمير قبل كانت مساحته
بعدها بمســـاحة  وســـع ولقد ٥/٥ م تقريبًا وعرضًا
وعلى محـــراب وللمقام قبـــل ذي من أوســـع بكثيـــر

١٥٠ ســـنة  يتجاوز ال عمره برونزي شـــباك محرابه
من خـــاٍل صغير، فضـــاء مبنـــي على
بهذا الشباك ويحيط الزخرفة والكتابة
خصيصـــًا دعـــاءان شـــهيران يقـــرآن
على ُكتبا وقـــد لمناســـبة زيارة المقام
تكســـو التـــي األزرق قطـــع القاشـــاني
والذي المقام بناية وداخل المحراب،
المســـجد قاعتان مقامـــات هـــو أكبـــر
عن واحدة والدعاء للصالة واســـعتان
واألخرى للرجـــال خصصت الشـــمال

للنساء. خصصت اليمين عن
بحـــر مهـــدي كان الســـيد محمـــد
اإلمام  لمقام بناية ١١٨١ هــــ عام في بني قد العلـــوم
لعدة  المقام لهـــذا ذلك توســـيع المهديQ ثم تال
من العمارة هـــذه هدمت مـــرات في عهدهG، ثـــم
١٣٠٨هـ عـــام البوشـــهري باقر قبـــل الوجيه محمد
العمارة وبين بينها جديدة عمارة للمقام ثبت حيث
هذه بنى أمتـــار، وقـــد عشـــرة من الســـابقة أكثـــر
قصة بعد األزرق بالقاشـــاني بتغطيتها وقام البناية
 Qالغائب للحجة ورؤيته الســـامي بالمقام تشـــرفه

للمسجد القديم البناء من جانب

المسجد من الخارج





برواية عنه كتب عامة مـــن كما ينقله
صاحب القاســـم القمي أبي الميـــرزا

القوانين.
قام ١٣٩٤هــــ عـــام وفـــي أواخـــر
ناصر عبـــد المنعم الحاج المحســـن
الذي البنـــاء بتهديم مـــرزة األســـدي
جديدة بناية وأقام البوشـــهري شّيده
الكاشاني من قّبة عليها (١٢٠م) بسعة

األزرق.
المحســـن ١٣١٥هـ جاء عام وفـــي
مـــرزة ناصـــر رشـــاد الحـــاج محمـــد
عدا الســـابقة البناية فهدم االســـدي

وهي (٦٠٠م) مســـاحة إلـــى المقام القبـــة ووّســـع
البناية الموجودة حاليًا.

:Qمقام اإلمام تأريخ تأسيس
فأمر الناس، بين معهودًا المقام هـــذا لم يكن
المقام هذا ببناء العلـــوم بحر محمد مهدي الســـيد
ســـنة عليه وذلك األزرق الكاشـــي مـــن وبنـــاء قبـــة

١١٨١هـ.
القديمة المزارات في كتب للمقام ذكر يرد فلم

المفيد ومـــزار الكبير كمـــزار المشـــهدي والمـــزار
أعمال تناولت والتي المجلسي ومزار الشهيد ومزار
األخرى المقامات ذكرت بينما فيها السهلة مسجد

فيها.
السهلة: األربعاء ومسجد ليلة

إذا طـــاووس: ابـــن الســـيد قـــال 
فاجعل أردت أن تمضـــي إلـــى الســـهلة
اآلخر من والعشـــاء المغرب بين ذلك
من غيره من أفضل وهـــو األربعاء ليلة

األوقات.(١٠)
حســـن محمد الشـــيخ ولقـــد ســـنَّ
ســـنة المتوفـــى الجواهـــر صاحـــب 
عـــادة للنـــاس  ١٨٤٨م)  ـ (١٢٦٦هــــ 
من األربعاء ليلة الســـهلة إلى الذهاب
السهلة إلى خرج إذا وكان كل اســـبوع،
واألمتعة بالخيام والبســـط المعهودة يأمر في الليلة
في االســـتراحة فترة خالل الســـتخدامها الالزمـــة
هو المســـجد، ويركب طريقهـــم مـــن النجف إلـــى
وقد استمرت الناس من كثير خلق وحاشيته ويتبعهم
قرأت قرأت فيما يومنا هذا، ولقد العادة إلى هذه
بـــزرك الطهرانيH أنه كان  آقا الشـــيخ في ترجمة

المسجد في اإلعمار من جانب

للمسجد الرئيسي الباب





العدد إستطالع

مسجد إلى النجف من على األقدام ســـيرًا يمشـــي
ولقد ســـنة أربعين مـــدة ليلـــة األربعاء الســـهلة في
أنه القريشي شاكر الشيخ الخطيب الشـــيخ حدثني

المحني. بظهره المسجد إلى يذهب Gيراه كان
(جنة  النـــوريG في كتابـــه العالمة وقـــد ذكـــر
ما والخمســـين منه الثامنة الحكايـــة في المـــأوى)
ما كثيرًا كنت إني قال أنه دّين صالح رجل عن كتبه
الزم عمل أّن من والديانـــة أهل المعرفة من أســـمع
أربعاء أربعين ليلة الســـهلة مســـجد في االستجارة
لرؤيته  المنتظرQ وّفق بنية رؤية اإلمام متواليـــة،
تشـــرفه قصة ذكر ثم مـــرارًا.. جّرب قد وإن ذلـــك
معه  وذهابه الســـهلة بخدمة اإلمامQ في مســـجد
ذلك من شـــاهد أثنـــاء وما إلـــى مســـجد الكوفـــة،

العادات.(١١) خوارق
(التحفة كتابـــه الرضـــوي في وقـــد ذكر الســـيد
برؤية للتشـــرف الرضويـــة) فـــي بـــاب ممـــا جـــّرب
الكالم الســـابق، ما  ذكر بعد اليقظة اإلمامQ في
مسجد وكان النجف، في عندنا معروف وهذا نصه:
بهذه يؤمن مّمـــن واحـــدًا الســـهلة ال يخلو اســـبوعًا
حظ عظيم، ذو إّال ينالهـــا ال التي الشـــريفة الغاية
منها طائفة ذكر حكايات كثيرة فيه ولمشاهديه¨
ونقل  (جنة المأوى)، كتابه النوريG فـــي العالمة
باقر السيد الجليل السيد بن جعفر الســـيد فيه عن
إلى مع أبي أسير ذكره، قال: كنت اآلتي القزويني
الكلمات هذه قلت له: فلما قاربناها السهلة مسجد
مســـجد إلى جاء من أن النـــاس التي أســـمعها من
 Qيـــرى المهدي فانه أربعين أربعـــاء الســـهلة فـــي
وقال إلـــي مغضبا فالتفت لهـــا، ال أصل أرى أنهـــا
كل شـــيء أو تره؟ أنك لم لمحض ذلـــك؟ لـــي: ولم
علي الكالم من وأكثر له؟ أصل عيناك فـــال تره لم
المســـجد، دخلنا معه ثم ما قلت. على حتى ندمت

المسجد وســـط في قام فلما الناس خاليا من وكان
ناحية من رجـــل أقبل لالســـتجارة ليصلـــي ركعتين
وصافحه  عليه فسلم بالســـيد الحجةQ ومر مقام
هذا؟ فقلت: فمن وقال: والدي الســـيد إلي والتفت
فلم  أطلبه فركضت فمـــن؟ المهديQ فقال: أهـــو

خارجه.(١٢) في داخل المسجد وال في أجده
السهلة: مسجد في Qبه واللقاء العلماء

عّدة  فداه اإلمامQ أرواحنا برؤية تشـــرف لقد
في به لقاءهـــم ذكرت حكايـــات وقـــد مـــن العلماء
أحصيتهم علـــى ما تشـــرف به فممن بطون الكتاب

تباعًا: وهم ثالثة
العلوم بحـــر مهـــدي أ ـ الســـيد الجليـــل محمـــد

١٢١٢هـ. سنة المتوفى
جنة فـــي كتابيه النوري العالمة ذكـــره علـــى ما

الثاقب. والنجم المأوى
الخوانساري أبو تراب العالم الجليل بـ  الســـيد

١٣٤٦هـ. سنة المتوفى
مهدي محمـــد الســـيد تلميـــذه علـــى مـــا ذكـــره

الوديعة. أحسن كتابه في االصفهاني
المرعشيH المتوفي  الدين جــ  الســـيد شـــهاب

هـ. ١٤١١ سنة
فـــي ترجمة علـــى مـــا هو مشـــهور فيـــه ومذكور

حياته.
منهم حظي الكثير العلماء فلعل من وإما غيرهم
وهذا مما بيانـــه كتمانـــه أولى من بهـــذا األمر لكن
الحكايات، تلك على الخلق اطالع عدم في ســـاعد
بعضهم لقـــاء ذكر فقد وإمـــا من ســـائر المؤمنيـــن

النجم الثاقب. كتابه في العالمة النوري
الســـيد لقاء في حكايتين إيراد أحببت وأخيـــرًا
هذا المسجد  بهQ في Hالعلوم بحر مهدي محمد
كتابه  النوريH في العالمة ذكره ما علـــى المبارك





األنوار. بحار مع المطبوع المأوى جنة
األولى: الحكاية

أحمد الشـــيخ الصفـــي حـــدث الشـــيخ الصالـــح
استفاض ورعا قال: قد تقيا الصدتوماني وكان ثقة
وانه الصدتوماني محمد ســـعيد المولـــى عن جدنا
مجلسه جرى في أنه الســـيد رحمه اهللا تالمذة من
حتى تكلم ،Qالمهدي رؤية مصادفة قضايـــا ذكر
ذات فقال: أحببت ذلك في تكلم مـــن جملة هو في
وقت ظننته فـــي مســـجد الســـهلة في يوم أن أصلي
وجدته فلمـــا انتهيت إليه، الناس، فيـــه فارغا من
في يكون أن أعهـــد وال دوي ولهم غاصا بالنـــاس،
صفوفا فوجـــدت أحد. فدخلـــت ذلـــك الوقـــت فيـــه
الحائط جنب إلى فوقفت جامعة، للصالة صافين
خلال هل أجد ألنظر فعلوته رمـــل، فيه موضع على
في واحد رجل موضع في الصفوف فأســـده فرأيـــت
ووقفت فيه. إليه فذهبت الصفوف، من تلك صـــف
 Qالمهدي هـــل رأيت الحاضرين: من رجل فقـــال
انتبه ثم نائما كان فعند ذلك ســـكت الســـيد وكأنـــه

يتمه.(١٣) المطلب لم إتمام طلب منه فكلما
الثانية: الحكاية

السلماسي العابدين زين المولى رواها التي وهي
ملخصه: ما قال Gعنه العلوم بحر السيد تلميذ

الكوفة مســـجد في كان العلـــوم بحر إن الســـيد
إلى الرجـــوع علـــى عازمـــًا وكان ألداء نافلـــة الليـــل
البحث أمـــر يتعطل لئـــّال الصبح أول النجـــف فـــي
مســـجد لزيارة نفســـه شـــوق والمذاكـــرة وكان في
ريح هبت الذهـــاب في متـــردد هو الســـهلة وبينمـــا
فانحرف النجف إلى الطريق عن امالته غبار فيهـــا
الزوار به خاٍل من المســـجد وإذ إلى السهلة فدخل
الجبار، مع بالمناجاة مشـــغوًال جليًال إّال شـــخصًا
من وتسح الدموع القاســـية القلوب لها بكلمات ترق

حالته وهملت وتغيرت باله فطار العيون الجامدة،
يســـمعها لم التي الكلمات لتلك اســـتماع دموعه من
في الحال ينشـــؤها كان الداعي ان وعرف مـــن قبل
من الرجل فـــرغ أن إلى متلـــذذًا فوقـــف في مكانـــه
العجم بلســـان وصاح إلى الســـيد فالتفت مناجاتـــه
الســـيد إليه فتقدم مهدي، يا هّلم أي بيا) (مهـــدي
مرات بحيث ثـــالث وهكذا بالتقرب فأمره وتوقـــف
إلى الشـــريفة فمـــد يده يده، إليه أصبحـــت تصـــل
كما ـ هنا إلى الســـيد بلغ ولما بكلمه.. وتكلم الســـيد
بيده صفحًا واشار الكالم عن أضرب ـ يقول الراوي

يذكر. ال سر الكالم هذا المنكر بأن شبه

الهوامش
الفقيه. ابن ـ مختصر كتاب البلدان/ ١٧٤ ١ ـ

ومساجدها: ١٧. الكوفة فضل ٢ ـ
اإلسناد/ ٧٤. قرب ـ ٣

الشرى مسجد أخرى نســـخة اإلســـناد/ ١٥٩. في قرب ٤ـ  
الثرى. أخرى نسخة وفي

السهلة. ومسجد األنبياء ـ ٥
الفقيه: ص ١٧٤. ابن ـ البلدان ٦ ـ 

المشهدي. المزار الكبير ـ ـ ٧

المشهدي. المزار الكبير ـ ـ ٨
الغطاء: ص ٢١٢. كشف ٩ ـ 

الزائر. مصباح ـ ١٠
.٣١٠ األنوار: ٥٣/ بحار مع المطبوع المأوى جنة ـ ١١

.٢٤٥ / بحار األنوار: ٥٣  ـ ١٢
. بحار األنوار: ٥٣  / ٢٤٠ ـ ١٣





دراسات

السماوية التشريعات كل جاءت
لتحل والكونية واألرضية واإلنسانية
والمعقول في في ذاتــــه المحّيــــر لغــــز الوجود
أين وأبدًا المطــــروح دائمــــا غيره، والســــؤال
يعقل؟ لن اللغز وأين ســــوف ســــوف يحل هذا
المطروح الســــؤال لهــــذا محددًا نجــــد جوابــــًا
الظاهرة الوجــــود معاني كل إال عبــــر ترجمــــة
نطرح ســــؤاًال آخر وهكــــذا منهــــا والباطنــــة،
الوجود معاني ترجمة يمكن أين كاآلتي: وهــــو
من فعًال يوجد وهل والباطنة؟ منها الظاهرة
في والروحية والعلميــــة الفكرية لديــــه الطاقة
العويصة المشــــكلة الوجود؟ معاني كّل ترجمة
جامدًا ليس الوجود أّن هــــو الموضوع في هذا
يجعل المحقق الذي الشيء ذاته ومعانيه، في

أمره. من حيرة في الباحث

العبادة، جوهــــر هــــو إذن اللغــــز المحيــــر
ســــبيل وال معنى األخيرة لهذه كانت لما فلواله
العبادة جاءت نعم لتحقيقه، تسعى هدف وال
مشكلة الوجود شيء كل وفي شيء مع كل لتحل
كل ومعانيه الظاهرة والباطنة، العبادة عند
طرف من رسمت قوانين مجموعة هي البشر

مرئية. ظاهرية غيبية أو معينة جهات
العربي بــــن يقــــول الحكيــــم محــــي الديــــن
في ال يوجد المعــــروف: والعارف الفيلســــوف
كل واحــــدًا يحاصــــره في الوجــــود إال مفهــــوٌم

العبودة. مفهوم وهو معانيه
العبودة؟ مفهوم هو فما

يقولالحكيمالعربي فيالفتوحات(العدد٣ 
نسب غير والعبودة مخلصة من صفحة١٤٩):
ال يقبل النسب ألنه نفسها، إلى إلى اهللا وال ال

الكبرى العرفان فلسفة
Qالمهدي واإلمام

العاملي يوسف االستاذ
المغرب

ج





النسبة، بياء تجيء لم ولذلك إليه،
قلنا الكالم هذا توضيح أردنــــا وإذا
معنى الوجود بحر في يوجد ال أنه

وهو المفهوم هذا ســــوى يفسره
فأينمــــا العبــــودة، مفهــــوم 
تجد سوف بوجودك اتجهت

في وتطلبه يطلبــــك وجودًا
اللحظة. آن

اهللا يطلب فبالعبودية
إليه وهنا كانت النســــبة
بخــــالف ، ســــبحانه

غيــــر فهــــي العبــــودة 
النسبة. محددة
هــــي فمــــا 

العبودية؟
اهللا يقــــول
نه ســــبحا
في وتعالــــى

المنزل كتابــــه
اْلِجنَّ َخَلْقُت cَومـــا

  dَواْإلِْنَس ِإالَّلَِيْعُبُدوِن
إال بقوله: عباس إبن وفّسرها

لم ولكنه ســــبحانه ليعرفون،
وحدهم والجان اإلنســــان يخلق

األعظــــم، الوجــــود هــــذا  فــــي 
ولــــم كثيــــرًا، فســــبحانه خلــــق خلقــــًا

الخصوصية خصوصية يخاطبهم بهذه
ذلك السر في ذلك؟ في فما الســــر العبادة

بسرهم يتصلون والجن اإلنس جعل في يكمن
سوف يجدون خالله من الذي واألصلي الغائي
هم عليها والتي التــــي آخر غير ذواتهم شــــيئًا
وصلة فالعبادة ، يقيمون فيها أنهم يعتقــــدون

اإللهي والخلق اإللهي األمر فيها يجتمع
بنسب خلقها أجل معرفته من
في جــــاء وكما فــــي خلقــــه،
مخفيًا كنزًا كنــــت األثر:
ُأعــــرف، أن فــــأردت
الخلــــق فخلقــــُت

ُألعرف.
جهــــة ومــــن 
يمكــــن أخــــرى 
القولأناإلنسان
التي نفســــه يعبد 
الــــذات تســــتنبط
المقدسة، اإللهية
يكون يمكن أن فهل
إتجــــاه لإلنســــان
فــــال اهللا، ســــوى
إال اإلنســــان يــــدرك
يــــدرك وال بــــاهللا،
باإلنســــان، إال اهللا
هي اإللهيــــة فالحقيقــــة
المسار التحريري للذات

باهللا. العاشقة اإلنسانية
اإلنســــان فضل ولهــــذا
جميعًا. الخلــــق عــــن ســــائر
الســــؤال عــــن وهنــــا نجيــــب
سبحانه وتعالى المطروح لماذا
بالعبادة مخلوقاتــــه لم يخاطــــب
هل ولكــــن اإلنســــان؟ وخاطــــب بهــــا
أو اإلنســــان كل اإلنســــانية يعنــــي هنا
يتصل آخر تعبيرًا هناك أن أو اإلنسان، صفة
التفسير الحقيقي ويمنحها بالمسالة مباشرة

والموضوعي؟

الكبرى العرفان فلسفة
Qالمهدي واإلمام





دراسات

التعبير؟ هذا هو فما
الكامل مفهوم اإلنسان هذا التعبير هو إن
والتي المقدسة اإللهية الذات اســــتبطن الذي
خالل فمن حقائقها السرمدية، فيه انطبعت
كان كيف ما موجود كل يعبر اإلنســــان الكامل
إلى ذات الوجوديــــة وضعه الوجودي ونشــــأته

اهللا.
صــــدر قــــول  حســــب الكامــــل فاإلنســــان 
الجامع الشــــيرازيH: هو الكــــون المتألهيــــن
ممكٌن الممكن مع فهو الوجود، مراتب لجميع

واجٌب. الواجب ومع
إلهــــي كائــــن هــــو إذن فاإلنســــان الكامــــل

الزمان الكونيــــة ـ الحقائــــق كل انطبعــــت فيه
والمظاهر وكل التجليات اإللهيــــة، ـ المــــكان
وروح البــــرازخ برزخ فهــــو الكونيــــة اإللهية،

ومحوره. ونفسه العالم
بن علي والعارفين الموّحديــــن يقول مولى

.Qطالب أبي
صغير جرم أنك أتزعم

األكبر العالم انطوى وفيك
رجل الديانات هو كل عند اإلنسان الكامل
ُتعتبر ففي المســــيحية معينة، يحمــــل صفات
السالم عليه مريم بن عيسى المسيح شخصية





البوذيين وعند المفهوم، بهذا هو المقصــــود
حســــب وهكذا المانويين ماني، وعند بوذا،

إتجاه. كل
المسلمين؟ عند الصفة هذه يحمل فمن

وجودنــــا فــــي الوجــــودي  دوره  وماهــــو 
ومسيرتنا؟

اإلثنــــى اإلمامــــي فــــي المذهــــب الشــــيعي
فما دور اإلمام، هو الكامل اإلنســــان عشري

حياتنا؟  فــــي المســــلمين نحن اإلمــــام عندنا
مفهوم حول اإلنســــانية جمع هو اإلمام مهمــــة
جعل الذي األصل هــــو وهذا أصيل، وجــــودي
الوجودية النظريات تلك كل يبدع الفيلســــوف
الحقيقي المعنــــى روح مــــن أجل اســــتخالص

للوجود.
طاعتهم خالل من اهللا فالمسلمون يعبدون
ـ واإليمان، وهو األمان يستبطن الذي لإلمام
المقدسة ذاته في اهللا يطلق الذي ـ أعني اإلمام
اهللا وجه فهو التقليد. يحدثـــه التقييد الذي مـــن
اإلنســـان المؤمن اإليمان يحب فعندما ورغبتـــه.
وهنا وإرادته، اهللا رغبة في يرغب فهو باإلمـــام
الرجوع في واإلنســـانية اإللهية الرغبتان تلتقـــي
إليه وإنا هللا إنـــا ـ الوجـــودي األولي إلـــى األصـــل
بكل اإلنســـاني يخبـــر العنصـــر راجعـــونـ  وهنـــا
تجعله كانت التـــي والســـرمدية اإللهية الحقائق

والحياتي. الدنيوي وجوده أمر في متحيرًا
الذي وليك األعظم  اللهم عجل لنا ظهور
ولمشيئتك العليا وإلرادتك استخلصته لنفسك

العظمى.
حيرت التــــي هي إن حقيقتــــك يــــا مــــوالي
عقــــول حيــــرت حكمــــاء اليونــــان وهــــي التــــي
الدنيــــوي، الفالســــفة علــــى مســــار الوجــــود
قولته يقول الفيلسوف نتشــــه جعلت وهي التي
علماء عقول وحيرت ، والمغلوطة المشــــهورة
وينظرون يؤكدون صاروا حتى والطبيعة الذرة
أن العام هذا األخير في صيف فــــي مؤتمرهم
وجودًا واعتبروه تهيؤًا خيــــال خيال في العالم
والحكيم الفيلسوف جعلت التي وهي غير، ال
الحكيم مع يتحــــد هيدكر الوجودي األلمانــــي
أقواله، في العربــــي بن الدين العربي محــــي
موليها، فســــالم هو وجهة لكل واحد وجعلت
ويوم إلينا ترجــــع ويوم يوم ولــــدت اهللا عليــــك
األرباب إلــــى رب الرجــــوع األكبر تقودنــــا يوم
العرفان فلســــفة ونحيا ونفنى لنشــــهد هنــــاك

الكبرى.

المذهـــب فـــي 
االمامي الشيعي
عشـــري اإلثني
الكامل اإلنســـان 
اإلمـــام، هـــو 
ومهمةاإلمامهي
اإلنسانية جمع
مفهـــوم حـــول 
أصيل. وجـــودي 





دراسات

المعانـــي مـــن كان وإن إّن االنتظـــار
عالم في ووجود تحقق لها التي اإلســـمية
وفي حدود الخارجـــي الواقع عالـــم الذهـــن لكّنه في
الوجود أن يرى يمكن ال إطار الذهـــن خارج التحقـــق
(المنتَظر بها ونعني به المتعّلقة المعاني وجود بـــدون

. والمنتِظر)
االنتظار مفهـــوم في الكالم حصـــر فلـــذا حاولنا
تسمح به ما قدر توســـع، دون النقاط من على بعض

األوراق. هذه
لضعف يكون رّبما ـ مّنا البعض أن له مما يؤســـف
الذين الشـــبهات وراء أصحـــاب فـــي نفســـه ـ ينجـــّر
إيجـــاد النظرة والطـــرق الوســـائل يحاولـــون بشـــتى
أمام التنّفر وزرع روح االنتظار مفهوم حول الســـلبية
هؤالء من نجد ـ فلهذا الســـبب العقيدة الفطرية هذه
وتنويعًا مقســـم غير مـــن تقســـيمًا لعقيـــدة االنتظار

من الكثير فيّســـودون للمنتظريـــن من غيـــر تنـــّوع،
من تعرف وال حقيقة وراءها واقع غير الصفحات من

خاللها.
الســـلبي االنتظار كثيـــرًا عـــن وهـــؤالء يتحدثـــون
والكالم األدلة من كثير في عليـــه ثم ينقّضون وآثاره
االنتظار أن يتصّور فالقاريء الواقعيـــة، من الخالي
منهماـ  اّالول وشـــكلين، نوعين علـــى أو المنتظريـــن
المنتِظر هو ـ ما كتبـــوا فيه لكثرة يكون األكثر ورّبمـــا
وال والنوح البكاء هّمه الذي االنســـان ذلك السلبي،
حالة وهو يصّور البعض يقول ساكنًا للتغيير، يحرك
االنفعالية حالـــة (ظهور المنتظريـــن من هذا النـــوع
في باالســـتغراق الظلم حاالت مواجهة فـــي البكائية

المشكلة). داخل
ألقول: متعجباً متسائالً وهنا أقف

أَو معابًا عليه؟ يكـــون حبيبه لفراق يبكي هـــل من

االنتظار
وااليجاب السلب بين

القبانجي محمد السيد
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز مدير

إ





معنى يفهم ال ســـّيده ومـــواله لغياب َمـــن يحترق ألمًا
بطون في اآلهـــات هذه نقول عـــن فمـــاذا االنتظـــار؟
الحاكية عنهم الصادرة األحاديث األدعية ومضامين
فنجـــد الداعي يتحرق األلم، ولوعة اللوعة عن ألـــم
الرشـــيدة الطلعة والنظـــر إلى تلك رؤيته شـــوقًا إلى

الحميدة. والغّرة
عدًال ... األرض مألت وقد ونراك ترانا متى

... والبكاء العويل معه فأطيل معين من هل
... خال جزعه إذا جزوع فأساعد هل من

... القذى على عيني فساعدتها عين قذيت هل
الفراق بألم محترق عن قلب النابعة الكلمات هذه

... الحبيب وفقدان
لمفهوم ســـلبيًا وفهمـــًا تخلفًا يعـــّد هـــل كّل ذلـــك

وراءها؟ ما األكمة وراء أن االنتظار؟ أم
الذي الواعي المنفتح المنتِظر هـــو الثاني والنوع

لصالح االمام الحجة. تغيير المعادلة في ساعد
حقيقة له وال واقعية لّما كان ال الكالم هذا أقول:
يعطي ألنه فيه ُيكتب ال أن األجدر عنه، كان تتمّخض
والحال مفهوم االنتظار، عن تصورًا وانطباعًا سلبيًا
أساسًا، صعيد الواقع على هذا التقسيم يوجد ال أنه
متخاذًال العقيـــدة هّم يحمـــل منتِظرًا فنحـــن لم نـــَر
الذين مثل (اولئك المتشائمون لم نر ونحن متهاونًا،
واقع علـــى ويقـــرأون العزاء وأهلـــه يندبـــون الزمـــان

العمل). عن الناس ويثّبطون يعوقون ثم المسلمين
ويتحدث ـ هـــؤالء مشـــكلة (إن آخر أو كمـــا يقـــول
هي ـ فهمه حســـب بالجانب الســـلبي عن المنتظرين
يستغرقوا الشـــخص ولم في انتظار أنهم اســـتغرقوا
حركة في بالرسالة يلتقوا فلم الرســـالة، في انتظار
ســـبيل جهد في حياتهـــم فيمـــا يمّثلـــه انتظارها من
من سيأتي الذي بالشـــخص التقوا بل بها، االرتباط
وإرادتهم، فلم إمكاناتهـــم عـــن خـــالل الغيب بعيدًا
منتصف في به للقاء نحوه السير عناء أنفسهم يكّلفوا

الطريق).
الباحثـــون كاتبًا هؤالء يذكـــر أن بوّدي وكـــم كان
االنتظار أن ذكر العقيدة بهذه المتمّسكين من واحدًا
عمليًا البحث يكون لكـــي الســـلبي المفهوم يمثل ذلك
الترف إال منـــه يـــراد ال نظـــري بحث هو أكثـــر ممـــا
يتبادر ما العلمي من دون معالجة لمشكلة حقيقية إال

المشككين. أوهام في
حياة في ســـلبيات عّدة ذكر بأن بـــل زاد البعـــض
واقعة القضيـــة حقيقة وكأّن الناس، هذا النـــوع من
القضية جمهورها من الشيعة والحال أن أساس ولها

مخيلة الكاتب. إّال في لها واقع ال
عقيدة حول التُّهم إلصاق يحاولـــون الذين ولندع
إلى ولننظر تخرصاتهـــم، يتخّبطون فـــي االنتظـــار
الشـــيعي التاريخ ولنتلمس المســـلمة تاريخ الشـــعوب
أّمة فيـــه نجد فهـــل هذا، منـــذ نشـــوئه وإلى يومنـــا
أّن إذ تمامـــًا، العكس نجـــد أننا أم خانعـــة خاضعـــة
ـ االنتظار يتمســـكون بعقيـــدة الذين هـــؤالء الشـــيعةـ 
المنكر، عن ونهيًا بالمعـــروف أمرًا أكثر المســـلمين
وال يخنعون، يستسلمون وال بالظلم يرضون نجدهم ال
البعض يصفها التـــي االنتظار عقيـــدة فكيف تجتمع

عقيـــدة تجتمـــع فكيـــف 
يصفهـــا التـــي االنتظـــار
عقيدة تدعو البعض بأّنها
على واالتـــكال الى الكســـل
نرى من تاريخ الغيـــر، مع ما
الشيعةالمشّرففيثوراتهم
والظالميـــن؟ علـــى الظلـــم





دراسات

الغير، على واالتكال الكســـل الى تدعو عقيدة بأّنهـــا
ثوراتهم في المشـــّرف الشـــيعة تاريخ من مع ما نرى
قراءة خالل ومن والظالميـــن؟ إذ نتبين الظلم علـــى
الرئيس الذي الدافع أن االسالمي التاريخ في سريعة
بالمعروف والقيام باألمر الثورة بهؤالء الى يحدو كان
عقيدة راسخة من يحملونه ما هو المنكر والنهي عن
عنصرًا العقيـــدة حيث تشـــكل هـــذه فـــي االنتظـــار،
بل هي عامل االصالحييـــن، هؤالء مهمـــًا في حركة
الواقع التغيير في لفرض بهم عندهم يهدف أســـاس

المعاش.
فمنثورةالتّوابين
المختـــار ثـــورة إلـــى 
بـــن علي وإلـــى زيـــد
يحيى، ولده بعد ومن
لنـــا يحكـــي وهكـــذا 
المواقف عن التاريخ
للحســـين البطوليـــة
وقعة صاحب علي بن

تلو الواحدة تترى الشيعية الثورات كانت وهكذا فخ،
التي أطاحت اإلســـالمية بالثورة تّوجت حتى االخرى
ُأسسها أول من إسالمية حكومة ايران وإقامة بشـــاه
الحجة األعظم لالمـــام االنتظار عقيـــدة وعقائدها

.Qالحسن ابن
ال الذين هؤالء نظرنا إلى جليًا إذا الفرق ويظهر
نجدهم معها يتعايشـــون وال يتمّســـكون بهذه العقيدة
الدنيا الجور يؤثـــرون حـــكام خانعيـــن خاضعين الى

غيرهم. بدنيا باعوا آخرتهم قد االخرة على
االنتظار فوائد

المصطلحات عالم عن بعيدًا ـ عام بشكل االنتظار
حيث يتجذر النفـــس ورغباتها مع صراع حالة ـ يمثـــل
وإسراعه: االنسان عجلة ضد والصالبة الصبر فيه

إلى االستسالم، ال الرفض، الى دعوة (االنتظار
والذلة. والعبودية والظلم الباطل رفض

كل مواجهة الراكزة في راية المقاومـــة االنتظـــار
ظالم). وكل وظلم باطل

الموعود المهـــدي انتظار عـــن خاص والحديـــث
فنقول: االنتظار وفوائد هذا

وأمر  عبادية قضية الحقيقة يمثل في االنتظار ـ ١
وُيثاب جهـــة، من به االلتـــزام يجب إلهـــي وشـــرعي
واحدة إذن أخرى، المنتظر من جهة االنســـان عليه
التي الفوائـــد مـــن أهم
هو المنتظـــر يحّصلهـــا
واألجر العظيم المثوبة
بهـــذه التزامـــه فـــي 
لهذا وطاعتـــه العبـــادة

التشريع.
منبـــع  ٢ ـ االنتظـــار
المســـتقبل: في األمـــل
أن لالنســـان ال يمكـــن
أي مثل حياته بل أن يعيـــش اآلخريـــن، مع يتعايـــش

باألمل. إّال الوجود هذا في آخر كائن
في الشمس دفىء لتستقبل األوراد تزهر فباألمل

الغد. نهار
بزوغ عند مناقيرها الطيـــر تفتح صغار وباألمـــل

ظفائرها. الشمس أشعة وتنشر الفجر خيوط
حّبات لتحتضن ذراعيهـــا األرض تفتـــح وباألمـــل

ذهبية. صفراء القمح سنابل لتروي المطر
وتربت وتلقمه ثديها لوليدها األم تنظـــر وباألمل

نهارها. وتحرسه ليلها وتسهر ظهره، على
االنســـان ويرتقي ويتعلم وباألمـــل يكـــدح الرجـــل

الكمال. مدارج
المخلوقات شـــيء في وجـــدان كل هو إذن األمـــل

االنتظار راية المقاومة
كل في مواجهة الراكزة
باطلوظلم وكلظالم.





يكن ولم حياة هنـــاك تكن لم فلواله كافـــة،
شـــفاه نر على لـــم ولـــواله هنـــاك ازدهـــار،
تغريد البالبل نسمع ولم االطفال ابتسامة،

الشجر. أغصان فوق
لالنتظـــار من لنا مـــا ومـــن هنا يتبيـــن
في لألمل باعـــث فهو والخطورة، األهميـــة

االنسان. حياة
المليء الواقـــع تغييـــر باالنتظـــار يؤمـــل
بالعدل. مشرق بالظلم واالضطهاد الى غٍد

بالكمال األرض ازدهار يؤمـــل باالنتظار
والضغائن. والتراحم ونبذ الحقد والعلم

والنفاق الزيـــف يؤمل كشـــف باالنتظـــار
وأصحاب االنتهازييـــن عـــن األقنعة وإزالـــة

واألطماع. األهواء
أمام (التواضع فيه يتحقق أمل فاالنتظار

... الباطل على والتكبر الحق
على والتعالي الواهيـــة هـــو نفـــي القيـــم

... الوهمية القدرات
والحكومات، أنظمة الحكـــم هو إزهاق

والحاكميات. السلطات وتزييف
الظلـــم والعـــدوان، هـــو التمـــرد علـــى

... والقسط العدل لحكومة والتمهيد
العصيان ورعشـــة المقاومـــة هـــو شـــعار

... واليقظة
صدر في وقلٌب الحياة شريان في دٌم هو

... التاريخ
سيف موسى، عصا إبراهيم، فأس هو
عليـــه وآله اهللا صلّـــى محّمـــد داود، ونـــداء

وسلم.
عاشوراء، ومسيرة دم صرخة علي، هو

.(... اإلمامة
 





قصيرة قصة

ثملة البشـــر تقهقه شياطين وقفت
األبرياء بدماء المصبوغة بانتصاراتها
العنان كل األمور، وأطلقوا على أن استحوذوا بعد
الحريات ســـجن حق وأعطوهـــا لجنـــون أنفســـهم

الكرامات. وانتهاك
قصص تتـــوارث المتعاقبـــة وكانـــت األجيـــال
ما حكايات أشـــبه حقائقها مـــن الخـــوف وتنســـج
الذي كان هو الموحش فالظلم باألساطير، تكون
زمن منذ العدالة حين هجرته المجتمع في سائدًا
واأللم ، باآلهات يرتجف حالكًا الناس وكان ليل ..
وسط الحادة الخوف أصداء يحمل فهو النهار أما
حرية إبداء حق من خال ُفرض عليهم قسري رعب
آلل الحب والوالء أو الرأي واالنتمـــاء عن التعبير
قاٍس نظام الناس وســـط عاش البيتK. وهكذا
.. ســـجون .. أنين متواصل المجحف من التســـلط

األرض تحت وتغييب وتكبيل عنف .. تعذيب قتل...
تمس المجحفة اإلنســـانية اإلســـاءات من وألـــوان

! مسلمًا كان لو بالك فما اإلنسان كرامة
النفوس  كانت هذا ، كل الرغم من على  لكن
قد لعدالة أمـــل عـــن يبحث تترقـــب فيض شـــعاع
سكنهم الذي و مع اإليمان ما ، لفترة غائبة تكون
وجعلهم امتـــزج بأرواحهم الذي الطاهر والحب
فقد بدا أن كل شـــيء يحتملـــون كل ما وقع عليهم

به. جديد ُوعدوا بظهور أمل ينبئ
كان  بالســـماء... لقد معّلقتين عيناه  ما تـــزال
شـــعبان قارب شـــهر قد وها هامًا ، يترقب حدثا
واأليام الليالـــي تحفـــل وفيـــه علـــى االنتصاف،

والقيام.. بالعبادة وبالذكر والصالة
حدثًا  ـ البقاء فهـــو يترقب عمته ـ  طلـــب إليهـــا
االستبشار عليه يبدو كان .. الليلة ســـيحدث هامًا

الحكاية أطياف
Qالمهدي اإلمام    مولد

حريز آل عقيلة االستاذة
سعودية(١) وأديبة وصحفية كاتبة
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الذي الفـــرج حصـــول الشـــوق إلى وقـــد امتد بـــه
الظلم أشـــكال لكل متحديًا بالظهـــور بات وشـــيكًا
االّتهامات، فزعـــت القلوب مـــن المعلنـــة، فقـــد
والتنكيل وجلد القمـــع ألوان من النفوس وضّجـــت
.. األرض تحت والتغييـــب وحّز الرؤوس الســـياط
اليقين هذه بمشـــاعر ينبض المترّقب وجهه وكان

الليلة..
األمر، عن ـ عمته ـ < <حكيمة الســـيدة تســـأله
إنه يقينه تعكس عريضة فرح بابتسامة فيستقبلها

<نرجس> والدة. يترقب من
من طرد الحيرة .. حاولت طويًال هـــي تأملتها
التساؤالت أثر لما يقول !!، تجمعت إذ ال نفســـها
طمأنها لكنه عليـــه تعرضها وعـــادت فـــي صدرها

أخيرًا.
.. يقين على فكوني .. عمة يا سيأتي

وعين النجاة ســـفينة هو بـــه.. هـــو نور ُيهتدى
.. األمر وظهـــور بالنصر الموعـــود هـــو الحيـــاة  ..
يديه، على هو مـــن ُينتظر ظهـــوره وظهور الحـــق
عجل الحجة المهدي هـــو بالفرج، وهو الموســـوم
وقســـطًا المالـــئ لها عدًال .. وهـــو اهللا لـــه فرجـــه
بّشـــرت به من هو .. وظلمًا جورًا امتـــألت بعـــد أن
تحصل وبه والرســـل، واألنبياء ـ يا عمة ـ الســـماء
حتى يأذن األنظـــار عن فيغيب االســـتتار معجـــزة
باإليمان ناطقًا للقرآن قارئًا سيأتي بظهوره.. اهللا
خاضعًا هللا، داعيًا ســـاجدًا ســـيأتي والشـــهادة،

فال تفزعي. لفضله، شاكرًا له، حامدًا
والخفاء  الكتمان من جو في اإلمام ُولد نعم،
شعبان، من النصف ليلة من السحر وقت وفي ،
<اإلمام أبيـــه بلحظـــات وفي بيـــت ُقبيـــل الفجـــر
والصالة بالذكر عامرًا كان الذي <Qالعســـكري
خاصة ومنزلة شأن له شـــهر وفي القرآن، وتالوة
كما وكرامة نور وفيه ورحمة غفران فيه اهللا عنـــد

فوز باألمان. فيه
يغّطون العباس بّنـــي شـــياطين حين كانت ولَد
فصوًال أحالمهم مـــن وينســـجون اآلثم في نومهم

األحرار. بدماء مضّمخة جديدة أليام
بوالدته الكائنات واحتفلـــت اإلمام ُولد  نعـــم..
التي واليته شمس الدنيا على وأشرقت المباركة،
ويزّف جديد مـــن يرفرف األمل وعاد لن تغيـــب..
اإلمام ولد .. المحّبيـــن قلـــوب في أطيـــاف الفرح
من شـــأنه، فمنهم في األقاويل تعدد من بالرغم
آخر الزمان، يولد، ومنهم قال ســـيولد لم قـــال
وهكذا كانت وآمـــن.. وتيّقن به صـــّدق ومنهم من
الناس بين األدوار وّزعت التي هي اإليمان درجات

اليقين. أصحاب عند إال الحكاية أطياف فغابت

الهوامش
وأديبة ســــعودية.  وصحفيــــة كاتبــــة ١ـ   عقيلــــة آل حريــــز:
من االجتماع علــــم في (البكلوريــــوس) حصلــــت على شــــهادة
في عليا ـ دراســــات ـ الدبلوم وشــــهادة جامعة الملك ســــعود،
المنورة، العزيز بالمدينــــة عبــــد الملك جامعة التربيــــة مــــن
الصحف بعض ومشاركة في والرياض بجريدتي اليوم محررة
من المقاالت الكثير نشــــرت المحلية، والشبكات والمجالت
والصحف المواقــــع فــــي والقصصيــــة الثقافيــــة واالجتماعيــــة

منها: وثقافية مجموعة اصدارات قصصية لها المحلية،
اجتماعية. قصصية مجموعة عينيك): تمدّن (ال ـ ١

قصصية: مجموعة (الروشن): ـ ٢
ثقافي كتاب كلمــــات): ح٠روف وليســــت كربالء (من ٣ ـ

أدبي.
مشاهد تمثيلية. العام): (حجاج هذا ـ ٤

متنوعة. مشاركات مجموعة ـ ٥
(مخطوطة). اجتماعية رواية ـ ٦

أخرى. قصصية مجموعة ـ ٧





دراسات

المهديQ في  اإلمـــام يظهر عندما
يوم يصـــادف والـــذي اليـــوم الموعـــود،
أصحابهQ شـــعار  يرفع العام.. ذلـــك من عاشـــوراء
بهذا أصواتهم بأعلى ويهتفون الحســـين> <يا لثارات
اإلمام جده مقتـــل يوم هو اليوم هـــذا كون الشـــعار،

الظهور. روايات عليه دلت ما وهذا Qالحسين
اإلمـــام  وثـــورة  Qالشـــهداء ســـيد ثـــورة إن 
كانت  الهدف، وقد في المهديQ منســـجمتان معًا
مقدمات  الحســـينQ في حقيقتهـــا من بعض نهضة
بصفتها  الموعود، ليومـــه المهديQ وإنجازًا ثـــورة
لليوم األمـــة إلعـــداد اإللهـــي جـــزًء مـــن التخطيـــط
عن  اإلمام المهديQ دفاع ثـــورة إن كما .. المنتظر
محققة  بثأره، كونها الحسينQ وأخذ اإلمام قضية
القسط بينهما بتطبيق المشـــترك للهدف األساســـي

واالنحراف والكفر. والجور الظلم وإزالة والعدل

 Qالمنتظر اإلمـــام حركة انطالق كان من هنـــا
قوة نقطة انطالقًا من الحسين> لثارات زاوية <يا من
أهم مناســـبة وان ورجحانها، على صحتها متســـالم
الحسينQ وأهدافه،  اإلمام عن فيها الحديث يمكن
الحرام ، محرم العاشر من مقتله في ذكرى هو يوم
وصحيحًا، حكيمًا التوقيت للظهور هذا كان هنا ومن
وال  كان Qالحســـين أن وجود اإلمام باإلضافـــة إلى
عامة والبشرية خاصة في ضمير األمة وســـيبقى زال
األجيال ُيلهم المســـتويات، وعلى مختلف نابضًا حيًا

واإلخالص. والتضحية الثورة روح
الدالالت من له الحسين> لثارات <يا شعار إذا..
اإلمـــام ألهـــداف الموضحـــة والعظيمـــة الكبيـــرة 
أن نعرف  البد هنا ومن لمسيرته، ورمز Qالمهدي
والرابط وأهدافهمـــا (الثورتين) طبيعـــة الحركتيـــن
اإلسالم أجل من المســـيرتين بأن علمًا المشـــترك،

عند الظهور المقدس

لماذا شعار

EQ·Íãw◊^ m^Ü_o◊ _ÈF
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أن وذاك البد هـــذا ولكن قبل الســـمحاء... ورســـالته
 Nاألكرم الرســـول مسيرة من يســـيرًا نعرف شـــيئًا
و( الفتح الحســـيني) (الفتح بــــ وربطه فـــي فتح مكـــة
اإلســـالمي التاريخ في هناك أن باعتبار المهـــدوي)
رســـالة على وحافظت أثرت ثالثـــة فتوحات رئيســـية

اإلسالم:
مكة) (فتح المحمدي الفتح األول:

َنْصُر اهللاَِّ cِإَذا َجاء الكريم: كتابه في تعالى قال
 dَأْفَواًجا اهللاَِّ ِديِن ِفي َيْدُخُلوَن َوَرَأْيَت النَّاَس * َواْلَفْتُح
هي  مُِّبيًناd فما َفْتًحـــا َلَك َفَتْحَنا cإِنَّـــا تعالى: وقـــال
تأخر  واجهت الرسولN حتى التي العقبة الرئيسية
لسنوات عديدة، دعوته وانطالق بعثته مكان مكة فتح
الفتح، بعام مكة به فتحت الذي العام ُسّمي أّنه حتى
 Nالرسول واجهت التي الحقيقة المشكلة ولتوضيح
الفيل عام الرجـــوع إلى من البد .. حتى تأخـــر الفتح
عندما  اهللاN ـ رسول ولد فيه العام الذي ـ م) ٥٧٠)
وتهديم المكرمة مكة مهاجمة اليمن ملك أبرهة أراد
الجيش اقتراب وعنـــد (الكعبة)، الحـــرام بيت اهللا
(قريـــش) من مكـــة ســـكان نزح وفـــي مقدمتـــه فيـــل
عبد وقـــال زعيمهم المجاورة الجبـــال إلى منازلهـــم
رّب يحميه> فأقام <للبيت المطلب مقولته المشهورة
طيرًا فأرسل ، المشرفة الكعبة لحفظ معجزته اهللا
(أكبر من العدسة وأصغر من ســـجيل بحجارة أبابيل
وتترسخ جديدة فكرة تتكون بدأت وهنا الحمصة) من
بيت بين قدســـية فكرية) (مالزمة الناس فـــي عقول
شـــّكل قوة مّما مكة على قريش وســـيادة اهللا الحرام
بيت جيران ألنهم العرب، عند لقريش ونفوذًا أدبية
زوار يكرمون وســـدنته، وألنهم وحماته الحرام اهللا
لقريش النفوذ األدبي هـــذا اعتبر ولذا .. البيت هـــذا
بقاء  بداية دعوته بمكة، ومع واجههN في ما أصعب
ثالثة  ولمدة دعوته بداية من مكة في Nمحمد النبي
ولم قليلون، اإلسالم في الداخلين أن عامًا إال عشر

أو ضعفها، أســـاليب الدعوة من بتقصير يكـــن ذلك
عقـــول الناس في المرســـخة الفكـــرة وإّنمـــا بســـبب
وهنا قريـــش، وســـيادة الحرام البيت بيـــن قدســـية
وبمعرفة يثرب، إلـــى بالهجرة الحكمة النبوية تنبـــع
صلح فـــي يضع لم الحقيقـــة القائـــد العظيـــم لهـــذه
ُتخلي أن واحد وهـــو مطلب إال مع قريـــش الحديبيـــة
اســـتغالل عن تتوقف وأن العرب، وبين بينه قريـــش
وأن تتوقف عنه، لصّدهم العرب عند األدبي نفوذها
وبانتصار .. دينـــه وضد ضده الكاذبة عن دعاياتهـــا
العام  مكة في قريش وفتـــح األكرمN على الرســـول
العقبات وأقوى الموانع أعتى سقطت للهجرة الثامن
اإلسالم.. وانتشار الدعوة الرســـالية تقدم طريق في
من وســـقوطها وذلك اثـــر تفـــكك المالزمة الفكرية
اهللا دين في الناس يدخلون ولذا بدأ الناس، أذهان
على ولذا ُأطلق عناء، مشقة أو كثير من غير أفواجًا
الوفود عام أو الفتح بعـــام مكة به الذي فتحت العـــام
قبولها  على النبيN لتعلن العرب قبائل لكثرة توافد
 Nمحمد النبي وأصبح لإلسالم، واعتناقها بواليته

بال منازع. العرب لجزيرة زعيمًا
(عاشوراء) الحسيني الفتح : الثاني

والرئيس  العـــام اهللاN هـــو القائـــد رســـول كان
في منحه اهللا وقد اإلســـالمية، الحكومة في األعلى
بهذه النهوض حتى يمكنـــه ذلـــك صالحيات واســـعة
َأْوَلى cالنَِّبيُّ تعالـــى: اهللا قال .. الكبرى المســـؤولية
تعالى: cَفاْحُكم َأنُفِســـِهْمd(١) وقـــال ِمْن ِباْلُمْؤِمِنيـــَن
َتتَّبِـــْع َأْهَواءُهـــْمd(٢) ومن  َوَال َأنـــَزَل اهللاُّ ِبَمـــا َبْيَنُهـــم
التشـــريعية  اهللاN يمثل الســـلطتين رســـول فإن هنا
الوحي خـــالل من بالســـماء والتنفيذيـــة، فارتباطه
مسؤوًال يجعله الوحيد التشريعي المصدر يمثل الذي
لقيادة تصديه كمـــا أن ، اإللهية الرســـالة عن إبالغ
تنفيذ عـــن األول المســـؤول يجعله األمة اإلســـالمية
إَِلْيَك َأنَزْلَنـــا cإِنَّا قال تعالى: الســـمحاء.. الشـــريعة





دراسات

 (٣)dاهللا ِبَما َأَراَك النَّاِس َبْيَن لَِتْحُكَم ِباْلَحـــقِّ اْلِكَتاَب
الرســـالة  إبالغ الرســـولN في مهمة تكن ولذا لـــم
المســـلمين وتنفيذ قيادة إلى ذلك تتعدى بل فقـــط،
بطاعة ملزمون المسلمون وكان األرض، في شرع اهللا
تعالى:  قال ســـبحانه، هللا طاعة تعد النبـــيN التي
الرَُّســـوَل َوَأِطيُعوْا اهللاَّ َأِطيُعوْا آَمُنوْا َأيَُّها الَِّذيـــَن cَيـــا
إَِلى َفُردُّوُه ِفي َشـــْيٍء َتَناَزْعُتْم ِمنُكْم َفِإن اَألْمِر َوُأْوِلي
 (٤)dَواْلَيْوِم اآلِخِر ِباهللاِّ ُتْؤِمُنوَن ُكنُتْم ِإن َوالرَُّسوِل اهللاِّ
إلى  فباإلضافة واجبة، Nالرسول فطاعة هنا ومن
له متوجبة أخرى طاعة هناك التشـــريع، اتباعه في
اهللا أمر بذلك، ولذا واجبة ألن كقائد وحاكم وهـــي
وبوفاة .. الدين صميم من اإلسالمية تعتبر الحكومة
وأذهانهم  الناس عقول في تتكون الرســـولN بدأت
 Nالرســـول قدســـية وهي: جديدة) فكرية (مالزمة
خليفة جهة، وقدسية من اإلســـالمي وتعاليم الدين
جهة من الحكم على كرســـي يجلس مـــن الرســـول أو
ومحترم الرســـول مهاب أن خليفة فاألصل أخـــرى،
األمة  الرســـولN بقيـــادة مقام القائم ألنه وموقـــر
الخليفة الصحيحة، فهيبة على أصوله الدين وحفظ
للخليفة بالنسبة هذا ،Nاهللا رســـول من مســـتمدة
أن اهللا ورســـوله،واألصل بأمـــر الشـــرعي المعّيـــن
واألصلح، واألتقى بالدين االفهم و األعلم هو الخليفة
الرسمي في مرجعهم المســـلمين، وهو أمر وهو ولي
تقليعة انتشرت لألسف ولكن .. ودنياهم دينهم أمور
والقوة الغصب طريـــق عن الخالفة واكتســـاب الغلبة
للخليفـــة الغالب وانتقلـــت مهابـــة الخليفة الشـــرعي
وحدها والقوة القوة حكمه غير لشرعية سند ال الذي
خليفة هو األمير) أو (الحاكم الخليفة أن فقط.. وبما
يتمتع  كان التي الصالحيات تمتع بكل فقد Nالرسول
كانت التي القداسة عليه وأضيفت ،Nالرســـول بها
القداســـة  هذه وأخذت خليفته، للرســـولN بوصفه

شيئًا فشيئًا الشـــرعي) (غير الغالب الحاكم للخليفة
أصبحت بل ، وأذهانهـــم الناس عقـــول تترســـخ في
من الحاكم والتعليمات الذي يصدرهـــا التوجيهـــات
خليفة باعتبـــاره قدســـية ولها الدين صميـــم تعاليـــم
،Nقدسية الرسول ومســـتمدًا قدسيته من الرسول
بعيدة كل يصدرهـــا التي كانـــت التعليمات حتـــى وإن
أصبحت وهكذا الحنيـــف.. الدين أحـــكام البعد عن
يزيد) و (معاوية األموي مثًال وتعليمات الحاكم أوامر
خارجية وليســـت أفـــكارًا الدين تعاليم دينـــًا أو مـــن
واجهت التي والكارثة الخطر مكمن وهنا منحرفـــة،
جهادي يوضح بعمل القيام من البد كان ولذا .. األمة
الفكرية) قدسية الحاكم (المالزمة ويسقط الحقائق

الحاكم. وتعليمات
هذه  ويعي الحســـينQ يـــدرك اإلمام كان لقـــد
بعمل القيام منه ينتظر التاريخ بأن ويعلم الحقيقة،
 Qالشهداء سيد ومضى نصابها، إلى إلعادة األمور
وهو القصوى والغاية األســـمى الهدف إلى في طريقه

القائل: بقول يتمثل
يستقم لم محمد دين كان إن

خذيني ُسيوف يا بقتلي إّال
العظيمة  الخالـــدة الحســـينQ وقفته وقف لقد
جده المحدقـــة برســـالة األخطـــار أن بعـــد أن أدرك
كان ولذا بشـــهادته، وتجاوزها إال تفاديها ال يمكـــن
والتاريخية  الشـــرعية المسؤولية الحسينQ يجسد
بطرًا وال أشـــرًا أخرج <لم بقوله: عاتقه على الملقاة
أن أريد جدي، أمة في لطلب اإلصالح خرجت وإنما

المنكر>. عن وأنهى بالمعروف آمر
اإلمام ثورة منها انطلقت التي والهدف فالشـــعار
 Nاهللا رســـول فـــي أمة الحســـينQ هـــو اإلصـــالح
اإلســـالمي النهج إلى األمـــة إعادة والـــذي يتضمـــن
الحســـينQ كانت  أن ثورة هنا نجد من الصحيـــح،





الذي الخطير الداخلـــي العدو هذا وجـــه في طوفانـــًا
في جســـدها وينخر قوتها ويحطم األمة يهدد كيـــان
من أخطر أن كيـــد الداخـــل مـــن الداخـــل (باعتبـــار
سيد الشهداءQ (الفتح  ثورة إن مؤامرات الخارج)..
ثورة أنها كما األمة، لتحرير كانت ثورة الحســـيني)
والضمير الفكـــر طياتهـــا في وتحمـــل قيـــم الديـــن،
أي يســـتطع لم ولذا التاريخية، والوعي والمســـؤولية
الحسينQ أن يحتكر الفقه أو  اإلمام ثورة بعد حاكم
بل وتفسيره، القرآن أو الوحي أو الثقافة أو الفقاهة
فاصل بين حدٌّ وُوضع تنفيذية) (سلطة الحاكم أصبح
أمير ـ الخليفة ـ ـ الملـــك (الحاكم التنفيذية الســـلطة
غير كخليفة آخر مسمى أي أو ـ ولي األمر) المؤمنين
والتعاليم اإلسالمية، الشرعية األحكام وبين شرعي
إذ ،Qالحســـين اإلمام نهضة عظمة تنبع هنا ومن
بقدسية المتمثلة والذهنية الفكرية المالزمة أسقطت
كرســـي على يجلس من وقدســـية الديـــن اإلســـالمي
تالحقت  الرســـولN ولـــذا خليفة باعتباره الحكـــم
 Qالحســـين اإلمام بعد نهضة والحـــركات الثـــورات
ما أفضل ولذا الخ، و.... الثقفي والمختار كالتوابيين
 Qالحسين اإلمام ثورة أو حركة أو نهضة على يطلق

الحسيني. بالفتح
عاشوراء) ـ (الظهور المهدوي الفتح : الثالث

بداية  في سيرفع الحسينQ الذي لثارات يا شعار
المشترك  الرابط المهديQ ســـيوضح اإلمام ظهور
أال ،Qوأهداف ثورة ســـيد الشـــهداء بيـــن أهدافه
كما الصحيح الصافـــي النقـــي اإلســـالم وهو عـــودة
بعض توضحه ما وهذا ،Nاألكرم الرســـول به جاء
جديد اإلسالم من استئناف من الشـــريفة الروايات
هو الرابط المشترك  اإلمام المهديQ وهذا يد على
الفتح ذلك وقبل الحسيني والفتح المهدوي الفتح بين
ثالثة هنـــاك نقول: لنـــا أن يصح ولـــذا المحمـــدي..
(المحمدي اإلســـالمي التاريخ فـــي حقيقة فتوحـــات

فتوحات األســـاس في وهي المهـــدوي) ـ ـ الحســـيني
الرسالة أهداف وتحقق الحقائق توضح عقلية فكرية

سياسي. عسكري أو طابع لها كان اإلسالمية وإن
كبرى  المهـــديQ تنفيذها مـــن المراد المهمـــة
األنبياء كافة يقطف جهد بـــأن فهو مكّلف وعظيمة،
تّطلعوا وما أهدافهم يحقق وأن واألوصياء، والرسل
من ســـكان الكـــرة األرضية يهدي بأن إليـــه، وذلـــك
الحق (كما دين اهللا إلـــى والمذاهب مختلـــف األديان
دولة يكّون بـــأن محمـــدN)، ومكّلف النبي به جـــاء
كافة األرضية وتضّم الكرة أقاليم كافة تشمل عالمية
المعمورة، على المتواجدين البشـــري الجنس أبناء
(أحكام اإللهية المنظومـــة يجعل أيضًا بـــأن ومكلّـــف
أرجاء كافة فـــي نافذًا قانونًا اإلســـالمية) الشـــريعة
ويحقق المطلق، العـــدل ينشـــر وأن دولته العالمية،
وتلك .. المعمورة سكان لكافة التام والرخاء الكفاية
المهدي قـــّط قبل أحد بها لـــم يكّلف أهـــداف ومهام

.Qالمنتظر
ظهوره  المنتظـــرQ في بدايـــة اإلمام ســـيواجه
على صعيد ســـواء وعديدة كثيرة عقبات وصعوبـــات
واختالف تنـــوع المذاهـــب مـــن العالـــم اإلســـالمي
المسلمون تداول قرنًا عشر أربعة مدار فعلى اآلراء،
ومع وجود  ســـنة الرسولN ســـيرة وحديثًا، روايات
العوامل إلى إضافة والخاص والعام والمبين المجمل
الخارجةالمؤثرةمنمكاسبسياسيةومصالحخاصة
وبتحريض العلمـــاء، آراء األهواء اختلفـــت وتغليـــب
اختلفـــت اجتهادات السياســـيين القادة وتوجيـــه من
أو بعض على الروايات بعض ترجيح في المجتهديـــن
تجاهلها، خاصة أو الشريفة األحاديث بعض إسقاط
الخاصة أو السياســـية تتعارض مع المصالح عندمـــا
في الخاصة اجتهاداتهـــم العامـــة، باإلضافـــة إلـــى
كّل فتعصب واحكامـــه، اإلســـالم مختلـــف معـــارف
لإلســـالم رؤية خاصة فرقـــة لكل آلرائـــه، فتكونـــت





دراسات

الكريم اهللا كتاب آيات متشابهات في أّولت بموجبها
انقســـم وهكذا .. محكمات أخرى آيات عليها وحملت
قرون عليهم فرق ومذاهب، ومضت إلى المســـلمون
الفرق طويلـــة كّفرت خاللهـــا بعض فرق المســـلمين
في خالفها مـــن وقتلت دماءهـــم األخـــرى، وأحلّـــت
لإلمام يمكن فكيف ديارهم.. وهدمت أحيانـــًا الرأي
وتوجيهم إلتباع  المســـلمين كلمة المهـــديQ توحيد
وجود  محمدN مع النبي به جاء كما اإلسالم تعاليم

المفارقات؟ هذه كل
فهـــم أكثرية المســـلمين.. غير أمـــا على صعيـــد
األديـــان وتشـــتت تنـــّوع فمـــع أقليـــة، والمســـلمون 
بمختلـــف الســـماوية األديـــان  فهنـــاك والمذاهـــب 
ســـماوية غير أديان وهناك وتقســـيماتها، مذاهبها
االجتماعية االنحرافات إلى إضافة اإللحاد.. وهناك
الفكري والخواء والسياسية واالقتصادية واألخالقية
ســـتواجه العقبات التي إلى الروحي، إضافة والفراغ
شتى  وعلى الفنية منها أو العسكرية اإلمامQ ســـواء
ـ الدمار ـ ـ القتل ـ المرض ( الفقر والســـبل المجاالت
ـ الكوارث ـ الكفر االضطهاد ـ الظلم ـ الجهل ـ الفساد
ـ واألمان األمن الفتنـ  الجوعـ  قلـــة كثـــرة ـ الطبيعيـــة
مصالح مع االصطـــدام إلى إضافة ... الـــخ) الجـــور ـ

العالمية. الحكومات
ثـــورة كبرى  المهـــديQ أعلن اإلمام إذا خـــرج
بكل وعلى الظلم ومعانيـــه، رموزه بكل علـــى الباطل
بإنجاز اهللا عليـــه ســـالم ، فيقوم جبهاتـــه الضالـــة
وذات دالالت وجوهري قوي جـــذري طابع لها أعمال
الذي يعيشه المتخلف الواقع بذلك عظيمة، ليسقط
عقولهم في ترسخ العالم والذي وســـكان المســـلمون
وسيقوم بإنجاز أعمال التاريخ.. طول على وأذهانهم
األصيلة،  الحقائق توضح وعقليـــة مالمح فكرية لها
بذلك وسياسي، ليسقط عســـكري طابع لها وإن كان

بذلك وليزيل المتخلـــف، التاريخ وأفـــكار تراكمـــات
الناس عقـــول المالزمـــات الفكريـــة المترســـخة في
صعيد على أو المسلمين صعيد على وأذهانهم ســـواء
عقول فـــي عنيفة هـــزات فيحـــدث ســـكان العالـــم،
بعد ناصعة الحقيقـــة لهم ونفســـيات الناس لتتوضح
.. وحينها سينطلق التاريخ طوال ظلوا غافلين عنا أن
اإلسالمي العالم وسيفرض نفوذه على بسهولة فتحه
عدة ذلك كما توضح شهور قياســـية (ثمانية في مدة
بمساعدة العالم على ســـيطرته وســـيفرض روايات)
على المهمة  بناًء وقت قصير المســـيحQ في الســـيد
والعدل تحقيقها بنشـــر القســـط الكبـــرى المنوط به

المعمورة. كافة على
خالصة القول

اإلســـالمي ثالثـــة فتوحات التاريـــخ هنـــاك فـــي
الحســـيني والفتح والفتح المحمدي الفتـــح حقيقـــة :
األســـاس فتوحات فـــي وهـــي المهـــدوي مســـتقبًال،
التاريخ وتزيل تراكمات توضح الحقائق عقلية فكرية
كان وإن اإلسالمية الرسالة أهداف وتحقق المتخلف

سياسي: أو عسكري طابع الفتوحات لهذه
المتخلف الواقـــع بذلك أزال : الفتـــح المحمـــدي
الســـنين، لعشـــرات الناس عقول الذي ترســـخ فـــي
بيت اهللا قدسية بين المتمثلة الفكرية المالزمة وهي
شّكل لقريش مما قريش على مكة .. وســـيادة الحرام
 Nالرســـول يســـتطع لم العـــرب علـــى نفـــوذًا أدبيـــًا
دين في الناس دخل ثم ومن مكة فتح بعد تجاوزه إال

أفواجًا. اهللا
المتخلف الواقـــع بذلك أزال الفتـــح الحســـيني:
لعشرات (المســـلمين) الناس عقول في الذي ترســـخ
بين المتمثلـــة الفكريـــة المالزمـــة الســـنين، وهـــي
المؤيدة  وتوجيهاتـــه الرســـولN وتعاليمـــه قدســـية
الرسول خليفة قدسية وبين الكريم القرآن من بآيات





(الخليفة الحكم كرســـي على يجلس أو من
التوجيهات فأصبحـــت غيـــر الشـــرعي)،
(بنو الحاكم التـــي يصدرهـــا والتعليمـــات
قدسية ولها الدين تعاليم صميم من أمية)
البعد عن كل بعيدة الحقيقة في وإن كانت
عظمة تنبع وهنا اإلسالمي، الدين تعاليم
الخالدة  الحســـينQ بثورته اإلمام نهضة
ومن الحقائق، لتوضيح عاشـــوراء في يوم
اإلســـالمية والحركات الثـــورات ثم بدأت
القدسية وإزالة الظلم لمحاربة تباعًا تأتي

المنحرفين. الحكام عن
ســـيزيل (مســـتقبًال): الفتح المهدوي
في الذي ترســـخ بذلـــك الواقـــع المتخلف
لمئات وغيرهم) (المسلمين الناس عقول
العقائدي الصعيـــد ســـواء على الســـنين،
صعيـــد الظلم علـــى أو كأديـــان ومذاهـــب
ولذا سيقوم والباطل، واالنحراف والجور
جذري لها طابع التي األعمال بعض بإنجاز
في عنيفة هـــزة سيســـبب مما وجوهري،
سيسّهل ثم ومن الناس، ونفســـيات عقول
له المنـــوط الكبـــرى لـــه القيـــام بالمهمـــة
كافة على اإلسالمي الدين تحقيقها بنشر
وبمدة والعـــدل القســـط المعمورة وبســـط

قياسية وباألسباب الطبيعية.  

الهوامش
األحزاب: ٦. ـ ١

المائدة: ٤٨. ٢ ـ
النساء: ١٠٥. ٣ ـ
النساء: ٥٩. ٤ ـ





كتاب في قراءة

الكتاب:
(اإلمـــام الكتـــاب  هـــذا ُيعتبـــر 
الشـــعر العربي)، في نور المهدي¨..
القضية تناولت التي والبحوث الدراســـات من أهم
صنفت بـــأن علـــى ذلك وزادت المهدويـــة أدبيـــًا،
القضية المهدوية الشريفة تصنيفًا وتبويبًا شامًال.
يبحث التي مقدمتـــه ـ المؤلف ـ ُيقـــّدم وبعـــد أن
المهدوية والتركيز القضية التفصيل بشيء من فيها
غير هي الشريفة القضية هذه أن على باالســـتدالل
نقطة أدبية إلى ُيشير الشيعة، ُمختصة بالُمسلمين
يرى الشعر لجوانب الُمتفحص وإن ..) بقوله: ُمهمة
الشـــعر عليهما يقوم رئيســـيتين دعامتين أن هناك
الطف ملحمة في العراق وهما: وخاصة اإلســـالمي
االبداع تبلور وقـــد الحجة¨، اإلمام واســـتنهاض
تأريخ من الُمهمتين المحطتيـــن هاتين في والتألـــق

اإلسالم).

الجـــزء إنجـــاز يعتـــزم ويذكـــر المؤلـــف بأنـــه
الكتاب هـــذا من بســـبب وفاتـــه) يتم الثانـــي (ولـــم
الكتاب العربيـــة، ليكون غير ويختص بالنصـــوص
اإلمام عن شـــعرًا بمـــا ُكتب كاملة ُمحيطـــًا إحاطـــة

المهدي¨.
الكتاب: فصول

ما ُيناسب يبدأ المؤلف بتبويب الكتاب حسب ثم
هي: فصول إلى وتصنيفه البحث

بيـــن شـــعرية (ُمســـاجالت األول:  الفصـــل 
الُعلماء):

القصائد التي الفصـــل هذا في المؤلف يســـّجل
والتي المهدوية بالقضية المؤمنون الشـــعراء كتبها
عقليًا القضيـــة هـــذه حاولـــوا مـــن خاللهـــا إثبـــات
ُعلماء أحد قّصة الفصـــل بداية في ويذُكر ونقليـــًا،
نظم الذي اآللوســـي) الثناء (أبو بـ المعروف بغداد

اإلمام المهدي¨
العربي الشعر في نور

للمرحوم محمد عباس الدراجي

المؤمن رضا احمد عرض/

ا





باإلمام الّســـخرية والشـــك أنفـــاس قصيـــدة فيهـــا
في مطلعها: وغيبته، يقول

خبُر لُهم من يا العصر ُعلماء أيا
الفكُر دونه ِمن حار دقيق بُكّل

الذي بالقائم الِفكر مني حار لقد
واشتبه األمُر الناُس تنازع فيه
النجـــف ُعلمـــاء إلـــى بالقصيـــدة بعـــث  وقـــد 
ُمعّلقـــات رائعة تفّجرت فكانت الـــردود األشـــرف،
وتضّوعت األعـــالم، ُعلمائنا وضمائـــر فـــي خيـــال
وعبير الُمنتظر لإلمام الصادق الوالء أنســـاُم منها
هذا الفصل بذلك فأصبح وظهوره، بواليته اليقين
لمنطق التذبذب نزيهـــة أدبية ُمحاكمة عبارة عـــن

المهدي¨. اإلمام بفكرة والشك
عيـــون فـــي (االســـتنهاض الثانـــي:  الفصـــل 

الشعراء):
ما أرقى عنوانـــه ُيمثـــل الذي فـــي هذا الفصـــل
المهدي¨، اإلمـــام بفكـــرة االعتقاد وصـــل إليـــه
من واألدباء الشعراء نظمه ما أروع المؤلف ُيســـّجل
واستنهاضه به االستنجاد في اإلمام¨ هذا ُعشاق
وكشـــف والظالم الظلم قوى وهزيمة الباطل لدحر
قبل من الجماهيـــر نالتـــه الظلـــم والتعســـف الذي
القرون علـــى واإلســـتكبار العالمي قـــوى الجبـــروت

السالفة.
الكبرى غيبة اإلمام أّنه بعد وُيشير المؤلف إلى
النشطة في اإلعالمية األجهزة (وهم الشعراء فإن
وُمناجاتهم باستنهاضاتهم عّبروا قد األزمان) تلك
الجماهير تلـــك غضبـــة مدى عـــن لصاحـــب األمر
خالصًا المهدي ترى فرج ظهور التي المســـتضعفة

الطغيان. وقيود الظلم من لها
في ضمير اإلمام¨ (شـــخصية الثالث: الفصل

الشعراء):
المهدي¨ اإلمام بفكرة آمنوا الشـــعراء الذين

أن اســـتطاعوا واســـتوعبوا مضامينها المســـتقبلية
في خيالهم المنتظـــر¨ اإلمام شـــخصية يصّوروا
بيتهK من  وأهل Nالكريم الرســـول عن ورد لما
ومهامه المنتظر¨ الحجة لشـــخصية وصف دقيق
العالم خارطة الطليعـــي في تغييـــر ودوره القياديـــة

والطغيان. الفساد ألوان على الكامل والقضاء
بأوصاف الشـــعراء الرســـاليين وتشـــّبع أفـــكار
يتغّنون جعلهـــم الشـــريفة شـــخصيته اإلمام وهيبة
المنقذة الشخصية بهذه فريد وســـحر خاص بتلذذ
من المالييـــن تنتظرهـــا التـــي والطلعـــة القدســـية
نافذته كّل مـــن ـ الشـــعراء المســـلمين، وقـــد صّور
الجماهير لنهضته وتلّهف اإلمام¨ شخصية ـ ورؤاه

المباركة.
بمهـــارة اســـتطاعوا  الشـــعراء مـــن والكثيـــر 
يصفوا أن العروضي وإبداعهم الشـــعرية صياغتهم
ليزيدوها وصورًا ويشـــبعونها خياًال اإلمام¨ ظهور
استطاع الشعر وبذلك المؤمنين، ضمير يقينًا في
ذكرى إحيـــاء فـــي يســـاهم أن الرســـالي الملتـــزم
وكلمة العدل راية رسالته في نشر وتأدية اإلمام¨

اهللا. إّال ال إله
واإللتجاء الظالم من (الهروب الرابع: الفصـــل

النور): الى
عن كناية هـــذا الفصـــل عنوان اختـــار المؤلـــف
الذي والتعّســـف الظلـــم عـــن الشـــكوى واإلفصـــاح
جراء من العصور مر على األمة اإلسالمية تجّرعته
رســـالة عن المنحرفة الوضعية األنظمة سياســـات

الشعراء. لسان على ورد والذي القرآن
لإلمام¨ الذين كتبوا الُشـــعراء ُكل انتهز وقد
العميقة من جروحهـــم عن لُيعّبـــروا هـــذه الفرصة
لظهور ونظروا األمة، تعيشـــه الذي المزري الوضع

المظلومة. للجماهير ُمنقذ كأمٍل اإلمام¨
ُكل آخر، الى شاعر من الشـــكوى وقد اختلفت





كتاب في قراءة

مآسي من نافذته الخاصة، فالبعض تذّكر ُيعالجها
للتعبير كرمز واســـتعملها الكبرى وفاجعتها كربالء
بالنهوض اإلمام¨ وخاطب وآالمـــه، ُمعاناته عن
اآلخر والبعض ،Qالشـــهداء ســـيد جده ألخذ ثأر
اإلسالمية األمة المأساوي الذي تعيشه الوضع أبرز
الســـمحاء وال اإلســـالمية للشـــريعة حيث ال تطبيق
القائـــدN وأهل بيته  الرســـول استرشـــاد بوصايـــا

.Kالطاهرين
النور أحضان في واإلرتماء من الظالم والهروب
المنقذ بظهور هذا المطلق لإليمان حي تجسيد هو
وعذاباتهم، المســـلمين جراحات خلف من اإللهي
والتسلط اإلرهاب ظالم معترك ألقه في والمتوّهج
الحاضر الوقت في البشرية تعيشها التي والعبودية
بُدعاة المســـتمر التنكيل في صورها والتي تتجســـد
في غياهب الظالم، النور اإلصالح وحملة مشاعل
الدين هذا الشـــر لطمـــس قوى كل حيث اســـتفحال

المقدسة. رسالته تطبيق عن واإلنحراف الحنيف
أهـــل ملحمـــة فـــي (النـــور الفصـــل الخامـــس:

:(Kالبيت
المرحوم يســـتعرض األخيـــر الفصل فـــي هـــذا
نظمها مهمة شعرية ملحمة الكتاب مؤلف الدراجي
الشـــيخ الراحل العالمـــة الجليـــل وألفهـــا الشـــاعر
الشـــعر طريق في لتضع الفرطوســـي عبـــد المنعم
لألحداث تأريخيًا وتوثيقـــًا صادقًا تأريخـــًا العربي
شهوات أمام الطريق ولتقطع المهمة، اإلســـالمية
لســـلطة الســـيف وجبروته المؤرخيـــن الخاضعيـــن
(ملحمة الملحمة هـــذه وفي وإغرائه. المال وبريـــق
حياة الفرطوسي الشاعر يستعرض (Kالبيت أهل
إشراقات  موّضحًا شـــاملة، البيتK بصورة أهل
المجتمع حركـــة الفعـــال فـــي حياتهـــم وتأثيرهـــم
عترة  له تعرضت الذي ويبّينG الظلم اإلسالمي،

الطاهرة. Nالنبي
اإلمام الُمنتظر¨ إلى بملحمتـــه يصل وعندما
وتوضيحات  شعرًا ازدحمت ٩٥ صفحة له ُيفرد فإنه
إنقاذ في التأريخـــي القيادي وافيـــة لظهـــوره ودوره
الجانب هذا الفرطوسي الشاعر وقد قســـم األمة،
عديدة أقســـام إلـــى الحجـــة¨ الخـــاص باإلمـــام
هذا الفصل. هي في كما أوردها المؤلف الدراجي

الكتاب: مؤلف
والباحـــث ُمحمد واإلعالمـــي الشـــاعر األديـــب
الفكرية الحركـــة رّواد من ُيعتبـــر عبـــاس الدراجي
األشرف النجف في واإلعالمية والصحفية واألدبية
فـــي النجف عمومـــًا، ُولد العـــراق خصوصـــًا وفي

١٣٧٠ هـ ١٩٥٠م. شعبان/ /١٥ في االشرف
القصائد وينشد يحفظ بدأ عمره من الثامنة في
ثم بدأ ،Kالبيت أهل حب وخصوصًا في الطويلة
عشر من عمره، وتنبأ في الخامســـة الشعر بكتابة
المنعم عبد الشـــيخ الشـــاعر المرحوم لـــه العالمة
الســـيد المرحـــوم الشـــاعر الفرطوســـي والعالمـــة
وأدبي شـــعري بُمســـتقبل الديـــن مصطفـــى جمـــال

المع.
ُحب (نغمـــات بعنـــوان قصيـــدة ُنشـــرت لـــه أول
(رســـالة مجلة ١٣٨٧ هــــ ١٩٦٧م في ســـنة حائرة)
وتخرج كربالء المقدســـة في تصدر التي المعلـــم)
مشـــرفًا بعدها وُنّســـب ُمعلمًا، ١٩٦٨م لُيعّين عـــام

المدرسي. النشاط مديرية في األدبية للشؤون
الصحافة عالم ١٩٧٥م دخـــل ١٣٩٥هـ عام فـــي
بغـــداد وكتب قصائـــده ومواضيعه إلى حيـــث انتقل
عديدة عراقيـــة ومجـــالت صحـــف الصحفيـــة في
القافلـــة مثـــل وكذلـــك بعـــض المجـــالت العربيـــة

العرب. وُكل والعربي والفيصل
أنجز عندما ١٩٧٧م ســـنة التأليف دخل عالـــم





الشـــعر رحاب في (الطفل.. المخطوط األول كتابـــه
كتابه بيروت في له طبع ١٩٧٨م سنة العربي)، وفي
والذي الشعر العربي) في (اإلشـــعاع القرآني األول

علي محفوظ. العّالمة الدكتور حسين له قدم
األدباء العرب إتحـــاد عضو المرحوم شـــاعرنا
النجف فـــي العراق أدبـــاء التحاد وعضـــو مؤســـس
وعضو ١٩٧٣م ســـنة األدب المعاصر وعضـــو نـــدوة
المؤّلفين اّتحاد وعضو العراقيين الصحفيين نقابة

العراقيين. جمعية الناشرين وعضو والكّتاب
/٧ ١٤١٣هــــ الموافـــق ١٥/ شـــعبان/ وبتأريـــخ
الكبير التأريخي مشـــروعه ١٩٩٣م أنجز شـــباط/
البيتK العامة  ومؤسسة أهل تأســـيس مكتبة وهو
مركزًا بعد فيما أصبحت والتي األشرف النجف في
منه تخـــّرج المعًا وُمنتـــدى أدبيـــًا ثقافيـــًا شـــامخًا
واإلعالميين والشـــعراء والُكّتاب األدباء من العديد

هذا. يومنا في
المطبوعة: كتبه من

ـ (بيروت العربـــي الشـــعر القرآني في اإلشـــعاع
١٩٧٨م).

 Kالبيت أهـــل فـــي ُحب القصائـــد الخالـــدات
١٩٨٨م). ـ (بغداد

ـ (بغـــداد وإبـــداع تأريـــخ النجـــف.. صحافـــة 
١٩٨٩م).

١٩٩٠م). ـ (بغداد ُكميل دعاء من نور
العربي فـــي الشـــعر اإلمـــام المهـــدي¨.. نـــور

١٩٩٩م). ـ (النجف
شخصية عشر أربعة ـ ُمضيئة شخصيات سلسلة

١٩٩٠م). ـ (الكويت التأريخ اإلسالمي في ُمضيئة
١٩٩٩م). ـ (بيروت الفقهاء غزل

المخطوطة: كتبه من
والرياضيات. Qعلي اإلمام

العربي. رحاب الشعر في الطفل

الشعراء. ضمير في الغفاري ذر أبو

النفس. التراث من األنيس المختار
.Kألهل البيت صالة ـ ديوان

األرض>. في <الُمستضعفون ملحمة
ختـــم أعماله الدراجي المرحـــوم فإن وأخيـــرًا
النجـــف فـــي (الكوثـــر) مجلتـــه وجهـــوده بإصـــدار
في ظروف صعبة كان ١٩٩٩م آب األشرف سنة في
عما أنفاسهم فضًال على فيها العراقيون ُمحاسبين

وهناك. هنا يكتبونه
/١٠ /١٢ ١٤٢٣هــــ شـــعبان/  /٥ فـــي توفـــي
من مؤســـف أثناء عودته مروري حادث ٢٠٠٢م في
بعد النجف في وُدفن النجف األشـــرف، إلى بغداد
واألدباء الُكتاب كبار حضره مهيبًا تشـــييعًا أن ُشيع

األشرف. النجف في
فيه: قيل ما

محفوظ علي حســـين الدكتور العالمة عنه كتب
وطامحًا ُمهّذبـــًا أديبًا الدراجـــي رأيُت ...) قائـــًال:
يخطو وهو النفس، وأدب بين أدب الـــدرس يجمـــع
األول كتابه عليه أدبي باهر يدل ومستقبل مجد إلى

ـ). العربي الشعر في القرآني اإلشعاع ـ
السيد عبد العراقيين المؤرخين شيخ وقال فيه
ُيعد الدراجي األستاذ ُجهد إن ..) الحسني: الرزاق
صحافة النجف كتاب وحقًا أقول إن كبيـــرًا للغاية،
وإن المجال هذا في صدرت التي من أنفس الُكتـــب
ُتســـّجل التي األعمال من التأليف هذا صاحب عمل

الفخر). بمداد
شريف باقر الشـــيخ الجليل المؤرخ العالمة أما
إن األســـتاذ ..) قائـــًال: فيـــه القرشـــي فقـــد كتـــب
النجف فـــي الثقافية لولب الحركـــة الدراجـــي هـــو
الذين تصـــدوا لخدمة األدباء ألمـــع ومن األشـــرف

.(Kالبيت أهل





دراسات

التاريخـ  فلسفة دراســـة إن أهمية
االنكليزي المؤرخ نظريات وخصوصًا
المؤرخين فالسفة من بعده وما توينبي آرنولد
تفســـير على قدرتها مـــن تتأّتـــى ـ المتأّخريـــن
تشـــبه للحضارات ديناميكية بحركـــة التاريـــخ
وبوجود الموت ولغاية الوالدة اإلنسان من حياة
يمّهـــد مـــا ذكرنـــاه إّن القائـــد لهـــذه الحركـــة.
به ُيهتدى حتمية وجود إمام حـــّق لفكرة أيضـــًا
على وجل اهللا عز حّجـــَة يكون عصـــر، في كّل
كلُّ ُيدعى يوم واآلخرة، في الدنيـــا زمانه أهل
للضاّلين وُيقـــال الحق، زمانهم ُأنـــاس بإمـــام
كان بيـــن أظهركم، إمامكم الذي عنـــه: هـــذا
البالغة الحجة تتم وبذلك عنه؟ عميتم فلمـــاذا
به دعوتهم وإحضارهم وتتضح حكمة عليهم،
الكريم القرآن أن ذلك إلى أضف القيامة. يوم
َلْو َكَفُروا الَِّذيَن cَوَيُقـــوُل تعالى: بقوله ذلك يؤكد

َقْوٍم َوِلُكلِّ ُمْنـــِذٌر َأْنَت إِنَّما َربِّـــِه ِمْن َعَلْيـــِه آَيٌة ال ُأْنـــِزَل
في كل  حـــق إمـــام هـــاٍدd.(١) أي حتميـــة وجـــود

زمان.
مسلم بن محمد عن بإسناده المعاني، في
تعالى:  اهللاQ في قولـــه عبد قـــال: قلت ألبـــي
هاٍدd قـــال: كّل إمام  َقْوٍم ُمْنِذٌر َولِـــُكلِّ َأْنَت cإِنَّمـــا

زمانهم. في قوم لكّل هاٍد
قال: فضيـــل عن وفـــي الكافـــي، بإســـناده
 c :وجل عز اهللا عن قول Qاهللا عبد أبا سألت
الذي  للقوم هاٍد إمام كّل هـــاٍدd فقال: َقْوٍم َوِلُكلِّ

فيهم. هو
ُتثبت والسنة عن الشيعة الواردة والروايات
يعرف ولم مات (من فحديث: إليه، ذهبنا مـــا
وكّلها مختلفة، بألفاظ ُسّجل قد زمانه...) إمام
ويكفي فارد، ومقصـــد واحد معنًى إلى ترجـــع
أهل ـ من ومســـلم البخـــاري اّتفاق علـــى ذلـــك

الحتمية المهدوية
العلمي والمنطق التاريخ فلسفة بين

الباقي أسامة عبد د.م:

إ





والصدوق، والكلينـــي، روايته، على ـ الســـنة
الشـــيعة من ـ والصفار والحميـــري، ووالـــده،
أن ألحد مجـــال ال ممـــا ـ فالحديـــث اإلماميـــة
في ـ تـــرى كما ـ والحديث ُيناقـــش فـــي ســـنده.
ال يحتمل وهو بتواتره، القول يبعد ال تخريجـــه
وجوب على الواضحة داللته صرف التأويـــل وال
ومســـلمة، مســـلم كل على الحق معرفة اإلمام
اإللهي. وعلى بالعقـــاب ينذر مصيره وإّال فـــإّن
وجود إمام حق على فالحديث يـــدّل أية حال،
القول إّال مع يتم ال وهذا وجيـــل، عصر كل في
ولد ومن حق هـــو الذي المهدي اإلمام بوجـــود

تقدم. كما Pفاطمة
من تخلو ال األرض (إّن حديث: يؤّيده: ومما
به قد احتج الحديـــث وهذا بحجة): قائـــم هللا
(مثًال عـــّدة طرق وأوردوه من أيضـــًا الطرفـــان
٤٠ والرازي  في المحاسن والمساوئ: البيهقي
فتح  في حجر ١٩٢ وابن :٢ فـــي مفاتيح الغيـــب
وقد .٣٨٥ صحيـــح البخـــاري٦: الباري شـــرح
 Qالمؤمنين الكليني من طرق عن أمير أخرجه

.(١٣٦ :١ أصول الكافي في
من ســـيكون هـــذا المبـــدأ، انطالقـــًا مـــن
التاريخية تفسير الحتمية ما ـ حد إلى ـ الممكن

.Qالمهدي لظهور اإلمام
العلمية: الحتمية

الطبيعية والعلوم الفلســـفة في أما الحتمية
الســـببّية. أو (العّلية) مفهـــوم إلى فإنها تشـــير
وهو وحادثة. أمر نشوء على يبعث ما هو الّسبب:
عالقة هناك يفيـــد أن مبادئ العقل مبدأ مـــن
ظاهرة سبٌب فلكّل والمسّبب. السبب ثابتة بين
متمّيزًا مثاًال األرسطية علة. وتشّكل الفلسفة أو
فأرســـطو المبدأ. لهذا الفلســـفي لالســـتخدام
إّال فهـــم أّي كائـــن طبيعي يمكن ال يعتبـــر أّنـــه

وجوده في المتدّخلة األســـباب أرجعناه إلى إذا
العلة الصورية، العلّـــة المادّيـــة، وهـــي: العّلة

الفاعلة. والعلة الغائية
الشروط جملة الحتمية معرفة مفهوم يشمل
والالزمـــة لحدوث ظاهـــرة معّينة. الضروريـــة
االعتقاد مع جهة أخرى الحتمّيـــة من وتتماهى
بحيث البعض، لبعضها تابعة الظواهر كّل بأّن
الّراهنة الكون حالـــة معرفة باإلمـــكان اذا كان
بكّل بدّقة التنّبـــؤ الممكن فإنه من في كليتـــه،
العالم ذلـــك إلى يذهب كما الّالحقـــة أحوالـــه

البالس. الفرنسي والرياضي الفيزيائي
بجملـــة يلـــّم العلميـــة إن مفهـــوم الحتميـــة
هو حيث مـــن ـ وهو شـــروط وجود الظاهـــرة،
تعطى معرفتها. فعندما شـــرط كذلك ـ يشـــّكل
وعندما الظاهرة، لوجود الضرورية الشـــروط
ظهور فـــإن وطبيعتها، وجودهـــا يعـــي العالـــم

توّقعها. الظاهرة يمكن وأنماط
علم، وهي كّل ترافق ـ إذن ـ فكـــرة الحتمية
الفيلســـوف للعلـــم. يقـــول الشـــرط الضـــروري
(إّن الســـياق: هذا فـــي والرياضـــي بوانـــكاراي
في موصد عالـــم هو الحتمية ال تســـوده عالمـــًا
فالحتمية حتمي). بطبيعته العلم العلماء. وجه
الكشـــف هو الحديث العلم هدف العلم: غايـــة
تفترض التي الطبيعـــة مجال في عـــن الحتمية
بجملة ســـلفًا محّدد معينة ظاهـــرة أن حـــدوث
تحدث تحّققـــت الضروريـــة إن مـــن الشـــروط
ـ العلمية والحتميـــة ضرورية. بصفـــة الظاهرة
أعمق فهم على يمكن أن تساعد ـ المفهوم بهذا
،Qالمهدي لإلمـــام المبارك الظهور لعصـــر
المعصومQ ضرورة  اإلمام مركز يكون بحيث
ككل، وتـــوازن عناصره الكون لصالح وحتمية
التـــوازن ماديًا أكان البيـــن فـــي وال فـــرق هنـــا
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بالمفهوم الفلسفي مثاليًا أو بالمفهوم الطبيعي
الميتافيزيقي.

مراحل الفيصـــل بين الميزان هـــو فاإلمام
بينهما، القائم التوازن وهو والفســـاد، الكون
يثقل من وجود نفترض الفساد كّفة غلبت وإذا
العصر خلّو يصّح ال وأنه والكون. اإلصالح كفـــة
لســـاخت البيـــتK وإال أهـــل عـــن إمام مـــن
الشـــريف.. وإن  كما دّل الحديث بأهلها األرض
حي وإنه ،Qصاحب الزمان خاتمهم المهدي
فإن وبالتالي ولغيره. له تعالى يأذن اهللا أن إلى
وحتمية،  ضرورة المهديQ هو اإلمـــام وجود
العقالئي ـ والتفكير المنطقية الموازيـــن أي أن
ويفرض يؤكد ـ والقرآني الروائي للدليل إضافة
العالم ثبات أن ذلك ،Qوجـــود اإلمام حتمية
الشـــاملة الكونية الطبيعة موازيـــن بعد قلقلـــة
صمام فهو المنقذ، ذلك إلى ملحة في حاجـــة
الكوارث. األزمات وتحـــل تشـــتد عندما األمان
وجل: عز قولـــه في خالصة كونيـــة وهذه ســـّنة
ِلُســـنَِّة َوَلْن َتِجَد َقْبُل ِمْن َخَلْوا الَِّذيـــَن ِفي اهللاَِّ cُســـنََّة
ِلَكلِماِت اهللاdَِّ.(٣) هاتان  ُمَبدَِّل َتْبِديًالd.(٢) cَوال اهللاَِّ
ســـنذكرها التي المباركتان مـــع اآلية اآليتـــان
الفكرة، وهي هذه مسار تســـري إّنما بعد فيما
وضـــرورة وجود حتمية فكـــرة تقع تطبيـــق عام
هي  بـــل المهـــديQ ضمـــن أفـــراده، اإلمـــام
المتداولة التالية والروايات وأعظمهـــا، أهمها
تخلو ال األرض <أن باب تحت كتب الحديث في

ذلك.(٤) تؤكد حّجة> من
ـ منذ خلق الدنيـــا خلت الباقرQ: ما قـــال
أن إلى عدل إمام من ـ واألرض الســـماوات اهللا

خلقه. على فيها هللا حجة الساعة تقوم

انقضت لّما اهللاQ... قـــال: عبد أبي وعـــن
وجل  اهللا عز أوحى أجله، وانقطع Qآدم نبوة
قد انقضـــت نبّوتك، وانقطع يا آدم، أن إليـــه
وااليمان العلم من عندك ما إلى فانظر أجلك،
األعظم، واالســـم العلم وأثرة النبوة وميـــراث
اهللا، هبة عند ذريتك، من العقب في فاجعله
طاعتي به ُيعرف عالم بغير األرض فإّني لن أدع

لمن أطاعه. نجاة وديني، ويكون
يصلح الناس ال قال: ،Qعن أبي عبد اهللا

بذلك. إال األرض تصلح وال بإمام، إّال
إّال فـــي األرض لم يبق وعنـــهQ، قـــال: لو

الحّجة. أحدهما لكان اثنان،
ُرفع اإلمام أن لو قال: ،Qجعفر أبي وعن
يموج كما بأهلها لماجـــت ســـاعة، عن األرض

بأهله. البحر
بال بقيـــت األرض يومًا لو وعنـــهQ: قـــال:
بأشد ولعّذبهم اهللا بأهلها، لســـاخت منا إمام
في حجة جعلنا تبارك وتعالى اهللا إن عذابـــه،
لم األرض، ألهـــل فـــي األرض أرضـــه وأمانـــًا
مادمنا بهم األرض تسيخ أن من أمان يزالوا في
أن يهلكهم، ثم اهللا أراد فـــإذا أظهرهم، بين
بينهم من بنا ذهـــب ُينظرهم، وال ال ُيمهلهـــم

وأحب. يشاء ما اهللا يفعل ثم إليه، ورفعنا
أبا ســـألت قال: وعـــن ســـليمان الجعفـــري
من األرض أتخلو فقلت: ،Qالحســـن الرضا
طرفة عين حجـــة من خلـــت حجـــة؟ فقـــال: لو

بأهلها. لساخت
تقود إلى نتيجة فمجموع هذه الروايات اذن
ووجـــود العالم األرض أن حيـــاة هـــو مفهومهـــا
ضروريًا اإلمـــام ارتباطًا ووجود بحياة مرتبـــط





ارتباطًا ليـــس االرتباط وهـــذا فيه. ال انفـــكاك
أيضًا يصح وإنما فحسب، الناس بهداية يتعلق
الطبيعية.  والعلـــوم الفيزيـــاء بلحـــاظ قوانيـــن
cَواألَْْرَض الكريمـــة: اآلية تفســـير أن وال عجب
َشْيٍء ُكلِّ ِمْن ِفيها َوَأْنَبْتنا َرواِسَي ِفيها َوَأْلَقْينا َمَدْدناها
الحقيقة بشكل  هذه إلى َمْوُزوٍنd،(٥) إنما يشير
في وجود اإلمام في أن الضـــرورة واضح. ذلك
الطبيعة في ومتأصل متجذر شيء هو عصر كل
مغروس هـــو بل تعالى، البـــاري التـــي خلقهـــا
(االلكترونات، األساســـية الكـــون فـــي دقائـــق
وانتهاًء بالكواركات البروتونـــات، النيوترونات
أساسية عرفها وحدات كأصغر وأوتار الطاقة)
التي الهائلة المجـــّرات وفي ابتداءًا، اإلنســـان
الضوئية انتهاءًا، السنين ماليين قطرها تبلغ
وهو خلق اهللا أكـــرم من الجامد إلى وبالحجـــر
إثبات حتى يمكننا بل تفضيًال. وفّضله اإلنسان
اإلمـــام المعصـــومQ بالمنطق  حتميـــة وجـــود
نظرية بنظـــر االعتبـــار األخذ الرياضـــي بعـــد
ونظرية االســـتقراء على القائمـــة االحتمـــاالت
هنا. مكانه ليس بحث في الجزئية التفاضالت
يستشـــف ذكرناها التي اآلية في يتمّعن إن من
التي تحملها الفكرة إطالق وخصوصًا الكثير،

(وأنبتنا). الكلمة
والملّخص الموضوع، في التطويل نريد وال
ابتداءًا والمرسلين بعثة األنبياء أن هنا المفيد
األكـــرمN ومن  بالرســـول بـــآدمQ وانتهـــاءًا
في طريقه يكملـــون بأمناء الرســـول ثم وصاية
هو الرســـول اســـتودعه الذي اهللا إبـــالغ علـــم
مثلما آن واحد، فـــي وحتمية ضرورية مســـألة
وبقاء الشمس األرض حول دوران ضرورة نقول
لو الشمس، ألنه إلى البعد عن المســـافة ثابتة
األرض، وجه ذلك لما بقي حي علـــى انعكـــس

األمنـــاء بقيـــة علـــى ينطبـــق والمفهـــوم ذاتـــه
حياتهـــم، فـــي الرســـول المســـتخزنين لعلـــم
األئمـــة المعصومينK وخاتمهم  بهم ونقصد
ال المهـــديQ، فهـــم أيضـــًا ضـــرورة اإلمـــام
فـــي والمرســـلين األنبيـــاء تنفصـــل عـــن بعثـــة
للبشرية العلم الضروري باستثناء أن غايتها،
الرســـولN، واألئمـــةK إنمـــا  أحضـــر فـــي
اللدّني بالعلم عنه ويحّدثون الرسول عن يبلغون
وال اهللا تعالى شـــأنه العزيز، من الـــذي ُرزقوه
إذ األحـــكام، في ويجتهدون منهـــم يضيفـــون
مجال فال حكـــم، واقعة كل فـــي أن هللا تعالـــى
المبطليـــن وقياســـات المجتهديـــن الجتهـــاد 
أما ككل. الشريعة بناء مفردات تسلسل لوحدة
 Qلإلمام الظاهرية الغيبة عصر في االجتهاد
بإذن الشـــرعية، وهو األحكام فـــي فاالجتهاد
األحكام  كشف إلى يهدف Qالمعصوم اإلمام
للحكم الواقعي مطابقتهـــا أمل على الظاهرية
لإلمام إال بتفصيالتـــه معلومـــًا يكون ال الـــذي
أذن ورخصة مؤقّتة مرحلـــة المهـــديQ، وهو
الحجة وإلقامة لألمـــة تيســـيرًا اهللا تعالـــى بها
إلى والهـــادي الموفـــق واهللا الشـــرعية عليهـــا.

العالمين. هللا رب والحمد السبيل، سواء

الهوامش
اآلية ٧. الرعد: ـ ١

آية ٦٢. األحزاب: ـ سورة ٢
آية ٣٤. ـ األنعام: ٣

للفقيه  مـــن الحيرة والتبصرة كتاب اإلمامة ٤ ـ  أنظـــر مثًال
القمي. بابوية بن الحسين بن علي الحسن أبي المحّدث

اآلية ١٩. الحجر: سورة ـ ٥





ببلوغرافيا

العقيـــدة بمبـــادئ إهتـــم المســـلمون
الســـماوي، الطريق  الحقة الناشـــئة من
ونوعًا كمـــًا يختلف المبادئ فتـــرى اهتمامهم بتلـــك
هو بها اإلهتمام إذ المبادئ, بكل التامة مـــع العناية
تلك مبادئ ومـــن عز وجل، اهللا من تعظيم شـــعائر
االعتقـــاد باإلمام اإلمامة ومـــن اإلمامـــة، العقيـــدة
بعد وعدًال يمأل األرض قسطًا الذي عشـــر¨ الثاني
مركز فســـعى بهـــذا االهتمام وجورًا، ظلمًا ما ملئت
المهـــدي¨, اإلمـــام الدراســـات التخصصيـــة فـــي
هو الذي اإلمام يتعلق بهذا بجميع ما باإللمام وذلـــك
خلف الســـحاب، القدرة يد غيبتهـــا كالشـــمس التي
الماضي مهم بالتراث أن اإلهتمام المركز هذا ورأى
درجاته, ورفيع العلم وهو أســـاس القصوى, للغاية
عالم وهو أال بـــه، يســـتهان ال إرث هذا ومن التراث
العلماء صاحـــب العالم الذي ذلـــك المخطوطـــات،

هنا دربهم ,فمن فهو رفيـــق والمحققين والباحثيـــن
انفك عن مـــا الذي هذا المركـــز فـــي ومـــن وظيفتي
عشـــر¨ الثاني اإلمام عن المعلومات جميع تقديـــم
للمخطوطات الببليوغرافي الفهرس هذا بوضع قمت
النجف  الحكيمH فـــي اإلمـــام مكتبة فـــي المهدويـــة
أو بها الباحثيـــن إلمـــام لغـــرض األشـــرف، وذلـــك
يقوي إيمان لمـــا واالســـتفادة منها وطبعها لنشـــرها
ولغرض تعريف العريق، وتأريخهم الرعية بعقيدتهم
المهدي¨ ولفوائد اإلمام  عن كتب عّما الجاحديـــن
هذا بوضع قمت والتدقيق البحـــث أهل عند معروفـــة
في نهاية أذكرها عدة مصادر على الفهـــرس معتمدًا
من الموضوع بهـــذا الســـعي لنا قبل والبد المطاف,

العريقة: المكتبة بهذه التعريف
األشـــرف  النجف في المكتبة أقـــول:  تقـــع
بـ(شـــارع المعروف فـــي بدايـــة شـــارع القبلـــة

المهدوية المخطوطات

H الحكيم اإلمام مكتبة في

الحلي علّي احمد فهرسة:

إ





العلـــوي الحـــرم جهـــة مـــن   (Nالرســـول
آية بسعي ١٩٥٧م ســـنة في الشريف،تأسست
محســـن الســـيد الديني اهللا العظمـــى المرجع
الحين إلى هذا  ذلك منذ الحكيمH وقد سعت 
الطاغية حكم ســـوى عدة ســـنوات في الحين ـ
والباحثين رفـــد المطالعين ـ في البائد صـــدام
العلمية, والمساعدة المعونة من لهم يقدم بما
٧٦فرعًا بلغت العراق أنحاء في فروع عدة ولها
في جـــاء ما حســـب ,وأن عـــدد مخطوطاتهـــا
(٣٣١٥) االرقام حســـب فهرســـها المتسلســـل
تلك زاد عـــدد هـــذه ســـنتنا مخطوطـــة، وفـــي
والجديد (٣٨٠٠) نســـخة, إلى المخطوطات
التراث وحصيلة الفهرسة، قيد منها المضاف
نســـخ  ثالث من ٢٤ نســـخة هو منها المهـــدوي
هنا ذكرتها ٣٣١٥) نســـخة من أصـــل( مكـــررة

فهو الفهرس هذا فـــي وأما عملنا بالتفصيـــل،
يلي: كما

الكتاب الصحيح ذكر اسم ـ ١
. وفاته سنة وتاريخ المؤلف اسم ذكر ـ ٢

وتاريخ النسخ. الناسخ ذكر اسم ـ ٣
وحجمها. النسخة وأسطر أوراق عدد ذكر ـ ٤

المكتبة. في النسخة رقم ـ ٥
ولغتها. النسخة موضوع ـ ٦

كانـــت  إن النســـخة  لطبعـــات شـــامل ذكـــر  ـ   ٧
مطبوعة.

بالنســـخة  تتعلـــق ٨ ـ ذكـــر بعـــض اإلمـــور التـــي
والكتاب.

الفهرس في هذا اســـتخدمتها التي الرموز وأمـــا
الترتيب: على فهي

تاريخ. بال/بدون
. ت/لتاريخ وفاة المؤلف

. الكتاب من ج/للجزء
أو السطر. س/لذكر السنة

ص/للصفحة.
ط/لللطبعة.

المجلة. عدد ع/لذكر
األسدي. اهللا فرج رضا محّمد الشيخ ف/لمكتبة

ق/للقرن الهجري.
الهجري. هـ/للتاريخ

الهجعــة بالبرهان من اإليقــاظ  .١
الرجعة على

بالحر علـــّي المعـــروف بـــن محّمـــد بن الحســـن
١١٠٤هـ. ت المشغري العاملي

من ٦٦٤  أكثـــر ،فيه إثبات الرجعـــة  كتـــاب فـــي
يســـعى ١٠٧٥هـ، بحث ســـنة ،ألفه كثيرة آية وأدلة
التي االعتقـــاد مســـائل إحدى وهي الثبـــات الرجعـــة
االعتقاد ويعـــد اإلمامّيـــة، مذهـــب تعد مـــن عقائد

الحلي علّي احمد فهرسة:





ببلوغرافيا

المطلقة,و االلهية االيمان بالقـــدرة مظاهر من بها
آخر الزمان في يعيد وعال جل أن الخالق ملخصهـــا:
في الدنيا إلى األموات مـــن القيامة طائفة يوم وقبـــل
اإليمان محّضـــوا مّمن عليهـــا، كانوا صورهـــم التي
الكفر محّضوا او مّمن فيـــه، درجتهم وأعال محضـــًا
فينتصر والطغيان، الفساد من الغاية وبلغوا محضًا
عنها يكتب ,وكل مـــن أهـــل الباطل من ألهـــل الحق
المتعددة والطـــرق واألدلة االثباتـــات لها يســـتعرض
والســـّنة العزيز بالكتاب مســـتدًال والنقلية، العقليـــة
السالم. عليهم البيت اهل وروايات الشريفة النبوّية

نسختان: المكتبة في توجد
نظام الدين بن معصوم محّمد األولى: بخط

 ١١٦ الـــورق: بـــال *عـــدد النســـخة: *تاريـــخ 
المخطوطة:  ١٢ × ٨ *رقم *ح:٣، ١٧ *األسطر:
محّمـــد  الشـــيخ منهـــا األول ١٦٧٨ *أكمـــل نقـــص

السماوي.
القمي إبراهيم  بن علّي الثانية: بخط

الورق: ١٣٣  ١٣٥٤ هـ *عـــدد النســـخ: *تاريخ
٣،١٧  ×  ١،٢١ *رقم  *ح: مختلف *األســـطر:
*اللغة:  عقائـــد المخطوطـــة:٢٩٠٣ *الموضـــوع:

عربي
منها: طبعات عدة الكتاب طبع *المالحظات:

غاية إلـــى كتـــاب ١٢٧٢هـ<منضمـــًا أ_طهـــران:
للبحراني>. المرام

الشيخ ترجمه فارسية ١٣٤١هـ،<ترجمة ب_قم:
وزيري. ٤٣٠ص،ح: االصفهاني>، جنتي احمد

الرســـولي هاشـــم ١٣٨١هـ،تصحيـــح: ج_قـــم:
وزيري. المحالتي،ح:

تاريـــخ، بـــدون العلميـــة، المطبعـــة قـــم:  د- 
الفارســـية باللغة ترجمه مع المحالتي، بتصحيـــح:
وزيري. ح: ٣٣٢ص، للجّنتي، (عربي- فارسي)،

١٤٠٤هـ،نويد. هـ_طهران:
تحقيق: ١٤٠٤هـ, منشـــورات دليل ما، و_قـــم:

وزيري. ٤٦٣ص،ح: المظفر، مشتاق
المعصومة، السيدة ١٤٢٣هـ، مؤسســـة ز_قم:
الموســـوي محّمـــد الكريـــم عبـــد ســـيد  تحقيـــق: 

وزيري. ٤٧٢ص،ح:
في لهم المنتقــم عــن الكربة ٢.تفريــج

الرجعة
الكاشاني الحســـيني فتح اهللا بن محمود الســـيد

الكاظمي،ق١١.
نسختان: المكتبة في توجد

نسخها. وتاريخ ذكرالناسخ بدون األولى:
*ح:  مختلف ٣٣ *األســـطر: االوراق: *عدد
نقص المخطوطـــة٢/٩٠٤، أكمـــل ١٢×١٨ *رقـــم
الورقة السماوي،وعلى ظهر محّمد منها الشيخ األّول
العاملي،محّمد الحـــر تمّلك المجموعـــة األولـــى من
ســـنة في رضا محّمد ١١٠٤هـ،ولولده بن الحســـن ت

١١٠٠هـ.
نسخها. الناسخ وتاريخ بدون ذكر الثانية:

*ح:   ١٧ *األســـطر:   ٣٥ االوراق: *عـــدد
 ٣/١٦٩٧ المخطوطـــة:  *رقـــم  ١٤×٣،٢٠

عربي *اللغة: عقائد *الموضوع:
باســـم النجف في المؤلف ألفه *المالحظـــات:
سليمان شاه عصر في خان علّي الشيخ الدولة إعتماد
في<١٠٧٨_١١٠٥هـ> للملـــك جلـــس الذي الصفـــوي
,والكتاب ووافية كافية بأدلة الرجعة مسألة فيه أثبت

بعد. يطبع لم
فيها مجموعة مــع الندبة دعاء  -٣

قرآنية سور
في  الصـــادقT ويقرأ لإلمام ينســـب الدعـــاء

األعياد. وأيام الجمعة يوم





*عدد بـــال النســـخ: *تاريخ بـــال *الناســـخ:
٨ *رقـــم  ،٧ االوراق١٠٥ *األســـطر: ٨ *ح: ٥×
*اللغة:  أدعية وزيارات ٣ *الموضوع: المخطوطة:

عربي.
طبعات عـــدة مطبـــوع الدعـــاء *المالحظـــات:
األدعيـــة مـــن كتـــب الكثيـــر فـــي منفـــردًا وضمنـــًا 
محل هنـــا ليـــس عـــدة شـــروح والزيارات،وللدعـــاء
إلى الجيالني ترجمه رفيـــع المولى إن ,كما ذكرهـــا

١١٢٣هـ. سنة في الفارسية
يعرف  ولم مــات (من في حديث ٤ ـ رســالة

( جاهلية ميتة مات زمانه إمام
(المفيد) المعروف بـ النعمان محمد بن بن محمد

. ٤١٣هـ ت
هـــذا أّن الرســـالة هـــذه يســـتعرض الشـــيخ فـــي

ال؟ أم ثابت الصحيح الحديث
نسختان: المكتبة في توجد

بإسم المكتبة فهرس في وردت األولى: النسخة
. (الغيبة)

*تاريخ الســـماوي محمـــد *الناســـخ:  الشـــيخ
األسطر:  ٣ *عدد *عدد االوراق: ١٣٣٤هـ. النسخ:

المخطوطة: ٩٩٨ / ٨. ×٢١ *رقم ٢١ *ح: ٤
بإسم المكتبة فهرس وردت في الثانية: النسخة
المؤلف. ذكر دون ،( يعرف ال وهو مات من (معنى

 ١٩ األســـطر:  *عـــدد االوراق:٦  *عـــدد
المخطوطة:٢٨٧٦ / ٢١  *رقم *ح:١٣,٨×١٩,٦

عربي. *اللغة: عقائد *الموضوع:
في: طبعت الرسالة المالحظات: *

 ٥١ التجارية، الكتب دار ١٣٧٠هــــ، النجف: أ-
الحجة). إثبات في رسائل (خمس كتاب ضمن ص،
(عدة ضمن كتـــاب ، المفيـــد ب- قـــم:  مكتبـــة

. المفيد) للشيخ رسائل
المفيد. للشيخ االلفي ١٤١٣هـ،المؤتمر ج_قم:

المفيـــد، ١٤١٤هــــ،ط٢،دار : بيـــروت  د_ 
<رســـائل كتاب ضمن جعفر، الدين عـــالء تحقيـــق:

ص ١١_١٦. ج١ من في الغيبة>، في
والرجعة فــي العصمــة ٥- رســالة

Tالقائم وظهور
. ١٢٤١هـ ت األحسائي الدين زين بن أحمد

فتح علّي حفيد علّي محّمد سؤال جواب كتبها في
 ١٢٤١ كتابتها رسائله، تاريخ مجموعة من في شاه،

هـ.
*تاريخ النسخ: الهمداني يوســـف *الناســـخ:
١٢٦٣هـ*رقمالمخطوطة:١/٢٦ /ف*الموضوع: 

عقائد *اللغة: عربي.
بصورة العصمة مايخـــص طبع *المالحظـــات:
في طاهر رياض ماأفاده ١٣٩٠هـ،هذا سنة منفردة
الرجعة كتاب طبـــع ،كما لالحســـائي كتاب الرجعة
مطبعة النجف األشـــرف فـــي فـــي بصـــورة منفـــردة
٢٨٠ ص، ح:  فـــي طاهر ريـــاض األداب،تحقيـــق:

وزيري.
T اإلمام غيبة في رسالة ٦ـ

علّيبنالحسينالموسوي،المعروفب<الشريف
هـ. ٤٣٦ المرتضى>ت

الســـماوي.*تاريخ محّمـــد *الناســـخ: الشـــيخ
*األسطر: ٢٢                  ٢ االوراق: *عدد ١٣٣٥هـ النســـخ:
              ١٠/٤٣٨ المخطوطـــة: *رقـــم  .٢١× ١٣ ح:٥،

عربي. *اللغة: عقائد *الموضوع:
في: *المالحظات: طبعت الرسالة

مجموعة(كلمات  ضمن - ١٨٩٧ م ١٣١٥ هـ إيران:
-١٩٥ ص من ٣ص المحققيـــن)، طبعة حجريـــة،

.١٩٧
هامش  - ١٩٠١ م، علـــى ١٣١٩ هــــ ب- إيـــران:
على رسائل الخراســـانّي كاظم محّمد تعليقة الشـــيخ

االنصاري. الشيخ





ببلوغرافيا

الحجة>، غيبة في <رســـالة بإســـم جـ - طبعت
٢من >برقم٢٥في ج المرتضى <رسائل كتاب ضمن
السيد مهدي الرجائي،نشر ٢٩١_٢٩٨،تحقيق ص

المقدسة. قم هـ، ١٤٠٥ القرآن، دار
عن  النهي في التســمية ٧ ـ شــرعة

الزمان صاحب تسمية
االستر الحســـيني محّمد بن باقر محّمد الســـيد

١٠٤١هـ. >ت بـ<الداماد المعروف آبادي
صاحب اإلمـــام تســـمية عن النهـــي الكتـــاب في
األصلي، الشـــريف بإســـمه الســـالم الزمـــان عليـــه
الحرمة، واختار عنـــه، جمع إلســـتفتاء كتبه جوابًا
األربلي كالم ناقش ثّم عليها، الدالـــة األخبار وذكر
الشـــيخ المفيد على اعتراضه في الغّمة) في( كشـــف

الطوسي. والشيخ
النسخ: محّمد الخراسانّي *تاريخ *الناســـخ:
*األســـطر:١٢              ١١٩ االوراق: *عـــدد ١٠٢٠هــــ 
الخطوطـــة:٣/٢٢/ ١١. *رقـــم ،١٩ × ٣ *ح:٥،

عربي *اللغة: حديث *الموضوع: ف
أصفهان، فـــي مطبوع *المالحظـــات: الكتاب
الشيخ تحقيق: ميرداماد، مهدّية مؤسسة ١٤٠٩هـ،

وزيري. ،ح: ص ١٦٠ ط١،  االستادي، رضا
رفيـــع للســـيد  الكتـــاب هـــذا علـــى  رد  وهنـــاك 
الموســـوي الحســـيني الكبير الصـــدر الديـــن محمد

شرعة التسمية>. على ت١٠٣٤هـ،بعنوان <الرد
قال من على رد ١١٠٤هـ ت العاملي الحر ان كمـــا
أســـماه بهذا الخصوص كتابـــًا وألـــف بهـــذا القول,

التسمية>. حكم في التعمية <كشف
Tالمنتظر أحوال في الدرر عقد ـ ٨
يحيى يوســـف بـــن الدين بهـــاء قاضـــي القضـــاة

.٧ ق السلمي المقدسي
مـــن األحاديث مـــاروي مؤلفـــه كتـــاب جمـــع فيه

في الواردة واألقوال واألخبار واآلثار الشريفة النبوية
ومكانته منزلته وبيان السالم، عليه المهدي اإلمام
لـــه، ودولته المرافقة واألحـــداث ظهوره وعالمـــات
برواياتهم الســـّنة أعالم اهـــل نقلـــه وكراماتـــه ممـــا
الحديثية الكتب أهم وفي السّتة الصحاح في المسندة

عندهم. المعتمدة والتفسيرية
*تاريخ الرفيع بـــن رفيع بن جعفر *الناســـخ:
األسطر:٢٠  *عدد ٥٨ االوراق: *عدد بال النسخ:
                 ٢/٢٤٠ المخطوطة: *رقم .٢٠ ،٢× ١٢ ،٦ *ح:

عربي. *اللغة: المعصومين سيرة *الموضوع:
العالمة خـــط عليهـــا النســـخة *المالحظـــات:
الكتاب وتملكـــه، النـــوري حســـين المحـــدث ميـــرزا

منها: طبعات عدة مطبوع
الفكـــر، مكتبةعالـــم ١٣٩٩هــــ،  أ_القاهـــرة:

محّمد الحلو،٤٦٨ص. الفتاح تحقيق: عبد
طبعـــة  ١٤٠٠ هـ،أوفســـيت علـــى ب_طهـــران:

القاهرة.
١٤٠٣هــــ،دار الكتـــب العلميـــة، جــــ _بيـــروت:

القاهرة. طبعة على أوفسيت
بن ســـعود ١٤٠٣هـ،جامعة محّمد د_الريـــاض:
بن مهيب تحقيق: الديـــن، أصول االســـالمية،كلية

وزيري. ،ح: البوريني،٤٤٤ص صالح:
نصايح،تحقيق: ١٤١٦هــــ، انتشـــارات هـ_قم:
نظـــر منفـــرد، علـــّي عبـــد الفتـــاح الحلو،تعليـــق:

وزيري ٤٣١ص،ح:
Tالزمان صاحب ظهور عالئم -٩

ق١٣. النجفي المنجم محّمد
١٣٣٢ هـ  النســـخ: *تاريخ المؤلـــف *الناســـخ:
 ٦× *ح:١٠ *األســـطر:١٨ األوراق:٢٧  *عـــدد
سيرة  ١٤٧٤ *الموضوع: المخطوطة: *رقم .١٦،

عربي. *اللغة: المعصومين





والكتاب اآلخر، ناقصة النسخة *المالحظات:
مطبوع. غير

الغيبة ١٠ـ
إبراهيم بن اهللا محّمـــد عبد الجليل أبي الشـــيخ
زينب أبـــي <ابـــن بــــ المعـــروف بـــن جعفـــر الكاتـــب

٣٦٠هـ. النعماني>ت
النسخ. وتاريخ الناسخ ذكر بدون

١٥١ *األســـطر: ١٤ *ح: ٤  االوراق: *عـــدد
المخطوطـــة: ٢١١٣ *الموضـــوع:  ،١١×١٩ *رقـــم

عربي. *اللغة: المعصومين سيرة
واآلخر، األّول ناقصة النســـخة *المالحظات:

منها: طبعات عدة مطبوع والكتاب
حجرية،٣١٢ص، ١٣١٨هـ،طبعة أ_ طهـــران:

وزيري. ح:
١٣٨٢هـ،،مكتبة الصابرّي،١٨١ص. ب_تبريز:
االعلمـــي مؤسســـة ١٤٠٣هــــ،  ج_بيـــروت:

للمطبوعات.
تحقيق: الصدوق، مكتبة ١٣٩٧هـ، د_طهران:

وزيري. ح: ٣٣٥ص، غفاري اكبر علّي
أنـــوار الهدى ،تحقيق:  دار ١٤٢٢ هـ، قم: هــــ-

وزيري. ح: الحسون،٣٧٦ص، فارس
مدح <روضــة األمان في ١١_ قصيدة

السالم> الزمان عليه صاحب
الســـماوي بـــن طاهـــر محّمـــد الناظـــم: الشـــيخ

ت١٣٧٠هـ.
النسخ. وتاريخ الناسخ اسم ذكر بدون

ح:   ٢٠ *األســـطر:   ١٢ االوراق: *عـــدد
                   ٢/١٩٤٠ المخطوطـــة: *رقـــم  .٢٠× ١٣ ،٥

عربي. شعر *اللغة: *الموضوع:
مطبوعة. *المالحظات: القصيدة غير

Tالحجة اإلمام في قصيدة _١٢ 
كشف الغطاء آل محّمد الحسين اإلمام الناظم:

١٣٧٣هـ. ت
*عدد *الناسخ: المؤلف *تاريخ النسخ: بال
 ٥،١٠×٢١ *ح:   ٢٢ *األســـطر:   ٦ االوراق:
٢/١٣٣٤ *الموضوع: شـــعر     المخطوطـــة: *رقـــم

عربي. *اللغة:
شـــيخه كتبه لما نظم القصيدة *المالحظات:
القصيدة على ردًا األستار> <كشـــف كتابه في النوري

. ٢٥٠بيتًا من البغدادية ،والقصيدة تتكون
مع كتاب <كشـــف مرات طبعـــت عدة والقصيـــدة
رقم راجع ١٣٢٠هــــ ت النـــوري للعالمـــة االســـتار >
العلماء من عـــدة نظم هذا ،كما <١٤>من فهرســـنا

البغدادية منهم: رد القصيدة في
١٣٦٢هـ. ت الهندي محّمد بن رضا أ_السيد

العاملي. الزيني رشيد ب_الشيخ
١٣٣١هـ. حجت نواده ت باقر د_ الشيخ محّمد

رقم ,راجع هـ- الشـــيخ محّمد جـــواد البالغـــي
.(١٤)

١٣٧١هـ, العاملي ت االمين محســـن و_ الســـيد
.(١٤) رقم راجع

عالمات المهدي في المختصر ١٣_ القــول
Tالمنتظر

ب<أبن حجر المعروف الشافعي محّمد أحمد بن
>ت٩٧٤هـ. الهيثمي

عالمـــات وخصوصيات لذكـــر كتـــاب مخصـــص
 OالواردةعنالرسولTاإلمامالحجةالمنتظر
عالمة  ٦٢ الكتـــاب ,وتضمن والتابعيـــن والصحابـــة
الصحابة  وردت عن عن الرســـولO و ٣٩ عالمـــة

وتابعيهم. التابعين عن وردت عالمة و٥٦
النســـخ: عيســـى *تاريخ بن محّمد *الناســـخ:
 ١٤ *األسطر:٢٥ *ح: ٣، ١٣ *عدد االوراق: بال
المخطوطـــة: ١٥٤٥ *الموضوع:  ،٢٠ *رقـــم ٧×

عربي. *اللغة: حديث





ببلوغرافيا

المكتبـــة فهـــرس  فـــي  وردت *المالحظـــات:
عدة طبـــع بإسم(رســـالة فـــي المهـــدي), والكتـــاب

منها: طبعات
مكتبة مخطوطـــة عـــن مصـــورة أ- اســـالمبول:
التركيـــة، مطبوعة باللغـــة ترجمتـــه بايزيـــد، مـــع

الالتينية. بالحروف
القـــرآن، تحقيق: ١٩٨٧م،مكتبـــة ب_ طنطـــا:

رقعي. ٦٣ص،ح: عاشور مصطفى
المصطفى، بضعـــة ١٤١٩هـ،مؤسســـة ج_قـــم:
ح: ١٦٨ص، العقيلـــي، الكريم عبد تحقيق الشـــيخ

وزيري.
الغائب وجه عن االســتار ١٤_كشف

االبصار عن
الطبرسي تقي النوري بن محّمد حســـين الميرزا

١٣٢٠هـ. ت
١٣١٧هـ النســـخ: *تاريـــخ *الناســـخ: المؤلـــف
،٥× ٨٢ *األســـطر: ٢٢ *ح: ١٧ األوراق: *عدد
١/١٣٣٤  *الموضـــوع:   المخطوطـــة: ٢١. *رقـــم

عربي. *اللغة: المعصومين سيرة
في قصيدة علـــى رد الكتـــاب *المالحظـــات:
فيها والدة الســـنة، أنكر علماء أحد ٢٢بيتًا نظمهـــا
الشريف، وطول عمره غيبته المهدي وإستبعد اإلمام

منها: طبعات عدة طبع والكتاب
رقعي. ١٣١٨هـ،٢١٧ص،ح: أ_تبريز:

في قصائد ثـــالث ١٤٠٠هـ،<مـــع ب_طهـــران:
البغدادية،للبالغي،وكاشـــف القصيـــدة الرد على

.< االمين الغطاء،والسيد
النور. ١٤٠٨هـ،مؤسسة ج_بيروت:
١٥_مختصر إثبات الرجعة

ت النيشـــابوري  شـــاذان بن أبـــو محّمـــد الفضل
٢٦٠هـ.

*تاريخالنســـخ:ق١١. العاملي الحر *الناســـخ:
*ح: ١٨،٤  مختلف *األسطر: ٣ االوراق: *عدد
الموضوع:  * ٥/٣١٦ المخطوطـــة: ٢٥. * رقـــم ×

عربي. *اللغة: عقائد
فهرســـت في النســـخة ذكـــرت *المالحظـــات:
والكتاب النسخ، وتاريخ الناســـخ ذكر بدون المكتبة

طبع في:
آل تراثنا،مؤسســـة مجلـــة ضمـــن قـــم:   أ- 

،س٤،ص١٩٣_٢٢٢. البيت،ع١٥
دار الكرم أعادت مانشرته  ١٤١٢ هـ، بيروت: ب-

تراثنا. مجلة
الغيبة في العشر ١٦_المسائل

المعـــروف النعمـــان بـــن محّمـــد بـــن  محّمـــد 
بـ<المفيد>ت٤١٣هـ.

اإلمام حول فصول عشرة في مســـائل عشر وهي
حررهـــا بعضهم الســـالم وغيبتـــه، المهـــدي عليـــه
الشيخ المفيدJ ليجيب عنها، فأجاب  ووجهها الى
باســـتدالالت امر الغيبة اشـــتبه من ما عنهـــا وأوضح

قوية.
نسختان: المكتبة في

باسم المكتبة فهرس في وردت األولى: النسخة
<الغيبة>

*تاريخ الســـماوي محّمـــد *الناســـخ: الشـــيخ
١٤ *األســـطر:  *عدد االوراق: ١٣٣٥هـ. النســـخ:
. المخطوطة: ٥/٥٤٦ ×٢١ *رقم ٢٢ *ح: ١٣،٥
المكتبـــة فهـــرس فـــي وردت النســـخة الثانيـــة:
دون ذكر الزمـــان> صاحب إمامة <القول في بإســـم

المؤلف.
*تاريخ الحسيني فياض بن محمود *الناسخ:
*األسطر: ١٩  ١٩ االوراق: *عدد بال. النسخ:

المخطوطة: ٣٠/٢٨٧٦  ×١٩،٦ *رقـــم ١٣،٨ ح:





عربي. *اللغة: عقائد *الموضوع:
فمنها: مرات عدة الكتاب طبع *المالحظات:

المطبعـــة األشـــرف:١٣٧٠هـ،  النجـــف أ_ 
األئّمة. الراوندي ومواليد ويليه نوادر الحيدرية،

الكتـــب  دار ١٣٧٠ هــــ، األشـــرف: ب- النجـــف
إثبات فـــي رســـائل كتاب (خمســـة التجارية، ضمن

الحجة).
طبعة علـــى بالتصوير المفيـــد جــــ_ قم: مكتبـــة
المفيد). (عدة رسائل للشيخ كتاب  ضمن النجف،

للشـــيخ االلفـــي ١٤١٣هـ،المؤتمـــر قـــم: د_ 
الحسون. المفيد،تحقيق فارس

البالغ. دار هـ، ١٤١٣ بيروت: هـ-
ضمـــن المفيـــد،  دار ت١٤١٤هــــ،  و_بيـــروت:

المفيد. الشيخ مؤلفات
الدراســـات مركـــز ١٤٢٦هــــ،  ز_النجـــف:
فارس تحقيق: المهدي¨، اإلمام في التخصصية

الحسون.
اســتتار ســبب فــي مســالة  _١٧

الحجة
بـ<المفيد> المعروف النعمان بن محّمد بن محّمد

ت٤١٣هـ.
*تاريخ الحسيني فياض بن محمود *الناسخ:
٥ *األســـطر: ١٩                    االوراق: *عـــدد بـــال النســـخ:
/٢٨٧٦ المخطوطة: ٨،١٣×٦،١٩. *رقـــم *ح:

عربي. *اللغة عقائد *الموضوع: ٢٢
فهرس في النســـخة إســـم *المالحظـــات: ورد
ذكر >دون اإلمام غيبـــة في بعنوان <مســـألة المكتبة

في: طبعت الرسالة المؤلف,
الكتـــب دار ١٣٧٠هــــ،  االشـــرف: أ_النجـــف
إثبات فـــي رســـائل التجاريـــة،٥١ص ضمن <خمس

الحجة>.
طبعة النجف ،أعـــادت المفيد ب_ قم: مكتبـــة

<عدة رسائل للشيخ المفيد>. ضمن
المفيد. للشيخ األلفي ١٤١٣هـ،المؤتمر ج_قم:

تحقيق: ط٢، المفيد، ١٤١٤هـ،دار د_بيروت:
في <الرســـائل كتـــاب ضمن جعفـــر، عـــالء الديـــن

ج٤ ص ١١_١٦. الغيبة>في
الرجعة في ١٨_مسألة

المعـــروف النعمـــان بـــن محّمـــد بـــن  محّمـــد 
بـ<المفيد>ت٤١٣هـ

الحســـيني فيـــاض بـــن محمـــود *الناســـخ: 
*االسطر: ١٩  ٦ االوراق: *عدد *تاريخ: بال
 ٢٨٧٦ المخطوطـــة:  ،١٩. *رقـــم ١٣×٦ *ح:٨،

عربي. *اللغة: عقائد *الموضوع:
للشيخ السروية) (المسائل ضمن وردت المســـألة

في: طبعت المفيد،
أللفية العالمـــي ١٤١٣هـ،نشـــرالمؤتمر أ_ قـــم:

.٣٠_٣٧ ص الشيخ المفيد من
رســـائل ،ط٢ضمن <عدة المفيد مكتبة ب_قم:

المفيد>. للشيخ
<التشــريف والفتــن ١٩_المالحــم

بالفتن> التعريف في بالمنن
بـ<إبن المعروف جعفر بن موسى بن علّي الســـيد

٦٦٤هـ. ت طاووس>
 Oالرســـول أورد فيـــه المصنـــف مـــاروي عـــن
عن المخبرة األخبـــار من عليهم الســـالم وأهل بيته
وفاة بعد وقعت التي للفتن تعرض ,وقد الفتن وقـــوع

زمن الخلفاء. وفي Oالنبي
*تاريخ الســـماوي محّمـــد *الناســـخ: الشـــيخ
٩٣ *األســـطر:  االوراق: *عدد ١٣٦٥هــــ النســـخ:
المخطوطـــة: ٥٦٤             ×٢٠ *رقـــم ١٢ ٢٢ *ح: ٤،

عربي. *اللغة: حديث *الموضوع:
مخطوطات فهرســـت في ورد *المالحظـــات: 
لمحمـــد العامة<المطبـــوع> الحكيـــم مكتبـــة اإلمـــام





ببلوغرافيا

من فرغ الشـــيخ محّمد الســـماوي مهـــدي نجف، أن
وان  ، ٧٧ أوراقهـــا ١٣٥٢هـ،وعـــدد ســـنة النســـخة
على نسخة النســـخة مقابلة تاريخ ١٣٦٥هـ هي ســـنة

منها: طبعات والكتاب مطبوع عدة المصنف.
نسخة ١٣٦٥هـ،ط١،عن النجف األشرف: -١

في تستر. الموجودة  قوبلت بخط المؤلف
١٣٦٨هـ،المطبعـــة األشـــرف:  النجـــف  -٢

رقعي. ١٧٦ص،ح: الحيدرية،ط٢،
الحيدرية األشرف: ط٣،المطبعة النجف  -٣

،١٧٤ص.
١٣٨٢هــــ/ األشـــرف:  النجـــف  -٤
١٨٨ ص،ح:  ،ط٤، الحيدريـــة ١٩٦٣م،المطبعـــة

رقعي.
المطبعـــة ١٩٧٢م،  األشـــرف: النجـــف  -٥
الشـــريف دار ١٧٨ص، وأعـــادت الحيدريـــة،ط٥،

الطبعة. المقدسة هذه قم  في الرضي
١٣٩٨هــــ، المطبعـــة األشـــرف:  النجـــف  -٦

٢٢٤ص. الحيدرية،ط٦،
الوفاء،٢٢٤ص. مؤسسة هـ بيروت:١٤٠٤ -٧
االعلمـــي ،٢٢٤ص،ح: مؤسســـة بيروت:  -٨

رقعي
الرضي  الشريف ١٤١٢ هـ،انتشارات قم:   -٩

رقعي. ،٢٢٤ص،ح:
صاحـــب مؤسســـة ١٤١٦هــــ،  قـــم:   -١٠
التعريف فـــي بالمنـــن االمـــر¨، بإسم<التشـــريف

وزيري. بالفتن>،٥٤٠ص،ح:
األمير ,مطبعة منشورات : األشرف ك_النجف

. النبراس ,بدون تاريخ
اجتمع (لــو الغيبة فــي ٢٠-مناظرة

االمام٠٠٠٠٠) على
المعـــروف النعمـــان بـــن محّمـــد بـــن  محّمـــد 

بـ(المفيد)ت٤١٣هـ.
عدة بإجتماع ¨ خروج اإلمام تناولت المناظرة
الكيفية لم وهـــذه كمًا, كيفيًا ال اإلمام أهل بدر مـــع

بعد. تجتمع
*تاريخ السماوي محّمد الشيخ الناسخ: *اسم
األسطر:  :٣ *عدد *عدد االوراق ١٣٣٤هـ. النسخ:
المخطوطـــة: ٧/٩٩٨    ح: ١٤ × ٢١ *رقـــم * ٢١

عربي. *اللغة: كالم *الموضوع:
في: الكتاب طبع *المالحظات:

١٣٧٠هــــ،دار الكتب األشـــرف:  النجـــف  -١
جيبي. التجارية،٥١ص،ح:

الحجة> إثبـــات <خمس رســـائل في ضمـــن كتاب
بصفة اإلمام علـــى اجتمع هو <لـــو وعنوان الرســـالة

عليه الخروج>. رجًال لوجب عشر وبضعة ثالثمائة
كتـــاب <عدة ضمن المفيد، قـــم:  مكتبـــة  -٢

المفيد>. للشيخ رسائل
للشـــيخ  األلفـــي ١٤١٣ هــــ، المؤتمـــر قـــم:  -٣

المفيد.
المفيـــد، تحقيق: ١٤١٤هــــ، دار بيـــروت:  -٤
في <الرســـائل كتـــاب ضمن جعفـــر، عـــالء الديـــن

. ص١١_١٦ ٣من ج في < الغيبة
مدح واألمــان في ٢١- وســيلة الفوز

Tالزمان صاحب
الجبعـــّي العاملي المعروف الحســـين محّمد بن

ت١٠٣١هـ. ب<البهائي>
*تاريخ الســـماوي محّمـــد *الناســـخ:  الشـــيخ
*األسطر: ٢٤  ٢ االوراق: *عدد ١٣٦٢هـ النسخ:
 ١٥/٥٧ المخطوطـــة:  *رقـــم  ١٢×١٩،٥ *ح:

عربي. *اللغة: شعر  *الموضوع:
٦٣ بيتًا  مـــن القصيـــدة تتكون *المالحظـــات:

مطلعها.





تذكاري  فجًدد نجد من سرى البرق
قار وذي والعذيب بحزوى عهودًا
وشـــرحها  وعارضها جمع جاراها قد  والقصيدة

جاراها: آخرون،فممن
الحويزي المشعشـــعي خلـــف بن أ-الســـيد علـــّي

مطلعها: بقصيدة
قار  وذي العذيب بين ما هي الدار

وأحجار ثالت ما سحم غير عنت
المعاصر الخطـــي محّمد بـــن جعفر ب_الشـــيخ

مطلعها: بقصيدة البهائي للشيخ
الجاري   مدمعك هي الدار تستسقيك

للدار كان ما الدمع فخير فسقيًا
ت١٢٦٠هـ العاملـــي زيدان بـــن علّي ج_الشـــاعر

بمطلعها: قائًال
الساري  أيها وقفة من حنانيك هل

عار؟ من الصبابة حكم في الدار على
محّمد بن محّمـــد أبراهيم المير عارضها وممن

١١٤٥هـ. ت الحسيني معصوم
المحدث اهللا سبط عبد الســـيد وممن شـــطرها:

أوله: ت١١٧٣هـ، الجزائري
 < تذكاري فجدد نجد من <سرى البرق

سوالف أنستها تصاريف أعصار
مجددًا أنتباه بعد من فألف

والعذيب وذي قار > بحزوى <عهودًا    
شرحها: وممن

ت الدمشـــقي المنيني علـــّي بن أحمد أ_الشـــيخ
كتـــاب الكشـــكول في آخر ١١٧٢هــــ، وطبـــع الشـــرح

المنان). بإسم(فتح المصرية المحرفة الطبعة
١٣٧٠ هـ  ت النقـــدي الجليل جعفر ب -العالمـــة
يقع الرحمان>،والشـــرح <منن اســـماه بكتابه الذي
في ١٣٤٤هـ سنة النجف األشرف بجزءين،طبع في
الجزء الثاني وطبع وزيري، المطبعة الحيدرية،ح:

الجزء صفحات وعدد ٢٩٥ص، ١٣٤٥هــــ، منه في
.٤٥٥ منه األّول

المصادر: أهم
الشـــيخ الشـــيعة) الـــى تصانيـــف (الذريعـــة  أ_ 

الطهراني. آغابزرك
األحســـائي/النجف، تحقيـــق: ب-(الرجعـــة)

طاهر. رياض
الحكيم اإلمام مكتبة مخطوطات ج_ (فهرســـت

النجف األشرف). العامة في H
الحكيم اإلمام مكتبـــة د_ (فهرســـت مخطوطات

نجف. مهدي محّمد الشيخ العامة) H
إصدار متفرقـــة، أعداد تراثنـــا)، هــــ- (مجلة

قم المقدسة. السالم، عليهم البيت آل مؤسسة
الرحمـــن اهللا عـــدد بســـم و_ (مجلـــة ينابيـــع)

الرحيم.
، تحقيق: الهاللية) (الحديقة كتاب ز_ مقدمـــة

الخراسانّي. الموسوي علّي
بالمنن)، تحقيق: (التشـــريف كتاب ح_ مقدمة

األمر. صاحب المؤسسة
الشيخ تحقيق:  الدرر)، (عقد ط_مقدمة كتاب

. منفرد نظري علّي
النعماني، ،الشـــيخ كتاب (الغيبة) ي_ مقدمـــة

. الحسون فارس تحقيق:
البيت) وآهل الرســـول كتب عن مـــا ك_ (معجم

. عبد الجبار الرفاعي الشيخ
ايـــران) فـــي العربيـــة ل_ (معجـــم المطبوعـــات

. عبد الجبار الرفاعي الشيخ
محّمد الشـــيخ النجفّية) المطبوعات م_ (معجم

االميني. هادي

١٤٢٦هـ. ٢٠/شوال /سنة في حرره





دراسات

من الهمداني محمـــد بن إبراهيـــم
زمـــن فـــي المهـــدي¨ وكالء اإلمـــام
ـ ٣٢٩  ٢٦٠ هـ امتدت مـــن التي الغيبـــة الصغـــرى
والتاريخ الرجال علم في المصادر اّتفقت هـ وقـــد
على دليل فاضـــل، وأكبر ورع رجل والحديـــث أنه
عنه جمعت وقـــد حّجة. أربعين ذلـــك هو أنه حـــّج
تِف لم لكّنهـــا متعـــددة مصـــادر المعلومـــات مـــن
حســـب بّوبتها وقد حياته، عن بالغرض الكافـــي

العناوين التالية:
ولقبه: إسمه ١ـ

(الهمذاني) الهمداني إبراهيم وهو
نسبة ـ المعجمة بالذال ـ بالهمذاني لقب <وقد

العجم>.(١) بالد في المعهودة البلدة الى
همذان <نسبة إلى محسن األمين السيد وقال
لما القبيلـــة همـــدان إلـــى ال المدينـــة المشـــهورة

وكتبت ـ الحجة يعنـــي ـ قوله¨ التوقيـــع يأتـــي من
أهل أنه مـــن علـــى فـــدّل إلـــى موالـــّي بهمـــذان،

همذان>.(٢)
الذين األقوام الثقـــات <مـــن بأنه وقد عـــرف
المحمودين والذين كانت الســـفراء في زمن كانوا
للسفارة المندوبين من قبل التوقيعات عليهم ترد

األصل>.(٣) من
ذريته: ٢ـ

بن ابراهيم الشـــيخ عائلة أن تؤكـــد الروايـــات
صالحين، رجاًال كانـــوا وذريته الهمذاني محمـــد

الحجة¨: لإلمام وكلوا جماعة منهم وكان
وكالء وأوالده كانـــوا هـــذا قـــال الكشـــي: <إن

للناحية>.(٤)
محمد بن عن نـــوح ابن <عن  وقال النجاشـــي

بن بـــن إبراهيم علي بن بن محمد قال: القاســـم

المحمودة الوكالة
الهمذاني محمد بن إبراهيم

الظالمي عبد األمير الشيخ حسن
اإلنتظار مجلة في ومحرر باحث

إ





وكيل وأبوه الناحية، وكيل ذكره تقدم الذي محمد
أبيه إبراهيم وجّد الناحية، وكيل الناحية، وجّده

وكيل>.(٥) محمد بن
من وكالء الناحية أنه كالمه ســـياق من ويبدو

الناحية. وكالء المقدسة لتعداده
بن <حدثني القاسم الطبرســـي وقال الشـــيخ
وكيل محمـــد ـ بـــن ابراهيم بـــن محمـــد بـــن علي

وأبـــوه الناحيـــة،
الناحيـــة، وكيـــل
علـــي وكيل وجـــّده
وجـــد الناحيـــة،
إبراهيـــم أبيـــه

وكيل>.(٦)
وكالء فهـــؤالء
الحجة¨ اإلمـــام
إبراهيم كل مـــن:
وابنه بـــن محمـــد
محمـــد وابنه علي
إبراهيـــم، بـــن 
محمـــد وحفيـــده
وابـــن بـــن علـــي،
القاســـم حفيـــده
وهي بن محمـــد،

قّط. لعائلة تتوّفر لم صفة
علي بن بن محمـــد حفيده حياة وعن ترجمـــة
وابنه القاســـم هو <كان يقال بـــن محمد ابراهيم

الناحية>.(٧) وكالء ابراهيم وجده وابوه
الحلي العّالمة بشـــكل واضـــح ذلك وقد فّصل
الناحية، وكيل محمد <كان يقول حيث رجاله في
بن إبراهيم وجـــّده الناحيـــة، وأبـــوه علـــي وكيـــل
علي ولد بن الناحيـــة، وكان لمحّمد وكيل محمـــد

أيضًا>.(٨) الناحية وكيل وكان القاسم يسمى

حياته: ٣ـ
والدته سنة أيدينا بين التي المصادر تذكر لم
حياته، عن وتواريخ أرقامًا تذكر لم كما وفاته، أو
التي الروايات من خالل أن نحدد نستطيع أننا إال
اإلمام أنه عاصر والحديث كتب الرجال في وردت
أبـــي  اإلمـــام عـــن وروى الرضـــاQ وروى عنـــه،
الحســـن  اإلمام عن أيضَا الثانـــيQ وروى جعفر
،Q ي لعســـكر ا
لإلمـــام وكان وكيـــًال
كمـــا الحجـــة¨، 
فـــي ذلـــك ســـنفصل 
ندرجها التي الروايات

الحقًا.
علمنا قد كنا وإذا
 Qالرضا اإلمـــام أن
اإلمامة مقاليد تسّلم
والـــده وفـــاة عنـــد 
 Qالكاظـــم اإلمـــام
وتوّفي  هــــ  ١٨٣ ســـنة
واستلم ٢٠٢هـ، سنة
Q اإلمامـــة  الجـــواد
وأن العـــام؛ في نفس
الهمذانـــي إبراهيـــم
بدايـــة حتـــى عـــاش 
عام اإلمامـــة مقاليـــد المنتظـــر اســـتالم اإلمـــام
(٧٧) الفترة خالل هـــذه حياته ٢٦٠هـ، فتكـــون
وأنه حّجة أربعيـــن أّنـــه حّج لنا ســـنة، وإذا تأّكـــد
خالل هذه حياتـــه حّددنا قـــد نكون عّمـــر طويـــًال
معصومين خمســـة أئمـــة فيها عايش الفتـــرة التي

.Kالبيت أهل من
عاش في أنه الرواية أكـــّدت حياته ففي بداية
بن  محمد عن <ورد الرضاQ حيـــث اإلمام زمـــن

الرضاQ تســـّلم  اإلمام أن علمنا قد كنـــا إذا

والـــده اإلمام وفاة عنـــد اإلمامة مقاليـــد

ســـنة ٢٠٢هـ، الكاظمQ ســـنة ١٨٣ هـ وتوّفي

العام؛  فـــي نفس واســـتلم الجوادQ اإلمامة

بداية حتى عاش الهمذاني وأن إبراهيـــم

عام اإلمامة مقاليد المنتظر اإلمام استالم

الفترة هـــذه خالل ٢٦٠هـ، فتكـــون حياته

أربعين حـــّج أّنه لنا تأّكـــد (٧٧) ســـنة، وإذا

حّددنا قد نكون طويـــًال وأنه عّمر حّجـــة

التي عايش فيها الفترة خالل هذه حياته

.Kالبيت من أهل أئمة معصومين خمســـة





دراسات

أبيه عن الهمداني، محمـــد بن ابراهيم علـــي بن
(٩).<Qالرضا عن جده عن

أي الشيخـ  عن <نقل بالقول التستري وأّكد ذلك
الرضا والجواد أصحاب في رجاله: ـ في الطوسي
هذا ابراهيم أّن صّرح الكّشـــي وقـــال: والهادي،

الناحية>.(١٠) وكيل كان
 Qالرضا زمـــن فـــي أنـــه عاش ويدّلنـــا علـــى
توقيع  إليه عن الرضاQ وخـــرج روى <أنـــه أيضًا
إّن الهمذاني: محمد بن إبراهيم إلى :Qالرضـــا

المؤنة>.(١١) بعد الخمس
قدره: وجاللة منزلته ٤ـ

لإلمام وكيًال الهمذاني محمد بن إبراهيم كان

التي الرفيعة المنزلـــة مـــن وفي هذا المهـــدي¨
الشـــيعة خواّص من غيره إليها يطمح كان طالمـــا
صدر الذين بيـــن الـــوكالء من وهـــو وعلمائهـــم،
بن إبراهيم عن روي <فقد بتوكيلهم منه¨ األمر
ـ: اإلمام يعني ـ إلـــّي وكتب قال: الهمذاني محمـــد

ورضي عنهم، منك اهللا الحســـاب تقّبل وصل قد
إليك بعثت واآلخرة، وقد الدنيا في معهم وجعلنا
اهللا فبارك كذا، الكســـوة ومن بكذا الدنانير من
عليك، وقد كتبُت اهللا أنعم الجميع، وفي فيه لك
التعّرض وعن عنـــك ينتهي أمرته أن إلى النضـــر
وكتبت عندي، موضعك وأعلمته ولخالفك، لـــك
موالّي إلى وكتبت بذلك أيضـــًا، أمرته إلـــى أّيوب





إلى والمصير بطاعتـــك أمرتهـــم بهمـــذان كتابـــًا
سواك>.(١٢) وكيل ال أمرك، وأن

يعلمهم اإلمام لمواليه أرسلها التي الكتب فهذه
بطاعته ويأمرهـــم محمـــد بن بمنزلـــة إبراهيـــم
سمّو على واضح دليل لهي الوكيل أنه على ويدّلهم
المنزلة هذه إلى ويشير عنده، منزلته وعلّو قدره
بن محمد وفي فارس، في <يأتي بقوله: التستري
قدر جالل على الكّشـــي تدّل عن روايات ابراهيم

هذا>.(١٣) ابراهيم
الســـامية علـــى منزلته الســـاطعة ومـــن األدلة
اإلمام  إليه أرســـله الذي األئمـــةK الكتاب عنـــد
به  صنع السميع وصف له بعد أن الجوادQ بخّطه
محمد، بن أحمد حدثني محمـــد، بن <عن علي
إلى كتبت قال: الهمذاني محمد بـــن عن ابراهيم
صنع السميع  أصف له يعني الجوادـ  جعفرQـ  أبي
ظلمك مّمن نصرتك اهللا بي، فكتب بخّطه <عّجل
شاء إن عاجًال اهللا بنصر وأبشـــر مؤنته، وكفاك

اهللا>.(١٤) حمد من وأكثر آجًال، وباألجر اهللا،
إّال  هو ما Qالجـــواد اإلمام من الدعاء فهـــذا
لرضاه وتبيان لمنزلته وإعالء ابراهيم لقـــدر رفع

ظلمه. وذّم من عنه
البحراني أخيرًا بكلمة السيد هاشم ونستشهد
التوثيق من أعظـــم الناحية <ووكالة حيث يقـــول:
بن بـــن إبراهيم علي بـــن محمد بمراتـــب، فـــإن
وأبوه، وابنه القاســـم هـــو محمـــد الهمذاني كان

الناحية>.(١٥) وكالء إبراهيم وجّده
المهدي¨: لإلمام وكالته في االختالف ٥ـ

من <نستنتج تقي التستري محمد الشيخ يقول
وكيًال للهادي كان ـ الهمذاني إبراهيم أي ـ أنه هذا
مع أئمة حياته نتابع ومن هنا للحّجة>(١٦)، وليـــس

:Kالبيت أهل
أنه على الروايات الرضاQ: تـــدل اإلمام مـــع

 Qالرضا إمامـــة أثناء حياتـــه من عاش شـــطرًا
لـــه، قال وكيـــًال البعـــض عـــّده وروى عنـــه، بـــل
وكيًال محمد ابراهيم بن أن <ويدّل على التستري
توقيع إليه خرج وقد الرضا، عن روى أنه للرضـــا
إّن الهمذاني: محمد بن ابراهيم إلى :Qالرضـــا
الرضاQ عاش  أن علمًا المؤنة>(١٧)، بعد الخمس
سنة ١٨٣  اإلمامة وتسلم Qالكاظم أبيه وفاة بعد

العباسي. المأمون يد على ٢٠٢هـ سنة وتوّفي هـ
وقدذكرهالشيخفي كتاب الرجال<فيأصحاب
جملة  من يذكره والهادي>(١٨) ولم والجواد الرضا
العالمة أشـــار ذلك وإلى المهدي، اإلمام وكالء
الهمداني إبراهيـــم بن محمـــد عن الحلـــي بقوله

(١٩).<Qالرضا عن جّده عن أبيه عن <روى
نجد حياته األخرى جوانب حين نبحث ولكننا
قبل اإلمام المهدي¨ تؤّكـــد توثيقه من الروايات

منها: نختار متواترة والروايات عليه، والنّص
الـــورى <مـــن أ ـ روى الطبرســـي فـــي إعـــالم
إبراهيم، بـــن بـــن علي محمد الـــوكالء بهمـــذان
روى وكيل، محمـــد والقاســـم بن وكالء، وكّلهـــم
جعفر أبي القاســـم نوح عن أحمد بن أبـــو العباس
محمد بن بن علي القاسم قال: حدثني محمد بن
علي وجّده الناحية، وابوه وكيـــل ـ الناحية ـ وكيـــل

وكيل>.(٢٢) إبراهيم أبيه وجّد الناحية، وكيل
كلمة على والتأكيد والتوضيح التعـــداد كل هذا
المهدي اإلمام أيام حياته على للداللة يكفي وكيل

له. ووكالته
الولي> في <تبصرة السيد البحراني وّضح ـ ب
إبراهيم بـــن محمد بـــن بـــن علي اآلتـــي <محمـــد
وابـــوه وجـــده القاســـم وابنـــه الهمذانـــي كان هـــو
أعظم ووكالـــة الناحية الناحية، إبراهيـــم وكالء

بمراتب».(٢٣) التوثيق من
تعارض ال انه نقول وكالته موضـــوع نهاية وفي





دراسات

في  عـــاش الرضـــاQ حيث لإلمام بيـــن وكالتـــه
األئمة فيها عـــاش التي الفترة طيلة زمانه وبقـــي
والحسن وعلي الهادي محمد الجواد المعصومون
سنة وأدرك إمامة الحجة المنتظر¨ العســـكري
والبالغة (١٨٣ ـ ٢٦٠) مـــن هي والفترة ٢٦٠هــــ،
فيمكن  طويـــًال، عّمر أنه نعلم ٧٧ ســـنة، ونحـــن
مـــن هـــؤالءK وروى عنهم  لكٍل وكيـــًال أن يكـــون

جميعًا.
٦-وثاقته:

خالل دراســـتهم الرجـــال مـــن إعتـــاد علمـــاء
أهل  أئمة عن النبيN أو الشريف لرواة الحديث
يأخذوا فال يضّعفوهم أو الرجال يوّثقوا أن البيت
من أكثر وّثقه هذا محمد بن وإبراهيم بأحاديثهم.
موســـى بن علي اإلمامين إضافة إلى توقيع عالـــم
عليه الجـــواد االمام الرضا وابنـــه عليـــه الســـالم
إليه وصلت التي الرسالة أن اعتبرنا إذا الســـالم
ذكر كما ـ صـــدرت منه قد والتي أوردناها ســـالفًا
الراجح، وهو الحجة¨ اإلمام أو الصدر ـ السيد

توثقه: التي من هذه النصوص بعضًا نورد وهنا
وروى الحلـــي فـــي رجالـــه، ١ـ وّثقـــه العالمـــة
الحجة اإلمام توقيع عن الرازي محمد أبي حديث
رجال عـــن الخالصة فـــي توثيقه ورد لـــه، وكـــذا

الكشي.(٢٤)
زمان في وقال <كان الطوســـي الشـــيخ ٢ـ وّثقه
عليهم تـــرد ثقـــات أقـــوام الســـفراء المحموديـــن
األصل من قبل المنصوبين للسفارة من التوقيعات

الهمذاني>.(٢٥) محمد بن إبراهيم ومنهم
كمـــا مرتيـــن وّثقـــه فقـــد ٣ـ وأمـــا النجاشـــي
في جالل <ويكفي بقولـــه التســـتري يقول العالمة
النجاشـــي وّثقه وقد لـــه، الحجة¨ هـــذا توثيـــق

مرتين>.(٢٦)

الرجال، قاموس في التستري وّثقه العّالمة ٤ـ
المهذاني حول محمـــد إبراهيم بن وروى حديـــث
أن الكشـــي قول لـــه، وأورد الحّجة كتاب اإلمـــام
الكّشـــي عن وروى للحجة¨ كان وكيًال ابراهيـــم
نوح بن أّيوب <إن الحّجـــة¨ اإلمام روايـــة توقيـــع
حمزة وأحمد بن الهمذانـــي وابراهيـــم بن محمد

بن إسحق ثقات جميعًا>.(٢٧) وأحمد
وغيرها والُبلغـــة الوجيـــزة في ٥ـ <وقـــد وّثقـــه

بمراتب>.(٢٨) التوثيق أعظم من الناحية ووكالة
وعظيم قدره الرجل حال بّينت قد وبهذا أكون
ِقبلهم  من البيتK وتوثيقـــه أهل عنـــد ومنزلته
إيراد وتركت اإلماميـــة، ومن ِقبـــل علماء مذهب
الذي البيت أهل عن أئمـــة أوردها الروايـــات التي

والسالم. آخر مكان إلى عاصرهم

الهوامش
دار هاشـــم/ تبصرة الولـــي/ ص ٥١/ الســـيد ١ ـ البحراني/

ايران. اإلسالمية/ المعارف
ج٥ ص ٤٦٤/ الشيعة/ اعيان محســـن/ الســـيد ٢ ـ األمين/

ط١ ١٩٣٦. دمشق/ الترقي/ مطبعة
الحسن/ الغيبة/ ص ٢٨٢/ بن محمد الشـــيخ ٣ ـ الطوسي/

طهران. انديشة/ كوهر مطبعة ط١/
ج١ ص  الرجال/ قاموس تقي/ محمد الشـــيخ ٤ ـ التســـتري/

ايران. ـ قم اإلسالمي/ النشر مؤسسة ٢٩١/ ط٢/
ج١. ٥ ـ ن. م/ ص ٢٩٣

الورى/ ص ٤٥٣. اعالم الطبري/ ـ ٦
الولي/ ص ٥١. تبصرة هاشم/ السيد ٧ ـ البحراني/

العالمة الحلي/ ص  رجال يوســـف/ بن الحســـن ٨ ـ الحلي/
نجف. ـ الحيدرية /١٣٨١ ط٢/ ١٥٦

م ص ١٥٦. ٩ ـ ن.
.٢٩١ ص ج١/ الرجال/ قاموس التستري/ ـ ١٠





ج١. م ص ٢٩٣ ١١ ـ ن.
الرجال/  قاموس ١٢ ـ التســـتري/

.٦١١ ص الكشي ج١ ص ٢٩٢،
١٣ ـ ن.م/ ص ٢٩٣.

اعيان  محسن/ السيد االمين/ ـ ١٤
.٤٦٥ ص ج٥/ الشيعة/

الولي/ ص ٥١. ١٥ ـ تبصرة
الرجال/  قاموس ١٦ ـ التســـتري/

ج١ ص ٢٩٣.
عن ٢٩٣، نقـــًال ص ج١/ ن.م ـ ١٧
/٢ للقمي الفقيه يحضـــره ال من كتـــاب

.٤٢
محســـن/  الســـيد األمينـــي/ ـ   ١٨

.٤٦٤ ص ج٥/ الشيعة/ اعيان
الحلـــي/ ص  ١٩ ـ رجـــال العالمـــة

.١٥٦
الكشـــي/ ص ٥٥٧، ـ رجـــال  ٢٠

ج١ ص ٢٩٢. التستري
٢١ ـ الغيبـــة/ ص ٢٨٢/ قامـــوس

ج١ ص ٢٤٣. الرجال
للطبرســـي/  الـــورى/ ٢٢ـ  اعـــالم

.١٥٦ ص
الولي/ ص ٥١. ٢٣ ـ تبصرة

ص٧، الحلي/ رجال العالمة ٢٤ ـ
.٦٢ ص الخالصة

٢٥ ـ الغيبة/ ص ٢٨٢.
الرجال/  قاموس ٢٦ ـ التســـتري/

النجاشي. عن نقًال ج١ ص ٤٥٩
الحلـــي/ ص  ٢٧ ـ رجـــال العالمـــة

.٦٢ ص ٧، الخالصة
الولي/ ص ٥١. ٢٨ ـ تبصرة





المهدوي األدب

المدى طال وقـــد العصر ُيغمدا صاحـــب لـــن دمـــت ســـيفًا ُمصلَتًا
وَمـــن  ذلـــت إذ التيجـــان  ِفـــدا ولـــك  والبغـــي بالطغيـــان  ســـاد 

الحسين ياشبل األرض وهـــدى ياابن هذي زادًا الصبـــر  قـــد ألفنـــا
ظافـــٍر عـــزم أي عـــزٌم ســـدى وهـــو  إّاله  األرض  كل  عـــزم
لـــه يومـــًا الســـما تنـــداح شدا ســـوف  بها<الروُح> البشـــرى  إنها

العصر صاحب

الخزاعي سوادي راجح للشاعر

األّول المهدوي الشعر مهرجان قصائد من
األشرف النجف في المهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز عقده الذي

١٤٢٦/  ١٢/شعبان





األوليـــا ســـليل اهللا ويـــدا حجـــة ســـيفًا لإليمـــان   دمـــت 
كفُهـــا تلـــوى ليـــس يَخمـــدا وذراعـــًا  لـــن للعـــال  ومنـــارًا 
حـــّرة بـــالدي  هـــذي العـــدا ســـيدي  حشـــُد إذاللهـــا  يبتغـــي 
ســـاعٌة وحانـــت الوعـــد ِفـــدا أزف  أو حيـــاة إّمـــا  آذنـــت 
غاياتهمـــا نصـــران عنـــوان الهدى وهمـــا  الغايات  أشـــرُف

هل الســـجاد أبـــي الردى؟ ولنســـْل مجـــد نال وهل الموت؟  طالـــه
صابـــرًا بنـــاه صرحـــًا والســـؤددا؟ ولنســـل  الُعـــال  إذ بـــه شـــاد
لـــه ظمـــآن المجـــد نـــال  أوحـــدا كيـــف  رواًء الصبـــر  شـــرب 
المـــدى طـــول ذروتـــه  الشـــهدا واعتلـــى  االكرمين  حيـــث ســـاد
الهـــدى أعـــالم األخيـــار الِفـــدا والـــُد  أبطـــاِل األحـــرار   وأبـــو 

َمـــن البيـــت آل  ياقائـــَم ايـــِه 
 

بـــدا ضيـــاًءو  االفـــق فـــي   الح 
أفقنـــا أضحـــى كالليـــل وصـــدى ســـيدي  نشـــيد   ونواعينـــا
أرضنـــا روابـــي حّتـــى تعـــد  غـــِردا لـــم  فيشـــدو الطيـــر  تلهـــم 
أرجائنـــا فـــي األرض الكمـــدَا وأديـــُم ويجنـــي  الهـــّم  ينبـــت 
موعدنـــا ياســـيدي اتّقـــدا فمتـــى  فينـــا ُلقيـــاك  ثابـــت وَهـــوى  ديـــن والوعـــد مـــا وَعـــدا ســـيدي،  يفـــي  شـــيمة الحـــر 





دراسات

أرجاء فغمـــر المتأللئ تدّفـــق النـــور
ســـنة شـــعبان من النصف الوجـــود ليلـــة
هذه في اإللهّية المشـــيئة أنوار ٢٥٥هـ، وتشعشـــعت
َمن فيها يولـــد أن وتعالـــى تبـــارك الليلـــة التي شـــاء
قيامه  عند ُتشرق موتها،(١) وَمن بعد األرض ُيحيي به

األرُض بنور رّبها.(٢)
 ١٥ ليلة تجعل أن الرّبانيـــة المشـــيئة لقد اقتضت
يتحّقق  خاتم األوصيـــاءK الذي والدة ليلة شـــعبان
خلقه ألكرم العّزة ربُّ الذي قطعـــه الوعد يديه علـــى
ولو كره  كلّـــه الدين علـــى عليـــهN بـــأن ُيظهـــر دينه

المشركون.(٣)
<الُصبح ليلـــة والدة هي من شـــعبان ليلة النصف
حيـــن يتـــألأل حـــى> <الضُّ إطاللـــة الُمســـفر> وليلـــة
اإلمام بوجـــود النبـــّوة شـــمس نور الرســـالة وشـــعاع

(٤).Qالمهدي
اهللا نور إشـــراقة ليلة من شـــعبان ليلـــة النصـــف

طخياء في والعلـــم النور وضيائه المشـــرق، المتأّلق
الديجور.(٥)

عّز وجل اهللا يّطلع ليلـــة شـــعبان من ليلة النصف
ُمشـــاحن (أي الثنين: اّال لعباده فيغفر خلقه إلى فيها

نفس.(٦) وقاتل (Kالبيت ألهل ُمعاٍد
الطالعة الشمس شعبان ليلة بزوغ من النصف ليلة
اهللا  أقسم عصٍر تجّســـد إطاللة مغربها،(٧) وليلة من

الكريم.(٨) قرآنه في به تعالى
َيُمت لم أحياها َمن ليلٌة خاتم األوصياء ليلة والدة

(٩).Nخاتم الرسل يقول كما القلوب تموت قلُبه يوم
عن اإلمام  حسب روايٍة ـ Qالمؤمنين أمير وكان
ثالث وعشـــرين  ليلة لياٍل: ثالث ينام ال الرضـــاQ ـ
من النصف وليلة الفطر، وليلة رمضان، من شـــهر
في يكون واآلجال وما ُتقســـم األرزاق وفيها شعبان،

السنة.(١٠)
يفرغ  أن علـــّيQ يعجبـــه المؤمنيـــن وكان أميـــر

١٥ شعبان  ليلة
Kليلة أهل البيت

مبارك حسين رحيم االستاذ
اإلنتظار مجلة في ومحرر باحث

ت





من ليـــاٍل الرجـــُل أربـــع
ليلـــة أّول الســـنة:
وليلة رجـــب، مـــن 
وليلـــة النحـــر،
وليلـــة الفطـــر،

مـــن النصـــف
شعبان.(١١)

عـــّز اهللا وإّن
ـ كما يقول وجـــل
عّبـــاس ابـــن 
إلـــى يلحـــظ ـ 
كّل في الكعبـــة
لحظـــة، عـــاٍم
ليلة فـــي وذلك

مـــن النصـــف
فعند شـــعبان،
إليها يحّن ذلك

المؤمنين.(١٢) قلوب
هي  ١٥ شعبان ليلة

جبرئيل هبط فيهـــا التي الليلـــة
األنبياء والمرسلينN فسأله:  خاتم على Qاألمين

فقالN متســـاءًال:  الليلة؟! في هذه أتنام محّمد يـــا
النصف من ليلة هـــي جبرئيل: قال الليلة؟ وما هـــذه
بخاتم الرسل جبرئيل ذهب ثّم محّمد! يا شعبان. ُقم
الليلة هذه رأســـك، فـــإّن إرفع له: فقال إلـــى البقيع
الرحمة، باب فيها فيفتح السماء، أبواب فيها ُتفتح
الفضل، وبـــاب المغفرة، وبـــاب الرضوان، وبـــاب
وباب الجـــود، وباب النعمة، وبـــاب وباب التوبـــة،
بإحيائها أّمتك وأُمْر محّمد، يا فأحِيها اإلحســـان...

فيها.(١٣) تعالى بالعمل اهللا إلى والتقّرب
وتعالى اهللا تبـــارك يلحظ أن الصدفـــة ليـــس من
اللحظة تلـــك تكون ثّم لحظـــة، كّل عاٍم الكعبـــة فـــي
ُمنجي والدة فـــي ليلـــة
الـــذي البشـــرية
إرادة شـــاءت
أن العدل الملك
ربـــوع يمـــأل
لبســـيطة ا
كتـــه ببر
قســـطًا
، ًال عـــد و
المولـــود ذلـــك 
ك ر لمبـــا ا
سُيســـند الذي
ظهره إلى هذه
عنـــد الكعبـــة
فُيطلق قيامـــه
البشـــارة نداء
أرواح فتلقفـــه 
منيـــن لمؤ ا
قبـــل اللهفـــى

أسماعهم.
خاتـــم يســـتيقظ أن الصدفـــة مـــن  ليـــس 

الرّبانية المشيئة اقتضت لقد
ليلة  ١٥ شـــعبان ليلة أن تجعـــل
األوصياءK الذي  خاتـــم والدة
الذي الوعد يديه على يتحّقق
خلقه ألكـــرم العّزة ربُّ قطعـــه

دينه على  عليهN بـــأن ُيظهر
المشـــركون كره ولو كّله الديـــن





دراسات

ينام  تنـــام عيُنه وال الذي وهو ـ نومه األنبيـــاءN من
بالرحمة الســـماء أبواب تفّتح فـــؤاَده أثلج وقد قلُبـــه ـ
لرّبه ويهوي من فراشه والمغفرة، فينسّل والرضوان
على يُمّن شاء أن الذي تعالى اهللا َأْنُعم شاكرًا ساجدًا
ويجعلهم ويجعلهم أئّمة األرض في اســـُتضعفوا الذي

الوارثين.

فضل الباقـــرQ عن لقد ُســـئل اإلمام
أفضل هي من شـــعبان فقال: النصف ليلة
التي الليلة وإّنهـــا القـــدر... ليلة ليلـــٍة بعـــد
جعل ما بـــإزاء البيت أهل اهللا لنـــا جعلهـــا

(١٤).Nلنبّينا القدر ليلة
اإلمام العســـكريQ عّمته حكيمة  لقد اســـتدعى
النصف ليلة بيته في إفطارهـــا تجعل منها أن وطلـــب
وتكون <نرجـــس>، جنب إلـــى لتكون مـــن شـــعبان،
تتوّقد  محمدN الذي آل والدة مهـــدّي الشـــاهد على

شعاع القدس.(١٥) من عليه التي جالبيب النور
المهدّيQ لّما ُولد  الخلـــف أّن حكيمة وروت لنـــا

السماء.(١٦) عنان إلى رأسه فوق من نوٌر سطع
إلبراهيـــم تعالـــى  الســـماوات  رّب كشـــف  لقـــد 
جانب  فـــي فنظر خلقـــه لّما الخليـــلQ عـــن بصـــره
فعّرفه األنوار، تلـــك عن رّبه فســـأل العرش أنوارًا،
ناصر  علّي وثانيها محّمدN صفّيـــه، أّولها أّن رّبـــه
 Kثـــّم األئمة الحســـَنين، ثّم فاطمة، دينـــه، ثـــّم
:Qإبراهيم المنتظرQ، فقـــال القائـــم وآخرهم
جعلُتك قد قال: ومحّبيهم؛ شيعتهم من إلهي اجعلني

منهم.(١٧)

الهوامش
الباقرQ في  اإلمـــام ٦٦٨، عن الدين٢: كمـــال ١ـ   انظـــر:

.dَمْوِتها األَْْرَض َبْعَد ُيْحِي اهللاََّ َأنَّ cاْعَلُموا تعالى: قوله تفسير
،dَربِّها ِبُنوِر األَْْرُض تعالى: cَوَأْشَرَقِت قوله تفسير انظر ٢ـ 

.٢٥٣ :٢ القمي تفسير
َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلـــى تعالى: cلُِيْظِهَرُه قوله تفســـير ٣ـ   انظـــر

.٣ ج ،٣٢٩ :٤ البرهان تفسير .dاْلُمْشِرُكوَن َكِرَه
المســـفر>  المنتظـــرQ <الصبـــح ٤ ـ  مـــن ألقـــاب اإلمـــام
تعريب للمحـــّدث النوري، الثاقب> <النجـــم انظر و<الضحـــى>.

و٢٠١. ٢٠٠ :١ الموسوي ياسين السيد
<إقبال األعمال>  ليلة النصف من شعبان في انظر دعاء ـ ٥

طاووس. ابن للسيد
والمعجم الكبير للطبراني ،١٦٧ أحمد ٢: ٦ ـ  انظر مســـند

.٢١٥ ح ،١٠٨ :٢٠
للراوندي ٣: الخرائج كالم أمير المؤمنينQ في انظـــر ٧ـ 

.٥٣ ح ،١١٣٣
َلِفي اْإلِْنســـاَن ِإنَّ * تعالى: cَواْلَعْصِر قوله تفســـير ٨ـ   انظر

.٦٥٦ الدين ٢: كمال ُخْسٍرd في
.٦ ح ،٨٦ األنوار ٩٤: بحار ـ ٩

.١٥ ح ،٨٨ األنوار ٩٤: بحار ـ ١٠
٨٤، ح١. األنوار ٩٤: بحار ـ ١١

.٥٣٩ ح ،١٤٩ للديلمي ١: الفردوس ١٢ ـ
ابن  للســـيد األعمال إقبـــال فـــي كاملـــة ١٣ ـ  انظـــر الروايـــة

.٣٢٠ :٣ طاووس
.٥٨٣ ح الطوسي ٢٩٧، أمالي ١٤ ـ

.٣٣٧ األنوار ٣٦: بحار ـ ١٥
١٥٩، ب١. (المعّرب) ١: الثاقب النجم ١٦ ـ

.١٥ ح ،٢١٣ األنوار ٣٦: بحار ـ ١٧









دراسات

الثقافة يعـــرف علمـــاء االجتمـــاع
يكتسبه البشرية،بأنها سلوك تعلمي
مجتمع في تعيش جماعات في كأعضاء اَألفـــراد
معتقد كل أنهـــا الثقافة عـــن واحد،والمعـــروف
والخلـــق والقانون والفن المعرفـــة يشـــتمل على
اكتسبه بما الفرد االجتماعية،ويتطبع والعادات
درجة المقاييس وفق ثقافة ذلك ليعيش كل مـــن
يتوارثه حضاري كموروث الثقافة تضمنتها التي
مصادر للثقافة أن يعني وهذا الجيل، بعد الجيل
تلقي فإنها قوية جذورها كانت وجذورًا، ومتـــى
لتلك الوارثة األجيـــال على القوية بانعكاســـاتها
بـــأن القائلـــة بالقاعـــدة ســـّلمنا الثقافـــة، وإذا
اكتســـابها البشر، أصل وأّن مكتســـبة، الثقافة
ثقافة هناك ليس أنه القانون هذا وفق فالنتيجة
بمقدورنا والصواب،فليـــس الخطـــأ ال تحتمـــل

إعجابنـــا والخطـــأ بمجـــرد الحكـــم بالصـــواب
اإلنســـان وهو فمصدرها تلك، أو الثقافة بهـــذه
ما إذًا والصواب، بالخطأ به يقوم فيما محكوم
مصدرها وما الخطأ يشوبها ال الثقافة التي هي
حـــول عصمة اختالفـــًا هنـــاك أن ؟؟ ال اعتقـــد
اهللا سبحانه اإلســـالمية التي مصدرها الثقافة
كل الثقافـــة المهيمنة على هي لتكـــون وتعالى،
تضمنت التي الثقافـــة فهي الزائفة، الثقافـــات
اإلنســـان حياة تنظم التي والقوانيـــن المواثيـــق
إلى آدم اهللا خلـــق أن منـــذ على هذه البســـيطة
اكتملت ومن عليهـــا، وقد األرض اهللا أن يـــرث
والذي ،Nاألنبياء بخاتـــم الثقافة هذه معالم
تنصيب فـــي وتعالى امتثـــل ألمـــر اهللا ســـبحانه
األخيرة  اللمســـات المؤمنيـــنQ ليكمـــل أميـــر
عليهم اهللا صلوات وُولده هو اإلســـالمية للثقافة

Qالمهدي اإلمام
االنتظار وثقافة اليأس ثقافة بين

العرادي محمد األستاذ:
المنامة ـ البحرين

ي





صحيحة اإلسالمية الثقافة تعتبر وال أجمعين،
لهما،هما كتاب ثالـــث ال بشـــيئين ما لم ترتبط
الثقلين فيكم مخّلف (إّني الطاهرة والعترة اهللا
من نشـــاهده ال ما بيتي) أهل وعترتي اهللا كتاب
كل البعد بعيـــدة وهي اإلســـالم تّدعي ثقافـــات
بل ـ اإلسالم ثقافة الشـــرطين،ومن هذين عن
تبدأ واإلمامة اإلمامـــة، من أصـــول اإلســـالم ـ
عليه  عشـــر الثاني بعليQ لتكتمـــل عند اإلمام
المهـــديQ، ومصـــدر اهللا، اإلمـــام صلـــوات
والرســـول وحاملـــي علـــم ثقافتنـــا هـــو الكتـــاب
الرسول لنا حّدد وقد الطاهرة، العترة الرسول
من  عليه، محددًا الذي نسير األعظمN الخط
أمرنا الذي المنتظر اإلمـــام ومن هو األئمة هم
ُملئت كما وعدًال قســـطًا األرض ليمأل بإنتظـــاره

وجورًا... ظلمًا
طالب  أبي علي بـــن اهللاN <إن رســـول قال
ولده ومن بعدي، عليهم وخليفتـــي أمتي، إمام
به وجل اهللا عـــّز القائـــم المنتظـــر الذي يمـــأل
وجورًا، ظلمـــًا كما ملئت وعدًال األرض قســـطًا
على الثابتين إن بشـــيرًا بالحـــق والـــذي بعثنـــي
مـــن الكبريت ألعّز زمان غيبتـــه القـــول به فـــي
األنصاري اهللا عبد بن جابر إليه فقام األحمر>
غيبة؟ ولدك مـــن وللقائم اهللا رســـول يا فقـــال:
آمنوا الذيـــن اهللا وليمحـــص وربـــي فقـــال: <إي
أمر من األمر . يا جابر إن هذا الكافرين ويمحق
فإياك عباده، عن مطوي من سر اهللا اهللا وسر

اهللا كفر>. أمر في الشك فإن فيه والشك
مدى يلحظ الشـــريف الحديث في والمتأمل
وفلســـفتها، االنتظار ثقافـــة تكوين الدقـــة فـــي

لإلمام  أشار Nاألعظم فالرســـول
بصفةالمنتظرالذيينتظرهمنيريد

والفســـقة الظالمين الخـــالص مـــن
بعد ليشـــير المجرميـــن والنواصـــب
الثابتين بـــأن لفائـــدة ذلك االنتظار ذلك
الكبريت من غيبته ألعز في زمان به القول على
وآله عليه اهللا صلوات اختار لماذا أما األحمر،
الكيمياء علـــى الكبريـــت األحمـــر فألّنـــهـ  يطلق
شـــيء وهو الذهب وعلى األحمر الياقوت وعلـــى
في ذلك المؤمن يكون أن عزيز الوجود، فيراد
الياقوت األحمر ومن الكيميـــاء من أعز الزمان
ال ينطق عن  Nاألعظـــم والرســـول والذهـــب،
كان <الثابتين> أشـــار لكلمـــة الهـــوى، وعندما
ذلك الثبات مقابـــل بان إشـــارة يعطي يريـــد ان
ولكن باهللا، والعيـــاذ القنوط لحد ويصل يـــأس
يخيـــم فريقيـــن هنـــاك حســـب الروايـــات فـــإن
من اليأس يصيبهم فهناك من اليأس، عليهما
مســـبقة  يصدرون أحكامًا ال ظهـــورهQ ولكنهم
داخلهم فـــي يصيبهم وإنمـــا اإلمام علـــى غيبـــة
أبو اإلمام إليه أشـــار ما وهذا بعض الشـــكوك،
 N اهللا رســـول <قال اهللاQ عندمـــا قال عبـــد
فيّطلع المهـــدي من إذا استيأســـتم <كيـــف أنتم
الســـماء أهل به يفرح قرن الشـــمس عليكم مثل
 Qاهللا عبد أبو أشار الثاني والقســـم واألرض>
فقال عنده الســـالم عليه القائم حين ذكر لهـــم
أو مات يقال حتى الفلك يســـتدر يكون ولم (أّنى
ترســـخ على يدل وهذا ســـلك) واد هلـــك في أي
راحوا الفئـــة بحيـــث في هـــؤالء ثقافـــة اليـــأس
المهدي صلوات اإلمـــام بأن األحـــكام يصدرون
الثقافة الموروثة متناسين هلك أو عليه مات اهللا
قوّيو ينتظره منتظـــر األعظم بأنه من الرســـول
ضعيفو ال االنتظـــار بثقافـــة اإليمـــان طافحـــون

اليأس. بثقافة طافحون اإليمان





ببلوغرافيا

االنتظار ثقافـــة ترســـيخ من أجـــل
المهدي¨ اإلمـــام اهللا وحجته لبقيـــة
عن الحديث فـــي ترد التي المفردات نورد بعـــض
ونهضته التي تتعلـــق بحركته المباركـــة حياتـــه أو

وغيبته. الميمونة
ارتأت فقد معاني المفردات اســـتيعاب وألجل
حرف كل واحدة من مفـــردة (االنتظـــار) أن تأخذ
ينتفع بها أن راجين الهجائية، وحســـب الحروف

اإلمام¨: لخروج المنتظرون المؤمنون
صالح: أبو ـ ١

:Qاإلمام المهدي كنى من
النوري: المحدث قال

القاسم يكنى بأبي أنه األلباب في ذخيرة ذكر
الصالح. وأبي

لـــه عنـــد األعراب معروفـــة وإن هـــذه الكنيـــة
التوســـالت عنـــد ينادونـــه بهـــا والبـــدو، فإنهـــم

في الشعراء واألدباء ويذكرها واالســـتغاثات به،
ومدائحهم. قصائدهم

بئر معطلة: ـ ٢
.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

اإلمام عن إبراهيم في تفســـيره بن روى علـــّي
الشـــريفة: cَوِبْئٍر اآليـــة الصـــادقQ في تفســـير

قال: أنه ،dَمِشيٍد َوَقْصٍر َلٍة ُمَعطَّ
عليهم. قوله: صلـــوات اهللا محّمد مثل آلل هـــو
وهو منهـــا، ال ُيســـتقى هي التي <وبئـــر معطلـــة>
إلى العلم منـــه يقتبس فال غاب قد الـــذي اإلمام

ظهوره. وقت
الترك: ـ ٣

أن ويبـــدو  الظهـــور، يـــوم  معـــادالت ضمـــن 
تحاول التركيـــة القوات أن إلـــى الروايـــات ُتشـــير
عند األخرى القـــوى تحركات مـــن حماية نفســـها
مداهمـــة محتملة أية حدودهـــا، ولغـــرض إبعـــاد

مـن
أبجدية معارف الغيبة

المهدي¨ اإلمام في التخصصية الدراسات إعداد: مركز

م





عـــن أي خطـــر لدفـــع التحـــرك يحـــاول االتـــراك
ضمن يكـــون ربما تحركهـــم فـــإن عمقهـــم، لـــذا
الجزيرة عمـــق في تتوغل عســـكرية اســـتراتيجية
تهديد أمنهم، شأنه من موقف أي للسيطرة على
رؤيٍة أية في تأييـــد وربما ســـيكون لألتـــراك دخٌل
كما  باّتجاههم تحركـــه لإلمامQ خشـــية مقابلٍة
 Qاإلمام جيش أن الروايات ظاهر أن إال يظنون،
مداهمة األتراك أو اســـتراتيجياته ضمن في ليس
يكون لن األمـــر نهاية فـــي أن إال لهم، التعـــرض
تعرقُل معادلٍة أية فرض في شأٌن التركي للتحرك
حضوٌر لألتراك ســـيكون مســـيرة اإلمامQ، أي

بال. ذي غير هامشي
المؤمنينQ يســـتعرض  عن أمير روايٍة ففـــي
الترك ونزول يقول: إلـــى أن الظهور أحداث فيهـــا

الجزيرة.
الثوية: ـ ٤

بمسجد يحدده بعضهم ظهر الكوفة في موضٌع
نزول موضع وهـــو اآلن. المعـــروف كميـــل ومرقده
الدنيا  دار إلى رجعتهما بعد علّي واإلمام Nالنبي

الروايات. بعض في كما
جابر: ـ ٥

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
من اللقب وهـــذا للكســـر، والجابـــر المصلـــح
فهو  بوجوده المســـعود، خصائصـــهQ المكنونـــة
وجابـــر كل المشـــاكل، وحـــالل الفـــرج األعظـــم
القلـــوب كل  ومطمئـــن المنكســـرة، القلـــوب كّل 
المكروبـــة النفـــوس كل ومريـــح  المغمومـــة، 

المزمنة. وشفاء جميع األمراض المحزونة،
الحجة: ـ ٦

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
أبا سمعت قال: أنه الجعفري هاشـــم عن أبي
من  الخلف العســـكرQ يقـــول: الحســـن صاحـــب

من بعد بالخلف بكم فكيف الحســـن، ابني بعدي
الخلف؟

اهللا فداك؟ جعلني وِلم فقلت:
لكم يحـــّل وال شـــخصه ال ترون فقـــال: ألنكـــم

باسمه. ِذكره
نذكره؟ فكيف قلت:

.Nمحّمد آل قولوا: الحجة من قال،
:Nـ خاتم رسول اهللا ٧

ويكون المعصوم يرثه اإلمام الذي الخاتم وهو
اإلماَم الحسنيُّ يطالب وسوف إمامته، دليًال على
إلمامته  إثباتًا Nاهللا رســـول المهـــديQ بخاتم

هويته. على وتأكيدًا
الدجالون: ـ ٨

العقائدي واالنحراف الفكري االنحطاط يؤدي
لدن من مزاولـــة الدعاوى الكاذبـــة إلـــى امكانيـــة
والمناصب، الجـــاه ومحّبي الدنيـــا بعض طّالب
التمسك إلى يتوُق بفطرته الديني الحس أن ويبدو
الفطري الشـــعور مخاطبة شـــأنها من بأيـــة دعوة
النهوض يصبون إلى ممن الكثيـــرون يمتلكه الذي
خطيرًا ُيعد ذلك أن إّال الحقة، بمســـتوى العقيدة
الفكر نضوب حين وذلك األحيـــان، من في كثير
الفرز إمكانية علـــى تًُعين أطروحٍة أيـــة العـــام من
القدرات هـــذه االمـــة من خلت فـــإذا والتمييـــز،
التغرير شـــأنها من محاولـــة ألية صـــارت عرضـــًة
االبتـــزاز الفكري خضـــم فـــي بالكثيـــر وإلقائهـــم
ما أهم ولعل الحقائق. وتزوير التدجيل ومحاوالت
وممارسات الخاطئة االتجاهات من هذه ســـيكون
إدعاء مـــن الدجاليين لبعـــض الزيـــف ما يمّكـــن
جميعًا المســـلمين عقيدة وتحّدي الكاذبة النبـــوة
عالمات من وستكون ،Nمحّمد نبينا خاتمية من
وقد النبوة. يدعـــون كّذابًا ثالثين اّدعـــاء الظهور
إن ورد: كما بالدّجالين. عليهم الروايـــات أطلقت
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حديث كذابًا. وفي دّجاًال ثالثين الساعة بين َيَدي
كّذابون دّجالون يبعث حّتى الســـاعة تقوم ال آخر:

اهللا. رسول أنه ثالثين، كّلهم يزعم من قريبًا
تظهر مع التحـــدي الخطير نعـــم إمكانية هذا
ظروف وفي الثقافة وتدنـــي الوعي العام انحســـار
قبل من الخلقـــي االنحطـــاط الدينـــي واالنحالل

البعض.
الذنب: ذو ـ ٩

ظهور يخـــرج كإحدى عالمـــات كوكـــب مذنب
المؤمنينQ في  أميـــر عن ورد اإلمـــامQ، وقد
أولها عشر عالمات لخروجه أن أال ...) له: خطبٍة

الذنب...). ذي الكوكب طلوع
:Qالمهدي اإلمام رجعة ـ ١٠

حيث شهادته، بعد الدنيا دار إلى رجعته وهي
والده  رجعة بعد أنهQ يرجع إلى الروايات تشـــير
الروايات،  بعض في العســـكريQ كما الحســـن
أحدهما  المهـــديQ دوران لإلمـــام أي ســـيكون
بعد والثانية دولـــة الحـــق حيـــن ظهوره وتأســـيس
الهـــداةK ليكون  األئمة آبائـــه شـــهادته ورجـــوع
المعصومين المهديين سلسلة في األخير تسلسله

الدنيا. دار إلى الراجعين
قزوين: من زنديق ـ ١١

اســـمه رجل بقزوين النبيN: يخرج عن ورد
المشـــرك طاعته إلى اســـم نبي، يســـرع النـــاس

خوفًا. يمأل الجبال والمؤمن،
المؤمن وأمـــا فواضح، المشـــرك أقـــول: أما

الزنديق. هذا من يلحقه الذي فللخوف
الشمالي إليران باالتجاه إقليٌم ساحلي وقزوين

الخزر. بحر سواحل على
سلمان الفارسي: ـ ١٢

رسول أصحاب أحب من المعروف، الصحابي

وحملة ســـره،  حوارييه ومن اهللاN وأقربهم إليه
أن  بعد آمن به المؤمنينQ كذلك، أمير مع وكان
األصحاب، خذله أن بعد وناصره الناس، كّذبـــه
عليه. اهللا ومصّدقًا رضوان صاحبًا ووليًا له فكان

فـــي بعض  القائـــمQ كمـــا مـــع ممـــن يخـــرج
الروايات.

الشريد: ـ ١٣
في ورد كما ،Qالحجة اإلمام ألقاب أحد هو
هذا  صاحب الباقرQ قال: جعفر أبي عن الرواية
المكنى بأبيه، الموتور الشريد، الطريد هو األمر

نبي. اسم اسمه أهله، من المفرد بعمه،
صقيل: ـ ١٤

أســـمائها بعض أم اإلمـــام المهـــديQ، وهو
عليها. اهللا صلوات

الرجال: من ضرب ١٥ـ
المهديQ تـــدل على أنه  اإلمـــام صفات مـــن
 Qموسى صفة العرب في لسان بالبدين وفي ليس
الممشوق اللحم خفيف وهو الرجال من ضرب أنه
علـــّيQ قال:  عن العمال كنـــز وفي المســـتدق،
من ضـــرب آِدم، قريـــش، مـــن <المهـــدي فتـــى

الرجال>.

الخضر: الطيالسة ـ ١٦
يوضع ما والطيلســـان الدجـــال، صفة أتبـــاع
اظهار إشـــارة إلى الخضرة وصفة علـــى الرأس،
وأصحـــاب الطيالســـة الحســـن، الخيـــر واألمـــر
الذين المنافقين من مجموعة إلى إشارة الخضر
للمؤمنين والعداء الشر وُيضمرون الخير يظهرون
لحوقهم عند نواياهم وستظهر ،Kوألهل البيت
أمير عـــن الخبر خروجـــه. ففـــي بالدجـــال أثنـــاء
أتباعه  أكثـــر وإن أال المؤمنيـــنQ فـــي خطبتـــه:





الخضر، الطيالســـة وأصحاب الزنا أوالد يومئـــٍذ
بعقبة تعرف عقبة على بالشام وجل عز اهللا يقتله
الجمعة على يـــوم من مضت أفيق لثالث ســـاعات
بعد  أن خلفه. أال Qمريم بن عيسى يصّلي من يد

الكبرى. الطامة ذلك
ظريف: ـ ١٧

لقـــي موالنا مّمـــن الخـــادم، هـــو أبـــو نصـــر
الرواية  في كما البهية بطلعته الحجةQ وتشـــّرف

.Qالزمان صاحب على دخوله عن رواها التي
نصر أبـــو ظريـــف روى عـــالن قـــال: حّدثنـــي
صاحـــب يعنـــي ـ عليـــه الخـــادم، قـــال: دخلـــت
بالصنـــدل األحمر.  علـــّي لي: الزمـــانQ ـ فقـــال
نعم، أتعرفني؟ قلت: :Qفقال به فأتيتـــه فقال:
فقال: قال:منأنا؟ فقلت:أنت سيديوابن سيدي.
فقلت: جعلني ظريف: قال ســـألتك. هذا ليس عن
األوصياء وبي خاتم أنا فقال: لي. ر فسِّ فداك اهللا

وشيعتي. أهلي عن البالء يدفع اهللا
العاصمي: ـ ١٨

اســـمه، على نقف ولم الـــوكالء، من جملـــة
اثنان: اللقب بهذا يشترك حيث

دعا له أبو عاصـــم، وقد بن بن جعفر عيســـى
بن محّمد بن الهاديQ. وأحمـــد الحســـن اإلمام
العاصمي. اهللا يقـــال له عبد أبو طلحة أحمد بـــن
كوفي خيـــرًا، أصله ســـالمًا الحديث في كان ثقة
له الكوفيين. الشـــيوخ عـــن روى وســـكن بغـــداد،
األئّمة مواليـــد وكتاب النجـــوم كتاب كتب منهـــا:

وأعمارهم.
ولم السفارة، أو بالوكالة يوســـم وكالهما لم
فتبقـــى رواية الصغرى، للغيبـــة ُيعَلـــم معاصرته

ذلك. على دالة وحدها الصدوق
الغيبة: ـ ١٩

اإلمام إليها اضطـــر واختفاء تـــوار وهي حالة

الســـلطة  محـــاوالت المهـــديQ حيـــن داهمتـــه
عليه. القبض القاء أو قتله لغرض العباسية

بأساليب  النظام قبل اإلمامQ من طورد فقد
خاصته احتجاز إلى آلت هذه األساليب حتى عدة،
القبض آنذاك، وألقي السلطة من قبل بيته وأهل
من النظام أن ظنًا عليها رضوان اهللا والدته علـــى
النظام به احتماٌل أخذ وهو يولد بعد، لم اإلمـــام
فضًال وجوده أو عدم اإلمام وجـــود احتمال ضمن
عن توارى أنه إّال ووجـــوده، والدته احتمالية عـــن

ما. مكاٍن في واختفى النظام
والتواري  مـــن االختفاء اإلمامQ بدًا يجد لم
أن من حياته الشـــريفة حفاظـــًا على عـــن األنظار
العقالء عقالئي يمارســـه أمٌر وهو مكروه، ينالها
وهو ما المالحقـــة والقتل، خطر يداهمهم حيـــن
عن السياســـي المعارض اختفاء من نجده اليـــوم
ومحاولة دولته قبل من األمنية األجهزة مالحقات
المناسبة الظروف اتاحة في بعيدًا، أمًال التواري
عن فضًال السياســـي وبرنامجـــه العـــالن خطتـــه
ومســـاراتها حركتـــه هيكلـــة لتنظيـــم محاوالتـــه 
مهمته السياســـية، نجاح الـــذي يضمن باالتجـــاه
برنامجـــه وتعريـــف والمؤيديـــن كجمـــع األنصـــار
التأييد مشاعر معه يثير بشكٍل السياسي واعالنه
عند يؤمن تحركاته بشكٍل في صفوفه واالنخراط

ذاك.
المعارضة ففي حســـابات اإلمـــام، هكـــذا هو
قبل من من اختفائـــه لمالحقته بـــّد السياســـية ال
تقليديًا معارضـــًا تعتبره التي السياســـية األنظمة
فاالنظمة السياسية وكيانها، نظامها على حرصًا
اإلمام أطروحة من تتوجس اليوم حتى والدته منذ
فهي العالمية، اإللهيـــة دولته وبرنامجـــه النشـــاء
اإلمام خشـــيتها مـــن في مع غيرها إذن تشـــترك
مما عالمية، دولـــٍة اقامة إلى الســـعي وهدفه في
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قبل األجهزة مـــن عالميًا اإلمام مطارد أن يعنـــي
إليها يصبو حكم فلسفِة أية تثيرها التي السياسية
في غيبته إّبان كون اإلمام عن اإلمامQ، فضًال

المستويات: جميع على األعداد طور
لفكرة يســـتجيب مجتمٍع العـــداد اجتماعيـــًا:

الحق. دولة واقامة التغيير
التي  السياســـية بالظروف سياســـيًا: للتربص
أنظمٍة أنقاض على المباركة دولته إقامة معها ُتتيح

اإلمام. على معارضة تقوى ال ضعيفة سياسيٍة
االقتصاديـــة  الظـــروف لتوفيـــر اقتصاديـــًا: 
وعدالة الحق إلقامة يصبو مجتمع لخلق المناسبة
المهـــدورة، رافضًا االقتصادية للمـــوارد التوزيع
إلى التي جرته الوضعية االقتصادية االطروحـــات

والحرمان. الفقر ويالت
غيبتان: Qولإلمام

بالصغرى. ُعرفت األولى:
والثانية ُتعرف بالكبرى.

فتى اليمن: ـ ٢٠
الذي ســـيكون اليماني عن تعبيـــٌر الظاهـــر هو
بالتبليغ وذلك الظهور عمليـــة أحداث في لـــه دوره
المســـتوى على هذا له. والتمهيـــد لحركـــة اإلمام
لإلمام المعارضـــة الفكـــري، ولصـــد الحـــركات
العســـكري، المســـتوى علـــى كحركـــة الســـفياني
إشارة الروايات في بعض اليمن كما بفتى والتعبير

أخالقه. ومكارم بشجاعته المتمثلة فتوته إلى
يبوح: قتٌل ـ ٢١

الدماء واراقة القتل كثرة الظهور عالمات من
قتـــٌل يبوح، الرضاQ: بأنه اإلمـــام يصفه حّتـــى
:Qيبـــوح> فقال> عـــن معنى الراوي ولما ســـأله

يفتر. دائم ال
بيـــن المحتدمـــة  الصراعـــات  أن والظاهـــر 

مدمرٍة الدماء بحروٍب إلى استباحة تشـــير القوى
فتاكة. وصراعات

المؤمنينQ في  أميـــر اإلمـــام كمـــا ورد عـــن
ذلك: وكثرة القتل واستخفاف الناس إشارته إلى

بالدماء.
كرمان: ـ ٢٢

بجيشه، الدجال ينزلها التي المواضع إحدى
ليهبطن :Nالنبي عـــن بن حماد أورد نعيم كـــذا
كأن ألفـــًا، ثمانيـــن فـــي وكرمان الدجـــال خـــوز
الطيالســـة يلبســـون المطّرقة، وجوههم المجان

الشعر. وينتعلون
إحـــدى المدن إيـــران شـــرق وكرمـــان جنـــوب

المهمة. اإليرانية
القدر: ليلة ـ ٢٣

ويمن ومنزلـــة قـــدر وظهور وهـــي ليلـــة تجلـــي
العصـــرQ لنزول  إمام وجـــالل وعظمة وســـلطة
األرض  عليه تضيق بما Qعليه والمالئكـــة الروح
فـــي أخبار جاء كما ســـنن العبـــاد، لتقديـــر أمور

كثيرة.
بعدة أسانيد إبراهيم بن علّي في تفسير وروي
انهم ،Kوالكاظم والصادق الباقر عـــن معتبرة
cِفيها ُيْفَرُق ُكلُّ المباركـــة: اآلية تفســـير قالوا في
ومن الحق اهللا كل أمـــر من َحِكيـــٍمd: <يقدر َأْمـــٍر
البداء فيها وله الســـنة تلك وما يكون في الباطـــل
من يشاء ما يشـــاء، ويؤخر يقدم ما والمشـــيئة،
واألمراض، واالعراض والباليا اآلجال واألرزاق
ويلقيه يشـــاء ما وينقص ما يشـــاء، ويزيـــد فيهـــا
أمير  المؤمنينQ ويلقيه أمير إلى Nاهللا رسول
ذلك  ينتهي األئّمـــةK حّتـــى المؤمنيـــنQ إلـــى
البداء له فيه الزمانQ، ويشـــترط صاحب إلى

والتأخير>. والتقديم والمشية





فرعون: آل مؤمن ـ ٢٤
ِفْرَعْوَن آِل ِمْن ُمْؤِمٌن َرُجـــٌل cَوقاَل تعالى: قال
َوَقْد اهللاَُّ َربَِّي َيُقوَل َرُجـــًال َأْن َأَتْقُتُلوَن إِيماَنُه َيْكُتـــُم

.d...َربُِّكْم ِمْن ِباْلَبيِّناِت جاَءُكْم
كتم إيمانه فرعون آل مؤمـــن الرجل كان هـــذا
كان موســـى، عن والدفاع الحق لبيان به ثم جهر
وأثنى اهللا واإلعـــالن امتدحه في الجهر مجاهدًا

عليه.
جعله وأكرمه أن الرجل هذا به اهللا حبى ومما
اهللا  وقيادييه، ُيرجعه Qالحجة اإلمام رجال من
اإلمام عن الـــواردة الرواية أكـــدت كما بعـــد ذلك
آل قائم قـــام الصـــادقQ: إذا محّمد بن جعفـــر
وثالثون...  سبعة الكوفة ظهر من يخرج Nمحّمد

آل فرعون. ومؤمن أن قال: إلى
نجف: ـ ٢٥

أمير اإلمـــام مشـــهد موضـــع ظهـــر الكوفـــة،
طالبQ، وستشـــهد أبـــي بـــن المؤمنيـــن علـــّي
 Qظهور اإلمام قبيل شديدًا ومطرًا سيًال النجف
،Qزيـــن العابدين اإلمام ذلـــك إلى وقد أشـــار
جامع وروده يوم الكوفة نجف على وقف أنه وذلك
نجف، يا هي هي فيـــه وقال: صلى بعدما الكوفـــة
ذلك عن طامة، فســـئل من يا لها وقال: ثـــم بكى
وظهرت والمطر، الســـيل نجفكم مأل إذا فقـــال:
وملكت والمـــدر، األحجـــار فـــي النـــار بالحجـــاز

المنتظر. القائم ظهور فتوقعوا بغداد،
هالل: ـ ٢٦

وُتعد تشـــاهد أن يمكـــن التـــي مـــن العالمات
بشـــكل الهالل تضخم هي الظهور، عالمات من
واحـــدة، ولعل وهـــو ليلة لليلتين يحســـبه الرائـــي
بعض ُتحدثها التحـــوالت الفلكية التي إحدى ذلك

الروايات. في الموعودة السماوية التغيرات
ُيرى أن الســـاعة اقتراب من النبيN: إن عن

يمـــّر الرجل وأن لليلتين، الهـــالل ليلتـــه فيقـــال:
فال يصلي فيه ركعتين. بالمسجد

قلة أخرى وهي ظاهـــرة عن تتحدث والروايـــة
ال الرجل أن حتـــى فيها للصالة المســـاجد ارتياد

المسجد. في ركعتين يصلي
الوتر: ـ ٢٧

في  ورد المهـــديQ كمـــا اإلمـــام مـــن ألقاب
الثاقب. النجم

اليماني: ـ ٢٨
الظهور. شخصيات احدى

الكوفة من قادمٍة أنبـــاٍء إثر اليمن من ينطلـــُق
حركـــٍة صاحـــُب إليهـــا. وهـــو بتوجـــه الســـفياني
الرجاع لهـــا تهدُف اليمن معقًال تتخذ اصالحيـــة
في مهم شأٌن لليماني وسيكون الحق، إلى الناس
التوجهات أحد أهم إذ ســـيكون الظهور، أحداث
لما الظهور ليوم التمهيد في والثقافية السياســـية
سيبذلهاليمانيمنجهٍد في بلورةالفكرةالمهدوية
األحداث زيديته بفعـــل زيـــدي يفقُد لـــدى مجتمٍع
حيث والفكرية. السياســـية والتراكمات التاريخية
في الطبيعي موقعهـــا للزيدّية الحقيقية ســـيرجع
فكر من النابعة رسم مســـارات الثقافة الرشـــيدة
أهل  إلى البيـــتK والتي ترجـــع بأصولهـــا أهـــل
يدعو  عليه اهللا رضـــوان زيد كان البيـــتK يـــوم
التأسيســـية حركته للرضا من آل محّمدK. بعد
يتوجه الحقيقية، أصولها إلى الزيديـــة في رجوع
ويوقف ليصـــّد الســـفياني الكوفـــة اليمانـــي إلـــى

والتتكيل. القتل في خروقاته
في كما ـ الكوفـــة إلى اليمانـــي يتزامـــن توّجـــه
يتوجه الذي الخراساني حركة مع ـ الروايات بعض
 Kالبيت أهل شيعة لنصرة الكوفة إلى اآلخر هو

الظالم. السفياني مد وإيقاف





شبهات

ولم مات اهللاN: (مــــن قال رســــول
جاهلية). ميتة مات زمانه إمام يعرف

السؤال:
هذا الحديث بمعرفة  نحن مكلفون بموجب  هل
اإلشــــارة أحدنا من طلب لــــو بحيث اإلمــــام ذاتًا،
الناس من مجموعة وتحديده من بين وتعيينه إليــــه

صفته؟ بمعرفة مكلفون إنا أم الستطاع،
وموجودًا حيًا كونه معرفة مجرد يكفينــــا أم أنه

غائبًا؟ كان لو حّتى كحجة
الجواب:

الفرق بين جميــــع متواتــــرًا ُيعــــد هــــذا الحديث
أقطاب المحّدثين، الحديث روى اإلسالمّية، وقد
كمال في والصدوق الكافي في الكليني الشيعة فمن
في والصّفار االســــناد قرب في الديــــن والحميــــري
ومسلم السنة البخاري أهل الدرجات، ومن بصائر
وأبو مســــنده في حنبل بن وأحمد فــــي صحيحيهما

والحســــكاني والحاكم والطبراني داود الطيالســــي
كثير. وابن والهيثمي والنووي والبيهقي نعيم وأبو

أو بر إمام كل إلى الحديث ولعل البعض يوجــــه
والســــلطان الظالم الحاكم بذلك فاجر، فيشــــمل
هذا يعني وال ذلك، وغير السفيه والرئيس الجائر
ال فالعقل واالتبــــاع، المعرفة مقصود الشــــارع من
والســــفيه، والجائر الظالم معرفة يحكم بوجــــوب
إلى بمعرفتها توصــــل إيصالية هدايــــة إذ المعرفــــة
ُتري الحق إرائية هدايــــة عن كونها فضًال الحــــق،
من شــــأنه كان هذا ومن والصالح بهدايتهم إليه،
إلى الناس يوصــــل بأن حقيق الظلــــم والجور غيــــر

ال يعطيه. لفساده، وفاقُد الشيء الصالح
باعراضهم اآلخــــرون يقنعنــــا أن إذن ال يمكــــن
الحق،  إلى الظالــــم البيتK ليوصلهم عن أهــــل
وبنــــي أميــــة بنــــي كمــــا حــــدث فــــي دعــــوى إمامــــة
ورمى المدينة أبــــاح الــــذي أن العّبــــاس، ومعلــــوم

في
اإلمام ذاتًا معرفة

ق

اإلمام حـــول حقيقة وإشـــكال عشـــرون شـــبهة اليمن في وردت من مركز (الرســـالة)
اعدادها تباعًا في هذه الشبهات إيراد (اإلنتظار) ارتأت وقد وحياته وغيبته، المهدي¨

اإلعتقاد. أسس من هي التي الناصعة الحقيقة لبيان عليها الرد مع

علي الحلو السيد محمد
اإلنتظار مجلة تحرير رئيس





ال  Nاهللا رســــول ســــبط وقتل الكعبــــة بالمنجنيــــق
مّزق لمن يحق وال مهديــــًا، يمكــــن أن يكــــون هاديًا
أن ـ كالوليد ـ الســــهام لرمي غرضًا وجعله القــــرآن
الهاشميين قتل الذي وهكذا الناس للصالح، يؤم
أحيوا والذين ـ العّباسي كالمنصور ـ جماعي بشكل
العباســــيين من المجون مجالس في واللهو الطرب
والصالح، الحق يوصلوا النــــاس إلى أن ال يصدق
اّتصف إّال إذا معرفتهــــم باطلــــة، فدعــــوى وجوب
بالعصمــــة وســــّدد والهــــدى،  بالصــــالح اإلمــــام 
فهو عندها أحوالــــه كل في اهللا وأطــــاع والتقــــوى،
إلــــى منهج الرشــــاد أتباعــــه حقيــــٌق بــــه أن يوصــــل

ويهديهم إلى السداد.
معرفته الــــذي تجب اإلمام يكــــون أن ومــــا يؤيد
إلى أبي بســــنده بابويه ابــــن إمــــام هدى، مــــا رواه
ميتًة مــــات إمامه يعــــرف ال جعفــــرQ: (مــــن مات

ونفاق وضالل).(١) جاهلية كفر
إّال  األلفاظ بنفس Qالصادق اهللا عبد أبي وعن

وشرك وضالل).(٢) (كفر قال: (نفاق) بدل لفظ أن
وســــالطين الجــــور والة أن وال يختلــــف اثنــــان
باظهارهــــم ضــــالل وذوو نفــــاق الظلــــم هــــم أهــــل
وإظهارهم التقوى الكفــــر، اإليمان واســــتبطانهم
معاوية هــــو فــــي نفــــاق وكتمانهــــم الفســــوق، كمــــا
وعبد الحكم بن مــــروان ومثله بالتقوى، بتظاهــــره
الملك، وخالف عبد بن وهشــــام مروان بن الملك
حيث األمويين من والة الجور في تهتــــك أكثر ذلك
كل فاســــتباحوا العالمين مــــن أحدًا لــــم يحتشــــموا
أعلنوا ستره، حتى ينبغي ما كل وهتكوا ستر محرم
الملك ويزيد عبد أحوال الوليد بن في الفجــــور كما
وال والمجون، أهل العبث مــــن وأمثالهم بن الوليد
الخلفاء وأمثاله تاريخ في السيوطي ما رواه يفوتك
بنــــي العّباس األمويين ومثلهم هــــؤالء عــــن مالحم
محذور. كل وأباحــــوا محظور، كل الذين ارتكبــــوا

بني ووقائع مروان بني وأيام سفيان أبي آل وتاريخ
ذلك. على شاهد العّباس

هدى إمام اإلمام يكــــون أن من هنا نســــتخلص
منصوصًا بالعصمة، مســــددًا بالصالح، متصفــــًا
اإلمامية مذهــــب وهو اهللا تعالــــى، قبل عليه مــــن

واتفاقهم بقضهم وقضيضهم.
اتباعــــه، لغــــرض اإلمــــام إذن يجــــب معرفــــة
ذاته إلــــى االهتداء دون صفتــــه وال تكفــــي معرفــــة
غيره، مــــع االشــــتراك عدم بنحو والوقــــوف عليــــه
تخضع وال بمجهول، تتم ال االيصالية الهدايــــة ألن
ومعرفته تشــــخيصه لم يتم ما لمبهم فــــي كماالتها

صفًة. ال ذاتًا،
التحّري  وجوب الصادقQ إلى أشار هذا وإلى
دون اإلمام والحث على معرفة شــــخصه عــــن ذات
بأمره بالســــماع أو صفته علــــى االكتفــــاء بالوقوف

ذلك. دون فقط
مسلم بن محّمد عن بسنده بابويه ابن روى فقد
بلغنا اهللا، أصلحك :Qاهللا عبــــد ألبي قلت قال:
فقال: بعدك؟ من أعلمتنا فلو فأشــــفقنا، شكواك
يهلُك  وال يتوارث، والعلُم عالمًا، كان Qعلّيًا (إن
شاء ما علمه أو مثل من يعلُم بعده من إّال بقي عالٌم
أن _ مات العالم إذا _ الناس قلُت: أفيسع اهللا)،

بعده؟ الذي يعرفوا ال
المدينة يعنــــي _ فال البلــــدة أهل فقــــال: (أما
إن فقدر مســــيرهم، مــــن البلدان _ وأمــــا غيرهم
ِمْنُهْم طاِئَفٌة ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمــــْن َنَفَر ال cَفَلْو اهللا يقــــول:
َرَجُعوا ِإذا َقْوَمُهــــْم َولُِيْنــــِذُروا الدِّيِن ِفــــي لَِيَتَفقَُّهــــوا

.((٣) dَيْحَذُروَن إَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم
في ذلك؟ مات من أرأيت قال: قلُت:

بيتــــه مهاجرًا إلى من خرج من قــــال: (بمنزلة
أجره على وقع أدركه الموُت فقــــد ثّم اهللا ورســــوله

اهللا).



شبهات

يعرفون بــــأي شــــيء قــــال: قلــــُت: فــــإذا قدموا
صاحبهم؟

والهيبة.(٤) والوقار السكينة ُيعطى قال:
والوقار بمعرفته بالســــكينة اإلمام فتشــــخيص

ذاتًا. اإلمام معرفة وجوب على داللة والهيبة
:Qاهللا عبد أبــــي شــــعيب عن بن وعن يعقوب
ليــــس فبلــــغ قومــــًا اإلمــــاُم قــــال: قلــــُت: إذا هلــــك

بحضرتهم؟
في يزالون ال فإّنهم الطلب، في يخرجون قال:

في الطلب. ما داموا عذر
يخرج أن يكفيهــــم أو كلهــــم قــــال: (يخرجــــون
cَفَلــــْو يقــــول: وجــــل عــــز اهللا إن بعضهــــم؟ قــــال:
ِفي لَِيَتَفقَُّهوا طاِئَفــــٌة ِمْنُهــــْم ِفْرَقــــٍة ال َنَفــــَر ِمــــْن ُكلِّ
َلَعلَُّهْم إَِلْيِهــــْم َرَجُعوا ِإذا َقْوَمُهــــْم يــــِن َولُِيْنــــِذُروا الدِّ
حّتى سعٍة في المقيمون (فهؤالء قال: ،(dَيْحَذُروَن

أصحابهم).(٥) إليهم يرجع
عدم قبول مشــــعٌر علــــى فقولهQ: (في ســــعٍة)
في والذي اإلمــــام، معرفة دون أعمــــال المكلفيــــن
مغيى أنه إّال اإلمام، يعرف حتى عذر هو في ســــعٍة
اإلمام، خبر عن المتفحص الرســــول رجوع بغاية
ارتفعت فقد إليهــــم وعرفوا أمر اإلمــــام فإذا رجع

بالتكليف. وخوطبوا المعذرية عنهم
وفاة بلغنا قال الــــرواي: إن المعنى وفي نفــــس

نصنع؟ كيف اإلمام،
(عليكم النفير). :Qقال

جميعًا؟ النفير قلت:
ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْن َنَفــــَر ال cَفَلْو يقول: اهللا قــــال: (إن
نفرنا، قلت: (dالدِّيِن ِفــــي لَِيَتَفقَُّهوا طاِئَفٌة ِمْنُهــــْم

الطريق؟ بعضهم في فمات
ِمْن َيْخُرْج cَوَمــــْن يقول: اهللا (إن فقــــال: قال:
التفحص عــــن اإلمام  ُمهاِجــــرًاd)(٦) فوجــــوب َبْيتِــــِه

وإن ،Qاإلمــــام خبر علــــى يقفوا تعذيــــرٌي حّتــــى
التفحص كان حــــال في وهو الموت أدرك أحدهــــم
مقدمة وهو تكليف، بذاته التفحص ألن معذورًا،
وجوب معرفة إلى بها _ يوصل القول _ على واجب

اإلمام بذاته.
معرفة دون الوصــــف معرفــــة واالقتصــــار علــــى
إلى المؤدي في االشــــتباه الوقوع يوجب الذات قــــد
الشــــرك في وهو اإلمــــام، الخطــــأ فــــي تشــــخيص

سواء.
أبيهL قال:  عن الصــــادق جعفر اإلمام فعــــن
_ من عند اهللا من إمامُته _ إمام أشــــرك مع (من

باهللا).(٧) مشركًا كان اهللا، من عند ليس إمامُته
الحق يوجب إمــــام غير اتبــــاع أن ومعنــــى ذلك
فســــيكون دون اهللا، وبذلك من يعبــــده عبــــادة من
اهللا تعالى لغير عابدًا _ جزافًا _ إمام لغير التابــــع
من يســــتظهر كما _ ســــبحانه أو مشــــركًا بعبادتــــه

._ الرواية
اإلمام في أما الحاضر، اإلمام شــــأن في هذا
وخصوصياته، من بذاته معرفته فيجب زمن الغيبة
،Nاهللا رسول إلى منتسبًا حيًا موجودًا كونه حيث
بن العسكري الحســــن ابن (محّمدًا) والذي اســــمه
بن الرضا بــــن علّي الجواد محّمد بن علــــّي الهادي
الباقر محّمد بن الصادق جعفر بن الكاظم موسى
بن علّي بن الشــــهيد الحسين بن بن علّي الســــجاد
اهللاN فاطمة  رســــول بنت ابن وهــــو أبــــي طالب،

الزاكيات. التحيات من اهللا وعليهم عليها
المهــــدي ذاتًا اإلمام معرفــــة هــــذا ما يقتضــــي
والســــعي بذاته معرفته تقتضيه غيبتــــه ومــــا توجبه
خالل من عليه اهللا شــــخصه صلــــوات عن للتقصي
من إلتقى به من أشــــار إليه روايات وما من ما ورد
حيــــًا يرعى نســــبه وكونه من ذكرناه النــــاس وبمــــا





ومواليه. شيعته شؤون
اإلمــــام المهــــديQ فمعرفته  أمــــا مــــا يخــــص
ظهوره عالمات معرفــــة خالل من تتــــم بعــــد غيبته
ذكرت عالمات وقد ذاتًا، لنا تشــــخيصه ليتســــنى
في خاصة مطوالت بها وتكفلت محلها الظهور فــــي
بّد من ال مالحظــــات هنــــاك أن إّال هــــذا الشــــأن،

الشأن. هذا في مراعاتها
األولى: المالحظة

لشــــخصيات مصاديــــق إيجــــاد محاولــــة  إن 
ببعض التشبث وكذلك دقيقة غير الظهور عالمات
قطعي بشكل عالمات الظهور من وكونها الحوادث
مؤيدة احتماالت إيجاد إمكانية نعم صحيح، غيــــر
على العالمة هــــذه انطباق تؤيــــد بقرائن وشــــواهد
بذلك، القطــــع عــــدم هذا ذلــــك المصــــداق ومــــع
في الحكم التســــرع عدم هو المالحظة: وخالصــــة
عالمات على صــــدق تعاطينا مــــع ذلك لئــــال يؤثــــر

الظهور.
المالحظة الثانية:

وذلك الظهــــور عالمــــات الحــــث علــــى معرفــــة
ولتنمية التكامليــــة، الشــــخصية بناء يســــاعد على
واليأس االحباط حالة عن باألمل واالبتعاد الشعور
والتنكيل. الظلم من الشيعي الفرد يعانيه ما جراء

المالحظة الثالثة:
آليات إحدى الروايــــات أســــانيد مع إن التعامل
صحة مدى للوقوف علــــى الفقهــــي أي االســــتنباط
روايات الظهور يخص فيما أما عدمها، الرواية من
الشخص ترافق التي بالحالة اإلنسانية فهي أشــــبه
إليه يصبو واستشــــراف مــــا في معرفة المســــتقبل
يحاول فهو لذا أحداٍث، من تداهمه وما اإلنســــان
العالمات هذه الحقيقة ويتابع رواية عن أن يبحــــث
مصير، ينتظــــره من ما معرفــــة على حرصــــًا منه
أو ثقة كونه عن بغض النظر أي إنســــان وهذا شأن

العالمات هذه أسانيد على نتحفظ إذن نحن ال ال،
والعقل. والسنة الكتاب مع تتعارض لم إذا

المالحظة الرابعة:
يخص بما عالمات الظهور في نراعي يجب أن
يحاول فلربما ودوافعهــــم، الــــرواة المــــدن دواعي
لدافع سياســــي ما، بمنطقة بعــــض الرواة التنكيل
الظهور عالمــــات بعــــض مــــن أو عقائــــدي ليجعــــل
منقصة يســــتفيد علــــى أهلها أو فيها مثلبــــة يطعُن
رواية كما في علــــى أتباعها، بالتنكيل مــــن خاللها
معاوية مخاطبًا بها مجلس في بن عمرو اهللا عبيــــد
،Qلعلّي بوالئهم المعروفيــــن العــــراق بعض أهل
بابل منطقة ومــــن بلدكم مــــن يخرج بــــأن الدجــــال
إلى تشــــير الدجال روايات أن حين في بالضبــــط،
منها يســــتفيد اصفهان في متواجدة يهودية أن قوة
عبد فحاول خططه وتحركاته، تنفيذ في الدجــــال
محضر وفي العراق يطعن بأهــــل أن عمرو اهللا بــــن
عالمات الظهور ليســــّخرها لخّطه باحدى معاويــــة

لمدرسته. فائدتها ويوجه

الهوامش
القمي: ٢١٩  بابويه البن الحيرة من والتبصرة اإلمامـــة ١ ـ

.Kالبيت آل مؤسسة و٢٢٠/
السابق. ـ ٢

التوبة: ١٢٢. ٣ ـ
القمي: ٢١٩  بابويه البن الحيرة من والتبصرة اإلمامة ـ ٤

و٢٢٠.
السابق. ـ ٥

القمي:  بابويـــه البن الحيـــرة والتبصـــرة من ٦ ـ اإلمامـــة
.٢٢٦

القمي:  بابويـــه البن الحيـــرة والتبصـــرة من ٧ ـ اإلمامـــة
.٢٣١





أرشيف الصحافة المهدوية من

بعـــض آيات ســـؤال: هـــل تحّققت
هي؟ وما ترون، كما الظهور

التي المحتومة العالئم هي العالمات أعظم ـ
وهي: القائم قيام قبل تتحقق

من والســـفياني اليمن، من خروج اليمانـــي
والخســـف الســـماء، مـــن الشـــام، والصيحـــة
من الزكية النفس المدينة، وقتل قرب بالبيداء
قيام القائم قبـــل والمقام الركن بين آل محمـــد

يومًا. عشرة بخمسة
أعظم العالمات؟ ما هي سؤال:

تواترت التي هـــي العالمة الكل من ـ األعظم
ســـيادة وهي: الفريقيـــن، مـــن بهـــا األحاديـــث
تكتســـح التي العالم أرجاء على العامة الفوضـــى
وال عطف فال االنسانية، من أثر الوجود أي من
دســـتور؛ وال قانون إنصاف وال وال عدل وال رحمة

أمـــات أميـــر المؤمنيـــنQ: (إذا يقـــول اإلمـــام
واستحّلوا األمانات، وأضاعوا الصالة، الناس
وشّيدوا الرُّشـــا، وأخذوا الربا، وأكلوا الكذب،
واســـتعملوا بالدنيا، الديـــن البنيـــان، وباعـــوا
وقطعوا األرحام، النساء، وشـــاوروا السفهاء،
وكان واســـتخّفوا بالدمـــاء، واّتبعـــوا األهـــواء،
األمراء وكانت فخـــرًا، والظلم الحلم ضعفـــًا،
َخَونـــة، والعرفـــاء ظلمـــة، َفَجـــرة، والـــوزراء
الـــزور، وظهـــرت شـــهادات والقـــّراء فســـقة،
والطغيان، واالثم البهتان وقول الفجور واستعلن
المســـاجد، وُزخرفـــت المصاحـــف، وحليـــت 
وازدحمت األشـــرار، وُأكرم المنائـــر، وطّولت
العقود، األهواء، وُنقضت الصفوف، واختلفت
أزواجهّن النســـاُء واقتـــرب الموعود، وشـــاركت
أصوات وعلت الدنيا، علـــى حرصًا فـــي التجارة

الثقافة ترســـيخ دور في مـــن لها كان ومـــا الصحفية مـــن أجـــل تحفيـــز الذاكـــرة
تستذكر أحد العاملين ـ المبذولة الرائعة للجهود منها وفاًء ـ <االنتظار> فإن المهدوية،
وما الشهرستاني الرضا عبد الســـيد المرحوم وهو الحقل الصحفي، في المعروفين
نورد وهنا المســـائل الدينية>، <أجوبة مجلة إصـــدار في واضحة جهود كان لـــه من
السنة عشر من الثاني العدد الواردة في ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ ٣٧٦) (تسلسل المسائل أجوبة

وذكرى. وبتصرف، عرفانًا هذه المجلة من الخامسة

العالمات أعظم
كربالء(١) عبد الرضا الشهرستاني/ السيد المرحوم

س

الدينية المسائل أجوبة





القوم زعيـــم وكان منهـــم، الفّســـاق واســـتمعت
شـــّره. وُصّدق الفاجـــر مخافة واتُّقي أرذلهـــم،
واتُّخـــذت القيان الخائـــن، الـــكاذب، واوتمـــن

والمعازف..).

مصلح نهضة انتظــــار في كاّفة فالنــــاس
متلّهفيــــن الجمــــر كبيــــر علــــى أشــــد مــــن
تعجيــــل تعالــــى اهللا راجيــــن متضّرعيــــن 
تلك ظهور القائــــمQ عند فيكــــون الفرج.
المحدقين والضيق والضنك الملّحة الشّدة
ودواء لغليلهــــا، أرواء جمعــــاء بالبشــــرية 
اإللهيــــة فــــي الســــّنة لدائهــــا، كمــــا كانــــت
تعالى:  يقول اهللا األزمنة، أقدم منذ خليقته
َأْهَلها َأَخْذنا ِإالَّ َنبِـــيٍّ ِمْن ِفي َقْرَيٍة َأْرَســـلْنا cَوما

(٢).dرَُّعوَن َيضَّ َلَعلَُّهْم رَّاِء َوالضَّ ِباْلَبْأساِء
عن موضوع الســـفياني  أوردG في جوابه كما

نّصه: ما
أبي منصور: سألت أبا عبد اهللا بن عبد يقول
تصنع  وما فقـــال: الســـفياني؟ اهللاQ عن اســـم
دمشق الخمس: الشـــام ملك كنوز إذا باســـمه؟!
فتوّقعوا واألردن وقنســـرين وحمـــص وفلســـطين
قال: أشهر؟ تسعة يملك قلت: الفرج. ذلك عند

يومًا. يزيد ال أشهر ثمانية يملك ولكن ال
لرأيت رأيت الســـفياني الصادقQ: لو وعن

أزرق. الناس أشقر أحمر أخبث
آكلة ابـــن المؤمنيـــنQ: يخرج وعـــن أميـــر
ربعة رجـــل وهو اليابـــس، الـــوادي األكبـــاد من
الجدري  أثر الهامة بوجهه ضخم وحش(٣) الوجه

عثمان. اسمه أعور، حسبته رأيته اذا

أين يأتي؟ ومن السفياني هو سؤال: من
تكون أحداث أربعة :Qالباقر جعفر أبو قال
خروجـــه، كلها في على تـــدّل القائم قبل قيـــام
رجب  مضت: منها الرضاQ ثالثـــة قال رجـــب.
على فيه وثب ورجب خراسان، فيها صاحب خلع
إبراهيم بن محمد فيه خرج ورجب زبيدة، ابن

بالكوفة.(٤)
رجب. في يخرج والسفياني

الهوامش
الفاضل  العالم بـــن الرضا عبد الســـيد اهللا آية ١ ـ  هـــو
حســـين محمد الســـيد العظمى اهللا آية زيـــن العابدين بـــن

الشهرستاني. الحسيني المرعشي
ودرس في حوزتها  ١٩١٩ م ١٣٤٠هــ  سنة كربالء ولد في

الفكر. يد مراجع الدين واساطين على العلمية
والتـــراث الفكري الثقافـــة العربيـــة، دعـــا إلى احيـــاء
غنيـــة قيمـــة عامـــرة مكتبـــة األصيـــل، خلـــف لـــه والـــده
أســـس مدرســـة اإلمام والمطبوعة، بالكتـــب المخطوطـــة
الخيـــري، والجمعية كربـــالء الصـــادقQ، ومســـتوصف
الهندية، بمدرسة الجعفرية والمكتبة الخيرية اإلسالمية،

الدينية). (أجوبة المسائل مجلة واصدر
قيمة مطبوعة. مؤلفات عشرة أكثر من له

في ودفن ١٩٩٧م ١٤١٨هــ  ٢٨/ ربيـــع األول/ في توفـــي
المقدس. مشهد مدينة
األعراف: ٩٤. ـ ٢

(وخش)،  وفي بعض النسخ يستوحش َمن يراه؛ أي ٣ ـ
شيء. كّل من الرديء والوخش:

ط ق. األنوار: ج ١٣ ص ١٥٠ بحار ـ ٤
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كتابه في األربلي عيسى بن علي روى
موالنا أخبـــار ذكر عند <كشـــف الغّمـــة>
 Qالحسن بن اإلمام القائم محّمد وإمامنا وســـيدنا
البـــالد الحلّية في كان أنـــه الثقات عـــن جماعة مـــن
الهرقلي(١)من الحسن بن إســـماعيل له يقال شخص
رآه،  وما زمانـــه في لهـــا: هرقل(٢) مـــات يقال قريـــة
حكى لي أيضـــًا قـــال: الّدين شـــمس حكـــى له ولـــده
األيسر فخذه على _ شاب وهو _ فيه خرج أّنه والدي
كلِّ ربيع فـــي وكانت اإلنســـان، قبضة توثة(٣)مقـــدار
عن ألمها ويعّطلـــه وقيـــح، منها دم تنشـــّق ويخـــرج
فحضر إلى بهرقل، مقيمًا وكان من أشـــغاله، كثير
السعيد الســـند الســـيد مجلس إلى ودخل الحّلة يومًا
طاووسG(٤) وشـــكا إليه  بن علّي والدين المّلة رضـــي
له فأحضر ُأداويهـــا، أن ُاريد وقـــال: منها مـــا يجده
فوق التوثة هذه فقالوا: الموضع وأراهم الحّلة أطّباء
خيف ُقطعت ومتى خطر، وعالجها األكحل، العرق

الســـيد اَأليُِّد(٥)الســـعيد فيموت، قال العرق يقطع أن
ورّبما  بغداد، إلـــى متوّجه والدينH أنا المّلة رضـــي
معه فصعد هؤالء فأصحبنـــي، أطباؤهـــا أعرف من
أولئك، قـــال كما فقالـــوا بغـــداد، َوأحضـــر أطبـــاء
الشرع إّن :Hالسعيد فقال له الســـيد صدره، فضاق
الثيـــاب، وعليك هـــذِه فـــي قد فســـح فـــي الصـــالة
فاهللا بنفســـك، تغرر فـــال االجتهـــاد فـــي االحتـــراز
والدي: له فقـــال ورســـوُله، ذلك عن نهى تعالـــى قد
بغداد إلـــى وصلت وقـــد هكـــذا إذا كان هـــذا األمـــر
_ رأى من بسّر الشريف زيارة المشـــهد إلى فأتوّجه
ن فحسَّ أهلي، َانَحدُِِر إلى ثّم السالم _ مشرفه على
المذكور الســـيد الســـعيد عند ثيابه فترك لـــه ذلك،
،Kاألئّمة وزرت المشـــهد وتوّجه. قـــال: فدخلـــت
،Qوباإلمام باهللا تعالى واستعنت ونزلت السرداب
في الســـرداب، وبقيت وقضيـــت بعـــض الليـــل فـــي
دجلـــة إلـــى مضيـــت ثـــّم المشـــهد إلـــى الخميـــس،

الشوق 
سامراء إلى

ر

محمد علي مجيد





كان إبريقًا ومـــألت نظيفًا، ثوبًا ولبســـت واغتســـلت
أربعة فرأيت الشريف المشـــهد ُاريد وصعدت معي،
المشهد حول وكان السور، باب من خارجين فرسان
فحسبُتهم منهم، أغنامهم يرعون من الشرفاء قوم
واآلخر مخطوط عبد أحدهما شابين فرأيت فالتقينا
واآلخر رمحًا متنّقبًا بيده ســـيفًا وشيخًا متقلد منهما
وهو الســـيف فوق فرجية(٦)ملونة بســـيف وعليه متقّلد
الرمـــح صاحـــب الشـــيخ فوقـــف متحّنـــك بعذبتـــه،
ووقف األرض رمحه فـــي ووضع كعب يمين الطريـــق
الفرجّية صاحب وبقي الطريق، يســـار عن الشابان
فرّد عليه، ســـّلموا ثم والدي، مقابـــل علـــى الطريق
أنت غدًا الفرجّية: صاحب له فقال السالم، عليهم
تقدم لـــه: فقال نعم، لـــه: فقال تـــروح إلى أهلـــك؟
مالمســـته فكرهت يوجعك؟ قـــال: مـــا حّتـــى أبصر
يتحّرزون يـــكادون ال البادية أهـــل وقلت في نفســـي:
وقميصي الماء وأنا قد خرجت مـــن عن النجاســـة،
بيدي فلزمني إليه، تقّدمت ذلك مع أني ثّم مبلول،
أن إلى مـــن كتفي جانبي يلمس وجعل ومّدنـــي إليه،
ثّم فأوجعني، بيـــده فعصرها التوثـــة، أصابـــت يده
الشيخ: لي فقال كان، كما فرســـه سرج في اســـتوى
إســـمي، معرفته من فعجبت إســـماعيل، أفلحت يا
اهللا تعالى، قال: شـــاء إن وأفلحتـــم أفلحنا فقلـــت:
إليه فتقدمت قال: اإلمام، هو هذا الشيخ: فقال لي
معه أمشي وأنا سار إّنُه ثّم فخذه، وقّبلُت فاحتضنته
أبدًا، ُأفارقك ال لـــه: فقلت ارجع، فقال: محتضنه
مثل فقال عليه فأعـــدت رجوعك، المصلحة فقـــال:
تستحي؟! ما إسماعيل يا الشيخ: فقال األّول، القول
فجبهني هذا وتخالفه، ارجع مّرتين اإلمام لك يقول
إذا وقال: إليَّ والتفت خطوات فتقدم فوقفت القول،
يعني _ جعفـــر يطلبك أبو بـــدَّ أن فال وصلـــت بغداد
وأعطاك  عنده حضرت _(٧) فإذا المستنصر الخليفة
إلى لك ليكتب الرضي لولدنا وُقل تأخذه، فال شـــيئًا

تريد، ثّم اّلذي يعطيك أوصيته فإّني عوض علـــّي بن
إلى أن أبصرهم قائمًا أزل فلم معه، سار وأصحابه
فقعدت لمفارقته، أســـف عندي وحصل عّني غابـــوا
فاجتمع ساعة، ثّم مشيت إلى المشهد، األرض إلى
َءأوجعك متغيرًا، وجهك وقالوا: نـــرى حولي القّوام
ال قلت: أحـــد؟ أخاصمك ال، قالـــوا: شـــيء؟ قلـــت:
عرفتم هل أســـألكم لكن تقولون، مّمـــا ليـــس عندي

عندكم؟ كانوا الذين الفرسان
الغنم، هم من الشـــرفاء أربـــاب قالـــوا: بلـــى(٨)
اإلمام  فقالوا: Qهـــو اإلمام القائـــم بل ال، فقلت:
هـــو صاحب الفرجية؟ قلت: صاحـــب أو هو الشـــيخ

فيك؟ اّلذي فقالوا: أريته المرض الفرجية،
ثّم كشـــفت وأوجعني، بيده، قبضـــه فقلـــت: هو
الشـــّك فتداخلني أثرًا المرض أَر لذلـــك رجلـــي فلم
شيئًا، أَر فلم رجلي األخرى فأخرجت الدهش، من
فأدخلني ومّزقـــوا قميصـــي، عليَّ فانطبـــق النـــاس
بين ناظر وكان الّنـــاس عّني، ومنعوا القـــّوام خزانة
الخبر عن وسأل الضّجة، فســـمع بالمشهد النهرين
عن اســـمي، وســـألني الخزانة إلى فجاء فـــوه، فعرّّ
أّني بغـــداد؟ فعّرفته مـــن خرجت كـــم وســـألني منذ
بالمشهد وبّت عّني، فمشى من أّول اُالسبوع خرجت
إلى معي الّنـــاس وخرج وخرجت وصّليـــت الصبـــح،
إلى عّنـــي، ووصلت ورجعوا عن المشـــهد أن بعـــدت
فرأيت  ُاريد بغـــداد، وبّكـــرت منها أوانـــا(٩) فبّت بها
من يســـألون العتيقة القنطرة على الّناس مزدحمين
فسألوني اســـمه ونسبه، وأين كان؟ وعن ورد عليهم
فاجتمعوا فعّرفتهـــم، جئت؟ ومن أين عن اســـمي،
حكم، روحي فـــي لي ولم يبـــق ثيابي علـــّي ومّزقـــوا
وعّرفهم بغداد إلـــى كتب النهرين وكان الناظـــر بين
عليَّ الّناس وازدحم بغـــداد إلى حملوني ثّم الحـــال،
الوزير وكان مـــن كثـــرة الزحـــام، وكادوا يقتلوننـــي
األيد  السيد طلب قد عليه(١٠) اهللا تعالى رحمة القمي
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أن ; وتقّدم طـــاووس بن علـــّي الّدين الســـعيد رضـــي
الدين رضّي فخـــرج قال: الخبر. صّحة هـــذا يعرِّفـــه
أصحابه فـــرد النوبي ببـــاب فتوافينا ومعـــه جماعـــة
يقولون؟ قلت: أَعْنَك قـــال: رآني فلّما عّني، النـــاس
شيئًا، َيَر فلم فخذي عن وكشف داّبته عن فنزل نعم
الوزير، على وأدخلني بيدي وأخذ ساعة عليه فغشي
الناس وأقرب أخي هـــذا يا موالنا يبكي ويقول: وهـــو
فحكيت  القصة، عن الوزيـــر قلبي،(١١) فســـألني إلى
عليها، األطبـــاء الذين كانوا أشـــرفوا لـــه، فأحضر
إّال القطع دواُؤهـــا ما فقالـــوا: بمداواتها، وأمرهـــم
لهـــم الوزير: فقال مات، قطعهـــا ومتى بالحديـــد،
في فقالوا: تبرأ؟ في كم أن ُتقطع وال يموت فبتقديـــر
وال ينبت بيضـــاء حفيرة مكانها فـــي شـــهرين وتبقى
فقالوا رأيتمـــوه؟ متى الوزير: فســـألهم فيها شـــعر،
الذي الفخذ عـــن الوزير فكشـــف أّيام، منذ عشـــرة
أثر فيها وليس أختها مثل وهي فرآهـــا األلم فيه كان
هذا عمل المســـيح، أحـــد الحكماء: أصـــًال، فصاح
نعرف فنحن عملكـــم، يكن لم حيـــث فقـــال الوزير:
المســـتنصر الخليفة ُأحضر عند إّنه ثّم مـــن عملها،
فتقّدم كما جـــرى، بها القصـــة، فعّرفه فســـأله عن
فأنفقها، هذه قـــال: حضرت فلّما دينـــار، له بألف
فقال واحدة، حّبة منـــُه آخذ أن ما أجســـر فقال له:
هذا، معي الذي فعل من قال مّمن تخاف؟ الخليفة:
الخليفة فبكى شـــيئًا، جعفر أبـــي من تأخذ قـــال: ال
قال ثّم شـــيئًا، يأخذ ولم عنده مـــن وخرج وتكـــّدر،
بعض  في كنت ذلك: عيسىG عقيب بن علّي الشـــيخ
هذا وكان عندي، القصة لجماعة هذه أحكي األّيـــام
فلّما أعرفه، محّمد ولده عندي وأنا ال الدين شـــمس
من فعجبت لصلبه، ولده أنـــا قال: الحكاية انقضت
مريضة؟ فخـــذه وهي رأيت هل فقلت: هـــذا االتفـــاق
بعدما رأيتها ذلك، ولكّني أصبو عن ألّني ال، فقال:

موضعها شعر. في نبت وقد فيها أثر وال صلحت
محّمد بـــن محّمد الديـــن صفّي وســـألت الســـيد
بن حيدر الديـــن الموســـوي، ونجم بن بشـــر العلوي
وذوي  وسراتهم، الناس أعيان من األيســـرS وكانا
عندي لي وعزيزين صديقين وكانـــا منهم، الهيئات
حال في رأياها وأّنهما القصة، هذه بصحة فأخبراني
كان أّنه هذا ولده لي وحكى صحتها، وحال مرضهـــا
إلى  جاء أّنه لفراقهQ حّتى شـــديد الحزن ذلك بعد
أّيامه كّل الشـــتاء، وكان في فصل بها وأقام بغداد،
السنة تلك في فزارها بغداد إلى ويعود سامراء يزور
أو مضى الذي الوقت لـــه يعود أن طمعًا أربعين مـــّرة
دهره أعطاه ومن الذي بما قضى، الحظ لـــه يقضي
 Gفمات القضا، ساعده بمطالبه صرف أو الرضا،
واهللا يتوّاله بغّصتـــه، اآلخرة إلى بحســـرته، وانتقل

وكرامته.(١٢) برحمته بمّنه وإّيانا

الهوامش
الهرقلي  والد محّمد هو الهرقلي: الحســـن ١ ـ  إســـماعيل بن
الذي وهو الحّلي، العالمة تالمذة فاضًال من عالمًا، كان الذي
عدة وتوجد مؤّلفه وقرأ عليه، المختلـــف بخطه زمان كتب كتاب
العاملي، الحـــّر (المختلـــف) رآه فمنهـــا يده كتـــب خطية بخـــط
في بلدة حيدر آل محّمد الســـيد عند والنسخة ومنها (الشـــرائع)
وأما .; العالمة النوري عند اإللهية) (المواهب ومنها الكاظمين،

علّي الهرقلي. الحسن بن بن الحسين فهو إسماعيل بن نسبه
الصدرين. عمل بلد الحّلة من قرية مشهورة من هرقلة: ـ ٢

متقرحة. بثرة التوثة: ـ ٣
قدوة  األزهد، األورع األجّل السّيد الحسني: طاووس ابن ـ  ٤
على اختالف مشاربهم األصحاب كلمة ما اتفقت اّلذي العارفين
تأّخر أو تقّدمه مّمـــن أحد عن الكرامات على صدور وطريقتهـــم
(كشـــف المحّجة) مواضع كتبه خصوصًا ويظهر مـــن عنـــه غيره.
المعظمين  عظماء وكان من مفتوحًا، إّياهQ كان لقائـــه باب إّن





اهللا تعالى. لشعائر
من أهل رأينـــاه من أعبد كان وقـــال العّالمـــة:

هـ). ٦٦٤) سنة ; وتوّفي زمانه،
العبادة. القوي األّيد: ـ ٥

الثياب. من نوع الفرجية: ـ ٦
منصور بن  جعفر، باهللا، أبو المســـتنصر ٧ ـ
بغداد  وولي (٥٨٥ هـ) ســـنة صفر في ولد الظاهـــر:
المدرســـة  باني وهو (٦٢٣ هـ) وفاة أبيه ســـنة بعـــد
الجانب دجلـــة من على شـــط ببغداد المســـتنصرية
من كثير على المغول عهده اســـتولى في الشـــرقي،
بها توفي أن إلـــى بغداد يدخلون كادوا البالد حتـــى

هـ). ٦٤٠) سنة
نعم، وال  الجـــواب هنا: يكون أن ٨ ـ  الصحيـــح

فيها. (بلى) لكلمة موضع
نزهة من  كثيـــرة البســـاتين، بلـــدة ٩ ـ  أوانـــا:
عشـــرة بغداد وبين بغـــداد، بينهـــا نواحـــي دجيـــل

فراسخ.
محّمد بن  الدين هـــو مؤيد القمي: ١٠ـ   الوزيـــر
توّلى الوزارة بن برز القّمي، الكريم بن عبد محّمد
العّباسيين، للمســـتنصر ثّم للظاهر، ثّم للناصر،
باطن دار في وحبســـه المســـتنصر عليه حّتى قبض
فماتG في  مريضًا وأخرج فمرض مّدة، الخالفـــة

هـ). ٦٢٩) سنة
للخالفة المســـتنصر توّلي معرفـــة أقول: ومن
الحكاية هـــذه تأريخ يعـــرف القمـــي ومـــوت الوزيـــر
(٦٢٣ هـ) وهي سنة  سنتي بين واقعة إذن فالحكاية
(٦٢٩ هـ) وهي سنة موت  الخليفة المســـتنصر توّلي

.Gالقمي الوزير
فـــي حق  هـــذا طـــاووس ابـــن ١١ـ   كالم الســـيد

الهرقلي. منزلة يدل على عظيم الهرقلي إسماعيل
األنوار بحار ٤٩٣؛ الغمـــة ٢: كشـــف ١٢ ـ أنظر

.٦١ :٥٢





رسائل اإلمام

الدين وتمام كمال في كتاب جاء
بن محمد الصـــدوق النعمـــة للشـــيخ
القميG المتوفى  بابويـــه بن الحســـين علي بن

يلي: ما ص ٥٣٧ ٣٨١ هـ سنة
وابنـــه رضي اهللا العمـــري كان خـــرج إلـــى

اهللا: عبد سعدبن رواه ما عنهما،
جعفـــر عـــن الناحية مـــا أثبتـــه الشـــيخ أبو
على وثّبتكما لطاعته، اهللا (وفّقكما المقدسة:
ما إلينا إنتهـــى بمرضاته، دينه، وأســـعدكما
عن أخبركما (الهيثمـــي) الميثمي ذكرتمـــا أن
بأنه واحتجاجه لقـــي من ومناظرات المختـــار
وتصديقـــه إياه، علي بـــن جعفر ال خلـــف غير
أصحابكما مما قال ما كتبتما به جميع وفهمت
الجالء، بعد العمى باهللا من وأنا أعوذ عنـــه،
موبقات ومـــن الهـــدى، بعـــد ومـــن الضاللـــِة
يقول: وجل عّز فإّنه الفتن، وُمرديات األعمال

آَمنَّا َيُقوُلـــوا َأْن النَّـــاُس َأْن ُيْتَرُكـــوا (الم * َأَحِســـَب
الفتنة، ُيْفَتُنوَن) كيف يتســـاقطون فـــي ال َوُهـــْم
وشماًال، يمينًا ويأخذون الحيرة في ويترّددون
فارقـــوا دينهم، أم ارتابوا، أم عاندوا الحق،
الروايـــات الصادقة بـــه جـــاءت أم جهلـــوا مـــا
ما فتناسوا ذلك علموا أو الصحيحة، واألخبار

وتوقيعاته Qاإلمام رسائل من

الفتنة، في يتساقطون كيف
ويترّددونفيالحيرةويأخذون
دينهم، فارقوا يمينًا وشماًال،
أم الحق، عاندوا أم أم ارتابـــوا،
الروايات به جـــاءت ما جهلوا
واألخبار الصحيحة الصادقـــة

الزهراء بنت

ج

وفينا معنا أن الحقَّ إعلموا





إّما حجة من ال تخلو يعلمون، أن األرَض
مغمورًا. وإما ظاهرًا

بعـــد أئمتهـــم انتظـــام أو لـــم يعلمـــوا
أفضى  أن إلى واحد بعد نبيهمN واحدًا
ـ الماضي إلـــى وجل عز بأمر اهللا األمـــر
مقام  عليQ ـ فقـــام بـــن يعني الحســـن
طريق وإلـــى الحـــق آبائـــه، يهـــدي إلى
وشهابًا نورًا ســـاطعًا، كانوا مســـتقيم،
عز ـ اهللا وقمرًا زاهرًا،ثم اختار المعًا،
منهاج على فمضـــى عنده، ما له وجـــل ـ
عهٍد  على بالنعـــل النعل آبائـــهK حـــذو
بها إلـــى وصيٍّ أوصـــى عهـــده، ووصيـــٍة
غاية، إلـــى بأمره ســـتره اهللا عـــز وجـــل
الســـابق للقضاء بمشـــيئة وأخفى مكانه
ولنا موضعـــه، وفينا والقـــدر النافـــذ،
قد فيما عز وجل اهللا أذن قد ولو فضله،
من به جرى قد ما عنه وأزال عنه، منعه
حلية ظاهرًا بأحسن حكمه ألراهم الحق
عن وألبان عالمة، داللة وأوضـــح وأبين
عز اهللا أقدار ولكن بحجته، وقام نفسه
وتوفيقه ال ُترّد، وإرادته ُتغاَلب، ال وجل
الهوى، اّتباع فلَيَدعوا عنهم ال ُيســـبق،
عليه، كانوا الذي أصلهم على ولُيقيمـــوا
فيأثموا، وال عنهم ُســـتر عما يبحثوا وال
فيندموا، وجـــل عز ســـتر اهللا يكشـــفوا
يقول ال وفينا، الحّق معنـــا أن وليعلمـــوا
يّدعيه وال ُمفتر، كـــّذاب إّال ذلك ســـوانا
منا فليقتصروا غـــوّي، ضـــالٌّ إّال غيرنـــا
وليقنعوا دون التفسير، الجملة هذه على
إن التصريح مـــن ذلـــك بالتعريـــض دون

شاء اهللا.





القرآء مع

مرتقب: عمل *
التي القضايا في البحث صدد في اآلن نحـــن
من  اإلنتهاء حال وفي Qالمهدي باإلمـــام تتعلق
اإلنتظار مجلـــة إلى بإرســـاله الموضوع ســـنقوم
مركز الدراسات في بالعمل تحوز القائمين علها
اهللا جعلنا ،Qالمهدي اإلمام التخصصية فـــي
في شـــفاعته رزقنا وأتباعه وإياكم من أنصـــاره

العالمين. رب آمين اآلخرة
الكويت دولة الدشتي منى أختكم

عليكم السالم منى األخت اإلنتظار:
مساهمات باستقبال ســـعيدة االنتظار مجّلة
نافع هو ما بكّل لمجّلتهم ورفدهم الكرام القّراء
مساعيكم تعالى اهللا كّلل لكم، فشـــكرًا ومفيد،

بالنجاح.
االستغراب؟ لماذا *

هـــذه بارســـال قـــام صكبـــان دريـــد  األخ 
الرسالة:

أحدهم يسيء ال أخوية صادقة أرجو ان تحية
نحكم ثـــم لنتمعن ولكـــن الظـــن بمـــا ســـأقول،

بالعقل:
عن اإلمام يأتي: ما حديث االســـبوع في ورد
غيبته  أهـــل زمـــان <إّن الســـجادQ أنـــه قـــال:
أفضل لظهوره والُمنتظريـــن بإمامته والقائليـــن

أهل ُكّل زمان>. من
هو آخـــر األئمة، اإلمـــام المنتظر ألـــم يكن
والفرق ذلـــك الســـجاد اإلمام عنه فكيـــف يقول
انتقل لقـــد طويل، أقصـــد زمـــن بيـــن االثنيـــن
أن يختفي قبـــل تعالى اهللا الســـجاد إلـــى رحمـــة

المهديQ؟
اهللا!!! يرحمكم

السالم عليكم دريد األخ اإلنتظار:
 Qالمنتظر بالمهدي Nاهللا رسول بّشر لقد
حيـــث مـــن تقـــرب وذكـــر أصحابـــه بأوصـــاف
فما ،Qاإلمام الســـّجاد كالم مـــن المضمـــون
اهللاN قبل  رسول ُيتوفَّ ألم األمر؟ في االستبعاد
اإلمام المهديL؟! غيبة وقبل السّجاد اإلمام

اهللا! يرحمك

القّراء أسئلة

هيئة التحرير أن حرصت الثقافي، وقد المجلة لعمل األساس المحور القرآء مشـــاركات تعد
اإلنتظار، والرسائل ثقافة من مابوسعهم يقدموا أن لهم ليتسنى مشاركاتهم من عدد أكبر تدخل
المهدوية. الثقافة قراءة عند العام بها الفكر يمر المعافاة التي حالة إلى إشارة أيدينا بين التي
ثقافة ببناء بمواصلة اإلستمرار أيدي الجميع تشـــّد على المشـــاركين جهود تبارك إذ والمجلة

الكرام. القّراء مشاركات بانتظار فالمجلة هذا وعلى ناضجة، مهدوية





:Qاإلمام اتجاه واجباتنا *
باقر: محمد أبو حيدر سؤال

،Qالزمان صاحـــب بامامنـــا اهللا وفقكـــم
في إمام زماننا تجـــاه هي واجباتنا ما وســـؤالي:
كما عليه اهللا سالم به نرتبط وكيف هذا؟ زمننا
سالم  زمانهم بأئمة Kأهل البيت ارتبط محّبو

عليهم؟ اهللا
السالم عليكم حيدر األخ اإلنتظار:

ينتظروا  المنتظـــرQ أن اإلمام على شـــيعة
من ليكونـــوا أنفســـهم بإعـــداد ظهـــوره، وذلك
وأن لَفَرجـــه، يدعـــوا أن وعليهـــم أنصـــاره، 
زيارتـــه علـــى ُيدمنـــوا  وأن عنـــه، يتصّدقـــوا 
آل وزيارة المعروفة كالزيارة الجامعة بالزيارات
العهد، دعاء قـــراءة على وأن يداوموا ياســـين،
ذلك فإّن تعالى، اهللا ما ُيرضـــي وأن يفعلـــوا كّل
يعجل ومّما المنتظر، إمامهم إلـــى يقّربهم مّما

.Qظهوره في
لإلمامQ؟ سيحدث ماذا *

اهللا بســـم الســـويد من أشـــواق مـــن األخـــت
محمد ســـيدنا على الرحيـــم والصالة الرحمـــن

الطاهرين. الطيبين وآله
ُيقتل الحجةQ، هـــل ظهـــور بعد الســـؤال:
هل الغـــرب؟ لدول ســـيحصل أو يمـــوت؟ ومـــاذا
الشـــكر ولكم جزيل فيهـــا؟ سينتشـــر اإلســـالم

أشواق. أختكم والتقدير.
الموضوع، هـــذا في رأيان هناك اإلنتظـــار:
المهديQ سُيستشهد  اإلمام بأّن أحدهما يقول
إّال مّنا <ما :Kقولهم ظهوره اعتمادًا على بعـــد
عصر بأّن اآلخر الرأي ويقول أو مسموم>؛ مقتول
الحديث وأن بـــه، الخاّصة أحكامـــه الظهـــور له
دول أّما .Qالمهـــدي يشـــمل اإلمام ال المذكـــور
أرجاء سينتشـــر فيهـــا وفي اإلســـالم الغرب فإّن

في قرآنه تعالـــى اهللا حســـب وعد العالم بأســـره
.Nرسوله الكريم وعد الكريم وحسب
اإلمامQ؟ هل يمثلون المراجع *

جامعي طالب الفيصل حيدر من
الســـؤالين عن الحد جوابكم معرض في ورد
العالمين وأرواح الغائـــب روحـــي ممثلي اإلمـــام
العظام.. المراجع أنهم الفداء... مقدمـــه لتراب
المرجع صفات هي وما ذلك؟ على الدليل هو فما
ممّثلون هم المراجع كل أّن أم لإلمـــام؟ الممثـــل
اهللا وّفقكم مخرجه. اهللا وسهل الســـالم عليه له

احترامي. مع وافر األمة لخير
السالم عليكم حيدر... األخ اإلنتظار:

أن  األّمة على أّن Qالحّجـــة اإلمام ورد عـــن
رواة أحاديث إلى الكبرى الغيبـــة زمن في ترجع
العظام؛ والمراجـــع الفقهاء األئمـــةK، وهـــم
للعوام  أجاز العســـكريQ أّنـــه اإلمام عن وورد
المخالف لنفســـه الصائن العالم تقليـــد الفقيـــه
الشـــرائط أهم ومن المطيع ألمر مواله؛ لهواه،
الصالح للتقليد المرجـــع في توّفرها التي يجـــب
والرجولة). المولد وطهارة والبلوغ اإليمان (بعد

األعلمّية.  ـ المطلق. ٣ االجتهاد ـ العدالة. ٢ ١ـ 
المرجع  تقليـــد يجوز ابتـــداًء فـــال ٤ ـ الحيـــاة،

المتوّفى.
لكل خير. اهللا وفقك

القارئ العزيز  من االنتظار: وردتنا رسالة *
في إعدادية طالب ـ الدين فخر علي يونس حسين
المجّلة، كادر على جهـــود فيهـــا يثني الكنـــدي ـ
بوّدنا كان قريحتـــه من بأبياٍت صاغها وشـــفعها
هذا نشكر إذ ونحن المجال، ضيق لوال نشـــرها
له نتمّنى الجميلة، رسالته على الكريم القاريء
من وإّياه جعلنا اهللا دراسته، الموفقية في دوام
نهجه. على والسائرين Qاإلمام الحجة أنصار





القرآء مع

مفاتيح الجنان كتاب ورد في لقد
الجمعة أن أو يـــوم ليلة وفـــي أعمـــال
يمت لم جمعة ليلة كل اإلســـراء ســـورة من قرأ
من المعلـــوم القائـــمQ، ومـــن حتـــى يـــدرك
البيتK أن يـــوم الجمعة  أهل روايـــات خالل
األرض  فيهQ ليمـــأل يظهـــر الذي هـــو اليـــوم
وجورًا، وإذا ظلمًا امتالئها وعدًال بعد قســـطًا
الربط ما هو لنرى ســـورة اإلســـراء رجعنا الى
تتحدث  أنها القائمQ نجـــد قيام وبيـــن بينها
فـــي األرض، وإفســـادهم عـــن بني إســـرائيل
أيدي على وإهالكهـــم ســـوء عاقبتهم ثـــم تبين
وروايات شـــديد، بـــأس أولي عبـــاد له تعالـــى
على عليهم يتم القضـــاء أن تحدثنا الفريقيـــن
تبقى  لن أنـــه حيث المهديQ وأعوانـــه، يـــد
يهودي ورائي إن وقالـــت إال وال صخرة شـــجرة
وقد ،Qاإلمام ليقتله خلفها مختبئـــًا كان إذا
متعبًا منهكًا  مـــا ليلٍة في النبـــيN كان أن ورد
والمشـــركين اليهود أذى من رأى ما من شـــّدة
تعالى به فأسرى الكعبة الشـــريفة، إلى ومتكئًا
وكيفية عاقبتهم ليريـــه األقصى إلى المســـجد
بتحّقق قلبه ليطمئـــن عليهم قضاء المســـلمين
الزمان آخر في المؤمنين بنصر اإللهي الوعـــد
كاَن ِإْن َربِّنا cُســـْبحاَن في آخر الســـورة كما جاء
اآلية نفســـها  هذه وردت َلَمْفُعوًالd وقد َربِّنا َوْعـــُد
 Qالحجة باإلمام المختـــص دعاء الندبة فـــي

يدل مما الجمعة أيام في قراءته تستحب والذي
الموعود اليوم السورة تتحدث عن هذه أن على
بالقضاء  اإللهي الوعد وتحقق Qلظهور اإلمام
الذين اليهود وهم األرض المفســـدين في على
َعداَوًة النَّـــاِس َأَشـــدَّ cَلَتِجَدنَّ تعالـــى: قـــال عنهم
َأْشـــَرُكواd وقال عنهم  َوالَِّذيَن اْلَيُهوَد آَمُنـــوا لِلَِّذيَن

.dَفسادًا ِفي األَْْرِض cَوَيْسَعْوَن
الكهف ســـورة قراءة اســـتحباب وورد أيضًا
لسورة التالية الســـورة جمعة وهي ويوم كل ليلة
وإذا الكريـــم، القـــرآن في اإلســـراء مباشـــرًة
عن تتحدث تأملنا جيدًا فـــي مضمونها نجدها
المؤمنين، بنصر اإللهي الوعد تحقيق حتميـــة
تشـــبه كل واحـــدة منها وذلـــك بذكـــر قصـــص
،Qالحجة اإلمـــام حياة مقاطع مـــن مقطعـــًا
أصحـــاب الكهف قصـــة هـــي فالقصـــة األولـــى
ألصحاب الطويل العمـــر بين تشـــابه التي فيها
غيبته  مع الحجـــةQ وغيبتهم واإلمام الكهـــف
في وعودتهم الظلمة حكم عهد في واختفائهـــم
اإللهي الوعد تحقق وضرورة العـــدل حكم عهد
كما جاء الزمان، طال مهمـــا المؤمنين بنصر
اهللاَِّ َوْعَد َأنَّ لَِيْعَلُمـــوا َأْعَثْرنـــا َعَلْيِهْم cَوَكذِلَك فيهـــا
الذي  الجنتيـــن صاحب قصـــة َحـــقdٌّ ثـــم تليها
وملوك هـــو ديـــدن الطواغيت كما اغتـــّر بملكه
ملكه بأّن وتصّور الفقيـــر على وتفاخر الدنيا،
بثمره ُأحيط ولكن ســـرعان مـــا يزول، دائم ال

القرآء مشاركات
والكهف سورتي اإلسراء المنتظر في المصلح

ـ الكاظمية ـ المحراب شهيد مؤسسة الحسيني/ زينب أم

ل





عروشـــها، وأصبح على خاوية جّنته فأصبحت
ألنه تصور نادمًا، فيها أنفق ما على كّفيه يقّلب
تعالى، اهللا ال بيـــد بيده الحقيقـــي أن الُملـــك
الملك  اْلَحقdِّ أي ِهللاَِّ اْلَوالَيُة cُهناِلَك تعالى فقال
وكذا لغيره، ال تعالـــى هللا الحّقة هي والواليـــة
والطواغيت، فإن ملكهم حال ملك الملوك هو
الناس على مهما طال تجّبرهم محالة ال زائـــل
ال وحده تعالـــى له الملـــك ويعـــود وتســـّلطهم،

له. شريك
إبليس قصة إلى ذلك بعد السورة تتطرق ثم
آلدمQ وتقول: cَأَفَتتَِّخُذوَنُه وعدم سجوده (لع)
اِلِميَن ِبْئَس لِلظَّ َعُدوٌّ َلُكْم َوُهْم ُدوِني ِمْن َأْولِياَء َوُذرِّيََّتُه
َوال َواألَْْرِض ـــماواِت السَّ َخلْـــَق َأْشـــَهْدُتُهْم ما * َبـــَدًال
َعُضدًاd أي  اْلُمِضلِّيَن ُمتَِّخَذ ُكْنُت َأْنُفِســـِهْم َوما َخْلَق
أولياء ليكونوا المضلين يســـتخلف تعالى لم أّنه
المستكبرون، إبليس ذرية وهم المسلمين أمور
ولم الناس أمـــور يصلح بما لهم علـــم ألنهـــم ال
وال واألرض الســـماوات خلـــق تعالى ُيشـــهدهم
على األفضلية لهـــم ليكون أنفســـهم حتـــى خلق
هاتين خالل ومن عليهم، ليســـتخلفهم الناس

إلى األمـــور حتميـــة مـــآل القصتيـــن نستشـــّف
الســـورة تعرج ثم األرض، ليحكموا المؤمنيـــن
ذلك على قصة موســـىQ والعبد الصالح  بعد
 Qلم يؤته موسى العلم ما الذي آتاه تعالى من
ومرافقته  موســـىQ اّتباعـــه فـــأراد النبـــي،
وأهله، فاشـــترط بالعلم حبًا من علمه ليتعلّـــم
عن بالســـؤال عدم االبتالء الصالح عليه العبد
ما على الصبر يســـتطيع بأنه لن ونّبأه شـــيء،
الطلب  في عليه موسىQ ألّح يفهمه، ولكن ال
العبد  علم موسىQ بأن ورغم وقبل الشرط،
الظن ُيحســـن لـــم أنه إال منـــه الصالـــح أعلـــم
غير ظاهرها هي فـــي أفعاله التي مـــن بما رآه
الصالح، العبـــد حفيظة أثـــار صحيحـــة، مما
مفارقته إلى اتهامـــات كبيرة دفعته فقد اّتهمه
يفعل لم وأنه األمور تلك حقائق له بّين أن بعـــد
في وأّنه لـــم يكن له بأمـــره تعالى، إال مـــا فعل
وبإمكاننا أن نأخذ شخصي، األمر أي اجتهاد
التسليم لما ضرورة وهي القصة هذه عبرة من
تعالى  ألمره تابعين باعتبارهم Kيفعله األئمة
الظن وإيذائهم بســـوء االعتراض عليهم وعدم

أعيش منتظرًا أجله مـــن الذي أملي لقاءك، أنت أرجو الجميع دون مـــن أنت يـــا حبيبي
أبقى هل بلقاء...؟ هل تســـمح عمري، ـ منك ـ إال اليأس حفر أن بعد تحتضننـــي لقدومـــك،
أنســـى ال علي..؟ أنا وعطفك لي حبك من زلت متأّكدًا ال بلقياك، يا من من رجاء لي هل أمل...؟ على
فراقك تحّمل على امتحانك لصبري القليل وال أنسى ـ وضعفها قلتها رغم ـ إليك في الوصول محاوالتي
لنزقي حنانك مراعاة أنسى العشق... كيف والشوق والصدق في أصول الحب من علمتني بما وااللتزام
يلح أخطائي... عن وتجـــاوزك في حلمك علي في صدري وطمعي الجارف حبـــك ولكن وصبيانيتـــي...؟
صفحك راجيًا يديك نادمًا بين عودتي وإلحاحي على قبولك لقاءك طلب تطرفي في على أعماقي فـــي
متى قلبي... حياة يـــا طالت عندي... التي مراهقتي مـــن يا منقذي الحياة... دروس عنـــي... يا معّلمـــي

العالم. منقذ يا حبيبي يا نلتقي

النجفي   متى يا حبيبي نلتقي زهراء أبو

ي





أناشيد

اللطِف يُد الِنصِف جاَدت ليلِة  في

شعباْن في شعَّ األكواْن إْذ على  نوٌر

الَعرِف شذى  يحكي

الميالد ليلَة األمجاد يا كعبَة  يا

األعياد على الوصِف تسمو مَن  أبهى

*   *   *

للصغار أناشيٌد
ومحاولة ترديدها األنشودة هذه حفظ في أطفالهم مساعدَة األعزاء اآلباء نطلُب من

الطرفان. يختارها بطريقة

النصِف ليلُة
أسعد أبو الشاعر:





لهادينا بوادينا ُبشرى ت  عمَّ

كالطيف ميالُد مهدينا الَح  قد

*   *   *

األكواْن خالَق اإلنساْن يا راحَم  يا

الولهاْن ُمنى المخفي حِقْق الغائب  في

*   *   *

الُعّشاْق بِه  مرفوعُة األعناْق يوٌم

اآلفاْق إلى الطرِف ترنو  مسرورَة

*   *   *

العهِد على المهدي كونوا  للقائِم

المجِد ُذرى الصفِّ نعلُو وحدِة  في

*   *   *





اصدارات

:Qاإلمام غيبة زمن في األنام وظيفة ـ ١
اهللا الحاج آية ومؤّلفه المركـــز، نفس عن صدر
وقع وقد األصفهانـــي، الموســـوي تقي ميرزا محمد
فصلين، على أولهمـــا اشـــتمل جزئين، الكتـــاب في
المنتظريـــن األول حـــال الفصـــل أورد المؤلـــف فـــي
والمداومة عنـــه ومعرفة صفاتـــه لظهـــوره والتصّدق
فضائله وذكر تعّجـــل فرجه التي قراءة األدعية علـــى
الثاني الفصل على المصاعـــب، فيما تناول والصبر
والخاصة المأثورة والزيارات األدعية ذكر بعض منه

.Qباإلمام
بعض تناول فقـــد الكتاب من الثانـــي أمـــا الجزء
نيابـــة عنـــه المنتظـــرون بهـــا األعمـــال التـــي يقـــوم
وغيرها ،Kاألئمة قبور وزيارة والطواف كالصدقة

المهمة. البحوث من

في قم فـــي مطبعة <نقـــارش> الكتاب وقـــد طبع
من القطع الوزيري. صفحة ١١٢ في ووقع

العشر:  المسائل ٢ ـ
التخصصيـــة في الدراســـات صـــدر عـــن مركـــز
اهللا (أعلى المفيد الشيخ تأليف ،Qاإلمام المهدي

الحسون. الشيخ فارس تحقيق المرحوم مقامه)
تاريخ مع المفيد الشيخ لحياة ترجمة الكتاب قّدم
العشر التي المســـائل أورد ثم وطبعاته الكتاب تأليف
 Qالمهدي اإلمام قضية حول المفيد الشـــيخ بحثها
واســـتمرار عمـــره، وطول وغيبتـــه، فـــي والدتـــه،
اإلمامية قول بين الفرق إلى الكتاب وتطّرق إمامته،
إلى ثم أشار الشيعية، الفرق ســـائر وقول في الغيبة

ظهوره. بعد Qمعرفته كيفية
في قم <نقـــارش> مطبعة فـــي الكتاب وقـــد ُطبع

Qالمهدي حول   إصدارات





الوزيري وبطباعة  القطـــع من ١٣٠ صفحة في وجـــاء
جيدة.

:Qالمنتظر اإلمام رحاب في ـ ٣
اإلسالمية والدراســـات مركز البحوث عن صدر
عبد األســـتاذ تأليف المقّدســـة؛ فـــي مدينة مشـــهد

الرحيم حسين مبارك.
الفصل تناول عشـــر فصًال، اثني في الكتاب يقع
المهديQ في  باإلمـــام البشـــائر موضوع منه األول
وتنـــاول الفصل وكتـــب العهديـــن، الكتـــاب والســـّنة
اإلماميـــن العســـكريينK، وضـــّم الثانـــي تاريـــخ
اإلمام والدة اكتنفت التـــي للظروف تاريخيًا تحليـــًال
الوالدة  تلـــك إحاطـــة إلـــى المنتظـــرQ والتـــي أّدت
الفصل وتعّرض ،Qغيبتـــه إلى أّدت ثّم بالســـرّية،
الكبيرة للغيبة والجهود التمهيـــد موضوع إلى الثالث
واإلمامان  البيتK عمومـــًا أهـــل أئّمة التي بذلهـــا
لغيبة  التمهيد فـــي خاص نحو العســـكرّيانL على
القواعد  عن الغيبة وطأة اإلمام المهديQ وتخفيف

المؤمنة. الشيعية
اإلمام بنعـــوت فقـــد اختّص الرابع أّمـــا الفصـــل
الخامـــس  الفصـــل المهـــديQ وصفاتـــه، وتنـــاول
لإلمام المهديQ بين  المباركة الوالدة عن الحديث
أورد فقد الســـادس الفصل أمـــا واإلخفاء؛ اإلظهـــار

اإلمام روايات 
 Q ي لمهـــد ا
عـــن وأجـــاب
الشبهات أهم
فـــي الـــواردة
هـــذه شـــأن 
. ت يـــا ا و لر ا
ض تعـــّر و
السابع الفصل
الحديث ألمـــر

نظرات  بإلقاء اإلمـــام المنتظرQ وتكّفـــل غيبة عن
اإلمام وجـــود مكان وفـــي الغيبة فاحصـــة في معنـــى
.Qالمنتظر اإلمام وفوائد الغيبة وعلل Qالمنتظـــر
التواصل عن فيـــه الحديث فكان الثامن أما الفصـــل
وتحّدث  المهديQ وشـــيعته، اإلمام بين المســـتمر
بينما الظهور وعالماته، عن رحاب التاســـع الفصل
الكبير الذي معالم الفتح العاشـــر عن الفصل تحّدث
وعّرج ،Qالمهدي اإلمام دولة في البشـــرية ينتظر
بعد ما مرحلة الحديث عن عشر إلى الحادي الفصل
أما ،Qاإلمـــام المهدي ســـيرة عن وتحّدث الظهور
فاختص ـ عشـــر الثاني الفصل وهو ـ خاتمـــة الكتـــاب
 Qالمهدي لظهور المشـــتاقين قوافل عن بالحديـــث
اإلمام لظهـــور المشـــتاقين المؤمنين وعـــن تكاليـــف

.Qالمنتظر
اإلمام المنتظر: أحوال في الِفكر حصائل ـ ٤

البحراني،  صالح السيد محمد الخطيب  لمؤلفه
 Qالمنتظر اإلمام أحوال تفصيل على الكتاب اشتمل
السفارة انقطاع حتى أبيه وفاة منذ وغيبته والدته في
الزمان  في آخر خرج وأحوالهQ إذا هـ، ٣٢٩ عـــام
بعض ملكه، ورّد ومدة وســـيرته وأحكامه في وقائعه

وغيبته. وجوده في واإلشكاالت اإليرادات
بيروت في ـ الحيـــاة مكتبة دار عن صـــدر الكتاب

 ٢٧٠ فـــي ووقـــع
مـــن صفحـــة
الوزيري القطع
جيدة. وبطباعة





نشاطات المركز

مدير مركز الدراسات  السيد حفل بهيج افتتح في ١ ـ
واسط  محافظ المهديQ والسيد اإلمام في التخصصية
المهديQ المقام  اإلمام في التشـــكيلية الفنون معرض
وقد وفي مكتبـــة المحافظة، واســـط جامعة علـــى قاعة
خيرة طيبة من لنخبـــة جميلة فنية لوحـــات عرضـــت فيه
حقيقة اإلمام المهدي وفضل عـــن تتحدث العراق فناني

مدة المعرض استمر وقد الشريف، لظهوره المنتظرين
من عدد وزاره مكان، كل في أيام ســـتة يومًا إثني عشـــر
والمواطنون والطالب المحافظة، في والمثقفين العلماء

بمعروضاته. اعجابهم وابدوا
المســـابقة كراس من (٢٥) ألفًا وتوزيع طبـــع ٢ ـ تم

نشاطات المركز

للمحافظة المركزية المكتبة في المعرض يفتتح واسط محافظ

واسط في جامعة المعرض يفتتح محمد القبانجي السيد

المركزية المكتبة في المعرض من جانب

جامعة واسط في المعرض جانب من





يتضمن الـــذي الكبـــرى المهدويـــة
اإلمـــام عـــن ســـؤاًال  (٢٥٠)
جوائز خصصت وقد ،Qالمهدي
منها للفائزيـــن، ثمينـــة تقديريـــة
لعشـــرين   Qالرضا اإلمـــام  زيارة
من وعشـــرين فائـــزًا من الرجـــال

جائزة ومئة قيمة، ذهبية مســـكوكات وعشرة النســـاء،
القيمة. الكتب من

الثقافية  دورتـــه المركز في األخـــوات ٣ ـ اقام قســـم
من العديد بحضـــور وذلك المهدي اإلمـــام حول الثالثـــة
/٧ ٢٠٠٦ لغايـــة ١/ /٦ /١١ مـــن المؤمنـــات األخـــوات
سماحة  الكرام االســـاتذة من كل فيها حاضر ٢٠٠٦ وقد
والسيد الموسوي رياض عالء الموسوي والســـيد الســـيد
ختام وفي الجابري الستار عبد والسيد الحلو علي محمد
المشـــاركات بحضور لجميع وجوائز هدايا قدمت الدورة
كلمة ألقى القبانجي حيـــث مديـــر المركز الســـيد محمد
الثقافية الدورات مثل هذه خاللها فوائد من بين توجيهية
ترسيخ عقيدة في الميدانية المركز الخاصة واهتمامات

اإلنتظار.

الموسوي ياسين السيد سماحة

الموسوي رياض السيد سماحة

الجابري الستار عبد السيد سماحة

علي الحلو محمد سماحة السيد الحضور من جانب

للمشاركات الهدايا يقدم القبانجي السيد





االنترنت من

العديد موقع يحتـــوي علـــى
باالمام المتعلقة االقســـام من
الشريف فرجه تعالى عجل اهللا المهدي
ووصايا ووالدتـــه الشـــريف منهـــا نســـبه
وادعية الســـالم لمواليـــه االمـــام عليـــه

. االمام ورسائل االمام
في (المهـــدي قســـم باالضافـــة الـــى
االيـــات هـــذا القســـم القـــران) يتنـــاول
عليه المهـــدي االمام بحـــق التـــي نزلت
ذكر مـــع الكريـــم الســـالم فـــي القـــران
من الكتب المصدر الكامل الماخوذ منه

الشيعية.
االحاديـــث فـــي  المهـــدي وقســـم 
هذا يتناول القدســـية والسنة الشـــريفة
عليهم االئمة ومن اهللا النص من القسم
خالفة علـــى والســـالم الصالة افضـــل
فرجه تعالى المنتظر عجل اهللا المهدي

الشريف.
المهدي منها عديدة اخرى واقســـام
ويحتـــوي واالديـــان فـــي الملـــل والنحـــل
منها فرعيـــة أقســـام على هـــذا القســـم
والمهدي الســـماوية األديان في المهدي

السالم عليه المهدي شبكة االمام

www.montazar.net
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المسيحية والديانة اليهودية الديانة في
الزرادشـــتية معتقـــدات والمهـــدي فـــي
الغيبة وقســـم أخـــرى، وفـــي معتقدات
ميسر شرح والذي يحتوي على والظهور
يشرح الرجعة، والظهور،وقسم للغيبة
الرجعـــة لغـــة واصطالحًا هـــذا القســـم
في والرجعة القرآن في الرجعة وكذلـــك
يحتوي كما والرجعة عند العقل األحاديث
الرجعة، حول أســـئلة على هذا القســـم
البحوث والمقاالت ويحتوي هذا وقســـم
متعلقة مقـــاالت وبحـــوث القســـم علـــى
بشـــكل اإلنتظار وقضية باإلمام المهدي
وقسم والردود، الشبهات وقسم عام،
الشـــعر يتناول فيه المهدوي الذي االدب
اهللا المهدي عجل االمام بحق المنظـــور

الشريف. فرجه تعالى
علـــى يحتـــوي المخطوطـــات قســـم 
المهدي باالمام المتعلقة القيمـــة الكتب
المكتبة إلـــى باالضافـــة عليـــه الســـالم
الكتـــب والتـــي تحتـــوي علـــى عـــدد مـــن
فرجه تعالى اهللا عجل المتعلقـــة باالمام

الشريف.
لغـــات ثـــالث علـــى الموقـــع يحتـــوي

والفارسية. واالنكليزية العربية





االنترنت من

أصـــاَب فـــؤاَدَك ســـهُم القضا
 

المرتضى أبـــا جميًال  فصبـــرًا
المنون قد مضى وغالـــت أمانيـــك كـــف من الدهُر  فال يرجع
حكمِه الرضـــا فليـــس اعتـــراٌض علـــى فيـــه  اهللا قـــّدر  ومـــا 
آهاتِـــِه القلـــِب فـــي الغضا ولكـــنَّ  كجمَر يذكو الوجُد الفـــؤاد فـــذا أهـــاج لّمـــا مضى وخطـــب جليـــٌل الســـيف  أشـــد من
الخســـوف غيل بليل البدُر الفضا فذا رحـــُب بوجهك  فضـــاق
أزهـــرت بـــه نـــِديُّ  أضـــا وغصـــن  كبـــدٍر فـــكان   ورود 
أجـــداده مثـــُل ُخُلـــق حضى لـــه   وطبـــع جميـــل بـــه قـــد
البـــكاء كثيـــُر بُمجـــٍد فليـــس 

 
انتضـــى التصبِرلمـــا  وثـــوُب 

حيـــدٍر ثـــرى أودعـــوه الرضـــا فقـــد  علِـــيُّ كفيـــًال  وكان 
الخالديـــن جنـــِة الـــى المرتضـــى وســـار  َجـــُده شـــاكٌر فشـــافعه فقـــدهِ  علـــى فأنـــت 

 
قـــد قضى بمـــا  لـــرب الســـماء

الحلو المحترم علي محمد السيد العالمة الفاضل

راجعون إليه وإنا هللا إنا
العّالمة نجل مرتضى) (الســـيد المهذب الشـــاب المهدي اإلمام في التخصصية الدراســـات ينعى مركز
شـــبابه. ريعان في وهو المحتوم األجل وافاه اإلنتظار الذي مجلة تحريـــر رئيس الحلو) الســـيد (محمـــد علي

والسلوان. والده وأسرته الصبر وألهم برحمته، اهللا تغمده المركز، منتسبي أحد هو والمرحوم
الستار الحسني: عبد السيد الشاعر النسابة أرخ وفاته وقد

ومضا في سمانا برق هوى***مثل بدر خير الورى بني من
(مرتضى) أّرخ الخلد مضى***لجنان فمسرورًا تقل(باك) ال

هـ ١٤٥٠ - ٢٣ = ١٤٢٧                                          ــ٢٣ ــ 
جاء فيها: والده مخاطبًا الفقيد، بشخصية عرفانًا المناسبة بهذه مرثيته الظالمي األستاذ وقّدم


