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 إىل مشس احلقيقة إىل بقيِة اهللا اليت ال ختلو من العترِة اهلادية، إىل
املعـد لقطع دابر الظلمة، إىل املرجتى إلزالِة اجلـور والعدوان، إىل باب 
اهللا الذي منه ُيؤتى، إىل وجه اهللا الذي إليه يتوجه األولياء، إىل السبب 
املتصل بني األرض والسمـاء، إىل املضطـر الذي جياب إذا دعا، ليت 

 ثرى، شعري يا سيدي أين استقرْت بك النوى، بل أي أرض تقلَك أو
بنفسي أنت من مغيَّب مل خيل منَّا، بنفسي أنت من نازح ما َنزح عنَّا، إىل 
مىت أحار فيك وأي جنوى، هل إليك يا بن أمحد سبيل فتلقى، هل يتصل 
يومنا منك بعدٍة فنحظى، مىت ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، 
 أترانا حنف بك وأنت تؤم املأل، وقد مألت األرض عدالً، وأذقت
أعدائك هواناً وعقاباً وأبرت الُعتاة وَجَحدةَ احلقِّ وقطعت دابر املتكربين 

 :واجتثثت أصول الظاملني وحنن نقول

 .احلمد هللا رب العاملني
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َوُنِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي اَألْرِض {: قال تعاىل
 .)١(}لَُهُم الَْواِرِثَنيَوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَع

 حىت لقد كثرت الكتابات قدمياً وحديثاً حول اإلمام املهدي 
أنه ما حظيت قضية من قضايا املسلمني مبثل هذا الكم اهلائل من 
الكتابات والروايات اليت ما تركت جانباً من جوانب حياته إال وذكرته 

ن وعالمات اخلروج بامسه وكنيته و والدته وغيبته وخروجه يف آخر الزما
الدالة عليه وما جيري بعد خروجه وانتصاراته، ولكين وجدت القليل 

 وعللها، أو التكلم عن من الكُتاب الذي يتعرض ألسباب غيبته 
 !الفائدة من الغيبة أومن اإلمام يف حال غيبته

 حكمة ومع أن هناك بعض الروايات اليت تؤكد أن لغيبته 
 اهللا والراسخون يف العلم، أو جاء النهي عن إهليه ال يعلم مبرادها إال

 إىل السؤال عنها، كما ورد يف التوقيع الصادر من اإلمام املهدي 
: وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهللا عز وجل يقول>: إسحاق بن يعقوب

… )٢(}كُْمَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتْسأَلُواْ َعْن أَْشَياء ِإن ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤ{
فأغلقوا باب السؤال عما ال يعنيكم وال تتكلفوا علم : إىل أن قال 

                                 
 ).٥(سورة القصص ) ١(
 ).١٠١(سورة املائدة ) ٢(



 

١٠

 .)١(<ما قد كفيتم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم

إن >:  أنه قالوروى عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن الصادق 
ومل : لصاحب هذا األمر غيبة ال بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له

فما وجه : ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه لكم، قلت: علت فداك؟ قالُج
وجه احلكمة يف غيبته وجه احلكمة يف : احلكمة يف غيبته؟ قال 

غيبات من تقدمه من حجج اهللا تعاىل ذكره، إن وجه احلكمة يف ذلك ال 
ينكشف إال بعد ظهوره، كما مل ينكشف وجه احلكمة ملا أتاه اخلضر من 

 إال وقَت قتل الغالم وإقامة اجلدار ملوسى خرق السفينة و
افتراقهما، يا بن الفضل إن هذا أمر من أمر اهللا وسٌر من سرِّ اهللا وغيب 
من غيِب اهللا، ومىت علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها 

 .)٢(<حكمة وإن كان وجهها غري منكشف لنا

لعياذ باهللا، فإذا وحنن طبعا ال نعترض على اهللا سبحانه وتعاىل وا
 وغيبته، وإن دلت النصوص الصرحية على وجود اإلمام املهدي 

هلذه الغيبة حكمة إهليه ال يعلمها إال اهللا وأولياؤه املقربني فليس لنا إال 
 .التسليم

إال أن هناك أيضاً الكثري من الروايات اليت تدل على بعض 
 . وتتحدث عن احلكمة منهااألسباب لغيبته 

 هو العلم ملقصود بالرواية السابقة لإلمام الصادق ولعل ا
املطلق واإلمجايل املختص باهللا وحده سبحانه، أو لعل املقصود بالرواية 
السابقة لإلمام هو اإلحاطة جبميع العلل واألسباب للغيبة وهذا غري 

 .ممكن لنا طبعاً

                                 
 .٤٢٤إعالم الورى ص، ١٧٧غيبة الطوسي ص ) ١(
 .٤ ح ٩١ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٤٨٢كمال الدين ص ) ٢(



 

١١

ويف هذا الكتاب أستعرض بعض أسباب الغيبة لإلمام املهدي 
 الروايات الدالة عليها وأعرض هنا فهمي اخلاص مع بعض 

إن كالمنا >:  أنه قاللبعض الروايات فلقد روي عن الصادق 
 .)١(<ينصرف على سبعني وجهاً

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاين كالمنا، >:  أيضاً قالوعنه 
إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كالمه كيف شاء 

 .)٢(<وال يكذب

كما أعرض هنا بعض ما ذكرته الكتب اليت اطلعت عليها وأقوال 
السيد حممد باقر الصدر، والسيد حممد كاظم : العلماء العظام أمثال

القزويين، والسيد حممد صادق الصدر، وغريهم من العلماء األكارم، 
فعملي هنا إذاً هو مجع هذه األسباب والروايات اليت ذكرها العلماء 

كمال الدين (كتبهم كغيبة الطوسي وغيبة النعماين وكتاب األجالء يف 
إلزام الناصب يف إثبات احلجة (وكتاب ) ومتام النعمة للشيخ الصدوق

 .وغريها من الكتب) الغائب

ويف بداية هذا الكتاب أوردت استعراضا عاما ألمر اخلالفة 
 . وحىت يومنا هذاواإلمامة يف األرض منذ أن أهبط آدم 

 . وأسباهبا فتطرقت إىل الغيبة الصغرى لإلمام صـل األولالفوأما يف 

 . تعرضت ألسباب وعلل الغيبة الكربى لإلمام الفصـل الثاينويف 

 . يف حال غيبته استعرضت الفائدة من اإلمام الفصـل الثالثويف 

 . ذكرت الواجبات اليت تقع علينا يف زمـان الغيبةالفصل الرابعويف 

                                 
 .٢٨٢االختصاص للشيخ املفيد ص ) ١(
 .٢٧ ح ٨٤ ص ١٨، وسائل الشيعة ج ١ ص ١معاين األخبار ج ) ٢(



 

١٢

 والدعاء ض االستغاثات باإلمام املهدي ويف اخلتام أوردت بع
 . لقضاء احلاجةله والرقعة اليت تكتب له 

وأنا هنا ال أدعي أن كل ما أقوله هو عني احلقيقة وحمالف للصواب 
وإمنا نسأل اهللا املغفرة لكل خطأ صدر منا، ونطلب منه السداد والتوفيق 

 .وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهِه الكرمي

يحكم عذراً ألي خطأ ورد يف هذا الكتاب، كما وأخرياً أستم
أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعدين يف هذا اجملهود املتواضع 

 .ويف إخراجه إىل النور وتقدميه للقارئ الكرمي
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 استعراض عام 
 ةـامـر اإلمـــــألم
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َمالَِئكَِة ِإنِّي َجاِعلٌ ِفي اَألْرِض َوِإذْ قَالَ َربَُّك ِللْ{: قال تعاىل
َخِليفَةً قَالُواْ أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح 

 َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ِبَحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك قَالَ ِإنِّي أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ 
ُهْم َعلَى الَْمالَِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَْسَماء َهُؤالء ِإن كُنُتْم َعَرَضكُلََّها ثُمَّ 
 .)١(}َصاِدِقَني

 املنتظرة إال حنن ال نستطيع أن نفهم قضية دولة اإلمام املهدي 
منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعاىل ، إذا استعرضنا األمر منذ البداية 

لى هذه األرض وحكومة األرض وأراد أن تكون هناك خالفة إهلية ع
فما كان من املالئكة إال أهنم ظنوا أن هذه اخلالفة ، عدل إهلي فيها 

 ومن هنا نفهم عظم -فهم املعصومون من الزلل واخلطأ ، ستكون منهم 
 وحينما أخربهم سبحانه أهنا -معىن اخلالفة اإلهلية وأن مقامها عال جدا 

ألن هذا املخلوق ، ة ستكون من اجلنس البشري كان استغراب املالئك
وحسب طبيعة تركيبه اخللقي وما فيه من غرائز وشهوات ال ميكنه أن 

وهنا أطلع ، يطبق العدل اإلهلي ويقوم بأعباء اخلالفة ورسالة السماء 
 .سبحانه وتعاىل املالئكة على أمساء علمها آلدم

 فما هذه األمساء وما قصتها؟
                                 

 ).٣١ -٣٠(سورة البقرة ) ١(



 

١٦

 -ة البقرة بأن املالئكة حسب ما نفهمه من اآليات القرآنية يف سور
 اعترفوا بأحقيته للخالفة على األرض - لألمساء بعد عرض آدم 

وأنه أهل لذلك، وأن هذا املخلوق باستطاعته أن يطبق خالفة اهللا كما 
 .ينبغي هلا، وأنه من املمكن أن يكون أفضل من املالئكة يف هذا اجلانب

قال يف وحسب ما جاء يف بعض الروايات عن ابن عباس أنه 
عرض : (وعن جماهد قال) أنه عرض اخللق(تفسري اآليات السابقة 

أن املالئكة قالوا يف أنفسهم مل >: ويف تفسري اجلاللني، ) أصحاب األمساء
فخلق اهللا آدم وعلمه األمساء كلها أي ، خيلق اهللا خلقا أكرم منا وال أعلم 

 - ء فقطوهي ختص العقال - }هؤالء{وجاءت كلمة ، أمساء املسميات 
وأن يف ذرية آدم املطيعني هللا فيظهر ، لتغليب العقالء يف هذه املسميات 

 .<العدل بينهم

إن اهللا تبارك وتعاىل علم آدم أمساء >:  قالوعن الصادق 
فَقَالَ { على املالئكة - وهم أرواح -حجج اهللا كلها مث عرضهم 

بأنكم أحق باخلالفة يف } أَنِبئُوِني ِبأَْسَماء َهُؤالء ِإن كُنُتْم َصاِدِقَني
قَالُواْ ُسْبَحاَنَك الَ {، قالوا األرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم 

، قال اهللا تبارك وتعاىل }ِعلَْم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك أَنَت الَْعِليُم الَْحِكيُم
وقفوا على عظيم } ِهْمَيا آَدُم أَنِبئُْهم ِبأَْسَمآِئِهْم فَلَمَّا أَنَبأَُهْم ِبأَْسَمآِئ{

مرتلتهم عند اهللا تعاىل ذكره فعلموا أهنم أحق بأن يكونوا خلفاء اهللا يف 
 .)١(<أرضه وحججه على بريته

َوَعلََّم آَدَم {:  يف تفسري قوله تعاىلوعن اإلمام العسكري 
 وعلي وفاطمة أمساء أنبياء اهللا وأمساء حممد >: قال} اَألْسَماء كُلََّها
حلسني والطيبني من آهلما، وأمساء خيار شيعتهم وعتاة واحلسن وا

أي -عرض حممد وعلي واألئمة على املالئكة } ثُمَّ َعَرَضُهْم{ أعدائهم

                                 
 .٣٨ ح٢٨٣ ص ٢٦، حبار األنوار ج ١٤كمال الدين ومتام النعمة ص ) ١(



 

١٧

 .)١(<-عرض أشباحهم وهم أنوار يف األظلة

وهناك أحاديث حتمل دالالت أخرى فعـن أيب العباس عن أيب 
}  اَألْسَماء كُلََّهاَوَعلََّم آَدَم{سألته عن قول اهللا :  قالعبد اهللا 

األرضني واجلبال والشعاب واألودية مث نظر إىل >: ماذا علمه؟ قال 
 .)٢(<بساط حتته فقال وهذا البساط مما علمه

إذن نفهم من هذه التفاسري والروايات أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب 
املالئكة أن هذا املخلوق لديه من القدرات والعلم خبواص مجيع األشياء 

وأن ، املواد وماهيتها و استخداماهتا مما يساعده يف العيش على األرض و
يف ذريته أشخاصاً هم أهل للخالفة وبإمكاهنم تطبيق العدل اإلهلي يف 
األرض والتضحية يف سبيل اهللا والعمل ألجله حبيث يصبحوا أفضل من 

 .املالئكة

إمنا تدل على } هؤالء{بل إن بعض املفسرين قالوا بأن كلمة 
العقالء فقط، ويف بعض الروايات أهنا ختص حممد وآل حممد فقط، وأن 

 اإلميان مبحمد وآل حممد والتبشري اهللا أخذ على آدم ومجيع األنبياء 
، بالرسالة اخلامتة وان هذا العهد أو اإلميان هو شرط اخلالفة يف األرض 

لده  وباملهدي من ولذلك جند أن مجيع األنبياء يبشرون بالنيب حممد 
 .وهناك الكثري من الروايات الدالة على ذلك

يا >: قال يل رسول اهللا : فعن اجلارود بن املنذر العبدي قال
جارود ليلة أسري يب إىل السماء أوحى اهللا عز وجل إيل أن سل من 

: على ما بعثتم؟ فقالوا: أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ فقلت هلم
 .)٣(< واألئمة منكما طالب على نبوتك ووالية علي بن أيب

                                 
 .٢١٧ ص تفسري اإلمام العسكري ) ١(
 .١٥٢ ص ١، جممع البيان ج ١٨ ح ١٤٧ ص ١١حبار األنوار ج ) ٢(
 .٢٨٧ ص ١مناقب آل أيب طالب ج  ، ٢٥٦كرت الفوائد ص ) ٣(



 

١٨

سألته عن قول اهللا >:  قالوعن املفضل بن عمر عن الصادق 
َوِإِذ اْبَتلَى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ ِإنِّي َجاِعلَُك {: عز وجل

 ما هذه )١(}َنيِللنَّاِس ِإَماًما قَالَ َوِمن ذُرِّيَِّتي قَالَ الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِم
 الكلمات؟

هي الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه : قال
يا رب أسألك حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت >: قال

فما : فقلت يا بن رسول اهللا. فتاب اهللا عليه أنه هو التواب الرحيم، علي 
ن إىل القائم اثنا عشرة يعين فامته: قال} فامتهن{يعين عز وجل بقوله 

 .)٢(<تسعة من ولد احلسني، إماما 

قَالَ ِإنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس {فينبغي أن نالحظ هنا أن قوله تعاىل 
فإمامة } ِبكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ{جاء مباشرة بعد قوله تبارك وتعاىل } ِإَماًما

مني من أهل بيت نيب اهللا إبراهيم إمنا كانت بعد اعترافه وتسليمه باملعصو
فهذا } الَ َيَنالُ َعْهِدي الظَّاِلِمَني{، مث قال سبحانه بعد ذلك حممد 

 .العهد وامليثاق واخلالفة ال تكون إال للمعصومني فقط

الَِّذيَن َيتَِّبُعونَ {:  يف تفسري قوله تعاىلوعن أيب جعفر الباقر 
 َمكُْتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة الرَُّسولَ النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه

َواِإلْنِجيِل َيأُْمُرُهم ِبالَْمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن الُْمنكَِر َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت 
َوُيَحرُِّم َعلَْيِهُم الَْخَبآِئثَ َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواَألغْالَلَ الَِّتي كَاَنْت 

َن آَمُنواْ ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنِزلَ َمَعُه َعلَْيِهْم فَالَِّذي
، يعين النيب والوصي والقائم >:  قال)٣(}أُْولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ

 ، وعن أيب عبد اهللا <يأمرهم باملعروف إذا قام وينهاهم عن املنكر

                                 
 ).١٢٤(سورة البقرة ) ١(
 .١٧٩ ص ١، إلزام الناصب ج٦، املهدي يف القرآن ص٨٤ ح ٣٤٠اخلصال ص ) ٢(
 ).١٥٧( سورة األعراف) ٣(



 

١٩

 .)١(< املؤمنني واألئمة يف هذا املوضع هو أمري} النور{: قال

َوِإذْ أََخذَ {:  أيضاً يف تفسري قوله تعاىلوعن أيب جعفر الباقر
َربَُّك ِمن َبِني آَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم ذُرِّيََّتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت 

 .)٢(}ِبَربِّكُْم قَالُواْ َبلَى َشِهْدَنا

ني فقال ألست بربكم؟ مث قال أخذ امليثاق على النبي>: قال 
بلى فثبتت هلم : وإن هذا حممد رسويل وإن هذا علي أمري املؤمنني؟ قالوا

النبوة، وأخذ امليثاق على أويل العزم أال إين ربكم وحممد رسويل وعلي 
أمري املؤمنني وأوصياؤه من بعده والة أمري وخزان علمي، وإن املهدي 

نتقم به من أعدائي وأُعبد به طوعاً أنتصر به لديين وأظهر به دوليت وأ
وكرها، قالوا أقررنا وشهدنا يا رب، ومل جيحد آدم ومل يقر، فثبتت العزمية 
هلؤالء اخلمسة يف املهدي، ومل يكن آلدم عزم على اإلقرار به، وهو قوله 

َولَقَْد َعِهْدَنا ِإلَى آَدَم ِمن قَْبلُ فََنِسَي َولَْم َنِجْد لَُه {: عز وجل
 .)٤(<)٣(}اَعْزًم

َوِإذْ أََخذَ اللُّه {:  يف تأويل قوله تعاىلوعن أيب عبد اهللا 
ِميثَاَق النَِّبيِّْيَن لََمآ آَتْيُتكُم مِّن ِكَتاٍب َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءكُْم َرُسولٌ مَُّصدٌِّق 

 َعلَى ذَِلكُْم ِإْصِري لَِّما َمَعكُْم لَُتْؤِمُننَّ ِبِه َولََتنُصُرنَُّه قَالَ أَأَقَْرْرُتْم َوأََخذُْتْم
 .)٥(}قَالُواْ أَقَْرْرَنا قَالَ فَاْشَهُدواْ َوأََناْ َمَعكُم مَِّن الشَّاِهِديَن

ما بعث اهللا نيب من لدن آدم فهلم جرا إال ويرجع إىل >: قال 

                                 
 .١٩٤ ص ١، أصول الكايف ج ٥٩٣ ص ٢تفسري الربهان جملد ) ١(
 ).١٧٢(سورة األعراف ) ٢(
 ).١١٥(سورة طه ) ٣(
 ص ٢٦، حبار األنوار ج ٢ ح ٧٠، بصائر الدرجات ص ١ ح ٨ ص ٢ج الكايف ) ٤(

 .٢٢ ح ٢٧٩
 ).٨١(سورة آل عمران ) ٥(



 

٢٠

لَُتْؤِمُننَّ {:  وهو قوله تعاىل- أي يف الرجعة -الدنيا وينصر أمري املؤمنني 
يعين أمري املؤمنني، مث قال هلم يف } َولََتنُصُرنَُّه{اهللا يعين رسول } ِبِه

قَالُواْ {أي عهدي } أَأَقَْرْرُتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم ِإْصِري{: الذر
 .)١(}<فَاْشَهُدواْ َوأََناْ َمَعكُم مَِّن الشَّاِهِديَن{: قال اهللا للمالئكة} أَقَْرْرَنا

ملهدي مكتوباً يف أسفار إين ألجد ا>: وعن كعب األحبار قال
 .)٢(<األنبياء ما يف حكمه ظلم وال عنت

فمن هذه الروايات وهناك من أمثاهلا الكثري جداً، نفهم أن اهللا 
سبحانه وتعاىل أعد مشروًعا إهلًيا متكامال يكون يف هناية املطاف يف هذه 

 !األرض ينتصر فيه احلق والعدل حبيث يبشر به مجيع األنبياء والرسل

إن >:  يف هذا املعىنل آية اهللا السيد حممد صادق الصدر ويقو
 يف احلقيقة إنكاراً للغرض األساسي من خلق البشرية إنكار املهدي 

واحلكمة اإلهلية من وراء ذلك، مما قد يؤدي إىل التعطيل الباطل يف 
 .اإلسالم

إذ إن الغرض من خلق البشرية هو إجياد العبادة الكاملة يف ربوع 
 يف اليوم املوعود، كما قال  البشري بقيادة اإلمام املهدي اجملتمع
، ونستنتج من هذه )٣(}َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{: تعاىل

اآلية أن الغرض واهلدف الوحيد من اخلليقة هو احلصول على الكمال 
الدولة العادلة العظيم املتمثـل يف إجياد الفرد الكامل واجملتمع الكامل و

اليت حتكم اجملتمع باحلق والعدل، وذلك بقرينة وجود التعليل يف قوله 
 .)٤(}<ليعبدون{تعاىل 

                                 
 .٥٨ ص ٥، معجم أحاديث اإلمام املهدي ج ٢٥ ص ١١حبار األنوار ج ) ١(
 .١٠٨عقـد الدرر يف أخبار املنتظر ص ) ٢(
 ).٥٦(سورة الذاريات ) ٣(
 .٢٨٩ ، ٢٠٣تاريخ الغيبة الكربى ص ) ٤(



 

٢١

ولنعد هنا إىل بداية اخلليقة ونكمل استعراضنا لألحداث، حيث 
أُهبط آدم إىل األرض وكان هو خليفة اهللا يف األرض وحجته على خلقه 

ى األرض، وبدأ الصراع بني واستمرت مسرية اإلنسانية واخلالفة عل
قوى اخلري ورموزه املتمثلة يف األنبياء واألوصياء وقوى الشر ورموزه 
املتمثلة يف الشيطان وجنوده، وكان هناك الكثري من القتل والقتال 

 .واإلفساد يف األرض وذلك منذ أن اقتتل ولدا آدم

ويف كل زمان كان البد من وجود خليفة وحجة هللا على خلقه، 
 جانب احلق من الصراع وامتداداً لرسالة السماء، وكلهم كانوا ميثل

يبشرون بالشريعة اخلامتة وبدولة العدل اإلهلي املوعودة اليت سوف تطبق 
 .على األرض يف هناية املطاف

وكان األنبياء والرسل يبشرون أصحاهبم بأن هناية الصراع سوف 
لغريهم، فلقد جاء تكون للحق وللمؤمنني، وأن وراثة األرض هي هلم ال 

وسينقرض األشرار وسريث >: يف العهد القدمي يف فصل مزامري داوود
ويرث الصديقون األرض >: وفيه أيضاً< األرض املتوكلون على اهللا تعاىل

 .)١(<ويسكنون فيها إىل األبد

يقيم إله السماء مملكة >: ومما جاء يف الكتب السماوية السابقة أيضاً
ا ال يترك لشعب آلخر، تسحق وتفين كل هذه لن تنقرض أبداً، وملكه

 .)٢(<املمالك وهي تثبت إىل األبد طوىب ملن انتظر

َولَقَْد كََتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن {: وكما قال تعاىل يف القرآن الكرمي
 .)٣(}َبْعِد الذِّكِْر أَنَّ اَألْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ

 الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوَعَد اللَُّه{: وقال تعاىل
                                 

 .١٧٩ كتاب املزامري، أصول العقائد للشباب ص -املزمور السابع والثالثني) ١(
 . اإلصحاح الثاين-كتاب حجار ) ٢(
 ).١٠٥(سورة األنبياء ) ٣(



 

٢٢

لََيْسَتْخِلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم 
 ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني الَ

 .)١(}ُيْشِركُونَ ِبي َشْيئًا

:  يف تفسري اآلية السابقة قالوعن اإلمام علي بن احلسني 
هم واهللا شيعتنا أهل البيت يفعل اهللا ذلك هبم على يد رجل منا وهو >

لو مل يبق من الدنيا إال : مهدي هذه األمة، وهو الذي قال رسول اهللا 
 من عتريت امسه امسي ميأل يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت يأيت رجل
 .)٢(<األرض عدالً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً

ملاذا مل يطبق هذا :  ويتبادر إىل الذهن هنا السؤال التايل وهو-
املشروع اإلهلي الكبري منذ أول الوجود اإلنساين على األرض ويف 

 بداية اخلليقة؟

أو دولة واجلواب أن هذا املشروع اإلهلي الكبري جلميع األرض 
العدل اإلهلي املوعودة مل ميكن تطبيقها من أول الوجود اإلنساين على 

 :األرض لعدة أسباب

 :أسباب تأخر تطبيق دولة العدل اإلهلي يف األرض

 : استيعاب النظرية اإلهلية:أوالً
ألن البشرية يف ذلك الوقت مل تستوعب بعد النظرية اإلهلية 

فاسد وسفك الدماء وأشكال الظلم املتكاملة للعدل، ومل حتدث فيها امل
واملشاكل والفظائع اليت حدثت يف التاريخ فيما بعد على مر الدهور 
واألزمان، فكيف ُتطالب البشرية بتطبيق العدل وهي ال تعرف له معىن، 

 .فهي مل تر الظلم لتعرف األمر املعاكس له
                                 

 ).٥٥(سورة النور ) ١(
 .٢٨١ ص ٥، معجم أحاديث اإلمام املهدي ج ٢٤٥ ص ٣ينابيع املودة ج ) ٢(



 

٢٣

 فلو قلنا ألحد ما مثالً ال جيوز لك شرب اخلمر وهو مل يرى مخراً
 .أبداً يف حياته وال يعرف له معىن لكان طلبنا هذا غري منطقي

 اجلنة فترة من الزمن مث وهلذا السبب أيضاً مت إدخال آدم 
أُخرج منها فكان إدخاله فقط ليتعلم طريقة إغواء الشيطان ويتعرف على 
تلبيس إبليس عليه اللعنة، إي فترة تعليمية قبل بدء مرحلة التكليف 

 .ى األعمالواحملاسبة عل

  وأن خمالفته لألمر اإلرشاديولذلك يعتقد الشيعة بعصمة آدم 
مل تكن معصية حيث مل يدخل بعد املرحلة العملية، وإمنا قال اهللا له 

، أي بالكد يف الدنيا والتعب )١(} فَالَ ُيْخِرَجنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى{
ر التفاسري بدليل يف العمل لتحصيل الرزق كما نصت على ذلك أكث

ومل يقل سبحانه فتشقيا ألن الرجل هو الذي } فََتْشقَى{قوله تعاىل 
جتب عليه النفقة على زوجته وهو الذي يكد على عياله يف العادة، مث أنه 
من الواضح من اآليات السابقة يف سورة البقرة اليت تتحدث عن إخبار 

أن اهللا عز } ي اَألْرِض َخِليفَةًِإنِّي َجاِعلٌ ِف{اهللا سبحانه وتعاىل املالئكة 
 .وجل خلق آدم من البداية ليعيش يف األرض ال يف اجلنة

 :ابتالء البشر واختبارهم: ثانياً
ألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل احلياة الدنيا دار ابتالء واختبار 
لإلنسان وأعطاه حرية االختيار للطريق الذي يريد أن يسلكه يف احلياة 

 احملسن ويعاقب املسيء، فلو أجرب سبحانه العباد منذ ويف اآلخرة يثاب
البداية على الطاعة واإلميان النتفت احلكمة من هذا االختبار، ففي دولة 

 تقل فرص االختيار وتضيق الطرق على امللحدين املهدي 
 خصوصاً بعد أن -واملنحرفني، فإما أن يهتدي الشخص مبحض إرادته 

                                 
 ).١١٧(سورة طه ) ١(



 

٢٤

 أو ُيجرب على اإلسالم والطاعة رغماً -يرى دالئل صدق اإلمام وعدله 
عن أنفه، أو عليه أن خيتار املوت بسيف اإلمام إذا ما أصر على عناده 

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه ِبالُْهَدى {: واستكباره، كما قال سبحانه وتعاىل
 .)١(}كُونََوِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن كُلِِّه َولَْو كَِرَه الُْمْشِر

 َولَُه أَْسلََم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض طَْوًعا َوكَْرًها{: وقوله تعاىل
 .)٢(} َوِإلَْيِه ُيْرَجُعونَ

إذا قام القائم >:  يف تفسري اآلية السابقة قالفعن أيب عبد اهللا 
 ًال يبقى أرض إال نودي فيها بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 

 .)٣(<رسول اهللا

لو مل يبقى من >:  قالوعن حذيفة بن اليمان عن رسول اهللا 
الدنيا إال يوم واحد لبعث اهللا فيه رجالً امسه امسي وخلقه خلقي يكىن 
أبا عبد اهللا، يبايع له الناس بني الركن واملقام، يرد اهللا به الدين ويفتح له 

 .)٤(< اهللافتوحاً، فال يبقى على وجه األرض إال من يقول ال إله إال

كما أن اهللا سبحانه جعل احلياة الدنيا جمال للصراع بني اخلري 
والشر فكان هلذا جولة وللثاين جولة أخرى وهكذا، وحىت الفترات اليت 

 مل تستمر طويالً إذ أعقبها انتصر فيها احلق بقيادة بعض األنبياء 
حق عصور من الظلم واإلفساد، فكان البد إذاً أن تكون اخلامتة لل

والعدل واالنتصار للخري يف هناية الصراع فال يقوم بعده للشر قائمه، 
فلو كانت دولة احلق يف منتصف الطريق مث انتهت وجاءت بعدها دول 
الظلم فال معىن لدولة العدل هذه وحينئٍذ ستكون جولة فقط يف هذا 

                                 
 ).٣٣(سورة التوبة ) ١(
 ).٨٣(سورة آل عمران ) ٢(
 .١٥، املهدي يف القرآن ص ١٨٢ ص ١تفسري العياشي جملد ) ٣(
 .٦٣ ص ٢، احلاوي للسيوطي ج ١٤٨املنار املنيف ص ) ٤(



 

٢٥

 .الصراع الدائر بني احلق و الباطل

ي هذه يف هناية املطاف وخامتة فالبد إذاً أن تكون دولة العدل اإلهل
َوُنِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن {للصراع وقبل قيام الساعة كما قال تعاىل 

 .)١(}اْسُتْضِعفُوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْواِرِثَني

 )٢(}لسَّاَعِةَوِإنَُّه لَِعلٌْم لِّ{وعن مقاتل بن سليمان يف تفسري قوله تعاىل 
هو املهدي يكون يف آخر الزمان وبعد خروجه يكون إمارات >: قال

هو >:  وعن ابن عباس وجماهد وقتاده قالوا)٣(<ودالالت الساعة وقيامها
عيسى بن مرمي حينما يرتل من السماء يف آخر الزمان ويصلي خلف 

 .)٤(<طهاعلم به جميء الساعة ألنه من أشرا ُياملهدي، ألن ظهوره 

ولقد حرصت أكثر األحاديث اليت تكلمت عن اإلمام املهدي 
 على التأكيد بأنه ال يكون إال يف آخر الزمان وبعضها بالقول لو مل 

 .يبقى إال آخر يوم من الدنيا وبعضها بالقول قبل قيام الساعة

ابشروا باملهدي : ( قالفعن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا 
 على شدة وزالزل يسع اهللا له األرض عدالً فإنه يأيت يف آخر الزمان

 .)٥(<وقسطاً

:  قالوعن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن الرسول األكرم 
 .)٦(<املهدي خيرج يف آخر الزمان>

خيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي امسه >:  قالوعنه أيضاً 
                                 

 ).٥(سورة القصص ) ١(
 ).٦١(سورة الزخرف (٢(
 .٣٠١، ينابيع املودة ص ٢٨٠ ص ٣، كشف الغمة ج ٥٢٨البيان يف أخبار صاحب الزمان ص ) ٣(
 .٢٠ ص ٦، الدر املنثور ج ٣١٧ ص ١، مسند أمحد ج ٢١١ ص ٩فسري التبيان جملد ت) ٤(
 .١٤٧ ص ٧، إثبات اهلداة ج ٤٦٧دالئل اإلمامة ص ) ٥(
 .٥٠٢ ص ٣، إثبات اهلداة ج ١٦٨، منتخب األثر ص ١٧٨غيبة الطوسي ص  (٦(



 

٢٦

كامسي وكنيته ككنييت ميأل األرض عدالً كما ملئت جوراً، فذلك هو 
 .)١(<هديامل

ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل >:  قالوعنه أيضاً 
 .)٢(<بييت ميأل األرض عدالً كما ملئت قبله ظلماً يكون سبع سنني

 :النضج الفكري: ثالثاً
ألن البشرية يف ذلك الوقت مل تصل بعد ملرحلة النضج الفكري 

ر والثقافة وكانت تسري حنو التكامل اإلنساين يف تطور مستمر يف الفك
 .وحتصيل العلوم وحصول التجارب وغري ذلك من التطور البشري

 ولذلك كانت رسالة كل نيب من األنبياء أو الرسل أكثر مشوالً ملتطلبات
احلياة ومتطلبات العصر من الرسول السابق له ومكملة لرسالته، إىل أن 

  حينما وصلت البشرية ملرحلة من التطور الفكريجاء النيب حممد 
حبيث تستطيع أن تستوعب هذا املشروع اإلهلي الكبري فوضع الدستور 
املتكامل للحياة والذي ميثل أيضاً دستور الدولة اإلهلية املوعودة، ونزلت 

 الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت{هذه اآلية 
 .)٣(}لَكُُم اِإلْسالََم ِديًنا

وبذلك أُكملت الرساالت السماوية ووضعت النظرية املتكاملة 
 خامتة جلميع الرساالت ألهل األرض وجاءت رسالة النيب حممد 

 .وناسخة هلا مجيعاً

ولعل هناك من يتساءل مادام الدين قد اكتمل، والبشرية 
فلماذا مل   وصلت ملرحلة النضج الفكري عندما جاء النيب حممد

                                 
 .٦٠٧ ص ٣، إثبات اهلداة ج ١ ح ١٨٢، منتخب األثر ص ٣٦٣تذكرة اخلواص ص ) ١(
 .٢٥٨ ص ٣، كشف الغمة ج ٢٥١، دالئل اإلمامة ص ٣٢٤ ص ٢فرائد السمطني ج ) ٢(
 ).٣(سورة املائدة  (٣(



 

٢٧

 اإلهلية يف حينها على كل األرض؟ ومادام قد تطبق هذه احلكومة
ُوضع الدستور املتكامل لكل البشر فلماذا مل يوضع موضع التنفيذ 
الفعلي يف مجيع املعمورة؟ وملاذا يبشر النيب باملهدي من ولده يف آخر 
الزمان وأنه ميأل األرض قسطاً وعدالً كما مألت ظلماً وجوراً؟ وملاذا 

 و املنفذ هلذه احلكومة املوعودة؟ه  ال يكون النيب حممد

واجلواب أن البشرية يف ذلك الوقت واقعاً وصلت ملرحلة النضج 
الفكري حبيث تستطيع فهم هذا املشروع اإلهلي الكبري، إال أهنا مل تصل بعد 
إلمكانية التطبيق العملي هلذا الدستور الكامل يف مجيع الكرة األرضية ومل 

 .قيقي للتطبيق الفعلي هلذا املشروعتصل بعد ملرحلة االستعداد احل

فعلى سبيل املثال ال احلصر إذا راجعنا الروايات التالية نفهم أنه 
فحينما يطبق العدل ...!  لن يكون هناك غين وفقرييف زمن املهدي 

على اجلميع سيكون الكل غنياً وال وجود للمحتاجني يف ذلك اجملتمع 
 .املثايل

خيرج املهدي >: ال رسول اهللا ق: فعن أيب سعيد اخلدري قال
حكماً عدالً فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير، ويطاف باملال يف أهل احلواء 

 .)١(< فال يوجد أحد يقبله- أي أهل احلي -

أبشركم باملهدي يقسم املال صحاحاً بالسوية >:  قالوعنه 
 :وميأل اهللا قلوب أمة حممد غىن، ويسعهم عدله حىت يأمر منادياً فينادي

 .)٢(<من له يف مال حاجة

فحينئٍذ ُتظهر األرض كنوزها >:  قالوعن أيب عبد اهللا 
وُتبدي بركاهتا، فال جيد الرجل منكم يومئٍذ موضعاً لصدقته وال لربه 

                                 
 .٢٧٦ ح ٢٤١عقد الدرر يف أخبار املنتظر ص ) ١(
 .٩٢ ص ١معجم أحاديث اإلمام املهدي ج ) ٢(



 

٢٨

 .)١(<لشمول الغىن مجيع املؤمنني

إذاً فلنا أن نسأل من الذي سوف يعمل يف األعمال الشاقة واملتعبة 
ي سيعمل يف بعض األعمال الدنيئة كمهنة يف ذلك الزمان، ومن الذ

 ؟…الزبال مثالً أو خالفه مادام الكل غنياً ولديه املال الكايف

واجلواب أنه بعد أن ترى البشرية من الظلم والفجائع ماال تطيقه، 
وبعد امتالء األرض جوراً وظلماً، وبعد جتربة مجيع األطروحات الفكرية 

ها مجيعاً، ستصل البشرية حلالة من واالجتماعية واالقتصادية وبعد فشل
 .اليأس حبيث تطلب فيها إقامة دولة العدل اإلهلي املوعودة

وستطالب البشرية بتطبيق هذا املشروع اإلهلي الكبري يف األرض 
مهما كلفها األمر، وسيعمل اجلميع حينئٍذ إلجناح هذه احلكومة العادلة 

ة طلباً لألجر والثواب وحىت إذا استدعى األمر للعمل يف األعمال الشاق
 .من اهللا فقط

 لن ولقد جاء يف بعض األخبار أنه يف زمان اإلمام املهدي 
يكون هناك أجر مايل للبضائع يف أثناء البيع وإمنا الصالة على حممد وآل 

 ..!حممد فقط

وحىت إذا قلنا بعدم صحة هذه األخبار إال أنه لن يكون هناك مانع 
عمال الشاقة والدنيئة مادام يف ذلك قيام عند أحد ما من العمل يف األ

 .الدولة اإلسالمية وبقاؤها ودميومتها

 من بعد النيب ولذلك كان بعض من مهام األئمة املعصومني 
هو إيصال األمة إىل هذه املرحلة من االستعداد واجلاهزية . 

 إن أصحابنا قيل أليب جعفر الباقر >: فعن بريد العجلي قال

                                 
 .٢٦٥ ص ٣، كشف الغمة ج٣٨٤ ص ٢اإلرشاد للمفيد ج ) ١(



 

٢٩

جييء :  كثرية فلو أمرهتم ألطاعوك واتبعوك، فقال بالكوفة مجاعة
فهم : ال، فقال : أحدهم إىل كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال

إن الناس يف هدنة نناكحهم ونوارثهم ونقيم : بدمائهم أخبل، مث قال
عليهم احلدود ونؤدي أماناهتم حىت إذا قام القائم جاءت املزاملة ويأيت 

 .)١(<أخذ حاجته ال مينعهالرجل إىل كيس أخيه في

 يقوم مبهام تتناسب مع مرحلة وكان كل إمام من األئمة 
التطور يف األمة والوضع االجتماعي الذي يعاصره، فنرى اإلمام احلسني 

 يقوم بثورة ضد يزيد، بينما اإلمام زين العابدين يركز على جانب 
الصادق يركزان على التربية بالدعاء والعبادة، بينما نرى اإلمامني الباقر و

 .اجملال العلمي والفقهي

 ملرحلة من وحينما وصلت األمة يف زمان اإلمام العسكري 
التطور حبيث تستطيع حتمل أعباء غيبة اإلمام عنها حدثت الغيبة 
الصغرى ومن بعدها الغيبة الكربى بالتدريج حيث سبق ذلك انقطاع 

 عن االتصال املباشر )من بعد اإلمام الرضا(األئمة السابقني للمهدي 
باألوساط االجتماعية لوضعهم حتت اإلقامة اجلربية يف دورهم وحتت 

الدائمة من ِقبل السلطات احلاكمة آنذاك، وكذلك اختاذ األئمة املالحظة 
بينهم وبني عامة شيعتهم ومواليهم متهيداً لغيبة اإلمام  نظام الوكالء

 .املهدي 

 

                                 
 .١٧ ح ٤٠٤، درر األخبار ص ١٦٤ح  ٣٧٢ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(
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 الفصل األول

 صغـرىالغـيبة ال
 هـ٣٢٩ ــ هـ٢٦٠
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٣٣
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 وهو م ح م د بن احلسن العسكري يف ولد اإلمام املهدي 
، فكما أن  من اهلجرة يف ظروف تشبه والدة النيب موسى ٢٥٥العام 

أم موسى مل يكن معروف امسها إال لدى اخلاصة فكذلك اختلفت اآلراء 
س وقيل سوسن وقيل صقيل يف اسم أم اإلمام املهدي، فقيل امسها نرج

وقيل رحيانة، وكذلك كما أن أم موسى مل يكن يبدو عليها آثار احلمل 
فكذلك أم اإلمام املهدي مل يكن يبدو عليها آثار احلمل أيضاً، وكما 

 وأُلقي به يف اليم بعد والدته كذلك أُخفي أمر والدة النيب موسى 
 عليه إال اخلواص من  ومل يكن يطلعأُخفي أمر والدة اإلمام املهدي 

 .الشيعة واملوثوق هبم من املؤمنني كما جاء يف الرواية التالية

دخلت على أيب حممد >: عن أمحد بن إسحاق األشعري قال
 وأنا أُريد أن أسأله عن اخللف من بعده فقال يل بن علي  احلسن
ق آدم يا أمحد بن إسحاق إن اهللا تبارك وتعاىل مل خيِل األرض منذ خل: مبتدئاً
 وال خيليها إىل أن تقوم الساعة من حجة اهللا على خلقه، به يدفع 

البالء عن أهل األرض، وبه يرتل الغيث، وبه خيرج بركات األرض، قال 
 مسرعاً يا بن رسول اهللا فمن اإلمام واخلليفة بعدك؟ فنهض : فقلت

 فدخل البيت مث خرج وعلى عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر، من
يا أمحد بن إسحاق لوال كرامتك على اهللا : أبناء الثالث سنني، فقال 

 عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابين هذا، إنه مسي برسول اهللا 



 

٣٤

وكنيه، الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، يا أمحد بن 
 ليغينب إسحاق مثله يف هذه األمة مثل اخلضر ومثله مثل ذي القرنني، واهللا

غيبة ال ينجو فيها من اهللكة إال من ثبته اهللا عز وجل على القول بإمامته 
يا موالي : فقلت: ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه، فقال أمحد بن إسحاق

 بلسان عريب فصيح فهل من عالمة يطمئن إليها قليب فنطق الغالم 
 تطلب أثراً بعد عني يا أنا بقية اهللا يف أرضه، واملنتقم من أعدائه وال: فقال

 .)١(<فخرجت مسروراً فرحاً: قال. أمحد بن إسحاق

  و األئمة األطهار بل جاء يف بعض الروايات عن النيب 
النهي حىت عن ذكر امسه أمام الناس لكي ال يتمكن األعداء من معرفته 

 .واالطالع على مكانه

امسه إال صاحب هذا األمر ال يسميه ب>:  قالفعن أيب عبد اهللا 
 .)٢(<كافر

اخلامس >:  حينما سئل من املهدي من ولدك قالوعنه أيضاً 
 .)٣(<من ولد السابع يغيب عنكم شخصه وال حيل لكم تسميته

 - اهلادي - مسعت أبا احلسن: وعن أيب هاشم اجلعفري قال
اخللف من بعدي ابين احلسن فكيف لكم >:  يقولصاحب العسكر 

ألنكم : مل جعلين اهللا فداك؟ فقال : لتباخللف من بعد اخللف، فق
: فكيف نذكره؟ قال: ال ترون شخصه وال حيل لكم ذكره بامسه، فقلت

 .)٤(<قولوا احلجة من آل حممد

                                 
 .٢٢٨، منتخب األثر ص ٤١٢، إعالم الورى ص ٣٨٤ ص ٢كمال الدين ج ) ١(
 ٥١، حبار األنوار ج ١ ح ٦٤٨ ص ٢، كمال الدين ج ٤ ح ٣٣٣ ص ١الكايف ج ) ٢(

 .١١ ح ٣٣ص 
 .٥ ح ٤١١ ص ٢، كمال الدين ج ٢٣٤ ص ٢إعالم الورى ج ) ٣(
 .٢٤٥ ص ١، علل الشرائع ج ١١٨امة والتبصرة ص ، اإلم٣٢٠ ص ٢اإلرشاد ج ) ٤(



 

٣٥

 حيث كان - هـ٢٦٠ عام وبعد وفاة اإلمام احلسن العسكري 
 بدأت غيبة اإلمام املهدي - مخس سنني تقريباً عمر اإلمام املهدي 
 عند وفاة السفري هـ٣٢٩ سنه حىت عام ٧٠تمرت قرابة الصغرى اليت اس

 .الرابع

حيث مل يطلع على مكانه خالل هذه الفترة أحد من الناس إال 
خاصة مواليه واملقربني منه فقط، وكان يراسل شيعته عرب وسطاء ونواب 
أربعة واحد بعد واحد كلما مات أحدهم أقام اإلمام املهدي النائب 

ملسائل وحل املشكالت وقضاء احلاجات وقبض اآلخر مكانه ألجوبة ا
 :األموال وغري ذلك، وهم على التوايل

 ٥ملدة (أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري األسدي : السفري األول* 
ولقد كان وكيالً ألبيه اإلمام العسكري من قبله حيث قال ) سنوات
 واملمات هذا أبو عمرو الثقة األمني، ثقة املاضي وثقيت يف احمليا>: بشأنه

 .)١(<فما قاله لكم فعين يقوله وما أدى إليكم فعين يؤديه

)  سنة٤٠ملدة (أبو جعفر حممد بن عثمان بن سعيد العمري : السفري الثاين* 
اشهدوا أن عثمان >: وكان ثقة اإلمام العسكري أيضاً ولقد جاء عنه أنه قال

 .)٢(<بن سعيد العمري وكيلي وأن ابنه حممداً وكيل ابين مهديكم

)  سنة٢١ملدة (أبو القاسم حسني بن روح النوخبيت : السفري الثالث* 
حيث جاء عن حممد بن عثمان العمري بشأنه وذلك قبل موته مبدة 

إن حدث علي حدث املوت فاألمر إىل أيب القاسم احلسني بن روح >
النوخبيت، فقد أُمرت أن أجعله يف موضعي بعدي فأرجعوا إليه، 

 .)٣(<عليهوعولوا يف أموركم 

                                 
 .٣٤٤ ص ٥١، حبار األنوار ج ٣٥٥غيبة الطوسي ص ) ١(
 .٣٤٥ ص ٥١، حبار األنوار ج ٢١٦غيبة الطوسي ص ) ٢(
 .٤٠٤ ص ٢، هتذيب املقال ج ٣٢٤ ص ٢طرائف املقال ج ) ٣(



 

٣٦

ويف )  سنني٣ملدة (أبو احلسن علي بن حممد السمري : السفري الرابع* 
 خيرب الناس بانتهاء هناية سفارته خرج التوقيع من اإلمام املهدي 

 .الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكربى

يا علي بن حممد : بسم اهللا الرمحن الرحيم>: حيث كتب 
فإنك ميت ما بينك وبني ستة أعظم اهللا أجر إخوانك فيك، : السمري

أيام، فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد 
وقعت الغيبة التامة، فال ظهور إال بإذن اهللا تعاىل ذكره، وذلك بعد طول 
األمد، وقسوة القلوب وامتالء األرض جوراً، وسيأيت لشيعيت من يدعي 

ج السفياين والصيحة فهو املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة قبل خرو
 .)١(<كذاب مفتر، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ويف اليوم السادس مرض السمري رضوان اهللا تعاىل عليه وانتقل 
إىل رمحة اهللا تعاىل وكان آخر ما تكلم به بعد أن سألوه إىل من يوصي 

 .هللا أمر هو بالغه: فقال

ملاذا هذا التعتيم : هو لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا -
و والدته، وما هي أسباب غيبته   الكبري على محل اإلمام املهدي

 الصغرى هذه؟

 

                                 
 .٢٤٣، غيبة الطوسي ص ٣١٨، جنة املأوى ص ٤١٧إعالم الورى ص ) ١(



 

٣٧

ï†Ç’Ö]<íféÇÖ]<h^f‰_<

 : وبقائهاحلفاظ على شخص اإلمام املهدي : أوالً
 حيث أهنم كانوا كما كان أيام الفراعنة ويف زمان النيب موسى 

ي ظلم الفراعنة ويدمر الطاغية موعودين خبروج خملص لبين إسرائيل ينه
فرعون ويقضي على جربوته، فما كان منه إال أن قام بقتل الذكور من أبناء 

 .)١(}ُيذَبُِّح أَْبَناءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم{بين إسرائيل واستبقاء اإلناث 

كذلك كان من املعروف من األخبار والروايات املتواترة عن النيب 
ثين عشر إماماً، وأن اإلمام الثاين عشر هو الذي  أن عدد األئمة ا

يزيل دول الظلم ويقضي على أئمة اجلور والطغيان، فكان حكام الدولة 
العباسية يترقبوا هذا األمر وحيسبون له ألف حساب، فوضعوا اإلمام 

 حتت اإلقامة اجلربية يف بيته احلادي عشر أي احلسن العسكري 
 الرقابة املباشرة، وذلك للقضاء على بسامراء كما وضعوا نساؤه حتت

 .اإلمام الثاين عشر وتصفيته أول والدته

لذلك شاء اهللا سبحانه وتعاىل إخفاء أمر محله و والدته إال عن 
 تناهى خواص الشيعة واملوثوق هبم من املؤمنني، وبعد والدته 

ملسامع احلكومة العباسية بعض األخبار عن ذلك فتمت مدامهة بيت 

                                 
 ).٤(ورة القصص س) ١(



 

٣٨

 مرات عديدة وبشكل مفاجئ للقبض على اإلمام العسكري اإلمام 
 وتصفيته، وباءت مجيع حماوالهتم بالفشل، مما جعل أم املهدي 

 تدعي بأهنا حامل فسجنت عند اإلمام املهدي السيدة نرجس 
القاضي بسامراء ملدة سنتني وذلك بعد وفاة اإلمام العسكري حىت 

 .اهللا منهم بفضلهشغلوا عنها بثورة صاحب الزنج وسلمها 

 فكانت هذه الظروف العصيبة هي اليت دعت اإلمام املهدي 
 خصوصاً وهو للغيبة حفاظاً على نفسه لكي ال يقتل كما قتل آباؤه 

، وهو املكلف آخر األئمة وبقية حجج اهللا على اخللق وخامت األوصياء 
جوده بالغيبة بإقامة الدولة اإلسالمية العاملية، فكان البد من احلفاظ على و
 .حىت ينجز املهمة املوكل هبا، وهذا ما نفهمه من الروايات التالية

ومل يا : البد للغالم من غيبة، فقيل له>:  قالفعن رسول اهللا 
 .)١(<خياف القتل: رسول اهللا، قال

إذا ظهر قائمنا أهل البيت قال >:  قالويف البحار عن الباقر 
 أي خفتكم )٢(}ُتكُْم فََوَهَب ِلي َربِّي ُحكًْمافَفََرْرُت ِمنكُْم لَمَّا ِخفْ{

 .)٣(<على نفسي وجئتكم ملا أذن يل ريب وأصلح يل أمري

دخلت على موسى بن جعفر >: وعن يونس بن عبد الرمحن قال
يا بن رسول اهللا أنت القائم باحلق؟ فقال :  فقلت له : أنا القائم

 اهللا وميألها عدالً كما باحلق، ولكن القائم الذي يطهر األرض من أعداء
ملئت جوراً هو اخلامس من ولدي، له غيبة يطول أمدها خوفاً على 

 .)٤(<نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون

                                 
 .١٨٤ ص ١، ميزان احلكمة ج٢٤٣ ص ١علل الشرائع ج ) ١(
 ).٢١(سورة الشعراء ) ٢(
 .١٩٥ ح ٣٨٥ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٣(
 .٢٦٩، كفاية األثر ص ٤٣٣، إعالم الورى ص ٥ ح ٣٦١كمال الدين ص ) ٤(



 

٣٩

 حملمد بن عثمان العمري وخرج يف التوقيع من اإلمام املهدي 
فإهنم إن وقفوا على االسم أذاعوه، وإن >:  بامسهيف علة عدم ذكره 

 .)١(< املكان دلوا عليهوقفوا على

يستدعي غيابه كل هذه    ولكن هل اخلوف على نفسه-
 ؟…القرون الطوال

بالطبع هذا األمر غري منطقي فبعد انتهاء دولة بين العباس جاءت 
الكثري من الدول واملمالك، ومل يعد يذكره أو يطلبه الظاملون بالشكل 

ر امسه أمام الناس، فال الذي كان يف بدء غيبته، ومل يعد هناك حرج من ذك
بد أن هناك أسباب أخرى الستمرار الغيبة الطويلة هذه، وهذا ما 

 .سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل القادم يف أسباب الغيبة الكربى

 :هتيئة األمة للغيبة الكربى واالنقطاع التام عن اإلمام : ثانياً
 واألئمة األطهار كان املؤمنون يف زمان الرسول صلى اهللا عليه وآله

 يتلقون األحكام الشرعية والتعاليم اإلسالمية مباشرة من النيب 
 دون أي حاجز أو مانع، وإذا أشكل عليهم أمر ما أو قضية واألئمة 

واستمر هذا األمر ، معينة يلجئون فيها إىل املعصوم فيحلها يف احلال 
اختلف ، حيث  عند وفاة اإلمام احلسن العسكري هـ٢٦٠حىت عام 

 وتلقي احلال ومل يعد بإمكان املؤمنني االلتقاء باإلمام املهدي 
 .األحكام الشرعية على يديه مباشرة

ولكي ال حتدث ردة فعل عنيفة يف األمة النقطاع اإلمام عنها 
وغيابه بشكل مفاجئ، كان البد من هتيئة األمة للغيبة الكربى، وتعويد 

نهم وبالتايل يستسيغون فكرة الناس تدرجيياً على احتجاب اإلمام ع
 .اختفائه 

                                 
 .٣٥١ ص ٥١، حبار األنوار ج ٣٣١ ح ٣٦٤غيبة الطوسي ص ) ١(



 

٤٠

 تعيني السفراء األربعة لذلك كان من شأن اإلمام املهدي 
رضوان اهللا تعاىل عليهم خالل الغيبة الصغرى كواسطة بينه وبني الناس، 

 متدرجاً يف االحتجاب عن الناس خالل تلك الفترة، كما كان 
 الصغرى وكان أقل حيث متكن العديد منهم مشاهدته يف أول الغيبة

احتجاباً عن الناس، وكلما مشى الزمان زاد احتجابه، حىت ال يكاد ُينقل 
 .عنه املشاهدة يف زمن السفري الرابع لغري السفري نفسه

 واألئمة األطهار ولقد شبهت الروايات الواردة عن النيب 
 قال جلابر بن  بالشمس املضيئة، فعن رسول اهللا اإلمام املهدي 

 أي والذي بعثين بالنبوة، إهنم لينتفعون به ويستضيئون>:  األنصاريعبداهللا
، )١(<بنور واليته يف غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب

فكما أن الشمس قبل غروهبا متاماً تبقى أشعتها ملدة معينة من الزمن 
يبة حىت تغيب متاماً وحيل الظالم الدامس، فكذلك اإلمام كان يف حال الغ

 .الصغرى متدرجاً يف الغيبة قبل انقطاعه التام عن الناس

 ويذكر السيد جمتىب السادة هبذا الشأن أن لإلمام املهدي 
أيضاً ظهور أصغر يسبق الظهور األكرب إن شاء اهللا تعاىل، وذلك يتمثل يف 
عدة أحداث وقضايا سوف حتدث متهد األرض والبشرية لظهوره املبارك 

كذلك طلوع الشمس فإنه ال يكون مباشرة بل و>: ، حيث يقول
يبدأ اخليط األبيض مث الفجر مث نور باهت يزداد تدرجيياً حىت طلوع 

، الشمس ساطعة يف السماء، وهكذا فإن ظهور احلجة بن احلسن 
وهو كالشمس املنرية يف مساء الوالية، البد أن يسبقه ظهور أصغر يهيئ 

 .)٢(<دساألرضية للظهور الكامل لوجوده املق

 

                                 
 .٩٣ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٣٧٦ ص إعالم الورى) ١(
 .٤٨الفجر املقدس ص ) ٢(



 

٤١

 : وإبطال شبهات املشككنيإثبات حقيقة وجود اإلمام املهدي : ثالثاً
هـ وبسبب خفاء ٢٦٠ عام بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري 

 عن أكثر الناس، بدأ الشك يدب يف أمر والدة اإلمام املهدي 
 خصوصاً مع اقتسام إرث أبيه اإلمام نفوس الكثري منهم بوجوده 

أي أم اإلمام العسكري حيث أوصى  - ه جعفر وجدتهالعسكري بني عم
هذا باإلضافة الدعاء عمه جعفر  - هلا اإلمام العسكري بأوقافه وصدقاته

الكذاب اإلمامة، فكان البد من إثبات وجود اإلمام املهدي عرب بعض 
املشاهدات للعديد من الناس، وهي اليت حصلت بالفعل يف فترة الغيبة 

جنازة أبيه ولقائه بوفد القميني الذين  على الصغرى كصالته 
 .جاءوا لتسليم األموال لإلمام العسكري ووصفه الدقيق لتلك األموال

فعن أبو األديان يف ضمن حديث طويل حتدث فيه عن وفاة اإلمام 
فلما صرنا يف الدار، إذا حنن باحلسن بن علي >:  قالالعسكري

 بن علي ليصلي على صلوات اهللا عليه على نعشه مكفنا، فتقدم جعفر
أخيه، فلما هم بالتكبري خرج صيب بوجهه مسرة، بشعره قطط، بأسنانه 

تأخر يا عم فأنا أحق بالصالة : تفليج، فجذب برداء جعفر بن علي وقال
على أيب، فتأخر جعفر وقد اربد وجهه واصفر، فتقدم الصيب وصلى 

 .)١(<عليه ودفن إىل جانب قرب أبيه 

 يف الغيبة الصغرى ام به اإلمام املهدي واألمر اآلخر الذي ق
إلثبات وجوده هو اختاذ نظام الوكالء أو النواب بينه وبني عامة الشيعة 

 .كما ذكرنا ذلك من قبل

ومن األمور اهلامة أيضاً اليت سامهت يف إثبات وجود اإلمام املهدي 
 وهتيئة الذهنية العامة لدى املؤمنني للغيبة الكربى وجعلتهم 

                                 
، معجم أحاديث اإلمام ٣٣٢ ص ٥٠، حبار األنوار ج ٤٧٥كمال الدين ص ) ١(

 .٢٥٥ ص ٤املهدي ج 



 

٤٢

ن الفكرة بصدر رحب هو تأكيد العديد من الروايات الواردة عن يتقبلو
  على الغيبة وحصوهلا لإلمام املهدي  وأهل البيت النيب 

 .وحتدثهم عنها بإسهاب

 -يعين املهدي- إن لصاحب هذا األمر>:  قالفعن أيب عبد اهللا 
غيبتني إحدامها تطول حىت يقول بعضهم مات، وبعضهم يقول قتل، 

يقول ذهب، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري، ال وبعضهم 
 .)١(<يطلع على موضعه أحد من ويل وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

ما : قلت له:  قالوعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
َيأِْتيكُم ِبَماء قُلْ أََرأَْيُتْم ِإنْ أَْصَبَح َماُؤكُْم غَْوًرا فََمن {تأويل قول اهللا تعاىل 

 .)٣(<إذا فقدمت إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون>:  فقال )٢(}مَِّعٍني

سألت سيدي موسى بن جعفر : وعن حممد بن زياد األزدي قال
 ٤(}َوأَْسَبغَ َعلَْيكُْم ِنَعَمُه ظَاِهَرةً َوَباِطَنةً{ عن قول اهللا عز وجل( 
: باطنة اإلمام الغائب، قالالنعمة الظاهرة اإلمام الظاهر وال>: فقال 

نعم، يغيب عن أبصار الناس : ويكون يف األئمة من يغيب؟ قال: فقلت له
شخصه وال يغيب عن قلوب املؤمنني ذكره، وهو الثاين عشر منا، يسهل 
اهللا له كل عسري، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز األرض ويقرب 

ده كل شيطان مريد، له كل بعيد ويبري به كل جبار عنيد ويهلك على ي
ذلك ابن سيدة اإلماء الذي ختفى على الناس والدته وال حيل هلم 
تسميته حىت يظهره اهللا عز وجل فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت 

 .)٥(<جوراً وظلماً
                                 

 .٣٢٠ ص ٥٣، حبار األنوار ج ٦١، غيبة الطوسي ص ٩٣اإلشاعة ألشراط الساعة ص ) ١(
 ).٣٠(سورة امللك ) ٢(
 .٤٧٦ ص ٣، إثبات اهلداة ج ١٦٠، غيبة الطوسي ص ٣ح  ٣٦٠كمال الدين ص ) ٣(
 ).٢٠(سورة لقمان ) ٤(
 .٣٦٨، كمال الدين ص ٢ ح ١٥٠ ص ٥١حبار األنوار ج ) ٥(



 

٤٣

 بطريقة هادئة يف إعالم ولقد قام اإلمام احلسن العسكري 
مام املهدي املنتظر وذلك كبار الشيعة واملخلصني من املؤمنني بوالدة اإل

عرب إرسال بعض الرسائل للثقاة منهم من أمثال أمحد بن إسحاق حيث 
ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً، وعن مجيع الناس >:  لهكتب 

مكتوماً فإنا مل نظهر عليه إال األقرب لقرابته والويل لواليته، أحببنا 
 .)١(<إعالمك ليسرك اهللا به مثل ما سرنا به والسالم

 بذبح كذا شاة عقيقة عن ابنه املهدي وقام بتوزيع كما قام 
كمية كبرية من اخلبز واللحم على شخصيات من بين هاشم ووجهاء 
الشيعة، ولقد جاء يف بعض األخبار كما ُنقل عن احلسن بن املنذر عن 

 . عق عنه بثالمثائة شاةمحزة بن أيب الفتح أنه 
بار بعض أصحابه املوثوق هبم  بإخكما قام اإلمام العسكري 

شفوياً بوالدة اإلمام املهدي من أمثال أبا هاشم اجلعفري وأبا طاهر 
 بعرض ابنه املهدي على مجاعة من أصحابه وهم الباليل كما قام 

هذا إمامكم من >:  رجالً وقد اجتمعوا يف جملسه فقال هلم٤٠أكثر من 
دي فتهلكوا يف بعدي وخليفيت عليكم أطيعوه وال تتفرقوا من بع

أديانكم، أال وإنكم ال ترونه من بعد يومكم هذا حىت يتم له عمر، 
ما يقوله وانتهوا إىل أمره واقبلوا  - أي العمري - فاقبلوا من عثمان

 .)٢(<قوله، فهو خليفة إمامكم واألمر إليه

والناس    ولكن ملاذا مل تستمر السفارة بني اإلمام املهدي-
ى حىت يومنا هذا؟ أو مبعىن آخر ملاذا حدثت كما يف الغيبة الصغر

 الغيبة الكربى؟

                                 
 .٢١ ح ١٦ ص ٥١، حبار األنوار ج ٤٣٤، كمال الدين ص ٣٤٤منتخب األثر ص ) ١(
 ص ٣، إثبات اهلداة ج ٢ ح ٣٥٥، منتخب األثر ص ٣٥٧غيبة الطوسي ص ) ٢(

 .٥٦ ح ٤١٥



 

٤٤

 

 

 

 

 

 



 

٤٥
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 بشأن بدء الغيبة الكربى يذكر السيد حممد صادق الصدر 
 :)١(األسباب التالية

استيفاء الغيبة الصغرى ألغراضها يف هتيئة الذهنية العامة  -١
 .للناس لغيبة اإلمام املهدي 

اد املطاردة واملراقبة من قبل السلطات احلاكمة آنذاك ازدي -٢
لإلمام واملرتبطني به لدرجة أن السفري الرابع مل يقوم بعمل اجتماعي 
كبري يذكر، ومل يرو لنا من أعماله إال القليل، ومل تستمر مدة سفارته إال 

 .ثالثة أعوام فقط

فارة لو عدم إمكانية احملافظة على السرية امللتزمة يف خط الس -٣
طال هبا الزمان أكثر من ذلك وانكشاف أمرها شيئاً فشيئاً، فخالل 
السبعني سنة تقريباً وهي مدة الغيبة الصغرى مل ُينقل أنه ُعرف كيف يتم 
االتصال بني اإلمام والسفراء، وكيف خيرج هلم التوقيع، وأين جيتمعون 

 .مع اإلمام 

 يثبتوا على أحد بل مل يكن ألي من السلطات احلاكمة آنذاك أن
السفراء أو وكالئهم أهنم أخذوا ماالً من أحد ما لتوصيله لإلمام، ومل 

                                 
 .٦٣٠تاريخ الغيبة الصغرى ص ) ١(



 

٤٦

 .جيدوا يف حوزهتم أي أوراق تثبت اتصاهلم باإلمام 

انتهى إىل عبيد اهللا بن >: فعن احلسني بن احلسن العلوي قال
وكالء وأنه جتىب إليهم األموال،  - أي اإلمام  - سليمان الوزير أن له

ال، ولكن : وا الوكالء يف النواحي، فهّم بالقبض عليهم، فقيل لهومس
دسوا هلم قوماً ال يعرفوهنم باألموال، فمن قبض منهم شيئاً قُبض عليه، 

أن  - أي من صاحب الزمان - فلم يشعر الوكالء بشيء حىت خرج األمر
ال يأخذوا من أحد شيئاً وأن يتجاهلوا باألمر، وهم ال يعلمون ما السبب 
يف ذلك، وامتنع الوكالء كلهم ملا كان تقدم إليهم، فلم يظفروا بأحد 

 .)١(<منهم ومل تتم احليلة فيهم

ولقد تعرض السفري الثالث احلسني بن روح لالعتقال واملساءلة 
لفترة من الزمن وحينما مل جتد عليه السلطات أي مستمسك أطلقت 

 .سراحه بفضل اهللا

 

 

                                 
 .٣٠ ح ٤٤٠ ص ١، الكايف ج٢٦٦ ص ٢إعالم الورى ج ) ١(



 

٤٧

 الفصل الثاين

 ربىــــــيبة الكـالغ
 هـ ــ وقت الظهور٣٢٩
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 الثانية اليت كتبها يف بداية الغيبة جاء يف رسالة اإلمام املهدي 
 :الكربى للشيخ املفيد رضوان اهللا تعاىل عليه

ولو أن أشياعنا وفقهم اهللا لطاعته على اجتماع من القلوب يف >
ائنا، ولتعجلت هلم السعادة الوفاء بالعهد عليهم ملا تأخر عنهم اليمن بلق

مبشاهدتنا على حق املعرفة وصدقها منهم بنا، فما حيبسنا عنهم إال ما 
 يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم، واهللا املستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل،

 .)١(<وصلواته على سيدنا البشري النذير حممد وآله الطاهرين وسلم

و وضع بائس يف مكان ما فال بد حينما ُيراد تغيري جمتمع فاسد أ
من هتيئة الظروف املناسبة لعملية اإلصالح يف ذلك املكان، وخلق املناخ 
املثايل واألرضية الصاحلة إلجناح عملية التغيري، وألن عملية التغيري لإلمام 

 ليست مرتبطة مبكان حمدود أو جمتمع حمدود، وإمنا تغيري املهدي 
 العملية اإلصالحية الكربى البد أن يتهيأ هلا العامل تغيرياً شامالً فهذه

 .مناخ عاملي مناسب يشمل مجيع األرض بل والكون أيضاً

ولكي تتم هذه العملية بالشكل املطلوب والفعال البد من توفر 
 يف شروط معينة، وهي اليت ذكرها السيد حممد صادق الصدر 

                                 
 .١٥١ ص ، كلمة اإلمام املهدي ٣٢٤ ص ٢االحتجاج ج ) ١(



 

٥٠

بشكل  حتت عنوان شرائط الظهور، وهي موسوعة اإلمام املهدي 
 :)١(خمتصر تتمثل يف أربع نقاط أو شروط

 .وجود النظرية أو األطروحة الكاملة لعملية التغيري: الشرط األول

ومبعىن آخر وجود األيديولوجية الفكرية الكاملة والقابلة للتنفيذ 
يف كل األمكنة واألزمنة واليت تضمن الرفاهية للبشرية مجعاء، وهذا ما مت 

 .اإلسالمية والرسالة احملمدية اخلامتةبالفعل بوجود الشريعة 

 . وجود القائد احملنك الذي يقود عملية التغيري الشامل: الشرط الثاين

حيث ينبغي أن ميتلك هذا القائد العظيم القابلية الكاملة لقيادة 
 العامل كله ونشر العدل فيه، وهذا أيضا قد حصل واملتمثل يف وجود اإلمام

 .املهدي 

 إن اإلسالم>:  هبذا اخلصوصمد باقر الصدر ويقول السيد حم
حوَّل فكرة اخلالص من اإلميان هبا يف الغيب، ومن فكرة ننتظر والدهتا، 
ومن نبوئه نتطلع إىل مصداقها، إىل واقعاً ننظر فاعليته وإنساناً معيناً 
يعيش بيننا بلحمه ودمه، نراه ويرانا ويعيش مع آمالنا وآالمنا ويشارك 

 .)٢(<حنا ويترقب اللحظة املوعودةأحزاننا وأفرا

ألنصار واملؤازرين للقائد وجود العدد الكايف من ا: الشرط الثالث
 .العظيم

 الذين يشكلون قاعدة للتغيري ولديهم مستوى عاٍل من الوعي واالستعداد
للتضحية بني يدي القائد حبيث يعتمد عليهم يف نشر العدل يف مجيع أحناء 

 .يش اإلمام ومقاتلني بني يديهاملعمورة ويكونون قادة جل

                                 
 .٣٩٥تاريخ الغيبة الكربى ص ) ١(
 .١٠حبث حول املهدي ص ) ٢(



 

٥١

وجود قاعدة شعبية مؤيدة وكذلك استعداد عاملي : الشرط الرابع
 . للتغيري

أي وجود العدد الكايف من املؤمنني املؤيدين لإلمام يف حال ظهوره، 
 .وكذلك وجود استعداد لدى شعوب العامل لقدوم املخلص املنتظر

 لنا مىت اجتمعت سوف يتحقق من هنا نعرف أن ظهور اإلمام 
هذه الشروط يف زمن واحد مهما طال الزمن، حيث أن هذه الشروط 
كفيله بإجناح عملية التغيري املنشودة، واستحالة ختلف وعد اهللا عز وجل 

 .لعباده الصاحلني

:  هبذا اخلصوصويقول شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي 
 اإلمام أن الذي هو لطفنا من تصرف.. الذي نقوله يف هذا الباب>

، أحدها يتعلق باهللا وهو إجياده : وانبساط يده ال يتم إال بأمور ثالثة
والثاين يتعلق به من حتمل أعباء اإلمامة والقيام هبا، والثالث يتعلق بنا 

 .)١(<من العزم على نصرته ومعاضدته واالنقياد له

ملاذا غاب اإلمام : ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو
هذه القرون الطويلة؟ وما احلكمة من استمرار كل  املهدي 

طوال هذه املدة املديدة اليت ال يعلم انتهاءها إال اهللا عز  غيبته 
 وجل؟

 

                                 
 .١٢ الشيخ الطوسي ص -كتاب الغيبة ) ١(



 

٥٢
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كما ذكرنا يف السابق إنه إلجناح عملية التغيري للوضع العاملي 
ثالية لعملية اإلصالح الفاسد كان البد من هتيئة املناخ املناسب والبيئة امل

والتغيري، ولكي يتم ذلك بالشكل املطلوب كان البد من حدوث عدة 
أمور هامة تشكل جمتمعة العلة أو احلكمة من استمرار غيبة اإلمام 

 حيث ذكرنا من قبل أن بدء غيبته كان من أجل احلفاظ املهدي 
 أن على شخصه الكرمي من القتل، كما أنه ال ينبغي لإلمام املهدي 

يكون ظاهراً بني الناس ويرى بعينه املفاسد والظلم ويبقى صامتاً 
ومكتوف األيدي مستسلماً لقوى الطغيان يف انتظار حصول هذه 
األسباب واألمور اليت سنتحدث عنها، فكان البد من استمراره يف هذه 
الغيبة الطويلة حفاظاً على روح الرفض لدى املؤمنني ضد الظلم 

تمع هذه األسباب وتكتمل، ومن هذه األمور املهمة اليت والطغيان حىت جت
 :كان البد من حصوهلا

 : وصول البشرية ملرحلة متقدمة من التطور العلمي والتقين-١
 من بسط سلطته على مجيع لكي يتمكن اإلمام املهدي 

املعمورة وحكم كامل الكرة األرضية بالقسط والعدل البد أن تكون 
يعة ومباشرة، حبيث ميكنه مراسلة أي من والته االتصاالت يف زمنه سر

يف مجيع األقطار وحل مشاكلهم يف زمن قياسي، وهذا األمر مل يكن 



 

٥٤

باإلمكان تطبيقه قبل مئة عام من اآلن مثالً، إذ لو أراد أحد والته أو 
 يف شرق األرض أو غرهبا مراسلته عرب وسائل احلكام املعينني منه 

ل مثالً، الستلزم األمر عدة شهور حىت تصل املواصالت القدمية كاجلما
، وقد تتفاقم املشكلة طوال هذه املدة حبيث ال ميكن الرسالة له 

 .حلها بالشكل املطلوب

ولذا كان البد من االنتظار حىت تصل البشرية ملرحلة متقدمة يف 
 يف حكم كامل األرض بسهولة العلوم والتكنولوجيا مما يساعد اإلمام 

تخدامه وسائل التقنية احلديثة يف االتصاالت وأجهزة املراقبة ويسر عرب اس
والتحكم عن بعد وغري ذلك من أجهزة وأسلحة متطورة، مما يساعده أيضا 

 .يف حروبه اليت خيوضها ضد األعداء من الكفار والظاملني

وهذا األمر نفهمه من الروايات التالية اليت تتحدث عن هذا 
 .ظهور اإلمام املهدي التطور التكنولوجي يف زمان 

إن >:  يقولمسعت أبا عبد اهللا : فعن أيب الربيع الشامي قال
قائمنا إذا قام مد اهللا لشيعتنا يف أمساعهم وأبصارهم حىت ال يكون بينهم 

يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه  - أي رسول -  بريدوبني القائم 
 .)١(<وهو يف مكانه

إن املؤمن >:  يقول اهللا مسعت أبا عبد: وعن ابن مسكان قال
يف زمان القائم وهو باملشرق لريى أخاه الذي يف املغرب، وكذا الذي يف 

 .)٢(<املغرب يرى أخاه الذي يف املشرق

كأين أنظر إىل >: قال أبو عبد اهللا : وعن أبان بن تغلب قال

                                 
، خمتصر بصائر ٨٤٠ ص ٢، اخلرائج واجلرائح ج ٣٣٦ص  ٥٢حبار األنوار ج ) ١(

 .١١٧الدرجات ص 
 .٤٨٣، منتخب األثر ص ٤٠٤، درر األخبار ص ٣٩١ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٢(



 

٥٥

 على ظهر النجف، فإذا استوى على ظهر النجف ركب القائم 
 عينيه مشراخ، مث ينتفض به فرسه فال يبقى أهل بلد فرساً أدهم أبلق بني

 .)١(<إال وهم يرون أنه معهم يف بالدهم

ال تراه عني >:  قال أيضاً بشأن خروج اإلمام املهدي وعنه 
 .)٢(<يف وقت ظهوره إال رأته كل عني، فمن قال لكم غري هذا فكذبوه

يون وهذا ما حيدث فعالً يف الزمان احلاضر عرب شاشات التلفز
 .وكامريات االتصاالت واإلنترنت وغريها

إذا قام القائم >:  قالوعن جعفر بن حممد الصادق عن أبيه 
عهدك يف كفك فإذا : بعث يف أقاليم األرض يف كل إقليم رجالً، يقول

ورد عليك ما ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه فانظر إىل كفك واعمل مبا 
 .)٣(<فيها

 السابق هو ما نراه هذه األيام من فرمبا يكون مضمون احلديث
أو شاشات ) اجلواالت(أجهزة الالسلكي احلديثة أمثال النقاالت 

 .االتصاالت أو ما شابه ذلك

إنه إذا تناهت األمور >:  قالوعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا 
إىل صاحب هذا األمر رفع اهللا تبارك وتعاىل له كل منخفض من األرض 

ها حىت تكون الدنيا عنده مبرتلة راحته فأيكم لو وخفض له كل مرتفع من
 .)٤(<كانت يف راحته شعرة مل يبصرها

                                 
 .٣٠٥ ص١٩، حبار األنوار ج ٣١٠، غيبة النعماين ص ٦٧٢كمال الدين ص ) ١(
 .٦ ص ٥٣، حبار األنوار ج ١٨١خمتصر بصائر الدرجات ص ) ٢(
 .٥٤٥ ص ٨، مستدرك سفينة البحار ج ٣١٩بة النعماين ص غي) ٣(
، إثبات اهلداة ج ٤٦ ح ٣٢٨ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٢٩ ح ٦٧٤كمال الدين ص ) ٤(

 .٤٩٤ ص ٣



 

٥٦

 فلعل املقصود هبذا احلديث اآلنف الذكر أن اإلمام املهدي 
ميكنه أن يطلع على أي مكان يف العامل أو أي موقع جغرايف عرب شاشات 

 .الرادار أو األقمار الصناعية أو ما شابه ذلك

َهلْ َينظُُرونَ {يف تأويل قوله تعاىل >:  الباقر وعن أيب جعفر
ِإالَّ أَن َيأِْتَيُهُم اللُّه ِفي ظُلٍَل مَِّن الَْغَماِم َوالَْمآلِئكَةُ َوقُِضَي اَألْمُر َوِإلَى 

يف سبع قباب من نور ال  - القائم - يرتل:  قال)١(}اللِّه ُتْرَجُع األُموُر
 .)٢(<لكوفة، فهذا حني يرتلُيعلم يف أيها هو حني يرتل يف ظهر ا

ولعل املراد هبذا احلديث هو الطائرات يف الزمن احلاضر أو رمبا 
األطباق الطائرة أو رمبا أجهزة أكثر تطوراً تكتشف يف املستقبل واهللا 

 .أعلم

 قال يف إحدى خطبه عن أحداث وعن أمري املؤمنني 
رض وتقبل رايات شرقي األ>: الظهور لإلمام املهدي  وعالمات

ليست بقطن وال كتان وال حرير خمتمة يف رؤوس القنا خبامت السيد األكرب 
 يوم تطري باملشرق يوجد رحيها باملغرب يسوقها رجل من آل حممد 

 .)٣(<كاملسك األذفر يسري الرعب أمامها شهرا

ولعل أقرب تفسري للحديث السابق هي الصواريخ العابرة 
ا عن بعد أو ما شابه ذلك بدليل للقارات أو الصواريخ اليت يتحكم هب

فمن املعروف أن ) يوم تطري باملشرق يوجد رحيها باملغرب(قول اإلمام 
 .الرايات واألعالم ال تطري عادة

إن قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنورها >:  قالوعن الصادق 

                                 
 ).٢١٠(سورة البقرة ) ١(
 .٤٥ ص ٥، معجم أحاديث اإلمام املهدي ج ١٠٣ ص ١تفسري العياشي جملد ) ٢(
 .٢٠٠تصر بصائر الدرجات ص ، خم٨٦ ح ٨٣ ص ٥٣حبار األنوار ج ) ٣(



 

٥٧

واستغىن العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحداً وذهبت 
 .)١(<الظلمة

ا ما حيدث يف الزمان احلاضر مع وجود الكهرباء حيث ذهبت وهذ
 .الظلمة وأصبح الليل مثل النهار مع وجود األنوار واإلضاءة الكهربائية

كما ال ميكن تأويل مجيع األحاديث والروايات السابقة وهناك من 
أمثاهلا الكثري جداً باملعجزات واخلوارق، وال ميكن القول بأن دولة اإلمام 

 . ستقوم على املعاجز فقط طوال مدة بقائها املهدي
إذ من املعروف أن اهللا سبحانه وتعاىل أجرى احلياة الدنيا بالسنن 
الطبيعية، واملعجزات ال حتدث إال يف ظروف معينة ويف جماالت ضيقة، 
كإثبات صدق النيب أو اإلمام، لكي ال يدعي النبوة أو اإلمامة أي مدعي 

 على شخص النيب أو اإلمام من األعداء واملخاطر كاذب، أو يف حالة احلفاظ
 وذلك حينما دست له تلك كما تكلم حلم الكتف املسموم لرسول اهللا 

اليهودية فيه السم، أو لوجود مصلحة ما ال تتم بالشكل الطبيعي وال ميكن 
 إىل املدائن لتغسيل سلمان تنفيذها إال باملعجزة كما سافر اإلمام علي 

 .يف نفس الليلة إىل الكوفة بقدرة اهللا تعاىلالفارسي وعاد 

وأما يف غري هذه احلاالت فإن األمور جتري بشكلها الطبيعي، وإال 
الستلزم األمر أن ال يكون هناك جهاد من ِقبل األنبياء واملعصومني 

 حينما كسرت ألعدائهم وحتمل األذى منهم كما حدث لرسول اهللا 
األوساخ بأيب هو وأمي، إذ أن اهللا تبارك رباعيته، وأُلقيت عليه احلجارة و

وتعاىل قادر على نصره باملعجزة ومل يكن هناك حاجة حينئٍذ الستمرار 
 . سنة اليت قضاها الرسول يف ذلك٢٣الدعوة اإلسالمية طوال 

: ويقول الشيخ حسن موسى الصفار حفظه اهللا تعاىل هبذا اخلصوص
                                 

، إعالم ٤٨٤، غيبة الطوسي ص ٣٦٣، اإلرشاد ص ٢٤١دالئل اإلمامة ص ) ١(
 .٢٩٣ ص ٢الورى ج 



 

٥٨

 سيجعل املهمة سهلة، -هدي لإلمام امل - صحيح أن خضوع العامل وتسليمه>
ولكن هناك مشاكل طبيعية جيب أن حنسب هلا حساباً يف تصورنا لذلك 
املستقبل السعيد، منها اختالف اللغات وبعد املسافات وكثرة متطلبات احلياة 

، وقد يبادر البعض إىل إلقاء املسؤولية على اإلعجاز، فاإلمام مؤيد من قبل …
 !جزة لعالج كل هذه املشاكلاهللا وميكنه أن يستعني باملع

مع .. ولكنها حينئٍذ ستكون دولة حيكمها الغيب، وتديرها املعجزة
أن الغيب ال يتدخل يف قضايا احلياة إال عرب السنن والقوانني الطبيعية، 
اللهم إال يف بعض احلاالت االستثنائية املؤقتة، حيث حيدث هناك 

 .التدخل املباشر وتكون املعجزة
 املعجزة إىل قانون حيكم العامل كله، فهذا خالف سنة إما أن تتحول

، من هنا حيق لنا أن …اهللا اليت لن جتد هلا حتويال ولن جتد هلا تبديال 
حنتمل أن من بني أسباب تأخر خروج اإلمام املهدي هو انتظار هتيؤ 
األجواء والظروف املادية واآللية واالجتماعية، ليستطيع اإلمام عندها من 

مته وتنفيذ دوره اخلطري على أحسن وجه، مستعيناً بإجنازات إجناز مه
 .)١(<العلم احلديث ومكاسب اإلنسانية اجلبارة

كما جيب أال يساء فهم األحاديث اليت تتحدث عن خروج القائم 
بالسيف فيفهم مبعناه الظاهري أي ذلك السالح القدمي، وإمنا قد تعين هذه 

والسالح وقتاله األعداء  بالقوة األحاديث والروايات خروجه 
 يتخذ وحماربته هلم وعدم مهادنتهم، ورمبا تعين هذه األحاديث أنه 

السيف شعاراً ورمزاً لدولته أو يف حروبه وال مانع أبداً من استخدامه 
، لألسلحة احلديثة واملتطورة كما يذكر ذلك السيد حسن الشريازي 

 ال يعين استخدامه سالحاً فرفعه السيف شعاراً أو محله رمزاً>: حيث يقول
وحيداً يف معاركه، وإمنا تشري مجلة من الدالئل والقرائن على أنه يستخدم 

                                 
 .٧٥، ٧٢ أمل الشعوب ص اإلمام املهدي ) ١(



 

٥٩

أسلحة أخرى شديدة الفتك والتدمري إىل درجة رهيبة ختلع قلوب القادة 
 .)١(<العسكريني فيستسلمون لتجارهبا األولية

 القوة اليت تغلب مجيع األسلحة وقد يكون أيضاً لسيفه 
 فمن املعروف أن اكة وتسيطر عليها كما كان لعصاة موسى الفت

معجزات األنبياء واملعصومني تكون متحدية لفنون وعلوم زماهنم، فالبد 
 األسلحة يف غاية التطور، والعلوم أن تكون يف زمان اإلمام املهدي 

متقدمة جداً فيكون لسيفه الغلبة على مجيع تلك األسلحة والتقنيات 
 .املتطورة
 قال يف وصف سيوف بعض أصحاب ن أيب عبد اهللا فع
هلم سيوف من حديد غري هذا احلديد، لو ضرب أحدهم بسيفه >: القائم

 .)٢(<جبالً لقده حىت يفصله

سيبعث اهللا >:  قالوعن أبان بن تغلب عن أيب عبد اهللا 
ثالمثائة وثالثة عشر إىل مسجد مكة يعلم أهل مكة أهنم مل يولدوا من 

 أجدادهم عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة كل كلمة آبائهم وال
مفتاح ألف كلمة، ويبعث اهللا الريح من كل واد تقول هذا املهدي حيكم 

 .)٣(<حبكم داوود وال يريد بينة

 ليست فمن الواضح من احلديث السابق أن سيوف أصحابه 
 سيوف عادية كما يف الزمن املاضي وإمنا هي أسلحة متطورة فيها أزرار
إلكترونية كثرية، وأيضاً من ضمن احلديث نستشف أن اإلذاعات 

 بدليل قول اإلمام الصادق والفضائيات ستنقل أخبار اإلمام املهدي 

                                 
 .٤٠ ص كلمة اإلمام املهدي ) ١(
، مستدرك سفينة ١١، خمتصر بصائر الدرجات ص ٢٧ ص ٦مدينة املعاجز ج ) ٢(

 .١٩٠ ص ٦البحار ج 
 .٦٤٩، اخلصال ص ٦٧١ ص ٢، كمال الدين ومتام النعمة ج ٢١٤غيبة النعماين ص ) ٣(



 

٦٠

فالريح هنا ما هي إال ذبذبات < …ويبعث اهللا الريح يف كل واد تقول >
 .وموجات كهر ومغناطيسية واهللا أعلم

معجزات مطلقاً يف وليس معىن هذا الكالم أنه لن يكون هناك 
 وقتاله ألعدائه حيث أكدت الروايات على سرية اإلمام املهدي 

نصره بالرعب واملالئكة واجلن والعون واملدد اإلهلي فوق ذلك كله، 
ومن املعجزات املؤكدة اليت ستقع بإذن اهللا يف بداية خروجه يف مكة هي 

ينة املنورة حادثة خسف البيداء جبيش السفياين بني مكة املكرمة واملد
 .حيث أكدت عليها الروايات وأخربت أهنا من احملتوم

 يف بداية خروجه لن يكون عنده أنصار سوى عدد إذ أنه 
 يف بدر أي ثالمثائة وثالثة عشر ناصراً فقط، قليل، بعدد جيش النيب 

بينما جيش السفياين كبري جداً وجمهز بأفضل األسلحة، ولذلك البد من 
هلية يف هذه احلالة للحفاظ على شخص اإلمام حىت تدخل العناية اإل

يتجمع باقي أنصاره وجنوده، وهذا ما أكدت عليه الروايات حيث 
 .أخربت أنه ال خيرج من مكة حىت جيتمع عنده عشرة آالف رجل

 حىت يثبت للناس كما البد أن تظهر مثل هذه املعجزة لإلمام 
للمهدية الذين يكذبون على أنه املهدي املوعود فعالً وليس أحد املدعني 

 .الناس بافتراءاهتم

 سيستخدم املعجزة يف حالة وخالصة القول أن اإلمام املهدي 
 وجود مصلحة معينة ال تتم بالشكل الطبيعي بينما باقي سريته 

وجماهدته لألعداء ستكون باملقومات الطبيعية واألسلحة املوجودة يف 
 .ديه وشيعتهزمان خروجه وبالتعاون مع أنصاره ومؤي

ولعل احلديث التايل من أوضح الروايات داللة على ما حنن 
 حيث يوضح اإلمام الصادق فيه أن أصحاب اإلمام املهدي بصدده،
 ينقسمون إىل قسمني، فبعضهم يأيت إىل مكة بشكل طبيعي وهم 



 

٦١

القادرون على اجمليء ودخول األراضي املقدسة باحلجاز، والبعض اآلخر 
أنفسهم للسفر أو رمبا ليس لديهم تصريح دخول فيأتون ممن مل جيهزوا 

 .إىل مكة بشكل إعجازي

 يف تأويل قوله فعن املفضل بن عمر عن أيب عبد اهللا الصادق 
لقد نزلت هذه >:  قال)١(}أَْيَن َما َتكُوُنواْ َيأِْت ِبكُُم اللُّه َجِميًعا{تعاىل 

قدون عن فرشهم ، إهنم ملفتاآلية يف املفتقدين من أصحاب القائم 
ليالً فيصبحون مبكة، وبعضهم يسري يف السحاب هناراً ُيعرف بامسه واسم 

فقلت جعلت فداك أيهم أعظم إمياناً؟ قال : أبيه وحليته ونسبه، قال
 :ً٢(<الذي يسري يف السحاب هنارا(. 

فالقسم الذي يأيت ملكة بشكل إعجازي هم املفتقدون عن فرشهم 
ري ميعاد كما صرح بذلك حديث آخر عن ليالً فيصبحون مبكة من غ

وبعضهم نائم على فراشه >: اإلمام الباقر مشابه هلذا احلديث جاء فيه
 .)٣(<فيوافيه يف مكة على غري ميعاد

وأما القسم اآلخر فيأتون بشكل طبيعي بالطائرات أو ما شابه 
أي بشكل علين ) يسري يف السحاب هناراً(ذلك كما جاء يف احلديث 

وهذا ما ندعوه ) ُيعرف بامسه واسم أبيه وحليته ونسبه( اإلمام بدليل قول
يف الزمان احلاضر جبواز السفر أو بيانات الكمبيوتر أو احلاسب اآليل أو 

 .ما شابه ذلك

وهذا القسم من األصحاب عرب عنهم اإلمام بأهنم أعظم إمياناً، 
مبا ولعل السبب يف ذلك ألهنم أعدوا العدة للسفر وحتملوا مشاقه ور

عرضوا أنفسهم لالعتقال واملسائلة، ورمبا دفعوا األموال الطائلة يف سبيل 

                                 
 ).١٤٨(سورة البقرة ) ١(
 .٣١٣، غيبة النعماين ص ٦٧٢، كمال الدين ص ٢١ ح ٢٨٦ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٢(
 .٥٤٧ ص ٣، إثبات اهلداة ج٣١٥غيبة النعماين ص ) ٣(



 

٦٢

الوصول ملكة املكرمة، فكانوا بذلك أفضل من اآلخرين الذين جاءوا 
 .ملكة املكرمة بشكل إعجازي، فاألجر على قدر املشقة

ويف اخلتام أقول لعل مجيع هذه العلوم والتقنيات اليت ظهرت يف 
ة واليت ستظهر يف املستقبل إنشاء اهللا ما هي إال شيء بسيط السنوات األخري

 وحينما يظهر سيخرج لنا بإذن من بركات قرب ظهور اإلمام املهدي 
 .اهللا أضعاف مضاعفة من العلوم النافعة والتقنيات واألجهزة املتطورة

العلم سبعة >:  أنه قالفلقد جاء يف احلديث عن أيب عبد اهللا 
ميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس وعشرون جزءاً، فج

 أخرج اخلمسة والعشرين حىت اليوم غري اجلزأين، فإذا قام القائم 
جزءاً فبثها يف الناس، وضم إليها اجلزأين حىت يبثها سبعة وعشرين 

 .)١(<جزءا

 :وصول األمة اإلسالمية ككل للنضج الفكري واالستعداد العايل للتضحية -٢
ا ضمن شرائط الظهور أنه البد من وجود قواعد سبق أن ذكرن

وعي والنضج الفكري ولديها ـن الـال مـكافية ذات مستوى ع شعبية
ي مجيع ـدل اإلهلي فـاالستعداد العايل للتضحية يف سبيل تطبيق الع

األرض، وأن هذا األمر مل حيصل يف املاضي وال حىت يف زمان وجود 
 .األئمة 

كنت عند سيدي >:  الرقي انه قالفمن ذلك ما روي عن مأمون
 إذ دخل سهل بن احلسن اخلراساين فسلم عليه مث جلس الصادق 
يا بن رسول اهللا لكم الرأفة والرمحة وأنتم أهل بيت اإلمامة، ما : فقال له

الذي مينعك أن يكون لك حق تقعد عنه، وأنت جتد من شيعتك مائة 

                                 
، درر ١١٧، خمتصر بصائر الدرجات ص ٧٣  ح٣٣٦ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(

 .١٥ ح ٤٠٤األخبار ص 



 

٦٣

س يا خرا ساين اجل: يضربون بني يديك بالسيف؟ فقال له ألف 
يا حنفية اسجري التنور، فسجرته حىت صار : حقك، مث قالرعى اهللا 

يا خرا ساين قم فأجلس يف التنور، فقال : علوه، مث قال كاجلمرة وابيض
اخلراساين يا سيدي يا بن رسول اهللا ال تعذبين بالنار أقلين أقالك اهللا، قال 

 :قد أقلتك. 

قبل هارون املكي ونعله يف قال الراوي فبينما حنن كذلك إذ أ
ألق : سبابته، فقال السالم عليك يا بن رسول اهللا، فقال له الصادق 

فألقى النعل من سبابته مث جلس : نعلك من يدك و اجلس يف التنور، قال
يف التنور، وأقبل اإلمام حيدث اخلراساين حديث خرا سان حىت كأنه 

فقمت :  يف التنور، قالقم يا خراساين وانظر ما: شاهد هلا، مث قال 
كم جتد : إليه فرأيته متربعاً، فخرج إلينا وسلم علينا، فقال اإلمام 

 .واهللا وال واحداً: خبرا سان مثل هذا؟ فقال

ال واهللا وال واحداً أما إنا ال خنرج يف زمان ال جند فيه : فقال 
 .)١(<مخسة معاضدين لنا، حنن أعلم بالوقت

 هي حكومة عدل مطلق ال هدي وحيث أن حكومة اإلمام امل
عدل نسيب فهذا يستلزم أحكاماً خاصة من الصعب على الكثريين 

 بني متخاصمني ينبغي له حتملها، فمثالً حينما يقضي اإلمام املهدي 
أال يأخذ بظواهر األمور وال يسأل عن البينة كما دلت على ذلك العديد 

كثري من شهود الزور من الروايات، إذ رمبا يكون للمتخاصم الكاذب ال
بينما املتخاصم اآلخر احملق ال ميلك أي دليل على صدقه، فاحلكم العادل 
هنا جيب أن يتم بناءه على احلقيقة املستترة وال يتطلع لظاهر األمور، 
وهذا األمر صعب على الناس تقبله، فحىت إن بعض أويل العزم من 

 مع وسى الرسل مل يتحملوا ذلك كما حدث من شأن نيب اهللا م

                                 
 .٣٦٣ ص ٣، مناقب آل أيب طالب ج ١٧٦ ح ١٢٤ ص ٤٧حبار األنوار ج ) ١(



 

٦٤

 .اخلضر حينما خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار

 حيكمون بني  واألئمة ولذلك مل يكن الرسول حممد 
الناس إال بظواهر األمور والبينات مراعاة هلذا الوضع االجتماعي 

 .املعاش

إمنا أقضي بينكم بالبينات واألميان >:  قالفعن رسول اهللا 
، فأميا رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً وبعضكم أحلن حبجته من بعض
 .)١(<فإمنا قطعت له به قطعة من النار

 فستكون كما حكم نيب اهللا أما طريقة حكم اإلمام املهدي 
 . بني املتخاصمني حيث مل يسأل عن البينة من املدعيداوود 

ال تذهب الدنيا حىت خيرج رجل مين >:  قالفعن الصادق 
 .)٢(<وال يسأل البينة، يعطي كل نفس حقهاحيكم حبكومة آل داوود 

إذا قام قائم آل حممد حكم بني >:  قالوعن أيب عبد اهللا 
الناس حبكم داوود ال حيتاج إىل بينة، يلهمه اهللا تعاىل فيحكم بعلمه، 

 .)٣(<وخيرب كل قوم مبا استبطنوه

هلذا جيب على األمة يف زمن القائم التسليم املطلق لإلمام حىت وإن 
 يف ذلك خمالفة ملا ترى أن فيه الصالح وهذا األمر ال حيدث إال بعد كان

حصول األمة على الكثري من النكبات واملصائب لعدم إطاعتها لألوامر 

                                 
 ص ١٨، وسائل الشيعة ج ٢٧٩، معاين األخبار ص ١ ح ٤١٤ ص ٧الكايف ج ) ١(

١٦٩. 
 ٢٧ج ، وسائل الشيعة ٢ ح ٣٩٨ ص ١، الكايف ج ٣٣٩ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٢(

 .٥ ح ٢٣١ص 
، كشف الغمة ٢٩٣ ص ٢، إعالم الورى بأعالم اهلدى ج ٣٨٦ ص ٢اإلرشاد ج ) ٣(

 .٢٦٦ ص ٣ج 



 

٦٥

 يف معركة أحد وما حدث كما حدث للمسلمني يف عهد رسول اهللا 
للكوفيني مع اإلمام احلسني وما حدث بعد ذلك للشيعة يف زمان األئمة 

ث ذلك أيضاً يف أول خروج القائم ، وسيحدوحكمه . 

إنه أول قائم يقوم منا أهل البيت حيدثكم >:  قالفعن الصادق 
القرية أو األرض  - حبديث ال حتتملونه، فتخرجون عليه برميلة الدسكرة

 .)١(<فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم، وهي آخر خارجة تكون - املستوية

أي واقف  - على رأس القائمبينا الرجل >:  قالوعنه أيضاً 
يأمر وينهي إذ قال أديروه، فيديرونه إىل قدامه، فيأمر بضرب  - جبنبه

 .)٢(<عنقه، فال يبقى يف اخلافقني شيء إال خافه

كما أن كثري من األمور اليت هي واقعاً جائزة شرعاً ومباحة 
 ألجل للمسلمني يف الوقت الراهن لن تكون كذلك يف زمان القائم 

حة العامة وقيام الدولة اإلسالمية بالشكل املطلوب، ومثال ذلك املصل
 يف حال قيامه وبعد ظهوره عن الطواف هني اإلمام املهدي 

املستحب بسبب تضاعف عدد احلجاج واملعتمرين يف ذلك الزمن 
 .وبالتايل يسهل على املؤمنني الطواف الواجب

أن ينادي مناديه أول ما يظهر القائم من العدل >:  قالفعن الصادق 
 .)٣(<أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة احلجر األسود والطواف

موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما يف أيديهم >:  قالوعنه أيضاً 
باملعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كرت كرته، حىت يأتيه به 

يَن َوالَِّذ{فيستعني به على عدوه، وهو قول اهللا عز وجل يف كتابه 

                                 
 .٢٧٨ ص ٣، مستدرك سفينة البحار ج ١٧٤ ح ٣٧٥ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(
 .٥٤١ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٣٢ ح ٢٣٩غيبة النعماين ص ) ٢(
 .١ ح ٤٢٧ ص ٤ ج ، الكايف١٦٩ ح ٣٧٤ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٣(



 

٦٦

َيكِْنُزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوالَ ُينِفقُوَنَها ِفي َسِبيِل اللِّه فََبشِّْرُهم ِبَعذَاٍب 
 .)٢(<)١(}أَِليٍم

 لذلك نرى درجة التسليم لدى أصحاب اإلمام املهدي 
وإطاعتهم وتقديسهم له منقطعة النظري لدرجة أهنم يتربكون بسرجه كما 

طوع له من األمة لسيدها كما وصفهم جاء يف بعض الروايات وهم أ
رجال ال ينامون بالليل، هلم دوي يف >:  حيث يقولاإلمام الصادق 

صالهتم كدوي النحل، يبيتون قياماً على أطرافهم ويصبحون على 
… خيوهلم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع له من األمة لسيدها

ون إىل املوىل إرساالً، إذا ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية شهر، ميش
 .)٣(<هبم ينصر اهللا إمام احلق

كما أنه ال ميكن أن تصل األمة إىل حالة التسليم املطلق هذه إال 
بعد شعور األمة بقيمة اإلمام بعد فقده بالغيبة و استشعارهم مدى 
حاجتهم إليه لطول مدة غيابه، فمن املعروف أن اإلنسان ال يقدر قيمة 

 .الشيء إال بعد فقده

وهذا ما حصل لبين إسرائيل يف صحراء سيناء حينما جاءهم األمر 
 بدخول فلسطني وجماهدة األعداء فما كان من نيب اهللا موسى 

ِإنَّا لَن نَّْدُخلََها أََبًدا مَّا َداُمواْ ِفيَها فَاذَْهْب أَنَت {جواهبم إال أن قالوا 
 ، ولكن بعد وفاة النيب موسى )٤(}َوَربَُّك فَقَاِتال ِإنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ

 سنة يف التيه يف صحراء سيناء وشعورهم بأمهية النيب بعد ٤٠ومكثهم 
فقده، قاموا مع وصي موسى يوشع بن نون بدخول فلسطني وحماربة 

 .األعداء
                                 

 ).٣٤(سورة التوبة ) ١(
 .٨٧ ص ٢، تفسري العياشي ج ١٤٤ ص ٤، هتذيب األحكام ج ٤ ح ٦١ ص ٤الكايف ج ) ٢(
 .١٩٠ ص ٦، مستدرك سفينة البحار ج ٨٢ ح ٣٠٨ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٣(
 ).٢٤(سورة املائدة ) ٤(
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ودعونا اآلن نستعرض هذه القصة اليت حدثت يف البحرين يف 
صادق الصدر يف كتابه الزمن املاضي واليت ذكرها آية اهللا السيد حممد 

إن : (تاريخ الغيبة الكربى نقالً عن أبيه السيد صادق الصدر حيث يقول
الناس يف البحرين يف بعض األزمنة وملقدار إحساسهم بالظلم وتعسف 

 فاتفقوا على اختيار مجاعة من الظاملني متنوا ظهور إمامهم املهدي 
اختاروا ثالثة منهم أعاظمهم يف الزهد والورع والعلم، فاجتمع هؤالء و

ومن بني الثالثة اختاروا أفضلهم ليكون هو واسطتهم يف الطلب إىل 
 .املهدي بالظهور

فخرج هذا الشخص املختار إىل الصحراء وأخذ بالتعبد والتوسل 
، وبعد مضي ثالثة أيام بلياليها ويف إىل اهللا تعاىل خلروج القائم 

املهدي املنتظر وسأله عن الليلة األخرية أقبل له شخص وعرفه أنه هو 
حاجته، فأخربه بأن مواليه يف أشد التلهف واالنتظار إىل ظهوره وقيام 

 أن يبكر يف غد إىل مكان عام عينه له، نوره، فأوعز إليه اإلمام 
ويأخذ معه عدداً من الغنم يف الطابق الثاين على سطح أحد املنازل 

 .ينه سيأيت يف ساعة معويعلن يف الناس أن املهدي 

 وامتثل الرجل لألمر، وحلت الساعة املوعودة وكان الناس متجمهرين
 مع هذا الرجل وغنمه يف املكان املعني على األرض وكان اإلمام 

 .على السطح

 وهنا ذكر اإلمام أسم شخص وطلب من الرجل أن يأمره باحلضور،
فأمتثل ذلك الشخص لألمر وصعد إىل السطح، ومبجرد وصوله أمر 

 صاحبنا أن يذبح واحداً من غنمه قرب امليزاب، فلما رأى اإلمام 
 الناس الدم يرتل من امليزاب بغزارة اعتقدوا جازمني بأن املهدي 

 .أمر بذبح هذا الرجل الذي ناداه

مث نادى اإلمام بنفس الطريقة رجالً آخر، وكان أيضاً من األخيار 
 نزل الدم من الورعني، فصعد مضحياً بنفسه وبعد أن وصل إىل السطح



 

٦٨

امليزاب بنفس الطريقة، مث نادى اإلمام شخصاً ثالثاً ورابعاً، وهنا أصبح 
الناس يرفضون الصعود بعد أن تأكدوا أن كل من يصعد سرياق دمه من 

 .امليزاب، وأصبحوا يفضلون حياهتم وبقائهم على أمر إمامهم

 إىل صاحبنا وأفهمه بأنه معذور يف عدم وهنا ألتفت اإلمام 
ظهور ما دام الناس على هذا احلال من عدم االستعداد للتضحية من ال

 .)١(<أجل إمامهم

 : جتربة مجيع اآلراء واألطروحات الفكرية والسياسية وفشلها مجيعاً- ٣
 يف العباد منذ أُهبط آدم إىل األرض بأن ترك عز وجلجرت سنة اهللا 

اعة واملعصية هلم مطلق احلرية يف ما يعتقدون وحرية االختيار بني الط
والطريق الذي يريدون سلوكه يف احلياة وبالتايل يتحملون أعباء وتبعات 

 حيث تقام حكومة اختيارهم، وهذا األمر مستمر حىت خروج القائم 
اهللا يف األرض وتطبق التعاليم اإلهلية سواء رضي الناس ذلك أم كرهوا، 

اهللا تعاىل  لقول كما ذكرنا ذلك من قبل يف تفسري اإلمام الصادق 
 .)٢(}َولَُه أَْسلََم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض طَْوًعا َوكَْرًها{

لذلك تعددت اآلراء واألفكار وكان البد من تأخر دولة العدل 
اإلهلي حىت النهاية ليتم جتربة مجيع األطروحات الفكرية والسياسية، 

وحصل وحىت إذا ما فشلت كلها واتضح عجز مجيع املدارس األخرى 
اليأس منها مجيعاً، فحينئٍذ ال يبقى أمام البشرية إال القبول باألطروحة 

 .اإلسالمية واملشروع اإلهلي ألهل األرض

إن دولتنا آخر الدول ومل يبقى أهل بيت >:  قالفعن الباقر 
هلم دولة إال ملكوا قبلنا، لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا لو ملكنا سرنا مبثل 

                                 
 .١١٨تاريخ الغيبة الكربى ص ) ١(
 ).٨٣(سورة آل عمران ) ٢(
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 .)١(}<َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني{ قول اهللا عز وجل سرية هؤالء، وهو

ما يكون هذا >:  قالوعن هشام بن سامل عن أيب عبد اهللا 
األمر حىت ال يبقى صنف من الناس إال وقد ولّوا على الناس، حىت ال 

 .)٢(<يقول قائل أنا لو ولّينا لعدلنا، مث يقوم القائم باحلق والعدل

إن دولة أهل بيت نبيكم يف آخر الزمان  >:وعن عمار بن ياسر قال
 .)٣(<وهلا إمارات، فإذا رأيتم فألزموا األرض وكفوا حىت جتئ إمارهتا

 أن يظهر ما مل يصل إىل احلكم مجيع لذلك ال ميكن للمهدي 
أصناف الناس وجتربة مجيع التيارات الفكرية املتعددة وإثبات فشلها 

 حمنها وعدم متكنها من تطبيق مجيعاً يف إسعاد البشرية وختليصها من
 .العدل املنشود

فنحن رأينا يف التاريخ اإلسالمي على سبيل املثال قد حكم 
األمويون والعباسيون والعثمانيون والفاطميون واملماليك وغريهم و 

وكلهم أثبت فشله يف احلكم وتفاقمت يف عهده األوضاع … غريهم 
 .وانتشر الظلم والفساد

يضاً متت جتربة األطروحات الشيوعية ويف العصر احلديث أ
والبعثية واالشتراكية والرأمسالية وغريها وكلها فشلت يف انتشال 
اإلنسانية من الواقع البائس واالحنطاط الذريع، ومع تطور العامل يف 
التكنولوجيا والعلوم واكتشاف ثروات األرض وأسباب الرفاهية ومع 

قرا وجهال وتزايد يف األمراض ذلك كله فال تزداد البشرية إال عناء وف
 .واحلروب بني مجيع أبناء البشر

                                 
 .٣٨٥ ص ٢، اإلرشاد ج ٢٨٢، غيبة الطوسي ص ٤٣٢إعالم الورى ص ) ١(
 .١١٩ ح ٢٤٤ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٥٣ ح ٢٧٤غيبة النعماين ص ) ٢(
 .١١٥٤ ص٣، اخلرائج واجلرائح ج ٤٦٣، غيبة الطوسي ص ٢٠٨ ص ٥٢البحار ج ) ٣(



 

٧٠

ويف النهاية لن يكون هناك أمام البشرية إال الرضوخ للنظرية 
 .اإلسالمية املتكاملة و تطبيق احلكم اإلسالمي يف األرض

 :)١( البيت التايل من الشعرولقد جاء عن اإلمام الصادق 
  آخر الدهر تظهرودولتنا يفلكل أناس دولة يرقبوهنا

 : متحيص املؤمنني وابتالئهم وامتحاهنم من أجل الوصول للكمال- ٤
مَّا كَانَ اللُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمِنَني َعلَى َمآ أَنُتْم َعلَْيِه َحتََّى {قال تعاىل 

 .)٢(}َيِميَز الَْخِبيثَ ِمَن الطَّيِِّب َوَما كَانَ اللُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيِب

كنا قد ذكرنا يف ما مضى من هذا الكتاب أن دولة اإلمام املهدي 
 هي املشروع اإلهلي الكبري يف األرض، ولكي يتم تطبيق دولة 

العدل هذه بالشكل املطلوب والصحيح البد أن يتم اختيار األشخاص 
فال بد إذاً ، الذين يعتمد عليهم يف بناء هذه الدولة وقيامها بعناية فائقة 

هؤالء األشخاص يف عدة اختبارات وامتحانات صعبة ومن  أن ينجح
طول مدة الغيبة والتعرض ألصناف الظلم واالبتالءات،  هذه االمتحانات

 حيث مل يركب معه يف ومثال ذلك ما كان من أصحاب النيب نوح 
السفينة إال القليل من املؤمنني بعد أن تساقط الكثري ممن كانوا معه 

 .سوا من الفرجعندما طالت املدة ويئ

 يف قصة نيب اهللا فعن عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عن الصادق 
وعاد . …>:  بعد أن أمضى يف دعوة قومه ستمائة سنة قال نوح
 إىل قومه يدعوهم فال يزيدهم دعاؤه إال فرارا حىت انقضت ثالمثائة 

ة سنة تتمة تسعمائة سنة، فصارت إليه الشيعة وشكوا ما يناهلم من العام

                                 
 .٨٤ ح ١٦٩، منتخب األثر ص ٣ ح ٣٩٦أمايل الصدوق ص ) ١(
 ).١٧٩(عمران سورة آل ) ٢(
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والطواغيت وسألوه الدعاء بالفرج، فأجاهبم إىل ذلك وصلى ودعا، 
إن اهللا تبارك وتعاىل أجاب دعوتك فقل :  فقال لهفهبط جربيل 

فإذا أمثر ، يأكلوا التمر ويغرسوا النوى ويراعوه حىت يثمر : للشيعة
، فحمد اهللا وأثىن عليه وعرفهم ذلك فاستبشروا به ، فرجت عنهم 
 مث صاروا إىل نوح ، غرسوا النوى وراعوه حىت أمثر فأكلوا التمر و

فسأل اهللا عز وجل يف ذلك فأوحى ، بالتمر وسألوه أن ينجز هلم الوعد
، كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أمثر فرجت عنكم : اهللا إليه قل هلم

، ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان ، فلما ظنوا أن اخللف قد وقع عليهم 
 فأخربوه مر وغرسوا النوى حىت إذا أمثر أتوا به نوحا فأكلوا الت

فأوحى إليه ، فسأل اهللا عز وجل يف ذلك ، وسألوه أن ينجز هلم الوعد 
فارتد الثلث اآلخر وبقي ، واغرسوا النوى ، كلوا هذا التمر : قل هلم

 مث قالوا فلما أمثر أتوا به نوحا ، الثلث فأكلوا التمر وغرسوا النوى 
بق منا إال القليل وحنن نتخوف على أنفسنا بتأخري الفرج أن مل ي: له

يا رب مل يبق من أصحايب إال هذه :  مث قالهنلك، فصلى نوح 
فأوحى اهللا عز ، العصابة وإين أخاف عليهم اهلالك إن تأخر عنهم الفرج 

وجل إليه قد أجبت دعائك فاصنع الفلك، وكان بني إجابة الدعاء وبني 
 .)١(<نةالطوفان مخسون س

 وأهل بيته الكثري من األحاديث والروايات لذلك جاء عن النيب 
اليت تؤكد على مبدأ االبتالء واالختبار يف زمان الغيبة وحصول التمحيص 
فيها وأن من مجلة االمتحانات اليت ميتحن اهللا هبا العباد هو فقدهم إمامهم 

 .املعصوم وانقطاعهم عنه

بعثين باحلق بشرياً ونذيراً إن والذي >:  قالفعن رسول اهللا 
الثابتني على القول بإمامته يف زمان غيبته ألعز من الكربيت األمحر، فقام 

يا رسول اهللا وللقائم من ولدك : إليه جابر بن عبد اهللا األنصاري فقال
                                 

 .٣٢٧ ص ١١، حبار األنوار ج ٩١، قصص األنبياء للجزائري ص ١٣٤كمال الدين ص ) ١(
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 .)١(<إي وريب ليمحص الذين آمنوا وميحق الكافرين: غيبة؟ قال 

أما >:  قال لهن الكاظم وعن إبراهيم بن هليل عن أيب احلس
واهللا يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حىت متيزوا ومتحصوا وحىت ال يبقى 

 )٢(<منكم إال األقل مث صعر كفه

واهللا ال يكون ما متدون إليه >:  قالوعن اإلمام الرضا 
أعناقكم حىت متيزوا ومتحصوا فال يبقى منكم إال األندر، مث قرأ قوله 

 النَّاُس أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم الَ  أََحِسَبامل {: تعاىل
 .)٣(}<ُيفَْتُنونَ

يا منصور إن هذا األمر >:  قالوعن منصور عن أيب عبد اهللا 
ال يأتيكم إال بعد إياس، ال واهللا حىت مييزوا وال واهللا حىت ميحصوا وال 

 .)٤(<واهللا حىت يشقى من يشقى ويسعد من يسعد

لشعب العراقي أكثر شعوب العامل تعرضاً لصنوف ولسوف يكون ا
االبتالء والتمحيص باعتبار أن الكوفة هي عاصمة دولة اإلمام املهدي 

 ًكما دلت على ذلك العديد من الروايات فالبد أن ميحصوا جيدا 
ليكونوا بذلك أهلٌ جملاورة املهدي هلم ولكي ميكنه االعتماد عليهم يف 

م سيكونون كما حتدثت الروايات أكثر الناس إقامة دولته العاملية، فه
تعرضاً لسطوة الشيصباين والسفياين وغريهم من الظلمة، هذا 
باإلضافة إىل العديد من احلروب املدمرة، وينقل الشيخ املفيد من ضمن 

 واحلوادث اليت تسبق ظهوره العديد من عالمات قيام املهدي 

                                 
 .٥٨٩ ح ٣٣٤ ص ٢، فرائد السمطني ج ٢٢٧ ص ٢إعالم الورى ج ) ١(
 .٢٩ ح ١١٣ ص ٥٢، حبار األنوار ج ١٤ ح ٢٠٨غيبة النعماين ص ) ٢(
 ص ٢واجلرائح ج ، اخلرائج ٢٠٤، غيبة الطوسي ص ٣٧٥ ص ٢اإلرشاد ج ) ٣(

١١٧٠. 
 .٥٠١ ص ٤، من ال حيضره الفقيه ج ٣ ح ٣٧٠ ص ١الكايف ج ) ٤(



 

٧٣

وبثق يف الفرات حىت يدخل  >:املصائب اليت يبتلي هبا أهل العراق فيقول
وخوف يشمل أهل العراق وموت ذريع فيه ونقص ... املاء أزقة الكوفة

 .)١(<من األموال واألنفس والثمرات

ُيزجر الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم >: وعن الصادق 
بنار تظهر يف السماء ومحرة جتلل السماء وخسف ببغداد وخسف ببلد 

وخراب دورها وفناء يقع يف أهلها ومشول أهل البصرة ودماء تسفك هبا 
 .)٢(<العراق خوف ال يكون هلم معه قرار

  أنواع االبتالءات واالمتحاناتويذكر السيد حممد صادق الصدر 
 :)٣(يف زمان الغيبة الكربى باألشكال التالية 

مواجهة الشهوات والنوازع الشيطانية فتأثريها أكرب يف هذه  -١
 إغواء إبليس واإلغراءات الشيطانية والفساد اخللقي بسبب زيادةالغيبة 

 .السائد لغياب القيادة احلكيمة وانقطاع االتصال هبا واالحنراف

سيادة الظلم واجلور يف األرض وتعرض اإلنسان للضغوطات  -٢
 واالضطهاد واملصاعب بسبب احنسار اإلسالم بنظامه العادل عن اجملتمعات

 .البشرية

ؤمن لضروب التشكيك يف وجود اإلمام كلما طال مواجهة الفرد امل -٣
 .الزمان وبالتايل التشكيك يف العقيدة ومن مث سيطرة احلياة املادية على اجملتمع

فبعد كل هذه االبتالءات واملصاعب واحملن يتكامل املؤمنون 
وخيرج الصفوة الذين ميكن االعتماد عليهم يف قيام الدولة اإلسالمية 

 .طلوبوبقائها بالشكل امل

                                 
 .٢١٩ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٣٦٨اإلرشاد ص ) ١(
 .٣٧٨ ص ٢، اإلرشاد للمفيد ج ٢٨٤ ص ٢إعالم الورى ج ) ٢(
 .٢٠تاريخ الغيبة الكربى ص ) ٣(



 

٧٤

 على وجوب الثبات ولقد أكدت الروايات عن أهل البيت 
يف هذه احملن والصرب على البالء وحتمل املصاعب مهما عظمت الرزايا 

 .وكثرت ضروب املشككني لطول مدة الغيبة

إن لصاحب هذا األمر غيبة املتمسك >:  قالفعن أيب عبد اهللا 
إن لصاحب : رق مليا مث قالفيها بدينه كاخلارط الشوك القتاد بيده، مث أط
 .)١(<هذا األمر غيبة فليتق اهللا عبد وليتمسك بدينه

:  قال عن غيبة اإلمام املهدي وعن علي بن احلسني 
فيطول أمدها حىت يرجع عن هذا األمر أكثر من يقول به، فال يثبت >

عليه إال من قوي يقينه وصحت معرفته ومل جيد يف نفسه حرجاً مما قضينا 
 .)٢(<نا أهل البيتوسلم ل

 قال له ضمن حديث عن وعن زرارة بن أعني عن الصادق 
وهو املنتظر وهو الذي يشك الناس يف والدته منهم من >: اإلمام املهدي

يقول هو محل ومنهم من يقول هو غائب ومنهم من يقول ما ولد ومنهم 
 حيب أن من يقول ولد قبل وفاة أبيه بسنتني وهو املنتظر، غري أن اهللا تعاىل

 .)٣(<ميتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب املبطلون

 : احلصول على العدد الكايف من األنصار- ٥
وحنن هنا إذا حتدثنا عن األنصار فنعين بذلك أصحاب اإلمام 
املهدي املخلصني الذين جيتمعون يف بداية ظهور اإلمام يف مكة املكرمة 

 ناصراً، ٣١٣ يوم بدر أي وهم بعدد أصحاب طالوت وجيش النيب 
وال نقصد بذلك عامة املناصرين واملؤازرين الذين سيلتحقون باإلمام 

 .املهدي فيما بعد
                                 

 .٣٤٦ ص ، كمال الدين٣٣٥ ص ١، الكايف ج١٦٩غيبة النعماين ص ) ١(
 .٢٠٠، احملجة ص ٤٦٧ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٨ ح ٣٢٣كمال الدين ص ) ٢(
 .٢٣٧ ص ٢، إعالم الورى ج ٢٧٩ ح ٣٣٤غيبة الطوسي ص ) ٣(



 

٧٥

فهذا العدد من األنصار وإن كان قليالً نوعاً ما إال أن جتميعه ليس 
باألمر السهل، فهؤالء األصحاب الذين هم يف غاية اإلميان واإلخالص 

 قادة اجليوش وسيكون هلم ليس هلم مثيل على اإلطالق، حيث سيكونون
دور كبري يف فتح البالد وإدارة األمور وسيكونون فيما بعد هم احلكام 

 .والقضاة يف دولة اإلمام املهدي 

أما لو كملت العدة املوصوفة >:  قالفعن أيب عبد اهللا 
ثالمثائة وبضعة عشر كان الذي تريدون، ولكن شيعتنا من ال يعدو صوته 

 أولئك إىل أن قال … نه وال ميدح بنا معلنا مسعه وال شحناؤه بد
اخلفيض عيشهم املنتقلة دارهم الذين إن شهدوا مل يعرفوا وإن غابوا مل 
يفتقدوا وإن مرضوا مل يعادوا وإن خطبوا مل يزوجوا وإن ماتوا مل يشهدوا 
أولئك الذين يف أمواهلم يتواسون ويف قبورهم يتزاورون وال ختتلف 

 .)١(< هبم البلدانأهواؤهم وإن اختلفت

ولذا فهذه الثلة من املؤمنني سيتم اختيارهم بعناية خاصة وينبغي 
هلم أن يكونوا قد وصلوا إىل درجة كبرية من الوعي وإدراك األمور 
بشكل منقطع النظري، كما جيب أن يكون لديهم االستعداد العايل 

 .للتضحية من أجل اهلدف املنشود

: شكل رائع ومجيل فيقول عنهم بلذلك يصفهم أمري املؤمنني 
كأهنم ليوث قد خرجوا من غاب، قلوهبم مثل زبر احلديد، لو أهنم >

مهوا بإزالة اجلبال الرواسي ألزالوها عن مواضعها فهم الذين وحدوا 
اهللا حق توحيده، هلم بالليل أصوات كأصوات الثواكل خوفاً وخشية من 

باهم أب واحد وأم واحدة، اهللا تعاىل، قوام الليل صوام النهار، كأمنا ر
 .)٢(<قلوهبم جمتمعة باحملبة والنصيحة

                                 
 .١٦٤ ص ٦٥، حبار األنوار ج ٢٠٣غيبة النعماين ص ) ١(
 .٣٣١، جممع النورين ص ٢٠٠ ص ٢إلزام الناصب ج ) ٢(



 

٧٦

روحي لتراب مقدمه -وهم من شدة حبهم وتقديسهم لإلمام 
 يتمسحون حىت بسرجه، كما يف الرواية التالية عن اإلمام -الفداء

 يطلبون بذلك يتمسحون بسرج اإلمام >:  حيث يقولالصادق 
 .)١(<يف احلروب ويكفونه ما يريدالربكة، وحيفون به يقونه بأنفسهم 

كما ذكرت بعض الروايات واألحاديث أن هناك مجاعات معينة 
 ومؤازريه، أمثال أبدال الشام وجنباء تكون ضمن أنصار القائم 

 .مصر وعصائب العراق وكنوز طالقان

وحياً للطالقان، فإن هللا عز وجل هبا >:  قالفعن أمري املؤمنني 
ال فضة، ولكن هبا رجال مؤمنون عرفوا اهللا كنوزاً ليست من ذهب و

 .)٢(<حق معرفته، وهم أنصار املهدي يف آخر الزمان

وسوف جيتمع هؤالء األصحاب، واألنصار يف مكة املكرمة عند 
:  فيبايعونه بني الركن واملقام وهو تأويل قوله تعاىلقيام املهدي 

َيأِْت ِبكُُم اللُّه َجِميًعا ِإنَّ اللَّه َعلَى فَاْسَتِبقُواْ الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنواْ {
 حيث  وهذا التأويل وارد عن اإلمام الصادق )٣(}كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

 .)٤(<نزلت يف القائم وأصحابه جيتمعون على غري ميعاد>: قال

وإذا فهمنا ذلك كله فعلينا أن نعرف أن أيضاً هؤالء األصحاب 
يعهم من عصر واحد فقط، بل هم واألنصار مل يكن باإلمكان جتم

خالصة مجيع األمم والعصور من لدن آدم وحىت خروج اإلمام املهدي 
 وهذا ما نفهمه من كثري من الروايات اليت تتحدث عن الرجعة ،

                                 
 .١٩٠ ص٦ك سفينة البحار ج ، مستدر٣٠٨ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(
، ينابيع املودة ٤٩١، بيان الشافعي ص ٧٨ ص ٢، الفتوح ج ١٢٢عقد الدرر ص ) ٢(

 .٤٤٩ص 
 ).١٤٨(سورة البقرة ) ٣(
 .٥٢ ح ٥٨ ص ٥١، حبار األنوار ج ٢٤١غيبة النعماين ص ) ٤(



 

٧٧

 وأهنا ال تكون إال ملن حمض اإلميان حمضا فيكون من أنصار املهدي 
 زمان القائم قبل أو حمض الكفر والنفاق فُينتقم منه خبزي الدنيا يف

 .عذاب اآلخرة

 ومن مات من فعن املفضل بن عمر قال ذكرنا القائم 
إذا قام أُتى املؤمن يف قربه >: أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد اهللا 

يا هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ تلحق به فاحلق، وإن تشأ : فُيقال له
 .)١(<أن تقيم يف كرامة ربك فأقم

َوأَقَْسُمواْ ِباللِّه { يف تأويل قوله تعاىل  اهللا وعن أيب عبد
َجْهَد أَْيَماِنِهْم الَ َيْبَعثُ اللُّه َمن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا َولِكنَّ أَكْثََر 

يا أبا بصري لو قد قام قائمنا بعث اهللا إليه >:  قال)٢(} النَّاِس الَ َيْعلَُمونَ
مل  وفهم على عواتقهم، فيبلغ ذلك قوماً من شيعتناقوماً من شيعتنا قبايع سي

 .)٣(<ُبعث فالن وفالن من قبورهم وهم مع القائم: ميوتوا فيقولون

العجب كل العجب بني مجادى >:  قالوعن أمري املؤمنني 
يا أمري املؤمنني ما هذا العجب الذي ال تزال : ورجب، فقام رجل وقال

العجب أعجب من أموات ثكلتك أمك وأي : تتعجب منه؟ فقال 
َيا {يضربون كل عدو هللا ولرسوله وألهل بيته، وذلك تأويل هذه اآلية 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َتَتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم قَْد َيِئُسوا ِمَن 
 .)٥(<)٤(}اآلِخَرِة كََما َيِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصَحاِب الْقُُبوِر

                                 
 .١١٦٦ ص ٣، اخلرائج واجلرائح ج ٥١٥ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٤٥٩غيبة الطوسي ص ) ١(
 ).٣٨(سورة النحل ) ٢(
 .٢٦ ح ٢٥٩ ص ٢، تفسري العياشي ج ١١٦، احملجة ص ١٤ ح ٥٠ ص ٨الكايف ج ) ٣(
 ).١٣(سورة املمتحنة ) ٤(
، ميزان احلكمة ٩٠ ص ٧، مستدرك سفينة البحار ج ٦٠ ص ٥٣حبار األنوار ج ) ٥(

 .١٠٣٦ ص ٢ج 



 

٧٨

 أيضاً كان جيب أن تطول الغيبة لويل اهللا املهدي يف انتظار ولذلك
جميء أجيال املؤمنني واألنصار من أصالب الرجال على مر الدهور 

 .واألزمنة وهذا ما نفهمه من الرواية التالية لإلمام الصادق 
أصلحك : قلت أليب عبد اهللا >: عن إبراهيم الكرخي قال

فكيف : بلى، قال: ين اهللا عز وجل؟ قال قوياً يف داهللا، أمل يكن علي 
آية يف : ظهر عليه القوم؟ وكيف مل يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال 

قوله عز وجل : قلت وأية آية هي؟ قال: قال. كتاب اهللا عز وجل منعته
  إنه كان هللا عز)١(}لَْو َتَزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما{

وجل ودائع مؤمنني يف أصالب قوم كافرين ومنافقني فلم يكن علي 
 ليقتل اآلباء حىت خيرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر على 

من ظهر فقاتله، وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حىت تظهر 
 .)٢(<ودائع اهللا عز وجل، فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله

ث السابق أيضاً هو انتظار وصول احلق ولعل املقصود من احلدي
جلميع الناس وإعطاء الفرصة لوصول اهلداية جلميع األجيال ويف مجيع 

 .العصور

 وحتدثت بعض الروايات واألحاديث عن أشخاص معينني سيحيون
 أمثال أهل الكهف يف الرجعة ليكونوا من ضمن أنصار القائم 

ام احلسني يف كر واإلمام علي وأنصار اإلموبعض أصحاب النيب 
 .بالء

 قال فعن األصبغ بن نباته يف حديث طويل عن أمري املؤمنني 
فيبعث اهللا الفتية من >: فيه عن قيام أهل الكهف مع املهدي 

مع كلبهم، منهم رجل يقال له متليخا وآخر مخالها ومها  كهفهم

                                 
 ).٢٥(سورة الفتح ) ١(
 .٤٣٦ ص ٢٩، حبار األنوار ج ٦٤١الدين ص ، كمال ٣ ح ١٤٧ ص ١علل الشرائع ج ) ٢(



 

٧٩

 .)١(<للقائم  الشاهدان املسلمان

يا مفضل >: و عبد اهللا قال يل أب: وعن املفضل بن عمر قال
أنت وأربعة وأربعون رجالً حتشرون مع القائم، أنت على ميني القائم 

 .)٢(<تأمر وتنهي والناس إذ ذاك أطوع لك منهم اليوم

ويقبل احلسني يف أصحابه الذين قتلوا >:  قالوعن الصادق 
معه، ومعه سبعون نبيا كما بعثوا مع موسى بن عمران، فيدفع إليه القائم 

 هو الذي يلي غسله وكفنه وحنو طه اخلامت، فيكون احلسني 
 .)٣(<ويواريه يف حفرته

إذا قام قائم آل >:  قالوعن املفضل بن عمر عن أيب عبد اهللا 
حممد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجالً، مخسة عشر من قوم 
موسى الذين يهدون باحلق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، 

ع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة ويوش
 .)٤(<األنصاري، ومالك األشتر، فيكونون بني يديه أنصاراً وحكاماً

ولذلك جند يف دعاء العهد الذي جاء فيه عن اإلمام الصادق أنه 
 العبارة التالية من دعا به أربعني صباحاً كان من أنصار القائم 

وبينه املوت الذي جعلته على عبادك حتماً مقضياً، اللهم إن حال بيين >
فأخرجين من قربي مؤتزراً كفين شاهراً سيفي جمرداً قنايت ملبياً دعوة 

 .)٥(<الداعي يف احلاضر والبادي

ولقد أوردت هذا الدعاء الشريف يف خامتة هذا الكتاب ملن أراد 
                                 

 .١٦٧ ح ٢٧٥ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(
 .٥٧٣ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٤٦٤دالئل اإلمامة ص ) ٢(
 .١٢٤ ح ٣٦٨، اإليقاظ من اهلجعة ص ٤٨خمتصر بصائر الدرجات ص ) ٣(
 .٩٠ ح ٣٢ ص ٢، تفسري العياشي ج ٤٣٣، إعالم الورى ص ٢٤٧دالئل اإلمامة ص ) ٤(
 .٨٢، البلد األمني ص ٥٥٠، مصباح الكفعمي ص ٨٥ ص ٢إلزام الناصب ج ) ٥(



 

٨٠

 وإياكم من الدعاء به نفعنا اهللا وإياكم مبحمد وأهل بيته وجعلنا اهللا
 .أنصار القائم 

 : أن جيري يف هذه األمة ما جرى يف األمم السابقة- ٦
يكون يف هذه األمة كل ما كان يف األمم >: قال رسول اهللا 

 .)١(<السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة

فمن الثابت أن بعض األنبياء واحلجج السابقني غابوا عن أممهم 
 عن بين إسرائيل حينما  كغياب موسى لفترات معينة ملصلحة ما

فََخَرَج {: خرج إىل مدين خائف يترقب كما أخربنا اهللا تعاىل يف قوله
 ولبث يف )٢(}ِمْنَها َخاِئفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِِّني ِمَن الْقَْوِم الظَّاِلِمَني

مدين سنني عديدة مث عاد هلم، وغاب عنهم أيضاً مرة أخرى أربعني يوما 
وذلك حينما ذهب للطور ملناجاة ربه وقد واعده اهللا سبحانه وتعاىل 
ثالثني ليلة فأخرب موسى قومه أنه يغيب عنهم هذه املدة، مث أكملها 
سبحانه بعشرة أخرى ألجل ابتالء بين إسرائيل وقد كان يف علم اهللا 

َوَواَعْدَنا ُموَسى {: سبحانه أنه يغيب عنهم أربعني يوما كما قال تعاىل
 فما كان )٣(}ثَالَِثَني لَْيلَةً َوأَْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر فََتمَّ ِميقَاُت َربِِّه أَْرَبِعَني لَْيلَةً

 .من قومه إال أن فُتنوا وعبدوا العجل ملا تأخر عنهم النيب موسى 

 من قبل عن قومه، وغاب وكذلك غاب نيب اهللا إبراهيم 
حر مغاضباً وأبتلعه احلوت أيضاً يونس بن مىت عن قومه حينما ذهب للب

مث عاد لقومه وقد آمنوا بأمجعهم والعديد العديد أيضاً من األنبياء 
 يف الغار عندما هاجر من حدثت هلم الغيبة مثل غيبة نبينا حممد 

 .مكة إىل املدينة املنورة

                                 
 .٥٩ ص ٥٣، حبار األنوار ج ٣٠١ ص ٢، حلية األبرار ج ٢٠٠ ص ٢عيون أخبار الرضا ج ) ١(
 ).٢١(سورة القصص ) ٢(
 ).١٤٢(سورة األعراف ) ٣(



 

٨١

 هو نيب من أنبياء اهللا وحنن هنا ال ندعي أن اإلمام املهدي 
 نقول كما أن الغيبة حدثت حلجج اهللا يف األمم السابقة والعياذ باهللا، غري أننا

ألجل ابتالئهم واستشعارهم أمهية األنبياء بعد فقدهم ولألسباب األخرى 
اليت من أجلها حدثت الغيبة من قبل ألنبياء اهللا فالبد أن حتدث يف هذه 

 .األمة ولنفس األسباب ولتستشعر األمة أيضاً أمهية اإلمام بعد فقده

 قال ليهودي قدم عليه يقال له  عباس عن رسول اهللا فعن ابن
نعم، إهنم كانوا أثين عشر أوهلم الوي بن : أتعرف األسباط؟ قال>: نعثل

برخيا وهو الذي غاب عن بين إسرائيل غيبة مث عاد، فأظهر اهللا له به 
كائن : شريعته بعد اندرا سها وقاتل قرسطيا امللك حىت قتله، فقال 

 يف بين إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، وإن يف أميت ما كان
على أميت بزمن ال يبقى  الثاين عشر من ولدي يغيب حىت ال ُيرى ويأيت

من اإلسالم إال امسه وال يبقى من القرآن إال رمسه، فحينئٍذ يأذن اهللا تعاىل 
 .)١(<له باخلروج فيظهر اهللا اإلسالم به وجيدده

إن >:  يقولأبا عبد اهللا الصادق وعن أيب بصري قال مسعت 
 مبا وقع هبم من الغيبات حادثة يف القائم منا أهل سنن األنبياء 

 .)٢(<البيت حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة

إن للقائم منا غيبة يطول >:  قالوعن سدير عن أيب عبد اهللا 
إن اهللا عز وجل : أمدها، فقلت له ومل ذلك يا بن رسول اهللا؟ قال 

ىب إال أن جيري فيه سنن األنبياء يف غيباهتم، وإنه ال بد له يا سدير من أ
 )٣(}لََتْركَُبنَّ طََبقًا َعن طََبٍق{: استيفاء مدد غيباهتم، قال اهللا عز وجل

                                 
 .٢٨٢ ص ٣، ينابيع املودة ج ٤٣١ ح ١٣٢ ص ٢فرائد السمطني ج ) ١(
، الصراط ١٤ ح ١٤٦ ص ٥١، حبار األنوار ج ٣٤٥ ص ٢كمال الدين ج ) ٢(

 .٢٢٧ ص ٢املستقيم ج 
 ).١٩(سورة االنشقاق ) ٣(



 

٨٢

 .)١(<أي سننا على سنن من كان قبلكم

ولعل هناك أيضاً يف األحاديث السابقة داللة على استجماع هذه 
السابقة، فمجموع العلل واألسباب اليت دعت األمة لتجارب األمم 

األنبياء من قبل للغياب عن أممهم ستجري يف هذه األمة لتتحقق أهداف 
 .الرساالت السماوية مجيعاً

 : وصول احنراف الظاملني والفساد يف األرض إىل أقصى درجاته- ٧
 قَْد كُِذُبواْ َحتَّى ِإذَا اْسَتْيأََس الرُُّسلُ َوظَنُّواْ أَنَُّهْم{: قال تعاىل
 .)٢(}َجاءُهْم َنْصُرَنا

واهللا ال يكون ما تأملون حىت يهلك >:  قالوعن أمري املؤمنني 
عليه املبطلون ويضمحل اجلاهلون ويأمن املتقون وقليل ما يكون حىت ال 
يكون ألحدكم موضع قدمه وحىت تكونوا على الناس أهون من امليتة 

اء نصر اهللا والفتح وهو قول ريب عند صاحبها فبينما أنتم كذلك إذا ج
 .)٣(<}َحتَّى ِإذَا اْسَتْيأََس الرُُّسلُ{عز وجل يف كتابه 

كنا قد ذكرنا من ضمن أسباب وغايات الغيبة الكربى لإلمام 
 أن تصل األمة لدرجة كبرية من االستعداد للتضحية يف سبيل 

ألمر ال الغرض املنشود وهو تطبيق حكم اهللا يف مجيع املعمورة، وهذا ا
يتأتى لألمة إال بعد مواجهتها للكثري من املصاعب واملفاسد والظلم 
االجتماعي حبيث تصل البشرية ملرحلة اليأس التام وهذا ما ُعرب عنه يف 

 .الروايات بامتالء األرض ظلماً وجوراً

ولسوف تأيت األيام مبصائب وحمن ال قبل للبشرية هبا لدرجة أن 

                                 
 .٢٤٦، احملجة ص ٦ ح ٤٨٠، كمال الدين ص ٧ ح ٢٤٥ ص ١علل الشرائع ج ) ١(
 ).١١٠(سورة يوسف ) ٢(
 .١٠٧، احملجة ص ٤٢٤، ينابيع املودة ص ٤٧١دالئل اإلمامة ص ) ٣(



 

٨٣

ياة من شدة ما يرى من انعدام األمن وعظم يفضل الشخص املوت على احل
والذي نفسي >:  قولهالبالء وانتشار الفساد فلقد جاء عن رسول اهللا 

بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل على القرب فيتمرغ عليه ويقول يا ليتين 
 .)١(<كنت مكان صاحب هذا القرب، وليس به الدين إال البالء

 إال على ال يقوم القائم >:  قالوعن أيب جعفر الباقر 
خوف شديد من الناس وزالزل وفتنة وبالء يصيب الناس وطاعون قبل 
ذلك وسيف قاطع بني العرب واختالف شديد بني الناس وتشتت يف دينهم 
وتغري يف حاهلم حىت يتمىن املتمين املوت صباحاً ومساء من عظم ما يرى 

رج يكون عند اليأس من كلب الناس وأكل بعضهم بعضاً، فخروجه إذا خ
 .)٢(<والقنوط من أن يروا فرجاً، فيا طوىب ملن أدركه وكان من أنصاره

وإذا نظرنا إىل الروايات اليت تتحدث عن البالء يف آخر الزمان 
 : هذا البالء يتمثل يف عدة وجوهواطلعنا عليها جند

عاملي وكثرة تعاظم الظلم واجلور واالضطهاد بني أبناء البشر وتعاظم االستكبار ال •
 :احلروب يف مجيع البلدان وتسلط الكفار والظالم على بالد املسلمني

ال يزال بكم >:  قالفعن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا 
األمر حىت يولد يف الفتنة واجلور من ال ُيعرف عندها، حىت متأل األرض 
ن جوراً فال يقدر أحد يقول اهللا، مث يبعث اهللا عز وجل رجالً مين وم

 .)٣(<عتريت فيمأل األرض عدالً كما مألها من كان قبله جوراً

يصيب هذه األمة بالء حىت ال جيد الرجل >:  قالوعنه أيضاً 
ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فُيبعث إليه رجالً من عتريت فُيمأل به األرض 

                                 
 .٣٥ ص ٣٣، هتذيب الكمال ج ١٨٣ ص ٨حيح مسلم ج ص) ١(
 .٤٢٨، إعالم الورى ص ٢١٢، خمتصر بصائر الدرجات ٢٣٥غيبة النعماين ص ) ٢(
 .٤٢٤، العمدة ص ١٢٦ ص ٢، أمايل الطوسي ج ٢٧٣ ص ٣كشف الغمة ج ) ٣(



 

٨٤

 .)١(<قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

هذا األمر حىت يهلك تسعة ال يكون > : قالوعن أيب عبد اهللا 
 .)٢(<أعشار الناس

 .أي باحلروب والقتل والقتال كما دلت على ذلك روايات أخرى

 :االحنالل العام واالحنراف اخللقي وانتشار الفساد واملعاصي العظام •
وهذا واهللا ما حصل يف الزمان احلاضر من انتشار املفاسد وترك 

ر حىت مل يبق بيت من بيوت الناس األمر باملعروف والنهي عن املنك
املسلمني إال ودخلته املفاسد عرب األقمار الصناعية واحملطات الفضائية 
وشاشات اإلنترنت والتلفزيون وغريها، هذا باإلضافة إىل طغيان احلياة 

.. …املادية وتكالب الناس على الدنيا واحلرام وانتشار الغيبة والربا
 .وامتالء بطوهنم من احلرام

فإن عالمة ذلك إذا >:  قال ضمن خطبة طويلة املؤمنني فعن أمري
أمات الناس الصالة وأضاعوا األمانات واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا 
الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء 

 واختذت القيان …وحليت املصاحف وزخرفت املساجد …وقطعوا األرحام
 .)٣(< وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء…واملعازف

ويف تلك اخلطبة واهللا العديد من األمور اليت نراها هذه األيام من 
املفاسد والباليا العظام نسأل اهللا أن ينجينا منها برمحته، فمن شاء الزيادة 

 .فلرياجعها من مصادرها فهي غنية بالفائدة

القائم حىت يكون أمور الصبيان ال يظهر >:  قالوعنه أيضاً 
                                 

 .٢٥٠، بشارة املصطفى ص ٤٣١، ينابيع املودة ص ٣٢٧ ص ١١مصنف عبد الرزاق ج ) ١(
 .٦٨٢ ص ٢، حلية األبرار ج ٥٤ ح ٢٧٤بة النعماين ص غي) ٢(
 .٤٢٧، منتخب األثر ص ٣٠، خمتصر بصائر الدرجات ص ٥٢٥ ص ٢كمال الدين ج ) ٣(



 

٨٥

 .)١(<وتضييع حقوق الرمحان والتغين بالقرآن بالتطريب واألحلان

ورأيت >:  قال ضمن حديث طويل أيضاًوعن أيب عبد اهللا 
 .)٢(<املعازف ظاهرة يف احلرمني

وهذا واهللا ما نراه هذه األيام من عزف هواتف اجلواالت 
حلرمني وعامة املساجد فال أحد والنقاالت جلميع أنواع املوسيقى يف ا

يعترض على ذلك أو يستنكره واهللا املستعان وإىل اهللا املشتكى، وأيضاً 
ظهر يف السنوات األخرية بعض املطربني ممن تغىن ببعض اآليات القرآنية 

 .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 :شاكلوصول العامل إىل الطريق املسدود يف حل مجيع العقبات وامل •
 ونعين بذلك املشاكل الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

 .والبيئية وغريها من املشاكل اليت ال هناية هلا

فنحن نشهد هذه األيام ومع التقدم العلمي يف اكتشاف األدوية والعالج 
تفشي العديد من األمراض املستعصية مثل اإليدز والسارز وأنفلونزا الطيور 

 األمراض أجارنا اهللا منها، ويف اجملال االجتماعي نالحظ تفاقم وغريها من
مشاكل اجملتمعات بظهور العديد من اجلماعات املنحرفة أمثال عبدة الشيطان 

 .وعصابات السرقة واملخدرات غريها من اجلماعات اهلدامة

ويف اجملال السياسي برزت لنا يف السنوات األخرية العديد من 
 اليت ال ميكن السيطرة عليها يف مجيع أحناء العامل اجلماعات اإلرهابية

باإلضافة ملشاكل احلروب بني الدول اليت الهناية هلا، ويف اجملال البيئي 
هناك مشاكل التلوث البيئي وقضايا املناخ وارتفاع سخونة األرض 
ومشكلة طبقة األوزون وغريها وغريها، وأما يف اجملال االقتصادي 

                                 
 .١٢٦ ح ٧٥، العدد القوية ص ٦ ح ٢٤٨، منتخب األثر ص ٢٥٣دالئل اإلمامة ص ) ١(
 .٣١ ح ٨٦  ص٣، إثبات اهلداة ج ١٢٥، بشارة اإلسالم ص ٧ ح ٣٧ ص ٨الكايف ج ) ٢(



 

٨٦

 العامل االقتصادية ال تعد وال حتصى، وإىل غري فحدث وال حرج فمشاكل
 .ذلك من املشاكل اليت تعترض مسرية اإلنسانية املعذبة

 وأهل بيته هلذا ولقد أشارت العديد من الروايات عن النيب 
 .الوضع البائس آلخر الزمان وحتدثت عنه بإسهاب لنكون منه على حذر

بني >:  أنه قال ومن أمثال تلك الروايات ما جاء عن رسول اهللا
يدي القائم موت أمحر وموت أبيض، وجراد يف حينه وجراد يف غري 
حينه أمحر كالدم، فأما املوت األمحر فبالسيف وأما املوت األبيض 

 .)١(<فالطاعون

كأين بك يا كوفة >:  يف ذكر الكوفة قالوعن أمري املؤمنني 
 .)٢(<الزالزلمتدين مد األدمي العكاظي، تعركني بالنوازل وتركبني ب

َولََنْبلَُونَّكُْم ِبَشْيٍء مَِّن {: وعن حممد بن مسلم يف تأويل قوله تعاىل
الَْخوْف َوالُْجوِع َوَنقٍْص مَِّن اَألَمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر 

إن لقيام القائم >:  يقول قال مسعت أبا عبد اهللا )٣(}الصَّاِبِريَن
وما هي جعلين اهللا : ز وجل للمؤمنني، قلتعالمات تكون من اهللا ع

يعين املؤمنني قبل } َولََنْبلَُونَّكُْم{قول اهللا عز وجل : فداك؟ قال 
} َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن{إىل أن قال } …ِبَشْيٍء مَِّن الَْخوْف{خروج القائم 

 .)٤(<عند ذلك بتعجيل خروج القائم

لقناعة أنه ال يوجد وبعد كل هذا العناء والبالء ستصل البشرية 
حل ملشاكلها الكبرية وأزماهتا املتفاقمة إال باإلسالم احملمدي اخلالص 

                                 
، غيبة ٣٥٩، اإلرشاد ص ٦١ ح ٢٧٧، غيبة النعماين ص ٥٣سالم ص بشارة اإل) ١(

 .٢٦٧الطوسي ص 
 .١٩٩ ص ٩مستدرك سفينة البحار ج ) ٢(
 ).١٥٥(سورة البقرة ) ٣(
 .٢٦٠ ص ٣، كشف الغمة ج ٣ ح ٦٤٩كمال الدين ص ) ٤(



 

٨٧

 ليخلصها من مجيع هذه املشاكل ويستنقذها على يد املهدي املنتظر 
من هذا الوضع املتردي البائس، ليمأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت 

 .ظلماً وجوراً

 : ومعاصرته جلميع احلضاراتئمة  قرب املهدي من زمن النيب واأل- ٨
حينما يراد تغيري جمتمع ما وإصالحه فالبد من أن يكون الشخص 
املصلح أو القائد لعملية اإلصالح أفضل شخص يف ذلك اجملتمع ولديه 

 .من النقاء والكمال حبيث ال يؤثر فيه فساد ذلك اجملتمع املنحرف

ح العامل كله  هو مذخور إلصالوإذا علمنا بأن اإلمام املهدي 
بل والكون أمجع، فالبد أن يتميز مبواصفات عظيمة ال ميلكها أي شخص 
آخر عاش يف الوضع املنحرف وتأثر به وبسلبياته ومفاسده، ولذلك يتبني 
لنا خطأ النظرية اليت تقول بأن املهدي هو شخص يولد يف آخر الزمان 

 فاسداً مث من قبل أشخاص عاديني ويف وضع عادي ورمبا يكون هو نفسه
 !…يصلحه اهللا يف ليلة 

إذ أن الشخص الذي يولد وكل ما حوله مفاسد وحمرمات وترىب 
على قيم ومفاهيم خاطئة كما هو الوضع يف هذا الزمان ال ميكن أن 
يصلح نفسه ويصلح العامل كله بني ليلة وضحاها، بل يتوجب أن يكون 

صور النور حيث هذا املصلح العظيم قد ترىب يف أحضان الرسالة ويف ع
 حيث الصفاء املطلق  وقريباً من عهد النيب كان وجود األئمة 

 وحسب املعتقد الشيعي مل والينبوع األصيل، فاإلمام املهدي 
 سوى أحد عشر أب فقط فهو مل يترىب مثال على يفصله عن النيب 

 الفضائيات يف الزمان احلاضر ومل ينبهر بالعصر احلايل ومفاسده ومفاهيمه
، الغربية أو الشرقية أو غريها كما هو احلال ألكثر الناس يف الوقت الراهن

 أحد املعصومني األربعة عشر تلك اجملموعة الفريدة اليت ال مث أنه 
ميكن أن نعوض عنها بغريها بأحد من البشر إذ ال يقاس بآل حممد أحد 

 .من الناس



 

٨٨

م رصيد هذا ومن ناحية أخرى جيب أن يكون هلذا املُخلص العظي
كبري من التضحيات يف سبيل اهللا ويكون قد خاض العديد من املصاعب 
واحملن والتجارب اليت يتكامل هبا ويسمو عن باقي البشر، ال أقل يف نظر 
العامل والناس فيكون موضع ثقة وقبول لديهم مبا لديه من جتارب على مر 

 .العصور واألزمان مما يؤهله لقيادة العامل بأكمله

 للعديد من احلضارات ملعاصرة اإلمام املهدي كما أن 
والدول قدمياً وحديثاً رمبا أثراً كبرياً يف إجناح التغيري املنشود واستالمه 
لقيادة العامل، حيث أنه رأى بعينه وعايش كيف تولد هذه الدول ضعيفة 
مث تقوى وتكرب مث تضعف من جديد حيث تنتهي وتأيت دول أخرى 

عف يف كل دولة وأسباب سقوطها ويعايش غريها فيعرف نقاط الض
ذلك يوماً بعد يوم وحلظةً بعد حلظة وليس كغريه من الناس الذين 
يقرئون ذلك يف كتب التاريخ حيث رمبا زورت الكثري من األحداث 

 .والقضايا أو غاب الكثري منها عن الكتاب واملؤلفني

 مبا عنده من ثقة برب العاملني ورصيد هائل من كما أنه 
لتجارب يصبح لديه إسقاط دول اجلور والظلم شيئاً سهالً وبسيطاً ا

بعكس األشخاص الذين يولدون يف زمان تكون فيه دول االستكبار 
أقوى ما تكون فيستعظمون إطاحة هذه القوى املتكربة مبا لديها من 

 .جيوش وأساطيل ال قبل هلم هبا

لية إن عم>:  هبذا اخلصوصويقول السيد حممد باقر الصدر 
التغيري الكربى تتطلب وضعاً نفسياً فريداً يف القائد املمارس هلا، 
مشحوناً بالشعور بالتفوق واإلحساس بضآلة الكيانات الشاخمة اليت أُعد 

وملا كانت رسالة … للقضاء عليها ولتحويلها حضارياً إىل عامل جديد،
 بكل قيمه اليوم املوعود ُتغري عامل مليء بالظلم وباجلور تغيرياً شامالً

احلضارية وكياناته املتنوعة، فمن الطبيعي أن تفتش هذه الرسالة عن 
شخص أكرب يف شعوره النفسي من ذلك العامل كله، عن شخص ليس 



 

٨٩

من مواليد ذلك العامل الذين نشئوا يف ظل تلك احلضارة اليت يراد 
أضف إىل ذلك أن … تقويضها واستبداهلا حبضارة العدل واحلق، 

 تتيحها مواكبة تلك احلضارات املتعاقبة واملواجهة املباشرة التجربة اليت
حلركتها وتطوراهتا أثر كبري يف اإلعداد الفكري وتعميق اخلربة القيادية 
لليوم املوعود، ألهنا تضع الشخص املدخر أمام ممارسات كثرية لآلخرين 
بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة، ومن ألوان اخلطأ والصواب، 

هلذا الشخص قدرة أكرب على تقييم الظواهر االجتماعية بالوعي وتعطي 
 .)١(<الكامل على أسباهبا وكل مالبساهتا التارخيية

 هو إنسان ولعل البعض يعترض بالقول إن اإلمام املهدي 
 وال حيتاج إىل جتارب حلصوله عز وجلمعصوم ولديه املدد من قبل اهللا 

طالع، غري أن هناك العديد من على التكامل أو للزيادة يف العلم واال
 اآليات واألحاديث اليت تدل على أن أفضل اخللق وهو النيب حممد 

قابل للزيادة يف حتصيل العلم وكذلك باقي األنبياء واملعصومني، حيث 
 .)٢(}َوقُل رَّبِّ ِزْدِني ِعلًْما{: يقول سبحانه وتعاىل لنبيه

يث كان  واخلضر حوكذلك ما كان من شأن النيب موسى 
:  كما قص علينا اهللا سبحانه وتعاىل يف قولهاخلضر معلماً ملوسى 

 .)٣(}قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَِّبُعَك َعلَى أَن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا{

 : فقلت لهوعن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد اهللا 
أما : ، فقال نفدنامسعتك وأنت تقول غري مره لوال أنا نزداد أل>

 بكماله وما يزداد اإلمام يف احلالل واحلرام فقد أنزل اهللا على نبيه 
يف سائر األشياء : فما هذه الزيادة؟ فقال : حالل وال حرام، قلت له

                                 
 .٤٧ - ٤٢حبث حول املهدي ص ) ١(
 ).١١٤(سورة طه ) ٢(
 ).٦٦( الكهف سورة) ٣(
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 .)١(<سوى احلالل واحلرام

 ال حيتاج إىل أحد من وحنن وإن كنا نعتقد أن اإلمام املهدي 
 عز وجلويتلقى الزيادة يف العلم من اهللا الناس العاديني يف تلقي العلم 

 تلقي الزيادة وعن طريقه، فما املانع أن اهللا تعاىل أراد لإلمام املهدي 
هذه منه بطول العمر والتكامل عرب الزمن حبصوله على العديد من 
التجارب والعرب من خالل العصور املتعاقبة واألزمان املختلفة باإلضافة 

نبياء واألئمة واإلهلام الرباين وغري ذلك من طرق ملا لديه من مواريث األ
 .حتصيل العلم اليت جاءت هبا النصوص عن أهل البيت 

 لعلي بن حممد فلقد ورد يف التوقيع من اإلمام املهدي 
ماض وغابر وحادث، أما املاضي : علمنا على ثالثة أوجه>: السمري

لوب أو نقر يف فمفسر وأما الغابر فموقوف وأما احلادث فقذف يف الق
 .)٢(<األمساع وهو أفضل علمنا، وال نيب بعد نبينا 

يورث >:  قال عن علم اإلماموعن أيب بصري عن أيب عبد اهللا 
 -ويزاد يف كل يوم وليلة :  ويف رواية أخرى-كتباً ويزاد يف الليل والنهار 

 .)٣(<وال يكله اهللا إىل نفسه

ال ضمن حديث  قوعن أيب بصري أيضاً عن أيب عبد اهللا 
إن عندنا علم ما كان، وعلم ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة، >: طويل
إنه لعلم وليس : جعلت فداك هذا واهللا العلم، قال : قلت: قال

ما حيدث : جعلت فداك فأي شيء العلم؟ قال : قلت: بذلك، قال
 .)٤(<بالليل والنهار األمر بعد األمر، والشيء بعد الشيء إىل يوم القيامة

                                 
 .٤١٣، بصائر الدرجات ص ١٦٢، ينابيع املعاجز ص ٣١٣االختصاص ص ) ١(
 .٢٨٦، دالئل اإلمامة ص ١٠٥ ص ٨مدينة املعاجز ج ) ٢(
 ).٣٠ - ٢٩( ح ٩٥ ص ٢٦، حبار األنوار ج ٤٨٥بصائر الدرجات ص ) ٣(
 .٣٢ ص ٢، مكاتيب الرسول ج ١٣٠، ينابيع املعاجز ص ٢٤٠ ص ١الكايف ج ) ٤(



 

٩١

 : وحرية حتركاته استقاللية قرارات اإلمام املهدي - ٩
إن القائم منا إذا قام مل يكن ألحد يف >:  قالعن أمري املؤمنني 

 .)١(<عنقه بيعة، فلذلك ختفى والدته ويغيب شخصه

إنه مل >:  يف علة الغيبةوجاء يف التوقيع من صاحب الزمان 
ة لطاغية زمانه، وإين أخرج يكن أحد من آبائي إال وقعت يف عنقه بيع

 .)٢(<حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي

كأين >:  قالوعن احلسن بن علي بن فضال عن الرضا 
بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون املرعى فال جيدونه، 

: ألن إمامهم يغيب عنهم، فقلت: ومل ذاك يا بن رسول اهللا؟ قال: قلت له
 .)٣(<لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف: ؟ قالومل

 حني خيرج يكون لعل املراد هبذه األحاديث أن اإلمام املهدي 
غري ملزم بالتقية كما كان عليه حال األئمة من قبل حيث كانوا يعيشون 

 ينهج أسلوب القتل والقتال وحماربة حتت حكم اجلبابرة وأنه 
 بالسيف كما دلت على ذلك العديد من  يكوناألعداء فخروجه 

 . ليبيد دول الظلم واجلور عن بكرة أبيهاالروايات عن أهل البيت 

ولقد التزم األئمة السابقني للمهدي مببدأ التقية حيث كانت 
إن >:  يقولالظروف اليت يعيشوهنا حتتم عليهم ذلك فالصادق 

تسعة >: ، وقال أيضاً)٤(<التقية ديين ودين آبائي وال دين ملن ال تقية له
 .)٥(<أعشار الدين يف التقية

                                 
 .٤٦٣ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٤٠٠، إعالم الورى ص ٢٥٥منتخب األثر ص ) ١(
 .٤٦٩ ص ٢، االحتجاج ج ٤٢٣، إعالم الورى ص ١٧٧غيبة الطوسي ص ) ٢(
 .٢٤٧ ص ٢، عيون أخبار الرضا ج ٢٤٥ ص ١، علل الشرائع ج ٤٨٠كمال الدين ص ) ٣(
 .١٧٢ ص ٢ ج ، الكايف١٠١، بصائر الدرجات ص ٢١٠ ص ١٦وسائل الشيعة ج ) ٤(
 .١٤ ح ٤٨٦ ص ٦٣، حبار األنوار ج ٢٢، اخلصال ص ٢١٧ ص ٢الكايف ج ) ٥(
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ال دين ملن ال ورع له وال إميان ملن ال تقية >:  قالوعن الرضا 
له وإن أكرمكم عند اهللا أعملكم بالتقية، فقيل له يا بن رسول اهللا إىل 

إىل يوم الوقت املعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمن : مىت؟ قال
 .)١(<ل خروج قائمنا فليس مناترك التقية قب

 ولعل ذلك من أجل مصلحة األمة واحلفاظ على شيعتهم ومواليهم
 مع معاوية بن أيب سفيان ومبايعته كما كان من صلح اإلمام احلسن 

أما علمتم أنه ما منا أحد >: له، فلما اعترض عليه بعض أصحابه قال هلم
 م الذي يصلي روح اهللا القائإال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه إال

بن مرمي خلفه، فإن اهللا عز وجل خيفي والدته وُيغيب شخصه لئال  عيسى
يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج، ذاك التاسع من ولد أخي احلسني 
ابن سيدة اإلماء، ُيطيل اهللا عمره يف غيبته مث يظهره بقدرته يف صورة 

 .)٢(< شيء قديرشاب دون أربعني سنة، ذلك ليعلم أن اهللا على كل

إن معىن >: ويقول السيد حممد كاظم القزويين هبذا اخلصوص
 مقهورين حتت سلطة وحكومة -أي األئمة  - البيعة هنا هو العيش

 .)٣(<أولئك الطغاة

وهناك أيضاً مفهوم آخر هلذه الروايات واألحاديث وهو أن اإلمام 
ائرة فال  يأيت يف هناية املطاف وينهي مجيع احلكومات اجلاملهدي 

خيشى أن يأيت بعده أحد من الطغاة فينتقم من املؤمنني، وهذا املفهوم 
كنت عند >: نستشفه من الرواية التالية عن احلسن بن هارون حيث قال

 فسأله املعلى بن خنيس أيسري القائم إذا قام خبالف أيب عبد اهللا 
ه علم نعم، وذلك أن علياً سار باملن والكف ألن: ؟ فقالسرية علي 

أن شيعته سُيظهر عليهم من بعده، وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف 
                                 

 .٣٣١ ص ٣، كشف الغمة ج ٢٧٤، كفاية األثر ص ٣٧١ ص ١كمال الدين ج ) ١(
 .٤٠٠، إعالم الورى ص ٢٠٦، منتخب األثر ص ٣١٦ ص ١كمال الدين ج) ٢(
 .٦٨ من املهد إىل الظهور ص اإلمام املهدي ) ٣(



 

٩٣

 .)١(<والسيب وذلك أنه يعلم أن شيعته لن ُيظهر عليهم من بعده أبدا

 وذلك حينما سأله أيسري وعن زرارة عن أيب جعفر الباقر 
هيهات هيهات يا زرارة >: القائم بسرية حممد صلى اهللا عليه واله؟ فقال

 سار يف إن رسول اهللا : جعلت فداك مل؟ قال:  يسري بسريته، قلتما
أمته باللني كان يتألف الناس، والقائم يسري بالقتل بذلك أمر يف الكتاب 

 .)٢(<الذي معه أن يسري بالقتل وال يستتيب أحداً، ويل ملن ناواه

إعطاء األمل باخلالص يف كل عصر وإجناح عملية التغيري بإخفاء  -١٠
 ):عنصر املفاجأة(لظهور ا وقت

 عن لقد جاء النهي يف الروايات الواردة عن أهل البيت 
التوقيت لظهور صاحب الزمان بشكل مؤكد، بل واعتربته بعض الروايات 
 .أنه سر من أسرار اهللا سبحانه وتعاىل ال يعلم بوقت ظهوره سواه عز وجل

ن  ألقد حدثين أيب عن أبيه عن آبائه >:  قالفعن الرضا 
يا رسول اهللا مىت خيرج القائم من : النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قيل له

مثله مثل الساعة ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف : ذريتك؟ فقال 
 .)٣(<السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتة

 هل سألت سيدي الصادق >: وعن املفضل بن عمر قال
: ت يعلمه الناس؟ فقال من وقت موقللمأمول املنتظر املهدي 

يا سيدي ومل ذلك؟ : حاش هللا أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا، قلت
َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّانَ {ألنه هو الساعة اليت قال اهللا تعاىل : قال

لَْت ِفي ُمْرَساَها قُلْ ِإنََّما ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي الَ ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها ِإالَّ ُهَو ثَقُ
                                 

 .١٥٤ ص ٦، التهذيب ج ٤٤٩ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٢٦٣بشارة اإلسالم ص ) ١(
 .٢ ح ٣٠٢، منتخب األثر ص ٦٢٨ ص ٢، حلية األبرار ج ١٤ ح ٢٣١غيبة النعماين ص ) ٢(
، فرائد ٣٥ ح ٢٦٥ ص ٢، عيون أخبار الرضا ج ٣٧٢ ص ٢كمال الدين ج) ٣(

 .٣٣٧ ص ٢السمطني ج 



 

٩٤

إن من وقت ملهدينا : إىل أن قال  … )١(}السََّماَواِت َواَألْرِض
 .)٢(<وقتا فقد شارك اهللا تعاىل يف علمه وادعى انه ظهر على سره

 هل هلذا األمر سألت أبا جعفر >: وعن الفضيل بن يسار قال
 .)٣(<كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون: وقت؟ فقال

يا مهزم كذب الوقاتون، وهلك >:  قالاهللا وعن أيب عبد 
 .)٤(<املستعجلون، وجنا املسلمون، وإلينا يصريون

وإذا عرفنا أنه ال ميكن بأي حال من األحوال معرفة وقت خروج 
 وحىت للُخلص من الشيعة واملوالني، يتبادر لنا هنا اإلمام املهدي 

هذا السؤال وهو ملاذا مت إخفاء وقت الظهور؟ وملاذا هذا التشديد يف 
 النهي عن التوقيت؟

 :اب عن ذلك يتلخص يف أمرين ومهاواجلو

 مفاجأة األعداء وهو ما يسمى بإستراتيجية الصدمة: األمر األول -أ 
 فهم غري يعلمون وقت خروجه والرعب فحيث أن األعداء ال 

مهيأين وغري مستعدين لقتاله، وعلى العكس من ذلك لو علموا وقت 
الظهور إذاً جلهزوا من املخططات الشيء الكثري للقضاء عليه وإفشال 

إخفاء الوقت حركته من بداية انطالقته املباركة، فنستنتج من ذلك أمهية 
يقوم به  ل املطلوب، وهذا مايف إجناح ثورته املباركة وقيامه هبا بالشك

عادةً القادة يف احلروب حيث خيفون وقت اهلجوم وساعة الصفر حىت 
 .عن أقرب املقربني حفاظاً على السرية املطلوبة إلجناح خمططاهتم

                                 
 ).١٨٧(سورة األعراف ) ١(
 .١٧٩، خمتصر بصائر الدرجات ص ٢١٦ختصاص ص ، اال٢٥١ ص ٣يع املودة ج يناب) ٢(
، تفسري نور الثقلني ٥ ح ٣٦٨ ص ١، الكايف ج ٥ ح ١٠٣ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ٣(

 .٨٠ ص ١ج 
 .٢ ح ٣٦٨ ص ١، الكايف ج ٩٥، اإلمامة والتبصرة ص ٢٦٢غيبة الطوسي ص ) ٤(



 

٩٥

 ميثل عنصر كما أن تغييب وقت الظهور لإلمام املهدي 
 إخافة للظاملني يف كل عصر وزمان مما حيد من ظلمهم بعض الشيء،
 .وذلك خوفاً من انتقام اإلمام منهم إذا ما خرج يف ذلك العصر والزمان

 جيعل هو أن إخفاء وقت اخلروج لإلمام : األمر الثاين -ب
املؤمنني يستعدون خلروجه وجيهزون أنفسهم لقدومه يف كل وقت ويف 
مجيع األزمنة ويهيئوا أنفسهم لذلك ويبادروا إلصالح أنفسهم قدر 

عاد عن املعاصي وفعل اخلريات وجيعلهم يف حالة املستطاع باالبت
 تصحيح دائمة ملسريهتم، كما أن إخفاء وقت اخلروج لإلمام 

يعطيهم األمل باخلالص يف كل عصر فال يتملكهم اإلحباط واليأس 
مهما تعاظم أمر الظلم واجلور وكربت شوكة الظاملني مما حيفزهم أيضاً 

 . لظهوره جملاهدة األعداء والعمل على التمهيد

 اليت أرسلها للشيخ ولذلك جاء يف رسالة اإلمام املهدي 
فليعمل كل امرؤ منكم مبا يقربه من حمبتنا ويتجنب ما يدنيه من >: املفيد

كراهيتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة، حني ال تنفعه توبة وال ينجيه من 
 .)١(<عقابنا ندم على حوبة

 :ملمهدين للمهدي  ظهور األشخاص و اجلماعات ا- ١١
 .)٢(<خيرج ناس من املشرق فيوطئون للمهدي>:  قالعن رسول اهللا 

 عن لقد حتدثت الكثري من الروايات الواردة عن النيب وأهل بيته 
 يوطئون له سلطانه ويعملون على جميء أناس قبل خروج اإلمام املهدي 

 .متهيد األرض ومنطقة الشرق األوسط خصوصاً لقدومه 

                                 
 .٣٠٣ ص ٢، معادن احلكمة ج ٢٢٦ ص ٣، خامتة املستدرك ج ٣٢٣ ص ٢االحتجاج ج ) ١(
، ٤٣٥، ينابيع املودة ص ٣٣٣ ص ٢، فرائد السمطني ج ١٩٢عقد الدرر ص ) ٢(

 .٣٠٤منتخب األثر ص 



 

٩٦

 خصت هذه الروايات بالذكر أهل املشرق حتديداً، وباألخص ولقد
 .بالد فارس أو خرا سان كما يف احلديث التايل

إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من >:  قالعن رسول اهللا 
 .)١(<خرا سان فأتوها ولو حبواً على الثلج، فإن فيها خليفة اهللا املهدي

ود هبا رايات بين العباس وهذه الرايات السود بالطبع ليس املقص
الذين حكموا يف املاضي الغابر وكانت بداية خروجهم من املشرق أيضا، 

 .كما يدل على ذلك احلديث التايل

خيرج من املشرق رايات سود لبين >:  قالعن رسول اهللا 
العباس، مث يكون ما شاء اهللا، مث خترج رايات سود صغار تقاتل رجالً من 

 .)٢(<به من قبل املشرق يؤدون الطاعة للمهديولد أيب سفيان وأصحا

وقد ذكرت بعض األحاديث أمساء أشخاص معينني أو صفاهتم 
 أو - أي قليل اللحية -كالقول أنه موىل لبين متيم أو أنه رجل كوسج 

ربعة أمسر أو ما شابه ذلك من األوصاف يكونون من املمهدين للمهدي 
كما يف احلديث التايل . 

خيرج رجل من وراء النهر يقال له احلارث >: عن رسول اهللا 
حراث على مقدمته رجل يقال له منصور، يوطئ أو ميكن آلل حممد كما 

 .)٣(<مكنت قريش لرسول اهللا، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته

 حيث كان هناك وكما أن األرض هتيأت لقدوم النيب حممد

                                 
 .٧٠٤ ص ٢، حلية األبرار ج ٢٦٢ ص ٣، كشف الغمة ج ٢٧٧ ص ٥مسند أمحد ج ) ١(
، معجم أحاديث اإلمام ١٩٣، عقد الدرر ص ٨٥ ص ٤الفنت ألبن محاد ج ) ٢(

 .٣٩٦ ص ١ملهدي ج ا
، ٦٩٥ ص ٢، حلية األبرار ج ٦٢٠ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٢٥٩ينابيع املودة ص ) ٣(

 .٤٣٤العمدة ص 



 

٩٧

 كدولة الغساسنة يف الشام العديد من املمالك العربية القائمة وقتئذ،
واملناذرة يف احلرية ومملكة كندة يف وسط اجلزيرة وتبَّع يف اليمن، وحينما 
أراد اهللا سبحانه أن يبعث نبيه بالرسالة اخلامتة أزال هذه الدول واملمالك 
مجيعا، لتخلوا الساحة للنور احملمدي القادم للوجود وتتهيأ الظروف 

 .ليدة ولتكون حمط أنظار العامل أمجعلقيام الدولة اإلسالمية الو

وكان آخر هذه املمالك هي مملكيت الغساسنة بالشام وكانت تتبع 
الروم واملناذرة بالعراق وكانت تتبع الفرس، فشاء اهللا العلي القدير أن 
تنشب حرب بني الروم والفرس وكان ذلك يف بداية البعثة النبوية حيث 

ة الغساسنة وبعد ذلك بسنوات أنتصر فيها الفرس لُيقضى على مملك
تعاد الكرة من جديد لينتصر الروم فيقضى على ملك املناذرة كما نبأ 

 ِفي أَْدَنى اَألْرِض َوُهم  غُِلَبِت الرُّوُم{: سبحانه وتعاىل يف سورة الروم
 .)١( } ِفي ِبْضِع ِسِنَني مِّن َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُبونَ

 الفيل وغريها من األحداث اليت وقعت هذا باإلضافة حلادثة أصحاب
 .وقتئٍذ وسلطت األضواء على مكة املكرمة ووالدة النيب حممد 

فكذلك البد من أن تتهيأ األرض لقدوم صاحب العصر والزمان عجل 
 .اهللا فرجه الشريف بطريقة ما أو بأخرى، وحسب أرادته سبحانه وتعاىل

أ لقدوم اإلمام وحنن نالحظ هذه األيام كيف أن األجواء تتهي
 خصوصاً بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ورفعهم املهدي 

شعار التمهيد للمهدي ونصرته، فبعد قيام احلكومة اإلسالمية هناك 
بدأت الصحوة اإلسالمية يف مجيع األقطار اإلسالمية ولدى مجيع شرائح 

ا باإلضافة  هذاألمة وبدأ كثري من أبناء األمة يف التشيع ألهل البيت 
 .لدخول الكثري من الناس يف اإلسالم من مجيع دول العامل

                                 
 ).٤ -٢(سورة الروم ) ١(



 

٩٨

ويف هذه األيام أيضاً نرى كيف أن مذهب التشيع بدأ يف العلو 
واالرتفاع خصوصاً بعد النصر الذي حققته املقاومة اإلسالمية يف 

 جنوب لبنان ضد العدو الصهيوين حىت أصبح مذهب أهل البيت 
ت التلفزيون واإلنترنت وغريها وال تكاد حديث الفضائيات وشاشا

ختلوا قناة من تلك القنوات من برنامج عن الشيعة أو حديث أو مقابلة 
 .مع عامل من علمائنا األجالء حفظهم اهللا تعاىل

 : يف الظهورعزل وجل وقوع العالمات احملتومة وانتظار األذن من اهللا - ١٢
 علم إذا حان له>:  قال عن خروج القائم عن رسول اهللا 

وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه اهللا عز وجل فناداه العلم 
اخرج يا ويل اهللا فاقتل أعداء اهللا، ومها آيتان وعالمتان، وله سيف مغمد 
فإذا حان وقت خروجه أُقتلع ذلك السيف من غمده وأنطقه اهللا عز وجل 

قعد عن أعداء اهللا، فيخرج فناداه السيف اخرج يا ويل اهللا فال حيل لك أن ت
 .)١(<ويقتل أعداء اهللا حيث ثقفهم ويقيم حدود اهللا وحيكم حبكم اهللا

ال تقوم الساعة حىت يقوم قائم للحق منا، >:  قالوعنه أيضاً 
وذلك حني يأذن اهللا عز وجل له، ومن تبعه جنا ومن ختلف عنه هلك، 

 .)٢(<نه خليفة اهللا عز وجلاهللا اهللا عباد اهللا فأتوه ولو حبواً على الثلج فإ

 قال يف وعن علي بن إبراهيم بن مهزيار عن اإلمام املهدي 
ضمن ما قاله له وذلك عندما قابله يف إحدى الوديان بالقرب من مكة 

واهللا موالكم أظهر التقية فوكلها يب، فأنا يف التقية إىل يوم >: املكرمة
 .)٣(<يؤذن يل فأخرج

                                 
، عيون أخبار ١٩٠ ص ٢، إعالم الورى بأعالم اهلدى ج ٢٦٨كمال الدين ص ) ١(

 .٦٥ ص ٢الرضا ج 
 .٥٢٣ ص ٣، إثبات اهلداة ج ١٠٦ ، كفاية األثر ص٦٠ ص ٢عيون أخبار الرضا ج ) ٢(
 .١٧٦، خمتصر بصائر الدرجات ص ٢٩٦، دالئل اإلمامة ص ٢٦٦غيبة الطوسي ص ) ٣(



 

٩٩

 ُملزم بانتظار أن اإلمام املهدي نفهم من الروايات السابقة 
 يف اخلروج، وأن ذلك ال حيدث إال حينما يتهيأ عز وجلاإلذن من اهللا 

املناخ املناسب إلجناح عملية التغيري املنشودة ويف الوقت الذي يراه اهللا 
 .األصلح خلروجه 

كما أن هذا املناخ املثايل للظهور ال يتم إال بعد عدة أحداث عاملية 
يئ األجواء للتغيري املنشود، وبعد سلسلة من القضايا البد من معينة هت

 .حدوثها قبل ظهوره، وهي اليت تشكل األرضية املناسبة للظهور

وعادة ما يطلق على هذه األحداث بإرهاصات أو عالمات الظهور 
كالصيحة السماوية ومعركة قرقيسيا وخروج السفياين وخسف البيداء 

 .هد األرض لقدومه وغريها من األحداث اليت مت

ولقد شبهت الروايات حصول هذه األحداث والعالمات بنظام 
اخلرز يتبع بعضها بعضا، وأكدت الروايات على أن بعض هذه 
األحداث حتمي الوقوع والبد منه ومثال ذلك احلديث التايل الذي حيدد 

 .العالمات احلتمية اليت حتدث يف سنة الظهور

: قبل قيام القائم مخس عالمات حمتومات>:  قالعن اإلمام الصادق 
 .)١(<اليماين والسفياين والصيحة وقتل النفس الزكية واخلسف بالبيداء

إن القائم ال يقوم حىت ينادي مناد من >:  قالوعنه أيضاً 
السماء تسمع الفتاة يف خدرها ويسمع أهل املشرق واملغرب، وفيه نزلت 

ْيِهم مِّن السََّماء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها ِإن نََّشأْ ُنَنزِّلْ َعلَ{هذه اآلية 
 .)٣(<)٢(}َخاِضِعَني

                                 
 .٣٤ ح ٢٤٠ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٧ ح ٦٥٠كمال الدين ص ) ١(
 ).٤(سورة الشعراء ) ٢(
 .٤٥٠، منتخب األثر ص ٥٠٢ ص ٣، إثبات اهلداة ج ١٧٧غيبة الطوسي ص ) ٣(



 

١٠٠

ومن أراد اإلطالع على املزيد من هذه العالمات فلرياجع كتاب 
الفجر املقدس للسيد جمتىب السادة فلقد رتب الكاتب املذكور تلك 
األحداث بشكل تسلسلي مجيل ابتداًء من رجب يف سنة الظهور وحىت 

 .وج القائم يف العاشر من حمرم احلرامخر

ن هذه هي بعض أسباب الغيبة الكربى كما إ :ويف اخلتام أقول
أتصورها بإدراكي احملدود، ولعل هناك أسباب أخرى ال نعلمها وقد ال 

 وانتهاء الغيبة تنكشف لنا إال بعد الظهور املبارك لصاحب الزمان 
لعبد اهللا بن الفضل  يف حديثه كما أشار لذلك اإلمام الصادق 

 .اهلامشي الذي ذكرناه يف مقدمة الكتاب

 



 

١٠١

 الفصل الثالث

 فائدة اإلمام 
 يف زمن الغيبة



 

١٠٢

 

 

 

 

 

 

 



 

١٠٣
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 وذلك عندما عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا 
 أي والذي بعثين>: سأله هل ينتفع الشيعة بالقائم يف غيبته؟ فقال 

بالنبوة، إهنم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته يف غيبته كانتفاع الناس 
 .)١(<بالشمس وإن جتللها سحاب

 يف حال غيبته البد أن نطرح يف بداية حديثنا عن فوائد اإلمام 
هنا مالحظة هامة وهي أنه إذا تكلمنا عن غيبة اإلمام املهدي فذلك ال 

سجني يف سرداب ما كسرداب  قابع يف جوف األرض أو يعين أنه 
 .الَغيبة كما يظنه بعض اجلُهال

بل هو موجود بني الناس ويعيش معهم وخيالطهم ويف بعض األخبار 
 .أنه يتزوج منهم أيضاً، غري أن الناس ال يعرفون أنه هو اإلمام املهدي املنتظر

إن يف القائم سنة >:  يقولفعن سدير قال مسعت أبا عبد اهللا الصادق 
فما تنكر هذه األمة أن يكون اهللا عز : إىل أن قال  … سف من يو

وجل يفعل حبجته ما فعل بيوسف أن يكون يسري يف أسواقهم ويطأ بسطهم وهم 
 .)٢(<ال يعرفونه حىت يأذن اهللا عز وجل أن يعرفهم بنفسه كما أذن ليوسف

 ال غيابه عن فغيبة اإلمام إذاً إمنا تعين عدم معرفة الناس له 
                                 

 .٥٣، كفاية األثر ص ٣٧٥، إعالم الورى ص ٢٥٣ ص ١دين ج كمال ال) ١(
 .٣٤١، كمال الدين ص ٢٨٣ ص ١٢، حبار األنوار ج ٢٤٤ ص ١علل الشرائع ج ) ٢(



 

١٠٤

األحداث وجمريات األمور، وهذا ما عرب عنه السيد حممد صادق ساحة 
 . يف كتابه تاريخ الغيبة الكربى خبفاء العنوانالصدر 

 الذي يشبه فيه وإذا ما استعرضنا احلديث السابق عن النيب
 يف حال غيبته بالشمس اجملللة بالسحاب يتبادر لنا اإلمام املهدي 

 .هنا السؤال التايل

 ؟…لناس والكونالشمس يف الواقع، وما فائدهتا لنا أو لما هي قيمة 

يقول أصحاب الفلك أن الشمس هي مركز وأساس اجملموعة 
وحوهلا تدور مجيع الكواكب التسعة السيارة مبا فيها الكرة الشمسية، 

األرضية اليت نعيش فيها أو عليها، وهي أيضاً اليت تعطي الدفء لألرض 
 احلدوث واالستمرار، هذا باإلضافة إىل النور مما جيعل احلياة عليها ممكنة

الضروري للنباتات وباقي الكائنات احلية وعملية التوازن يف األرض 
 .وغري ذلك من فوائد الشمس اليت ال تعد وال حتصى

فبالتايل بقاء احلياة على الكرة األرضية بل وبقاء الكون احمليط بنا 
حجبت الغيوم عنا شيء من هو مرتبط ببقاء الشمس ودميومتها، وإذا ما 

ضوء الشمس لفترة معينه فهذا ال يبطل فوائد الشمس العديدة املوجبة 
 .الستمرارية البقاء هلذا الكون احمليط بنا

ومن هنا نفهم أن الوجود املقدس لإلمام املهدي هو ضروري هلذا 
 مستتراً عن األنظار بالغيبة، الكون وبقائه وصالحه حىت وإن كان 

غيبته أي عائق عن االستفادة من بركات هذا الفيض اإلهلي وال تشكل 
 .املتمثل بوجوده 

 واملقربني منه ومن نسأل اهللا تعاىل أن نكون حمل عنايته 
 .املنتفعني بربكة وجوده املقدس



 

١٠٥

<ë‚ã¹]<Ý^Úý]<‚ñ]çÊäjféÆ<Ù^u<»<<

 : قيام احلجة هللا على اخللق يف كل عصر و زمان-١
 مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَى اللِّه رُُّسالً{: قال تعاىل

 .)١(}ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسِل َوكَانَ اللُّه َعِزيًزا َحِكيًما

من املعروف أنه البد هللا من حجة على اخللق وللزوم إمتام احلجة 
ق من على الناس مل ختلوا األرض يوماً من إمام ُيهتدى به وميثل جانب احل

الصراع الدائر بني احلق والباطل، ولكي ال يقول أحد ما لو كان لنا قائد 
مساوي ألخذ بيدنا وملا احنرفنا عن الطريق املستقيم، فمن غري املعقول أن 
تبطل حجج اهللا يف أي زمن من األزمنة أو أن يكون اإلمام غري معروف 

:  بالقولللناس وللمؤمنني منهم خاصة، وهذا ما أكد عليه الرسول 
من >:  أو قوله <من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية>

 .)٢(<مات بغري إمام مات ميتة جاهلية

وهذا األمر مستمر منذ أن أهبط آدم إىل األرض وإىل أن يرث اهللا 
األرض ومن عليها حيث يقوم حجج اهللا باحملافظة على الشرائع 

أو حتريفها عن معناها ومبعىن آخر السماوية وعدم تلوث األفكار األصلية 

                                 
 ).١٦٥(سورة النساء ) ١(
 .٣٧٦ ص ١، أصول الكايف ج ٢٣٩ ص ٥، شرح املقاصد ج ٦١ ص ٥مسند أمحد ج ) ٢(



 

١٠٦

احلفاظ على أصالة الدين والفكر عن اخلرافات و األوهام واحنرافات 
 .املنحرفني

وهذا املفهوم أكدت عليه الكثري من الروايات واألحاديث اليت 
نستعرض هنا بعضها واليت تنص على أنه البد أن يكون هناك يف كل 

 .زمان حجة هللا على خلقه

إن يف كل خلف من أميت عدالً من أهل >:  قال فعن رسول اهللا
بييت ينفي عن هذا الدين حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل 

 .)١(<اجلاهلني

اللهم بلى ال ختلو األرض من قائم >:  قالوعن أمري املؤمنني 
هللا حبجة إما ظاهراً مشهورا أو خائفاً مغمورا لئال تبطل حجج اهللا 

 .)٢(<وبيناته

واهللا ما ترك اهللا األرض منذ قبض >:  قال أيب جعفر وعن
اهللا آدم إال وفيها إمام ُيهتدى به إىل اهللا وهو حجة اهللا على عباده، وال 

 .)٣(<تبقى األرض بغري إمام حجة هللا على عباده

مل ختل األرض >: وعن سليمان األعمش عن اإلمام الصادق 
مشهور أو غائب مستور وال منذ خلق اهللا آدم من حجة هللا فيها، ظاهر 

ختلوا إىل أن تقوم الساعة من حجة هللا فيها، ولوال ذلك مل يعبد اهللا، قال 
فكيف ينتفع الناس باحلجة الغائب املستور؟ : فقلت للصادق: سليمان

                                 
، مناقب آل أيب طالب ألبن ٤١٦ ص ٥، وسائل الشيعة ج ٢٢١كمال الدين ص ) ١(

 .٢١١ ص ١شهر آشوب ج 
، غيبة النعماين ص ٣ ح ٣٣٥ ص ١، الكايف ج ١٧ ح ٢٠ ص ٢٣حبار األنوار ج ) ٢(

 .١ ح ١٣٦
، بصائر الدرجات ص ٢٩، اإلمامة والتبصرة ص ١٩٧ ص ١علل الشرائع ج ) ٣(

٥٠٥. 



 

١٠٧

 .)١(<كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب: قال 

 بل وحتدثت بعض الروايات أنه من مل يكن له إمام يهتدي به
فأعماله الصاحلة حمل إشكال، إذ رمبا وقعت بشكل غري صحيح أو رمبا 

 .فيها ما هو خمالف للشريعة كما نفهم من الرواية التالية

كل من دان هللا بعبادة جيهد فيها نفسه >:  قالعن أيب جعفر 
وال إمام له من اهللا فسعيه غري مقبول وهو ضال متحري واهللا شانئ 

 .)٢(<ألعماله

ال يقبل اهللا من العباد عمالً إال >:  قالبد اهللا وعن أيب ع
 .)٣(<مبعرفتنا

فوجود اإلمام إذاً سبباً لقبول األعمال ومعرفة اإلمام هي األساس 
 اإلمام هو باب اهللا يف السري على الطريق الصحيح والصراط املستقيم و

 .عيادتى كما جاء يف دعاء الندبة الذي يقرأ يف أيام اجلمع واألؤالذي منه ُي

 جانب احلق من الصراع ويف هذا الزمن ميثل اإلمام املهدي 
وهو بقية حجج اهللا على خلقه وآخر األئمة واملعصومني سالم اهللا 
عليهم أمجعني، ولذلك تنقل لنا الروايات أن أول ما ينطق به اإلمام 

 بعد خروجه بني الركن واملقام وبعد أن يسند ظهره إىل املهدي 
َبِقيَّةُ اللِّه َخْيٌر لَّكُْم ِإن كُنُتم {ة هو قول اهللا تعاىل الكعبة املشرف

 .)٥(<أنا بقية اهللا وحجته وخليفته عليكم>:  مث يقول)٤(}مُّْؤِمِنَني

                                 
 .٢٠٧ين ص ، كمال الد٤٦ ص ١، فرائد السمطني ج٢٥٣األمايل للصدوق ص ) ١(
 .٢٩٩ ص ١٢، جممع الفائدة ج ٨ ح ١٨٣ ص ١أصول الكايف ج) ٢(
 .٢٤٩، األسرار الفاطمية ص ١٧ ص ١، مكيال املكارم ج ٤ ص ٢٥حبار األنوار ج ) ٣(
 ).٨٦(سورة هود ) ٤(
 .٤٣٣، إعالم الورى ص ٣٣٥ ص ١٢، مستدرك الوسائل ج ٥٧٠ ص ٣إثبات اهلداة ج ) ٥(



 

١٠٨

 : وجود اإلمام لطف من اهللا بالعباد وأمان ألهل األرض-٢
أهل بييت أمان ألهل األرض فإذا هلك >:  قالعن رسول اهللا 
 .)١(<ألرض من اآليات ما كانوا يوعدونأهل بييت جاء أهل ا

النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت >:  قالوعنه أيضاً 
النجوم ذهب أهل السماء وأهل بييت أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل 

 .)٢(<بييت ذهب أهل األرض

من رمحة اهللا الواسعة وتلطفه بالعباد واخللق جعل هلم أبواباً للرمحة 
نت أيديهم وال يعجل عليهم بالعقوبة على ما اقترفوا فال يعذهبم مبا ج

من آثام وارتكبوا من أوزار وخطايا، ومن تلك األبواب واأللطاف نبيه 
َوَما كَانَ اللُّه ِلُيَعذَِّبُهْم {:  فلقد بعثه رمحة للعاملني، وقال عنهحممد 

 .)٣(}ُرونََوأَنَت ِفيِهْم َوَما كَانَ اللُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِف

فلقد كان رسول اهللا أماناً هلذه لألمة من عذاب االستئصال، 
 مل حيدث هلذه األمة ما حدث لألمم السابقة من عذاب فكرامةً له 

وعقوبة اإلهالك مثل قوم صاحل وهود ولوط وغريهم، وبعد وفاة رسول 
 أماناً هلذه األمة من العذاب ولطف حيوط  كان أهل بيته اهللا 

ألرض مجيعاً، وسبب للفيض اإلهلي وسبب لترتل الربكة والرمحة بأهل ا
 . عز وجلواخلريات من اهللا

قلت أليب جعفر حممد بن علي : فعن جابر بن يزيد اجلعفي قال
لبقاء >:  و اإلمام؟ فقال  ألي شيء حيتاج إىل النيب الباقر 

العامل على صالحه، وذلك أن اهللا عز وجل يرفع العذاب عن أهل 
هبم يرزق اهللا عباده وهبم تعمر بالده … رض إذا كان فيها نيب أو إمام األ

                                 
 .١٨٩ ص ٢، جواهر العقدين ج ٤٤٢ ص ٢، ينابيع املودة ج ١٥٠الصواعق احملرقة ص ) ١(
 .٥٩، ذخائر العقىب ص ٢٥٣ ص ٢، فرائد السمطني ج ١٩ ح ٢٠٥كمال الدين ص ) ٢(
 ).٣٣(سورة األنفال ) ٣(



 

١٠٩

وهبم يرتل القطر من السماء وهبم خيرج بركات األرض وهبم ميهل أهل 
املعاصي وال يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب ال يفارقهم روح القدس 

 .)١(<وال يفارقونه وال يفارقون القرآن وال يفارقهم

لو بقيت األرض يوماً بال إمام منا >:  قال أيضاًوعن الباقر 
 .)٢(<لساخت بأهلها ولعذهبم اهللا بأشد عذابه

بنا ميسك اهللا السماوات واألرض أن تزوال >:  قالوعن الرضا 
وبنا يرتل الغيث وينشر الرمحة وال ختلوا األرض من قائم منا ظاهر أو 

 .)٣(<لبحر بأهلهخاف، ولو خلت يوماً بغري حجة ملاجت بأهلها كما ميوج ا

 : للمؤمنني وتسديده للعـلماء دعاء اإلمام املهدي - ٣
أنا … >:  األوىل للشيخ املفيدجاء يف رسالة اإلمام املهدي 

غري مهملني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم، ولوال ذلك لرتل بكم الألواء 
 .< أو اصطلمكم األعداء- أي الشدائد -

 خ املفيد أيضاً وهو يتكلم  يف رسالته الثانية للشيوعنه 
ألننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي … >: عن حفظ اهللا للمؤمنني فيقول

ال حيجب عن ملك األرض والسماء، فليطمئن بذلك من أوليائنا 
القلوب، وليثقوا بالكفاية منه وإن راعتهم هبم اخلطوب، والعاقبة جبميل 

 .)٤(<ملنهي عنه من الذنوبصنع اهللا سبحانه تكون محيدة هلم ما اجتنبوا ا

 يف حال غيبته إذاً من أعظم الفوائد اليت نستفيدها من اإلمام

                                 
 .٣٨٣ ص ١، الربهان ج ١٤ ح ١٩ ص ٢٣، حبار األنوار ج ١٢٣ ص ١علل الشرائع ج ) ١(
 .١٠٦ ص ١، إثبات اهلداة ج ١٤ ح ٢٠٤لدين ص ، كمال ا٣٤اإلمامة والتبصرة ص ) ٢(
 ص ٢٣، حبار األنوار ج ٣٦٩ ص ٤، نور الثقلني ج ٢٠٢ ص ١كمال الدين ج ) ٣(

 .٥٩ ح ٣٥
 .٤٨١ ص ٢، طرائف املقال ج ٣٢٣ ص ٢االحتجاج ج ) ٤(



 

١١٠

هو مشولنا بربكة دعائه املقدس للمؤمنني، فهو اإلمام املستجاب الدعوة 
أَمَّن ُيِجيُب الُْمْضطَرَّ ِإذَا َدَعاُه {وهو املضطر الذي جياب إذا دعا 

 ولوال مشولنا بربكة دعائه )١(} ُخلَفَاء اَألْرِضَوَيكِْشُف السُّوَء َوَيْجَعلُكُْم
لنا بظهر الغيب لصب علينا البالء صبا . 

 يقوم مبهمة أخرى رمبا أكثر أمهية من كما أن اإلمام املهدي 
الدعاء وهي إصالح املؤمنني وهدايتهم حىت وإن كانوا ال يعرفون 

 .شخصيته احلقيقية

 ختلوا إال وفيها إمام إن األرض ال>:  قالفعن أيب عبد اهللا 
 .)٢(<كيما إن زاد املؤمنون شيئاً ردهم وإن نقصوا شيئاً أمته هلم

ما زالت األرض إال وهللا فيها حجة يعرف >:  قالوعنه أيضاً 
 .)٣(<احلالل واحلرام ويدعوا الناس إىل سبيل اهللا

 بتسديد العديد من العلماء األجالء كما يقوم اإلمام املهدي 
يف احلفاظ على الدين والشريعة واستخراج األحكام الشرعية ومساعدهتم 

 .الضرورية للحياة ويصوب أخطائهم االجتهادية يف كثري من األحيان

  يف القصة املعروفةومثال ذلك ما روي عن املقدس األردبيلي 
اليت نقلها العالمة اجمللسي يف البحار نقالً عن أحد طالبه وهو السيد 

كنت يف بعض الليايل يف صحن الروضة >: يث قالالفاضل أمري عالم ح
وقد ذهب كثري من الليل فبينا أنا ، املقدسة بالغري على مشرفها السالم

أجول فيها إذ رأيت شخصاً مقبالً حنو الروضة املقدسة فأقبلت إليه فلما 
قربت منه عرفته أنه أستاذنا الفاضل العامل التقي الزكي موالنا أمحد 

 فأخفيت نفسي عنه حىت أتى الباب وكان -اهللا روحه قدس -األردبيلي 
                                 

 ).٦٢(سورة النمل ) ١(
 .٢٢١، كمال الدين ص ١٣٨، غيبة النعماين ص ٢ ح ١٧٨ ص ١الكايف ج ) ٢(
 .١٠٦ ص ٤، معجم أحاديث اإلمام املهدي ج ٤٨٤ بصائر الدرجات ص )٣(



 

١١١

مغلقاً فانفتح له عند وصوله إليه، ودخل الروضة فسمعته يتكلم كأنه 
مث خرج وأغلق الباب، فمشيت خلفه حىت خرج من ، يناجي أحداً

الغري، وتوجه حنو الكوفة، فكنت خلفه حبيث ال يراين حىت دخل 
،  عنده أمري املؤمنني املسجد وصار إىل احملراب الذي استشهد

مث رجع وخرج من املسجد وأقبل حنو الغري فكنت ، ومكث طويالً
فالتفت ، فأخذين سعال مل أقدر على دفعه، خلفه حىت قرب من احلنانة

قال ما تصنع هاهنا؟ ، نعم: أنت أمري عالم؟ قلت: وقال، فعرفين، إيل
 عليك وأقسم، كنت معك حيث دخلت الروضة املقدسة إىل اآلن: قلت

حبق صاحب القرب أن ختربين مبا جرى عليك يف تلك الليلة من البداية إىل 
فلما توثق ، أخربك على أن ال خترب به أحداً مادمت حياً: فقال. النهاية

كنت أفكر يف بعض املسائل وقد أغلقت على فوقع يف : ذلك مين قال
لباب  واسأله عن ذلك فلما وصلت إىل اقليب أن آيت أمري املؤمنني 

فُتح يل بغري مفتاح كما رأيت فدخلت الروضة وابتهلت إىل اهللا تعاىل يف 
أن جييبين موالي عن ذلك فسمعت صوتا من القرب أن ائت مسجد 
الكوفة وسل القائم صلوات اهللا عليه فإنه إمام زمانك فأتيت عند 

 .)١(<احملراب وسألته عنها فأُجبت وها أنا أرجع إىل بييت

 حيث  القصة اليت تروى عن الشيخ املفيد ومثال ذلك أيضاً
أن أحد القرويني سأله ذات يوم عن امرأة حامل ماتت فهل >: ُيذكر

تدفن مع ولدها أم جيب إخراجه منها؟ فظن الشيخ املفيد أن الولد ميت 
ال حاجة لفصله عن أمه بل جيوز أن يدفن معها وهو يف : يف بطنها، فقال

تى إىل النسوة شخص وقال إن الشيخ يأمر بطنها، فلما محلت إىل قربها أ
أن يشق بطن احلامل وخيرج اجلنني إذا كان حياً منها وخياط الشق وال 
حيل أن يدفن معها، فعملت النسوة مبا أوحى إليهن ذلك الشخص، مث 

أنه مل يرسل : أخرب ذلك القروي بعد مدة الشيخ املفيد مبا وقع فقال له

                                 
 .٣٦ ص ١، جممع الفائدة ج ٣٣٤، النجم الثاقب ص ١٧٥ ص ٥٢حبار األنوار ج ) ١(



 

١١٢

، وأُسقط صاحب الزمان أحداً وال شك أن ذلك الشخص هو 
الشيخ املفيد يف يده بأنه أخطأ يف الفتوى، فترك الفتيا والتزم بيته ال 

 فما <أفد يا مفيد، فإن أخطأت فعلينا التسديد>يغادره حىت جاءه األمر 
 .)١(<كان من الشيخ إال أن عاود اجللوس على منرب الفتيا

إرساله  أيضاً للشيخ املفيد ومن تسديدات اإلمام املهدي 
لرسالتني إليه فيهما الكثري من اإلرشادات والتوجيه له وللمؤمنني وما 

األوىل يف ينبغي هلم عمله والقيام به يف تلك الفترة الزمنية حيث وصلته 
 ذي ٢٣ يوم اخلميس هـ بينما وصلته الثانية٤١٠أواخر شهر صفر سنة 

 ص الرسالتنيهـ وقد ذكرنا بعضهما يف املقدمة، وقد ورد ن٤١٢احلجة سنة 
 من أليب منصور أمحد الطربسي ) حتجاجاال(بالكامل يف كتاب 

 .علماء القرن السادس اهلجري

 للشيخ األنصاري ومن ذلك أيضاً قصة إجازة اإلمام املهدي 
أنت اجملتهد ثالثاً، وقد نقلها السيد حسن : باالجتهاد واألعلمية حيث قال له

 .زمان يف اللقاء الثاين واخلمسنياألبطحي يف كتابه لقاءات مع صاحب ال

وكذلك ما نقله السيد األبطحي أيضاً يف نفس الكتاب ويف اللقاء 
 اخلامس والستني ألحد مراجع التقليد املعاصرين مع اإلمام املهدي 

حيث أوصاه بثمان وصايا عظيمة ومن أراد االطالع عليها فلرياجعها يف 
 .)٢(الكتاب املذكور

 عن حكم لشيخ زين العابدين النجفي كما ُسئل آية اهللا ا
 وعن ضرب السيوف الطبول اليت تضرب يف عزاء اإلمام احلسني

إين كنت متوقفاً يف هذه املسألة >: والتشابيه أهي جائزة أم حرام؟ فأجاب

                                 
 - للمراجع والعلماء األعالم ، رعاية اإلمام املهدي ٢٨٦جنة املأوى ص ) ١(

 .٦١علي اجلهرمي ص 
 .١٦٠ألوىل ص  الطبعة ا-لقاءات مع صاحب الزمان ) ٢(



 

١١٣

ومتردداً فيها، فال أدري هل أفيت باجلواز أم أفيت باحلرمة، فذهبت إىل 
 الي احلجة ابن احلسن مسجد السهلة ووصلت خبدمة سيدي ومو

وعرضت املسألة عليه وسألته عنها فأفتاين باجلواز، وأنا أفيت كما أفىت 
 .)١(<سيدي وموالي باجلواز

 وهناك أيضاً العديد من اللقاءات اليت تنقل بني اإلمام 
األجالء وتسديده هلم وإعانته هلم على كثري من القضايا، من  والعلماء

احللي وإعانته له يف استنساخ الكتاب، ومكاشفته أمثال لقائه مع العالمة 
للعالمة اجمللسي وغريها من القصص اليت ذكرت يف العديد من الكتب 

للسيد حسن األبطحي ) لقاءات مع صاحب الزمان(من أمثال كتاب 
رعاية اإلمام (للحاج املريزا حسني النوري وكتاب ) جنة املأوى(وكتاب 
 .للشيخ علي اجلهرمي) عالم للمراجع والعلماء األاملهدي 

إن مراجع التقليد >: ويقول الشيخ علي كرميي اجلهرمي يف هذا اجملال
األتقياء والعلماء العظام الزاهدين كانوا على الدوام موضعاً للعناية اخلاصة 

 سواء كانت هذه العناية والرعاية - أرواحنا فداه -من قبل إمام العصر 
 أو تقدمي الشكر أو الدعاء باخلري أو على شكل لقاء أو إظهار للتقدير

 .)٢(<اإلرشاد والتوجيه أو تصحيح اإلشتباهات واألخطاء إىل غري ذلك

 : ألعمال األمة واتصاله هبم يف موسم احلج متابعة اإلمام املهدي- ٤
 َوقُِل اْعَملُواْ فََسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ{: قال تعاىل

 .)٣(}َردُّونَ ِإلَى َعاِلِم الَْغْيِب َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُم ِبَما كُنُتْم َتْعَملُونََوَسُت

من الواضح من اآلية املباركة اليت ذكرناها قبل قليل أن أعمال 
العباد تعرض يف احلياة الدنيا على اهللا سبحانه وتعاىل وعلى رسوله 

                                 
 .٤٦٢ ص ٢بيان األئمة ج ) ١(
 .٤٠ للمراجع والعلماء األعالم ص رعاية اإلمام املهدي ) ٢(
 ).١٠٥(سورة التوبة ) ٣(



 

١١٤

عمال على مجيع املؤمنني وعلى املؤمنني، ومن الطبيعي أال تعرض األ
الستحالة ذلك، كما أن هناك من أعمال العباد ما يتم يف السر حبيث 

} الُْمْؤِمُنونَ{خيفى عن أعني الناس والناظرين فال ميكن تفسري كلمة 
 .يف اآلية السابقة إال باألئمة من أهل البيت 

ة هو ومما يدلنا على أن هذا العرض يتم يف احلياة الدنيا ال يف اآلخر
وهذا } … َوَسُتَردُّونَ ِإلَى َعاِلِم{املقطع األخري من اآلية املباركة أي 

املعىن جنده أيضاً يف آية سابقه من سورة التوبة حيث يقول سبحانه 
َوَسَيَرى اللُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ ِإلَى َعاِلِم الَْغْيِب َوالشََّهاَدِة {

، فهناك بعد املوت يتم العرض مرة )١(}ا كُنُتْم َتْعَملُونَفَُيَنبِّئُكُم ِبَم
 .أخرى لألعمال وينبئ اهللا العباد جبميع أعماهلم

تعرض أعمال >:  يف تفسري اآلية السابقة قالفعن أيب عبد اهللا 
 .)٢(< وعلى األئمةالعباد يوم اخلميس على رسول اهللا 

 ِإذَا ِجئَْنا ِمن كُلِّ فَكَْيَف{:  أيضاً يف تفسري قوله تعاىلوعنه 
نزلت يف أمة حممد >:  قال)٣(}أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئَْنا ِبَك َعلَى َهُؤالء َشِهيًدا

 خاصة، يف كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم وحممد  يف كل 
 .)٤(<قرن شاهد علينا

 وعلى إذاً نستنتج مما مضى أن أعمالنا تعرض على رسول اهللا 
 ليكونوا - أرواحنا فداه - وعلى صاحب الزمان األئمة املعصومني

شهداء علينا مع جوارحنا ومع املالئكة املكرمني، ولذلك جاء يف بعض 
الروايات التحذير أنه أما تستحون من نبيكم حينما يشاهد أعمالكم 

                                 
 ).٩٤(سورة التوبة ) ١(
 .٨٣٨ ص ٢تفسري الربهان جملد ) ٢(
 ).٤١(سورة النساء ) ٣(
 .٧٩ ص ٢تفسري الربهان جملد ) ٤(



 

١١٥

السيئة فيسوئه ذلك، وكذلك األمر إذا ما عرضت األعمال على إمام 
ر يف أن يصلح اإلنسان من نفسه ، ولعل لذلك أكرب األثالعصر 

ويرتدع عن ظلم الناس ويستزيد من األعمال الصاحلة لريضي بذلك 
 .إمامه املفترض الطاعة عنه

يا رميلة ليس مؤمن >:  قالفعن رميلة عن أمري املؤمنني 
ميرض إال مرضنا مبرضه وال حيزن إال حزنا حبزنه وال يدعو إال أمنا 

يا أمري املؤمنني جعلين اهللا : ه، فقلت لهبدعائه وال يسكت إال دعونا ل
فداك هذا ملن معك يف القصر أرأيت من كان يف أطراف األرض؟ فقال 

 :١(<يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن يف شرق األرض وال يف غرهبا(. 

بل أن هناك من الروايات واألحاديث اليت تؤكد على أن اهللا 
م حىت على ما يف ضمري سبحانه وتعاىل ُيطلع النيب واإلمام املعصو

اإلنسان سواء كان خرياً أو شر، وهذا األمر رمبا خيفى على امللكني 
املوكلني بكتابة أعمال اإلنسان وأقواله ليكون بذلك النيب أو املعصوم 
شاهداً عند اهللا على هذا اإلنسان وما أضمره يف داخله من حقد أو 

 .ضغينة أو سوء ظن أو خالفه

وأنا عامل بضمائر قلوبكم واألئمة من > قال فعن أمري املؤمنني 
 .)٢(<…أوالدي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا، إنا كلنا واحد 

ولقد جاء يف فضل ليلة القدر أن اآلجال واألرزاق والباليا تكتب 
يف تلك الليلة وتعرض على اإلمام املعصوم مع إبقاء املشيئة والبداء هللا 

 .عز وجل

ِإنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة { يف تفسري قوله تعاىل  فعن أيب عبد هللا
                                 

، بصائر ١٦ ص ١، إلزام الناصب ج ١١  ح١٤٠ ص ٢٦حبار األنوار ج ) ١(
 .٢٥٩الدرجات ص 

 .٣٥ ص ١، إلزام الناصب ج ٢٨٥، مشارق أنوار اليقني ص ١ ح ٦ ص ٢٦حبار األنوار ج ) ٢(



 

١١٦

:  قال )١(}ا ُيفَْرُق كُلُّ أَْمٍر َحِكيٍم ِفيَه مَُّباَركٍَة ِإنَّا كُنَّا ُمنِذِريَن
يعين يف ليلة القدر كل أمر حكيم، أي يقدر اهللا كل أمر من احلق ومن >

 واملشيئة يقدم ما يشاء الباطل وما يكون يف تلك السنة وله فيها البداء
وخير ما يشاء من اآلجال واألرزاق والباليا واألعراض واألمراض ويزيد 

 إىل أمري املؤمنني فيها ما يشاء وينقص ما يشاء، ويلقيه رسول اهللا 
 حىت ينتهي ذلك إىل صاحب الزمان ويلقيه أمري املؤمنني إىل األئمة 

 .)٢(< والتأخريويشترط له ما فيه البداء واملشية والتقدمي

 فتتلخص يف وأما فائدة عرض األعمال على اإلمام املهدي 
 :النقاط التالية

معرفة إمكانية الظهور إذا ما هتيأت األسباب واألرضية املناسبة  •
 .خلروجه

معرفة أنصاره وأعوانه الذين ميكنه االعتماد عليهم واختيار  •
 .األفضل منهم

على أخبارها وإصالح الفساد متابعة أحوال األمة واإلطالع  •
 .احلاصل فيها

 واالستغفار عز وجلالشهادة على أعمال اخلالئق عند اهللا  •
 .للمؤمنني منهم

 حيضر موسم احلج يف كل عام ويلتقي كما أن اإلمام املهدي 
باملؤمنني هناك ويتواصل مع األمة يف تلك الديار املقدسة ورمبا أكثر 

 .وهم ال يعرفون أنه هو إمامهم املنتظراحلجاج يلتقون به وحيادثونه 

ليفقد الناس إمامهم، >:  قالفعن زرارة عن أيب عبد اهللا 
 .)٣(<يشهد املوسم فرياهم وال يرونه
                                 

 ).٤ - ٣(سورة الدخان ) ١(
 .٢٠٢، احملجة ص ٤٢٨، ينابيع املودة ص ٢٩٠ ص ٢تفسري القمي ج ) ٢(
 .٤٨٢، دالئل اإلمامة ص ٢٧٢ ص ١، الكايف ج ٤٨ ح ٣٥١كمال الدين ص ) ٣(



 

١١٧

واهللا إن >:  قال- السفري الثاين -وعن حممد بن عثمان العمري 
صاحب هذا األمر حيضر املوسم كل سنة فريى الناس فيعرفهم، ويرونه 

 .)١(<وال يعرفونه

 يف بعض األحيان يف موسم احلج بل ويقوم اإلمام املهدي 
 .بتعليم املؤمنني معامل دينهم وبعض األمور اهلامة اليت ختصهم

 هـ٢٩٣فمن ذلك ما رواه علي بن إبراهيم اآلودي أنه يف عام 
وبعد طوافه حول الكعبة املشرفة جلس يف حلقة من املؤمنني عن ميني 

 وعليه إزاران حمرم  إذ خرج عليه اإلمام الكعبة، فبينما هم جلوس
هبما ويف يده نعالن، فلما رأوه قاموا مجيعاً هيبة له فسلم عليهم وجلس 

أتدرون ما كان أبو >: متوسطاً بينهم، مث التفت مييناً ومشاالً مث قال 
اللهم إين أسألك :  يقول يف دعاء اإلحلاح؟ كان يقولعبد اهللا 

 إىل آخر الرواية )٢(<…ماء وبه تقوم األرض بامسك الذي تقوم به الس
وهي طويلة بعض الشيء فاكتفينا منها هبذا القدر، وهناك أيضاً العديد 

 .من الروايات املشاهبة هلذه الرواية

 : للمؤمنني يف الشدة واحملن مساعـدة اإلمام املهدي- ٥
 .)٣(}َعالَِمَنيَوَما أَْرَسلَْناَك ِإالَّ َرْحَمةً لِّلْ{: قال تعاىل عن نبيه 

 واألئمة من بعده عوناً لألمة على الدوام، لقد كان رسول اهللا 
كما كانوا مفرجني للهموم واألحزان وخملصني للناس من احملن 
واملصاعب والكرب اليت تنتاهبم، وعلى هذا املنوال أيضاً سار اإلمام 

 فهناك الكثري من القصص واألخبار املوثوق هبا واليت املهدي 

                                 
 .٢٢١، غيبة الطوسي ص ٧٨ ص ١، مكيال املكارم ج ٤٤٠ ص ٢كمال الدين ج ) ١(
 .٩ ص ٥٢، حبار األنوار ج ٤٧٠ ص ٢، كمال الدين ج ١٥٦غيبة الطوسي ص ) ٢(
 ).١٠٧(سورة األنبياء ) ٣(



 

١١٨

  للمؤمنني من املصاعب واحملن وشفائه للمرضىتحدث عن ختليصه ت
، ولقد نقل لنا السيد حسن األبطحي يف كتابه لقاءات عز وجلبإذن اهللا 

مع صاحب الزمان العديد من تلك القصص اليت فرج فيها اإلمام املهدي 
عن املؤمنني كرهبم وأعاهنم على البالء الذي أمل هبم . 

 للمؤمنني  قصتني فقط عن مساعدته وأنا أنقل لكم هنا
وذلك على سبيل املثال ال احلصر وقد ذكرمها املريزا حسني النوري 

 ).النجم الثاقب يف أحوال احلجة الغائب(الطربسي يف كتابه 

أن أحد األشخاص ذهب إىل احلج مع مجاعة قليلة عن >حيث ينقل 
 وبعضه ماشياً، طريق األحساء وعند الرجوع كان يقضي بعض الطريق راكباً

فاتفق يف بعض املنازل أن طال سريه ومل جيد مركوباً، فلما نزلوا للراحة والنوم 
نام ذلك الرجل وطال به املنام من شدة التعب حىت ارحتلت القافلة بدون أن 
تفحص عنه، فلما لذعته حرارة الشمس استيقظ فلم ير أحداً حوله، فسار 

، فرأى يف ستغاث باإلمام املهدي راجالً وكان على يقني من اهلالك فا
يا فالن افترقت : ذلك احلال رجالً على هيئة أهل البادية راكباً مجالً، وقال له

فقلت نعم : هل حتب أن أوصلك برفاقك؟ قال: نعم، فقال: عن القافلة؟ فقال
واهللا، هذا مطلويب وليس هناك شيء سواه، فاقترب مين وأناخ راحلته، 

ار، فلم نسر إال قليالً حىت وصلنا إىل القافلة، فلما اقتربنا وجعلين رديفاً له وس
 .)١(<هؤالء رفقاؤك، ووضعين وذهب: منها قال

أن مجاعة من أهل البحرين عزموا >وينقل املريزا يف القصة األخرى 
على ضيافة مجاعة من املؤمنني بشكل متسلسل يف كل مره عند واحد 

وبة على أحدهم، ومل يكن لديه منهم، وساروا يف الضيافة حىت وصلت الن
شيء ليضيفهم به، فركبه من ذلك حزن وغم شديد، فخرج يف بعض 
الليايل من أحزانه إىل الصحراء، فرأى شخصاً حىت ما إذا وصل إليه قال 

                                 
 .٢٤١النجم الثاقب ص ) ١(



 

١١٩

يقول لك حممد بن :  وقل له- ومساه -اذهب إىل التاجر الفالين : له
رهتا لنا، مث اقبض املال ادفع يل االثين عشر إشرافيا اليت كنت نذ: احلسن

 .منه واصرفه يف ضيافتك

أقال : فذهب ذلك الرجل إىل التاجر وبلغه الرسالة، فقال له التاجر
وهل : نعم، فقال التاجر: لك حممد بن احلسن بنفسه، فقال البحراين

، وكنت نذرت هذا ذاك صاحب الزمان : ال، فقال له: عرفته؟ قال
 .)١(<حراين وأعطاه املبلغ وطلب منه الدعاءاملال له، مث أنه أكرم هذا الب

ومن القصص املعتربة أيضاً يف هذا اجملال قصة السيد الرشيت اليت 
نقالً ) مفاتيح اجلنان( يف كتابه ؟ طاب ثراه؟ذكرها الشيخ عباس القمي

 .عن املريزا حسني النوري أيضاً

 قد كما أن هناك بعض التوسالت االستغاثات باإلمام املهدي 
، وذلك عند حلول احملن والشدائد والباليا، وقد ت عن أهل البيت ورد

 أوردت بعضها يف خامتة هذا الكتاب، كما أوردت الرقعة اليت تكتب له 
لقضاء احلوائج، وهي من اجملربات اليت ذكرها السيد حممد الرضوي يف كتابه 

لعديد من يف جمربات اإلمامية، ولقد جربتها أنا بنفسي وا) التحفة الرضوية(
 .إخواين املؤمنني أكثر من مرة وجنحت مقاصدنا وهللا احلمد

 : للبشرية واألمة اإلسالمية من اخلفاء إدارة اإلمام املهدي - ٦
 يقوم ببعض أعماله بصفة أنه املقصود من اخلفاء هنا أنه 

 موجود بني شخص عادي من اجملتمع، فحيث أن اإلمام املهدي 
دهم ويصلح شئوهنم وهم ال يعرفونه، فهو إذاً الناس ويلتقي هبم ويساع

ال يعيش مكتوف األيدي بل يقوم مبهامه املوكلة إليه يف زمن الغيبة ويدير 
 .األمة يف صراعها ضد قوى الشر

                                 
 .٣٠٦النجم الثاقب ص ) ١(



 

١٢٠

تاريخ الغيبة ( يف كتابه ويذكر السيد حممد صادق الصدر 
 :)١( يف حال الغيبة وهي كالتايلبعض من مهام اإلمام املهدي ) الكربى
القيام بواجب الدعوة اإلسالمية وهداية الناس لإلسالم والعقيدة  •

 .الصحيحة
 الشعبية ومواليه ضد الدفاع عن اإلسالم وعن قواعده  •

 .األعداء
احلفاظ على اجملتمع املسلم ضد االحنراف وحماربة الفساد والقيام  •

 .بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قدر املستطاع
ة امللهوف وإعانة املضطر واملشاركة الفعالة يف األعمال اخلريية إغاث •

 .أو أية اطروحات فكرية تصب يف صاحل اجملتمعات اإلميانية
قيادة األمة اإلسالمية مجعاء وإدارة البشرية ووالية الكون أيضاً  •

 .)٢()وهذا ما يسمى بالوالية التكوينية(

لناس والكون أيضاً  والية عامة على احيث أن لإلمام املهدي 
 من قبل، فنحن نرى أن احلديد كان كما كان ذلك لألنبياء واألئمة 

 واجلبال والطري كانت تسبح معه كما قال ليناً بيد نيب اهللا داوود 
 )٣(}َوَسخَّْرَنا َمَع َداُووَد الِْجَبالَ ُيَسبِّْحَن َوالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني{: تعاىل

 بأمره غدوها شهر ورواحها شهر لنيب سليمان والريح كانت جتري ل
 )٤(}َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر{: كما قال تعاىل

، وشهادة احلجر األسود لإلمام علي بن وانشقاق القمر للنيب حممد 
 .وغري ذلك من األمور…  باإلمامة، احلسني 

                                 
 .٤٥ربى ص تاريخ الغيبة الك) ١(
 .هذه النقطة مل يذكرها السيد الصدر يف كتابه) ٢(
 ).٧٩(سورة األنبياء ) ٣(
 ).١٢(سورة سبأ ) ٤(



 

١٢١

 مطلقة على هذه األمة، فكما  واليةكما أن لإلمام املهدي 
الوالية املطلقة على املسلمني وكذلك كان ذلك لإلمام كان للنيب 

ِإنََّما َوِليُّكُُم اللُّه {:  وذلك يف قوله تعاىلعلي واألئمة من بعده 
َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّالَةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم 

 .، فكذلك تكون الوالية مطلقة لإلمام املهدي )١(}اِكُعونََر

 وذلك حينما فمن املعروف أن هذه اآلية نزلت يف اإلمام علي 
تصدق باخلامت وهو راكع يف الصالة، ونالحظ هنا أن هذه اآلية جاءت 

 !… كان شخص واحد فقط بصيغة اجلمع مع أن اإلمام علي

صيغة اجلمع لوجود باقي  اآلية بحيث يقول بعض املفسرين إمنا جاءت
 . فكانت هلم الوالية مجيعاًثين عشر يف صلب اإلمام علي األئمة اال

 ال وبالتايل فهذه الوالية املطلقة أو العامة لإلمام املهدي 
 تسقط بغيبته كما يتوهم البعض، ويقول الشهيد مرتضى املطهري 

 :)٢( وهي،ب ثالثذا الشأن أن لإلمامة مراتهب) اإلمامة(يف كتابه 
 .اإلمامة مبعىن املرجعية الدينية -١
 ).الرئاسة أو السلطة(اإلمامة مبعىن قيادة اجملتمع  -٢
 ).وهلذه مراتب أيضاً(اإلمامة مبعىن الوالية العامة  -٣

 وهو ما يعتقده غالبية -وأدىن مرتبة من مراتب الوالية العامة هذه 
 باملؤمنني من أنفسهم وله  هو أوىل أن اإلمام -الشيعة اإلمامية 

 حيث يقول اهللا السلطة املطلقة عليهم كما كان ذلك لرسول اهللا 
 .)٣(}النَِّبيُّ أَْولَى ِبالُْمْؤِمِنَني ِمْن أَنفُِسِهْم{تعاىل يف كتابه 

                                 
 ).٥٥(سورة املائدة ) ١(
 ).٥٣ -٤٣(اإلمامة للشهيد مرتضى املطهري ص ) ٢(
 ).٦(سورة األحزاب ) ٣(



 

١٢٢

 كان ذلك لإلمام علي واألئمة اهلداة من ولده ومن بعد النيب 
 ، حيث قال الرسول حممددير خم وهو آخذ  للمسلمني يوم غ

اللهم بلى، : ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ فقالوا>: بيد علي 
 .)١(<فمن كنت مواله فهذا علي مواله: قال

 : إبراز طاقة العلماء وتعويد األمة على الصرب واالعتماد على الذات- ٧
 واألئمة من بعده تأخذ لقد كانت األمة يف حياة الرسول 

ليمها اإلسالمية مباشرة من املعصوم ومل تكن أحكامها الشرعية وتعا
هناك حركة علمية أو اجتهادية كبرية بالشكل الذي حصل يف عصور 

، حيث أصبح على العلماء أن ُيعملوا الفكر الغيبة لإلمام املهدي 
وجيتهدوا ويعتمدوا على أنفسهم يف استخراج واستنباط األحكام 

رة، مما أثرى احلياة الفكرية الشرعية من القرآن الكرمي والسنة املطه
 .والعلمية يف األمة وأبرز الطاقات الكامنة فيها

فإذا الحظنا على سبيل املثال فترة الغيبة الصغرى وما بعدها 
بقليل جند أهنا تعج بكثري من العلماء العظام الذين برزوا يف تلك الفترة 

يف من أمثال الشيخ الكليين والشيخ املفيد والشيخ الصدوق والشر
 .املرتضى والشيخ الطوسي وغريهم

ويف العصر احلديث نالحظ كيف تطور الفكر اإلسالمي بشكل 
كبري، وخصوصاً يف اجملال الفقهي حيث برزت لنا العديد من املسائل 
احلديثة يف فقه الفضاء وأحكام االستنساخ واملعامالت البنكية وغري 

 .ذلك من املعامالت والقضايا املستحدثة

ين هنا يف هذا اجملال هو املوسوعة الفقهية الكربى آلية ومما حيضر

                                 
، دالئل ١١٩ ص ١، مسند أمحد بن حنبل ج ٦٧معاين األخبار للصدوق ص ) ١(

 .١٨اإلمامة ص 



 

١٢٣

 واليت تربو على اهللا العظمى املرحوم السيد حممد مهدي الشريازي 
 .مائة ومخسني جملدا يف شىت أبواب الفقه واملعامالت واألحكام الشرعية

 أيضاً أكرب األثر يف تعويد كما كان لغيبة اإلمام املهدي 
وحثهم على عمل اخلري والصاحلات ألجل التمهيد املؤمنني على الصرب 

 يف ، ولذلك جاء مدحهم من قبل الرسول واألئمة لظهوره 
كثري من الروايات اليت حتدثت عن املؤمنني يف عصر الغيبة وصربهم على 

 البالء وحمنة فقدهم لإلمام 

فمن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد اهللا األنصاري عن رسول اهللا 
 طويل يذكر فيه القائم  يف حديثطوىب >:  حيث قال

للصابرين يف غيبته، طوىب للمقيمني على حمجتهم، أولئك الذين وصفهم 
 .)٢(<)١(}الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ ِبالَْغْيِب  ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني{: اهللا يف كتابه وقال

:  قال بشأن غيبة اإلمام املهدي وعن احلسني بن علي 
د فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون فيؤذون ويقال له غيبة يرت ...>

 أما إن الصابر يف غيبته على }َمَتى َهذَا الَْوْعُد ِإن كُنُتْم َصاِدِقَني{هلم 
 .)٣(<األذى والتكذيب مبرتلة اجملاهد بالسيف بني يدي رسول اهللا 

يا أبا خالد إن >:  قالوعن أيب خالد الكابلي عن علي بن احلسني 
ل زمان غيبته والقائلني بإمامته واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، أه

ألن اهللا تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واإلفهام واملعرفة ما صارت به الغيبة 
عندهم مبرتلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان مبرتلة اجملاهدين بني يدي 

 .)٤(<يعتنا صدقاً بالسيف، أولئك املخلصون حقاً وشرسول اهللا 

                                 
 ).٣ -٢(سورة البقرة ) ١(
 .٥٧٧ ص ١، إثبات اهلداة ج ٥٦، كفاية األثر ص ٢٨٥ ص ٣ينابيع املودة ج ) ٢(
 .٢٣١، كفاية األثر ص ١١١ ص ٢، الصراط املستقيم ج ١٩٥ ص ١إلزام الناصب ج ) ٣(
 .٣١٧ ص ٢، االحتجاج ج ٣٨٤، إعالم الورى ص ٣١٩كمال الدين ص ) ٤(
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 الفصل الرابع

 واجباتنا يف 
 عصر الغيبة
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بعد أن استعرضنا بعض الفوائد اهلامة للوجود املقدس لإلمام 
ال بد هنا أن نسأل أنفسنا ما ذا جيب علينا فعله يف   املهدي

 ر الغيبة؟وما هو تكليفنا الشرعي يف عص ؟ املقابل اجتاه اإلمام

 يقوم باملهام اليت أوكلت إليه خري فكما أن اإلمام املهدي 
قيام، فنحن يف املقابل أيضاً جيب أن نقوم بواجباتنا امللقاة علينا يف زمن 

 .الغيبة قدر املستطاع وما أمكننا ذلك

فباإلضافة للواجبات اإلسالمية العامة اليت تقع على املكلفني من املسلمني 
ور واألزمنة وأعين بذلك واجب الدعوة اإلسالمية واألمر يف مجيع العص

باملعروف والنهي عن املنكر وحماربة الفساد وغري ذلك من الواجبات الشرعية، 
 .هناك واجبات معينة ختتص بعصر الغيبة الذي نعايشه يف الوقت الراهن

 بعض هذه وقد ذكر آية اهللا السيد حممد مهدي الشريازي 
، كما جاء بعضها اآلخر يف كتاب ))عج(اإلمام املهدي  (الواجبات يف كتابه

للحاج املريزا حممد تقي األصفهاين، وأيضاً ) وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام>
 الصادرة ورد بعضها اآلخر يف السلسلة الثقافية امليسرة حول اإلمام املهدي 
 .ب أيضاًعن مركز بقية اهللا األعظم للدراسات والنشر ويف غريها من الكت

ولسوف نستعرض هنا يف هذا الفصل من الكتاب بعض هذه 
 .الواجبات بشيء من االختصار إن شاء اهللا تعاىل
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 : حق املعرفة معرفة اإلمام املهدي -١
من مات وال يعرف إمامه مات ميتة >: قال رسول اهللا 

 .)١(<جاهلية

ولدي امسه امسي وكنيته كنييت القائم من >:  قالوعنه أيضاً 
ومشائله مشائلي وسنته سنيت، يقيم الناس على مليت وشريعيت ويدعوهم 
إىل كتاب ريب عز وجل، من أطاعه فقد أطاعين ومن عصاه فقد عصاين 

به فقد كذبين ومن صدقه فقد ومن أنكره يف غيبته فقد أنكرين ومن كذ
 .)٢(<…صدقين

 أن ملعرفة اإلمام هل البيت يستفاد من الروايات الواردة عن أ
، وأن طريق اهلداية عز وجلاملعصوم أمهية عظيمة وأهنا أساس ملعرفة اهللا 

للحق والثبات على الصراط املستقيم ال يتم إال مبعرفة اإلمام املعصوم 
 .واقتفاء أثره والسري على خطاه واالستضاءة بنوره والثبات على واليته

ا يعرف اهللا عز وجل ويعبده من إمن>:  قالفعن اإلمام الباقر 
عرف اهللا وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن ال يعرف اهللا عز وجل وال 

                                 
 .٥٠٣ ص ١، نور الثقلني ج ٩ ح ٢١ ص ٢، الكايف ج ١٣٠عماين ص غيبة الن) ١(
 .٤ ح ١٨٣، منتخب األثر ص ٣٩٩، إعالم الورى ص ٤١١ ص ٢كمال الدين ج) ٢(



 

١٣٠

يعرف اإلمام منا أهل البيت فإمنا يعرف ويعبد غري اهللا هكذا واهللا 
 .)١(<.!ضالالً

 ولكن ماذا تعين معرفة اإلمام املعصوم حق معرفته؟

فليس املراد .. ية الكربىبالطبع ما دام ملعرفة اإلمام كل هذه األمه
بل يتحتم أن يكون املقصود ! …منها هو معرفة امسه ونسبه فقط 

 .باملعرفة شيء آخر أكرب من ذلك بكثري وأكثر أمهية وأعظم خطرا

.. >:  حيث يقولوجييبنا على التساؤل السابق اإلمام الصادق 
أن طاعته وأدىن معرفة اإلمام أنه عدل النيب إال درجة النبوة ووارثه، و

طاعة اهللا وطاعة رسول اهللا والتسليم له يف كل أمر والرد إليه واألخذ 
 علي بن أيب طالب مث احلسن بقوله، ويعلم أن اإلمام بعد رسول اهللا 

مث احلسني مث علي بن احلسني مث حممد بن علي مث أنا مث من بعدي موسى 
د علي ابنه ابين مث من بعده ولده علي وبعد علي حممد ابنه وبعد حمم

 .)٢(<وبعد علي احلسن ابنه واحلجة من ولد احلسن

 : والتمسك باملذهب احلق الثبات على الوالية ألهل البيت - ٢
من أهم تكاليفنا الشرعية يف عصر الغيبة هو الثبات على مواالة 

 والثبات على العقيدة الصحيحة بإمامة األئمة االثين أهل البيت 
، كما ئمهم املهدي حممد بن احلسن عشر وخصوصاً خامتهم وقا

يتوجب علينا عدم التأثر مبوجات التشكيك وتأثريات املنحرفني مهما 
 .طال زمان الغيبة أو كثرت ضروب املشككني

والذي بعثين باحلق بشرياً ليغينب القائم >:  قالفعن رسول اهللا 
حممد من ولدي بعهد معهود إليه مين حىت يقول أكثر الناس ما هللا يف آل 

                                 
 .١٤٤ ح ١٢٠ ص ١، ميزان احلكمة ج ٤ ح ١٨١ ص ١الكايف ج ) ١(
 .١٢٠ ص ٢، حبار األنوار ج ٤١ ص ٨، هنج السعادة ج ٢٦٣كفاية األثر ص ) ٢(



 

١٣١

حاجة ويشك آخرون يف والدته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه وال 
 .)١(<جيعل للشيطان إليه سبيال يشككه فيزيله عن مليت وخيرجه من ديين

للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأين >:  قالوعن أمري املؤمنني 
بالشيعة جيولون جوالن النعم يف غيبته يطلبون املرعى فال جيدونه، أال 

من ثبت منهم على دينه ومل يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي ف
 .)٢(<يف درجيت يوم القيامة

وحنن نرى اليوم أن هناك الكثري من موجات وضروب التشكيك 
 وإمامته وكذلك إمامة من سبقه من األئمة يف وجود اإلمام املهدي 

ئيات  عرب الكثري من الكتب ووسائل اإلعالم من فضااملعصومني 
 وذلك وشبكات اإلنترنت وغريها، فالبد هنا أن ُنذكِّر بأقوال أئمتنا 

حينما أخربونا عن هذه الغيبة اليت نعايشها وما حيدث فيها من تشكيك 
 .يف العقائد واألصول وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 احلث على ولقد جاء يف بعض الروايات عن أهل البيت 
 يف كل يوم كما جاء يف دعاء البيعة مع اإلمام املهدي جتديد العهد و

اللهم إين أجدد له يف صبيحة >: العهد الوارد عن اإلمام الصادق 
يومي هذا وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعةً له يف عنقي ال أحول 

 .)٣(<…عنها وال أزول أبداً 

 ي ومن الثبات على الوالية أيضاً ذكر فضائل اإلمام املهد
 .وإشاعتها بني الناس والرباءة من أعدائه واللعن عليهم

طوىب ملن أدرك قائم أهل >:  أنه قالكما جاء عن رسول اهللا 
بييت وهو يأمت به يف غيبته قبل قيامه ويتوىل أولياءه ويعادي أعداءه، ذلك 

                                 
 .١٠ ح ٦٨ ص ٥١، حبار األنوار ج ٤٥٩ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٥١ ص ١ل الدين ج كما) ١(
 .٣ ح ٢٥٥، منتخب األثر ص ٤٠٠، إعالم الورى ص ١٤ ح ٣٠٣ ص ١كمال الدين ج ) ٢(
 .٥٥٠، مصباح الكفعمي ص ٨٢، البلد األمني ص ١٦٩مصباح الزائر ص ) ٣(



 

١٣٢

 .)١(<من رفقائي وذوي موديت وأكرم أميت علي يوم القيامة

 :وانتظار الفرج الصرب على البالء - ٣
من أهم تكاليفنا يف زمان الغيبة هو انتظار الفرج وهو من أعظم 

:  أنه قال عن رسول اهللا العبادات كما جاء عن أمري املؤمنني 
أفضل أعمال >:  أيضاً قال، وعنه )٢(<أفضل العبادة انتظار الفرج>

 .)٣(<أميت انتظار الفرج

 األحاديث الشريفة؟ولكن ما معىن انتظار الفرج املذكور يف 

حنن نعلم أن املرء إذا كان ينتظر قدوم ضيوف أعزاء عليه فإنه يهيأ 
نفسه هلم بلبس أحسن املالبس والتطيب بأفخر أنواع الطيب وغري ذلك 
من تنظيف البيت وهتيئة الطعام والشراب والضيافة وما ينبغي تقدميه 

ما وينتظر للضيوف األعزاء، وكذلك املزارع الذي ينوي زراعة شجر 
احلصول منه على أفضل الثمار فإنه يهيئ األرض حبرثها وتسميدها وما 

 .يتطلب الزراعة من أمور قبل قيامه بعملية الزرع املنشودة

إذاً انتظار الفرج يتطلب منا عمل ما يتوجب علينا القيام به، 
 وليس القعود يف البيت فقط وانتظار خروج اإلمام املهدي املنتظر 

م البعض، والنتظار الفرج عدة معاين وقد ذكرها السيد حممد كما يتوه
 :)٤( يف موسوعته عن اإلمام املهدي وهي كالتايلصادق الصدر 

مبعىن هتيئة النفس لقدوم اإلمام املهدي وتوقع : االنتظار القليب -أ

                                 
 .٥٠٥ ص ٢ري نور الثقلني ج ، تفس٢٨٦ ص ١، كمال الدين ج ٢٧٥غيبة الطوسي ص ) ١(
 ص ٥٢، حبار األنوار ج ٣٩٧ ص ٣، ينابيع املودة ج ٢٧٨ ص ١كمال الدين ج ) ٢(

 .١١ ح ١٢٥
 .٦٤٤، كمال الدين ص ٥٢٧ ص ٣، مستدرك الوسائل ج ١٦٣اإلمامة والتبصرة ص ) ٣(
 .٣٦١، ٣١٦تاريخ الغيبة الكربى ص ) ٤(



 

١٣٣

الظهور يف أي وقت وبالتايل التسليم املطلق لإلمام يف حال ظهوره 
تطبيق عدل اإلمام على الشخص نفسه وجتهيز واالستعداد الكامل ل

 .النفس لنصرته واجلهاد بني يديه

اليت (أي املسامهة يف إجياد شرائط الظهور : املسامهة الفعالة -ب
والعمل ألجل خروج اإلمام بالتمهيد لذلك قدر االستطاعة ) ذكرناها سابقاً

 .حلةكاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك من األعمال الصا

أي االلتزام الكامل بتطبيق األحكام : إصالح الشخص نفسه -جـ
 .الشرعية يف سائر العالقات واملعامالت والعبادات

حيث أن عصر الغيبة الكربى يتميز : الصرب على احملن والبالء -د
 .بتعاظم اجلور والظلم والفساد بشكل ملحوظ

صرب وحتث لذلك جاء الكثري من األحاديث اليت تؤكد على مبدأ ال
عليه وخصوصاً يف زمن الغيبة وتتحدث عن عظم أجر الصابرين كما يف 

 .األحاديث التالية

إن من ورائكم أيام الصرب، الصرب فيهن >:  قالعن الرسول 
مثل القبض على اجلمر، للعامل فيهن مثل أجر مخسني رجالً يعملون 

 .)١(<مثل عملكم

 .)٢(< بالصربوانتظار الفرج>:  قالوعن اإلمام الصادق 

ما أحسن الصرب وانتظار الفرج، أما مسعت >:  قالوعن الرضا 
فَانَتِظُرواْ ِإنِّي { وقوله }َواْرَتِقُبواْ ِإنِّي َمَعكُْم َرِقيٌب{قول اهللا عز وجل 

                                 
 ٧، جممع الزوائد ج ١١٨ ص ١١، كرت العمال ج ٤٣٧ ص ٢صحيح الترمذي ج ) ١(

 .٢٨٢ص 
 ص ٥٢، حبار األنوار ج ٧٥ ص ١٩، وسائل الشيعة ج ٤٩٨منتخب األثر ص ) ٢(

 .١ ح ١٢٢



 

١٣٤

 .)١(< فعليكم بالصرب فإمنا جييء الفرج على اليأس}َمَعكُم مَِّن الُْمنَتِظِريَن

 يالقي صعوبات كثرية ه املنتظر فاملؤمن املترقب لفرج إمام
لتكذيب الناس له بوجود هذا اإلمام املغيب، كما يالقي صعوبات كثرية 
لقيامه بواجباته الرسالية بعكس ذلك الشخص اجلالس يف بيته يتفرج 

 .وكأن األمر ال يعنيه بشيء

 بعض أصحابه يتذاكرون ولذلك حينما مسع اإلمام الصادق 
مل يدركوا زمان القائم وهم يتحسرون على ذلك مجاعة منهم وقد ماتوا و

من مات منكم وهو منتظرا هلذا األمر كان كمن هو مع القائم >: قال هلم
 ال بل كان كالضارب بني يدي رسول اهللا : يف فسطاطه، مث قال

 .)٢(<-  ويف رواية أخرى كمن استشهد مع رسول اهللا -بالسيف 

 عن قول اهللا د اهللا سألت أبا عب: وعن الفضيل بن يسار قال
يا >:  فقال )٣(}َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمِهْم{: تبارك وتعاىل

فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك مل يضرك تقدم هذا األمر أو 
تأخر، ومن عرف إمامه مث مات قبل أن يقوم صاحب هذا األمر كان 

 .)٤(<لة من قعد حتت لوائهال بل مبرت.. مبرتلة من كان قاعداً يف عسكره

 : والدعاء بتعجيل الفرج الدعاء لإلمام املهدي - ٤
 ال ينسانا من ذكره لنا يف توجهه إىل اهللا كما أن اإلمام احلجة 

 ويشملنا بربكة دعائه املقدس كما أسلفنا يف هذا الكتاب، عز وجل
لينا ، ويتوجب عفلذلك ينبغي لنا حنن أيضاً يف املقابل أن ندعو له 

أن نلجأ إىل اهللا تعاىل ونطلب منه سبحانه أن حيفظ إمامنا املغيب من شر 
                                 

 .٤٩٦، منتخب األثر ص ٦٤٥ ص ٢، كمال الدين ج٢٠ ص ٢تفسري العياشي ج ) ١(
 .١٥ ح ٢٠٠، غيبة النعماين ص ١٧٤، احملاسن ص ١١ ح ٣٣٨ ص ٢كمال الدين ج ) ٢(
 ).٧١(رة اإلسراء سو) ٣(
 .٢٧٦، غيبة الطوسي ص ٣٢٩، غيبة النعماين ص ٣٧١ ص ١الكايف ج ) ٤(



 

١٣٥

شياطني اجلن واإلنس وأن يعجل فرجه وينصره على أعدائه من الكفار 
واجلبابرة املتكربين وأن يسهل خمرجه وجيعلنا من أنصاره وأعوانه 

 .واملستشهدين بني يديه

احلجة بن احلسن اللهم كن لوليك >ومن ذلك الدعاء املعروف 
صلواتك عليه وعلى آبائه يف هذه الساعة ويف كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً 

 .)١(<وناصراً ودليالً وعينا حىت تسكنه أرضك طوعا ومتتعه فيها طويال

 ولعل البعض يعترض بالقول ما فائدة دعائنا لإلمام املهدي 
هو بالتايل ، وعز وجلوهو اإلمام املعصوم واحملفوظ من قبل اهللا 

مستجاب الدعوة عكسنا حنن العصاة املذنبون املفتقدين ألهلية استجابة 
 .الدعاء

 كما جاء ذلك يف حنن مأمورون بالدعاء لإلمام : واجلواب
 ولعل ذلك من أجل بقاء الصلة كثري من الروايات عن أهل البيت 

 .ها ولعل لذلك أيضاً آثاراً أخرى حنن ال نعلموالرابطة مع اإلمام 

 كان يأمر بالدعاء أن الرضا : فعن يونس بن عبد الرمحن قال
اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك >: لصاحب األمر هبذا الدعاء

على خلقك ولسانك املعرب عنك بإذنك الناطق حبكمتك وعينك الناظرة 
اهد العائذ بك العابد يف بريتك وشاهدك على عبادك اجلحجاح اجمل

 .)٢(<اخل...عندك،

ِإنَّ اللََّه َوَمالَِئكََتُه {: ومن ذلك أيضاً قول اهللا سبحانه وتعاىل
 .)٣(}ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

                                 
 .٤٦، فالح املسائل ص ١٤٦، مصباح الكفعمي ص ٨٥اإلقبال ص ) ١(
 .٣١١، مجال األسبوع ص ٤٠٩، مصباح املتهجد ص ٣٣٣ ص ٩٢حبار األنوار ج ) ٢(
 ).٥٦(سورة األحزاب ) ٣(



 

١٣٦

 وأهل بيته والصالة عليهم فنحن مأمورون إذاً بالدعاء للنيب 
قول إذا كان اهللا تعاىل مصلياً عليهم فال وليس ألحد ما أن يعترض بال

 .فائدة لصالتنا عليهم أو لدعائنا هذا هلم 

فإياك >:  هبذا اخلصوصيقول السيد ابن طاووس احلسين 
 مث إياك أن تقدم نفسك أو أحداً من اخلالئق يف الوالء والدعاء له 

 بأبلغ اإلمكان وأحضر قلبك ولسانك يف الدعاء لذلك املوىل العظيم
الشأن، وإياك أن تعتقد أنين قلت هذا ألنه حمتاج إىل دعائك هيهات 

 ..!هيهات

إن اعتقدت هذا فإنك مريض يف اعتقادك ووالئك، بل إمنا قلت 
هذا ملا عرفتك من حقه العظيم عليك وإحسانه اجلسيم إليك، وألنك إذا 
دعوت له قبل الدعاء لنفسك وملن يعز عليك كان أقرب إىل أن يفتح اهللا 
جل جالله أبواب اإلجابة بني يديك ألن أبواب قبول الدعوات قد 

 .غلقّتها أيها العبد بأغالق اجلنايات

فإذا دعوت هلذا املوىل اخلاص عند مالك األحياء واألموات يوشك 
أن يفتح أبواب اإلجابة ألجله فتدخل أنت يف الدعاء لنفسك وملن تدعو 

ه لك وكرمه عنايته بك له يف زمرة فضله وتتسع رمحة اهللا جل جالل
 .)١(<لتعلقك يف الدعاء حببله

ولقد ذكر آية اهللا احلاج مريزا حممد تقي املوسوي األصفهاين 
 :)٢( وهي كالتايلبعض الفوائد احلاصلة عند الدعاء لإلمام املهدي 

 . وشفاعة صاحب األمرأنه سبب للحصول على شفاعة الرسول  •
 .إدخال السرور على اإلمام احلجة  •

                                 
 .٤٥كتاب فالح السائل ص ) ١(
 .٣١كتاب وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام ص ) ٢(



 

١٣٧

 . للداعيأنه موجب لدعاء صاحب األمر  •
 .حتصيل ثواب الدعاء وثواب النصرة لإلمام •
 .التعظيم هللا بإظهار احملبة لإلمام والوالء له  •
 .أنه موجب لدفع البالء عن الداعي يف زمن غيبة اإلمام  •
 . على املؤمننيأنه نوع من أداء حقه  •

لغيبة هذا الذي نعيش فيه ومن الواجب علينا أيضاً يف زمان ا
 أرواحنا فداه وأن نطلب من اهللا الدعاء بتعجيل فرج إمامنا املهدي 

 ومؤيديه كما جاء يف التوقيع الشريف تعاىل أن جيعلنا من أنصاره 
:  الذي خرج على يد حممد بن عثمان العمريلإلمام املهدي 

 .)١(<وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم>

 يف حديث له عن بين إسرائيل  عن اإلمام الصادق وجاء
فلما طال على بين إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إىل اهللا >: حيث قال

أربعني صباحاً، فأوحى اهللا إىل موسى وهارون خيلصهم من فرعون فحط 
 هكذا أنتم لو فعلتم لفرج اهللا عنا عنهم سبعني ومائة سنة، مث قال 

 .)٢(< األمر ينتهي إىل منتهاهفأما إذا مل تكونوا فإن

 الثبات على والية عز وجلكما ينبغي لنا الدعاء والطلب من اهللا 
 حق معرفته  والطلب من اهللا معرفة اإلمام املهدي أهل البيت 

كما ذكرنا ذلك فيما مضى من الكتاب ألن هذا األمر ال يتم لنا وال 
 .وتعاىلميكننا احلصول عليه إال بتوفيقه ومعونته سبحانه 

 عن زمان الغيبة حيث فعن زرارة بن أعني أنه سأل الصادق 
: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟ قال >: قال

                                 
 .١٧٦، غيبة الطوسي ص ٤٢٣، إعالم الورى ص ٤٨٥ص ٢كمال الدين ج ) ١(
 .٤٦٠ ص ٢، تفسري الصايف ج ٢٣٩ ص ٥، مستدرك الوسائل ج ١١٨ ص ٤حبار األنوار ج ) ٢(



 

١٣٨

 اللهم عرفين نفسك :يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع هبذا الدعاء
فإنك إن مل تعرفين نفسك مل أعرف نبيك، اللهم عرفين رسولك فإنك إن 

رسولك مل أعرف حجتك، اللهم عرفين حجتك فإنك إن مل مل تعرفين 
 .)١(<تعرفين حجتك ضللت عن ديين

ستصيبكم >:  قالوعن عبد اهللا بن سنان عن أيب عبد اهللا 
شبهة فتبقون بال علم ُيرى وال إمام هدى، وال ينجو منها إال من دعا 

 يا اهللا يا :يقول: كيف دعاء الغريق؟ قال : بدعاء الغريق، قلت
 .)٢(<محان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينكر

وهناك الكثري من األدعية الواردة يف هذا اجملال مثل دعاء العربات 
ودعاء الندبة ودعاء العهد وغريها من األدعية وقد أوردت بعضها يف 

 .خامتة هذا الكتاب

 :  االرتباط الروحي باإلمام املهدي واحترامه وتقديسه والوالء له- ٥
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ {:  يف تفسري قوله تعاىلجاء عن الباقر 

اصربوا على أداء الفرائض >:  قال)٣(}اْصِبُرواْ َوَصاِبُرواْ َوَراِبطُواْ
 .)٤(<على أذية عدوكم ورابطوا إمامكم املنتظر وصابروا

امة  وهو اإلمام املناط به إق- أرواحنا له الفداء -فهو إمام العصر 
الدولة اإلسالمية العاملية املوعودة منذ أول الدهر، واملوكل له املهمة 
الكربى اليت من أجلها كان اخللق كما أسلفنا يف بداية الكتاب، فالبد أن 

 من التقدير واالحترام الشيء الكثري والبد أن نظهر له من نقدم له 
 باطنا بإمامنا احملبة والوالء ما أمكننا ذلك، وينبغي لنا أن يكون ارت

                                 
 .٢٩٣، دالئل اإلمامة ص ٦ ح ١٦٦، غيبة النعماين ص ٥ ح ٣٣٧ ص ١الكايف ج ) ١(
 .٤٧٥ ص ٣، إثبات اهلداة ج ٤٠٦، إعالم الورى ص ٤٩ ح ٣٥١ ص ٢كمال الدين ج ) ٢(
 ).٢٠٠(سورة آل عمران ) ٣(
 .٣٣٤ ص ١، الربهان ج ٤٢١، ينابيع املودة ص ٥٢، احملجة ص ٢٧غيبة النعماين ص ) ٤(



 

١٣٩

 .قوياً جداً قوالً وفعالً وروحياً ومعنوياً ومن مجيع اجلوانب أيضا

 وجوب احترامه وتقديسه ولذلك جاء عن أهل البيت 
 حينما كان يستمع لقصيدة دعبل اخلزاعي لدرجة أن اإلمام الرضا 

 :وذلك حينما أنشده قصيدته التائية وحينما وصل هلذا البيت
 يقوم على اسم اهللا والربكاتالة خارجخروج إمام ال حم

 على قدميه وأطرق رأسه الشريف إىل قام اإلمام الرضا 
اللهم عجل فرجه وسهل >: األرض مث وضع يده اليمىن على رأسه وقال

 .)١(<خمرجه وانصرنا به نصراً عزيزاً

هل ولد > وذلك حينما ُسئل وكذلك عن أيب عبد اهللا 
 .)٢(< ولو أدركته خلدمته أيام حيايتال،>:  فقال <؟املهدي 

 والتواصل كما ينبغي لنا من ضمن احترام اإلمام املهدي 
معه املواظبة على زيارته يف أيام اجلمعة وغريها بالزيارات الواردة يف 
كتب األدعية والزيارات كزيارة آل يس والزيارة اجلامعة وزيارة صاحب 

 .هل البيت األمر وغريها من الزيارات الواردة عن أ

 : القيام باألعمال اخلريية وإهداء ثواهبا لإلمام املهدي - ٦
وهذا ما ذكره بعض العلماء األجالء يف كتبهم من أمثال العالمة 

 يف البحار حيث نقل استحباب إعطاء الصدقة نيابة عنه أو بنية اجمللسي 
يد ، كما ذكر املرحوم آية اهللا السالتقرب إىل اهللا من أجل حفظه 

 .استحباب احلج نيابة عنه ) عج( يف كتابه اإلمام املهدي الشريازي 

ومن ذلك أيضاً ما رواه قطب الدين الراوندي يف اخلرائج عن أيب 

                                 
 .٢٤٧ ص ٢٣، الذريعة ج ٦٢٩ ص ٨، مستدرك سفينة البحار ج ٥٠٦منتخب األثر ص ) ١(
 .٢٦٨ ح ٢٣٣، عقد الدرر ص ١٢٩، إعالم الورى ص ٢٥٢غيبة النعماين ص ) ٢(



 

١٤٠

حممد الدعلجي حيث ذكر أنه قد ُدفع له مثن حجة ليحج هبا عن 
 وذكر أن ذلك كان من عادة الشيعة وقتئٍذ، فلما صاحب الزمان 

 هناك ووصف من شأنه املوقف التقى باإلمام ذهب للحج وكان ب
شاباً حسن الوجه، أمسر اللون، بذؤابتني، مقبالً على شأنه > أنه كان 

 .)١(<يف الدعاء واالبتهال والتضرع وحسن العمل

ما من شيء أحب إىل اهللا >:  قالوعن أيب عبد اهللا الصادق 
رهم يف اجلنة مثل من إخراج الدراهم إىل اإلمام، وإن اهللا ليجعل له الد

مَّن ذَا الَِّذي ُيقِْرُض اللَّه {إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه : جبل أحد، مث قال
هو واهللا يف صلة :  قال )٢(}قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَريةً

 .)٣(<اإلمام خاصة

 من كما ينبغي لنا يف عصر الغيبة هذا أن يعمل كل واحد منا ما يقربه
 وكل يف جماله من خطابة وإقامة اجملالس اليت ختدم أهل البيت اإلمام املهدي 

 وتأليف الكتب، وإقامة املؤسسات اخلريية واالجتماعية واملشاريع ،
 . وخدمة األمة اإلسالمية مجعاءاإلصالحية اليت تصب يف خدمته 

 : مالزمة احلزن على غيبة اإلمام املهدي - ٧
 حليف املؤمنني والصابرين وخصوصاً يف عصر إذ أن احلزن هو

الغيبة هذا الذي نعايشه، فنحن يف زمن نفقد فيه لطفاً إهلياً كبرياً، املتمثل 
بوجود اإلمام املعصوم بني الناس حبيث ميكنهم التواصل معه واالنتفاع 

 من أحزان بشخصه الكرمي، كما يعز علينا ما يناله إمامنا املغيب 
ا جيري عليه من حمن ومصائب على مر األيام وتطاول ومهوم ورزايا وم

                                 
، وسائل ٢١٣ ص ٢، الصراط املستقيم ج ٤٨٠ ص ١اخلرائج واجلرائح ج ) ١(

 .١٤٧ ص ٨الشيعة ج 
 ).٢٤٥(سورة البقرة ) ٢(
 .٢٧٣ ص ١، تفسري الصايف ج ٧ ح ٢٧٩ ص ٢٤، حبار األنوار ج ٢ ح ٥٣٧ ص١الكايف ج ) ٣(



 

١٤١

 .الدهور واألزمان
عزيٌز علّي أن أرى اخللق وال ُترى وال >: وكما جاء يف دعاء الندبة

أمسع لك حسيساً وال جنوى، عزيٌز علّي أن حتيط بك دوين البلوى وال 
، عزيٌز علّي أن أجاب دونك وأناغى، …ينالك مين ضجيج وال شكوى 

لّي أن أبكيك وخيذلك الورى، عزيٌز علّي أن جيري عليك دوهنم عزيٌز ع
ما جرى، هل من معني فأُطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع 

 .)١(<فأُساعد جزعه إذا خال، هل قذيت عٌني فساعدهتا عيين على القذى

 يعايش الناس ويتأمل ملا يصيبهم من مصائب فاإلمام املهدي 
لى هذه األمة من رزايا طوال هذه القرون،  ما جرى عوحمن وبعينه 

وهو مع ذلك صابر على ما يراه من فساد وظلم وال يستطيع دفعه يف 
 له باخلروج حني تتهيأ عز وجلكثري من األحيان ويبقى منتظراً ألمر اهللا 

 .لذلك الظروف املناسبة

 فقد الكثري من العلماء العظام - أرواحنا له الفداء -كما يعز عليه 
ؤمنني اجملاهدين الذين قُتلوا أو استشهدوا طوال هذه العصور املتتابعة وامل

 رمبا ورمبا فقد هو أيضاً الكثري من أوالده وأهل بيته وقرابته باعتبار أنه 
 . يف الزواج خالل فترة الغيبة الكربى هذهال يترك سنة رسول اهللا 

 ولقد حتدثت لنا الروايات عن حزن األئمة من أهل البيت 
 وغيبته وحتمله ألنواع الشديد كلما جاءوا على ذكر اإلمام املهدي 

 .البالء واحملن

 أنه فمن ذلك ما نقله الصقر بن أيب دلف عن اإلمام اجلواد 
إن اإلمام بعدي ابين علي أمره أمري وقوله قويل وطاعته طاعيت، >: قال

عته طاعة أبيه مث واإلمام بعده ابنه احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطا
 يا بن رسول اهللا فمن اإلمام بعد احلسن؟ فبكى : سكت، فقلت له

                                 
 .١٩٠، املزار الكبري ص ٢٣٠، مصباح الزائر ص ١٠٤ ص ٩٩ار األنوار ج حب) ١(



 

١٤٢

 .)١(<إن من بعد احلسن ابنه القائم باحلق املنتظر: بكاًء شديداً، مث قال

 ومن ذلك أيضاً ما رواه سدير الصرييف عن اإلمام الصادق 
ى وذلك حينما دخل عليه هو مع مجاعة من أصحابه فرأوه جالساً عل

التراب وعليه مسح خيربي مطوق بال جيب وهو يبكي بكاء الواله 
 زفرة عظيمة انتفخ منها جوفه مث الثكلى، فلما سألوه عن ذلك زفر 

نظرت يف كتاب اجلفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب املشتمل >: قال
على علم املنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة 

، وتأملت منه مولد  واألئمة من بعده  خص اهللا به حممد الذي
قائمنا وغيبته وإبطائه وطول عمره وبلوى املؤمنني يف ذلك الزمان وتولد 

إىل أن …  غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهمالشك يف قلوهبم من طول
 .)٢(<فأخذتين الرقة واستولت علّي األحزان: قال 

فبكى بكاء " ات تكرار القول فنحن نالحظ يف مثل هذه الرواي
 البالغ على غيبة اإلمام املهدي مما يدل على حزن األئمة " شديدا 
 وتعاطفهم الشديد مع ما يالقيه الشيعة واملؤمنون من حمن وباليا 

 .بانقطاعهم عن إمامهم املعصوم وقيادته احلكيمة

 : وجعله شفيعا يف قضاء احلوائج التوسل باإلمام املهدي - ٨
 )٣(}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَّقُواْ اللَّه َواْبَتُغواْ ِإلَيِه الَْوِسيلَةَ{: ل تعاىلقا

حيث أنه ما منا أحد إال وهو مبتلى بالكثري من الذنوب واخلطايا 
 عز وجلواملعاصي فال بد لنا من أن جند شخص يكون وجيهاً عند اهللا 

 عند حلول املصائب ويف نستشفع به يف دعائنا ونتوسل به إىل اهللا
املهمات ليفرج سبحانه به عنا البالء ويستجيب لنا الدعاء ويتقبل تقربنا 

                                 
 .٤٠٩، إعالم الورى ص ٢٢٣، منتخب األثر ص ٣٧٨ ص ٢كمال الدين ج ) ١(
 .٣١٠ ص ٣، ينابيع املودة لذوي القرىب ج ٣٥٤كمال الدين ص ) ٢(
 ).٣٥(سورة املائدة ) ٣(



 

١٤٣

 .ويغفر لنا به اخلطايا والذنوب

َولَْو أَنَُّهْم ِإذ ظَّلَُمواْ أَنفَُسُهْم َجآُؤوَك فَاْسَتْغفَُرواْ اللَّه {: قال تعاىل
 .)١( }لَّه َتوَّاًبا رَِّحيًماَواْسَتْغفََر لَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدواْ ال

  العديد من االستغاثات والتوسالتلذلك ورد عن أئمة اهلدى 
بأهل البيت عموماً وباإلمام املهدي على وجه اخلصوص، فهم علة 

أين السبب >اإلجياد وسبب للفيض اإلهلي كما ورد يف دعاء الندبة 
 .<املتصل بني األرض والسماء

إذا نزلت بكم شديدة فاستعينوا بنا على >:  قالفعن اإلمام الرضا 
 .)٣(<)٢(}َوِللِّه اَألْسَماء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها{اهللا عز وجل وهو قوله عز وجل 

إذا حضرت أحدكم احلاجة فليصم >:  قالوعن أيب عبد اهللا 
يوم األربعاء ويوم اخلميس ويوم اجلمعة، فإذا كان يوم اجلمعة اغتسل 

اً مث يصعد إىل أعلى موضع يف داره فيصلي ركعتني مث ولبس ثوباً نظيف
اللهم إين . …اللهم إين حللت بساحتك : ميد يده إىل السماء ويقول

وأتقرب إليك بالبقية الباقي : إىل أن قال … أتقرب إليك بنبيك 
املقيم بني أوليائه الذي رضيته لنفسك، الطيب الطاهر الفاضل اخلري، 

اء هذه األمة وسيدها، اآلمر باملعروف الناهي نور األرض وعمادها، ورج
عن املنكر، الناصح األمني، املؤدي عن النبيني، وخامت األوصياء النجباء 

 .)٤(<…الطاهرين، صلوات اهللا عليهم أمجعني 

                                 
 ).٦٤(سورة النساء ) ١(
 ).١٨٠(سورة األعراف ) ٢(
 ص ٩١، حبار األنوار ج ٢٢٨ ص ٥، مستدرك الوسائل ج ٢٥٢االختصاص ص ) ٣(

 .١٧ ح ٢٢
 ١، الفقيه ج ٤١٦ ح ١٨٣ ص ٣، التهذيب ج ٢٩٢ -٢٨٧مصباح املتهجد ص ) ٤(

 .٥٥٦ص 



 

١٤٤

 يف خامتة هذا ولقد أوردت بعض االستغاثات باإلمام املهدي 
 .همات لقضاء احلوائج واملالكتاب والرقعة اليت تكتب له 

 : الرجوع يف األحكام الشرعية إىل العلماء اجملتهدين- ٩
حيث أن تقليد الفقهاء والعلماء اجملتهدين يف غري أصول الدين هو 
واجبنا الشرعي يف عصر الغيبة الذي نعايشه، وذلك ملن ال ميكنه 

 .االجتهاد أو العمل باالحتياط املربئ للذمة يف أحكام الدين وفروعه

 والذي خرج لتوقيع املروي عن اإلمام املهدي فلقد جاء يف ا
وأما احلوادث الواقعة .. >: إلسحاق بن يعقوب يف فترة الغيبة الصغرى

 .)١(<فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهللا

:  يف كتاب التفسري املنسوب إليهوورد عن اإلمام العسكري 
ائناً لنفسه، حافظاً لدينه، خمالفاً هلواه، فأما من كان من الفقهاء ص ..>

 .)٢(<مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه

 يشجعون أصحاهبم على االجتهاد وإعمال ولقد كان األئمة 
الفكر يف كثري من األحيان، بل ويدلوهنم على أشخاص معينني من 
العلماء األعالم ليستفتوهم يف أحكامهم الشرعية ولريجعوا هلم يف 

 .القضاء واملخاصمات

إمنا علينا أن نلقي إليكم األصول، وعليكم >:  قالفعن أيب عبد اهللا 
 .)٣(<علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع>:  قال وعن الرضا <أن تفرعوا

                                 
، ٤٢٣، إعالم الورى ص ٤٨٣ ص ٢، كمال الدين ج ٢٩١غيبة الطوسي ص ) ١(

 .٣٢١ ص ٣كشف الغمة ج 
، االحتجاج ج ١٣١ ص ٢٧، وسائل الشيعة ج ٣٠٠ي ص تفسري اإلمام العسكر) ٢(

 .٢٦٣ ص ٢
، ميزان ١٤٣ ص ١، مستدرك سفينة البحار ج ٦٢ ص ٢٧وسائل الشيعة ج ) ٣(

 .٥٤٩ ص ١احلكمة ج 



 

١٤٥

 إنه قلت أليب عبد اهللا : وعن أبن أيب يعفور يف صحيحته قال
 من أصحابنا ليس كل ساعة ألقاك، وال ميكن القدوم، وجييء الرجل

ما مينعك من >: فيسألين وليس عندي كل ما يسألين عنه، فقال 
 .)١(<حممد بن مسلم الثقفي فإنه مسع من أيب وكان عنده وجيها

ومن ذلك أيضا ما جاء يف مقبولة عمر بن حنظلة عن أيب عبد اهللا 
أنه قال بعد أن بني حرمة التخاصم أو التحاكم إىل الظاملني  :

من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا ينظران إىل >
 .)٢(<وعرف أحكامنا فلريضوا به حكما فإين قد جعلته عليكم حاكما

ويف صحيحة أيب خدجية ومشهورته أيضاً جاءت معاين مشاهبة 
 .هلذا القول الوارد يف مقبولة عمر بن حنظلة الكويف السابقة الذكر

ح العلماء من املؤمنني يف عصر  مدولقد جاء عن أهل البيت 
 .الغيبة ووصفهم بأمجل الصفات كما يف الرواية التالية

لوال من يبقى بعد غيبة >:  قالعن علي بن حممد اهلادي 
 من العلماء الداعني إليه والدالني عليه والذابني عن دينه قائمكم 

من حبجج اهللا، واملنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك إبليس ومردته و
فخاخ النواصب، ملا بقي أحد إال ارتد عن دين اهللا، ولكنهم الذين 
ميسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما ميسك صاحب السفينة سكاهنا، 

 .)٣(<أولئك هم األفضلون عند اهللا عز وجل

                                 
، وسائل الشيعة ٣٨٣ ص ١، رجال الكشي ج ٦٠ ح ٢٤٩ ص ٢حبار األنوار ج ) ١(

 .١٠٥ ص ١٨ج 
، هتذيب ٩٨ ص ١٨ائل الشيعة ج ، وس٣٥٥، االحتجاج ص ٥٤ ص ١الكايف ج ) ٢(

 .٣٠٢ ص ٦األحكام ج 
 ص ٢، حلية األبرار ج ٣٢ ص ١، احملجة البيضاء ج ١٠ ص ١االحتجاج ج) ٣(

٤٥٥. 



 

١٤٦

وأول من برز من العلماء األعالم يف بداية الغيبة الكربى واستلم 
الفقيه احلسن بن علي بن أيب عقيل قيادة املرجعية الدينية هو الشيخ 

العماين، مث ابن اجلنيد أبو علي حممد بن أمحد اإلسكايف، مث بعد ذلك 
بسنوات ملع جنم الشيخ املفيد ببغداد حيث أسس احلوزة العلمية هناك 
وكان حيضر جملس درسه العشرات من العلماء والفضالء من أمثال 

 .)١(السيدان الشريف الرضي والشريف املرتضى 

  حمل عناية اإلمام املهدي ولقد كان الشيخ املفيد 
ورعايته كما هو واضح من الرسالتني اللتني بعثهما إليه وأشار فيهما إىل 

 .)٢(<…إنا غري مهملني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم >: ذلك بالقول

وبعد الشيخ املفيد جاء دور شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن 
كان على يديه تأسيس احلوزة العلمية يف النجف احلسن الطوسي الذي 

 .األشرف اليت ما تزال تشع أنوارها حىت زماننا احلاضر

 

 

 

                                 
 .٢٦٥املهدي من املهد إىل الظهور ص ) ١(
 .١٧٥ ص ٥٣، حبار األنوار ج ٣٢٤ ص ٢االحتجاج ج ) ٢(



 

١٤٧

 ـةـمـاتـــاخل

 

 



 

١٤٨

 

 

 

 

 

 



 

١٤٩

<ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<l^m^Çj‰÷]æ<íéÂù]<˜Ãe<

لقد ورد يف كتب األدعية والزيارات العديد من االستغاثات 
 حلول البالء واملصائب، وخصوصاً عند والتوسالت باإلمام املهدي 

 والزيارات املعتربة بشأنه، وخصوصاً كما ورد الكثري من الدعاء له 
يف أيام اجلمع واألعياد ويوم مولده الشريف يف منتصف شهر شعبان 
املبارك، ونذكر هنا بعض هذه التوسالت واألدعية الشريفة والزيارات 

 .املباركة

 :الدعاء لإلمام املهدي 
 وليك احمليي سنتك القائم بأمرك الداعي إليك اللهم صل على>

الدليل عليك وحجتك على خلقك وخليفتك يف أرضك وشاهدك على 
عبادك، اللهم أعز نصره ومد يف عمره وزين األرض بطول بقائه، اللهم 
أكفه بغي احلاسدين وأعذه من شر الكائدين وادحر عنه إرادة الظاملني 

طه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخلصه من أيدي اجلبارين، اللهم أع
وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه 
وبلغه أفضل أمله يف الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير، اللهم 
جدد به ما حمي من دينك وأحيي به ما بدل من كتابك وأظهر به ما غري 

غضاً جديداً خالصاً خملصاً من حكمك حىت يعود دينك به وعلى يديه 
ال شك فيه وال شبهة معه وال باطل عنده وال بدعة لديه، اللهم نور 
بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واهدم بعزته كل ضاللة واقصم به 



 

١٥٠

كل جبار وأمخد بسيفه كل نار وأهلك بعدله كل جبار وأجر حكمه على 
 ناواه وأهلك كل كل حكم وأذل لسلطانه كل سلطان، اللهم أذل كل من

من عاداه وامكر مبن كاده واستأصل من جحد حقه واستهان بأمره 
وسعى يف إطفاء نوره وأراد إمخاد ذكره، اللهم صل على حممد املصطفى 
وعلي املرتضى وفاطمة الزهراء واحلسن الرضا واحلسني املصطفى 
ومجيع األوصياء مصابيح الدجى وأعالم اهلدى ومنار التقى والعروة 

وثقى واحلبل املتني والصراط املستقيم وصل على وليك ووالة عده ال
واألئمة من ولده ومد يف أعمارهم وأزد يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم 

 .)١(<دنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

 :دعاء العهد
من دعا اهللا تعاىل أربعني صباحاً >:  قالعن اإلمام الصادق 

منا، فإن مات قبله أخرجه اهللا من قربه، هبذا العهد كان من أنصار قائ
 وهو هذا )٢(<وأعطاه اهللا بكل كلمة ألف حسنة، وحمى عنه ألف سيئة

 :الدعاء

اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر >
ومرتل التوراة واإلجنيل والزبور ورب الظل واحلرور ومرتل املسجور 

 واألنبياء واملرسلني، اللهم إين القران والعظيم ورب املالئكة املقربني
أسألك بامسك الكرمي وبنور وجهك املنري وملكك القدمي يا حي يا قيوم 
أسألك بامسك الذي أشرقت به السماوات واألرضون وبامسك الذي 
يصلح به األولون واآلخرون يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا 

اء يا حي ال إله إال أنت، حيا حني ال حي يا حميي املوتى ومميت األحي

                                 
، ٦٨٥ ص ٣هلداة ج ، إثبات ا٣٠١، دالئل اإلمامة ص ٢٧٩غيبة الطوسي ص ) ١(

 .٨٩ ص ١٦مستدرك الوسائل ج 
 .١٦٩، مصباح الزائر ص ٢٩٧، اإليقاظ من اهلجعة ص ٥٥٠مصباح الكفعمي ص ) ٢(



 

١٥١

اللهم بلغ موالنا اإلمام اهلادي املهدي القائم بأمرك صلوات اهللا عليه 
وعلى آبائه الطاهرين عن مجيع املؤمنني واملؤمنات يف مشارق األرض 
ومغارهبا سهلها وجبلها وبرها وحبرها وعين وعن والدي من الصلوات 

وأحاط به كتابه، اللهم إين زنة عرش اهللا ومداد كلماته وما أحصاه علمه 
أجدد له يف صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة 
له يف عنقي ال أحول عنها وال أزول أبدا، اللهم اجعلين من أنصاره 
وأعوانه والذابني عنه واملسارعني إليه يف قضاء حوائجه واملمتثلني 

ملستشهدين بني يديه، اللهم ألوامره واحملامني عنه والسابقني إىل إرادته وا
إن حال بيين وبينه املوت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجين 
من قربي مؤتزرا كفين شاهرا سيفي جمردا قنايت ملبيا دعوة الداعي يف 
احلاضر والبادي، اللهم أرين الطلعة الرشيدة والغرة احلميدة واكحل 

جه وأوسع منهجه ناظري بنظرة مين إليه وعجل فرجه وسهل خمر
واسلك يب حمجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بالدك وأحي 

ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر ِبَما {به عبادك فإنك قلت وقولك احلق 
 فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك املسمى }كََسَبْت أَْيِدي النَّاِس

ن الباطل إال مزقه وحيق احلق  حىت ال يظفر بشي مباسم رسولك 
وحيققه، واجعله اللهم مفزعا ملظلوم عبادك وناصرا ملن ال جيد له ناصرا 
غريك وجمددا ملا عطل من أحكام كتابك ومشيدا ملا ورد من أعالم دينك 

، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس املعتدين، اللهم وسنن نبيك 
دعوته وارحم استكانتنا  برؤيته ومن تبعه على  وسر نبيك حممداً

بعده، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه األمة حبضوره وعجل لنا ظهوره 
 .<إهنم يرونه بعيدا ونراه قريبا برمحتك يا أرحم الرامحني

 االستغاثة باإلمام املهدي 
يف املزار حملمد بن املشهدي ذُكرت هذه االستغاثة بصاحب الزمان 

 وقال  :تني باحلمد وما شئت من من حيث تكون تصلي ركع
 :السور، وقم واستقبل القبلة حتت السماء وقل



 

١٥٢

سالم اهللا الكامل التام الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته >
القائمة التامة على حجة اهللا ووليه يف أرضه وبالده وخليفته على خلقه 
وعباده وساللة النبوة وبقية العترة والصفوة صاحب الزمان ومظهر 

ان ومعلن أحكام القرآن ومطهر األرض وناشر العدل يف الطول اإلمي
والعرض واحلجة القائم املهدي اإلمام املنتظر املرضي وابن األئمة 
الطاهرين الوصي ابن األوصياء املرضيني اهلادي املعصوم ابن األئمة 
اهلداة املعصومني السالم عليك يا معز املؤمنني املستضعفني السالم 

لكافرين املتكربين الظاملني السالم عليك يا موالي يا عليك يا مذل ا
صاحب الزمان السالم عليك يا بن رسول اهللا السالم عليك يا بن أمري 
املؤمنني السالم عليك يا بن فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني السالم 
عليك يا بن األئمة احلجج املعصومني واإلمام على اخللق أمجعني السالم 

والي سالم خملص لك يف الوالية أشهد أنك اإلمام املهدي عليك يا م
قوالً وفعالً وأنت الذي متأل األرض قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلماً 
وجوراً فعجل اهللا فرجك وسهل خمرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك 

َوُنِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى {: وأعوانك وأجنز لك ما وعدك فهو أصدق القائلني
 يا )١(} اْسُتْضِعفُوا ِفي اَألْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً َوَنْجَعلَُهُم الَْواِرِثَنيالَِّذيَن

 واذكر -موالي يا صاحب الزمان يا بن رسول اهللا حاجيت كذا وكذا 
 فاشفع يل يف جناحها فقد توجهت -حاجتك عوض كلمة كذا وكذا 

 حمموداً فبحق إليك حباجيت لعلمي أن لك عند اهللا شفاعة مقبولة ومقاماً
من اختصكم بأمره وارتضاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند اهللا بينكم 

 .)٢(<وبينه سل اهللا تعاىل يف ُنجح طلبيت وإجابة دعويت وكشف كربيت

 :ويف كنوز النجاح للطربسي ذُكرت االستغاثة التالية

إهلي عظم البالء وبرح اخلفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء >

                                 
 ).٥(سورة القصص ) ١(
 .١٥٨، البلد األمني ص ٣١ ص ٩١، حبار األنوار ج ٦٧٠املزار للمشهدي ص ) ٢(



 

١٥٣

ض ومنعت السماء وأنت املستعان وإليك املشتكى وعليك وضاقت األر
املعول يف الشدة والرخاء اللهم صل على حممد وآل حممد أويل األمر الذين 
فرضت طاعتهم وعرفتنا بذلك مرتلتهم، ففرج عنا حبقهم فرجاً عاجالً 
قريباً كلمح البصر أو هو أقرب يا حممد يا علي يا علي يا حممد اكفياين 

يان وانصراين فإنكما ناصران يا موالنا يا صاحب الزمان الغوث فإنكما كاف
الغوث الغوث أدركين أدركين أدركين الساعة الساعة الساعة العجل العجل 

 .)١(<العجل يا أرحم الرامحني حبق حممد وآله الطاهرين

 :زيارة صاحب الزمان 
ى السالم على احلق اجلديد والعامل الذي علمه ال يبيد، السالم عل>

حميي املؤمنني ومبري الكافرين، السالم على مهدي األمم وجامع الكلم، 
السالم على خلف السلف وصاحب الشرف، السالم على حجة املعبود 
وكلمة احملمود، السالم على معز األولياء ومذل األعداء، السالم على 
وارث األنبياء وخامت األوصياء، السالم على القائم املنتظر والعدل 

هر، السالم على السيف الشاهر والقمر الزاهر والنور الباهر، املشت
السالم على مشس الظالم وبدر التمام، السالم على ربيع األنام ونضرة 
األيام، السالم على صاحب الصمصام وفالق اهلام، السالم على الدين 
املأثور والكتاب املسطور، السالم على بقية اهللا يف بالده وحجته على 

ملنتهي إليه مواريث األنبياء، ولديه موجود آثار األصفياء، السالم عباده، ا
على املؤمتن على السر والويل لألمر، السالم على املهدي الذي وعد اهللا 
عز وجل به األمم أن جيمع به الكلم، ويلم به الشعث، وميأل به األرض 

 .قسطاً وعدالً، وُيمكّن له، وينجز به وعد املؤمنني

 أنك واألئمة من آبائك، أئميت وموايلَ يف احلياة أشهد يا موالي
الدنيا ويوم يقوم األشهاد، أسألك يا موالي أن تسأل اهللا تبارك وتعاىل يف 

                                 
 .٥٩٢لمشهدي ص ، املزار ل١٨١، مجال األسبوع ص ٢٧٦مصباح الكفعمي ص ) ١(



 

١٥٤

صالح شأين، وقضاء حوائجي وغفران ذنويب، واألخذ بيدي يف ديين 
ودنياي وآخريت، يل وإلخواين وأخوايت من املؤمنني واملؤمنات كافة إنه 

 .)١(< اهللا على سيدنا حممد رسول اهللا وآله الطاهرينغفور رحيم، وصلى

 :رقعة لقضاء احلاجة
 يف البحار هذه الرقعة لإلمام املهدي يروي العالمة اجمللسي 

إذا كانت لك حاجة إىل اهللا عز وجل فاكتب رقعة :  حيث يقول
 إن شئت، أو على بركة اهللا واطرحها على قرب من قبور األئمة 

اعجن طيناً نظيفاً واجعلها فيه واطرحها يف هنر جار فشدها واختمها و
 وهو يتوىل أو بئر عميقة أو غدير ماء، فإهنا تصل إىل صاحب األمر 
 :تكتب: قضاء حاجتك بنفسه، واهللا بكرمه ال خييب أملك، مث قال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
كتبت يا موالي صلوات اهللا عليك مستغيثاً، وشكوت ما نزل يب >
اً باهللا عز وجل مث بك من أمٍر قد دمهين، وأشغل قليب، وأطال مستجري

فكري، وسلبين بعض ليب، وغري خطري نعمة اهللا عندي، أسلمين عند 
ختيل وروده اخلليل، وتربأ مين عند ترائي إقباله إيلّ احلميم، وعجزت عن 
دفاعه حيليت، وخانين يف حتمله صربي وقويت، فلجأت فيه إليك وتوكلت 

لة هللا جل ثناؤه عليه وعليك يف دفاعه عين، علماً مبكانك من اهللا يف املسأ
رب العاملني ويل التدبري ومالك األمور، واثقاً بك يف املسارعة يف الشفاعة 
إليه جل ثناؤه يف أمري، متيقناً إلجابته تبارك وتعاىل إياك بإعطاء سؤيل، 

 وأنت يا موالي جدير بتحقيق ظين وتصديق أملي فيك يف أمر

 )- تكتب الشكوى أو احلاجة هنا -(

فيما ال طاقة يل حبمله وال صرب يل عليه، وإن كنت مستحقاً له 

                                 
 .١٠٢ ص ٩٩، حبار األنوار ج ٢٢٨، مصباح الزائر ص ٢٠٨املزار للشهيد األول ص ) ١(
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 .وألضعافه بقبيح أفعايل وتفريطي يف الواجبات اليت هللا عز وجل

فأغثين يا موالي صلوات اهللا عليك عند اللهف، وقدم املسألة هللا 
بك ُبسطت النعمة عز وجل يف أمري قبل حلول التلف ومشاتة األعداء، ف

علّي، وأسأل اهللا جل جالله يل نصراً عزيزاً وفتحاً قريبا، فيه بلوغ 
اآلمال، وخري املبادي، وخواتيم األعمال، واألمن من املخاوف كلها يف 
كل حال، إنه جل ثناؤه ملا يشاء فعال، وهو حسيب ونعم الوكيل يف املبدأ 

 .<واملآل

دير وتعتمد بعض األبواب مث تصعد النهر أو البئر أو الغ: قال
 أما عثمان بن سعيد العمري أو ولده حممد بن عثمان لإلمام 

العمري أو احلسني بن روح أو علي بن حممد السمري فهؤالء كانوا 
يا فالن بن فالن سالم عليك أشهد :  فتنادي بأحدهمأبواب املهدي 

 أن وفاتك يف سبيل اهللا وأنك حي عند اهللا مرزوق وقد خاطبتك يف
 حياتك اليت لك عند اهللا عز وجل وهذه رقعيت وحاجيت إىل موالنا 

فسلمها إليه فأنت الثقة األمني، مث ارم هبا يف النهر أو الغدير تقضى 
 .)١(حاجتك إن شاء اهللا

 

 

                                 
، مصباح ١٥٧، البلد األمني ص ٤٨٠، حتفة الزائر ص ٢٩ ص ٩١حبار األنوار ج ) ١(

 .٤٠٥الكفعمي ص 
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 .القرآن الكرمي -١
تأليف الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان : االختصاص -٢

 منشورات مجاعة - حتقيق علي الغفاري -ادي العكربي البغد
 . قم املقدسة-املدرسني 

للشيخ املفيد حممد بن حممد : اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد -٣
  حتقيق مؤسسة آل البيت -بن النعمان العكربي البغدادي 

 .هـ١٤١٣ طبع دار املفيد للطباعة والنشر -لتحقيق التراث 
 منشورات -لشيخ ناصر مكارم الشريازي ل: أصول العقائد للشباب -٤

 .لبنان/  بريوت -مؤسسة اهلداية 
 -أليب علي الفضل بن احلسن الطربسي : إعالم الورى بأعالم اهلدى -٥

 الطبعة األوىل - قم املقدسة - إلحياء التراث مؤسسة آل البيت 
 .هـ١٤١٧

للشيخ علي اليزدي احلائري : إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب -٦
 .م١٩٧١ - النجف األشرف - طبع يف مطابع النعمان -

 مؤسسة -الشيخ حسن الصفار : اإلمام املهدي أمل الشعوب -٧
 .م١٩٧٩لبنان /  بريوت -األعلمي 

تأليف العالمة السيد حممد كاظم : اإلمام املهدي من املهد إىل الظهور -٨
/  بريوت- منشورات مؤسسة النور للمطبوعات -القزويين املوسوي 

 .لبنان
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تأليف املرجع الديين آية اهللا العظمى السيد : اإلمام املهدي  -٩
 .حممد مهدي احلسيين الشريازي 

 -تأليف الشيخ علي بن احلسني بن بابويه القمي : اإلمامة والتبصرة -١٠
 . قم املقدسة- الناشر مدرسة اإلمام املهدي 

 - ترمجة جواد علي كسار -للشهيد مرتضى املطهري : اإلمامة -١١
 .لبنان/  بريوت -البالغ مؤسسة 

 طبع يف مطبعة - للسيد حممد باقر الصدر: حبث حول املهدي -١٢
 .هـ١٣٩٨ بغداد -أوفست امليناء 

للسيد مصطفى الكاظمي : بشارة اإلسالم يف ظهور صاحب الزمان -١٣
 .م١٩٧٦ النجف األشرف - املطبعة احليدرية -
 -لصفار تأليف أبو جعفر حممد بن احلسن ا: بصائر الدرجات الكربى -١٤

 .هـ١٤٠٤ طهران - طبع مطبعة األمحدي-منشورات مؤسسة األعلمي 
تأليف الشيخ حممد مهدي : بيان األئمة للوقائع الغريبة واألسرار العجيبة -١٥

 .م١٩٨٩لبنان /  بريوت - مؤسسة أهل البيت -زين العابدين النجفي 
 - تأليف السيد حممد صادق الصدر : تاريخ الغيبة الصغرى -١٦

 .م١٩٩٢ -لبنان /  بريوت -رف للمطبوعات دار التعا
 دار - تأليف السيد حممد صادق الصدر: تاريخ الغيبة الكربى -١٧

 .م١٩٩٢ -لبنان /  بريوت -التعارف للمطبوعات 
 حتقيق - املنسوب لإلمام العسكري : تفسري اإلمام العسكري -١٨

 . قم املقدسة- ونشر مدرسة اإلمام املهدي 
ضر حممد بن مسعود بن عياش أليب الن: تفسري العياشي -١٩

 . طهران- نشر املكتبة العلمية اإلسالمية -السمرقندي 
للسيد علي بن موسى بن : مجال األسبوع بكمال العمل املشروع -٢٠

 الطبعة األوىل - إيران - طبع مبطبعة أختر مشال -طاووس احلسين 
 .ش.هـ١٣٧١

زا تأليف احلاج مري: جنة املأوى يف ذكر من فاز بلقاء احلجة  -٢١
 .م١٩٩٠ -لبنان /  بريوت - مؤسسة أهل البيت -حسني النوري 
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للعالمة السيد هاشم : حلية األبرار يف أحوال حممد وآله األطهار -٢٢
 الطبعة األوىل - قم املقدسة - مؤسسة املعارف اإلسالمية -البحراين 

 .هـ١٤١١
 -هـ ٥٧٣لقطب الدين الراوندي املتوىف سنة : اخلرائج واجلرائح -٢٣

 . قم املقدسة- ة اإلمام املهدي نشر مؤسس
 -أليب جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي : دالئل اإلمامة -٢٤

 .هـ١٤١٣ الطبعة األوىل - قم املقدسة -مؤسسة البعثة 
للعالمة احلافظ حمب الدين : ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب

 .لبنان /  بريوت- دار املعرفة للطباعة والنشر -أمحد بن عبد اهللا الطربي 
تأليف علي كرميي :  للمراجع والعلماء األعالمرعاية اإلمام املهدي  -٢٥

 .م١٩٩٣ منشورات دار ياسني - تعريب وحتقيق جلنة اهلدى -اجلهرمي 
أليب حممد علي بن يونس العاملي املتوىف سنة : الصراط املستقيم -٢٦

 . طبع يف مطبعة احليدري-هـ حتقيق حممد الباقر البهبودي ٨٧٧
للشيخ يوسف بن حيىي املقدسي : لدرر يف أخبار املنتظرعقد ا -٢٧

 - مكتبة املنار - حتقيق مهيب بن صاحل البوريين -الشافعي السلمي
 .األردن/ الزرقاء 

 -للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن علي القمي : علل الشرائع -٢٨
 .م١٩٦٦ النجف األشرف -منشورات املكتبة احليدرية 

 -لصدوق حممد بن علي القمي للشيخ ا: عيون أخبار الرضا -٢٩
 الطبعة -لبنان /  بريوت -منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 .هـ١٤٠٤األوىل 
 دار اخلليج العريب -تأليف السيد جمتىب السادة : الفجر املقدس -٣٠

 .هـ١٤٢١ الطبعة األوىل -لبنان /  بريوت -للطباعة والنشر 
 طالب أليب منصور أمحد بن علي بن أيب: كتاب اإلحتجاج -٣١

 طبع يف مطابع النعمان -الطربسي من علماء القرن السادس اهلجري 
 .م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦ - النجف األشرف -
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 تصحيح -للشيخ الصدوق حممد بن علي القمي: كتاب اخلصال -٣٢
 قم املقدسة - نشر مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية -علي الغفاري 

 .هـ١٤٠٣
 - حممد بن احلسن الطوسي لشيخ الطائفة أيب جعفر: كتاب الغيبة -٣٣

 الطبعة األوىل - قم املقدسة -الناشر مؤسسة املعارف اإلسالمية 
 .هـ١٤١١

للشيخ األجل حممد بن إبراهيم بن جعفر النعماين : كتاب الغيبة -٣٤
 منشورات مؤسسة األعلمي -من علماء القرن الثالث اهلجري 

 . م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ الطبعة األوىل - بريوت -للمطبوعات 
 حتقيق علي -أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليين : اب الكايفكت -٣٥

 .هـ١٣٨٩ طهران - منشورات دار الكتب اإلسالمية -الغفاري 
أليب احلسن علي بن عيسى األربلي : كشف الغمة يف معرفة األئمة -٣٦

 .هـ١٤٠٥ الطبعة الثانية -لبنان /  بريوت - دار األضواء -
أليب القاسم علي بن : ثين عشركفاية األثر يف النص على األئمة األ -٣٧

 .هـ١٤٠١ قم املقدسة - مطبعة اخليام -حممد اخلزاز القمي 
 مؤسسة -تأليف السيد حسن الشريازي : كلمة اإلمام املهدي  -٣٨

 . م١٩٨٣لبنان الطبعة الثانية /  بريوت -الوفاء 
للشيخ اجلليل أيب جعفر حممد بن علي : كمال الدين ومتام النعمة -٣٩

 - حتقيق علي الغفاري -) الصدوق(ابويه القمي بن احلسني بن ب
 .هـ١٤٠٥ - قم املقدسة -الناشر مؤسسة النشر اإلسالمي 

 تعريب -تأليف السيد حسن األبطحي : لقاءات مع صاحب الزمان -٤٠
 .لبنان/  بريوت - دار الكرام للطباعة -السيد باسم اهلامشي 

 مركز -الدين للشيخ مهدي عالء : مسئوليات املؤمن جتاه إمام الزمان -٤١
/  بريوت - الدار اإلسالمية - للدراسات والنشر بقية اهللا األعظم 

 .لبنان
 طباعة -هـ ٢٤١اإلمام أمحد بن حنبل املتوىف سنة : مسند أمحد -٤٢

 .لبنان/  بريوت -ونشر دار صادر 
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بإشراف الشيخ علي : معجم أحاديث اإلمام املهدي  -٤٣
 الطبعة - املقدسة  قم- مؤسسة املعارف اإلسالمية -الكوراين 

 .هـ١٤١١األوىل 
 -الشيخ الصدوق حممد بن علي القمي : من ال حيضره الفقيه -٤٤

 الطبعة - قم املقدسة -منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية 
 .هـ١٤٠٤الثانية 

 -هـ ٥٨٨تأليف ابن شهر آشوب املتويف سنة : مناقب آل أيب طالب -٤٥
 . م١٩٥٦ألشرف  النجف ا-طبع يف املطبعة احليدرية 

تأليف لطف اهللا الصايف : منتخب األثر يف اإلمام الثاين عشر -٤٦
 .هـ١٣٧٣ - قم املقدسة - مكتبة الصدر -الكلبايكاين 

 دار -تأليف السيد صادق احلسيين الشريازي : املهدي يف القرآن -٤٧
 . م١٩٧٨لبنان /  بريوت -الصادق 

 مؤسسة الوفاء -للعالمة حممد باقر اجمللسي : موسوعة حبار األنوار -٤٨
 .هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية املصححة -لبنان /  بريوت -
تأليف املريزا حسني : النجم الثاقب يف أحوال احلجة الغائب -٤٩

 .هـ١٤١٥لبنان /  بريوت- دار القول الثابت -النوري الطربسي 
 مؤسسة آل -للشيخ حممد بن احلسن احلر العاملي : وسائل الشيعة -٥٠

 .هـ١٤١٤ الطبعة الثانية - قم املقدسة - إلحياء التراث البيت 
تأليف آية اهللا احلاج مريزا حممد : وظيفة األنام يف زمن غيبة اإلمام -٥١

 .لبنان/  بريوت - دار الكتاب اإلسالمي -تقي املوسوي األصفهاين 
للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي احلنفي : ينابيع املودة لذوي القرىب -٥٢

 .هـ١٤١٦ الطبعة األوىل -اعة والنشر دار األسوة للطب/  الناشر -
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 ٩٨... وقوع العالمات احملتومة وانتظار األذن من اهللا عزل وجل يف الظهور- ١٢
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 ١٠٣...................................................لغيبةأمهية وجود اإلمام يف زمن ا

 ١٠٥........................................... يف حال غيبتهفوائد اإلمام املهدي 
 ١٠٥......................... قيام احلجة هللا على اخللق يف كل عصر و زمان-١
 ١٠٨................ وجود اإلمام لطف من اهللا بالعباد وأمان ألهل األرض-٢
 ١٠٩.............. للمؤمنني وتسديده للعـلماء دعاء اإلمام املهدي - ٣
 ١١٣....... ألعمال األمة واتصاله هبم يف موسم احلج متابعة اإلمام املهدي- ٤
 ١١٧............. للمؤمنني يف الشدة واحملن مساعـدة اإلمام املهدي- ٥
 ١١٩..... للبشرية واألمة اإلسالمية من اخلفاء إدارة اإلمام املهدي - ٦
 ١٢٢........ إبراز طاقة العلماء وتعويد األمة على الصرب واالعتماد على الذات- ٧

 ١٢٥.............................................واجباتنا يف  عصر الغيبة: الفصل الرابع
 ١٢٧.............................................................مسؤوليتنا يف عصر الغيبة
 ١٢٩...............................................................واجباتنا يف عصر الغيبة

 ١٢٩................................... حق املعرفة معرفة اإلمام املهدي -١
 ١٣٠...ك باملذهب احلق والتمس الثبات على الوالية ألهل البيت - ٢
 ١٣٢......................................... الصرب على البالء وانتظار الفرج- ٣
 ١٣٤.................. والدعاء بتعجيل الفرج الدعاء لإلمام املهدي - ٤
 ١٣٨........... له  االرتباط الروحي باإلمام املهدي واحترامه وتقديسه والوالء- ٥
 ١٣٩........... القيام باألعمال اخلريية وإهداء ثواهبا لإلمام املهدي - ٦
 ١٤٠........................... مالزمة احلزن على غيبة اإلمام املهدي - ٧



 

١٦٥

 ١٤٢......وائج وجعله شفيعا يف قضاء احل التوسل باإلمام املهدي - ٨
 ١٤٤................... الرجوع يف األحكام الشرعية إىل العلماء اجملتهدين- ٩

 ١٤٧.................................................................اخلـــاتـمــة
 ١٤٩................................بعض األدعية واالستغاثات باإلمام املهدي 

 ١٤٩......................................................م املهدي الدعاء لإلما
 ١٥٠..........................................................................دعاء العهد

 ١٥١..................................................االستغاثة باإلمام املهدي 
 ١٥٣.......................................................زيارة صاحب الزمان 
 ١٥٤................................................................رقعة لقضاء احلاجة

 ١٥٧.......................................................................ادر واملراجعاملص
 ١٦٣..................................................................................الفهرس

 


