








اإلفتتاحية

هل حقق الخطاب الديني للقضية المهدوية تقدمه المنشود في مجال صياغة المفردة 
الثقافية الواعية للمســـاهمة في تنظير القضية المهدوية، أم بقي في قولبته الروائية دون 

أن يتعدى حدود النص؟!
وهل ســـاهم هذا الخطاب في إيجاد رؤيٍة واضحة المعالم لتســـاهم في التعاطي مع هذه القضية 
الحيوية، أم بقيت تعاني الجمود على النص لتقدمه نصًا تتالعب فيه أهواء أولئك الذين راقت لهم 
هذه القضية بكل معطياتها ليصادروها دعاوى ال تتالئم مع واقعها الحقيقي فيوقعون البســـطاء في 

شباك الدجل وِشراك التحايل، وحبائل المكر والخديعة.
من المسؤول عن بقاء الخطاب الديني المهدوي مهمشًا أو مصادرًا ألغراٍض شخصية؟

هـــل هو عـــدم إيجاد اآلليـــة في صياغـــة المفـــردة الثقافية الناضجـــة لتكوين العقل اإلســـالمي 
المهـــدوي؟ أم هي القاعدة التي أغفلت ارتباطها بذوي الشـــأن إليقافها علـــى مجمل تكاليفها حيال 
قضية اإلمام المهدي؟ هل سنحســـن الظن بغفلة هذه القواعد العاشـــقة لالمام لترتمي في أحضان 

اآلخرين؟ َمْن المسؤول، القواعد أم النخب؟ القواعد المتحررة أم النخب الالمبالية أم َمْن؟
المحقق للتاريخ االســـالمي ال ينســـى محاوالت تزييف القضية المهدوية حين حوصرت بدعاوى 
األمويين بعد ان وضعوا أحاديث تشـــيد بشخصية عمر بن عبد العزيز وعدالته ـ وإن كنا نتحفظ على 
ذلك، وقد أوردنا مناقشـــاتنا في بحوث ســـابقة ـ ولم ينته األمر إلى هذا الحد حتى وصف عمر بن 
عبد العزيز بأنه المهدي، ولم تقف هذه الدعاوى حتى أجج العباسيون دعاوى المهدوية حين ادعى 
المنصور العباسي أن ولده محمدًا هو المهدي، ولّقبه بذلك، وهكذا تتعرض القضية المهدوية إلى 
هـــزاٍت عنيفة بين دعاوى االنتحال ومحـــاوالت التكذيب، اال أنها تبقى صامدًة بالرغم من تحديات 
الزمن حتى تتحقق رســـالة العدل والســـالم.. إال أننا نســـأل مّرًة أخرى، َمْن المسؤول عن مصادرة 

الخطاب المهدوي واستغالله.. القواعد المتمردة أم النخب الالمبالية.. أم مسؤولية َمْن؟!

الخطاب اإلسالمي الناضج.. 

مسؤولية َمْن؟

أن يتعدى حدود النص؟!
هـ
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وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
اإلمام يّدعـــي البعض أنه المهديQ، بل لإلمام الســـفارة ادعاءات اآلونـــة األخيرة في ظهـــرت
والتجهيل الجهـــل، نتيجة البعض، لـــدى الصحيحة المعايير انعـــدام هؤالء اســـتغل المنتظـــر، وقد
المسلمين عمومًا أّمة ابتليت به الذي األمني، الوضع وانفالت والفقر، قبل الظالمين، من المتعمد

بالخصوص. العراق وفي
الحسن أبي الرابع السفير الكبرى بعد الغيبة زمن في ادعى ذلك، من وفضيحة بطالن بان وقد
انهالت على وقـــد زيفه. للناس يتبّين وبقي بعٌض لـــم عليه)، اهللا الســـمري(رضوان علـــّي بـــن محّمد
للمذهب الحصـــن الحصين هي الدينية المرجعيـــة كانت ولما الموضـــوع. هذا حول مركزنـــا األســـئلة
بيت المؤمن الموالي ألهل عموم الشعب ممثلين سماحتكم إلى أن نتوّجه الواجب كان من وألبنائه لذا
فيها يصح التي الدعاوى، وبيان المعايير هذه ردع فـــي الرأي بيان ســـماحتكم من النبوةK، آملين
هذه يكّذب؟ ومتى يصـــّدق؟ ومتى التمييز؟ كيفية للمؤمـــن: يتبين حتى المدعيات، ادعـــاء مثل هـــذه

الدعاوى.
فيوضاتكم المباركة. حرمنا من األنام وال على رؤوس الوارف ظلكم اهللا أدام

Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

اهللا شـــأنهم أعلى مراجع الدين تصـــدى هذا، يومنا الكبرى إلـــى منـــذ بداية الغيبـــة
المهـــديQ موقف واضح  اإلمام وكان لقضية التغاضي عنهـــا، يمكن ال حقائق فـــي بيـــان
واختلفت الرؤى، فيه ضببت طريق في نبراسًا ليكون الشبهات به وتدفع األمور معه تتجلى
أن الدين وضروريات بديهيات المذهـــب مـــن كثير كاد األهواء حتى األفهـــام واســـتحكمت
عادية عنها يصد من اهللا لها قّيـــض حتى الشـــبهة، بطالء وتطلى الزيف بحجاب تحجـــب
أمور. من يقع ما في البصيرة بنفاذ عرفوا مراجع فتاوى أيدينا وبين الفتن ووعثاء البالء.

نصه: وهذا هو التالي. على سماحتهم االستفتاء وقد عرض

العظام مراجعنا إلى

السديدة الفتاوى
الرشيدة للمرجعية





عليه: رضوان اهللا زياد بن لكميل كالم له في Qأمير المؤمنين قال
كل ناعق، يميلون مع كل أتباع رعاع وهمج نجاة، سبيل على ومتعلم رباني، ثالثة: عالم (الناس

وثيق). ركن إلى ولم يلجأوا بنور العلم، يستضيئوا لم ريح،
شديٍد وحذٍر بتثّبت يتعاملوا اإلمام¨ هو أن غيبة عصر في المؤمنين الواجبات على من أهم إن
الفتن  ومواضع اإلبتالء مواطن من أصعب فإن ذلك به، اإلرتباط وُســـبل بهQ وبظهوره يتعلق فيما

الغيبة. عصر طول في
طيبة مستغًال ،Qإليه نفسه ونسب العلم والدين أهل بلباس مبتدع تلبس هوى صاحب من فكم
ألمرهم،  وانتظارهم Kالهـــدى بيت بأهل تعلقهم العلم وشـــدة بأهل ظنهم وُحســـن نفوس الناس
وقد دعواه زيف انكشـــف ثم الباطلة، الغايات بعض إلى به وصلًة الناس من فريقًا فاســـتمال بذلك
الباطلة والرايات الدعاوى هذه مثل على االعتماد في إنسان استرسل من وكم الكثيرين. وأهلك هلك
الهمج من واقعه في كان سبيل نجاة ولكنه على المتعلمين فظّن نفسه من وحذر، تثّبت بال الضالة،
موهومًا،  إليهQ طريقًا اتخذ حتى الهداية، بعد الحق وخرج عن االســـتقامة تعثر بعد قد الرعاع،
ولم مات (من في الحديث الشـــريف فاندرج األدعياء، من غيـــره بإمامة لإليمان بـــل ربما اســـتدرج

جاهلية). ميتة مات زمانه إمام يعرف
كان ربما أنه حتى كثير شـــيء العصر هذا إلى الصغرى الغيبة منذ الحركات هذه من وقـــد اتفـــق
عبرة فيه لكان ذلك على الناظر وقف لو بحيث والســـفارة، اإلمامة أدعياء عدد من في زمان واحد
وصلة  الكاذبة أوليائهK بالدعاوي وعلى اهللا ســـبحانه على األهواء أهل جرأة من وتبّصر،ولتعّجب
أمروا ما مع واالنسياق ورائهم لهم الناس تصديق سرعة وأستغرب الدنيا، هذه حطام من شيء إلى
االسترسال عثرة سرعة فإّن الدين أمور في عن االسترســـال والتجّنب الشـــبهات عند الوقوف به من

تقال. ال
واألدلة  الواضحة والمحجـــة البالغة بالحجة مقرونًا ظهـــوره يكون اإلمـــامQ حيـــن يظهر وان أال
طالب يضل وال حجته مؤمن على يخفى ال حتى بنصره مؤيدًا بعنايته ســـبحانه، محفوفًا الظاهرة،
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بعجلة يعجل ال ســـبحانه اهللا نفســـه،فإن إال يضلّن فال ذلـــك فمن اســـتعجل في للحق عن ســـبيله،
عباده.

أمرهم في  ُاختبر مّمن المتقـــون غيبتهQ هم العلماء زمان الدين في المرجع في أمـــور أن كمـــا
الغيبة عصر منذ الطائفة هـــذه عليه جرت الهوى والضالل، كما عـــن ُبعدهم وعلم العلـــم والعمل،

هذا. إلى عصرنا الصغرى
الشريعة  بأحكام االلتزام هو رضاه ونيل والقرب منه Qاالمام طاعة إلى السبيل أن في شك وال
الدين علماء وفق الســـيرة المعهودة من الرذائل والجري واالبتعاد عن بالفضائل والتحلي المقدســـة
فمن ،Kاألئمة زمن منذ عليها يســـيرون يزالون ال التي البصيرة أهل المذهب وســـائر وأســـاطين

القصد. عن وضّل الفتنة وسقط في في الشبهة فقد خاض وسبيًال مبتدعًا شاذًا طريقًا سلك
الواردة الروايـــات من كغيرهـــا الظهـــور هي عالئم تفاصيـــل في الـــواردة وليعلـــم أن الروايـــات
تمحيصها وفرز  ألجـــل واالختصاص الخبرة أهـــل إلى الرجوع مـــن عليها البناء عنهـــمK البـــد في
تحديد في البناء يصح متعارضاتهـــا وال بين والترجيح متشـــابهها، من ومحكمها غّثها من ســـمينها
وقد شيئًا. الحق من يغني ال فإن الظّن والتظني، أساس الحدس وتشخيص مواردها على مضامينها

فئتان: هذه الروايات أمر في أخطأ
للمنهج غير مراعاة من ـ نية حســـن على ـ بها األخذ في واســـتعجلوا تطبيقها في ١. فئة شـــرعوا
األغراض ألصحاب يريدون ال حيث من السبيل ومّهدوا ذلك في فعثروا مثلها، في رعايته تجب الذي
أزمنة في مرة من أكثر قد طّبق بعضها أن يجـــد ذلك من وقع ما على وإن الناظـــر المطلع الباطلـــة،

جديد. من تطبيقها إلى فيه كل مرة، ثم يعاد الخطأ ظهر وقد مختلفة،
ضالل راية ويرفع هـــوى أن يســـتحدث أحدهم أراد فإنه كلما األهواء، من أهل ٢. وفئـــة أخـــرى
في وتكلف وضعافها الروايات هذه متشابهات جملة من إختار والســـذج البســـطاء من ليجتذب فريقًا
في فيوقع الباطلة بالدعاوي ويغّررهم الباطلة، باألماني الناس ليمّني نفسه وحركته، على تطبيقها
الفتنة  فإن لبستها، على واشـــتمالها الشبهة المؤمنينQ (فاحذروا الشـــبهة، وقد قال أمير قلبهم
أدبرت  وإذا شّبهت أقبلت إذا الفتن وقالQ (إن ظلمتها) األبصار وأعشـــت جالبيبها طالما أغدقت

مدبرات). ويعرفن مقبالت ينكرن نّبهت،
ويوفقهم لُحســـن الباطلة واألهواء المظلمة الفتن جميع المؤمنين شـــّر يقي أن تعالى اهللا نســـأل
مع كان كمن كان ألمرنا الشـــريف(من مات منتظرًا الحديث االمامQ. وقد ورد في لظهور االنتظار

وبركاته.  عليكم ورحمة اهللا والسالم (Qقائمنا
١٤٢٨هـ الخير/ صفر /١٢ 





المخطوطة اإلجابة
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كل دعـــوى ال تســـتند الـــى دليل فال تقبل مـــن مدعيها حتى لو كان االدعـــاء أمرًا ال أهمية لـــه فكيف بمثل هذه 
الدعاوى الخطيرة التي تكون سببًا للضالل والفرقة. 

ولتوضيح الصورة نذكر األمور التالية:
األول: إن مدعـــي رؤيـــة االمام الحجة¨ وأخـــذ المعلومات عنه إليصالها الى النـــاس مجترئ على اهللا وعلى 
رسوله وأوليائه وراٌد لما أعلنهQ في توقيعه الذي رواه أصحابنا في كتبهم واعتمدوا عليه وأذعنوا له وهو ما كتبه 

االمام المنتظر الى النائب الرابع علي بن محمد السمريJ وهو:
(بسم اهللا الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين 
ستة أيام فاجمع أمرك وال توص الى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن 
اهللا تعالى ذكره وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جورًا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة أال 

فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم).
وإن من شـــواهد صدق هذا التوقيع ما حدث من ادعاءات كاذبة منذ الغيبة والى يومنا هذا حيث إن ذلك من 
إخبارات الغيب التي صدقتها األيام، وبعد كل هذا فكل مدع للسفارة أو الوصاية كذاب ومفتر على اهللا وأوليائه.

كل دعـــوى ال تســـتند الـــى دليل فال تقبل مـــن مدعيها حتى لو كان االدعـــاء أمرًا ال أهمية لـــه فكيف بمثل هذه 
الدعاوى الخطيرة التي تكون سببًا للضالل والفرقة. 

ولتوضيح الصورة نذكر األمور التالية:
األول: إن مدعـــي رؤيـــة االمام الحجة¨ وأخـــذ المعلومات عنه إليصالها الى النـــاس مجترئ على اهللا وعلى 
رسوله وأوليائه وراٌد لما أعلنهQ في توقيعه الذي رواه أصحابنا في كتبهم واعتمدوا عليه وأذعنوا له وهو ما كتبه 

االمام المنتظر الى النائب الرابع علي بن محمد السمريJ وهو:
(بسم اهللا الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين 
ستة أيام فاجمع أمرك وال توص الى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن 
اهللا تعالى ذكره وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب وامتالء األرض جورًا وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة أال 

فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم).
وإن من شـــواهد صدق هذا التوقيع ما حدث من ادعاءات كاذبة منذ الغيبة والى يومنا هذا حيث إن ذلك من 
إخبارات الغيب التي صدقتها األيام، وبعد كل هذا فكل مدع للسفارة أو الوصاية كذاب ومفتر على اهللا وأوليائه.إخبارات الغيب التي صدقتها األيام، وبعد كل هذا فكل مدع للسفارة أو الوصاية كذاب ومفتر على اهللا وأوليائه.
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لســـان على بّين قد الفـــداء، المنتظـــرQ، أرواحنـــا لمقدمـــه الحجـــة أن يجـــب أن نعلـــم
الطاهرين األئمة آبائـــه وكذلك ـ الســـمري محمد علي بن الحســـن أبي الرابع نوابـــه ـ خصوصًا
يعقبها التي الحتمية والعالئم اآليات ألسنتهم على حددت خصوصياته ومشـــخصاته، وكذلك
الســـفارة انقطعت وقد اآلن، إلى منها شـــيء يتحقق ولم حجاب الغيبة، من ظهـــوره وخروجه
فهو  السفارة يدعي من فكل الرابع، السفير بموت الشيعة، بينهQ وبين والمباشـــرة الخاصة
العالئم تحقق قبل والخـــارج المنتظر اإلمام أنه يدعـــي من لســـانهQ، وكل على مفتر كـــذاب
المؤمنين االنتباه فعلى الدين، ألنه يبتدع المرتد، حكم فهو في ودالئله مشـــخصاته واليمتلك
المضلين الضالين هؤالء وراء من أنه فاعلموا الشـــياطين، الذئاب وتستضلهم فال تفترســـهم

يعمهون. طغيانهم في يمدونهم العالم طغاة
بنا  الفتن وشـــدة عددنا وقلة عدونا إمامنا وكثرة نشـــكو إليك فقد نبيناN وغيبة إنا اللهم
تكشـــفه وبضرِّ تعجله وأعّنا على ذلك بفتح وآله اللهم فصل على محمد علينا، الزمان وتظاهر
يا تلبســـناها، برحمتك منك تجللناها وعافية ورحمة منك تظهره، حِق وســـلطان ونصٍر تعزه

الراحمين. أرحم





عن الخاصة والنيابة الســـفارة أن تعالى اهللا ال يخفـــى علـــى المؤمنين أيدهم
بن محمد الســـمري  الســـفير الرابع علي بمـــوت الحجـــةQ قد انقطعت اإلمـــام
الخاصة فيها السفارة والنيابة ادعى فمن الكبرى وبدأت الغيبة عليه اهللا رضوان
اّنه يدعي تكذيب من عليهم ينبغي وكذا يكذبوه، أن الناس كذاب وعلى مفتر فهو
المباركة الشخصيات تلك فإّن الزكية، النفس صاحب أو الخراساني أو اليماني
 Qاإلمام وانه اإلمامة مقام دعوى بطالن يظهر ومنه بعد الصيحة. تظهـــر إّال ال
وخروج  البيـــداء في الصيحة والخســـف إال بعد أن اإلمـــامQ ال يظهـــر ضـــرورة

والمقام. الركن بين الزكية النفس وقتل والخراساني والسفياني اليماني
من الصحيحة العقائـــد بأخـــذ تعالى اهللا وفقهـــم المؤمنين وبدورنـــا ننصـــح
الدعاوى بتلك اإلعتناء اهللا وحرامـــه وعدم على حالل األمناء العظام المراجـــع
تعالى اهللا شـــاء إن إلجهاضها ســـبب بها وإهمالها الباطلـــة، فإّن عدم االعتناء

المؤمنين. ونفع الدين لخدمة اهللا وفقكم
٢ صفر/ ١٤٢٨هـ



دراسات



نسأل أنفسنا ما معنى أن ينفي أحد 
التابعيــــن في العصر األول لإلســــالم 

المهدي وغيبته؟ 
أليــــس يعنــــي وجــــود هــــذا القــــول فــــي زمن 
النبيN وبعده قليال، وهم مختلفون بين مثبت 

وناٍف؟
ما معنى أن يشــــك بعض المسلمين في موت 
محمــــد بن الحنفية فيقولــــون: إنه قد غاب غيبة 

سيرجع منها؟ 
وكــــذا الناووســــية حيــــن قالــــوا: بــــأن اإلمام 

الصادق هو المهديQ وأنه غاب وسيرجع. 
أبناءهــــم  المســــلون  يســــمي  أن  معنــــى  مــــا 
بالمهــــدي تيمنــــًا بــــه أو طلبًا ألن يكــــون هو؟ كما 
فعل المنصور حين ســــّمى ابنــــه المهدي لغرض 

سياسي ديني معروف.
إنــــه مــــا يمكــــن تســــميته بالشــــياع والتعميم 

الثقافي نتيجة التبشير بالمهدي وغيبته.
ففكــــرة اإلمــــام المهدي وفكــــرة غيبته كانت 

متمكنة جدًا من الشعور اإلسالمي بسبب تأكيد 
رسول اهللا لها، ولهذا فقد كان أصحاب الباطل 
قد اخترعوا غيبة محمد بن الحنفية بعد وفاته، 
ولــــو كان اختراعهم غير مقبول في أصل القصة 
لقيل لهم بأن فعلهــــم بدعة، ولكن كان النقاش 
بثبــــوت الوفاة وهو ردٌّ للغيبة ردًا عمليًا. بينما قد 
رجــــع الســــيد الحميري عن إيمانــــه بمقولة غيبة 
 ،Qابــــن الحنفية لثبوت صحــــة إمامة الصادق
وقــــد ســــأله فنفــــى أن يكــــون هــــو الغائــــب، وإن 
الغائب ســــيكون الســــادس من ولــــده وهو محمد 
بن الحسن¨، وهذا طريق ثان للرد على غيبة 
محمــــد بــــن الحنفية، وهــــو يعتمــــد الخبر بعدم 

كونه هو المصداق من قبل العاِلم. (١) 
 هــــذا الموضوع وبهذا الشــــكل مــــن التركيز 
في ذهن المســــلمين لم يكن بدون جذور وأسس 
فكريــــة ونصــــوص أساســــية تســــاعد علــــى تبني 
تفاســــير صحيحة وأخرى مــــزورة، ولهذا علينا 
أن نمــــر مــــرورًا عابــــرًا على األديــــان لنرى مدى 

 �Ó�Ú�ÓG�«
في اإلسالم والديانات السماوية

سماحة الشيخ
 نزيه محيي الدين

المهدي وغيبته؟ 
ن





وال نستقصي المنتظر بالغائب التبشــــير
ولنبدأ الموضوع. هذا في لطول البحــــث
األديان في متسلسال بالغيبة بالتبشــــير

بها. المعترف
التبشير بالغيبة

بالغيبــــة نــــادت قلنــــا: إن الديانــــات
طويلة، مــــدة وبشــــرت برجعــــة الغائب
األقوال بعــــض بســــط إلى وهــــذا يحتاج
يمكن ما أول لعل فيها، األمور وتحقيــــق
من واشــــتهر أثير ما هــــو أن نشــــير إليه
برجعتــــه  والتبشــــير  Qإدريــــس غيبــــة
قواعد الذين ثبتوا األنبياء أول باعتباره
بذلك اعترف وقــــد البشــــر. النبــــوة بين
الغيبة لفكــــرة أن يســــيئوا كّتــــاب أرادوا
لديانات كانــــت أنهــــا والرجعــــة فأثبتــــوا
وهو نفسه لهرمس أوال ونسبوها ســــابقة
عكس القضيــــة إدريــــسQ، فجــــاءت
ثابتة الفكــــرة هذه أن وهــــي مــــا يريدون
من وهذا ووقوعــــا، فكرا فــــي الديانات
والضالل حيث الظلم استدالالت أعجب
غير كونها يثبت الفكرة على بما يستدل
المغالطة مــــن انطالقا ثابتــــة، وذلــــك
ال لمــــن التاليــــة: إن أي فكــــرة تنســــب
في الســــابقين قوال لها وجدنا نحب إذا
الســــابقين، مــــن فلنعتبرهــــا مســــروقة
الديانات إن باعتبار مبين، ضالل وهي
أن فيمكن الســــابقة أصبحت منســــوخة
ضالة أصبحت نفســــها الفكرة نقــــول إن
درجها يمكن ال مغالطة وهــــذه وباطلة،
مكشــــوفة ألنهــــا بالمغالطــــات الصعبــــة
من كان ما كل فليــــس وبّينــــة البطالن،

يرد لم لــــو حتى باطل فهــــو الديانــــات الســــابقة
وافق أغلبه فــــي اإلســــالم إن والثانية لــــه ذكر،
القــــول الموجود يصبح الديانات الســــابقة فلــــم
هذه فإن وأخيرا باطال، في الديانات الســــابقة
تضليلها يراد التــــي والمنفية المكروهة األقــــوال
هي وإنما الحقيقة، الديانات في وليدة تكن لــــم
فإن فكرة ثابتــــة. وقرآنية نبويــــة وليــــدة نصوص
وقوعها اإلنكار ورد أشــــد ينكرونها التي الرجعة
أكثر في ـ القرآن الكريم إمكانها في عن فضال ـ
والعصمة واإلمامة الوالية وكذا مواضع سبعة من
بالقرآن واردة فكلها اللدنــــي والعلم اهللا ونصرة
علينا اآلن ولهــــذا وليس تلميحا، صريح بشــــكل
والتبشــــير الغيبة مــــن صــــور أن نــــدرس الكثيــــر
 Qإدريس بالنبــــي ولنبدأ ودينيــــا بهــــا تاريخيــــا

(هرمس).
Qإدريس

تعالى: قال
َكاَن ِصدِّيًقا إِنَُّه ِإْدِريَس اْلِكَتــــاِب ِفي cَواْذُكْر

َعلِيًّاd(مريم/٥٧). َمَكاًنا َوَرَفْعَناُه * َنِبيًّا
ِمــــْن اْلِكْفــــِل ُكلٌّ َوَذا َوِإْدِريــــَس cَوِإْســــَماِعيَل
ِمْن إِنَُّهْم َرْحَمتَِنا ِفــــي َوَأْدَخلَْناُهْم * اِبِريَن الصَّ

(األنبياء/٨٦). dاِلِحيَن الصَّ
مقاما هاتين اآليتين في اهللا ذكر أن شك ال
ومن  بأنه نبي وصّديق كبيرا إلدريسQ فوصفه
مكانا اهللا ورفعه المرحومين، الصابرين ومــــن
يفهمون ال فإنهم المفســــرين بعض وكعادة عليا.
عشــــرات فيحتملــــون معنــــى الــــكالم العربــــي،
انعدام إلــــى درجــــة لفظــــة كل االحتمــــاالت فــــي
الروايات االســــرائيلية ويضيفون إليها الرؤيــــة،
أن اآلن نريد فــــال يشــــوش المعنى. وغيرها مما

المفسرين. مناهج في ندخل

ها
هللال

لا
سو

د ر
كي

تأ
ب

سب
ب

مي
سال

اإل
ور

شع
نال

ًام
جد

نة
مك

مت
ت

كان
ته

يب
غ

رة
فك

يو
هد

لم
ما

إلما
ةا

كر
ف



دراسات



َمَكاًنا cَوَرَفْعَنــــاُه هو قوله تعالــــى: ما يهمنــــا
فهنا قد اختلفوا هل الرفعة َعلِيًّاd(مريم/٥٧)،
فما جســــدية: كانت وإذا جســــدية، معنويــــة أم

رفعه؟ معنى
السماء؟ إلى تصعيده هو هل

إلى االموات؟ أم األحيــــاء عداد هو في وهــــل
الخالف. آخر

الكتاب بظاهر والمؤيدة المعتمدة النصوص
حيا إلى الســــماء ارتفع النبي إدريس ان العزيــــز
الغيبة، نفســــه هو المعنى وهذا موت، من دون
ثاٍن عالــــم أي انــــه خــــرج مــــن عالم المــــادة إلى
مختلف، جســــدي تعلق مــــع بقائــــه بحياته ولــــه
الوحي ظاهرة مباحــــث في وهــــو مبحث قررنــــاه
بين عالمين وجوديين وتفســــيرها وكونها انتقال
قــــي الطبقة وإن تقاربا الصفــــات مختلفيــــن في

الوجودية.
التاريخ القديم لكتــــب الدارس إن الحقيقــــة
المصرية وخصوصــــا ـ الســــابقة يجــــد الديانات
إدريــــسQ وقــــد  النبــــي بــــأن ـ، تؤمــــن بدايــــة
وغيــــر ذلك وهرمس اوزريــــس يســــمى عندهــــم
إلى األنبياء عندهــــم أهــــم مــــن األســــماء، هــــو
الكتاب روى والغلو فيه، وقــــد درجــــة التقديــــس
أنه يقولون أنهم السابقين كتب عن الحداثويون
ليقيم (الدينونة) الدنيا آخر في ليعود غاب نبي
أنهم درجة إلى عندهم ثابت وهذا والعدل. الحق
والرجعة، مســــاوقة للغيبة يعتبرون الهرمســــية
دينيا الغيبة بوجود فكــــرة منهم وهذا اعتــــراف
ال ووقوعا. ونحن تبشــــيرا في األديان وترســــخها

االعتراف. هذا من أكثر منهم نريد
هللا  واعتمدوه نائبا المصريون غال فيه  وقــــد

يســــمون مفكرين أن الطرائف ألهوه(٢)، ومن ثم
رأوا الحداثويــــة حين أهــــل الثقافة أنفســــهم من
بغيبة تقــــول اإلدريســــية أو أن فكــــرة الهرمســــية
الفكر أصل أن اعتبــــروا للحــــق هرمــــس وعودته
يستح بعضهم ولم دخيلة، هرمسية الشيعي هو
باب  طالبQ بفتح أبي بن علي أن اتهــــم اإلمام
يوافق الخلفاء لم على اإلسالم، حين الهرمسية
الفكري. التسطيح منتهى وهذا طريقتهم، على

بذاك؟؟ هذا عالقة فما
بن ابي علي أن أن نعرفــــه فــــأول شــــيء يجب
 Nمحمد النبــــي ربيــــب إال طالــــبQ لم يكــــن
من هو كان فــــإذا ومفاهيمــــه، فــــي كل أفــــكاره
محمدًا النبي بــــأن فيعني للهرمســــية فتح الباب
أن دينيــــة ناحيــــة مــــن هرمســــي، وهــــذا يعنــــي
عند حق هــــي منها يســــتنكفون الهرمســــية التي
ولكن ،Nنبيهم موافقات من ألنها المســــلمين
يعني فال بالمقلوب، فاســــتداللهم حال كل على
باطلة هي قديمة فكــــرة مع لفكرة أن أي توافــــق
األديان فــــي بها معمول كونهــــا وخطــــأ، لمجرد
الواحد الديــــن من هي تكــــون قد الســــابقة، بل
واألخالق والعبادات والنبوة والصالة فالتوحيد
فعلى األديان، جميع بها نادت مما والروحانيات

شريرة. باطلة فجميعها المنطق هذا قياس
وغيره المغربي الجابري عابد محمد فدعوى
والمسيحية، في اليهودية أثرت بأن الهرمســــية
اســــتدالل إال هي ما في األديان، انحراف وهي
إلــــى الهرمســــية بالمقلــــوب، وســــيأتي نســــبته
اختلط عليه ولعله بأصلهــــا، منه جهال الفــــرس
على يملك دليال ال مع أنه (هرمس)، بـ (هرمز)
باهللا) واالرتباط والعصمة (الغيبة بين المنافاة





السليم. الدين وبين
هذه الخلطات من قولها نريد فالنتيجة التي
النبي أن هــــي الحداثويون، بهــــا التــــي يتحفنــــا
قرآنية  بنصوص اليوم هذا لحد إدريسQ غاب
ارتفع بأنه التفســــير لثبوت عليا) مكانا (ورفعناه
ودينية فقــــط، مقام رفعــــة في الســــماء وليــــس
الغيبة قضيــــة أصبحت بحيــــث لجميــــع األديــــان
مدى على تاريخيا وبفكــــره به مرتبطة والرجعة

الموضوع. جوهر هو وهذا األجيال.
الحداثويين لبعض مقاال نقرأ بد أن ال وهنــــا
بالغيبة هرمــــس النبي بعالقة لنرى االعتــــراف
التشــــخيص في الخطأ مقدار والرجعــــة ولنــــرى
بحيث ســــنرى وعمليا علميا الفكــــرة وفــــي تناول
من الخيــــال والترابط على تعتمد األقوال أغلــــب

رابط. غير
ليس أن للجابــــري؛ يرى ســــعيد كحــــل تبعــــًا
اإلسالم على الماســــونية دور بالقضاء لليهودية
للهرمسية وإنما ونشــــوب الخالفات، في المهد
التأريخية الثوابت على ليرد الشــــيعة. بواســــطة
تدخــــالت مــــن  طالبــــي) (ذ. عرضهــــا  التــــي 
المســــلمين السياســــية، حياة في اإلســــرائليين
في تتســــرب بدأت أنها يبدو نظريــــة وليــــرد على
القضاء قررت الماســــونية إن تقول: مجتمعاتهم
على والسيطرة اإلسالم إظهار اإلسالم عبر على
وحديثهم وعلــــى أفكارهم الحكام المســــلمين،
تبعا بالظهور اإلســــرائيليات وبدأت ومفاهيمهم
من وجــــزءًا كحل ســــعيد مقال لذلــــك، فلنقــــرأ
صميم مطارحة من بعنوان: أيضــــا له مقال ثان

.(٩) إسالمي صديق حوار مع ـ المصارحة
لكونه أهم نقاطه نورد مقاال كحل سعيد كتب

قال: طويال.

بين السياســــي الصراع أن (من هنــــا نفهــــم
توظيف إلى الحاجــــة خلق الــــذي المســــلمين هو
األستاذ ظن كما وليس <الهرمسية> المعتقدات
التي خلقت هي الماســــونية معتقدات أن طالبي

الصراع. هذا أسباب
أدركت (لقد بقوله الجابري د. أكده ما وهذا
لـ التشــــيع ركبت التي الفارســــية األرســــتقراطية
األموية، أن الدولة على ثورتها فــــي <آل البيت>
المجتمع العربي اإلســــالمي آنذاك في الســــلطة
فاإليديولوجيا لإليديولوجيا. األولى بالدرجة هي
القوة تصنع التي هي الدين اإلسالمي) (وهي هنا
وتدفعها القبلية الصراعات من تخفف : المادية
الطبقية وتقمع الصراعــــات نفســــها إلــــى تجاوز
ولذلك (الفتوحات). خارجيــــة وجهة أو توجههــــا
قوة الدولة مصدر الصراع في أن تخوض قررت
ذاته، اإليديولوجي المجــــال فــــي أي العربيــــة،
المبني الديني الثقافي تراثها ذلك في سالحها
األرســــتقراطية شــــنت هكذا علــــى الغنوصيــــة..
واســــع إيديولوجيا هجومــــا الفارســــية الموتورة
الدينــــي الثقافــــي تراثهــــا مســــتعملة النطــــاق 
هو المزدكــــي. والهدف ـ المانوي ـ الزرادوشــــتي
إلى وصوال وهدمه العربــــي الدين التشــــكيك في
٥١ نحن  (ص ودولتهم) العرب اإلطاحة بســــلطة

والتراث).
على عقائدها بمختلف الهرمسية تأثير إذن
الشيعة. فرق وخاصة ثابت، والمســــلمين اليهود
حران أهل هرمسية تأثير (ونجد الجابري يقول
لم وخاصة اإلسماعيلية الذين أيضا في الشــــيعة
الصفا إخوان رســــائل في نســــبة يعد اآلن شــــك
فلقد كانت الشــــيعة كوربــــان يقول إليهــــم. وكما
ظهرت وقد اإلســــالم، في <تهرمس> أول مــــن
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فلسفة أي لدنية وكأنها ”حكمة لديهم الهرمسية
والتراث). نحن ١٧٩ ص ) نبوية“

قال التي اليمن في بالماســــونية يتعلق أما ما
ســــبأ الماســــوني محفل (فكان عنهــــا ذ. طالبي
ســــريا مؤتمرا عقد الذي المحفل باليمن. هــــذا
إلى المدينة إنزال فرقة يهودية فيه تقرر بســــبأ
لتشــــهر هيوع مانع بن كعب بن المنــــورة بقيــــادة
وقد اليهودية ســــوى ليســــت إســــالمها). فإنهــــا
بد أكد عليــــه الجابري (وال ما وهذا تهرمســــت.
اليهودية المعتقدات حضور على هنا التأكيد من
اليهودية كانــــت وقد في هــــذا التــــراث خصوصا
ســــكانه وبين اليمن فــــي المتهرمســــة منتشــــرة
السياســــي  ٢٩٧ العقل ســــابقة) (ص منذ عصور

العربي).
<متهرمسة> اليهوديةفياليمن كانت إذنلما
مضمونا <اإلســــرائيليات> تتخذ كان طبيعيــــا أن
العلم أو بالرجعة، تعلق األمر ســــواء هرمسيا،
المعتقدات. مــــن وغيرها الكشــــف اللدنــــي، أو
على عمل التي األفكار اإلطار هذا عن والتخــــرج
أو كعب األحبــــــــــار، سبأ أو بن اهللا عبد نشرها
اســــتعرضنا (إذا الجابري يقول منبه. وهب بــــن
كعب من نفسه كل العصر في به الذي قام الدور

ووهب كذلك، اليمن من يهــــودي وهو األحبار،
فارســــي، أصل من أيضا يمني وهو بن منبــــه،
الصحابة أواسط في ”اإلســــرائيليات“ في نشــــر
هريرة وأبو ابن عباس روى عنهما وقد والعامة،
الذي الــــدور هــــذا وغيرهمــــا، إذا اســــتحضرنا
نســــتغرب فإننا ال الشــــخصيتان قامت به هاتان
<ُمســــلِمة من ثالثة، شــــخصية أن تكــــون هناك
السياســــة ميدان في قامت اليمنيين، اليهــــود>
به قام ما بمثل سيئة، نية حســــن أو بسوء نية،
التفســــير مجال في منبه وكعب األحبار وهب بن
ونحن خصوصا الخ، األنبياء وقصص والحديث
السياســــة: <إســــرائيليات> نعلــــم أن من جملــــة
 ٢٣٣ (ص والوصيــــة والمهدي) بالرجعة القــــول

العربي). السياسي العقل
الموروث  عنصر األستاذ طالبي تجاهل لقد
الباطنية، الفرق بروز في وأثره القديم الثقافي
إلى <مؤامرة> الماســــونية على كله األمر وعزى
الماسونية من جعل بل والمســــلمين، اإلســــالم
حين في األحــــداث. وصانع <محــــرك> التاريــــخ
من كانت (الهرمسية أن الجابري األســــتاذ يؤكد
احتلت وقد القديم، الموروث في التيارات أقوى
في العامية، صورتهــــا في ولو مواقع أساســــية،
إلى مصر من أهلها، التي أســــلم جل المناطق
قبل <َعالمة> مراكــــز لهــــا كانت فــــارس، كمــــا
وغيرها. وحران وأفامية فلسطين في اإلســــالم
العربية الثقافة إلى إذن الهرمســــية لقد انتقلت
الجيولوجي> <المركب ذلك ضمن اإلســــالمية
هنا عنه نتحدث الذي والنحل والملل اآلراء من
أهل حاربها فلقد القديم>.. <الموروث باســــم:
<المقول> ب المتمسكين عامة وبكيفية السنة،

قد الهرمســـية تكون وبذلك
الرئيســـية احتلـــت المواقـــع
العربيـــة الثقافـــة فـــي 
أشكال تعدد عبر اإلســـالمية
الثقافة هـــذه في حضورهـــا





ألنها شــــديدة، محاربة العربي البياني الدينــــي
كانتتشكلالخلفيةالنظريةآلراءالشيعةوالفرق

العربي). العقل بنية ١٨٨ (ص الباطنية)
المواقع احتلت قــــد الهرمســــية وبذلك تكون
عبر اإلســــالمية العربية الثقافــــة في الرئيســــية
الثقافة، كما هــــذه حضورهــــا في تعدد أشــــكال
األوائل الغــــالة (فمن الجابــــري يبيــــن األســــتاذ
التيــــارات وبعــــض والجهميــــة الرافضــــة  إلــــى 
النظري مؤسســــي التصوف إلى <المجســــمة>،
الفلســــفة إلى إخوان الصفا. رســــائل األوائل إلى
نضجهــــا مراحــــل أعلــــى فــــي اإلســــماعيلية 
والفلســــفة الباطنيــــة إلــــى التيــــارات الصوفيــــة
وأصحاب الحلول بأصحاب مرورا اإلشــــراقية،
العقــــل  ٢١٠ بنيــــة ،٢٠٩ (ص وحــــدة الشــــهود)

العربي).
المســــلمين بين الصراع إن إذن القول ينبغي
كما <الماسونية>، فيه تتسبب لم السلطة، حول
بن كعب أو سبأ بن اهللا تخطيط عبد من يكن لم
الصراع نشب هذا أن اليهودي. إذ هيوع مانع بن
.Nوفاة الرســــول اإلعــــالن عن عقب مباشــــرة
بمبايعة أبي تجــــاوزه من المســــلمون وإذا تمكــــن
وهذا أسبابه. على يقضوا لم فإنهم خليفة، بكر
خالف بقوله (أعظم الشهرســــتاني عنه ما عبر
ســــيف ما ســــل إذ اإلمامة، بيــــن األمة، خالف
على ســــل مثل ما دينية على قاعدة في اإلســــالم
والنحل). الملل ٢٢ (ص زمان) كل في اإلمامة

وقال:
أبي طالب من مبايعة علي بن أبي إن موقــــف
المعتقدات اســــتيراد باب ســــيفتح بكر هو الذي
السياســــي الصــــراع فــــي الهرمســــية وتوظيفهــــا
األطماع وبســــبب الســــلطة. حول واإليديولوجــــي

ترفض التي اإليديولوجية والقناعات السياســــية
األمــــة عانــــت الديمقراطيــــة، إلــــى االحتــــكام 

والقهر. االستبداد من اإلسالمية
مقال آخر: وقال في

(وهكــــذا الجابــــري عابــــد (يقــــول الدكتــــور
اهللا عبد أن وهــــي التالية النتيجــــة نخلص إلــــى
من اليمن يهودي حقيقية وهو شــــخصية بن سبأ
الخ.. <الوصي> فكرة ونشر قبله، أو عثمان زمن
أن بعد طالب أبــــي بن علي ثم صار يحــــوم حول
في حقه بدأ يغالي عندمــــا ولكن الخالفة. تولــــى
فكرة نشر علي اغتيل وعندما المدائن. إلى نفاه
لـ األول األصل بذلــــك فكان والوصية، الرجعــــة
هذه أفكاره على وســــتقوم علي. حق في <الغلــــو>
اكتست واإلمامة اإلمام في <عقائد> و جملة آراء
السياســــي  ٢٣٥ العقل (ص ميثولوجيــــا) طابعــــا

العربي).
يعنــــي ال يهوديــــا وكــــون عبــــد اهللا بــــن ســــبأ
الظاهر مسألة أن بدليل ماسوني. أنه بالضرورة
من أو وضــــع الماســــونية من والباطــــن، ليســــت
أصل ذات هــــي بل ســــبأ، بن اهللا تأليــــف عبــــد

إلى هرمس. نسبة ـ ومنشأ هرمسي
عبــــارة أن الجابــــري د. يؤكــــد هــــذا  وفــــي 
مكثفة بصورة النبوة> ( تلخــــص باطن <الواليــــة
العرفانيون بذلــــه الذي الفكري الجهد جــــدا كل
من ومتصوفة وإسماعيلية شيعة من اإلسالميون
إســــالمي للمــــوروث العرفاني قالب أجل إعطاء
بصفة منــــه والهرمســــي الســــابق على اإلســــالم
العرفانية اإلســــالمية الرؤيــــة أن خاصة. ذلــــك
والتاريخ، واإلنســــان والزمــــان للعالــــم، للكون
إطارا النبوة/الوالية الــــزوج من تتخذ إذا كانت
اإلطار هي هذا الموظفة داخــــل المادة لهــــا فإن



دراسات



أحيان كثيرة علنا وفي عناصر تنتمي مباشرة،
 ٣٢٨ (ص الهرمســــي) التراث وصراحــــة، إلــــى

كالمه. انتهى العربي). العقل بنية
الــــذي يضرب الهالمي الــــكالم أقــــول: هذا
الحوار. فــــي يثبت أن يمكــــن ال بعضــــه بعضــــا،
بالربط فيقوم هو التشابه، عليه يعتمد ما فغاية
به األولى وكان التشابه، أســــاس على اإللزامي
الديانات أقوى الهرمسية جعل انه إلى يلتفت أن
التأريخ في تصويرها، وهي أعمقها يحاول كمــــا
وهذا هو، ينقل كما الديانات كل بها أخذت وقد
بين تأثيرها منتقــــًال يكــــون أن ال يقتضــــي هنــــا
الصحيح لعله عيــــن الدين بل الديانات فقــــط،
يستطيع هنا ال وهو وأتباعهم، بها الرسل فنادى
أن أن ينفــــي هذا بأي دليل، خصوصــــا إذا ثبت
والرجعة بالمهــــدي بّشــــر النبــــي محمدًا‘نفســــه
هو فالنبي اْلَهَوى)، َعــــِن (َوما َيْنِطُق وبالعصمة
أتى به ما وكل المعرفي، نظره في أول هرمسي
عن اإلسالم الهرمسية إلى عن نقل ادعاءات من
في يثبت يمكن أن أي شاهد له الشيعة ليس طريق
واقع وأي مطلقا دليل أي يســــاعده فال الحوار،
أفكار مصدرية يثبــــت أن يســــتطيع تأريخي، وال
ونصوصهم، أهل البيت عن أفكار بعيدا الشيعة
ذلك ومع التسنن، في غارقين الفرس كان يوم
مذهب يبق فلم واضحة، ســــطحية في فقد وقع
أقصى اليمين إلــــى فــــي اإلســــالم مــــن أقصــــى
الهرمســــية، من نتاج عنه انه وقال اال الشــــمال
هرمسيين، المســــلمين كل جعل هذا ففي نصه
وعقلية وجبريــــة وعدلية من مجســــمة ومنزهــــة
الطريف نصه فلنقرأ هرمسيون، فكلهم ونقلية
والجهمية الرافضــــة إلى ( فمــــن الغــــالة األوائل

مؤسســــي إلى <المجســــمة>، وبعض التيــــارات
رســــائل إخوان إلى التصــــوف النظــــري األوائــــل
أعلى فــــي اإلســــماعيلية الصفــــا. إلــــى الفلســــفة
الباطنية الصوفية التيارات إلى نضجها مراحل
الحلول بأصحاب مرورا اإلشــــراقية، والفلسفة

الشهود). وحدة وأصحاب
فمن بقي في هرمســــية كلهم إذا كان هــــؤالء
التيارات كل هي هذه أن يدري ال اإلســــالم؟ لعله

فرقهم. بكل السنة والشيعة، فهم اإلسالمية.
ينسب أن المسلمين لنصيب نصنع ماذا ولكن
السطحية وعدم في وهم لهم، هؤالء السطحيون

الغريب. الشكل الثبات بهذا وعدم الترابط
مناقشته بكتاب يمكن الطويل هذا النص إن
أيضا. قصيرة بجمل وصفه يبعد ال كامل، ولكن
أثبت حيث فأثبت ينفــــي أن أراد البحث إن هــــذا
من قبل اإلســــالم على ماســــونية وجــــود مؤامرة
ألنه برأيه والتبريــــر التنصــــل اليهــــود، وحــــاول
شدد للمؤامرة!!! ولكن يستجيب أن عمرًا اليعقل
الخاصة الحاشــــية هم المؤامرة أركان علــــى أن
أن منبــــه) وأراد ووهب بن األحبار لعمــــر (كعــــب
وجودها أصال في مختلف بشخصية يعمم فأتى
صحيحة بطــــرق مروية أو معروفــــة لعــــدم كونها
وصفها التــــي بخالف الشــــخصيات الماســــونية
اليمن، في أجلها من الماســــوني االجتماع ونقل
األفكار اإلســــالم، ولكــــن تخريب وكيــــف قرروا
أنهما عنهما قــــال اللذان اإلثنــــان التــــي طرحها
األفكار ضد كانت الماســــوني المجمع من انبثقا
هؤالء فكان بالهرمسية، وصفها التي الشــــيعية
وضد الوصية ضد أنهم هرمســــيون ادعى الذين
اإللهي لإلمام العلم وضد العصمة وضد الرجعة





األفــــكار فال خلــــط علينا فقد وضــــد اإلمامــــة،
يريد؟ ما المثقف يعرف

وقرروا تهرمسوا الذين الماســــونيون فهؤالء
والقرب والسياسة الثقافة عبر تخريب اإلسالم
خياله حققه كما القوي، المســــلمين من خليفة
المعادي الصف في ووقفوا إلى اإلســــالم وجاؤوا
أن وتبين الهرمسية كل األفكار للهرمســــية ونفوا

قبلهم. من مرفوضة الهرمسية
الغرض ونقض المتناقض الخيــــال فهذا هو
فأثبت الماســــونية هرمســــية يثبت حيث أراد أن
يشعر. أن دون من الهرمسية عدوة الماسونية أن
يعرفون الهرمســــية ال إليهــــم على أن من نســــب
هي وإنما بها لهم وال عالقة أصلها وال الهرمسية
.Kبيته أهل ونقلها Nاهللا رسول قالها أفكار

باليمن. الماســــوني ســــبأ محفل نقــــل (فكان
فيه بسبأ ســــريا مؤتمرا عقد الذي هذا المحفل
المنورة المدينة إلــــى يهودية فرقــــة تقرر إنزال
إسالمها) هيوع لتشــــهر مانع بن بن كعب بقيادة
الهرمســــية، ضد عملوا وتبيــــن أن الهرمســــيين
ســــبأ الهالمية اهللا بن عبد بشــــخصية ولكن أتى
كثيفا ضبابا ويثيــــر الحدث بها ليرقع الخياليــــة
أقل وعلى بالنابل، الحابــــل تخلط علــــى الفكرة
عملها خيالية في ســــبأ ابن شــــخصية تقدير فإن
واقع يوجد أي ال حيث األحــــداث، في وتأثيرها
فرقة وإلى تكوين التأثير هذا يشــــير إلى تاريخي
حقيقة نقــــل المســــتحيل من انه تؤمن بهــــا على
التاريخ في يوجد ال ألنه كان موجودا أفــــكاره إذا
عنه قيل ما عدا ألقواله مؤشــــرات المنضبط أي
اإلمام  يد علــــى عليQ وإعدامه بتأليه اإلمــــام

ألنه كافر. Qعلي
ونفى أفكارًا هرمسية ســــبأ ابن فنســــب إلى

بينما وهمية، شخصية وهو ماســــونيا عنه كونه
قال وإنما كعب ووهب، الماســــونية عن لم ينف
قال بذلك، واكتفى تهرمست الماسونية هذه ان
ال يعني بالضرورة يهوديا سبأ بن اهللا عبد (وكون
والباطن، الظاهر مسألة أن بدليل ماسوني. أنه
اهللا تأليف عبد من أو الماسونية من وضع ليست
هرمســــي ـ ومنشــــأ أصل ذات بن ســــبأ، بل هي

هرمس). إلى نسبة
الماســــونية  ال يربــــط بين أن  وكان كل همــــه
يبرر السلطة، وأخذ في انقالبات من حدث وما
على الصراع بــــأن بالكامل، فــــي نص لم أنقلــــه
وكان يشترك لئيما، قبليا صراعا الســــلطة كان
أراد أن اقصائــــي ألنــــه محمد فيــــه حتى النبــــي
القبائل فأقصت هذه األخــــرى، القبائل يقصي

وعترته. جماعته
جملة مــــن ان إلى بالســــطحية وقــــد اهتــــدى
بالرجعــــة القــــول  السياســــية:  <إســــرائيليات> 
أيــــن نســــأل: وهنــــا والمهــــدي،  والوصيــــة 
الفكر فــــي والرجعــــة فكــــرة المهــــدي والوصيــــة

اإلسرائيلي؟
يســــتطيع ال التي الدعاوى ومن أين لــــه هذه

شيئا منها؟ يثبت مطلقا أن
الرواية هؤالء الرواة الصحيحو أصبح هل ثم

لإلسالم؟ المخربين الكذابين من عندهم
النظــــام تحيــــي أن أم أن الماســــونية أرادت

الهرمسية؟ ضد اإلسالمي
مْن؟ مع نعرف!!! مْن فال

الهرمسية؟ الهرمسيون ضد هل
الماسونية؟ ضد الماسونيون وهل

اإلسالم؟ ضد المسلمون وهل
أول له ليس الــــذي الكالمي مــــا هذا الهــــراء
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والآخر؟
بن عمر الخليفــــة وزيــــر فكعــــب األحبــــار
وقد منبه بــــن وهب وكذا الخطــــاب هرمســــي
بن وعبد اهللا هريرة ابن عباس وأبــــو تبعهمــــا
الصحابة، من كثير العاص وخلــــق عمرو بن
الخلفــــاء وقــــد مــــارس الصحابــــة خصوصــــا
دينهم ضد الســــلطة على قبلية حربا األربعــــة
فهذا ال بمعايير اإلســــالم!!! القبيلة بمعاييــــر

تناقضاته. رغم به ويصرح به يعترف ما هو
فذم. يمدح أن أراد فقد

التهمة. يبرر فأثبت أن وأراد
أن يحّسن الصورة فأساء التصوير. وأراد

حركة ماسونية  هناك ان نعلم لم نكن  فإنا
في الدخول اليمن قرر واجتماع ماســــوني في

اإلسالم!
الماســــوني المجمع هذا أن نعلم ولم نكن
خيار مــــن وهو مانع بــــن كعب قــــرر أن يبعــــث
هذا الذي ان والمشــــكلة أصحاب الخليفــــة،
ســــعيد كما ينقل الماســــوني أفــــرزه االجتماع
األفكار أيد قد نفــــي، لم يكن بال ناقدا كحل
طالب بن ابــــي علــــي نقلهــــا الهرمســــية التــــي
بل رســــول اهللا، عن الصحابــــة من والكثيــــر
بعكس اآلخر، في الطــــرف ووقف حاربهــــا،
بحسب الجابري عابد محمد الدكتور يحلل ما
فكيف ولألفكار. للتاريخ التلفيقية الســــطحية

نفسها؟ تحارب الهرمسية أصبحت
عابــــد محمــــد نســــاها حقيقــــة  وهنــــاك 
حاربوا الدولة األموية ان الذين الجابري وهي
وإنما الفرس أصال، من لم يكونوا إيران في
ونواحيها في خراســــان العرب قبائل هــــم من

واألشــــعريين وخزاعــــة  واالزد مذحــــج مــــن 
مــــن العــــرب الناقمين واألســــديين وغيرهــــم
القيادات وهــــم ومفســــقيهم، علــــى بني أمية
في العربية والدينيــــة العســــكرية والسياســــية
محمد قيادة تحت جميعا بالد فارس وكانــــوا
بن علي بــــن الحســــن من بني النفــــس الزكية
لألخويــــن المباشــــرة أبــــي طالــــب وبــــاإلدارة
من بني العبــــاس. وكانت والمنصور الســــفاح
من وليس المنورة، المدينة من الثورات تدار
كما سماها االرســــتقراطية الفارسية البيوت
يوصف ال قاله ما وكل الخصب. بحسب خياله

الفضيع. الجهل أو المتعمد بالكذب اال
يســــتطع لم جدا، وهو انه مهم وبقي أمر
أنه أخفى فقد هرمس، هوية عن أن يكشــــف
اهللا، وقد  من مرســــل النبــــي إدريسQ وهو
األديان دمرت عجيبــــة شــــيطانية صوره كقوة
يستطع هذا لم ومع وغربا، شــــرقا في العالم
أنهــــا أو خاطئــــة هرمــــس أن يثبــــت أن أفــــكار
وأهمية عظمــــة إلى يشــــر ولم منحولــــة لــــه،
الكرة خــــدم من أعظــــم هرمــــس وكونه مــــن
إلى العالم حــــّول حيث األرضيــــة والبشــــرية،

الكتب القديمة. تكتب الحضارة. كما
قذرة فكرة وكأنها بالهرمســــية بقي يشتم
به أتى مــــا وكل بصلة، الرحمــــن التمــــت إلى
وأهل اهللا‘ رســــول قال بهــــا إنمــــا هي أفــــكار
الهوى) عن ينطق (وما عصمة من ،Kبيته

ذلك. وغير وغيبة ووالية
بمثل القائــــل أن كل باحــــث متثبــــت يعلــــم
ذلك في يملــــك ال مقــــوالت الجابــــري وكحــــل
صحة تدل على دالــــة أو أية نصــــوص حقيقية





منحولة. أفكار أفكار الشيعة هي وان تحليله
هرمس نفســــه فكر نقــــد وال يتمكــــن مــــن
أساس ويعتبرها يشتمها التي بهذه المقوالت
نفس متجاهال اإلسالمي كما يدعي التخريب
األخرى التي األســــباب في الخطيرة نصوصه

ما يقول. يعلم وهو ال بوضوح قالها
يثبت أن  أن يستطيع ال قد الطريف من بل
والعصمة واإلمامة بالرجعة الهرمســــية تعنى
النصوص لعدم توفر مما ادعاه، وغير ذلــــك
الدينية النصوص وعلــــى األخص الحقيقية،

المعتمدة.
الفكر هي الهرمســــية وإذا كان يقصــــد أن

ذاك؟ عن هذا أبعد فما الوثني اليوناني
نقدها، يســــهل المعاني بين هذه مداخلة
فقاعة اال هــــو ما الــــكالم هــــذا فتبيــــن أن كل

علمي أو فكري. أي ثقل ال تحتوي صابون
إنما هو وتوّهمــــوه وكل هــــذا الــــذي تكّلفوه
تخريب تدخلوا في قــــد اليهود أن لدفــــع تهمة
بن عمر الخليفة في أيــــام البنيــــة اإلســــالمية
حســــب التهم دفاعهم يثبت وكان الخطــــاب،
الماسوني االجتماع نفي عدم طريقتهم، فإن
لالختــــراق، شــــخصيات بإرســــال والقــــرار 
األثر عظيم لهم وكان فعــــال، وصلوا وكونهم
بحيث اإلســــالمي، الفكر وفي في اإلســــالم
كبيرة جملة توصــــف أصبــــح من المألــــوف أن
والكتاب الديــــن التي شــــرحت مــــن الروايات
كعب صنع مــــن المقــــدس بأنها إســــرائيليات
عمرو بن اهللا بن منبه وعبــــد األحبــــار ووهب
فإن الشهيرة، الكتابية وصحائفه العاص بن
للوجود المبرهــــن الحقيقي هذا هــــو الواقــــع
المفكــــرون منــــه يشــــكو المتواصــــل، الــــذي

لديــــن نتائجــــه المدمــــرة اإلســــالميون ومــــن
مقتل حتــــى مآس مــــن جرى اإلســــالم، ومــــا
التحقيق حيث تم الخطــــاب بن عمر الخليفــــة
بعد ســــيقتل بأنه له كعب األحبار بأن إشــــارة
التهمــــة تلبيــــس وتــــم ثــــالٍث، وُقتــــل فعــــال،
الخطاب وخاصته بــــن عمر موالي لرجــــل من
لؤلؤة أبو وهو أثاثه بتصنيع بيته في والعاملين
قد قتل عمــــر، بينما القاتــــل ابن الــــذي قتله
مثل إن عمر، للخليفة قتله فور في المســــجد
اإلســــالم على االعتداء هذه المالبســــات في
وال كحل مقــــال يحلها والفكر اإلســــالمي لــــم
التهمة اثبت وإنما الجابري، الدكتور مقاالت
من اجل دراســــتها مــــن فيها وعمقــــت الشــــك

تامة. تحقيقية بطريقة جديد
هــــي التخريــــب فــــي مــــع أن أهــــم قضيــــة
المســــلمين وبما ان عقائد العقائد، تخريــــب
رســــول يخلف فيمــــن تفرعــــت عن الخــــالف
الجابري  اهللاN بشــــكل أساســــي، فانتهــــى
قبليــــا. فتحــــّول دفاعه كان إلــــى ان الخــــالف
إلى وعــــدم تأثرهم باليهودية، عن الصحابة
الدين عن بالمــــروق نفســــهم اتهام للصحابة
بعد األمر وانفــــالت اإليمــــان بالقبلية وســــوء
ســــوء من ضوابــــط دينية. وهذا النبــــي بغيــــر

الحداثويين. المفكريين توفيق

الهوامش
يونس العاملي بن علي - الصراط المستقيم (١)

٢ - ص ٢٢٩. ج -
ابن اعتبروه او ألهوه أيضا اليونان ان (٢) يبـــدو

اآلله.



دراسات



 :Nوأنه يحمل اســـمه وكنيته بقوله ،Kمن أهل بيته Qبأن المهدي Nأخبر النبي
<يخرج في آخر الزمان رجٌل من ولدي إسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملؤ األرض عدًال كما 
ملئت جورًا، فذلك المهدي>.(١) وقد بّين كمال الدين الشـــافعي وهو من شـــعراء أهل السنة ذلك في 

شعره:(٢)
أّيـــده اُهللا قـــد  الَخَلـــُف الحجـــُة  ســـجاياُهفهـــذا  وآتـــاُه  الحـــقِّ  منهـــَج  هدانـــا 

فتحـــّالُهوأعلى فـــي ذرى الَعليـــاء بالّتأييد َمْرقاُه عظيـــٍم  فْضـــٍل  ِحلـــى  وآتـــاُه 

وذو العلـــِم بمـــا قـــاَل إذا أدرَك َمْعنـــاُهوقد قاَل رســـول اهللا قوًال قد رويناُه
وقـــد أبـــداه بالنســـبة والوصف وســـّماهيرى األخبـــاَر بالمهدي جاءْت بمســـّماُه

وِمـــْن بضعتـــه الزهراء مجراه وَمْرســـاُهويكفـــي قوله منـــي الشـــراق محياُه
ولم يتصل اإلمامQ بالرســـولN بالنســـب فحســـب، بل وّرثه حكمته وُحْســـَن ســـريرته، يقول 

الشاعر محمد صالح جعفر الظالمي:(٣)
وصّيـــه وهـــو  اهللاِ  رســـوِل  ابـــُن  والّزهـــِدهـــو  والِعلْـــم  الُحْكـــِم  فـــي  ووارُثـــُه 

وأكـــرُم حـــيٍّ مـــن بنـــي شـــيبِة الحمـــِدهـــو ابـــُن علـــّي الّطهـــر مـــن آل هاشـــٍم
وإن نسبًا هذه حقيقته لتتضاءل عنده السلسلة الذهبية حتى إذا كانت معدن كل طيب وشرف.

وقد أثبت نسب اإلمامQ بعُض مؤرخي السنة كمؤرخ دمشق شمس الدين بن طولون الحنفي؛ اذ 
يقول: <وثاني عشـــرهم ابنه محمد بن الحســـن، وهو أبو القاســـم محمد بن الحسن بن علي الهادي 

اإلمام المهدي
في الشعر العربي

األستاذ: عباس  إسماعيل العزاوي ـ الكوت

ملئت جورًا، فذلك المهدي>.
أ





زين علي بن الباقر محمد بن الصادق جعفر بن الكاظم موســـى بن علي الرضا بن محمد الجواد بن
فقلت: ذلك على نظمتهم وقد ...Kطالب علي بن أبي العابدين بن الحسين بن

عشـــْر االثنـــي باألئمـــِة عليـــك 
 

البشـــْر خيـــِر المصطفـــى مـــن آل بيـــِت
 

حســـيُن حســـٌن  تـــراب أبـــو 
 

شـــيُن العابديـــَن  زيـــِن وُبْغـــُض 
درى  ِعلْـــٍم َكـــْم الباقـــر محمـــُد 

 
الـــورى بيـــن جعفـــرًا ادُع   والصـــاِدَق

وابنـــه علـــّي موســـى هـــو الكاظـــُم
 

علـــّي وقـــدره الرضـــا  لقبـــه 
 

معمـــوُر قلبـــه التقـــّي  محمـــُد 
 

منثـــوُر دّره التقـــي علـــّي 
المطّهـــر  الحســـُن  والعســـكري

يظهـــر(٤) ســـوف المهـــدي  محمـــد 
اهللاَُّ ُيِريُد cإِنَّما تعالـــى: وبك قوله به ينزل ألن جديرًا فـــكان امامي المهدي لقـــد طاب نســـبك يا

يقف طيب ذلك النســـب (األحزاب/ ٣٣) ولم dَوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهيرًا اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم لُِيْذِهـــَب
جعفر الخطي:(٥) يقول الشاعر ،Qحتى آدم طيبه بل امتّد Nالنبي حتى

إذ انتمى نقـــٌي طهٌر هدًى إمـــاُم
 

أطهاِر الشـــمائِل  إلى ســـادٍة غِر
فصاعـــدًا نســـبت مـــا أبـــراِر وبـــرٍّ لبـــرٍّ غيُر ينمـــه  إلـــى آدم لـــم

مع نســـبه كما هو سلســـلة المهديQ؛ ألنه جهل جهل حقيقة الناس من قســـمًا ومما يؤســـف أن
نفوس بعض  إلى هذا المهدي،(٦) وقد تغلغل هو الحنفية التي ادعت أن محمد بن الكيســـانية الفرقة
الصادقQ مقرًا  اإلمام إلمام عصره واعتذر لرشده، أفاء ما سرعان انه اال كالحميري، الشـــعراء
شـــاعرنا يقول الســـالف، إذ النســـب غير من يكون أن يمكن ال المهدي أن وهو أقروه، بأن الحق ما

(٧):Qإلمامنا
مخالـــٍف غيـــَر األمـــَر  رددُت اليـــك 

 
مذهـــِب ُكلِّ مـــن الرحمـــِن  وِفئـــُت إلـــى

محّمـــٍد بنـــِت ابـــَن ســـوى مـــا تـــراه يـــا
 

تقّربـــي وُزلفـــى عقـــدي  بـــه  فـــإّن 
 

خولـــَة ُمبطنًا ابـــن فـــي المطيَّـــِب ومـــا كان قولـــي لنســـِل  منـــي  معانـــدًة 
وألقابه: كنيته

في أشعارهم، الشعراء ذكرها وقد القاسم)، هي (أبو التي ،Nالمصطفى كنية حمل Qمّر أنه
يقول:(٨) الخّطي جعفر الشاعر هو فهذا

عصابٍة غـــّل انهْض واشـــِف َكّفـــاِر أبا القاســـم كلُّ ظلمهـــا مـــن  وطـــرًا  قضـــى 
٩٠٩ هـ)  روزبهـــان (ت بـــن الفضل أال وهـــو الكنية بهـــذه الســـنة أهل وقـــد ذكـــره بعض شـــعراء

بقوله:(٩)



دراسات



المنتظـــْر القائـــِم ســـالٌم علـــى
 

الُهدى نـــوِر الَعـــْرم أبي القاســـِم
غاســـٍق  فـــي المنتضـــى ســـيطلُع كالشـــمس ســـيفه  مـــن من ُيْنجيـــه  حولهم بمن الفصحاء تأثر صالح)، وكأنه من يناديه بكنية (ابا الشعراء بعض دأب حين في

الكنية للشـــاعر هذه عنوانها َحَمَل قصيدة وثمة صالح) (ابو (مهدي) على يطلقون إنهـــم إذ العـــوام،
مطلعها:(١٠) Hالعلوم بحر التقي بن الحسين اهللا آية

والنصـــِر الحـــق رائـــد يـــا الكفـــِرأبـــا صالـــح  غمـــرِة فـــي ويـــا نخـــوة االيمـــان
أيضًا: ومنها

الِخْصِب واليسِر َدْيمَة صالح يا والُعســـِرأبا الضنـــِك فـــي للعافيـــَن  َتَهلّـــُل 
هذا  ولعل ـ غالبًا ـ الصريح باســـمه نجدهQ ُيذكر ال أننا حتى (المهدي) ألقابهQ فأشـــهرها أما
(المهدي)  لقب دوران كثر ثم رواية،(١١) ومن باســـمه على البيتK من تســـميته أهل نهي إلى عائد

اليماني:(١٢) الكريم عبد الشيخ يقول اسمه. يكون كاد حتى والعامة الخاصة ألسنة على
ألهلهـــا يكـــون  ال  أمـــٍن ُيمـــِن مقبــ فـــي  الهدايـــة نـــوَر  إلـــى أن تـــرى
ظاهر الحـــقِّ مـــن أوال يســـّمى بمهـــدي يحكـــُم الخلـــق خيـــر   بســـّنة 

(صاحب األخرى ألقابـــه و(الُحجـــة) ومن (الَخَلف) ألقابـــه من أن ظهـــر وفي األشـــعار الســـالفة
قول نحو الجاللة، لفـــظ إلى ُمَنّكرًا فيضاف (الحجة) لفـــظ يأتي وقد المنتظر) العصـــر) و(اإلمـــام

البهائي:(١٣) الشيخ
المنتظـــر اإلمـــاَم  العصـــر الَقـــَدْر صاحـــب  يجـــري ال يأبـــاه بمـــا  مـــن 

البشـــْر  كلِّ  علـــى  ِ اهللا حجـــُة
 

الخصـــال كل فـــي األرِض  أهـــل  خيـــُر 
الحكيم الهادي عبد الشـــاعر يقول اهللا)، (بقية وهو القرآن الكريم أال لنا أثبته بلقب يلقب كما

فساد:(١٤) من حلَّ في األرض ما يعدِّد أن بعد
قســـطًا األرض  يملـــؤ مـــن منهـــا الّرشـــِد أيـــن  طريـــَق جانبـــْت بعدمـــا 

 
األرض فـــي المهـــدي أيـــن منهـــا بقيـــة اهللا اإلمـــاُم أيـــن الُمرّجـــى

حيدر   الســـيد كقول قرائحهم به تجود بما عندهم اإلمامQ ألقابًا من على يضفي الشـــعراء وقد
الحلي:(١٥)

بحمّيِة الديِن الحمّية اهتفي  اهللا غيرَة     يا





البهائي:(١٦) الشيخ وقول
الخلِق يا بحَر الندى إماَم يا الُهدى شمس يا اهللا يا أمين    

في الشـــعراء التفنُن شـــأن ألّن من األفذاذ؛ وصـــف في وارد اإلمام تلقيـــب في وهـــذا التصـــرف
الكالم.

يولد: أن قبل Qالمهدي باالمام البشارات
في  الرائد كان اليهودي نعثل ولعل يولد، أن مهدي األمةQ قبـــل بظهور الترنم إلى الشـــعر بادر

ذريته:(١٧) عن سأله أن بعد ،Nالنبي حضرة في فيه أنشد مما اذ ذلك؛
المنتظر اإلمام وهو ُيسقي الِظما آخُرهم الُزُهر  من عادى وخاب واالهم من فاز قد

(١٨):Qللحسين خطابه في Qالزمان صاحب بظهور يستبشر Qعلي اإلمام ونجد
فانتظـــْر جاشـــِت التـــرُك ُبنِـــيَّ إذا مـــا

 
فيعـــدُل يقـــوُم مهـــديٍّ واليـــَة 

 
هاشـــٍم آِل مـــن األرِض  ملـــوُك وذلَّ 

 
ويهـــِزُل يلـــذُّ  مـــن منهـــم  وبويـــع 

عنـــده رأَي ال الصبيـــاِن مـــن يعقـــُل صبـــيٌّ  هـــو  وال  ِجـــدٌّ عنـــده  وال 
منكـــم الحـــقُّ القائـــُم يقـــوُم فثـــّم 

 
يعمـــُل وبالحـــقِّ  يأتيكـــم  وبالحـــقِّ

ِفـــداؤه نفســـي اهللاِ  نبـــيِّ لـــوا ســـميُّ  وَعجِّ بنـــيَّ يـــا  تخذلـــوه فـــال 
 

دولة  هي الزمان، والتي آخر في تكون التي بدولة اإلسالم العالمية Qالصادق اإلمام ويستبشر
(١٩):Qفيقول ،Qالمهدي

في آِخِر الدَّْهِر تظهر ودولُتنا يرقبونها لكلِّ أناٍس دولٌة  
يذكر  زيـــغ عقيدي، ونجده من فيه كان ما لإلمامQ على اعتذر الحميـــري الشـــاعر أن وقد مّر
يبقى  سوف الصادقQ أنه ويثبت لإلمام ظهوره، بعد للعدل نشـــره ثم اإلمامQ في شـــعره، غيبة

عليها:(٢٠) الناس الَمُه هذه وإْن بهدايته
الذي والقائـــَم األمـــِر بأنَّ ولـــيَّ

 
بتطـــّرِب نحـــَوه نفســـي  ــُع  َتطلـُّ

يغيبهـــا  أن البـــدَّ مـــن متغيـــِب لـــه غيبـــٌة مـــن  فصلّـــى عليـــه اُهللا
حينه يظهـــر ثـــم شـــرق ومغرب فيمكـــث حينًا كل عـــدًال  فيملـــؤ
وجهرًة ســـّرًا اَهللا أديـــُن بـــذاك

 
بمعَتِب فيـــه وإْن عوِتْبُت ولســـُت

الشعراء   بعض جعل بها، اإليمان يتحتم قضية المهدي وكونها بمسألة لألمة Kاألئمة تثقيف إّن
ظهور يؤكد ٢٤٦هـ) (ت الخزاعـــي دعبل الشـــاعر فيها، فها هو ريب ال حقيقة بأنها بشـــعره يصفها
وإن  الصبر يجب لذا ودحض الباطل؛ الحق وبإقامة بالُيْمن والبركة، األرض على وقدومه Qاالمام

للظهور:(٢١) واالستعداد األسى، طال



دراسات



خـــارٌج ُمحالـــة ال إمـــاٍم خـــروُج 
 

والبـــركاِت اِهللا اســـِم علـــى يقـــوُم 
 

وباطـــٍل حـــٍق كلَّ فينـــا والنقمـــاِت يمّيـــز  النعمـــاِء علـــى  وَيجـــزي 
ثم يـــا نفُس أبشـــري فيـــا نفـــُس طيبـــي

 
آِت هـــو مـــا كلُّ بعيـــٍد   فغيـــُر 

إّنني الجـــوِر ُمـــّدِة من وال تجزعـــي
 

بشـــتاِت آذنـــْت  قـــد  قّوتـــي أرى 
 

ُمدتـــي تلـــَك مـــن فـــإن قـــرََّب الرحمـــُن
 

حياتـــي بطـــول عمـــري مـــن ـــر   وأخَّ

رزيـــًة لنفســـي أتـــرْك شـــفيُت ولـــم
 

وقناتـــي منصلـــي منهـــم  وروَّيـــُت 
والدته:

محمـــد صالح الشـــاعر يقول اإلمـــامQ، وفـــي ذلك محـــل والدة تكون تشـــّرفت ســـامراء بـــأن
الظالمي:(٢٢)

القائم المهدي من طلعة الدجى ينيُر السعِد كوكُب سامّرا بدا على أفِق
التي أمه وبخاّصٍة ـ أســـرته، تتعرض دون أن المكان من هذا في أنه ولد كيف وقد يدهش بعٌض
النبوة بعد بيت عن الطرف لتغضَّ تكـــن لم العلم أنها مع آنذاك، الظالمة الســـلطة ألذى ـ حملـــت به
العناية لت في تدخَّ اإللهية الرحمة أن ذلـــك على والجواب اقترب أوانه؟! األمة بأن مهدي أن علمـــت
الشاعر  ويقول قبل، موسىQ من مع أم كما حدث هذا أمه من الحمل آثار باإلمام القائم إْذ أخفت

الظالمي:(٢٣)
المهِد في تكلَّم ما عيسى ولواله موسى حيُث ُغيَِّب حمله  فاق  لقد

وهي  أمه المهديQ يكلم فها هو القاصي والداني، معاجز أذهلت من Kالبيت أهل يخُل ولم
أبيه  إلى يصَل أن واحدًا واحدًا. وبعد وآله النبي ويصلي(٢٤) على بالشهادة ينطق يولد أن وما به، حامل
اْلواِرِثيَن َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم األَْْرِض َوَنْجَعَلُهْم ِفي اْســـُتْضِعُفوا َعَلى الَِّذيَن َنُمنَّ َأْن cَوُنِريُد تعالى: قوله يتلو
َيْحَذُروَنd(القصص/٥)، كاُنوا ِمْنُهْم ما َوهاماَن َوُجُنوَدُهما َوُنِرَي ِفْرَعْوَن األَْْرِض ِفي َلُهْم ُنَمكَِّن َو *

القزويني:(٢٥) صالح السيد يقول وفيها Qاإلمام من المعجزة تتعدد وحينها
أريَت معاجزًا كـــم األئمة ابَن الوالِء شـــهودا يا فرِض على  كانت
كما الحـــورا أّمك حمـــًال كّلمـــَت

 
وليدا الغيـــوب علِم أعَرْبـــَت عن

كما  مولـــودًا بالتوحيـــد مولـــودا ونطقـــَت ـــدًا  نطـــق المســـيُح موحِّ
للجليل وطالما طفال ســـجودا وســـجدَت أطلـــَت  لجـــالل عزتـــه
المجيـــد كأّنما ُمحكمـــُة وتلـــوَت

 
نزولـــه موجودا يـــوم  قـــد كنـــت





سجدًة  تكلم كعيســـىQ وسجد أنه معاجزه ومن أمة. هّم يحمل ولد وإّنما يولد رضيعًا فهوQ لم
يولد. أن كان قبل كأّنه وقرأ القرآن خاشعًة،

غيبته:
كبرى، وقد  وغيبة صغرى غيبة نحوين: على كانت غيبة عمره من اإلمامQ بعد الخامسة غاب
ألف اآلن حتى تجاوزت التي الكبرى الغيبة بدأت ٣٢٩هـ، ثم من ٢٦٠هـ ـ ٦٩ عامًا األولى استمرت

الحقبة:(٢٦) هذه في الشيعة ما أصاب مصورًا الحكيم عبد الهادي الشاعر يقول وتزيد. عام
خضيبًة واأليدي تهوي والسيُف يحِصُد                        والّرؤوُس ألف منذ  

بطواغيتها بذاك الحقِد ثانيًا تعوُد قريٌش   ذي هي   
(ابن ودِّ) بـ (عتبة) قساٍة بـ ٍف بأجال بـ(الوليد) جهٍل)   بـ (أبي

الشـــاعر  يقول مســـتورًا ســـترًا وبينه بيننا فكأن ال ُيرى، أنهQ موجـــود، ولكنه الغيبـــة ومعنـــى
الحميري:(٢٧)

يـــرى ال  ُيفقـــُد اهللا  ولـــي  المترقـــبإن  الخائـــِف كفعـــل ســـتيرًا 
كأنمـــا الفقيـــد أمـــوال ـــبفتقســـُم  المَنصَّ الصفيـــح  بيـــن تغّيُبـــه 

فيه  َأنزل االمامQ والنبي موســـىQ الذي بيـــن موازنة يعقد كأنه األول البيـــت في والحميـــري
عوامل فمن اِلِميَنd (القصص/ ٢١) الظَّ اْلَقْوِم ِمَن ِني قاَل َربِّ َنجِّ َيَتَرقَُّب خاِئفًا ِمْنها cَفَخـــَرَج تعالـــى
يقول الحق، إبراز إلـــى وصوًال التمّهل أســـبابها ومن الظلمة، بأيدي وأســـبابها(٢٨)هو الوقوع الغيبـــة

الشاعر جعفر الخطي:(٢٩)
ُسوى إبراِز حقٍّ وإظهاِر لشيٍء وقَتُه  أّخر اهللا ما ومنتظٌر    

ومن الظهور. لجيل االعـــدادي والتمحيص الســـالفة األمم تجارب اســـتجماع يمكن إذ في الغيبِة
يشـــكك يجعله مدتها فطول ايجابيًا، ال ســـلبيًا الغيبة عليه من يكون مردود الناس أّن من المؤســـف
كالشمس  ينفعنا فإنه غاب إذا حتى وبين Q أنه ذلك، الصادقQ من اإلمام وقد نهانا ،Qباالمام
من حجة إما  تعالى اهللا منذ خلقها األرض تخـــُل <ولم قال: أنه الســـحاب، فقد روي عنه خلف التـــي
كيف قيل: اهللا> ُيعَبِد لم ذلك الســـاعُة ولوال تقوَم أن إلى تخلَو ولن مســـتور، غائب أو ظاهر مشـــهور
أجاد  سترها سحاب>،(٣٠) وقد إذا بالشـــمس ينتفعون قالQ: <كما المســـتور؟ بالغائب الناُس ينتفع

بقوله:(٣١) ذلك التعبير عن في الصغير حسين الشيخ محمد الدكتور
تكـــن لـــم إّنـــك  قيـــل: حتـــى تغّيْبـــَت 

 
عـــن الحـــدِّ قيـــَل جـــاَز وأشـــكْلَت حتـــى

 
وحجـــٍة دليـــل  عـــن ال منكـــر الَجْحِد فمـــن  علـــى ُمصـــرٍّ غـــاٍو ومـــن جاحـــٍد

لناظـــر  النهـــار شـــمُس خفيـــْت الرُّمِد ومـــا  لألعيـــِن فالذْنـــُب ومـــا ُحجبـــْت
وجوده  بفيض فإننا ذلـــك ومع البهية، الطلعة وبين بيننا حَجَبْت ذنوبنـــا إذ فينا، نعـــم فالذنـــب
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قال: أنه الوّشاء عن روي فقد األرض بنا. لســـاخت الوجود ذلك ولوال الدنيا. هذه في نعيش المســـتور
إّال تبقى ال إنا نروي أنها قلت: ال، قال: إمام؟ بغير االرض تبقى الحسن الرضاQ: (هل ســـألُت أبا
الدكتور محمد  الشاعر لســـاخت)(٣٢) ولقد عّبر إذًا تبقى ال قال: العباد على وجل عّز اهللا أن يســـخط

بقوله:(٣٣) ذلك عن الصغير حسين
لوجوِدنـــا علـــٌة فينـــا الـــورِدوجـــوُدَك  عـــن ونفـــُع عبيـــِر الـــورِد ُينبـــي
ســـرُّها العوالـــم هـــذي  مـــن  الفرِدوإنـــك  الجوهـــر في األلباِب  فمـــا حيـــرة

،Qاالمام رعاية موضع هنا فنحن ومن وشـــذاه. عطره عليه دلَّ فقد ُيَر وإن لم المغّطى فالورد
ووجدانه أحاسيســـه فصاغ الرعاية هـــذه أن يتحســـس آل جامع حســـين القطيفي ممـــا دعا الشـــاعر

بقوله:
حيرتـــي غياهـــب فـــي أضأتـــك إنـــي  جنانـــي  بالـــوالء يشـــرُق فانســـاَب 
نّيتـــي الواليـــة حبـــل فـــي يرعانـــيوعقـــدُت  بعينـــه  اإلمـــام إن 

انتظاره:
عن  يميد يزيغ عنهم وال وأّال Kالبيـــت بتعاليم أهل اال التمســـك الغيبة عصر في المرء مـــا على

الظالمي:(٣٤) الشاعر يقول الغائب، إمامه
قوُلـــه والحـــقُّ اهللا رســـول العهـــدوقـــال  علـــى َيثبتـــون لقـــوم هنيئـــًا 
إمـــام زمانـــه يعـــرْف لـــم مـــاَت  جحدومـــن  وفـــي ضـــالٍل فـــي َيُمـــْت جاهليـــًا

،Qالغائب إلمامنا لدينا ما كل نفدي بل ،Qإلى االمام دائمة شوق حالة في نبقى          والبد أن
قال الشاعر عبد الهادي الحكيم:(٣٥) وقد

األرض فتـــح يـــوم أرى حتـــى أحيـــا ونجـــدأَو  الحجـــاز  مـــن يســـري 

ربِّ يـــا البهيـــَة الطلعـــة وولـــديوأرى  وأهلـــي مالـــي  ِفداهـــا 
آل  حســـين القطيف شـــاعر اإلمـــام الغائبQ كمـــا قال عشـــق أطفالنـــا ــم ويجـــب أن نعلـِّ   

جامع:(٣٦)
بنـــا إّن المهـــديُّ القائـــُم أيهـــا  يـــا 

 
ـــرد َيطَّ العمـــر بعمـــر إليـــك  شـــوقًا 

رفعـــًة وهدًى عشـــناك عشـــقًا صمـــودًا
 

حســـدوا ومن بغيـــًا  برغم مـــن كابـــروا
دمهـــم فـــي معنـــاك ُولِـــدوا وعـــاش أســـالفنا لمـــن  مذخـــورًا ورثنـــاه  حتـــى 

كل يوم:(٣٧) ونزيد ثقتنا له البيعة وأن ُنجدد Qباإلمام صلتنا استمرار ضرورة لنا يؤكد ثم





ُجُدُدجئنا نجدد عهدًا بيعة ثقًة أيامنا في حبكم فكّل
له  ننســـى الدعاء وحياتنا، وال همومنا في فنشـــركه معنا، اإلمام بحضور نؤمن وعلينا أن  

الموسوي:(٣٨) المقرم سعيد الشاعر قال وقد الفرج، بتعجيل
منثلمـــًا جـــاء فـــؤادي إن  مندمِلمـــوالي  غيـــر جرحـــًا كـــي يشـــتكي لـــك
ســـقٍم مـــن يشـــفيه ال وحقـــك َعَجـــِلفـــال  علـــى للدنيـــا ظهـــوُرك اال 

السالف: الحميري قلنا كقول مغرورٌٌ بنا أو هزأ ناصبّي الَمنا فإن
ُعوتبُت فيه بمعتٍب وإن ولسُت وجهرًة سرًا اَهللا أديُن بذاك   

ولقد :Kاألئمة أعـــداء علينا الشـــبهات التـــي يكيلها رّد يجب بل للســـكوت، وال أعني التســـليم
 _ ونذكر بالمرصاد، الشـــيعة علماء محمد)K فكان لهم (آلل الناصبين أهلها من الِفرية تعـــّددت
عاب الشيعة بشيء ما الذي الهيتمي ابن حجر أقطابها التي من السرداب ِفرية على سبيل المثال _
اليهم يخرج بأن الســـرداب وصياحهم ذلك على بالخيل وبوقوفهم بذلك فعلـــوه بقوله: (لقد صـــاروا

األلباب. ألولي ضحكة
مثلت  التي قصيدته في عليها ورّد الفرية األمينG هذه محسن السيد الحجة تناول العالمة وقد

فقال: البرهان كتابه قوام وشرحها هي
نقوُلـــه ولســـنا  شـــيئًا نســـبوا ذكـــُر لنـــا  مّنـــا لـــه يجـــر وعابـــوا بمـــا لـــم

 
عصِرنا صاحُب الســـرداِب في غاَب بأن

 
الدهـــُر مـــا بقـــَي فيـــه وأمســـى ُمقيمـــًا

رّبـــه  ُيـــؤِذُن حيـــن منـــه ويخـــرج 
 

ُذعـــٌر وال خـــوٌف يعـــَروُه ال  بذلـــك 
بهـــذه  مّنـــا قـــال مـــن  لنـــا  ِســـْفُر أبينـــوا  كتبنا من وهـــل ضمَّ هـــذا القـــوَل
بمـــا  لنـــا ظالمـــوَن فأنتـــم الحشـــر(٣٩) وإال  فموعُدنا تأبـــوا  نســـبتم وإن

عن أجاب وقد العمر، بطول نوٌح ُعرف قديمًا نقول ولكن ،Qاإلمام عمر علينا بطول يشكل وقد
(٤٠):Qاالمام مخاطبًا Gالعلوم بحر تقي بن الحسين آية اهللا هذا اإلشكال

الورى إلـــى المرســـليَن وياِصنـــَو شـــيِخ
 

العمـــِر فـــي والمـــدِّ  التطّهـــِر بجذريـــه 
 

جـــارٍف المـــوج مـــن بطوفـــاٍن تجري فنـــوٌح  المدى  سفينُته باســـِم الهدى في
والعمـــى الضاللـــِة بطوفـــاِن بالفكـــِر وأنـــت  تمُخـــر القـــرآُن ســـفينُتك 

 
.Qنوح النبي المرسلين) هو و(شيخ يعني (شبيه) و(ِصنو)

استنهاضه:
وإنما ُأْفرد االنتظار، لمبحث تابع وهو المهدوي، الشعر من مادة أكبر صاحب المبحث هذا لعل
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ألهميته.
عديدة  وسائل مستعملين ظهوره، يعجل باإلمامQ كي الشـــعراء مستغيثين تعالت صرخات لقد
وتكرار األلفاظ  الفـــرج، تعجيل على والحـــّث عن ظهوره االســـتفهام شـــعرهم في فـــي ذلك، فيكثر
التي الظالمات من الشعراء جعل فمثًال أوســـع، إلى قلب الغائب طريقًا تجَد كي بنفســـها الجياشـــة
القزويني خضر الشـــاعر السيد فها هو إمامهم. منها في اســـتنهاض مادة ينتهلون البيت طالت أهل

اهللا:(٤١) فرج يا قصيدته في
الطلعـــة الغّرا صاحـــب إلـــى َم التوانـــي

 
الوتـــرا تطلـــَب أن أعـــداك أَمـــا آَن مـــن

 
على جـــرى عّما فَدينـــاَك لِـــْم أغضيـــَت

 
الصخرا وقد صدَّع المصطفى منها  بني

فاطمـــًا هـــَر الطُّ أّمـــك أُتغضـــي وتنســـى
 

َجْهرا هجمـــوا القوُم قـــد غـــداًة عليهـــا
دارها  بـــاب في النـــاَر وُتغضـــي وشـــّبوا

 
َكْسرا ضلعها عصرهم في أوســـعوا  وقد

ُمحسنًا الطهَر أسقطوا قد وهم أُتغضي
 

قســـرا بعلهـــا المرتضـــى  وقـــادوا علـــي
متَنهـــا ـــَح وشَّ العبـــِد وَســـوُط أتغضـــي 

 
َحمرا عيُنها َغـــَدْت الطاغي لطمِة ومـــن

هاِم   ضرب البيـــتK من أهل مصائب ذاكـــرًا عشـــر مرات من ألكثر (أتغضي و) وهكـــذا يكـــرر
الطف... فاجعة في القول يبسط ثم ،Qالحسن اإلمام وسّم ،Pوايذاء الزهراء Qعلي

ويحثه على الظهور:(٤٢) ،Qباإلمام يتوسل جامع آل حسين القطيف شاعر ونجد
ِرُد ويطَّ يستشري السيُل إنه أم من أمٍد الُمرِّ الحصاِد لهذا  أما

:Qاالمام ظهور زمان عن يستفهم ثم
فأرســـُمها أحالمـــي  ُألملـــُم تنفـــرُد متـــى  الوضـــاء بالغـــد  مشـــارقًا 
رئتـــي فـــي النـــور عبيـــَر أشـــمُّ  والّرمـــُد متـــى  عينـــيَّ مـــن الهـــمُّ ويرَحـــُل 

يغمُرنـــي  الغيـــِث انهمـــاَر أحـــسُّ متـــى 
 

أِجـــُد كلمـــا عنـــي  ويمســـُح لطفـــًا 
لـــه  وَهْيـــُت قيـــٍد إلـــى ُتمـــّد  متـــى 

 
يـــُد الوجـــوَد ُتثـــري وكـــم النجـــاة  يـــُد 

كبـــدي  فـــي فـــتَّ غليـــٍل انطفـــاُء والكَمـــد متـــى  اآلهـــاُت فورَتـــه  تزيـــُد 
ترجو من  حزينة صرخات الرزاق،لوجدناها عبد للمهندس الغائب) (نداء قصيدة في ولو أمعّنا

نأَي حبيبه:(٤٣) ال يستطيع المهندس فالشاعر سمعًا، لها يجود أن اإلمام
صبابـــًة الصغيـــَر القلـــَب يْمَنـــُع فمـــن 

 

وُحّجبـــوا عنـــه األحبـــاُب إذا مـــا نـــأى
 





ناشـــرًا تظهـــر الحـــق  إمـــاَم يـــا  ونرغـــُب متـــى  نرتجيـــه عـــدٍل صحائـــَف 
 

نشـــره أيهـــا المعصـــوم عطـــُرك معـــّذُب متـــى  فيهنـــا الدنيـــا علـــى  يضـــوع 
 

راغـــٌب لِنْعلِـــك  ســـلمى فـــدى  تـــراك 
 

يصَعـــُب ظهـــورك  أم  غيـــاب لطـــول 
 

نهايـــٌة البغيـــِض للظلـــم آَن  مغـــرُب أمـــا  الكـــون فـــي  والتضليـــل   وللغـــي 
بطلعـــٍة لدنـــك مـــن  ُوِعْدنـــا ألســـنا 

 
وتضـــرب الجائريـــَن كيـــَد  تحّطـــُم 

جعفر  يقـــول الشـــاعر هطوله، يرجـــى وغيثـــًا مغمـــدًا، ســـيفًا لقـــد رأى الشـــعراء فـــي اإلمـــام
الخطي:(٤٤)

وُينتضـــى الغمـــوُد أغّبتـــه  وَعْضـــب 
 

وأوتـــاِر ســـبقَن ثـــارات  الدراك 
عصابٍة ِغـــلَّ واشـــِف كفـــاِر أبا القاســـِم انهض كلُّ ظلمهـــا مـــن َوَطـــرًا قضـــى 

 
وانتظاُرنـــا الُمنـــى َم وحتـــى َم  إلـــى 

 
دون أمطـــاِر أظللـــَن مـــن ســـحائَب قـــد

 
َفَمْن َغْورًا ماُؤُكْم َأْصَبَح ِإْن َأَرَأْيُتْم تعالى:(٤٥) cُقْل فيه قال الذي المعين الماء هو Qفاإلمام نعـــم

َمِعيٍنd (تبارك/ ٣٠). ِبماٍء َيْأِتيُكْم
اإلمام تأخر ولكّن خيولهم، وأعّدوا أسيافهم فجّردوا اإلمام إلى نصرة الشعراء بعض تشوق لقد

(٤٦):Qفقال مستغيثًا باإلمام حيدر الحلي المعنى السيد جّسد هذا آلمهم، وقد
أغماِدها الّسأُم على منها والبيُض َملَّْتها مراِبُطها  عندَك الخيُل  

:Qاإلمام الستنهاض فيوظفه محرم هالل شاعرنا يبصر ثم
صارخـــٌة وافتـــَك قـــد المحـــرُم هـــذا 

 
الُحـــَرُم أياُمـــُه بـــه اســـتحّلوا ممـــا 

ناعيـــٍة  أصـــوات مـــن ســـمعك َصَمُم يمـــألن  مـــن إعوالهـــا الّدهر فـــي مســـمع
ناصرهـــا  غـــاب  دمـــاًء اليـــك علـــُم تنعـــى  لكـــم ُيرفـــْع ولـــم ُأريقـــْت  حتـــى 
اســـتغاثتها  عنـــد ُتَجـــْب مســـفوحًة لـــم

 
األلـــُم شـــّفها ثكلـــى بأدمـــع إال 

اليمكُن   عاجًال، إذ إلظهاره تكفي وحدها الطف مأساة بأن Qاإلمام قصيدته العينية يذكر وفي
منها:(٤٧) أشّد فجيعة تأتي أن

صبـــرت إن يهيجـــك  الفضيعـــة مـــاذا  الطـــف   لوقعـــة 
فجيعـــٌة تجـــيء  الفجيعـــة أتـــرى  تلـــك مـــن  بأمـــضَّ 
الثـــرى علـــى الحســـيُن  ضلوَعـــه حيـــث  طحنـــت  خيـــُل الِعـــدى
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أميـــٍة آُل الشـــريعة قتلتْـــه جنـــِب إلـــى  ضـــاٍم 
(٤٨):Qاالمام ظهور ويستبعد تأخر الحلي، السيد رآه ما الحّياوي عبد الحسين الشاعر ويرى

الهـــواِن علـــى َتَقـــرُّ األنـــوِفأُتـــرى  ُشـــمِّ مـــن وأنـــت 
أقـــواٍم عنـــد َفْيَئـــَك  ُعكـــوِفوُتشـــيم  َوَثـــٍن علـــى 
القويـــِم النهـــِج عـــن الُجُنـــوفحـــادوا  نهـــَج وَيّممـــوا

الظالم:(٤٩) يبّدد نوٌر فَأال َيبهت، على الدين فنوره يكاد غيرٍة صاحب صرخَة فيصرخ يعود ثم
الـــدُّ َســـعِده كوكـــُب والديـــن 

 
بالُخســـوِف آذَن  ريِّ

المنيـــرِة بطلعتِـــك الُســـدوِف فاْجـــُل ُظَلـــَم للـــورى 
دون تحديد،  من يظهر أن المهدي ســـوف لهم يقولوا فـــي َحيرة، فلم شـــيعَتهم لم يترك األئمُة

أّن رأى الشعراء وقد أمرهم، من يقين يكون شيعُتهم على كي الظهور تسبق عالمات أوضحوا وإنما
إمامهم. اســـتنهاض في عليها اعتمدوا التي المواد من مادة كانت لـــذا تحقق ما العالمات مـــن هذه
هذه  الشـــاعر الحياوي لالمامQ في اســـتنهاض الدين القويم وانحســـاره وقد مّر عن ومنها الِحياد
الشـــاعر  الزكية،(٥٠) ويرى النفس وقتل الســـفياني والدجال خروج الظهور عالمات ومن العالمـــة،

إذن؟!:(٥١) اإلمام يظهر فمتى العالمات هذه تحقق الموسوي سعيد السيد
آلَمنـــا الصبـــِر  زمـــاَن إّن مـــوالي 

 
أجِل ِمـــن الصبِر لزمـــاِن  أمـــا انقضـــى

دولَتـــه للدجـــاِل َترَقـــُب كنـــَت  إن 
 

الّدجـــِل علـــى قامـــت دوٌل  فهـــذه 
ســـيفتُنها ســـفيانًا تعلـــُم كنـــَت  أو 

 
بالَعَســـِل ـــمَّ  السُّ يـــذرو ســـفياَن فألـــُف 

زاكيـــٍة  البيـــِت بظهـــِر نفـــٍس قتـــَل  مـــن َمَثـــِل أو  النفـــِس فكـــم شـــهدَت لتلـــك
رأى  مثًال االستنهاضي. انحســـار الدين هي السائدة في الشعر المهدوي عالمة إّن القول ويمكن

فلجأ  واإلسالم اسٌم رسٌم، القرآَن وكأن انحســـر والدين قد انتشر قد البهائيH أن الفســـاد الشـــيخ
راجيًا:(٥٢) اإلمام إلى

واعمـــْر ُربوَعـــه االيمـــان أغـــْث حـــوزَة
 

آثـــاِر دارِس  غيـــُر فيهـــا يبـــَق  فلـــم 
 

ُعصبـــٍة يـــد مـــن اِهللا كتـــاَب وأنقـــذ 
 

وإصـــراِر عتـــّو فـــي وتمـــاَدوا عَصـــوا 
 (٥٣):Qاالمام الستنهاض الدين حالة مصورًا عينيته في الحلي حيدر السيد صدى هو وكم

وديُنكـــم القعـــود ذا  المنيعـــة كـــم  قواِعـــُده ُهِدَمـــت
 





أصولـــه الفـــروُع فروَعـــه تنعـــى  تنعـــى  وأصوُلـــه
وأمي. أبي فداك يديك الغائبتين الشفاء على يروم الدين هو فها

العالمية: ودولته ظهوره
بأعينهم اســـوداد الدنيا وبعد النوائب، بشـــوك الشـــيعة كاهل وتقّرح الظلم، من بعد أمد طويل
يقول ثبَت علـــى جوره. ممن يقتّص الـــذي العدل بســـيف الظالم ُدجى لتمّزق تشـــرق الطلعـــة البهيـــة

(٥٤):Qاالمام بظهور متفائًال السنة علماء أهل هو من الذي روزبهان فضل بن الشاعر
غاســـق المنتضـــى ســـيطلع كالشـــمِس فـــي ســـيفه مـــن  ينجيـــه 
عدلـــه مـــن األرض الـــورى تـــرى يمـــأل أهـــل جـــوُر  كمـــا ُملئـــت

الحميري:(٥٥) يقول دعوته، منطلق مكة وتكون
بيـــت رّبه بنصـــر اهللا من ُمســـّبِب يســـير وأمر منـــه علـــى ســـؤدد

 
بلوائـــه أعدائـــه إلـــى ُمغضِب يســـير  كحـــراَن فيقتُلهـــم قتًال

 
الصغير:(٥٦) حسين محمد الدكتور الشاعر يقول نفسه المعنى وفي

قائـــٌم مكـــَة بطحـــاِء  مـــن ويزَحـــف 
 

والّســـعِد بالُيمن اهللا اســـم يقـــوُم علـــى
ورحمـــًة  وقســـطًا عـــدًال والحقـــِد فيملؤهـــا  والظلـــم  كمـــا ملئـــت بالجـــور

(كأني  الباقرQ بقوله: اإلمـــام مرحلة عبََّر عنها إلى دين اإلســـالم اإلمامQ يصل ظهور وقبـــل
يغدو  منا أهل البيت)(٥٧) فالدين اال رجٌل عليكم يرده ال موّليًا يفصص بدمه، ثم يزاُل ال هذا بدينكم
الشموخ عالم في المعّلقة له الحياة ليعيد ثم يأتيه اإلمام قيامًا، وال طيرانًا يستطيع ال مجّرحًا طيرًا

(٥٨):Qاالمام مخاطبًا الظالمي صالح محمد الشاعر قال كما
والَعقِد الَحلِّ في بالقرآِن ضياِعه                      وتحكُم بعَد اهللا ديَن تجدُِّد

أية سعادة: الناُس وعندها يسعُد
من الَعْدِل والمجِد َصْرحًا سابغًا                ويبني لهم من العّز ويلبسهم ثوبًا

أيضًا الحيوانات بين نشرهما إلى بل فحسب، الناس بين والمودة األلَفة نشر إلى ال األمر ويصل
التي فالهمة واحد، مرتع والشاة في الذئب عجب إذا رأينا وال الغزال، مع األسُد يعيش ألن َضْيَر فال

الخطي:(٥٩) جعفر الشيخ يقول المستحيل، تصنع Qاالمام يحملها
واألسِد الضاري الشاِة بين تؤّلف وِهّمٌة القضاَء ُتثني َعزمٌة له  

حاجة بنا كم نقول على البشـــر، البشـــر تكالب فيها نشـــهد التي الراهنة المرحلة ونحن في هذه
جامع  آل حسين القطيف قاله شـــاعر فيما أجلْنا النظر إذا ينتابنا الدولة، وأي شـــعور تلك قيام إلى

فيها:(٦٠)



دراسات



َنَســـجْت قد الوحي خيـــوِط بدولـــٍة مـــن
 

صـــدُد وال زيـــٌغ فـــال الحيـــاِة ثـــوَب 
طلعُتـــُه  اآلفـــاَق ُتســـِرُج وقائـــم 

 
واألمـــُد االنحـــاُء إمرتـــه  وطـــوُع 

ملحمـــًة  العـــدُل  يديـــِه بيـــَن والَرَشـــُد يقـــوم  االيمـــاُن منهجـــه وجنـــد 
دعوتِـــه  أصـــوار فـــي ينُفـــخ تِفـــُد وحيـــن  آالِمهـــا فِمـــن الخـــالِص إلـــى 
 

محراِبهـــا ازدلفـــْت إلـــى هـــي الظمـــاُء
 

والَجَســـُد واالنفـــاُس والـــروُح  القلـــُب 

رحمتِـــه  ميـــزاِب مـــن َيْنَصـــبُّ وراح 
 

َبـــرُد ســـائٌغ هنـــيٌء رويٌّ ريٌّ 

دولة   أفضل يجعلها ما علومه اإلمامQ مـــن يضفي إذ الرقي؛ ســـنام العلم يبلغ الدولة هذه وفـــي
(٦١):Qاإلمام علم البهائي الشيخ لنا صّور وقد البسيطة، وجه على عرفت

علِمـــه أْبحـــِر علـــوُم الـــورى فـــي َجْنـــب
 

منقـــاِر كغمســـة أو كـــفٍّ   كَغرفـــِة 
قدِســـه أعتـــاَب إفالطـــون زار  أنـــواِر فلـــو  ســـواطُع عنهـــا ُيعِشـــه ولـــم 

 
يشـــوُبها ال قدســـيًة حكمـــًة أفـــكاِر رأى  وأدنـــاُس أنظـــاٍر شـــوائُب 

 
أشـــرقْت العوالـــِم كّل  بأشـــراقها

 
الســـاري نوِرها الكونين من في الح  ِلمـــا

نورها المشرق. من تحرمنا وال المهدوية الدولة سجل في اجعلنا رّب فيا

الهوامش
.٢٣ /١ المنتظر: الموعود المهدي (١)

.٦٥ واالنتظار: الغيبة (٢)
.٥٦ الثاني: العدد المهدوي، بالشأن تعني فصلية مجلة االنتظار، مجلة (٣)

٧٣ ـ ٧٤. واالنتظار: الغيبة (٤)
.٨ ذكرى: (٥)

٤٣١ ـ ٤٣٢. التشيع: دفاع عن ينظر (٦)
حنفية. قبيلة من كانت وقد الحنفية بن محمد أم هي وخوله ،٣٠٣ الظهور: عصر (٧)

.٨ ذكرى: (٨)
.٥٧٤ /٢ الصدق للمظفر: دالئل عن ناقًال ،٧٨ واالنتظار: الغيبة (٩)

.٧ :١٦ العدد زينب، الحوراء (١٠)
.٥٦٩ /٢ وينظر أيضًا منتهى اآلمال: ،١٠٩ :٤ العدد االنتظار، (١١)

.٥٦٩ /٢ ينابيع المودة: (١٢)





.٣٠٧ الظهور: عصر (١٣)
فكر بنشـــر تعني ثقافية مجلة ينابيع، (١٤) مجلـــة
هي: القرآنية واآلية ،٣٥ صفر: العدد ،Kالبيت أهل

(هود/٨٦). dمؤمنين كنتم ان لكم خير cبقية اهللا
شهرية تصدر  زينبP نشرة نصف الحوراء (١٥)

.١٠ العدد١١: ،Pزينب السيدة مؤسسة عن
العدد االنتظار وينظر ،٣٠٨ الظهور: (١٦) عصـــر

.٥٦ ،١٦ :٢
الموضع في قصته ٧٩٠،وتنظر النظيم: الدر (١٧)

نفسه.
ابي علي بن اإلمـــام في اشـــعار الحكم (١٨) روائـــع

.٤٧ :Qطالب
.٥٧٥ /٢ منتهى اآلمال: (١٩)

.٣٠٤ الظهور: عصر (٢٠)
القصائـــد ٣٠٦، وينظـــر نفســـه: (٢١) المصـــدر

.٥٣ الخالدات:
.٥٦ الثاني: العدد االنتظار، (٢٢)

المالحـــم وينظـــر  ،٥٦ نفســـه: المصـــدر  (٢٣)
وكأنها مباركة أم به حملت قصيدة: في ،١٤٢ والفتـــن:

تدري. ما بالحمل
وتقويم الشيعة: ،٢٩٦ األحزان: مثير ينظر (٢٤)

.٢٣١
.٤ ذكرى: (٢٥)

.٣٥ صفر: العدد ينابيع، (٢٦)
.٣٠٣ الظهور: عصر (٢٧)

١٦٧ ـ ١٧٢. /١٤ الهداية: اعالم ينظر (٢٨)
.٨ ذكرى: (٢٩)

المهـــدي ٣١، وينظـــر: :٢ عـــدد (٣٠) االنتظـــار
.٧١ الموعود:

.١٧ :٢ عدد االنتظار، (٣١)
.١٠ :٣ عدد االنتظار، (٣٢)
.١٧ :٢ عدد االنتظار، (٣٣)

.٥٦ :٢ عدد نفسه، المصدر (٣٤)

.٣٥ صفر: العدد ينابيع (٣٥)
.٣٥ :٣ عدد االنتظار، (٣٦)

.٣٥ نفسه: المصدر (٣٧)
.٨٩ :٧ العدد ينابيع، (٣٨)
.١٩٦ نفسه: المصدر (٣٩)

.٧ عشر: السادس العدد :Pزينب الحوراء (٤٠)
.٣٩ الخامس: العدد االنتظار، (٤١)

.٣٥ ٣٤ـ العدد٣: االنتظار، (٤٢)
.٧ :٥ العدد ينابيع، (٤٣)

.٨ ذكرى: (٤٤)
.٣٧٣ /١٨ األمثال: ينظر (٤٥)

.١٥٢ األحزان: مثير (٤٦)
.٣١٢ الظهور: عصر (٤٧)
.١٤٠ األحزان: مثير (٤٨)

،٥٧ ،٤٢ ،٣٣ والفتـــن: المالحـــم (٤٩) ينظـــر
٩٠ ـ ٩٢. الموعود: والمهدي

،٥٧ ،٤٢ ،٣٣ والفتـــن: المالحـــم (٥٠) ينظـــر
٩٠ ـ ٩٢. الموعود: والمهدي

.٨٩ :٧ العدد ينابيع (٥١)

.٣١١ الظهور: عصر (٥٢)
.٣١٢ نفسه: المصدر (٥٣)

.٤٢ :٤ العدد االنتظار، (٥٤)
.٣٠٣ الظهور: عصر (٥٥)

.١٦ :٢ العدد االنتظار، (٥٦)
.٢٥٩ الظهور: عصر (٥٧)

.٥٧ :٢ العدد االنتظار: (٥٨)
.٨ ذكرى: (٥٩)

.٣٥ االنتظار: (٦٠)
.٣١٠ الظهور: عصر (٦١)



دراسات



مـــن المعلـــوم والواجـــب علمـــه في 
عالقتنا مع الغيب، أنه يحمل لإلنسان 
كل خير مـــادام اإليمان به إيمانـــا نابعا من وعد 
إلهي حكيم، يريد بنا أن نرى في نفوسنا عظمته 
غيـــر المتناهيـــة، والمليئـــة باألســـرار اإللهيـــة 
والكونيـــة. كل تلـــك األســـرار مودعة فـــي حكمة 
تحكمهـــا نواميس عادلة تجعل منا كائنات راغبة 
في رغبة اهللا، فاهمة مصـــدر إيجادها ومنتهى 
مآلها األبدي. فالمصدر هـــو اهللا والمآل هو اهللا 
وفي كل هذا سر رابط يجمع بين المصدر والمآل 
وهو التحقـــق بماهيـــة النفس اإلنســـانية الكلية. 
ولكي تتحقق بهذه النفس اإلنســـانية الكلية ال بد 

لنا من فهم عالقتنا مع الكون ومع رب الكون. 
وال يتـــم لنا ذلـــك إال عبر االتصـــال بحضرة 
اإلنســـان الكامل الجامع لكل ســـر وجودي وفهم 

إلهي.
كونية االنتظار

بعد اكتشـــاف الخريطة الجينية والو راثية، 

وبعـــد اكتشـــاف أصغـــر جزء مـــادي أصبـــح كل 
الخبراء والعلماء في حيرة من مصير اإلنسان، 
وبـــدا األمر أشـــبه بالمســـتحيل الممكـــن، فعلم 
الخيـــال العلمـــي الغربي في الســـبعينيات أصبح 
حقيقة على مشـــارف القرن الواحد والعشرين، 
وبـــدا الكون وكأنه فـــي مهرجان من الكشـــوفات 
التي ســـوف لن تنتهي، مادام العقل البشري في 
فعـــل وفي فهم وفـــي إدراك وفـــي عالقة مع قوى 
الكون الفاعلة، ومع كل ذلك نجد هذا الكون قد 
أصبح صغيرا جدا. فكثرة السكان وكثرة األفكار 
وكثرة المعارف وكثرة التجارب وكثرة التطلعات 
وكثـــرة التناقضات، فصلت هـــذا الكائن اإللهي 
( اإلنســـان ) عـــن القـــوى الطبيعية التـــي تتحكم 
في فطرته الســـليمة، وبالتالي صار  مرة أخرى 
صغيرا فـــي فهمه الكلـــي لمجريات األمـــور. فما 
الحل الذي سوف يدير حركة الكون مرة أخرى، 
وهاهو كل شـــيء أصبح مكشـــوفا لـــدى الخبراء 
والعلمـــاء ؟ فلـــم يعـــد لإلنســـان والكـــون ســـوى 

اإلمام المهدي 
Ô≈Îg�ÿ^=á^àã�̀Ë

يوسف العاملي ـ المغرب

م





طبعا. الغيب انتظار االنتظار.
بالعلم: والغيب والغيب بين العلم اللقاء زمن
األمور مـــن الكثير التجريبـــي كشـــف العلـــم
اإلنســـان، يعرفها ال الغيـــب، فـــي التـــي كانـــت
أســـرار بعض يـــدرك الكشـــوفات فأصبـــح بتلك
األســـرار تلـــك معظـــم لكـــن الكـــون والحيـــاة،
مفصـــوال عن اإلنســـان مادام ســـوف لن تـــدرك
وجوده مع التناغم تمنحه التـــي الطبيعية القوى
كل الغربي لـــدى اإلنســـان يوجد األســـمى، فال
في لكنه والسهل، والمرّفه الرغيد العيش وسائل
والمجهول، المستقبل من الخوف يملؤه ذلك كل
كثرت فعندما بالغيب. إيمانه لتراجع راجع وذلك
التي هويته وضاعت بهـــا َفُفتن الكونية كشـــوفاته

خالقه. مع توحده
عليه، فتاب ربه مـــن كلمات تلقى آدم فكمـــا
كذلـــك كلمَة اهللا واإلنســـاُن الكوُن ســـوف يتلقى
مليئة دورة فـــي بـــه لتســـرع المخلصـــة واألبدية
مليئا وجـــوده كان باألســـرار الوجوديـــة بعدمـــا

الكونية.(١) بالكشوفات
الوجودي: والسر الكوني الكشف

سالحه  اهللا حزب خبر األخيرة  الحرب في
القوى وجربت الصغيـــر، الجوشـــن في المتمثل
النتيجة فكانت المادية، أسلحتها كل الشيطانية
طالما المادييـــن الذين باهـــرة وأعجزت عقـــول
باإليمان بالغيب، المتقدة الروح قوة من سخروا
ومسح كل تواجده، ِمســـاحة اإلنسان لقد كشـــف
الدماغية، لكن مادته بواســـطة ومجهول ظالم
كشفته كشف وهذا فحسب، مادة ليس اإلنســـان

ونهاية أدركـــت نهايتهـــا عندمـــا المـــادة نفســـها
وجودي مكون جوهر فاإلنسان الوجودي. دورها
كيانه لمعرفة مدعو فهو لذا والروح، المادة من
كان بعدما الخالـــدة الِســـّراني بواســـطة الـــروح
مادته بواســـطة الوجـــودي موقعه يتعـــرف علـــى

العقلية.
والسر للروح. فالكشف للمادة

الخالصة:
ظهور زمن فـــي أن الروايات  بعض جاء فـــي
بعوالم أخرى  االتصال اإلمام المهديQ ســـيتم
وذلك مجرتنـــا. عـــن بعيـــدة ومجـــرات أخـــرى
إلـــى أوج التقدم وصـــل اإلنســـان ناتـــج عن كون
وصلنا قد نكـــون فعندما والمـــادي. التكنولوجـــي
نكون األرضي بوعينا األرضيـــة مادتنا نهاية إلى
الكونية كل األبعاد معرفة وصلنا إلى قد ذلك في
المادة الكونية. فنهاية وحدة المادة قانون حسب
اإلدراك هذا لكن الكونية، األبعـــاد إدراك يعني
يدرك جزأه لـــم اإلنســـان مادام معطال ســـيبقى
بواسطة إال خبرته يمكن ال الذي واألسمى األعلى
لإلنسان المرسلة الكونية والكلمة اإللهية الروح
الخالـــدة اإلنســـانية كونيـــة األرضـــي، ليـــدرك

أنشتاين. وعلمية المعري شاعرية من المكونة

الهوامش
من آدم تلقاها التي الكلمات أن محله في (١) حقـــق
ليتوب  بهم أســـماء األئمـــةK فدعا هي عليه ربه فتاب
آدم هذه تلقي بين أن يربط الكاتب أراد ولعل اهللا عليه،
 Qالمهدي وهو اهللا كلمة اإلنســـان تلقي وبين الكلمـــات
بالتوبة آدم سعد كما اإللهية الكلمة بهذه االنسان ليسعد

. _ أسرة التحرير _ عليه

إنفي زمنظهوراإلمامالمهديQسيتماالتصال 
مجرتنا. عن بعيدة أخرى ومجرات أخرى بعوالم
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تعد قضية اإلمام المهديQ من 
أهــــم القضايــــا التي شــــغلت الباحث 
االســــالمي ذلــــك ألن البحث في هــــذه القضية 
تشــــعب إلى قراءات عدة ولعل هذه التشــــعبات 
ســــببها عدم وضوح المناهج والمعايير البحثية 
في هذا الشــــأن. والمقال يوضــــح طرق البحث 

والمنهج العلمي في القضية المهدوية.
ما من علــــم إال وله معايير معرفية ومناهج 
فكريــــة وليس هنــــاك معيار معرفــــي واحد في 
جميــــع الفنــــون. وال تنفض الخصومــــة إال على 
وفق المعيار والمالك المعرفي. ومن هنا يمكن 
تقســــيم الفنون على وفــــق المعاييــــر. فالمعيار 
للعلوم اإلنسانية غير المعيار للعلوم التجريبية، 
وغير المعيار للعلوم السمعية والنقلية والعقلية. 
وكذلــــك التحقيــــق وتحديــــد الموقف فــــي آليته 
التنفيذية فالعلم اللســــاني البد له من التحقيق 
في بحث الصــــدوري والداللــــي والجهتي. وهل 

لــــه معارض وكيــــف يمكن فــــك التعــــارض وما 
الغاية من العلم؟ وموسوعة اإلمام المهدي هي 
منظومة فكرية تتكئ علــــى الرواية من الزاوية 
العقائديــــة، وعلــــى الســــجل التاريخــــي وعلى 
المنهــــج االســــتقرائي، وعلى مبانــــي عقائدية 

مسبقة. وسنذكر فيما يلي نموذجين:
١ _ المنهــــج الروائــــي: ونحيــــل القارئ إلى 
دراســــة الباحــــث ثامــــر العميــــدي (دفــــاع عــــن 
الكافــــي)، ومن أهم األمــــور التي تعرض إليها 
تحليل فكرة اإلعتقاد بالمهدي، ومناقشة ابن 
خلدون ونقله أكثر من ثمان وخمســــين شــــهادة 
وتصريــــح بصحة أحاديث المهــــدي وتواترها، 
ثم مناقشــــته لمن أنكر الوالدة، وابرازه ألدلة 
واعترافــــات مــــن أهل الســــنة بدءًا مــــن القرن 
الرابــــع الهجــــري وحتــــى قرننا الحالــــي بوالدة 
اإلمام المهدي، ومناقشــــته لفرية السرداب، 
والى دراســــة عبد المحسن العباد (عقيدة أهل 

المناهج المعرفية 
في 

قراءة القضية المهدوية وشبهات المنكرين

سماحة السيد أحمد االشكوري 
باحث وأستاذ في الحوزة العلمية

 ت





المهــــدي فــــي الســــنة واألثــــر
الجامعــــة مجلــــة المنتظــــر) 
الثالــــث العــــدد اإلســــالمية

األولى. السنة
العقلــــي:  المنهــــج  _  ٢
محمــــد باقر (منهــــج الســــيد
المؤلف يعتمد ولم (Gالصدر
التفسير كتب في القضية تتبع
فــــي المناقشــــة أو  والروايــــة 
مسلكًا سلك وإنما األسانيد،
آخرفبدأبطرحاالستفسارات
ويقال، قيل مما واإلشكاالت
بالدليل بالمناقشــــة ثــــم بــــدأ
الدليل: معالم وإليك العقلي

لفكرة تصــــور أ _ إعطــــاء
الديني التــــراث في المهــــدي
واإلســــالمي، واإلنســــاني
فكــــرة وأمل وليســــت مجــــرد
يتخلص حتى الشعور يداعب
وإنما النفســــي، التوتــــر من 
حي المهــــدي إنســــان معيــــن
الناس ويشــــاركهم يعيش مع
ويترقــــب همومهــــم وآالمهــــم

الموعود. اليوم مثلهم
إثــــارات يثيــــر  ثــــم   _ ب 
أو مقدرة وجيهــــة، مصرحة
العمر وكيف مضمرة لمشكلة
الطبيعية القوانيــــن ينزل مع
بمرحلة مــــروره التــــي تحتــــم
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للجواب ومّهد والهرم، الشيخوخة
من العملي اإلمكان أنواع بيان مــــن
الفلســــفي، والمنطقي أو والعلمي
قانون ان افترضنا لو ماذا يقول ثم
واطالة صــــارم قانون الشــــيخوخة
الطبيعية القوانيــــن خالف العمــــر
وجوابه اإلستقراء؟ عليها دلنا التي
قبيــــل مــــن حينئــــذ يكــــون المقــــام
وهي بمفهومهــــا الديني المعجــــزة
العلمي المنطق ضوء في أصبحــــت
مما أكبر بدرجة مفهومة الحديث

عليه. كانت
المنهجين هذين من وبالرغم
الشــــبهات بعــــض أثيــــرت فقــــد 
اســــتيعاب عــــدم مــــن الناشــــئة 
اســــتيعابًا المهدويــــة القضيــــة 
المنهجين مســــتوى حقيقيــــًا علــــى
ولعلنا نستقرئ الروائي والعقلي،
هذه الشــــبهات من آثار بعــــض من
أوردوه وما وغيرهم المستشرقين
هؤالء: طليعت وفي شبهات، من

المستشــــرقين  مــــن  _  ١
فــــإن _ فلهــــاوزن _ (كولدفريــــر
برنارد لويس _ مكدونالد فلوتن _

سينون). _ ما مونتغمري وان _
ابــــن  مــــن اإلســــالميين:  _ ٢
من وغيرهم والقصيمي _ خلدون
ظهير، إلهي كإحسان المشوشين





تختلف ال أمين، والشــــبهات والبنداري وأحمد
هم عن الذين من قبلهم الخصوم عمــــا طرحه
رواية الحديــــث علم وبمعرفــــة العلــــم بعيــــدون
اإلجتهاد الحديث بين نقد ناؤون (راجع ودراية
الجاللي المنشور محمد رضا للســــيد والتقليد

و٢٣). ٢٢ العدد تراثنا مجلة في
هؤالء: أثارها التي الشبهات أما

بعد  اضطــــراب فــــي ١ _ إن الشــــيعة وقعــــوا
فرقة عشــــرة أربع إلى وتفرقوا وفاة العســــكري
الحســــن اإلمام وفــــاة بعد في مســــألة اإلمــــام
المهــــدي  اإلمــــام العســــكريQ ولــــو كان أمــــر

فيه. اإلختالف جاز لما واضحًا
اإلمام  عن هوية تتحدث الروايات التي _ ٢
أمه باسم يتعلق ما ســــواء وموضوعة، ضعيفة
أم والدتــــه البــــس أم بمــــا أم بتاريــــخ والدتــــه،

وسفرائه. بغيبته
الجواب:

الغموض وجود أن هذه اإلشكاالت وردًا على
صوره صح كمــــا اإلمام لــــو فــــي تحديــــد هويــــة
إذ لهم. ال عليهم دليل لكنه وضخمه، الخصم
األمر بقاء على واإلصــــرار الهوية تحديد عدم
من عليه والخوف اإلمام وجود على دليل ســــرًا
فاألئمةK كما  وجوده، عــــدم ال على األعداء
الغيبة ،١٢٥ النعماني وردت الروايات (غيبــــة
يريدوا الصدرG) لــــم محمــــد الكبرى الســــيد
الروايات بضعف وقولهم التفاصيل عن الكشف
عن المتواترة بالروايــــات مــــردود واختالفهــــا
وجود أن قيل ما العجب ومن والســــنة. الشــــيعة
أصل إلى نفي ســــببًا اإلختــــالف والتفرق يكون

اإلسالم، تنكر أن اإلمام الذي يســــتلزم فكرة
اإلمام بــــأن مــــن اعترفــــو بل مــــن أهل الســــنة
 Qالعســــكري الحســــن محمد بن الموعود هو

ومنهم: اآلن إلى باٍق وأنه
الشــــافعي (مطالب  طلحــــة ١ _ محمــــد بن

عشر). الباب الثاني السؤول
محمد الكنجي  بــــن يوســــف ٢ _ محمد بن
صاحــــب الزمان أخبار الشــــافعي (البيان فــــي

األخير). الباب
الصباغ  بابن المشــــهور محمد بن ٣ _ علي
الثانــــي الفصــــل المهمــــة المالكــــي (الفصــــول

عشر).
في  الخواص (تذكرة الجوزي بن سبط _ ٤

.(Qالمهدي لإلمام الفصل المعقود
(اليواقيــــت  الشــــعراني ٥ _ عبــــد الوهــــاب

عقائد األكابر). والجواهر في
(الفتوحات  عربــــي بــــن ٦ _ محــــي الديــــن

وثالثمائة). والستين السادس الباب المكية
(شــــرح  الصفــــدي الديــــن  صــــالح   _  ٧

الدائرة).
اإلثنا  (األئمة طولون بن علي بن محمد _ ٨

عشر).
في نجم فقــــد كان وغير هــــؤالء، وكيفمــــا
أنكر من الحالي قرننــــا وفي الماضية القــــرون
بسبب مادية، أو بمناهج تأثرًا فيه إما وشــــكك
الصحاح في أودع ما لجهل أو مذهبية، عصبية
عدم أو الروايات، مئات من والسنن والمسانيد

ذلك. ونحو اإلساءة ألجل أو اإليمان بالغيب
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فـــي خضـــم األحـــداث المعاصرة 
اإلســـالمية  المقاومـــة  وماحققتـــه 
الشـــيعية المتمثلـــة بحزب اهللا مـــن انتصارات 
أســـطورية مـــع اليهـــود المســـخ، والن الرايات 
التي يرفعها جنود الحزب وكوادره هي الرايات 

الصفر.
حاول البعض صرف ما ورد من روايات في 

الرايات الصفر إلى هذه الرايات.
ونحـــن في هـــذا البحـــث نحاول أن نســـلط 

االضواء على تلك الرايات لنستخلص منها:ـ
هل هي نفس هـــذه الرايات أي أن الروايات 
التي تتحدث عن الرايـــات الصفر هل تريد بها 
رايات حزب اهللا دون غيرها؟ أم أنها من قبيل 
الصدفة و دون ســـابق عهد أن تكون المشـــابهة 
بين مـــا ورد في الروايات وبين رايات هذه الثلة 

المؤمنة المقاومة.
ثـــم نالحظ مـــن خالل البحث هـــل أن هذه 
الرايـــات رايات تدعـــو إلى الحـــق أو هي رايات 

ضالل؟ أم هي مســـكوت عنها؟ وال يمكن القول 
انها رايات كذا، إال بمالحظة األحداث الجارية 

في عصر تلك الرايات؟
هـــذا ونريـــد هنـــا أن نذكر أنه مهمـــا كانت 
النتيجة التي ســـوف نخرج بهـــا من خالل هذه 
الدراســـة فإنها غير موجهة إلـــى جهة معينة أو 
منتقصة لجهد ما بل هي دراســـة تحليلية لواقع 

معاش.
ونؤكـــد كذلك أن هذه الدراســـة التمثل رايا 
عامـــًا أو جهـــة روحية، وانما هي دراســـة تقوم 
باســـتقراء الواقـــع ووضـــع الحلـــول إن وفقـــت 

لذلك.
ثم انه ليس بالضـــرورة أن تكون الظهورات 
التـــي نخـــرج بهـــا مـــن الروايـــات هـــي قطعية 
أوالتحتمـــل الخالف، بـــل ان كونهـــا ظهورات 

تستبطن ذلك (أي احتمال الخالف).
منهجية البحث:

١ ـ ان الغرض من الدراســـة هو الفصل بين 

الرايات الصفر في الميزان

الشيخ حميد عبد الزهرة
قسم التبليغ في مركز الدراسات

الشـــيعية المتمثلـــة بحزب اهللا مـــن انتصارات 
 ف





أشـــيع وما اهللا حزب ورايات الصفر الرايـــات
الرايات من الروايـــات مقصود أن من مؤخـــرًا

اهللا. حزب رايات هي الصفر
السنة: روايات أهل في الرايات الصفر ـ ٢

السندي. البحث أ)
الداللي. البحث ب)

أهل  مدرســـة روايات في الصفر ٣ـ  الرايات
:Kالبيت

السندي. البحث أ)
الداللي. البحث ب)
الثمار والنتائج: ـ ٤

السنة: أهل روايات في الصفر الرايات
مصادر فـــي اســـتخراج نحـــاول أن نعتمـــد
الفتن علـــى كتاب مصادر الســـنة من الروايات
٢٢٩هـ. المتوفـــي المـــروزي لنعيـــم بن حمـــاد

ألمرين. وذلك
عن روائـــي يتحدث كتـــاب أوال: انـــه أقـــدم
بنوع آخر الزمان فـــي والمالحم الفتن روايـــات

التخصص. من
لمن مرجعًا الكتاب وكونـــه ثانيـــا: شـــمولية
في ورد ما الســـتقصائة أغلب مضافًا عنه تأخر

الباب. هذا
من يرد ما كل أن مســـبقا ليعلم مالحظـــة:ـ
فهو الســـنية الروايات لســـان مدح للشـــام فـــي
روايات من شاهد له يكن لم ما عندنا مرفوض
هذه القاعدة وســـببها  البيـــتK ومدرك أهل

واضح.
ما الروايات: من المتقدمة القاعدة شـــاهد
قرة عن  ص١٣٦ عن معاوية بن حماد رواه ابـــن
أهل الشام هلك إذا قال: ( ،Nالنبي عن ابيه

امتي). في خير فال

روايات في الصفـــر الرايات االول: البحـــث
وداللية:ـ سندية وقفة السنية، المدرسة

ص١٥٩  حماد البن الفتن في االولى: الرواية
عن شـــيخ اخبرني قـــال: الوليد قـــال: (حدثنـــا
الســـود الرايات أصحاب يلتقي قال: الزهري،
القنطرة، عنـــد الصفـــر وأصحـــاب الرايـــات
على فيخرج فلســـطين، يأتـــوا حتى فيقتتلـــون
المغرب أهل نزل فإذا أهل المشرق الســـفياني
فرق: ثالث صاحبهم، فيفترقون مـــات األردن
تثبت وفرقـــة جـــاءت، حيث فرقـــة ترجع مـــن
في فيدخلون فيهزمـــون الســـفياني، فيقاتلهم

طاعته).
الحديث: على ويالحظ

عـــن  مـــروي وغيـــر مرســـل ســـنده  ان  ـ   ١
.Nالرسول

الصفر  الرايات أصحاب تصف الرواية ان ٢ـ 
أصحاب الســـود(يلتقي للرايـــات بأنهـــم أعداء
عند الصفر الرايات وأصحاب الرايات الســـود
من الدليل معلوم انه وحيث القنطرة فيقتتلون)
أصحاب الســـود الرايات أصحاب ان الخارجي
الصفر أصحاب الرايات علـــى أن دل حق دعوة

حق. دعوة أصحاب ليسوا
الرايـــات  أصحـــاب تصـــف ٣ ـ ان الروايـــة
صاحبهم يموت وان المغرب) (أهل الصفر هم

الدليل من معلوم انه وحيث
الرايات أصحاب ان الخارجي
دل حق أصحاب دعوة السود
علىأن أصحابالرايات الصفر
حق. أصحاب دعـــوة ليســـوا



دراسات



كما  اليماني هـــو القائـــمQ فليـــس قيام قبـــل
البعض. يذهب

من  ينهزمـــون تصـــف أنهـــم ٤ـ  ان الروايـــة
بعد طاعته، فـــي قســـم ويدخل قبل الســـفياني
الذيـــن يرجعون مـــن حيث جاؤوا احتمـــال كون

السود. الرايات أصحاب هم
ص١٦١ (حدثنا  فـــي الفتن الثانية:ـ الروايـــة
شعيب عمرو بن عن أبيه عن مروان عبد اهللا بن
عمر اهللا بن عبـــد على (دخلت قـــال: عـــن أبيه
إذا يقول: فسمعته بالكعبة، الحجاج نزل حين
الســـود من المشـــرق،والرايات أقبلت الرايات
ســـرة في يلتقـــوا حتـــى الصفـــر مـــن المغـــرب
البالء، هنالك فهنالك دمشـــق يعني الشـــام،

البالء).
الحديث: على ويالحظ

تصف  الرواية فـــان اإلرســـال ١ـ  مضافًا إلى
الســـود الرايات تقاتل بأنهـــا الرايـــات الصفـــر
أنها لدينا الســـود معلومـــة وحيـــث ان الرايـــات
الرايات كـــون رايـــات حـــق، فيـــدل ذلك علـــى

الصفر على غير ذلك كما تقدم.
الرواية: التي  وبقرينة هـــذه ٢ ـ ان الروايـــة
غيره  حسان او ص١٦٠ عن الفتن صاحب رواها

قال:
في مصر فاهرب الصفر بلغت الرايات <إذا
نزلوا أنهم بلغـــك فإذا هربا، األرض جهـــدك
ان تلتمس استطعت فان السرة، الشام، وهي

األرض فافعل>. في نفقا أو السماء في سلما
في ص١٦١  رواهـــا التي و الروايـــة األخـــرى
رأيتم <إذا يقال كان قال عطية بن عن حســـان
من فبطـــن األرض يومئذ خير الصفر الرايـــات

ظهرها>.
أصحـــاب هويـــة تحـــددان الروايتيـــن ان 
<وهو وجلية واضحـــة بصـــورة الصفر الرايـــات

الحق>. غير على الرايات هذه كون
هوية توضيح في والتأكيد البيان من ولمزيد
السنة أهل روايات في الصفر الرايات أصحاب

هذه الروايات: نالحظ
<إذا  قـــال ص١٦٢ عـــن كعب الفتـــن ١ ـ فـــي
سرة في والرايات الصفر الرايات السود التقت

ظهرها>. خير من األرض فبطن الشام
قال إذا  ص١٦٣ <عـــن ارطاة الفتن ٢ ـ فـــي
ســـرة في اصطكـــت الرايـــات الصفر و الســـود
المهزوم، الجيش من فالويل لســـاكنها الشـــام
من لهم ويل الهازم، الجيش مـــن لها ثم الويل
هو األبقع لعله يراد بالمشـــوه الملعون> المشـــوه
من يخرج انه الروايات بعض في وصفه بقرينة
ص١٧٣ <فيخرج  و ص١٧٢ كما في الفتن مصر
فيظهر مصر من و األبقع الشام من الســـفياني

عليهم>. السفياني
الرايات  أقبلـــت ص١٦١ (إذا الفتـــن ٣ ـ فـــي
مـــن الرايـــات الصفـــر و الســـود مـــن المشـــرق
الرايات  بلغت ص١٦٠ (إذا وفـــي المغـــرب...)
األرض جهـــدك) فـــي فاهـــرب الصفـــر مصـــر
الصفر نزلت  الرايـــات رأيت ص١٦١ (إذا وفـــي

االسكندرية...).
(إذا  قال: ص١٥٩ عن كعـــب الفتن ٤ ـ فـــي
وقعتان بينهم مصـــر كان فنزلـــوا خـــرج البربر
ص١٥٦  وفي بفلسطين...) ووقعة بمصر، وقعة
النبيN قال: (ما تحت اديم  عـــن من الفتن،
هذه وبقرينة البربـــر) مـــن اشـــر الســـماء خلق





رواية منها والتي األخرى الروايـــات مع الرواية
بالرايات البربـــر تقبـــل (ثم ســـطيح الكاهـــن:ـ
ج٥١  فـــي المجلســـي رواهـــا الصفـــر...) التـــي
تتضح  مفصال، عنهـــا الحديث ص١٦٢ ويأتـــي

الرايات الصفر. ألصحاب الهوية
ففي  الصفر؟: الرايـــات صاحب هو ٥ـ  مـــن
من  رجـــل المغـــرب ص١٦٠ (وصاحـــب الفتـــن
ص١٥٥  وفي الكندي فهو االعـــرج أعرج) كندة
وفي شـــرمن ملك) وهم المغـــرب (يملـــك أهل
المشرق  من الرايات الســـود أقبلت ص١٦١ (إذا
هذا فمن خالل المغرب) من والرايـــات الصفر
الرايات الروائي تتضح لنا هوية صاحب العرض

هي صفته. وما يقدم أين الصفر ومن
حسان  ص١٦١ عن في الفتن الرواية الثالثة:ـ
الرايات رأيتـــم إذا يقال: قـــال (كان بـــن عطية
ظهرها). خير من يومئذ األرض فبطن الصفر
إلى مضافًا يجـــد الرواية لهذه والمالحـــظ
الصفراء الرايـــة تصف انهـــا ضعفها الســـندي
لو كانت وإّال الناس على وبالء شـــر رايات بأنها
األرض ظهر فيومئذ لقال الـــراوي عكس ذلـــك

من بطنها. خير
ص١٦١ عن  الفتـــن الروايـــة الرابعـــة: ـ فـــي
نزلت الصفر الرايـــات رأيـــت <إذا كعب قـــال:
ذلك فعند الشـــام ســـرة نزلوا االســـكندرية ثم

يخســـف بقريـــة مـــن قرى
حرســـتا> لها يقال دمشـــق
الرواية لهذه المالحظ فان
يجـــد أن وصـــول الرايـــات
المغـــرب مـــن الصفـــر 
ثم االســـكندرية ووصولها
الشام ملحوق نزولها سرة
قـــرى مـــن بخســـف قريـــة
حرســـتا اســـمها دمشـــق 
المقصود ان يالحـــظ وبـــه
الروايـــات فـــي بالمغـــرب

الشام ونواحيها. ليس
يقـــع لـــم لمـــا وعليـــه 
فـــان اآلن لحـــد الخســـف 
المذمومة الصفر الرايات
الشام في مصداق لها ليس

تقدير. أقل على
في الخامسة:ـ الرواية
كعب  ص١٦٠ عـــن الفتـــن
الشـــام، أهل قال (اســـلم
بالرايات أجنادها واســـعد
دمشـــق، أهـــل  الصفـــر 
الشـــام أهـــل  وأشـــقى 
حمـــص أهـــل وأجنادهـــا
الشـــام ليغمـــرون وأنهـــم 
المـــاء القربة) كما يغمـــر
(في هذا الحديث فبقرينة
كعب  ص١٦٠ عـــن الفتـــن
بيده نفســـي قـــال: والـــذي
حمـــص البربـــر ليخربـــن 
اآلخـــرة آخـــر عركتيـــن,

الصفراء الرايـــة  تصف انها
على وبالء شـــر رايات بأنها
عكس كانت لـــو وإّال النـــاس
فيومئذ الـــراوي ذلـــك لقال
بطنها. األرض خير من ص ظهر
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ويكون أهلها, أبـــواب منهما ينزعون مســـامير
حمص من بفلســـطين, ثم يســـيرون لهم وقعة
فيخرج بفرســـخ دونها أو قاميـــة, إلـــى بحيرة

فيقتلهم) يتضح: عليهم خارجي
ممدوحة  غيـــر ١ ـ أن هـــذه الرايـــات رايـــات
قول خصوصا جـــدا واضحة الـــذم بل ان شـــدة
تحت  <ما البربر بخصوص الرسولN السابق
أن ومعلوم البربر> من أشـــر خلق السماء اديم
كما تقدم البربر الصفـــر هم الرايات أصحاب

صريحًا.
عليها. أي تسيطر تغمر الشام انها ـ ٢

كما  البربر رايات هي الصفر الرايات ان ٣ ـ
وإشارة. من حديث أكثر خالل من جيدا اتضح

ص١٧٤ حدثنا  في الفتن الرواية السادسة:ـ
جعفر قال أبي عـــن جابر عن عثمان أبو ســـعيد
فتكون أجســـام ذوي قـــوم مع إذا ظهـــر األبقـــع
األخوص يظهـــر ثم عظيمـــة، بينهـــم ملحمـــة
فيظهر جميعا، فيقاتلها الملعون، الســـفياني
اليماني منصـــور اليهم ثم يســـير عليهـــا جميعا
يستقتل فورة شـــديدة بجنوده، وله من صنعاء
واالخوص، هو فيلتقي الجاهلية، قتـــل الناس
بينهما ملونة،فيكون وثيابهم صفر، وراياتهم
الســـفياني يظهـــر االخوص ثم قتـــال شـــديد،
ثم إلى الشـــام، وتخرج تظهر الروم ثم عليه،
شـــارة في الكندي يظهر ثم يظهر االخـــوص،
إلى يسير حتى فاقبل سما تل بلغ فإذا حســـنة،

العراق...).
الرواية: هذه على ويالحظ

مرسلة. انها ـ ١
في كتب العامة  مروي شاهد انها ليس لها ٢ـ 

كما حيث المضمون مـــن تماما العكس بـــل على
الروائي. الطرح من خالل تبين

أهل  روايـــات من شـــاهد لها ٣ ـ انهـــا ليـــس
خالف  علـــى قائمـــة البيـــتK بـــل الروايـــات

مضمونها.
الموجـــود  (االجمـــال) االرتبـــاك ان  ـ   ٤
ان على أو الوضـــع، علـــى دليل اما فـــي المتـــن
االســـتفادة ال يمكن بألفاظ نقل إلينا المضمون
كال وعلى االول. المضمون نفس فهـــم في منها
اإلجمال (الن واقـــع االعتبار عـــدم االحتمالين

الترجيح). لعدم الحجية عدم دليل
الرايات  صاحـــب ان تصـــف ٥ ـ ان الروايـــة
حيـــن فـــي الصفـــر هـــو المنصـــور اليمانـــي،
األعرج بأنـــه وصفتـــه المتقدمـــة ان الروايـــات

الكندي.
الرايـــات  أصحـــاب تصـــف ٦ ـ ان الروايـــة
مع صنعاء من اليمـــن من يأتون بأنهم الصفـــر
من يأتـــون انهـــم أن الروايـــات األخـــرى تقـــول

المغرب.
انـــه  عـــن تتحـــدث ٧ ـ ان هـــذه الروايـــات
وليس اليماني> منصور <أي صنعـــاء من يخرج
منطـــوق الروايات يخالـــف وهذا مـــن المغـــرب
المغرب. من يخرج بأنه تصرح التي المتقدمة

روايات في الصفر الرايات الثاني:ـ البحـــث
:Kمدرسة أهل البيت

الدرجات  بصائر األولى: مختصـــر الرواية
١٨٧ ص ـ الحلـــي ســـليمان بـــن  الحســـن  ـ  
(Qالصادق اإلمام (أي سيدي يا المفضل قال
قال الوقت ذلك فـــي الفاســـقين دار كيف تكون
وتتركها الفتـــن تخربها وســـخطه اهللا فـــي لعنة





الويل كل بهـــا ولمن لها جمـــاء فالويـــل
المغرب ورايـــات من الرايـــات الصفر
التي الرايات ومن الجزيرة يجلب ومن
بعيد واهللا أو قريب كل من تســـير إليها
نزل ما العذاب صنوف من بها لينزلن
الدهر أول من المتمردة بســـاير األمم
العذاب من ولينزلن بهـــا إلى آخـــره،
وال بمثله سمعت اذن وال عين رأت ماال
فالويل بالســـيف أهلها اال طوفان يكون
بها المقيم فان مسكنا، بها اتخذ لمن
برحمة منها والخارج بشـــقائه، يبقى
الدنيا من أهلهـــا في ليبقـــى اهللا واهللا
دورها وان الدنيـــا إنها هي حتـــى يقال
هن وان بناتها هـــي الجنة، وقصورها
الولدان ولدانها هم العيـــن وان الحور
العباد رزق يقســـم اهللا لم ان وليظنـــن
وليظهرن من االفتراء على اهللا بها اال
كتاب  بغير رســـولهN والحكـــم وعلى
الخمور وشرب الزور شهادات ومن اهللا
الدماء وسفك السحت واكل والفجور،
ثم كلها اال دونه، في الدنيا يكون ماال
وتلك الفتن بتلـــك تعالى اهللا ليخربها
لقال مـــار عليها مر حتى لـــو الرايـــات

الزوراء. كانت ههنا
الرواية: هذه على تعليقة

دار  عـــن تتحـــدث الروايـــة  ان  ـ   ١
المفضـــل ســـؤال بقرينـــة الفاســـقين 
دار كيـــف تكون ســـيدي (يا من اإلمام

الفاسقين).
في لعنة  تبيـــن انهم ٢ـ  ان الروايـــة

وغضبه. اهللا

أي  بها> لها ولمن <الويل الرواية تقول ان ٣ـ 
من الدار ولكل لهذه شامل والبالء عام ان الويل

اإلطالق. لمكان بها
الرايات  هو البالء وشـــمول الويل علة ٤ ـ ان
يجلـــب مـــن وكل المغـــرب ورايـــات الصفـــر 

الجزيرة.
بها  اتخذ لمـــن الويـــل ٥ـ  ان الروايـــة تقـــول

مسكنا.
برحمة  منها تقول ان الخارج الروايـــة ٦ـ  ان

بشقائه. والمقيم بها يبقى اهللا
هدى  الصفـــر رايات ٧ ـ لـــو كانت الرايـــات
من أكثر أكدنا الصفر كمـــا (ونقصـــد بالرايات
حـــزب اهللا، بـــل الرايات رايـــات مـــرة ليســـت
بينها اإلمـــام قرن لما الروايـــات) في الـــواردة
من التفصيل الضالل، فان تـــرك رايات وبيـــن

إرادتِه. عدم على دليل اإلمام قبل
(مستدرك البالغة مصباح الرواية الثانية:ـ
٢ ـ ص ٣٥٨ ـ  ج ـ الميرجهانـــي ـ البالغة) نهـــج

.٣٥٩
بن الطائفـــة محمـــد لشـــيخ كتـــاب الغيبـــة
األولى ســـره الطبعـــة الحســـن الطوســـي قدس
المفضل  عن أبي أخبرنا جماعة ٢٩٢ قـــال ص
جعفر أبي عن ســـعيد بن معاوية الشـــيباني عن
عليه طالب أبي بن علي قال قال علي بن محمد
من آية فهو بالشام رمحان اختلف إذا الســـالم
رجفة ثم قيـــل ثم مه؟ قـــال: تعالى. آيـــات اهللا
اهللا يجعلها ألف فيها مئـــة يهلك تكون بالشـــام
فإذا كان الكافرين على وعذابا رحمة للمؤمنين
و البراذين الشـــهب أصحاب ذلك فانظروا إلى
تحل حتى تقبل من المغـــرب الصفـــر الرايـــات
بقرية خسفا ذلك فانتظروا كان فإذا بالشام،
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فإذا (خرشنا) خرشا لها يقال الشـــام من قرى
بوادي آكلة االكبـــاد ابـــن كان ذلـــك فانتظـــروا

السفياني. أي اليابس،
مراجعة بعد تعليق إلى الرواية هذه تحتاج ال

المتقدمة. التعليقات مجموع
الكهنة  عن بعضهم أورده الثانية: ما الرواية
بحار في المجلســـي العالمة قـــال وأضرابهم:

ص١٦٢ـ١٦٣: ج٥١ ـ األنوار
والصخور. األلواح في مكتوبا ذلك من وجد
كعب بن األنـــوار عن مشـــارق في روى البرســـي
سطيح إلى إن ذاجدن الملك أرسل قال: الحارث
علمه يجرب أن أراد عليه قدم فلما فيه شك ألمر
أذن له ثم قدمه تحت دينارا له فخبأ قبل حكمه
ياســـطيح؟ لك الملك: ما خبأت له فقال فدخل
والحجر حلفت بالبيت والحرم، سطيح: فقال
إذا تبسم، إذا أظلم، والصبح األصم، والليل
دينارا بين لي خبأت لقـــد وأبكم، فصيح وبكل
هذا علمك من أين الملك: والقدم، فقال النعل
معي ينزل حتى لي أخ قبل من فقال: سطيح! يا
يكون عما أخبرنـــي الملك: فقـــال . أنـــى نزلت
األخيار غارت إذا فـــي الدهور، فقال ســـطيح:
المال وحمل باالقدار، وكذب األشرار، وقادت
األوزار، لحامـــل األبصار وخشـــعت باألوقار،
المستحّلي الطغام، وظهرت األرحام، وقطعت

الكلمة، واختلفت اإلسالم حرمة في الحرام،
عند وذلك الحرمـــة، وخفـــرت الذمـــة، وقلت
شـــبيه وله العرب، يفزع طلـــوع الكوكب الـــذي
وتجـــف األمطـــار، تنقطـــع الذنـــب، فهنـــاك
األســـعار، وتغلو االعصار، وتختلف األنهـــار،
بالرايات البربر تقبـــل ثم . األقطار في جميـــع
ينزلوا حتى الســـبر، الصفر، علـــى البراذين
فيبدل ولد صخـــر، رجـــل من مصـــر، فيخرج
المحرمات، فيبيـــح الســـود بالحمر، الرايات
صاحب وهو معلقات، بالثدايا النســـاء و يترك
مكشـــوفة الســـاق بيضاء فرب نهـــب الكوفـــة،
محفوفة، الخيـــل بها مردوفة، على الطريـــق
فرجها واســـتحل عجزها، وكثر قتـــل زوجها،
إذا وذلك المهـــدي، النبي ابن يظهر فعندهـــا
الحرم، في عمـــه وابن بيثرب، قتـــل المظلوم
يقبل ذلك فعند الوشـــمي فوافق الخفي وظهـــر
بقتل فتظاهـــر الروم، الظلوم بجمعه المشـــوم
جاء إذا كســـوف، فعندها ينكســـف القـــروم،
من يخرج ملك ثم . الصفوف الزحوف، وصف
أو حسين اسمه كالقطن أبيض اليمن، صنعاء
فهناك الفتن، بخروجه غمر فيذهب حســـن،
وســـيدا مهديا، وهاديا زكيـــا، يظهر مبـــاركا
اهللا الذي بمن إذا أتاهـــم فيفرج الناس علويـــا
به ويظهر الظلمـــاء، هداهم، فيكشـــف بنوره

عـــن الرايات المتحدثـــة ان موصـــوف الرايـــات
المنهج الحق. أعـــداء خانة في يدخل الصفـــر





الناس في ويفـــرق األموال بعد الخفاء، الحـــق
يســـفك الدماء، فال السيف ويغمه بالســـواء،
ويغســـل والهناء، البشـــر فـــي ويعيـــش الناس
الحق ويرد القـــذاء من عين الدهر عدله بمـــاء
الضيافة النـــاس ويكثر في القـــرى، علـــى أهل
كأنه الغوايـــة والعمى، بعدله ويرفع والقـــرى،
وقسطا األرض عدال فيملؤ فانجلى، غبارًا كان

بال امتراء. وهو علم للساعة حباء، واأليام
ورد: ما على تعليقة

غير الرجالي البحث حيث من الرواية أوال:
منها: وجوه لعدة معتبرة

معصوم،  غير بالمضمون المتحـــدث ١ ـ ان
والغفلة والنســـيان للســـهو معرض فهو وبالتالي

وغيرها.
الرواية. وجود سلسلة اسناد في عدم ـ ٢

.Kزمن األئمة قبل صادر الحديـــث ان ٣ ـ
لوجد له حيـــث المضمون من صحيحا فلـــو كان
العكس تماما. على واالمر الروايات. في مؤيدًا
الرايات أصحاب ان تقول الرواية ان ثانيا:ـ
أهل روايات أكدته وهذا مـــا البربر هم الصفر

الحديث عنها. تقدم السنة التي
الرواية صاحب أن تؤكـــد الرواية ان ثالثـــا:
هو الخراســـاني. ليس اليماني وكذلك ليس هو
هي الظهور عصـــر في الرايات أهم أن وحيـــث
هـــذه الراية أصحاب ان علـــى ذلك هـــذه، دل
الرواية أكدتـــه وهـــذا مـــا ليســـوا علـــى الحـــق.
البربر بالرايات تقبل <ثم قالـــت حيث صراحة
يدخل ال <انه اآلتيـــة الصفـــر> وبقرينة الرواية
مســـتدرك بربري> قلـــب فـــي حـــالوة اإليمـــان
ص٣١٩ يتضـــح جليا موقف  ج١ البحـــار ســـفينة
الرايات هذه من أصحاب المقدســـة الشـــريعة

أيضًا. حالهم بالتتبع ويتضح
سلطنا البحث الذي هذا خالل من لنا تبين
الصفر الرايات روايـــات اغلب فيـــه الضوء على

الفريقين: لدى
بســـند صحيح  منها يرد لم ١ ـ ان الروايـــات
البيتK بل  أهـــل مدرســـة مرويات عن طريق

وكذلك مرويات الفريق اآلخر.
غير  على يصعب كبيرا تضاربا هناك ان ٢ ـ
مجموع مضامين من المـــراد فهم المتخصص

الروايات.
تقصد  السنية الروايات ان التســـليم ٣ ـ بعد
عن تمام االنصراف منصرف معينًا فهو معنـــى

اليماني. رايات الرايات هذه تكون ان
أهل  مدرســـة مصنفـــات فـــي ٤ ـ ان الـــوارد
روايات  مصداق ان خالله من يتضح Kالبيت

الحق والعدل. ليس على منهج الرايات الصفر
عـــن  المتحدثـــة الرايـــات ٥ ـ ان موصـــوف
فـــي خانة أعداء المنهج يدخل الصفر الرايات

الحق.
مـــن  التحذيـــر كل تحـــذر ٦ ـ ان الروايـــات
خيرًا األرض وتجعـــل باطـــن الرايـــات الصفـــر
يجد ان إلى حد التحذير يصل بل ظاهرها مـــن
استطاع ان السماء إلى سلما له المســـلم المرء

سبيال. ذلك إلى
هذه  لحال الموجزة القـــراءة ٧ ـ وبعـــد هذه
نؤكد ما أسلفناه الفريقين الروايات في مدرسة
والتقدير نكن كل االحتـــرام مـــرة أننا أكثر من
ان ونرى المخلصة المؤمنة وكوادره اهللا لحزب
ذكر الروايات من نعتته ما غير راياتهم الصفر
مـــن التطبيق نشـــأ إنما الخلط وان الرايـــات،

الخاطئ.



األدب المهدوي



تنعـــى هيئـــة تحرير مجلـــة االنتظار ومنتســـبو مركز الدراســـات التخصصيـــة في اإلمام 
المهدي¨ األستاذ الشاعر المرحوم راجح سوادي الخزاعي الذي كان له دور في المساهمة 
في بحوث مهدوية وقصائد شـــعرية أفصح فيها عن حبه ووالئـــه لإلمام المهدي¨، والمجلة إذ تلّقت 
نبأ رحيله المفاجئ في ٣/ محرم/ ١٤٢٨ فقد اســـتلمت قبلها مشـــاركته الشعرية التي عنوانها <لتراب 
مقدمك الفداء>، تســـتغل هيئة تحرير المجلة هذه المناســـبة لتقديم التعازي لذوي الفقيد وأصدقائه 

.Kوتحرص على نشر آخر نتاجاته سائلين المولى أن يجعلها وسيلة لرفع درجته عند أئمته األطهار

أنشـــدا قلـــٍب  مغـــّردانبضـــاُت  كالعندليـــِب 
تشـــدو: لمقدِمـــَك الفـــداومضـــاُت شـــعٍر أشـــرقْت
بـــدا ُصبـــٌح  ُمبـــدَّدافكأّنهـــا  الظـــالُم  منـــه 
والُهـــدىوتشـــّع فـــي نفســـي هـــوًى اإلمامـــة  البـــن 
وابـــن الوصـــّي الُمقتـــدىالبـــن النبـــيِّ المصطفـــى
بكربـــال الشـــهيِد  والَنـــدىوابـــِن  الكرامـــة  رمـــِز 
مجاهـــد كلِّ  الُشـــَهدانبـــراِس  الكـــراَم  ســـاَد 
وجالهـــا الحتـــوَف  ســـّيداركـــَب  كريمـــًا  ُحـــّرًا 
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والُمـــدى الصـــوارَم حـــّز 
 

الـــّردى إلـــى مـــا أســـلموُه
خافقـــًا  لـــواًء ممَجـــدا ومضـــى  الزمـــاِن أبـــَد 
 ***

الِفـــدا مقدِمـــَك شادوا الُهدى لتـــراِب اُأللى ابن  يا
ســـماحًة الردى الفائضيـــَن  علـــى  والصابريـــن
كريمـــٍة لـــكل  يـــدا صـــاروا  رائعـــٍة  ولـــكل 
الكـــراُم يهـــُب ولـــكل مـــا

 
مـــوردا عـــذٍب  وكلِّ 

بحّبهـــم الفـــؤاُد صدى هـــام  نبضـــي  ولصوتهـــم
ولحّبهـــم فكرتـــي، مّجـــددا هـــم  النظيـــُم راَح 

حبَّهـــم  زدنـــي ربِّ المدى يـــا  علـــى الـــوالُء  فهم 
حبَّهـــم زدنـــي ربِّ فأولـــدا يـــا  أمـــوَت  كيمـــا 
انتهـــى إذا العظيـــَم ابتـــدا إّن  فقـــد ينتهـــي،  ال 

***

الـــذي النـــوُر  أيهـــا َيخمـــدا يـــا  لـــن  يـــزْل لّمـــا 
توهجـــًا  الحيـــاَة اهتـــدى يهـــُب  مـــن درب  وينيـــُر

الـــذي الســـيُف  أيهـــا ُيغمـــدا يـــا  لـــن  يـــزْل لّمـــا 
والنهـــى  اقتـــدى ُيعلـــي الفضائـــل وَيقـــُر عيـــَن مـــن
ســـيدي  أوانـــك موعـــدا هـــذا  ـ فديتـــُك  أنجـــز ـ

ســـماءنا فيـــه مســـجدا لتضـــيَء تضحى  واألرُض
ظّلكـــم تفيُّـــُؤ القائـــدا؟ يحلـــو  نـــراك  فمتـــى 
فـــي جحفـــٍل بنـــا والســـؤددا تحـــدو  العـــال  يبنـــي 
الزبـــى بلـــَغ  قـــد وأزبـــدا مـــوالي  الظـــالم  ســـيُل 
إطاللـــٍة فـــي الِعـــدا والفجـــُر ليـــِل علـــى  يأتـــي 



دراسات



هنــــاك تعاريــــف عديــــدة لمفهوم 
االنتظــــار, إذ حاول بعــــض الكتاب 
والمؤلفيــــن ان يجعــــل له حدًا تامــــًا، لكي يتم 

فهم معناه بشكل مجمل.
فُعرف بأنه:

<عبــــارة عن كيفيــــة نفســــانية ينبعث منها 
التهيؤ لما تنتظره وضده اليأس>.(١)

أو هــــو: <إيمــــان بالغيب يحمــــل العبَد على 
العمل والتعّبد بعقيــــدة متكاملة، ويكون ُمحّبا 
للعدل كارها للظلم يوجه نفَســــه وسائَر أعماِله 

نحو ما فيه خيُرها وخيُر اآلخرين>.(٢)
وقيــــل عنــــه بأنه: <مــــن التنظر وهــــو توقع 
الشــــيء واالنتظــــار المأمور به فــــي المقام هو 
توقــــع دولة الحــــق على يدي الموعــــود والمؤّمل 

من لــــدن آدم إلى زماننا هذا. والمســــتفاد من 
الروايات ان دولة الحق موعودة، وعد بها اهللا 
ســــبحانه وتعالى عباَده الصالحين، وانه يأتي 
يوم يحكم الحــــق تحت راية الســــلطان العادل 
البسيطَة كلها, قال اهللا سبحانه cَوَلَقْد َكَتْبنا 
ْكــــِر َأنَّ األَْْرَض َيِرُثها  ِفــــي الزَُّبوِر ِمــــْن َبْعــــِد الذِّ
اِلُحوَن * ِإنَّ ِفي هذا َلَبالغًا ِلَقْوٍم  ِعبــــاِدَي الصَّ

(٣).<dعاِبِديَن
وعــــّرف أيضا بأنــــه: <ترقب ظهــــور وقيام 
الدولة القاهرة والسلطنة الظاهرة لمهدي آل 
محمدQ, وامتالئها قسطًا وعدًال، وانتصار 
الدين القويم علــــى جميع األديان كما أخبر به 
اهللا تعالى نبيه األكرم ووعده بذلك, بل بشــــر 
جميع األنبياء واألمم انــــه يأتي مثل هذا اليوم 
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والمؤلفيــــن ان يجعــــل له حدًا تامــــًا، لكي يتم 
 هـ

اإلنتظـــار: هـــو ترقـــب ظهـــور وقيـــام الدولـــة القاهـــرة 
والســـلطنة الظاهرة لمهدي آل محمدQ, وامتالئها قسطًا 
وعـــدًال، وانتصـــار الديـــن القويـــم علـــى جميـــع األديان





من يبقى وال اهللا تعالى غيُر فيه ُيعبــــد ال الذي
مخافة وحجاب ستر وراء مخفي شــــيء الدين

احد...>.(٤)
دقيق تعريــــف فــــي ولعــــل أبــــرز مــــن حــــده
في علــــي الحلو محمــــد ومختصــــر هو الســــيد
عنه انه: قال عندما الغيبة واالنتظــــار, كتابه
المنتظر يمارســــه عمل يصاحبه ترقب <حالة
وهذا الموعــــود, الســــتقبال اليــــوم
ليكون يجمعــــه مصطلح واحد العمل
ثم التقوى> مصاديقه وهو أظهر من
إذن هو: أردف قائــــال: <فاالنتظــــار
يحققها عملية بتقوى المنتظر عمل

المعاش>.(٥) واقعه
مفهوم بين التعريــــف فجمع في
ومفهومه العملي، االنتظار النظري
يكــــون ال المنتظــــر أن علــــى اعتبــــار
خــــالل مــــن إال حقيقــــة منتظــــرًا 
والتطبيق النظريــــة بين المزاوجــــة
العلم (ثمرة الروايات في جاء وكما
العمل ســــيكون خالل العمل) فمــــن

االنتظار حقيقيًا.
أســــئلة مهمة تطرح هناك ثم إن

نفسها.
ال؟ أم واجــــب هــــل أن االنتظــــار
وهــــل يجــــب علــــى المكلــــف انتظار

واجبًا؟ كان إن الدليل وما الفرج؟
النجفي بشــــير الشــــيخ اهللا آية وقــــد أجاب

بقوله: االنتظار وجوب عن
والشرع. االنتظار واجب بحكم العقل <إّن

انه البشــــر نعلم من طبيعة فلما أما العقل:
إّال إليه أن يندفــــع ال ينبغي فعــــل إلى ال يندفــــع

ويتمناه، فيه يرغب إلى ما يؤدي انه أحرز إذا
إلى العمل، يدفعه البغيــــة إلى الوصول وتوّقــــُع
اإلمام يد على الحق واالنتظار لدولــــة فالتوقع
فكري ومنطلق أساســــية المنتظرQ, مقدمة
في ســــبيل والجهد وعملــــي نحو بــــذل الطاقــــة

البغية. تلك إلى الوصول
في األمر باالنتظار ورد فقد وأّما الشــــرع:
في بل التواتــــر حــــد فبلغ كثيــــر من الروايــــات

أفضل األعمال>.(٦) من االنتظار ان بعضها
الروايات هذه بعض اســــتعراض وسنحاول
من لها ولما االنتظار وجــــوب نقلي على كدليل

أهمية خاصة.
آبائه  موســــى الكاظــــمQ عن فعن اإلمام
انتظار  أعمال أمتي عن رسول اهللاN <أفضل

اهللا عز وجل>.(٧) من الفرج
:Qالصادق اإلمام وعن

إماما فيه تــــرى ال وأمســــيَت <إذا أصبحَت
فأحبَّ ـ وقــــوع الغيبــــة بعد أي ـ مــــن آل محمــــد
تبغض، كنــــَت من وابغض ، من كنــــَت تحــــبُّ
صباحًا وانتظــــر الفرج توالي، كنَت وواِل مــــن

ومساًء>.(٨)
أنه قال: Qوعنه

والصالح، والفقه الــــورع األئمة دين <من
بالصبر>.(٩) الفرج وانتظار

،Qاهللا عبد أبي عن بصير أبي عن <وروي
يقبل اهللا ال بما أخبركم أال يوم: ذات قال انــــه
بلى. فقلُت بــــه؟ عمًال إال العباد عــــز وجل مــــن
محمدًا اهللا، وأن إّال إلــــه ال شــــهادة أن فقال:
والواليُة اهللا، أمــــر بما اهللا، واإلقرار رســــول
األئمــــة يعنــــي ـ أعدائنــــا لنــــا، والبــــراءُة مــــن
واالجتهاد لهــــم، والــــورع خاصــــة ـ والتســــليم
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قال: ثم ،Qواالنتظــــار للقائــــم والطمأنينــــة
قال: ثم إذا شــــاء، بها اهللا يجيء دولًة ان لنا
فلينتظر القائم أصحاب من يكون أن سره من
ومحاســــن األخالق وليعمــــل بالــــورع
القائم وقام مات فان منتظر، وهــــو
من أجر األجر مثل من له كان بعــــده
لكم هنيئا وانتظروا فجّدوا أدركــــه،

المرحومة>.(١٠) العصابة أيتها
فــــي الطبرســــي الشــــيخ وروى 
صاحب توقيع من ورد االحتجاج انه
عثمان  بن محمــــد األمــــرQ على يد

آخره.. وفي
الفرج بتعجيل الدعــــاء <وأكثروا

فرجكم>.(١١) ذلك في فان
 Qالعابدين زيــــن وقال اإلمــــام
أعظم الفرج، مــــن الفرج <انتظــــار
واليتنا في  على قالQ من ثبــــت ثم
أجر ألف اهللا أعطاه قائمنــــا، غيبة

بدٍر وُأحد>.(١٢) من شهداء شهيد
تــــدل وغيرهــــا فهــــذه الروايــــات
انتظار وجــــوب علــــى بشــــكل واضــــح
المنتظرين فضــــل وعلــــى الفــــرج، 
والثواب األجر لهم من اهللا أعد وما
بها>. يحَظون التي الرفيعة والمكانة

االنتظار أنواع
مفهوم إلــــى مــــن خــــالل النظــــر
مــــن نوعيــــن نحــــدد أن نســــتطيع  االنتظــــار 
اســــمي: عليهما نطلق ان لنا يمكن االنتظــــار،

العملي. النظري، واالنتظار االنتظار
يقســــم والمثقفيــــن ولكــــن بعــــض الكتــــاب

نوعين:- إلى االنتظار
أو: سلبي، وانتظار إيجابي، انتظار

وااللتزام للتحــــرك باعــــث <انتظــــار بّنــــاء
العبادات. وأفضل عبادة فهو الرسالي،

عــــن اإلنســــان  يشــــل مخــــّرب وانتظــــار 
أنماط مــــن يعتبــــر نمطــــا العمــــل البنــــاء فهــــو

اإلباحية>.(١٣)
نتيجــــة همــــا هذيــــن <ان نوعــــي االنتظــــار
الظهــــور التاريخي لماهية الفهم لنوعين مــــن
يفسر والبعض ...Qالموعود للمهدي العظيم
ذات بأنها الموعودة وثورتها المهدوية القضية
إلنتشــــار نتيجة غير... وأنها ال انفجارية صبغة
الحقــــوق وغصــــب والقمــــع والتمييــــز الظلــــم 

والفساد...>.(١٤)
المخرب باالنتظار يسمى ما أن نعتقد نحن
أن فكرة على يقوم والذي الســــلبي أو االنتظار
األرض ظلمًا امتــــألت إذا إال يظهــــر ال اإلمام
جاء ما على األمر صحيحًا هذا وجورًا وإن كان
بنشــــر نقوم أن في بعــــض الروايــــات- فال بد
الظلم فيظهر ينتشر لكي له، الفساد والترويج
من األمــــر ليس أن هذا نعتقد اإلمــــام، نحــــن
انحراف عن شيء، بل هو عبارة في االنتظار
يقوم من االنتظار. وان بفكرة مبّطن عقائــــدي
ألن شيء، في المنتظرين من ليس األمر بهذا
بداية البحث فــــي ما جاء بــــه تعريف االنتظار

اإلباحية. لهذه االطروحات تمامًا مناٍف
اإلمام هؤالء، كيف تعلمون أن نسأل فنحن
باالقتصاص  ال يقوم يظهر عندما Qالمهدي
بهذا األمر يقوم فرقكم عّمن هو ما منكم؟ ثم

المسلمين؟ غير من الفساد نشر وهو
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االنتظــــار، نوعــــي فــــي الصحيــــح  ولكــــن 
العملي واالنتظار (السلبي)، النظري االنتظار

سابقا. منه غير ما أريد (االيجابي).
(الســــلبي)،هو النظــــري إذ ان االنتظــــار
أو  عمل المهديQ دون اإلمام بعقيدة اإليمان

غير. ال كسل هو بل تهيؤ،
الن هذا والفساد، الظلم نشر معناه وليس

في شيء. االنتظار من ليس قلنا كما األمر
بعقيدة اإليمان فهــــو العملي: االنتظار أمــــا
للظهور  والتهيؤ المهــــديQ مع العمــــل اإلمام
الثقافــــة المهدوية، نشــــر خالل المبارك من
القاعدة وإيجــــاد والفســــاد ومحاربــــة الظلــــم
انتظار المنتظــــرQ. فهــــو لإلمــــام الممّهــــدة
التطبيق مع فيه النظرية عملي،تقترن نظري
من المراد الشــــرعي االنتظــــار العملــــي، وهو

الروايات الصحيحة.
االنتظار مفهوم أن البعض <يتصــــور وقد..
إلى الســــكون يدعونا جامــــد مفهــــوم رجعــــي،
في باهللا، والعيــــاذ الظالمين عــــن والســــكوت
إلى نظرنا فلو . الصحيــــح هو العكس حيــــن أن
وحتى البداية أن الشــــيعة منذ لوجدنا التاريخ
الظهور ســــاعة حتى وســــيبَقون يومنا الحاضر
النهضات وأهل الثــــورات أصحاب المباركــــة،
وما والظالمين، للظلــــم الرســــالية والمقاومة
الحجة عجل اهللا لعقيدتهم باإلمــــام اال ذلــــك

فرجه>.(١٥)

هو من هنــــا: نفســــه يطرح والســــؤال الذي
مــــن اعتقــــد بالمصلح كل ان المنتظــــر؟ وهــــل

منتظر؟ هو العالمي
بالمصلح من اعتقــــد والجــــواب <ليــــس كل
كان كل من ليس وكذلك منتظرا، العالمي يعد
منتظرا، يعد عشرية اإلثنى بالعقيدة معتقدا
اعتنق مــــن ليشــــمل وهكــــذا يعمم هــــذا النفي
ولكن ووجدانا، جنانا بها وآمن قلبا المهدوية
ولم الواقع، صعيــــد على حركــــًة لم يجســــدها
بعدها محسوسة لها واقعية معها كقضية يتعاط

على مستوى الفرد والمجتمع>.(١٦) وأثرها
 Qالمهدي من يؤمن باإلمام أن هناك أي
يؤمن به النظري،وهنــــاك من على المســــتوى
واألخير هو والعملي، النظري على المســــتوى
أن وهو الواقع يالمس الحقيقي ألنــــه االنتظار
والتغيير ثورية. تغييرية حركة هي اإلمام حركة
ِبَقْوٍم ما ُيَغيُِّر ال اهللاََّ cِإنَّ من الداخل إال ينبع ال

.dِبَأْنُفِسِهْم ما ُيَغيُِّروا َحتَّى
من يعمل هــــو الــــذي فاالنتظــــار الحقيقــــي
أجــــل مــــن التغييــــر، خاللــــه المنتظــــر نحــــو
المهــــديQ باعتبار  اإلمام لحركة التحضيــــر
النهائيــــة الحركــــة هQ, هــــو الــــذي ســــيقود
الفاســــد والواقع الباطل، لالنقضــــاض علــــى
إقامة ثم ومن واألمم. الشــــعوب الذي تعيشــــه

والعدل. الحق دولة
والتوكل والتراخــــي، والخمول أما الكســــل

نحو المنتظر خاللـــه من يعمل الـــذي هو الحقيقي االنتظـــار
,Qباعتباره Qالمهدي اإلمام لحركة التحضير أجل من التغيير،
علـــى الباطل. لالنقضاض النهائية الحركـــة هـــو الذي ســـيقود
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والشــــخص االنتظار. مــــن فليس علــــى  الغيــــر
تكاسله في ينطلق إنما والمتهاون، المتكاســــل
الشــــريعة أن إذ نفســــه، ذات مــــن وتهاونــــه 
بل علــــى العكس، تأمــــر بهذا، المقدســــة لم
األمر يترك أن المنتظــــر على أن فمــــن يدعــــي
يقاوم وأن ال المنكر، عــــن والنهي بالمعــــروف
األرض، فــــي الفســــاد أو  والطغيــــان  الظلــــم 
ســــيتم كيف وإال تصوره، مخطئ في هو إنمــــا
وكيف لألمة؟ الخط الرســــالي الحفاظ علــــى
المقدس الظهــــور نحو الســــير ســــتتم مواصلة
على قادرة مؤمنة جماهيرية قاعدة وجود دون

الرسالي؟ العمل أعباء تحمل
إقامة في الشــــرعية تتلخــــص فـ <الوظيفة
بالمعروف واألمر المنكر عن والنهي اإلصالح
َوَيْأُمُروَن اْلَخْيِر إَِلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة ِمْنُكْم (َو ْلَتُكــــْن

َعِن اْلُمْنَكِر)>.(١٧) ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن
المهديQ كما تشــــير  اإلمــــام فان لذلــــك
ضالة فرقــــًا ســــيواجه الكثيــــر مــــن الروايــــات
أن يقاتل قبــــل كبيرًا كثيــــرة، وتمردًا داخليــــًا
العالميــــة المعــــارك فــــي اليهــــود والنصــــارى
عدم إنما يحصل بسبب األمر وهذا . الحاسمة
المبارك، الظهــــور تقبل علــــى قــــدرة البعض

راسخة. إيمانية عقيدة وجود لعدم
اإلمامQ هي  يخوضهــــا مواجهــــة <إن أول

(١٨).<.. الداخلي مع االنحراف المواجهة
توفرت إذا صادقــــا إال <ال يكون فاالنتظار
ونفسية، عقائدية، مقترنة: ثالثة عناصر فيه
معنى يبقى لالنتظار أي ال ولوالها وســــلوكية،
على المبني التعســــف إيماني صحيح، ســــوى
إِنَّا َفقاِتال َوَربَُّك َأْنَت cَفاْذَهْب القائل المنطق

للبشرية  الخير لتمني قاِعُدوَنd المنتج هاُهنا
ذلك>.(١٩) سبيل عمل إيجابي في أي دون من

هي األمة تواجه الحقيقية التي إن المشكلة
الغيبة، زمن وطول ،Qالمهدي اإلمام غياب
قلة من عنها ينتــــج وما كثرة الفتن، ومن ثــــم

وخذالن الحق. الصبر
أميــــر عــــن الروايــــات فــــي  جــــاء  فقــــد 
لُتَمحُصنَّ  واِهللا لُتمَيــــُزنَّ <واهللا Qالمؤمنيــــن
من القمح ُيغربُل الــــزوان كمــــا واهللاِ لُتَغرَبُلــــنَّ

(٢٠).<
بن منصور عن عن محمد وفي رواية أخرى
اهللاQ جماعة  عبد قال: كنا عنــــد أبي أبيه،
أنتم؟ شيء في أي فقال: <فالتفت إلينا نتحدث
مــــا تمدون يكون ال ال واهللا هيهــــات هيهــــات،
يكون ال ال واهللا تغربلــــوا، حتــــى إليــــه أعينكم
واهللا ال تميزوا، حتــــى أعينكم ماتمــــدون إليه
إياس، بعد إال إليه أعينكم ماتمــــدون ال يكون
حتى أعينكم إليــــه تمــــدون مــــا الواهللا اليكــــون

يسعد...>.(٢١) من ويسعد يشقى، من يشقى
دون  النــــاس أئمتنــــاK لــــم يتركوا ولكــــن
الصحيح الطريــــق بينوا فقــــد نصح أو إرشــــاد
عليه أن يســــير يجب الــــذي والمنهــــج األســــلم
فقد الفتن، من والخالص للنجاة المنتظرون
تحديد عدم ســــبب عليهم) اهللا بينوا (ســــالم

للظهور. وقت
انه قال: Qالجواد اإلمام فعن

لهــــذا األمر ُعيَِّن لــــو حيرة <انهــــا ســــتكون
الناس عن عامة ولرجع القلوب، وقت لقســــت
وما .. ! ما أســــرعه قالــــوا : اإلســــالم، ولكــــن
. للفرج وتقريبا النــــاس لقلوب تألفا أقربــــه!،





الحجة أن اجــــل انه ليقســــو قلبي حين أعــــرف
لقائه فأيأس من مثال، سنة ألف سيخرج بعد
يأســــا، بعدي من ابنــــي يزيد شــــيئا ما، ثــــم
البعد فيبتدئ . حفيدي لذلــــك ويتزايــــد يــــأس
غير من بقي أما لو جيًال فجيــــًال، عــــن الدين
ويهفو إليه الميمون، أهفو للقــــاء فاني توقيت
اإلمام بين يدي مطالبون ونحس بأننا غيري،
ومحاســــبون التفريط، على يحاســــب ســــيفه
ونتمسك بالمســــؤولية فنشــــعر على التقصير،
اإلمام هيبة ونــــرى بواجباتنا ونقوم بعقيدتنــــا
وتحســــن أعمالنا فتســــتقيم مســــيطرة علينا،
سائر ومعامالتنا مع سلوكنا ويتحسن عباداتنا

الناس>.(٢٢)
أن يجب األمور التــــي بعــــض لنا ثــــم بينــــوا
خالل من منتظــــرا يكون اإلنســــان تتوفــــر لكي
النقاط  في نذكرها األمور وهذه Kرواياتهم

اآلتية:
وجل. اهللا عز إطاعة -١

تذهب  <ال Qالباقر عن األمام رواية ففي
أطاع من إال ما شــــيعتنا فواهللا المذاهب، بكم

اهللا>.(٢٣)
الوالية. -٢

المعصومينK <فأخذ  األئمة أحد عن ورد
صام أحدًا أن فلو هــــذه، وتركوا بأربع النــــاس
ُيقبل لم واليــــة، بغير ومــــات ليله نهــــاره وقام
يكون المعنى (فبهــــذا صــــالة . وال منــــه صــــوم
الفرج، انتظار على باعثــــًا بالوالية االعتراف
المقبول الصالح مع العمل الفرج انتظار ويكون

العبادات)>.(٢٤) أفضل من
األخالق. ومحاسن الورع -٣

أن  ســــره فعــــن اإلمــــام الصــــادقQ <ومن

فلينتظر، وليعمل القائــــم أصحاب يكون مــــن
األخالق...>.(٢٥) ومحاسن بالورع

عنها والتنــــزه المحرمات فــــأن الكف عــــن
النفــــس ويزكــــي الدرجــــات، أعلــــى  يــــورث 
بمحاســــن فيما إذا تخلقت ويطهرهــــا خاصــــة

الحميدة. والصفات األخالق
الُطَمأنينة. -٤

عبد أبــــي عن بصيــــر فقــــد روي عــــن أبــــي
أخبركــــم بما  <أال يــــوم ذات اهللاQ انــــه قــــال
إال عمًال العبــــاد وجــــل ـ من ـ عــــّز ال يقبــــل اهللا
والطمأنينة واالجتهاد والورع ذكر، ثم بــــه؟...

للقائم>.(٢٦) واالنتظار
ناصر ـ وجــــل عــــّز اهللا ـ فاالطمئنــــان بــــان
الكافرين وخــــاذل الحق، المؤمنيــــن ومظهــــر
وخاصة وليه األولياء . ومعز الباطل، ومزهــــق
من وهذا في أرضــــه اهللا بقية اإلمــــام الحجــــة
يجعل لكي منها، مناص ال التي وجل سننه عز

الخالص والنصر. بقرب متفائال اإلنسان
في يكمن االنتظــــار جماعــــة <فــــان نجــــاح
تسعى وهي الحق، بقيام دولة الطموح تفاؤلها
أســــاس ذلك، على أعمالها إلى صياغة دائما
باإلحباطات متأثرة غير دائمة حيوية فهي لذا
فضال االنتظار، بجماعة المحيطة السياسية
خضم في نجاحها تحقق الجماعة هذه أن عن

دائما>.(٢٧) تواجهها التي التحديات
الدين. في والتفقه االجتهاد -٥

على القدرة إلــــى يؤدي بالعلــــم إن التســــلح
عن اإلمام في الرواية كما جاء مواجهة الفتن،
ومتعلم رباني، عالم ثالثة، (الناس :Qعلي
ينعقون مع ُرعــــاع وهمج النجاة، على طريــــق
يســــهل دين، أو له علم ال من فــــان كل ناعــــق)
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عقائدية خلفيــــة يمتلك ال ألنــــه به، التالعــــب
الفكريــــة االنحرافــــات متينــــة تجعلــــه يواجــــه
والكفر، الضالل أهل ينشرها التي والعقائدية
األصيل الرسالي الخط من خاللها من لينالوا

.Kالبيت أهل ألتباع
الصــــادقQ أنه  اإلمــــام ففــــي رواية عــــن
إذا أنتم ســــبابة :كيــــف بن قــــال لعبد الرحمن
بعضكم يتبــــرأ علم وال هــــدى إمام بقيتــــم بال
وتمحصون تميــــزون ذلــــك مــــن بعــــض، فعند

وتغربلون...>.(٢٨)
الباقرQ انه  اإلمام عن أخرى رواية وفــــي
تمحيَص محمد آل شــــيعَة <لُتَمَحُصنَّ يا قــــال :

متى يدري العين وإن صاحب العين في الُكحِل
منها يخرج متى يعلم وال عينــــه في يقع الكحل
أمرنا من شــــريعة على وكذلك يصبــــح الرجل
شريعة على ويمسي منها، خرج وقد ويمســــي

منها>.(٢٩) خرج ويصبح وقد أمرنا من
في التفقه يلزمــــه فالثبــــات على الشــــريعة
ثم ومن الديــــن واالجتهــــاد فــــي طلب العلــــم،

الفتن. الملكة على تشخيص تتحصل
الفقهاء. األمر من أولي طاعة -٧

:Qالهــــادي األمــــام عــــن ففــــي الروايــــة
من العلماء قائمكم غيبــــة بعد يبقى من <لــــوال
عن عليــــه، والذاّبين الداّلين الداعيــــن إليه،
من للضعفاء اهللا، والمنقذيــــن دينــــه بحجــــج
لما بقي ومردته، إبليس من شــــباك اهللا عباد

يمســــكون ولكنهم اهللا، دين عن ارتد اال أحد
صاحب يمسك كما الشيعة ضعفاء قلوب أِزمََّة
يشــــق ـ الــــذي مقودهــــا أي ـ الســــفينة ســــكاَنها
اهللا عند األفضلون هــــم أولئك الماء، عبــــاب

ـ>.(٣٠) وجل عّز ـ
في القــــادة الحقيقيون لألمة هم فالعلماء
الهلكة مــــن ُتنجي لهم زمــــن الغيبــــة. والطاعة
باألمة. تحيط التــــي الفتن بحور والضياع فــــي
 Qالمهدي لإلمــــام طاعة هــــي وإن طاعتهــــم
صائنا رأيتموه <من الفقهاء يطاع أن أمر ألنــــه
مطيعا لهــــواه مخالفا لدينــــه لنفســــه،حافظا

يقلدوه>. أن فللعوام مواله ألمر

المنتظرين: واجبات
في تطرح أن يجــــب التي مــــن أهم األمــــور
لإلمام المنتظــــر واجبات هــــي هــــذا البحث،

المهديQ؟
ليس البحث انــــه خــــالل لقــــد عرفنــــا مــــن
له، حقيقة منتظــــر هو اإلمام كل من ينتظــــر
هما االنتظــــار من نوعيــــن وعلمنــــا إن هنــــاك
أهم نبين أن علينــــا االيجابي والســــلبي،وهنا

وهي: المنتظرين واجبات
المهــــديQ بالحفظ  لإلمــــام ١- الدعــــاء
عدة هناك المجال هــــذا وفي . الفرج وتعجيل
كدعاء ,Qالمهــــدي باإلمام مختصة أدعيــــة
نيابة التصدق أو وغيرها، الفرج ودعاء العهد

.Qعنه

والطاعةلهم العلماءهمالقادةالحقيقيونلألمة فيزمنالغيبة.

. باألمة تحيط التي بحور الفتن والضياع في الهلكة من ُتنجي





خالل من المبــــارك للظهــــور ٢- التمهيــــد
النــــاس وتعريــــف المهدويــــة الثقافــــة  نشــــر 
لحركتــــه العريضــــة باإلمــــامQ، والخطــــوط
والبدني النفسي االســــتعداد إليجاد المقدسة
خالل من المبــــارك للظهور . والتهيؤ للظهــــور
العقيدة تمتلك التــــي الشــــعبية إيجاد القاعدة

.Qباإلمام المطلق واإليمان الراسخة
المقدســــة زيارة األماكن من ٣- <اإلكثــــار
ودعوة  وخلصائهم ريهم للمعصومينK وذرا
إلى الزيارات الجماعية والفردية>(٣١). الناس
المعصومينK وســــيرتهم  علــــى <والتعــــرف
والزمانQ بمطالعة  إمام العصــــر وخصوصا
ومجالسهم سيرتهم وأحوالهم كتب ومدارســــة

عنهم>.(٣٢) والعارفين العلماء من والسؤال
األمة على نشر الوحدة بين أبناء العمل -٤
الفقراء وتوحيد الصفوف ومساندة اإلسالمية
ونشر الحســــنة بالصفات والضعفاء، والتخلق

الفضيلة.
عن المنكر والنهــــي بالمعروف ٥- األمــــر
بشروطها، ومقارعة الظلم والفجور والفساد
الخط على الحفــــاظ أجل من له، ومن يــــروج

لألمة. الرسالي
والمحــــن، الشــــدائد علــــى الصبــــر   -٦

 Kاألئمة واالعتبار بســــيرة وتقلبات األيام،
النَّْصُر (َوَما وجــــل اهللا عز بنصر واالطمئنــــان

اهللاَِّ). ِعْنِد ِمْن ِإالَّ
المنتظرين فضل

بيت عــــن أهــــل دل الكثيــــر مــــن الروايــــات
النبــــوةK علــــى فضــــل المنتظريــــن وأن أهل 
لهQ هم  المنتظرين Qظهور اإلمــــام زمــــان

العباد. أفضل
علــــى كثير من فضلهم قد وان اهللا تعالــــى
هذا في الموجــــودة والخصوصية المؤمنيــــن،
باإلمام بالغيــــب، آمنوا آمنوا أنهم هي األمــــر
 Kوآمنــــوا بآبائــــه المهــــديQ ولــــم يــــروه،
وتحملوا  يروهم، المصطفىN ولــــم والنبــــي
وتعرضوا والمشاق المصاعب ذلك في ســــبيل
واحتســــبوا صبروا ولكنهــــم للعــــذاب واآلالم،
على حقيقا فــــكان وجل،، عز اهللا عند ذلــــك
من شــــاء لهم ما ويرفع اليضيع أجرهم ان اهللا
.dاْلُمْحِسِنيَن َأْجَر ُيِضيُع اهللاََّ ال cِإنَّ الدرجات
<من :Nاهللا عــــن رســــول ففــــي الروايــــة
في آخر قــــوٌم يكونــــون يقينًا، أعظــــم النــــاس
عنهم وحجــــب النبي، يلحقــــوا الزمــــان، لــــم
آمنوا (أي في بيــــاض>. بســــواد الحجة فآمنوا
بدءًا الكتب فــــي مســــطورًا عندهم بما وجدوه
الثبوتية، واالعتــــراف بصفاتــــه اهللا بتوحيــــد
فالبعــــث والواليــــة بالنبــــوة وانتهــــاء باإليمــــان
الديــــن وأركانه بأصول آمنوا أي والحســــاب،
عن أخذوها التي الصحيحة األخبار بواســــطة

إسالفهم>.(٣٣)
 Qالباقر جعفر أبي عن أخرى رواية وفــــي

قال: أنه
يغيــــب عنهم زمــــان <يأتــــي علــــى النــــاس

يقينًا، الناس أعظم <من
فـــي آخر يكونون قـــوٌم
يلحقوا النبي، الزمان، لم
الحجة عنهـــم وحجـــب
بياض> في بسواد فآمنوا



دراسات



ذلك في أمرنا على للثابتين طوبى فيا إمامهم
أن من الثواب لهم يكون ما إن أدنى الزمــــان،
عبادي فيقــــول جالله، جــــّل يناديهــــم البارئ
فابشروا بغيبي وصدقتم آمنتم بســــري وإمائي
حقًا وإمائي عبادي فأنتم مني الثواب بحســــن
وبكم أغفر، ولكــــم أعفو وعنكم منكم أتقبــــل
البالء عنهــــم وأدفع الغيــــث، أســــقي عبــــادي

عليهم عذابي>.(٣٤) ألنزلت ولوالكم
درجة  فوق درجة بل إن النبيN يرفعهم ال
عبد روى )،فقد عليهم اهللا أصحابه (رضوان
قال  اهللاQ قال: عبــــد أبي عن اهللا بن ســــنان
بعدكم الرجل  من اهللاN ســــيأتي قوم رســــول
يا : منكم قالوا خمســــين أجر له منهم الواحد
وُحنين وأحد معك ببــــدر كنا نحن اهللا رســــول
ما تحملوا لم لكنكم فقال: القرآن، فينا ونزل

ما صبروا>.(٣٥) تصبروا تحّملوا ولم
فشيئا شــــيئا تزال ترتفع ال منزلتهم ثم إن
رواية عن ففــــي الشــــهداء، حتــــى تصل درجة
واليتنا  على ثبت <من Qالعابدين زين اإلمام
شــــهيد ألف أجر اهللا في غيبة قائمنا، أعطاه

بدر>.(٣٦) شهداء مثل
المنتظرين الفضلـ  فضــــل وال يــــزال هــــذا
وتبينه وجل. عــــز اهللا وتعاظم من ـ في تزايــــد
للمؤمنين دافعا ليكون ،Kالبيت أهل روايات

الفرج. وانتظار الصبر على
الغيبة كتــــاب في فيــــروي الشــــيخ النعماني
عبد اهللاQ انه  أبــــي عن عن عالء بن ســــبابة
األمر منتظرا منكم على هــــذا مات قــــال <من

للقائم>.(٣٧) في الفسطاط الذي هو كمن كان
الســــجادQ حيث  اإلمام عن الرواية وفــــي

<إن المهدوية القضية عن له حديث ضمن قال
والمنتظرين بإمامته القائلين غيبته زمان أهل
اهللا تبارك الن زمان كل أهل من أفضل لظهوره
صارت ما من العقول واإلفهام أعطاهم وتعالى
في وجعلهم العيــــان بمنزلة عندهم به الغيبــــة
يدي بين المجاهديــــن بمنزلــــة ذلك الزمــــان
حقًا  أولئك المخلصون اهللاN بالسيف. رسول
وجل اهللا عز دين إلى والدعاة صدقًا وشــــيعتنا

وجهرًا>.(٣٨) سرًا
ســــائر من أفضل يكون الذي االنتظار و<ان
األجــــر ويترتــــب عليــــه العبــــادات المندوبــــة،
بالطاعة والعمل المقترن االنتظار هو والثواب
واإلنســــانية الشــــرعية الوظائف الصالح وأداء
بســــببه، والصعوبــــات المشــــاق وتحمــــل 
سبيل في الكامل للبذل والتضحية واالستعداد

الباطل>.(٣٩) ودحض اهللا كلمة إعالء
مقــــدار عظمة  لنــــا   بعــــد هــــذا كلــــه يظهر
الفرج فما انتظار وفضل المنتظرين، االنتظار
النبي لنصرة جهاد انه جهاد، وأي جهاد، إال

األطهار. بيته وال Nالمصطفى
هللا والتقوى والطاعة مقترن بالصبر جهاد
والمســــتويات.  الُصُعد ورســــولهN على جميع
والفســــوق الكفر أهل على النهائي حتى النصر

والعصيان.

الهوامش
ألهل المجمـــع العالمـــي , (١) أعـــالم الهدايـــة

. ,ص١٨٨ ج١٤ , Kالبيت
, ص١٨٠. سليمان كامل , الخالص يوم (٢)

الديني المرجع ,Qالمهـــدي اإلمـــام (٣) والدة





. ,ص٧٢ النجفي بشير الشيخ
ألهل العالمـــي المجمـــع (٤) أعـــالم الهدايـــة,

. ص١٨٩ , البيتK, ج١٤
الحلو، علي محمد السيد واالنتظار، الغيبة (٥)

. ص١٧٦
الديني المرجع ,Q اإلمـــام المهدي (٦) والدة

. النجفي،ص٧٢ – ٧٣ بشير الشيخ
 Qالحســـين مـــن اإلصالحيـــة الحركـــة  (٧)
الديـــن القبانجي، المهديQ,الســـيد صـــدر إلـــى

ص٢٤٣.
سليمان، ص١٧٤. كامل الخالص، يوم (٨)

. المصدر، ص١٩٥ (٩) نفس
عباس عشـــر، الشـــيخ الثاني اإلمام (١٠) تاريخ

. القمي،ص١٤٦
. الطبرسي، ص٢٨٤ االحتجاج، (١١)

ســـليمان، ص١٩١- كامل الخالص، (١٢) يـــوم
. ١٩١

ألهل العالمـــي المجمـــع (١٣) أعـــالم الهدايـــة،
. K، ج١٤،  ص١٩٠ البيت

المصدر، ص١٩١ . (١٤) نفس
الســـيد الصديقين، قدوة المهدي (١٥) اإلمـــام

. ص٥٦ المدرسي، تقي محمد
. الخامس، ص٧١ العدد االنتظار، مجلة (١٦)

 Qالحســـين مـــن اإلصالحيـــة الحركـــة  (١٧)
القبانجي، الديـــن صدر المهـــديQ، الســـيد إلى

ص١٧٥.
. المصدر، ص١٦٨ (١٨) نفس

ألهل العالمـــي المجمـــع (١٩) أعـــالم الهدايـــة،
. البيتK،ج١٤،ص١٩٠

االمام ظهور حتى وخمســـون عالمة (٢٠) مئتان
الطباطبائـــي، علـــي  محمـــد المهديQ,الســـيد 

ص٧٧.
. الطوسي، ص٢٢٧ ، (٢١) الغيبة

ســـليمان، ص١٧٦  كامل الخالص، (٢٢) يـــوم
. ١٧٧ –

. سليمان، ص١٧٩ كامل الخالص، يوم (٢٣)
. المصدر، ص١٨٠ (٢٤) نفس

الحســـينQ إلى  من اإلصالحية (٢٥) الحركـــة
القبانجي، الدين صدر اإلمام المهديQ, الســـيد

ص٢٤٣.
عباس عشر،الشـــيخ الثاني (٢٦) تاريـــخ اإلمام

. القمي،ص١٤٦-١٤٧
الحلو، علـــي محمـــد (٢٧) الغيبـــة واالنتظـــار،

. ص١٨١
عباس الشيخ عشـــر، (٢٨) تاريخ االمام الثاني

. ص١٤٣ القمي،
. النعماني، ص٢٠٦ (٢٩) الغيبة،

. سليمان، ص٢٠٦ كامل الخالص، يوم (٣٠)
اإلمام ظهور عالمة حتى (٣١) مائتان وخمســـون
. ،ص١٧٦ الطباطبائي  محمد المهدي، السيد

. ،ص١٧٦ نفسه المصدر (٣٢)
. سليمان، ص١٧٩ كامل الخالص، يوم (٣٣)

األربعـــون، محمد صادق أو (٣٤) كشـــف الحـــق
. ص١٤٠ آبادي، الخاتون

علي محمـــد الســـيد (٣٥) الغيبـــة واالنتظـــار،
. ص١٩٣ الحلو،

. سليمان، ص١٩٢ كامل الخالص، يوم (٣٦)
. النعماني، ص٢٠٠ (٣٧) الغيبة،

ألهل العالمي المجمـــع الهدايـــة، (٣٨) أعـــالم
. البيتK، ج١٤،ص١٩٢

الشـــيخ االنتظار، ومفهوم (٣٩) اإلمام المهدي
. المصباح،ص١٥٨ كاظم
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 Qالخضــــر قضيــــة 
مــــن القضايــــا التــــي لــــم 
ُتســــلَّط عليها األضواء بشــــكل كاٍف 
مــــع تأّكد حقيقة وجــــوده عند الفرق 
روايــــات  وردت  وقــــد  اإلســــالمية، 
متفرقة عن حياته في تفسير سورة 
الكهف، أو فــــي بعض الروايات في 

بطون الكتب هنا وهناك.
وتكتســــب أهميــــة البحــــث عــــن 
الخضرQ مــــن كونها قضية تتصل 
بوجود اإلمام المهدي¨ في مسألة 
طول العمــــر، وما تؤكــــده الروايات 
مــــن أن الخضر ســــيخرج مع اإلمام 
ويكــــون وزيــــرًا له، وهــــذا ما تطرق 
اليــــه الباحــــث فــــي كتابــــه موضــــوع 

البحث.
اوًال: لقــــد بــــدأ المؤلــــف كتابــــه 

Q�C��« …U�� »U��
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لمؤلفه السيد هاشم فياض الحسيني

األستاذ:حسن الشيخ عبد األمير الظالمي
باحث ومحرر في مجلة االنتظار

 ق





بمقدمة عرض فيها األســــئلة 
شــــخصية  عــــن  الملّحــــة 

أســــئلة  وهــــي   Qالخضــــر
مشروعة، ومنها:

أ ـ هــــل أن شــــخصية الخضر 
حقيقة ام خيال؟

ب ـ هل أنه نبّي أم ال؟
ج ـ هــــل هو على قيــــد الحياة 
اآلن؟ وما هو سبب بقائه إن كان 

حيًا؟
د ـ ما هو  سبب احتجابه عن 
االنظــــار؟ وهل أّنه ســــيظهر مع 

اإلمام المهدي¨.
ثانيًا: أورد في الفصل األول 
اســــم الخضــــر ولقبــــه وكنيته، 
وخلــــص إلى القول بأنــــه: بليا أو 
تاليا بن ملكان بن فالغ بن عابر 
(شــــالخ ـ خ ـ ) بــــن أرفخشــــد بن 
ســــام بن نــــوحQ ـ وأورد اســــمه 
عند أهل الكتــــاب وأنه من أوالد 
إبراهيــــم الخليــــلQ أو أنه من 

.Qأسباط هارون بن عمران
ثم تطرق إلــــى كيفية والدته 
فقــــال: كان الخضــــر مــــن أبناء 
الملــــوك، فآمــــن بــــاهللا تعالــــى 
وانفرد لعبادته، وليس ألبيه ولد 
غيره، فأراد أبوه أن يزوجه كي 
ُيرزق ولــــدًا يخلفه فــــي الملك، 

بمقدمة عرض فيها األســــئلة 
شــــخصية  عــــن  الملّحــــة 

أســــئلة  وهــــي   

أ ـ هــــل أن شــــخصية الخضر 

ج ـ هــــل هو على قيــــد الحياة 
اآلن؟ وما هو سبب بقائه إن كان 

د ـ ما هو  سبب احتجابه عن 
االنظــــار؟ وهل أّنه ســــيظهر مع 

 أورد في الفصل األول 
اســــم الخضــــر ولقبــــه وكنيته، 
وخلــــص إلى القول بأنــــه: بليا أو 
تاليا بن ملكان بن فالغ بن عابر 
(شــــالخ ـ خ ـ ) بــــن أرفخشــــد بن 
 ـ وأورد اســــمه 
عند أهل الكتــــاب وأنه من أوالد 
 أو أنه من 

ثم تطرق إلــــى كيفية والدته 
فقــــال: كان الخضــــر مــــن أبناء 
الملــــوك، فآمــــن بــــاهللا تعالــــى 
وانفرد لعبادته، وليس ألبيه ولد 
غيره، فأراد أبوه أن يزوجه كي 
ُيرزق ولــــدًا يخلفه فــــي الملك، 
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إليها الخضــــر يلتفت فخطــــب له امرأة، فلــــم
باب وردم أبــــوه وامتنــــع عنهــــا، فغضب عليــــه
اشــــتاق إليه وأراد أيام ثالثــــة حجرتــــه، وبعد
الماء الذي مــــن وقد شــــرب يجده، رؤيته فلم

الصيحة. إلى بقى منه شرب من
معاصرًا  الخضرQ كان أن المؤلــــف وذكر
وزيره الصالــــحـ  وكان الرجــــل ـ لــــذي القرنيــــن
القصة روى ثــــم أموره، جميع في ومستشــــاره
عن القرنيــــن للبحث وذا الخضر التي جمعــــت

الحياة. عين
موســــى قصة إلــــى تطــــّرق المؤلــــف ثالثــــًا:
في ســــورة الواردة الكريم في القرآن والخضر
هو ســــبب نزولها بأن -٨٢) وقال ٦٠) الكهــــف
عن محمدًا ســــلوا للمشــــركين: قالوا أن اليهود
أمرهم؟ كان مــــا األول الدهر فتية ذهبــــوا في
مشــــارق األرض بلغ طــــّواف وســــلوه عن رجــــل

نبأه؟. كان وما ومغاربها
فترة  وبعد اهللاN وســــألوه، رســــول فجاؤا
ســــألوا وما تحكي قصتهم الكهف نزلت ســــورة

عنه.
موســــى  لقــــاء ســــبب أورد  ثــــم  رابعــــًا: 
لجواب  وذلك القول: إلى بالخضرQ وخلــــص
هو من وجــــود عن أحدهم موســــى حين ســــأله
يذهب اهللا أن فأمره بالنفي، وجوابه منه أعلم
منه، أعلم هو البحرين فهناك من مجمع الى
نزلت كما القصــــة آيات بتفســــير بعد ذلك بدأ
شــــخصيات عن بحث روائي وتبعه في القرآن،
والخضر، وفتــــاه موســــى من كل القصــــة وهم
والشــــخوص ثــــم عــــّرج علــــى بعــــض األمكنــــة

فشرحها. والمصطلحات
القصة: من تستفاد مواضيع خامسًا:

موســــى بجميع من أعلم ليس الخضر أ ـ أن
وإّنما عبــــاده، تعالى إلــــى اهللا مــــا يؤديه عــــن
وهو علم ال يتعلق باألداء ما بعلم الخضر ُخّص

غيره. عليه وما لم يطلع بواطن األمور
يــــراد به أن ال حوتهما) ب ـ فــــي آية (نســــيا
الذي بل حوتهما، نســــيا (فتاه) موســــى ويوشع
نســــيت (إّني بقرينة الوصــــي نســــاه هــــو يوشــــع

وجميع السنة علماء وأكثر الشيعة االمامية علماء أجمع
يرزق  حـــي الخضـــرQ موجـــود وهـــو علـــى أن الصوفيـــة

تتصل  قضيـــة الخضرQ مـــن كونها عـــن البحث أهميـــة وتكتســـب
تؤكده  العمـــر، ومـــا المهـــدي¨ في مســـألة طـــول اإلمـــام بوجـــود
لـــه. وزيـــرًا ويكـــون اإلمـــام مـــع الروايـــات مـــن أن الخضـــر ســـيخرج





الحوت).
ترشد ما سادسًا:

القصة: إليه
علــــى دلــــت ـ  أ 
يكــــون التواضــــع فــــال
النبوةمانعــــًا موضــــع 
الســــعي لالنفتاح من 

جديد. علم على
اســــتحباب ـ  ب 
طلب العلم الرحلة في
العلماء لقاء واغتنــــام

والفضالء.
تسود أن ينبغي ـ جـ
والمتعلم العالــــم بين 
والجدية المثابرة روح

عن المجاملة. بعيدًا
يتقبل ينبغي أن ـ د
بالصبــــر المؤمنــــون
يلقــــى مــــا والتســــليم 
اهللا أحكام من اليهم

تعالى.
أن على هـ ـ دلــــت
ظاهرها أمورًا هناك
وباطنهــــا العــــذاب

الرحمة.
الخيــــر حــــب ـ  و 

للكل. الشر وكره
النســــيان أن ـ  ز 

االنسان مؤاخذ به غير
نبوة علــــى األدلة ثــــم تطــــرق إلــــى ســــابعًا:
إســــرائيل،  بني الخضــــرQ وأنــــه من أنبيــــاء

هي: واألدلة
الكريم: وهي القرآن ـ من أ

من وعلمناه عندنــــا رحمــــة من  ١ـ <وآتينــــاه
علمًا>. لدّنا

مما علمت تعلمني أن علــــى أتبعك ٢ـ <هــــل
رشدًا>.

عن أمري>. <وما فعلته ٣ـ
الروايات: من ـ ب

الصادقQ <إن الخضر كان  اإلمــــام ١ـ عن
مرسال>. نبيًا

أنبياء من عباس: <الخضر نبي ابن عن ٢ـ
إسرائيل>. بني

الفــــرق وائمــــة علمــــاء جــــــ  االجمــــاع لــــدى
االسالمية:

االقوال جميع على الخضر إن القرطبي: ١ـ
معمر. نبي

من المفســــرين الكثيــــر ٢ـ ابــــن الجــــوزي:
نبيًا. كان أنه إلى يذهب

نبي. أنه على الجمهور األلوسي: ٣ـ
ذلــــك أن علــــى األكثــــرون ٤ـ النيســــابوري:

نبيًا. كان العبد
أن إلى ذهــــب الجمهور ٥ـ الشــــوكاني: وقد

نبيًا. كان الخضر
إلى اآلن: وحياته وجود الخضر ثامنًا:

هل أن بطرح هذا الســــؤال: وقد بدأ الفصل ام
إلم
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ال زال علــــى الخضــــر
أنــــه أم قيــــد الحيــــاة

زمن؟ منذ مات
ذلك على وأجاب

اآلتية: باألجوبة
االمامية علماء ١ـ
أهــــل قاطبــــة وأكثــــر
مشايخ وجميع السنة
يقولــــون الصوفيــــة
اآلن. إلى حيًا ببقائه
علمــــاء ٢ـ بعــــض
كالبخــــاري الســــنة:
المالكــــي وابــــي بكــــر
يرون وابــــن تيميــــة،

مات. قد أنه
الصوفيــــة ٣ـ 
حي جميعًا: يرون أنه

اآلن. لحد
األدلــــة أورد ثــــم 
الخضر حيــــاة علــــى 
لحــــد حّيــــا وبقائــــه 

اآلن:
الســــنة عــــن ـ  أ 

المطهرة:
:Qالرضا عن ١ـ
من شرب الخضر إن
فهو حي ماء الحيــــاة

الصور. في ينفخ حتى يموت ال
في حجر وابن تاريخــــه ٢ـ ابن عســــاكر في
رســــول إن نافع: بن اهللا االصابــــة، عــــن عبــــد
من كالمًا فســــمع المســــجد اهللاN، كان في
عنه،  سئل فكلمه النبيN وحينما ورائه يدعو

الخضر. إنه قال:
:Qعلي عن حجر في االصابة روى ابن ٣ـ
فســــئل  التعزية، النبيN جاءته توفي لما انه

الخضر. هذا فقال ممن
عباس: ابن عن قال العسقالني: ما صح ٤ـ
في أجله له ونســــيء لصلبه، ابن آدم الخضــــر

الدجال. يكّذب حتى
االمامية الشــــيعة علماء االجماع: أجمع بـ 
أن على الصوفيــــة وجميع وأكثــــر علماء الســــنة
أورد  ثــــم يرزق حــــي الخضــــرQ موجــــود وهو
أبو من: الطوســــي، النووي، كل عن أحاديــــث
الزبيدي، كثيــــر، إبن مخنــــف، القرطبــــي،

العربي. إبن
 Qللخضر المؤلف وقائع لمكالمات أورد ثم

المصادر: أصدق روتها كما البيت أهل مع
يا عليكم علــــيQ: الســــالم أ ـ مــــع اإلمام
يخطب وهو اإلمام مــــع مكالمته الخلفاء. رابــــع

بصفين.
ثالث  الباقــــرQ عــــن لإلمــــام ب ـ ســــؤاله

مسائل.
:Qكلماتهعنداستشهادأميرالمؤمنين ـ جـ
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الشــــعر:  من للحســــينQ ببيتيــــن دـ  نعيــــه
بـ... الرسول آل إصبروا

المنتظر¨: والمهدي الخضر عاشرًا:
المهدي، عن اإلمــــام بســــيطة بعد مقدمة
العمر عند طــــول ظاهرة إلــــى تطــــرق المؤلف
وإلياس كعيســــى والمرســــلين بعــــض األنبيــــاء
أصحــــاب الكهف، األولياء: والخضــــر، ومــــن
َوما َقَتُلوُه <َوما عيسى بقاء على القرآن نص وقد
وقد اليه، اهللا رفعه بل َلُهْم> َولِكْن ُشبَِّه َصَلُبوُه
ينزل في ســــوف أنه على الفريقين دلت روايات
اإلمام الزمان ويقتل الدجال ويصلي خلف آخر
نصدق كيــــف المؤلف: يســــأل المهــــدي¨ ثــــم

اإلمام؟. نصدق ببقاء وال المأموم ببقاء
الشــــريفة االحاديث دلت فقد إلياس وأمــــا
أنه على الســــنة إخواننا طــــرق الصحيحــــة من
ولم يرزق حي وإنه كالخضر، العمر طول رزق

اآلن. لحد يمت
دّلت فقد مع المهدي¨ الخضر ظهور أمــــا
يخرج سوف الخضر أن على والروايات األخبار

له. وزيرًا ويكون المهدي¨ مع اإلمام
وجود السنة على علماء وقد اســــتدل بعض
بقائــــه اســــتحالة وعــــدم اإلمــــام المهــــدي¨
قبله  بوجــــود عيســــى والخضر وإليــــاسQ من
بقدرته الحياة وهم اآلن على قيد طويل بزمــــن

تعالى:
١ـ قــــال الكنجــــي الشــــافعي (فــــي البيــــان)
بقاء المهــــدي بدليل اإلمام بقــــاء في الامتنــــاع
تعالى، اهللا أولياء من والخضر وإلياس عيسى

بقاؤهم وهــــؤالء ثبت اهللا، عدّو وبقاء إبليــــس
وانكروا عليــــه اتفقوا وقــــد بالكتــــاب والســــنة،

ص١٠٢. المهدي¨؟ بقاء جواز
<وال الســــؤول مطالــــب ٢ـ إبــــن طلحــــة فــــي
وال اهللا المخلصين عباد بعض تعمير يستغرب
أعماَر اهللا مــــّد فقد حين، الــــى امتــــداد عمره
وأوليائه أصفيائــــه مــــن خلقه َجْمــــٍع كثير مــــن
الخضــــر، ومنهــــم فمــــن األصفيــــاء عيســــى،
من امتداد عمر يمنع مانع وخلق آخرون، فأي

ج٢ ص ٧٨. الناصح> الخلف الصالح
الخضر مقامــــات ثــــم عــــّرج المؤلف علــــى
االســــالميةالتي األمصــــار فــــي الشــــاخصة 
كمقامهQ في  المســــلمون للصــــالة يرتادهــــا
والســــهلة، الكوفة، ومســــجد بيت المقدس،
واالســــكندرية، والســــماوة، بغــــداد، وفــــي 
وإيران مصــــر، والشــــام، وفي والراشــــدية،

وغيرها.
متعلقــــة بالخضر ونــــوادر ثــــم أورد قصصا

وحياته. وجوده على دليًال
بكاملهم، االماميــــة وخالصــــة البحــــث أن
يؤمنون والصوفية جميعا أهل السنة من وجمعًا
تعالى  اهللا بقدرة ببقاء النبي الخضرQ حيــــًا
المهدي¨. اإلمام من بكثير عمــــرًا وهو أطول
عمره وطول اإلمام وجود إنكار للبعض واذا جاز

تعالى. اهللا قدرة إنكار في الحق فليس له
بالحجم  ٢٠٨ صفحــــة فــــي وجــــاء الكتــــاب
في اإلســــالمي الكتاب دار عن صادرًا الرقعــــي

إيران.



شبهات



فـــي  مـــن مركز(الرســـالة)  وردت 
اليمن عشـــرون شـــبهة وإشـــكاًال حول 
حقيقة اإلمام المهديQ وقد ارتأت (االنتظار) 
إيراد هذه الشـــبهات تباعًا مع الـــرد عليها لبيان 

الحقيقة الناصعة التي هي من أسس االعتقاد.

الغيبة ُسّنة إلهّية
 الشبهة التاسعة

لـــم يـــرد أن أحـــد األئمة االثني عشـــر غاب؛ 
فلمـــاذا اختلفـــت الســـنة اإللهية فـــي األئمة عند 
المهدي حتى غاب هـــذا الزمن الطويل، خاصة 
وأن معظم األئمة اإلثني عشر ينطبق عليهم نفس 
علة غيـــاب المهدي وهي الخـــوف وعدم الناصر 

(كما تقولون)؟!

الجواب:
متى ما توفر مقتضى الغيبة عند أي إمام فإنه 
يغيب دون أدنى شـــك كما غاب اإلمام المهدي، 
والغيبة هي ســـنة في بعـــض األنبياء دون البعض 
اآلخـــر، فمتى ما ألجأته إلى أن يغيب غاب، أال 
ترى أن موســـىQ غـــاب أربعين ليلـــة عن قومه 
ولم يغب مثله عيســـى عليه السالم هذه المدة، 
وقد غاب عيســـى في ظروف لم يغب فيها موسى 
وهكذا، فال يعني عدم غيبة أحد األنبياء وغيبة 
غيرهـــم مالكًا على نبـــوة من غـــاب دون من لم 

يغب.
وقـــد عرفنا أن اإلمامين الهادي والعســـكري 
عليهمـــا الســـالم احتجبا عن شـــيعتهما مدًة من 
الزمـــن، ومعنى هذا امكانيـــة غيبة أي إمام إذا 

‚›Îÿ^=⁄‰`=m_Âgè
 السيد محمد علي الحلو

رئيس تحرير مجلة االنتظار

 و

الغيبة هي ُســـّنة في بعض األنبياء دون البعض 
اآلخـــر، فمتـــى مـــا ألجأتـــه إلـــى أن يغيـــَب غاب





ذلك. ظروفه اقتضت
 Qالمهدي اإلمام مهمة أن علمنـــا وإذا

ودعوته آبائه، مهمـــة عن تختلف
ما إذا الظالميـــن قلق تبعث علـــى
إقامة دولة يدعو إلـــى عرفـــوا أنـــه
تتهاوى شـــاملة عـــدٍل إلهيـــة عامة
علمنا الظالميـــن، عـــروش  معها 
هـــذه مـــن دواعـــي حـــذر الحـــكام
فهي بثها مـــن الدعوة وتوجســـهم
هكذا مثل معارضة علـــى تحريٌض
وال للعـــدل وزنًا ال تقيـــم حكومـــات
كان ما ومتى محًال، ترى للقسط
فإن هـــذا المهدي هـــدف اإلمـــام
أكثر، له الظالمين دواعي مالحقة
إقامة إلى يدعـــون ال مع أن آبـــاءه
الظالمين أنقـــاض دولة على دولة
الســـلمي مع النهـــج وقـــد التزمـــوا
يســـلموا لم هذا مع وهم الحاكـــم.
ومالحقتهم، الظالمين بطش من
إال وتعرض أحد منهم يبق لم حتى
بقتله بعـــد ذلك ينتهي ثم للتنكيـــل
إليها تعرض شتى وبمحاوالت سمًا
هذا، عرفنا إذا المؤرخين. جميع
اإلطاحـــة فـــإن الـــذي يدعـــو إلـــى
أن بـــه حـــرٌي الضـــالل بأنظمـــة 
يسعى محاولٍة كل عن نفسه يحفظ
واإلمام لتصفيته، الظالمون إليها
عن االبتعاد عليـــه يجـــب المهـــدي
من والتحفـــظ مواطـــن الضـــرر،
بالفرج لـــه اهللا يأذن حتى الهلكـــة
لم وهو الظالمين، والنصر علـــى

دولة مقومـــات التغيير وإقامـــة يملـــك بعـــد
المؤازر. ووجود الناصر لعدم الحق



قصائد مخطوطة



أرســـل إلينا هذه المخطوطة مشـــكورًا األســـتاذ الباحـــث عبد الرزاق األعســـم ضمن 
مجموعة من قصائد مخطوطة أعدها للطبع وهي لجّده الشيخ عبد الحسين األعسم، وقد 
 Qقام بتحقيقها وشـــرح غريب ألفاظها ونحن ننشـــر هذه القصيدة التي نظمها بحق اإلمام المهدي

متشوقًا إليه مادحًا له.

مدامُعـــهدنـــا ُمكَرهـــًا يـــوَم الفـــراِق يوادُعـــه الـــوداِع  قبـــَل  تســـابقه 
عن الصـــدر لو ال تحتويـــه أضالعه(٢)وقـــد كاد أن يرفـــضَّ شـــجوًا فـــؤاده
أوادعـــه(٣)بنفســـي حبيبـــًا لـــم يـــدْع لـــي تجُلدًا اغتديـــت  لّمـــا  لتوديعـــه 
خاشـــعًا يرعـــف  والطـــرف  وما الصب إّال راعُف الطرِف خاشعهأعانقـــه 
بكّفـــه شـــوقًا  كّفـــاي  علَقـــْت  كمـــا َضّمِت الطفـــَل الرضيَع رواضُعهوقـــد 
ومهجتـــي إليـــه  بالشـــكوى  تنازعـــهُأعـــّرض  مـــا  أشـــواقه  مـــن  تنـــازُع 
بنظـــرة تركـــَت  مـــن  زّوْد  فليتـــَك ال ُجّرعـــَت مـــا هـــو جارعـــهفديُتـــَك 
لمغـــَرٌم باللحـــاِق  وأنـــي  موانعـــهَيِهـــمُّ  مـــن جانبيـــه  بـــه  أحاطـــْت 
كأنـــه حتـــى  القلـــب  خفـــوُق  ترائعـــه(٤)شـــديٌد  أو  حائـــٍم  طيـــٍر  قـــوادُم 
وهى جلـــدي من هول ما أنا ســـامعهولمـــا ســـمعُت الركـــَب غّنـــت حداُته

< �ÔÇ‚<›^⁄c
Êf=ÌÑkÂÍ=‚‹=⁄ó=_‹

             المرحوم الشيخ
عبد الحسين محمد علي األعسم*

 أ

*هو العالمة الشـــيخ عبد الحســـين ابن العالمة الشـــيخ محمد علي بن الشيخ حســـين ابن الحاج محمد 
األعســـم النجفـــي، عالم محقق وفقيه فاضل، شـــاعر كامل وأديب أريب، ولد ســـنة ١١٧٧ هــــ في النجف، 
وتتلمذ على الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد محمد مهدي بحر العلوم والسيد محسن األعرجي، مدحه جل 
المعاصرين بالعلم ودقة النظر، اســـتقل بالتدريس والتأليف إلى أن توفي عام ١٢٤٧هـ ـ ١٨٣٢م، ولم يعقب 
 ،Gوالد المرجع الديني السيد محسن الحكيم Gســـوى بنت واحدة هي والدة العالمة الســـيد مهدي الحكيم

له مؤلفات عديدة، وديوان شعر. <الحصون المنيعة ج٩ ص٣٢١>.





فاْحَتِكم كيفما شـــئَت وقلُت لشـــوقي
 

صانعه ما أنت فيَّ فاصَنعْ’ األمُر لك
يجيبـــه  ال مـــن للصبـــر دعـــا يطاوعه(٥) والٍح  مـــن ال الســـلوان  وقاد إلى

رداءه خلْعـــُت صبـــرًا يكلفنـــي
 

خالعه أنـــا مـــا لبـــس  وهيهـــات منـــي
عينه َجْفـــن يخط لـــم  فمـــن لمشـــوق

بنصٍح مســـامعه(٦) تفتـــق  غـــراٌر ولم
بـــه وشـــْت أضالعـــه إذا راَم أن يخفـــي هـــواه تجـــنُّ مـــا تبـــدي  مدامـــع 
موافـــٍق خـــلٍّ بيـــن مـــن وأراجعـــه فوالهفتـــي  أمـــره  فـــي  يراجعنـــي 
أقاطعه يواصـــل مـــن واصلتـــه غيـــر طامـــٍح مـــن قاطعـــًا  لغيـــري ويغـــدو
يكـــن ولـــم وفـــاُه يولينـــي زال  شـــارعه وال  وهـــو الوفـــا  ليعـــدَو منهـــاَج
ورائـــٍح غـــاٍد  كل عـــن  بـــه ســـلْوُت 

 
وأصانعـــه وّده  فـــي   يصانعنـــي

مخـــادٌع قلبـــي عنـــه تخادعه وكـــم مســـتميل مـــن تجـــْد دعني  فقلـــُت لـــه
لذة الهوى تـــذق لم إن الهوى مصارعه وهبـــَت لديـــك هاَنـــْت  فلـــو ذقتهـــا
به صفـــا وُعْمـــٍر كفصـــل النبضتيـــن

 
المعه أســـرع كالبرق أو  لـــي العيـــش

بتواصـــل الهـــوى حـــق بـــه  مواقعـــه قضيـــُت  الحيـــاة أيـــام تحّبـــُب 
 

شـــجونه تلّظـــى شـــجو جامعه تعّقبـــه  متى يجمع الشمل  بأحشـــائي
ســـائًال بالرد الرحمـــُن ولـــن يجَبـــه

 
وشـــافعه(٧) العســـكري ابـــن  مؤيـــُده 

ينيلنـــي أن راجيـــًا إليـــه  طربـــُت 
مرابعـــه(٨) علـــّي شـــّطْت وإن  لقـــاه 

ذرائعـــي  إليـــه أشـــواقي ذرائعـــه وصّيـــرت  قربتـــه بعيـــد مـــن   فكـــم 
فينطفـــي إليـــه يدنينـــي اهللا  نوازعـــه عـــن  بلبلتنـــي شـــوٌق  بلقيـــاه 
النـــوى تهتـــُف كلمـــا دمـــٌع مدامعه ويهـــدأ  عينـــي أجفـــاَن بـــه قرَحـــْت

كلما  كان مـــن مضاجعـــه ويشـــتار طعـــم النـــوم جفتـــه جنـــٌب  لـــه  أقـــّر 
 

لوجرت فـــوادَح من صدعي  ويشـــعُب
متالعـــه(٩) بهـــّن هـــّدت علـــى يذُبـــٍل

جنـــوده  تعـــادي مـــن عنـــي تدافعـــه ويدفـــع  جنـــود عنـــدي  فمـــا   علـــي 



مخطوطة قصائد



غوايتـــي أطعـــت فيمـــا لـــي  هـــو شـــافعه ويشـــفع  لمـــن  بهـــّن فيـــا طوبـــى
قوافيـــا لـــي استنشـــاده مســـامعه ويتحفنـــي  منهـــا تلتـــذ  بمدحتـــه 
بهجـــة محيـــاه فـــي منهـــا ســـامعه فتشـــرق  أنا مـــا فـــوق  أشـــاهد منهـــا
أمرها تملـــك الشـــمس أن تطالعـــه محيـــا لـــو حيـــن منـــه حيـــاًء  لغابـــت 
شـــعاعها المجلي الكبـــرى الجزَع ســـاطعه(١٠) هو اآليـــة يثقـــب حتى  دجى الغـــي

به يهتـــدي من ضـــّل ما إمـــاُم هـــدًى
 

يتابعه َحشـــا مـــن من هوٍل  وال ارتـــاع
تزل لـــم واسعه لـــه المعجـــزاُت المســـتنيرُة الوهم ما فوق فيها العيُن  ترى
طامـــع يحـــاول لـــو مزايـــا مطامعـــه وغـــّر  عليـــه أعيـــت  مباراتهـــا 
تنتهـــي المفاخـــر أحاديـــث  مجامعـــه إليـــه  الفخـــاِر  إذا جمعـــت أهـــَل
وأعشـــبْت إال قطـــر ال  ســـحاب نـــدى

ومطالعـــه(١١) وبلـــه مـــن  مغاربـــه 
ناديـــا للبـــذل منـــه أرٍض َحـــَوْت كلُّ

 
شـــوارعه بالوفـــود  عليـــه  تســـيل 

موقفًا النـــاُس كم تشـــهُد وليث وغًى
 

وقائعـــه شـــيبًا الولـــداَن تجعـــل   لـــه 
العدى زمـــُر تغتـــدي  يصـــول بجيـــش

طالئعه(١٢) عليهـــم تبدو ُمذ  عباديـــد
بعزمـــٍة يـــروم مـــا أقصـــى المرام وشاســـعه ويبلـــغ  دانـــي  بها يســـتوي
لـــه ملقيـــًة  االقـــدار تـــرى فتطاوعـــه مليـــٌك  يقتاُدهـــا  مقاليَدهـــا
كأنمـــا الصـــدور تخفـــي وتطالعـــه خبيـــٌر بمـــا الـــورى أســـرار  يطالـــع 
عونه هـــو الـــذي غيـــُر رافعه فلـــم يســـتِعْن هـــو غيـــر الـــذي  ولـــم يرتفـــْع
خصمه هـــو الـــذي واضعه ولـــم يتخـــذ غيـــر هـــو الـــذي غير  ولـــم يتضـــح
جـــوده مـــن بحـــر وااله شـــرائعه ســـيورد مـــن للوارديـــن صَفـــْت  فراتـــا 
عنـــده نـــاَل طالعـــه دنـــا وعـــده طوبـــى لمـــن الســـعادة يحـــوي  مقامـــًا بـــه





الهوامش
يرفض: يتفّرق. (٢)
الصبر. التجلد: (٣)

القوادم: عطشان. حائم: (٤)
جناح الطير. في مقدمة ريش

عابـــه فالنـــا: (٥) الٍح: لحـــى
والَمه.

لم عينه: جفـــن يخط (٦) لـــم
الغـــرار: القليل جفن، له يغمـــض

وغيره. النوم من
بما قابلـــه (٧) جبـــه: جبهـــه:

يكره.
وجـــاء فـــي بُعـــَد. (٨) شـــّط: 
 dشـــططا إذا قلنا cلقـــد التنزيـــل

الجن. /٤ وكذلك الكهف /١٤
جبل. اسم يذبل: (٩)

الجزعة مفردها الجزع: (١٠)
أي الليـــل مـــن القطعـــة وهـــي: 

الظلمة.
الشـــديد المطـــر (١١) الوبـــل:

القطر. الفخم
وجماعات. فرق عباديد: (١٢)



ببلوغرافيا



١. ابن باذشاله االصفهاني:
من أهل اصفهــــان، وممن رأى 
اإلمام الحجة Q، ذكره الصدوق في كتابه.

٢. البراق:
 Nالدابــــة التــــي عــــرج بهــــا رســــول اهللا
إلــــى الســــماء، وإظهارهــــا مــــن قبــــل اإلمام 
المهديQ إحــــدى معجزاته في وقت تشــــتد 
فيه الخالفات بين الجميع، ولغرض الوقوف 
على صحة دعــــوى اإلمامQ وحقيقة هويته، 
فإن الحســــني ســــيطالبه بإظهار براق رسول 
اهللاN عندهــــا تظهر حقيقــــة األمر وال يبقى 

مجال للشك في شخص اإلمامQ وهويته.
٣. تكريت:

بلــــدة تقــــع إلى شــــمال بغــــداد مــــن أرض 
الجزيــــرة، تكون مــــأوى عوف الســــلمي أحد 
شــــخصيات عصــــر الظهور والذي ســــيتحرك 
منطلقــــًا مــــن تكريت بعــــد أن تكون مقــــرًا له 
ويقتل في دمشــــق بعد خســــارته فــــي المعركة 

التي يشنها ضد السفياني. فقد روى حذلم بن 
بشــــير قال: قلت لعلّي بن الحســــينQ: صف 
لــــي خروج المهدي وعرفنــــي دالئله وعالماته 
فقــــال: (يكون قبل خروجه رجل يقال له عوف 
الســــلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت 
وقتله بمســــجد دمشــــق... ) إلى آخر الرواية. 

(بحار األنوار: ج ٥٢).
٤. جراد:

عــــن أمير المؤمنينQ: (بين يدي القائم 
مــــوت أحمــــر وموت أبيــــض وجراد فــــي حينه 

وجراد في غير حينه أحمر كألوان الدم...).
وانتشــــار الجراد إحدى الكوارث الطبيعية 

.Qالتي سيواجهها الناس قبل ظهوره
:Q٥. حرز اإلمام المهدي

الســــيد  رواه   Qالمهــــدي اإلمــــام  حــــرز 
ابــــن طــــاووس طاب ثــــراه قال: حــــرز لموالنا 

:Qالقائم
(بســــم اهللا الرحمــــن الرحيــــم: يــــا مالك 
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إعداد: مركز الدراسات التخصصية
في اإلمام المهدي¨

 إ





مفتح يــــا األحــــزاب، الرقــــاب، ويــــا هــــازم
ال لنا سببًا األسباب سبب يا مسبب األبواب،
اهللا، محّمد إّال إله بحق ال طلبًا، له نستطيع

أجمعين). اهللا عليه وآله صلى رسول اهللا
خراسان: .٦

وقت في أثره لــــه ايران ســــيكون اقليٌم في
ومناصروه الخراساني يخرج فمنه الظهور،
ثّم السفياني هجمات لصد الكوفة إلى متوجهًا
الروايات وبعض .Qباإلمام ذلك بعد يلتحق
خروج الدجال. ستشهد خراسان إلى أن تشير
يضم مئات المــــدن والقرى اقليم وخراســــان
ســــابقًا، الســــوفيتية األقاليم ومــــن ضمنهــــا
انهيار منذ اســــتقاللها نالت التــــي أي الــــدول
إحدى من خروجه فلعل الســــوفيتي، االتحاد
خراســــان مناطق من إحــــدى أو هــــذه الــــدول

الحالية.
في حمــــاد بن نعيــــم وإذا أخذنــــا بروايــــة
اقليم ضمن ومرو مرو، مدينة فهي المالحم
اســــتقاللها نالت التي الدولة _ تركمانســــتان
المســــيح النبــــيN: (ويخرج فعن _ أخيــــرًا

يهوديتها). مرو من من الدجال
الدجالون: .٧

الفكــــري واالنحــــراف يــــؤدي االنحطــــاط
مزاولــــة الدعــــاوى العقائــــدي إلــــى امكانيــــة
ومحبي الدنيا بعــــض طّالب لدن من الكاذبة
الديني الحس ويبــــدو أن والمناصب، الجــــاه
من دعوة بأيــــة إلى التمســــك بفطرتــــه يتــــوُق
يمتلك الذي الفطري الشعور مخاطبة شــــأنها
بمســــتوى يصبون إلى النهوض ممن الكثيرين
في خطيرًا ُيعد الحقــــة، إّال أن ذلك العقيــــدة
الفكر نضوب حيــــن وذلك األحيان. من كثيــــر

الفرز إمكانية على تعين أطروحٍة أية من العام
القدرات هذه من األّمة فإذا خلت والتمييــــز،
التغرير شأنها من محاولة ألية عرضًة صارت
االبتــــزاز خضــــم فــــي بالكثيريــــن والقائهــــم
الحقائق. وتزوير التدجيل ومحاوالت الفكري
االتجاهات ولعــــل أهم ما ســــيكون مــــن هــــذه
لبعض يمّكن ما الزيف وممارســــات الخاطئة
وتحدي الكاذبة النبــــوة ادعاء من الدجاليــــن
نبينا خاتميــــة من عقيدة المســــلمين جميعــــًا
الظهور عالمــــات من محّمــــدN، وســــيكون
وقد النبــــوة. يدعــــون ادعــــاء ثالثيــــن كذابــــًا
كما ورد: بالدجالين الروايات أطلقــــت عليهم
كذابًا). دجاًال الســــاعة ثالثيــــن يدي (ان بين
يبعث حّتى (ال تقوم الساعة آخر: حديث وفي
يزعم كلهم ثالثين من قريبًا كذابون دجالون

اهللا). رسول أنه
يظهر الخطير التحــــدي هذا نعم إمكانية
وفي الثقافة وتدنــــي العام الوعي مع انحســــار
الخلقي واالنحالل الديني ظروف االنحطاط

قبل البعض. من
القرنين: ذو .٨

ومكنه عباده على احتج اهللا به عبٌد صالح
غيبــــٍة بعــــد وغربهــــا اهللا مــــن شــــرق األرض
منه يقبلوا لــــم الذين عن قومــــه طــــال مداها
عنهم فغاب قرنــــه على ضربوه حّتى رســــالته
ضربوه حّتى فلم يقبلــــوه قومه فأبلغ ثّم رجــــع
وقد القرنين، بــــذي فســــمي اآلخر على قرنه
المهــــديQ وغيبته  وصف النبــــيN اإلمام
ملكه ذو يملك اإلمــــام ما بــــذي القرنين حّتى
في القرنين ذي ُسنِة من ُسنًة فتكون القرنين

ظهوره. وعند غيبته



ببلوغرافيا



جابر  الصدوقG بإسناده عن الشيخ روى
رســــول ســــمعت قال: األنصاري اهللا بــــن عبد
كان عبــــدًا  القرنيــــن ذا (إن يقــــول:   Nاهللا
عباده، وجل حجًة على اهللا عز جعله صالحًا
فضربوه بتقواه، وأمرهم إلى اهللا قومه فدعا
مات أو قيل حّتى زمانًا عنهم فغاب على َقرنه
قومه إلى ورجع ظهر ثّم ســــلك؟ واٍد هلك بأي
على هو وفيكم من قرنه اآلخر، فضربوه على
القرنين لذي وجــــل مّكن عز اهللا وان ســــنته،
ســــببًا، شــــيء كل من له وجعل فــــي األرض،
تبــــارك اهللا وان والمشــــرق، وبلــــغ المغــــرب
من ولدي، القائم في ســــنته سيجري وتعالى
يبقي ال حّتى فيبلغه شــــرق األرض وغربهــــا،
القرنين ذو وطأه وال جبًال وال موضعــــًا منهًال
األرض له كنوز وجل عز اهللا ويظهر وطأه، إّال
به األرض فيملؤ بالرعب وينصره ومعادنها،

وظلمًا). جورًا ملئت كما وقسطًا عدًال
ريحانة: .٩

الحجــــةQ ذكره  اإلمــــام أم مــــن أســــماء
اإلمام روايتــــه عــــن فــــي محّمــــد بــــن حمــــزة

.Qالعسكري
سفوان: .١٠

مرحلة قدر على مــــاء البلدان: في معجم
بالبصرة. الِمربد باب من

الدجال لحركة تتعرض التي المدن إحدى
وقتذاك. وتنكيله لبطشه وتخضع

الشيصباني: .١١
التي الحــــركات العســــكرية قائد إلحــــدى
هو والظاهر ،Qتخرج قبيــــل ظهور اإلمــــام
عقيدته فــــي عن الســــفياني رجــــل ال يختلــــف

المنافسين أحد إّال أنه السياسية، وتوجهاته
قوة أمام فيقاتله السفياني وينهزم للسفياني
الشيصباني مقر وسيكون الهائلة، السفياني

الكوفة.
جعفر أبا ســــألت قال: الجعفي عــــن جابر
لكم  (وأنى فقــــال: الباقــــرQ عن الســــفياني
يخرج الشيصباني قبله يخرج حّتى بالسفياني

الماء). كما ينبع كوفان ينبع أرض من
توجهــــات فــــإن الروايــــة ســــياق  ومــــن 
الســــفياني عن ال تختلــــف الشــــيصباني التــــي
إلى الماء إشــــارة ينبع كمــــا ينبع قــــط. وكونه
ســــابق أمــــر دون مفاجــــأة ظهــــوره وفوريتــــه
هو وهكذا جريان المــــاء، فضًال عن تســــارع
وســــرعة بظهوره الناس يفاجئ الشــــيصباني

تحركه كذلك.
صاحب الدار: .١٢

علــــى دأب الشــــيعة اإلماميــــة أن يطلقــــوا
الدار)،  (صاحب اإلمام المهديQ تســــمية
ضمن الشيعة تعاطاها التي األلقاب وهو أحد
شــــخص اإلمام على حفاظــــًا أدبيــــات الغيبة
كان المقدســــة. مهمته ســــرية واالمعــــان فــــي
الغيبة أّبــــان وأمثاله فعــــاًال هــــذا االصطــــالح
في الرمزية الشــــيعة إلــــى الصغــــرى وحاجــــة
تشــــخيصه في أو اإلمــــام ألقاب تعاملهــــا مــــع
حين تقل الحاجة إلى اســــتخدام في كذلك،
ومرت الزمن، كلما تقــــادم هــــذا المصطلــــح
القواعد اتســــاع أهمها جديدة بمرحلٍة الغيبة
إلى  اللجوء لإلمامQ وقلة المناصرة الشعبية
وقتذاك الشــــيعة إليها تلجأ التي ظرف التقية
الحسن اإلمام دار إلى إشــــارة الدار وصاحب





 Qالحجة هو اإلمام وصاحبها Qالعسكري
فيها. والده خلف الذي

فــــي ذلك االصطالح ولعــــل تــــداول هــــذا
 Qاإلمــــام الحجة حــــق على الوقــــت تأكيــــدًا
 Qالعســــكري الحســــن اإلمام بخالفة والده
الوحيد الوريــــث بأنه جعفــــر بعــــد دعوى عمه
والدة  بذلك نافيًا Qالعسكري الحسن ألخيه
الشــــيعة دفع مما ووجــــوده، اإلمــــام المهدي
بحق لالحتفاظ االصطــــالح هذا تعاطي إلــــى
على  التأكيد أي أبيه، الحجةQ بدار اإلمام
الروايات من كثير في ووردت ووجــــوده والدته
عن (ورد العبارة، هذه الشــــريفة والتوقيعات
صاحب الــــدار)، (رأيــــت صاحــــب الــــدار)،
الروايات من آخره إلى الدار) صاحب (أمرني

المصطلح. هذا على الدالة
الضاللة: .١٣

:٥٨٦ الحديــــث ذيل فــــي روضــــة الكافــــي
في مســــاجدهم المؤمنينQ: قال: أمير عن
خربة من عامرة من الضاللة، الزمان ذلك
اهللا خلق أخائب وعمارهــــا فقراؤها الهدى،
وإليهم الضاللة جرت عندهم من وخليقته،

تعود.
الخضر: الطيالسة .١٤

يوضع ما والطيلسان الدجال، أتباع صفة
اظهار إلى إشارة الخضرة وصفة الرأس على
الطيالسة وأصحاب الحســــن، واألمر الخير
المنافقين مــــن مجموعة إلى الخضر إشــــارة
والعداء الشر ويضمرون الخير يظهرون الذين
نواياهم  البيتK وســــتظهر وألهل للمؤمنين
ففي خروجه. أثنــــاء بالدجــــال عنــــد لحوقهم
(أال  خطبته: في Qعن أمير المؤمنين الخبر

وأصحاب الزنا، أوالد يومئٍذ أتباعه أكثر وإن
بالشام وجل اهللا عز يقتله الخضر الطيالســــة
ســــاعات لثالث أفيق بعقبة تعرف علــــى عقبة
يصلي مــــن يد على الجمعــــة مضــــت من يــــوم
ذلك  بعد إن أال مريــــمQ خلفــــه عيســــى بــــن

الكبرى). الطامة
الظفرة: .١٥

العين  الدجال أنه: ممســــوح  مــــن أوصاف
ظفرة. عليها اليسرى

بن خاقان: اهللا عبيد .١٦
حاضــــرًا كان العباســــي، وزيــــر المعتمــــد
اإلمــــام العســــكريQ ورأى  أحــــداث شــــهادة
وهو والده علــــى الصالة حين اإلمام الحجــــة
ادعاء حــــاول الكــــذاب الــــذي روى أن جعفــــر

ذلك وحّذره. خاقان عن اإلمامة فأثناه ابن
الغائب: .١٧

الشائعة. Qالمهدي اإلمام ألقاب من
المؤمنين: فرج .١٨

ذكره  المهــــديQ كما اإلمام من ألقــــاب
اهللا. رحمه النوري المحدث

الخريف: قزع .١٩
الخريف وقــــزع الســــحاب، القزع بمعنى
تســــارع صفاته من ولعل المتفرق، الســــحاب
 Qالمهــــدي اإلمــــام فأصحــــاب  حركتــــه، 
_ بدر أهل عــــدة وهم الذين يســــتجيبون إليه
باإلمــــامQ عند  يلتحقــــون _ اي الثالثمائــــة
إال ســــراعًا إليــــه دعوتــــه إليهــــم فيســــتجيبون
دعوة تجمعهم متفرقــــة بمجاميع أنهــــم يأتون
ألحد اإلطالع  يتيح ال فوري وبشكل Qاإلمام
تفرقهم عــــن فضًال هــــذا علــــى اجتماعهــــم.
وتنفضح أمرهم ينكشف التحاقهم لئال حين



ببلوغرافيا



خطتهم.
الباقرQ حين يصف  اإلمام حديــــث ففي
أن  المهــــديQ إلى اإلمام التحاق أصحــــاب
عشــــر وثالثة ثالثمائة فــــي يقــــول: (فيظهــــر
قزعًا ميعــــاد غير علــــى بدر أهل رجــــًال عــــدة
بالنهار رهبــــان بالليل أســــٌد كقــــزع الخريــــف
كان من ويســــتخرج الحجاز أرض اهللا فيفتح

هاشم... ). بني من في السجن
كناسة الكوفة: .٢٠

يقال ان الكوفة ضواحي فــــي وهي منطقة
يقتل أنه يذكر فيها، وهناك من يقتل الدجال
من ضواحي موضع الشرقي وهو باب اللد في

القدس.
األسدي: جعفر بن محّمد .٢١

عون بن محّمــــد بن هــــو محّمد بــــن جعفر
عهدت إليهم كان أحد الذين األسدي الرازي
كتاب له الحســــين، أبا يكنى العامة الوكالــــة

االستطاعة. أهل على الرد
محّمد بن له يقال الري ساكن وهو الكوفي

اهللا كان ثقة صحيح الحديث. عبد أبي
زمان وكان فــــي الغيبــــة: في قــــال الشــــيخ
عليهم ترد ثقات أقوام المحمودين الســــفراء
من للســــفارة المنصوبين قبل من التوقيعــــات
بن جعفر محّمد الحســــين أبو منهم: األصــــل

اهللا. رحمه األسدي
قال: صالــــح أبــــي وروي عــــن صالــــح بــــن
ومائتين تسعين في سنة الناس بعض ســــألني
يعني وكتبت _ ذلك من شيء فامتنعت قبض
فأتاني  الــــرأي، المهديQ _ اســــتطلع إلــــى
العربي، جعفر محّمد بــــن (بالري الجــــواب:

ثقاتنا). إليه فإنه من فليدفع
علّي بن محّمد جعفر أبي عن وروي أيضــــًا
على الحج وتهيأت، عزمــــت قال: بن نوبخت
(نحن  _ Qالمهــــدي من يعني _ فــــورد علــــّي
واغتممت صــــدري فضاق لذلك كارهــــون)،
أني غير والطاعة. بالســــمع مقيم أنا وكتبت:
يضيقّن (ال فوقع: عن الحــــج، بتخلفي مغتــــم
من كان فلما من قابــــل). تحج صــــدرك فإنك
باإلذن يعني الجواب _ استأذنت، فورد قابل
بن محّمد إنــــي عادلــــت بالســــفر _ فكتبــــت:
فورد وصيانته. بديانتــــه واثق العباس، وأنــــا
فال فإن قدم نعم العديل، (األسدي الجواب:

فعادلته. األسدي فقدم قال: عليه)، تختر
نحرير الخادم: .٢٢

أتباع أحد العباســــي، مــــن أزالم النظــــام
اإلمام أمر مراقبة مهمة إليه أوكلت المعتمــــد
أمل على فرجه الشــــريف اهللا الحجــــة عجــــل

الموعود. الوليد والدة على الوقوف
دار في الجواري بعض أودع قد نحرير كان
في ورد بمراقبتهــــا، وقد اإلمام لتقوم عيــــال
الحســــن وفاة اإلمام عند خبر الصدوق رواية
شــــهادته  وقائع مــــن العســــكريQ ومــــا رواه
داره من إلى الســــلطان وبعث ... قال: إلــــى أن
ما جميع وختم على ويفتش حجرها، يفتشها
يعرفن وجاءوا بنســــاء أثر ولده وطلبوا فيها،
إليهن فنظرن جواريه علــــى فدخلن بالحبل،
فأمر حمل جارية بها أن هناك بعضهن فذكر
الخادم نحرير حجرة ووكل بها في فجعلت بها

معهم. ونسوة وأصحابه
هي الجارية تصّرح بأن إّال أن الرواية لــــم





ولربمــــا  _ نرجــــس أم اإلمــــامQ _ الســــيدة
إلــــى باإلشــــارة النظــــام  الجــــواري أوهمــــت 
لم أو حمل بهــــن كان فعًال الجــــواري اللواتــــي
النظام ايهام منهن فــــي محاولة تكن كذلــــك

الموعود. الوليد أمر الخفاء والسعي
هرمجدون: .٢٣

من المســــلمين بين الفاصلة هي المعركة
ثانية. جهة من والنصارى اليهود وبين جهة

كلمتين مصطلح عبري مــــن وهرمجــــدون
في منطقة و(مجــــدون) جبل، (هر) بمعنــــى

(يزرعيل). بالعبرية ويسمى عامر مرج
فلسطين في المعركة هذه أن الكثير ُيجمع
البحر ساحل الفســــيح الذي يمتد من وواديها
شــــرقًا، األردن غربــــا حّتى غــــور المتوســــط
مدينة جنوب حّتى شــــماًال ومن بحيرة طبرية

القدس.
محورها أن جغرافيــــًا وحددهــــا بعضهــــم
الســــاحل أي طول عكا أنطاكية إلى يمتــــد من
إلى طبرية ثّم الفلســــطيني اللبناني الســــوري

والقدس. ودمشق
علــــى للمســــلمين يكــــون النصــــر والغلبــــة
وجيوب والنصــــارى اليهود مــــن المتحالفيــــن

.Kالبيت آلل العداء نصبوا الذين النفاق
مع  هدنة اإلمامQ يعقد أن البعض وذكر
فيغدر  فيها. عيســــىQ وســــيطًا ويكون الروم
بثمانين ويأتــــون الهدنــــة، الــــروم وينقضــــون
ألف وتكون هذه عشــــر اثنا فرقة كل فرقة في
أعداء فيها يقتــــل التي هــــي المعركــــة الكبرى
مرج ومأدبة العظمــــى، الملحمة اهللا، وهــــي
من الســــماء الســــباع وطيور عــــكا، أي مأدبة

الجبارين. لحوم

وادي السالم: .٢٤
مدفن وهو النجــــف في المعروف الــــوادي
أيضًا المؤمنيــــنQ. ويســــمى اإلمــــام أميــــر
 Qالمهدي اإلمــــام يعبــــره بظهــــر الكوفــــة،
من اهللا يطلب بدعــــاء يدعو وهو ظهوره عنــــد
ورد فقد من الفرج، ما وعده وتحقيق النصر
:Qالقائم صفة المؤمنينQ فــــي أمير عــــن
إلى الســــالم مــــن وادي عبر (كأننــــي بــــه قــــد
شمراخ له على فرس محّجل مسجد الســــهلة
اهللا إّال إله ال دعائــــه: في ويقول يزهــــو يدعــــو
ال اهللا إيمانــــًا وصدقًا، إّال إله حقــــًا، ال حقًا
مؤمن اللهم معين كل ورقًا، اهللا تعبدًا إّال إله
أنت كهفي عنيــــد، كل جبــــار وحيــــد، ومذل
األرض وتضيــــق علّي المذاهب حين تعيينــــي
خلقي عن وكنت خلقتنــــي بمــــا رحبت، اللهم
المغلوبين من لكنت إياي نصرك ولوال غنيًا،
ومخرج مواضعهــــا، يــــا مبعــــث الرحمة مــــن
نفســــه خّص من ويا معادنها، البــــركات مــــن
يا يتعززون، بعّزه فأولياؤه الرفعة، بشــــموخ
أعناقها على المذلة نير الملوك له وضعت من
أســــألك باسمك خائفون، فهم من ســــطوته
مذعنون، لك فكٌل خلقك عنــــه الذي قصرت
محّمد آل وعلى محّمد على تصلي أن أســــألك
لــــي الفــــرج، وتعّجــــل وأن تنجــــز لــــي أمــــري
حوائجي، الساعة وتقضي وتكفيني وتعافيني
شــــيء كل على إنــــك الليلــــة الســــاعة، الليلــــة

قدير).
نون: بن يوشع .٢٥

الشمس  إليه ُردت وصي موســــىQ وممن
إلى اهللا ُيرجعُه الفريقيــــن، كما فــــي روايات
.Qأصحاب اإلمام المهدي ليكون من الدنيا



األدب المهدوي



تحت انشطار األلم... وبين تسربل 
واللوعة...  الحــــزن  الــــروح بســــالل 
كانــــت عيناك تجســــان أرجاء المــــكان برهبة 
وفي مســــاحات صغيرة منــــه، تتوقفان لحظة 
ثم تعودان بســــرعة إلــــى حيث ترقد أنفاســــه 
المحمومة بقربك... تكاد روحِك تفيض حزنًا 
علــــى من مأل عينيــــِك ضياء وبهجــــة... وغمر 

عالمِك بالحب و معاني الحياة.
ترتعــــش أوصالــــِك وأنــــِت بقربــــه تمريــــن 
بجســــده الطاهــــر... تقبلينه وتلثمين أنفاســــه 
ثم  تتحسســــين ضلوعك المعصورة وتناجينه 

ظامئة إلى عطفه.
في لحظة استفاق...

فنظر إليــــِك برّقة تصنعها أبــــوة مالئكية 
حانيــــة... بــــل نبوة إلهيــــة رحيمــــة... فقد لمح 

آثارًا للشقاء تسكنك من بعده.. 
تأوه من أجلِك... 

إنِك تشــــبهينه في كل شــــيء... في ســــمته 
وفي صمته... في حلمه وفي غضبه... في فكره 
وفي عقلــــه... وفي مســــاحات تلتقــــي به حيث 

تجمعكما عالقة تنسكب من فيض حنان.
<إنه يحبك>..

وحبه لِك يملؤه خوف وشفقة بِك...
همــــس لــــِك ببضــــع كلمــــات... جعلــــك بها 

تبكين ومن بعدها تبتسمين...
ضمتك رغبة شديدة باحتضانه..

حرقة أن تعرفي أنه سيغادرك... حرقة أن 
تعرفي أنك من بعــــده تصيرين يتيمة... وأنك 

تدفعين ثمن جهل يسكن نفوس قومك.
لــــو أن هذه الجدران تنطق لشــــهدت بحبه 
لِك... لو أنها فقط تتكلم ألســــمعتهم مكانتِك 
عنــــده... لــــو أنها تحدثــــت لتلت فــــي حبه لِك 
قصائــــد أبكتهــــم وأشــــعرتهم بضآلتهــــم حين 
تجّرؤوا عليِك... فال يعقل أن يحتضن التاريخ 
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تفيض قصصــــًا لنا وينقــــل كل حنانــــه لــــك،
ومن لشــــخصك، والتبجيل والرفق بالمــــودة
هكذا الصمت... بمفــــردات بعدها ثم ُيهملِك
لِك كان وال زهرة معه كنِت ال وكأنِك فجــــأة...

.!! بالحب ُتظلك نضرة حديقة..
روحك يخنق فراغًا مخلفًا غادرك أن ويوم

على تضغط الحزن من ســــالًال تاركًا من بعده
فيئًا منــــك المعــــدودة لتصنع أنفــــاس أيامك
مفردات تنتقين بدأت الكون... هذا في عابرًا
ارتواًء دموعــــك بحر مــــن الصمت وتســــكبين
فتحصده الطويل لدربِك خشنًا ترابًا به تبللين
كفيلســــوف المتقطعة... كنِت تمامًا أنفاســــِك

عميقة. قراءة في غارق
ُحلم ليوقظــــك واهمة لــــم تكونــــي
كان فقد أمينة... أعمــــاق من ما جاء
بعدهــــا الوحي، بنبــــوءات يخبــــرك 
عن أحالمك انبريــــت تبحثين وســــط
أن غير تجدينه فال إليه تلجئين مرفأ
لم لتبكيه... إذ <البقيع> يتواري خلف
اآلخرين أحزان يستقبلون الناس يعد

عنهم.. ويتحملونها
فتنطلق كنــــِت تبكينــــه بصمــــت،
دون آخــــر فضاء حيــــث آهاتــــِك إلــــى
حدث ربما النتقالهــــا... أن تخططــــي
تســــتطيعي االندماج في لم ألنك هذا
ترتضي ولم البغيضة حياتهم مالمح

الُمدبرة.. فصولها في العيش
سيدتي - الذكريات الُمّرة تهزُِّك
ليحرقوه بيتــــك في - حين أرعبــــوِك
وهم األذى منهــــم ينالــــِك عليكــــم...
بغلظــــة أمامــــِك زوجــــِك يقتــــادون 
مــــا كل وِشــــدة، وعلــــى الرغــــم مــــن
لــــم تقفي لكنِك أظنــــاك مــــن ألــــم،
بروحه رحِت حيالهم... فقــــد عاجزة



المهدوي األدب



تتكلمين تدافعيــــن... مــــن حولك التي تطوف
بلسانه...

المســــجد، باحة أمام بحجته وتخطبيــــن
حق ألمر ال منطقِك... كانت وجرأة الحقيقــــة
إحدى رســــالة أنِت ألنها ولكن كان يخصــــِك،

المضيئة... أعمدتها فصول
الطويل ويصغرون ثباتــــك أمام يتقازمون
...!! يتراجعون ال لكنهم التاريــــخ... في عيون
االســــتعالء نبرة تعلوها تســــمعين قهقهاتهــــم
النصر داخلهم بغرور السلطة يرقص وجنون
بيقينِك لمستيها األشــــياء التي وكل الزائف...
التي الوعد عالمات انتهت... وبقيت وحدهــــا

بقاياها. ترتجين
وُيضنيك القلق.. ويقتلك االنتظار يروعك
كالجبل... روحك فــــوق تكدس الذي الصــــراع
شــــبه روحًا منك لينحت ويختصــــرك الحــــزن
لتعبث حنين اللقاء... إلــــى ضمًأ تتقلى هائمة
ليفتح وقتــــه يحْن بابًا لــــم بالفضــــاء وتطــــرق

لها...
نافد.. بصبر فتنتظره

لكنها كثيرة، لها وجوه سيدتي والحقيقة
أسماع الكثيرين... في بصوتها المدوي تقهقه

التاريخ في ذاكرة ســــؤال عالق فيبقى هناك
فجواتــــه... محاوًال بين مــــن المرهقة يتســــلل
التســــليم غير يملــــك فــــال أن يرتــــق الشــــقوق
أنين بين بصمــــت ُأخفي مــــا بــــأن هناك أمرًا

الكثيرين. أذهان عن فغاب الصفحات،
لم لكنهم الكثير... حقِك في وقالوا قالوا..
تغييب مع ُتغّيبيه أن آثرِت الذي لسرِك يصلوا
لم التي قبرك، ليبقى شــــاهدًا على قصتــــِك
وصية وال بنــــوة حــــق نبوة، وال تكــــن ميــــراث
بمســــاحات أرض محدودة قطعة أو بإمامة،
تطورت بل قوانينهــــم... يختزلها النــــاس في
بعدهــــم صارت ومن بنيــــك... لتشــــمل حيــــاة

المحبين.. كل يعتنقها لعقيدة ميراثًا
يستوعبوِك... فلم معهم كنِت

يفقه ال صالة غريبة ُتصلين كنِت أفُتراِك
...!! السَور مقاطع كثيرًا من حولها الملتفون

وأنِت األخيــــرة ســــاعاتِك وحين توســــدِت
في أصداؤها تتــــردد حائــــرة تطلقيــــن أّنــــات
صغارِك... يحف حولــــك ومن الكون، أرجــــاء
على تخيم القاتــــم فتلحظيــــن ظالل الحــــزن

ينقض أمده.. وجوم لن وجوههم في
للمرء الكثير العمر ســــنوات تصنع ال ربما

فاطمة- أنتغمضي اآلنطرفِكلتتوسدي <آنلك- يا
معك... ســـوء من القوم صنع ما له رحمته وتشـــتكي
الكثير>. بالشـــيء عمـــرِك ســـنين من فقـــد ضحيِت





المواقف تصنع ما بقدر
إنها محدودة... بدت وإن
العظماء بهــــا أمور يكبر
نفوســــهم... بهــــا وتعلــــو 
يخنقون آخــــرون بينمــــا
عاجزين حياتهم سنوات

الكثير.. قول عن
مثل في النــــداء كان 
قائمًا ال يزال اليوم هــــذا
تتحرقيــــن كنــــت حيــــن 
إذ إلى اللقاء به... شوقًا
الدافئة أنفاســــه ال تزال
أن تمنيِت حيــــن تعبــــرك
وتغرقين بظله تستظلين
وتطفئين عطفــــه،  فــــي 

بلقاه.. الدمع لهيب
يطرقــــِك هاتــــف مــــا

بطمأنينة:
يا فاطمة <آن لــــك -
اآلن تغمضــــي  أن  -
رحمته لتتوسدي طرفِك
صنــــع مــــا وتشــــتكي لــــه
معك... ســــوء من القوم
فقد ضحيِت من ســــنين
الكثير>. بالشيء عمرِك



رسائل اإلمام



جاء فــــي بحار األنــــوار ج٥٣ ص 
١٧٧ للعالمــــة المولــــى محمــــد باقر 

المجلسي:
عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر الحميري 

انه قال:
خرج توقيع من الناحية المقدسةـ  حرسها 

اهللا تعالى ـ بعد المسائل:
بســــم اهللا الرحمن الرحيم، ال ألمر اهللا 
تعقلون، وال من أوليائه تقبلون <حكمة بالغة، 
فمــــا تغني النذر عن قوم ال يؤمنون> الســــالم 
علينا وعلــــى عباد اهللا الصالحيــــن إذا أردتم 
التوجــــه بنا إلى اهللا تعالى وإلينا، فقولوا كما 
قال اهللا تعالى <ســــالم على آل يس، السالم 
عليك يا داعي اهللا، ورّباني آياته، الســــالم 

عليك يا باب اهللا ودّيان دينه، السالم عليك 
يا خليفة اهللا وناصر حّقه، الســــالم عليك يا 
حجــــة اهللا ودليــــل إرادته، الســــالم عليك يا 
تالي كتاب اهللا وترجمانه، الســــلم عليك في 
آناء ليلك وأطراف نهارك، الســــالم عليك يا 
بقيــــة اهللا في أرضه. الســــالم عليك يا ميثاق 
اهللا الذي أخذه ووّكده، السالم عليك يا وعد 

اهللا الذي ضمنه. 
الســــالم عليــــك أيهــــا العلــــم المنصوب، 
والعلم المصبوب، والغوث والرحمة الواسعة 
وعــــدًا غيــــر مكــــذوب، الســــالم عليــــك حين 
تقــــوم، الســــالم عليك حين تقعد، الســــالم 

عليك حين تقرأ وتبين.
الســــالم عليــــك حيــــن تصلــــي وتقنــــت، 

Qمن رسائل اإلمام الحجة
التوّجه بنا إلى اهللا

إختيار: أيمن محمد باقر

 ج

الســـالم عليـــك أيهـــا اإلمـــام المأمـــون، الســـالم عليك 
أيهـــا المقّدم المأمول، الســـالم عليك بجوامع الســـالم.





وتســــجد، السالم تركع حين عليك الســــالم
عليك الســــالم وتســــتغفر، تحمد عليك حين
تصبح عليك حين وتكّبر، الســــالم حين تهّلل
يغشى إذا الليل عليك في الســــالم وتمســــي،

تجّلى. إذا والنهار
المأمــــون، الســــالم عليــــك أيهــــا اإلمــــام
المأمول، السالم المقّدم أيها السالم عليك

السالم. بجوامع عليك
إال إله أن ال أشــــهد أني يا موالي ُأشــــهدك
عبده محمــــدًا وأن له، شــــريك ال اهللا وحــــده
وُأشــــهدك وأهله، هو إّال حبيب ال ورســــوله،
حّجته، والحســــن حّجته، المؤمنين أّن أمير
الحسين حّجته، بن وعلي والحسين حجته،
وجعفــــر بن محمد ومحمــــد بن علــــي حّجته،
بن وعلي بن جعفر حّجته، وموســــى حّجته،
وعلي حّجته، ومحمد بن علي حّجته موســــى

حجته. علي بن والحسن حجته، محمد بن
األول أنتــــم  اهللا،  حجــــة أّنــــك وأشــــهد 

يوم فيها، ريب ال حق رجعتكم وأن واآلخــــر،
أو من قبل آمنت تكن لم إيمانها ينفع نفسًا ال
حق، وأن الموت وأّن خيرًا إيمانها كسبت في

حق. ونكيرًا ناكرًا
وأن حــــق، والبعــــث النشــــر أن  وأشــــهد 
والحساب والميزان حق، والمرصاد الصراط
والوعيد والوعــــد حق، والنار حــــق، والجنــــة

حق. بهما
من خالفكم، وســــعد يا موالي شــــقي من
عليه أشــــهدتك مــــا أطاعكــــم، فاشــــهد على
فالحّق عــــدّوك، مــــن بريء وأنــــا وليٌّ لــــك،
ســــخطتموه مــــا والباطــــل  رضيتمــــوه،  مــــا 
نهيتم ما بــــه، والمنكر أمرتم ما والمعــــروف
شــــريك ال باهللا وحده مؤمنة عنــــه، فنفســــي
موالي يا وبكم المؤمنين وبأمير له وبرســــوله
وموّدتي لكم معّدة ونصرتي وآخركم، أّولكــــم

آمين. آمين لكم. خالصٌة



ببلوغرافيا



٢٠/١/١٠
اسم الكتاب: مشكاة األنوار في إثبات رجعة 

محمٍد وآله األطهار عليهم السالم.
اســـم المؤلف: الشيخ محّمد بن عبد علّي بن 

محّمد آل عبد الجبار.
أوله: الحمد هللا األحد الفرد الصمد...

آخـــره: فلـــو تأتيه بجميع اآليـــات والحمد هللا 
رب العالمين وصلى على محّمد وآله الطاهرين.

اسم الناسخ: حسن بن سلطان ولد علّي.
تاريخ النسخ: ٢٧ رجب سنة ١٢٤٤هـ .

نوع الخط: النسخ. 
عدد الصفحات: ٢٣٠.

راجع رقم ١١ في فهرسنا هذا.

٢١/١/١٠
اســـم الكتاب: المشـــرب الـــوردي في مذهب 

المهدي.
راجع رقم (٢) من فهرسنا هذا. 

(في العدد ٨)
اســـم المكتبـــة ومحلها: مكتبة أســـد/ تركيا 

الرقم ٦/ ١٤٤٦.
نوع الخط: نسخ.

أبعاد حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
رقم الفلم: ٤٤١.  

تاريخ التصوير: ذو الحجة ١٤٢٣هـ .
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي.
راجع رقم (٢).

فهارس الكتب الخطية المصورة 
في المركز

إعداد: الشيخ رعد الجميلي
Qمركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

٢٠٢١





   ٢٢/١/١٠
اســـم الكتاب: فرائد فوائد الفكر في اإلمام 

المهدي المنتظر عليه السالم.
يراجع رقم (٣) من فهرسنا هذا. 

(في العدد ٨)
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي.

   ٢٣/١/١٠
اســـم الكتـــاب: العـــرف الـــوردي فـــي أخبار 

المهدي.
يراجع رقم ٤ من فهرسنا هذا. 

(في العدد ٨)
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي/ قم.

   ٢٤/١/١٠
اســـم الكتاب: القـــول المختصر في عالمات 

المهدي المنتظر عليه السالم.
يراجع رقم (٥) من فهرسنا هذا. 

(في العدد ٨)
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي/ قم.

   ٢٥/١/١٠
(عقائد _ فارسية)

اســـم الكتـــاب: رســـالة فـــي أحـــوال المهدي 
الموعود.

اســـم المؤلـــف: عـــالء الديـــن علّي بـــن عبد 
الملك المتقي الهندي ت ٩٧٥ صاحب كتاب كنز 

العمال.
أوله: بعد البسملة، الحمد هللا رب العالمين 

والسالم...
آخره: وأرنا الباطل باطًال وارزقنا اجتنابه.

العثمانـــي  النبـــي  عبـــد  الناســـخ:  اســـم 
الشطاوي. 

سنة التأليف: ٩٧٥هـ .
تاريخ ومحل النسخ: ٢٢ صفر ١٠٢٠هـ .

عدد الصفحات: ٣.
اســـم المكتبة ومحلها: مركـــز احياء التراث 

اإلسالمي/ الرقم ٩٣/ ض ٣.
نوع الخط: نستعليق.

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
رقم الفلم: ٢٣٣٥. 

تاريخ التصوير: ذو الحجة ١٤٢١هـ .
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي/ قم.
المالحظات: الرسالة الثالثة ضمن مجموعة 

مؤلفة من أحدى عشرة رسالة.
صاحـــب  فـــي  البرهـــان  كتـــاب  وللمؤلـــف: 

الزمان.

٢٢/١

٢٢

اإلسالمي.

٢٣/١

٢٣

اإلسالمي/ قم.

٢٤/

٢٤

٢٥/

٢٥



ببلوغرافيا



   ٢٦/١/١٠
(شعر _ عربية)

اســـم الكتـــاب قصيدة فـــي ذم هـــذا الزمان 
عليـــه  الزمـــان  بصاحـــب  واالســـتغاثة  وأبنائـــه 

السالم.
المؤلـــف: المولـــى حبيـــب اهللا بن علـــّي مدد 

الشريف الكاشاني ت ١٣٤٠هـ .
أوله: ال تلمني يا فتى من عزلتي...

آخرها: والذين استوتروا بالحكمة.
عدد الصفحات: ٦.

اسم الناسخ: المؤلف.   
تاريخ ومحل النسخ: القرن الرابع عشر.

المؤلـــف  مكتبـــة  ومحلهـــا:  المكتبـــة  اســـم 
كاشان.

حجم الكتاب: ١٦×٢١,٥ سم.
رقم الفلم: ٩٠٥.  

تاريخ التصوير: ١٦ شعبان ١٤١٨هـ .
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي/ قم.

   ٢٧/١/١٠
(حديث _ فارسية)

اســـم الكتاب: منتخـــب كفايـــة المهتدي في 
معرفة المهدي عليه السالم.

يراجع رقم ١٨ من فهرسنا هذا.
 (في العدد ٨)

عدد الصفحات: ٢٧.  
حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.

   ٢٨/١/١٠
(حديث _ عربي)

اســـم الكتاب: العين والعيان عن وقعات آخر 
الزمان.

اســـم المؤلف: اإلمام محمـــود بن محّمد بن 
الحسين الغزنوي الشهروردي.

أوله: بعد البســـملة، وبه نستعين الحمد هللا 
العلي...

بـــاهللا العلـــي  آخـــره: وال حـــول وال قـــوة إال 
العظيم.

عدد الصفحات: ٨.
اسم الناسخ: مجهول. 
سنة التأليف: مجهولة.

اسم المكتبة ومحلها:ينجي/روما/ ايطاليا. 
الرقم: ٣٣٣.

نوع الخط: نسخ
حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.

رقم الفلم: ٦١٩ _ ض ٤. 
تاريخ التصوير: ١٤١٨هـ .

التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 
اإلسالمي.

ضمـــن  األصليـــة  النســـخة  المالحظـــات: 

٢٦/
٢٦

٢٧

٢٨





مجموعة من سبع رسائل.
الكتاب هو مختصر لكتاب الكشف والبيان في 

حوادث آخر الزمان حسب ما صرح به مؤلفه.
الظاهر أن الكتاب غير مطبوع.

راجـــع كشـــف الظنـــون ج ٢/ ١٤٩٦ _ ذكره 
البوني (بعد ١١١٦هـ).

   ٢٩/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اســـم الكتاب رســـالة في نصوص أهل السنة 
بوالدة المهدي عليه السالم.

ينظر رقم (٧) من فهرسنا هذا. 
(في العدد ٨)

   ٣٠/١/١٠
(عقائد)

اســـم الكتاب: بشـــارة المصطفـــى في إثبات 
المهدي عليه السالم.

ينظر رقم (٨) من فهرسنا هذا. 
(في العدد ٨)

   ٣١/١/١٠
(عقائد)

اسم الكتاب: سرور أهل اإليمان في عالمات 
ظهور صاحب الزمان عليه السالم.

اســـم المؤلـــف: بهـــاء الديـــن علّي بـــن عبد 
الحميد النيلي (من علماء القرن التاسع).

أولـــه بعد البســـملة أخبـــار منقولـــة من خط 
سيدنا السعيد علّي ابن...

آخـــره: والســـالم علـــى محّمـــد وآلـــه الطهر 
الكرام وسلم تسليمًا كثيرًا.
اسم الناسخ: مجهول. 
سنة التأليف: مجهولة.

تاريخ ومحل النسخ: القرن العاشر.
اســـم المكتبة ومحلها: مكتبة ملك الوطنية/ 

مشهد/ الرقم ٢٢٦٣.
نوع الخط: نسخ. 

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
رقم الفلم: ٦٤٨ ض ١. 

تاريخ التصوير: ١٤١٦هـ .
التـــراث  احيـــاء  مكتبـــة  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي/ قم.
المالحظـــات: يوجـــد ضمـــن مجموعـــة من 

كتابين (ص ١ _ ٤٩).
النسخة منقولة من خط المؤلف.

الكتاب غير مطبوع.
راجع الذريعـــة ١٢/ ١٧٣، إيضـــاح المكنون 

.٢/ ١٣

   ٣٢/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اســـم الكتاب: منتخب السلطان المفرج عن 
أهل اإليمان.

البوني (بعد 

٢٩/
٢٩

(في العدد 

٣٠/
٣٠

   ١/   ٣١   ٣١
٣١

٣٢



ببلوغرافيا



اســـم المؤلـــف: بهـــاء الديـــن علّي بـــن عبد 
الحميد النيلي.

أولـــه: بعـــد البســـملة أيضًا نبـــذة منتقاة من 
كتاب السلطان...

آخره: وصلى اهللا علـــى محّمد وآله الطيبين 
الطاهرين أجمعين.

عدد الصفحات: ٣٩.
اسم الناسخ: مجهول. 
سنة التأليف: مجهولة.

تاريخ ومحل النسخ: القرن العاشر.
اســـم المكتبة ومحلها: مكتبة ملك الوطنية/ 

مشهد/ الرقم ٢٢٦٣.
نوع الخط: نسخ. 

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
رقم الفلم: ٦٤٨ ض ٢. 

تاريخ التصوير: ذو الحجة ١٤١٦هـ .
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي.
المالحظـــات: يوجـــد ضمـــن مجموعـــة من 

كتابين (من ص ٤٩ _ ٨٨).
الكتاب غير مطبوع.

   ٣٣/١/١٠
(عقائد)

اسم الكتاب: مهدي موعود ومكتب رياض.
اسم المؤلف: مير مسعود بادانا.

أولـــه: عقايـــد اقـــوام درباره ظهـــور حضرت 

مهدي عليه السالم.
آخره: ديكر در عالم خراب.

اللغة: الفارسية.
عدد الصفحات: ١٠٩.

اسم الناسخ: المؤلف. 
سنة التأليف: ١٣٥٤/٤/١٢هـ ش.

تاريخ ومحل النسخ: ١٣٥٤هـ ش.
المكتبـــة ومحلهـــا: مكتبـــة المســـجد  اســـم 

األعظم/ قم/ الرقم ٢١٤.
نوع الخط: يدوي بدون قواعد. 

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
مصدر النســـخة: مكتبة المســـجد األعظم/ 

قم.

  ٣٤/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: الغيبة.
اســـم المؤلف: أبو جعفر محّمد بن الحســـن 

الطوسي ت ٤٦٠هـ .
الـــذي  هللا  الحمـــد  البســـملة،  بعـــد  أولـــه: 

هدانا...
آخـــره: تم الكتـــاب يوم الجمعـــة والحمد هللا 
رب العالمين وصلى اهللا على سيدنا محّمد النبي 

وآله الطيبين وسلم كثيرًا.
عدد الصفحات: ٣٢٠.
اسم الناسخ: مجهول.

تاريخ ومحل النســـخ: ١٨ محرم سنة ١٠٦٦/ 

٣٣

٣٤





الغري.
اســـم المكتبة ومحلها: مركـــز احياء التراث 

اإلسالمي/ الرقم ١٢٠٦.
نوع الخط: نسخ.  

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
التـــراث  احيـــاء  مركـــز  النســـخة:  مصـــدر 

اإلسالمي.
المالحظـــات: فـــي ســـنة ٤٤٧ كان المؤلـــف 

مشغوًال بتأليفه.
على النسخة تملك بأسم عبد اهللا بن محّمد 

حسين اليزدي.
الكتاب مطبوع عدة طبعات.

   ٣٥/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: رسالة في عالئم الساعة.
اسم المؤلف: الشيخ حسين بن عبد علّي بن 

زعل المضري البحراني.
أولـــه: بعد البســـملة: لك الحمد يـــا من أنذر 

عباده...
آخـــره: وال حول وال قـــوة إال باهللا وصلى على 

محّمد وآله الطاهرين.
اســـم الناســـخ: محّمد جعفر بن محّمد باقر 

الطبيب الخوئي.
تاريخ النسخ: ٧ ربيع األّول سنة ١٢٣٧هـ .

سنة التأليف: ١١٣٥هـ .
المكتبـــة ومحلهـــا: مكتبـــة المســـجد  اســـم 

األعظم/ قم/ الرقم ٣/١١٩٥.
عدد الصفحات: ١٩.  

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

مصدر النســـخة: مكتبة المســـجد األعظم/ 
قم.

المالحظات: الرسالة األولى ضمن مجموعة 
تضم ثالث رسائل.

الكتاب غير مطبوع.

  ٣٦/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: رسالة في الرجعة.
اسم المؤلف: الشيخ حسين بن عبد علّي بن 

زعل المضري البحراني.
أوله: بعد البسملة، اللهم أنا نسألك الثبات 

عند السؤال...
آخره: والمحدثين ونطقـــت به األخبار واهللا 

العالم.
سنة التأليف: ١١ جمادى اآلخرة سنة ١١٣٧هـ.

اســـم الناســـخ: محّمد جعفر بن محّمد باقر 
الطبيب الخوئي.

تاريـــخ ومحـــل النســـخ: ١ ربيـــع األّول ســـنة 
١٢٣٧هـ .

عدد الصفحات: ٤. 
نوع الخط: النسخ. 

حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.
مصدر النســـخة: مكتبة المســـجد األعظم/ 

٣٥

٣٦



ببلوغرافيا



قم.
المالحظات: الرسالة الثانية ضمن مجموعة 

تضم ثالث رسائل. الكتاب غير مطبوع.

  ٣٧/١/١٠
(عقائد _ فارسية)

اسم الكتاب: رسالة در رجعت.
اسم المؤلف: السلطان محمود الطبسي.

أولـــه: علـــّي بن موســـى الرضا عليـــه التحية 
والثنا...

آخره: خاليق اين قبر جّد منست خاليق.
اسم الناسخ: مجهول. 

سنة التأليف: مجهولة. 
تاريخ ومحل النسخ: مجهول.

المكتبـــة ومحلهـــا: مكتبـــة المســـجد  اســـم 
األعظم/ قم/ الرقم ش ٤/٦٤٥.

نوع الخط: نسخ.  
حجم الكتاب: ٣٠×٢١ سم.

مصدر النســـخة: مكتبة المســـجد األعظم/ 
قم.

المالحظات: الرسالة الثالثة ضمن مجموعة 
تضـــم ثالث رســـائل وهي ناقصة مـــن بدايتها _ 

قليًال _ ومن نهايتها. الكتاب غير مطبوع.

   ٣٨/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: إكمال الدين وإتمام النعمة.
اسم المؤلف: محّمد بن علّي بن الحسين بن 

بابويه القمي (الشيخ الصدوق).
أوله: بعد البسملة، الحمد هللا رب العالمين 

وصلى...
آخره: اال أبلغته صلوته ثم أرتفع.

اسم الناسخ: بن إسماعيل تقي الموسوي.
تاريـــخ ومحـــل النســـخ: آخـــر شـــعبان ســـنة 

١٠٧٧هـ .
اهللا  آيـــة  مكتبـــة  ومحلهـــا:  المكتبـــة  اســـم 

الكلبايكاني/ قم.
نوع الخط: نسخ.  

حجم الكتاب: ٢٨×٢٠ سم.
مصدر النسخة: مكتبة آية اهللا الكلبايكاني/ 

قم.
المالحظات: الكتاب مطبوع عدة طبعات.

   ٣٩/١/١٠
(عقائد _ الفارسية)

اسم الكتاب: ترجمة توقيعات المهدوية.
اســـم المؤلف: محّمد تقي بـــن محّمد صالح 

الملقب بالصدر.

٣٧

٣٨
٣٨

٣٩





أوله: هذهِ رسالة وجيزة في ذكر توقيعات...
آخرها: باشـــد مشرف ميشود بيمن مالقات 

إمام وناصر.
اسم الناسخ: المؤلف.

سنة التأليف: القرن الرابع عشر.
اهللا  آيـــة  مكتبـــة  ومحلهـــا:  المكتبـــة  اســـم 

الكلبايكاني/ قم.
نوع الخط: نسخ. 

حجم الكتاب: ٢٣×١٨ سم.
عدد الصفحات: ١٦.

مصدر النسخة: مكتبة آية اهللا الكلبايكاني/ 
قم.

اآلخـــر  ناقصـــة  النســـخة  المالحظـــات: 
والظاهـــر غير مطبوعة، شـــرح فيهـــا المؤلف 
توقيعـــات اإلمـــام عليه الســـالم للشـــيخ المفيد 

رحمه اهللا.

   ٤٠/١/١٠
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: عالئم آخر الزمان.
اسم المؤلف: سيد بهاء الدين.

أولـــه: اعلـــم ان اشـــراط الســـاعة كثيـــرة 
جّدًا...

آخره: وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين.
الناسخ: المؤلف.

اســـم المكتبة: مكتبة آية اهللا الكلبايكاني/ 
قم/ الرقم ٢٦/٧٦ ض ٢.

نوع الخط: النسخ.  

عدد الصفحات: ١٨.
مصدر النسخة: مكتبة آية اهللا الكلبايكاني/ 

قم.
الواحـــدة  الصفحـــة  أبعـــاد  المالحظـــات: 

٢٣×١٦ سم.
ناقصة األّول قليًال _ الظاهر أن الكتاب غير 

مطبوع.

٤٠



لقاء النور



كتب ســـماحة آية اهللا الشيخ لطف 
اهللا الصافـــي صاحب كتـــاب (إجابات 

األسئلة العشرة) في الصفحة ٣١ يقول:
من الحكايات العجيبة والصادقة التي حدثت 
فـــي زماننا هذا هـــي حكاية بناء مســـجد اإلمام 
الحســـن المجتبـــىQ الواقـــع فـــي الطريق بين 
طهران ومدينة قم المقدسة الذي يبعد عدة كيلو 
متـــرات من مدخل مدينة قم حيث شـــّيده الحاج 

يد اهللا رجبيان أحد أخيار مدينة قم.
في ليلة األربعاء الثاني والعشـــرين من شـــهر 
رجـــب المرجـــب لعـــام ١٣٩٨هــــ ســـمعت حكاية 
هذا المســـجد من لســـان الســـيد أحمد عسكري 
كرمانشـــاهي وبحضور الحاج يد اهللا وفي منزله 
حيث نقل العســـكري فقال: قبل سبعة عشر عامًا 
وأثنـــاء تعقيبـــات صالة العصر طـــرق باب دارنا 
ثالثـــة شـــبان يعملـــون في إصـــالح الســـيارات، 
وكانوا يحضرون جلســـات واجتماعـــات التوجيه 
الديني وتعليم القرآن التي كنت أقيمها في داري 

لمرضاة اهللا تعالى.
وعندمـــا دخلـــوا الـــدار ســـألوني راجيـــن أن 
أصحبهـــم إلى مســـجد جمكران في قـــم إلقامة 
صـــالة الحجـــة والزيـــارة، ونظـــرًا إلصرارهم 
اضطـــررت إلـــى إجابـــة طلبهم فركبنا الســـيارة 
واتجهنـــا صوب مدينـــة قم، وقبـــل الوصول إلى 
مدخـــل المدينـــة وعنـــد موقع مســـجد الحســـن 
المجتبـــىQ الحالي،توقفـــت الســـيارة وكلمـــا 
حاولوا إصالحها لـــم يوّفقوا إلى ذلك ثم أخذت 
قدح ماء من السيارة وذهبت بعيدًا عنهم ألقضي 

حاجتي.
وفي هذه األثناء، وبعد ابتعادي عن الجماعة 
الحظت وجود شاب وسيم يرتدي مالبس بيضاء 
ناصعة ويضع على رأســـه عمامـــة خضراء وبيده 
رمـــح يرتفـــع إلى أكثـــر من متريـــن! وهو يخطط 

األرض برمحه، فتقدمت منه وقلت له:
يا ولدي العزيز، إن العصر عصر الطائرات 
والدبابـــات والقنابـــل وأنت تحمل رمحـــًا! أليس 

قصة بناء مسجد
الراوي: السيد أحمد عسكري

التاريخ: ١٣٨١هـ
(المكان: قم المقدسة)

اختيار: السيد زيد الحلو

األسئلة العشرة) في الصفحة 
 ك





مدرســـتك وتقـــرأ إلـــى األفضـــل لـــك أن ترجـــع
به حاجتـــي وإذ لقضـــاء ذهبـــت دروســـك؟! ثـــم
تجلس هناك ال عســـكري ســـيدي يا ينادي علّي:
فإنني خططت المكان وهذا الموقع الذي تجلس

هو مسجد للصالة. فيه
ســـمعًا له: قلت يأمره أبـــوه وكطفـــل صغيـــر
ثم قليـــًال مكانـــي وابتعدت وطاعـــًة وقمـــت مـــن

الحاجة. لقضاء جلست
األســـئلة على بالي األثناء خطرت وفي هـــذه

ألسأله: التالية
تشييده للجن  تروم الذي المسجد هل هذا ١ ـ

قم؟. من فرسخين يبعد وهو لإلنس أم
فلماذا  اآلن، لحد المسجد لم يشـــيد ٢ ـ إذا

مكاني؟. أغير أن مني طلبت
المســـجد الذي  هـــذا فـــي ٣ ـ هـــل ســـيصلي

الرحمن؟. مالئكة أم تشّيده، جن
أطرح أن أريد كنت وحينما هذه األثناء وفـــي
إلى الســـيد تقّدم إلي وضّمني على هذه األســـئلة

ويقول: يبتسم وهو صدره
تعمل في هذا ماذا له: فقلت إســـأل ما تريد!
فقال: الدرس؟، قاعات في الجلوس بدل الوقت
في ثم أضاف: هنا، مسجد أخطط لتشييد إنني
 Pالزهراء فاطمة أعزاء أحد وقع المـــكان هذا
المسجد، محراب سيكون وهنا فيه استشهد ثم
هذا ويقول وهنـــاك هنا إلى بيده ثـــم أخذ يشـــير
وهكذا.. التواليت، مـــكان وهذا الوضوء، مكان
وهو يقول: مـــا مكان إلى ويؤّشـــر ثم أخـــذ يبكي
من نفســـي أتمالك فلـــم حســـينية وهنا ســـتكون

له: وقلت أيضًا البكاء
الشروط اهللا، إنني أوافق على رسول ابن يا

التالية:

فقال:  المسجد، تشييد حتى حيًا أكون أن ١ ـ
اهللا. شاء إن

فقال:  كبير، مســـجد فعًال هنا ٢ـ  أن يشـــّيد
اهللا فيك. بارك

كتابًا  ولو سأجلب المسجد تشـــييد تم ٣ ـ إذا
ال لماذا مازحًا قلت ثم المسجد، لمكتبة واحدًا
اهللا رســـول ابن يا رأســـك من هذه األفكار تترك

مدرستك. إلى وتذهب
الثانية إلـــى صدره! للمـــرة فتبّســـم وضّمني
سيشـــّيد الذي من أســـألك: فقلت له: نســـيت أن
ثم فـــوق أيديهـــم. اهللا يـــد المســـجد؟، فقـــال:
أن توصل تشـــييده أرجـــو يتم أضـــاف: وحينمـــا

سالمي إليه.
هديـــر أســـمع وأنـــا فرجعـــت إلـــى الســـيارة
من ســـألوني: مع ثم بالعمل، بدأ محركها وقـــد
الســـيد الشـــاب ذلك مع قلت: كنـــت تتحدث؟،
ذلك؟، تالحظوا ألم كبيرًا، رمحًا يحمل الذي
نر لم نحـــن عنـــه؟، تتحـــدث فقالـــوا: أي ســـيد

شيئًا.
الســـيد مكان وجهي صوب أدرت ذلك وعنـــد
وال رمحه وال ال السيد شيئًا أر فلم الجليل الوسيم

خلفها!! حاجتي قضيت التي التلة حتى
جميع في برجفة وشعرت أحسست ذلك عند
شارد وأنا في الســـيارة جلســـت أوصالي وعندها

ماذا حصل؟! أفهم ال الذهن
وصّلينا جمكـــران مســـجد إلى جئنا وأخيـــرًا
قمت ألصلَي قليًال، وبعدها اســـترحنا ثم وأكلنا
يساري وعن كهل أشيب عن يميني وكان الجماعة
أخذت الصـــالة شـــبابه، وبعد ريعان شـــاب في
حاجتي وأطلب الزمان صاحب إلى وأتوسل أبكي

منه.



النور لقاء



مالمحه أتبين األثناء جاء رجل لم هذه وفي
بجانبي فوقـــف الســـجود حالة ألننـــي كنت فـــي
فارتجفت عسكري. ســـيد يا عليكم سالم وقال:
صوت حيث كان السجود حالة في أخرى وأنا مرة
الذي الوسيم الشـــاب بصوت شـــبيه هذا الرجل
قلت قم طريق فـــي المســـجد تحّدث عن تشـــييد
لكنني ألســـئله، صالتي أقطع في نفســـي دعني
نهايتها حتـــى صالتي وواصلـــت ربي اســـتغفرت
المكان غادر قد واذا بالشاب نهايتها انتبهت ثم

بجانبي: الكهل الرجل فسألت
وأنا علي سّلم الذي الشاب ذهب أين تدري أال
أدري وال شـــابًا أر لم فقال: الصالة؟، حالة في
بجانبي الشـــاب الـــذي ســـألت ثم عّمن تتحّدث!
مرة الرجفة فأصابتني بالنفي! جوابه فكان عنه
ذلك أن أدركت وهنا بأجمعه كياني وأهتـــز ثانية

.Qالزمان صاحب كان الحالتين في الشاب
ولّما على وجهي الماء فرشـــوا علي ثم أغمي
وعند طهران إلى فورًا الرجوع طلبت اســـتيقظت
علماء طهران أحـــد إلى مباشـــرة وصولنا ذهبت
وشـــرحت لـــه الحكاية بحذافيرها فأكـــد لي بأنه
حال،  أية على المنتظرQ وقال: المهدي فعـــًال
تحدثتما المســـجد الذي تشـــييد يتم أنتظر حتى

عنه.
أصدقائـــي أحـــد والـــد توفـــي فتـــرة  وبعـــد 
واألصدقاء المعـــارف من بمجموعـــة فاجتمعنـــا

هناك. لدفنه قم مدينة إلى جثمانه وأخذنا
وفي مشـــارف المدينة إلـــى وعندمـــا وصلنا
الحظت ذلك الشاب لي ظهر نفسه الذي المكان
متر إلى ارتفع وقد ُيشـــّيد وبناء المكان في عماًال
الســـيارة في وأنا فتوّقفت حاًال وســـألت تقريبًا،
هو؟، ومن يشـــّيد هذا البنـــاء من بصـــوت عاٍل:
اإلمام مسجد يســـمى مســـجد فقال العمال: إنه
حسين  الحاج أوالد ويشّيده Qالمجتبى الحسن
وقلت مدينة قم ســـيرنا إلى الســـوهان. ثم تابعنا
بكم ألحق ســـوف الغداء. فتـــرة خالل لرفاقـــي.
أجرة ســـيارة أخـــذت ثم في الحـــرم الشـــريف.
الحاج حسين محالت أوالد إلى مباشرة وذهبت
تشـــيدون أنتـــم هـــل ولـــده: الســـوهاني وســـألت
ومن قلـــت: قـــال: كال، المســـجد الفالنـــي؟،
ولما رجبيان. يد اهللا إنه الحاج قال: يشـــيده؟،
سرعة قلبي ضربات ازدادت اهللا، لفظ كلمة يد
جســـدي، أعضاء جميع من يتصبب العرق وأخذ
كرســـيًا وأجلســـني وجلب المحل فتعّجب صاحب
وأنا الرجل؟، أيهـــا لك حصل ماذا وقال: عليـــه
الجملة أيديهم) اهللا فـــوق (يد نفســـي مع أدمدم
سألته: عندما العصر والزمان إمام ذكرها التي

المسجد!! يشيد من
له رويت الـــذي العالم إلـــى ثـــم رجعت فـــورًا
ذلك اليوم. في ســـمعته ما له وشـــرحت الحكاية
أربعمائة ثم اشتريت وابحث عنه، أســـرع فقال:

الجملـــة التي  فـــوق أيديهم) اهللا نفســـي (يـــد مع  وأنـــا أدمـــدم
المســـجد!! يشـــيد من ســـألته: عندما والزمان العصر ذكرها إمام





عنه حتى وبحثت قم إلى توّجهت ثم مفيـــد كتاب
للغزل والنســـيج مصنـــع صاحـــب وجدتـــه و كان
مكتبه فـــي يد اهللا الحـــاج يكن الصوفـــي، ولـــم
فقال: عنه المكتـــب ذلك في كان رجًال فســـألت
تتصل به أن أرجـــوك له: فقلت إنـــه في البيـــت،

إليه. وبحاجة طهران من قادم ألنني تلفونيًا
له: عليـــه وقلـــت فســـّلمت فاتصـــل بالحـــاج
مكتبة في لتكـــون كتاب أربعمائة لـــك لقد جلبت
من أنت؟، متعجبًا: فقال تشّيده. المسجد الذي
فقلت: مكتبة؟، المســـجد في وكيف عرفـــت أن
لكـــن لماذا؟، فقال: المســـجد. إنهـــا وقف فـــي
فقال: بالهاتـــف. ذلك شـــرح يمكن ال فقلـــت له:
وهذا الكتب ومعـــك القادمة الجمعـــة تعال ليلـــة

بيته. عنوان وأعطاني عنواني،
وفي وهيـــأت الكتب، طهران ثـــم رجعت إلى
وحســـب ثانية مرة إلى قم ليلة الجمعة ســـافرت
اهللا رجبيان الحاج يـــد إلـــى دار وصلت العنـــوان
حتى الكتب ال آخـــذ قال: ســـوية وعندما جلســـنا
ثم كاملة عليـــه الحكاية فســـردت تحكي القصة.
وتذكرت ركعتيـــن وصليت المســـجد رجعـــت إلى
إلى فبكيـــت وتضرعت الزمـــان لقائـــي بصاحب

عاقبتي. ُيحسن أن جل و عز البارئ
حكاية رجبيان عن اهللا يد الحاج وتحدث هذا
المسجد، بناء إليه وقال: أثناء بالنسبة المسجد
وقال: خمسين تومانًا العمال وأعطاني أحد جاء
هـــذا المبلغ وقـــّدم القدر جليـــل لقـــد جاء ســـيد
فغضبت المســـجد. لبناء مســـاعدة هذه قائـــًال:
وأنت المبلغ هذا له: كيف تأخـــذ وقلت مـــن ذلك
حسابي المســـجد على بتشـــييد أقوم تعلم بأنني
كيف؟، لي قل ولكـــن اهللا؟، قربة إلى الخـــاص
عندما العامل: فقال المكان؟، إلى وصل وكيف

إلى جاء وســـيلة بأي ألرى تبعته أعطانـــي المبلغ
أجده لم معدودة بعد خطـــوات ولكنني المنطقـــة

ناظري. اختفى تمامًا عن وقد
المبلغ ببركـــة ذلك رجبيان ويضيف الحـــاج
بكل المســـجد تشـــييد تم كيف ال أدري الزهيد،

هللا.(١) والحمد وسهولة سرعة

الهوامش
األولى. الطبعة اإلمامQ، ص١٧، اللقاء مع (١)



دراسات



كٌل منـــا مؤمـــن بوجـــود اإلمام 
الحجـــة¨ وبأنه هـــو الغائب الذي 
البـــد ان يأتي يـــوٌم يظهر فيـــه ليمأل األرض 
قســـطًا وعـــدًال بعدمـــا ملئت ظلمـــًا وجورًا، 
فيتحتـــم علينـــا تجاه هـــذا اإلمـــام مجموعة 
ومنهـــا  الشـــرعية،  منهـــا  وآداب  واجبـــات 

األخالقية، ومنها العقائدية.
وعقيـــدة االنتظار التي نشـــأنا عليها هي 
التـــي تفرض علينـــا هـــذه اآلداب التي يكون 
الملتزم بها مصداقًا للعبد المنتظر لمواله، 
بينما قد يؤدي التهـــاون أو االخالل ببعضها 
إلـــى ابتعاد التابـــع عن امامه بـــل قد يتحول 
ـ نســـتجير بـــاهللا ـ إلى عـــدٍو لإلمـــام فينقله 
حينها من لوح المناصرين إلى لوح المعادين 
وهو في غفلة عن هذا وهو يحسب انه يحسن 

صنعًا.
فعلى المؤمن ان يتحرى عن هذه اآلداب 
ويطلبها من مظانها األمينة وهي بحمد اهللا 

متوفرة منتشرة ال تعز على طالبها.
ومن أهم آداب اإلنتظـــار هو عقد البيعة 
مع اإلمـــام الحجة¨ وتكرارهـــا بين الحين 
واآلخـــر ومراجعـــة النفـــس لتقييـــم درجـــة 
 Nاإللتـــزام بها فقد ورد عـــن النبي محمد
<مـــن خلع يـــده من طاعـــة اإلمام جـــاء يوم 
القيامة ال حجة لـــه عند اهللا ومن مات ليس 

في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية>.(٢)
فما معنـــى البيعـــة؟ وهل للبيعـــة حقيقة 

خلف المعنى المتعارف لدينا؟
وكيف نبايع امامًا غائبًا؟

ومـــا أثر البيعة في رقي اإلنســـان وكماله 
الروحي؟

وهل لها أثٌر في جعل اإلنسان من أنصار 
اإلمام¨؟

وماذا يجب على المبايع بعد البيعة؟
هذه األســـئلة وأمثالها التي تشغل أذهان 
المخلصين ســـتكون محور حديثنـــا في هذه 

اللهم هذه بيعة له في عنقي 
إلى يوم القيامة(١)

بقلم الشيخ أحمد الخزعلي
الحوزة العلمية ـ النجف األشرفالحوزة العلمية ـ النجف األشرف

البـــد ان يأتي يـــوٌم يظهر فيـــه ليمأل األرض 
 ك



اهللا تعالى. شاء إن القليلة األسطر
البيع  إيجـــاب على البيعة: هـــي الصفقة
المبايعة والبيعة: والطاعة، المبايعة وعلـــى
كقولك األمـــر: على تبايعوا وقـــد والطاعـــة.
عاهده، مبايعة: عليه وبايعه عليه، صفقوا
والتبايع جميعـــًا، والبيعة البيع من وبايعتـــه
تبايعوني على أال قال: انه الحديث وفي مثله
والمعاهدة المعاقدة عن عبارة هو اإلسالم؟
من صاحبه عنده منهما باع ما كل واحد كأن
أمره وطاعته ودخيلة نفســـه خالصة وأعطاه

الحديث.(٣) في ذكرها تكرر وقد
المبايعة ان كذلك نجد العروس تاج وفي
والمعاهدة المعاقـــدة عـــن عبارة والتبايـــع:
من صاحبه عنده منهما باع ما كل واحد كأن

أمره.(٤) خالصة نفسه ودخيلة وأعطاه
والمبايعة البيعة معنى الراغب أدرج وقد
قال: حيث لها بيانـــه خالل بيع ضمن مـــادة
له الطاعة وبايع الســـلطان إذا تضمن بـــذل

ومبايعة.(٥) بيعة لذلك ويقال له رضخ بما
كتب مراجعة ومـــن مر ممـــا والمســـتفاد
مأخوذ معنى البيعة ان األخرى اللغة العربية
وهذا يفيدنا عندا المعروف معنى البيع مـــن
بلفظ يســـمع عندما ان العربـــي فـــي معرفة
من انحاء البيع نحٍو إلى ينتقـــل ذهنه البيعة
شخصًا شـــخٌص بايع فإذا باألنفس، خاص
الثاني عاقـــد وعاهد قد األول ان آخر ُفِهـــَم
ودخيلـــة وطاعتـــه نفســـه فاعطـــاه خالصـــة
في القـــرآن الكريم بينـــه مـــا أمـــره. وهـــذا
اهللاََّ اْشَترى ِمَن cِإنَّ وتعالى: ســـبحانه قوله
اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمواَلُهْم َأْنُفَســـُهْم اْلُمْؤِمِنيَن
َوْعدًا َوُيْقَتُلوَن َفَيْقُتُلوَن اهللاَِّ َسِبيِل ِفي ُيقاتُِلوَن

َوَمْن َواْلُقْرآِن َواْإلِْنِجيِل التَّْوراِة ِفي َحقًّا َعَلْيِه
ِبَبْيِعُكُم َفاْسَتْبِشـــُروا اهللاَِّ ِمـــَن َأْوفـــى ِبَعْهـــِدِه
(٦).dاْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َوذِلَك ِبِه باَيْعُتْم الَِّذي
الحجـــة¨ بهذا لإلمـــام فتكـــون البيعة
حقيقة لمعرفة بابًا لنا يفتح وهـــذا المعنى،
بأس فال عنهـــا ونســـأل نبحث البيعـــة التـــي
الحقيقة هذه لنا لتنجلي بمراجعة هذا األمر

حقه. كل ذي حٍق ونعطي
الغائب: بيعة

إمامًا نبايـــع كيـــف أحدهم ربمـــا يســـأل
هو؟ أين نعرف وال نره غائبًا لم

بأمور منها: وجواب ذلك
عرفـــت ـ كمـــا البيعـــة األول: إن حقيقـــة
إن بايعتك فقـــط بل انـــي ـ ليســـت هي قـــول
بوجوب القلبـــي االعتقاد أصلهـــا ولبهـــا هـــو

اإلعتقاد. لهذا وفقًا والعمل اإلمام طاعة
اإلمام أن جازميـــن نعتقد اننـــا الثانـــي:
ليـــس معنـــا حاضـــٌر موجـــود الحجـــة¨ 
من  اذًا المانع األنظار، فمـــا عن إال بغائـــب
بايعت ضيـــر عليـــك إن فـــال مبايعتـــه¨،
وتقول القبلة فتســـتقبل تراه، وكأنك إمامك
الطاعة... على بايعتك إني اإلمام: مخاطبًا
أكمل تكون البيعة أن وال يخفى عليـــك الخ،
وقلبك عقلـــك في ترســـخ وقد إذا جئتـــه¨
وردت وقـــد ويـــراك، أنـــه معـــك يســـمعك
كدعاء العهد هذا العمل على تحـــث أحاديث
واآلثار العالية المضاميـــن ذلك الدعـــاء ذو
وما تهذيـــب النفس ورقيهـــا، الحســـنة فـــي
هذا  اإلمام الصـــادقQ لفضل أجمل بيـــان
أربعين اهللا <مـــن دعا إلـــى بقوله: الدعـــاء
قائمنا، أنصار العهد كان من بهذا صباحـــًا



دراسات
قبره من تعالى اهللا أخرجـــه قبله فإن مـــات
ألف عنه ومحا حسنة ألف كلمة بكل وأعطاه

سيئة>.(٧)
صاحب الزمان موالي بلغ <اللهم وكزيارة
الـــخ>.(٨)  جميـــع... عـــن صلـــوات اهللا عليـــه
صباح كل الحجـــة¨ اإلمام بها التي نـــزور
<اللهم بقولنا: اإلمـــام¨ فيها نبايع والتـــي
القيامة> يـــوم إلى عنقـــي في هـــذه بيعة لـــه
على اليمنى باليـــد بتصفيقنا ثـــم نصافحـــه
من لعل وما يدريك كتصفيق البيعة. اليسرى
تبايعه وأنت الحجـــة¨ مـــع اإلمام وقفاتك
الذابين وجنـــوده أنصاره مـــع تجعل اســـمك

المقربين. وأوليائه عنه
ماذا؟: ثم

المبايع بعد ينبغي علـــى عما وهنا نســـأل
البيعة؟

كأي عقد وعهد هي ـ تبين كما البيعة ـ إن
به واإليفاء فينبغي االلتزام آخر وعهد عقـــد
مع يحقق البيعة يريد ان فالذي بمضامينه،
بالبيعة انه يعرف ان له البد الحجة¨ اإلمام
يده تحت وكل ما وولـــده قد باع نفســـه وماله
ذلك  كل في منه أولـــى اإلمام لإلمـــام وجعل
وان كان هذا أمرًا يعصي له ال مطيع عبد وانه
زيارة في نقول فإننا للتابـــع، يروق ال األمـــر
فابذل نفســـي ومالي الحجة¨: <... اإلمام
بيـــن يديك ربي خّولنـــي وولـــدي وجميـــع ما
نعلم  أمرك ونهيك>.(٩) وبهذا والتصرف بين
البيعة بمجرد ينتهي علينـــا ال اإلمام حق أن
بالبيعة تبدأ العبد مهام فإن العكس على بـــل
مواله. عليـــه عاهـــد وعاقد لما ليعمل وفقـــًا

من أن مؤمنـــًا تعتقد ان المهـــام وأهـــم تلك
مفروض الطاعة، معصـــوم إمام هو بايعت
لنعمة تمام وال بطاعته، لدينك إال كمـــال ال
تســـعى جـــادًا ثـــم باتباعـــه، اهللا عليـــك إال
بتنفيذ وســـعك بكل له الطاعة لبذل مخلصًا
... يكره ما وتـــرك يحب ما كل وفعل أوامـــره
يكره وهل اهللا طاعـــة يحب اإلمـــام إال وهـــل

وتعالى. سبحانه معصيته غير
اإلمام عصيان البيعة إن تالها من نفع وال
يحتج اإلمام بيد حجة حينها البيعة تكون بل
العبد حال أسوأ وما القيامة، يوم عليك بها
الحجة وبهـــذه زمانه إذا كان خصمـــه إمـــام

البالغة.
الحديث: رواة

في أوساطنا طرح طالما يرد سؤاٌل وهنا
إنحراف في فتســـببت اإلجابة الخاطئة عنه
كثير عصـــر فـــي إننـــا الكثيريـــن، مفـــاده:
رأي نعرف فكيـــف األحـــداث غريب الفتن،
يريد وماذا لنا، وأوامره الحجة¨، اإلمام

األحداث؟ هذه حيال منا
قبل السؤال هذا عن اإلمام¨ لقد أجاب
فإن نضل، أن قبل الطريق فأرانا ان ُيســـال
التي ستحل وبالفتن ســـيكون بما اإلمام ِعْلم
جهة، من بعـــده من األتباع وبتحيـــر باألمة
كإمام ذلك تجـــاه تحملها التـــي ومســـؤوليته
القائد عليه¨ تعيين ثانية، تحتم جهة من
التفرق من به فيحتمون إليـــه يرجعون الذي
ذلك عليه اهللا صلوات فعل ولقد والضالل،
العدول المجتهدون وهم الحديث رواة فعين
الحوادث <وأما اذ قال¨ عنه عاميـــن نوابًا



فإنهم رواةحديثنا؛ إلى فيها الواقعةفارجعوا
اهللا>(١٠) فجعلهم  عليكـــم وأنا حجـــة حجتي
علينا الحجة جعلهم بل وبينه بيننا الواسطة
برضاهم. فإن بطاعتهم ورضاه وعلق طاعته
خاصًا كبيرًا، أم كان صغيـــرًا حدث حادث
فيه اال اإلمام رأي فال نعـــرف عامـــًا كان أم
العدول، المجتهدين إلى العلمـــاء بالرجوع
بها األخذ ثـــم وأوامرهم فتاواهـــم ومعرفـــة
تلك آراؤهم تكـــن لم وان لها طبقًا والســـير

النفسية. ورغباتنا ألذواقنا مالئمة
الغيبة عصـــر فـــي إن حصـــر المرجعيـــة
بأمـــر اإلمام كان الكبـــرى بـــرواة الحديـــث
مجتهدونا اكتســـب هنا ومن الحجة بنفســـه
كل  وآمن الشـــيعة كافة لدى خاصة قدســـية
باتباعهم والتمســـك منا بانحصـــار الهداية
اتبع من قال إني قول فال يغرك بمنهاجهم،
مرجع غير وســـاطة الحجة¨ مباشـــرًة من
ضالل فقولهم القـــول، هذا أمثـــال ما، أو
الصراط عـــن حـــادوا قد وعملهـــم هبـــاء،
حينما إبليس كمثـــل مثلهم فكان المســـتقيم
بالســـجود آلدم وتعالى ســـبحانه اهللا أمـــره
بـــدًال عـــن ذلك هللا فرفـــض وأراد الســـجود
فأبى آلدم، الســـجود إال منه اهللا يقبل فلـــم

الكافرين. أول وكان واستكبر
بتنصيبـــه لـــرواة إن اإلمـــام الحجـــة¨
من تجاوز بّيـــن ان قد الحديـــث مراجع لنـــا
وان له متبـــع غير هـــؤالء فهو عـــاٍص لإلمام
اذًا طريق فـــال ذلك، غير أو اعتقد ادعـــى
الذيـــن الديـــن مراجـــع إال لإلمـــام الحجـــة
من <فأما قائـــًال: بصفاتهم اإلمـــام عينهم
حافظًا لنفســـه، صائنـــًا كان مـــن الفقهـــاء

ألمر مواله، مطيعًا لهواه، مخالفـــًا لدينه،
يتـــم الفهم  يقلـــدوه>.(١١) وبهذا ان فللعـــوام
الحجة¨ بيعتنا لإلمام الصحيح للبيعة فإن
اإلمام أَمَرنا مـــن نتبع لـــم إن تكـــون ناقصة
البيعة نكثنا قد ونكون وتقليدهم، بإتباعهم
نســـأل مخالفيهم. اتبعنـــا أو إذا خالفناهـــم
صراطـــه يهدينـــا أن وتعالـــى اهللا ســـبحانه
انه الفتن مضـــالت يجنبنـــا وان المســـتقيم

قدير. شيء كل على

الهوامش
ج األنوار، (١) بحار

الينابيع للشــــيخ الطوسي، ج٧. (٢) المبسوط
.١٤٩ ص ،٣١ ج الفقهية

بيع. مادة العرب، ج٨، (٣) لسان
بيع. مادة العروس، تاج (٤)

بيع. مادة المفردات، (٥)
.١١١ اآلية التوبة: سورة (٦)

،٥٣ ج المجلســــي، األنوار للعالمة (٧) بحار
.٩٥ ص

.٦٦٢ ص المشهدي، محمد بن المزار، (٨)
.١١٠ ص: ح٩٩، األنوار، بحار

ص المشــــهدي بــــن (٩) المــــزار، ت: محمــــد
المصباح ،١١٨ ص ،٩٩ ح األنــــوار: ٥٨٨، بحــــار

ص٤٩٦. للكفعمي:
كمال الدين ٩٠؛ ص األنوار: ج٢، بحار (١٠)

.٤٨٤ ص الصدوق: للشيخ النعمة وتمام
القضاء ٢٧، ص١٣١؛ ج الشيعة، وسائل (١١)
االحتجاج: ٢٤١؛ ص األنصاري: للشيخ والشهادات

.٢٦٣ ص ج٢،



دراسات



السفير لغة:
بالفتـــح،  اللغـــة:  فـــي  الســـفير 
الرســـول والتابع والمصلح بيـــن القوم، وكذا 
الســـفارة، والجمع السفراء.(١) وقيل: السفير 
والجمـــع  القـــوم،  بيـــن  والمصلـــح  الرســـول 
سفراء، وقد سفر بينهم يسفُر سفرًا وسفارة 
أصلح، وفي حديث علـــيQ أنه قال لعثمان: 
إن الناس قد استســـفروني بينـــك وبينهم. أي 
جعلونـــي ســـفيرًا. وهـــو الرســـول المصلح بين 
القـــوم. يقال ســـفرت بيـــن القوم. إذا ســـعيت 
بينهم في اإلصالح.(٢) وقيل: الســـفير مأخوذ 
من الَســـفر بمعنى كشف الغطاء، ومنه يطلق 
السفير على المصلح بين القوم؛ ألنه يستكشف 
ما في قلـــب كل من الطرفيـــن ليصلح بينهما. 
ويطلق أيضًا على الرســـول؛ ألنه يظهر ما أمر 
به، والذي يظهر من إمعان النظر أن إطالقه 
على الرسول والرسول المصلح إنما هو لكشفه 

الغطاء عن حقيقة ما بين الطرفين.(٣)

السفير والسفارة في المصطلح الكالمي:
الســـفير: من نص عليه التوقيع من اإلمام 
ســـالم اهللا عليه، ليكون الواسطة بين اإلمام 
وشـــيعته. بمعنى أن اإلمام ينص على شخص 
معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي، وينقل عن 
اإلمام مباشرة. وهم كل من: (عثمان بن سعيد 
العمري وولده محمد بن عثمان والحســـين بن 
روح وأبو الحسن علي بن محمد السمري) ولم 
يقـــم أحد بعد الســـفير الرابع وذلك بنص من 

.Qقبل صاحب األمر
قال الطبرســـي: (وأما األبواب المرضيون 
والســـفراء الممدوحـــون فـــي زمـــان الغيبـــة: 
فأولهم الشـــيخ الموثـــوق به أبو عمـــرو عثمان 
بـــن ســـعيد العمري، نصبـــه أوًال أبو الحســـن 
علي بن محمد العســـكري ثم ابنـــه أبو محمد 
الحســـنL فتولـــى القيـــام بأمورهمـــا حال 
حياتيهمـــا (صلـــوات اهللا عليهمـــا)، ثـــم بعد 
ذلك قام بأمـــر صاحب الزمـــانQ، وكانت 

Qسفراء ووكالء ونواب اإلمام المهدي

في معاني السفير والسفارة

  سماحة الشيخ مشتاق الزيدي
الحوزة العلمية ـ النجف األشرف

 ا



يديه. على تخـــرج المســـائل وجواب توقيعاته
محمد جعفر أبو ابنـــه قام لســـبيله فلما مضى
ذلك. جميع في وناب منابه مقامه بن عثمـــان
الحسين القاسم أبو بذلك قام هو مضى فلما
قام مقامه مضى فلما نوبخت. بني روح من بن
ولم الســـمري. محمـــد بن أبـــو الحســـن علـــي
قبل بنـــص عليه من إال بذلك منهم أحد يقـــم
الذي تقدم ونص صاحبه ،Qصاحـــب األمر
إال بعد ظهور قولهم الشـــيعة تقبل ولم عليه،
منهم من واحد كل يد علـــى تظهر آية معجزة
على صدق مقالتهم  األمرQ تدل صاحب قبل
الحســـن ســـفر أبي حان فلما وصحة بابيتهم.
إلى له: قيل أجلـــه وقرب الدنيا من الســـمري
نســـخته: توقيعًا إليهـــم فأخرج مـــن توصـــي؟
محمد علي بن يـــا اهللا الرحمن الرحيم بســـم
فيـــك، إخوانـــك أجـــر اهللا الســـمري أعظـــم
فأجمع أيام، ســـتة وبين بينك ما ميت فإنـــك
مقامك بعد فيقـــوم أحد إلى توص وال أمـــرك
ظهور فال الغيبـــة التامة وقعت فقـــد وفاتك،
طول بعد وذلك ذكره، تعالى إذن اهللا بعد إال
جورًا. األرض وامتـــالء القلوب وقســـوة األمد
المشـــاهدة، يدعي من شـــيعتي وســـيأتي إلى
السفياني خروج قبل المشاهدة ادعى فمن أال
قوة وال حول وال كذاٌب مفتـــر، فهو والصيحـــة
التوقيع هذا فنســـخوا العلي العظيم. إال بـــاهللا
اليه اليوم الســـادس عادوا كان فلما وخرجـــوا
الناس: من بعض له فقال بنفســـه. وهو يجود
هو بالغه، أمر هللا فقال: بعـــدك؟ من وصيك

سمع منه).(٤) كالم آخر فهذا وقضى،
معاني الوكالة والوكيل: في

اللغة: في الوكالة

الوكالةلغة:بالفتحهوالحفظواالعتماد.(٥) 
الرجل: ووكيـــل الوكالـــة وقـــال ابـــن منظـــور:
قد ألن موكله وكيًال ســـمي بأمره، الذي يقوم
األمر. إليه مـــوكل فهو بأمره القيام وكل إليـــه
بمعنى مفعول. فعيل القـــول هذا على والوكيـــل
وفي أنفســـنا. إلى تكلنا ال اللهم الدعاء: وفـــي
طرفة نفســـي ال تكلني إلى اللهـــم دعاء آخـــر
بين بما توكل مـــن الحديث وفي عيـــن فاهلك.
بمعنى قيل لـــه بالجنة، توكلت ورجليه لحييه
الوكالـــة: فتحًا  تـــوكل.(٦) وعرفه المشـــكيني:
التوكيـــل بمعنى مـــن وكســـرًا فـــي اللغة اســـم
له، ووكل وتســـليمه الغير إلى تفويض األمـــر
اإليكال بمعنى يـــوّكل، ووكل يوكل وأوكل يـــكل
التوكيـــل ان والتفويض،(٧)وفـــي المفـــردات:
والوكيل عنك، نائبًا وتجعله غيرك على تعتمد
وحقيقة  فعيـــل، بمعنـــى المفعـــول.(٨) انتهـــى
آخـــر، ويترتب منزلة تنزيل شـــخص الوكالة
عمله.(٩) منزلة منه الصادر العمل تنزيل عليه

الوكالة اصطالحا:
شرعي أمر في التصرف تفويض الوكالة:
نفســـه في مقام الغير إقامـــة إلـــى غيره، أي

التصرف.(١٠) يملك ممن التصرف
:Qالمهدي اإلمام وكالء من نماذج

وجود التأريخي النقـــل خالل لنا من ثبـــت
الســـابقين، األربعـــة الســـفراء غيـــر وكالء 
اإلســـالمية البلـــدان مختلـــف مشـــتتين فـــي
باإلمام الـــوالء واالعتقاد من شـــيء فيها التي
التمييز مـــن البـــد المهـــديQ. وعلـــى هـــذا
جملة وهناك والســـفير، الوكيل بين والفصل
بن حاجـــز األســـدي، أمثـــال: مـــن الـــوكالء
بن محمد أحمـــد إســـحاق، بن يزيد، أحمد



دراسات
وغيرهم. عيسى... بن

 Qالمهدي لإلمام Jالصدوق ذكر ولقد
وقد، بلدانهم تسمية مع الوكالء من مجموعة
على اتفاقهم معه يمتنع حدا الكثرة من بلغـــوا
وإليك شـــتى، بلدان من وهم الكذب الســـيما
بغداد: الوكالء: فمن من رآه (وممـــن بعضهم
والباللـــي، وحاجـــز، وابنـــه، العمـــري، 
أهل الكوفة: العاصمـــي. ومن ومـــن والعطار.
ومن مهزيار. بن إبراهيم بن محمد األهـــواز:
أهل همدان: بن إسحاق. ومن قم: أحمد أهل
البســـامي، الري: أهل ومن صالح. بن محمد
الكوفي). اهللا عبـــد أبي بن (محمد واألســـدي
ومن العالء. بن آذربيجان: القاســـم أهل ومن

شاذان. بن محمد نيسابور: أهل
Kاألئمة عند والمعتمدين نظام الوكالء

من ســـن هذا  المهديQ أول اإلمام ليس
أبيه زمـــان فـــي موجـــودًا كان النظـــام وإنمـــا
اإلمام زمـــن من العســـكريQ، بـــل اإلمـــام
الطرق  أحد ذلـــك قبله وكان الهـــاديQ ومـــا
إلتصالهمK بشـــيعتهم وقضائهم  الرئيسية
وإرســـال بهم. الشـــيعة واتصال لحوائجهـــم،

إليهم. الشرعية والحقوق األموال،
المهديQ مســـلك  اإلمـــام اتخذ وحيـــث
إلى نظام الوكالة كان االحتجاب الذي عرفناه
أكثر يشـــمل واتخذه بشـــكل الزم، أقـــرب وله
المجتمع بأمور يتصل مما جميعها، أو األمور
عامة الشـــيعية. فكانت المدن داخل حتـــى في
إليه، تصل التي واألموال وتوقيعاته اتصاالته

الوكالء. طريق القليل.. يتم عن عدا ما
الوكالء: تنصيب من الغرض

الغيبة  زمن القيادة العامة في أوًال: إعطاء
..(١١)Qاإلمام خط يمثلون الذي العلماء، إلى
 Qالصادق اإلمام أعطاه الذي المفهوم ذلك
كان مـــن ينظران صيغتـــه الشـــرعية بقولـــه:
حاللنا في ونظر حديثنا روى قـــد ممن منكم
حكمًا به فليرضوا أحكامنا، وعرف وحرامنا

قد جعلته عليكم حاكمًا. فإني
فإنما منه، فلميقبـــل بحكمنا فإذا حكـــم
علينا والراد رد، وعلينـــا اهللا بحكم اســـتخف

باهللا.(١٢) الشرك حد على وهو اهللا على راد



والسياســـي الشـــرعي الخـــط ان  ثانيـــًا:
حركاته  المهديQ في يســـتعمله اإلمام الذي
الجغرافيـــة الرقعـــة اتســـاع هـــو وبياناتـــه، 
األمـــة لنصـــرة وتهيئـــة بالمواليـــن واألنصـــار
العديد الى يحتاج وهذا الفرج وإنتظار اإلمام
التحرك يمثلون الذيـــن ـ الوكالء من القـــادة ـ

أرجاء المعمورة. االنتشاري في
والسفير: الوكيل بين الفرق

فمن الفروق بينهما هي:
 Qالمهدي اإلمام يواجه الســـفير أن أوًال:
التوقيعات ويأخـــذ شـــخصيًا مباشـــرة ويعرفه
ليســـوا الوكالء أن حين على منـــه والبيانـــات.
بالمهـــديQ عن  اتصالهم يكـــون كذلك بـــل
بينهم همزة الوصل ســـفرائه، ليكونوا طريق

الشعبية. قواعدهم وبين
الحفاظ  فـــي الســـفير ثانيًا: إن مســـؤولية
عامة وقواعده الشعبية في الدين إخوانه على
خاصة الوكيل مسؤولية نرى حين على وشاملة.

بمنطقته.
شـــائعًا يكن لم مصطلح ان الســـفير ثالثًا:
الوكيل  األئمةK بخـــالف زمن ومألوفًا فـــي
أصحابهم بعـــض يوكلـــون كانـــوا فـــإن األئمة
تبليغ في وكذا والجواري ونحوها العبيد لشراء
شيعتهم. وإيصال األموال إلى المسائل بعض

األمور  في إال يكـــون رابعـــًا: ان الســـفير ال
مســـلم في ســـفارة (العظيمة) كما الخطيـــرة
بخالف  األربعـــة، عقيـــلQ والســـفراء ابـــن
اليسيرة والمسائل األمور يوكل في فإنه الوكيل
المعارف عظمة ومن هنا تعلم ونحوه. كالشراء
الســـفير  جبرائيلQ ألنه ســـمي يحملها التي

وأنبيائه. اهللا بين

باإلمام مباشر ارتباط له يكون قد الوكيل
ارتباط لـــه والســـفير وقد يكون بالواســـطة،

مباشر.
المعصومين  بعض توكيل خامســـًا: مجرد
لم مـــا ذلـــك الرجـــل لرجـــل ال يثبـــت عدالـــة
تدل  بل ال بهـــا(١٣) مشـــروطة جهة يكن للوكالة
تكـــون إال أن اللهـــم شـــيء، بمجردهـــا علـــى
بالعدالة،(١٤)  أي بهـــا جهة معتد على الوكالـــة
عن حاكية فإنهـــا بنفســـها بخالف الســـفارة

والعدالة. التوثيق

الهوامش
.٤١٦ /١٠ الشيعية: المعارف دائرة (١)

.٢٧٩ /٦ العرب: لسان (٢)
.٧٥ والدراية: الرجال مصطلحات معجم (٣)

.٢٩١ /٢ اإلحتجاج: (٤)
.٣٣٧ /١٨ الشيعية: المعارف دائرة (٥)

.٣٨٨ /١٥ العرب: لسان (٦)
.٥٧٠ للمشكيني: الفقهية المصطلحات (٧)

.٨٨٢ مفردات ألفاظ القرآن: (٨)
،٥٧٠ للمشـــكيني: الفقهية (٩) المصطلحـــات

بتصريف.
.٣٣٧ /١٨ الشيعية: المعارف دائرة (١٠)

والسفير. الوكيل بين مشترك الغرض هذا (١١)
القضاء ج٣ ص ٤٢٤. كتاب (١٢) الوسائل،

١٠١، معجـــم ص األقـــوال، ج١، (١٣) حـــاوي
.١٩١ والدراية: الرجال مصطلحات

المقال، جامع ٤١٧؛ ص الدرايـــة، (١٤) نهاية
.٢٧ ص



األدب المهدوي



االنتظـــاْر جيـــُل  ِشـــعاْرنحـــُن  رفعنـــاُه  قـــْد 

ُقدمـــًا الســـيَر  في خطى المهدي المساْروَعزمنـــا 

*   *   *

الَســـالم ديـــُن  شـــعَّ نـــورًا فـــي الظـــالْمديُننـــا 

األنـــاْم خيـــُر  صـــاْرأحمـــٌد  للخلـــِق  ســـيدًا 

*   *   *

الشاعر أبو يحيى السويطي
الكوت / مؤسسة السيدة زينبP الثقافية

أناشيد للصغار

á_¡k‡˘^=ÑÎê‡

نوصي اآلباء األعزاء بمساعدة أطفالهم لتحفيظ هذه األنشودة ومحاولة ترديدها بطريقة 
يختارها الطرفان





والبتـــولمن هـــدى طه الرســـوْل وعلـــٍي 

األصـــول تعلمنـــا  صغـــارقـــد  ودرســـناها 

*   *   *

المتقيـــْننحُن في درِب الحســـيْن والهـــداِة 

االختيـــاْرفـــي خطاهـــم ســـائرين وَأَجْدنـــا 

*   *   *

جنـــوْد للديـــِن  عـــن حمـــى الحـــِق نذودنحـــُن 

والجـــدوْد علـــٍي  االقتـــداْرمـــن  َورْثنـــا  قـــد 

*   *   *

إظهـــْر المهـــديُّ  َمصدرأّيهـــا  للشـــِر  أصبحـــوا 

تفّجـــر فينـــا  ودمـــارحقُدُهـــم  قتـــٍل  بيـــن 

من هـــدى طه الرســـوْل



مشاركات القرآء



أهل المشرق 
أمير حسن أحمد 
الحمـــد هللا رب العالميـــن وأفضـــل الصـــالة 
والســـالم على ســـيدنا محمـــد وآلـــه الطاهرين. 
ال شـــك بأن ألهـــل المشـــرق ـ كمصطلـــح ـ وجود 
كبير فـــي ثنايا حديث الرســـولN وحديث أهل 
بيتـــه الطاهرين. وهذا المصطلـــح في األحاديث 
المتعلقـــة بالظهـــور الشريف يشـــير إلـــى عـــدة 
مصاديـــق منها: المكان، وهو الشـــرق األوســـط 
وهذا مما ال ريب فيه، الن هذا المكان هو مكان 
هبوط الوحي ومسكن معظم المسلمين، كما انه 

البقعة األكثر اضطرابًا من ناحية التاريخ.
و الروايات نطقت بان الشخصيات التي يكون 
لها دور فاعل في عصر الظهور ســـواء أكانت من 
أنصار اإلمـــام كالخراســـاني واليماني وشـــعيب 
بن صالـــح، أو مـــن أعدائه كالســـفياني واألبقع 
واألصهـــب والدجال، كلهم يكـــون مخرجهم من 

المشرق...
ومنها: أن المشـــرق هـــو مـــكان بعينه، وهو 
بالد فـــارس، الن منهـــا تخرج الرايات الســـود 
التي تنصر اإلمام كما في الحديث: تخرج رايات 
ســـود من قبل المشـــرق. وبالد فارس لها ما لها 
مـــن المكانة في  عصـــر الظهـــور، فمنها يخرج 

الخراســـاني، ومنها يخرج قائـــد قوات المهدي 
شـــعيب بن صالـــح، وفيها أقـــوام وصفتهم كتب 
الحديـــث لدى العام والخاص بـــان قلوبهم كُزُبِر 

الحديد (حديث كنوز الطالقان).
ومنها ان المشـــرق، مصدر الفتنة الشرقية 
وهي فتنة تحدث في الشـــرق وآثارها تنتشـــر في 
الشـــرق والغرب، وقد تجر إلـــى حرب عالمية، 
لماذا؟ الن في الشرق أيضًا أقوامًا يهمهم خذالن 
الديـــن والوقوف في وجه اإلمام الغائب إذا ظهر 

بعد ان تكون البالد والعباد خرابًا ودمارًا...
االنتظار: األخ أمير حسن أحمد

تشـــكر االنتظـــار ما بذلته من جهـــد في بيان 
من هم أهل المشرق وهي بدورها تتساءل: كيف 
جـــزم األخ الكريم بأن المشـــرق بعينـــه هو بالد 
فـــارس إذ يحتـــاج جزمـــه إلى دليـــل، وإن كانت 
بالد المشـــرق تشـــمل في بعضها بالد فارس إذ 
أن بالد فارس التاريخية لها جغرافيتها الواسعة 
فيها باكستان وأفغانســـتان ودول وسط آسيا فال 

مجال لتحديد المنطقة بهذا المصطلح.
الحسين والمهديL هدف واحد
أمير القزويني
تشـــير األدلة العقلية والنقليـــة إلى ان اإلمام 
المهـــدي¨ هو الذي يجني الثمار النهائية لثورة 

هيئة التحرير

مشاركات القرآء





اإللهية األهـــداف تحقيق من ونهضته الحســـين
اإللهية. العالمية اإلسالمية الدولة إقامة ظل في
أرســـى القواعد  الحســـينQ بتضحيته فاإلمام
بناءها وشـــيد اإللهية العـــدل األساســـية لدولـــة
وقلوبهم، في أذهـــان الناس والمعنوي النظري
الخارجي والتشـــييد والتجديد ويبقـــى التكميـــل
الذي للقانون اإللهي التطبيـــق يمثل الذي للبنـــاء
َعَلى َنُمـــنَّ َأْن cَوُنِريُد تعالـــى: قولـــه ينـــص عليه
األَْْرِض َوَنْجَعَلُهـــْم َأِئمًَّة ِفـــي اْســـُتْضِعُفوا الَِّذيـــَن

.dاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم
.Qفي أرضه اهللا على بقية تشييده يبقى

مناســـبات في المقدس الشـــارع وقد تصدى
المعنى ذلـــك إلبراز عديـــدة، وبصـــور مختلفـــة
الحســـينية الثورة بيـــن الوثيق وبيـــان االرتبـــاط
وكأن الثورة العالمية, ودولتها والدولة المهدوية
واألســـس التمهيديـــة الحركـــة الحســـينية تمثـــل
غايتها ان أي للثورة المهدوية، الثابتة الرئيسية
من وانطلقت أقيمت المهدوية الثورة هو وهدفها

الثورة الحسينية. تحقيق أهداف أجل
ذلك االرتباط: إلى ما يشير وأوضح

(يا  هو المهدوية والنهضة الثورة شـــعار ١ ـ ان
الحسين). لثارات

التاريخي  والعمق والبعد وكذلك االمتداد ـ ٢
عنـــد واألرض الســـماوات لســـكان والشـــمولية
 NوخاتمالنبيينKالمالئكةوفي سيرةاألنبياء
كلهم ,Kالمعصومين وأوالده المؤمنين وأمير
الثورة  أحيا المهديQ كما اإلمـــام ذكرى يحيي
الشـــريف. بظهوره الفرج وينتظـــر الحســـينية،
 Qاإلمام يكون مع ان تعالى يدعوا هللا وكل منهم

الظالمين. اهللا أعداء من لالنتقام
الشـــارع  نجـــد ٣ ـ إضافـــة إلـــى ذلـــك فإننـــا

كثورة، لكربـــالء خصوصيـــة المقـــدس أعطـــى
.Qوسلوكه Qالمهدي فكر اإلمام وكبلد في

فعل  كربالء كما لتراب خصوصية إعطاء ـ ٤
له  النبيN وجلب طلب لّبى عندما Qجبرائيل
  Kالمعصومون أشـــار وكما كربالء, من تربـــة

تربة كربالء. في ان الشفاء إلى
تنشر رايات

الحكيم نوري أحمد السيد
هي جلية معالمها تتضـــح التي مـــن الظواهر
اجتهاده، حســـب كل والمذاهـــب اآلراء انتشـــار
 Qاإلمام غيبة في الضالل رايـــات تبدأ وحينئذ
على االنتشـــار نطاق اتســـاع ثم ومـــن باالنتشـــار

المعمورة. أرجاء
المعالـــم واضـــح الحـــق وذلـــك ألن طريـــق
بالغوغاء يعـــج رايات الضـــالل الذي في مقابـــل
يحـــاول التـــي واألوهـــام الكاذبـــة واالدعـــاءات 
يجمعوا ان ويحاولـــون فرصهـــم هـــؤالء اقتناص
الحقة، األقلية النـــاس لمباهلـــة من أكبـــر عدد
اإلمام عنه نبأ وقد األصوب، أمرهم هو واعتبار
أما واهللا  والتنويه، اياكم حيث قال: Qالصادق
ولتمحصّن دهركـــم ســـنينًا من أمامكم ليغيبـــّن
ســـلك؟ واٍد بأي هلك، قتل، مات، حتى يقال:
تكفأ كما عيون المؤمنين ولتكفأّن عليه ولتدمعـــّن
أخذ من اال ينجو فال أمواج البحر، الســـفن في
بروح وأّيده اإليمـــان قلبه فـــي وكتب اهللا ميثاقـــه
يدري ال مشـــتبهة راية عشـــرة اثنتا منه ولترفعّن
بـــن عمرـ المفضـــل ـ أي مـــن أي. قـــال: فبكيـــت
إلى شـــمس فنظر قال: نصنع؟ ثم قلـــت: فكيف
هذه اهللا ترى عبد ابا يا وقال: الصفة في داخلـــة
من أبين ألمرنا واهللا فقال: نعم، قلت الشمس؟

الشمس.(١) هذه



إصدارات حول اإلمام المهدي



الدراســـات  مركـــز  عـــن  صـــدرت 
التخصصية الكتب التالية:

ـ كتـــاب <مختصـــر   ١
كفايـــة المهتـــدي لمعرفة 
المهـــدي> تأليف الســـيد 
لوحـــي  ميـــر  محمـــد 
ترجمـــة  االصفهانـــي، 
ياســـين  الســـيد  وتحقيق 
الموسوي. تضمن الكتاب 

مقدمـــة للمحقق حـــول الكتاب ونســـخته الخطية 
وترجمته ومقدمة للمؤلف ثم ضم الكتاب أربعين 
حديثـــًا عن اإلمـــام المهديQ وحقيقـــة وجوده 
وغيبته وانتظاره كما تضمن ســـت عشـــرة حكاية 
عن أناس التقوا باالمام وشـــاهدوه وختم الكتاب 
بأحاديـــث عن عالمات أشـــراط الســـاعة، وقع 
الكتاب في ٢٦٨ صفحة من القطع الكبير، طبع 

في مطبعة زيتون في قم طباعة أنيقة.

٢ ـ كتـــاب <البرهـــان 
صاحـــب  وجـــود  علـــى 
الســـيد  تأليف  الزمـــان> 
محسن األمين الحسيني 
العاملي، تتصدر الكتاب 
قصيـــدة الســـيد األميـــن 
الرائيـــة التي جـــاءت ردًا 

على قصيدة ألحد علماء أهل الســـنة المتضمنة 
تســـاؤالت عـــن حقيقة اإلمـــامQ وشـــرح تلك 
القصيـــدة. كمـــا تضمن الكتـــاب ردًا على بعض 
 ،Qاالشكاالت والشبهات في طول عمر اإلمام
 ،Qوإيـــراد األدلة على وجود اإلمـــام المهدي
وبعـــض المواضيـــع المتعلقـــة بســـرداب الغيبة 
وغيرهـــا، وقـــد جـــاء الكتاب فـــي ١٨٠ صفحة 
من القطع الوزيـــري وبطباعة أنيقة في مطبعة 

نقارش في قم ـ ايران. 

Qإصدارات حول اإلمام المهدي

دأب مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهديQ أن يكون له حضوُر واسع في مجال الثقافة 
المهدوية وتنميتها من خالل ما يصدره المركز من دراســـات فضًال عما ينشـــر من كتب وموسوعات 
تتبنـــى قضية اإلمام المهديQ دراســـة وتحليًال،وبـــاب إصدارات المركز حـــول اإلمام يأخذ على 

عاتقه اإلشارة إلى ما يصدر من هذه الكتب سواء ما كان من نفس المركز أو من خارجه.

  ص





قسم  عن كتاٌب ٣ ـ
في المهدوية الطفولة
بعنوان كراسًا المركز
الموعـــود> <المهـــدي
جـــالل الســـيد شـــعر 

التي بالرســـوم الجميلـــة مزيـــن الموســـوي وهـــو
باإلمام المهـــديQ قام  األطفـــال تصـــور تعلـــق
ويتضمن االعالم في المركـــز، قســـم برســـمها
بحب اإلمام وأخرى تتغنى قصائد شعرية الكتاب
األطفال، وقع أذهان في االنتظار ثقافة ترســـخ
المتوســـط الحجم من (١٢) صفحة في الكراس

في مطبعة زيتون طباعة أنيقة ورائعة. وطبع
ضمـــن  قصـــة ـ   ٤
الطفولـــة سلســـلة
بعنوان كراسًا المهدوية
وهي <اإلمام الشـــاهد>
مصورة قصـــة قصيـــرة
تأليـــف مـــن لألطفـــال
ســـعد علـــي  األســـتاذ

شبر، حسنين جواد السيد رسم وتلوين النجفي
لمـــدارك ومالئمـــة مبســـطة تتضمـــن مفاهيـــم
ومؤهالته األرض> في اهللا <خليفـــة عن الصغار
وهي بها تحلى التي وصفاته عليه الدالة واآليـــات
.Qالمنتظر الحجـــة إمامنا علـــى التـــي تنطبق
وبألـــوان زاهية (١٦) صفحة فـــي وقعـــت القصة

وطباعة أنيقة.
 Qأماالكتبالتيصدرتفياإلمامالحجة ٥ـ
من كتـــاب (الحتميات فهـــي: من غيـــر المركـــز
الموسوي، فاروق السيد لمؤلفه الظهور) عالئم

وخاتمة، فصـــًال عشـــر فـــي إثني وقـــع الكتـــاب
الحتم وعدد معنى اإلثنا عشـــر الفصول تضمنت
ترجمة الثاني تضمـــن فيما وماهي، الحتميـــات
المهـــديQ حتـــى نهايـــة الغيبـــة  حيـــاة اإلمـــام
العالمات الفصول باقي تضمنت فيما الصغرى،
تطرق المؤلف ثم والتوضيح، الحتمية بالتفصيل

الظهـــور يـــوم الـــى 
 Qلإلمام المبارك
الناس احـــوال ثـــم 
الزمان، فـــي آخـــر
مجلـــد والكتـــاب
وقع تجليـــدًا جيـــدًا
صفحـــة   ٤٥٠ فـــي

بطباعة انيقة.
كتاب (معاجز  ٦ـ 
المهـــدي) اإلمـــام
هاشم السيد لمؤلفه
ويتكلم البحرانـــي،
المؤلـــف عن معاجز
 Qالمهدي اإلمـــام 
ســـقط حين وكالمه
أمـــه، بطـــن عـــن 

الســـفراء عنه رواه واخبـــاره بالمغيبـــات، ومـــا
بحوادث شـــيعته لبعـــض إخبـــاره والـــوكالء مـــن
وردت التي وغيرها من المعاجز لهم تقع ســـوف
حديثًا تجليدًا مجلـــد توقيعاتهQ، والكتاب في
بطباعة  الوزيري القطع من ١٥٢ صفحة وقـــع في

قم. إيران ـ السرور، مطبعة انيقة في



دعوة



Qالمهدي اإلمام قال
حسنة> أسوة لي Nاهللا رسول ابنة <وفي

Hالغيبة للطوسي
شعار: تحت

 Pفاطمة لنهضة تجسيد Qالمهدي اإلمام حركة
المقدس لجهادها واستكمال

المرجعية  المهديQ برعاية اإلمـــام الدراســـات التخصصية في يعقد مركز
لعام الثانية جمادى شهر في األشرف النجف العالمي في مدينة مؤتمره العليا،
الرســـاليين المفكرين من الفضيلة وأصحاب العلماء الســـادة (١٤٢٨هـ) ويدعو

المحاور التالية: ضمن وبحوثهم مساهماتهم للمشاركة في
.Q المهدي اإلمام حركة الزهراءJعلى فاطمة جهاد فلسفة أثر _ ١

الجهادي.  النتيجة الحقيقية لخط األنبياء Q اإلمام المهدي حركة _ ٢
أهل  النبـــيN وأئّمـــة اإلمـــام المهـــدي Q مـــن قبـــل لحركـــة ٣ _ التمهيـــد

.Gالبيت
خـــالل ما قدمه في  المهدي Q من اإلمام لطروحـــات الفكـــري ٤ _ االثـــراء

وداللة: سندا ومناقشتها التالية المجاالت
المباركة. التوقيعات أ)
االدعية المهدوية. ب)

الكرام للباحثين دعوة
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المهدوية. الكلمات جـ)
الغيبة. وبعد قبل االخرى العلمية االنشطة د)

.Q المهدي اإلمام حركة في السالم اطروحة _ ٥
المهدوية.  في الحركة الحوار مبدأ _ ٦

والسالم.  الحرب مستوى على الظهور عصر في التقني التطور _ ٧
عصر الظهور.  إلى الغيبة عصر المهدوية من الثقافة مراحل نضوج _ ٨

االلغاء والتعايش.  بين الظهور عصر في السماوية األديان _ ٩
القرآن.  المهدي Q في اإلمام _ ١٠

النبوي.  الحديث المهدي Q في اإلمام _ ١١
اإلسالمّية.  المذاهب في Q المهدي اإلمام _ ١٢

السماوية.  الكتب المهدي Q في اإلمام _ ١٣
مدرستي العرفان والفلسفة.  المهدي Q في اإلمام _ ١٤

إنساني.  كمفهوم والمصلح المنتظر _ ١٥
مفهوم االنتظار: _ ١٦

انتظار الفرج. أفضل العبادة أ)
السلبي. المفهوم وتداعيات االنتظار ب)

وأسبابها.  الغيبة دواعي _ ١٧
الظهور: _ ١٨

أسبابه. أ)
شرائطه. ب)

الغيبي.  العقل واالعجاز الظهور بين عالمات _ ١٩
المهدوية والحداثوية. _ ٢٠

العولمة والعالمية المهدوية.  _ ٢١
المهدوية.  الثقافة في االعالم دور _ ٢٢

العربي.  األدب في Q المهدي اإلمام _ ٢٣
الظهور.  عصر قبل االصالحية مشروعية الحركات _ ٢٤



دعوة



.Q المهدي اإلمام وجود منكري في محاوالت المعرفية المعايير _ ٢٥
للفكرة المهدوية.  المباني المعرفية _ ٢٦

فلسفية.  ال فرضية تاريخية حقيقة Qالمهدي اإلمام _ ٢٧
والحركات الباطنية. Qالمهدي اإلمام _ ٢٨

المهدوية. الحركة في االصالح _ ٢٩
الغيبة. عصر في الحدود اقامة امكانية _ ٣٠

الغيبة. عصر في الجهاد مفهوم _ ٣١
الغيبة.  عصر صالة الجمعة في مشروعية _ ٣٢

الغيبة.  عصر في الخمس مشروعية _ ٣٣
المختلق.  المهدي اهللا... عبد بن محّمد _ ٣٤

واالفتراء.  الحقيقة بين الشيعة عند الغيبة سرداب _ ٣٥
تعبدية.  االنتظار حقيقة عقلية أم _ ٣٦

مقارنة. دراسة والسنية، الشيعية المدرسة ثقافتي في Qالمهدي -٣٧
الغيبة سنة األنبياء. -٣٨

عصري الحضور والغيبة. في Gاألئمة عن الوكالة -٣٩
اإلمام عن الوكالة األئمةGوبين عن األصحاب وكالة بين دراسة مقارنة -٤٠

.Qالمهدي
الحقيقة  المهديQ بيـــن اإلمام مـــع االرتباط ودعـــاوى ورؤية ٤١- الكشـــف

والخيال.
تاريخية. دراسة والسفراء السفارة -٤٢

النتائج. ومعالجة األسباب والحوافز دعاوى المهدوية، -٤٣
خيال. أم حقيقة اإلمام وذرية الخضراء الجزيرة -٤٤

والفكرية. الذاتية الخصوصيات المهدي، اإلمام أصحاب -٤٥
على  الظهور المهديQ في عصـــر اإلمـــام لحركة المناوئـــة ٤٦- الحـــركات





والشخصي. التنظيمي المستويين
الظهور. قبل الممهدة الحركات -٤٧

اللطف. قاعدة في دراسة ، Q المهدي اإلمام -٤٨
الظهور. عند Qاإلمام حركة جغرافية -٤٩

التنظيمية. الخصوصيات المهدوية، الحكومة -٥٠
والمعاصر. القديم االستشراق دراسات في المهدوية -٥١

المهدوية. الحركة مفاهيم في الرجعة -٥٢
في: روائية دراسة -٥٣

.Qأم اإلمام أ-
.Qاإلمام عمة ب-

عليها. اهللا رضوان جدته جـ-
مستقبلية. رؤية بعد اإلمام، ما -٥٤

التالي: على العنوان البحوث ترسل
الدار ،٥٤ الزقاق الحويش، محلة ،Nالرســـول شارع األشـــرف، النجف

.Q المهدي اإلمام في التخصصية مركز الدراسات ،٢
االلكتروني: الموقع عنوان وعلى

info@m-mahdi.com
٠٧٨٠٤٧٥٤٥٣٥ العام: المشرف هاتف

الثاني. ربيع /١٥ في أقصاها ولمدة
المهدوية ببحوث الثقافة رفد أجل التوفيق من لكم ومتمنين شاكرين تعاونكم

المتميزة. وجهودكم إبداعاتكم إلى تضاف مبتكرة
في الحق فللكاتب االلتزام بالمحاور المذكـــورة، بالضرورة ليـــس مالحظة:

المهدوية. الدراسات في يكشف عن أهميته وعنوان جديد محور ابتكار
   اللجنة التحضيرية للمؤتمر



نشاطات المركز



سامراء فاجعة ذكرى أعتاب على
تخصصيــــة عقائديــــة دورة  المركــــز عقــــد 
تعالج النجــــف األشــــرف فــــي لفتــــرة أســــبوعين
واإلمام االنتظار بعقيدة المتعلقــــة القضايا أهم
اعتبارًا األعسمية الحســــينية في وذلك المهدي
وقد خصصت صفر/ ١٤٢٨. يوم  ٢ إلى ١٦ / من

الدورة. عن تقريرات عشرة ألحسن جوائز
األســـاتذة مـــن كل فيهـــا حاضـــر  حيـــث 

األفاضل:

Q�ÿ����« ÍœN��« ‰Ë�  «Ëœ�

نشاطات المركز

سماحة السيد ياسين الموسوي٠ .١

االشكوري. السيد أحمد سماحة .٢

جعفر الحكيم. سماحة السيد .٣

الحلو. علي محمد السيد سماحة .٤

العلوم بحر السيد محمد علي سماحة ـ ٥
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اإلمام خروج حول الشـــبهات لتراكم نظرًا
والنيابة  المهدوية أدعيـــاء المهـــديQ وظهور
لكل شـــامًال ثقافيًا برنامجًا المركز فقد أعـــّد
والنواحـــي واألقضيـــة العراقيـــة المحافظـــات
والثقافية ورد الفكريـــة الندوات بإقامة وذلـــك
واإلجابة  Qاإلمـــام الشـــبهات المثـــارة حـــول
تفضل ســـماحة وقد المؤمنيـــن، علـــى أســـئلة
المركز دعوة الموســـوي بتلبية الســـيد ياســـين
في المتخصصة المحاضرات الثقافيـــة وألقى

التالية: المناطق
بابل: محافظة ـ أ
بيرمانه. قرية .١

دبلة. قرية .٢
الجمعية. منطقة .٣

الكفل. ناحية .٤
الهاشمية. حسينية .٥
حسينية الموسوي. .٦

غريق. أبي ناحية .٧
مدينة الثورة. .٨

محافظة الديوانية: ـ ب
حسينية المنتظر. .١

غماس. ناحية .٢
الرسول. وحسينية جمع .٣

النجف: محافظة . ج
الحيدرية. ناحية ـ ١
العباسية. ناحية ـ ٢

الكوفة. أهالي جامع .٣
مدن تغطيـــة لحين وهـــو برنامـــج مســـتمر

اهللا. شاء إن كافة العراق

الحضور من الحضورجانب من جانب

الحضور من جانب الحضور من جانب



نشاطات المركز



الموسوي ياسين السيد سماحة

الندوات بعض من الندواتلقطات بعض من لقطات

الندوات بعض من لقطات الندوات بعض من لقطات





وتم ٢٠٠٧م /١ /١٠ فـــي الكوفة رئاســـة جامعة أقامته الذي الكتاب معرض في شـــارك المركز
رئاسة من وشكر شهادة تقديرية على وحصل وغيره المركز من المهدوية الصادرة الكتب عرض فيه

الجامعة.
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مركز الدراسات التخصصية اقام
دورتـــه   Qالمهـــدي اإلمـــام  فـــي 
عقيـــدة فـــي التخصصيـــة الخامســـة
وذلـــك الشـــبهات  ورد اإلنتظـــار
اهللا الشـــيخ محمـــد آيـــة باســـتضافة
من واحد ابتداًء اســـبوع ولمدة السند

.٢٠٠٧ /٣/٢٤ األربعاء يوم
شـــارع ـ األشـــرف النجف المكان:

الهندي. جامع ـ الرسول
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نشاطات المركز



منها: االنترنت عالم في منتديات عدة على عاتقه اإلشراف على أخذ المركز
على  الشبكة باشراف المركز من الصادر االعالن أدناه وفي ـ (المنتظرون) واحة ـ هجر ـ شبكة ١

الواحة. هذه

 ����ô« w� �«Ë��«  U�œ��� v�� ·«��ù«

الرحيم الرحمن اهللا بسم
الثقافية هجر في شبكة المؤمنون االخوة

تسّلم أن الثقافية هجر شبكة شــــبكتكم قررت الفكرية والموثوقية التخصص مواكبة في ســــبيل
االشرافالعلميفي واحةاإلمامالمنتظروالمنتظرينالىمركزالدراساتالتخصصيةفياإلمام
علي السيستاني اهللا العظمى السيد سماحة آية برعاية مكتب الشريف فرجه المهدي عجل اهللا
من متابعة به المركز قام لما الشبكة من تقديرًا وذلك النجف األشرف، في الوارف ظله دام
المؤمنين ومســــاعدة والتخصص الصدق لمســــنا فيه من ولما الماضية، للواحة طيلة الشــــهور
. والعواطف بعيدًا عــــن التخرصات بشــــكل علمي الســــالم عليه المهدي االمام على فهم قضية
واحــــة اإلمــــام علــــى تخصــــص المشــــرف ولهــــذا نهيــــب بجميــــع المؤمنيــــن االســــتفادة مــــن
اهللا عجــــل المهــــدي اإلمــــام فــــي  التخصصيــــة الدراســــات مركــــز والمنتظريــــن  المنتظــــر 
العاطفي ال اإليمــــان العلمــــي مــــن ومنبعثة علميــــة مشــــاركاتهم فرجــــه الشــــريف، وأن تكــــون

وهــــو  الشــــبكة فــــي المســــجل باســــمه مبدعــــًا فقــــط . وســــيكون المركــــز مشــــرفًا ومشــــاركًا
علــــى  ومســــاعد كمشــــارك مفيــــد المركــــز بــــه  يعــــرف  والــــذي   (M-mahdi.com)
الشــــريف. فرجــــه اهللا عجــــل المهــــدي قضيــــة اإلمــــام فهــــم جوانــــب خافيــــة ومعقــــدة فــــي
ظلــــه دام السيســــتاني الســــيد العظمــــى اهللا آيــــة ســــماحة وبهــــذه المناســــبة نشــــكر مكتــــب
للدراســــات دعمه وفي المركــــز المهم، هذا تأســــيس في الشــــريف علــــى هذه اللفتــــة الكريمة
دعــــم التخصص في اإلمام إلــــى والســــير الســــالم، اإلمام المهدي عليه والتصــــدي لموضــــوع
إجــــالال لهــــا. ننحنــــي أبويــــة مرجعيــــة لفتــــة وهــــذه العلمــــي فــــي العقائــــد والفقــــه والتأريــــخ،
المذكورة الواحــــة علــــى فــــي اإلشــــراف المؤمنين األفاضــــل كمــــا نشــــكر كل مــــن ســــاهم مــــن
الحقيقــــة ســــبيل نصــــرة الدائبــــة فــــي وحركتهــــم منوهيــــن بفضلهــــم وبصبرهــــم وجهادهــــم
. الخبــــرات وتراكــــم المعرفــــة المواضيــــع نتيجــــة فــــي ، ونأمــــل منهــــم المشــــاركة الفاعلــــة
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