




الزيارة أو العاشورائية.. التراتيل تلك عرفت بهذا المقدســـة، الناحية زيارة
الحجة اإلمام فيها نعى التـــي المهدوية هكـــذا عرفت تلك الصحيفة .. المفجعـــة
تراتيجيديا أو (بكائيات عاشوراء) هي تلك عنها يستغنى ال قيمة وثيقة الشهداء.. سيد جده
منعي الذي ألكـــرم الناعي فيها غصص حشـــرجت حنجرة من تنطلـــق األرض الحزينـــة،
وغودر الحق اذ  مهجورا وجـــل عز اهللا كتاب موتورا وعاد أجلك اهللاN مـــن (أصبح رســـول
وظهر والتأويل والتنزيل والتحليـــل والتحريم والتهليل التكبير بفقـــدك قهـــرت مقهورا وفقد

والفتن واألباطيل..). واالضاليل واألهواء والتعطيل وااللحاد والتبديل التغيير بعدك
أو  الحزن، استرســـال الحســـينQ على ســـبيل الحجةQ لجده اإلمـــام نعي لـــم يكـــن
المقطعة واألجســـاد المســـالة، الدماء لمشـــاهد واســـتنزال الرحمة اســـتدرار العاطفـــة،
الطيش بأحداث المرهق كان الحسين ينتصر لكرامة التاريخ والتحدي.. المواجهة عرصات
محظور، كل ليستبيحوا المنافق (التســـبيح) بضجيج أفواههم مألوا الذين ألولئك والضعة
وبين االســـالم األصيل، الحقيقي االســـالم بين تميز تكاد ال حتى محذور، كل وليزاولـــوا
تحت الثياب المختفية المتهرئة أو األفكار األجساد البريئة، وتفخيخ بالقتل المثقل المنافق
االرهاب انه الطائشـــة.. الفتاوى بآثام كأهلها اللحى المثقلـــة القصيـــرة، المســـتظلة خلف
لتقتل بدماء الحسين الملطخة تلك األيادي الطاهرة، لترثه دماء العترة بسفك سعى الذي
ألولئك النفر االدانة دالئل كل تملك وثيقة الناحية زيارة في وأحبائه.. شـــيعته الحســـين في
من النفر ألولئك نعي كذلك وفيها االنسانية.. أصول ال بسط الضالة والقاقدة الشرذمة من
ومكة وأقطارها والهضاب وخزانها، والجنان وسكانها، (السماء بكتهم الذين الحسين آل

الطف.. فإنه ناعي الناعي، لذلك والخلود المنعي، لذلك وبنيانها..) فطوبى
التحرير رئيس

ناعي الطف
ز

االفتتاحية



دراسات



الســـابق من مجلة في العدد نشـــرنا
بحـــث مـــن األولـــى الحلقـــة  اإلنتظـــار 
اإلمام حول العلوم بحر علي محمد الســـيد العالمة
حيث  باإلمام االعتقاد بأصل والمتعلق Qالمهـــدي
االعتقاد المؤمـــن على أن الواجـــب أثبـــت الباحث
وهو  عشـــر الثاني اإلمام المهديQ هو اإلمام بأن
غيبتان  له وكانت ولد البيتK وأنه أهل أئمة آخر
وجل عز اهللا يظهـــره حتى وطويلة تمتد قصيـــرة،

وعدًال: قسطًا األرض ويمأل به
يتطـــرق الباحث البحث من الحلقـــة وفـــي هذه
وآثارها اإلمام غيبة حول أثيرت التي الشبهات إلى
اإلمام في يؤديه وما فيها المكلفين علـــى يجب وما

المهمة... األمور الطويلة وغيرها من الغيبة هذه
التحرير هيئة
أثير من مـــا هـــذا البحـــث ســـوف نتنـــاول فـــي
على  غيبة االمامQ وآثارها وما يجب شبهات حول
الغيبة هذه االمـــام في يؤديه وما فيها، المكلفيـــن

تطرأ قد التي المهمة األمـــور من الطويلـــة وغيرها
يقوي ان ويحـــاول فكره يعمل انســـان أي علـــى فكر
نصل فإنا التســـاؤالت، إثـــارة خالل من اعتقـــاده
نكون أن بعد الغيبـــة أبحاث المرحلة من الى هـــذه
ضرورة تثبت التي المهمة األبحـــاث قد طوينا تلك
،Kعشـــر االثني األئمة أحقية وتثبت االمامـــة،
عشـــر الثاني االمام تشـــخيص الى وتصـــل النوبـــة
أول تتحدد هنـــا ومن والنســـب، وتعيينـــه باالســـم
انها غيبة وهو الغيبة في مفهوم وأول عالئم الغيبة
الخاصة الهوية إن الوجـــود، انعـــدام الشـــخص ال
قد وتاريـــخ والدته االنســـان نســـب فيها التي تحدد
ركيزة تتحقـــق لدينـــا أول وبالتالـــي تمـــت لدينـــا،
المســـألة عليها تبتنـــي التي مـــن ركائـــز المعرفـــة
الغيبة الشبهات حول من عدة االعتقادية، وهناك

النقاط التالية: نستعرضها ضمن
الحكمـــة  وجـــه هـــو ومـــا أوًال: لمـــاذا الغيبـــة،

فيها؟.
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وانها الغيبـــة، حول اشـــكال البعض فقـــد أثار
فائدته، وما غائب إماما وهـــو يكون وكيف وهم،
غيبته أسباب في اختلفوا قد أنفســـهم وان الشيعة
على وهذا دليل متعددة، أســـبابًا ذلك في وذكروا
ولكن له وجـــود ال تأويل األمـــر الذي انهـــم حاولوا
بأن قالوا جامـــع تبريـــرًا لمعتقداتهـــم... وبتعبيـــر
بنوا عليها التي االمام وجود ضرورة تناقض الغيبة

معتقدهم. أصل
يتم  هـــذه االشـــكاالت مثل والجـــواب: ان حـــّل
الى نتوصل لم لو احدهما: اننا حتى أمرين: ببيان
ـ فرضًا ـ نقتنـــع لم أو الغيبة للحكمة مـــن وجـــه تام
إبطال يـــؤدي الى هذا فهل الروايـــات من بمـــا ورد
ســـبب اختفاء ان حيث بالتأكيد ال، الغيبة؟ أصـــل
وجود عدم أو وقوعها، مستلزمًا النكار ليس الغيبة
األدلة خالل من ثبتت قد الغيبة ألن فيها، مصلحة
األمور جملة من تكون وبالتالي السابقة، القطعية
جملة ومن حكمتها، الى نتوصل ال قد التي الغيبية
فوائدها، عـــن ادراك عقولنا تقصر التي الســـنن
ذهبـــوا الى هذا قد اإلماميـــة علماء ونجـــد بعـــض
(إن يقول: الدين في اكمال الصدوق فالشيخ األمر
التسليم منا يقتضي المهدي االمام ايماننا بعصمة

غيبته..). وراء حكمة بوجود
من حســـين كاشف الغطاء محمد الشيخ وهذا

اإلمامية(١): علماء متأخري
بقائه فـــي والمصلحة الحكمـــة (الســـؤال عـــن
إال به االنتفـــاع عدم مـــع وجوده وهـــل مـــع غيبته،
القوم يريد أولئك هـــل شـــعري ولكن ليت كعدمه؟.
والمصالح الربانية، الحكـــم الى جميع أن يصلـــوا
تزال والتشـــريع، وال التكويـــن اإللهيـــة، وأســـرار
كتقبيل الحكمة، مجهولـــة اليوم أحكام إلى جملـــة
ينفع، وال ال يضـــر حجر أنه مع األســـود، الحجـــر

أربعا، والعشـــاء ثالثـــا، المغرب وفرض صـــالة
أمثالها، مـــن كثير الـــى وهكذا والصبـــح اثنيـــن،
أشـــياء لم جملة بعلـــم ســـبحانه وقد اســـتأثر اهللا
كعلم مرســـًال، نبيا مقربا، وال ملـــكًا يطلع عليها
َوُيَنزُِّل اَعِة السَّ ِعْلُم ِعْنَدُه اهللاََّ cِإنَّ وأخواته الساعة
التحقيق  على يعلم لم أمور جملة اْلَغْيَثd(٢) وأخفى
األعظم، كاالســـم إخفائهـــا، فـــي وجـــه الحكمة
ال أنه والغاية: االســـتجابة. وســـاعة القدر، وليلـــة
يحكم حكما أو فعـــًال ســـبحانه يفعل أن غرابـــة في
ذلك وقوع فـــي الكالم إنما لنا، مجهـــول الحكمـــة
وأوصايائه النبـــي صـــح إخبـــار وتحقيقـــه، فـــإذا
واالذعان،  التسليم من بد يكن لم Kالمعصومين
واألخبار في وسببه... حكمته عن البحث يلزمنا وال
مستفيضة،  الفريقين النبيN من (المهدي) عن
الوصول وعدم الحكمة، بجهل اعترفنا وإن ونحن
نفس ســـألنا قد المصلحة،ولكـــن كان إلـــى حـــاق
عدة فذكرنا الشـــيعة، عـــوام هـــذا الســـؤال بعض
البـــت، فإن على ال ولكـــن وجـــوه تصلـــح للتعليل،
أمورًا هناك ولعل ذلك، من أدق وأغمـــض المقام
بها وتقوم الســـطور، تسعها وال الصدور، تســـعها
الفصل: والقول الصفـــة. تأتي عليه وال المعرفـــة،
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فـــي البراهيـــن قامـــت إذا 
على وجوب اإلمامـــة مباحث
عصر، كل االمام فـــي وجـــود
حجة، من تخلو ال وأن األرض
وتصرفه لطـــف، وأن وجوده
عـــن فالســـؤال لطـــف آخـــر،
في واألدلة ســـاقط، الحكمـــة
ذلـــك متوفرة علـــى محالهـــا



دراسات



على اإلمامة مباحـــث في البراهين قامـــت إنه إذا
األرض عصـــر، وأن كل فـــي االمام  وجوب وجـــود
وجوده لطـــف، وتصرفه حجـــة، وأن من ال تخلـــو
واألدلة ساقط، الحكمة عن فالسؤال آخر، لطف
من محالها على ذلك متوفرة، وفي هذا القدر في

اهللا). شاء إن كفاية اإلشارة
فيـــروي بذلـــك الروايـــات وقـــد جـــاءت بعـــض
الهاشـــمي بن فضل اهللا عبد عن الصـــدوق الشـــيخ
بـــن محمدQ يقول:  جعفر الصادق قال: ســـمعت
يرتاب منهـــا، البد غيبة األمـــر هذا إن لصاحـــب
قال: فداك؟ فقلت: ولم جعلـــت مبطـــل، فيها كل
فما وجه قلت: لكـــم، في كشـــفه لنا يؤذن ألمر لم
الحكمـــة في غيبته وجه قال: غيبتـــه؟ الحكمـــة في
حجج اهللا تقدمه من الحكمة في غيبات مـــن وجـــه
ينكشـــف ذلك ال وجه الحكمة في ذكره، إن تعالى
فيما الحكمة وجه ينكشـــف لم كما ظهوره، إال بعد
وقتل الغالم،  الســـفينة خرق الخضرQ من أتـــاه
افتراقهما،  وقـــت لموســـىQ إال الجدار وإقامـــة
اهللا تعالى من أمـــر األمر هذا إن يا ابـــن الفضل،
ومتى غيـــب اهللا، من وغيب اهللا، ســـر من وســـر
بـــأن أفعاله كلها صدقنا حكيم وجل عز أنه علمنـــا
عدم  غير منكشـــف،(٣) فإذن وإن وجهها حكمـــة،
وجل عز الى اهللا األمـــر على حكمة تســـليم عثورنا
التشـــنيع الى البعض يلجأ حتى غضاضة ليس فيه

بذلك. االمامية على
الى االشـــارة يمكن الروايات خالل من إال انـــا

الحكمة. من وجوه ذكر فيها الغيبة. وما حكمة
عندما  الظالم الحاكم التحذر: ان أو الخوف ـ أ
حكمه زوال شخص هناك يكون ســـوف بأنه يعرف
نقله عليه، وهذا ما للقضاء يســـعى على يديه فإنه

حاول أنه في وفرعون موســـى قصة عن لنا القرآن
أن على يدل وهذا والدته، القضاء على موسى منذ
وزمان، كل عصر فـــي ذلك الظلمة الحكام ديـــدن
ينازعهم لم لـــو حتى مصلح كل مع ديدنهم بل هـــو
ويزعزع يقلقه المصلح هـــذا مثل وجود ألن الحكم
والفضيلة الخير نشر من المصلح ينشده لما حكمه
 Kالبيت أهل ألئمة الجور حكام تصدي فنالحظ
حياتهم، يقلق وجودهم مجرد ألن عام مائتي طيلة
تخالف والصالح دعوة اإلمام الى الخير مجرد بل
وبطالن حكمه. الحاكم وتكشف زيفه هذا مسيرة

الروايات فـــي الـــوارد التعبيـــر ومـــن هنـــا كان
جبن عن ناشئًا وهو ليس خوفًا القتل، من بالخوف

ذلك. حاشى االمام وضعف،
غيبة للقائم إن قال: زرارة عن ورد مـــا يؤيدها

القتل.(٤)  يخاف قال: ولم؟ قلت: ظهوره، قبل
عـــن االمـــام أبـــان عـــن وفـــي روايـــة أخـــرى
من للغالم اهللاN: (البد الصادقQ: قال رســـول
رســـول اهللا؟ قال: يخاف يا ولم لـــه: فقيل غيبـــة،

القتل).(٥)
انه اال هـــو خـــوف جبـــن ليس فالخـــوف هـــذا
األكرم الرســـول ان العقالء، كما اليه يلجأ تحـــذر
ذلك يكن ولم الغار فـــي وغاب عنهم قومه فـــر عن
َلمَّا ِمْنُكْم عن جبن، وتعبير موســـىQ: cَفَفَرْرُت

(٦).dُحْكمًا َربِّي ِلي َفَوَهَب ِخْفُتُكْم
في حول الســـر عـــدة وهنـــا قـــد ترد تســـاؤالت
بقية عن نفســـه حفظ في االمام طريقـــة اختالف
حفظ في التقيـــة يســـتخدمون كانوا األئمـــة الذين
عنها يجاب الحـــاالت، وقد من كثير في أنفســـهم
كانت بل طـــول الخط على لم تنفع ان هـــذه التقيـــة
األئمة  في رأينـــا باستشـــهاد االمامQ كما تنتهـــي





فترة تســـتمر يمكن أن ال الســـابقينK، والتقيـــة
تمنعه التقية ان كما ـ الطويلـــة حياته طيلة ـ طويلـــة
من تمكنه بينمـــا الغيبـــة بأتباعه، مـــن االتصـــال
التي بالكيفية أمورهم يديـــر وأن باتباعه االتصال

يرتئيها.
بيعة لظالم. عنقه في تكون ال أن ـ ب

(لئال غيبته تعليل الروايات بعض في ورد فقـــد
بالســـيف)، وفي قام إذا بيعة ألحد عنقه في يكون
محمد بن  الى عنـــه جوابـــهQ في التوقيع الصادر
اهللا فإن الغيبة اما علة ما وقع من العمري: عثمان
َعْن ُلوا َتْســـئَ الَِّذيَن آَمُنوا ال َأيَُّها cيا وجل يقول: عز
من  لم يكن ألحد إنه dِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُســـْؤُكْم َأْشـــياَء
لطاغية  بيعـــة عنقه وقعت فـــي آبائـــيK إال وقـــد
من ألحد وال بيعـــة أخرج حين أخـــرج وإني زمانـــه

فـــي الطواغيـــت
عنقي).(٧)

ملـــئ والتاريـــخ
األئمـــة كان كيـــف

والقهر، باالكراه منهـــم البيعة على أخذ يجبـــرون
وإن كانـــت بالبيعـــة مأخـــوذا فألجـــل ان اليكـــون
البــيعــة عليــهـــم فينــقض لــــهم ظاهرية وجبريـــة
بيعة المراد من ان البعض قال ما بقتالهم، ولنعم
االعتراف باب من ليـــس زمانهم لطواغيت األئمـــة
بيعة هي بل شـــرعية، وإكســـابها بهم وبخالفتهم
نجد ولذا الثـــورة وعدم عليهم الخـــروج على عدم
نفسه  يلزم ال يبايع حتى لم Qاالمام الحســـين أن

بذلك.
والتمحيص: االمتحان ـ ج

العقيدة هذه على يثبت فيمن اتباعه وامتحـــان
الروايات احـــدى ففـــي المـــدة وال تتزلـــزل بطـــول
القائم ابني هـــو العســـكريQ: (ان عـــن الحســـن

 Kســـنن األنبياء فيه تجري الذي وهو بعدي مـــن
األمد، لطول القلوب تقسو حتى والغيبة، بالتعمير
وجل عز اهللا كتب مـــن إال به على القول يثبت فـــال

منه). بروح وأيده االيمان قلبه في
(إن :Qالصـــادق االمام عـــن زرارة ومـــا رواه
عز ألن اهللا يقـــوم ان قبل غيبة المهـــدي منا، لـــه
يرتاب ذلـــك فعند يمتحـــن خلقـــه وجـــل يحـــب ان
على  والتعرف المبطلـــون)(٨) فالغرض امتحانهـــم
المؤمن يثبـــت وتمحيصهم حتـــى مـــدى صبرهـــم

الحقيقي.
التشـــكيك من المؤمنون يعانيه ما ان وال شـــك
 Qالمهدي االمـــام وجود فـــي بأنحائـــه المختلفـــة
عنهQ لهو أمر  االنســـان وابتعد الزمان طال كلما
لتأكيد واضحًا اإللهي يكون االمتحان فإن مشهود،
مـــدى وبيـــان  االيمـــان
نفس في االعتقاد تغلغـــل
ويشتد المؤمن، االنسان
فأكثـــر أكثـــر التمحيـــص
دينه على الزمـــان يكون القابـــض آخر حتـــى يأتي
الروايات بعض وفي نار جمرة مـــن على كالقابض
تغربلوا، وال حتى واهللا ال واهللا حتى تمحصوا، (ال
من يسعد)(٩)  من يشقى ويســـعد يشـــقى واهللا حتى

.٢٤٨ :٢ األثر منتخب راجع
الفترة هذه فـــي غيبته كيفية وقد يتســـائل عن

هذا األمر: فهناك نظريتان حول
شخصه  ان الشخص: أي خفاء نظرية األولى:
فهو مختف الناس لكنه يـــرى احد ال يراه مختلـــف
 Qالرضا اإلمام عن ورد ما يؤيده وقد بجســـمه،
وال يرى جسمه، (ال قال: عن القائم؟ سئل عندما
إعجازي بأمر يكون باسمه) وهذا االحتجاب يسمى
هناك تكـــون قد نعـــم اآلخـــرون، بحيـــث ال يـــراه

بأمــــر يكــــون االحتجــــاب هــــذا 
يــــراه اآلخرون ال بحيث إعجــــازي
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ألغراض خاصة بعض األحيان ظهوره في مصلحة
فاليراه أحد ثم يحتجب فجأة األشخاص، لبعض

ذلك. بعد
العنان حول البعض لخيالـــه أطلق وهنا أيضـــًا
ان  السرداب مع قضية السرداب وأنهQ اختفى في
وهي واحدة وحادثة قضية في ذكره ورد الســـرداب
اإلمام، على للقبـــض جماعة أرســـل ان المعتضد
المـــكان وهـــو الســـرداب، نـــزل وكان ان االمـــام
االختباء، مـــن يريـــد اليه ينـــزل الطبيعـــي الـــذي
في باب فوقفـــوا القرآن يقرأ فســـمع الجند صوتـــًا
المدد، طلب في وأرسلوا يقتحموه ولم السرداب،
الســـانحة الفرصة االمام اســـتغل االثناء وفي هذه
قائد ولـــم يلتفت الســـرداب، وخـــرج أمامهـــم من
بالنزول جنده وبعد فترة أمـــر خروجه الجند الـــى
إن له وقالـــوا ذلك، من فتعجبـــوا للقبـــض عليه،
تقبضوا لم لماذا لهم فقال منه، خرج قد المهدي

تراه. إنك له: إنا حسبنا فقالوا عليه،
دون إذن قائدهم. من يتحركوا يمكن لهم أن وال
السرداب مسألة في الشـــيعة على يهولونه ما فإذن
ثبت وما باقيا بالسرداب، وأنه ليس له صحة أمر ال
له واجتماعه من رؤية اآلخرين الصغرى الغيبة في

بقائه بالسرداب. عدم على دليل واضح معهم
ان بمعنى والهويـــة، خفـــاء العنـــوان الثانيـــة:
يعرفونه، ال انهم اال بشـــخصه االمام يرون الناس
يكونوا ان دون الناس من يعيش بيـــن االمام أي ان
ان فـــي ذلك المهـــديQ، والســـر بأنـــه عارفيـــن
فئة اال يره ولم والدته على يطلع ولم ولد المهدي قد
 Qالعسكري الحسن االمام اطلعهم محدودة جدًا
وفي الغيبة الصغرى لم إيـــاه، وأراهم والدته على
كان ســـفرائه األربعة وإن خالل من يتصل اال يكـــن

بن كعلي أيضًا األصحـــاب عدد محدود من قـــد رآه
 Qاالمام المهدي وكان وغيره، األهوازي مهزيار
هذا انقـــرض وقد والحـــذر، يوصيهـــم بالكتمـــان
فشـــيئًا شـــيئًا االمام شـــاهدوا الذين الجيـــل وَقـــّل
بشـــكله جاهل جيل آخر تمامًا وجاء حتى انقرضوا
يشير وقد عرفوه، لما واجهوه لو بحيث وسحنته،
الناس يقول عند ظهوره االمام ان المعنى هذا الى
من الروايات انه ورد ما وهكذا قد رأوه، انهم كانوا
ويعرفهم الناس ويرى الحج ـ أي ـ الموســـم يحضر

يعرفونه. وال ويرونه
يوسف أخوة على ذلك مثاال البعض يضرب وقد
وعقل حصافة ذوي يوســـف (كان أخوة حيث يقول:
وتبادلوا وتحدثوا يوســـف جاؤوا وقد وأبناء نبـــي،
لم يعرفوه هذا لـــه، ومع أخوة وكانوا معه التجـــارة
يوســـف انا وقال: التعريف، في بنفســـه حتى قام
فهـــل ينكر النـــاس المتحيرون ذلك. وعرفـــوه بعد
فقد األنظار، عـــن حجته لســـتر تعالـــى ارادة اهللا
بينه الفاصل البعـــد وكان مصر كان يوســـف مالك
اهللا كان يومًا ولـــو عشـــر ثمانية مســـير وبيـــن أبيه
لفعل، ألبيـــه يوســـف محل لتعييـــن تعالـــى مريـــدًا
فعل كما حجته مـــع فعل ينكرون ان اهللا اذن كيـــف
صاحب يكـــون ألن هنـــاك مانع مع يوســـف؟ فـــأي
أســـواقهم ويضع في ويمشـــي الجماهير األمر بين
تعرفه ال ذاتـــه الوقت وفي أبســـطتهم قدميـــه على
اذن كما نفســـه له فيعرف يـــأذن اهللا حتى النـــاس

بعد حين. ليوسف)(١٠)
السنين مئات الغيبة وامتداد العمر طول ثانيًا:
أمـــر ممكن هل هو بـــل قـــد تكـــون آالف الســـنين،
من العديد طرحـــه االشـــكال قد أم محـــال. وهـــذا
العادية المحـــاالت بأنـــه من وقالـــوا المستشـــكلين



قياس على األمور نوح ولقمان هو وقياسه على عمر
قياســـه اما يجوز القياس عليها، التـــي ال النادرة
واذا غير ثابـــت فإنه واليـــاس علـــى عمر الخضـــر
وهذا يلحقهما زماننـــا، من زمان غير ثبت فهمـــا

حينئذ. منه األحكام أخذ يجوز وال بالمالئكة
االستبعاد، يعدو االشكال ال هذا ان والجواب:
إذانهمال ينكرونامكانيةذلكالعقلية، والدراسات
بإمكانه تقر الزمان من عقد منذ المتأخرة العلمية
نعم كالم، محل العملـــي امكانه كان العلمـــي وإن
 Qالمهدي االمام ان يســـبق امكان افتراض يمكن
له يتيح اإللهـــي الذي العلم خالل من نفســـه العلم
حيث انه من والمعراج اإلسراء في حادثة كما ذلك
الســـفر الطويل أمكن تحقيق ذلك العلمية الناحية
(وايزمن): األلماني العالم يقـــول عدة. أجيال بعد
الطبيعية، للقوانين حتميـــًا الزما الموت (ال يمثـــل
بدًأ الطبيعة عالم فـــي العمر ألوان وقـــد وجدت كل

الواحدة). اللحظة عمر حتى العمر األبدي من
يخضـــع األفـــراد أجـــل بـــأن يمكـــن ان يقـــال
(كاألكل والمرض الطبيعية العوامل مـــن لمجموعة
ظاهرة عوامـــل عامة القوانين وهـــذه والبيئـــة...)
المالحظة خالل اكتشفت من الكثيرون وقد يعرفها
التي الطبيعية بعض العوامل توجد نعم والتجربة،
االختالفات للجميـــع حيث نلمـــس ليســـت ظاهـــرة
والتفاوت البصـــر قوة فـــي األفراد المتنوعـــة بيـــن
واإلبداع، الحفظ علـــى والقدرة الســـمع، في قوة
بها يكون التـــي المعنوية ومجموعـــة مـــن العوامـــل
إليها تشـــير (كالدعـــاء والصدقة كما طول العمـــر
اإللهي بعلمـــه االمام كان ولمـــا بعـــض الروايـــات)
الطبيعية العوامـــل تلك جميع علـــى مطلعـــا وواقفا
وتهيئتها وبالتالي توفيرها يســـتطيع فإنه والمعنوية
معجزة هنـــاك تكون عمـــره، وال يمكـــن ان يطـــول

األشـــخاص بعض نرى وقـــد بالنحـــو المتعـــارف،
متوازنة بيئـــة الذي يســـتطيع ان يهيئ فـــي عالمنا
عن يزيد ما الى معتدل.... يصل عمره بنحو ويـــأكل
عمرهم طول من منع بقية األئمة فإنما اما المائة.
وهو مانع خارجي العوامل تلـــك على مع اطالعهم
ولذا جاء الرقاب، على المتســـلطين الجور حكام

أو مسموم). مقتول اال منا (ما
االمكان يتوفر لـــم اذا الشـــريف عمره ان طول
االعجاز، خالل من اال يتحقق يمكن ان ال العملـــي
وهو كانوا قبله، الذين المعمرين حال عمر هو كما
من انها احد يقـــول وال الطبيعية، خالف الحالـــة
السابقة الحاالت نعم تذكر البشـــر، طبايع ضمن
واليـــاس ونحوهم والخضـــر نـــوح عليـــه من عمـــر
في تحقق قـــد اإللهي االعجـــاز ذلك ان مـــن بـــاب
االمام حالة في ال يتحقـــق الحاالت، فلماذا تلكـــم
يمأل ان منـــه يـــراد المهـــديQ، خصوصـــًا أنـــه
وظروف خاص وقت وعدال وهذا له قســـطًا األرض

خاصة.
أشـــخاص أســـماء الكتاب من العديد وقد ذكر
وذكروا ســـنة، األلف عـــن أعمارهم عـــدة طالـــت
تثبت صالحية التـــي الطبية األبحـــاث من العديـــد

انطولعمره الشريفاذا
لميتوفراالمكانالعملي
اال يتحقق ان ال يمكـــن
كما االعجاز، خـــالل من
المعمرين عمر حال هو
قبلـــه كانـــوا الذيـــن 
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يعرض لم اذا للبقاء الرئيســـة االنســـانية الخاليا
أمور وهذه البقاء، مـــن مانع او لهـــا عارض التلف
مســـألة المســـألة حال كل يقررهـــا األطباء،علـــى
حتى طبيعتها على جارية األمور وليســـت اعجازية
لتدلل المتقدمة األدلة وكفتنا األدلة، بهذه نتمسك
الكون هذا في اهللا ســـنة بقائه وانه من وجوب على

هذه الفترة. طيلة غائبًا بقاء حجته من
العمر، من طول يمانع ال العلمـــي القانون إذن
تثبت والدهور العصور مر على التاريخية والتجربة
ـ قليلة كانـــت مصاديقها وإن ـ طـــول العمر امكانية
وأسمائهم المعمرين وحفظ بمستحيل، ليس لكنه

الوقوع. على دليل
للغيبة: السلبية اآلثار ـ ٣

مـــن اآلثـــار وجـــود عـــدد ذهـــب البعـــض الـــى
والتنبؤات الخرافات اشـــاعة منها للغيبة: السلبية
التي والخرافات القصص اشـــاعة ومنها بالغيب،
واخبار باألوهام، وعلقتها المسلمين عقول خربت
ومنها بالحاضر، العناية عن وصرفتها المســـتقبل

المهدوية. ادعى ممن الكثير ظهور
الجواب:

بغيبة االمام االعتقاد نتيجة هي األمور هذه هل
الغيبة ومعناها  فهم سوء انها بسبب المهديQ أم
الذيـــن هـــم هـــؤالء المغرضيـــن ومغزاهـــا، وان
وان واالراجيـــف، االســـاطير هـــذه اشـــاعوا مثـــل
بالمهدي االعتقاد دون من حتى االســـالمي الدين
األمور، وكم من األشخاص تلك مثل من يســـلم لم
قد النبوة بـــأن التـــام التصريح مـــع ادعـــى النبـــوة
والخزعبالت األوهام من وكم ،Nبمحمد ختمت
بالمهدي، يؤمنوا المسلمين الذين لم بين منتشرة
وهميين أشـــخاص بوجود هؤالء بعض تعلق بـــل ان

من انا نـــرى بينما الشـــدائد، في يلجـــأون اليهـــم
له الى شـــخص نلجأ المهدي االمام عقيدة خـــالل

حقيقة.
بصورة يتضح يجـــب أن المهم الذي إن األمـــر
 Qالمهدي بقاء االمام ان فيهـــا، ال لبس واضحة
هو انما ذلـــك على البيـــت واصـــرار مدرســـة أهـــل
تقدم التـــي الســـابقة لألدلـــة النتيجـــة المنطقيـــة
االتصال اســـتمرار الـــى اشـــارة انه ذكرهـــا، كما
بين االتصـــال أي والســـماء، األرض الدائـــم بيـــن
الغائب االمـــام خالل من والشـــهادة عالم الغيـــب
التي يقوم األساســـية المهمة الحجة، فإن ووجـــود
والوجود التكويـــن عالـــم في دوره هـــو بهـــا االمـــام
لدى االتصال، وقد شـــاعت ذلك بقـــاء من خالل
وجل عز ان اهللا بمعنـــى مغلولـــة) اهللا اليهـــود (يد
يتدخل في وال يســـير كما يشاؤون الخلق عالم ترك
مكة مشركي وفي عهد يعيق ارادتهم، وال ســـيرهم
االتصال صغـــار ليتم آلهة توســـيط قالـــوا بضرورة
والقول بانقطاع محدودة. الال المقدســـة مع الذات
من  قـــول قريب األكرمN لهو بعـــد النبي االمامـــة
والقرآن اهللا مغلولة، قالوا يـــد الذين اليهود قـــول
في خطأهم حيث مكة مشـــركي عالج المشـــكلة مع
أن الغيب يجب مع الرابطة ان احداهمـــا نقطتين:
وثانيهما صغير)، (إله صغيرة مســـتقلة ذاتًا تكون
عنـــد والواســـطة مـــن الوســـيلة اختراعهـــم لتلـــك
في نفس الوقت فالقرآن تعالى، اهللا دون أنفسهم
بالغيب انقطـــاع االتصـــال عـــدم على الـــذي يؤكـــد
العلوية بالعوالم لالتصال وسيلة هناك وان المطلق
تكون وال وجل عـــز هللا محكومة حقيقتها وهي فـــي

وجل. عز المطلقة هللا بل العبودية معبودة
أراد اهللا (مـــن ان نقـــول  ومـــن هنـــا عندمـــا



وبوابة الغيـــب بوابة انهـــم بـــدأ بكم)، هـــذا يعني
لمحدوديتـــه االنســـان  يســـتطيع وال الالمحـــدود
وهذا يقتضي مـــن خاللهم، اال ذلك الى التوصـــل
االتصال انكار يعني وانكارهـــم الدائم، وجودهم
ان يكون اإللهية االرادة شـــاءت وقد الغيب، بعالم
خالل المقدسة من وبالذات الغيب االتصال بعالم
بأنه مرارا ذكرنـــا واألئمة، وقد والرســـل االنبياء
النفوس تكون العقـــل ان ليس من المســـتحيل على
أي واألئمة، والرسل نفوس االنبياء كلها البشـــرية
على قائمًا يكن لم الخليقة نظام لكن بممتنع ليـــس
نبيًا او كون االنسان ان نشـــير (وهنا هذا األســـاس
وصفات خاصة امامـــا يحتاج الى أهليـــة رســـوال او
النفوس لهذه االصطفاء عملية كانت ولذا خاصة،
وجعلها انبياء ورســـًال من بيـــن الخلق واختيارهـــا
صفات دون مـــن عشـــوائيا وأئمـــة، وليس اختيارا
موردًا يكـــون ان اســـتحق بها حتى خاصـــة اتصـــف
يصيب كان ماذا نفهم هذا وعلى اإللهي) لالتصال
نفهم  وكذلك الوحي، نزول النبـــي األكرمN عند
ان أمر النبي عندما بـــراءة ما ورد في تبليغ ســـورة
بتبليغها ويقوم االمام بكر، من أبي الرسالة تؤخذ
على نزل جبرئيل (ان الحديـــث وورد في للنـــاس،
عنك  ال يؤدي محمد األكرمN فقال: يـــا الرســـول
براءة لســـورة هو التبليغ األول وهذا منك) رجل اال
خالل اال من ينـــزل الى النـــاس القرآن ولـــم يكـــن
الســـورة ان ينقل قابلية احـــد لكل الرســـول فليـــس
عالم في بعد قد قرأت أي لم تكـــن نزولها فـــي اول
المقام فهذا على اسماع الناس، تخرج ولم الدنيا
وهو مقام يؤديـــه، أحـــد ان المهـــم ال يتســـنى ألي
فهو وجل عـــز اهللا عن القرآن لســـور التبليـــغ األول
منه وهو علي او رجل األكرم بالرسول خاص مقام

طالب. أبي بن

يعني اغالق  Qالمهدي االمام وجود إنـــكار إن
وهذا مغلولة)، (اهللا يـــد الى والعودة البوابة تلـــك
من الروايات اليه تشـــير الذي هو األمر األساســـي
ســـوف األرض حجة، وان مـــن تخلـــو ال ان األرض
وانه يكـــن الحجة بهم اذا لم تمـــوج بأهلها وتســـيخ

األرض... ألهل امان
في اهللا فهـــم ســـنة عليهـــم ولكـــن هـــؤالء عـــز
مع كيف تعامل االمام عليهـــم ادراك وصعب خلقه
لدفة تسييره وكيفية المختلفة والحوادث الظروف
باب من ونحن البشـــرية، لمسيرة وقيادته األمور
الخضرQ لكي  قصة اســـترجاع نســـتطيع التمثيل
بعلم زود الذي ذلك الشخص الخضر ان كيف نرى
األرض يعرفه احد في هذه يمشي من دون ان لدني
المحروميـــن، وكفالـــة المجتمـــع ويقـــوم بتدبيـــر

الناس. عقيدة على والحفاظ
قدر الخضـــر، لو قتله الذي الصبـــي فالغـــالم
سبعين ولقتل فســـادا األرض في لعاث يعيش له ان
ان اهللا آخر، فأراد صداما أو لكان حجاجًا أي نبيا
ولدت ســـبعين نبيًا، بنتا منه فرزقه خيرا يبدلهما
يحفظها ان اراد التي كانـــت لمســـاكين والســـفينة
الخضر قد ان يعلمـــون المســـاكين كان لهـــم فهـــل
لمصلحة اقامه الذي والجدار لمساعدتهم، حضر
كل ذلك يقول صالحا، وفي ألن اباهما كان ايتـــام
الهي  تدبير هو َأْمِريd بل َعْن َفَعلُْتُه cَومـــا الخضر
بل عاديا انســـانا ليس وهو الخضر، تم من خالل
تحدثنا كما اللدني بالعلم زود خاصة منزلة ذو رجل
َرْحَمًة آَتْيناُه ِعباِدنا ِمْن َعْبدًا cَفَوَجدا بذلك اآليات
ندري  لذا ال dِعْلمـــًا َلُدنَّا ِمـــْن َوَعلَّْمناُه ِمـــْن ِعْنِدنـــا
بعطفه علينا فيشـــملنا قلبه الحنون يعطف اهللا قد
في نعيشـــها التي المحن هذه من ورافته فيخرجنا

عدة. محن من اخرجنا كما هذه ايامنا



دراسات



ألهـــداف خاصة، بها قـــام ان هـــذه األعمـــال
الخفية فـــي أعمال بهـــا، علم على هـــل كان احـــد
تحقيق كانت ألجل انهـــا وقت اال أي تحدث في قـــد
من أكبر موقعيـــة لـــه مصالـــح معينـــة، والمهـــدي
لنا صاحبا الخضر، وعندما نتوسل اليه ونقول ان
يمد لنا ان عليـــه يعز فهل الملمات فـــي نرجـــع اليه
تكون المصلحة عندما الشدائد بعض العون في يد

ذلك. تقتضي اإللهية
الظهور، مع الروايات في قوبلت قد إن الغيبـــة
الخفاء بمعنى تكون انهـــا يعني ال الحضـــور، وهذا
فـــإن المعنى بالحضور قوبلـــت قـــد امـــا اذا كانت
عن والتوقف الســـاحة عن النأي واالبتعاد هو يكون
على بمعانيه الذي اضفى اللبس هو وهـــذا العمل،
فهمه فحاروا في ،Qاالمـــام الحجة غيبة مفهوم
منها فهمـــوا انهم حيـــث معناه، ولـــم يقفوا علـــى
اما عندما غيبته، مـــن الفائدة فقالوا ما التوقـــف
شـــؤون وادارة العمل يمنع من ال فإنه الخفاء يكـــون

يراها مناسبة. التي البشرية بالكيفية
اليه مـــا تقدمـــت االشـــارة واكرر وهنـــا أعـــود
ســـاحة عن غائب االمامة مفهوم ان صفحات قبـــل
بالقيادة معنـــاه حصروا انهـــم اذ بقية المســـلمين
وهو المطـــاع الرئيـــس هـــو االمـــام السياســـية وان
يتول لم ابراهيم ان متناســـين الحاكـــم الزمنـــي،
cَوَجَعلْناُهْم وجل لما وصفهم عز اهللا وان الحكم،
وقادة  رؤساء جعلناهم يقل ِبَأْمِرناd لم َيْهُدوَن َأِئمًَّة
ملكوتي إلهي بأمر هداية أئمة هم بل سياســـيين،
اهللا نحو مســـيرته في البشـــري المجتمع يقـــودون
التي هي الهدايـــة وهذه ونحـــو الكمال المنشـــود،
ال ما وهـــذا والســـماء األرض بين تعنـــي االتصـــال

.Kالبيت أهل مدرسة في نجده اال

أخرى أعظم من فائدة عن وهل نبحـــث حينئذ
امامنا وموالنا، بل من نرجوها التـــي الفائدة تلك
اْلَمالِئَكُة cَتَنزَُّل بهذا المعنى تنطق سورة القدر ان
والروايات   dَأْمٍر ُكلِّ ِمـــْن َربِِّهْم ِبِإْذِن َوالرُّوُح ِفيهـــا
فليسألوا أنزلناه، أي بإنا أنه حاججوهم الى تشير
من؟ على القـــدر ليلة في التنزل هـــذا انفســـهم ان
المالئكة؟ عليـــه تتنزل األرض فـــي الذي ومـــن هو
انه تنزل التنـــزل؟ هذا في المالئكة وماذا تحمـــل
اذ الباقي، االمام الحـــي المهـــدي المالئكـــة على
التقديرات رؤية جميع صالحية من لـــه على تتنزل
نزول في واسطة انهش أي جمعاء للبشـــرية اإللهية
أمر كل من تتنزل فهي الربانيـــة، تلـــك الفيوضات
احد  هو وهذا األمر، هو صاحب Qومـــن هنا كان

األرض والسماء. بين االتصال بقاء صور
االمـــام زيـــارة فـــي وفـــي الروايـــة الصحيحـــة
والتي  األولى، المطلقة الزيارة وهي Qالحســـين
منهم جماعة ويرويهـــا الســـند صحيحة ذكر بأنها
الجعفـــي والمفضـــل الرحمـــن، يونـــس بـــن عبـــد
عليك فاختة (الســـالم ابي ثويب بن والحســـين بن
يشـــاء اهللا ما يمحو بكم حجته... وابن اهللا حجة يا
يدرك وبكم رقابنا من الذل يفك وبكم يثبت وبكـــم
اشجارها، األرض تنبت وبكم مؤمن، ترة كل اهللا
السماء تنزل تخرج االشـــجار ثمارها، وبكم وبكم
وبكـــم ينزل الكـــرب، اهللا يكشـــف قطرهـــا وبكم
ابدانكم، تحمل التي األرض وبكم تســـبح الغيث،
تهبط مقاديره فـــي الرب ارادة وتســـتقر جبالهـــا.

بيوتكم. من وتصدر اليكم
ففي المعنى هذا غير الشيعة تسديد يكون وهل
غير (إنا المقدســـة الناحية مـــن التوقيـــع الصـــادر
ذلك ولوال لذكركم، ناسين لمراعاتكم وال مهملين



االعداء) الشـــدة ـ واصطلمكم ـ الألواء بكم لنزلت
مـــن االندثار، الشـــيعي الوجود على فهـــو محافظ
ببركة إال واشـــتداده الظلم عصور عبر بقاؤهم وما

وجوده.
الغيبة ان اشـــكال في انه ال الى نشـــير وأخيرًا:
من واالستفادة المباشرة المباشـــر تعدم االتصال
حضور  ادراك من االنسان حرمان وفيها Qاالمام
يعني ال هذا لكن البالغة، والحجـــة المربي األكبر
وقعت فلقد كليـــا، والتربية الهدايـــة ذهـــاب آثـــار

التالية: االمكانات على توفرت ظروف في الغيبة
ـ كتاب اهللا. أ

.Nاألكرم الرسول سنة ـ ب
عشر. االحد األئمة وتعاليم وأقوال احاديث ـ ج
طيلة األئمة حياة واســـلوب العملية د ـ الســـيرة
االلتزام  مـــن المختلفـــة ٢٥٠ ســـنة فـــي ابعادهـــا

وااليثار. والحماسة واالقدام والتربية والمسؤولية
الصغـــرى  الغيبـــة ٧٠ عامـــا مـــن مرحلـــة هـــــ 
االمام الغائب بها افـــاض التعاليم التي ومجموعة

خالل سفرائه. من
الذين الشـــيعة وعظام علماء من جمع و ـ وجود
مدرسة أهل ظل في وتعليمية تربوية مروا بمراحل
لمنبع هذه جدا القريبة الواســـطة البيتK، مع

التعاليم.
االمام (ال يزال القزويني مجتبى ويذكر الشيخ
انحراف أثـــر على وقعـــت التي فـــي حـــال الغيبـــة ـ
باخالص تبتغيـــه الناس وحينما ـ الناس انفســـهم
فيه الذي يغيب نفس الوقت في يصحر، وهو سوف

بـ: يقوم عن االنظار
والمتوســـلين  اليه المتوجهين حوائج ١ ـ يقضي

بمقامه.
علـــوم  مشـــكالت حـــل فـــي ٢ـ  يمـــد الطالبيـــن

المعرفة. الى والوصول الدين،
قلـــوب  تحويـــل فـــي ودعـــاؤه ٣ ـ تؤثـــر ارادتـــه

والمتنفذين. المتسلطين
األمة، تنصرف  أعمال على شاهد انه حيث ـ ٤
والمخالفة، الحرام ارتكاب عن المؤمنة الجماهير

والتقوى. الصالح سبيل وتسلك
المســـتعدة  النفوس وايصـــال ٥ ـ تعهـــد تربيـــة
ويسعف التكامل الروحي، في مسيرة السلم مراتب
في الوقوع عـــن ويحفظهم بصيرة على الســـالكين
برداء والمتلبسين والمشـــعبذين االدعياء شـــراكة

الدين.(١١)

الهوامش
الغطاء: ص  كاشف وأصولها ـ الشيخ الشـــيعة ١ ـ أصل

.٢٢٧
لقمان: ٣٤. ٢ ـ

الدين كمال ٦٣٢، عـــن /٢٦٥ األثر ٢: ٣ ـ منتخـــب
.٤٤ /٤٨١ :٢

الغيبة. عن ،٢٦٦ األثر ٢: منتخب ـ ٤
٢٠/ ح١. باب ،٩٠ بحار األنوار ٥٢: ـ ٥

الشعراء: ٢١. ٦ ـ
.٦٣٢ /٢٦٥ األثر ٢: منتخب ـ ٧

.٣٣٧ الكافي ١: ٨ ـ
تاريخ الغيبة الكبرى: ٢٢. ٩ ـ

الحكيمي: ١٠١، رضـــا محمد ـ ١٠ ـ شـــمس المغـــرب
٢٦٢ رواية سلمان  /٥٢ الظهور: البحار عالمات في أنظر
أمير  عن بن مالك أنس ٢١٧ رواية ،Nاألكرم النبي عـــن
عن  أعين حمران بن براثا، ٢٥٤ حديث المؤمنينQ في

.Qاالمام الصادق
المغرب: ١٧٥. شمس الحكيمي، ١١ ـ



دراسات



المنتظر محمد اإلمـــام تناول ســـيرة
وباحثون  المهديQ علمـــاء بن الحســـن
وكان االسالمية، المذاهب مختلف من ومؤرخون
والطوســـي) كتابان (النعماني الجليلين للشـــيخين
بن علي الجليل السيد وكتب (الغيبة)، اسم حمال
لإلمام والفتن) خصص (المالحم طـــاووس كتاب
المؤلفون  منه، واســـتمر كبيرًا المهـــديQ جانبًا
الظهور واالدعاءات وعالئم الغيبة عن الكتابة في
معلوماتهم اســـتمدوا وقد المزعومـــة، المهدويـــة
والتفســـير الحديث كتـــب مودعة في مـــن روايـــات
للروايات تتبعنا وعنـــد وغيرها، واألدب والتاريـــخ
مكان يحدد بعضها وجدنا الشـــريفة، واألحاديث
البقعة المحددة التي في إقامة الحكومة المرتقبة
هذه ومن األشرف والكوفة وكربالء، النجف تضم
واالمتداد بالتوســـع الدولة تأخذ الجغرافية البقعة
أوردت وقد بعد ذلك بعـــدًا عالميـــًا، حتـــى تأخـــذ
يقف التي الكوفة مدينة خطط من بعضا المصادر

وهي: Qالمهدي عندها اإلمام

ـ   ٣ الكوفـــة.  ـ مســـجد  ٢ الكوفـــة.  ـ مدينـــة  ١
بيوت الكوفة. ـ الكوفة. ٥ ظهر ٤ ـ الســـهلة.  مسجد

خندق الكوفة. ـ ٦ 
هما وخندقها، بظهر الكوفـــة وإن المقصـــود
في عصر قد ورد هذا اللفظ الغـــري) وكان (أرض
فالنجف الحيـــرة) (ظهر بلفـــظ ما قبل اإلســـالم
الظهر معناه ألن واحد؛ بمعنى مصطلحان والظهر
ويقال لطريق األرض، من وارتفع غلظ ما اللغوي
(طريق البحر إلى أو البر إلى مســـلكه كان إن البر

الظهر).(١)
النصوص، بعض في ذكره الوارد الخندق أما
اعتاد الكوفة، وقد خندق أو ســـابور) (خندق فإنه
الفاصل الحد (كري سعدة) ويشكل بتسميته الناس
 Qالمهدي فاإلمام الظهـــر. ومنطقة الكوفة بيـــن
النجف مدينة إلى يتجه فإنه الكوفة، في ظهر إذا
أرض الـــذي هو الظهر، الى الخنـــدق عـــن طريق
بن علي اإلمام المؤمنين أمير مثوى الغري، حيث

.Qطالب أبي

Qäƒn‰‡€a ‚bfl�a ÚflÏÿy
األشرف النجف في المرتقبة وتنظيماتها

الحكيم عيسى حسن الدكتور األستاذ
الكوفة جامعة

ت



النجف خطط من بعضًا المصادر أوردت وقـــد
 Qعندهـــا اإلمـــام المهدي األشـــرف التـــي يقف

وهي:
النجف.  ظهر النجف. ٣ ـ أرض ١ ـ النجـــف. ٢ ـ
الغري.  الغرييـــن. ٦ ـ الكوفـــة. ٥ ـ أرض  ٤ ـ نجـــف

البيض. الذكوات ٧ـ
الجغرافية والمواقـــع الخطـــط وتعطـــي هـــذه
 Qالمهدي اإلمـــام حكومة مـــن مرتكزات مالمح
وفق على عالمية لحكومة مؤسسة وهي المرتقبة،

يأتي: ما
العســـكري.  الدينـــي. ٢ ـ النظـــام  ١ ـ النظـــام

النظام االجتماعي. ـ االقتصادي. ٤ النظام ـ ٣
واألحاديث التاريخيـــة النصـــوص وقـــد أكدت
اإلمـــام المأثـــورة عـــن أئمـــة آل البيـــتK، أن
بعدما عـــدًال األرض يمـــأل المنتظـــرQ، ســـوف
(ت خلدون ابن المؤرخ ويقول وجورًا، ظلمًا ملئـــت
من بيـــن الكافة في المشـــهور أن ٨٠٨هـ): (اعلم
آخر في اإلعصار انه البد ممر على أهل اإلســـالم
الدين، يؤيد أهل البيت رجل من ظهور من الزمان
على ويســـتولي المســـلمون ويتبعه ويظهر العدل،
المهدي)،(٢) وقد  ويســـمى اإلســـالمية، الممالك
عالمية ذات إقامـــة حكومة على النص هذا أشـــار
النصوص بعـــض وتؤكد صحيح، نظام إســـالمي
الثاني اإلمـــام المهـــديQ، هو اإلمـــام علـــى أن
اإلمام محمد وهو ،Kمن أهل بيت النبوة عشـــر
الحديث  فـــي العســـكريL فـــورد بـــن الحســـن
حســـين اختـــار مـــن صلبك يا اهللا الشـــريف: (إن
قائمهم)(٣) وكلهم في الفضل  تاســـعهم أئمة تسعة
المتواترة الروايات وتؤكد سواء اهللا والمنزلة عند
فاطمة  الســـيدة اإلمام المهديQ من ولد أن على
اهللا عند منزلتـــه فضل فـــي الزهـــراءP، وكان

العدل، حكومة يقيم سوف ألنه رفيع، مقام تعالى
والكفر. الظلم ويهزم

إليـــه أشـــارت الـــذي أمـــا النظـــام العســـكري
،Qالمهـــدي يبيـــن أن اإلمـــام الروايـــات فانـــه
رايات فيها ثـــالث يجـــد الكوفة إذا دخـــل مدينـــة
بعض  في لـــه.(٤) وورد تصفـــو ثم قـــد اضطربـــت،
تخفق البيض االعالم الى أنظر (فكأني النصوص
هذه الرايات أن ويبـــدو الكوفة) بنجف فوق رأســـه
مدينة إلى واحد، وتتسابق للوصول يوم في تخرج
يوم الظهور على أثرها الرايات لتلك الكوفة، وكان
حركـــة اإلمام على المباشـــر الدور وســـيكون لهـــا
المكرمة، وتقف  مكة من المهديQ.(٥) التي تبدأ
علي بن محمد اإلمام ويقـــول الكوفة) (نجف عند
يفرق  المهديQ ســـوف اإلمـــام الباقـــرL: إن

البالد.(٦) في جنوده
لإلمام العسكري التوسع أن على داللة له وهذا
األشـــرف،  النجف أرض المهـــديQ يبـــدأ مـــن
الـــذي بداياته ثالثمائـــة وبضعة ويلتحـــق بجيشـــه
التي األولى العسكرية الطليعة وهم عشـــر رجًال،
يدخل حتى معه وتســـير الركن والمقام بين تبايعه
العســـكري أبعاده الزحف يأخذ ثم ومن الكوفـــة،
على الســـفياني جيش مـــع ويلتحم فـــي البلـــدان،
 Qاإلمام بيـــن كالمي حـــوار بعـــد أرض النجـــف
العســـكري لدولة  التوســـع والســـفياني.(٧) ويبدو أن
النجف  بعد اســـتقراره في اإلمام المهديQ يبدأ
توحي كما إداريًا. الدولة شـــؤون والكوفة، وتنظيم
النصوص، بعـــض في الـــواردة لفظـــة (الجنـــود)
فتزول أبعادها، العالمية الدولة تأخذ ذلك وعند
بين الحـــدود وتهـــدم الشـــعوب، الحواجـــز بيـــن
الفـــوارق العرقية وتمحـــى الكيانـــات الحكوميـــة،
إليك نرغب (اللهم إنا المأثـــور: الدعاء علـــى وفق



دراسات



وتذل وأهلـــه، االســـالم بها تعّز كريمة فـــي دولـــة
يعود الحكومة هـــذه ظل ففـــي وأهله) بها النفـــاق
قواعدها أرسى التي الرسالية أصوله إلى اإلسالم
بن محمد األكرم االنســـانية نبي األعظم الرســـول
والعقائدي الديني نظامها عهد وفي ،Nاهللا عبد
العالم. والتعسف في والظلم أنظمة الجور تسقط

اإلمـــام لحكومـــة االقتصـــادي النظـــام أمـــا 
مـــن بعـــض إليـــه أشـــارت فقـــد   ،Qالمهـــدي
في تكـــون ســـوف حكومتـــه دار الروايـــات، إذ أن
العظيم، فـــي جامعهـــا حكمه الكوفـــة، ومجلـــس
المبين، الفتح غنائـــم من يســـتمد ماله وأن بيـــت
البيض) (الذكوات فـــي ســـتكون خلواته أما موضع
أبو  الطوســـي الغريين.(٨) ويقول الشـــيخ أرض مـــن
اإلمام  إن هـ): ٤٦٠ (ت بن الحســـن محمد جعفر
في منطقة  ببعض االشـــخاص المهـــديQ يلتقي
إلى طريقه في وهو الكوفـــة، ظهر من (الخندق)
أشـــار  ينـــزل فيها.(٩) وقد حيث االشـــرف النجـــف
االقتصادي  النظام مالمـــح اإلمـــام الباقرQ إلى
اإلمام  المرتقبة بقوله: إن Qالمهدي لدولة اإلمام
 Qاإلمام الحســـين مشـــهد من نهر يأمـــر بحفـــر
أرض ينزل المـــاء في الغرييـــن، حتى إلـــى أرض
واالرحاء، القناطر فوهتـــه ويعمل على النجـــف،
تلك تأتي بر فيه مكتل رأســـها على بالعجوز فكأني

كراء.(١٠) بال فتطحنه االرحاء
العمران، اتســـاع حركـــة على داللة وهذا لـــه
محمد بن جعفر اإلمام ويقول وازدهـــار الزراعة،
محمدQ بنى  آل قـــام قائـــم الصـــادقL: <إذا
واتصلت بـــاب، ألف له فـــي ظهر الكوفة مســـجدًا
هذا  من كربالء>.(١١) ونســـتفيد بنهر الكوفة بيـــوت
سوف وكربالء) (النجف والكوفة مدن أن الحديث

تكسى الصحراء سوف وأن وحدة جغرافية، تصبح
اإلمام المصـــادر أن وذكـــرت بعـــض بالمـــزارع،
بالنـــاس صـــالة الجمعة،  المهـــديQ إذا صلـــى
ويصلي أرض الغري مسجد على يخط له أن فيأمر

فيه.(١٢) بهم
اإلمـــام أن تقـــدم مـــا كل مـــن ونســـتخلص 
العراق، فإنه أرض إلى عند وصوله ،Qالمهدي
الكوفة، ظهر من األشرف في أرض النجف ينزل
محمد جعفر أبو الشيخ الصدوق ذلك إلى ذهب وقد
الدين).(١٣)  (اكمال كتابـــه في ٣٨١هـ) (ت علي بـــن
بالقائم  (كأني الصادقQ قوله: اإلمـــام عن ونقل
ثم ،Nاهللا رســـول النجف، لبس درع ظهر على
ذهبنا الحديث ما رسول اهللا) ويؤكد هذا ينشر راية
تؤســـس  المهديQ ســـوف اإلمام حكومة بأن إليه
واجتماعية، واقتصاديـــة وعســـكرية نظمًا إدارية
لم بمثالية والمســـاواة، وتتمتع العدالة فيها تتمثل

الوضعية. واألنظمة المعاصرة الدول تألفها
والمراجع المصادر
األمين: محسن العاملي

وكرم/  االنصاف الشـــيعة، مطبعـــة ١ ـ أعيان
١٣٧٣ هـ/ ١٩٦٧م. بيروت

١٣٣٢هـ) (ت النجفي أحمد حسين البراقي:
أحمد  بـــن تحقيـــق ماجد ٢ ـ تاريـــخ الكوفـــة،
١٤٢٤هـ. األولى مطبعة شريعت، الطبعة العطية.
(ت الحائـــري اليـــزدي علـــي الحائـــري: 

١٣٣٣هـ).
الحجة الغائب،  اثبات فـــي الناصب ٣ ـ الزام

.١٩٦٣ النجف النعمان/ مطبعة
مهدي محمد الحائري

بيروت النعمان/ مؤسسة طوبى، شجرة ـ ٤



علي محمد الحلو:
نقارش،  مطبعـــة الحـــق، رايـــة ٥ ـ اليمانـــي

هـ. ١٤٢٥ الطبعة األولى
خلدون ابن

احيـــاء التـــراث العربـــي/  دار ٦ ـ المقدمـــة،
بيروت

(ت القمي علي جعفر محمد بن أبو الصـــدوق:
٣٨١هـ)

اثبات  فـــي النعمـــة واتمـــام ٧ ـ اكمـــال الديـــن
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دراسات



مســــألة الخمــــس مثــــار خــــالف عند 
العلماء ومحل للجدل والبحث والمناقشة 
وســــنوافيك ببعض أجوائهــــا وتداعياتها, بيد أن 
المهم أن هذه مســــألة فقهيــــة اجتهادية فال يصح 
جعل الخالف مبررًا للتعدي من رأي المتخصص 
والعزوف الــــى الميوالت الذاتية واالهواء الفردية 
فكم من مســــألة هي محل للشــــجار لكن ال يســــوغ 
تســــويفها بعد ما كانت دائرة المحركية هو العقل 
العملــــي من حيــــث جانب ابراء الذمــــة والمعذرية 
ال مــــن حيث إصابــــة الواقع, وقد تقدم االشــــارة 
الــــى أن الجنبــــة العمليــــة تخضــــع لقانــــون إفراغ 
الذمــــة وال تخضــــع لضابط آخر ومــــن هنا ينبغي 
للعاقــــل أن يبحث عن مســــوغات األبــــراء وتفريغ 
الذمــــم وإن لــــم ينل الواقــــع, وهذا إنمــــا يتحقق 
إمــــا عن طريق االحتيــــاط في المســــألة في مورد 
يمكــــن فيه االحتياط, وإما التصدي بنفســــه الى 
عمليــــة االســــتنباط ليبلغ مرتبة االجتهــــاد, وإما 

باالســــتعانة بفقيــــه مــــن آل محمدN قــــادر على 
قــــراءة النصوص الدينيــــة وفق موازيــــن محددة 
بعيدًا عن الفوضى واالنفالت والتســــيب, وسوف 
نبيــــن أن هــــذه الطريقــــة ممضيــــة فــــي العــــرف 
العقالني والشــــرعي, فبقاء النظم وعدم الوقوع 
في فــــخ الهــــرج والمرج رهــــن هذا االســــلوب في 
الســــياقات العمليــــة, ومن هنا الســــائر على غير 
درب االحتيــــاط واالجتهــــاد والتقليــــد يمشــــي في 
الظالم كلما أكثر وأسرع في الحركة ازداد بعدًا, 
وقد ابتليت المذاهب اإلســــالمية األخرى بتخبط 
في الحركة وفي صياغة القواعد الفكرية اعتمادًا 
منهــــم علــــى االستحســــانات الشــــخصية وإعمال 
الرأي, واليوم تســــري هــــذه األراجيف عندنا في 
بعــــض االوســــاط البعيدة عــــن مذاق أهــــل البيت 
وأصالتــــه, وكيفما كان أن التركيبــــة االجتماعية 
في جميــــع العصور مؤلفة من علماء وجهال يرجع 
الجاهل فيما يحتاج اليه الى العلماء ويتابعهم في 

سماحة السيد أحمد االشكوري
باحث وأستاذ في الحوزة العلمية

م



فهم الن الدليل عن السؤال دون من اختصاصهم
تبارك قال صعبة عملية واســــتيعابها األدلة جميع
 dَتْعَلُموَن ال ُكْنُتْم ْكِر ِإْن الذِّ َأْهَل cَفْســــَئُلوا وتعالى:
العسكري لالمام المنسوب التفســــير في وما ورد
حافظًا لنفســــه صائنًا الفقهاء من كان من (فأما
فللعوام مطيعًا المر مواله على هواه مخالفًا لدينه
فيها فارجعوا الواقعة الحوادث (واما أن يقلــــدوه)
لزوم على صدق شاهد هذا كل حديثنا) رواة إلى
ولكننا الشــــرعي, والمصلح تحصيل المرخــــص
مقامات رفعًا ضمــــن في الكالم مع هذا ســــنعقد

للضبابية.
cَواْعَلُموا الكريمة مفاد اآلية إن المقام األول:
َوِلِذي َولِلرَُّسوِل ِهللاَُِّخُمَسُه َفَأنَّ َشْيٍء ِمْن َغِنْمُتْم َأنَّما
حصص خالفًا  ست إلى تقسم الخمس dاْلُقْربى
تقســــيمه إلى ذهبا حيث حنيفــــة للشــــافعي وأبي
وقد اهللا سبحانه, ســــهم بحذف حصص خمس
نصر أبي بــــن بن محمد ورد فــــي صحيحــــة أحمد
اهللا  قول عن ُسئل Qالرضا اإلمام عن البزنطي
ِهللاَِّ َفَأنَّ َشــــْيٍء ِمْن َغِنْمُتْم َأنَّما اْعَلُموا (َو وجل عز
كان له فما فقيل اْلُقْربى) َوِلِذي َولِلرَُّسوِل ُخُمَســــُه
اهللاN وما كان  فقــــال: لرســــول هللا فلمــــن هــــو؟
إن  أفرأيت لــــه فقيل لالمام اهللاN فهو لرســــول
وصنــــف اقل ما أكثر كان صنــــف مــــن االصنــــاف
اهللا أرايت رسول اإلمام إلى قال: ذاك به؟ يصنع
كان انما أليس يصنع؟ كيف وسلم وآله عليه صلى

اإلمام(١). كذلك يرى ما على يعطي
إمامنا إلى ترجع في زماننــــا فهي وعلــــى هذا
الخالف وقع له الفداء, نعــــم أرواحنا المنتظــــر
هــــي ملكية هل لالمــــام فــــي كــــون هــــذه الملكيــــة
الورثة يتوارثــــه بموتــــه شــــخصية لكــــن ال بمعنــــى
المنصب ملكية أم الملكيات, ســــائر حال حالها

دون من التعبير في الصحيحة باالمام كما يظهر
جعل وحداني حــــق الخمس وان اهللا ابــــن رســــول
حق فهو اإلمــــام اختيار وتحــــت لمنصــــب االمامة
زماننا في للفقيه الحق هــــذا ثبت (فاذا للمذهب
 Qلالمام كان بهذا الحق كمــــا فله أن يتصــــرف
ومجرد الشــــك في النيابة) فــــي أدلة كما ســــيأتي
بــــدون اذنهQ كاف  الحق بهذا جــــواز التصــــرف
للزوم االســــتئذان منه بلزوم العقل في اســــتقالل
في التصرف حرمــــة عن االقتصــــار في الخــــروج
ورضاه اذنه من المتيقن المقدار على الغير ملك
األسهم بحسب كله هذا فقط االستئذان حالة هو

الكريمة. في اآلية األول الواردة الثالثة
هاشم ببني مختصة فهي االخيرة أما الثالثة
آل مخالفة شــــأنهم فــــي هو كمــــا خالفــــًا للعامــــة
الفقيه  الجواهر ادعى صاحــــب البيــــتK بل قد
ال تحتاج التي الضروريات من المسألة أن المعتق

تام. أيضًا الروايات من الدليل بل دليل إلى
هي هل الثالثة سهم أن في الخالف إنما وقع
الثالثة االصناف ان أم الثالثــــة لالصناف ملــــك
واحد غير ذهــــب وقد ال ملــــك, هــــي مصرف له
الجهة ال إن حيث من ولو الثاني إلــــى من علمائنا
(إما لالمام الخمس ملك يكون جميع تملك وعليه
به لتدار اختيــــاره تحت أو شــــخصي أو للمنصب)
ما جميع يصرفه في أن لالمام وإن المنصب شؤون
ومنها المسلمين ومصالح نفســــه مصالح يراه من
وســــائر الزكاة جعلت كما الفقراء إدارة معيشــــة
غاية اختياره تحــــت االســــالمية أيضًا الضرائــــب
بني هاشــــم فقراء يمّون أن عليه انه يتعين األمــــر
نعم االمامة, إلــــى المنســــوبة مــــن تلك الضريبة
وبين هاشــــم بني بين التمييز أن يبقى استفســــار
وروحه االســــالم يقتضيه طبع ما خالف غيرهم



دراسات



المســــلمين المســــاواة بين طبقات الســــامية مــــن
يكن لم لو تام هذا أن العنصري إال للتميز ورفضه
الزكاء إن والمفــــروض آخر حق لغير بني هاشــــم
اختبارًا التكليف هذا جعل إلى مضافًا لهم,هــــذا
عينًا البيت يرى ألهل أن ال يرضى لمن وامتحانــــًا
من له هاشــــم بني عنوان على وأثرًا, بل الحفاظ
الحقائق وتســــجيل الشــــبهات دفع في األيجابيات
أمر عقالئي وعائلته عشــــيرته في الرجل وإكرام

االجتماع. روح يقبله عرفي
عدى هواك وهم أهلك في داريت

عين ألف عين تكرم     وألجل
زمــــن  الثانــــي: الحــــق الشــــرعي فــــي المقــــام

الحضور.
أربعًا. جهات للمعصوم أن فيه الكالم

التكوينيــــة التي واليتهــــم في الجهــــة األولــــى:
اختيارهم تســــخير الكون تحــــت هــــي عبارة عــــن
شــــبهة وال وقوته اهللا بحول ومشــــيئتهم وإرادتهم
يظهر كما بأجمعهم المخلوقين علــــى في واليتهم
الخوئي الســــيد المحقق ذكر من األخبــــار, وقد
االيجــــاد وبهم في واســــطة (رحمــــه اهللا) كونهــــم
لما إذ لوالهم الخلــــق, في الســــبب الوجــــود وهم
وبهم ألجلهم وإنمــــا خلقــــوا كلهم, خلق النــــاس
في االفاضــــة وهم العلل الواســــطة وجودهم وهم
دون لما التكوينيــــة الواليــــة ولهــــم الغائيــــة أيضــــا
على تعالى اهللا واليــــة نحو الواليــــة فهذه الخالــــق
بالنسبة ضعيفة هي كانت وإن إيجادية والية الخلق
لها يستدل الخلق, وقد على اهللا تعالى والية الى
ال  بتقريب dَخلِيَفًة األَْْرِض ِفــــي جاِعٌل cإِنِّــــي بآية
إال اهللا قبل مــــن خليفة االنســــان يكون يمكــــن أن
العامة من الصالحيــــات مجموعــــة بعــــد إعطائه

التكوين مجــــال في أساســــها على التــــي يتحــــرك
المتخلف بيــــن مشــــابهة وجود لزوم وذلــــك الجل
إِنَّا داُوُد cيــــا تعالــــى: والخليفــــة, وهكــــذا قولــــه
االستخالف  فقضية dاألَْْرِض ِفي َخلِيَفًة َجَعلْناَك
مع الكامل االنســــان وتحملها األمانة ثابتة وقضية

تحملها. واالرض على السموات عجز
ْيِر الطَّ َكَهْيَئــــِة يِن الطِّ ِمــــَن cَوِإْذ َتْخُلُق ومنهــــا
َوُتْبِرُئ ِبِإْذنِــــي َطْيرًا َفَتُكــــوُن ِفيهــــا ِبِإْذنِــــي َفَتْنُفُخ
ســــيد  نعــــوت وفــــي   dبإذنــــي َواألَْْبــــَرَص األَْْكَمــــَه
في  دين اهللا, وكما ورد إليه المفوض Nاألنبياء
إال من شــــيء (ما الفداء له الحجة ارواحنا زيارة
اســــمائه مظاهر لكونهم وذلك وانتم له الســــبب)
الحديث وفي فعله, فعلهم فيكون تعالى وصفاتــــه
للشــــيء تقول مثلي تكن أطعني (عبدي القدســــي

له. من أن يستدل أوضح فيكون) بل المقام كن
االحكام في أوامرهم نفوذ في الثانية: الجهة
تبعيتهم, التبليغ ووجوب الراجعة إلى الشــــرعية
الراجعة إطاعتهــــم في االحــــكام وبكلمــــة وجــــوب
ويمكن معهــــا, قضية قياســــها فهي إلــــى التبليــــغ
َوَأِطيُعوا cَأِطيُعوا اهللاََّ كـ الطاعة بأوامر االستدالل

ونحوه. dِمْنُكْم األَْْمِر َوُأوِلي الرَُّسوَل
أوامرهم إطاعــــة وجوب فــــي الجهــــة الثالثة:
بلــــزوم االتيــــان بالماء أمــــر الشــــخصية كمــــا لــــو
أدلة باطــــالق تمســــكا كذلــــك ليشــــربه, فأيضــــا
ِلُمْؤِمٍن َوال cَومــــا كاَن تعالــــى: وبقوله االطاعــــة,
َلُهُم َأْن َيُكوَن َأْمرًا َوَرُســــوُلُه َقَضى اهللاَُّ ِإذا ُمْؤِمَنــــٍة

.dَأْمِرِهْم ِمْن اْلِخَيَرُة
التشــــريعية واليتهــــم  فــــي  الرابعــــة: الجهــــة 
الناس أموال في بالتصرف أوليــــاء كونهم بمعنى
خالف ال فالظاهــــر أيضــــًا وأنفســــهم مســــتقًال,



أموال في بالتصــــرف اولى وكونهــــم فــــي واليتهم
أموالهم زوجاتهــــم وبيع بتطليق ورقابهم النــــاس
يمكن التمســــك وال التصرفــــات وغيــــر ذلك مــــن
نعم الطاعة, غيــــر الوالية بأدلة االطاعــــة, ألن
أولى بالمؤمنين من (النبي قوله تعالى يدل عليــــه
في التصرف الظاهر من األولوية فان أنفســــهم)
بالمؤمنين أولى الوداع (ألســــت حجة وفي خطبة
فهذا كنت مواله من قال: بلى. أنفسهم) قالوا من

مواله علي
وان ذلك الســــيرة على خــــالف وتوهــــم كــــون
المعامالت  مال الناس بغير يأخذوا لم Kاألئمة

ذلك. فال يجوز بينهم المتعارفة
عدم على يكشــــف ال الفعل الن عدم مردوٌد,
بالحق اإلمــــام واليــــة يعلــــم أن الواليــــة, وبهــــذا

القاعدة. والسهم على الشرعي
مصــــرف الخمس على تــــدل آية فحتــــى لو لم
مقام فــــي يكفينــــا لالمــــام أن الســــهم الشــــرعي
بال التشــــريعية, الوالية بأدلة لذلك االســــتدالل
ملك المنصب أو شخصي ملك بانه بين القول فرق
انــــه أمر تحت أو بالملكية وبــــال فــــرق بين القــــول
المعصومQ أما  إلى بالنســــبة كله هذا اختياره,
نعم التكوينية الواليــــة له يثبت لم فجزمًا الفقيــــه
الثالثة, دون الجهة الثانية بحســــب يجب إطاعته
ثبتت وهل خالفية فالمســــألة الرابعة الجهة وأما
للفقيه والية ليــــس المعروف بأدلــــة النيابة ذلــــك
اســــتقالله بمعنى وأنفســــهم الناس علــــى أمــــوال
له ليس انه فيهما, ومن هنا اتضح التصرف فــــي
وســــائر والزكاة الخمس جباية على الناس إجبار

المالية. الحقوق
ثالث  لهم الثالــــث: األئمــــة االطهــــار المقــــام

وظائف.

الشــــرعية االحكام الوظيفــــة األولــــى: تبييــــن
الدين غاية مع المتغير الواقــــع ليتفاعل وتكميلها
الخاتم, فالبدمنافتراضوجودقاعدةتشريعية
الحياة ومســــتجدات الشــــريعة هدف تتجاوب مع
والعصرنة االصالــــة بين توازنــــا وتلبــــي حاجتهم
المســــماة بالقوة وهي وامتداده الوحي على نهــــج

الفعلي. المصطلح في التشريعية
والحكــــم (القوة القضــــاء الوظيفــــة الثانيــــة:

القضائية).
شــــؤون االمة وإدارة قيادة الوظيفــــة الثالثــــة:
لحصــــر معنــــى وال التنفيذيــــة) الدولــــة ( القــــوة
أي الثالــــث, دون والثانــــي وظيفتهــــم فــــي االول
القضية عن ويبتعــــدون بالقضية العلمية يكتفــــون
العباسيون الخلفاء اليه يروم كان كما السياســــية
التصدي ولنا الشــــرعية االحكام بيان لكم من أن

السياسية. لألمور
اعطيت االولى فقد الوظيفة أما نقــــول حينئذ
الحكم بيــــن فــــارق جوهري للمجتهــــد مع وجــــود
الصادر وبين واقعي حكم فهو اإلمام الصادر من
ويصيب تمســــكا يخطأ ظاهري من المجتهد فهو
االنبيــــاء), (العلماء  ورثة بقولهــــمK (العلمــــاء
بنــــي امتــــي كانبيــــاء امنــــاء الرســــل), (علمــــاء
باألنبياء (أولــــى الناس افضل) انهم أو اســــرائيل
بابراهيم الناس به) (إن اولى جاءوا بما أعلمهم
خلفائه  عن للذين اتبعوه) وقولهN بعد الســــؤال
بعدي يأتون بانهم (الذيــــن عليهــــم عنــــد الترحم

ذلك. وغير حديثي) ويروون
الى أعطيــــت فقــــد الثانيــــة وهكــــذا الوظيفــــة
قد جعلته حاكمًا  قولهQ اني بمقتضى المجتهــــد
كان من (ينظــــران حنظلة بــــن عمر فــــي مقبولــــة
وحرامنا حاللنا في ونظر حديثنا قــــد روى منكم



دراسات



جعلته قد فاني فليرضوا به حكمًا أحكامنا وعرف
خديجة أبــــي وهكــــذا في صحيح عليكــــم حاكمًا)
وحرامنا حاللنا قد عــــرف رجًال بينكم (اجعلــــوا

قاضيًا). عليكم جعلته قد فاني
هو فاالمام في الوظيفة الثالثــــة انما الــــكالم
وإن كان اهللا قبل من الوظيفــــة يتحمل هذه الــــذي
فترة في إال التنفيذ مرحلة الى يصل المشروع لم
لهذه الفقيــــه اإلمــــام نصب قصيــــرة, لكنه هــــل
الى يتصدى للفقيه أن هل أم ال؟ وبعبارة المهمــــة

االمور العامة؟ من والقضاء الفتوى مقام غير
العامة االمور كانت إن العامة: تفصيل االمور
كمســــألة نصب النظام حفظ عليها التي يتوقــــف
وهكذا والقّصر, الصغار على والقيمين االوصياء
مثول لها يوجد التي ال االوقاف العامة في مســــألة
الطائفة والدفاع عنها ومالحظة مصلحة معين,
وتميثًال واجتماعيــــًا فكريــــًا من جميــــع الجهــــات
في الصحيحة بالصور وعرضهــــا حقيقيًا مشــــرفًا
أفرادها بين التوازن العالمية وإيجــــاد العرصات
ال التي المســــببة االمور وهكــــذا وســــد حاجاتهم
أعراض عــــن كالدفــــاع يرضــــى الشــــارع بتركهــــا

وأموالهم. المؤمنين
المؤمنين لعامة إما أن تثبت كلها االمور فهذه
لخصوص أو تكــــون ثابتة أحدهــــم ويكــــون الفقيه
أنه وحيث الشــــرعية, باالحكام لمعرفته الفقيــــه
غيــــر متحققة في غيره صفات الفقيه تتوفر فــــي
وهدوئه وورعه الشــــرعي العلمي مقامه مــــن جهة
وعدم الدنيا علــــى وعــــدم تكالبه وتهذيب نفســــه
ذلك كل الســــالطين والظلمة أبــــواب وقوفه على
دون غيره به الخطيرة االمور إناطة هذه يقتضــــي
النيابة أدلة فالبد من مراجعة ذلك غيــــر أما في

ال. أم تعمه الفقيه للمعصوم) هل (نيابة
اإلمام  حق (من الشرعي الحق الرابع: المقام

الغيبة. عصر في السهمان) أي السادة وحق
الوظيفة تعيــــن في فاالقــــوال أما حــــق اإلمام
بوجوب الضعــــف كالقول واضحة وأكثرها كثيــــرة
عزله القول بوجوب أو الحجة, أن يظهر الى دفنه
إمارات الموت, به عند ظهور وااليصاء وايداعه
ضياع مما يســــتلزم البحر فــــي أو القــــول بالقائه
عقالني مبرر بــــال والتفريط فيه المال وإتالفــــه
جهة ومن النقدية, االوراق الى بالنســــبة السيما
لالمام ملك السهم هذا أن على االدلة دلت أخرى
ملكه عــــن ال تخرجــــه غيبتــــه المعصــــوم ومجــــرد
منه باالستئذان به مشروط التصرف جواز وعليه
الفقيه  عنهQ وهو ينــــوب من أو هو المالك النــــه
مجرد أن إال المنصب ملك بانه القول على السيما
وإنما التصرف به تصحيح في يكفي ال االستئذان
أو الوثوق الصرف في برضا اإلمام القطع من البد
الرضا, وإحــــراز االذن الى الجــــواز فنحتاج في
يمضي يجــــوز صرف هذا الحق فيمن ال فمن هنا
أو اذن هناك كان ولو والتســــكع عمره بالمســــاهلة
الســــلوك, أو العقيدة منحرف هو من يعطي الى
شوكة وتقوية ودعائمه الدين تشييد في يصرف بل
عن الدولة الدين رجال استقالل وإبقاء االسالم
منابع تملك الدينيــــة المؤسســــة والساســــة, وان
ومدافعين للمذهــــب دعاة إيجــــاد مالية تســــتطيع
المؤسســــة البد وهذه العقيدة, يحفظون وحرس
في القدرة ولها محتاجة أن تكون مســــتقلة وغيــــر
كان لو كله هــــذا وطموحاتها, تنفيــــذ مشــــاريعها
الخمس أن قلنــــا لو أما شــــخصيًا, الســــهم ملكًا
لشــــخص وليس االمامة لمنصــــب بتمامــــه ملــــك





اإلمام كما تدل عليه جملة من االدلة وانتقال هذا 
المنصــــب الى الفقيه يلزم وبنحو أوضح تســــليمه 
اليه الدارة شؤون الدين وكم من مذهب اضمحل 
وفنى أو انحرف بسبب األعوزاز المالي, وكم من 
عقيــــدة لم يحكم لها بالنمو بســــبب عدم التمويل 
المالــــي, وهــــذا بخالفه مــــا نجده فــــي المذهب 
االمامي فيتمتع بخصائص كلها ناشــــئة من سهم 

اإلمام وإن أمره بيد الفقيه.
فاليــــوم المذهــــب مســــتقل ينمــــو ويتكاثر وله 
صوتــــه ومحامــــوه وله أنشــــطة ومشــــاريع عمالقة 
ولــــه شــــبكاته العلميــــة واالجتماعيــــة والخدمية، 
وهــــو ثري بســــهم اإلمام, هذا غيــــض من فيض 
من بركات  ســــهم اإلمام المهــــدي وأعداء الدين 
التفتوا الى ذاك ويسعون الى تجفيف هذا المنبع 
وســــحب البساط من تحت المرجعية ولو بواسطة 
ايادي أجيرة تنفــــذ رغباتهم, والعيان خير دليل 

من البيان.
أما ســــهم السادة فيشــــترط فيه االيمان وفي 
اليتيم والمسكين الفقير منهم, وفي ابن السبيل 
الحاجــــة في بلد التســــليم, ويجــــوز للمالك دفعه 
اليهم بنفسه وإن كان االحوط الدفع الى المجتهد 
أو باذنه عند بعض فقهائنــــا النه أعرف بمواقعه 
والمرجحــــات التــــي ينبغــــي مالحظتهــــا والحفظ 
لكرامة الســــادة وعــــدم رجوعهم الــــى المالكين. 

يتبع في العدد القادم إن شاء اهللا تعالى.

الهوامش
١ـ وسائل الشيعة الباب ٢ من ابواب الخمس ح١.

فاليــــوم المذهــــب مســــتقل ينمــــو ويتكاثر وله 
صوتــــه ومحامــــوه وله أنشــــطة ومشــــاريع عمالقة 
ولــــه شــــبكاته العلميــــة واالجتماعيــــة والخدمية، 
وهــــو ثري بســــهم اإلمام, هذا غيــــض من فيض 
من بركات  ســــهم اإلمام المهــــدي وأعداء الدين 
التفتوا الى ذاك ويسعون الى تجفيف هذا المنبع 
وســــحب البساط من تحت المرجعية ولو بواسطة 
ايادي أجيرة تنفــــذ رغباتهم, والعيان خير دليل 

أما ســــهم السادة فيشــــترط فيه االيمان وفي 
اليتيم والمسكين الفقير منهم, وفي ابن السبيل 
الحاجــــة في بلد التســــليم, ويجــــوز للمالك دفعه 
اليهم بنفسه وإن كان االحوط الدفع الى المجتهد 
أو باذنه عند بعض فقهائنــــا النه أعرف بمواقعه 
والمرجحــــات التــــي ينبغــــي مالحظتهــــا والحفظ 
لكرامة الســــادة وعــــدم رجوعهم الــــى المالكين. 

يتبع في العدد القادم إن شاء اهللا تعالى.



دراسات



من البشـــرية المجتمعات كل جـــاءت
الذي أوال، الشـــيء وجودهـــا أجـــل فهـــم
الزمن الغابرة فـــي بعض الحضـــارات اســـتهلكته
منســـية وقبلهـــا حضارات كحضـــارات الفراعنـــة
حضارات وهي اإلنســـاني التقدم أوج وصلت إلـــى
الزمن، في الغارقة أطلنتيس حضـــارة مثل كونية
بكل اليوم (اإلنســـانية) البشـــرية فهل المجتمعات
يجب ما فهمت  قـــد ودياناتها وعرقياتها اثنياتهـــا
كينونتها مـــع عالقتهـــا فـــي تعيه أن عليهـــا فعـــال
في الغابرة الحضارات تلك فعلت كما الوجوديـــة،
ووســـخها مشـــاكلها حل في غارقة أنها الزمن؟ أم
واالجتماعي البيئي التلوث في المتمثل الحضـــاري

واألسري؟
بزمن عنـــه المعبـــر الزمـــن ال أظـــن أن هـــذا
نفسه،ألنه أنتجه من تخطي ما قادر على العولمة
وألنه الماضي معطيات مـــع تعاطيه في كان أنانيـــا
صناعيا بشرا فأنتج ذاته في بذاته اســـتقل كذلك

الخالفة. عن مغلوطة مفاهيم يحمل
اإلنسانية األزمة المفتعلة بالطاقة من وللخروج
انتظاريا حركيا كونيـــا إدراكيا ننتج وعيا أن علينا
الحاقدة األنانية البشـــرية أنتجتـــه ما يصلـــح فينا
أنفســـهم كانوا ولكن ظلمناهم وما على نفســـها،(
مســـارات عبر إال لنـــا ذلـــك يتـــم يظلمـــون)، وال
في والمتمثلة الكلية اإللهية اإلرادة أرادتها وجودية

Qاإلمام المهدي
الكوني الوعي ناموس

العاملي يوسف
المغرب*

ج

األكبر إلى جده نســـبه ويرجع الرباط بالمغرب، مدينة ١٩٧٠م فـــي من مواليد العاملـــي: *  يوســـف
إلى إضافة المقدســـة قم في العلمية الحوزة الطاهرة. درس في العترة نســـل من وهو العامل الملقب دادة
العالمية المعلومات وعبر شبكة صحافتها المغرب لينشر بحوثه في بلده عاد إلى ثم األكاديمي، تحصيله

المغربي. الصوفي الطابع بحوثه في تتلمس االنترنيت. ـ





اإلنســـان الكامل والذي يمكننا من خالل االعتقاد 
بـــه واالتصال بحضرتـــه في عصر غيبتـــه( نظرية 
الغيبة عند الشـــيعة اإلثنى عشرية)، أن نكون كما 
أرادتنا اإلرادة اإللهية بشـــرا يحـــب وجوده الغيبي 
والمشـــرق بالمعارف اإلنســـانية المليئـــة بالرحمة 

والحب والحرية.
ولكي يتحقق اإلنســـان من مصيره األبدي كان 
وال بد من حضوره في مســـارات وجودية غارقة في 
الزمن األول، والذي يعبـــر عنه بأزلية اآلزال إلى 
أقصى زمن ســـوف تبصـــر فيه  النفس اإلنســـانية 
روح اإلنســـان الكامل، الذي ســـوف يقود اإلنسان 
أو من يريد أن يستكمل دوره الوجودي كإنسان إلى 
آفـــاق روحية رحبة يشـــعر معها الكائن اإلنســـاني 
بحـــرارة الوجـــود وعظمته الممتدة عبر مســـارات 
وجودية ســـيطر عليها النســـيان والتهور والجهل، 

فـــي دورات وجودية كان فيهـــا هذا الكائن 
اإلنســـاني مثقـــًال بالخطيئـــة، تلك 

الخطيئـــة التي تجـــره دائما إلى 
التيه في بداياته األولى غير 

المدركة لحقيقته.
يقول الســـيد المسيح 
كثيرهم  الســـالم:  عليه 
المدعـــوون وقليـــل هـــم 
المختـــارون' الكل مدعو 
البشـــرية  منســـك  إلـــى 

ســـيختار  مـــن  والقليـــل 
اآلدمية،ولكـــي  منســـك 

يســـتطيع المرء منا أن ينتقل 
مـــن بشـــريته إلـــى آدميتـــه عليـــه 

المرور بحقيقة اإلنسان، فاإلنسان هو 
الواسطة بين البشرية واآلدمية. 

وال يتـــم هذا االتصال إال عبر اإلنســـان الكامل 
الـــذي جعلتـــه اإلرادة اإللهيـــة خليفة لهـــا وممثال 

لتجلياتها في هذه النشأة الوجودية األرضية.
اإلنســـان الكامل المهديQ يحمل سر الدهر 

كله.
كثيرا ما تســـائل اإلنســـان العاقل عبـــر وجوده 
األرضي عن العدالة اإللهية وطرح في سبيل اإلجابة 
عن هذا السؤال ما ال يحد أو يعد من األسئلة، تلك 
األسئلة جعلت اإلنســـان يعبد عبر مساره الوجودي 
األرضي مليوني إله، فعندما يفقد اإلنسان عدالته 
فهـــو يفقد في ذلـــك فطرته وعندمـــا يفقد فطرته 
يفقـــد هويتـــه وعندمـــا يفقـــد هويته يفقـــد وجوده 
الحقيقي، الشـــيء الذي يجعله تائها في مسارات 
كونيـــة غير عادلة فيســـود الظلم الـــذي يقحم هذا 
المخلـــوق اإللهـــي في 
ت  ظلمـــا



روح اإلنســـان الكامل، الذي ســـوف يقود اإلنسان 
أو من يريد أن يستكمل دوره الوجودي كإنسان إلى 
آفـــاق روحية رحبة يشـــعر معها الكائن اإلنســـاني 
بحـــرارة الوجـــود وعظمته الممتدة عبر مســـارات 
وجودية ســـيطر عليها النســـيان والتهور والجهل، 

فـــي دورات وجودية كان فيهـــا هذا الكائن 
اإلنســـاني مثقـــًال بالخطيئـــة، تلك 

الخطيئـــة التي تجـــره دائما إلى 
التيه في بداياته األولى غير 

المدركة لحقيقته.
يقول الســـيد المسيح 
كثيرهم  الســـالم:  عليه 
المدعـــوون وقليـــل هـــم 
المختـــارون' الكل مدعو 
البشـــرية  منســـك  إلـــى 

ســـيختار  مـــن  والقليـــل 
اآلدمية،ولكـــي  منســـك 

يســـتطيع المرء منا أن ينتقل 
مـــن بشـــريته إلـــى آدميتـــه عليـــه 

المرور بحقيقة اإلنسان، فاإلنسان هو 
الواسطة بين البشرية واآلدمية. 

فهـــو يفقد في ذلـــك فطرته وعندمـــا يفقد فطرته 
يفقـــد هويتـــه وعندمـــا يفقـــد هويته يفقـــد وجوده 
الحقيقي، الشـــيء الذي يجعله تائها في مسارات 
كونيـــة غير عادلة فيســـود الظلم الـــذي يقحم هذا 
المخلـــوق اإللهـــي في 
ت  ظلمـــا



دراسات



التيه؟ هذا سيستمر متى فإلى والتيه. العذاب
هو سبيل الخالص؟ وما

فلقب الدهر، اإلنسان عبد الخالص سبيل في
هذا بالدهرييـــن، ونجد المعتقـــد أصحـــاب هـــذا
فهم الجنوبية أمريكا في األنكا حضارة في واضحا
عاشـــها حضارة كل ففي الزمـــن، كانـــوا يعبدون 
مجبول أنه دام ما يعبده إلهًا لنفسه اتخذ اإلنســـان
اتخذه ما هل كل لكن العبادة، الباري على بفطرة

له؟ صالحا كان للعبادة اإلنسان
والطقـــوس والمعتقـــدات العبـــادات تلـــك  كل 
إلى اإلنســـان شـــوق لتســـكن واالعتقـــادات جـــاءت
هو العبادة على مفطور اإلنســـان فكما أن العدالة،

العدالة. على مفطور كذلك
الكبرى مـــن العدالـــة اإلنســـان ولكـــي يتحقـــق
والبد كان السليمة الفطرية العبادة مع المنســـجمة
فيها ســـيطر طفولية وجوديـــة دورات مـــن اجتيـــاز
له يتم وال الوجـــودي مســـاره على الجهل العرفاني
خبر كامل إنسان عبر المنشـــود إال الخالص ذلك
ذلك في شـــيء فصـــار كل معها كل األزمـــان وخبر
الزمن آخر في ســـوف تخرج شـــاملة، إرادة إلهية
الرحمـــة فيـــه مـــن اهللا أراده بمـــا لتحكـــم العالـــم

والسالمة. والهدى
والوالية. الجامع للخالفة Qاإلمام المهدي

إنســـان في خالصه عن يبحث الكون أن فكمـــا
فيه، خالصـــه عن يبحـــث اإلنســـان كامـــل كذلك
وتتحرر والكـــون فيجتمع الشـــمل ويتحرر اإلنســـان
المنظومة داخل الفاعلة القوى جميع كله ذلك فـــي
الخميني اإلمام بدأ المنطلق هذا ومن الوجودية،
ثورتنا قائال فقام الكونية نهضته عليه اهللا رضوان
بالشـــجرة مباشـــرة فربطها غربيـــة ال شـــرقية وال

النـــور فـــي ســـورة المذكـــورة المباركـــة الزيتونـــة
الســـالم البيـــت عليهم المرتبطـــة بدورهـــا بأهـــل
وجود فـــي وعيـــا كونيـــا بدورهـــم والذيـــن يمثلـــون
الوعي الكوني هـــذا ، البســـيطة وجه على األحياء
التفوق األســـمى وجوده يحب الذي يخول لإلنســـان
يكون لكي حوله األشـــياء حقائق وكشـــف والمعرفة
نفســـه في ويرى أرضـــه في فـــي ذلـــك خليفـــة اهللا

خلقه. في المتمثلة الخالق عظمة
اإلمام أطلق لماذا تســـاءلوا المهتمين من كثير
الشـــيطان  األمريكية الخمينـــيJ علـــى البشـــرية
القـــول، البشـــرية بهـــذا األكبـــر؟ وقـــد أجيبهـــم
لديها كل ما أن مدعيـــة تقـــول أن تريد األمريكيـــة
إلى وما تكنولوجـــي وتقدم اقتصـــادي مـــن ازدهار
تخطو وهي فـــي ذلك عندها وحدها ذلـــك هو مـــن
.dِعنِدي ِعْلٍم ُأوِتيُتـــُه َعَلى cإِنََّما خطـــوات من قال:
المادي هذا التقدم ألن إطالقا، لها وهـــذا اليصح
تطوير تعبـــت في إنســـانية حضارات ســـاهمت فيه
اإلنساني التاريخ مر على وروحها وعقلها إمكانياتها
هذا أؤكد ولكي والصراعـــات. بالتضحيات المليء
اكتشـــف رياضي عالم الخوارزمـــي القـــول أقـــول:
هذا الحســـاب نظام إلى فأدخلها جديـــدة أعـــدادًا
الرياضي العالم هذا طرف من المكتشـــف النظام
،فهل اليوم الحاصل التكنولوجي التقدم ركيزة هو
المرتبطة باآلخرين غير المعرفة هذا العالم ادعى
اليوم البشرية األمريكية كي تدعي ســـبقوه؟ الذين

تدعيه؟ ما
بالشـــجرة  ربـــط اإلمـــام الخمينـــيJ نهضته
الحســـين عليـــه بثـــورة كذلـــك المباركـــة وربطهـــا
الشـــيء كربالء، من لدينا مـــا الســـالم فقـــال كل
الشـــاهد دولته، دولة اإلنســـان يجعل الذي ســـوف



فهذه األبعاد العـــارف، والفقيـــه والولي والســـالك
والزمان عليه السالم األمر صاحب ظهور ستجعل 
الوجودية فـــي تغييـــر المنظومـــة ممكنـــا وفاعـــال
فيها الدين إلهية رحمانية يســـود منظومة وجعلهـــا

كله. على الدين الخالص
لم ونجـــاح ثورته اإللهي الرجـــل فمجـــيء هذا
الفكر هذا لما مثلـــه اعتباطيـــا، وذلك يكـــن أمرا
ســـامية أخالق إلى في توجيه اإلنســـان التحـــرري
يجعل الـــذي الشـــيء وإلهيـــة، ذات أبعـــاد كونيـــة
كل حوله تدور أمرا الموعود األمـــر صاحب انتظار
الجمهورية في وقواعدها الدولة وحركات فعاليات
الخميني اإلمـــام فيكـــون إيـــران، في اإلســـالمية
الحقيقي االنتظـــار خدمـــة فـــي ودولتـــه الحديثـــة
نفس اإلنسان للخالفة والوالية في الجامع والفعال

المنتظر. الكامل
اهللا: حزب وانتصار Qاإلمام المهدي

يرتد من آمنـــوا الذين أيها (يـــا يقـــول المولى:
يحبهم بقـــوم يأتـــي اهللا فســـوف منكـــم عـــن دينه
الكافرين على أعزة أذلة على المؤمنيـــن ويحبونه
ذلك الئم لومة وال يخافون اهللا في سبيل يجاهدون

عليم). واسع واهللا يشاء من يؤتيه اهللا فضل
ويحبونه ؟ اهللا يحبهم هؤالء الذين من

الئم؟ لومة اهللا في يخافون ال الذين هؤالء من
المالحم صاحـــب الســـالم عليه علي إنهـــم أتبـــاع
أليس خيبر ، ، أليس هو الذي فتح اإللهية الكبرى
وآله عليه اهللا اهللا صلـــى رســـول فيه هو الذي قال

. اهللا ويحبه يحب رجل
(هذا اهللا: اهللا حفظه نصر حسن السيد يقول
يقصد بهذا فماذا اســـتراتيجي)، هو نصر النصر
النصر إن تداعيات هـــذا أيضـــا الـــكالم؟ ويقـــول

المستقبل. في ترونها سوف

هو النصر هذا أن علـــى تدل كل االســـتقراءات
المستضعفين لكل ونصر ، لألمة اإلسالمية نصر
اإلمام تحققه دولـــة مـــا ســـوف وهذا فـــي العالـــم
الذي الشـــيء المنشـــودة الســـالم الموعـــود عليـــه
بقدوم اإلمام العظيم االنتصار هـــذا نربط يجعلنا

الزمان. قائم آل محمد في آخر المهدي
الخالصة:

المثالية صاحب طاغور الهنـــدي الحكيم يقول
الحرب العالمية اندلعت عندما اإلنسانية الواقعية
أقع حولي، ببصري مـــن (عندما أجول الثانيـــة :
أكوام وتتعثر في مغمـــورة تنهار أطالل مدينة على
فلن اذعن ذلك ومـــع هائلة مـــن التفاهة والعبث،
باإلنســـان، اإليمان فقدان فـــي المميتة للخطيئـــة
جديد مطلع نحـــو نظري ســـأثبت بالحري بل إنني
ويعود الكارثة تنتهـــي عندما تاريخه، من فصـــول
والتضحية الخدمة روح مع ومتناغما رائعـــا المناخ
الكائن اإلنسان، ذلك فيه يعاود يوم ســـيأتي (...)
كافة من الرغم على الظافرة مسيرته خط األبي،

الضائع. ميراثه اإلنساني ليعثر على العراقيل،
األرض، علـــى وجه مروا الذيـــن كل الحكمـــاء
يوم إلى تطلعوا اإلنســـانية قمة إلى والذيـــن وصلوا
األرض بنور ربها، يوم يظهر فيه فيه تشرق فاصل
اإللهي العدل فيـــه ويســـود والمتعالي الحـــق العالي
األرض أبناء جميع بين والمحبة واإلخاء والرحمـــة
ارتضاه واحـــد البشـــري في دين ويتوحـــد الجنس
قوى فيها سيطرت وجودية مسيرة بعد لهم الخالق
الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقْد األمور. مجريات على الشر
 dاِلُحوَن الصَّ َيِرُثها ِعباِدَي األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد ِمْن

العظيم. العلي اهللا صدق .(١٧)
اســـتقامة هو مصيـــر وجودك العالم فيا أيهـــا

خالفتك.



مخطوطة قصائد



بخط  اإلمـــام الحكيمG العامة مكتبة في الخطية نســـختها وجدت مخطوطة القصيـــدة
الشيخ  اسم وضع وقد البهائي، الشيخ للناظم: محمد السماويG والقصيدة العالمة الشيخ
مخطوطات من وهي ١٣ رجب/ ١٣٦٢هـ، في األشـــرف في النجف استنســـخها وقد الســـماوي ســـهوًا،
األســـطر  صفحاتها: ٣ وعدد ١٥ـ٨٥٧ وتسلســـل ١٠/٣/٥٣ عدد رقم تحت العامة الحكيم اإلمام مكتبة

الكتاب ٤. ٣٠ حجم ٢٠/١٣ وحجم الواحدة الصفحة في
البعض  وقع به الخطأ الذي المهديQ وللتنويه عن اإلمام موضوع لتناولها نشرها ارتأت واإلنتظار

السماوي. نظم الشيخ من انها من
تذكاري فجدد نجـــد البرق من قـــارســـرى وذي  والعذيـــب بحـــزوى عهـــودًا 
كامـــن كّل أشـــواقنا مـــن النـــاروهّيـــج  الهـــب أحشـــائنا  فـــي  وأجـــج 
كأنمـــا والزمـــان مالـــي بأوتـــارخليلـــي  آٍن كل  فـــي يطالبنـــي
مرابعـــي وأخلـــى أحبابـــي  بأكـــدارفأبعـــد  صفـــٍو كل مـــن وأبدلنـــي 
أقصـــى مرامه كان مـــن معشـــاريوعـــادل بـــي يســـمو إلى عشـــر من المجد أن
لخطبـــه أذل  ال  أنـــي يـــدِر وأرخـــص أســـعاريألـــم  خســـفًا وإن ســـامني
غايتـــي يـــدرك المـــرء ال أغـــواريوإنـــي امـــرؤ ســـبر إلـــى األيـــدي تصـــل  وال 
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المحقق العالمة
*Gالبهائي الشيخ
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في ولد العاملي، الهمداني الحارثي عبد الصمد بن الحسين بن محمد الفضائل أبو الدين بهاء هو الشـــيخ *
الحديث  في عديدة مؤلفات له بلدان، عدة الى البهائي ســـافر ثم ايران الى أبوه هاجر ٩٥٣ هـ، ســـنة نحو بعلبك
الى مشهد  ١٠٣١ ونقل جثمانه سنة اصفهان في توفي والشـــعر، والنحو والفقه والدعاء والتفســـير والرجال والدراية

.٤٨ ص للبهائي/ االربعين مقدمة كتاب هناك/ ودفن المقدسة





بمقتضـــى الزمـــان أبنـــاء بإنـــكاريأخالـــط  يفوهـــوا كيـــال عقولهـــم 
تســـتفزني مثلهـــم أنـــي وإصـــراروأظهـــر  احتـــالء فـــي صـــروف الليالـــي
لقـــاؤه المهـــول ومزمـــارويضجرنـــي الخطـــب بعـــود الشـــادي ويطربنـــي 
لوقفـــة بالدمـــوع ألســـخو أحجـــاروانـــي  ودارس بـــاٍل طلـــل علـــى 
يروعنـــي ال  امـــرؤ أنـــي وإبـــكارومـــا علمـــوا عشـــّي فـــي الرزايـــا توالـــي 



مخطوطة قصائد



حادث وقع عـــن الصبر طـــود منهـــاِرإذا دك غيـــر شـــامخ فطـــود اصطبـــاري
وقعـــه أيســـر الـــروع  يزيـــل مســـعاروخطـــب  باألســـنِة كوخـــٍز  كـــؤود 
لقائـــه دون والحتـــف صبـــارتلقيتـــه الهزاهـــز فـــي وقـــور بقلـــب 
لقـــاؤه يمـــل ال طليـــق وإصـــدارووجـــه  ورود  فـــي رحيـــب وصـــدر 
بوقعـــه اليســـاء  كـــي أبـــده جـــاريولـــم  تســـعره مـــن ويأســـى صديقـــي 
لهـــا يهتـــدي  ال  دهمـــاء الســـاريومعضلـــة  ضوئهـــا إلـــى طريـــق وال يهـــدي
رموزهـــا حـــل مغـــوارتشـــيب النواصـــي دون كل  أغوارهـــا عـــن ويحجـــم 
حلباتهـــا فـــي الفكـــر جيـــاد أنظـــاريأجلـــت  صوائـــب تلقاهـــا  ووجهـــت 
غامـــض كل مســـتورها مـــّواِرفأبـــرزت مـــن أصـــود كل فيهـــا وثقفـــت 
القذى علـــى وأغضي خـــوارأضـــرع للبلـــوى كل بـــه يرضـــى بمـــا وأرضـــى 
ســـاعة بلـــذة دهـــري مـــن  وأطمـــاروأفـــرح  بقـــرص عيشـــي مـــن  وأقنـــع 
جانبـــي عـــز وال زنـــدي ورى ال  أقمـــارياذن  المجـــد قمـــة فـــي بزغـــت  وال 
فضائلي الخافقيـــن فـــي أشـــعاريوال انتشـــرت رائـــق (المهـــدي) وال كان فـــي
وظلـــه العالميـــن رب ديـــارخليفـــة  كل فـــي الغبـــراء ســـاكني علـــى 
بذيله مـــن الوثقـــى الذي أوزاِرهـــو العـــروة عظائـــم يخشـــى ال تمســـك 
بظلـــه الزمـــان الذ هـــدًى  خـــوارأمـــام  مقـــود الدهـــر إليـــه وألقـــى 
نطقهـــا الصـــم كلـــف لـــو بأجـــداِرومقتـــدر  إليـــه فاهـــت  بأجدارهـــا 
أبحـــر علمه جنـــب منقـــارعلـــوم الـــورى في كغمســـة أو كـــٍف كغرفـــة 
قدســـه أعتـــاب  إفالطـــون زار  أنـــوارفلـــو  ســـواطع  عنهـــا يعشـــه  ولـــم 
يشـــوبها ال قدســـية حكمـــة أفـــكاررأى  وأدنـــاس أنظـــار  شـــوائب 
أشـــرقت العوالـــم  كل  الســـاريبأشـــراقها نورها الكونيـــن من في لهـــا الح
الهدى النهـــى منبع طود الـــدارإمام الـــورى هـــذه  فـــي اهللا ســـر وصاحـــب 





ويعتلـــي يســـمو  الســـفلي العالـــم إنـــكاربـــه  دون مـــن العلـــوي العالـــم علـــى 
كمالهـــا العشـــر تبغـــي عـــارومنـــه العقـــول مـــن التعلـــم فـــي عليهـــا  وليـــس 
تطابقـــت الطبـــاق الجاريهمـــام لـــو الســـبع حكمه مـــن يقضيه ما نقض علـــى
شـــامخ كل  أبراجهـــا مـــن دّوارلنكـــس  كل  أفالكهـــا  مـــن وســـّكن
خيفـــة الثوابـــت منهـــا ســـياروالنتشـــرت  فـــي ســـورها كل الســـرى وعـــاف 
جاريـــًا ليـــس الـــذي اهللا مقـــدارأيـــا حجـــة ســـابق يرضـــاه الـــذي بغيـــر 
بكفـــه الزمـــان مقاليـــد مـــن  خصـــك البـــاريويـــا  بـــه وناهيـــك مـــن مجـــٍد
ربوعه واعمـــر االيمـــان آثـــارأغـــث حـــوزة دارس  غيـــر  منهـــا يبـــق  فلـــم 
عصبـــة يـــد مـــن اهللا كتـــاب وإصـــراروأنقـــذ  عتـــوٍّ فـــي وتمـــادوا َعصـــوا 
لروايـــة آياتـــه  عـــن كعـــب األخبـــاريحيـــدون  رواهـــا أبـــو شـــعيون عـــن
وخّبطوا وعاثوا قاســـوا قد الدين معتـــاروفي عشـــواء تخبيـــط بآرائهـــم 
قرحت فـــي انتظـــارك إضجـــاروأنعـــش قلوبـــًا أيـــة االعـــداء  وأضجرهـــا 
غاشـــم مـــن كل اهللا عبـــاد كفـــاروخلّـــص  كل مـــن اهللا بـــالد وطهـــر 
بأســـرهم العالمـــون  فـــداك إنـــكاروعجـــل  غيـــر اهللا مـــن وبـــادر علـــى اســـم
كتائـــب خيـــر اهللا أنصـــارتجـــد مـــن خيـــول وأشـــرف أعـــواٍن وأكـــرَم 
فتيٍة أخلـــص همـــدان فـــكاربهم مـــن بنـــي غيـــر الوغـــى أغمـــار يخوضـــون 
عبـــٌل شـــمردل صباربـــكل شـــديد البـــأس الهـــوِل علـــى مقـــدام إلـــى الحتـــف
موقـــف كل فـــي األبطـــال مضمـــارتحـــاذره  كل فـــي الفرســـان  ويرهبـــه 
مدحـــة أبـــكارأيـــا صفـــوة الرحمـــن دونـــك ترائـــب فـــي عقـــود كـــدرِّ 
بنظيرهـــا أتـــى بّشـــاريهنـــى ابـــن هانـــي إن بعـــد مـــن الطائـــّي لهـــا  ويعنـــو 
يزفهـــا الحقيـــر البهائـــي معطـــارإليـــك  القـــد مياســـة كغانيـــة 
نظمهـــا لطافـــة  قيســـت إذا  أســـحارتغـــار  ونســـمة أزهـــار  بنفحـــة 
كأنهـــا قبـــوًال  زادت رددت بتكـــرارإذا  تحـــل ال نجـــد أحاديـــث 





دراسات

نشــــرنا فــــي العــــدد (٧) مــــن مجلة 
اإلنتظار الحلقة األولى من بحث السيد 
محمــــد القبانجي الموســــوم (كيف تكــــون منتظرًا 
حقيقيــــًا) وكان الطريــــق األول فــــي البحــــث يتعلق 
بمعرفة الحبيب ومعرفة مقاماته وحقوقه الواجبة 
على الخلق كحق الوجود وحق البقاء وحق القرابة 
من رسول اهللاN وحق واسطة النعمة وحق الوالد 
علــــى الولد وحق اإلمام على الرعية، أما في هذه 
الحلقــــة فالبحث يتعلق بالطريــــق الثاني وهو دوام 

.Qالذكر لإلمام المهدي
Qالطريق الثاني دوام الذكر لإلمام المهدي

يتنوع ذكر اإلمــــام المهدي بتنوع جهة صدوره 
ويختلف باختالف منبعــــه, ولكل من أنواع الذكر 
فائدته المرجوة وثمرته المترقبة وإن كان بعضها 
 ,Qآكد في إيجاد رابطة الحب والعشــــق لإلمام
ويمكن تقسيم الذكر له سالم اهللا عليه إلى ثالثة 

أنواع:

١ _ الذكر القولي (اللساني):
إن ذكــــر اإلنســــان لمحبوبــــه مدعــــاة لتركيــــز 
العالقــــة وتمتين االرتباط مضافــــًا إلى ما فيه من 
ثمرات عديدة, إذ يعتبر الذكر اللساني بنحو من 
االنحاء مقدمة وواسطة إلى الذكر القلبي (الخفي) 
_ والذي يأتي التعــــرض إليه _ إذ ليس المقصود 
من الذكر اللساني هو مجرد لقلقة اللسان وتلفظ 
بحــــروف وكلمات دونمــــا وعي واختــــزان لمعانيها 
والتأمل فــــي معطياتها فإن ذلــــك ال يجدي نفعًا، 
وال يسمن وال يغني من جوع, كما جاء في الحديث 
الشــــريف <ال يجوز تراقيهم>(١) فــــي معرض ذكر 
الخــــوارج وانهم يقــــرأون القــــرآن وقلوبهم خاوية 
ومشــــغولة عنه,إذ أن الذكر اللســــاني إنما يعطي 
ثمــــاره إذا كان منبهــــًا للقلــــب من الغفلــــة وموقظًا 
له من النوم وواســــطة لتجسيد االلفاظ وتطبيقها 
عمليًا علــــى أرض الواقع واالرتقــــاء بعالم االقوال 

إلى عالم االفعال واالعمال.

ن
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الطريق الثاني: دوام الذكر لإلمام المهدي

سماحة السيد محمد القبانجي
مدير مركز الدراسات التخصصية 

Qفي اإلمام المهدي





اللساني, الذكر من نستفيده أن يمكن هذا كل
اللســــاني الذكر رجح االعالم بعض أن نجد ولــــذا
الجوانب, بعــــض مــــن القلبي حتــــى على الذكــــر
الذكر أي _ الغطــــاء: <وهــــو قــــال صاحب كشــــف
به شــــاهد, والعقل القربات من أعظم _ معــــدود
معاضد, النقــــل مــــن له  مســــتغن عــــن أن يكــــون
كان وإن الخفــــي) (الذكــــر على وال يقتصــــر منــــه
أبلغ باللســــان االعالن خفــــي, فإن رجحانــــه غير
ولكل إنسان عليه مما لم يطلع العبودية إظهار في

رجحان>.(٢) جهة منهما
لألبعــــاد الروحية ســــريعة وبقراءة ولــــذا نرى
والشريعة الكريم القرآن أن العبادية والممارسات
البيتK أعطــــوا أهمية كبيرة  اإلســــالمّية وأهل
فالتوصية بذكر العبــــادي, الجانب لهذا وخاصة
البيتK إذ  أهل مدرسة في واضحة لســــانًا اهللا
في _ ونجحت العمالقــــة المدرســــة حاولــــت هذه
بمختلــــف أبعاده, (الذكــــر) ذلــــك _ زرع ثقافــــة
فردية  وحــــــالة فجعلــــواK  لكل زمــــان  ومــــكان
تركوا بل وذكرًا معينًا, دعاًء خاصًا أو اجتماعيــــة
حين كل في المفعول وسارية سيالة بعض االذكار

وأزمنة معينة. أماكن في وخصصوا بعضها
الطريق وفي استعراض ســــريع _ فيما يخص
أنها نالحظ والزيــــارات لكتــــب األدعية الثانــــي _
وفي واالسبوعي الذكر اليومي لتشــــمل قد تنوعت
مكانًا الزمانية، وهكذا الناحية االسبوع من أثناء
بمكان حــــددت قد حيــــث نجد الكثيــــر من االذكار
في  كما  Qالمهــــدي اإلمام به اختــــص معيــــن قد
الغيبة), المختصة في (ســــرداب بعض الزيارات
الذكر في واالختــــالف والتعدد التنــــوع وما ذلــــك
بمواله بآخر أو بشــــكل مشــــغوًال المنتِظر إال لجعل
غيبته وإن عنه بإمامه غير غافل التحســــس ودائم

وإن ووجدانه قلبه واالعوام, حاضر فــــي الدهور
عينه. تره لم

واألدعية الزيارات بعض نذكر الفائدة ولتمام
الــــواردة في حــــق اإلمــــام المهــــديQ كمفردات 
وتعميق العالقة الرابط إيجاد على تفصيلية باعثة

عليها. وعمل بها أخذ لمن عليه اهللا سالم به
من الذكر اللساني: نماذج

العهد: دعاء _ ١
 Qالصادق اإلمــــام عن المروي وهو الدعــــاء
صباحًا أربعين اهللا تعالى إلى <من دعا قال: حيث
قبله مات فإن قائمنا، أنصار من كان العهد بهذا
ألف كلمة بكل وأعطاه قبره من تعالى اهللا أخرجه
َربَّ اللَُّهمَّ هذا: وهو ســــيئة ألف عنه ومحا حســــنة

الرَِّفيع...>.(٣) اْلُكْرِسيِّ َوَربَّ اْلَعِظيم، النُّوِر
ياسين: آل زيارة _ ٢

حيث المقدســــة الناحية من واردة وهي زيارة
بنا التوجه أردتــــم اإلمام المهــــديQ: <إذا قــــال
تعالى: اهللا كما قال فقولوا تعالى وإلينــــا اهللا إلى
اهللاَِّ َداِعَي َيا َعَلْيَك ــــالُم السَّ يس، آِل َعَلى َســــالٌم
َوَديَّاَن اهللاَِّ َبــــاَب َيا َعَلْيَك ــــالُم السَّ َوَربَّانِــــيَّ آَياِتِه،

ِديِنِه...>.(٤)
دعاء الندبة: _ ٣

والتعـــدد التنـــوع ذلـــك ومـــا 
لجعل إال الذكر في واالختالف
أو بشـــكل المنتِظـــر مشـــغوًال
التحســـس ودائم بمواله بآخر
وإن عنه غافـــل بإمامـــه غيـــر
واالعـــوام الدهـــور غيبتـــه





دراسات

حيث يســــتحب أن يدعى به في األعياد األربعة 
(الفطــــر، واألضحى، والغدير، ويــــوم الجمعة) 
وأّولــــه: <اْلَحْمــــُد ِهللاَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَن َوَصلَّى اهللاَُّ َعَلى 

َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َنِبيِِّه َوآِلِه َوَسلََّم َتْسلِيما...>.(٥)
٤ _ ما يزار به كل يوم بعد صالة الفجر:

 ِ <اللَُّهمَّ َبلِّْغ َمْوالَي َصاِحَب الزََّماِن َصَلَواُت اهللاَّ
َعَلْيِه َعْن َجِميِع اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِفي َمَشــــاِرِق 

اْألَْرِض َوَمَغاِرِبَها َوَبرَِّها َوَبْحِرَها...>.(٦)
٥ _ مــــا يدعى به لصاحب األمــــرQ  كل يوم 

جمعة:
وهــــو دعاء مروي عن اإلمام الرضاQ  وأّوله: 
ِتَك َعَلى  <اللَُّهــــمَّ اْدَفــــْع َعْن َولِيِّــــَك َوَخلِيَفتِــــَك َوُحجَّ

َخْلِقَك َوِلَســــاِنَك اْلُمَعبِّــــِر َعْنَك النَّاِطِق 
ِبِحْكَمِتَك...>.(٧)

٦ _ الدعــــاء لــــهQ في 
قنوت يوم الجمعة:

الســــيد  روى  فقــــد 
ابــــن طاووس فــــي كتاب 
عن  األســــبوع)  (جمــــال 
 Qالرضا الحســــن  أبي 
بــــن  مقاتــــل  ســــأل  أنــــه 
مقاتل: <أي شيء يقولون 

في قنوت صالة الجمعة؟> 
قال: قلت: ما يقول الناس. 

فقــــالQ لــــي: <ال تقل كما 
يقولون ولكن قل: اللهم أصلح 

عبــــدك وخليفتك بما أصلحت 
أنبيــــاءك ورســــلك، وحّفه  بــــه 

بمالئكتك، وأّيــــده بروح القدس 
من عندك، واســــلكه من بين يديه 

ومن خلفه رصدًا يحفظونه من كل ســــوء، وأبدله 
من بعد خوفه أمنًا، يعبدك ال يشــــرك بك شيئًا، 
وال تجعــــل ألحد مــــن خلقك على ولّيك ســــلطانًا, 
وائــــذن له في جهاد عدوك وعــــدّوه, واجعلني من 

أنصاره إّنك على كل شيء قدير>.(٨)
*   *   *

حـــب اإلمـــامQ والتعلـــق بـــه 
وتوطئـــة األرض لـــه ينفتـــح 
المنتظر  على عمل اإلنســـان 
مضافًا إلى قوله, فالعمل يجب 
أن يكـــون مجســـدًا لالنتظـــار

وهــــو دعاء مروي عن اإلمام الرضا
ِتَك َعَلى  <اللَُّهــــمَّ اْدَفــــْع َعْن َولِيِّــــَك َوَخلِيَفتِــــَك َوُحجَّ

َخْلِقَك َوِلَســــاِنَك اْلُمَعبِّــــِر َعْنَك النَّاِطِق 

 _ الدعــــاء لــــهQ في 
قنوت يوم الجمعة:

الســــيد  روى  فقــــد 
ابــــن طاووس فــــي كتاب 
عن  األســــبوع)  (جمــــال 
Qالرضا الحســــن  أبي 

بــــن  مقاتــــل  ســــأل  أنــــه 
مقاتل: <أي شيء يقولون 

في قنوت صالة الجمعة؟> 
قال: قلت: ما يقول الناس. 

 لــــي: <ال تقل كما 
يقولون ولكن قل: اللهم أصلح 

عبــــدك وخليفتك بما أصلحت 
أنبيــــاءك ورســــلك، وحّفه  بــــه 

بمالئكتك، وأّيــــده بروح القدس 
من عندك، واســــلكه من بين يديه 

وائــــذن له في جهاد عدوك وعــــدّوه, واجعلني من 
(٨)٨(٨ أنصاره إّنك على كل شيء قدير>.

*   *   *





(الفعلي): العملي الذكر _ ٢
باللسان الذكر انحصار عدم فيه شــــك مما ال
القول واللفظ, مجاالت أخرى غير له فإن فقط,
وهذا والغفلة, النسيان وعدم التذكر من فالذكر
لذكر ومنطلق من نافذة يفتح أكثر جدًا واسع باب
اللساني (القولي) الذكر فمضافًا إلى ,Qاإلمام
والعملي الذكر الفعلي هناك فإن إليه  أشرنا الذي
وتوطئة  به اإلمامQ والتعلق فحــــب والجوارحي,
اإلنســــان المنتظر عمــــل علــــى األرض لــــه ينفتــــح
مجســــدًا أن يكون قوله, فالعمل يجب إلى مضافًا
حث التي الصامتة الدعــــوة هي وهذه لالنتظــــار,
للناس  دعاة <كونوا أهــــل البيتK فقالوا: عليها
دعاة  لنا <كونــــوا ألســــنتكم>(٩) وفــــي أخرى: بغير

صامتين>.(١٠)
اإلمــــامQ يمكن أن يكون  ذكر أي أن تجســــيد
في إذا كان اإلنســــان من خــــالل العمــــل, فعمــــل
عليه,  اهللا ســــالم له ذكر اإلمــــامQ فهو خدمــــة
اإلمامQ فهو  حــــب إذا كان بنية وفعــــل المنتِظــــر
رؤية خالل ومن المنظــــار وبهذا لــــه, ذكر عملي
بعض نســــتعرض العملي ســــريعة آلليــــات الذكــــر
وبنحو إجمالي الجانب هذا في المفاصل الحيوية

الخاصة. لمجاالته تاركين التفصيل
العملي: الذكر وسائل

:Qله إيصال الهدية _ أ
واستقراره الحب في جلب المؤثرة الطرق من
الحديــــث ففــــي الهدايــــا, هــــو التهــــادي وتبــــادل
النص  أن تحابــــوا>(١١) حيــــث الشــــريف: <تهــــادوا
محالــــة ال موصلــــة مقدمــــة صريــــح بــــأن الهديــــة
اإلهداء إلى الحبيب أن نفهــــم هنا ومن للمحبة,
إلى الوصــــول نقــــاش فيــــه, ألن أمــــر متعــــارف ال
من بوجه غيــــره على بنفســــه يفيض معدن الحب

أوالذكر بالهدية تارة يتجلى والعشق المحبة أوجه
يدل أن أراد الروائي ذلك, ولكن النــــص أو غيــــر
ليس ممن المحبة، فالتهــــادي جلب على وســــائل
أساســــية ركيزة بينــــك وبينــــه محبــــة حقيقيــــة,
المتهاديين, القلب بين تفتح آفاق حيث لجلبها,
بهذا األسلوب واألخذ استعمال هذا من بّد ال فلذا
 Qاإلمام محبــــة إلى الوصول أجــــل الطريــــق من
سؤاالن الذهن في يبقى ولكن عنه, الغفلة وعدم

الذهن. القلب ويشغالن يراودان
الحديث الشريف في الوارد التهادي األّول: إن
بين التهــــادي تقتضــــي وهي مــــن بــــاب المفاعلــــة

لنا؟ Qاإلمام هدية هي ما ترى الطرفين،
تصل وكيف لإلمام نحــــن الثانــــي: ماذا نهدي

هدايانا؟ إليه
:Qأنواع الهدية لإلمام

االجابة فيمكن الثاني السؤال إلى بالنسبة أما
خالل ما يلي: من عليه

.Qسالمته بقصد التصدق _ ١
العبــــادات واألعمال  ثــــواب جميع ٢ _ إهــــداء
 Qعنه نيابة عليه, كالحج اهللا سالم له الصالحة
المقدســــة والعتبات المشــــرفة وزيارة المشــــاهد

وغيرها. القرآن, وقراءة كذلك,
بعض  المؤمن يجعــــل بــــأن ٣ _ صلتــــه بالمال
زمانهQ (وهــــذا غير الخمس  إلمــــام هدية مالــــه
تحصل  غيبته اإلمامQ في (صلة أن إذ الواجب),
رضاه بها يعلم التي المصارف فــــي بصرف المال
طبع الكتب المتعلقة مثل لها, وبقصد صلته وحبه
وصلة إليه والدعــــوة ذكــــره, مجالس به وإقامــــة
والعلماء العلوية الذرية خصوصًا ومحبيه شــــيعته
الطاهريــــن األئّمــــة أحاديــــث ورواة المروجيــــن 
أهله)،(١٢) فقد جاء  على يخفى ال ممــــا ونحوها,





دراسات

عبد اهللاQ قال:  أبــــي عن الشــــريف في الحديث
الدراهم مــــن إخراج اهللا إلى <ما من شــــيء أحب
مثل الجّنة الدرهم في ليجعل اهللا وإن اإلمام إلــــى
عن  أيضًا الشريف الكافي أحد...>،(١٣) وفي جبل
عبد لــــي أبو قال قال: أبيه عــــن الحســــن بن مياح
اإلمام أعظم بــــه درهم يوصل مياح اهللاQ: <يــــا

وزنًا من أحد>.(١٤)
ومواليــــه  شــــيعته مــــن ٤ _ صلــــة الصالحيــــن

بالمال.
أبي  التهذيــــب(١٥) عــــن كتــــاب فقــــد جــــاء فــــي
زيارتنا  لم يقدر على <من الحســــن األّولQ قال:
ومن زيارتنا, ثواب له يكتب إخوانه صالــــح فليزر
له يكتب إخوانه صالح فليصــــل يصلنا لم يقدر أن

صلتنا>. ثواب
لمحبيه: Qاإلمام هدية

اإلمام هدية هــــي ما وهو: األّول أمــــا الســــؤال
لنا؟

تكون يكفي أن عنه نقول: معرض الجواب ففي
قبــــول نظره محط لمحضــــره صلتنــــا لــــه وهديتنا
قال وكما بصلتنا, برضاه علينا وتفضله المبارك

الشاعر:
وإنما الكريم لمجلسه أهدي

نعمائه من حزت ما له أهدي
وماله يمطره السحاب كالبحر

مائه(١٦) من ألّنه مّن عليه
وكما قال آخر:

قاصر هدية مني يقبلوا فإن
الفضل القبول من لكم ذاك عددت

فضل رحمة عندكم وكان قبول
الذل الولّي من بها قلب يعز

لمقامكم عنده، شكرًا ويوجب
لها مثلي(١٧) يقوم ال حقوق وفرض
وتركيزها النقطة هذه إلى التنبه ينبغي ولذلك
أن إلى الذيــــن بحاجة نحن أننا وهو في القلــــب,
 Qهو أما بــــه, منا اإلمــــامQ مــــا نصله يتقبــــل

المطلق. الغني من فغناه
عبد أبــــي عــــن الشــــريف جــــاء فــــي الحديــــث
في ما إلى يحتــــاج اإلمام اهللاQ: <مــــن زعــــم أن
أن يحتاجون الناس إنما كافر, فهو الناس أيــــدي
ِمْن cُخْذ عزوجــــل اهللا اإلمــــام, قال يقبــــل منهم

(١٩).<(١٨)dَوُتَزكِّيِهْم ُتَطهُِّرُهْم َأْمواِلِهْم َصَدَقًة
أحدكم  من آلخذ قال: <إني Qوفي آخر عنه
أريد ما ماًال, المدينة أهل أكثر لمن وإني الدرهم

إال أن تطهروا>.(٢٠) بذلك
مقبول ودعــــاؤه لنا, دعائه إلــــى هــــذا مضافًا
قبول على جميع شــــروط ألنه حائز اهللا قطعًا عند
وغيرها, والتــــوّكل والنية االخــــالص الدعاء من
بلســــاٍن <ادعني القدســــي: الحديث وقــــد جاء في
لســــان  من أفضل به>,(٢١) وأي لســــاٍن تعصني لم
<أين الندبــــة: دعــــاء المعصــــومQ؟ وجــــاء فــــي
إشارة واضحة في إذا دعا> يجاب المضطر الذي
ِإذا َدعاُه cَأمَّــــْن ُيِجيــــُب اْلُمْضَطــــرَّ تعالى: لقولــــه

(٢٢).dوَء السُّ َوَيْكِشُف
المــــروي في التوقيع الشــــريف وقــــد جاء فــــي
حفظهم من وراء االحتجاج عنهQ: <ألننــــا آخــــر
والسماء, األرض ملك عن يحجب ال بالدعاء الذي

القلوب>.(٢٣) أوليائنا من بذلك فلتطمئن





المهج: بن طاووس في األجل علّي السيد وقال
 Qدعاءه سحرًا فسمعت رأى من بســــر أنا وكنت
األحياء مــــن ذكــــره لمن فحفظــــت منــــه الدعــــاء
عزنا في _ قال وأحيهم أو <وأبقهم _ واألمــــوات:
في ليلة  ودولتنا>(٢٤) وكان ذلك وســــلطاننا وملكنا
وثالثين ثمان سنة القعدة ذي عشر ثالث األربعاء

وستمائة.
وإن  <نحن المفيد: رسالتهQ للشيخ في وجاء
الظالمين... مساكن عن النائي بمكاننا نائين كنا
من شــــيء يعزب عنا وال بأنبائكم علمًا نحيط فإنا

غير إنــــا أخباركــــم...
لمراعاتكــــم مهمليــــن
لذكركــــم ناســــين وال 
بكم ذلــــك لنزل ولوال
الشــــدة أي _ الألواء
أو _ وضيق المعيشــــة
_ األعداء اصطلمكم

(٢٥).<_ األعداء أي استأصلكم
ومناقبه: فضائله ذكر _ ب

في الدائم والحضــــور الذكر مجالس وإقامــــة
أفضــــل مصاديق مــــن مثــــل هــــذه المجالــــس فهي
تعظيمها المقدس على الشارع التي حثنا الشعائر
وهــــي مصداق القلوب, لتقــــوى وجعلهــــا عالمــــة
تعالى: قــــال والمكرمــــات للســــبق إلــــى الخيــــرات

(٢٦).dاْلَخْيراِت cَفاْسَتِبُقوا
:Qخدمته في السعي _ جـ

الغيبــــة باتباع  خدمتــــهQ في عصــــر وتتمثــــل
له النصرة فعل فيه أي أو الصادرة عنــــه, أوامره

لم يأمر به بشكل مباشر. وإن
من أخص علــــى أن الخدمــــة وينبغــــي التنبيه
وتذللها النفــــس النصــــرة فهــــي تختــــزن خضــــوع

وليس اإلمام ناصــــر المولــــىQ, فالخادم أمام
على تحتوي ال ربمــــا لشــــخص العكس, فالنصرة
أو نصرة للضعيف القــــوي التذلل كنصرة مفهــــوم
الشــــريف في الحديث وقد جاء اهللا للمؤمنيــــن,
لخدمته أيام  الصادقQ قال: <لــــو أدركتــــه عــــن

حياتي>.(٢٧)
(تدبر المــــكارم: مكيال كتــــاب يقــــول صاحب
هــــذا الكالم, أتزعم فيه في اللبيب المحب أيها
عين وكّال, بل هو حاشا, واقع؟ خالف أو إغراقًا
بيان منها دقيقــــة, نكات إلــــى وداللة الحقيقــــة,
القائمQ وشرفه,  فضل
أن إلــــى ومنهــــا اإلشــــارة
العبادات أفضــــل خدمته
ألن الطاعــــات وأقــــرب
لم الذي الصــــادق اإلمام
الشــــريف يصــــرف عمره
اهللا طاعة صنوف في إّال
أدرك القائم أنــــه لو بّين وليلته يومه في وعبادتــــه

خدمته...).(٢٨) في حياته أيام لصرف
:Qالمهدي لإلمام الدعوة _ د

ســــالم اهللا به والتعريف له الدعوة أن ريب وال
الذكر العملي طريق المهمة في النقــــاط عليه من
وكاشــــفة  اإلمام لحــــب لإلمــــامQ وهــــي مدعــــاة
تعالــــى: cاْدُع إِلى عن االرتبــــاط بهQ وقد قــــال
َوجاِدْلُهْم اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َســــِبيِل
 K(٢٩) ولمــــا كان أهل البيتdَأْحَســــُن ِهَي ِبالَّتِــــي
إمام خصوصــــًا باعتباره المهدي واإلمام عمومــــًا
هو أوامره وامتثال طاعته علينا والواجب عصرنــــا
األحاديث ذلك علــــى أكدت كما إلى اهللا الســــبيل
اْألَْقــــَوُم>،(٣٠) <َأْيَن  ــــَراُط الصِّ <َأْنُتُم والزيــــارات:

ِبيل>.(٣١) ِبيُل َبْعَد السَّ السَّ

لـــه الدعـــوة أن ريـــب وال 
اهللا ســـالم بـــه والتعريـــف 
في المهمة النقـــاط من عليه
Qلإلمام العملي الذكـــر طريق





دراسات

إلــــى فالدعــــوة إذن 
وانطالقًا المهدي اإلمام
الكريمــــة اآليــــة مــــن 
تكون أن يمكن الســــابقة

أقسام. أربعة على
الدعوة وأنواع أقسام

:Qلإلمام
القسماألّول:الدعوة

النظرية: بالحكمة
باالســــتعانة وذلــــك
والنقلية العقلية باألدلــــة
وجــــود ضــــرورة فــــي 
من الخلق علــــى  الحجة
تعالــــى واعتبار اهللا قبل
االنتظــــار عقيــــدة أن 
الفطرة أصل مــــن نابعة
والمجتمــــع اإلنســــانية
أطيافه. بجميع البشري
القسم هذا يختص وقد
بعقيدة المؤمنيــــن بغير 

.Qاإلمام المهدي
الثانــــي: القســــم
بالحكمــــة الدعــــوة

العملية:
القســــم وآليــــة هــــذا
الروحــــي هــــو التهذيــــب
بسيره يكون وأن للمنتِظر
 Qوسلوكهداعيةإلمامه
ارتحل, حــــّل أو أيــــن ما
صدر فــــي وقــــد ذكرنــــا





التي األحاديث بعض الثاني الطريق عن الحديــــث
داعية المنتِظر يكون أن ضــــرورة على تفيد الحث
:Qاإلمــــام الصادق قال حيث وأخالقه بســــلوكه
ألســــنتكم>.(٣٢) وهذا  <كونــــوا دعاة للنــــاس بغيــــر

وغيرهم. للمنتظرين شموله يمكن القسم
الحسنة: بالموعظة الدعوة الثالث: القسم

(المنتظرين) خــــالل تعريــــف من ويتــــم ذلك
إمامهــــمQ وحقوقــــه عليهــــم ومناقبــــه،  بمقــــام
دربه، على للسائرين الجزيل بالثواب وتذكيرهم
في الواردة واألحاديث إلمامه مقام المنتِظر وعلو
عنهم يرضي وقــــول فعل كل فــــي ذلــــك وترغيبهم
في وتخويفهم ترهيبهــــم إلــــى إمامهــــم, مضافًا
وبيان ويرضى, انصياعهم لما يحــــب حالــــة عدم
وبعدهم عصيانهم علــــى يترتب وما الوخيم األثر

والهلكة. والغرق والمهالك المزالق من
بالمجادلة الدعــــوة لإلمــــام القســــم الرابــــع:

بالتي هي أحسن:
إلى والتوصل المنطقية وهو استعمال األدوات
ورفدها فاقدها االنتظار فــــي روح غرس عقيــــدة
رفق كل ذلــــك مع باألدلــــة الروحيــــة والكرامات,
من وتبــــرم وغلظــــة شــــدة وليــــن وحلــــم مــــن دون
تكون حّتى شكل مرحلي ودفعات وعلى اآلخرين,
والقلب الذهــــن في ومتركــــزة الفكــــرة مســــتوعبة

والوجدان.
*   *   *
(القلبي): الخفي الذكر _ ٣

هو المحب اإلنســــان إليــــه إن أرقــــى مــــا يصل
َقلِْبي>(٣٣)  َعاَش <ِبِذْكِرَك محبوبه بذكر قلبه عمارة
وعّما حوله والذهول عما الليل ألجل فراقه وســــهر
فالذاكر إلمامهQ على وجه  محبوبه, يشغله عن
وجميع وجوانحه تكون جوارحــــه هو من الحقيقــــة

بذكر ولياهللا األعظمQ،وهو وجودهناطقًا وولهًا
أحاسيسه وانجذبت مشاعره اســــتغرقت الذي قد
الحسينQ في  لقول مصداقًا ليكون محبوبه إلى
َأْهِل اْلُقْرِب ِبَحَقائِــــِق َحقِّْقِني <إَِلِهي دعاء عرفــــة:

اْلَجْذِب>.(٣٤) َأْهِل َمْسَلَك ِبي َواْسُلْك
والراحــــة االطمئنــــان وبهــــذا الذكــــر يحصــــل
والصبر والمصابرة العمل إلى وهو مدعاة واألنس
اإلمام يقول المناجاة ففــــي االنتظار، فــــي طريق
اْلَخِفــــيِّ ْكــــِر ِبالذِّ <َوآِنْســــَنا  :Qالعابديــــن زيــــن 

(٣٥).< اْلَمْرِضيِّ ْعي َوالسَّ الزَِّكيِّ ِباْلَعَمِل َواْسَتْعِملَْنا
هو و للمنتِظر الحيــــاة ماء هــــو إن هــــذا الذكر
يحصــــل اللقاء الروحي به الذي األعظم االكســــير
من إال خيرًا يريــــد حّتى ال المحبوب فــــي والتعلــــق

طريقه. إال عن شيئًا يأمل وال خالله
َصالَتَنا <َواْجَعْل الندبة: دعــــاء في جاء لذلك
ُمْسَتَجابا ِبِه َوُدَعاَءَنا َمْغُفوَرًة ِبِه َوُذُنوَبَنا َمْقُبوَلًة ِبِه
َمْكِفيًَّة بِــــِه َوُهُموَمَنا َمْبُســــوَطًة ِبِه َأْرَزاَقَنا َواْجَعــــْل
معانــــي  َمْقِضيَّــــًة...>(٣٦) فــــي أحــــد بِــــِه َوَحَواِئَجَنــــا
الكمال بلــــوغ هو عــــدم الرغبة في هــــذه العبارات
رزق فلو خاللــــه, من الخيــــر إّال على والحصــــول
يفرح  ال Qإمامه خالل من لم يكن شيئًا اإلنسان
يعتبره ال بــــل لســــروره, مدعاة ذلك بــــه وال يكون

االطالق. على ورزقًا خيرًا
مواله متلهفًا لطلعة المنتِظر يكون قلب أن يجب
األعظم اهللا ولي الغربة آنســــه ذكر فإن أوحشــــته
ذلك فيرزقه الخفي الذكر بنور قلبه يستنير حتى
الكشف، بالنور يقع فإنه الكشف والشهود، النور

عربي.(٣٧) ابن أشار كما
أهل قبل مــــن البالغ ومــــن هنا نجــــد االهتمام

الذكر. هذا لمثل Kالبيت
عنه: اهللا رضي ذر ألبي Nاهللا رسول قال
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خالصًا (خامًال ذكــــرًا اذكر اهللا ذر, <يا أبــــا
ل)>. خ

الذكــــر الخالص ومــــا اهللا, قلــــت: يا رســــول
(الخامل)؟

الخفي>.(٣٨) <الذكر قال:
رياء وعدم إخــــالص من به يمتــــاز وذلــــك لما
الدنيا بزخارف من التعلق شــــائبة حيث ال يشــــوبه

والسمعة. الجاه وطلب
كالمًا نذكر أن المفيــــد من الصدد وفي هــــذا
التعريف في الخراســــاني للمرجع الشــــيخ الوحيد
لم وإن الخفــــي الذكر مــــن وأنها بكلمــــة التوحيــــد
_ الجملة (ولهــــذه قــــال: القلبي تكــــن من الذكــــر
ومعناها: لفظهــــا في خصائص _ كلمة التوحيــــد
الذكر من وهي (اهللا) كلمة فحروفها نفس حروف
حيث يمكن إليه, ال يتطرق الريــــاء الذي الخفــــي

عليه).(٣٩) يظهر وال بها اهللا يذكر أن لإلنسان
الذاكر ترى أنك الخفي الذكــــر ومن عالمات
يحتــــرق ويعتصــــر ألمًا وقلبه لمــــواله عينــــه باكيــــة

قال الشاعر: لنعم ما لفراقه، و
محترق من األشواق قلبي إليك

مندفق اآلماق من ودمع عيني
يغرقني يحرقني و الدمع الشوق

محترق وهو غريقًا رأيت فهل
محبته في المخلص المحب أن ولهذا نالحظ
وشوقه, محبته بزيادة طرديًا وبكاؤه حزنه يزداد
 Kالبيت أهــــل محبــــة فــــي ونجــــد هــــذا متجليــــًا
 _ المؤمنينQ يقول أميــــر فهذا المهدي لإلمام
المهديQ وأومى  صفات من لجملة التعرض بعد

رؤيته>.(٤٠) إلى شوقًا <هاه... صدره: إلى بيده

الثكلى  بــــكاء الصــــادقQ يبكي إمامنا وهــــذا
الصيرفي: سدير وحزنًا عليه يقول بالمهدي محبة
بن وأبان بصير بن عمر وأبو والمفضــــل دخلت أنا
الصادقQ فرأيناه  اهللا عبد أبي على موالنا تغلب
مطوق خيبــــري وعليه مســــح التراب جالســــًا على
يبكي بكاء الواله وهــــو الكمين, مقصر بــــال جيب
من الحزن نال قد الكبد الحــــرى، الثكلــــى, ذات
الدموع وأبلى عارضيــــه في وجنتيه وشــــاع التغيير
<ســــيدي غيبتك نفت رقادي وهو يقول: محجريه
فؤادي, مني راحة وابتزت َعليَّ مهادي, وضيقت
األبد, بفجائــــع مصابي أوصلــــت ســــيدي غيبتك
والعدد, الجمع يفنــــي الواحد بعــــد وفقــــد الواحد
يفتر من وأنين عينــــي ترقى في فمــــا أحس بدمعة
ما إال وســــوالف الباليا الرزايا دوارج عن صدري

لقيني...>.(٤١)
والغم, الحزن دائــــم يكون ومن عالماتــــه أن
اهللاQ قال:  عبد أبــــي ففي الكافي الشــــريف عن
وهمه لنا المغتم لظلمنا تســــبيح, <نفس المهموم

عبادة>.(٤٢) ألمرنا
الديوان  قال أميــــر المؤمنينQ في ما ولنعم

إليه: المنسوب
شوقه من ومن الدالئل أن يرى

غالئل الفؤاد في السقيم مثل
أنسه من ومن الدالئل أن يرى

شاغل هو ما كل من مستوحشًا
الورى بين ضحكه الدالئل ومن

كقلب الثاكل(٤٣) والقلب محزون
هذه إلى يصل لم لمن _ اليــــأس عدم وينبغي
الســــامي المقام هذا إلى الوصول من _ المرتبــــة
الجاد والعمــــل الحثيث بالســــعي أو بعضــــه وذلــــك





رويدًا الخفي الذكــــر عالم إلى للولــــوج والمثابــــرة
فالحب يستحق فشيئًا, شيئًا إليه رويدًا والدخول
التضحية يستأهل المضمار هذا في والعشق العناء

والفداء.
بعض المنتِظرة المنتِظر وأختــــي أخي وإليك
من لتكون هــــذا الــــدرب في اإلشــــارات المضيئــــة

الخفي. بالذكر والمستأنسين السالكين
الذكر الخفي: طريق إضاءات في

:Qالخارجي بإمامه ربط العالم _ ١
حوله وما ما كل لجعل الجادة وذلك بالمحاولة
له ومذكرًا مرتبطًا يحس به وما يســــمعه يراه وما
األحداث تجري  كانــــت المهديQ ســــواء باإلمام
ينبغي ذلك ومثال اآلخرين, على أو شخصيًا عليه
غريبًا هو أصبح صادف أنه رأى غريبًا أو إذا عليه
ينبغي  اســــتوحش اإلمامQ وإذا غربة أن يتذكــــر
أن  يجب ُظلم اإلمــــامQ وإذا وحشــــة في أن يفكر
بمظلومية والتأثر للتذكر تكون مظلوميته مدعــــاة
بحب تعلق قد شــــخصًا رأى وإذا األعظم اهللا ولي
لقائه فيكون على ويتلهف شــــخصًا عشق أو الدنيا
بإمامه وعشــــقه تعلقه مــــن ليزيد له هــــذا حافــــزًا

.Qله
في قيام مواله ليتذكر رّبــــه بين يدي قام وإذا
بينهما, ويقارن خالقه يدي بين اللحظة هذه مثل
أن كبير صغيــــر أو حــــدث كل وهكــــذا يحاول فــــي

.Qالمهدي األنحاء باإلمام من بنحو يربطه
وأختي المنتِظرة أخي المنتِظــــر وإذا واظبــــت
فسوف االضاءة هذه واتخذت هذا األســــلوب على
اهللا لولــــي الذكــــر دوام علــــى اهللا تحصــــل بــــإذن

به. والتعلق األعظم
الحب: اختزال _ ٢

يحب المؤمن وخصوصــــًا فاإلنســــان بطبيعته

تجده لذلك وتبعــــًا والكمال المعطــــاءة اإلنســــانية
الهرم على رأس يحــــب مصاديق الكمال، ويقــــف
البيتK وعموم  وأهل والرســــل األنبياء الكمالي
كل التأريخ عبــــر الخيرة والجماعات الصالحيــــن

المؤمن. اإلنسان يحبهم هؤالء
نشــــد هو إليه جميعًا ســــعوا الذي ألن الهــــدف
وإزهاقه, والظلــــم الباطل ووأد العــــدل والقســــط
هــــذه الشــــخصيات عبر كل فــــإذا تمركــــز هــــدف
فينبغي واحد شخص في وتمحور البشــــرية تأريخ
عظيم وعشــــقه بنحــــو وحبه بــــه أن يكــــون التعلــــق
نصطلح ما وثيقًا جــــدًا, وهذا به واالرتباط جــــدًا
محبة ترك بذلك نعنــــي وال (اختزال الحل) عليــــه
هذه المحبة توظيــــف وإنما نســــيانهم اآلخرين أو
وهو ومصداق فــــارد واحــــد وتركيزهــــا لشــــخص
وبــــه  العالميــــة, اإلمــــامQ وأطروحتــــه شــــخص

واإلمامة. الرسالة في الخاتمية تتحقق
استشعار المظلومية: _ ٣

أليجــــاد واألكيــــدة المهمــــة إن مــــن الوســــائل
بقية وبين المنتظر بين الوثيقة والعالقة االرتباط
العاطفي  البعد علــــى األعظــــمQ هو التركيز اهللا
ونتأمل  نقف أن يجب اإلمامQ وهنا مظلومية في
عدم رأســــها على والتي المظلومية فــــي أبعاد هذه

إليها. االلتفات أو معرفتها
الحســــينQ لعظم  أن نبكي على غريبًا فليس
ونسائه فإنها وأصحابه أوالده وعلى عليه جرى ما
بالدماء مضمخــــة األجيال فــــي مظلوميــــة تصرخ
عليــــه تبكــــي أن إذن الزواكــــي، فمــــن الطبيعــــي
في قضية الظالمــــة جانــــب ألن األرض والســــماء
استنطاق  إلى يحتاج ال وجلي واضح Qالحســــين
األمر هذا ولكن الغيب، عالم في والتأمل التاريخ
إّال بعــــد التأمل األعظــــم بقيــــة اهللا ال يجــــري في
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احتواء ألجل وذلــــك مظلوميته عظم باستكشــــاف
والعدالة النصر حالوة على المهدي اإلمام قضية
التي الخصائص الباطل فهــــذه العالمية وازهــــاق
غيبت واإلســــالمّية الشــــيعية العقلية ســــادت فــــي
اهللا عليه ســــالم خصائصــــه مــــن جوانــــب أخرى

ظالمته. ومنها
هذه علــــى البيت أهــــل تأكيد ومــــن هنــــا جــــاء
أهم أحد باعتبارهــــا الخصيصــــة وهــــذه الصفــــة
أن أهل  اإلمــــامQ حيــــث نجــــد معالــــم شــــخصية
أكثروا قد والســــالم الصالة أفضل عليهم البيــــت
هذا كله  وال يكون Qوالتألم له والتوجع من البكاء

فقط. إليه لشوقهم نتيجة
في شــــخصية عظمــــى إذًا هنالــــك مظلوميــــة
 Kالبيت أهل وتألم لتوجع الباعثة هي Qاإلمام
اإلمام قضيــــة في واضحًا جليــــًا وهــــذا مــــا نجــــده
اإلمــــام علــــى ونحيبــــه الصــــادق وكيفيــــة بكائــــه
ســــابقًا،  الروايــــة المهــــديQ وقــــد اســــتعرضنا
األكرم رأســــهم النبي وعلى البيت أهل كمــــا حاول
المهدي وذلك اإلمام في المظلومية جانــــب إبراز
الواصفة واألحاديث الكثيرة الروايــــات من خالل
مظلوميتهQ فهو  لخصائــــص لإلمــــام والمبينــــة
الوحيد وهــــو الفريد وهــــو الطريــــد وهو الشــــريد
في جــــاء بأبيه كما المنفــــرد عــــن أهلــــه الموتــــور
نباتة ابن االصبغ فعن الروايات من الكثير لســــان
المؤمنيــــنQ يقول: <صاحب  أمير قال: ســــمعت
الوحيد>(٤٤)  الفريــــد الطريد الشــــريد هذا األمــــر
البيت لكي أهــــل أصحاب وجرى ذلك على لســــان
البراز ويســــتحثوها المنتظرين ذاكرة يســــتنطقوا
فعن الظالمــــة الكبرى، وهذه هذه الخصوصيــــة
الكوفة  ســــلمان دخل <لما اإلمام الصادقQ قال:

حّتى ذكر بالئهــــا يكــــون من ما ذكر ونظــــر إليهــــا
فإذا قال: ثــــّم بعدهم من والذين أمية ملك بنــــي
يظهر حّتى أحــــالس بيوتكــــم كان ذلــــك فالزمــــوا
الشــــريد الغيبة ذو المطهر الطاهر الطاهر ابــــن

الطريد>.(٤٥)
نبي  <ما أوذي اهللاN قــــال: رســــول كان وإذا
األّمة  هذه مهــــدي لقيه ما أوذيــــت>(٤٦) فإن مثلمــــا
 Nاهللا رســــول من جده وما ســــيلقاه أكثــــر بكثير
فعــــن الفضيل الروايات مــــن الكثير كما جــــاء في
<إن  عبد اهللاQ يقول: أبا ســــمعت قال: بن يسار
مما أشد جهال الناس من قام استقبل إذا قائمنا
قلت:  الجاهلية>. جهال اهللاN من استقبله رسول
الناس وهم اهللا أتى رسول <إن قال: ذاك؟ وكيف
والخشــــب والعيدان والصخور يعبــــدون الحجــــارة
وكلهم الناس أتى قائمنا إذا قام وإن المنحوتــــة،
ثّم قال: به عليــــه>، اهللا يحتج كتاب يتأول عليــــه
بيوتهم كما جوف عدله عليهم ليدخلّن واهللا <أما

والقر>.(٤٧) الحر يدخل
فــــإن  الحســــينQ غريبــــًا ووحيــــدًا كان وإذا
غربًة وحدًة وأعظم أكثر المهدي المنتظر حفيده
أن من  نتصور أن لنا جده الحسينQ إذ كيف من
مشــــرد وهو الوجود وتصاريف األمور قالئد بيــــده
أمانًا وال أمنــــًا وال وال اســــتقرارًا اليعــــرف قــــرارًا
قتلة يــــرى وســــنين متطاولة عديدة خــــالل قــــرون
يوم كل في عينيه أمام الطاهرين وشــــيعتهم آبائه

وتعالى له. اهللا سبحانه يأذن حّتى يثأر لهم وال
هذه عظم وأدركنــــا قد اســــتوعبنا هــــل يا ترى
من غيظًا إّال نعــــرف لم لعمــــري كال المظلوميــــة؟
حالته نشــــير إلــــى لكننا فيــــظ وقليًال مــــن كثير،
مما خفي الكثير عــــن تحكي فهي عليه اهللا ســــالم





الكثير من ورائها تستبطن عبارة موجزة في علينا
لمصيبة قوله إشارة وهي الظالمة هذه الكثير من
ومســــاءًا صباحًا جــــده الحســــينQ: <فألندبنك

دمًا>.(٤٨) الدموع بدل عليك وألبكين
*   *   *
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دراسات

قضية جـــذر في فكرنا لـــو الحقيقـــة
ويتلّقى بـــاهللا يتصـــل مـــن إنـــكار وجـــود
الرئيسي السبب أن العلمية، لنجد وفيوضه ألطافه
عليها يتربى التـــي المعرفة طرق هـــو لعدم التعقل

اإلنسان المسلم.
علـــوم التاريـــخ، وعلم في إن كل مـــن يشـــتغل
المســـلمين أن حكام يعلـــم المجتمع اإلســـالمي،
يستهزئون وهم يكونوا حسيين... أن للناس يريدون
الناس دربوا وقـــد الحس، عن من كل فكـــر غيبي
يصطدمون وحين التفكير، في الطريقة هذه على
باب من يقولون: هـــذا اإلســـالم الغيبية، بثوابـــت
أو نعقله أن دون مـــن بالخبـــر التصديـــق، نصـــّدق
في المســـلم يواجهه مـــا اخطر من نفهمـــه. وهـــذا

العلمية. حياته
ما كل ليس ولكـــن يفهم، ال الغيب أن صحيـــح
فهذه يمكن إدراكه، وال يعقل، ال الحس كان خارج
المنهج بين الخالف نقطة فهنا مغالطة واضحة،

ويّدعون المثقفين من العوام به يؤمن الذي الحسي
يؤمنون الذين المسلمين علماء وبين ذلك، خالف
اتجاهاتهم وتفســـيراتهم العقلي بمختلف بالمنهج

المعرفة. لنظرية
ال أنهم العمـــوم هـــي علـــى مشـــكلة الحســـيين
متدينين كانـــوا حســـهم حتـــى لو وراء يتعقلـــون ما

بملحدين. ليسوا أو بعلمانيين وليسوا
فســـيقولون لك:  ميتًا أحي اهللا أن لهم قيل  فلو

دليل؟ لديك هل
. كتابه في ذلك قال قد أن اهللا لهم: فتقول

معرفة على وقع حّسهم ألن سّلمنا يقولون فهنا
سماعي حسي أمر وهو الكتاب وهو معينة، حســـية

لهم. بالنسبة
الولـــي الفالني أحيى  أن لهـــم: قلت  ولكـــن لـــو

الموتى.
ال؟ أم صادقا الخبر كون خارج فسيناقشون

أبدًا،  يمكن مستحيل وال سيقولون لك: أنه بل

والتجريبي الحسي والعقل الغيبة مشكلة

الحس وراء ما مشكلة
محي الدين نزيه سماحة الشيخ

   باحث ومحقق

ا





دون من المعرفة مرجعيتهم الحســـية في على بناًء
يحيي اهللا أن وحين تلفت نظره إلى منهم، شـــعور

أساسا!!! ممكنة العملية وأن الموتى
؟ إله إلى وهل تحّول الولي لك: فسيقولون

إلى اإلمكان تحويـــل يجوز ال لك: يقولون وقـــد
. ذلك وغير واقع

صدق  من التحقـــق العلمي هو  بينمـــا المنهـــج
وبعد ذلك شـــيء، كل قبل مثـــال، دعـــوى اإلحياء

التفسير. مرحلة تأتي
العود يجوز ال إمكانها فرغ مـــن قضية إذا فكل
على بناًء مجـــددا، اإلمكان واالســـتبعاد إلى بحث
وطرق الوقوع عن يكون البحث وإنما االســـتحالة،
يقفز بل الحســـي، يفعله ال ما وهذا منه، التحقق
خالف شيء حصول اســـتحالة قضية إلى مباشرة
التي عاشها، الملوس من الوقائع وخالف العادة،
بطريقة عنده مســـتحيال يعتبر وصعب غريب فكل
معان رفض إلى الحسي يسارع فلهذا ال شـــعورية،
في المتحققة اهللا بـــإرادة تتعلـــق وغيبية، بعيـــدة

بشكل نادر. اإلنساني، الوجود
يبقى أن يمكن إنســـانا بأن يؤمن حقيقة ال فهو
دليال ألن ولكن يحتـــرق، أن دون آتون نار من فـــي
فهو يســـّلم ذلك، اثبت النقل، قـــد حســـيا، وهو
للخبر، كتصديـــق المقـــدار، وبهـــذا بهـــذا األمر
ســـمعه ما وصل أن معتبرا مـــن ذلك، وليـــس أكثر
منســـجما كان لو يقنعه، بينما ألن يكفي مـــن خبٍر
عن أمر خارج أيضـــا اهللا ألنه حتـــى إخبار لرفض

الحس.
ينص  المســـلمين بعـــض منهـــج  ولهـــذا نـــرى
ومشـــاهد القيامـــة وقصص المعاد صراحـــة بـــأن
باب من وليســـت التصديق، باب من هي األنبيـــاء

العلمي. والبحث البرهان

في علميـــا أكان مســـلكا ســـواء وهـــذا المنهـــج
المعرفة لنظرية عملية ممارسة أو المعرفة نظرية
وهو مسلك ولمرتكزاته، لإلســـالم مناقضا يعتبر
التصديق يجب دعـــاوى مجرد إلى اإلســـالم يحّول

للعقل. منافية كانت مهما بها
فـــي البحـــث ثـــم البحـــث فـــي (اإلمـــكان).....
فإذا عقالئية، كل قضية هو مسير ...... (الوقوع)
إثباته، وأدوات والتحقق للوقوع انتقلنا اإلمكان ثبت
ولكن اإلنســـاني، التفكير قواعد ابســـط وهذا من
التســـليم فهو بعد يســـتطيع المجاراة، الحســـي ال
الوقـــوع معرفيا، مـــادة فـــي باإلمـــكان والدخـــول
يتهم بل اإلمـــكان. عدم ليدعي ويعود نراه ينكـــص
على كدليل اإلمكان يستخدم بأنه المقابل الطرف
الوقوع، دليـــل مدعي إلى التفات دون الوقوع مـــن
من يقبل وال خيالي، قصـــاص وبهـــذا يكون مجرد
أي ســـماع ويرفض الوقوع، على براهين أي اآلخر
غير ممكن وهو محســـوم، إن األمر معتبرا دليل،
الحسية. وهذا نكوص لمداركه ألنه مخالف مثال،
بطريقة يفكر الـــذي البســـيط العقلي على الطريق
حين عن التســـليم باإلمـــكان رجع مباشـــرة. فقـــد
هذا إلى يلتفت ال يكون وقد الوقوع، بحث دخل في

وعقالئيا. عقليا المشوه المسلك
الجدد، الحداثويين يناقـــش والذي يريـــد أن
نظرية في الفكرية مقرراتهم طبيعة يفهم أن عليه
التفكيـــري للنمـــط إتباعهـــم المعرفـــة، وكيفيـــة
هذا السلوك فليعلم طابق الممنهج عندهم، فإذا
أن فيجب يطابق لم لمناقشـــتهم وإذا حاجة ال بأنه
وترتيب المعرفة في نظرية مقولتهم حقيقة يعرف

أولويات الدليل عندهم.
معرفية مشكلة من كجزء اإلمام غيبية مشكلة

وعقلية: سياسية ابعاد لها كبيرة





دراسات

هـــذا  المهـــديQ تعانـــي مـــن قضيـــة اإلمـــام
فيها قضية فهي ومكثـــف, واضح، بشـــكل االتجاه
وقوع وهو واضح، بشكل حســـي، ال غيبي، جانب
الكثير عبقريـــة انفتقت وقـــد الغيبـــة ومفهومهـــا،
له، وجود ال المهـــدي بـــأن ليقولوا مـــن الحســـيين
ادعاء أن كما معقولة. غير وهي غيبـــة، ألن هناك
أمر قليال، أكثر أو ســـنوات عمره خمس من إمامة
يعلم فكيف الحسية. المقاييس بحسب منطقي غير
العمر؟ بهذا هو من الناس وإدارة الشرائع حقائق

. وتجريبية حسية مقاييس هذا كل
اإللهي التدخل وجود لوال أنه نتفق أن يجب وهنا
مثل غيبية قضية لكانت الرباني التواصـــل ومفهوم
ألن عقل الرفض، بل للشـــك مجاال الغيبة، قضية
يعتاد ال بقضيـــة يصدق يـــكاد اإلنســـان الحســـي ال
ما يريد فاإلنســـان واقعية، كانـــت عليهـــا، مهمـــا
القضية أو اإلمكان يريد الصحة أو وال اعتاد عليه،

المبرهنة.
عليه،  يعتـــد لـــم شـــيء بوجود  فهـــو ال يؤمـــن
أو في ســـمعه تكرر إذا المســـتحيل ويؤمـــن بوجـــود
وجود ال بأشياء اإلنســـان الحسي آمن فقد حسه،
ألن الوجود، مســـتحيلة األحيان لها، وفي بعـــض
عليه يوميا. وما وكررها بوجودها قال له هناك من
وجود لها ال التـــي اكثـــر الموهومـــات والمخترعات
رآها، كأنه البشـــر إيمانا مطلقـــا بها والتـــي يؤمن
المتدينيين الحســـيين من قســـما أن ومن الطريف
وجود يدعون ليسوا بل مطلقا إيمانا بالجن يؤمنون
ويوميا عيانا معهم التعامـــل يدعون بل فقط الجـــن
واالتصال بهم مستور الجن أن مع عجيب، بشـــكل
الدليل القرآني الذي بمستوى الف دليل يحتاج الى
الســـلوك ولو اخذنا للرســـول، الجن اقر بمخاطبة

عن حين يدافعون فإنهـــم في الحوار مثال الســـلفي
الرسول بأن فيستدلون الجن مشاهداتهم دعواهم
ان على ويصرون ذكـــر ذلك اهللا وأن قد شـــاهدهم
أنهم ينسون صحيح ومنتج، ولكنهم هذا االستدالل
بأدلة يستدل عليها التي البيت كرامات أهل ينفون
بأن اهللا يقول من على فيعترضـــون من هذه، اهم
للرسل ولألولياء الكرامات ثبوت قد ذكر ســـبحانه
أناس من الرســـل فأين قائلين: من غير الرســـل،
وعلى أهل البيت ذلـــك، بينما وما شـــابه عاديين؟
طالبQ ليسوا  أبي بن علي المؤمنين أمير رأسهم
عن ثابتة نصوص العاديين، وفيهم من األشخاص
يرد في  ما لم الرســـولN من الصفات والكرامات
الكرامات منهج اثبات ان على المسلمين . من احد
ترد منهج نقلي، ولكن هو منهجا عقليا وانما ليس
أو من اصال من يمنع الكرامات على اإلجابات هذه
اصل لنفي يسارعون فنراهم الرسل، لغير يمنعها
إنسان الكرامة له تنســـب من ان باعتبار الموضوع
الى بحث فيتحول إليه نســـبةالكرامة ال يجوز عادي

صغروي خطير.
الفارغة المليئة دعاوهم من هذه الدعوى وأين
واســـتخدامهم. الجن مالقاة في والدجل بالكـــذب
مرئية، وال ومادتهم غير االستتار معناه الجن ألن
بحت، كثيف مادي بشـــكل رآهم الرســـول نعلم أن
احتمال وهذا عن بصره احتمال للكشف هناك وانما

 (١) التفكير. في طريقتهم على استداللهم يبطل
القناعة  تبتني على التي الحســـية النظرية  إنه
إلى نظر دون من وآلياتها دوافعها بكل الشـــخصية
على اإلحســـاس الصحيح والبرهـــان واقـــع الحـــال
الحســـي الفكـــر إن مختصـــرة وبعبـــارة نفســـه، 
وليس على والحـــواس، العقـــل مبنـــي على خـــداع





ولهذا بها، واإلحســـاس ذات الحواس ما يســـمونه
حيث عندهم، المحسوسات في تناقضات فهناك
ممتنعا، يعتبرونـــه وقد يرفضـــون المبرهن عليـــه

. والممتنع المستحيل ويقبلون
عند  الحســـي  إن معضلـــة الخـــروج عـــن العقل
العقل بطريقة اســـتغالل على القادر غير اإلنســـان
مصائبه وهي أم المشـــاكل، مشـــكلة ذاتية، لهي
ولعلي واالقتصادية، والتربوية والدينية السياسية
والتخلف الفقر مهمًا من ســـبب جزًء أن بـــت أؤمن
المنظومة تشـــغيل عـــدم هو والتبعيـــة لإلنســـان،
كليا عنـــده، وتعطيلها المرتبـــة العقليـــة الصرفـــة
بالنهوض االقتصادي يمتـــاز من بينما أو جزئيـــا،
منظومته يشّغل من فهو والسياســـي، واالجتماعي
ذلك الصعـــود في يوفر الـــذي العقلية فـــي جزئها
أو حظ المكانـــة مســـألة ال تكـــون االتجـــاه، حيـــن
شـــغلوا قد أيضا فهؤالء وراثـــة، وأمـــا التســـلقيون
ذلك يوفر الذي حســـية، بالقدر ال منظومة عقلية

النهوض المحدود. من
الحســـي المنهج خطورة بتقديـــر فاالســـتهانة
البشـــر، حياة في حقيقية جريمـــة فـــي التفكير،
يجري ما يدرك ال حّسيا يكون أن إما والمســـتهين:
وســـيلة إن خير يعرف خبيـــث انه أو فـــي الدنيـــا،
وتحويلهـــم إلـــى النـــاس، للســـيطرة علـــى عقـــول
اإلبقاء هـــو ناعق، كل مع ينعقـــون خـــدم، ورعاع
وتنويـــم المنظومة الحســـي، التفكير على طريقة
له اهللا وهبها التـــي في اإلنســـان الصرفة العقليـــة
يصرح أن باب الصدفة من ورفعته. وليس لكرامته
ال أن الناس من يريـــد بأنه ســـفيان أبي بن معاوية

الناقة والجمل. يفّرقوا بين
العقلية  المنظومـــة وتعطيل تنويـــم  أنه منهـــج
تفرعت إســـالمية مذاهب نـــرى ولهذا الصرفـــة،

مماتهم حتى روادها تعّلم هذه، معاوية نظرية من
العبد كقولهم أن والعـــدم، الوجود أن ال فـــرق بين
على للمؤثر تأثيـــر ال وأنـــه مجبـــور علـــى اختياره،
باهللا، أشـــرك فقد التأثير بهذا قال ومـــن األثر،
زحام الفكر، في أنفســـهم الزاجين احد وقد قال
الناقة بيـــن يفرق مـــن ال ســـاللة من المنحدريـــن
لكان للعالم تامة لـــو كان علة الباري (أن والجمـــل:
العالم وجد فـــي ولما العالـــم قديمـــًا بالشـــخص،
يصاحبها يجـــب أن التامة العلة ألن تغير متعاقـــب
عنها)(٢)، يتخلف أن ويستحيل الوجود في معلولها
هللا يكون أن فاعتمد المادة، أزلية ينفـــي فأراد أن
المشـــكلة هـــذه القضية الخلق، لحل شـــريك فـــي
تامة علة اهللا بســـاطة، ونفى أن يكـــون عنـــده بكل
تفريق دون من العلة، يكون غيره مع هو بل للخلـــق
بأنه يؤمـــن فهـــو الشـــركي، أو إحســـاس بالذنـــب
هللا الشـــريك وجود وجوب على برهنته مع موّحد،
وأن العالم، وجـــود اســـتحال إال الفعلي بل وجوده
نفســـه حين وهذا الفكر تامة للكون. بعلة ليس اهللا
االختيار، ينفي االختياري، فعل اإلنسان إلى يأتي
فعله! هللا في شراكة هو باالختيار القول بأن ويقول
فكالمه فـــي فعله احد يشـــاركه اهللا بأن ومـــن قال
الهاماته مصدر عن ُيســـأل وحين يجوز!! ال شـــرك
العقل مصدره هـــو إن لـــك يقـــول العجيبـــة هـــذه،
وراء ال شـــيء وأن عنده، والنقل الحـــس الـــذي هو

على مبني إن الفكر الحســــي
والحــــواس، العقــــل خــــداع 
ما يسمونه ذات وليس على
بهــــا الحــــواس واإلحســــاس





دراسات

الحس وراء ما يســـمى بالعقل وأما والنقل. الحـــس
مســـتوى باطل، ولنعرف باطل باطل فهذا والنقـــل
والمتناقضات بالعجائـــب وقبوله الحســـي التفكير
العجيبة حديقة التناقض قصيرة في جولة لنجـــول
الحســـي يتمتع بصفـــات عجيبة العقل لنبرهـــن أن
تعريف فـــي قالـــوا فقـــد فـــي تنـــاول المعلومـــات،
يضحك ما البديهيـــات ابده من الوجـــود الذي هـــو
(والوجود نشـــازًا قالوا: في ذلك يرون وال الثكلى،
غير معللة الـــذات دامت ما للذات هو حال واجبـــة
كانت ذاته  إال من بالوجود يتصف ال يعني بعلـــة)(٣)
أوًال، ثم هـــذا اهللا، قـــدم أي قديم غيـــر معللـــه،
بل يشـــوبه ليس بموجود عندهم نفســـه أن الوجود
حال عندهم ذلـــك، ألنـــه من تعجـــب العـــدم فال
(الحال لـ تعريفهم ان حيث والعدم الوجود يحتمـــل
الذهن عن الخارج في ثابتة هو: (صفـــة المذكورة
وال باالســـتقالل موجـــودة وليســـت تقـــوم بموجود
الموجود بين واســـطة هي بل عدما صرفا معدومة
ولم لـــم تبلغ درجـــة الموجود إنها أي والمعـــدوم،
درجة بلوغها ولعـــدم المعدوم، تنحط إلـــى درجة
هـــي نتائج رؤيتهـــا.)(٤)، فهذه تمكـــن ال المعـــدوم
ما هناك أن فستجد أكثر قرأت ولو الحسي، العقل
العقلية، منظومته يشـــّغل لمن بالنسبة هو أعجب
بين يبادل فهو للحسي، بالنســـبة وهو غير عجيب
المرئي، ويسمع المســـموع، فيرى المحسوسات:
تتبادل المسموع، وهكذا الملموس، ويلمس ويشم
بيـــن أدواتها والعالقـــة عنـــده صيـــغ المـــدركات،
الذي العجيب النـــص لهـــذا فلننظر وتفســـيرها،
قائلهم: (فيسمع فيقول ســـمعه، يرى اهللا إن يقول
وجميع صفاته العلية ذاته األزل ويرى في ســـبحانه
أن  قال فلو . (٥) ( ســـمعه ..... منها التي الوجوديـــة

صفاته، ألمكن وال فرق بيـــن ذاته، عيـــن صفاته
باعتبار العقلية، المنظومة في متســـعا لها أن نجد
يســـمع انه نقـــول دون أن مـــن وحـــدة اهللا وذاتـــه،
نفسه، يرى ســـمعه أو المســـموع يرى أو المرئي،

خافية. عليه تخفى وال شيء وإنما نقول يعلم كل
ذاتـــه، وان غير صفاته بـــأن ولكـــن من يقـــول
فهم معدوم) موجود وال حاٌل (ال السمع نفسه صفة
،(٦) ( للذات واجبة حال هي سميعا: (كونه يقولون:
عندهم؟ رؤيته وهو مما التمكن الحال ُيرى فكيـــف
تنحط (لم الحال أن الموضـــوع نفس في فقد قـــال
درجة المعدوم بلوغها ولعدم درجة المعدوم، إلى
يشـــاهد اهللا أن ومع ذلك عنده ال تمكـــن رؤيتها)،
ويســـمع بصريا. علمـــه ويشـــاهد ســـمعه بصريـــا،

!!!! حسيا، ويسمع ذاته بصره
الالعقالني.  العجيب هذا الشـــكل نحل  فكيف
ال (ألنه يمكـــن رؤيتـــه ال حـــال الســـمع القائـــل بأن
يرى اهللا أن الوقت نفس وفي معدوم)، وال موجود

يرى؟؟ ال هو حال الذي سمعه
لمن  مضحكا ومستنكرا يبدو الحال قد هذا  إن
واقع لكنه اإلسالمية، المذاهب بمقاالت لم يتعمق
لدى المســـلمين الثقافة فـــي مفاصل حـــال متحكم
للمثقف حين األولي االســـتنكار فرغم عام بشـــكل
يراجع مـــا أن ولكنه ابتـــداًء، الفكرة تطرح عليـــه
بهـــا، ويلتـــزم  العقائديـــة  اإلســـالمية الثقافـــات 
الالمعقول مع مصّطفا نفســـه وســـيجد فســـيتحول
مدافعا عنه به متمســـكا ســـابقا، الذي اســـتنكره
لمثل النـــاس فهم عدم متعقال له ويســـتغرب مـــن
صحيحة، عنده األمور فهذه سمعه ويرى ذاته يسمع
مهما هويته يثبت أن يريـــد حال طبيعي لمن وهـــذا
لمجموعته انتمـــاءه يرى ألنه معقولة، كانت غيـــر





غير عن وفرزه المعقـــول، تحقيق مـــن أهم بكثير
ســـيرفض المعقول االصطفاف وبهـــذا المعقول،
المجموعة مـــن مرفوضـــا حيـــن يكـــون مســـتنكرا
يكون قد ال ففي الحقيقة ينتمي إليها، البشرية التي
معقول، غير بما هو من اإليمان مانع الحسي عند
كان إذا عليه المبرهن أو المعقول ســـيرفض ولكنه
وهذا الســـلوك إليها، ال ينتمـــي ضمـــن مجموعـــة
بين متفش الحســـي المنهج أن بمجملـــه يدل علـــى
الحقائق، وإنما لتلمس منهجا ليس وهـــو الناس،
عن نفســـي حالة رضا تفكير، لتكوين هو طريقـــة
تمييز، بدون الحسية المدركات نتيجة المعلومة،
عليهـــا عقليا البرهنة بمســـائل يتـــم فهـــو ال يؤمن
آخرين ألن بالمستحيالت، يؤمن ومنطقيا، ولكنه
اآلخر باعتباره يقوله يتعقل ما وهو ذلك له يقولون
جهـــٍة يرتاح من يســـمعه ما فـــكل معلوما حســـيا،
السمعي حســـه دخل باعتباره فهو معقول، إليها،
فليس يريد، ما غاية وهذا للمصـــدر، وهو مرتاح
طريقة هو الحســـي المنهج بأن يشـــاع صحيحا ما
هو وإنما محـــددة، معرفة نظرية أو عقلية تفكيـــر
عن قيمة النظـــر بغض صـــرٍف حســـٍي طريقة تلٍق
رضا طريقة أو قل الطريقة. بواسطة هذه المدرك
بحقيقة انتمائها النفـــس ارضاء نتيجة بالمعلومـــة
بهذا ويتحكم السياســـي. او االجتماعي أو الحزبي
والتحزبات الرغبـــات تكونها كثيرة المنهج نـــوازع
الدعايات تشـــكلها الحقيقة في واالنحيـــازات، بل
بالحاجة شـــعور دون الخارجيـــة مـــن والتأثيـــرات
على المبني الشـــخصي القرار اتخاذ للتمحيص أو
من متخذ أن قراره بل القدرة العقليـــة الحقيقية،
جدا من خطير الموضوع وهذا فكره. يوجه قبل من

وسياسية. حضارية ناحية
يوفروا وســـائل أن الحكام ذكاء فإن من فلهذا

الحالة يبقوهم بهذه حتـــى للناس المنهج الحســـي
بهذا تقـــول فكرية العجيبـــة، فيدعمـــون قيـــادات
يتوفر ال التي المقـــوالت وبهذه الصـــارخ التناقض
في اإلنســـاني والذوق العقل متطلبـــات فيهـــا أدنى
رضا السر في يكمن هنا ومن األفكار. مع التعاطي
وعن جميع الجائرين، الظلمة حكامهم الناس عن
خرقاء أمور حمقاء جرائم ومن به من يقومون مـــا
والعقـــل والذوق الحكمـــة مـــن نوع ال تتصـــف بـــأي
العربي المجتمع يحس فـــال التعامل، في واللياقة
رفيعة درجات على حكامـــا يرى فيما أي غضاضـــة
بشـــتائم مؤتمرات يتشـــاتمون فـــي في المســـؤولية
فال الملتزمة، غير الشـــوارع تربية من العيارييـــن
بهائم نحن هل أنفسنا ونســـأل نقف أن يجب يقال
أخس هـــؤالء عن هؤالء؟ وما ميزة أمثـــال ليقودنـــا
المجلس؟ هذا يجلســـون فلماذا المجتمع؟ طبقات

الصالحيات؟ هذه ويأخذون
الحكام، به يفـــرح ال أن المنهج يجب أن هـــذا
على رقابهم، فإن سيف إلى ما ألنه سيتحّول يومًا
والذي المنهج الحســـي على التي ربيت هذه العقول
اإلنسان، على الواردة والمعلومات الدعاية تحركه
قبل من استغالله يمكن مفتوح التقاط جهاز يعتبر
بعكس فيســـيره الدعاية في القوة االكبر من يمتلك
هو ســـبب وســـيكون الحكام، يريده الذي االتجـــاه
ألســـباب من العقول المتلقية فهم بدون ســـقوطهم
لها يقال ما هي كالببغاوات تفعل وإنما اإلسقاط،
االتصال. وسائل عبر به وجهت الذي القرار وتتخذ

العصور. حدث على مر ما وهذا
اإلنساني التفكير لمشكالت الحقيقي الدارس
وكيفية فيها، الثغرات ومواطن المعرفة، ومناهج
الحقيقي الســـبب جيدا يدرك بالعقول، التالعـــب
العالم المتخلف في وغيرهم قادة المسلمين لشن
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خطيرا، أمـــرا واعتبارها العولمـــة الحـــرب علـــى
الغموض من هالة منها، وإقامـــة الناس وتحذيـــر
مبرريـــن اإلعـــالم، بوســـائل  وشـــتمها حولهـــا، 
يقصد دولية مؤامـــرة من جـــزء العولمة ذلـــك بأن
االســـتعمارية وتكريـــس الهيمنة القيم بها تدميـــر

يدعون. كما الدولية لإلمبريالية والخضوع
الحقيقة، يلتقي مع ال والتبرير، الهلع هذا كل
العقول إمكانية اســـتغالل هو من الحقيقي والهلـــع

تقبل التأثير. التي
جبارة، اإلنســـانية قوة الكتلة بأن يعلمون إنهم
كانت مهما والتخندقات، الكيانات تدمير يمكنهـــا
الكتلة بـــأن أيضـــا، يعرفـــون حصينـــة، ولكنهـــم
العقل مـــن قوانيـــن كـــم هائل اإلنســـانية يحكمهـــا
التربية وتقّبـــل الحســـية، الجمعـــي، والســـطحية
التواصـــل ونقـــل قوانيـــن و والتربيـــة المعاكســـة،
والرضا النفســـي والخوف المعلومات، والعواطف

البشر. بين
عقول إلى الوصـــول في عمـــالق مارد العولمـــة
وتشـــكيل التواصل اإلنســـاني خـــالل النـــاس مـــن
تكون أن يمكن انه عبر ذلك، ولهـــذا فبما األفـــكار
المجتمع على والسيطرة للقمع أدوات الصفات هذه
يخشـــى فهو الحاكم، قبل من بالباطل، البشـــري
البشـــرية عليه، الكتلـــة وتحـــّول انعـــدام تأثيـــره،

االتصالية، التي والعولمة الثقافي االنفتـــاح نتيجة
هيمنة خارجة عن بطريقة كيان المجتمعات، تغزو
لكل نصيـــر هـــي العولمـــة إن الحاكـــم. ولهـــذا أرى
إلى جماهير المظلوم صوته إيصال حق في صاحب
من الحديدية األسوار عليهم الذين ضربت البشـــر

المبرمجة. المعرفة
الحســـية، المعرفـــة علـــى التربيـــة فقضيـــة 
للمقاييس العقلية، الناس تعليم وإبقائهـــا، وعدم
والماديـــة النفســـية الحاجـــات عـــن والتجـــرد 
بالدرجـــة سياســـية قضيـــة هـــي واالجتماعيـــة، 
االنتفاع يريد من قضية إدارة هي ثم ومن األولى،
الكتل تجميـــع خالل مـــن يكّونها بالمصالـــح التـــي
شـــخصيا بمختلـــف الحجج. طاعته على البشـــرية
حضارية حرب من جهة وقضية مصالح قضية وهي
ضد ســـالح فعال لكنها ثانيـــة، ضاريـــة من جهـــة
استغالل  ابشع العولمة يستغلون الذين (٧) الظالمين

لها. اآلخرين استغالل فهم يخافون
مـــن تخشـــى فالحـــكام والجهـــات اإلعالميـــة
خارجة قـــوى عليه العقل الســـطحي اذا ســـيطرت
صراع عن عبـــارة يجري ما عـــن ســـيطرتها، وكل
وقلب بتســـطيحها النـــاس عقـــول للســـيطرة علـــى
المنطقي. غيـــر التبرير المفاهيـــم وجعلهـــا تقبـــل
مطلـــوب ولكن امر الســـطحية ولهـــذا فـــان ابقـــاء
العقل ان باعتبـــار مبـــرر أمـــر الخـــوف من غـــزوه
واالنقالب من قلب المفاهيم، يمانع ال الســـطحي
مهما نشـــر دعايات نتيجة سابقا على من يقدســـه

كاذبة. صحيحة أو كانت
اإلمـــام مســـألة طـــرح أن يتبيـــن هنـــا  ومـــن 
الحســـية  المجتمعـــات المهـــديQ وغيرهـــا علـــى
تم مجتمعا معقـــدة نســـبيا، حيـــث يكلّـــم العالِـــُم

في عمالق مــــارد العولمة
الناس عقول  إلى الوصول 
منخاللالتواصلاإلنساني
ذلك عبر وتشكيل األفكار





الظن فيه يزرع الذي الحسي، المنهج على تربيته
له يقال أو العقـــل منهج ضد هـــي ان هـــذه القضية
هو التفكير فـــي منهجـــك إن مباشـــرة) (إيحـــاًء أو
الوســـطية ويعتمد ومنســـجم، رائع، منهج علمي
غيبية، بأمور يؤمن الذي المتطرف الفكر بخالف
بها يوهمون التي اإليهامـــات، من ذلك وما شـــابه
ال يســـتطيع الوقت نفـــس في بينمـــا مجتمعاتنـــا،
فقد رأٍي لتلمـــس الحقيقة، علـــى الثبـــات الفكري
وعلى فكرة الثبات على عدم الناس على تربية تـــم
وللمصلحة والصواب للخطا الحقيقي التمييز عدم
عكس ينقلب الى ســـاعة يمكن ان فكل والمفســـدة
شـــخصيا وقد قمت عنه. ويدافـــع مـــا كان يعتمـــده
منطقة الشـــرق في كثيرة مجتمعـــات بتجـــارب في
طريقـــة مجاميـــع ليختبـــروا األوســـط، متحديـــا
فيقولون: بأدلته، الرأي لهم فاعرض تفكيرهم،
بشـــواهد فيأتـــون ويســـاعدونني  هـــذا صحيـــح، 
تماما، المخالف لهم الـــرأي اعرض ثم مؤيـــدة،
جدا، مؤيدة فيقولـــون: صحيح، ويأتون بشـــواهد
فيتأكدون ثالثا، فاعرض رأيا القضيـــة، ثم اقلب
و الثاني، األول الرأي صحته، وأعود ألعرض من
بأنهم اخبرهم وحيـــن له، التطبيل فـــي فيتفانون
االمتحان، فـــي يفـــوزوا ولـــم خســـروا الرهـــان،
تكن لم القضية ويختلفون، ويتبّين بأن يتناقشـــون

أفكار. طرح مجرد وإنما فكرية،
االســـتدالل، فـــي العقليـــة الكارثـــة إن هـــذه 
القدم، في غارقـــة ظاهرة هي وتحقيق المعرفـــة
تكون أن ينبغي ال ولكـــن التاريخ. عمق في وموغلـــة
وســـائل انفتاح بعد هذا، زمننا في حدتها بنفـــس
واألمر إلينا، العولمـــة بركات ووصـــول المعرفة،
لطريق اإلنســـان تعليم عدم إلى الحقيقة في يعـــود
ولهذا ومرتـــب. حقيقي بشـــكل التفكيـــر الســـليم،

بشـــكل البرمجة علـــوم فـــي يعمل وجـــدت إن مـــن
تحتاج التـــي األفكار مـــع بســـهولة حقيقـــي يتعامل
للنتيجة الوصول وفـــي في االســـتدالل، إلى ترتيب
وذلك الحـــوارات، فـــي وقديقتنـــع بصورة سلســـة
بمقدار جزئيا ولـــو األفكار ترتيب ألنهم يدرســـون
ومتحزبا مبطـــال يكون وحين المهنيـــة، حاجتهم
طريقة ألن معينة، صعوبة يواجه بأنه يعترف أراه
التربية حواجـــز مـــع تفكيـــره المرتبـــة اصطدمت
عليه يصعب الذي للفكـــر، الجاهزة على القوالب
بمواضيع ولهـــذا يتهـــرب الخـــروج من شـــرنقته،
الحقائق، فهـــم في الدخول لعـــدم طلبا ثانويـــة،
الداخلـــي الذي تربى بواقعه تصطدم ألنها بـــدأت

الباطل. من عليه
مقنعا داخليا حوارا ذاتنا نحاور أن وفي ســـبيل

. التفكير طبيعة في مهمة قضايا نواجه أن علينا
الَغيبة هل أنفسنا: نســـأل أن يجب فأول ســـؤال

ممكنة؟ هي أم عقال؟ مستحيلة
هل به: نســـأل أنفســـنا أن يجب وثانـــي ســـؤال
خارج قناعة هناك وهل ؟ فعال حدثت هناك غيبة

فعلية؟ التمذهب الضيق لوجود غيبة حدود
للنصوص الحقيقة القيمة ندرس أن نحاول ثم
وقوعها، قبل ابتـــداًء بالغيبة التبشـــير الدالة على

انتهاء. الغيبة الدالة على وقوع النصوص على ثم
مـــع الداخلـــي حوارنـــا وبعـــد إن نخـــرج مـــن
مرض االســـتخفاف من أن نتحـــرر علينا أنفســـنا
القرآنيـــة، الحقيقـــة علـــى والســـطحية، ونرّكـــز
عملية طارئـــة، فتحتاج تكـــن لم وعلـــى أن الغيبـــة
عملية وإنما هي الحالة، لتحّول تفسير ارضي إلى
قبل من وهي حدوثهـــا، ومنصوصة قبل مدروســـة
القـــدرة نطـــاق خـــارج وهـــو اهللا اهللا ألمـــر يعلمـــه
المألوف، نطاق خارج ألنهـــا نمتلكها التي العقلية
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وإنما فقط، بنا مرتبطة مصلحة ذات فهي ليســـت
اهللا، بإرادة عالقة كونية مرتبطة ذات حقيقة هي
الحقائق ويدرك والقبح الحسن يدرك الذي والعقل
خارج مجاله، هو ما إدراك على قادر انـــه ال يعني
يدركها عليهـــا والنصـــوص الغيبـــة فمســـألة وقـــوع
تفســـير وحســـيا، ولكن علميـــا عقلنـــا ونتلمســـها
اهللا، من إلى معرفـــة الحالـــة تحتاج هذه أحـــكام
تبقى من اهللا صريحا، فلهذا تفسيرا لها ولم نجد
هي والسبب والمصلحة للحكمة التفســـيرات جميع
خاضعة شـــخصية واجتهـــادات تفســـيرات ذوقيـــة
تشـــكيل يمكن ال ولهذا والصواب، الخطأ لميـــزان
لســـبب الظنية التفســـيرات على بناًء أي إشـــكالية

لشكلها. الظاهرة أو هذه
بقول  اهللا علـــى يتوجه ال الســـؤال  ولهـــذا فـــإن
الكرام مالئكته اهللا يرســـل أن فائدة ما : القائلين
عن لشـــخص غائـــب ومختف بالتكاليـــف الســـنوية

للبشر. التكاليف موجهة حين أن في البشر
إن هللا يـــرى بالتصويـــب يقـــول أن بعـــض مـــن
بها، مكلف غير اإلنسان ولكن في الواقع، أحكاما

في عجيبا ليؤســـس مذهبـــا النظرية ويعتمـــد هذه
كون إلى اهللا، من صادرة كونها من الشـــريعة قلب
بهذا القائل ولم يسأل األرضي، للمشرع اهللا تابعا

تكليف؟ بدون الحكم فائدة ما نفسه: القول
عن الســـؤال بينما وجيه... هنا مع إن الســـؤال
الثانية فـــي النظرية وذلك ألن غير وجيه، الغيبـــة
فيها تكليف بـــدون حكم بوجـــود القائلة للتصويـــب
ال أنهما مع الحكم والتكليـــف بين مشـــكلة التفريق
والتكليف التكليف أساس هو الحكم يفترقان، ألن

تابع قهري للحكم. هو
ونزول أمر تعليم على توقف إلى يحتاج ال وهذا
إلهي تكليف وتكويـــن التكليف توقف ألن إلهـــي بـــه.
عملية يعني بظنه يعمل ارضي حاكم حكم بموجـــب
تفسير وعن االســـالمية المســـيرة نفس خروج عن
يرى ال وألن العقل صرف، سماوي كدين اإلســـالم
ال يكون حينمـــا وبيـــن الحكم اإلنســـان عالقة بين
فما الكون في األحكام ماليين فلو تكونت تكليفـــا،

اإلنسان. بتكليف متعلقة غير دامت
شريعته؟  جوهر تكون ولماذا به؟ عالقتها فما
وجود  مع معّين بشـــر على نزول تكاليف  بينمـــا
األمر يعني أن ال األمر. تبليغ البشـــر وبين بين مانع
تّوحد وذلك لعـــدم فيه. ال فائـــدة أنه أو لم يصـــل.
إلى اهللا أحـــكام نزول في وعـــدم انحصارها العلـــة
إنســـان كل إبالغ يجب لكان وإال بالنشـــر، األرض
ولن وهذا لم المشكلة. هذه لتحل اهللا مباشـــرة عن

الزم عقال. غير ألنه يحدث
فينبغي  مبسط بشكل الفكرة نوضح أن أردنا  ولو
بإرساله وعال- جل –حاشاه قّصر قد اهللا يكون أن
زمن من األرض، وفي مناطق محدودة في الرسل
واضحـــة لجميع بصورة يبلّـــغ لم محـــدود، بحيث

الغيبـــة يجـــب أن تكـــون
بالشـــواهد مقرونـــة
يطمئـــن التـــي واألدلـــة
اإلنســـان بوقوع اإلخبار
نفـــس علـــى والتبشـــير
غيبته. المدعاة الشخص





في كاف غيـــر الرســـاالت إرســـال البشـــر، فيكون
عملية مجرد الديانات وتكون على البشـــر، الحجة
الشامل تكون حجة كافية على اإلنسان ال ناقصة،
رســـاالت فتكون كل بالتالي األرض. بقاع جميع في
وجزائه ويكون التزامه اهللا لعقاب مفيدة غير اهللا
وهذا الفهم السطحي، هذا ناقصا حسب بالبيان
جدوى النزول عدم إلشكال وليد طبيعي هو اإلشكال
الذي حجم المجتمع يعلم وال غائب. لرجل والتبليغ
يصح فال معهم. التواصـــل كيفية وال معه يتواصـــل
فكون العـــدم، االطـــالع دليل على عدم اســـتعمال
ال معروفة، غيـــر الغائب باإلمـــام الصلة مســـاحة
استخدام وهذا المعرفة، لعدم منفية، أنها يعني
العلم عدم اســـتعمالهم وهو سيء ألســـاس سيئ،
أن ال يمكن والـــذي الموضوع، دليـــل على انعـــدام

للتفكير. ومنطقي عقلي منهج صاحب به يقول
: األفكار ترتيب ونكرر

عن األسس أنفسنا داخل ونتســـائل اآلن لنأتي
معرفيا الغيبـــة قضية فـــي نســـلكها التـــي يجب أن

ونفسيا. علميا إشكاالتها لنحل
فإذا ثبت صورها بكل الغيبة إمكان ويجب بحث
اإلمكان وإذا ثبت بهـــا الكالم بطـــل عـــدم اإلمكان

الثانية. المرحلة إلى انتقل
عقلية كتهيئة بها مبشـــر الغيبة تكون أن ويجب

مدعاة. تكون وأن للبشر
بالشواهد واألدلة مقرونة الغيبة أن تكون ويجب
والتبشير على اإلخبار بوقوع اإلنســـان يطمئن التي

غيبته. المدعاة الشخص نفس
إال بنا لم يحســـن لهـــذه المرحلة فـــإذا وصلنا
دعوى أو لعبًا ليســـت وأنها الغيبة، بوقوع التســـليم
عالقة لها نـــادرة كونية ظاهرة وإنما هي باطلـــة،
في والتمحيص دراســـتها بالديـــن وبالكون، يجب

معطياتها.
من ترتيب هذا ما يفرضـــه العقل مما يســـوقه
. به اإلذعان الحس غير وعلى الحس يفرض على

صلة) (للبحث
 الهوامش

باشـــكال مادية  الجن تشـــكل امكانيـــة ١ ـ  إن نظريـــة
قطعي، ولكن علميا بشكل المادة في عالم تثبت كثيفة لم
األثر يكون علميًا وقد رصده تم لهم وجـــود اثر هو ما ثبت
طاقات أو شكل يكون على صوري، وقد شـــبح على شـــكل
هذا البحوث في وكل ذلك، شابه وما تحت الحمراء صور
ورد، وهي موطن اخذ النتيجة، وفيها البـــاب غير قاطعة
نتائج جازمة الى الوصول أجل من العلماء قبل اهتمام من
اشد الحســـيين والجهلة يســـتنكرون ولكن في الموضوع،
الجســـدي االتصال على بالدليل يطالبهم من على االنكار
بهم وغير ذلك، كما يدعون التزاوج بالجن الذي يدعونه،
بل مثل هذه الظواهر ننكر ان نريد ال نحن حال كل وعلـــى
نســـتنكر ولكننا العلمية، مفاصلها بعض فـــي هي حقيقة
قبل بالجن من فاالتصال عوراء، بعين التي تنظر العقلية
بينما اتصال واخالقيا ممكن!!!، دينيا القذريين العصاة
المســـتحيالت من يعتبر ذلك غير أو بالمالئكـــة األوليـــاء
النفعي الحســـي المذهبي العقل افراز هو هذا عندهم!!!

المتعصب.
فودة اللطيف عبد سعيد ٨٩ ٢ـ الكاشف الصغير ص

السنوسية ص٣٠  شرح تهذيب ٣ـ 
٦٣ السنوسية ص شرح ٤ـ تهذيب
السنوسية ص٥٤ شرح تهذيب ٥ـ 
السنوسية ص٦٢ شرح تهذيب ٦ـ 

دافوس في المتقدم الغربي العالم زعماء أعلن لقد ٧ـ
الحضارة الغربية  يواجه ما اخطر ميالدية بأن ٢٠٠٥ سنة
كبيرة بقوة التصدي لها ويجب هو العولمة والديمقراطيـــة

جدا.





دراسات

ولــــد اإلمــــام المهــــديQ ليلــــة 
٢٥٥هـ، سنة من شــــعبان النصف
الثامن  اإلمام العســــكريQ في والده وتوفي
عمره ٢٦٠هـ فيكــــون ســــنة مــــن ربيــــع األّول
ســــنوات، خمس من أقل اإلمامة حين تولى
الكثير من النقطــــة هــــذه وقــــد أثيرت حــــول
صبي اضطــــالع إمكانيــــة التســــاؤالت حــــول
جماعــــة: فقــــال اإللهيــــة  بمنصــــب اإلمامــــة
خمس عمره صغير بصبي كيف يأتم الشــــيعة
وهو إليه دينهم أمور يسندون وكيف سنوات؟
الشــــبهة، هذه وللرد على لم يبلــــغ الحلــــم؟

نبحث الموضوع تحت عنوانين هما:
النظري: الصعيد أوًال:

التالية: النقاط في االشكال هذا ونبحث
أبطله  الســــن قــــد بصغــــر ١ـ  إن االشــــكال
أوردهما خــــالل واقعتين من الكريم القرآن

مختلفين: محلين في

ســــورة مريم عن  في  أ_ تحــــدث القــــرآن
نبيا اهللا من قبل وبعثه في المهد عيسى تكلم
حكاية تعالى قوله وذلك في الكتاب، وإتيانه
آتاني  عبــــد اهللا عن عيســــىQ <قــــال إنــــي
مباركًا أينما وجعلني نبّيا، وجعلنــــي الكتاب
دمت ما كنــــت وأوصاني بالصــــالة والــــزكاة
عدة  العمر من له رضيعًا حينها حّيا>(١) وكان

أيام...
يحيى يذكر وهــــو _ تعالى اهللا ٢- أثبــــت
يزال وهو ما النبوة والحكمة لــــه _ بن زكريا
بقوة الكتاب خذ يحيى <يــــا تعالى صبيا.قال

الحكم صبّيا>.(٢) وأتيناه 
اآليتيــــن  إلــــى الشــــيعة ٢ ـ يســــتند أئمــــة
نبوة عيســــى عن تتحدثان الكريمتيــــن اللتين
اإلمامة توليــــة في ســــنهما صغر ويحيــــى في
إليهما اســــتند الســــن،فقد لمن هــــو صغير
يزيد  عن الكافي <في اإلمام الباقرQ بقوله

اإلمامة المبكرة إشكالية
انموذجًا Qاإلمام المهدي

الظالمي األمير عبد حسن األستاذ:
اإلنتظار مجلة في ومحرر باحث

و





أكان :Qجعفــــر الكناســــي قال: ســــألت أبا
المهد حجة في تكلــــم حين مريم عيســــى بن
يومئذ كان :Qزمانه؟ فقــــال اهللا علــــى أهل
حين تســــمع قوله أما مرســــل، غير نبيًا هللا
...الخ> الكتــــاب آتاني اهللا عبــــد قــــال: <إني
في زكريا على حجــــة اهللا يومئذ قلُت: فكان
عيسى فقال: كان المهد؟ في الحال وهو تلك
اهللا آية للنــــاس ورحمة من فــــي تلك الحــــال
نبيا_ ، فّعبر عنها_وكان تكلم حين لمريــــم
تلك الحال، كالمه في من ســــمع حجة على
وكان سنتان مضت حتى يتكلم فلم صمت ثم
بعد الناس على وجل عز بالحجــــة هللا زكريا
فورث زكريا مات ثم ســــنين، صمت عيسى
وهــــو صبي ابنــــه يحيــــى الكتــــاب والحكمــــة
يا يحيى وجل: عز لقوله أما تســــمع صغير،

صبيا>.(٣) الحكم وآتيناه بقوة الكتاب خذ
:Qوكذلكاحتّجبهذه اآلية اإلمام الرضا
للرضا: قد يحيــــى: قلــــت بن <عــــن صفــــوان
من؟ فــــان كان كــــون فإلــــى كنــــا نســــألك....
_ الجواد _أي جعفــــر أبي فأشــــار بيده إلــــى
فداك، جعلت فقلت: يديه، بيــــن وهو قائم
يّضره من وما قال: ؟ ســــنين ثالث هذا ابن
ثالث ابن وهو بالحجة عيسى قام ذلك،قد

(٤).Qسنين
جعفر ألبي قلــــت بعض األصحاب: وعــــن
فقال: سنك، حداثة في يقولون إنهم الثاني:
يســــتخلف أن داود إلى أوحى إن اهللا تعالــــى

يرعى الغنم.(٥) صبي سليمان وهو
بالنبوة اإلمامة البيت أهل أئمــــة ٣) قرن
أو يكلــــف أحــــد األنبياء أن مــــن حيث جــــواز
<روي فقد الســــن هذا مثل في بها األوصياء

أســــباط بن علّي عن بإســــناده عــــن الصفار
... إلى علــــّي قد خرج جعفر أبــــا قــــال: رأيت
في احتج اهللا لإلمــــام >إن <والكالم قال أن
تعالى قال النبوة، في احتج ما بمثل اإلمامة
يؤتى يجــــوز أن صبيــــا> قد <وآتينــــاه الحكم

صبي>.(٦) وهو الحكمة
تســــاءل  ـ عــــن هــــذا الســــن المبكــــرة  ٤
المعصومين األئّمة الذين عاصــــروا علماؤنا
أحدهــــم فهــــذا حولهــــا واســــتفهموا منهــــم
الرواية  الجــــوادQ كما فــــي يســــأل اإلمــــام
عن أبي أســــباط بن علّي <روى العيــــاش عن
الثانــــيQ قال: قلت: جعلت فداك،  جعفر
شــــيء وأي قال: الحداثة، في إنهــــم يقولون
سبيلي <قل هذه يقول: تعالى اهللا إن يقولون؟
اتبعني ومن بصيرة انا اهللا علــــى إلى أدعوا
علّي إال أتبعه كان ما اهللا فو (١٠٨ _يوســــف
ابن وانا أبي ومضى ســــنين، وهو ابن ســــبع
المساءلة  هذه جاءت سنين،(٧) وكذلك تسع
عن  الجارود أبي الباقرQ <عــــن اإلمام مع
<األمر في يقول ســــمعه إنه الباقر أبي جعفر

ذكرًا>.(٨) وأخملنا سنًا اصغرنا
الســــنة  عــــن علماء ٥ ـ ورد فــــي أحاديــــث
في حجــــر الهيثمي أبن ،قال مــــا يثبت ذلك
العسكري الحســــن اإلمام ذكر عند صواعقه
القاســــم أبي ولــــده غيــــر قال:<ولــــم يخلــــف
خمس أبيه وفــــاة عند وعمره الحجة محّمــــد

الحكمة>(٩) فيها اهللا آتاه سنين، 
السن  عن بعيدة ليست السن هذه <ان ٦ ـ
محّمد األعلى جــــده فيها قام باإلمامة التــــي
،Lعلــــّي الهادي جــــده األدنى الجواد ثّم
الثامنة فــــي وهو باإلمامــــة فــــاألول اضطلــــع





دراسات

الرضــــا  وتوفــــي ســــنة١٩٥  الجــــواد <ولــــد 
وقد المجتمــــع، عــــن ســــنة٢٠٣> ولــــم يغب
المتحانه تصدى من ودمغ المأمــــون اختبره
معه بما ومن أكثم بن يحيــــى قاضي القضاة
 ٢١٢ ســــنة الهادي ولد واخزاهم،كما أذّلهم
ســــنة٢٢٠ فعمــــره ثماني  واضطلــــع باإلمامة

شأن أبيه>(١٠) سنوات وشأنه
المفيدJ بالقول  الشــــيخ أوجزه ما وهذا
آتاه ســــنين وفاة أبيه خمس <كان ســــّنه عند
وجعله أية الخطاب وفصل الحكمة اهللا فيها
صبيا يحيى آتاها كما الحكمة  وآتاه للعالمين
كما الطفولية الظاهرة حال إمامًا في وجعله
وقد المهــــد نبيًا، في مريم جعل عيســــى بن
نبي من في ملة اإلســــالم عليه النص ســــبق

الهدى>.(١١)
الواقع العملي. ثانيًا: صعيد

الواقع لنستقرئ أرض إلى إذا عدنا وأما
فــــي بدايات وقعت التي التاريــــخ والحــــوادث
ال  وبما الحجــــةQ فأننا نــــرى اإلمام حيــــاة
من خالل األهليــــة كامل إماما يقبــــل الشــــك
أوامر، من أصدره وما أعمال من به قام ما

ونبحث هذا الدليل بما يأتي:
التجربة الدليــــل القائم علــــى ١) ال يمنــــع
بعــــض المواهــــب والقابليات الحســــية ظهور
بابًا بعضهــــم أفــــرد وقد الخارقــــة للعــــادة،
قابلياتهم العلم الذين أثبت للموهوبين خاصًا
وقال صغارًا يزالون ال وهم الفائقة وقدراتهم
المستويات يجاوز ما وقوع <إن معقبًا الكاتب
االستيعاب على والقدرة الذكاء في المعروفة
خارقًا للعادة األمر فيها يــــرى التي بالصورة

األطفال مــــن عدد في العلميــــة بالمقاييــــس
المواهــــب االعجازية إلــــى تلك يصح إشــــارة
فيها واألئمة الرسل يشــــارك ال التي االسمى
عن اهللا معبر كأنســــان وظيفتهم بحكم أحد

ـ>.(١٢) تعالى
بأعباء المهدي اإلمــــام اضطلع ٢) لقــــد
 Qأصدر وقد السن، بهذه وهو اإلمامة فعًال
الكثير إلى وكالئه وإجاباتــــه توقيعاته خالل
بها عنه وســــلموا التي أخذوها من األوامــــر
وهم األرض بقاع في شيعتهم الى وأرســــلوها
بجاللة عرفوا األمــــة علماء من علماء كبــــار
حرجًا الناس والتجد وعمًال، علمــــًا قدرهم
الغيبة فترة طيلة عنهم مراجعتهم واالخذ في
تكفي معجزات ظهــــرت لهم وقد الصغرى،
ذلك: على وكمثال ،Qإمامته على للداللــــة
القميين  من اإلمام المهديQ وفدًا إستقبل
العســــكري اإلمام عند وفــــاة الذيــــن جــــاءوا
في جعفر، أخيه إلى الحقوق تسليم ورفضوا
<....فلما الشــــاهد منها: موضع طويلة رواية
أحســــن غالم إليهم خرج خرجوا مــــن البلد
بن فالن يا فناداهم خادم كأنه وجهًا الناس

. موالكم اجيبوا فالن فالن بن ويا فالن
موالنا أنت فقالوا:

موالكم. عبد أنا اهللا، قال: معاذ
موالنا دخلنــــا دار قال: فســــرنا معه حّتى
سيدنا  القائم ولده علّيQ فإذا بن الحســــن
عليه السالمقاعدعلى سريركأنهفلقةقمر،
السالم فرّد عليه فسلمنا خضر، ثياب عليه
دينار،حمل وكذا المال كــــذا جملة ثّم قال:
ولم يزل يصف كذا، فالن وحمل كذا فــــالن





ورحلنا ثيابنا وصف الجميع،ثّم وصف حّتى
ســــجدًا فخررنا الدواب، من معنا ومــــا كان
األرض وقبلنا عرفنا، لما شكرًا وجل عز هللا
فأجاب، أردنــــا، عما وســــألناه بين يديه،
 Qوأمرنــــا القائم األمــــوال، فحملنــــا إليــــه
من بعدهــــا رأى مــــن ســــّر أن ال نحمــــل إلــــى
تحمل ببغداد رجًال لنــــا ينصب المال،فانه

التوقيعات>.(١٣) وتخرج االموال إليه
 Qالعسكري الحســــن أبيه وفاة ٣) عند
تجمع ٢٦٠هـ سنة الثاني ربيع من الثامن في
عليه يصلي مــــن الشــــيعة فــــي داره وانتظروا
وقادة العباسية الدولة أركان من معهم وكان
جعفربن قــــام فلما القــــوم، الجنــــد وعليــــة
اإلمام ظهر النــــاس عليه أمام علي ليصلــــي
العزيمة الجــــاش قوي ثابتة رابط بخطــــوات
جانبًا عمه وجذب للدولة مطلوب أنه يعلم وهو
جثمان مصليا على الناس بنفسه ليؤم ووقف
أمره الــــى اصدار دعا المعتمد أبيه وهو مــــا

.Qاإلمام العسكري بيت على بالهجوم
فاننا أيضًا العملي الواقع ٤) ومــــن خالل
العســــكريQ قد  الحســــن نجــــد أن اإلمــــام
الحجــــةQ وهو صبي  اإلمــــام أوصــــى لولده
ما يمتلكه يعلم وهو المنتظر، اإلمام هو بأنه
االضطالع على القابلية من العمر بهذا ولده
العســــكريQ قبيل  باعبــــاء اإلمامة، قــــال
الزمان صاحــــب فأنت بني يــــا وفاته <إبشــــر
أرضه فــــي اهللا حجة وأنــــت المهــــدي وأنــــت
األئّمــــة وأنــــت خاتــــم وأنــــت ولــــدي ووصيــــي

الطاهرين>.(١٤)
غرابة <فأية الكلمات بهذه البحث ونختم
خلقه لهدي مــــن تعالى اهللا يصطفي فــــي أن

المواهب وإرشــــادهم أفرادًا يؤتيهم الناس
خصوصية ناحية، مع كل أسمى من بصورة
يتصل من كان واذا تعالى، منه المكانة فــــي
فان سفلى روح بشرية متوفاة او روح باولئك
 Kوأوصيائهم الرسل من بهؤالء يتصل من
جاء حقــــة، وقد معرفة ملك قدســــي يحمل
في هــــو نقر ما عنهــــمK: إن مــــن علمهــــم

القلوب>.(١٥) في ونفث االسماء

الهوامش
االية ٣١-٣٣. مريم سورة ـ ١

.١٢/ مريم سورة ـ ٢
الناصب/ج١ ص ٤٨ الزام / الحائري ـ ٣

ص٤٩. ج١ ن.م. ـ ٤

ص٤٩. ج١ ن.م. ـ ٥
ص٤٩ /ح ١ الزام الناصب الحائري / ٦ ـ

في القرآن  المهدي معاش /اإلمام أبو سعيد ـ ٧
٣٤٩ والسنة/ص

الغيبة للنعماني/ص٣٣٩. ـ ٨
الصواعق المحرقة /ص١٢٧/ حجر / ـ ابن ٩

ط مصر /١٣٠٨
المنتظر/ اإلمام / عدنــــان الســــيد ١٠ ـ البكاء

ص١٤٣.
ص٣٤٦ بــــاب  الشــــيخ المفيــــد / ١١ ـ االرشــــاد

القائم.
المنتظر ص  اإلمام / عدنان البكاء السيد ـ ١٢

.١٣٥
/ ص ٥٠٦. الدين كمال / ١٣ ـ الصدوق

ص١٧. ج٥٢ / /المجلسي االنوار ١٤ ـ بحار
المنتظر  المهدي السيد عدنان / / البكاء ١٥ ـ

ص١٤١.





المهدوي األدب

ســـراعًا الُســـنون  هـــذه يتـــراءى تنطـــوي  ال المحجـــوُب)  و(الهـــالل
وعســـفًا عذابـــًا أرُضنـــا ُملئـــْت 

 
وبـــكاءا وأدمعـــًا صّبـــًا، ُصـــّب 

أّنـــي  ِخلـــُت الّدجـــى  أعتـــم الّضيـــاءاكلمـــا  جانحيـــه بيـــن  ســـأرى 
وخيـــُط سأســـتفيق وّضـــاءا وبأنـــي  أبيضـــًا يختـــال الفْجـــِر 

 
ســـقيمًا الُعضـــاَل داءنـــا دواءا وأرى  الفقـــار) ذي (ســـيَف  وأرى 
الســـيِف شـــفرة بيـــن حمـــراءا وأرى  ضروســـًة حروبـــًا  والســـيِف 
َفاْنثاَلـــْت الخيـــل  ســـنابُك جاذبتهـــا 

 
ودمـــاءا مصارعـــًا  عليهـــا 

الطـــف) يـــوم  لثـــارات (يـــا َثـــم  األرجـــاءا وأرى  فتمـــأل   تعلـــو
تهتـــّز ثـــم تنثنـــي األرَض وأرى 

 
الّظْلمـــاءا ضياؤهـــا  ليحـــدو 

بـــذي المســـتضعفون اُألمـــراءا ويســـوس  أهلهـــا طواغيـــَت  األرض 
واأللفـــَة والمحّبـــَة العـــدَل وأرى 

 
واإلخـــاءا بيننـــا مـــا  َشـــرعًا 
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اهللا) رســـوِل آِل (فقـــَه بعـــُد  والقضـــاءا وأرى  ُمحكَّمـــًا  فينـــا 
صاحـــَب ـ لفرحتـــي يـــا ـ  الُنجبـــاءا وأرى  وصَحبـــه  َأمامـــي  العصـــر 
آمالـــي جراحـــي دغدغـــت الـــّدواءا هكـــذا  للجـــراح فزّينـــُت

 

نـــاٍء، والفجـــر  أفقـــُت أنـــي  ظلمـــاءا غيـــَر  َتـــزْل لمـــا   والليالـــي 
اهللا ديـــن إلعـــزاز الظمـــأى ظمـــاءا والســـيوُف إليـــه تـــزْل  لّمـــا 
الُمعانـــاة لهيـــب علـــى تتلـــّوى 

 
ورجـــاءا ليوِمـــِه  انتظـــارًا

عهـــٌد تقـــادم كّلمـــا وأســـًى 
 

الّضيـــاءا العيـــوُن تلمـــَح أن  دون 
 

وشـــوقًا ووجـــدًا ُمـــّرًا وحنينـــًا 
 

وبـــكاءا لفقـــدِه  وأنينـــًا
الحيـــرى األعيـــُن تديـــُره ابتـــداءا وســـؤاًال  للســـؤال  فترتـــدُّ
المـــّر..؟ الغيـــاب عصـــَر أترانـــا نعيـــُش

 
الوّضـــاءا مجـــدِه عصـــَر  ال 

االبتـــالءا نجتـــِز لـــم الـــوالءا أترانـــا  نســـتحُق  ال  أترانـــا
ِصحابـــًا يرتضينـــا ال األعـــداءاأتـــراه ـ  ويلتـــي يـــا  ـ ترانـــا  أم 
لنوافـــي وجوَهنـــا ـــْر نضِّ ربِّ 

 
وضـــاءا والزمـــاِن) العصـــِر  (صاحـــَب 

لُنالقـــي قلوَبنـــا طهِّـــْر ربِّ 
 

ُصلحـــاءا ُخلَّصـــًا العصـــِر ســـيَد 
 

***





دراسات

المهــــدي  اإلمــــام  مســــألة  تحتــــل 
مساحة واسعة من اآلراء التي لم يبت 
بها بعد، وإن كانت الروايات قد تكفلت بإيضاح 
ما خفي عنا من حركته¨ وتبقى قضية اإلعجاز 
في حركته قضية شــــاخصة ال يمكن نفيها أصًال 
أو إثباتهــــا إلى الحد الــــذي تكون حركتهQ على 
أساســــها كليــــًا، إنمــــا تتطلــــب ظــــروف حركته 
بيــــن اإلعجــــاز والوســــائل الطبيعيــــة  الموازنــــة 
والمقــــال  المبــــارك،  إلــــى مقصــــوده  للوصــــول 
اليتناول قضية اإلعجاز على أنها مســــألة روائية 
فحســــب فــــي حيــــن أن حركته كلهــــا إعجازية إال 
أنه اختار الوســــائل الطبيعية في تحقيق أهدافه 
اإللهيــــة المباركة. فال يمكننا نفــــي اإلعجاز في 
حركته مطلقًا وال يمكننا إثبات أن حركته تعتمد 
علــــى اإلعجــــاز فحســــب، وإن كانــــت الكاتبة لم 
تتناول مســــألة اإلعجاز بشقيها العلمي والروائي 

إال أنها استطاعت أن تحقق هدفًا بحثيًا في شأن 
حركته¨.

هيئة التحرير
يذهــــب بعض الباحثيــــن في االتجــــاه القائل 
بان اإلمام المهديQ يستخدم وسائل اعجازية 
وليــــس مجــــرد أدوات طبيعيــــة فــــي حركته وهذا 
يعنــــي انــــه¨ ينتصــــر باالســــتخدام االعجازي 
الباالســــتخدام الطبيعي وذلــــك العتقادهم بأنه 
بغير االســــتخدام االعجازي ال يمكن لإلمام¨ 
أن ينتصــــر على أعدائه الذيــــن يتمتعون بالتقدم 

العسكري والتكنولوجي.
هــــذا مــــا يتوصــــل إليــــه الباحث عنــــد قراءة 
الروايات الواردة في هذا الصدد قراءة سطحية 

بعيدة عن التأمل.
ومن هذه الروايات:

* (أن اإلمام يدخل العراق بســــبع قباب من 

قلم: نور الساعدي
كلية الشيخ الطوسي الجامعة

ت





هو).(١) أيها في نور اليدرى
إلــــى والــــوالة القضــــاة * حينمــــا يبعــــث¨
مســــألٍة معرفة ويحتاج إلــــى المــــدن واألمصــــار
اإلمام¨: (اقرأ يقول لــــه ما عجز عــــن جوابها

جوابك في كفك).(٢)
فــــي أقصى صوتــــه * (إن شــــيعته يســــمعون

الشرق).(٣) أقصى في أو كانوا الغرب
مكان من كل بــــه بعض أصحابه * التحــــاق

فرشهم(٤). من المفقودون وأنهم السحاب على
عند التــــي األخرى الروايــــات وغيرهــــا مــــن
العامــــل يســــتخدم اإلمــــام قراءتهــــا يقــــال بــــأن

العامل الطبيعي. وليس حركته االعجازي في
لجملــــة من قبولهــــا يمكــــن هــــذه النتيجــــة ال

األسباب:
إصالحية  اإلمام المهدي حركة حركة األول:
اإلصالحية باقي الحــــركات شــــأن إلهية شــــأنها
طريقًا اإلعجــــاز كان فلــــو لألنبيــــاء والرســــل،
األنبيــــاء كل ألمكــــن اإللهيــــة صحيحــــًا للدعــــوة
العناء ذلــــك كل دون دعوتهــــم والرســــل إنجــــاح

مسيرتهم. أثناء واجههوه الذي
يتم األمــــر كان لــــو المهدي وهكــــذا اإلمــــام
غيبته خــــالل ألمكنــــه¨ بالطريــــق اإلعجــــازي
بالرغم على العالم الســــيطرة الكاملة الصغرى
األمر تطلب ولما آنذاك العباســــيين من جبروت
والظلم للبشــــر ظلم التأخير الن التأخير كل هذا

األزلية. اإللهية الحكمة مع ممكن غير
اإلعجاز  طريق يسلك اإلمام كان إذا الثاني:
فهذا أعدائــــه مع وحروبــــه حركته المطلــــق فــــي
غيــــر متوازنــــة بين يعنــــي إن المعادلــــة ســــتكون
قاهرة جهة ســــتكون هناك أي طرفي الخصومة
اليسمى وهذا أدواتها عاجزة وأخرى بالمعجزة

غير ألنها حرب المفاهيم العســــكرية في نصــــرًا
بتلك الصورة ليســــت ســــتكون متكافئة والنتيجة
على يقوم ال اإللهية الدعوة طريق الن المطلوبــــة
المعجزة عن الناتج والعدل فالهدى المعجزات،
الناتج الهدى والعدل من في النفوس تأثيرًا اقل

الطبيعية. بالطرق
اإلمام  انتصار في اإلعجاز افتراض الثالث:

منها: كثيرة أخبار تنفيه المهدي¨
،(٣١٣) الخاصين أصحابه أن على دل ما ـ ١
حتى وال العدد هــــذا لكل الحاجة ومع المعجــــزة

منهم. لواحٍد
من مكــــة إلى الكوفة،  ســــفره ٢ ـ ما دل على
دون فورًا الكوفة بالمعجــــزة يمكنه الوصول إلــــى
هو الســــفر من والمفهوم الســــفر، الحاجــــة إلى

المسافة. قطع
مكة وآخر  خطابًا في يلقي على انه ما دل ٣ ـ
المعاني إيصال باإلعجاز اذ يمكن في الكوفــــة،
بغير النــــاس أذهــــان إلى الــــواردة فــــي خطابــــه

كالم.
بكثرة  المنحرفين يقتل انه¨ على دل ما ٤ ـ
انقطاع. بدون أشهر ثمانية السيف يضع انه حتى
بالمعجزة انجازه إمكان مع له حاجة ال ما وهذا

عين. في طرفة أو عشيٍة وضحاها بين
آمنا بتأثير المعجزة إيمانا مطلقًا لو الرابع:
يصلح أن له ألمكن المهدي¨ اإلمام حركة فــــي
حاجة لظهورهQ وحتى  وال غيبته حال في العالم
هللا  يمكن إذ له حاجة ال Qالمهدي وجود نفــــس
قال حيث وال قيادة قائد بــــدون أن يصلــــح العالم
ُكلُُّهْم اْألَْرِض ِفي َمْن َآلَمَن َربَُّك cَوَلْو َشاَء تعالى:

(٥).dَجِميعًا
َشــــاَء َفَلْو اْلَباِلَغُة ــــُة اْلُحجَّ  وقوله: cُقــــْل َفلِلَِّه





دراسات

(٧).((٦)dَلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن
ســــيطرة بــــان االلتــــزام ومــــن هنــــا اليمكــــن
مطلق. إعجازي بطريق العالــــم على المهدي¨
من خاليــــة ســــتكون وهــــذا ال يعنــــي أن الحركــــة
القوانين وفق فقط وتبقى تمامــــًا اإلعجاز عامل
الن التاريخ مقبول أيضــــا غير هذا الن الطبيعية
وجود على بوضــــوح دال الظهــــور الســــابق لعصر
يوم المهدي من باإلمام اإللهي والتأييــــد العناية
وفق خطة إلهية ومن ثم ظهوره والدته إلى غيبته
عليه  دلت ما وكذلك  Qالمهدي باإلمام خاصة
يتضمن للظهور الالحق التاريخ أن من الروايات

ومنها: اإللهي والتأيد العناية
عواطفهــــم * اجتمــــاع األصحــــاب وتركيــــز

وتأييده. اإلمام نصر باتجاه
حروبه كل في المهدي¨ منتصــــرًا * كــــون

حقيرًا. أم عظيمًا كان عدو أي ضد
في الســــاري العدل مع * تجــــاوب الطبيعــــة

دولته.
األخبار. من وغيرها

مقنعٍة نتيجــــٍة إلى يصل أن ويمكــــن للباحــــث
عبــــارة عن المهدي¨ اإلمــــام وهــــي ان حركــــة
ويمكن واالعجازي الطبيعي العاملين من خليط
اإلمام سيســــتخدمه االعجازي بان العامل القول
الحاجة ســــد العامل الطبيعي عن يضعف عندما

الهدف. إلى والوصول
الروايات تفســــير عن الســــؤال وبذلــــك يأتي
التعامل يمكن وكيف البحث صدر في ذكرت التي

معها؟
من اليوم نشــــهده لما الجواب بســــيط جــــدًا
يحير الســــؤال الهائل وكان هذا التطــــور العلمــــي

التطــــور، فدخول هذا يكــــن لم العقــــول عندمــــا
يمكن نــــور من قباب العراق بســــبع اإلمــــام إلــــى
الطائرات، من مهيب بموكب يدخل بأنه تفسيره
في النظر بمجرد األحكام معرفة مسألة وكذلك
عبارة عاديًا وهي شيئًا زماننا أصبحت في الكف
صوت مســــألة سماع وأيضا النقال، عن الهاتف
أو قبل مــــن كان في الشــــرق من اإلمــــام ورؤيتــــه
بمن االتصال يمكنك ســــهولة بكل فاليوم الغرب
في مكانك جالس وأنــــت الدنيا وتكلمه في آخــــر
االتصال ووســــائل والفضائيات عبــــر االنترنيــــت

المتطورة. األخرى
(المعارك إجابــــة وهو يبحث عن بقي ســــؤال
فيها سالح يستخدم اإلمام¨ هل يخوضها التي
انه أكثر أم األعــــداء لــــدى لما يناظــــر بالتطــــور

تطورًا)؟
اليســــتخدم اإلمام بــــان يبــــدو واهللا العالــــم
مما تطورًا أعدائه أكثر معاركه ضد في ســــالحًا
سبق وكما غير متكافئة ستكون حربًا ألنها لديهم
ولكن المفهوم العســــكري نصرًا في هذا اليعتبر
العســــكرية الخطط هو تطورًا أكثــــر الــــذي يكون
والتي الحروب لتلك اإلمــــام قبل من الموضوعة
الخطط التحــــرك وهــــذه علــــى أساســــها يكــــون
من خالية جدًا وحساسة ودقيقة محكمة ستكون
بذلك وهو يخترقها أن للعــــدو يمكن التي الثغــــور
وبهذا اإلمام ضد والمواجهة الصمود يستطيع ال
التفاوت ولكن متكافئًا في التطور الســــالح يكون

للمعركة. التنظير في
اليستخدم وفتوحاته اإلمام بعض معارك وفي
ودعوته فكرته يطــــرح أن بمجرد وإنما الســــالح
فتــــح بالد الروم األخر مثل الطرف ويقتنع بهــــا





التي يقال إنها تفتح بالتكبير.
هنــــاك شــــيء نريــــد أن يشــــير إليــــه وهو إن 
االنتصــــار الــــذي يحققــــه اإلمــــام فــــي معاركــــه 
وحركتــــه يقع الجزء األكبر منه على االســــتعداد 
العالي لدى جيشــــه وأصحابه من النصرة وبذل 
النفس في ســــبيل اهللا والطاعة المطلقة لإلمام 
المهدي¨ بغض النظر عن طبيعة السالح وقوة 
األعداء وهذا ما يفســــر سبب طول غيبتهQ من 
انــــه إلى اآلن لم يحصل ذلك االســــتعداد العالي 
من األمة لكي يظهر اإلمام ويمأل األرض قسطًا 
وعدًال كمــــا ملئت ظلمًا وجــــورًا، والمقصود من 
االســــتعداد العالي هو الطاعــــة المطلقة لإلمام 
التي أشارت لها الحادثة الواردة في األخبار من 
 Qان سهل الخراساني دخل على اإلمام الصادق
وطلب منه أن ينهض وان له في خراســــان شيعة 
وأنصــــارًا، فأمر اإلمــــام الصادقQ بتســــجير 
التنــــور وبعــــد أن ســــجر طلب منــــه أن يجلس في 
التنــــور فقال الخراســــاني: يا ســــيدي ال تعذبني 

بالنار...
وفي هــــذه األثناء أقبل هــــارون المكي بيديه 
نعلــــه فقال لــــه اإلمــــامQ: ألق النعــــل من يدك 
واجلــــس فــــي التنــــور. فألقــــى النعــــل وجلس في 
التنور إلى أن أنهى اإلمام حديثه ثم قالQ: قم 
يــــا راســــاني وانظر ما في التنور فقــــام إليه فرآه 
متربعــــًا فخرج هارون مــــن التنور ، فقال اإلمام 
الصادقQ: كم تجد يا خراساني بخراسان مثل 
هذا، فقال: واهللا وال واحدًا، قال اإلمامQ: ال 
واهللا وال واحــــد. أما إنا ال نخرج في زمان النجد 
فيــــه خمســــة مــــن المعضديــــن لنا، نحــــن أعلم 

بالوقت.(٨)
في هذه الحادثــــة داللة واضحة على إن احد 

أســــباب النصــــر وأهمها هــــي الطاعــــة المطلقة 
للقائد وهذا القائد هو اإلمام المنتظر وترويض 

النفس عليها.(٩)

الهوامش
١ ـ عصر الظهور ١٣٧. الشيخ علي الكوراني.

٢ ـ غيبة النعماني ٣١٩. ألبي زينب النعماني.
٣ ـ يوم الخالص ٣./ كامل سليمان.

٤ ـ ظ/ الحركــــة اإلصالحيــــة مــــن الحســــين إلــــى 
المهدي:١٩٢. للسيد صدر الدين القبانجي.

٥ ـ يونس/ ٩٩.
٦ ـ اإلنعام / ١٤٩.

٧ ـ تاريــــخ مــــا بعــــد الظهــــور:٣٢٨. للســــيد محمــــد 
الصدر.

٨ ـ مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٣٦٢.
٩ ـ اإلعــــداد الروحــــي لعصــــر الظهور للســــيد عالء 

الموسوي.الموسوي.





استطالع العدد









العدد استطالع

وارفـــة روضـــة جمكـــران مســـجد 
على المقّدســـة، قم مدينة من بالقرب
الوافد كاشـــان، يرمق مدينة وبين بينها الطريـــق
الســـماء عنان إلى ارتفعتا طويلتين مئذنتين إليـــه
العلوّي، العالم إلى المؤمن فيه يعرج بســـّلم أشبه
إســـالمية بنقوش مزدانة خضراء قّبة تحتضنـــان

نابضًا. تضّم قلبًا حانية أضالع بديعة، كأنهما
يقارب ينتابه وهو عجيب بشـــعور المرء يشـــعر
لصاحب الدعاء بترنيمـــة الخطـــو ويرّطب شـــفتيه
وهو ســـمعه الزائر العاشـــق العصـــرQ، وُيصيخ
تلتقط أذناه مترّقبًا أن في أروقة المســـجد يتجّول
وهناك عّله هنـــا طرفه وُيجيل المالئكة، هيمنـــة

به ُيتحف شيئًا الملكوتية أجنحتها زغب من يلحظ
الشـــريفة األمكنة فهذه عجب وال عـــاد، أهله إذا
المالئكة أكثر مـــن تزاحم وفـــود تتزاحـــم عليهـــا
اإلمام أرى ولقـــد البشـــر. عالم وفـــود الـــزّوار من
من  فضلة الثمالـــي العابديـــنQ أبا حمـــزة زيـــن
إّنهم حمزة، ابـــا يا له: قال ثّم المالئكة، زغـــب
إّنا :Kعنهـــم وروي متكاتنـــا. علـــى ليزاحمونـــا

ُفرشنا. عن زغب المالئكة لنجمع
الشـــيعة األعالم علماء عّد كّله هـــذا مـــن أجل
وكانوا الباهرة، اآليات جملة من جمكران مسجد
بعضهم وكان اإللهّيـــة، للبركات مهبط أّنه يـــرون
وصّرح بعضهم األقـــدام، على إليه مشـــيًا يتوّجـــه
لـــو تمّكن لصّلى الفرائض بأّنه

يومّيًا. جمكران مسجد في
قم: مدينة

وتشديد بالضم ـ قم مدينة
مســـتحدثة مدينـــة ـ الميـــم 
في الحموي يقول كما إسالمية
من  البلـــدان)(١) وأّول (معجـــم
بـــن األحوص طلحـــة مّصرهـــا

األشعري.
لّمـــا البـــالذري: وقـــال 
االشـــعري موســـى انصرف ابو
األهـــواز إلـــى نهاونـــد مـــن 
قـــم أتـــى ثـــم فاســـتقرها، 
وافتتحها. أّيامـــًا عليها فأقـــام
قيس بن األحنـــف وّجه وقيـــل:
ســـنة في وذلك ُعنوة فافتتحها

للهجرة. ٢٣
بـــدء أّن بعضهـــم وذكـــر 
ايـــام فـــي  كان قـــم تمصيـــر 
٨٣هـ، سنة بن يوسف الحجاج

م





تركوا األشـــعري عامر بن مالك بن ســـعد وأّن بني
قيس األشعث بن بن محمد بن الرحمن جيش عبد
كابل، إلى وعاد انهزم ثم الحّجاج على خـــرج لّما
وافتتحوها قم ناحية إلى مالك بن ســـعد بنو فوقع

عّمهم. بنو إليهم اجتمع ثم واستوطنوها،
في  البيـــتK روايات أهل أئّمة عن ورد وقـــد
 Qالصادق اإلمام عن روي فقد قم، مدينة مدح
بقم، فعليكم وَعنـــاء، بلّيـــة قـــال: إذا أصابتكـــم

المؤمنين.(٢) ومستراح الفاطميين مأوى فإّنها
عّش  قم الحســـن األولQ قال: عن ابي وروي

شيعتهم.(٣) ومأوى محّمد آل
دخلـــوا على الري أهـــل مـــن وروي أّن جماعـــة
 Qالكاظم يولد اإلمام أن قبل Qاإلمام الصادق
فقـــال: مرحبًا الـــري، أهـــل وقالـــوا: نحـــن مـــن
كالمهم فأجابهم فأعـــادوا قم؛ أهل من بإخواننا

حرمًا هللا إّن :Qقال ثـــم أّوًال، به أجاب ما بمثـــل
المدينة،  وهو مّكة، وإّن للرســـولN حرمـــًا وهو
وإّن  الكوفة، وهـــو المؤمنينQ حرمًا ألميـــر وإّن
امرأة فيهـــا وســـُتدفن قم، بلـــدة لنـــا حرمـــًا وهو
له وجبت زارها فمـــن فاطمة، ُتدعى مـــن أوالدي

الجّنة.(٤)
:Pالمعصومة فاطمة السيدة

اإلمـــام بنـــت المعصومـــة فاطمـــة الســـيدة 
النبوية الوارفة،  الدوحة يانع من الكاظمQ فرع
ورد  وقد وأبيه، ألّمه Qالرضا اإلمام أخـــت وهي
الذي  الرضاQ هو اإلمـــام أّن التواريخ بعض فـــي

بالمعصومة.(٥) لّقبها
أخيها كنـــف في المعصومـــة عاشـــت الســـيدة
أظفارها،  نعومة منذ برعايته الرضاQ وحظيت
الكاظمQ سنة  أباها العباسي الرشيد اعتقل فقد
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اغتاله أن إلى الرهيبة، سجونه فأودعه والدتها،
 Qالرضا أخوها لها فكان ١٨٣هـ، ســـنة بالســـّم
رأيناها إذًا إن عجب معًا، فال واألخ األب بمثابـــة
٢٠١هـ إلى خراسان سنة المدينة تشّد الرحال من
اســـتدعاه  الرضاQ الذي أخيها أخبار تتحّســـس
على القبول إلى خراسان لُيجبره المأمون العباسي
العلوّيين من أجل كســـب رضـــا بعده بواليـــة العهد
الدولة العباسية، أرجاء في نشبت ثوراتهم الذين
بلغه لّما المأمـــون أّن المصادر بعـــض وقـــد ذكرت
المعصومةP من  مـــع تحّركت القافلة التي خبـــر
لها فتصّدوا أمر جالوزتـــه خراســـان إلى المدينة
ُدّس أّن الســـّم وقيل فيها. كان وقتلوا وشـــّردوا من
وهي ـ ســـاوة مدينة فـــي إلـــى الســـيدة المعصومة
تعش السيدة فلم ـ قم من فراسخ عشـــرة على بعد
آل  خرج اّال أّيامًا قالئل،(٦) حيث ذلك بعد فاطمة
منها النزول يطلبون قم مدينة من إلى لقائها سعد

مدينة بلدتهم، فقادوا ناقتها إلى في
عشـــر ســـتة بعد قـــم، فتوفيت فيها
التي البقعة فيها فـــي وُدفنت يومـــًا،
يؤّمه كبيرًا مـــزارًا ذلك بعد أضحـــت

.Kالبيت أهل شيعة
جمكران: مسجد

كيلومترات من خمسة على مسافة
الجنوبي الجانـــب والى مدينة قـــم،
جمكران، مسجد يقع منها الشرقي
فيه يقع معـــروف وبالقـــرب منه جبل

.Qالخضر النبي مقام
المســـجد بأمـــر وقـــد ُبنـــي هـــذا
المنتظـــرQ في  اإلمـــام خـــاص من
وقد ذكـــره، علـــى تفصيـــل ســـنأتي
عن  التوانـــي أمـــرQ النـــاس بعـــدم

وتوقيره تعزيره وفي الشريف، الموضع هذا زيارة
إليه. والرغبة

مســـجد ـ الفعلية هيئته في ـ جمكران ومســـجد
عشـــر اثني من أكثر للزيـــارة ســـنويًا كبيـــر يؤّمـــه
،Kأهـــل البيت عّشـــاق من موّله مليـــون عاشـــق
اإلســـالمية، يصّلون البقاع مختلف من يقصدونه
بفنون ـ وتعالـــى ـ تبـــارك ويدعونـــه فيـــه لرّبهـــم،
 Qالمنتظـــر بإمامهـــم ويســـتغيثون الدعـــوات، 
ظهوره أّيام اهللا عز وجل في تقريب إلى ويتوّسلون

فرجه. وتعجيل
المسجد: بناء تاريخ

عن المأوى) (جّنـــة في النوري أورد المحـــّدث
بن الحسن محمد بن الحســـن للشـــيخ (تاريخ قم)
معرفة فـــي الحزين كتاب (مؤنـــس القّمـــي، عـــن
بن محمد أبي جعفر مصّنفات واليقين) من الحق
المقّدس المسجد بناء سبب قّصة القمي، بابويه





مثلة بن حســـن الصالح الشـــيخ عن في جمكران،
باإلمام اللقـــاء حـــول وتـــدور القصة الجمكرانـــي
وبيان المســـجد هـــذا المهـــديQ وأمـــره ببنـــاء
 Qاإلمام اآلن، وقـــول شـــّيد عليـــه الذي المكان
للناس: وقل الجمكراني: مثلة ابن الصالح للشـــيخ
هنا ويصّلوا ويعـــّزروه الموضـــع هذا إلى ليرغبـــوا
الحمد سورة يقرأ ركعة كل في للتحية ركعات أربع
في ويســـّبح ســـبع مّرات االخالص مّرة، وســـورة
وركعتـــان لإلمام مّرات، ســـبع الركوع والســـجود
وصل  فاذا الفاتحة يقرأ الزمانQ هكذا: صاحب
مرة  مائة َنْسَتِعيُنd كّررها َوإِيَّاَك َنْعُبُد cإِيَّاَك إلى
الركعة في يصنـــع وهكذا إلـــى آخرها ثـــم يقرؤها
مّرات، سبع والسجود الركوع في ويسّبح الثانية،
فاطمة  تســـبيح يهّلل(٧) ويســـّبح الصالة أتـــّم فإذا
ويصّلي  التســـبيح يسجد من فرغ الزهراءP فإذا
ما هذه :Qقـــال مّرة، ثم مائة علـــى النبي وآلـــه
البيت في صّلى صّالها فكأّنما فمن حكاية لفظه:

العتيق.
مســـجد ذكـــرت التـــي التاريخيـــة المصـــادر 

جمكران:
التي التاريخيـــة المصـــادر نعـــرض فيما يلـــي
بأمٍر من جمكران مســـجد تأســـيس ذكر ورد فيها

التاريخي: التسلسل حسب Qالعصر صاحب
مســـجد  بناء قّصة تعـــّرض لذكـــر ١ ـ أّول مـــن
علي بن محمد جعفـــر أبو جمكران شـــيخ الطائفة
سنة (توفي بالشـــيخ الصدوق المشـــهور بن بابويه
الحق معرفة في الحزين (مؤنس كتابه في ٣٨١هـ)

واليقين).
حصل قـــد المســـجد تأســـيس وبالنظـــر لكون
كان الشـــيخ الصدوقG، ولكون الشـــيخ فـــي زمن
جميع ينقل قـــم، فإّنه مدينة حينذاك في ســـاكنًا
مثلة حســـن بن الشـــيخ واســـطة عن التفاصيل بال

الرضا وشـــهود الحســـن أبي الجمكراني والســـيد
كتاب (مؤنس أن وجديـــر بالذكر اآلخرين. العيان
عشـــرات شـــأنه شـــأن وفقد، اندثر الحزين) قد
.Gالصدوق لشيخنا ُفقدت التي القيمة المؤّلفات

الحســـن  بن حســـن بن محمد ٢ـ  ونقل الشـــيخ
عن الواقعة هذه ـ الصدوق الشـــيخ معاصر ـ القمي
القيم كتابـــه الصـــدوق، وذلك في كتـــاب الشـــيخ
عشـــرين ٣٧٨هـ في ســـنة أّلفه الذي قم) (تاريـــخ

بابًا.
عبد  بن حســـن بن علـــي بن ٣ ـ ترجـــم حســـن
إلى قم) (تاريخ ٨٦٥هـ كتـــاب ســـنة القمي الملك
الشـــيخ الطهراني ذلك على نّص كما الفارســـية،

.٢٧٦ :٣ الذريعة في
ســـنة  (المتوفـــى المجلســـي ٤ ـ روى العالمـــة
(٢٢١ ٢٠٨ـ :٦٠) األنـــوار بحـــار  فـــي  ١١١٠هــــ) 
الترجمـــة عـــن قـــم بمدينـــة األحاديـــث المتعّلقـــة

قم). (تاريخ لكتاب الفارسية
مؤلف  اهللا الجزائـــري نعمـــة ٥ ـ نقـــل الســـيد
١١١٢ هـ) قصة  ســـنة (توفـــي (األنـــوار النعمانيـــة)
الفارسية جمكران عن الترجمة مســـجد تأســـيس

.٢٥٤ :٥٣ األنوار بحار في كما قم، لتاريخ
المجلســـي:  العالمـــة تلميـــذ ٦ ـ وقـــد شـــاهد
١١٣٠هـ) (توفي ســـنة اهللا أفنـــدي الميـــرزا عبـــد
وأورد قم، لتاريخ الفارســـية الترجمة من نســـخة

.٣١٩ ج١: العلماء) (رياض القّيم كتابه في ذكره
تلميذ  شـــرفـ  محمد أمير الســـيد ٧ـ  وشـــاهد
السادات فضائل كتاب وصاحب المجلسي العالمة
تاريخ لكتاب العربي المتن ١١٤٥هـ) ـ (توفي ســـنة

.٤٧ المأوى ص جّنة في كما عنه، قم ونقل
بن هاشـــم  محمد محمد بن الســـيد ٨ ـ وأّلـــف
محمد مـــن ١١٧٩هـ بطلب ســـنة الرضـــوي القمـــي
البلدان) ذكر (خالصة ســـّماه كتابًا القمي صالـــح
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وتاريخ قم مدينة بشـــرف المتعّلقة األحاديث فيـــه
فـــي (الذريعة) كمـــا جمكران، تأســـيس مســـجد

.٢١٦ :٧ للطهراني
ابن  الكرمانشـــاهي علي محمد ٩ـ  وقد شـــاهد
المتن ١٢١٦هــــ) ســـنة (متوفى البهبهاني الوحيـــد
حاشيته في ذكر حيث قم)، (تاريخ لكتاب العربي
للشيخ ترجمة للتفرشـــي الرجال) (نقد على كتاب
مســـجد تأســـيس لقّصة حســـن بن مثلة ومختصرًا
بحار في المجلســـي العّالمة ذلك جمكـــران؛ ذكر

.٢٣٤ :٥٣ األنوار
النوري  الميرزا المحـــّدث المحّقـــق ١٠ ـ وأورد
قم) (تاريخ ترجمة عن ١٣٢٠هـ) نقًال سنة (توفي
القيمة آثـــاره في جمكران مســـجد قّصة تأســـيس

التالية:
األنوار بحار ضمـــن المأوى (المطبوع أ ـ جّنـــة

٢٣٠ ـ ٢٣٤). :٥٣
الثاقب. النجم ـ ب

طبـــع الحجريـــة، الطبعـــة ج ـ كلمـــة طيبـــة،
.٣٣٧ ص ١٣٠٣هـ، بمبي،

مؤسســـة آل قم، ط الوســـائل، د ـ مســـتدرك
٤٣٢ ـ ٤٤٧. ج٣، ١٤٠٧هـ، ،Kالبيت

ونقـــل  ـ   ١١
اليزدي علي الشيخ
(توفـــي الحائـــري
١٣٣٣هــــ) ســـنة
قصة بناء مســـجد
كتابه في  جمكران 
الناصب> <إلـــزام
بيـــروت، ط 
ج٢، ١٣٩٧هــــ،
نقًال ٥٨ـ  ٦٢، ص

النوري. المحدث عن
القمي  الكجوبي علـــي محمد الشـــيخ ١٢ ـ ونقل
كتابه الواقعة في تفصيل تلك ١٣٣٥هـ) سنة (توفي
ص ج١، ١٤٢٣هـ، قم، المشعشـــعين> ط <أنوار
البلـــدان والنجم خالصة عـــن ٤٤١ ـ ٤٤٩، نقـــًال

طيبة. وكلمة الثاقب
مســـجد فـــي األجـــّالء الشـــيعة علمـــاء  آراء 

جمكران:
جمكران، مسجد األجّالء علماء الشيعة امتدح
مثلة بأجمل بن حسن الجمكراني الشـــيخ ووصفوا

عطرًا. ثناء عليه وأثنوا األوصاف،
(مؤنس كتابه في الصدوق الشيخ وصفه فقد *
مسجد ومدح الصالح، العفيف بالشـــيخ الحزين)
صاحب صالة فيه أن يصّلوا الناس وأمر جمكران
المنتظرQ قوله  اإلمام عـــن نقل العصرQ، ثم

العتيق). في البيت صّالها فكأّنما صّالها َمن ..)
مرتضى الحائري اهللا الشيخ آية عن وُينقل *
ذكر ـ أّنه في العلم والتقـــوى مقـــام رفيع ـ وكان لـــه
اآليات جملة من جمكـــران أّن مســـجد له كتاب في
وقعت قّصته أّن منها أمور، لعّدة وذلك الباهرة،
الكتب من كتاب فـــي منقولة وأّنها حال اليقظـــة،
الصدوق الشيخ ـ عن تاريخ قم كتاب وهو ـ المعتبرة
وقائع تشـــتمل على القّصة وأّن عليه، اهللا رضوان

واحد. شخص في تنحصر ال
الموسوي تقي محمد الســـيد اهللا آية * ويقول
االصفهاني(المتوفىسنة١٣٤٨ هـ)فيكتابهالقيم 
.(Qالدعـــاء للقائم فوائد فـــي المكارم (مكيـــال

(ج٢، ص٣٠٨):
السهلة، كمسجد ومشاهده، مواقفه <تعظيم
المبارك والسرداب بالكوفة، والمســـجد األعظم
المواضع من وغيرها جمكران ومسجد بسامّراء،





فـــي ورد الصالحيـــن، أو بعـــض التـــي رآه فيهـــا
وتعظيم الحرام، كالمسجد فيها وقوفه الروايات

إليه...). به وينتسب يختّص ما سائر
تقي محمد الســـيد آيـــة اهللا * وكان ســـماحة
إلى يتوّجه ١٣٧٢هـ) ســـنة (المتوفى الخوانســـاري
آية اهللا برفقة األقـــدام على مشـــيًا هذا المســـجد
 ١٤١٥ ســـنة المتوّفى األراكـــي علي الشـــيخ محمـــد

هـ.(٨)
(المتوّفى البروجردي السيد اهللا آية وصّرح *
لقام بشـــّق لو حالفه ١٣٨٠هـ) بـــأّن التوفيق ســـنة
تمّكن لو بأنه قال كما جمكران، مسجد إلى طريق

يومّيًا.(٩) جمكران مسجد في الفرائض لصّلى
 Gالمرعشي النجفي الســـيد اهللا آية ويرى *
ُتعـــّد التـــي األماكـــن  مـــن أن مســـجد جمكـــران
مســـجد بعد يأتي وأّنه اإللهّية، للبـــركات مهبطـــًا

السهلة.(١٠)
 Gالكلبايكاني الســـيد اهللا آيـــة * وقد ُســـئل
مســـجد شـــأن في الواردة الروايات عـــن رأيه فـــي
هذه على بـــأس باالعتمـــاد ال جمكـــران، فقـــال:

العالم.(١١) واهللا الروايات،
المسجد: عمارة

 Gالنجفي المرعشي اهللا الســـيد آية عن ُينقل
يـــد علـــى جمكـــران كان لمســـجد أّن البنـــاء األّول
بناؤه أعيد ثّم الجمكراني، مثلة بن حســـن الشيخ
عمارته الصـــدوقG، وأعيـــدت الشـــيخ فـــي زمن
وفي زمن الدولـــة الصفوية، زمن في مّرات عـــّدة
العلمية للحوزة الحائري اهللا المرحوم آية رئاســـة
اليزدي تقي محمـــد الشـــيخ قام في قم المقّدســـة
الحاج وتبعه جمكـــران، مســـجد بإعمار البافقي
تّجار من وهو زاده) (آقـــا بـ المعروف ـ آقـــا محمد

المعروفين.(١٢) قم
وتوســـعة لتطوير كبير مشـــروع وهنـــاك حاليًا

ازديـــاد عدد مـــع يتناســـب بما مســـجد جمكـــران
لزّواره أفضل خدمـــات تقديم ومن أجل زائريـــه،
ايـــران داخـــل مـــن عليـــه  المتوافديـــن  العّشـــاق 
الباحة الرئيســـية تصميم فقـــد جرى وخارجها،
متـــرًا،   ٧٠٠  × متـــرًا  ٥٦٠ بســـعة للمســـجد
الرئيســـية لمســـجد البناية على عالوة ـ وُأضيفت
والعبادات الصالة إلقامة كبيرة صاالت ـ جمكران
الفنية للشـــؤون ومحل للوضوء وقســـم الجماعيـــة
إلسكان الزائرين قسم تخصيص وجرى والثقافية
المناســـبات إلحياء خاصة مجتمعات واســـتحداث

الدينية.

الهوامش
.٤٨٠ معجم البلدان، للحموي ٤: ١ ـ

النمازي ٨: للشيخ البحار، سفينة مستدرك ٢ ـ
.٥٩٥

.٢١٤ للمجلسي ٥٧: بحار األنوار، ـ ٣
النمازي ٨: للشيخ البحار، سفينة مستدرك ٤ ـ

.٥٩٦
الكاشاني  تقي محمد الميرزا التواريخ، ناسخ ٥ ـ

.٦٨ :٣
السيد ،Qالرضا لإلمام السياسية الحياة ـ ٦

.٤٢٨ العاملي: مرتضى جعفر
وحده)  وحده اهللا اال اله (ال يقول: أنه ـ الظاهر ٧

منه رحمه اهللا.
جمكران المقدس: ص ٢٥. ٨ ـ المصدر: مسجد

المقدس: ص ٢٨. جمكران ٩ ـ مسجد
ص٣٠. المقدس: جمكران مسجد ـ ١٠

ص١٩٨، الكلبايكاني: للسيد المسائل إرشاد ـ ١١
.٧٣٦ سؤال

صاحب  تجليكاه جمكران/ مقدس مسجد ١٢ ـ
ص٤٧. الزمان/





شبهات وردود

الشبهة:
إضفـــاء عشـــرية االثنـــا  تحـــاول 
اإلمام وعلى أئّمتها عامة على صفات
محاولة خاصة، الغائب _ _ المهدي
واستفادتهم اثبات فاعلية ووجود اإلمام منهم
يطوف أنه الصفات تلك من غيابه، حال منـــه
العالم،ويعرفشيعتهويتصلبالخّلصمنهم،
ومفوض الغيب يعلم وأنه أوامره، إليهم ويلقي
اهللا، فسبحان في الكون، بالتصرف من اهللا

العالمين؟ رب صفات إّال هذه هل
الجواب:

_ لألنبياء ما األئّمة لهم أن اإلمامية تعتقد
وأوصياؤهم، وهم خلفاؤهم فهم _ النبـــوة إّال

مهمة تتم األنبياء، ولكي بعد اهللا تعالى حجج
أن فال بّد الحجية عند األئّمـــة التبليغ ومقـــام

كذلك. لألئّمة لألنبياء، ما يكون
لإلمام لألنبياء، ما ثبت ذلك، ثبت وإذا
كما  المهـــديQ كذلك، فطوافه في العالم _
فـــي طوافه _ شـــبيٌه بعيســـى ورد في الشـــبهة
البلدان ويسيح في يجوب اآلفاق، العالم، فهو

سمي المسيح لسياحته. حّتى
جعفر بن الصـــادق عن الصدوق فقـــد روى
من  ســـّنة القائم محّمـــدL أنـــه قـــال: <فـــي
عيسى، من وسّنة يوسف، من وسّنة موسى،

وآله وسلم: عليه صلى اهللا من محّمد وسّنة
يترقب، وأما سنة فخائف فأما سّنة موسى

المهدي¨ اإلمـــام حقيقة حول شـــبهة وإشـــكال عشـــرون اليمن في وردت من مركز (الرســـالة)
عليها لبيان الرد مع تباعًا الشـــبهات فـــي أعدادها إيراد هذه (اإلنتظار) ارتأت وقد وغيبته، وحياته

االعتقاد. أسس هي من الناصعة التي الحقيقة
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الحلو علي محمد السيد
اإلنتظار مجلة تحرير رئيس

ت





ويخاطبونه يبايعونـــه كانوا أخوته فإن يوســـف
فالســـياحة، عيســـى ســـّنة وأما وال يعرفونه،
وســـلم وآله عليه اهللا صلـــى وأما ســـّنة محّمد

فالسيف>.(١)
لألنبياء فقـــد ورثها كان مـــا وفعـــًال فـــكل
ومهمـــة الغـــرض، لوحـــدة  ،Qالمهـــدي

الرسالة.
الغيب يعلم فال الغيـــب) (يعلم قولكم: أما
اْلَغْيِب cعالِـــُم تعالى: تعالـــى، لقولـــه إّال اهللا
بقوله  اســـتثنى َأَحدًاd ثّم َغْيِبِه َعلى ُيْظِهُر َفال
َرُســـوٍلd فللرسول  ِمْن اْرَتضى َمِن cِإالَّ تعالى:
وليس منه بتعليم تعالى يكرمه أن على القابلية
الرســـول يناســـب مهمة ما مـــن نفســـه، وهـــو
التبليغ مهمـــة تقتضيه كذلك لمـــا واألوصيـــاء
تعالى ينافي اختصاصه فال وحكمة الرسالة،
عباده بعـــض يفيضه علـــى ومـــا بعلـــم الغيـــب

منه وتكّرمًا. تحننًا من خلقه وصفوته
النبي وأوصيائه، بل ذلك على وال يقتصـــر
بعض يعلمون فإنهـــم كذلـــك، يعـــم المكلفين
 Kبيته وأهل النبي أخبر بهـــا التي المغيبـــات
كالقيامة وأحوالها، والنار وأهوالها، والجّنة

والعـــرش وأشـــراطها, ونعيمهـــا، والســـاعة
والمالئكة. والكرسي

غيب، وهللا تعالى فهو عنك ما غاب كل إذن
ومحّمد من رسول، ارتضاه غيبه لمن ُيطلع أن
وأوصياؤه الرسل خير وسلم وآله عليه اهللا صلى
الغيب عن معرفة أنكـــر فمن األوصياء، خيـــر
وســـلم وأوصيائه وآله عليـــه اهللا النبـــي صلـــى
واألهليـــة هي بعـــدم األهليـــة، فقـــد اّتهمهـــم
لمعرفة تعالى لرسله المستحقين اهللا ارتضاء
َفال اْلَغْيِب cعاِلُم تعالـــى: قوله في كما الغيـــب
ِمْن َمِن اْرَتضى ِإالَّ * َأَحـــدًا َغْيِبِه َعلى ُيْظِهـــُر
آبائه ذلك عن ورث واإلمام الحجة ،dَرُســـوٍل
الصالة والسالم، عليهم جده عن الطاهرين
اإلمامQ بمعرفة  يتصـــف أن من محذور فـــال

تعالى. ربه أطلعه عليه كما الغيب
تعالى، بل تعطيله يعني فال التفويض أمـــا
وتفويضه وســـطوته، إرادته علـــى هو تأكيـــده
وتعالى، ســـبحانه وهيمنته قدرته من منطلٌق
وأهل بيتهK هي  النبي إرادة أن عرفنـــا وإذا
عين طرفة عنهـــا تتخلـــف ال إرادتـــه تعالـــى،
إلرادته إعماٌل لهم التفويـــض أن علمنا أبدًا،

لها. وتأكيده
قســـم أقســـام ثالثة على أي أن التفويـــض
صحيحان وقســـمان بـــه وال نقول منهـــا باطـــل

إلرادته تعالى: إثباٌت بهما والقول
واإليجاد الخلق في التفويض فهو األّول: أما
به يقول ال وهـــذا والـــرزق واإلحيـــاء واإلماتـــة
 Qأحـــد، وقـــد أبطـــل ذلـــك اإلمـــام الرضـــا
منه فنحن أرباب زعم أننا مـــن <اللهم بقوله:

كان مـــا فـــكل فعـــًال 
ورثها فقـــد لألنبيـــاء

Q  لوحـــدة  المهـــدي
الغرض،ومهمةالرسالة.





شبهات وردود

الرزق، وعلينا الخلق إلينا أن زعم ومن براء،
من بن مريم عيســـى كبراءة بـــراء فنحن عنه
به يقول ال باطل التفويـــض وهذا النصارى>،

اإلمامية.(٢) من أحد
األحكام فـــي التفويض فهـــو أمـــا الثانـــي:
رآه ما ويبطل حســـنًا رآه ما يثبت بأن واألفعال

إياه. الثباته اهللا تعالى فيجيز قبيحًا،
شـــيئًا بأن يريد اإلرادة، والثالث: تفويض
تعالى فيجيزه اهللا لقبحه شيئًا وال يريد لحسنه

إياه.
ثبت ما مع يتنافيان ال والقسمان األخيران
كل إّال بالوحي، ألن الهوى عن ينطق ال أنه من
تابع الوحي أن إّال الوحي، ثبت من واحد منها
أنه كما إليه فأوحى النبي، إرادة يعني إلرادته
الرباعية في الركعتين وزيادة القبلة تغيير أراد
اهللا فأوحى ذلـــك وغير الثالثية فـــي والركعـــة

بما أراد.(٣) تعالى إليه
وإنما هذا البحـــث، اإلطالـــة في وال نريـــد
تلك ُتعُد لكيـــال التفويض معنى أردنا توضيـــح

فعلية. شبهًة

العالـــم  المهـــديQ يطـــوف إذن اإلمـــام
بالمقدار الذي الغيب يعلم وأنه شـــيعته ويعرف

أوضحناه. إليه بما وأنه مفوٌض ذكرناه،
*   *   *

الهوامش
كمال الدين: ٣٩. ١ ـ

فّوض  بل بالكلية، ذلـــك ننفي ٢ ـ نعم، ال
ال أي تعالى، بإذنه ذكرناه ما كل لحججه اهللا
أمٌر ممكن وهو تعالى، إرادته تتعـــدى إرادتهم
ابراء فـــي الكريم القـــرآن أورده فـــي ظـــل مـــا
تعالـــى حكاية قـــال الموتى، األكمـــه واحيـــاء
َكَهْيَئِة يِن الطِّ ِمَن َلُكْم َأْخُلُق cَأنِّي عن عيســـى:
َوُأْبِرُئ اهللاَِّ َطْيرًا ِبِإْذِن فيِه َفَيُكوُن َفَأْنُفُخ ْيِر الطَّ
 dَِّاهللا بِـــِإْذِن اْلَمْوتى َوُأْحـــِي َواْألَْبـــَرَص اْألَْكَمـــَه
حين ٤٩)، وهذه ســـنُة إبراهيم (آل عمـــران:
الطير ثّم من أربعـــة يأخذ أن تعالى اهللا أمـــره
َربِّ إِْبراهيُم قـــاَل cَوِإْذ إليه بدعائـــه احياهن
قاَل َلـــْم ُتْؤِمْن َأَو اْلَمْوتى قاَل ُتْحـــِي َأِرنـــي َكْيَف
َأْرَبَعًة ِمَن َفُخـــْذ قاَل َقلْبي لَِيْطَمئِـــنَّ َبلـــى  َولِكْن
َجَبٍل ُكلِّ َعلى اْجَعـــْل ُثمَّ إَِلْيَك َفُصْرُهـــنَّ ْيِر الطَّ
َأنَّ َواْعَلْم يًا َســـعْ َيْأتيَنَك اْدُعُهنَّ ُثمَّ ُجْزءًا ِمْنُهنَّ
قوم بل َحكيٌمd (البقـــرة: ٢٦٠)، َعزيـــزٌ اهللاََّ
بجزء الميت ضربوا حين اله بأمر أحيوا موسى
وال أئّمة أنبياء ليســـوا وهم اهللا البقـــرة فأحياه
تعالى اهللا بإذن الميت احيـــاء فّوض إليهم بـــل
اْلَمْوتى اهللاَُّ ُيْحِي َكذِلَك ِبَبْعِضها cَفُقلْنا اْضِرُبوُه
(البقرة:٧٣)، dَتْعِقُلـــوَن َلَعلَُّكْم آياِتِه َوُيريُكـــْم

 Qالمهـــدي اإلمـــام إذن 
ويعـــرف العالـــم يطـــوف 
الغيب يعلـــم وأنه شـــيعته
بالمقدارالذي ذكرناه،وأنه
أوضحناه. بما إليه مفوٌض





إلى منسوٌب فالتفويض
اهللا األنبياء لكن بإذن
التفويض هذا تعالى،
ال الـــذي - القرآنـــي
تعالى اهللا إرادة يتعدى
عنـــد األئّمة - موجود
بل الســـالم، عليهـــم 
على لـــم يقتصـــر ذلك
بل التكويني التفويض
التفويض إلـــى  تعـــدى
ُيطلق ما وهو التشريعي
التكوينية بالوالية عليه
التشـــريعية، والوالية
كذلك األمـــر كان وإذا
ذلك من فـــال محـــذور
اإلمـــام عـــن ومـــا ورد
الســـالم عليه الرضـــا
فيما هـــو فـــي الروايـــة
عليهم فيهـــم إذا قيـــل
بالتفويـــض الســـالم
إرادتـــه عـــن البعيـــد 
ال تقول فهذا ما تعالى
وهو قطعًا اإلمامية بـــه

باطل. تفويٌض
الثالثة  األقسام ـ ٣
الكافي أصول شرح من
بتصرٍف للمازندرانـــي

.٥٣ :٦ يسير
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الشـــاهقة الجبال تحيطها في مدينة
أغاريد فيهـــا تتناغـــم مـــن كل صـــوب،
المـــاء خريـــر مـــع أجنحتهـــا ورفرفـــة الطيـــور 
من القمم المنســـابة العيون من المتدفق الصافي
تلك المروج العذب بنميرها تروي والســـفوح والتي
لوحة جمال مع تمتـــزج السندســـية الخضراء التي
األشجار تداعب هادئة نسيمات يخالطها الكون،
على نشـــوى تهتز لتجعلها الخضـــراء والحشـــائش
اإللهي االبداع فتكتمل بها لوحـــة الطبيعة، أنغـــام
القلب ويحرك العيون ويســـحر األلباب يبهر الذي
المبدع الذي الشـــكر لنعمة الخالق بتراتيل ليشدو
الميتة واألرض الجـــرداء الصخـــور هيـــأ من هـــذه
الصـــور أبهـــى عليهـــا لُترســـَم أســـباب الحيـــاة،
وتســـبيح تراتيل جمـــاًال ويزينهـــا وأروع المناظـــر
الجنينة تلـــك ارجاء في الســـابحة تلـــك الكائنات

الخضراء.
الجواألخاذالذييهبالقلبالطمأنينة فيهذا

الماضي البعيد ذكريات في راشـــد هام والســـكون
الموضع ذلك الحرام، البيت بحج قلبه تعلق حيث
وكان ،Qالخليـــل إبراهيم بنـــاه الذي القدســـي
التي األرض إلـــى تلك اســـماعيل، ولده له الفداء
األرض الذبيح، أقدام تحت الماء فيض فيها نبـــع
بأحزان الخليل حيث اهللا فيها إرادة امتزجت التي
عليه وأحبهم الخلـــق أعّز األرض القفـــر أودع فـــي

إليه.
القاحلة بأرضها المباركة البقعـــة لهذه مرحى
أن يجعلها اهللا تعالى شاء كيف الجرداء؛ وجبالها
في لتوحيده والمنطلق الخير ومعدن الوحي مهبط

األرض.
واٍد في وجدت التي المباركـــة البقعة الـــى هذه
قلبه وهام راشـــد جاشـــت مشـــاعر غير ذي زرع،
المســـلمين وكعبة قلوب مهوى العتيق البيت لزيارة

الموحدين. انظار
الثلوج بلد همـــدان، من إنطلق موكـــب الحاج

  
الجابري علي محمد السيد

ف





العذبـــة والميـــاه والغابـــات واألمطـــار
ويقطـــع والقفـــار، الفيافـــي  يطـــوي 
قافلة مراكبها في المسافات الشاسعة
وتحمـــل الســـير اعتـــادت االبـــل التـــي

بعيدة. لمسافات والجوع العطش
ديار الـــى العاشـــقين وصل ركـــب
األرض التي اإللهـــي، حيـــث العشـــق
ونـــزول الوحـــي خطـــاب ابتـــدأ منهـــا
اإلســـالم عطر ليضوع شـــذى جبرئيل
ذاتها وهـــي المعمـــورة، فـــي أرجـــاء
العدل دولة منها ستنطلق التي األرض
واإلسالم، فمنها السالم ليعم اإللهي
العدل وباســـط النبـــوة منطلق ســـليل

واالنصاف. والقسط
هذه األرض الحجيـــج في وامضى
وهم وتعبدهم نســـكهم أيام المباركـــة
رســـول األيـــام التي قضاها يتذكـــرون
رفيـــف  ويتحسســـون فيهـــا،   Nاهللا
الوحي، وترنيمـــة أجنحـــة المالئكـــة
الحجر علـــى يضعون شـــفاههم تـــارة
شـــفتي تقبيـــل موضـــع األســـود حيـــث
خلف  الصالة يؤدون له وتارة Nالنبي
البيت حـــول ويطوفون إبراهيم مقـــام
وكل والمروة الصفا بين ويسعون العتيق
خطى بها تمثلـــوا التي الحج مناســـك

العالمين. رب عن الكريم الرسول
ســـاروا الى الخوالد األيام تلك وبعد انقضـــاء
فتذكروا والِفـــداء الجهاد مدينـــة مدينة الرســـول
خطاه  وترســـموا الرســـولN الجهاديـــة مواقـــف
وتضحيته صبـــره مـــن قدســـية وعاشـــوا لحظـــات
اإلسالم. راية نشر أجل من صحابته من والخيرة

معه أجمل يحمـــل راجعًا الركب وهكـــذا أقفـــل
الربوع تلك يودع وهو وأصدق المشـــاعر الذكريات
والرغبة الوالء ومشـــاعر الحب والتقديس بدمـــوع

عام... العودة كل في
مـــن وراء وغابت تلك الديـــار وهكـــذا خفيـــت
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وتنظر وال يزال القلب يتلفت نحوها بشـــوق األفـــق
وتســـير تســـير وكانت القافلة إليها العيون بلهفة،
غرور فيـــه فأثر ببـــطء فأحس راشـــد أنها تســـير
بمراحل فتقـــدم أصحابه القوة وعنفوان الشـــباب
للراحة تعب جلس فان أن يســـبقهم محّدثا نفســـه
ال وهو مـــرات وفعـــل ذلك القافلة، حتـــى تلحقـــه
إال حاجتـــه للقافلة وما الطريـــق يخشـــى أن يضـــل

والغذاء. للماء
بالتعـــب أحـــس الحثيـــث الســـير هـــذا  وفـــي 
ما النوم فاذا يخلد الى نفســـه أن فحدث واالجهاد
الصحراء رمال فتوسد بها، التحق القافلة وصلت
وأوى الصافية الزرقاء بالســـماء والتحف الناعمة
وراح الشـــمس حرارة ليتقي كبيرة صخرة الى ظل

عميق. نوم في يغط
ظالم وحل النهار من الباقية الساعات مضت
وهب المتأللئة بالنجـــوم الســـماء الليـــل وتزينـــت
حبيبـــات الرمل معه يحمـــل الذي النســـيم العليـــل
مرت حيث القافلـــة حركـــة أخفت الذهبيـــة التـــي
حركة الفلك وطوت يحس بها، أن دون قريبـــًا منه
على عينيه ليفتـــح راشـــد البهيم صفحـــات الليـــل
في صباح الشـــمس أشـــعة صفحات األرض تقبلها

جميل... مشرق
التي الفتـــرة اذهله طـــول نهـــض راشـــد وقـــد
أّي يبصر فلـــم هنا وهناك ونظر نومـــه اســـتغرقها

سبقوه. قد القوم أن فأيقن للقافلة أثر
من واحدة وجهه كأن جامدًا وتوقف راشد َوَجم
القاحلة، هذه الصحراء به في المحيطة الصخور
الموت يعني فيها وال طعام ماء شخص بال فوجود
في ســـيصادف كان إن فكـــر المحقـــق، فحينهـــا
مصيره أن ضمأه، أم ويروي يسد رمقه ما طريقه

من يدفن فيها يجد أرض قد ال الـــزؤام في الموت
للحيوانات. فريسة وقع قد يكن لم إن رفاته

على النفـــس والتوكل ضبط على صمم راشـــد
فانه النتائـــج مهمـــا كانـــت ألمـــره اهللا والتســـليم
أمـــره مخرجـــا، مـــن لـــه اهللا ميـــت إال أن يجعـــل
بـــه. وقد ورجاء ســـبحانه هللا تســـليم فســـار وكلـــه
وقله الزاد والحاجة الوحشـــة هواجس منه أخذت
أمام ماثًال فهـــو يرى المـــوت مأخذها الـــى المـــاء
عائلته صور عينيـــه أمام تعرض فراحت عينيـــه،
وصور بدونـــه، الحجيج عـــودة وهـــم يبكون عنـــد
وقد واصدقاؤه يلقـــاه بها أهلـــه االبتســـامات التي
الخياالت لتلـــك نهبأ وجـــوم فأصبـــح تحولـــت الى
وجوعه، عطشه شدة الهواجس مع لتلك وفريســـة
يراها وهو ورعايته رحمته يطلب بارئه الى فتوجـــه
بيتها إلى رزقها النملة التي تحمـــل رأي العيـــن في
يكفل التي الصحاري في تلك الهائمة الطيور والى
بوارق في نفســـه فتتوهج المـــاء والطعام لهـــا ربها

الطمأنينة. ويستشعر األمل
وآلمه الجوع وقد أعياه التعب كذلك وبينما هو
الشـــمس ضـــوء وازداد توهـــج وأضـــره العطـــش،
باردة نسمة وجهه المســـت إذ الالهبة، وحرارتها
المسك غير برائحة فواحًا نديًا عطرًا حملت معها

الموحشة. الجرداء المواضع تلك في المعهود
خضراء واحة في هو فاذا ذهوله من راشد أفاق
ورفع الحجيـــج بها، من أحد حدثـــه أن لم يســـمع
الحدائق قصـــرًا تحوطه عينيه أمـــام بصـــره ليرى
قد اإللهية بالفـــرج وان الرحمـــة الغنـــاء، فأيقـــن

آماله وآالمه. بكل القصر ذلك أدركته فقصد
العطش تزال غشـــاوة وال قدمـــاه نقلت راشـــد
ودارت رأى، ال يكاد يصـــدق ما وهو عينيه تغطـــي





حيث لم القصر هذا عن مخيلته في تساؤالت عدة
طافت ثم أحد، به يحدث لم إذ قبل من به يسمع
الصحراء في وســـط واحة عنه. لعله صـــور خيالية
على وهو القادر إلنقـــاذهـ  إلهية حلت أو أنـــه رحمة

شيء. كل
عينيه أمام الحت واألفكار التساؤالت بين هذه
نحوها فتقـــدم الباب حركـــة إنســـانين يحرســـان

منه. بأحسن عليه فردا السالم إليهما وألقى
حقًا يسمع هو من مخيلته فها الحقيقة اقتربت
صوتهما أن بـــل حقيقيين إنســـانين من رد التحية
يقين بهما امتزج األصـــوات، وقد أعذب من كان

ينتظره. الذي الموت من بخالصه صادق
الغامرة الفرحة تحمالنه بسبب تعد رجاله لم
والعطش التعب من كان يحمله ما مع انتابتـــه التي
رقيقًا معه لقـــد كان تعاملهما واالرهاق، والجـــوع
شـــفاهه نفســـه وارتوت فهدأت آالمـــه لينا انســـاه

والهدوء. السكينة إليه وعادت الذابلة
بالدخول األمر جاءه حتى لحظات هي إال ومـــا
تفصح جدرانه كانـــت الذي الشـــامخ الـــى القصر
وجمال التصميـــم وحســـن عـــن جـــودة االضـــاءة
حســـن الضيافة المحل جمال على وزاد العمارة،
راشد يساير فكان األسلوب، ورقة وأدب المعاملة
بأدب جم الطريـــق على منـــذ دخولـــه خادم يدلـــه
األهم الموضع الى وابتســـامة هادئة، حتى وصـــل
بالدخول للخواص يؤذن إال ال والمحل العالي الذي
صاحبه والوقوف بين أمام إليه والتشرف بالمثول

بالدخول. وأمره الستارة الخادم فرفع يديه،
وهو يســـير الخادم أمره حيث دخل راشـــد من
شـــعر غرف القصر، من الى غرفة وترقب ببطء
رفع وما ان تســـرع ونبضاته تـــزداد قلبه أن دقـــات
والمحل المـــكان البهـــي ذلـــك بصـــره شـــاهد في

منه يشع مكتمل قمر فلقه وجهه كأن فتًى القدسي
والوقار والخشوع النفوس الســـكينة يهب نور أزهر
والرهبة والرجـــاء الخـــوف فيه والرهبـــة يمتـــزج
صقيل ســـيف من أعلى الغرفة تدلى وقد باألمل،

النوري. الفتى ذلك رأس ذبالته تمس تكاد
عذوبة تطفـــح بنبـــرة مالئكيـــة تكلـــم الفتـــى

أنا؟ من اتعرفني بالقول: راشد وحالوة سائًال
وادهشـــه الذي أذهله المنظر من أين لراشـــد
لقد شـــغله النظر يكلمه، أن يعرف الذي المـــكان
وألجمته الجـــواب، عن القدســـي الوجه الى ذلك
شفة ببنت عن التكلم كالمه الفتى وحســـن مهابة

بالنفي. فأجاب
اهللا الحياء بأنه الذي ادخـــره الفتى: فأجابـــه
األمت القامة المذخـــور وانـــه المعالم والســـنن،
ليمأل آخر الزمان في سيظهر وانه الذي والعوج،

وجورًا. ظلمًا وقسطًا كما ملئت عدًال األرض
هذه يســـمع نفســـه ـ وهـــو لـــم يتمالـــك راشـــد
هو فهذا قدماه تطيقـــان حمله تعد ولم ـ الكلمـــات
النبي به بّشر يكلمه، وهذا الذي محمد آل مهدي
فلم  لوجه، به معه وجهًا الشيعة األكرمN وتقول
شكرًا ســـاجدًا على األرض ســـاقط وهو يشـــعر إال
اإلحســـان، وجميل المنة عظيـــم على هللا تعالـــى
ومّن عليه المحقق الموت من أنقذه فاهللا سبحانه
األرض الحامل فـــي اهللا خليفـــة بلقاء بالتشـــرف

الرسالة. واعباء النبوة الرث
وزقزقت وهدلـــت الحمائـــم غـــردت البالبـــل
ذهوله وتساؤالته من راشد فانتشـــلت العصافير،
اللحظات وكأنهـــا الذكريات غفـــوة وايقظتـــه مـــن
مدينة إلى اإلمـــام قصر من قطعهـــا التي القليلـــة

همدان...
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اإلنتظار من أجــــل توســــيع ثقافــــة
 Qالمهدي اإلمام وحجتــــه اهللا لبقية
عن الحديث في المفردات التي ترد بعض نورد
ونهضته المباركة بحركتــــه والتي تتعلق حياتــــه

الميمونة.
ارتأت فقد المفردات معاني استعاب وألجل
حرف كل واحدة من مفردة تأخذ (اإلنتظار) أن
ينتفع أن راجين الهجائيــــة، وحســــب الحروف

.Qاإلمام لظهور المنتظرون المؤمنون بها
األبّلة:

نزول أحــــداث يشــــهد موضــــع فــــي البصرة
حســــب قنطورا وبنو البصرة، في بني قنطورا
كذا األتراك، هــــم عمرو بن اهللا تفســــير عبد
دون اإلشــــارة قنطورا بني ورد فــــي بيــــان معنى

منشأ تسميتهم. إلى
البترية:

تخــــرج على التــــي إحــــدى الفــــرق الزيديــــة

عليــــه بالمجيء  المهــــديQ معترضين اإلمام
،Qباإلمام لهــــم ال حاجة وأنهم إلى الكوفــــة
لنفاقهم وقتلهم تصفيتهــــم اإلمام على فيعمــــل
وال يكونــــوا صادقين فــــي تدينهم ولكونهــــم لم
عبادتهــــم وإنمــــا جعلــــوا مؤمنيــــن بالتزامهــــم
عن الناس ُتخــــذل جماعــــة للدنيــــا، فهم شــــر

.Qاإلمام نصرة
(Qالقائم (أي ويســــير اإلمامة: دالئل في
ألفًا من عشــــر منها ســــتة فيخرج إلــــى الكوفــــة
فقهاء القرآن، قراء السالح شاكين في البترية
ثبابهم وشــــمروا جباههم قد قرحوا في الدين
ابن فاطمة يــــا يقولون: وكلهم وعّمهــــم النفــــاق
فيهم الســــيف فيــــك فيضع لنا ارجــــع ال حاجة
العصر االثنين مــــن على ظهــــر النجف عشــــية
جزور فال جزر من أسرع فيقتلهم إلى العشــــاء
أحد، أصحابه من يصاب وال رجل يفوت منهم

اهللا. إلى قربان دماؤهم

   
التخصصية الدراسات مركز

Qاإلمام المهدي في  

م





الترك:
ويبــــدو الظهــــور، يــــوم معــــادالت  ضمــــن 
التركيــــة القــــوات أن إلــــى أن الروايــــات ُتشــــير
األخرى القــــوى تحركات خطــــر تحــــاول تأمين
مداهمة أيــــة ابعاد ولغــــرض عنــــد حدودهــــا،
أي التحــــرك لدفــــع األتــــراك محتملــــة يحــــاول
ربما تحركهــــم فــــإن خطــــر عن عمقهــــم، لذا
في تتوغل عســــكرية يكــــون ضمن اســــتراتيجية
موقف من عمــــق الجزيرة للســــيطرة علــــى أي
لألتراك أمنهم، وربما ســــيكون تحديد شــــأنه
 Qلإلمام مقابلــــة رؤيــــة دخــــٌل فــــي تأييــــد أية
أن إّال يظنــــون، كما باتجاههم تحركه خشــــية
يكن  اإلمــــامQ لم ظاهــــر الروايــــات أن جيش
أو األتراك، مداهمة في ضمن اســــتراتيجياته
األتراك من ســــيظهر ما أن إّال التعــــرض لهــــم.
ورد لصدها حّتى باإلمــــام تدفع من تحرشــــات
والظاهر  لصدهم، راية اإلمامQ ســــيعقد أن
معادلة أية فرض في شــــأٌن التركي أن للتحرك
للتأثير  اإلمــــامQ أي ســــيكون تعرقُل مســــيرة

بال. ذي غير هامشي حضوٌر التركي
المؤمنينQ يستعرض  أمير عن رواية ففي
<ونزول أن يقــــول: إلــــى الظهور فيهــــا أحــــداث

الجزيرة>. الترك
الثوية:

بعضهم يحــــدده الكوفــــة موضــــٌع في ظهــــر
وهو اآلن. المعــــروف ومرقــــده بمســــجد كميــــل
بعد رجعتهما  واإلمام علّي Nالنبي نزول موضع

الروايات. بعض في كما الدنيا دار إلى
ة: الجدَّ

.Qالعسكري الحسن محّمد أبي أم وهي
اإلمام شهادة ُبعيد بالرجوع إليها يشار كان

في  الشأن لها شأٌن من كان العسكريQ حيث
حرصها عن فضــــًال والتدين واألمانة الوثاقــــة

.Qالحجة أمر على
على دخلت قــــال: إبراهيم روى أحمــــد بــــن
أبي أخت بن علي الرضــــا محّمد حكيمــــة بنــــت
صاحب العســــكرQ في ســــنة اثنتين  الحســــن
حجــــاب وراء فكلمتهــــا مــــن وســــتين ومائتيــــن
بهم مــــن تأتُم لي فســــّمت دينها وســــألتها عــــن
فسمته علي بن الحســــن بن والحجة ثّم قالت:
خبرًا؟ أو معاينًة فداك اهللا لها: جعلنــــي فقلت
إلى بــــه فقالــــت: خبــــرًا عــــن أبي محّمــــد كتب
مســــتور، فقالت: الولد؟ فأين لها: أّمــــه فقلت
إلى فقالــــت: الشــــيعة؟ فقلــــت: إلى مــــن تفزع
بمن  لها: اقتدي محّمدQ فقلت أبي أم الجدَّة
بن بالحسين اقتداء فقالت: امرأة؟ إلى وصيته
أخته  إلى بن علّي أوصى الحسين علّيL فإن
عن ما يخرج في الظاهر فكان بنت علّي زينــــب
زينب  إلى ينسب علم الحسينL من بن علّي
انكم  قالت: الحسينQ ثّم على علّي بن ســــترًا
التاســــع من أن رويتم أما أخبار قوم أصحــــاب
في  وهو ميراثه علّيQ يقسم بن ولد الحســــين

الحياة.
عــــن رواهــــا أنــــه إّال والشــــيخ روى الروايــــة
 Lبــــن علــــّي الرضــــا خديجــــة بنــــت محّمــــد
من تســــالم حكيمــــة أصح كما قد والظاهــــر أن
علــــّيL ابنتــــه حكيمة  بن محّمــــد أن اإلمــــام
الوالدة روايــــة صاحبــــة وليــــس خديجــــة وهــــي
األكثر  أن الحجــــةQ علــــى لإلمــــام الميمونــــة
اإلمام بنــــات فــــي خديجــــة ال يذكــــرون وجــــود
الشــــجرة الطيبة  في ذكره الجــــوادQ عدا مــــا
هامش في كمــــا للمدرس الرضوي المشــــهدي
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طالب على أبــــي أنســــاب آل في عمــــدة الطالب
تمر الذي الموقف حراجة إلى تشير الرواية أن
اآلن عن الغيبــــة. فالنظام يبحــــث بها ظــــروف
 Qالعســــكري اإلمام ويعلم أن الجديد المولود
ولده هو فأين ولده، إلى أوصى حّتى يرحل لــــم
التكتم هــــذا ظل عليه في العثــــور إذن؟ وكيــــف
اإلمام عائلة قبل من الشــــديد والترقب الحذر
فإن جهتها ومــــن كذلك، واألوســــاط الشــــيعية
من  عصيبــــًة اإلمــــامQ تعيــــش أوقاتــــًا عائلــــة
يكتف الكذاب لم وجعفر المطاردة والتشريد،
على تركة اإلمامة زورًا فقط وإنما عدا بدعوى
من  ألخيه ليس أن مدعيًا Qالعســــكري اإلمام
التصرف هذا إلى بجعفر يدفع وريث والنظــــام
األّول الســــفير أن حّتى اإلمام، عائلة مســــتفزًا
بصورة عمله يمــــارس يكد لم عثمان بن ســــعيد
عن وكيًال كان النظام له وكونه لتحّسب واسعة
والعســــكريL وهو تحت  الهــــادي اإلماميــــن
واألمر وســــكناته، تحركاته بــــكل نظر النظام
 Qاإلمام يجد لم كذلــــك ما يترك أن ال يمكن
بين توصله على األقل _ _ لوقت ما أمينًة قناًة
االختيار لــــذا فكانت جّدتــــُه قواعــــده المنبثة،
توصل الظــــروف االســــتثنائية هذه األمثل فــــي
تنفرُج لحيثما قواعــــده، إلى المباركة رســــائله
ممارســــة األّول الســــفير بمقدور األزمة ويكون
أن يتعرض دون وســــري حذر أنشــــطته بشــــكٍل
أم الجدة كانت وهكــــذا والمطاردة، للمراقبة
المهمة  من طرفًا أبي محّمد الحســــنQ تديُر

الصغرى. الغيبة بدايات وفي األزمة إّبان
حراث: بن الحارث

خراســــان من يخرج رجل مــــن الموطئين،

رجل جيشــــه على أيضــــًا ويســــمى (المشــــرفّي)
(منصور). اسمه

 Qعن علّي :١٤٧ للمتقي ص في البرهــــان
وراء مــــن رجل النبــــيN: <يخرج قــــال: قــــال
رجل مقدمته وعلــــى الحــــارث له: النهــــر يقال
 Nمحّمد يمكن آلل أو يوطئ يقــــال له: منصور
كل  على اهللاN وجب مكنت قريش لرسول كما

إجابته>. قال: أو نصره مؤمن
األوصياء: خاتم

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
اإلمــــام خــــادم  طريــــف نصــــر  أبــــي  عــــن 
صاحب  علــــى العســــكريQ أنــــه قــــال: دخلت
األحمر>  بالصنــــدل الزمــــانQ فقال: <علــــّي

<أتعرفني؟>. قال: ثّم به. فأتيته
قلت: نعم.

أنا؟>. <من فقال:
وابن سيدي. سيدي فقلت: أنت
سألتك>. هذا عن <ليس فقال:

قال طريف: فقلت جعلت فداك فبّين لي.
اهللا يدفع وبي األوصياء، خاتــــم <أنا قال:

وشيعتي>. البالء عن أهلي وجل عز
مسعود: بن عبد اهللا دار

الباب هــــو والظاهر لم يحــــدد بالضبــــط،
حائــــط وانهــــدام الكوفــــة لمســــجد  الشــــرقي 

بن مسعود. اهللا عبد دار يلي مما مسجدها
البيض: الذكوات

األرض، والذكوات من المرتفع هي الذكوة
وقد الغري أرض فــــي مرتفعات البيض ثالثــــة
لبروزها بيض باســــمها، وكلمة ســــميت الغري

األرض. عن





أنها  موضــــع خلوتــــهQ أو انها وفــــي روايــــة
رواية أخــــرى وفــــي موضــــع عبادتــــه فــــي رواية
الصــــادقQ... إلى أن اإلمــــام المفضــــل عــــن
المهدي دار يكــــون فأين ســــيدي يا قال:  قلت:
بالكوفة، ملكه قال: <يكون المؤمنين؟ ومجمع
ماله ومقســــم وبيت جامعهــــا ومجلــــس حكمــــه
وموضع الســــهلة، غنائــــم المســــلمين مســــجد

البيض>. الذكوات خلوته
الشمس: ركود

من عالمة ُتعُد التــــي الكونية اآليات إحدى
عند الشــــمس تتوقف حيــــث عالمــــات الظهور
هذه ولعل ذلك، بعد ُترسل ثّم لساعات الزوال
المغرب من طلوع الشمس مدخلية في لها اآلية
القوانين الفلكية في خلل من لما ُتحدثه وذلــــك
ُتسهم في تغيرات الكواكب وإضطراب في حركة
تفســــير الشمســــية ويمكن عامة في المجموعة
الوقت الشمس لبعض توقف الظاهرة بأن هذه
تغير ُيحدث ذلك أن دون الزوال مكانها عند في
بدورانها األرض آخذة حيث األرض حركة على
بعــــد توقفها الشــــمس تحركت الطبيعــــي فــــإذا
المغيب وكأن ســــتظهر لألرض في مكان فإنها
المغرب، وهذا جهــــة من للتو طلعت الشــــمس
اإلعجاز الظاهرة، ويبقى إمكاني لهذه تقريٌب

الظاهرة. تقرير هذه األخير في األمر
الظاهــــرة من هــــذه ذكــــر الشــــيخ المفيــــد
األخبــــار: وركود فــــي كمــــا عالمــــات الظهــــور
أوقات أواســــط إلى الــــزوال الشــــمس من عند

العصر.
 Qجعفر أبا ســــمعت قال: بصير، روى أبو
ِمَن َعَلْيِهــــْم ُنَنــــزِّْل cِإْن َنَشــــْأ فــــي قولــــه تعالى:
.dَلهــــا خاِضِعيَن َأْعناُقُهْم َفَظلَّــــْت آَيًة ــــماِء السَّ

من هم؟ قلت: بهــــم> اهللا ذلك قال: <ســــيفعل
اآلية؟ قلت: ومــــا أمية وشــــيعتهم> قال: <بنــــو
زوال الشمس إلى ما بين الشــــمس قال: <ركود

العصر>. وقت
الحديد: زبر

للحســــني فــــي دعوته صفة مــــن يســــتجيب
على داللة الحديــــد اإلمــــامQ، وزبر لنصــــرة

بأسهم. وشدة قوتهم
المأمول: السلطان

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
الثاقب. النجم في النوري المحدث عده

الصفا: شمعون
أنه  عيســــىQ وُنقل اهللا نبي أوصياء أحــــد
عن ورد كمــــا وصــــي، نبي آخرهــــم، إذ لــــكل
أمٌر  األنبيــــاء وهو جميــــع النبــــيN وهي ســــّنة
النبي المرسل، وهكذا لرســــالة التبليغ يتطلبه
أوصى  ســــدى حّتــــى نبينــــاN لــــم يتــــرك أّمته
أي حواريي عيسى من لعلّيQ، وشــــمعون هو
اإلمام والدة وهو من أجداد وأوصيائه خاصته

.Qالحجة
النواء: صاحب

اإلمــــام رأى وممــــن بغــــداد، أهــــل  مــــن 
عنوان  تحت كتابه في الصدوق الحجةQ ذكره

.Qرآه من
ضرس:

المهــــديQ في رد  اإلمــــام عدل يبلــــغ مــــن
لو حّتى مظلمــــة أية ُيرجــــع مظالــــم النــــاس أن
 Qتحريه فــــي مبالغًة ضــــرس، كانــــت تحــــت

إلى أهلها. الرجاع المظالم
أخرى رواية في يسار _ سيار بن جعفر عن
المهدي المظالم مــــن رد يبلغ قال: _ الشــــامي





ببلوغرافيا

تحت ضرس إنســــان شــــيء انتزعه حّتى لو كان
يرده. حّتى

معروفة: طاعة
على  المهديQ مكتوبًا اإلمام يرفعه شعار
مقدمة  فــــي اهللاN التي ســــتكون رســــول رايــــة
 Nالكريم للرســــول وراثته علــــى جيشــــه داللة
ذكر في ما ينافي وال النبوة. وهي من مواريــــث
راياته تعدد راية المهدي فلعل ذلك إشــــارة إلى
 Nاهللا رســــول لراية ورفعه عليه، اهللا صلوات

ورسالته. لمهمته مكمًال Qأنه على اشعاٌر
السماء: في مذنب ظهور

حسب _ سيكون الذي المرتقب المذنب وهو
منها: السماء في لتغيرات سببًا _ الظاهر

إحدى  وهي الســــماء في ١ _ ظهــــور حمــــرة
المذنب ســــببها الحمرة هذه ولعل العالمات،

الموعود.
ويمكن  مغربهــــا: مــــن ٢ _ طلــــوع الشــــمس
األرض جاذبية تخلخــــل في إلى ذلك أن نحيــــل

المغرب. من الشمس طلوع على تنعكس
الشــــهر  وســــط فــــي ٣ _ كســــوف الشــــمس
المذنب لهذا ولعل آخره، في القمر وخســــوف

ذلك. في مدخلية
بلغني الوليد قال: عــــن حماد بن ذكر نعيم
خروج قبل المشرق من قبل نجم يطلع قال: أنه
كاضاءة األرض ألهــــل يضيء له ذنب المهــــدي

البدر. ليلة القمر
التي والنجــــوم والحمرة ثــــّم يعلــــق الوليــــد:
نجٌم اآليات نجــــم إنما باآليات ليســــت رأيناها
في أو ربيعين في أو صفر في اآلفاق يتقلــــب في

رجب.

تظهر حمرة األحبار: كعب عــــن نعيم وروى
المشــــرق من يطلع ونجــــم في جــــوف الســــماء

ينعقد. ثّم ليلة البدر كالقمر يضيء
سفيان: أبي بن عتبة

مــــات قبل ســــفيان أبي شــــقيق معاوية بــــن
بعض على الســــفياني إليــــه معاويــــة، ينتســــب
خالد انتســــابه إلى أن الروايــــات، وفي بعضها
األقرب سفيان وهو بن أبي بن معاوية يزيد بن

ذلك. في روايات صحاح لورود
الغوث:

في  ورد المهــــديQ كما اإلمام مــــن ألقاب
الثاقب. النجم
الفزعة:

ورد وقد من أمر مهــــول. مــــا يفزع اإلنســــان
إّبان ظهــــورهQ هي  النــــاس يفزع أن أهــــم مــــا
عنها الروايــــات بعــــض الصيحــــة وقــــد عبــــرت
:Qأميــــر المؤمنين عن فقــــد ورد بالفزعــــة،
ومــــا فقيــــل: رمضــــان>، <الفزعــــة فــــي شــــهر
<أوما سمعتم فقال: رمضان؟ شهر الفزعة في
ِمَن َعَلْيِهْم ُنَنــــزِّْل cِإْن َنَشــــْأ وجل: قــــول اهللا عز
 dَلهــــا خاِضِعيَن َأْعناُقُهْم َفَظلَّــــْت ــــماِء آَيــــًة السَّ
النائم وتوقظ خدرها من الفتاة تخرج آية هــــي

اليقظان>. وتفزع
موسى: بن القاسم

اإلمــــام برؤيــــة تشــــرف الــــري  أهــــل  مــــن 
الدين. كمال في الصدوق ذكره كما Qالحجة

الغطاء: كاشف
النجم  في المهديQ كما اإلمام ألقاب من

الثاقب.





الصبيان: لعب
ظهــــورهQ ولكون  قبيل تظهر لفتن إشــــارة
مبررات أو حكمــــة هــــذه الفتن ال تســــتند إلــــى
األهواء هي دوافع أصحــــاب وإنمــــا عقالئيــــة،
كأن فتنة قال: المســــيب ســــعيد والمصالح عن
من جانب ســــكنت كلما أولها لعــــب الصبيان،
تتناهــــى حتى فال آخــــر، طمســــت مــــن جانب
أال أن األمير فالن، من الســــماء ينادي منــــاٍد
(البرهان مــــرات. ثــــالث حقًا، ذلكــــم األميــــر
٦٠ باب ١١٥). ص ٧٢، المالحم ص للمتقي

األشتر: مالك
كانت ،Qالمؤمنيــــن أميــــر من أصحــــاب
حباه ما وغيرهما وصفيــــن في الجمل مواقفــــه
كما  مالك <كان لي المؤمنينQ بقولــــه: أميــــر
يد معاوية على ُقتل غيلًة .<Nاهللا لرسول كنت
وذلك الســــم أن دّس إليه بعــــد بن أبي ســــفيان
أمير قبل عليها من واليًا إلى مصر في طريقــــه
أمير كتبه مشهور، مالك وعهُد .Qالمؤمنين
الحاكم واجبات مالــــك يحدُد له إلى المؤمنين
وحقوقهــــا كذلك. بالرعية وحقوقــــه وعالقتــــه
_ الروايات بعض _ كما في تعالى اهللا يرجعــــه
اإلمام وليكون من في جيش ليلتحق الدنيا إلــــى

قيادييه.
نجف:

أمير مشــــهد اإلمام موضع ظهــــر الكوفــــة،
طالبQ، وستشــــهد بــــن أبي المؤمنيــــن علّي
ظهــــور شــــديدًا قبيــــل النجــــف ســــيًال ومطــــرًا
اإلمــــام زين  ذلك إلــــى اإلمــــامQ وقــــد أشــــار
نجف علــــى وقــــف العابديــــنQ، وذلــــك أنــــه
صلى جامع الكوفــــة بعدما وروده الكوفــــة يــــوم
ثّم بكى وقال: يا نجــــف يا <هي هي فيــــه وقال:

إذا مأل فقال: فســــئل عن ذلك طامة، لها من
بالحجاز النار وظهرت والمطر، السيل نجفكم
فتوقعوا بغداد، وملكت والمــــدر، في األحجار

المنتظر>. القائم ظهور
هرج:

نتيجة واالضطراب الفوضى بمعنــــى الهرج
الفتن اشــــعال علــــى تداعيــــات سياســــية تعمل
هذه وفي بيــــن النــــاس، وتأجيــــج الصراعــــات
وقاية خيــــر العبادة تكــــون األجــــواء الصاخبــــة
لزوم هــــي العبــــادة مــــن وتحصيــــن. والظاهــــر
غير مجدية صراعات فــــي الدخول عن العزلة
العبادة هي أو والتزامــــه، المؤمن تــــودي بدين
أن ورد حيث االنتظار حال في إليها يشــــار التي
العبادة من والظاهر عبادة، الفرج انتظار في

الفرج. انتظار هي الهرج في
:Nقال رسول اهللا قال: يسار عن معقل بن

إلّي>. كهجرة الهرج في <العبادة
الوارث:

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
الغديريــــة للنبــــيN إشــــارة  فــــي الخطبــــة
علم  كل وارث أنــــه المهديQ <أال اإلمام إلــــى

به>. والمحيط
اليعفور:

وإظهاره  يعفور، اهللاN يسمى رسول حمار
في  معجزاته اإلمام المهديQ إحدى قبل من
هويته، وســــيكون وتأكيد حقيقة دعوته إثبــــات
شــــخصه الذين يطالبون بإثبات أحد الحســــني
من قبل  فيه االختالف بعد Qوكونه هو اإلمام
له  إعجازًا اإلمامQ ذلــــك ســــيظهر النــــاس،

اهللا عليه. صلوات





رسائل اإلمام

كتاب من المفيـــد الشـــيخ ورد على
الخميس/ يوم المهدي¨ اإلمام قبل
ســـنة اثنتي الحجة ذي مـــن الثالث والعشـــرين
الشـــريفة النبويـــة للهجـــرة عشـــرة واربعمائـــة

نسخته:
ملهم إلى ســـبيله في المرابط عبد اهللا من

ودليله: الحق
عليك ســـالٌم الرحيم، الرحمن اهللا بســـم
الصدق، إلى كلمة الداعي الناصُر للحق، أيها
إلهنا هو، إال اله اليـــك الذي ال نحمد اهللا فإنا
نبينا على الصالة ونســـأله آبائنا األولين، وإله
أهل وعلى النبيين خاتم محمد وموالنا وســـيدنا
نظرنا كنا فقد وبعد: الطاهرين. الطيبين بيتـــه
لك وهبه الذي بالســـبب اهللا عصمك مناجاتك
وشفعنا أعدائه، من كيد من أوليائه وحرســـك
شـــمراخ في مســـتقر لنا، ينصب من ذلك اآلن
ألجأ غماليـــل إليه آنفـــا من مـــن بهماء صرنـــا

يكون أن ويوشـــك من اإليمان، إليه الســـباريت
من بعد من غيـــر صحصـــح إلى هبوطنـــا منـــه
نبأ ويأتيك الزمـــان، مـــن وال تطاول الدهـــر،
بذلك ما فتعرف حال، لنا مـــن يتجدد منا بما
واهللا موفقك باألعمال إلينا تعتمده مـــن الزلفة
التي بعينه اهللا حرســـك برحمته. فلتكن لذلـــك
نفوس تبســـل ففيه تقابـــل بذلـــك، ال تنـــام أن
ويبتهج المبطلين باطًال السترهاب حرثت قوم
المجرمون. لذلك ويحزن المؤمنون، لدمارها
بالحرم حادثـــة اللوثة هـــذه مـــن وآيـــة حركتنا
مســـتحل مذمم، منافق رجس مـــن المعظم،
وال اإليمان، أهـــل بكيده يعمد المحرم، للـــدم
والعدوان، من الظلم لهـــم غرضه يبلغ بذلـــك
ال يحجب الذي بالدعاء حفظهم وراء مـــن ألننا
بذلك فليطمئـــن والســـماء، األرض عن ملـــك
وإن منه، القلوب وليثقوا بالكفاية من أوليائنـــا
صنع والعاقبة لجميل الخطـــوب، بهم راعتهـــم

و
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محسن ضحى اختيار:





اجتنبوا مـــا لهم، حميـــدة تكون اهللا ســـبحانه
أيها نعهد إليك ونحن الذنوب. عنه من المنهي
الظالمين، أيدك المجاهد فينا الولي المخلص
أوليائنا الســـلف مـــن به الذي أيد اهللا بنصـــره
في إخوانك ربه من اتقى أنه مـــن الصالحين،
من آمنا كان بما هو مستحقه عليه وخرج الدين
المضلة، المظلمة ومحنهـــا المظلمة، الفتنـــة
مـــن نعمته، أعـــاره اهللا بما ومـــن بخل منهـــم
بذلك خاســـرًا يكون فإنه بصلته أمره على مـــن
اهللا وفقهـــم أشـــياعنا أن ولـــو ألواله وآخرتـــه،
في الوفاء القلـــوب من اجتماع علـــى لطاعتـــه،
بلقائنا، اليمن عنهم تأخر لما عليهم، بالعهد
حق بمشـــاهدتنا، على الســـعادة لهم ولتعجلت
عنهم يحبسنا فما بنا، منهم وصدقها المعرفة
نؤثره منهم، نكرهه، وال يتصل بنا مما مـــا إال
الوكيل حســـبنا ونعـــم وهـــو واهللا المســـتعان،
وآله محمد سيدنا البشير النذير على وصلواته

وسلم. الطاهرين
٥٣ باب  جـ للمجلســـي/ * بحار األنـــوار/

ح٧. ١٧٥ ص ،٣١

ولو أنأشياعناوفقهم اهللا
علـــى اجتماع لطاعتـــه،
الوفاء فـــي القلـــوب من 
تأخر لما عليهم، بالعهد
عنهـــم اليمـــن بلقائنـــا
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١
١/١/١٠

عربي) _ وتأريخ (اعتقادات
المالحم. الكتاب: اسم

جعفر بن أحمد الحســـين اســـم المؤلف: أبو
 ٣٣٦) ت الُمنادي) (ابـــن المعروف بـ بـــن محّمد

هـ).
األّيام مداول هللا الحمد البســـملة، بعد أوله:

بين...
الغافلون غفـــل عنُه وما ذكرُه ما آخره: أبـــدًا

تمت.
مجهول. الناسخ: اسم

مجهول. النسخ: ومحل تاريخ
نسخ. الخط: نوع

.١٣١ الصفحات: عدد
سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم أبعاد

الشورى مجلس مكتبة ومحلها: المكتبة اسم
١٢١٦٥ وفـــي  النســـخة علـــى الرقـــم: الوطنيـــة 

.٢٤ الفهرست
الطباطبائي. مكتبة العالمة النسخة: مدرك
جيد الخط _ النسخة واضحة المالحظات:

تامة. _
_ تحقيق: الشيخ المقدسة في قم الكتاب طبع

السيرة. دار الناشر: _ العقيلي الكريم عبد
٢

٢/١/١٠
عربي) _ وتأريخ (اعتقادات

مذهب في اســـم الكتاب: المشـــرب الـــوردي
المهدي.

ســـلطان بن علّي نور الديـــن اســـم المؤلـــف:
المكي ثم الهروي الحنفي القاري الهروي محّمد

هـ). ت (١٠١٤
الدين... سبل هللا الذي أوضح أولُه: الحمُد

الصالة أفضـــل نبينـــا عليه آخـــره: ومبايعـــة
والسالم.

مجهول. الناسخ: اسم

المصورة الخطية الكتب فهرست
في

Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

فهرسة
الجميلي رعد الشيخ





مجهول. النسخ: ومحل تاريخ
.٣٣ الصفحات: عدد

سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم أبعاد
المحقـــق مكتبـــة النســـخة: مـــدرك 

الطباطبائي.
مـــن األولـــى الرســـالة هـــي المالحظـــات: 
_ تامة والنســـخة رســـائل أربع مجموعـــة تضـــم
بأن المؤلف قـــول هو الرســـالة واضحة وموضوع
أبي مذهب ظهر يكـــون على إذا المهدي اإلمـــام

حنيفة.
علـــى اســـتانبول  (١ فـــي: مطبـــوع الكتـــاب 

الحجر.
. ١٢٨٧هـ شاهين، محّمد مطبعة مصر: (٢
عن الرسول ما كتب عن الكتاب (معجم راجع
٢٠ ص  ع تراثنا /٢٣١ ٩ رقم ٩. ج البيت) وأهـــل

.٦٨ _ ٧٠
٣

٣/١/١٠
_ عربي) (حديث وأخبار

اإلمام في الفكر فوائد فرائد الكتاب: اســـم
.Qالمنتظر المهدي

يوســـف مرعي بن الدين اســـم المؤلف: زين
المقدسي الكوفي يوسف بن أحمد بن بكر أبي بن

(١٠٣٣هـ). ت الحنبلي
أســـتعين وبه وبـــه أثق أولـــه: بعد البســـملة،

حمدًا... أتوكل وعليه
رب والحمـــد هللا المتدليـــن وآيـــات  آخـــره: 

العالمين.
يونس الشـــيخ ابن اســـم الناســـخ: إبراهيـــم

الشافعي األزهري.
تعليق. الخط: نوع

النسخ: ومحل تاريخ ١٠٣٣هـ التأليف: ســـنة
ربيع أواخر فـــي األربعاء نهار الجامـــع األزهر _

. ١٠٣٣هـ سنة اآلخر
.٤٤ الصفحات: عدد

سم. ٣٠×٢١ الكتاب: أبعاد
تركيا _ أســـد مكتبة اســـم المكتبة ومحلها:

.١٤٤٦ /٦ الرقم
المحقـــق مكتبـــة النســـخة: مـــدرك 

الطباطبائي.
مجموعة الثانيـــة من الرســـالة المالحظات:

.Qالمهدي اإلمام في رسائل أربع تضم
الكتاب أن والظاهر واضحة _ تامة النســـخة
كتب عن ما معجم في مذكـــور وغير غير مطبوع

.G الرسول وأهل البيت
أحاديـــث ٢٠٣، معجـــم /١ األعـــالم راجـــع

.٤٥٠ /١ المهدي اإلمام
٤

٤/١/١٠
(حديث)

واآلثـــار الواردة في األحاديث الكتاب: اســـم
.Qاإلمام المهدي

مجهول. المؤلف: اسم
على هللا وسالم الحمد البســـملة، بعد أوله:

عباده...
بالصواب واهللا أعلم لذلـــك وال أصل آخـــره:

الوهاب. اهللا الملك بعون تمت
ســـنة التأليـــف مجهول.  اســـم الـــنـــاســـخ:

مجهول.
مجهول. النسخ: ومحل تاريخ

تركية. _ أسد مكتبة ومحلها: المكتبة اسم
.١٤٤٦ /٦ الرقم:
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سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم
تعليق. الخط: نوع

الطباطبائي. مكتبة المحقق النسخة: مدرك
التي األربعين ملخص الكتـــاب المالحظات:
ما عليه المؤلف وزاد نعيـــم أبو جمعهـــا الحافـــظ
أربع مجموعة من ضمن الثالثة وهو الرسالة فاته

.C المهدي اإلمام في رسائل
أخبار في الوردي العرف أنُه كتـــاب وأحتمل:
٩١١ مطبوع  ت لجالل الدين الســـيوطي المهدي:
مطبوعة رسالة وهو ببيروت العلمية الكتب دار في

.٥٧ _ ٨٧ ص من للفتاوي الحاوي كتاب ضمن
الذريعة .١١٢٢ ص /٢ ج الظنون كشف راجع

.٢٨٩ ص /٢٣
٥

٥/١/١٠
(حديث)

عالمات في القـــول المختصر الكتاب: اســـم
.Qالمنتظر المهدي

حجـــر بـــن أحمـــد اســـم المؤلـــف: الشـــهاب
.٩٧٤ ت الهيثمي

حمدًا يليق هللا الحمـــد بعد البســـملة، أوله:
بعظيم...

تسليمًا وسلم وصحبه آله وعلى محّمد آخره:
آمين. دايمًا كثيرًا

األشموني. عبد الرحمن الناسخ: اسم
مجهول. النسخ: وتاريخ ومحل التأليف سنة

تركيا _ أســـد مكتبة اســـم المكتبة ومحلها:
.١٤٤٦ /٦ الرقم

٤٦. أبعـــاد حجـــم الكتـــاب: عـــدد صفحـــات
سم. ٣٠×٢١ الكتاب:

الطباطبائي. مكتبة المحقق النسخة: مدرك
وأولها في ظهر النســـخة المالحظـــات: كتب
المختصـــر القصـــد باســـم عنـــوان المخطوطـــة
المهدي عالمـــات في المختصر القـــول واألصح
ضمن الرابعة الرسالة مشهور. كتاب هو المنتظر
  Qاإلمام المهدي في رســـائل أربع من مجموعة

تامة. _
إيضاح ،٩٧ ص /١٨ ج تراثنـــا راجع مجلـــة

.١٤٦ العارفين ١/ وهدية ، ٢٥٢ /٢ المكنون
الكتاب مطبوع:

استامبول. في _ ١
الكويتية  التـــراث أخبـــار ٢ _ نشـــرت مجلـــة

. ١٤٠٥هـ سنة /٢١ ص /١٥٤
المصطفى  مؤسســـة بضعـــة ٣ _ منشـــورات
عبد الشـــيخ تحقيق أهـــل البيـــت اإلحيـــاء تراث

العقيلي. الكريم
٦

 ٦/١/١٠
(حديث)

الفتن فـــي الـــواردة الســـنن اســـم الكتـــاب:
وأشراطها. والساعة وغوائلها

ســـعيد عثمان بن عمـــرو اســـم المؤلـــف: أبو
. هـ ٤٢٤ ت المقرئ الداني

حّدثنـــا قـــال عفـــان  ابـــن ناقـــص... أولـــه: 
أحمد...

حّدثنا قال نصر حّدثنا قال ناقـــص... آخره:
علّي.

.٣٩٣ الصفحات: عدد عربي. اللغة:
مجهول. التأليف: سنة مجهول. الناسخ: اسم

مجهول. النسخ: ومحل تاريخ





_ المكتبة ومحلها: المكتبة الظاهرية اســـم
.٣١٤ الرقم دمشق/

سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم أبعاد
.٥/٦/٣١ الفلم رقم

الطباطبائي مكتبة العالمة النســـخة: مدرك
.(٥/٦/٣١)

_ واآلخر األّول ناقصة النسخة المالحظات:
غير مطبوع ينقل عنها الشيخ الكوراني مخطوط
كتب ما معجم في مذكور غير وهو _ معجمه فـــي

البيت. وأهل الرسول عن
٧

 ٧/١/١٠
(حديث)

أهل نصوص ذكر في رســـالة اســـم الكتاب:
.Qالمهدي السنة بوالدة

األشراقي هاشم بن اهللا المؤلف: ولي اســـم
السرابي.

رب هللا الحمـــد  البســـملة، بعـــد أولـــه: 
العالمين...

اهللا وصلى العالمين رب هللا والحمـــد آخـــره:
المعصومين. األئّمة آله وعلى سيدنا محّمد على

 ٢١ التأليف: ســـنة المؤلـــف. اســـم الناســـخ:
. ١٣٩٢هـ سنة شعبان

الكتاب: المؤلف. حجم المكتبة: مكتبة اسم
سم. ٣٠×٢١

الحجة ذو التصوير: تاريخ .٣١٨ الفلم: رقـــم
. ١٤١٨هـ

التـــراث إحيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 
اإلسالمي.

رسالتين ضمن الرسالة األولى المالحظات:
مخطوط. _

٨
٨/١/١٠
(حديث)

إثبات في المصطفـــى بشـــارة اســـم الكتاب:
المرتجى. المهدي

األشراقي هاشم بن اهللا المؤلف: ولي اســـم
السرابي.

المهدي... ظهور للمنتظرين البشرى أوله:
أرحـــم يـــا برحمتـــك  تلبســـناها  آخـــره: 

الراحمين.
سنة  ١٠ شـــوال اســـم الناســـخ: المؤلف. ت:

. ١٣٩٢هـ
المؤلف. مكتبة المكتبة: اسم

الفلم: ٣١٨. رقم ٣٠×٢١ سم. الكتاب: حجم
. ١٤١٨هـ الحجة ذو التصوير: تاريخ

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 
اإلسالمي.

مجموعة ضمن الثانية الرسالة المالحظات:
مطبوع. غير الظاهر مخطوط. _ رسالتين تضم

٩
٩/١/١٠
(عقائد)

الغائب عن وجه األستار كشف الكتاب: اسم
األبصار. عن

تقي محّمد بن حسين الميرزا المؤلف: اسم
. ١٣٢٠هـ ت الطبرسي النوري

طهر هللا الذي الحمـــد البســـملة، بعد أوله:
الشك... من قلوبنا

هذه في إيـــراده أردنـــا آخـــره: هذا آخـــر ما
مستغفرًا. مستعجًال حامدًا مطليًا الرسالة

الصدر الســـيد محّمد مهدي اســـم الناســـخ:
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الموسوي.
. ١٣١٧هـ اآلخرة جمادى /٩ التأليف: سنة

مجهول. النسخ: ومحل تاريخ
الشبستري. مكتبة ومحلها: المكتبة اسم

الكتاب: حجم ٢١٤. أبعـــاد الصفحات: عـــدد
سم. ٣٠×٢١

. ١٤١٩هـ التصوير: تاريخ .١١٦٠ الفلم: رقم
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

اإلسالمي.
بهـــا يلحـــق تامـــة _ المالحظـــات: النســـخة
الغطاء. آل كشف الحسين اإلمام محّمد قصيدة
من بيتان عليهـــا _ نفســـه المؤلف عليهـــا مقابلة
العالمة ختـــم عليها الشبســـتري. الشـــعر كتبهـــا

الشبستري. العالمة وختم النوري
منهـــا أصدار طبعات الكتـــاب مطبـــوع عـــدة

الثانية. الطبعة طهران وهي _ نينوى مكتبة
١٠

١٠/١/١٠
كالم) (فلسفة وعقائد _

أحوال من نبذ هداية الفؤاد إلى الكتاب: اسم
المعاد.

بـــن محّمـــد بـــن اســـم المؤلـــف: إســـماعيل
المازندراني الخواجوئي رضا محّمد بن الحسين

١١٧٣هـ). (ت
خير اهللا بسم ثقتي وبه البســـملة، أوله: بعد

المتوحد... اهللا حمد بعد األسماء
بالنبـــي وآله والنهايـــة آخـــره: فـــي البدايـــة

الطاهرة.
١١٥٧هـ التأليف: سنة مجهول. الناسخ: اسم

.

النسخ: مجهول. تاريخ اللغة: عربي.
التراث احياء مركـــز ومحلها: اســـم المكتبة

.٣٦٢٨ الرقم قم _ اإلسالمي
الكتاب: حجـــم أبعاد نســـتعليق. نـــوع الخط:

سم. ٢٧×١٦
شـــوال التصوير: ٣٢٠٠. تاريخ رقم الفلـــم:

. ١٤٢٣هـ
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

قم. _ اإلسالمي
ضمن تقـــع _ تامـــة النســـخة المالحظـــات:
المذكورة والمكتبـــة كتابين مجموعة مؤلفـــة من

أعاله.
االعتقاديـــة الرســـائل فـــي الكتـــاب مطبـــوع
مهدي ٢٧٠ - ٢٨٣/ تحقيـــق ص /٢ ج للمؤلـــف
دار الكتاب اإلســـالمي/ قم: ١٤١١هـ/ الرجائـــي

.١ ط
ج ١٨٦، تراثنـــا ص /٢٥ ج الذريعـــة راجـــع

.٢٢٤ ص /٤٤
١١

 ١١/١/١٠
الرجعة) (إثبات

رجعة في إثبات األنوار مشكاة الكتاب: اســـم
األطهار. وآله محّمد

علّي بن عبد بن محّمد الشيخ اســـم المؤلف:
الجبار. عبد آل محّمد

الفرد األحد هللا الحمد البســـملة، بعد أوله:
الصمد...

رب والحمد هللا اليات بجميع تأتيه آخره: فلو
الطاهرين. وآله محّمد على اهللا وصلى العالمين
علّي بن ولد بن سلطان اسم الناسخ: حســـن





خليفة.
. ٢٧ رجب سنة ١٢٤٤هـ النسخ: سنة

المركزية المكتبـــة ومحلهـــا: اســـم المكتبـــة
.٦٨٦٩ بجامعة طهران الرقم

 ٣٠×٢١ الكتـــاب: نـــوع الخط: نســـخ. حجـــم
سم.

ربيـــع التصويـــر: ٤٤٣. تاريـــخ رقـــم الفلـــم:
. ١٤١٨هـ الثاني

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 
قم. اإلسالمي/

المؤلف وقف الكتاب بداية في المالحظات:
١٢٤٤هـ، ســـنة اليزدي ســـليمان علـــّي الميـــرزا
كان مؤلفه الظاهـــر أن الكتـــاب غيـــر مطبـــوع،

. ١٢٥٩هـ ت الرشتي كاظم للسيد معاصر
.٥٤ ص /٢١ ج الذريعة/ راجع

١٢
١٢/١/١٠

وفقه) _ (عقائد
حكـــم فـــي التعميـــة اســـم الكتـــاب: كشـــف

التسمية.
الحّر الحسن بن محّمد الشيخ المؤلف: اسم

. ١١٠٤هـ ت العاملي
اختار الذي هللا الحمـــد البســـملة، بعد أوله:

األسماء... أحسن لنفسه
المآب. ويوم الدنيا في المأمول وهو آخره:

الوهاب عبـــد بـــن إبراهيـــم اســـم الناســـخ:
الحسائي.

ذي التأليف: ســـنة ١٠٩٠هـ . النســـخ: تاريخ
. ١٠٧٧هـ الحجة

نسخ. الخط: نوع .١٧٧ الصفحات: عدد
سم. ١٢×١٨ الكتاب: حجم أبعاد

مدرســـة مكتبـــة ومحلهـــا: المكتبـــة اســـم 
خوي. النمازي/

ربيع   ٢٣ التصوير: تاريخ .٦٧٢ الفلم: رقـــم
. ١٤١٨هـ الثاني

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 
قم. اإلسالمي/

من ضمـــن مجموعة الرســـالة المالحظات:
الســـيد رًد على وهي _ في المركز ثالث رســـائل

.Hالداماد
أخيرًا. طبع قد الكتاب أن الظاهر

كتب ما معجم ،٥١ ص /١٥ ج تراثنـــا راجـــع
الذريعة ،٢٣٠٣٣ رقم البيت وأهل عن الرســـول

.٢٣ /١٨
١٣

١٣/١/١٠
(عقائد)

الفرج. من الفرج انتظار الكتاب: اسم
األشراقي هاشم بن اهللا المؤلف: ولي اســـم

السرابي.
مـــن الفـــرج انتظـــار أولـــه: بســـمه تعالـــى،

الفرج...
من المحسنين. قريب اهللا رحمة وأن آخره:

التأليـــف: ســـنة المؤلـــف.  الناســـخ: اســـم 
١٣٨٥هـ.

. ١٣٨٥هـ النسخ: ومحل تاريخ
المؤلف. مكتبة ومحلها: المكتبة اسم

نستعليق.  الخط: ٦٥. نوع الصفحات: عدد
سم. ٣٠×٢١ الكتاب: حجم

١١٠٠. تاريـــخ التصوير: ســـنة رقـــم الفلـــم:
. ١٤١٨هـ

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 





ببلوغرافيا

اإلسالمي.
١٥ شـــعبان  بتأليفه المؤلف بدأ المالحظات:

السنة نفسها. شعبان من ٢٨ منه وانتهى
مطبوع. غير

١٤
١٤/١/١٠
(عقائد)

الفرج. من الفرج انتظار الكتاب: اسم
مكررة). (النسخة (١٣) يراجع رقم

١٥
١٥/١/١٠

(دعاء)
السمات. دعاء شرح الكتاب: اسم

ت الرشـــتي كاظـــم اســـم المؤلـــف: الســـيد
. ١٢٥٩هـ

رب العالمين هللا الحمد البســـملة، بعد أوله:
اهللا... وصلى

الطيبين وآله محّمـــد على اهللا وصلى آخـــره:
الطاهرين.

 ٥ التأليـــف: ســـنة مجهـــول. اســـم الناســـخ:
. ١٢٣٨هـ سنة شعبان

٤ صفر ١٢٦٣هـ الجمعة النسخ: ومحل تاريخ
أصفهان. _ السلفنة دار

الكتاب: حجم أبعاد نسخ. الخط: نوع
الصفحات: ٧٩. عدد ٣٠×٢١ سم.

التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 
.١٥١٩ الرقم قم/ اإلسالمي/

مع النســـخة _ تامة النســـخة المالحظـــات:
للســـيد حســـن الميـــرزا ملحـــق ألجوبـــة مســـائل
الســـمات دعاء بشـــرح تتعلق الرشـــتي في أمـــور

.٧٠ ص من ابتداء
أصغـــر الملـــوى باســـم المؤلـــف ألفـــه 

النيشابوري.
.٢٥١ /١٣ ج الذريعة راجع

١٢٧٧ ضمن  الكتاب مطبوع في تبريز حجرية
المؤلف. رسائل مجموعة

١٦
١٦/١/١٠

(دعاء _ عربي)
السمات. دعاء شرح الكتاب: اسم

ت الرشـــتي كاظـــم اســـم المؤلـــف: الســـيد
. ١٢٥٩هـ

.(١٥) يراجع رقم
مجهول. الناسخ: اسم

٣ ذي  األربعـــاء يـــوم النســـخ: تاريـــخ ومحـــل
الكوفة. جامع في ١٢٣٧ سنة الحجة

مدرســـة مكتبـــة ومحلهـــا: المكتبـــة اســـم 
.٦٣٦ الرقم: خوي. النمازي/

أبعـــادالكتـــاب: نـــوع الـــخـــط: نـــسخ. 
سم. ١١×١٥,٥

 ٨ التصويـــر: ٧٣. تاريـــخ عـــدد الصفحـــات:
. ١٤١٨هـ شعبان

الفلم:٨٧٥. رقم
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

اإلسالمي.
المركز المصورة في النسخ المالحظات: من

أعاله.
.(١٥) يراجع رقم

١٧
١٧/١/١٠





(عقائد وحديث)
الناحية. زيارة شرح الكتاب: اسم

محّمد السيد ابن علّي محّمد المؤلف: اســـم
المازندراني. االصفهاني الموسوي

رب العالمين هللا الحمد البســـملة، بعد أوله:
على... والصلوة

فرمود. بحل را فاطمة خود مرضية آخره:
الفارسية. اللغة:

مجهولة. مجهول. سنة التأليف: الناس: اسم
.١١٥ الصفحات: عدد

مجهول. النسخ: ومحل تاريخ
التراث احياء مركـــز ومحلها: اســـم المكتبة

.١٧٠ الرقم اإلسالمي/ قم
حجـــمالكتـــاب: نـــوع الـــخـــط:نسخ. 

سم. ٣٠×٢١
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

اإلسالمي.
مطبوع. أن الكتاب غير الظاهر:

١٨
١٨/١/١٠
(حديث)

كتابـــة المهتدي في منتخـــب اســـم الكتـــاب:
.Qالمهدي معرفة

مجهول. المؤلف: اسم
المهتدي. كفاية منتخب البسملة، بعد أوله:

كثيرًا. كثيرًا تسليمًا وسلم آخره:
الفارسية. اللغة:

مراد. مال مهدي بن الناسخ: محّمد اسم
.١١٤٠ النسخ: تاريخ

اللهيات/ جامعة مكتبة ومحلها: المكتبة اسم
.١١٢٢ الرقم مشهد

 ٨×١٤ الكتاب: ٢٣. حجـــم الصفحات: عدد
سم.

.١٤١٧ التصوير: تاريخ .١٠٩٩ الفلم: رقم
اإلسالمي. التراث احياء مركز

نســـخة من استنســـخه الكاتب المالحظات:
المذكور. الكاتب بخط

مطبوع. غير
البيت وأهل الرسول عن كتب ما معجم راجع

.٢٣١٨٥ رقم
١٩

١٩/١/١٠
عربي) _ (عقائد

أّن بيـــان في الثاقب النجـــم اســـم الكتـــاب:
.Qأبي طالب بن علّي أوالد من Qالمهدي

مجهول. المؤلف: اسم
وهـــو ثقتي األعانة وبـــه البســـملة أولـــه: بعد

هللا العني الوهاب... الحمد
اهللا وصلى ما حررته وقصدته ونهاية آخـــره:

وسلم. وصحبه محّمد وعلى آله سيدنا على
مجهولة. التأليف: سنة مجهول. الناسخ: اسم

مجهول. النسخ: ومحل تاريخ
.٧٧ الصفحات: عدد

تركية. جليلي/ مكتبة ومحله: الكتبة اسم
الكتاب: حجم أبعاد نسخ. الخط: نوع

سم. ٣٠×٢١
١٤ ذي  التصويـــر: ٤١٢. تاريخ رقـــم الفلـــم:

. ١٤٢٣هـ الحجة
التـــراث احيـــاء مركـــز النســـخة: مـــدرك 

قم. اإلسالمي/
السلطان موقوفات من الكتاب المالحظات:

مصطفى خان. بن سليم خان





المهدوي األدب

النوِر من الشمِس أو أسنى من الدياجير أبهى أســـداَف  فجـــٌر ســـيخلق
ضاحيًة النصِف من شـــعبان بتقديـــري يا ليلَة  ألنـــِت والقـــدُر صنـــواٌن
موعُدنا العـــدَل إّن العـــدِل يـــا ليلـــَة

 
منصوِر والقســـِط بالهدى  في قائٍم

آيتـــُه القـــرآِن فـــي  ( (المـــنِّ فآيـــُة 
 

مشـــهوِر فيه حديٍث مـــن  تتلـــى وكم
صنم علـــى تبِق ال فديتـــك النوِر إنهـــْض يـــا مطلـــَع فُأب  قـــد آب يعثـــو

�a
—�€a Ú»”Î bÌ

حمد* الحسين عبد األستاذ الشاعر:

اإلمام في التخصصية الدراســـات مركز أقامه الذي األول المهدوي قصائد المهرجان مـــن
األشرف. النجف في ١٤٢٦ شعبان/ يوم ١٢/ الميمونة اإلمام والدة بمناسبة Qالمهدي

الصورة وحداثة اللفظ بجزالة شعره يتميز المبدعين الشـــعراء من األول الجيل معاصر من نجفي *شـــاعر
المعنى. وعمق





ثانيًة األرض عتـــى فـــي فكـــم ُعُتـــٍل
 

منحوِر البغي  وكم حســـيٍن بســـيِف
حنق شـــمٍس ذاحٌل عبد لتنـــوِر ما زال من ُيزجـــى حطبـــًا نـــزْل  ولـــم 

 
داعـــرٌة لـــدى ســـفيان تـــزال  للنـــوِر ومـــا  منذوريـــن أكبـــاَد  تلـــوك 
عاديٌة (يزيد البغـــي) من وتزوير ولم تـــزل َدْجل فـــي الجور على ُزمَّـــِت

دمه  في عام مضاٍم من فكم الحور إظهـــر همت من أعيـــن  وكم دمـــوٍع
َهتكت الطـــِف التـــي محظوِر اهللا يـــا وقعـــَة كل واستباحت الهدى  ِخدَر
منتهك اإلســـالُم به يومـــًا لـــم أنَس

 
معفـــوِر الطـــِف  فـــي معلـــم بتـــراِب

أرشـــفه نجيـــع النحر قوُس مسعور وراضـــٍع مـــن ـ بســـهم الضمي  ـ وهو
نظـــرت فمـــا ترنـــو نحـــوه مجـــزور وحـــرٍة  بالنبـــِل لمفتطـــٍم   إال 
بمتشـــجٍر إرنـــاٌن الكوِر وللفواطـــم علـــى وأســـجاٌع  مـــن الرمـــاح
تجُلدنـــا أردانـــا حســـاَمك جـــّرد 

 
موتـــور ياثـــأر صبُرنـــا  وغالنـــا 

لكفى فاجـــع هذا الصـــور لو لـــم يكْن غيـــر نفخـــَة عليهـــم  بـــأن تقيـــَم
جوًى الضلوِع بيـــَن ما اِهللا يا حجـــَة

 
مســـجوِر النيـــراِن بلظـــى   كموِقـــٍد 

كُفر ِشرٍك ومن من نشتِك الِظَلم الخنازيـــِر لم مغـــاالَة شـــكونا لكـــْن 
 

ســـفٍه من الديِن لبـــاَس المّدعيـــَن
 

الدساتير أسمى ـ فقهوا لو ـ  والديُن
ومنصفـــٌة فالديـــُن ِســـلٌم وإحســـاٌن

 
وتدميِر فتٍك الديِن مـــن في وليـــَس

 
وغائلٌة إرهـــاٌب الديـــِن وليـــَس فـــي

 
القواريـــر ذبـــُح  وال اغتصـــاٌب  وال 

بـــزي ُهدًى تضليل الشـــرِّ من َشـــرُّ
 

بتبريـــر إفســـاٌد الجـــرِم وأجـــرُم 
أبدًا  أســـلموا تزويِر يـــا ليتهم لـــم يكونـــوا كل من الهدى لصيـــَن ـ  ـ إذن

َوَجًال أســـلموا إذ أســـالفهم كفعـــل
 

لمحـــذوِر إال أســـلموا مـــا  واهللاِ 
نبحوا الهدى ذبحوا باسم الهدى (تيمور)باسم أفعاَل فعلوا الهدى  واســـم
مجـــزرًة للذبـــِح دينُكـــُم كان  إن 

 
المعايير فـــي أزكـــى فشســـُع نعلـــَي
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نقل هذه القصة المرجع الورع آية اهللا
(دام الخراســـاني وحيد العظمى الشـــيخ
حكاها يوم الذي الحالييـــن قم مراجع أحد ظلـــه)
درســـه محضر في ١٤٠٤هـ لطلبته ٢١/ شـــعبان/
قبل أربعين سمعها إنه وقال المقدسة حوزة قم في
الكسائي من رضا غالم المرحوم السيد من ســـنة
عالية من في درجة رجًال كان وقد واســـطة، دون
أن الشـــيخ وأضاف والعدالـــة، الصـــدق والتقـــوى
لقد قال: القصة هذه له نقل لما الكســـائي الســـيد
للخادم أجد ولم ســـنة على الحادثـــة مرت أربعون

أثرًا.
الكســـائي رضا غالم الســـيد يقـــول المرحوم
العالمة صهر المخلصين الزّهاد العلماء مـــن وهو
(كتاب صاحـــب الحســـين األمينـــي الشـــيخ عبـــد

مقامهما:(١) اهللا أعلى الغدير)
دينيـــة بمدينة مدرســـة فـــي لمـــا كنـــت طالبًا
متواضعًا مؤّدبًا رجًال المدرسة خادم كان تبريز،

الفردية بوظائفه يعمل والصالح، أهل التقوى ومن
روحية ذا وكان واالجتماعيـــة بصدق وإخـــالص،
الكتمان، شديد السعي كثير الكالم قليل عجيبة،
لكنه المدرســـة تنظيف مســـؤوليته كانت وهـــو وإن
ينتظر أن دون حجرهـــم تنظيف في الطلبة يعيـــن
ثيابهم يغسل كان وأحيانًا بل وثمنًا، مكافأة منهم
لشراء حاجة الذهاب يريد أحدهم رأى أيضًا وإذا
الخدمة، بهذه له منه أن يسمح وتوّســـل إليه تقّدم
إبريق الماء من حوض يمأل كان أن األمـــر به وبلغ
لئـــّال يتعّنى الخالء بيـــت إلى المدرســـة ويحملـــه
وظائفه مـــن تكن لـــم وهـــذه كلها الطلبـــة ذلـــك،
يقوم كان ولكّنه للمدرســـة، كخادم المخّصصة له
بذلك فيزرع النية بذلـــك بصفاء النفس وإخالص

التواضع العلمي. ويعّلمهم الطلبة في قلوب حّبه
إلسباغ حجرتي من خرجُت ليلة ذات منتصف
روحانيًا رأيت نـــورًا شـــيئًا عجبًا! الضـــوء، فرأيت
عرفت قد الكهرباء تكـــن ولم الخادم. في حجـــرة

ÔãáÑ›ÿ^ flÉ_~
باقر محمد رقية اختيار:
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خطوات نحو وتقّدمت بشّدة، األمر حّيرني بعد،
فلّمـــا قربُت أرى، مـــا حقيقة الحجـــرة الكتشـــف

آخر. ورجل الخادم بين يتردد كالمًا سمعُت
جهة ومن عليه، الدخول أوّد أكن لم جهة مـــن
ذلك النور كان إذ قلبي، في االستطالع حبُّ َقِوَي

يجذبني. و يبهتني
خلف حتـــى وصلـــت أخـــرى فدنـــوُت خطـــوات
بصوت يتكلـــم الخـــادم أســـمع البـــاب، فصـــرت
ُأشّخص كالمه. لم الثاني الطرف خافت، ولكن

أفهم أن دون أستمع صوتهما حيرتي في وقفت
النور الصـــوت وذهب انقطع وفجـــأة مـــا يقوالنه،
فورًا! الباب طرقُت طويًال، فلم أصبر العجيب،

َمن؟ الخادم: قال
الباب. افتح (فالن) أنا قلت:

تسمح لي هل فسّلمُت عليه وسألته فتح الباب،
بالدخول؟

تفّضل. قال:
أحدًا أر لـــم ولكن وجلســـت، دخلـــت الحجرة

مألوف. غير شيئًا هناك أجد ولم غيره،
أمر؟ من هل سألني:

مع شـــخص؟ تتكّلم كنَت هل ولكـــن قلـــت: ال،
أخبرني هنـــا؟ يحدث كان قل لـــي الحقيقة مـــاذا
هنا ويمطروك ليأتوا اآلن الطلبـــة ُأنّبه وإال ســـوف

الحال! عن واقع بأسئلتهم
بشـــرط الليلة، هذه جرى ما لك أحكي قـــال:

ألحد. تحكيه ال أن
الشرط. قبلُت قلت:

أن عاهدني إلى يوم الجمعة، موجود أنا قال:
تلك وكانت الجمعة. يـــوم ظهر إلى ســـّري ال تظهر
إلى سّره أفشي ال أن فعاهدته األربعاء، ليلة الليلة
أّن هي الحقيقة فقال: لي. حّدده كما الجمعة يـــوم
وكنت  هنا، الحجةQ كان وموالي اإلمام ســـيدي

الحديث. نتبادل يديه بين
يحّدثك كان مـــاذا حول وســـألته: فزاد عجبي

اإلمام؟
باإلمـــام فئـــات ترتبـــط قـــال: هنـــاك ثـــالث
ذوي  كحوارّييـــن الغيبـــة، الحجـــةQ في عصـــر
األخـــرى، الفئة من عـــددًا أقل فئـــة درجـــات. كّل
القرب فـــي األولى الدرجـــة هـــي من األقـــل عددًا

والثالثة. الثانية الطبقة وهكذا واالعتماد،
المعنوية الناحية من حيث الثالثة الفئات هذه
وعندما متداخلة، حلقـــات على شـــكل والباطنية
 Qاإلمام مكانـــه يختـــار هؤالء مـــن يمـــوت واحد
واحد مكانه ويحـــّل تليها التي الطبقـــة واحـــدًا من
أصلح من كل لمقـــام ترفيعًا األخـــرى مـــن الطبقة
تبعًا لمستوى العامة، الشيعية من الطبقات نفسه
التي الروحية والحالة األخالقية والفضائل التقوى

قبل. بها من نفسه وهّيأ اكتسبها الفرد
يموت شـــخص حيث الجمعـــة، فأنـــا في يـــوم
فداه) (روحي الثالثـــة، جاءني اإلمام من الطبقة

مكانه. في المهام واختارني ألداء
وأنا شـــيئًا يقل الخادم ولم كالم وهنـــا انتهـــى
بدهشـــتي الحجرة خرجُت من غدوُت مندهشـــًا،
النور لذلـــك مشـــاهدتي عجيبة، وكانـــت حالتـــي

ســـيدي أّن هـــي الحقيقـــة
 Qالحجة اإلمـــام ومـــوالي
بيـــن وكنـــت هنـــا، كان 
الحديـــث. نتبـــادل يديـــه 
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طوفانًا وجودي أحدثا في القصة قد لهذه وسماعي
أقول صرُت لم أستقّر نفسيًا، وصفه، أستطيع ال
بعيـــن عادية إليه ننظـــر كّنـــا لنفســـي: إّن رجـــًال
ومنزلة مقام صاحـــب هو له، قيمة ال خادم وأّنـــه
الحجةQ بنفسه، ويدعوه  اإلمام يزوره وسعادة،

خواّصه! درجة إلى
شامخ! معنوي وكمال خفّية عظمة من لها يا

باطني، في تمّوجات القضية هذه أحدثت لقد
القيام حّتى وال الليلـــة تلك النـــوم من فلـــم أتمّكن

بالعبادة.
رأيته الخادم، أراقـــب بدأت أصبحُت وحيـــث
وبرزانة ووقار اليوميـــة كعادته خـــرج من حجرتـــه
ما ظاهره على ُيـــرى أن يعمل دون معهـــود، فأخذ
في قلقًا فقد كنـــُت أنا اســـتغراب، أّما يدعـــو إلى

نفسيتي. في ومضطربًا تفكيري
األربعـــاء كيـــوم أيضـــًا الخميـــس يـــوم  ومـــّر 
عيني، من يفلـــت أجعله ولم نفســـها، بالطريقـــة
ويشتري للطلبة وينّظف المدرســـة يكنس فقد كان
اإلبريق أن أملئ أردت لما أنني يحتاجونه. حّتى ما
بذلـــك بدًال يقـــوم أن وطلـــب مـــاءًا أســـرع نحـــوي
لنفسي أسمح له لن وقلت ســـمحُت له، فما عني،
وأنا سيدي أنت هذا، بعد مقامك على التجاســـر
ســـّرك أفشـــي ال أن عاهدتك أني ال ولو خادمك،

مقامك الرفيع. عن ألعلنُت للطلبة
يعمل، (الخـــادم) بدأ الجمعة، وعنـــد َســـَحَر
اقتربت موعده ســـاعة ألن عجيبة، حالتي وكانت
االستطالع حبُّ قلبي في واشتّد له مراقبة وازددت
ســـوف ماذا الموعود، اليوم حضر لحاله، فقـــد

ُترى؟! يا يحدث
الشـــمس، طلوع حجرتـــه مع من رأيته خـــرج
يغســـل أخذ ثّم المدرســـة، في اليومي فبدأ بعمله
أيضًا حذاءه وغســـل الشـــمس في ثيابه وينشـــرها

جانبًا. ووضعه
ثّم ربط وأخذ حذاءه، جمع ثيابه وعند الزوال

المدرسة. حوض في واغتسل بإزار ظهره
أكثرهم عطلة، في والطلبة حارًا، الجّو وكان
خرجوامن أّولالصباحإلىزيارةأقاربهم، والقليل
مشـــغولون المدرســـة ســـاحة أو منهـــم في الحجر
نفسي الدقائق باضطراب وكنت أحسب بأمورهم.
الخادم، مشاهدة عن تنحرف لم عيني شـــديد،
للغاية، مدهشة سفرة من األخيرة اللحظات إنها
أريد أن بدّقة، تالحقه حاّدة نظراتي جعلـــُت فقد
اإلمام مع موعده ســـاعة ســـيحدث أكتشـــف ماذا
بالصفوة ليلتحق عندنا من ينتقل كيف ،Qالحجة

الحجةQ؟ لإلمام المقّربين
ووقف في الشـــمس خرج من الحوض، رأيتـــه
وأخذ وحذاءه ثّم لبس ثيابه حّتى نشـــف جســـمه،
الظهر، أذان وعند المشـــتاق! ينتظر كالمســـافر
غاب فجأة أكبر) (اهللا لـــألذان األولى ومع الكلمة
لم عنه ولكن أبحث كالمدهوش عيني، فقمت من

له أثرًا! أجد
كان لحظـــات، أيدينا قبل بيـــن شـــخص كان
إلى الصباح أّول وكان مـــن الحوض، عند جالســـًا

الجمعة، حيث في يـــوم فأنا
الطبقة مـــن يموت شـــخص
اإلمـــام جاءنـــي الثالثـــة،
واختارنـــي فـــداه) (روحـــي 
مكانـــه فـــي المهـــام ألداء 





غاب كيف أول الـــزوال تحت نظـــري الفاحـــص،
إلهي؟! يا هكذا

حوض عنـــد جئـــت مســـرعًا
ُأنـــادي، وأخـــذت المدرســـة،
ما ليـــروا الطلبة فخـــرج بعـــض
ما فجاؤوا وســـألوني القضيـــة،

جنون؟ اعتراك هل المشكلة؟
أّيها الجنون أكثر مـــن قلت:
مســـتغربين: ســـألوني األخـــوة.
اختفى أيـــن قلت: مـــاذا تقـــول؟
قلت: خادم؟! أي قالوا: الخادم؟
الذي كان الرجل خادم مدرستنا

خدمتنا. في يتفانى
وفّتشـــوا حولهـــم  نظـــروا 
فلعّله موجـــود غيـــر ثـــّم قالـــوا:
أو إلى صالة الســـوق إلى ذاهب
اآلن أبـــدًا، إنه قلت: الجماعـــة.
الحجـــةQ فقد  باإلمام التحـــق
المقّربين أصحابـــه أصبـــح مـــن

الساعة. هذه من
القصة؟ ما سألوني:

في بدئها لهم من فشرحُتها
اختفائه قبل حتـــى األربعاء ليلة
الدهشة، في فشاركوني ساعة.
دهشـــة كذلـــك، الحـــّق وكان 
ير لم وهكـــذا تحاكـــي دهشـــة،
للخادم ذلك أثـــرًا بعد أحـــد مّنا

لرؤيته. تكرارًا وال

الهوامش
/Qالمهدي اإلمام كرامـــات ١ ـ
البيضاء/ ط١/ المحجة ١٢٥ـ١٢٩/ دار ص فقيـــه فارس
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ارشيف الصحافة المهدوية من

أبـــو محمـــود الشـــيخ فضيلـــة  كتـــب 
الســـنة كتـــاب (أضواء على ريه صاحـــب
مرتضى العسكري، السيد فضيلة المحمدية) إلى
عشـــرية االثنى اإلمامية إيضاح عقيدة منه يطلـــب
إعادة عزمه على بمناســـبة المنتظر) في (المهدي
األخطاء لبعض الذكر، استدراكًا اآلنف كتابه طبع
من بعـــد إيضاح األولى، الطبعـــة فـــي التـــي وردت
هذه أمثال تنشـــر إذ واألضواء الســـيد العســـكري.
بعضهم المســـلمين تعريف إال تقصـــد ال األبحـــاث
الجهات جميع من تامة صلـــة على وليكونوا ببعض

والعقائدية. الفكرية
حلقة هي بالمهـــدي العقيدة أخـــي العالـــم: ان
وحدها. تدرس تفهم وال فهي ال وعليه سلسلة، من

يلي: فيما البيان عن ذلك وسأجعل
اليـــوم التاريـــخ حتـــى ان البشـــر منـــذ فجـــر

وراء بما يؤمن ال منهم قسم قسمين: إلى ينقسمون
ويرى بالغيب ويكفر يبصرها، التي المحسوســـات
يذهب ثم مصادفة، خلقت انها يرى ما جميع فـــي
الظن، وراء ومنتهاه وبدئـــه الخلق علل فـــي تحليل

شيئًا. من الحق ال يغني الظن وان
الخلق بأن ويؤمن بالغيب، يؤمن آخر: وقســـم
الخالق قد هذا وان مدبر، الخالق قبل من بدئ به
حكمة وفق ومميزاته، خواصه لكل مخلـــوق أعطى
الذيـــن يؤمنون األديان أهـــل هم وتدبيـــر. وهـــؤالء
انتظارهم علـــى أهـــل األديان يجمعون باهللا ويكاد
بين أحكامه الجـــراء اهللا يقيضه للبشـــرية لمنقـــذ

بينهم. والسالم السعادة واحالل البشر
بعد الثانية الحياة وكيفية الحياة هذه نهاية أما

منهم. عند كثير بواضحة الحياة فليست هذه
عندهـــم فالصـــورة المســـلمون  أمـــا 

المنتظر المهدي حول
عالمين بين

فإن المهدوية، الثقافة ترســـيخ في دور لها من كان وما الذاكرة الصحفيـــة، مـــن أجل تحفيز
التي الغراء مجلة (األضواء) الصدد تســـتذكر بهذا الرائعة المبذولة للجهود منها وفاًء (اإلنتظـــار)
ونشـــر والمعرفة العلم لواء حملت والتي القرن العشـــرين أواســـط منذ األشـــرف تصدر في النجف
عام  جمـــادى األولى في في العدد٣ الســـنة/٢ الصادر ورد وتنشـــر ما معـــارف وعلـــوم أهل البيت،

وذكرى... المجلة عرفانًا هذه من ١٣٨١هـ

العسكري مرتضى السيد

ك





الثاني العالم نهايـــة العالم وأمر جلية عن واضحة
الكريم من نبيهـــم ورد عن بمـــا بعـــد هذه الحيـــاة
آخر المثالية الحياة وصف في مســـتفيضة أحاديث

بعدها. يأتي وما القيامة يوم قبل الدهر
أن يعتقدون باألخص عشـــرية االثنا والشـــيعة
خلقه وال تخلو علـــى هللا حجة من األرض لـــم تخـــل
نبيا يوحـــى إليه أو أن يكـــون منـــه كذلـــك وهو إمـــا
بعده من شـــريعته ليحافظ على قبله من مـــن يعين

ألمته. ويبينها
التي عشـــرية األحاديث االثنى فـــي وهم يرون
االثنا  (الخلفاء عنوان تحت كتابكم(١) أوردتموها في
يلون عشـــر الذي االثنى لعـــدد األئمة عشـــر) بيانا
على ينطبق ال العدد هذا فإن النبي أمر الدين بعد
إلى  وال غيرهـــم(٢) مضافًا األمويين وال الراشـــدين
عن الخاصة بطرقهم يروونها التي األحاديث مئات
وثاني ذلك، علـــى التنصيص فيه اهللا مما رســـول
ابن الحســـن المهدي عندهم األئمـــة عشـــر هؤالء

والذي ٢٥٥هـ بســـامراء ســـنة المولود العســـكري
كحياة نوح ألف ســـنة حيًا يزال ال أنه فيه يعتقدون
الذي ما عيسى وكحياة قومه بين عامًا إال خمسين

اهللا اليه. رفعه بل ولكن شبه لهم صلبوه وال قتلوه
الدكتور تجارب بما أثبتتـــه بعضهم ويستشـــهد
بنيويورك والدكتور روكفـــار في معهد كارل الكـــس
قطـــع من علـــى لوســـي جـــاك لـــوب والدكتـــور رن
وكليتيه وجلـــده وقلبه وعضالته اإلنســـان أعصاب
الغذاء دام حيـــة مـــا األجـــزاء تبقى مـــن ان هـــذه
وان خارجي عـــارض لها يعـــرض ولم موفـــورًا لهـــا
غذاء من يقدم لها مـــا وتتكاثر وفق تنمو خالياهـــا
تشـــيخ وتضعف ال أنها أي فيها للزمن تأثيـــر وان ال
أقل أثرًا وشـــيخوخة عليها ال يبدو بل الزمن بمرور
وتتكاثر تنمو كانت كما السنة هذه وتتكاثر تنمو بل
وتدل الســـنين من قبلها ومـــا الماضية في الســـنة
دام نامية ما حية ســـتبقى على أنها الظواهـــر كلها
الغذاء وتقديم مراقبتهـــا على صابرين الباحثـــون

لها...).(٣) الكافي





ارشيف الصحافة المهدوية من

يعتقدون وهـــم وبغيـــره بهـــذا منهم يستشـــهد
جعل الذي اهللا بقـــدرة وحي موجـــود بـــأن المهدي
إلبراهيم وسالمًا بردًا والنار لعيســـى طيرًا الطين
اإليمان على دليل هـــذه المدة كل بوجوده واإليمان
وقد بيـــن الناس أنه موجود ويعتقدون بقـــدرة اهللا

يشّخصوه. أن كأحدهم دن يعايشهم
احتاج اذا أنـــه وجـــوده وممـــا يذكر مـــن فوائد
الصواب وجه فيـــه خفى رأي بيـــان إلى المســـلمون
في الرأي صـــواب إلى العلماء بعض يقوم بإرشـــاد

األمر.
أنه من على مجتمعون فإنهم ظهوره أمـــا موعد
لظهوره عالئم وان إال اهللا يعرفـــه ال الـــذي الغيـــب
غير حتمية على وأخرى الوقـــوع حتمي ما هو منهـــا
على مكة ظهوره مـــن يبـــدأ مـــا فـــي األحاديث وأنه
كعدد عدده جيش من األولى حملته وتتكون ـ األشهر
عدًال  األرض يمأل وأنه في بدر Nاهللا رسول جيش
خالف شـــهادة وان بالواقع الناس وأنه يحكـــم بين

الشاهدين.
الحلة فـــي قيل عنه الـــذي الغيبة أما ســـرداب
المهدي بشـــيعي يقول بغيبة أسمع فلم أو ســـامراء
الســـرداب  منه(٤) ولعل بخروجه فيـــه أو أو بوجـــوده
علي لإلمامين مصلـــى كان ســـامراء في الموجـــود
لهما مصلى اتخـــذاه العســـكري الهـــادي والحســـن
فيه يعبدون اهللا مصلى يتخذون كانوا للعبـــادة فقد

حتى اليوم. بقى كذلك ثم
/٢ عصر الجمعة اآلن حضرنـــي ما بعض هذا
بجمع المسلمين على يمن أن اهللا وأسأل ٨١هـ ع٢/
عليك والســـالم العاقبة ولكم لنا ويحســـن كلمتهم

مرتضى العسكري. من
تتمة:

من كتاب المهدي في داوود أبـــي من كل أخرج
 Nالنبي عـــن الطفيل ٢١٠ عـــن أبـــي ج٢/ ســـننه

قال:
رجًال اهللا يوم يبعث إال الدهـــر يبق من لم (لـــو
جورًا). ملئت عدًال كما األرض يمأل بيتي أهل من

 ٧٤ ج٩/ والترمذي في باب ما جاء في المهدي
(ال تذهب :Nرسول اهللا قال قال: مسعود عن ابن
بيتي يواطئ من أهل رجل األرض حتى يملك الدنيا

اسمي). اسمه
والذهبي في تلخيصه في المســـتدرك والحاكم
رسول  قال قال: الخدري سعيد أبي ٥٥٧ عن ج٤/
ظلمًا األرض تمأل حتى الســـاعة تقوم (ال :Nاهللا
من يمألها بيتي من أهل ثم يخرج وجـــورًا وعدوانًا

وعدوانا). ظلمًا ملئت كما وعدًال قسطًا
أي ـ شـــرطهما صحيح على ثـــم قال الحاكـــم،
على الذهبي ووافقه يخرجاه ولم ـ ومسلم البخاري

ذلك.
/٢ ج ســـننه في داود أبو الحديث وأخـــرج هذا
و٥٢  و٢٦ وفي ٣٧ ١٧ ج٣/ مســـنده في ٢١١ وأحمد
خروج ســـننه بـــاب في ماجة ابن مفصـــًال وأخـــرج
علي  ٤٠٨٥ عن الحديث الفتـــن كتاب من المهـــدي
البيت أهل منا (المهدي :Nاهللا رســـول قال قال:

ليلة). في اهللا يصلحه
سننه  ٢١١ من ج٢/ في داود أبي من كل وأخرج
والحاكم في  ٤٠٨٦ من ســـننه الحديث ماجة وابن
تلخيصه  فـــي والذهبي ٥٥٧ مـــن مســـتدركه ج٤/
ســـمعت رســـول اهللاN يقول:  قالت عن أم ســـلمة

ولد فاطمة). من عترتي (المهدي من
الهوامش

ســـيكونون  الخلفاء أن تنبئ كثيرة أحاديـــث ١ـ  جـــاءت





كتاب البخاري في كل من وقد اخرجها عشـــر خليفة. اثني
سنة ١٣٢٧. مصر ١٥ ط. ج٤/ األحكام من صحيحه

من لقريش الناس تبع باب اإلمارة، في كتاب ومسلم
.١٣٣٤ سنة مصر ٣ ـ ٤ط. ج٦/ صحيحه

و١٢٧٨ مـــن مســـنده ط.  ٧٦٧ الحديـــث والطيالســـي
/٢ ج من ســـننه المهدي كتاب في داوود آباد: وأبو حيـــدر

لكهنو. ط ٢١٠
٣٩٨ ـ ٤٠٦ عن  ج١/ األولـــى ط. مســـنده في وأحمـــد

و١٠٦ ـ ١٠٨ عن  ٨٦ ـ ٩٠ ـ ١٠٠ /٥ ج وفي مسعود، ابن
سمرة. بن جابر

الشافعي  شـــرف بن زكريا يحيى أبو النووي ٢ ـ قال
من األحاديث هـــذه ٦٨٦هـ في شـــرحه المتوفـــى ســـنة
بمصر: صبيـــح علي ٣ط. محمد ج٦/ صحيـــح مســـلم
فقالوا بهـــذا المراد المعنـــى فـــي (وقـــد تـــردد العلماء
الخالفة مستحقوا عشر باالثنى المراد يكون أن يحتمل
في اجتماعهم المراد يكون أن ويحتمل العدل أئمة مـــن

عليهم!..). الناس يفترق واحد زمن
المالكي المتوفى اهللا عبد بن محمد بكر أبـــو وقال
هذه شـــرحه في العربي بابن ٥٤٣هـ والمشـــهور ســـنة
المصرية ٦٨ط. ج٩/ الترمـــذي صحيح من األحاديث

األولى.
بن سمرة جابر ـ عن الترمذي ـ أي عيسى (وروى أبو
أميرًا بعدي اثنى عشر يكون :Nاهللا رســـول قال قال:
 Nاهللا رسول بعد فعددنا صحيح قريش من كلهم أبدا
عثمان، بكر، عمـــر، أبـــا فوجدنا اثنى عشـــر أميـــرًا
بن معاوية معاوية، بن يزيد معاوية، الحسن، علي،

سليمان...). مروان، بن الملك عبد مروان، يزيد،
عصره إلى األمويين والعباســـيين الخلفاء ثم ذكر
بالصورة العدد انتهى عشـــر اثنى عددنا (وإذا ثم قال:
بالمعنى عددناهـــم وإذا الملـــك عبد بن إلـــى ســـليمان
عبد بن وعمر خمســـة: الخلفاء األربعة منهم معنا كان
وقد حديث بعض للحديث معنى ولعلـــه العزيـــز ولم أعلـــم

قريش). كلهم من قال Nالنبي أن ثبت
٢٣٨ ـ  ص ج٣/ الســـنة ٥٩ المقتطف مجلة ٣ ـ راجـــع

.٢٤٠
كبار علماء  من ذلك اثنـــان من بقريب صرح ٤ ـ وقـــد
الدين وقبله الســـيد صـــدر الحاج أتذكر مـــا الشـــيعة على

النوري. المحدث حسين مرزا الحاج





مع القرآء

(ال إله إالّ اهللا)
الكاتبة: أم هاشم ـ النجف
(ال إله إّال اهللا) كلمٌة طرقت سمعي.. فتوقفت، 
وقلت في نفســـي: لقد سمعت هذه من قبل، ولكن 

أين؟
وما معناها؟

تأملتها.. كأنها كلمُة التوحيد!
أجل إنها هي.. ولكن!

لماذا لم اعرفها منذ البداية؟
لعّلي غافلٌة عنها.. بل حّقًا أنا كذلك!!

فأخذُت افتُش في زوايـــا قلبي المظلم ودّققت 
النظر لكن.. لألسف لم أجدها؟!

صعِقت.. رباه ما أنا فاعلة؟

وكيف يمكنني أن أكِتَب كلمة التوحيد على لوِح 
قلبي؟

وأّنى لَي ذلك؟
وقد ملَك الشيطاُن عناني.. وغدا عقلي أسيرًا 

بيد هواي!!
وضعُت رأسي بين ركبتي وأجهشُت بالبكاء..

وعلى هذه الحال وإذا بنداء يطرق سمعي:
cاْدُعونِـــي َأْســـَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْســـَتْكِبُروَن 

(١).dَعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن
أجل، الدعاء.. الدعاء

إلهي عرفني نفسك..
عرفني حقيقة ال إله إال اهللا..

فهمنـــي معنى العبودية الحقيقـــي فإني جاهلٌة 

تعد مشـــاركات القراء المحور األساس لعمل المجلة الثقافي، وقد حرصت هيئة التحرير أن تدخل 
أكبر عدد من مشـــاركاتهم ليتســـنى لهم أن يقدموا ما بوسعهم من ثقافة اإلنتظار، والرسائل التي بين 
أيدينـــا إشـــارة إلى حالة المعافاة التي يمر بهـــا الفكر العام عند قراءة الثقافـــة المهدوية، والمجلة إذ 
تبارك جهود المشاركين تشد على أيدي الجميع بمواصلة االستمرار ببناء ثقافة مهدوية ناضجة، وعلى 

هذا فالمجلة بانتظار مشاركات القّراء الكرام.





رّب.. يا
بسوِء عملي.. ال تؤاخذني ربي

مواله؟! إلى اآلبُق إال العبُد يرجُع إلهي هل
أحٌد سواه؟ غضبه من هل يجيره أم

اقبلني.. السحرة قابل يا
تلك واســـطٍة أيُّ عميق. ترى بتفكيٍر ثم غرقُت

ليقبلني؟! ربي إلى أقدمها التي
والخطايا؟ الذنوب إال لي وهل

نعم..
وجدتها!! لقد

األمر صاحـــَب المقدس لســـيدي إنـــه الوجود
فداه).. وروحي فرجه المولى (عجل

منه الـــذي اهللا وبـــاب الفيـــض.. فهـــو مصدر
يؤتى.

غافلة.. أنا كم

بنظرٍة الجاهلـــة.. العاصيـــة وأنـــى لـــي.. وأنـــا
منه؟!

عرفني إلهي وليـــك.. علـــّي قلَب إلهـــي اعطف
عن حجتـــك ضللُت تعرفني لـــم حجتـــك فإنك إن

ديني..

الغيبة) (سرداب يعني ماذا
الجابري الرزاق عبد األستاذ:

ويذكرون (السرداب) ويسخرون...! ...
التي التعاريف فـــي (الســـرداب) وردت كلمـــة
األقالم من أهل ذوي بعـــض ارســـالها تصرف في
أحد عرض فقد (الشيعة) تعاريفهم ضمن الســـنة
عرضًا االمامية تعريفًا للشـــيعة الليزرية األقراص
أحد فذكر: هي ممجوجـــًا مشـــوهًا عليه ال يحســـد
دون علي في اإلمامة رأت التـــي االســـالمية الفرق
اهللا وعثمـــان رضي الشـــيخين
عشـــرية االثنا ومنهم عنهمـــا
(المهدي) في االمامة وتنتهي
(الســـرداب) في الـــذي غـــاب

(انتهى) السنة. أهل قبال
ما العرض هـــذا ان أقول:
متقطعة الجـــزاء صور اال هـــو
كاإلمامة متناثـــرة: وأوصـــال
عـــن واالعـــراض فـــي علـــي،
واألئمـــة وعثمـــان الشـــيخين
اإلمامة عشـــر وانتهـــاء االثنـــا
في غـــاب الذي فـــي المهـــدي

الخ. السرداب...
ملقاة ممزقة هذه أوصـــال
جريمة تعني اال ال على األرض
وقطعتها وزعتها التي التمزيق





مع القرآء

كاوصال انســـان ُقّطع ال تحكي اال بشاعة الجريمة 
التـــي مزقـــت هذا االنســـان المســـكين والذي كان 
داخًال في قـــول اهللا تعالى: cَلَقْد َخَلْقَنا األِْنَســـاَن 
ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍمd(٢) وكما قال تعالى: cُثمَّ َأْنَشْأَناُه 

(٣).dَخْلقًا آَخَر َفَتَباَرَك اهللاَُّ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن
ولنتســـاءل: هل ألنـــف مجدوع قيمـــة..؟! وهل 
ألذنين مبتورتين أهمية..؟! وهل لعينين مسمولتين 
فائدة..؟! هكذا أعطوا رأيهم في الشـــيعة والتشيع 
كما يعطي المعتقد باليهودية رأيه في االســـالم أو 
الصليبـــي في دين محمـــدN..! فأين الموضوعية 

والنزاهة  االنصـــاف  فـــي تلك وأيـــن 
األقالم..؟!

نعم إنهم كّشـــفوا عـــن أجواء نفســـية مخبوءة 
حيث يقول الشاعر:

فمن يُك ذا فٍم مرٍّ مريٍض 
يجد مّرًا به الماء الزالال
وإال فليـــس مـــن حـــق الســـني ان يتدخـــل فـــي 
تعريـــف العقيـــدة الشـــيعية كمـــا ليـــس مـــن حـــق 
الشـــيعي ان يتدخل في تعريف عقيدة أهل الســـنة 
نعـــم، إّال من حيث المناقشـــة والحـــوار المنطقي 
للوصـــول إلـــى أفضل فهٍم عن دين االســـالم الذي 
جـــاء به ســـيد األوليـــن واآلخرين محمـــد بن عبد 
اهللاN واآلن نعـــرض عن القول في مناقشـــة تلك 
األوصـــال المبعثـــرة المستبشـــعة.. إال عن الوصلة 
(الســـرداب) عليهم ان يستمعوا إلى رأينا 
فيه. فســـرداب الغيبة هذا ليس مما 
يســـخر منه كما يتصـــورون... بل 
(الســـرداب) وثيقـــة تاريخيـــة 
سياســـية تفصـــح عـــن تورط 
الحـــكام العباســـيين آنذاك 
في تعقبهـــم لصبي علوي ال 
يزيد عمـــره علـــى الثماني 
سنوات قد توارى عن انظار 
الجـــالوزة الذيـــن داهموا 
 Qالعســـكري اإلمام  بيت 
القبض  بغيـــة  بعـــد وفاتـــه 
ألنـــه  الصبـــي  هـــذا  علـــى 
الثانية  بـــه اإلمامـــة  تمثلـــت 
عشـــرة بعد مزيد من الرصد 
المتتبعـــة  والعيـــون  المكّثـــف 
لخبره حتى حصروا طريدتهم في 
الـــدار وليس له ذنـــب أو جناية اال أنهم 



كما يعطي المعتقد باليهودية رأيه في االســـالم أو 
الصليبـــي في دين محمـــدN..! فأين الموضوعية 

والنزاهة  االنصـــاف  فـــي تلك وأيـــن 
األقالم..؟!

للوصـــول إلـــى أفضل فهٍم عن دين االســـالم الذي 
جـــاء به ســـيد األوليـــن واآلخرين محمـــد بن عبد 
للوصـــول إلـــى أفضل فهٍم عن دين االســـالم الذي 
جـــاء به ســـيد األوليـــن واآلخرين محمـــد بن عبد 
للوصـــول إلـــى أفضل فهٍم عن دين االســـالم الذي 

اهللاN واآلن نعـــرض عن القول في مناقشـــة تلك 
األوصـــال المبعثـــرة المستبشـــعة.. إال عن الوصلة 
(الســـرداب) عليهم ان يستمعوا إلى رأينا 
فيه. فســـرداب الغيبة هذا ليس مما 
يســـخر منه كما يتصـــورون... بل 
(الســـرداب) وثيقـــة تاريخيـــة 
سياســـية تفصـــح عـــن تورط 
الحـــكام العباســـيين آنذاك 
في تعقبهـــم لصبي علوي ال 
يزيد عمـــره علـــى الثماني 
سنوات قد توارى عن انظار 
الجـــالوزة الذيـــن داهموا 

العســـكري اإلمام  بيت 
القبض  بغيـــة  وفاتـــه  بعـــد 
ألنـــه  الصبـــي  هـــذا  علـــى 
الثانية  بـــه اإلمامـــة  تمثلـــت 
عشـــرة بعد مزيد من الرصد 
المتتبعـــة  والعيـــون  المكّثـــف 
لخبره حتى حصروا طريدتهم في 
الـــدار وليس له ذنـــب أو جناية اال أنهم 





ِبَها cَوَجَحُدوا تعالـــى: قوله مصداقية عن كشـــفوا
َكاَن َكْيَف َفاْنُظْر َوُعُلّوًا ُظْلمًا َأْنُفُســـُهْم َواْسَتْيَقَنْتَها
مقالة رســـول  اْلُمْفِســـِديَنd.(٤) ونافقوا في َعاِقَبـــُة
سيمأل األرض  الذي Qالمهدي إمامة في Nاهللا
ولكن شديد وجورا.. ظلمًا ملئت كما وعدًال قســـطًا
في المراكز تلـــك من حرصهـــم على مكتســـباتهم
إلى دعتهم الصرفـــة الدنيويـــة الدولـــة العباســـية
عاصرت التي والتســـلط خاصة األيام االســـتبداد
اليه  أشـــار ما األئمةK فـــأرادوا اجهاض خاتـــم
وخرق ناموس المرتقبة الدولة في األعظم الرسول
الكرامة فكانت ذلك ومع دينه في تعالى اهللا ارادة
فيه: تعالى قال الذي وليه يرعى ان تعالى اهللا من
ِفي اْألَْرِض اْســـُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َأْن َنُمنَّ cَوُنِريُد
هي  اْلَواِرِثيَنd(٥) والكرامة َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم
أنظار عن العلـــوي الصبـــي اإلمام هذا ان تـــوارى
الســـرداب الذي وبقي المالحقين الجالوزة هؤالء
ســـواًء الزمن ذكره يتحدى فيـــه توهمـــوا اختفاءه
ذكره فإن يبق أم لـــم الســـرداب من أثر بقي لهذا
أولياء تعقب في المتعثرين أولئك من ساخرًا يبقى
خيرًا ينالوا لم بغيظهـــم فماتوا وحقدًا اهللا ضغنـــًا
والطغيان وظلمهم بغطرســـتهم تدينهم بل وثيقـــة

عشقوه. الذي

والعترة> اهللا <كتاب
الخفاجي فاديا الباحثة:
ورحمة عليكم السالم األخت فاديا الخفاجي..

وبركاته اهللا
(كتاب القيم المعنون نتلقى نتاجكم أن يسرنا
في يتعلق ما هـــو يهمنا الـــذي أن إال اهللا والعتـــرة)
قضيته  وليس المهديQ خصوصـــًا اإلمام شـــأن
في وجدناها كما استطرادية مسألة إال في المقال

قضية تبحث بمقاالت تزويدنا نأمل لذا مقالكـــم،
الروائية  بالشـــواهد المهـــديQ مدعمـــة اإلمـــام
إن شـــاء نشـــرها الحقًا ليتســـنى واآليات القرآنية
الدائم. بالتسديد لكم ودعائنا تمنياتنا مع اهللا،

للظهور نمهد كيف
سلمان مطر يونس الكاتب:
الفرد  بعهدة اإلمامQ هو التمهيد لظهور <إن
يؤهل منا أن كل علـــى يجب فكما والمجتمـــع معًا،
يعمل أن يجـــب اإلمـــامQ، لذلك نفســـه لظهـــور
اإلمام معرفة على فبالعمل المجتمع، تأهيل على
ورد حيث المجتمع لذلك، قد أّهلنا نكون المهدي
للقائم يقول: اهللا عبد أبا زرارة قوله: ســـمعت عن
فداك إن أدركناه جعلت قلت: قبل أن يقوم، غيبة
ذلك أدركنـــا فقـــالQ: متـــى أعمـــل؟ أي شـــيء
نفسك عرفني <اللهم الدعاء: بهذا فلندع الزمان
نبيك، أعـــرف تعرفني نفســـك لم فإنـــك إن لـــم
رسولك تعرفني لم إن فإنك رسولك عرفني اللهم
فإنك حجتك حجتـــك، اللهم عرفنـــي لـــم أعرف
فإن لذا ديني> عـــن حجتك ضللت تعرفني إن لـــم
ستدفعنا  التي الوظائف أهم معرفة اإلمامQ من
ويكفينا خدامه، وخدمـــة لخدمته بل إلى نصرته

شرفًا... ذلك

الهوامش
غافر:٦٠. ـ ١
التين:٤. ـ ٢

المؤمنون: ١٤. ٣ ـ
النمل: ١٤. ٤ ـ

القصص: ٥. ٥ ـ





اناشيد

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الطيبيـــن الهـــداة ابـــن يـــا   ســـيدي 
األنيـــن ويـــالت اهللا ديـــن  مـــّل 

بحنيـــن يبكـــي جـــاء  وإليكـــم 
المبيـــن بالنصـــر موعـــود  يـــا   أيـــن 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الغيـــاب طـــال قـــد الغائـــب  أيهـــا 
بالحســـاب عـــام  ألـــَف  وتعـــدى 
اإليـــاب منـــك ســـيدي يـــا   فمتـــى 
المشـــين والظلـــم الجـــور  لتزيـــح 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الحســـن شـــبل أيـــا تنســـى  ســـيدي 
ومحـــن قتـــل ثـــار مـــن لكـــم   كـــم 
األَحـــن أســـالته زاٍك  دٍم  كـــم 
وطعيـــن تـــرٍب  فـــوق صريـــٍع   كـــم 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
حالهـــا تنســـى الزهـــراء   أمـــك 
ميراثهـــا ســـيدي يـــا  منعـــت 
لهـــا ضغـــٍن  فـــي للبيـــت   وَعـــدوا 
للجنيـــن أماتـــوا الّضلـــع   كســـروا 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  

ترديدها األنشـــودة ومحاولـــة هذه لتحفيظ أطفالهـــم األعزاء بمســـاعدة نوصـــي اآلباء
الطرفان. يختارها بطريقة
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الشهيد: المرحوم شعر
الهندية الغني ريسان* مدينة الشيخ عبد

الحسينQ شاعر ينظم  خدام ـ من كربالء محافظة سكنة قضاء الهندية ـ ريسان، من الغني عبد الشيخ الشهيد *
الشيباني مجيد علي الحاج صديقه مشكورًا القصيدة لنا بهذه بعث وقد البائد، صدام نظام أعدمه والشعبي بالفصحى

تراثه. نشر على وحرصًا للشاعر وفاًء كربالء من





الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الطيبيـــن الهـــداة ابـــن يـــا   ســـيدي 
األنيـــن ويـــالت اهللا ديـــن  مـــّل 

بحنيـــن يبكـــي جـــاء  وإليكـــم 
المبيـــن بالنصـــر موعـــود  يـــا   أيـــن 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الغيـــاب طـــال قـــد الغائـــب  أيهـــا 
بالحســـاب عـــام  ألـــَف  وتعـــدى 
اإليـــاب منـــك ســـيدي يـــا   فمتـــى 
المشـــين والظلـــم الجـــور  لتزيـــح 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
الحســـن شـــبل أيـــا تنســـى  ســـيدي 
ومحـــن قتـــل ثـــار مـــن لكـــم   كـــم 
األَحـــن أســـالته زاٍك  دٍم  كـــم 
وطعيـــن تـــرٍب  فـــوق صريـــٍع   كـــم 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
حالهـــا تنســـى الزهـــراء   أمـــك 
ميراثهـــا ســـيدي يـــا  منعـــت 
لهـــا ضغـــٍن  فـــي للبيـــت   وَعـــدوا 
للجنيـــن أماتـــوا الّضلـــع   كســـروا 

الحسين نجل يا أين مــهدي أين                   يــا أيــن  
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اناشيد

األميـــر حـــال  ســـّيدي  تنســـى  أو 
كاألســـير ســـحبوه  قّيـــدوه 
نصيـــر للديـــن  وهـــو  حاربـــوه 
أغضبـــوا فـــي الفعـــل ربَّ العالميـــن

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
قتلـــوه غـــدرًا  الكـــرار  جـــدك 
عّطلـــوه رغمـــًا  اهللا  ديـــن  حكـــم 
غـــدروه بســـٍم  الزاكـــي  عمـــك 
أو تنســـى مـــا الـــذي القى الحســـين

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
يســـتجير حســـينًا  تنســـى  ســـيدي 
مـــا بقـــي مـــن صحبـــه اليـــوم نصير
عفيـــر الغبـــرا  علـــى  كّل  أهلـــه 
الثائريـــن مولـــى  صـــار  ووحيـــدًا 

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
تصيـــح بالّثـــار  تخـــرج  فمتـــى 
جريـــح بـــات  قـــد  اهللا  ديـــن  إن 

للذبيـــح ونـــاد  عّجـــل  عّجلـــن 
واصرخـــن بالكـــون يـــا ثار الحســـين

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين





األميـــر حـــال  ســـّيدي  تنســـى  أو 
كاألســـير ســـحبوه  قّيـــدوه 
نصيـــر للديـــن  وهـــو  حاربـــوه 
أغضبـــوا فـــي الفعـــل ربَّ العالميـــن

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
قتلـــوه غـــدرًا  الكـــرار  جـــدك 
عّطلـــوه رغمـــًا  اهللا  ديـــن  حكـــم 
غـــدروه بســـٍم  الزاكـــي  عمـــك 
أو تنســـى مـــا الـــذي القى الحســـين

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
يســـتجير حســـينًا  تنســـى  ســـيدي 
مـــا بقـــي مـــن صحبـــه اليـــوم نصير
عفيـــر الغبـــرا  علـــى  كّل  أهلـــه 
الثائريـــن مولـــى  صـــار  ووحيـــدًا 

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين
تصيـــح بالّثـــار  تخـــرج  فمتـــى 
جريـــح بـــات  قـــد  اهللا  ديـــن  إن 

للذبيـــح ونـــاد  عّجـــل  عّجلـــن 
واصرخـــن بالكـــون يـــا ثار الحســـين

      أيــن يــا مــهدي أين                           أين يا نجل الحسين







االنترنت من
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والعربيـــة  االنكليزيـــة لغـــات باربـــع الموقـــع   
عديدة اقســـام على ويحتـــوي واالردو والفارســـية

منها: ومتنوعة
اقســـام عدة على والتـــي تحتـــوي المنتديـــات:

وهي:
البيت ٢. منتديـــات اهـــل العامـــة. ١. االقســـام
االقسام .٤ ٣. االقســـام العلمية. الســـالم. عليهم
٦. االقســـام الترفيهية. ٥. االقســـام االجتماعيـــة.

والفنية. التقنية
الكتب من عـــدد تحتوي مكتبـــة الكتـــب: والتي
والقـــرآن الكريم واقســـام المهـــدي حـــول اإلمـــام
في البحث خدمة وتوجـــد الكتب. انواع من اخـــرى

المكتبة. في موجودة التي الكتب
فهرســـت على يحتوي حيـــث القـــرآن الكريم:

الموقع. تحميلها من ويمكن القرآن الكريم صور
البث يحتوي على والذي البث المباشر: خدمة





الحســـينية الروضة من المباشـــر
الكوثر. االنوار وقناة وقناة

اخرى عديـــدة وعلـــى اقســـام
منها: مراجتها يمكنكم

الكريم، القرآن تعليم حلقات
للمبتدئيـــن، الصـــالة تعليـــم 
البيت، أهـــل أماكـــن مقدســـة،
البيت، أهل وكرامـــات معجزات
النبوة، علماء المنتظـــر، اإلمام
جرائم الشـــبهات، رد الشـــيعة،
قســـم الشـــعر قســـم الســـلفية، 
متنوعة، اصطوانات الصوتيات،
الطفـــل، قســـم مجلـــة الموقـــع،

المرأة. قسم
اقســـام على وايضـــا يحتـــوي

خدمية متفرقة منها:
التقنيـــة اخبـــار االخبـــار،
ديني، سؤال اسأل والحاســـوب،
قســـم الفنـــي، الدعـــم قســـم 
وااللكترونيات، القصص الجوال
عـــن الترفيـــه المصـــورة، قســـم
معنـــا، اللغـــات تعلـــم النفـــس، 
الصور، تحميـــل مركز البحـــث،
اصـــدارات مركـــز الســـيرياالت،
المواقـــع وغيرها دليـــل الموقـــع،

االخرى. االقسام من
االنشـــاء الموقع تحت ان علما

دائم. تغيير على وهو





اإلمام المهدي في اصدارت

في  التخصصية الدراســـات مركز ١ ـ صدر عن
 ٢٠٠٧ <المنتِظر> للعام مفكرة اإلمام المهدي¨
تصدر تخصصية مفكرة إسالمية وهي الميالدي،
هذه السنة مفكرة ضمت وقد المركز، سنويًا عن
والقمرية والشمسية، الميالدية السنة أيام تاريخ
مدن لســـبع اليومية للصلوات الشـــرعي والتوقيـــت
عن معلومة (٣٦٥) كذلـــك وضمت العالم، حـــول
أيام أهـــم وقائع فيها المهـــديQ، وثبت اإلمـــام
وأدعية ،Kالمعصومين حياة ومختصر السنة،
وزياراتالمهدي¨.
إلـــى إضافـــة
أهـــم مواقع عناوين
الخاصة االنترنيـــت
 Q ي لمهـــد با
ت سســـا مؤ و
وبـــرج المرجعيـــة 
اليومـــي، القمـــر
الخســـوف وأيـــام

تحمل جميلـــة خطـــوط فيها والكســـوف ووضعـــت
ببعض  اإلمـــام المهـــديQ وختمت عن شـــعارات
اآليات كصـــالة الميت وصـــالة المهمة الصلـــوات

وغيرها. الليل وصالة
مجلدة نســـخة وقـــد طبع منهـــا عشـــرون ألف

وبطباعة أنيقة ورائعة.
التراث  ضمن سلسلة عن المركز صدر كما ٢ ـ
عن المفرج السلطان (المنتقى من كتاب المهدوي
الكريم عبد بـــن علي الســـيد تأليف أهل اإليمان)
النيلـــي وهـــو مـــن
القـــرن أعـــالم
الهجري، الثامن
تحقيقه تـــم وقـــد 
المركز، قبل من
يتضمن والكتـــاب
وأحاديث حكايات
التشـــرف عـــن 
باإلمـــام باللقـــاء

Qالمهدي اإلمام في إصدارات

التحرير هيئة





وقد  مختلفـــة، وأوقـــات المهـــديQ فـــي أماكـــن
ثمانين وجاء فـــي يتضمن ســـت عشـــرة حكايـــة،

صفحة.
الندوات  المركز ضمن سلســـلة عن ٣ـ  وصـــدر
لســـماحة المهدي) اإلمام (والدة المهدويـــة كتاب
ظله) (دام النجفي بشـــير الشـــيخ المرجع الديني
والدة الشـــيخ النجفي حول محاضرة يتضمن وهو
وتوثيقهـــا اإلمـــام
الباحثين عـــن قبـــل
مـــن والمؤرخيـــن
الفريقينكماتضمن
عن ســـماحته اجابة
المطروحة األســـئلة
الخصوص، بهـــذا
 ١١٦ وقـــع الكتاب في

صفحة.
جديد  الدراســـات كتاب مركز عـــن ٤ ـ وصدر
الرؤية في تطلعـــات االنتظار تحت عنـــوان (ثقافة
حيث القبانجي محمـــد الســـيد واالنتماء) لمؤلفه
االول الفصل ذكر في على تمهيد وفصليـــن يحوي
العالقة به وزيادة اإلمام الطرق للوصول الى احد
الفصل جاء في كما الحديـــث تحـــت عنوان معرفة

وتحـــت الثانـــي
دوام عنـــوان 
لإلمـــام الذكـــر
حيـــث المهـــدي
المؤلف افـــاض
الذكر انواع في
الـــى وتطـــرق
الخفـــي الذكـــر
وانهمنالوسائل

في الكتاب وقع وقد التربوية لالرتباط باالمام¨
انيقة. بطباعة الرقعي القطع من صفحة ٥٠

والنشر للتحقيق القرى أم مؤسسة عن صدر ٥ـ
تأليف األنبياء) المهدي ملتقى سنن كتاب (اإلمام
الشـــيخ عبد وتقديـــم الهديبـــي حبيـــب إبراهيـــم
الشـــبه عن بحوثًا الكتاب تضمن الفضلي الهـــادي
اإلمـــام بيـــن حيـــاة
وحيـــاة المهـــدي¨
والسنن   Kاألنبياء
عليهم جـــرت التـــي
ثم عليه، وستجري
البحـــث إلى تطـــرق
اإلمام دولة عناصر
والعـــدل وهيكلتهـــا
وقد والرفـــاه فيهـــا.
 ١٢٤ وقع الكتاب في

أنيقة. القطع الوزيري بطباعة مع صفحة
البيضاء في بيروت  المحجة عـــن دار ٦ ـ صدر
جواد الشـــيخ محمد لكتاب ومنقحة جديدة طبعـــة
تصحيح والبهائيـــة) (البابيـــة البالغـــي المســـمى
ألف كتاب وهو الحكيم علي محمد الســـيد واعداد
هاتين عـــن يبحث فـــي بدايات القـــرن العشـــرين

وكيفيـــة الدعوتيـــن
همـــا ر ظهو
، صهما شـــخا أ و
فـــي ويقـــع الكتـــاب
مـــن  صفحـــة  ٢٨٠
الوزيـــري القطـــع

جيدة. وبطباعة





نشاطات المركز

المهدوية  في (المســـابقة اجراء القرعة ١ـ  بعد
امرأة وعشـــرين عشـــرين رجـــال الكبـــرى) وفـــوز
موســـى بن علي اإلمام بجائزة التشـــرف بزيـــارة
ألداء الزيارة الرجال ارســـال تم الرضاQ، فقد
شوال/ ٢٠٠٦ المصادف ٢٦/ /١١ /١٩ األحد يوم

.١٤٢٧

لإلمام المقدسة المراقد بزيارة تشـــرفوا وقد
فاطمـــة المعصومةP وباقي  الرضاQ والســـيدة
البيـــتK كما  أهل مـــن والســـادة قبـــور األولياء
الرضـــاQ ومكتبة  اإلمـــام متحـــف اطلعـــوا علـــى
قم في جمكران مسجد وزيارة الرضوية االســـتانة
أرسل الوفد وقد المشـــرفة، األماكن من وغيرها

iÇcÜÑJ)UKrKlà





 ٢٠٠٦ /١١ /٢٩ المصادف األربعاء يوم النســـوي
أيام. بعد عشرة الغرض وعاد لنفس

في اإلمام  التخصصية الدراسات قام مركز ـ ٢
بعنوان  مســـابقة باجراء ـ الكوت المهديQ ـ فرع
األولياء) خاتـــم إلـــى األوصيـــاء أول (الـــوالء مـــن
سؤال مئة على تحتوي الغدير األغر عيد بمناســـبة
عن  عليQ وخمســـين اإلمام عـــن خمســـين منها
ألف نســـخة  المهـــديQ وقـــد طبـــع منها اإلمـــام

للفائزين اإلجابة عليها ووضعـــت ووزعت لغـــرض
ثمينة.. جوائز

الموســـوي  عـــالء الســـيد القـــى ســـماحة ـ   ٣
في التخصصية الدراســـات محاضـــرة في مركـــز
قبور (هدم بعنـــوان ـ الكوت فرع اإلمـــام المهـــديـ 
اســـتمع  ٨ شـــوال/ ١٤٢٧ وقد بتاريخ البقيع) أئمة
الكوت مدينـــة أهالي مـــن المثقفة اليهـــا النخـــب
سماحته إلى الموجهة األسئلة على االجابة وجرى

الخصوص. بهذا





نشاطات المركز

عامة مسابقة الكوت فرع في المركز اجرى ٤ـ
من اكثر شـــملت المدرســـية حيـــث في النشـــرات
التربية  مديرية مـــع وذلك بالتعاون ٧٥٠ مدرســـة
أفضل بانتخاب ســـيقوم حيث واسط في محافظة
القرعـــة بينها تجرى حيـــث (٥٠) نشـــرة جدارية

ثمينة. جوائز بخمس للفوز


