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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

قد ال جيد اإلنسـان كبـري عنـاء يف اإليـامن بفكـرة املخلِّـص املهـدي 

، خصوصــًا إذا عــاش يف أوســاط إيامنيــة يســتقي منهــا املنتظــر 

ص أخبــارهم وأحــاديثهم  تعــاليم رســول اهللا وأهــل البيــت  ويــتفحَّ

 .الشـريفة

د اإليــامن بفكــرة االنتظــار، ولكـن هــل  املطلــوب والغايــة هـو جمــرَّ

اإليـامن بأصـل الفكـرة، أَال وهـو  أم أنَّ املرجو هو أمـر آخـر يرتتَّـب عـىلٰ 

د نظرية إىلٰ   .األرض سلوك عميل عىلٰ  حتويل الفكرة من جمرَّ

هــذا األســاس، فهــو  نعــم، فــنحن نفهــم الــدين اإلســالمي عــىلٰ 

ــو ممار ــل ه ــط، ب ــات فق ــن نظري ــيس دي ــع ل ــاء بواق ــل وارتق ــة وعم س

ــان  ــا اإلنس ــد عليه ــي يعتم ــس الت ــاين واألُس ــن املب ــًا م ــانية انطالق اإلنس

ـــريف ــديث الش ــاء يف احل ــام ج ــاإليامن ك ــؤمن، ف ــامناإل«: امل ــة ي  معرف

 .)١(»باألركان وعمل ،باللسان وإقرار ،بالقلب

وانطالقــًا مــن هــذا احلــديث املبــارك فــإنَّ املنتظِــر ال يكــون مؤمنــًا 

بشــكل صــحيح إالَّ إذا بــذل الوقــت واجلهــد يف ترســيخها مــن  بعقيدتــه

نشـــرها والــرتويج هلــا  الناحيــة الفكريــة والعقليــة مــن جهــة ودأب عــىلٰ 

 .من جهة ثانية
                                                             

 .٢٣٩ح / ١٧٨: اخلصال )١(
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ــل  ألنَّ عقيــدة املهــدي املنتظــر   ،العــاملياملشـــروع اإلهلــي ُمتثِّ

ــإنَّ اإلنســان إذا خطــٰى  األمــام  خطــوة واحــدة إىلٰ  وال شــكَّ وال ريــب ف

آفـاق رحبـة، وجيـد  سـوف يأخـذ بيـده إىلٰ  فـإنَّ اهللا تعـاىلٰ هذا املضـامر يف 

، كــلُّ ذلــك بفضــله يرهروعه وتطــوـطرقــًا وســبًال ومنافــذ لتوســعة مشــ

 .ومنِّه تعاىلٰ 

ــف يف مشـــروعه  املهــدوي اإلهلــي وهكــذا كــان فقــد انطلــق املؤلِّ

ــة،  ــة واهلمَّ ــاإلخالص واملحبَّ ــة ب ــيطة، لكنَّهــا مفعم ــدايات بس ــن ب م

ــة فك ــة وكتاب ــحفي يف جملَّ ــاء ص ــاك ولق ــدوة هن ــا ون ــارضة هن ــت حم ان

 يف مقــاالت يف صــحيفة وحلقــات إذاعيــة وتلفزيونيــة، وهكــذا بــارك اهللا

التـي  )الشـذرات املهدويـة(مـن نتاجـه  عمله حيث نـام وترعـرع، فكـان

 .القارئبني يديك عزيزي 

مـة، هـذه شـذرات  ة املكرَّ تهـا الشـابَّ متنّوعـة أّهيا الشـاّب العزيـز، أيَّ

ــا  ــف، لكنَّه ــا املختل ــاّص ولوهن ــا اخل ــلٍّ عطره ــة لك ــور يف حديق كزه

عـة التـي حتتاجهـا  بمجموعها تعطيك باقـة مهدويـة مـن املعلومـات املنوَّ

 .وثقافة االنتظار املهدوي السرييف 

ُينَتفــع بالكتــاب والكاتــب ملــا فيــه اخلــري أن  نســأل اهللا تعــاىلٰ 

قنــا مجيعــًا لنكــون  ــالح، وأن يوفِّ ــن أنصــار ســيِّدنا وموالنــا والص م

 .صاحب العرص والزمان والشهداء بني يديه

 مدير املركز

 السّيد حمّمد القبانچي



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

ـــد هللا رّب  ـــىلٰ  احلم ـــالم ع ـــالة والس ـــاملني، والص ـــق  الع أرشف اخلل

 .بني الطاهريند وآله الطيّ أمجعني، حممّ 

ة املهدويــة ومــا يــة القضــيَّ ث عــن أمهّ تحــدّ أصــبح مــن نافلــة القــول ال

ق هبا مـن مجيـع جوانبهـا، وتأثريهـا املبـارش يف حيـاة املـؤمن زمـن الغيبـة يتعلَّ 

 .ٰى الكرب

ته صـلوات ة بقضـيَّ مقـدار املعرفـة العاّمـ يف الوقـت نفســــه، نجـد أنَّ 

 ٰى ، حتَّـٰى خـرًا وجـزرًا مـن جمتمـع آلخـر، ومـن فئـة ألُ اهللا عليه تـرتاوح مـدَّ 

ــ ــأنَّ ة املهدويــة شــغله الشــاغل، وآخــر ال ام جتــد شخصــًا تكــون القضــيَّ ك ربَّ

 .ةاخلطوط العامَّ  ٰى يعرف عنها حتَّ 

ع يف طــرح املعلومــات، وتعــالج كتــب كلــامت، تتنــوَّ ألــذلك رأيــت أن 

ســلوب بعيـد عــن التعقيـد، ســهل ة، بأُ العديـد مــن اجلوانـب يف هــذه القضـيَّ 

نتُها الكثـري لعلميـة املختلفـة، وقـد ضـمَّ األذهان، تتناغم مـع املسـتويات ا عىلٰ 

ريفة، وأحلقتهـا بالعديـد مـن اإلشـارات النافعـة، فكانـت ـمن الروايات الشـ

 .هذه الشذرات

مركـــز الدراســـات الكـــادر العلمـــي يف وال يفــوتني أن أذكـــر هنـــا 

ـــالتخّص  ـــية يف اإلم ـــدي اص ـــات  م امله ـــدي باملعلوم ـــلرف رورية ـالض
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د د حمّمــالســيّ متهم ســامحة ويف مقــدّ  جــال،والكتــب النافعــة يف هــذا امل

حيــث وقــف معــي وقفــة  ،مــدير املركــز )ه وتوفيقــهأدام اهللا عــزَّ (ي القبــانچ

املــؤمن بجنــب أخيــه، فتــابعني يف كتــابتي، وأضــاف عليــه روعــة مــن بيانــه، 

ب منه تشذيبًا دقيقًا، وبـذل وقتـًا يف ذلـك هـو أحـوج مـا يكـون إليـه يف وشذَّ 

 ، وجعلــه مــن أصـحاب األلويــة بـني يــدي املــوىلٰ حتقيقاتـه، فجــزاه اهللا خـرياً 

 .صاحب العرص والزمان

ــؤول أوَّ  ــاىلٰ الً رّيب واملس ــأنه وتقدَّ   تع ــامؤه، يف أن يُ ش ــت أس ــي عرِّ س فن

اجتنابـه،  باعـه، ويرينـي الباطـل بـاطالً ويقـويني عـىلٰ قني التِّ وفِّ ًا وُيـحقَّ  احلقَّ 

 .ونعم النصري ه نعم املوىلٰ إنَّ 

 سدياألعبد الرضا حسني 

 



 

 

 

ورة اا  

   أء ا اي

 كثـرية لإلمـام املهـدي اً وألقابـ ريفة أسـامءً ـلقد ذكـرت الروايـات الشـ

ــ ــامء إىلٰ  ٰى ، حتَّ ــض العل ــلها بع ــن  أوص ــر م ــامً ) ١٨٠(أكث ــ)١(اس  ٰى ، وحتَّ

ــىلٰ  ــون ع ــ نك ــ _الع اّط ــو إمجالي ــ _ اً ول ــبب  ىلٰ ع ــامء وس ــك األس ــض تل بع

 . هئوأشهر أسام بعضًا من أهمّ التسمية هبا، نذكر هنا 

ـ من التنبيـه عـىلٰ  وقبل أن نذكرها ال بدَّ  توجـد ه ة، وهـي أنَّـمسـألة مهمَّ

 .م ذكر اسم اإلمام املهدي رِّ بعض الروايات التي ُحت 

 ؟_د أي باسم حممّ  _فهل حيرم فعالً ذكره باسمه 

 :توجد يف املقام طائفتان من الروايات

مـة فقـد ذكـر العالَّ  ،بـالنهي عـن ذكـر االسـم حرِّ ـصـتُ : وىلٰ الطائفة األُ 

رَة روايـة عـن ـه بـالنهي عـن التسـمية ثـالَث عشـيف باب خصَّ  ي ـاملجلس

ـــمـــن األ ةتســـع ويف  ،»حيـــلُّ  ال« :، ففـــي بعضـــها)٢( ة املعصـــومنيئمَّ

حيــث  ورد عــن الصــادق  وخصوصــًا بمالحظــة مــا ،»حيــرم« :بعضــها

 .)٣(» كافرالَّ إيه باسمه سمّ يُ  ال« :قال

ـــة ـــة الثاني ـــومني  :الطائف ـــان املعص ـــن لس ـــات وردت ع  رواي
                                                             

 .يف كتابه النجم الثاقب الشيخ النوري  )١(

 .باب النهي عن التسمية/ ٣١: ٥١ رانوبحار األ: راجع )٢(

 .١ح / ٥٦باب / ٦٤٨: ، عن كامل الدين١١ح / ٣٣: ٥١ رانوبحار األ )٣(
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ــديث  ،ا حــديث اللــوحمــام منهــح باســم اإلرِّ ـصــتُ  حيــث ذكــر يف هــذا احل

 ، ومنهـا مـا)١(مـام املهـدي ر ومـن مجلـتهم اإلـة االثنـي عشـئمَّ اسامء األ

ــّي  ــه النب ــ  قال ــلامن املحّم ــمّ « :ديلس ــ ث ــه حمّم ــنابن ــن احلس ــادي د ب  اهل

ـأح بعـض وهكـذا  رصَّ  ،)٢(»قـائم بـأمر اهللالالنـاطق املهدي   هـل البيـتأة ئمَّ

 ٣(باسمه املبارك(. 

ــة األُ  نَّ إ ــل الطائف ــالل مح ــن خ ــو م ــائفتني ه ــني الط ــع ب ــىلٰ  وىلٰ اجلم  ع

مـن سـرت اسـم  رادوا أحيـث  ،ٰى وهو زمـن الغيبـة الصـغر زمان خاّص 

حفــظ  قـّل األ أن حيفظـوا شــيعتهم مـن خطـر احلــوادث، وعـىلٰ  املهـدي 

شـهد بـالتوقيع الـذي خـرج عنـه ستَ عـداء، ويُ ض األربعة مـن تعـرّ اب األوّ الن

 ٤(»من الناسين يف حمفل ملعون ملعون من سّام « :بقوله(. 

 )النــاس(كلمــة  نَّ أيفهــم  هــل البيــت أوالــذي يســتقرأ روايــات 

ــتُ  ــىلٰ طَل ــت  ق ع ــل البي ــيعة أه ــري ش ــة غ ــذه املكاتب ــت ه ــو كان ــم ل ، نع

سـة ، كـالتوقيع الـذي صـدر مـن الناحيـة املقدَّ ٰى صدرت عنه يف الغيبة الكـرب

ــد  ىلٰ إ ــيخ املفي ــا، )٥(الش ــمل  نَّ إ :لقلن ــارك يش ــمه املب ــر اس ــن ذك ــي ع النه

 .ٰى زمن الغيبة الكرب ٰى حتَّ 

 بوالدتــه رّ ـفشــاء الســهــذا النهــي ورد يف إ نَّ أهــذا اجلمــع  ا يقــويوممَّــ

  مــان ز ريح غــري جــائز يف كــلِّ ـ، فلــو كــان هــذا التصــيف زمــان خــاّص

 ؟باسمه يف عدد كثري من الروايات كام سبق  ح النبيُّ فلامذا رصَّ 
                                                             

 ...يف اللوح القائم  باب ذكر النّص عىلٰ / ٣٠٨: كامل الدين: راجع )١(

 ).٤٢٤/٢٨(ح / ٤٤٩: دالئل اإلمامة )٢(

 .١١٠ح / ١٤٩: الغيبة للطويس: راجع )٣(

 .١ح / ٤٥باب / ٤٨٢: ، عن كامل الدين٩ح / ٣٣: ٥١ نواربحار األ )٤(

 .٣١٨: ٢االحتجاج : راجع )٥(



 ٩  .....................................................  أسامء اإلمام املهدي : الشذرة األُوىلٰ 

ء اأ   يا:  

 :)١()د م ح م( :لاالسم األوَّ 

يف أكثـر   األكـرم احلقيقـي ، ومـا أخـرب بـه النبـيُّ   وهو اسمه

ــبة ــن مناس ــه ،م ــد ورد عن ــ  فق ــالأنَّ ــمه «:  ه ق ــدي، اس ــن ول ــدي م امله

، تكـون لـه غيبـة وحـرية قـاً لُ وُخ  قـاً لْ ي، أشـبه النـاس يب َخ اسمي، وكنيته كنيت

ــ ــّل  ٰى حتَّ ــب،  تض ــهاب الثاق ــل كالش ــك يقب ــد ذل ــاهنم، فعن ــن أدي ــق ع اخلل

 .)٢(»وجوراً  كام ملئت ظلامً  وعدالً  فيمألها قسطاً 

حيــث ذكــرت كثــرية،  أســامءً  للرســول األكــرم  ومــن املعلــوم أنَّ 

ــه  ــات أنَّ ل ــض الرواي ــامء يف  بع ـــرة أس ــطعش ــرآن فق ــن . )٣(الق ولك
                                                             

ــمه  )١( ــب اس ــب تكت ــن الكت ــري م ــدت الكث ــذي وج ــكل ال ــلَّ  بالش ــه، ولع ــذه  أثبتُّ يف ه

ريح باسـمه، فكـان العلــامء ـالطريقـة للكتابـة إشـارة إٰىل املنـع الـوارد يف الروايــات عـن التصـ

 .ع احتياطًا، واهللا العامليكتبونه هبذا الشكل املتقطّ 

يف كـامل  ورواه الصـدوق  ؛١١٤ح / ١٢٠و ١١٩: يبـن بابويـه القّمـالرة ـاإلمامة والتبص )٢(

ح / ٧١، ويف ١٦ح / ٧٢: ٥١ األنـواروعنـه يف بحـار  ؛عن أبيـه ٤ح  /٢٥ب با/ ٢٨٧: الدين

عن رسول  ،بإسناده عن جابر بن عبد اهللا األنصاري ١ح  /٢٥باب / ٢٨٦ :عن كامل الدين ١٣

 .الصدوق عن  ٢٢٦: ٢وإعالم الورٰى ؛ ٦٧: وأورده يف كفاية األثر؛ اهللا 

 ؟القـرآن يف اسم من  دملحمّ  كم ،كلبي يا«: يل قال :قال،  اهللاعن الكلبي، عن أيب عبد  )٣(

ـْت ِمـْن ، أسامء عرشة له ،]كلبي[ يا« :فقال ،ثالثة أو اسامن :فقلت
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بصائر  رـخمتص( .»...لك بدا عامَّ  كلبي يا فاسأل ،الذكر أهل ونحن ، دحممّ  أسامء من فالذكر

 ).٦٨و ٦٧: الدرجات
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ينا عليـه، وهـو اسـم أرشف تلك األسـامء وأعظمهـا هـو مـن إذا ذكرنـاه صـلَّ 

 ).د بن احلسنحممّ (اسمه  ، واإلمام املهدي )دحممّ (

مــا يمكــن أن يكــون ســببًا لتســمية  األكــرم  وقــد ورد عــن النبــيِّ 

ــأ د، فعنــه املهــدي بمحّمــ ــوهــو رجــل «: ه قــالنَّ  ،، اســمه كاســمييمنّ

بعـد  ونـوراً  وعـدالً  يمـأل األرض قسـطاً  ،تينَّ ويعمـل بُسـ ،)١(اهللا فيـه حيفظني

 .)٢(»وسوءاً  وجوراً  ما متتلئ ظلامً 

 :قائمال: االسم الثاين

 .ي وهو من األسامء التي اشتهر هبا اإلمام املهد

 بـنيِّ ة روايـات تُ ، فقـد وردت عـدَّ بالقـائم ة تسـميته ا عـن علَّـوأمَّ 

 :، وهية لذلكأكثر من علَّ 

 :، قـال عـن أيب عبـد اهللا الصـادق ،د بـن عجـالنيف رواية حمّمـ) أ

 .)٣(»لقيامه باحلقِّ ي القائم مّ وُس  ...«

مـن  ه، فكـلُّ قـه أحـد سـواقِّ املطلق الـذي لـن ُحي  سيقوم باحلقِّ  ه إنَّ 

فيهـا لـيس  ، لكـن احلـقَّ يقوم اليوم من الدعاة، ومهام كان يف دعوتـه مـن حـّق 

ــ ــًا، حتَّ ــام  ٰى مطلق ــ إذا ق ــقُّ ل متثَّ ــىلٰ  احل ــىلٰ  يف أع ــتوياته ع ، األرض مس

ــآخــر الــدول ولــذلك ســتكون دولــتهم  عي العــدل الــذي ال يــدَّ  ٰى ، حتَّ

 .عنيسينرشه اإلمام غريه من املدَّ 

ــه  ورد عــن أيب جعفــر   ٰى دولتنــا آخــر الــدول، ولــن يبقــ«: قــالأنَّ

إذا ملكنـا : سـريتنا يقولـوا إذا رأوا لـئالَّ  ، ملكـوا قبلنـاأهل بيت هلـم دولـة إالَّ 
                                                             

ره أو ـي وحرمتـي يف شـأنه فيعينـه وينصـأي حيفـظ حّقـ(: لصاحب البحار تعليق هنا يقول فيه )١(

 ).٢ذيل احلديث / ٢٩: ٥١بحار األنوار (. )همته جلدِّ ه وحرجيعله بحيث يعلم الناس حقَّ 

 .٣ح / ١٣٠باب / ١٦١: ١علل الرشائع  )٢(

 .٣٨٣: ٢، عن اإلرشاد ٧ح / ٣٠: ٥١بحار األنوار  )٣(
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ِقـــ�َ  :رسنــا مثـــل ســـرية هــؤالء، وهـــو قـــول اهللا 
�
ُمت

ْ
 �ِل

ُ
عاقِبَـــة

ْ
 َوال

 .)١(»]١٢٨: األعراف[

فقلـت : قـال،  عـن اإلمـام البـاقر ،يف رواية الصقر بـن دلـف )ب

ــ: لــه ــابن رســول اهللا، ولِ ــ«: ي القــائم؟ قــالمّ ُســ مَ ـي يقــوم بعــد مــوت ه ألنَّ

 .)٢(»بإمامته ، وارتداد أكثر القائلنيذكره

ــ ،أن نراجــع أنفســنا هــذه الروايــة وأمثاهلــا تــدعونا إىلٰ  ه هــل نحــن وأنَّ

ــائم  ــام الق ــذاكرين لإلم ــن ال ــالً م ــه؟ فع ــني ل ــن الناس ــس ! أم م ويف نف

يف صـلواتنا  أن نكـون مـن الـذاكرين لـه  العمـل عـىلٰ  الوقت تدعونا إىلٰ 

ــ ،نــا وصــدقاتنا ومجيــع أحوالنــاودعائ مــات ذكــر القــائم  نال نكــون ممَّــ ٰى حتَّ

 يف قلوهبم. 

 !!فقط )%١(

ــا عــىلٰ : أتســاءل ــو عملن ــدةر ـنشــ مــاذا حيصــل ل اإلمــام  قضــيَّة وعقي

 فقـط مـن أوقاتنـا، أي بمعـدل نصـف سـاعة كـّل  )%١(بنسـبة  املهدي 

 !يومني؟

 .الناس يف نظرهتم حول اإلمام املهدي من   الكثريام سيتغريَّ ربَّ 

مـن  ق سـبب مهـمّ احلقيقيني، وبالتايل سيتحقَّ  سع رقعة املنتظرينام ستتَّ ربَّ 

 .أسباب تعجيل الظهور

 . وجه العامل اإلسالميام يتغريَّ ربَّ 

 !ا عمل هبذه النسبة؟ولكن، كم منّ 

ــرياً  أعتقــد أنَّ  ــن  كث ــرينم ــني املنتظ ــيَّ  املبلِّغ ــذه القض ــون هل  ة إالَّ ال يعط
                                                             

 .٤٩٣ح / ٤٧٣و ٤٧٢: ، عن الغيبة للطويس٥٨ح / ٣٣٢: ٥٢ بحار األنوار )١(

 .٣ح / ٣٦ب با/ ٣٧٨: ، عن كامل الدين٤ح / ٣٠: ٥١ بحار األنوار )٢(
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ـــول  ـــواهلم، وفض ـــول أم ـــودهم، وفض ـــول جه ـــاهتم، وفض ـــول أوق فض

 .متفكريه

ه نبِّـه وأُ تنبَّـأي أحـاول أن ، ولكنّـاملبلِّغـنيل مـن شـأن قلِّـريد أن أُ أنا ال أُ 

 .املهدي  ة اإلمام، قضيَّ ٰى تنا العظمقضيَّ  تقصرينا يف حقِّ  ٰى مد إىلٰ 

ــاقر: قــال ،عــن أيب محــزة الــثاميل )ج ــا ابــن رســول :  ســألت الب ي

ــاحلقِّ اهللا، ألســتم كلّ  ــف: ، قلــت»بــىلٰ «: قــال ؟كــم قــائمني ب ــ مَ ِل ــائم مّ ُس ي الق

اهللا  ت املالئكـة إىلٰ ضـجَّ صـّىلٰ اهللا عليـه  ي احلسـنيجـدّ  َل تِـ قُ امَّ ـل«: ؟ قالقائامً 

 ــالوا ــا وســيّ : بالبكــاء والنحيــب، وق ــإهلن ن قتــل صــفوتك دنا أتغفــل عمَّ

ــك ــن خلق ــك م ــفوتك، وخريت ــن ص ــأوح ؟واب ــيهم اهللا  ٰى ف ــرّ  :إل وا ق

كشــف اهللا  ثــمّ . م ولــو بعـد حــنيمــنه نـتقمنَّ يت وجــاليل ألعزَّ فــوَ  ،مالئكتـي

 ـ ت املالئكـة بــذلك، رَّ ـللمالئكـة فسـ ة مـن ولـد احلســني عـن األئمَّ

 .)١(»بذلك القائم أنتقم منهم:  فقال اهللا ،صّيل فإذا أحدهم قائم يُ 

ــ ــؤال موجَّ ــات التخّص  ه إىلٰ س ــز الدراس ــدي مرك ــام امله ــية يف اإلم ص

، وجواب املركز عليه: 

ــؤال ــ: الس ــدما ُي ــاذا عن ــائم مل ــم الق ــوق  ذكر اس ــدينا ف ــع أي نض

 رؤوسنا ونقف؟

ــواب ــب  :اجل ــنجم الثاق ــال يف ال ــيًام ( ):٤٧٤ ص /٢ ج(ق ــام تعظ القي

ــارك  ــمه املب ــامع اس ــاألخّص ، لس ــارك إ وب ــمه املب ــان باس ــائم (ذا ك الق

( ، َّــت عليــه ســرية اإلكــام اســتقر ــماميَّ يف مجيــع بــالد  رهم اهللا تعــاىلٰ ة كثَّ

وهـذا كاشـف عـن وجـود مصـدر  ،واهلنـد والـديلمالعرب والعجم والرتك 

ولكــن املســموع مــن ، اآلن عليــه  مل أعثــر حلـدِّ ولــو أّين  ،وأصـل هلــذا العمــل
                                                             

 .١ح / ١٢٩باب / ١٦٠: ١، عن علل الرشائع ١ح / ٢٩و ٢٨ :٥١بحار األنوار  )١(
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ونقـل بعـض ، ه رأوا خـربًا يف هـذا البـابة من العلامء وأهـل الصـالح أنَّـعدَّ 

ــ د عبــد اهللا ر اجلليــل الســيّ ه ســأل عــن هــذا املوضــوع العــامل املتبّحــالعلــامء أنَّ

ــسـبط املحــدِّ  ه ث اجلزائـري وقــد أجــاب هـذا املرحــوم يف بعـض تصــانيفه أنَّ

ـ ٰى رأ مـام الصـادق سـمه املبـارك يف جملـس اإلايومـًا  رَ ِكـه ذُ خربًا مضـمونه أنَّ

  فقام تعظيًام واحرتامًا له(. 

ــاة للمــريزا جــواد التربيــزي / ٤٦٥ص / ١ج (  ويف رصاط النج

ــؤال   ــىلٰ : )١٣٠٥س ــد ع ــع الي ــر احل وض ــد ذك ــرأس عن ــال ــن جَّ ــن احلس ة ب

وكـذا القيـام عنـد  هـل هـو مـروي بروايـة معتـربة؟ ،)فرجه ل اهللا تعاىلٰ عجَّ (

 ؟)أرواحنا فداه(ذكر القائم 

ــيّ  ــاب الس ــوئي وأج ــوع(: د اخل ــدنا يف موض ــا وج ــن  م ــؤال م الس

ــ ل مــة املامقــاين يف األمــر األوَّ مــا يف مــرآة الكــامل للعالَّ  ٰى ة ســواآلثــار املرويَّ

ــ مــام املنتظــر مــن تــذييل أحــوال اإل ل الطويــل عــن يف ذيــل خــرب املفضَّ

ــ ند بــالشــيخ حمّمــ ــعبــد اجلبّ  قــرأ امَّ ـلــ: ه قــالار يف كتــاب مشــكاة األنــوار أنَّ

ــي أوَّ  ــة الت ــيدته املعروف ــل قص ــا دعب ــات(هل ــدارس آي ــىلٰ ) م ــا  ع  الرض

ودعــا لــه  رأســه وتواضــع قــائامً  يــده عــىلٰ  وضــع الرضــا  وذكــره 

 .بالفرج، واهللا العامل

 :هديامل: سم الثالثاال

ـ ، وقـد ذكـرت ة وهو مـن األسـامء التـي اشـتهر هبـا اإلمـام احلجَّ

 :ة يف ذلك وكام ييلالروايات الرشيفة العلَّ 

ـ  عـن اإلمـام البـاقر ،عن جابر بن يزيـد اجلعفـي )أ ... «: ه قـالأنَّ

ي املهـدي مّ ام ُسـاهللا، فـإنَّ  ٰى ـفمن أطاعه فقد أطاع اهللا ومـن عصـاه فقـد عصـ

ــ ــي هألنَّ ــر خف ــدي ألم ــار  ،هي ــن غ ــب اهللا م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت يس
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فــيحكم بــني أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــني أهــل اإلنجيــل  ،بأنطاكيــة

 .)١(»...باإلنجيل، وبني أهل الزبور بالزبور، وبني أهل الفرقان بالفرقان

إذا قــام «: قــال، ، عــن أيب عبــد اهللا د بــن عجــالنحمّمــ ٰى ورو )ب

ــائم ــا  الق ــا الن ــداً  س إىلٰ دع ــالم جدي ــداهم إىلٰ اإلس ــد دُ  ، وه ــر ق ــأم  رَ ثِ

أمـر مضـلول  ه هيـدي إىلٰ ي القـائم مهـديًا ألنَّـمّ ام ُسـعنه اجلمهور، وإنَّـ وضلَّ 

 .)٢(»ي القائم لقيامه باحلّق مّ وُس  ،عنه

ـــال )ج ـــاين، ق ـــعيد اخلراس ـــن أيب س ـــد اهللا: ع ـــت أليب عب :  قل

ي املهــدي؟ مّ ُســ ءيش ألّي : فقلــت ،»نعــم«: املهــدي والقــائم واحــد؟ فقــال

 .)٣(»أمر خفي كّل  ه هيدي إىلٰ ألنَّ «: قال

 باملهـدي، وهـو اهلدايـة إىلٰ  هذه الروايـات تعطينـا سـبب تسـميته 

 .أمر خفي عنه اجلمهور، أو كّل  أمر خفي، أو مضلول عنه، أو ضلَّ 

 ؟ا ما هو هذا األمر اخلفيأمَّ 

ــ وىلٰ فقــد ذكــرت الروايــة األُ   نَّ أومــن الواضــح ه الكتــب الســاموية، أنَّ

، قــال د هــو ديــن اهللا تعــاىلٰ هــا هتــدي ألمــر واحــد حمــدَّ الكتــب الســاموية كلّ 
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، وهـو األكـرم  وهذا الدين اليـوم هـو الـدين اخلـاتم، ديـن النبـّي 
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لت ه قــد ُدثِـرت امـت عنــه الروايـات بأنَّـالـذي تكلَّ  لكثـري مــن حقائقـه وُبــدِّ

ــ ــالطني ووّع ــبب الس ــه بس ــن أحكام ــري م ــالح الكث ــحاب املص اظهم وأص

ــ ــرتين واملندّس ــواملف ــن املش ــالم م ــل اإلس ــود وـني يف داخ ــل ركني واليه عام

ض لـه أهـل البيـت ة التقيَّ  وأتبـاعهم  التي نتجت عـن الظلـم الـذي تعـرَّ

 .وغريها من األسباب

 ذلك األمر اخلفي هو اهلداية لـدين النبـّي  ىلٰ اهلداية إ ٰى وبالتايل يكون معن

لنا يوم بيعة الغدير حينام أنـزل اهللا  الصحيح الذي ارتضاه اهللا تعاىلٰ   األكرم

َمْمُت  : بعد أن بايع املسلمون علياً  ىلٰ تعا
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ــه، واجلمهــور فــدين اإلســالم هــو ديــن الواليــة، والنــاس ضــلَّ  ت عن

  لوا النـاس عـن الـدين وأخفـوه عـنهم، واإلمـام املهـديوعلامؤهم ضلَّ 

 .دي الصحيحسيُظهر الدين املحمّ 

سيواجه الكثري مـن الصـعاب مـن   اإلمام املهدي ومن هنا ورد أنَّ 

ا مل ما سيأيت به من أحكام اإلسالم الواقعية ممَّ  ون عىلٰ م سوف يعرتضالناس، ألهنَّ 

: ، ولذا ورد عن الفضيل بن يسار قال يعرفوه ومل يعتادوا عليه قبل ظهوره

 قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشـدّ  إنَّ «: يقول سمعت أبا عبد اهللا 

 إنَّ «: قال ؟لكوكيف ذ: فقلت ،»!ال اجلاهليةمن جهّ   ا استقبله رسول اهللاممَّ 

الناس وهم يعبدون احلجارة والصخور والعيدان واخلشب  ٰى أت  رسول اهللا

عليه  ل عليه كتاب اهللا، وحيتّج هم يتأوَّ الناس وكلّ  ٰى قائمنا إذا قام أت املنحوتة، وإنَّ 

 عليهم عدلـه جـوف بيـوهتم كـام يـدخل احلـرّ  ا واهللا ليدخلنَّ أمَ «: قال ثمّ ، »به

 .)١(»والقرّ 
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ــة أُ ويف رو ــراي ــد اهللا ٰى خ ــن أيب عب ــائم إنَّ «:  ع ــ  الق يف  ٰى يلق

أتـاهم وهـم يعبـدون   رسـول اهللا ألنَّ ، رسـول اهللا  حربه مـا مل يلـَق 

ــه فيتــأوَّ  ، وإنَّ جــارة املنقــورة واخلشــبة املنحوتــةاحل لون القــائم خيرجــون علي

 .)١(»عليه كتاب اهللا ويقاتلونه عليه

الفـتن التـي تقـع يف زمـن  ف عـىلٰ رّ تعرضورة ال ورد التأكيد عىلٰ  من هنا

 نة منها فـال يقـع يف الفتنـة، وعـىلٰ بيّ  يكون املؤمن عىلٰ  ٰى حتَّ   مام املهدياإل

أن تنكشف له احلقيقة، وإن كانت احلقيقة أبني من األمس  حمايدًا إىلٰ  ٰى يبق األقّل 

  اإلمـام املهـدي الفتن واالختبارات، فإنَّ  وأوضح من الشمس، فرغم كّل 

د بن عصـام، وبام هو أوضح من الشمس كام ورد عن حممّ  احلّق  عىلٰ   بام يدلُّ يأيت

يف جملسه ومعـي   كنت عند أيب عبد اهللا :ل بن عمر، قالثني املفضَّ حدَّ  :قال

كنت أراه يريد و ،»_ يعني باسم القائم  _اكم والتنويه إيّ «: لناغريي، فقال 

مـن الـدهر،  سـبتاً  والتنويه، واهللا ليغيـبنَّ اكم يا أبا عبد اهللا، إيّ «: فقال يل غريي،

عليـه أعـني  سـلك؟ ولتفيضـنَّ  وادٍ  مات أو هلـك بـأّي : يقال ٰى حتَّ  وليخملنَّ 

 من أخذ اهللا ال ينجو إالَّ  ٰى ئ السفينة يف أمواج البحر حتَّ كتكفّ  املؤمنني، وليكفأنَّ 

رة راية مشتبهة ـتا عشاثن عنَّ فَ ده بروح منه، ولُرت ميثاقه، وكتب اإليامن يف قلبه، وأيَّ 

: قلـت ،»مـا يبكيـك؟«: فبكيت، فقـال يل: لقال املفضَّ ، »من أّي  ال يعرف أّي 

رايـة مشـتبهة ال  رةـع اثنتـا عشـرفَ تُ «: علت فداك، كيف ال أبكي وأنت تقولُج 

ة يف البيـت التـي تطلـع فيهـا الشـمس يف كوَّ  فنظر إىلٰ : قال ؟»من أّي  يعرف أّي 

واهللا ألمرنـا أضـوء «: فقـال ،نعم: قلت ،»مضيئة؟أهذه الشمس «: جملسه فقال

 .)٢(»منها
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 :رنتظَ امل: االسم الرابع

ــابقةور ــف الس ــن دل ــقر ب ــة الص ــه: د يف رواي ــت ل ــ: فقل ــ مَ ـولِ ي مّ ُس

ــر ــام  ؟املنتظ ــال اإلم ــواد ق ــر أيّ  ألنَّ «: اجل ــة تكث ــه غيب ــول ل ــا ويط امه

 ذكره، ويســتهزئ بــ، وينكــره املرتــابونفينتظــر خروجــه املخلصــون، أمــدها

، وينجـو فيهـا ملسـتعجلون، وهيلـك فيهـا ااتوناجلاحدون، ويكثـر فيهـا الوّقـ

 .)١(»موناملسلِّ 

ــم الفاعــل  ــم بصــيغة اس ــذا االس ــن أن ُيقــرأ ه ــر(هــذا، ويمك ) املنتظِ

ــات الشــ ــريفة، إالَّ ـبالكرســ، وهــو وإن مل يــرد يف الرواي ــ أنَّ ــن أن ُيفَه م ه يمك

 ،لـه وإذنـه لـه بـاخلروج  تعـاىلٰ اهللاه ينتظـر أمـر إنَّ من خالل بعض الروايات، ف

 :السـفري الرابـع، حيـث جـاء فيـه إىلٰ  األمر الذي ورد يف آخر توقيـع لـه 

 .)٢(»... اهللا إذن بعد إالَّ  ظهور فال الثانية، الغيبة وقعت فقد... «

ــو  ــل العــدد امل وه ــور ينتظــر أن يكم ــن األنصــار للظه طلــوب م

: اهللا  عبــد أبــو قــال :قــال صـري،ب أيب عــن ٰى كــام ورد هــذا املعنــ ،املبـارك

ــرج ال« ــائم  خي ــ الق ــون ٰى حتَّ ــة يك ــة تكمل ــت ،»احللق ــم :قل ــة وك  تكمل

 .)٣(»...آالف عرشة«: قال احللقة؟

ــو  ــتعدَّ  وه ــة مس ــه االجتامعي ــون قاعدت ــر أن تك ــاهزة ينتظ ة وج

الـدنيا، كـام ورد هـذا  ة أرجـاءكاّفـ ة األصـيلة إىلٰ طروحتـه اإلسـالميَّ لتحمل أُ 

ــد إىلٰ  يف مكاتبــة اإلمــام املهــدي  ٰى املعنــ  أشــياعنا أنَّ  ولــو« :الشــيخ املفي

بالعهــد علــيهم ملــا  الوفــاء يف القلــوب مــن اجــتامع عــىلٰ  لطاعتــه اهللا قهــموفَّ 
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 حــّق  عــىلٰ  لــت هلــم الســعادة بمشــاهدتنار عــنهم الــيمن بلقائنــا، ولتعجَّ تــأخَّ 

 وال ا نكرهـهبنـا ممـَّ صـل مـا يتَّ املعرفة وصدقها منهم بنا، فام حيبسـنا عـنهم إالَّ 

 .)١(»...نؤثره منهم، واهللا املستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل

 :ة اهللابقيَّ : االسم اخلامس

تهــا فيهــا بــني ، دارت دفَّ يلــةت اإلنســانية بــأدوار عديــدة وطولقــد مــرَّ 

ــًا أ ــدين أحيان ــدي املفس ــني ي ــًا وب ــاحلني أحيان ــدي الص ــن ي ــا زم ــر، وزمنن كث

ــا يف ، فقــرن الشــٰى الغيبــة الكــرب يطان ظهــر وارتفــع لــواؤه، والغــرب يغزون

ع واالبتعـاد عـن املبـادئ والـدين، ومئـات عقر دارنـا، وشـبابنا تعـيش التميّـ

انـًا، واالقتصـاد اإلسـالمي يسـري الفسـاد واإلفسـاد جمّ  األقامر الصناعية تبـثُّ 

ــن ســيّ  ــبطشأســوأ، واحلكومــات املســتبدَّ  إىلٰ  ئم ــال  ة ت ــرمهم ب ــاس وتف بالن

 ؟اجعة التي تنتظرنا أو ننتظرهاما هو حجم الف. .ٰى تر فيا، ..مباالة

 ٰى هبــا ترســانة الــدول الكــرب حجــم القنابــل النوويــة التــي تغــّص  إنَّ (

ة ات ولـيس ملـرَّ سـطح الكـرة األرضـية ولسـبع مـرّ  مـا عـىلٰ  تكفي إلبادة كّل 

واحـدة، وال يبــدو مــن العبــث صــنع مثــل تلــك األســلحة بتلــك التكــاليف 

خدم يف احلـرب سـتَ باألرقـام النجوميـة، لقـد صـنعت لتُ  بَسـالفادحة التي ُحت 

ية الرهيبة، كـام ال يبـدو مـن الصـعب اخـتالق بعـض الـذرائع النطـالق الذرّ 

رشارة هــذه احلــرب يف هــذا العــامل املــتخم بالصــدامات احلدوديــة واشــتباك 

الشـعور (نـا لـنلمس االنفجـار، وأنَّ  رفة عـىلٰ ـاملصالح واملناطق السـاخنة املشـ

ــيطرة ــة بالس ــوَّ (و) واهليمن ــون الق ــدول ) ةجن ــامء ال ــان زع ــاور أذه ــي تس الت

ع حـدوث ، والتي تكفـي لنشـوب هـذه احلـرب، وعليـه يمكـن توّقـٰى العظم
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ــرب( ــة ك ــلَّ ) ٰى فاجع ــب، ولع ــتقبل القري ــ يف املس ــدَّ ـالبش ــاء يف رية مه دة بالفن

خضم حرب نووية شاملة، أو إثـر الفقـر االقتصـادي، الـذي يفـرزه احتكـار 

 .)١(...)ث البيئة، أو بفعل نفاد مصادر الطاقة، أو تلوّ ٰى ظمالدول الع

صوٌت مدّوي  حتت وطأة هذه اآلالم، وأمواج الفتن، وظالم املحن، يشّق 

يمأل اآلذان الواعية، ويلهمها الصرب والشجاعة للمواجهة، ويرسم طريق اهلناء 

ْم إِ : والرجاء والنجاة، ويصدح قائالً 
ُ
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َ
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ْ
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 ).٨٦: هود(

ا املؤمنون، يا من شقيتم وتعبتم من ابتعاد الناس عن أّهي : اآلية تقول ههذ

، يا من وصل إليكم ريح الفساد فأقلق مضاجعكم، يا من حرتم يف زمٍن اهللا تعاىلٰ 

مـن يريـد  فريـد لكـم ولكـّل  ٰى جيعل احلكيم حريانًا، هناك طريق وحيد ومنج

 ؟!ة اهللافيه، فمن هو بقيَّـ ، ال رشَّ ة اهللا خري حمض لكم، فبقيَّ )ة اهللابقيَّ (ه ة، إنَّ النجا

 . ة املنتظره اإلمام احلجَّ ال أحد غريه، إنَّ 

ســأله رجــل عــن : قــال،  عــن عمــر بــن زاهــر، عــن أيب عبــد اهللا

اهللا بــه أمــري  ٰى ال، ذاك اســم ســمّ «: م عليــه بــإمرة املــؤمنني؟ قـالســلَّ القـائم يُ 

: قلـت ،» كـافربـه بعـده إالَّ  ٰى بـه أحـد قبلـه وال يتسـمّ  سـمَّ ، مل يُ  ؤمننيامل

ة السـالم عليـك يـا بقيَّـ: يقولـون«: قـال م عليـه؟ سـلَّ كيـف يُ  ،علت فـداكُج 

ِمِن�َ «: قرأ ، ثمّ »اهللا
ْ
تُْم ُ�ؤ

ْ
ن
ُ
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ْ
ْم إِن

ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 .)٢(»بَِقي�ُت اِهللا خ

 :ات، نذكر منهاويف هذه الرواية العديد من اللفتات والنك

، تكشــف أسـامء األوليــاء وصــفاهتم هــي هبـات مــن اهللا تعــاىلٰ  إنَّ  _ ١
                                                             

ــدي )١( ــام امله ــة لإلم ــة العاملي ــريازي  احلكوم ــارم الش ــارص مك ــيخ ن ــًال ، ١٤و ١٣: للش نق

 .عن اخلرباء العامليني

 .٢ح / ب نادربا/ ٤١٢و ٤١١: ١الكايف  )٢(
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ــاهتم أُ  ــي كمقام ــيم مقامــاهتم، وه ــن عظ ــن اهللا تعــاىلٰ ع ــة م ــور جعلي ، م

عصـمتهم  ٰى ، بـل حتَّـهـا مـن اهللا تعـاىلٰ كلّ   فإمامتهم وخالفتهم الرسـول

ِهَب : وطهــارهتم، قــال تعــاىلٰ 
ْ
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ي أمــري مّ ُســ مَ ـلِــ: قلــت لــه: قــال،  وعــن جــابر، عــن أيب جعفــر

ك مـن بنـي وإذ أخـذ رّبـ( :ه، وهكـذا أنـزل يف كتابـهاهللا سـّام «: املؤمنني؟ قال

ــورهم ذرّ  ــن ظه ــىلٰ آدم م ــهدهم ع ــتهم وأش ــرب ي ــت ب ــهم ألس  وأنَّ  ،كمأنفس

 .)١(»)عليًا أمري املؤمنني وأنَّ  ،دًا رسويلحممّ 

 ون أوالدهــم بأســامء أهــل البيــتي املحبّــســمّ وال ينــايف هــذا أن يُ  _ ٢

  ٰــىل ــال  ع ــو االرجت ــق  _نح ــون يف املنط ــام يقول ــب _ك ــظ  ٰى معن أن تالح

، ك هلـمئـووالك لتكشـف عـن حبّـ  االسم مرتبطـًا بأهـل البيـت ٰى معن

صــف بــأن يتَّ  ورجــاءً   بأســامئهم نــاً تعنــي تيمّ   همإذ التســمية بأســامئ

ــا بأســامئهم، ،  الولــد بصــفاهتم ــمية أوالدن ــل وامتثــاالً ألوامــرهم بتس ب

يعنـي  _شـكل تعـاليم تربويـة يف الروايـات  ءت عـىلٰ تلك األوامـر التـي جـا

ــ ــتحباب املؤكَّ ــ ،_د االس ــد روي أنَّ ــد اهللافق ــل أليب عب ــت ُج :  ه قي عل

ــداك ــإ ،ف ــمّ ا نُ ّن ــائكم يس ــامء آب ــامئكم وأس ــال ،بأس ــك؟ فق ــا ذل ي إ«: فينفعن

ــدين  ،واهللا ــل ال ــّب الَّ إوه ــال اهللا ؟ احل ِبُعوِ� : ق
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� ]٢(»]٣١: آل عمران(. 

ـ  وعن النبّي  أحـدهم  سـمِّ أربعـة أوالد مل يُ  مـن ولـد لـه«: ه قـالأنَّ

 .)٣(»فقد جفاين باسمي
                                                             

 .٤ح / باب نادر/ ٤١٢: ١ الكايف )١(

 .٢٨ح / ١٦٩و ١٦٨: ١، عن تفسري العّيايش ٥٨ح / ٩٥: ٢٧بحار األنوار  )٢(

 .٦ح / باب األسامء والكنٰى / ١٩: ٦، عن الكايف ٨ح / ٢٩: ١٧بحار األنوار  )٣(
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 ،داً يناه حمّمــ ســمّ ال يولــد لنــا ولــد إالَّ «: قــال،  وعــن أيب عبــد اهللا

 .)١(»تركناوإالَّ نا شئنا غريَّ  ذاام فإسبعة أيّ  فإذا مٰىض 

ــابر ــن ج ــال ،ع ــر: ق ــو جعف ــوب إىلٰ   أراد أب ــيعته  الرك ــض ش بع

بـاب الـدار خـرج  إىلٰ  ٰى هـ انت، فتبعتـه، فلـامَّ »يـا جـابر، أحلقنـي«: ليعوده فقال

. دحمّمـ: قـال ،»مـا اسـمك؟«:  علينا ابن له صـغري فقـال لـه أبـو جعفـر

رت ظـلقـد احت«:  فقـال لـه أبـو جعفـر ،بعـيل: قـال ،»؟ٰى كنّ تُ  مَ فبِ «: قال

د يـا حمّمـ: ينـادي الشـيطان إذا سـمع مناديـاً  إنَّ  ،شديداً  اراً ظمن الشيطان احت

 ينـادي باسـم عـدوّ  إذا سـمع مناديـاً  ٰى حتَّـ ،الرصـاص يا عيل ذاب كام يذوب

 .)٢(»واختال من أعدائنا اهتزَّ 

: د، فيقــول اهللا لــهيف القيامــة واسـمه حمّمــ ٰى رجــال يــؤت نَّ إ«: اخلـرب ويف

بك عــذِّ يي أن أُ أســتح انــأحبيبــي، و ن عصــيتني وأنــت ســميُّ أمــا اســتحييت 

 .)٣(»حبيبي وأنت سميُّ 

ـهل جيـوز ألحـد أن يُ : قد يقالو _ ٣ نـًا فسـه بـأمري املـؤمنني تيمّ ب نلقِّ

  عليه؟بلقب اإلمام عيل بن أيب طالب صلوات اهللا

خلصوصـية يف املـورد وسـؤال السـائل  _نـت الروايـة قـد بيَّ  :واجلواب

ـة أمري املـؤمنني هـو هبـة  لقب أنَّ  _  لعـيل بـن أيب طالـب مـن اهللا تعـاىلٰ خاصَّ

 ن كـان مـن أهـل وإ ٰى ، أي حتَّـبـه مهـام كـان بيتلقَّ ، فال جيوز ألحد أن

ــهم ــت أنفس ــديالبي ــام امله ــذا فاإلم ــ  ، ول ــم أنَّ ــرغ ــام املف رتض ه اإلم

 .اللقبنفسه بذلك  بلقِّ يُ ه ال ، ولكنَّ الطاعة من اهللا تعاىلٰ 
                                                             

ة الداعي٢٨ح / ١٣١: ١٠١بحار األنوار  )١(  .٧٨و ٧٧: ، عن عدَّ

 .١٢ح / باب األسامء والكنٰى / ٢٠: ٦ الكايف )٢(

 .، عن لب اللباب للراوندي)١١٥٢/١٣(ح / ٣٣٧: ٢١جامع أحاديث الشيعة  )٣(
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أنـت ، يـا عـيل«:  بعـض الروايـات، فعـن النبـّي  ٰى د هذا املعنويؤيّ 

، وأمــري مــن ٰى ـأمــري مــن يف الســامء، وأمــري مــن يف األرض، وأمــري مــن مضــ

هبـذا االسـم  ٰى سـمّ جيـوز أن يُ  نَّـه الوال أمـري بعـدك، أل ،بقي، وال أمري قبلـك

 .)١(»بهتعاٰىل ه اهللا سمِّ من مل يُ 

ــه تعــرف أيضــًا أنَّ و _ ٤ ــنام  أهــل البيــت من ــبعض  حي يقولــون ل

فهـو مـن ت تلـك الروايـات، فـيام لـو صـحَّ ) أمري املؤمنني( عي اخلالفة بــمدَّ 

 .تي كان يعيشها أهل البيت باب التقيَّة املكثَّفة ال

ــىلٰ و _ ٥ ــالم ع ــيغة الس ــظ ص ــدي احف ــام امله ــت   اإلم ــو أدرك ل

السـالم : السـالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني، بـل قـل لـه: ظهوره، فال تقـل لـه

 .ة اهللاعليك يا  بقيَّ 

 :املاء املعني :االسم السادس

ــتُْم : يف قــول اهللا   عـن أيب بصــري، عــن أيب جعفـر
ْ
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: فقـال، ]٣٠: امللـك[ أ

عــنكم ال تــدرون  إن أصــبح إمــامكم غائبــاً : هــذه نزلــت يف القــائم، يقــول«

أين هـو فمـن يـأتيكم بإمـام ظـاهر يـأتيكم بأخبـار السـامء واألرض وحـالل 

ــه اهللا  ــمّ  ،»؟وحرام ــال ث ــاء تأو«:  ق ــا ج ــل واهللا م ــة والي ــدَّ  اآلي أن  ب

 .)٢(»تأويلها جييء

 ، فــاعلم أنَّ )٣(يشء حــي مــن املــاء قــد جعــل كــّل  اهللا تعــاىلٰ  نَّ إوحيــث 
                                                             

 .٢٦املنقبة / ٥٣و ٥٢: مائة منقبة البن شاذان )١(

 .٣ح / ٣٢باب / ٣٢٦و ٣٢٥: ، عن كامل الدين٢٧ح / ٥٢: ٥١بحار األنوار  )٢(
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 ٢٣  ....................................................  أسامء اإلمام املهدي : الشذرة األُوىلٰ 

هو منبـع حيـاة عـامل اإلمكـان، وبواسـطته ينـزل الفـيض   اإلمام املهدي

 .املوجودات والرمحة اإلهلية إىلٰ 

 :يدالرش: االسم السابع

ــ ــلســا هــذا اللقــب كثــريًا عــىلٰ  رَ وقــد ُذِك ام أمــري ، الســيّ  ةن األئمَّ

 . املؤمنني واإلمام الباقر

ــد ورد أنَّ  ــؤمنني  فق ــري امل ــ أم ــولك ــن يق ــه احلس ــل ابن : ان إذا أقب

بـأيب أنـت يـا أبـا ابـن « :وإذا أقبـل احلسـني يقـول ،»يـابن رسـول اهللا مرحباً «

وهـذا  مـا بالـك تقـول هـذا للحسـن ،يـا أمـري املـؤمنني: فقيل ،»خرية اإلماء

م (ريد ـذاك الفقيـد الطريـد الشـ«: ومـن ابـن خـرية اإلمـاء؟ فقـالللحسني؟ 

د بـن جعفـر بـن حمّمـ د بن عـيل بـن موسـٰى احلسن بن عيل بن حممّ  بن )ح م د

 .)١(»_ ووضع يده عٰىل رأس احلسني  _بن عيل بن احلسني هذا 

لقيــت أبــا : قــال ،بــن حصــني الثعلبــي، عــن أبيــه عــن عبــد األعــىلٰ و

 ي ودقَّ كـربت ســنّ : أو عمـرة فقلــت لـه  حـّج يف عــيل  د بـنجعفـر حمّمـ

ــت أدري يُ  ــي فلس ــعظم ــد إيلَّ  ٰى ـقض ــاؤك أم ال؟ فاعه ــداً  يل لق ــربين  عه وأخ

فـرد مـن أهلـه الفريـد الوحيـد، امل ريد الطريـدـالشـ إنَّ «: الفـرج؟ فقـال متٰى 

ــ ــده املكنّ ــور بوال ــ ٰى املوت ــاتبعّم ــاحب الراي ــو ص ــّي  ه ه ــم نب ــمه اس ، »واس

،أعد : فقلت  .)٢(»فيهايل ا بكتاب أديم أو صحيفة فكتب فدع عيلَّ

ــن ــارود، أيب وع ــن اجل ــر أيب ع ــ جعف ــن دحمّم ــيل ب ــ ع ــال ه،أنَّ  :ق

 املفـرد هبعّمـ ٰى املكنّـ بأبيـه املوتـور ريدـالشـ الطريـد هـو األمـر هذا صاحب«

 .)٣(»نبّي  اسم اسمه أهله من
                                                             

 .٣١: ، عن مقتضب األثر٤ح / ١١١و ١١٠: ٥١بحار األنوار  )١(

 .٢٢ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٤و ١٨٣: الغيبة للنعامين )٢(

 .٢٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٤: الغيبة للنعامين )٣(
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ل هـؤالء النـاس، الـذين مـا رعـوه بَـالرشيد هو الطريد مـن قِ  ٰى ومعن(

 ٰى ه، ومل يشـكروا هـذه النعمـة، بـل سـعرعايتـه ومـا عرفـوا قـدره وحّقـ حّق 

ــم إىلٰ  ــع أوائله ــه، وس ــاء علي ــم إىلٰ  ٰى القض ــوده  أخالفه ــي وج ــاره ونف إنك

 .)١()باللسان والبنان

 أيب  إنَّ «: بــه ٰى لعــيل بــن مهزيــار عنــدما التقــ  وقــد قــال هــو

ــد إيلَّ  ــن األرض إالَّ  عه ــن م ــاها إرسأن ال أوط ــا وأقص ــري، أل اراً  أخفاه م

مـم الضـوال،  ملكائـد أهـل الضـالل واملـردة مـن أحـداث األُ ملحـّيل  وحتصيناً 

ــذين إىلٰ  ــي  فنب ــة الت ــرين الغاي ــم األرض ينظ ــت رصائ ــال، وجب ــة الرم عالي

بلـزوم خـوايف األرض،  فعليـك يـا بنـّي  ،...مـر ويـنجيل اهللـععندها حيل األ

 اً وضــدَّ  مقارعــاً  اً عــدوَّ  ألوليــاء اهللا  ويلّ  لكــّل  ع أقاصــيها، فــإنَّ وتتبّــ

 .)٢(»...منازعاً 

  دخـل سـلامن امَّ ـلـ«: قـال  وعن أيب بصـري، عـن أيب عبـد اهللا

ة ميَّـذكـر ملـك بنـي أُ  ٰى الكوفة، ونظر إليهـا، ذكـر مـا يكـون مـن بالئهـا حتَّـ

 ٰى فـإذا كـان ذلـك فـالزموا أحـالس بيـوتكم حتَّـ: قال ثمّ . والذين من بعدهم

 .)٤(»ر ذو الغيبة الرشيد الطريداملطهَّ بن الطاهر االطاهر  )٣(يظهر

 :الغريم: االسم الثامن

ـ الـدائن املُقـِرض،  ٰى ، والغـريم بمعنـه ة بـوهو مـن ألقابـه اخلاصَّ
                                                             

 .٧٠٤: ٢منتهٰى اآلمال  )١(

 .١٩ح / ٤٣باب / ٤٤٨و ٤٤٧: كامل الدين )٢(

يف  ح بـه اإلمـام البــاقر مـن اجلهـاد بـني يديـه، وهـو مـا رصَّ  أي إذا ظهـر اإلمـام فـال بـدَّ  )٣(

ــة أُ  ــارواي ــول فيه ــرٰى يق ــدوا «: خ ــوتكم، وألب ــالس بي ــوا أح ــرَّ فكون ــإذا حت ــدنا، ف ــا ألب ك م

 ).٢٤ح / ١٤باب / ٢٧١: لنعامينلالغيبة ( »كنا فاسعوا إليه ولو حبواً متحرّ 

 .١٢٤ح / ١٦٣: ، عن الغيبة للطويس١٩ح / ١٢٧و ١٢٦: ٥٢ بحار األنوار )٤(
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ــســتَ ، ويُ املــدين واملقــروض أيضــاً  ٰى ل بمعنــعمســتَ ويُ  ًة، عمل هــذا اللقــب تقيَّ

ان الشــيعة يطلقــون هــذا اللقــب ، فكـلــه  )الغــالم(عمل لقــب ســتَ كـام يُ 

ــه ــه، أو إىلٰ  ،علي ــوال إلي ــال األم ــني  إذا أرادوا إرس ــذا ح ــه، وك ــد وكالئ أح

كـان   هيء له، أو يريدون أخـذ األمـوال لـه مـن الغـري، ألنَّــيوصون بش

 ...ف والصناعاترَ ار وأرباب احلِ والتجّ  ّراعة الزله أموال يف ذمَّ 

ــة املجلســوقــال العالَّ  ــراد مــن الغــريم (:  يـم ــل أن يكــون امل حيتم

ــ ــو املعن ــاين  ٰى ه ــدين  _الث ــك ،_أي امل ــه  وذل ــابه حال ــال  لتش ــع ح م

ــرُّ  ــذي يف ــديون ال ــ امل ــالبوه، أو بمعن ــة أن يط ــاس خماف ــن الن ــاس  أنَّ  ٰى م الن

ًة، فهـو عـنهم تقيَّـ رايع واألحكـام وهـو يفـرُّ ـألجـل أخـذ الشـ  يطلبونه

 .)١()...الغريم املسترت صلوات اهللا عليه

 :ةاحلجَّ : االسم التاسع

 .)٢()وخالصته ة اهللاأنا حجَّ (هو   خامته نقش ورد أنَّ 

ــه  ــ وورد يف زيارت ــةي ــ«: وم اجلمع ــا حجَّ ــك ي ة اهللا يف الســالم علي

 .)٣(»أرضه

 اللهـم صـلِّ عـىلٰ « :وميف نفـس اليـ ويف الدعاء الذي بعـد زيارتـه 

 .)٤(»...تك يف أرضكحجَّ 

ــة، إنَّ  ــب يُ  ويف احلقيق ــذا اللق ــه ــىلٰ طَل ــ ق ع ــع األئمَّ ، إذ ال ة مجي

ــاأل كــلَّ  نَّ أ شــكَّ   وقــائمون بــأمر اهللا تعــاىلٰ  حجــج اهللا تعــاىلٰ  ة ئمَّ
                                                             

 .٧٠٥: ٢منتهٰى اآلمال : راجع )١(

 .٤٢٧: ١؛ إلزام الناصب ١٨٣: ١النجم الثاقب  )٢(

 .٤١ :مجال األُسبوع )٣(

 .٣١٨: ٢االحتجاج  )٤(
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ــديّ  ــكَّ  ،ونمه ــام ال ش ــاأل نَّ أ ك ــيظ كلّ  ة ئمَّ ــاظمون للغ ــادقون ك ــم ص ه

 ...هادون

ـمـن األ بإمـاملقـاب ولكـن ختصـيص لقـب مـن األ ة تـابع للظـرف ئمَّ

 .لقاباأل ة بلقب منئمَّ مام من األإاشتهار  ىلٰ إي ا يؤدّ ممَّ  ،املعاش آنذاك

ـ خصـوص اإلمـام  إىلٰ  ٰى رف يف زمـن الغيبـة الكـربـة ينصـولقب احلجَّ

 .ة علينا يف هذا الزمنه هو احلجَّ ، ألنَّ املهدي 

 :اخللف واخللف الصالح: االسم العارش

و اخللف هو الذي يقوم مقام غريه، فه ٰى ، ومعن وهو أيضًا من ألقابه

) :يـع صـفاهتم وعلــومهم خلـف مجيـع األنبيـاء واألوصــياء، ووارث مج

 .)١(...)التي كانت لدهيم وخصائصهم، وسائر مواريث اهللا تعاىلٰ 

ــ    مــات أبــو جعفــر الثــاينامَّ ـلــ: قــال ،ارعــن عــيل بــن عبــد الغّف

مــر، يســألونه عــن األ أيب احلســن صــاحب العســكر  كتبــت الشــيعة إىلٰ 

اكم آتـ ، فـإذا نزلـت يب مقـادير اهللا اً مـر يل مـا دمـت حيَّـاأل« :فكتب 

 .)٢(»لكم باخللف بعد اخللف ٰى وأنّ ، ياهللا اخللف منّ 

ــتتعرَّ  ــاىلٰ وس ــاء اهللا تع ــر إن ش ــذرة  ف أكث ــث يف الش ــك املواري ــن تل ع

 .)٣(ة هبااخلاصَّ السادسة 

 :لاملؤمَّ : رـاالسم احلادي عش

 .)٤(»ل إلحياء الكتاب وحدودهأين املؤمَّ «: جاء يف دعاء الندبة
                                                             

 .٧٠٤: ٢ منتهٰى اآلمال )١(

 .٨ح / ٣٧باب / ٣٨٢: لدينكامل ا )٢(

 ).٥٧ص ( )٣(

 .من دعاء الندبة/ ٥٠٩: ١إقبال األعامل  )٤(
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ــ  العســكريوعــن اإلمــام  ــ _ال ه قــأنَّ  :_ ة حــني ولــد احلجَّ

ــ« ــة أهنَّ ــم الظلم ــدرة زع ــف رأوا ق ــل، فكي ــذا النس ــوا ه ــونني ليقطع م يقتل

 .)١(له املؤمَّ وسّام  ،»؟اهللا

 :وراملنص: رـاالسم الثاين عش

ــر ــن أيب جعف ــاىلٰ   ع ــه تع  : يف قول
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، وكـام )٢(د وحممـودأمحـد وحمّمـ ٰى اهللا املهـدي املنصـور كـام سـمّ  ٰى سمّ « :]٣٣

 .)٣(» املسيح ٰى عيس ٰى سمّ 

 :الغائب: رـاالسم الثالث عش

ــليامن ــن س ــادق  ورد ع ــن الص ــش، ع ــران األعم ــن مه ــن ب ــر ب جعف

نحـن «: قـال ،يل بـن احلسـني د بن عـيل، عـن أبيـه عـد، عن أبيه حممّ حممّ 

ــ ــج اهللا  ةأئمَّ ــلمني، وحج ــىلٰ املس ــرّ  ع ــادة الغ ــؤمنني، وق ــادة امل ــاملني، وس  الع

ــوايلاملحجَّ  ــني، وم ــام أنَّ  ل ــل األرض ك ــان أله ــن أم ــؤمنني، ونح ــوم  امل النج

ــن ــامء، ونح ــل الس ــان أله ــا يُ  أم ــذين بن ــال ــىلٰ مِس ــع ع ــامء أن تق  ك اهللا الس

وبنـا ينـزل الغيــث،  ،متيــد بأهلهـا األرض أن كمِسـ بإذنـه، وبنـا يُ األرض إالَّ 

ا لسـاخت األرض منّـ ر الرمحة، وختـرج بركـات األرض، ولـوال مـا يفـنَش وتُ 

ــ ومل ختــُل «: قــال ، ثــمّ »بأهلهــا فيهــا  ة اهللاألرض منــذ خلــق اهللا آدم مــن حجَّ

ــ ظـاهر مشـهور أو غائـب مسـتور، وال ختلــوا إىلٰ  ة أن تقـوم السـاعة مـن حجَّ

ــا، ــوال اهللا فيه ــك مل يُ  ول ــذل ــليامن ،»د اهللاعبَ ــال س ــادق  :ق ــت للص : فقل
                                                             

 .١٨٦ح / ٢٢٣: لطويسلالغيبة  )١(

 .ة أسامءبعدَّ   داً حممّ  ٰى النبّي أي كام سمّ  )٢(

 .٣٢٤ح / ٢٤٠: تفسري فرات الكويف، عن ٨ح / ٣١و ٣٠: ٥١بحار األنوار  )٣(
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ـ فكيف ينتفع الناس كـام ينتفعـون بالشـمس «: ة الغائـب املسـتور؟ قـالباحلجَّ

 .)١(»إذا سرتها السحاب

ــنو ــ ع ــري الرّق ــن كث ــال ،يداود ب ــٰى : ق ــن موس ــا احلس ــألت أب ــن  س ب

هـو الطريـد الوحيـد الغريـب «: قـال ،مـرهـذا األ عـن صـاحب جعفر 

 .)٢(»ن أهله، املوتور بأبيه الغائب ع

ــ ــ أنَّ  ٰى وهــو بمعن ــه وإن كــانوا ربَّ ــاس ال يعرفون ــام ورد الن ــه، ك ام يرون

واهللا، (: ه قـالد بـن عـثامن العمـري األسـدي أنَّـعن السفري الثاين الشيخ حمّمـ

النــاس ويعــرفهم  ٰى ســنة فـري ر املوســم كـّل ـصـاحب هــذا األمـر ليحضــ إنَّ 

 .)٣()ويرونه وال يعرفونه

 :صاحب الزمان :رـالرابع عش االسم

ــن  ــيِّ فع ــن الس ــهع ــول في ــل يق ــديث طوي ــريي يف ح ــت : د احلم قل

 قـد روي لنـا أخبـار عـن ،يـا ابـن رسـول اهللا: د للصادق جعفر بن حمّمـ

 إنَّ «: فــأخربين بمــن تقــع؟ فقــال  ،ة كوهنــايف الغيبــة وصــحَّ  آبائـك 

ــبالسادس من ولدي، وهـو الثـاين عشـ الغيبة ستقع ة اهلـداة بعـد ر مـن األئمَّ

أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب، وآخـرهم القـائم  هلـم، أوَّ رسول اهللا 

ــاحلقِّ  ــب ــان، بقيَّ ــاحب الزم ــا  ،ة اهللا يف األرض، وص ــه م ــي يف غيبت ــو بق واهللا ل

ــ ــدنيا حتَّ ــن ال ــرج م ــيمأل األرض قســطاً  ٰى بقــي نــوح يف قومــه مل خي  يظهــر ف

 .)٤(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً 
                                                             

 .٢٢ح / ٢١باب / ٢٠٧: كامل الدين )١(

 .٤ح / ٣٤باب / ٣٦١: كامل الدين )٢(

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين )٣(

 .٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢: كامل الدين )٤(
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ــ ٰى وهــو بمعنــ  _واليــة تكوينيــة  :أو قــل _لــه ســيطرة كونيــة   هأنَّ

ــىلٰ  ــا ع ــذا م ــزمن، وه ــ ال ــت يف حمّل ــن أنَّ ثب ــ ه م ــىلٰ للحجَّ ــة  ة ع األرض والي

ــىلٰ  ــة ع ــ تكويني ــار أنَّ ــون، باعتب ــل إىلٰ الك ــة ه وص ــض  مرحل ــا ورد يف بع م

ــية ــث القدس ــثيل«: األحادي ــك م ــي أجعل ــدي أطعن ــوت ،عب ــي ال أم ــا ح  أن

ال تفتقـر، أنـا مهـام  اً أفتقـر أجعلـك غنيَّـ ت، أنـا غنـي الال متـو اً أجعلـك حيَّـ

 .)١(»أشأ يكن أجعلك مهام تشأ يكن

*   *   * 

                                                             

 .١٠٠: مشارق أنوار اليقني )١(





 

 

 

مرة اا  

   ت ا اي

ذكــر صــفاته  حـدِّ  إىلٰ   لقـد بلــغ االهــتامم النبـوي باإلمــام املهــدي

 _ه الصـفات هـذ زه عـن مجيـع النـاس، وبالتـايل فـإنَّ ميِّـالبدنية تفصيالً وبام يُ 

ً سـ _  يف اإلمـام املهـدي ومنها ما هو غـري موجـود إالَّ   تكون سـبيالً مهـامَّ

شـخص  ٰى عـ، وعـدم االشـتباه يف حقيقتـه فـيام لـو ادَّ  ف عليهًا للتعرّ جدَّ 

 عاءهـا، وعـىلٰ ل لـه نفسـه ادِّ مـن تسـوّ  املهدوية، فينقطـع بـذلك السـبيل عـىلٰ 

 إلمــام املهــدي ريفة ذكــرت صــفات اـحــال فالروايــات الشــ كــّل 

، أنـواع مخسـة ع الصـفات املـذكورة يف الروايـات إىلٰ نـوِّ ، ويمكـن أن نُ تفصيالً 

ض الروايــات الــواردة يف صــفاته ضــح بعــضــاحها سيتَّ الً، وباتّ نستعرضــها أوَّ 

  َّا سنذكره يف خامتة املطافمم: 

وع الا :ّت ااا  :  

ًا، متناسـق جـدَّ   م اإلمـام املهـديجسـ وهنا قالت الروايـات بـأنَّ 

ـ ٰى ة الشديدة واجلـامل اإلهلـي، حتَّـحيثيات القوَّ  وفيه كّل  ه لـو صـاح بجبـل أنَّ

ي ّمــبــأيب وأُ «:  لتدكـدك، ومــن هــذا القبيـل مــا ورد عــن اإلمـام الرضــا

ــّدي،  ــســمّي ج ــبيه موس ــبيهي وش ــران ٰى ش ــن عم ــم  نَّ إ، أي )١(» ب جس

ــّي   اإلمــام املهــدي ــق   ٰى موســ يشــبه جســم النب مــن حيــث التناس
                                                             

 .١٤ح / ١٠و ٩: ٢ عيون أخبار الرضا  )١(
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ــوَّ  ــة، إذ أنَّ والق ــّي  ة البدني ــ النب ــالقوَّ   ٰى موس ــا ب ــان معروف ــة، ك ة البدني

 :البدنيــة مـن خـالل مــوقفني  ٰى ة موسـقـوَّ  ف عــىلٰ ويمكـن لنـا أن نتعـرَّ 

ربة واحـدة، ومل يكـن ـعليـه بضـ ٰى ـالقبطـي فقضـ ٰى عنـدما وكـز موسـهلام أوَّ 

ــداً  ــوَّ  قاص ــن ق ــه، ولك ــلقتل ــه ربةـة الض ــانيهام  .قتلت ــدما ســقوث ــي  ٰى عن البنت

 .)١(رة أنفار من البئرـ عشحني متتلئ ال يستخرجها إالَّ  بدلو كانتشعيب 

ت عــن جسـم اإلمــام ومـن هنـا نعــرف مقصـود الروايــات التـي عـربَّ 

ــدي  ــ امله ــريب«ه بأنَّ ــون ع ــييلو ،اللــون ل ــإنَّ )٢(»اجلســم جســم إرسائ  ، ف

 . ٰى موس النبّي املقصود من اجلسم اإلرسائييل هو جسم 

ــد أنَّ  ــوع نج ــذا الن ــ ويف ه ــات الش ــمه ـالرواي ــف جس  ريفة تص

هـو مربـوع القامـة بـل  ،)ال هو بالطويـل الشـامخ وال بالقصـري الـالزق(ه بأنَّ 

ه خيـرج حـني خيـرج ويـراه الرائـي نَّـإ :وكذلك نجدها تقول الطول، يميل إىلٰ 

ن فـتن الظهــور أربعـني سـنة، وهــذا األمـر سـيكون مـثالثـني أو ه ابـن فيظنّـ

 .ت الفتنمن مضالَّ  أجارنا اهللا تعاىلٰ 

مع اا :ا وو رأ :  

 :ة نقاطدرج هذا النوع ضمن عدَّ ونُ 

ــعره _ ١ ــىلٰ   ش ــيل ع ــن يس ــه حس ــن ، منكبي ــر م ــان يظه وإن ك

ــ ، وســيأيت أجعــد، أي لــيس يف غايــة االسرتســالشــعر  هبعــض الروايــات أنَّ

 .لشذرة إن شاء اهللا تعاىلٰ عن هذا يف آخر ا الكالم

ــا نُ  _ ٢ ــو م ــزاز، وه ــه داء احل ــمّ برأس ـــ س ــًا ب ــ(يه عرف ــي ) رةـالقش الت

 .الرأس خصوصًا يف فصل الشتاء شكل حبيبات بيضاء عىلٰ  تظهر عىلٰ 
                                                             

 .٢١٠و ١٩٧: ١٢مثل تفسري األ: ُأنظر )١(

 ).٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: دالئل اإلمامة )٢(
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جبينــه املبــارك واســع وصــايف يســطع نــوره  نَّ إأي  ،اجلبــني أجــىلٰ  _ ٣

 .وهباؤه

ــــا نَّ ، أي إرف احلــــاجبنيـمشــــ _ ٤ ــــه املب ــــويالن حاجبي ركني ط

ــان مــن طــرفيهام الــداخليّ  . نيمســتديران، كثيفــا الشــعر مــن وســطهام، ملتقي

عينيـه  أنَّ  إىلٰ  _واهللا العـامل  _ ٰى ومها مرتفعـان عـن العينـني، وارتفـاعهام ُيعـز

 .غائرتان

ــني _ ٥ ــ ،غــائر العين ــاىلٰ وذلــك مــن طــول الســهر تعبّ ، ومــن دًا هللا تع

ــ)١(كثــرة الســجود والبكــاء بيــاض عينيــه  نَّ ، أي إ)٢(أدعــج العينــنيه ، وورد أنَّ

، وهـذه الصـفة هـي أمجـل صـفة )٣(شديد البياض، وسـوادمها شـديد السـواد

ــني ــ .)٤(للع ــ  هوورد أنَّ ــر إىلٰ كأنَّ ــو كن ه ينظ ــه، وه ــرف أنف ــن ط ــة ع اي

 .ه للبرصتواضعه وخشوعه وغّض 

 يف حـدب مـع أرنبتـه ةودقَّـ طولـه: األنـف يف القنـا ،األنـف ٰى أقن _ ٦

ب مــن وســطه، أنفــه املبــارك فيــه يشء مــن الطــول، وحتــدّ  نَّ إأي ، )٥(وســطه

 .ه دقيقة، وهي صفات األنف اجلميلوهنايت
                                                             

ـ ولبكـاء اإلمـام  )١( ه يبكـي مـن خشـية اهللا تعـاٰىل، ويبكـي داعيــًا أسـباب عديـدة، فمنهـا أنَّ

ــن املصــا ــراه م ــرُّ علتعجيــل الفــرج، ويبكــي ملــا ي ــي يم ــذنوب  ب الت هبــا شــيعته، ويبكــي لل

 !الصادرة من شيعته

 .٢٣ح / ٤٣باب / ٦٤٨: كامل الدين :ُأنظر )٢(

 .٢١٩: ١كتاب العني للخليل الفراهيدي  :ُأنظر )٣(

ويف . ٰى عنــد النســاء بــاحلََور، فــاحلوراء هــي مــن كانــت عيناهــا كــذلكســمّ وهــذه الصــفة تُ  )٤(

ــيط  ــاموس املح ــك(: )١٥ص / ٢ج (الق ــور بالتحري ــتدَّ : واحل ــني  أن يش ــاض الع ــاض بي بي

ة بياضـها مـا حواليهـا، أو شـدَّ  ويبـيّض  ،هنـاوتـرق جفو ،وتسـتدير حـدقتها ،وسواد سـوادها

 .)اجلسم، أو اسوداد العني كّلها سوادها يف بياضو

 .١٩ذيل احلديث / ٥٠: ٥١بحار األنوار : ُأنظر )٥(
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غــري ملتقيــة وغــري مرتاكبــة منفرجــة أســنانه  نَّ إأي  ،أفلــج الثنايــا _ ٧

ـ بعضها عىلٰ  مجيـع  ٰى ة لـدالبعض اآلخـر، وهـذه الصـفة مـن الصـفات العامَّ

 . ةاألئمَّ 

البيـاض،  يميـل إىلٰ  ريف هـو لـون عـريب، أيـوجهـه الشـلون  إنَّ  _ ٨

 .ال أسمر، بل هو مرشب بحمرةمرشب بحمرة، أي ليس أمحر و

 .نور وجهه يعلو سواد شعر رأسه وحليته _ ٩

ألخـذ  وجـه اإلمـام  ك لـو نظـرت إىلٰ إنَّـ: الروايـاتقالت  _ ١٠

ــربَّ  ــا ع ــو م ــك، وه ــامع قلب ــنه بمج ــحس ــات الش ــه الرواي ـــت عن ه ريفة بأنَّ

جبــك منظــره وأخــذ حســنه بمجــامع وهــو مــن إذا نظــرت إليــه أع ،)أروع(

 .)١(قلبك

ع اي : اا ت ا:  

ة عــدَّ  لإلمــام املهــدي  ريفة أنَّ ـوقــد ذكــرت الروايــات الشــ

 :زة، هيشامات مميَّ 

ــامة األُ  ــىلٰ : وىلٰ الش ــامة ع ــدّ  ش ــربَّ خ ــا ع ــي م ــن، وه ــا ه األيم ت عنه

 .، أو بالشامة يف رأسهيف وجه باألثر الروايات باخلال يف وجهه، أو

ــة ــامة الثاني ــ: الش ــذه اليمن ــامة بفخ ــات ٰى ش ــه الرواي ــا ذكرت ــو م ، وه

 .رصحياً 

ت عنهـا الروايـات بـام ر، عـربَّ ـكتفـه األيسـ شـامة عـىلٰ : الشامة الثالثـة

ر ورقـة مثـل ـر، حتـت كتفـه األيســوشامة بني كتفيه مـن جانبـه األيسـ«: ييل
                                                             

األروع مــن الرجــال الــذي : قــال اجلــوهري؛ ١٩ح / ٤٣بــاب / ٤٤٦: كــامل الــدين: ُأنظــر )١(

ة روع/ ١٢٢٣: ٣الصحاح ( .عجبك حسنهيُ   ).مادَّ
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ــة اآلس ح ،»ورق اآلس ــابع، وورق ــد األص ــن عق ــدة م ــم عق ــا كحج جمه

 رة، مائـل إىلٰ ـز عـن لـون البشـبيضوية الشكل، فيكون لـون تلـك الشـامة مميَّـ

 .اللون القهوائي الفاتح

ـ ريفة عـىلٰ ـوهـي مـا ذكرتـه الروايـات الشـ: الشامة الرابعـة ا شـامة أهنَّ

، التـي هــي خــتم األكــرم  تشـبه الشــامة التـي يف الكتــف األيمــن للنبـيِّ 

، وهــي شــامة عريضــة ســوادها شــديد، فيهــا يشء مــن ة يف كتفــه النبــوَّ 

ــ ــات أهنَّ ــرت الرواي ــن الشــعريات، ومثلهــا ذك ا موجــودة يف الــربوز ويشء م

ــ  كتــف اإلمــام املهــدي ــ ا تشــري إىلٰ األيمــن، والظــاهر أهنَّ ــو   هأنَّ ه

كانــت تشــري  األكــرم  شــامة النبــّي  كــام أنَّ   خـاتم األوصــياء للنبــيِّ 

 .هو خاتم األنبياء واملرسلني ه أنَّ  إىلٰ 

اع اا :ا   :  

 :وما ذكرته الروايات هنا هو

ــأ ــ ه نَّ ــني، وأنَّ ــني املنكب ــا ب ــد م ــدح ا(ه بعي ــبطنمب ــخم ) ل أي ض

ــ أي عــريض الفخــذين وال التقــاء ) الفخــذين _أذيــل  _أزيــل (ه الـبطن، وأنَّ

 .أي شديدمها) الذراعنيعبل (ه ة، وأنَّ بينهام، ومها يف غاية القوَّ 

ــدَّ  ــال ب ــني ف ــريض املنكب ــان ع ــن ك ــة، فم ــفات متالزم ــذه الص أن  وه

 ٰى يكون صدره واسعًا، وإذا كـان الصـدر واسـعًا كانـت الـبطن ضـخمة، حتَّـ

أن يكــون احلــوض  تــتالءم مــع الصــدر، وإذا كانــت الــبطن ضــخمة فــال بــدَّ 

الفخـذين  نَّ الذي تعتمد البطن عليـه عريضـًا، وإذا كـان احلـوض عريضـًا فـإ

ـ ،ام ال يلتقيـان مـع بعضـهام، لتباعـد مفصـليهاممهام عظـام فـإهنَّ  ام يكونـان ألهنَّ

 .يف طريف احلوض
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ع اا :ل ا ت اروا :  

ــ ــا أكَّ ــوهن ــات الش ــىلٰ ـدت الرواي ــدي  ريفة ع ــام امله ــبه اإلم  ش

 روايــة مــن حيــث اخلَْلــق واخلُُلــق، كــام ورد ذلــك يف بالرســول األكــرم 

 .ستعرفها بعد قليل عن أمري املؤمنني 

ــول ــوع نق ــذا الن ــيح ه ــدي  إنَّ  :ولتوض ــام امله ــّي  اإلم ــبه النب  يش

 .من حيث اخلَْلق واخلُُلق األكرم 

 :فمن جهتني ،ْلقا من حيث اخلَ أمَّ 

ــأ: وىلٰ اجلهـة األُ  خصــائص تكوينيــة  األكـرم  ه كـان جلســم النبــّي نَّ

ة نورانيـة جسـمه لشـدَّ  _لـه  كـان ال ظـلَّ  ه ، من قبيـل أنَّـة به خمتصَّ 

، وبالتـايل ال حيصـل جلسـده )١(أنـور مـن نـور الشـمس ل إىلٰ ريف بام يصـالش

ـ ،_ ريف ظـّل ـالش ـ إذا مـرَّ  ه وأنَّ بـه،  مـرَّ   هبمكـان عـرف النـاس أنَّ

 بيـده عـىلٰ رف زكي ورائحـة عطـرة، وهكـذا لـو مسـح ملا يرتكه مروره من عَ 

ـ ٰى من خلفه كـام يـر ٰى ه كان ير، وأنَّ صبي عينـاه  مه كانـت تنـامـن أمامـه، وأنَّ

ا، وطبقــًا لروايــة وال ينــام قلبــه، وغريهــا مــن اخلصــائص املــذكورة يف حماّهلــ

صــف هبــا اإلمــام هــذه اخلصــائص التكوينيــة قــد اتَّ  فــإنَّ  أمــري املــؤمنني 

                                                             

ــ وهـذا يف حقيقتــه راجـع إٰىل أنَّ  )١( ، األكــرم  مــن نـور النبــّي  َق ام ُخلِـنفــس نـور الشــمس إنَّ

ل مـا أوَّ «: قـال رسـول اهللا : قـال عـن جـابر، الوجـود كـذلك، كـام ورد يف روايـة بل كّل 

 ٰى حتَّـ بالقـدرة يطـوف فأقبـل، ه مـن جـالل عظمتـهابتدعه مـن نـوره واشـتقَّ  ،خلق اهللا نوري

 ،عــيل نــور منــه قفتفتَّـ ،تعظــيامً  هللا ســجد ثـمّ  ســنة، ألــف ثامنـني يف العظمــة جــالل إىلٰ  وصـل

 واللــوح، العــرش، خلــق ثــمّ  بالقـدرة، حميطــاً  عــيل ونــور بالعظمـة، حميطــاً  نــوري فكـان

ـــمس، ـــر، والش ـــوم، والقم ـــوء والنج ـــار، وض ـــوء النه ـــار، وض ـــل األبص  والعق

ــة، ــار واملعرف ــاد، وأبص ــامعهم العب ــن وقلــوهبم، ،وأس ــوري م ــوار . (»...ن ــارق أن مش

 ).٥٨و ٥٧: اليقني
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ــ ــ  ة املنتظــراحلجَّ ــوإن اشــرتك فيهــا بقيَّ ، ولكــن ة الطــاهرين ة األئمَّ

 .اته حينئذٍ صف هبا غريه فتكون من خمتّص ه مل يتَّ نَّ إحيث  نه يف زم

 األكــرم  ، فقــد كــان النبــيُّ جهــة املنظــر اخلــارجي :اجلهــة الثانيــة

ضـخم الـبطن، بعيـد املنكبـني، مربـوع القامـة،  ،_منة السـ يميـل إىلٰ  _بـدينًا 

ــ)١(الطــول، عبــل الــذراعني يميـل إىلٰ  ه مــن ، وهــذا مـا ســمعناه قبــل قليــل أنَّ

 . صفات اإلمام املهدي

ــ ــقوأمَّ ــث اُخلُل ــن حي ــن األُ ، ا م ــذا م ــاألخالق، فه ــاهبة ب ــور أي املش م

ــ أهــل البيــت ة لكــلِّ العاّمــ كانــت أخالقهــم هــي أخــالق   م، ألهنَّ

، ولكـن لظـرف مـن الظـروف السياسـية أو االجتامعيـة أو  األكـرم النبّي 

ـ غريها، كانت تربز بعض الصـفات عـىلٰ  يـث يشـتهر اإلمـام ة بـروزًا بحاألئمَّ

ــبعــه ببتلــك الصــفة، رغــم متتّ   ة الصــفات احلميــدة، فاإلمــام احلســن قيَّ

ــني  ــام احلس ــريم، واإلم ــ ك ــام موس ــجاع، واإلم ــر ٰى ش ــن جعف   ب

ــ ــع أهنَّ ــذا، م ــيظ، وهك ــاظم للغ ــاظمون كلّ  م ك ــجعان ك ــاء ش ــم كرم ه

 ...نوون تقيّ للغيظ نقيّ 

  :د اوات

ــيل، تعــاَل  ــذا التفص ــا ه ــًا معــ إذا عرفن ــزي املــؤمن، لنطــالع مع ي عزي

، ريفة الـــواردة يف صـــفات اإلمـــام املهـــدي ـبعـــض الروايـــات الشـــ

ــاىلٰ  ــاء اهللا تع ــا إن ش ــتجد فهمه ــد اطّ  وس ــىلٰ ســهالً بع ــك ع التنويــع  الع

 .موالتفصيل املتقدّ 

 :يقـول عـيل ففي رواية عـيل بـن مهزيـار ورؤيتـه لإلمـام املهـدي 

                                                             

 .١٨٤و ١٨٣: ١٦بحار األنوار : ُأنظر )١(
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نمــط عليــه نطــع  جــالس عــىلٰ  وهــو صــلوات اهللا عليــهفــدخلت عليــه ... (

ــر متَّ  ــم أمح ــىلٰ أدي ــئ ع ــلَّ  ك ــم، فس ــورة أدي ــه وردَّ مس ــيلَّ  مت علي ــالم،  ع الس

وملحته فرأيت وجهـه مثـل فلقـة قمـر، ال بـاخلرق وال بـالبزق، وال بالطويـل 

الشـــامخ، وال بالقصـــري الالصـــق، ممـــدود القامـــة، صـــلت اجلبـــني، أزج 

ه األيمـن خـدّ  ين، عـىلٰ اخلـدّ سـهل  ،نـفاأل ٰى احلاجبني، أدعـج العينـني، أقنـ

 .)١()... أن برصت به حار عقيل يف نعته وصفتهفلامَّ  ،خال

ــّي  ــن النب ــيامن، ع ــن ال ــة ب ــن حذيف ــ  وع ــالأنَّ ــن «: ه ق ــدي م امله

ــدي ــه  ،ول ــب وجه ــدرّ كالكوك ــريبو ،يال ــون ع ــون ل ــم ، والل ــم جس اجلس

ــييل ــدالً  ،إرسائ ــأل األرض ع ــوراً  يم ــت ج ــام ملئ ــرٰىض  ،ك ــل  ي ــه أه بخالفت

 .)٣(»...يف اجلوّ والطري  )٢(]وأهل األرض[ ءالسام

ــ وعــن أيب بصــري، عــن أيب عبــد اهللا  لــو خــرج القــائم «: ه قــالأنَّ

مـؤمن   كـّل فـال يلبـث عليـه إالَّ  ،قـاً موفَّ  اً لقد أنكره الناس، يرجع إلـيهم شـابَّ 

 .)٤(»لاألوَّ  رِّ أخذ اهللا ميثاقه يف الذ

 الشـّك  _ اهللا  قـال أبـو جعفـر أو أبـو عبـد: وعن أيب بصـري، قـال

شــامة يف رأســه، وداء : د، بالقــائم عالمتــانبــا حمّمــأ يــا« :_مــن ابــن عصــام 

ر ـه األيسـيـحتـت كتف ،رـاحلزاز برأسه، وشـامة بـني كتفيـه مـن جانبـه األيسـ

 .)٥(»ورقة مثل ورق اآلس
                                                             

 .٢٣ح / ٤٣باب / ٤٦٩و ٤٦٨: كامل الدين )١(

 .ما بني املعقوفتني من البحار )٢(

 .٩١: ٥١؛ بحار األنوار )٤١٣/١٧(ح / ٤٤١: دالئل اإلمامة )٣(

 .٣٩٨ ح/ ٤٢٠: ، عن الغيبة للطويس٢٣ح / ٢٨٧: ٥٢ بحار األنوار )٤(

 .٥ح / ١٣باب / ٢٢٤: لنعامينلالغيبة  )٥(
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: فقـال احلسـني  نظـر أمـري املـؤمنني عـيل إىلٰ : عن أيب وائـل، قـال

ــيّ  إنَّ « ــذا س ــي ه ــابن ــام س ــول اهللا ّام د ك ــيّ  ه رس ــيُ داً س ــن ، وس خرج اهللا م

حـني غفلـة  كم يشـبهه يف اخلَْلـق واخلُُلـق، خيـرج عـىلٰ باسـم نبـيّ  صلبه رجـالً 

ــّق  ــة للح ــاس، وإمات ــن الن ــم ــرج لُض ــو مل خي ــور، واهللا ل ت بَ رِ ـ، وإظهــار للج

اجلبـني،  اهنا، وهـو رجـل أجـىلٰ عنقه، يفرح بخروجـه أهـل السـاموات وسـكّ 

شـامة، أفلـج  ٰى لـبطن، أزيـل الفخـذين، بفخـذه اليمنـاألنـف، ضـخم ا ٰى أقن

 .)١(»وجوراً  كام ملئت ظلامً  الثنايا، ويمأل األرض عدالً 

علـت ُج :  قلـت أليب جعفـر البـاقر: وعـن محـران بـن أعـني، قـال

ــار، وقــد  )٢( قــد دخلــت املدينــة ويف حقــويفــداك، إّين  ــان فيــه ألــف دين مهي

، أو جتيبنـي فـيام أسـألك دينـاراً  نـاراً نـي أنفقهـا ببابـك ديأنَّ  أعطيت اهللا عهـداً 

ســألتك : فقلـت ،»دنـانريك جتـب، وال تــنفقنَّ  ْل يـا محــران، َسـ«: فقـال. عنـه

: أنـت صـاحب هـذا األمـر والقـائم بـه؟ قـال بقرابتك مـن رسـول اهللا 

رب محـرة، الغـائر ـذاك املشـ«: ي؟ فقـالّمـفمن هو، بـأيب أنـت وأُ : قلت ،»ال«

ــ ــني، املش ــاجبني، ـالعين ــزاز، رف احل ــه ح ــني، برأس ــني املنكب ــا ب ــريض م الع

 .)٣(»ٰى وبوجهه أثر، رحم اهللا موس

: قــال،  يصــف فيهــا املهــدي  ويف روايــة عــن أمــري املــؤمنني

 ،منكبيـه هو شاب مربوع، حسن الوجـه، حسـن الشـعر، يسـيل شـعره عـىلٰ «

 .)٤(»ونور وجهه يعلو سواد حليته ورأسه، بأيب ابن خرية اإلماء
                                                             

 .٢ح / ١٣باب / ٢٢٣و ٢٢٢: الغيبة للنعامين )١(

 .عليه احلزام دُّ َش أي املوضع الذي يُ  )٢(

 .٣ح / ١٣باب / ٢٢٤و ٢٢٣: الغيبة للنعامين )٣(

 .٤٨٧ح / ٤٧٠: لطويسلالغيبة  )٤(
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ــاىلٰ  ــأل اهللا تع ــ نس ــة البهيَّ ــا الطلع ــديأن يرين ــام امله ــىلٰ   ة لإلم  ع

ــ  ه ســميع جميــب، واحلمــد هللا رّب ســالمة مــن ديننــا ويقــني مــن اعتقادنــا، إنَّ

 .العاملني

 :)١(إشارات

ــذي  معرفــة أوصــاف اإلمــام املهــدي  نَّ إ _ ١ ــن النــوع ال هــي م

ــ ــم ترتتَّ ــة، نع ــامل املعرف ــادة ك ــه لزي ــي معرفت ــة ينبغ ــافع عظيم ــا من ب عليه

 .يصه وعدم االشتباه يف شخصيتهكتشخ

ــه  _ ٢ ــفاٌت ل ــات ص ــض الرواي ــا  وردت يف بع ــر منه ــد يظه ق

ــإ :التعــارض، فمــن روايــة تقــول يف  :تقــول ٰى خــرأُ  ىلٰ إرب بحمــرة، ـه مشــنَّ

ــة تقــول. وجهــه ســمرة ــن يســيل عــىلٰ : رواي ــه، وأُ  شــعره حس ــرمنكبي  ٰى خ

 .شعره أجعد نَّ إ :تقول

اآلخـر، أو ُيطـَرح ضـعيف السـند،  الـبعض ل بعضـها عـىلٰ مَ ن ُحت أا مَّ إف

 .مظاّنه ىلٰ إوأمُر ذلك موكول 

ــام  نَّ إ _ ٣ ــذكورة لإلم ــفات امل ــرض  الص ــل الع ــن قبي ــها م بعض

ــه ــون عيني ــل العــرض  ،الــالزم كمقــدار طــول جســمه ول وبعضــها مــن قبي

ــ هــذا  نَّ إمنكبيـه، فـ ه يسـيل عـىلٰ املفـارق، كالروايـة التـي وصـفت شـعره بأنَّ

 ٰى ن يبقـأروري ـولـيس مـن الضـ ،زمـن صـدور الروايـةاألمر كان متعارفـًا 

 .الرجل هذا األمر منكبيه يف زمٍن يعاب فيه عىلٰ  شعر اإلمام يسيل عىلٰ 

*   *   * 

                                                             

 .هدي صية يف اإلمام املمستفادة من مركز الدراسات التخّص  )١(



 

 

 

رة اا  

 يا ا أ ذّر  ا ا   

  :ا  اوء

ــأُ  ر، ولكـن لــهـالــدين مبـدأ التفاضــل بـني البشــ يقـرُّ  ة يف سسـه اخلاصَّ

ــك ــةوأُ . ذل ــريم أربع ــرآن الك ــام يف الق ــه ك ــو: سس ــم  ٰى التق ــامن والعل واإلي

 وعــىلٰ ســس، صــاف بتلــك األُ رديــًا بزيــادة االتّ والكــامل يزيــد ط. )١(واجلهــاد

 عــىلٰ   أفضــلية اإلمـام املهـدي حـال، فـالكالم هنــا وباختصـار عـن كـّل 

 :ةمن الروايات الرشيفالعديد  عليه ، ويدلُّ  ة من ولد احلسنياألئمَّ 

يمنعــون  ،واختــار مــن احلســني األوصــياء... «:  عــن رســول اهللا

، تاسـعهم اجلـاهلنيوانتحـال املبطلـني وتـأول الضـاّلني عن التنزيـل حتريـف 

 حــت بــأنَّ فهــذه الروايــة رصَّ ، )٢(»بــاطنهم ظــاهرهم قــائمهم وهــو أفضــلهم

 .ولئك التسعةهو أفضل أُ  التاسع من ولد اإلمام احلسني 
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  واحلســني بــن عــيل  ا مــع رســول اهللاكنّــ: قــال ،عــن ســلامن

ــا عبــد اهللا، أنــت ســيّ «: س يف وجهــه وقــالإذ تفــرَّ  ،فخــذه عــىلٰ  ــا أب د مــن ي

ــ ،سـادة تاســعهم قــائمهم  ،ة تسـعةوأنــت إمـام ابــن إمـام أخــو إمــام أبـو أئمَّ

 .)١(»إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم

ـــ ـــوأمَّ ـــعـــدَّ ، فالظـــاهر مـــن  ة الثامنيـــةا األئمَّ م ة روايـــات أهنَّ

ــاوون ــول اهللامتس ــن رس ــا ع ــل م ــا ... «:  ، مث ــلبك ي ــن ص ــار م واخت

ــعهم قــائمهم،  ــعة، تاس عنــد اهللا والفضــل هــم يف املنزلــة وكلّ حســني تس

 .)٢(»واحد

ــدي ــلية امله ــ  وأفض ــو مقتض ــات املتقدّ  ٰى ـه ــون الرواي ــة، فتك م

 .مثل هذه الرواية األخرية لعمومصة تلك الروايات خمصِّ 

*   *   * 

                                                             

 .٣٧٢: ٣٦؛ بحار األنوار ٩: مقتضب األثر )١(

 ).٤٢٣/٢٧(ح / ٤٤٧: دالئل اإلمامة )٢(
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قــد اختــار اإلســالم دينــًا يرتضــيه وال  اهللا تعــاىلٰ  نحــن نعلــم أنَّ 

 : ي غــريه، قــال تعــاىلٰ ـيرتضــ
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الــدين اإلســالمي  ات واألديــان الســابقة عــىلٰ النبــوّ  كــّل  د أنَّ ولــذا جتــ

ـمة متُ ام كانت مقدّ إنَّ  إذا  ٰى ل الـدين اإلسـالمي، حتَّـد النـاس وعقـوهلم لتحّمـهِّ

مـا يكـون  ٰى يديـه كـأقو وظهـر اإلسـالم عـىلٰ   األكـرم أرشق نور النبـّي 

 _د ســنة، جتــ) ٢٣(ال طــو األكــرم  إذا مــا جاهــد النبــّي  ٰى الـدين، وحتَّــ

 : فيهام العقلموقفني أو حقيقتني يتحريَّ  _بالرغم من ذلك 

 : قولـه تعـاىلٰ  :وىلٰ احلقيقة األُ 
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ــم أنَّ  ــريم يُ  نعل ــرآن الك ــالق ــّي بجِّ ــرم  ل النب ــي  األك ــات ه بخطاب

  �طـه : ، مـن قبيـلاخلطابات وأكثرها تبجـيالً  ٰى من أرق
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 ِ ِم�َ �
َ
عــا�

ْ
ــاء( ل ــّي  ،)١٠٧: األنبي  بــل جتــد القــرآن الكــريم يقســم بعمــر النب

 ١(وببلده(. 

ــاج إىلٰ  ــي حتت ــوارد الت ــرآن يف امل ــد الق ــذا، نج ــم ه ــزم  رغ ــم وج حس

ــ ــات حاســمة غــريِّ ه يُ وعــدم تســاهل، فإنَّ ــه ليجعلهــا خطاب ــن هلجــة خطاب  م

 بَ  :مـةوجازمة بصورة قطعيـة، كـام هـو احلـال يف اآليـة املتقدّ 
ْ
ـغ

�
ـْم ...  ل

َ
� 

ْ
َو�ِن

 
ْ

َعل
ْ
ف
َ
� .... 

ـ غـه الرسـول بلِّ يـــا هللا، مـا هـذا الـذي إذا مل يُ  غ رسـالة بلِّـه مل يُ فإنَّ

 ؟! الناس بهِرب سنة إن مل ُخي ) ٢٣(ما هذا الذي يذهب نصب  ؟!اهللا تعاىلٰ 

 ٰى للهجــرة، حيــث انتهــ) ١٠(ســنة  وا لنرجــع بعجلــة الزمــان إىلٰ تعــالَ 

ــ  النبــّي  حيــث (مفــرتق طــرق، و لــوداع، وحيــث وصــل إىلٰ ة امــن حجَّ

ــيُّ  ــف النب ــلمني  أوق ــن املس ــف م ــة أل ــر مائ ــ أو أكث ــحّج ــه حجَّ ة وا مع

ــامَّ  ــه، فل ــادوا مع ــوداع وع ــال ــدير ُخ ــوا غ ــرقهم إىلٰ  مٍّ  بلغ ــرتق ط ــث مف  حي

قـام  يلحـق، ثـمّ  ٰى ر حتَّـم، وينتظـر املتـأّخ مناديه أن يرد املتقـدِّ  ٰى مواطنهم، ناد

 ألســت أوىلٰ «: فقـال، خـذ بيـد عـيل بـن أيب طالـب وهـو آ فـيهم خطيبـاً 

مـن كنـت مـواله فعـيل مـواله، «: قـال ،بـىلٰ : قـالوا ،»؟باملؤمنني من أنفسـهم

 .)٢()»وال من وااله وعاد من عاداه همّ اللّ 

 فصـّىلٰ ركعتـني، ثـمّ  _وكـان وقـت الظهـرية  _نـزل عـن املنـرب  ثمّ ... 

الظهـر، وجلـس   هبـمفصـّىل  ،ن مؤذنـه لصـالة الفـرضفـأذَّ  ،زالت الشـمس

 أمـر املسـلمني  خيمـة لـه بإزائـه، ثـمّ  أن جيلـس يف اً يف خيمته، وأمر عليَّـ
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 .٥٥ح / ٢٢باب / ٢٣٨: كامل الدين: تقديم النارش؛ وراجع/ ١٨: مامةدالئل اإل )٢(



 ٤٥  ..................  ونور اهللا العظيم متمُّ نور اهللا تعاىلٰ  أفضلية اإلمام املهدي : الشذرة الرابعة

ــان  _ ــف إنس ـــرين أل ــة وعش ــٰىل مائ ــد ع ــددهم يزي ــه  _وع ــدخلوا علي أن ي

موا عليـه بـإمرة املـؤمنني، ففعـل النـاس سـلِّ باملقـام، ويُ  ؤوههنـِّفيُ  فوجـاً  فوجاً 

ء املـؤمنني معـه أن يـدخلن عليـه، أزواجـه ومجيـع نسـا أمـر هـم، ثـمّ ذلك كلّ 

ن أطنــب يف هتنئتــه باملقــام وكـان ممَّــ .ففعلــن ،املــؤمنني من عليــه بــإمرةسـلِّ ويُ 

بـخ بـخ يـا عـيل، (: ة بـه وقـال فـيام قـالرَّ ـاملسـ فـأظهر لـه ،ابعمر بن اخلطّ 

 .)١()مؤمن ومؤمنة كّل  أصبحت موالي وموىلٰ 

ـ األكـرم  غ النبيُّ وبعد أن بلَّ  ، نـزل عليـه اخلطـاب ه هـذهرسـالة ربِّ

ــادحاً  ــي ص ْم : اإلهل
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ــمَّ  ــد ت ــاىلٰ  إذن، لق ــاه اهللا تع ــالمي ورض ــدين اإلس ــري  ال ــة أم ــا بوالي لن

ــؤمنني  ــي أنَّ ، امل ــذا يعن ــألة اإل وه ــألة أُ مس ــة مس ــة، مام ــولية ال فرعي ص

 .ومسألة دستورية ال إدارية

 :ولكن الغريب بعد هذا هو

ــة ــة الثاني ــري  :احلقيق ــة أم ــة بوالي ــام النعم ــدين وإمت ــامل ال ــد إك وبع

 فامذا ننتظر؟ املؤمنني 

ــاىلٰ  إنَّ  ــول اهللا تع ــتمّ  إنَّ : يق ــالمي مل ي ــور اإلس ــدِّ  الن ــدين ! اآلن حل فال

 وأين قال هذا؟ !كمل، لكن النور مل يتمّ 

 :نجد ذلك يف موضعني من القرآن الكريم

واِهِهْم َواُهللا ُمِتم� : قوله تعاىلٰ  :لاملوضع األوَّ 
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 .١٧٧و ١٧٦: ١اإلرشاد  )١(
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ـــاين ـــع الث ـــه تعـــاىلٰ  :واملوض ـــوَر اِهللا  :قول
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 ).٣٣و ٣٢: التوبة( �ا�

هنـاك فئتـني مـن النـاس  أنَّ  د عـىلٰ ؤّكـالقـرآن الكـريم يُ  نالحظ هنا أنَّ 

ركون والكــافرون، ولكــن األمــر ـ، وهــم املشــتريــدان إطفــاء نــور اهللا تعــاىلٰ 

نــوفهم، أُ  رغــًام عــىلٰ  بــأمر منــه تعــاىلٰ  النــور اإلهلــي ســيتمُّ  ي صــدر بــأنَّ اإلهلــ

؟ هــل ٰى النــاس، ولكـن متـ كـّل  األديـان وعـىلٰ  كــّل  وسـيظهر اإلسـالم عـىلٰ 

عـدم حصـول هـذا الوعـد  حصل هذا األمر؟ التاريخ والواقـع يشـهدان عـىلٰ 

 .اإلهلي

 وكــالَّ ؟ حاشــا هــذا وعــد لــن يفــي بــه اهللا تعــاىلٰ  إذن، هــل حيتمــل أنَّ 
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 ).٩: آل عمران( إِن

 ؟ذ هذا الوعدنفِّ سيُ  ٰى إذن، مت

 :هذا ما أجابتنا عنه الروايات

سـمعته : قـال السـاباطي، عـن أيب عبـد اهللا  ٰى ر بـن موسـعن عـّام 

ـ مل ختُل «: وهو يقول فيهـا مـا يميتـون  ييـة عـامل ُحي األرض منذ كانت من حجَّ

واِهِهْم َواُهللا «: تـال هـذه اآليـة مّ ، ث»من احلّق 
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ــَو : يف قــول اهللا  قــال أبــو عبــد اهللا : قــال ،وعــن أيب بصــري
ُ
ه

ُهـدى وَِديـِن 
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
 ٰى واهللا مــا نــزل تأويلهـا بعــد، وال ينــزل تأويلهــا حتَّــ«: فقــال، ا�

                                                             

 .٤ح / ٢٢باب / ٢٢١: كامل الدين )١(



 ٤٧  ..................  ونور اهللا العظيم متمُّ نور اهللا تعاىلٰ  أفضلية اإلمام املهدي : الشذرة الرابعة

كــافر بــاهللا العظــيم وال  مل يبــَق  فــإذا خــرج القــائم ، خيــرج القــائم 

ــرك باإلمــام إالَّ ـمشــ ركًا يف ـأن لــو كــان كــافرًا أو مشــ ٰى  كــره خروجــه، حتَّ

 .)١(»رين واقتلهـيف بطني كافر فاكس ،يا مؤمن :بطن صخرة لقالت

بـه الـدين  وسـيتمُّ  ه اهللا تعـاىلٰ ذلك النـور الـذي سـيتمّ   أنَّ من هذا يتبنيَّ 

 .ة املنتظر هو اإلمام احلجَّ 

ـ  ٰى ه املصـطفيـد جـدّ  لقد اكتمل الـدين عـىلٰ  غ إمامـة أمـري يـوم بلَّ

اهلـدف النهـائي  هبـذا فقـط، إنَّ  ، ولكـن اهلـدف النهـائي مل يـتمّ املؤمنني 

، يـوم يـأذن لنـوره العظـيم الدين الدنيا، وهذا ما وعـدنا بـه تعـاىلٰ  هو أن يعمَّ 

ــ وهــذا يعنــي أنَّ . بــالظهور ــو  ة اإلمــام احلجَّ ــاىلٰ  مــتمُّ (ه ــور اهللا تع يف  ن

 ).األرض

 :إشارات

ـ أشارت اآليتان السالفتان إىلٰ  :وىلٰ األُ  ة مـن حقـائق اإلمـام حقيقـة مهمَّ

اجلاللـة، إذ مـن لفـظ  لك احلقيقة املستفادة من إضافة النـور إىلٰ ، تاملنتظر 

املضاف يكون يف رتبة املضاف إليه مـن حيـث التعريـف،  أنَّ  _نحويًا  _املعلوم 

النـور يف اآليتـني  م، وهنـا فـإنَّ َلـم كانت برتبـة العَ لَ العَ  ضيفت النكرة إىلٰ فإذا أُ 

 لكن ، كالَّ تبة النور هي رتبة اهللا تعاىلٰ ر إنَّ  :لفظ اجلاللة، وهنا ال نقول ضيف إىلٰ أُ 

ر علينا معرفة ه حيث يتعذَّ صفة مشرتكة يف هذا اجلانب، وهي أنَّ هناك  األقّل  عىلٰ 

 _ ر علينا معرفة اإلمام املهـدي ، فكذلك يتعذَّ _كام هو واضح  _ اهللا تعاىلٰ 

احلقيقـة د هذه ؤكّ ما يُ  يف هذه الشذرات عليك من املقامات وسيمرُّ  ،_بحقيقته 

 .إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــة اإلمــام الرضــا  حيــث  وهــذا مــا يمكــن أن نســتفيده مــن رواي
                                                             

 .١٦ح / ٥٨باب / ٦٧٠: الدينكامل  )١(
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ــول ــامِ « :يق ــَة اِإلَم ــُغ َمْعِرَف ــِذي َيبُْل ــْن َذا الَّ ــاُره ،َفَم يَ
ــه اْختِ ــاَت  ،َأْو ُيْمِكنُ َهيَْه

ــاَت  ــوُل  ،َهيَْه ــلَِّت اْلُعُق ــومُ وَ  ،َض ــِت اْحلُُل ــاُب وَ  ،َتاَه ــاَرِت األَْلبَ ــوَ  ،َح َأِت َخَس

ِت اْحلَُكــَامءُ وَ  ،َتَصــاَغَرِت اْلُعَظــَامءُ وَ  ،اْلُعيُــونُ  َ ــريَّ ِت اْحلَُلــَامءُ وَ  ،َحتَ  ،َتَقــاَرصَ

ـــاءُ ـَحِصـــوَ  ـــاءُ وَ  ،َرِت اْخلَُطبَ ـــِت األَلِبَّ ـــَعَراءُ وَ  ،َجِهَل ـــِت الشُّ َعَجـــَزِت وَ  ،َكلَّ

ــاءُ  ــاءُ وَ  ،األَُدَب ــِت اْلبَُلَغ ــْأنِ  ،َعِييَ ــْن َش ــْأٍن ِم ــِف َش ــْن َوْص ــْن  ،هَع ــيَلٍة ِم َأْو َفِض

 .)١(»...َفَضاِئِله

الــذي يكــون اإلمــام املهــدي  _النــور  يف اآليتــني أنَّ  نالحــظ :الثانيــة 

 ٰى خـرضـمري الغيبـة، وأُ  ضـيف إىلٰ ة أُ مـرَّ  _ مصداقه البارز زمـن الغيبـة 

ــيف إىلٰ أُ  ــلَّ  ض ــاهر، ولع ــم الظ ــول _ االس ــلَّ  :أق ــارة إىلٰ  _ لع ــه إش ــذا في  ه

ــن يف عصــمرحلتــي الغيبــة وا ـــلظهــور، وهــا نح ــة، ونأمــل أن ُن ك درِ ر الغيب

 الــركن وخيطــب، ويبــدأ نــور اهللا تعــاىلٰ  كــئ فيــه اإلمــام عــىلٰ اليــوم الــذي يتَّ 

 .سمرحلة الظهور املقدَّ 

 مــن أســامء اإلمــام املهــدي يمكــن أن نستكشــف مــن هــذا أنَّ  :الثالثــة

  ــو ــور(ه ــض زياراتــه) الن ــام ورد يف بع ــني، وك ــاتني اآليت ــام يف ه  :ك

 .)٢(»...السالم عليك يا نور اهللا الذي ال ُيطفأ«

ــاىلٰ  فــإذا عرفــت أنَّ  ــاعرف )٣(وات واألرضيمــأل الســام نــور اهللا تع ، ف

 . مقامًا من مقامات اإلمام املهدي

ــة ــة إىلٰ : الرابع ــة الثاني ــارت الرواي ــ أش ــدَّ  ٰى معن ــف ج ــو أنَّ لطي  ًا، وه

: ، قـال تعـاىلٰ خطرهـارك بـاهللا أعظمهـا وأـرك له مراتـب ومعـاين، فالشــالش
                                                             

 .١ح / باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته/ ٢٠١: ١الكايف  )١(

 .٥٨٧: املزار البن املشهدي )٢(

رِض : قال تعاىلٰ  )٣(
َ ْ
ماواِت َواأل وُر ا�س�

ُ
 .)٣٥: النور( اُهللا ن
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 ـــْرَك
�
 ا�ش

�
 بِــاِهللا إِن

ْ
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ْ
ش

ُ
 يــا ُ�ــَ�� ال �

ُ
ــه

ُ
ــَو يَِعظ

ُ
 ِالبِْنــِه َوه

ُ
مــان

ْ
ق
ُ
 ل

َ
 قــال

ْ
َو�ِذ

ٌم َعِظيمٌ 
ْ
ل

ُ
ظ

َ
 ).١٣: لقامن( ل

، فيكــون ئتامم بغــري إمــام احلــّق رك بــاالـم الشــرتَج ولكــن يمكــن أن ُيــ

ـ ركًا باإلمـام احلـّق ـاملرء حينئٍذ مش وهـذا مـا أشـارت . ة اجلـورغـريه مـن أئمَّ

كــافر بـاهللا العظــيم  مل يبـَق  فــإذا خـرج القــائم  ...« :إليـه الروايــة الثانيـة

 .»... كره خروجهوال مرشك باإلمام إالَّ 

مجيـع  الـدين اإلسـالمي سـيظهر عـىلٰ  أنَّ  دت اآليتـان عـىلٰ أكَّ : اخلامسة

 غلبة؟ه سيغلبها مجيعًا، ولكن ما املراد من الظهور والاألديان وأنَّ 

 :لقد ذكر العلامء معاٍن ثالثة للظهور والغلبة يف اآليتني

ــ ــة: لاألوَّ  ىٰ املعن ــة املنطقي ــور والغلب ــ: الظه ــن  أنَّ  ٰى بمعن ــالم م يف اإلس

ـوبـني بقيَّـ بينـهالقوانني مـا لـو دار نقـاش  ة اإلسـالم ة األديـان لرجحـت كفَّ

 باإلضـافة إىلٰ غريه، ملـا فيـه مـن قـوانني منطقيـة ثابتـة ورزينـة وواقعيـة،  عىلٰ 

 .ه من اخلرافات والتحريفات التي ابتلت هبا األديان السابقةخلوّ 

ــ ــذا املعن ــدم إرادة ه ــاهر ع ــدِّ  ٰى والظ ــحيحًا يف ح ــان ص ــه،  وإن ك نفس

ل لإلسالم موجود ٰى هذا املعن فإنَّ   .منذ الصدر األوَّ

ــ ــاين ىٰ املعن ــىلٰ : الث ــو ع ــان ول ــه األدي ــالم وغلبت ــور اإلس ــض  ظه بع

ــذا امل. األرض ــوه ــ ٰى عن ــالم، ولكنَّ ــة اإلس ــع بداي ــاهر وإن وق ــالف ظ ه خ

: قولـهاألرض بقرينـة  كـّل  الظهـور سـيكون عـىلٰ  ح بـأنَّ رِّ ـصـ، إذ هـي تُ اآلية

 ِــه
� ُ
ــِن � ي  ا��

َ َ
� ــوم ــن املعل ــل إىلٰ  نَّ أ، وم ــالم وإن وص ــدة  اإلس ــاع بعي بق

 .هالدين كلِّ  ه مل يظهر عىلٰ ض، ولكنَّ من األر

سـائر األديـان وسـيطرته  اإلسـالم وغلبتـه عـىلٰ ظهـور : الثالـث ىٰ املعن

ــا اهللا تعــاىلٰ  كــّل  عــىلٰ  ــارشي  األرض، وهــذا مــا ننتظــر وقوعــه، جعلن مــن ن

 :الذي أشارت له الروايات برصاحة ٰى وهو املعن .اليوماإلسالم يف ذلك 
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ي « :يقـول ه سـمع أمـري املـؤمنني عن عباية بن ربعـي أنَّـ ِ
�

ـَو ا�
ُ
ه

 ُ
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ــة ... أ ــد؟، اآلي ــك بع ــر ذل ــالوا ،»أظه ــم: ق ــال، نع ــالَّ «: ق  ك

 ونـودي فيهـا بشـهادة أن ال إلـه قريـة إالَّ  ٰى ال يبقـ ٰى ي بيـده حتَّــوالذي نفسـ

 .)١(»وعشياً  رسول اهللا بكرةً  داً حممّ   اهللا وأنَّ إالَّ 

ـِرَه : اس يف قولـه تعـاىلٰ وعن ابـن عبّـ
َ
ـْو ك

َ
ـِه َو�
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ْ
� ،راين وال ـهيـودي وال نصـ ٰى ال يبقـ ٰى ال يكون ذلـك حتَّـ(: قال

أمن الشـاة والـذئب والبقـرة واألسـد  ٰى حتَّ  ،سالم دخل يف اإلة إالَّ صاحب ملَّ 

ر ـكَسـويُ  ،توضع اجلزية ٰى وحتَّ  ،ال تقرض فارة جراباً  ٰى وحتَّ  ،ةنسان واحليَّ واإل

ـِرَه : هوذلـك قولـ .ل اخلنزيـرقتَ ويُ  ،الصليب
َ
ـْو ك

َ
ـِه َو�
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ون

ُ
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ْ
 .)٢()وذلك يكون عند قيام القائم ، ا�

وجــه األرض بيــت مــدر وال  عــىلٰ  ٰى ال يبقــ«: قــال،  عــن النبــّي و

ــوبــر إالَّ  ــا عزيــز  ا بعــزِّ  أدخلــه اهللا اإلســالم إمَّ ــ بــذلِّ وإمَّ هم عــزِّ ا يُ ذليــل، إمَّ

 .)٣(»م فيدينون لهذهلِّ ا يُ وا به، وإمَّ عزّ أهله فيُ  فيجعلهم اهللا من

*   *   * 

                                                             

 .٨ح / ٦٨٩: ٢تأويل اآليات الظاهرة  )١(

 .٩ح / ٦٨٩: ٢تأويل اآليات الظاهرة  )٢(

 .٤٥: ٥تفسري جممع البيان  )٣(



 

 

 

رة اا  

   ا ا ا اي 

 عــىلٰ  صــلِّ  هــمّ اللّ «: ورد يف الــدعاء الــذي بعــد زيــارة آل ياســني

 .)١(»...ة يف أرضكوكلمتك التامَّ ، ... أرضكتك يفحجَّ 

  ّا ا ؟  

ــا إىلٰ  إنَّ  ــاج فيه ــارات نحت ــة والزي ــامت األدعي ــاين كل ــن مع ــري م  الكث

ح خزائنـه املكنونـة، تتنفـ ٰى ل يف آياتـه حتَّـمراجعة دقيقة للقرآن الكـريم وتأّمـ

 ..فنفهم منها معاين تلك األدعية أو الزيارات

ـ( ومقامنا مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ  ام عظـيم مـن هـو مقـ) ةالكلمـة التامَّ

نفهـم هـذا املقـام وبعـض آثـاره دعونـا  ٰى ، وحتَّـمقامات اإلمام املهـدي 

 .القرآن الكريم نرجع إىلٰ 

ـ  ٰى عيسـ القرآن الكـريم يصـف النبـّي  إنَّ  ه كلمـة منـه، فيقـول بأنَّ

ِلَمــٍة : مــن قائــل عــزَّ 
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ُمق

ْ
 ).٤٥: آل عمران( ا�

مقـام  د وصـل إىلٰ وق ..كلمة من اهللا تعاىلٰ  ..هو كلمة  ٰى عيس فالنبيُّ 

: يف كتابـه العزيـز ه ما قاله تعاىلٰ أتعرف ما هو هذا املقام؟ إنَّ ! عظيم هبذه الكلمة
                                                             

 .٣١٨: ٢االحتجاج  )١(
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 ).١١٠: املائدة( ِسح

ــ  ٰى عيســ فهــذه املقامــات العظيمــة وصــل إليهــا النبــّي  ه كلمــة ألنَّ

 .تعاىلٰ من اهللا 

 ؟)!ةكلمة اهللا التامَّ (إذن، كيف يكون مقام 

ــ لــيس اإلمــام املهــدي  ة مــن اهللا كلمــة فقــط، بــل هــو كلمــة تامَّ

ــاىلٰ  ــاتع ــٍذ إذا أخربتن ــب حينئ ــال عج ــأنَّ  ، ف ــات ب ــّي  الرواي ــ النب   ٰى عيس

 .ه ال غرو وال عجبإنَّ  ،)١(  خلف اإلمام املهديصّيل سيُ 
                                                             

 قـال: قـال حذيفـة عـنفورد هذا املعنٰى يف روايات عديدة وبألفاظ خمتلفة لكن معناها واحـد،  )١(

 لـه يقـول املـاء، شـعره من يقطر امكأنَّ  مريم بن عيسٰى  نزل وقد املهدي يلتفت«: رسول اهللا 

 .»ولـدي مـن رجـل خلـف عيسٰى  صّيل فيُ  ،لك الصالة قيمتأُ  امإنَّ : فيقول ،فصلِّ  متقدَّ : املهدي

قـال : يقـول سمعت أبا عبد اهللا : ؛ وعن معّمر بن راشد، قال)٢٥٧: ٢الصـراط املستقيم (

 وصـّىلٰ  مهفقدَّ  رته،ـلنص مريم بن عيسٰى  نزل خرج إذا املهدي، يتيذرّ  ومن... «: رسول اهللا 

ـه قـال ؛ وعن أمـري املـؤمنني )٣٢٠/٤ح / ٢٨٨و ٢٨٧: أمايل الصدوق( .»خلفه ... «: أنَّ

 قيمـتأُ  وقـد اجلمعـة، يـوم كـان فـإذا إمامًا، بالناس صّيل ويُ  املقدس بيت  املهدي ويدخل

 رجـل الـدهن، رأسـه مـن يقطـر امكـأنَّ  محـر، رقنيـمش بثوبني  مريم بن عيسى نزل الصالة

 املهـدي فيلتفـت،  الـرمحن لخليـ إبراهيم بأبيكم  اهللا خلق أشبه الوجه، صبيح الشعر،

 الصـالة، قيمـتأُ  لـك: فيقـول .بالنـاس صلِّ  البتول، ابن يا: لعيسى فيقول ، عيسى فينظر

 ٢٧٤: عقـد الـدرر( .»ويبايعـه خلفـه،  عيسٰى  صّيل ويُ  بالناس، صّيل فيُ   املهدي مفيتقدَّ 

 .غري ذلك من الروايات ؛ إىلٰ )٢٧٥و
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ــات الكريمــة إىلٰ  ــال  وقــد أشــارت بعــض اآلي ــة، ق ســبب متــام الكلم

ـِميُع : تعاىلٰ  ـَو ا�س�
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ْ
 ).١١٥: اماألنع( ال

الصدق الـذي هـو هنايـة احلكمـة  ٰى فتامم الكلمة اإلهلية يكون بمنته(... 

فعندما يبلـغ اإلنسـان . العدل الذي هو هناية احلكمة العملية ٰى النظرية، وبمنته

وعندما يبلغ . احلقائق س كّل درجات الصدق والفقه، تنكشف لقلبه املقدَّ  ٰى منته

 .)١(...)ةالتامَّ  درجات العدل يكون كلمة اهللا ٰى منته

ت ا:  

ــابقة إىلٰ  ــة الس ــة الكريم ــارت اآلي ــدَّ  أش ــا ع ــد أثبتته ــات، وق ة مقام

 :، وخالصتها ها وزيادة لإلمام املهديالروايات كلّ 

 :التأييد اإلهلي باملالئكة _ ١

ِس وهو ما أشارت إليه اآلية بـ 
ُ
د

ُ
ق
ْ
 بُِروِح ال

َ
ك

ُ
ت
ْ
ي�د

َ
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ْ
 .إِذ

: ، فعــن أيب محــزة الــثاميل، قــال ام املهــديوهــذا املقــام ثبــت لإلمــ

د لـو قـد خـرج قـائم آل حمّمـ«: يقـول د بـن عـيل سمعت أبا جعفر حمّمـ

 وبيني، مني واملــردفني واملنــزلني والكــرّ ره اهللا باملالئكــة املســوّ ـلنصــ

ــاره،  ــن يس ــل ع ــه، وإرسافي ــن يمين ــل ع ــه، وميكائي ــل أمام ــون جربائي يك

ــه وخل ــهر أمام ــرية ش ــري مس ــب يس ــامله، والرع ــن ش ــه وع ــن يمين ــه وع ف

 .)٢(»...بون حذاهواملالئكة املقرَّ 
                                                             

ــقُّ  )١( ــومني احل ــة املعص ــني يف معرف ــاين/ املب ــد اخلراس ــيخ الوحي ــيل  /الش ــيخ ع ــم الش بقل

 .٥٥١و ٥٥٠ :الكوراين العاميل

 .٢٢ح / ١٣باب / ٢٤٠و ٢٣٩: لنعامينلالغيبة  )٢(
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 :الكالم يف املهد _ ٢
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�
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َ
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ُ
، وهــو أمــر ثبــت لإلمــام املهــدي ، ت

ــف ــة ليلــة مولــد اإلمــام احلجَّ  : دة حكيمــةتقــول الســيّ ، ة فــي رواي

فــإذا  ،ته إيلَّ فضــمم ،األرض بمســاجده ٰى يتلّقــ ســاجداً  فــإذا أنــا بــه (...

ـ ي إيلَّ هلّمـ«: د فصـاح يب أبـو حمّمـ ،فأنا به نظيف متنظّ   ،»ةابنـي يـا عمَّ

صـدره  فوضع يديـه حتـت أليتيـه وظهـره ووضـع قدميـه عـىلٰ  ،فجئت به إليه

: قــال عينيــه وســمعه ومفاصــله، ثــمّ  يــده عــىلٰ  لســانه يف فيــه وأمــرَّ  أدىلٰ  ثــمّ 

ــ« ــاتكلَّ ــي م ي ــال ،»بن ــه إ«: فق ــهد أن ال إل ــه، الَّ أش ــك ل ــده ال رشي  اهللا وح

ــهد أنَّ  ــ وأش ــول اهللا  داً حمّم ــمّ »رس ــّىلٰ  ، ث ــىلٰ  ص ــىل  ع ــؤمنني وع ــري امل أم

 .)١(...)أحجم أبيه، ثمّ  أن وقف عىلٰ  إىلٰ  ة األئمَّ 

 :تعليم الكتب الساموية _ ٣
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 كتــاب«: قــال  اهللا عبــد أيب ، فعــنر ثبــت جلميــع أهــل البيــت األمـ

 .)٢(»نعلمه ونحن، بينكم ما وفصل بعدكم ما وخرب قبلكم ما نبأ فيه اهللا

 ة صـيغ، منهـا مـا وردهـذا العلـم بعـدَّ  إلمـام املهـدي وسيرتجم ا

ه هيــدي ألمـٍر خفــي، ي املهــدي ألنَّـمّ ام ُسـفــإنَّ ... «: عـن اإلمــام البـاقر 

ــة، فــيحكم بــني أهــل يســتخرج  ــن غــار بأنطاكي التــوراة وســائر كتــب اهللا م

التوراة بالتوراة، وبني أهـل اإلنجيـل باإلنجيـل، وبـني أهـل الزبـور بـالزبور، 

 .)٣(»...وبني أهل الفرقان بالفرقان
                                                             

 .١ح / ٤٢باب / ٤٢٥: كامل الدين )١(

نَّة باب الرّد إىلٰ / ٦١: ١الكايف  )٢(  .٩ح .../ الكتاب والسُّ

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الرشائع ٢ح / ٢٩: ٥١ بحار األنوار )٣(
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 :ىٰ إحياء املوت _ ٤
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ـف، وهو أمر ثبـت أيضـًا لإلمـام املهـدي  ل بـن عمـر، عـن أيب عـن املفضَّ

ــد اهللا ــال،  عب ــع« :ق ــرج م ــائم  خي ــبع  الق ــة س ــر الكوف ــن ظه م

الـذين كـانوا هيـدون   قـوم موسـٰى  ر مـنـمخسـة عشـ ،رون رجالً ـوعش

نـون، وسـلامن،  وسـبعة مـن أهـل الكهـف، ويوشـع بـن، وبه يعدلون باحلّق 

ــني ــون ب ــرت، فيكون ــك األش ــداد، ومال ــاري، واملق ــة األنص ــو دجان ــه  وأب يدي

 .)١(»اماً وحكّ  أنصاراً 

 :بني إرسائيل عنه كفُّ  _ ٥
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ــا ،َو�ِذ ــذا املق ــام وه ــت لإلم م ثب

ــدي ــد  امله ــمّ «: وير، فق ــوا  ث ــه  _بعث ــد ومجاعت ــكراً  _أي املعتض  عس

فــاجتمعوا  ،رداب قــراءة القــرآنـ دخلــوا الــدار ســمعوا مــن الســفلــامَّ  ،أكثــر

 يصـل ٰى وأمـريهم قـائم حتَّـ ،ال يصـعد وال خيـرج ٰى بابـه، وحفظـوه حتَّـ عىلٰ 

 ،علـيهم ومـرَّ  ،ردابـبـاب السـ هم، فخرج من السـكة التـي عـىلٰ العسكر كلّ 

مـا : عليـك؟ فقـال ألـيس هـو مـرَّ : نزلوا عليـه، فقـالواا:  غاب قال األمريفلامَّ 

 .)٢(ك تراهإنا حسبنا أنَّ : تركتموه؟ قالوا مَ ـولِ : قال ،رأيت

*   *   * 

                                                             

 .٣٨٦: ٢، واإلرشاد ٢٩٢: ٢ ، عن إعالم الورٰى ٩١و ٩٠: ٥٣بحار األنوار  )١(

 .بتفاوت ٩٤٢: ٢، عن اخلرائج واجلرائح ٣٧ح / ٥٣و ٥٢: ٥٢بحار األنوار  )٢(





 

 

 

درة اا  

  ا إ ار امء ا اي 

إليـه  ىٰ املنتهـ«ه بأنَّـزياراتـه  ٰى يف إحـد اإلمـام املهـدي  َف لقد ُوِص 

 املـؤمتن عـىلٰ السـالم عـٰىل آثـار األصـفياء،  ةمواريث األنبياء، ولديـه موجـود

 .)١(»، والويل لألمرالّرس 

 ؟آلن عند موالنا اإلمام املهدي مواريث األنبياء التي هي ا ٰى فام معن

 :من خالل بيان أمر مهم، وهو هذا يتمُّ  ٰى معن إنَّ 

 لطاعــة عالمــات عديــدة، ذكــرت الروايــات أنحــاءً لإلمــام املفــرتض ا

ُخُلقيـة،  وثالثـة نفسـية، ورابعـة  ٰى خـرعديدة منها، فهناك عالئـم َخْلقيـة، وأُ 

 .تفصيل الكالم أخالقية، وعلمية، وغيبية، وليس هنا حمّل 

مـا ورد عـن  ،عالئـم اإلمـام ومن الروايات اجلامعـة التـي أشـارت إىلٰ 

ــن موســ ــن عــيل ب ــا  ٰى أيب احلس ــال الرض ــام عالمــات«: ق ــون : لإلم يك

ــ ــاس، وأتق ــم الن ــاس، وأحك ــم الن ــجع  ٰى أعل ــاس، وأش ــم الن ــاس، وأحل الن

ــاس ــخالن ــاس،  ٰى ، وأس ــد الن ــاس، وأعب ــاً الن ــد خمتون ــويل ــون مطهَّ ، راً ، ويك

 ىلٰ إوإذا وقـع ، مـن بـني يديـه، وال يكـون لـه ظـّل  ٰى من خلفـه كـام يـر ٰى وير

ــن أُ  ــن بط ــاألرض م ــىلٰ ّم ــع ع ــ ه وق ــه رافع ــهادتني اً راحتي ــوته بالش ، وال ص

ثاً  نام عينه وال ينـام قلبـه،يلم، وحيت ويسـتوي عليـه درع رسـول  ،ويكـون حمـدَّ
                                                             

 .٥٩٠: املزار البن املشهدي )١(
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ـ اهللا  نَّ لـه بـول وال غـائط أل ٰى روال يُ  ،اهللا  ل األرض بـابتالع قـد وكَّ

ــون  ــه، ويك ــرج من ــهرائحمــا خي ــك،  ت ــة املس ــن رائح ــب م ــون أوىلٰ أطي  ويك

 أشـدّ  هـاهتم، ويكـونمّ ن آبـائهم وأُ وأشـفق علـيهم مـ ،الناس منهم بأنفسـهم

النـاس  وأكـّف  ،ويكـون آخـذ النـاس بـام يـأمرهم بـه، هللا  الناس تواضـعاً 

ــلــو  ٰى حتَّــ ،عنــه، ويكــون دعــاؤه مســتجاباً  ٰى  ينهــعــامَّ  صــخرة  ه دعــا عــىلٰ أنَّ

ــالح رســول اهللا  نصــفني،بت النشــقَّ  ــون عنــده س وســيفه ذو ، ويك

ــار، ــامء  الفق ــا أس ــحيفة فيه ــده ص ــون عن ــيعتهويك ــة إىلٰ  مش ــوم القيام ، )١(ي

ويكـون عنـده اجلامعـة وهـي يـوم القيامـة،  سامء أعـدائهم إىلٰ وصحيفة فيها أ

ويكــون ا مجيــع مـا حيتـاج إليـه ولـد آدم، فيهـ صـحيفة طوهلـا سـبعون ذراعـاً 

ــرب واألصــغر ــده اجلفــر األك ــع و: عن ــيهام مجي إهــاب مــاعز وإهــاب كــبش ف

ويكـون عنـده دة ونصـف اجللـدة، لـاجل ٰى وحتَّـ ،أرش اخلـدش ٰى العلوم، حتَّ 

 .)٢(»مصحف فاطمة 

بالتفصـيل  مـور إن شـاء اهللا تعـاىلٰ م عن معـاين بعـض هـذه األُ وسنتكلَّ 

 .يف مستقبل البحث

مواريـث (نـا نجـد عنوانـًا واضـحًا عـن عالئـم اإلمـام بعنـوان أنَّ  املهمّ 

 ).األنبياء

 فام هي مواريث األنبياء؟

عـن املعصـوم الشـهيد، وهـي رمـوز  ا أشـياء يرثهـا املعصـوم احلـّي إهنَّ 

 ، ألجــل الــرتابط الرمــزي بــني كــّل وشــعارات متوارثــة مــن األنبيــاء انٍ ومعـ

يـِن مــا : األنبيـاء والـديانات والرسـاالت، قـال تعـاىلٰ  ـْم ِمـَن ا��
ُ
�

َ
 ل

َ
ع َ َ

�
                                                             

 .وهو ما ذكرته الروايات باسم الناموس )١(

 .١ح / ١٩٣و ١٩٢ :١ عيون أخبار الرضا  )٢(
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 ).١٣: الشورٰى (

جهــة إعجازيــة يســتفيد  هــذا ويمكــن أن حتتــوي تلــك املواريــث عــىلٰ 

 .األعجاز فت اهلداية عىلٰ ا املعصوم هلداية الناس إذا ما توقَّ منه

ويمكــن أن تكــون تلــك املواريــث مــواد إثبــات حقيقــة املهــدي، كــام 

ــيَّ  ــك يف قض ــض ورد ذل ــدي بع ــام امله ــن اإلم ــب م ــدما يطل ــني عن ة احلس

يــؤمن جـيش احلســني  ، وحينئـذٍ املواريـث التـي ورثهــا مـن رســول اهللا 

 .)١(...مجعأعونه ببأحقانية املهدي، ويتَّ 

 ..وراء تلك املواريث ٰى خرم أُ كَ ويمكن أن تكون هناك حِ 

ــت  ــل البي ــا أه ــي ورثه ــث الت ــدي  واملواري ــام امله ــًا واإلم عموم

 والبحــث فيهــا يطــول، ويمكــن أن نجــد يف بطــون  ،خصوصــًا عديــدة

 ..الروايات الكثري منها

 :نوعني ع تلك املواريث إىلٰ نوِّ ه يمكن أن نُ واملالحظ أنَّ 

 .األكرم  مواريث األنبياء ما قبل النبّي  :لالنوع األوَّ 

 .وآل البيت الطاهرين  األكرم  مواريث النبّي  :النوع الثاين

 :م عن بعض مفردات ذينك النوعنيلَّ ولنتك

 :األكرم  بيّ مواريث األنبياء ما قبل الن: لالنوع األوَّ 

 :وحجره  ىٰ عصا موس_  ١

ــ ــاين، ع ــعيد اخلراس ــن أيب س ــد اهللا ع ــال، ن أيب عب ــو : ق ــال أب ق
                                                             

 .٤٠٤: اهلداية الكربٰى : راجع )١(
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ــر ــ إنَّ «:  جعف ــام بمّك ــائم إذا ق ــالق ــاد ه إىلٰ ة وأراد أن يتوجَّ ــة ن  ٰى الكوف

بـن  ٰى ، وحيمـل حجـر موسـوال رشابـاً   ال حيمل أحد منكم طعامـاً أَال : مناديه

 انبعــث عــني منـه، فمــن كــان إالَّ  عمـران وهــو وقــر بعـري، فــال ينــزل منـزالً 

ينزلـوا النجـف مـن  ٰى ، فهـو زادهـم حتَّـٰى رو ئـاً شـبع ومـن كـان ظام جائعاً 

 .)١(»ظهر الكوفة

 ٰى كانـت عصـا موسـ«: قال، د بن الفيض، عن أيب جعفر وعن حممّ 

 ،ا لعندنابن عمران، وإهنَّ  ٰى موس صارت إىلٰ  شعيب، ثمّ  فصارت إىلٰ ، آلدم 

ــوهي خض ،عهدي هبا آنفاً  وإنَّ   اراء كهيئتها حني انتزعـت مـن شـجرهتا، وإهنَّ

ا وإهنَّ  ،ٰى يصنع هبا ما كان يصنع موس، ت لقائمنا دَ عِّ لتنطق إذا استنطقت، أُ 

ا حيث أقبلت تلقف ما يأفكون لرتوع وتلقف ما يأفكون وتصنع ما تؤمر به، إهنَّ 

ون يف السـقف، وبيـنهام أربعـ ٰى خـرإحدامها يف األرض واألُ : يفتح هلا شعبتان

 .)٢(»تلقف ما يأفكون بلساهنا ،ذراعاً 

ــنو ــال ع ــنان، ق ــن س ــد اهللا ب ــد اهللا : عب ــا عب ــمعت أب ــول س : يق

 امَّ ـلــ ة، أتــاه هبــا جربائيــل قضــيب آس مــن غــرس اجلنَّــ ٰى عصــا موســ«

ــ ، ولــن يبليــا، ولــن ، وهــي وتــابوت آدم يف بحــرية طربيــةه تلقــاء مــدينتوجَّ

 .)٣(»إذا قام جهام القائم رِ ُخي  ٰى ا حتَّ يتغّري 

 :إشارات

ــدَّ  _ ١ ــذه  م أنَّ تق ــدوجــود ه ــث ل ــدي  ٰى املواري ــه  اإلمــام امله في

فتكــون حركــة اإلمــام املهــدي للرســاالت،  وحــدة اهلــدف العــامّ  ة إىلٰ إشــار
                                                             

ة / ٢٣١: ١الكايف  )١(  .٣ح / من آيات األنبياء  باب ما عند األئمَّ

ة / ٢٣١: ١الكايف  )٢(  .١ح / من آيات األنبياء  باب ما عند األئمَّ

 .٢٧ح / ١٣باب / ٢٤٣: لنعامينلالغيبة  )٣(
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 ــة ــة ونتيج ــلِّ ل خالص ــا  ك ــود عص ــابقني، ووج ــاء الس ــات األنبي حرك

 .ذلك فيه إشارة إىلٰ  لديه  ٰى موس

 .ة جلميع هذا النوع من املواريثوهذه املالحظة عامَّ 

عديـدة عنـدما كانـت عنـده، كـاالنقالب  آثـار ٰى كان لعصا موسـ _ ٢

ــون املــاء مــن الصــخر بضــ ،البحــر هبــا وشــّق  ،ٰى أفعــ إىلٰ  ربة ـوانبجــاس عي

روري أن يكـون اهلـدف مـن وجودهـا عنـد ـولـيس مـن الضـ وغريها، ،منها

 ب تلـك اآلثـار، بقـدر مـا تكـون مشـرية إىلٰ هو نفس ترّتـ اإلمام املهدي 

 .م قبل قليلكام تقدَّ  ٰى موس هدفية حركته بالنسبة حلركة النبّي 

ريفة عنــدما ذكـرت تـاريخ هــذه ـليــه الروايـة الشـإشـارت أوهـذا مـا 

 .رخآ ىلٰ إ ا انتقلت من نبّي هنَّ أالعصا وكيف 

ــات املتقدّ  أنَّ  عــىلٰ  _ ٣ ــارت إىلٰ الرواي ــة أش ــا  أنَّ  م ــائص م ــك اخلص تل

سيســتعملها فيهــا، ولكــن  اإلمــام املهــدي  زالــت يف تلــك العصــا، وأنَّ 

ــدَّ ال ــ  ب ــم أنَّ ــابع العــامّ أن نعل ــيس الط ــابع  ه ل ــو ط ــدي ه ــام امله ــة اإلم حلرك

وهــذا  ،)الــذي كــان وراء صــدور تلــك اآلثــار مــن تلــك العصــا(اإلعجــاز 

ــاســتعامل تلــك اخلصــائص للعصــا مــن قِ  يعنــي أنَّ  ــدي بَ  ل اإلمــام امله

، أو بحـدود احلكمـة  هبـاإالَّ  سيكون حمـدودًا بحـدود مـا ال يثبـت مـن احلـقِّ 

 .مناسبًة حسب الظرف املوضوعي لتي يراها اإلمام املهدي ا

 : خاتم سليامن _ ٢

ملكـًا وصـفه القـرآن الكـريم سـليامن  وهو اخلاتم الذي ملك بـه النبـّي 
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د رأيت يف يد أيب جعفـر حمّمـ: قال ،بن جعفر ٰى عن احلسني بن موسورد 

: لت فق ،)من كثرة اللبس رقَّ  ،أي رقيق(احل ة نخاتم فضَّ  بن عيل الرضا 

 .)١(»هذا خاتم سليامن بن داود «: قالهذا؟ مثلك يلبس 

ــة مل ــذه الرواي ــن ه ــتُ  ولك ــأنَّ رِّ ـص ــام  ح ب ــد اإلم ــو عن ــاتم ه ــذا اخل ه

 ت ذلك؟ثبِ ، فكيف نُ املهدي 

 :اجلواب

ـ  نحتاج إىلٰ ال _ ١ اخلـاتم هـو عنـد اإلمـام  ح بـأنَّ رِّ ـصـة تُ روايـة خاصَّ

ــدي  ــ ،امله ــات العامَّ ــا الرواي ــث تكفين ــحي ــي دلَّ ــىلٰ ة الت ــّل  أنَّ  ت ع  ك

ــ عــن أيب محــزة ، ومـن ذلــك مـا ورد ة مواريـث األنبيــاء هـي عنــد األئمَّ

ــد اهللا  ــثاميل، عــن أيب عب ــال، ال ــواح موســ«: ســمعته يقــول: ق   ٰى أل

 .)٢(»نيعندنا، ونحن ورثة النبيّ  ٰى عندنا، وعصا موس

ــ وال شــكَّ  اتم اخلــ أنَّ  ، وال شــكَّ اإلمــام املهــدي  ا ســتنتهي إىلٰ أهنَّ

 .املذكور هو من تلك املواريث

ــات أُ هــ _ ٢ ــأنَّ رصَّ  ٰى خــرذا فضــالً عــن وجــود رواي اإلمــام  حــت ب

 ،جـابرفمـن ذلـك مـا جـاء عـن سيخرج ومعه خـاتم سـليامن،  املهدي 

بأنطاكيــة فيســتخرج  ل مــا يبــدء القــائم أوَّ «: قــال، عــن أيب جعفــر 

وأســعد «: قــال ،»وخــاتم ســليامن ٰى موســ امنهــا التــوراة مــن غــار فيــه عصــ

ــ«: ، وقــال»النــاس بــه أهــل الكوفــة ــمّ ام ُســإنَّ أمــر  ه هيــدي إىلٰ ي املهــدي ألنَّ

ـ ٰى حتَّ  ،خفي  أنَّ  ٰى حتَّـ ،رجـل ال يعلـم النـاس لـه ذنـب فيقتلـه ه يبعـث إىلٰ أنَّ

 .)٣(»م يف بيته فيخاف أن يشهد عليه اجلدارأحدهم يتكلَّ 
                                                             

 .٢٣٦: عد السعود، عن س٤٨ح / ٢٢٢: ٢٦بحار األنوار  )١(

ة / ٢٣١: ١الكايف  )٢(  .٢ح / من آيات األنبياء  باب ما عند األئمَّ

 .٢١٢ح / ٣٩٠: ٥٢بحار األنوار  )٣(
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د بـن عـيل جعفـر حمّمـقـال أبـو : عن أيب اجلارود زياد بن املنذر، قـالو

 :» إذا ظهــر القــائم  ظهــر برايــة رســول اهللا ،وخــاتم ســليامن ،

 .)١(»...وعصاه ٰى وحجر موس

أنــت صــاحب : قلــت للرضــا : قــال ،ان بــن الصــلتعــن الرّيــو

هـا ؤي لسـت بالـذي أملولكنّـ ،مـرأنـا صـاحب هـذا األ«: مر؟ فقـالهذا األ

 ؟مـن ضـعف بـدين ٰى تـرمـا  ، وكيف أكـون ذلـك عـىلٰ كام ملئت جوراً  عدالً 

ـالشـيوخ ومنظـر الشـبّ  القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان يف سـنِّ  وإنَّ   اً ان، قويَّ

وجـه األرض لقلعهـا، ولـو  أعظـم شـجرة عـىلٰ  يـده إىلٰ  لـو مـدَّ  ٰى يف بدنه حتَّ 

، وخـاتم ٰى صاح بني اجلبـال لتدكـدكت صـخورها، يكـون معـه عصـا موسـ

ره ظِهـيُ  يف سـرته مـا شـاء، ثـمّ  غيبـه اهللاذاك الرابع من ولـدي، يُ . سليامن 

 .)٢(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً  األرض قسطاً ] به[فيمأل 

ــدوق و ــال الص ــائم  روي أنَّ (: ق ــه  الق ــون علي ــرج يك إذا خ

 .)٣()، وخاتم سليامن ٰى قميص يوسف، ومعه عصا موس

 :قميص يوسف  _ ٣

ــ : ســمعته يقــول :قــال، ل بــن عمــر، عــن أيب عبــد اهللا عــن مفضَّ

ــان قمــيص يوســف « ــدري مــا ك ــال ،»؟أت  إنَّ «: ال، قــال: قلــت: ق

ة بثـوب مـن ثيـاب اجلنـَّ وقدت له النـار أتـاه جربئيـل  أُ امَّ ـل إبراهيم 

ــ ر إبــراهيم املــوت ـ حضــوال بــرد، فلــامَّ  ه معــه حــرّ رّ ـاه، فلــم يضــفألبســه إّي

 دَ لِـوُ  يعقـوب، فلـامَّ  قـه إسـحاق عـىلٰ إسـحاق، وعلَّ  قه عىلٰ جعله يف متيمة وعلَّ 
                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: الغيبة للنعامين )١(

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كامل الدين )٢(

 .١٤٣: كامل الدين )٣(
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 كـان مـن أمـره مـا كـان، فلـامَّ  ٰى قه عليه، فكان يف عضده حتَّـعلَّ  يوسف 

 : ر مـن التميمـة وجـد يعقـوب رحيـه وهـو قولـهـأخرجه يوسـف بمصـ
�

إِ�

ونِ 
ُ
ــد

�
ن
َ
ف
ُ
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ْ
ن

َ
ــْو ال أ

َ
� 

َ
 ِر�ــَح يُوُســف

ُ
ِجــد

َ َ
فهــو ذلــك ، ]٩٤: يوســف[ أل

مـن صـار  فـإىلٰ  ،كعلـت فـداُج : ، قلـت»ةالقميص الـذي أنزلـه اهللا مـن اجلنـَّ

أو غــريه  ورث علــامً  نبـّي  كــّل «: قـال ، ثــمّ »أهلــه إىلٰ «: ذلـك القمــيص؟ قـال

 .)١(» دآل حممّ  إىلٰ  ٰى فقد انته

 :إشارة

ــا وإن مل تُ  ــي ذكرناه ــة الت ــالرواي ــأنَّ رِّ ـص ــام  ح ب ــد اإلم ــيص عن القم

ــدي  ــات  امله ــا العموم ــن تكفين ــدَّ  _لك ــام تق ــليامن ك ــاتم س  ،_م يف خ

ــافة إىلٰ  ــات رصَّ  باإلض ــود رواي ــاء يف وج ــا ج ــا م ــذا، ومنه ــت هب ــامل (ح ك

إذا خــرج يكــون عليــه  القــائم  روي أنَّ (: قــال ،مرســالً  )٢()الــدين

 .)، وخاتم سليامن ٰى قميص يوسف، ومعه عصا موس

ــ(: )٣()راط املســتقيمـالصــ(ويف  خيــرج وعليــه : لويف روايــة املفضَّ

ــه رشقــاً  قمــيص يوســف، فيشــمُّ  ــاً  املؤمنــون رائحت  ، وهــو الــذي شــمَّ وغرب

 : قولهرائحته يعقوب يف 
َ

 ِر�َح يُوُسف
ُ
ِجد

َ َ
 أل

�
 .)... إِ�

ــ _ ٤ ــواح موس ــل وأل ــوراة واإلنجي ــور والت ــراهيم  ىٰ الزب ــحف إب وص

 :وصحف نوح 

كانت مشـرتكة يف  مجيع الديانات الساموية النازلة من اهللا تعاىلٰ  أنَّ  ال شكَّ 

أمر  يدعو إىلٰ  مصدرها واحد، واهللا تعاىلٰ  ة للدين اإلهلي، ذلك ألنَّ صول العامَّ األُ 
                                                             

ة / ٢٣٢: ١الكايف  )١(  .٥ح / ات األنبياء من آي باب ما عند األئمَّ

 .١٤٣: كامل الدين )٢(

 .٢٥٣: ٢الرصاط املستقيم  )٣(



 ٦٥  .............................  املنتهي إليه مواريث األنبياء املهدي  اإلمام: الشذرة السادسة

دت األساليب يف ذلـك،  والقـرآن الكـريم ه، وإن تعدَّ ئواحد بواسطة مجيع أنبيا

يِن ما : وحدة الدين بني مجيع األنبياء، قال تعاىلٰ  د عىلٰ ؤكّ يُ  ْم ِمَن ا��
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 ).١٣: الشورٰى ( إِ�

، إذن العلــوم املوجــودة يف كتــب الــدين اً ومـا دام الــدين اإلهلــي واحــد

مـن  علـومٌ  مـم، فـإذا كـان ألحـدٍ الواحد هـي واحـدة، وهـي تنفـع مجيـع األُ 

مجيـع املسـتويات،  باملعـارف اإلهليـة عـىلٰ  تلك الكتـب، كـان عنـده علـم ثـرّ 

 .وهذا أيضًا من مواريث األنبياء

كنـت عنـد أيب عبـد : قـال ،عـن رضيـس الكنـايس ،ازعن شعيب اخلـزّ 

ـــد اهللا اهللا  ـــو عب ـــري، فقـــال أب ـــو بص داود ورث  نَّ إ«:  وعنـــده أب

ــليامن ورث داود نَّ إو ،األنبيــاء ــليامن ومــا هنــاك،  داً حمّمــ نَّ إو ،س ورث س

فقـال لـه  ،»ٰى عنـدنا صـحف إبـراهيم وألـواح موسـ نَّ إو ،داً ا ورثنـا حمّمـنّ إو

ام م إنَّـلـيس هـذا هـو العلـ ،ديـا أبـا حمّمـ«: فقـال ،هذا هلو العلم نَّ إ: أبو بصري

 .)١(»بيوم وساعة بساعة ام العلم ما حدث بالليل والنهار يوماً هذا األثر إنَّ 

د، يــا أبــا حمّمــ«: قــال يل : ، قــالعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن أيب بصــري

ــيئاً  مل يعــطِ  اهللا  إنَّ  ــاء ش ــإالَّ  األنبي ــد «: قــال ،» داً  وقــد أعطــاه حمّم وق

 :دنا الصـحف التـي قـال اهللا األنبيـاء، وعنـ مجيـع مـا أعطـٰي  داً أعطي حممّ 

ُصــُحِف إِبْــراِهيَم َوُ�ــو� ] ٰعلــت فــداك، هــي ُج : قلــت ، »]١٩: األعــىل

 .)٢(»نعم«: األلواح؟ قال
                                                             

لني/ ١٥٥: بصائر الدرجات )١( ة من كتب األوَّ  .١ح .../ باب ما عند األئمَّ

ة ورثوا علم النبّي ومجيع األنبياء/ ٢٢٥: ١الكايف  )٢(  .٥ح .../ باب أنَّ األئمَّ
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لكـم التـوراة واإلنجيـل  ٰى أّنـ: ملـن سـأله _ اإلمام الصـادق وعن 

ــاء؟  ــب األنبي ــال_وكت ــام «: ، ق ــا ك ــدهم، نقرؤه ــن عن ــة م ــدنا وراث ــي عن ه

ـ قـالوا، إنَّ قرؤوها، ونقوهلا كـام   ل عـن يشءأرضـه يسـة يف أاهللا ال جيعـل حجَّ

 .)١(»ال أدري: فيقول

مــا ســيهدي  مــن أهــمّ  أنَّ  د عــىلٰ ؤّكــريفة تُ ـالروايــات الشــ ولــذا، فــإنَّ 

ـــور اإلمـــام املهـــدي  ٰى اليهـــود والنصـــار ـــ عنـــد ظه  ه هـــو أنَّ

ــرَّ  ــري املح ــل غ ــالتوراة واإلنجي ــهم ب ــسيناقش ــدعوهم إىلٰ فتني، ممَّ ــديقه ا ي  تص

ً  واإليامن به، وبالتـايل سـيكون هـذا األمـر سـبباً   لفـتح كثـري مـن بلـدان مهـامَّ

 .ومن دون قتال اً يسلم العامل فتحاً 

ي مّ ام ُســإنَّـ«: باملهــدي فقـد ورد يف ســبب تسـمية اإلمــام املهـدي 

يسـتخرج التـوراة وسـائر كتـب اهللا مـن غـار  ،ه هيدي ألمـر خفـياملهدي ألنَّ 

التــوراة بــالتوراة، وبــني أهــل اإلنجيــل فــيحكم بــني أهــل  ،بأنطاكيــة

 .)٢(»...باإلنجيل، وبني أهل الزبور بالزبور، وبني أهل الفرقان بالفرقان

، فيـه رج تابوت السكينة من غـار بأنطاكيـةيستخ«سوف  ه وورد أنَّ 

 ٰى عيس عىلٰ  اهللا  ه، واإلنجيل الذي أنزل ٰى موس التوراة التي أنزل اهللا عىلٰ 

٣(»لتوراة بتوراهتم وبني أهل اإلنجيل بإنجيلهم، حيكم بني أهل ا(. 

، صـية يف اإلمـام املهـدي مركز الدراسـات التخّص  ه إىلٰ سؤال موجَّ 

 :وجواب املركز عنه

نطاكيـة أيسـتخرج مـن غـار  مـام املهـدي إلا نَّ أيف الروايـات  جاء
                                                             

ة / ٢٢٧: ١الكايف  )١(  .١ح .../ عندهم مجيع الكتب باب أنَّ األئمَّ

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الرشائع ٢ح / ٢٩: ٥١بحار األنوار  )٢(

 .٢٢٠: الفتن للمروزي )٣(
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فيــدخل  ،ٰى اليهــود والنصــار هبــام عــىلٰ  وحيــتّج  ،نجيــلنســختي التــوراة واإل

 مـام املهـدي ت اإلثبِـكيـف يُ  :السـؤال هنـا .سـالممـنهم يف اإل غلباأل

هــذه الكتــب حقيقيــة؟ إذ مــن املســتبعد أن يــؤمن اليهــود  للجميــع أنَّ 

ــ! ة الكتــبصــحَّ  دون دليــل عــىلٰ  مــر مبــارشةً هبــذا األ ٰى والنصــار  نَّ أة خاصَّ

 ،نجيـل املوجـودة حاليـاً هذه الكتـب سـتكون خمتلفـة عـن نسـخ التـوراة واإل

 ؟فعالً   ٰى الذي نزل هو املسيح عيس نَّ أت للجميع بِ ثكيف يُ 

 :اجلواب

ــ ــات الش ــوم الرواي ــالل عم ــن خ ــرف م ــدي لإل نَّ أريفة، ـنع ــام امله م

  َّــق ة طــرق تفيــد اليقــني، يســتعملها إلعــد ــاع النــاس عمومــًا، كطري قن

انيـة نسـختي ت حقّ ثبِـن يُ أمـام الربهان العلمي، واملعجـزة، ومعـه فـيمكن لإل

 :جيل اللتني عنده من خاللالتوراة واالن

ــ: ثبــات العلمــياإل) ١ ز هلــم متناقضــات النســخ املوجــودة ربِ فمــثالً ُي

ز هلـم تـواريخ كتابـة تلـك النسـخ املوجـودة عنـدهم ربِ و يُ أ ،عندهم وفسادها

ــا يُ ممَّــ ــأت ثبِ ــتِ ا كُ هنَّ عالميــني ورواة شــبه بالصــحفيني واإلأنــاس أُ يــدي أت ببَ

ـأ .و البوليسـيةأالقصص الرومانسية  ا نسـختاه فهـام خاليتـان مـن التنـاقض مَّ

 .و املخالفة للمروءةأرة للطباع مور املنفّ واألُ 

مكانياهتــا التكوينيـة اهلائلــة، إو ٰى ز عصـا موسـربِ فمـثالً ُيــ :املعجـزة) ٢

 .ثره يف تطمني النفوس وهتدئتهاأو تابوت السكينة وأ

 انيـة مـات معـه حقّ ثبِـمـا يُ  ن يكـون عنـده أ بـدَّ  ال حـالٍ  كلِّ  وعىلٰ 

 .عنده من كتب

ه يظهـر نَّـإ، ف ٰى عيسـ هذا الـذي معـه هـو النبـّي  نَّ أت ثبِ ا كيف يُ مَّ أ

ــ ــات الش ــن الرواي ــ نَّ أريفة ـم ــزول عيس ــام  ٰى ن ــور اإلم ــد ظه ــيكون بع س
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ــإو املهــدي  ضــافةً إ _ظــر بالــدليل والربهــان ة املنتثبــات كونــه هــو احلجَّ

ــزة اىلٰ  ــتكون  ،_ املعج ــايل س ــديإوبالت ــري قابلــة  خبــارات امله ــة وغ يقيني

ــال يف  ــذا يق ــس ه ــذيب، ونف ــات إللتك ــوراة  نَّ أثب ــي الت ــب ه ــك الكت تل

ـإ نَّ إ، أي نجيل حقيقـةً واإل  سـابق عـىلٰ  ة ثبـات كونـه هـو املهـدي احلجَّ

خبـارات املهـدي إ، ومعـه سـتكون  ٰى ظهار تلـك الكتـب ونـزول عيسـإ

 غري قابلة للتشكيك. 

ـأ، قنـاع املسـلمنيإطبعًا هذا يفيد  ، فحيـث ٰى ا نفـس اليهـود والنصـارمَّ

ـأنعلـم  وبالتــايل  ،املنقــذ يف كتـبهم واعتقـاداهتم ٰى م منتظــرون لظهـور عيسـهنَّ

ــأثبــت هلــم أو  ٰى ذا جــاء عيســإ و املعجــزة أاملوعــود بالــدليل  ٰى ه عيســنَّ

مــه قدِّ ويُ   خلــف اإلمــام املهــدي صــّيل ن يــروه يُ أفســيؤمنون بــه، وبعــد 

ــهإعليــه ويعــرتف ب ــه علي ــارعند ،مامت ــٍذ ســيؤمن اليهــود والنص مــام باإل ٰى ئ

 .املهدي مهدياً 

 :وآل البيت الطاهرين األكرم  مواريث النبيّ : النوع الثاين

 :وسائر شؤونه سالح رسول اهللا  _ ١

الســالح فينـا بمنزلــة التـابوت يف بنــي  إنَّ «: قـال، عـن أيب جعفــر 

 .)١(»تابوتيدور امللك حيث دار السالح كام يدور حيث دار ال ،إرسائيل

 ،عـن عـيل بـن سـعيد ،عـن عمـر بـن أذينـة ،د بـن أيب عمـريعن حمّمـ

عنـدي خلـاتم رسـول  إنَّ «: فسـمعته يقـول كنت عنـد أيب عبـد اهللا  :قال

 .)٢(»ودرعه وسيفه ولواه اهللا 

ـ عن يعقـوب بـن شـعيب، عـن أيب عبـد اهللا  ريـك  أُ أَال «: ه قـالأنَّ

                                                             

ة من سالح رسول اهللا / ١٩٧: بصائر الدرجات )١(  .٧ح .../باب ما عند األئمَّ

ة / ١٨٠: بصائر الدرجات )٢( م ُأعطوا اجلفر واجلا باب يف األئمَّ  .٣٠ح .../معةأهنَّ
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ــه؟ ــىلٰ : فقلــت ،»قمــيص القــائم الــذي يقــوم علي ، )١(فــدعا بقمطــر: قــال ،ب

ــ ــه قمــيص كــرابيس فنش ــرج من ـــففتحــه وأخ ــإذا يف كّم ــره، ف ر دم، ـه األيس

تـه، ت رباعيَّ َبـالـذي عليـه دم يـوم ُرضِ  هـذا قمـيص رسـول اهللا «: فقال

طـواه أبـو عبـد  وجهـي، ثـمّ  لـت الـدم ووضـعته عـىلٰ ، فقبَّ »وفيه يقوم القائم

 .)٢(ورفعه اهللا 

مـن  لعلـوم التـي ورثهـا أهـل البيـت ا ٰى ويدخل حتـت هـذا املعنـ

ــول اهللا  ــي متُ رس ــ، والت ــمِّ ثِّ ــن أه ــدرًا م ــومهم  ل مص ــادر عل ، مص

ألمـري املـؤمنني  مهـا رسـول اهللا صـول العلـوم التـي علَّ وهي عبارة عن أُ 

،  َّلسـانه  ت عنهـا الروايــات عـىلٰ والتـي عـرب :» َّمنـي رســول اهللا عل

  ٣(»ب ألف باببا ألف باب من العلم يفتح يل من كّل(. 

ا نفتي النـاس برأينـا لو كنّ  ،يا جابر«: قال أبو جعفر : عن جابر، قال

صـول علـم وأُ  ا نفتيهم بآثار من رسول اهللا ا من اهلالكني، ولكنّ وهوانا لكنّ 

 .)٤(»تهمعن كابر، نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم وفضَّ  عندنا، نتوارثها كابراً 

جتعل  ،ٰى ـصوال ُحت  دُّ عَ عات ال تُ ح تفرّ فتَ باب يُ  صول العلوم، ومن كّل ا أُ إهنَّ 

 ال جييب عليه غـريه، وهـذا ل عامَّ أسالذي ورثها أهالً ألن ي اإلمام املهدي 

ً مثِّ يُ  عي أحقانيـة املـدَّ  عىلٰ ت من خالهلا  من الطرق التي يمكن التثبّ ل طريقًا مهامَّ

: يقول بد اهللا سمعت أبا ع: ، قالل بن عمرللمهدوية، ولذا ورد عن املفضَّ 
                                                             

ة قمطر/ ٧٩٧: ٢الصحاح للجوهري . (ما يصان فيه الكتب: القمطر )١(  ).مادَّ

 .٤٢ح / ١٣باب / ٢٥٠: لنعامينلالغيبة  )٢(

ــ التــي األبــواب ذكــر بــاب يف/ ٣٢٢: بصــائر الــدرجات: راجــع )٣(  أمــري  اهللا رســول معلَّ

 . املؤمنني

ــوار  )٤( ــار األن ــدرجا٣ح / ١٧٢: ٢بح ــائر ال ــن بص ــاب / ٣٢٠: ت، ع ــ يفب ــدهم نَّ أ ةاألئمَّ  عن

 .٤ح / برأهيم يقولون ال  النبّي  عن ورثوه ما العلم صولأُ 
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: يقـال ٰى خـرأهلـه، واألُ  يرجع يف أحـدمها إىلٰ : لصاحب هذا األمر غيبتني إنَّ «

 ٰى عـإن ادَّ «: كيف نصنع إذا كـان ذلـك؟ قـال: قلت ،»؟سلك وادٍ  يف أيِّ  ،هلك

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله مدعٍ 

 :درعان لرسول اهللا   _ ٢

رب عتَ ، أحدمها يُ )٢(درعني لرسول اهللا  ة ذكرت أنَّ ريفـالروايات الش إنَّ 

ـ يـة رب عالمـة خامتعتَـاألرض، واآلخـر يُ  ة عـىلٰ عالمة التنصيب اإلهلـي للحجَّ

 .الوصاية واخلالفة

ية عجيبة، غري هلذين الدرعني خاّص  د أنَّ ؤكّ الروايات تُ  فت للنظر، أنَّ واملل

ـحد إالَّ أ أّي  ا ال تستوي عىلٰ وهي أهنَّ ! معروفة القانون ب مـن اهللا  اإلمـام املنصَّ

مهام كان طول ! يف الثاين  واملهدي   الرسول وإالَّ  ،_ل يف األوَّ  _ تعاىلٰ 

 .ة بهوهذا ما جيعلها من عالمات اإلمام املختصَّ . الشخص

ويســتوي عليــه درع «:  ، يقــول اإلمــام الرضــاوىلٰ فعــن الــدرع األُ 

 .)٣(»رسول اهللا 

ــا ــام الب ــة اإلم ــام قر ويف رواي ــات اإلم ــبس درع « :يف عالم وإذا ل

، وإذا لبســها غــريه مــن النــاس طــويلهم كانــت عليــه وفقــاً  رســول اهللا 

 .)٤(»وقصريهم زادت عليه شرباً 
                                                             

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعامينلالغيبة  )١(

 .١ذيل احلديث / ٢٠٣: ٢٦بحار األنوار : ُأنظر )٢(

 .١ح / ١٩٢: ١ عيون أخبار الرضا  )٣(

ة عالمـات لإلمـام هـي يف احلقيقـة مـن مقاماتـه العظيمـة، وهي رواية جليلة رشيفة، تذكر عدَّ  )٤(

، وإذا وقـع عـٰىل األرض را خمتوناً د مطهَّ ولَ يُ : ر عالماتـمام عشلإل«: قال : للفائدة هانذكر

وال  ،صوته بالشهادتني، وال جينب، وتنام عينه وال ينـام قلبـه، وال يتثـاءب وقع عٰىل راحته رافعاً 

  بسرته موكلة  واألرض   ،املسك يرٰى من أمامه، ونجوه كرائحة ٰى، ويرٰى من خلفه كام يتمطّ 
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ــري ــن أيب بص ــة، روي ع ــدرع الثاني ــن ال ــد اهللا  ،وع ــن أيب عب  ع

 ،»افعـل«: فقـال. ملـس صـدركأريـد أن أُ  إّين  ،علـت فـداكُج : قلـت لـه: قال

علــت ُج : فقلــت ،»د؟يــا أبــا حمّمــ مَ ـولِــ«: فقــال ،ومناكبــهفمسســت صــدره 

القــائم واســع الصــدر مسرتســل  إنَّ « : ســمعت أبــاك وهــو يقــولّين إ ،فــداك

أيب لـبس درع رسـول  د، إنَّ حمّمـ] أبـا[يـا «: فقـال ،»املنكبني عريض ما بيـنهام

ــىلٰ  اهللا  ــتخب ع ــت تس ــتأو ،األرض وكان ــت وكان ــتها فكان ــا لبس  ،ن

ه ترفـع كأنَّـ ،مشـمرة القـائم كـام كانـت مـن رسـول اهللا ا تكون مـن هنَّ إو

 .)١(»وليس صاحب هذا األمر من جاز أربعني ،نطاقها بحلقتني

ــة أُ  ــرويف رواي ــادق  ٰى خ ــام الص ــن اإلم ــض  ع ــا بع ــذكر فيه ي

ــت ــل البي ــا أه ــي ورثه ــاء الت ــث األنبي ــبس أيب درع «:  مواري ــد ل ولق

ـــ رســـول اهللا  ها أنـــا فكانـــت ، ولبســـتاألرض خطيطـــاً  ت عـــىلٰ فخطَّ

 .)٢(»ها إن شاء اهللاوكانت، وقائمنا من إذا لبسها مأل

ت ثبِ ليُ ه ءن اإلمام إخراج هذا الدرع وارتدااحلسني سيطلب م وروي أنَّ (

 .)٣()ه املهدي املوعودللناس أنَّ 

 :إشارات

فــام ، اته أسـامءً كــان جيعـل ملختّصــ الرســول األكـرم  علـم أنَّ ن _ ١

 اسم درعيه؟

                                                                                                                                               

   وابتالعــه، وإذا لــبس درع رســول اهللا  ًوإذا لبســها غــريه مــن النــاس  ،كانــت عليــه وفقــا

ــرباً  ــه ش ــريهم زادت علي ــويلهم وقص ــدَّ ط ــو حم ــ، وه ــهي أيّ ـث إٰىل أن تنقض ــايف (. »ام : ١الك

ة / ٣٨٩و ٣٨٨  ).٨ح / باب مواليد األئمَّ

ة من سالح رسول اهللا / ٢٠٩و ٢٠٨: بصائر الدرجات )١(  .٥٦ح .../ باب ما عند األئمَّ

ة من سالح رسول اهللا / ٢٣٣: ١الكايف  )٢(  .١ح / ومتاعه باب ما عند األئمَّ

 .٦٤: موجز دائرة معارف الغيبة )٣(
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ــ: اجلــواب ــ اأمَّ ، فعــن )ذات الفضــول(ه اســم درع اإلمامــة فالظــاهر أنَّ

درع رســول «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا : قــال ،بــن أيب العــالء ٰى حييــ

ــن  اهللا  ــان م ــدمها وحلقت ــن ورق يف مق ــان م ــا حلقت ــول هل ذات الفض

ــاورق يف مؤّخ  ــال ،»ره ــيل «: وق ــها ع ــل لبس ــوم اجلم ــة  ،)١(»ي فالرواي

ـستَ سـها يـوم اجلمـل، فيُ لب أمري املؤمنني  ذكرت أنَّ  ا لـيس كشـف منـه أهنَّ

 .)٢( واإلمام املهدي بالرسول  الدرع اخلاّص 

حسـب مـا ذكرتـه روايـة ) السـابغة(ا عـن اسـم الـدرع الثـاين فهـو أمَّ 

ــادق  ــام الص ــدي  اإلم ــام امله ــف اإلم ــي تص ــني  الت ــه ح ولباس

 .)٣(»السابغة ودرعه درع رسول اهللا «: خروجه

ــىلٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــم ، فح ــدرعني باس ــد ال ــر ذأح ــول، واآلخ ات الفض

 . يف كتابباسم السابغة، وعلم الواقع عند رّيب 

ا بحيث أهنَّ  ات اإلمام املهدي من خمتّص  هاتان الدرعانا دامت م _ ٢

ًا ملعرفـة صـدق أو ة جـدَّ ا وسيلة مهمَّ اذمهأحد غريه، فيمكن اّخت  ال تستوي عىلٰ 

بتلـك الصـفة  اوكانت ينك الدرعنيت عي املهدوية، فمن أخرج لناعدم صدق مدَّ 

 . فدعواه والعدم سواءًا، وإالَّ فهو املهدي حقَّ 

 :كتاب عيل  _ ٣

ــتُ  ــات ؤّك ـــريفةد الرواي ــىلٰ  الش ــت  أنَّ  ع ــل البي ــوم أه ــادر عل ــن مص م
                                                             

 .٥١١ح / ٣٣١: ٨الكايف  )١(

هـو لـدرع مل تسـتٍو عـٰىل اإلمـامني ) الفضـولذات (اسـم  خـرٰى أنَّ ولكن ذكرت رواية أُ  ،هذا )٢(

: قـال، عن أيب عبـد اهللا  ،فعن أبان بن عثامن! ، وهذه هي صفة الدرع الثاينالصادقني 

ـ درع رسـول اهللا  لبس أيب« بصـائر . (»ت، ولبسـت أنـا فكـان وكـانذات الفضـول فخطَّ

ة من سالح رسول اهللا / ٢٠٧: الدرجات  .)٤٩ح .../ باب ما عند األئمَّ

 .٢ح / ٢٠باب / ٣٢٠: لنعامينلالغيبة  )٣(



 ٧٣  .............................  املنتهي إليه مواريث األنبياء املهدي  اإلمام: الشذرة السادسة

  ــيل ــاب لع ــو كت ــد أنَّ ه ــيل  ، وأعتق ــاب ع ــان كت ــو كتاب  :ه

ومهـا . عـيل أو صـحيفة أحدمها باسـم مصـحف عـيل، واآلخـر باسـم كتـاب

 . الن جانبًا من جوانب مواريث األنبياء واملعصومني احلججمثِّ يُ 

ـ ،ا عـن مصـحف عـيل أمَّ    بعـدما ارحتـل النبـّي (ه ـته أنَّـفقصَّ

أعلــم  مــن النبــّي  الــذي كــان بــنصٍّ  _ جلــس عــيل  األعــىلٰ الرفيــق  إىلٰ 

ــالقرآن  ــاس ب ــه _الن ــ يف بيت ــىلٰ  ٰى حتَّ ــحف ع ــرآن يف مص ــع الق ــب  مج ترتي

 كـان عـيل الَّ إ ة أشـهر مـن وفـاة الرسـول األكـرم ، ومل يمض سـتَّ ولالنز

 .)١(...)بعري قد فرغ من عمل اجلمع ومحله للناس عىلٰ 

هم رفضـوا أن املسـجد وعرضـه علـيهم، ولكـنَّ   أكمله خـرج بـه إىلٰ فلامَّ 

ا واهللا ال ترونـه بعـد يـومكم َمـأ« :وقـال عـنهم اإلمـام يلتزموه، فأخفاه 

 .)٢(دي يدي اإلمام امله عىلٰ  ره اهللا تعاىلٰ ظهِ يُ  ٰى حتَّ ، »بداً أهذا 

 :يصتانوهلذا املصحف خّص 

 ،اقـرأ :لـهترتيـب النـزول، فكـان أوَّ  بـًا عـىلٰ كـان مرتَّ : وىلٰ يصة األُ اخلّص 

ي آخـر املّكـ وهكـذا إىلٰ  ،التكـوير ثـمّ  ،تتبَّـ ثـمّ  ،لمِّ املزَّ  ثمّ  ،نون ثمّ  ،رثِّ املدَّ  ثمّ 

 .)٣(...عن ابن فارستقان نقله يف اإل ،واملدين

املوجــود  وهــو هبــذا خيتلــف عــن املصــحف املوجــود بــني أيــدينا، ألنَّ 

 .حسب النزول كام هو واضح ب ال عىلٰ عندنا اليوم مرتَّ 

ــه،  ــادة وال نقيصــة في ولــيس يف هــذا أّي نــوع مــن التحريــف، إذ ال زي
                                                             

مة القرآن يف اإلسالم  )١(  .١٣٥و ١٣٤: الطباطبائيللعالَّ

ـ يفبــاب / ٢١٣: بصـائر الـدرجات: ُأنظـر )٢(  عــىلٰ  نـزلأُ  الـذي القــرآن مجيـع عنـدهم نَّ أ ةاألئمَّ

 .٣ح /  اهللا رسول

 .١٢٦: ١٢ تفسري امليزان )٣(



 شذرات مهدوية   ..........................................................................  ٧٤

إنَّام هو نفس املصحف املوجـود اليـوم مـع اخـتالف ترتيـب اآليـات والسـور 

 .النزول حسب

د لتعوِّ  ،ه سيكون صعباً فإنَّ  جه اإلمام املهدي رِ ه عندما ُخي ولذا روي أنَّ 

 .جه املهدي خرِ تأليف غري التأليف الذي سيُ  الناس عىلٰ 

ـ ـيُ ملـن رضب فسـاطيط  د إذا قـام قـائم آل حمّمـ«ه فقد روي أنَّ م علِّ

ه مــن حفظــ ، فأصــعب مــا يكــون عــىلٰ مــا أنــزل اهللا  النــاس القــرآن عــىلٰ 

 .)١(»ه خيالف فيه التأليفاليوم، ألنَّ 

ــ: يصــة الثانيــةاخلّص  ــذه  ه حيتــوي عــىلٰ أنَّ ــري الصــحيح الــذي أخ التفس

ــؤمنني  ــري امل ــول اهللا  أم ــن رس ــل  ع ــن جربئي ــري ، ع ــه أم كتب

ــؤمنني  ــ امل ــات، أي كأنَّ ــع اآلي ــحف م ــية للمص ــري كحاش ــب التفس ه كت

 .الرشيف أو ما يشبه احلاشية

، كـام نـاس بـالقرآن الكـريم هـو أمـري املـؤمنني أعلم ال وذلك ألنَّ 

ــة ــن واثل ــامر ب ــن ع ــال ،روي ع ــؤمنني : ق ــري امل ــا أم ــىلٰ  خطبن ــرب  ع من

 ه، ثـمّ نبيِّـ عـىلٰ  عليه، وذكر اهللا بـام هـو أهلـه، وصـّىلٰ  ٰى فحمد اهللا وأثن ،الكوفة

اهللا ال تسـألوين عـن آيـة مـن كتـاب اهللا سـلوين سـلوين، فـوَ  ،ا الناسأّهي « :قال

ثتكم عنهـا بـام نزلـت، بليـل أو بنهـار؟ أو يف مقـام أو يف مسـري؟ أو يف حدَّ  إالَّ 

ــيمن نزلــت ــه ،ســهل أم يف جبــل؟ وف ــافق؟ ومــا عنــي ب  ،أيف مــؤمن أم يف من

 .)٢(»...ثكم أحد حديثيدِّ ة؟ ولئن فقدمتوين ال ُحي ة أم عامَّ أخاصَّ 

: فقد روي عن اإلمام الصادق  ،عيل  أو صحيفة ا عن كتابوأمَّ 

وإن عنـدنا  الناس ليحتاجون إلينـا، ناس، وإنَّ ال عندنا ما ال نحتاج معه إىلٰ  إنَّ «
                                                             

 .٣٨٦: ٢، عن اإلرشاد ٨٥ح / ٣٣٩: ٥٢بحار األنوار  )١(

 .١٠٩و ١٠٨: ، عن سعد السعود١٩٢ذيل احلديث / ١٩٠: ٣٦بحار األنوار  )٢(
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صّىلٰ اهللا عليهام وعٰىل  إمالء رسول اهللاو الصحيفة سبعون ذراعًا بخّط عيل 

 .)١(»حالل وحرام كّل أوالدمها، فيها من 

 :فاطمة مصحف  _ ٤

صـحف عنـدنا مل إنَّ « :، قـالعـن اإلمـام الصـادق  ،عن أيب بصـري

ومـا : قلـت: قـال ،»!؟، ومـا يـدرهيم مـا مصـحف فاطمـة فاطمة 

ــة  ــحف فاطم ــالمص ــالث «: ؟ ق ــذا ث ــرآنكم ه ــل ق ــه مث ــحف في مص

 .)٢(»ات، واهللا ما فيه من قرآنكم حرف واحدمرّ 

تظهر الزنادقة « :يقول ا عبد اهللا سمعت أب: ، قالاد بن عثامنوعن محّ 

: ، قال»رت يف مصحف فاطمة  نظرين ومائة، وذلك أّين ـيف سنة ثامن وعش

 دخـل عـىلٰ  ه  قبض نبيَّـامَّ ـل اهللا تعاىلٰ  إنَّ «: وما مصحف فاطمة؟ قال: قلت

، فأرسل اهللا إليها ملكـًا  اهللا من وفاته من احلزن ما ال يعلمه إالَّ  فاطمة 

 إذا أحسسـِت  :فقـال ،املؤمنني أمري  ثها، فشكت ذلك إىلٰ دِّ ها وُحي  غمّ سّيل يُ 

 فجعـل أمـري املـؤمنني  ،الصوت قويل يل، فأعلمته بـذلك ِت بذلك وسمع

ه ليس فيـه ا إنَّ أمَ «: قال ثمّ : قال ،»أثبت من ذلك مصحفاً  ٰى ام سمع حتَّ يكتب كلَّ 

 .)٣(»من احلالل واحلرام، ولكن فيه علم ما يكون ءيش

 :إشارة

ا الشـيعة عنــدكم قــرآن غــري كــم أّهيــنَّ إ: قـد يــأيت خمــالف معانـد يقــول

 .ونه مصحف فاطمةسمّ قرآننا ت

                                                             

ــ بــاب يف/ ١٦٢: ، عــن بصــائر الــدرجات٨ح / ٢٢و ٢١: ٢٦بحــار األنــوار  )١(  نَّ أ ةاألئمَّ

 .١ح .../ بيده  عىل وخط اهللا رسول مالءإ هي التي اجلامعة الصحيفة عندهم

 .١ح / اب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة ب/ ٢٣٩: ١الكايف  )٢(

 .٢ح / باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة / ٢٤٠: ١الكايف  )٣(
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ـــح ـــواب واض ـــة يف أنَّ  ، إذ أنَّ ولكـــن اجل ـــة رصحي ـــحف  الرواي مص

ـ فاطمة  ه غـري لـيس فيـه مـن القـرآن وال حـرف واحـد، وهـذا يعنـي أنَّ

ح فيـه، فَّ هـو مـا يتصـ )مصـحف(كلمـة  ٰى معنـ أنَّ  القرآن، مـع االلتفـات إىلٰ 

ــ ــأي كتــاب لــه صــفحات، وإنَّ طــالق ت بــالقرآن الكــريم لكثــرة اإلام اختصَّ

 .ه مصحفكتاب أنَّ  أّي  ق عىلٰ طلِ ك أن تُ  فبأصل اللغة يمكنعليه، وإالَّ 

غـــري  لفاطمـــة  ريفة أنَّ ـهـــذا، وقـــد ذكـــرت الروايـــات الشـــ

 :هلا ، وهي من هدايا اهللا تعاىلٰ مصحفها لوحًا وصحيفةً 

ــ ــد روي أنَّ ، ا عــن الصــحيفةأمَّ ــاقر  فق ـــامَّ  اإلمــام الب رته ـ حضــل

ثنا بـام عاينــت يف حـدِّ  ،يـا جـابر«: عبـد اهللا فقــال لـه دعـا بجـابر بـن: الوفـاة

مـواليت فاطمـة  دخلـت عـىلٰ  ،نعـم يـا أبـا جعفـر: فقال له جـابر ،»الصحيفة

  ُــن هنِّ أل ــود احلس ــا بمول ــن درَّ  ئه ــدها م ــحيفة بي ــي بص ــإذا ه ة ف

؟ مـا هــذه الصــحيفة التــي أراهــا معــِك  ،دة النســوانيــا ســيّ : بيضـاء، فقلــت

ـفيهـا أسـامء األ«: قالـت نـاوليني ألنظـر فيهــا، : فقلـت هلـا ،»ة مـن ولـديئمَّ

 أو وّيص   نبـّي ها إالَّ ه هنـي أن يمّسـلـوال النهـي أفعـل، لكنـَّ ،يا جـابر«: قالت

ــّي  ــت نب ــل بي ــي، أو أه ــنب ــر إىلٰ ، ولكنَّ ــك أن تنظ ــأذون ل ــن  ه م ــا م باطنه

د بــن عبــد اهللا أبــو القاســم حمّمــ«: فقــرأت فــإذا فيهــا: قــال جــابر ،»ظاهرهــا

، ٰى ـأبـو احلسـن عـيل بـن أيب طالـب املرتضـ. ه آمنة بنـت وهـبمّ أُ  ،ٰى املصطف

أبـو «: أن قـرأ فيهـا إىلٰ ، »...طمة بنت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـافه فامّ أُ 

ـالقاسم حممّ  ه جاريـة ّمـخلقـه القـائم، أُ  عـىلٰ  ة اهللا تعـاىلٰ د بن احلسن، هو حجَّ

 .)١(»اسمها نرجس صلوات اهللا عليهم أمجعني

قال «: ، قالفقد ورد عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا  ،ا عن اللوحوأمَّ 

                                                             

 .١ح / ٢٧باب / ٣٠٧ - ٣٠٥: كامل الدين )١(
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عليـك أن  خيفُّ  ٰى يل إليك حاجة، فمت إنَّ : جلابر بن عبد اهللا األنصاري أيب 

بـه أبـو  األوقـات شـئت، فخـّىلٰ  يف أّي : أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر

ي فاطمة مّ يا جابر، أخربين عن اللوح الذي رأيته يف يدي أُ : ، قال لهجعفر 

 .ه يف ذلك اللوح مكتوباً وما أخربتك به أنَّ  ،بنت رسول اهللا 

يف حيـاة  ك فاطمـة أّمـ  دخلـت عـىلٰ أشـهد بـاهللا، أّين : فقال جـابر

 ، فرأيــت يف يــدها لوحـــاً ئهــا بــوالدة احلســـني هنِّ أُ  رســول اهللا 

ــ ـــأخض ــت أنَّ ــرّ ر، ظنن ــن زم ــور ه م ــبيهة بن ــاء ش ــة بيض ــه كتاب ــت في د، ورأي

مـا هـذا اللـوح؟  ،ي يـا بنـت رسـول اهللاّمـوأُ  بـأيب أنـِت : ت هلـاالشمس، فقل

ــت ــداه اهللا : فقال ــوح أه ــذا الل ــوله  إىلٰ  ه ــم  رس ــم أيب، واس ــه اس في

ــّي  ــدي، فأعطانيــه أيب ليســبعــيل، واســم ابن ــياء مــن ول ين رّ ـ، وأســامء األوص

 .، فقرأته وانتسختهك فاطمة مّ فأعطتنيه أُ : قال جابر. بذلك

نعـم، : فقـال ؟ل لـك يـا جـابر أن تعرضـه عـيلَّ فهـ: فقال لـه أيب 

أيب صـحيفة  فـأخرج إىلٰ  ،منـزل جـابر إىلٰ  ٰى انتهـ ٰى ، حتَّـمعـه أيب  ٰى فمشـ

فنظــر . نظــر أنــت يف كتابــك، ألقــرأه أنــا عليــكيــا جــابر، أُ : ، فقــالمــن رّق 

قـال  ،اهللا مـا خـالف حـرف حرفـاً ، فـوَ جابر يف نسـخته فقـرأه عليـه أيب 

 :مكتوباً   هكذا رأيته يف اللوح أّين  أشهد باهللافإّين : جابر

د بسم اهللا الـرمحن الـرحيم، هـذا كتـاب مـن اهللا العزيـز احلكـيم ملحّمـ

ــد رّب  ــن عن ــني م ــروح األم ــه ال ــزل ب ــه، ن ــه ودليل ــفريه وحجاب ــوره وس  ن

 أنـا إّين  .د أسـامئي، واشـكر نعامئـي، وال جتحـد آالئـيم يـا حمّمـعظِّـ .العاملني

ــا، قاصــاهللا، ال إلــه إالَّ  ــ أن ــري املتكــّرب ( ،ارينم اجلبّ ــذّل  ،)ينومب الظــاملني،  وم

 أنـا، فمـن رجـا غـري فضـيل أو خـاف غـري  أنا اهللا، ال إله إالَّ إّين  .ان الدينوديّ 

ــديل عذَّ  ــذاباً ع ــه ع ــداً عذِّ ال أُ  بت ــه أح ــاملني ب ــن الع ــ ،م ــيلَّ فإّي ــد، وع  اي فاعب

ــ ــ، إّين لفتوكَّ ــه، امــه وانقضــت مدَّ ، فأكملــت أيّ اً  مل أبعــث نبيَّ  جعلــت لــه إالَّ ت
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ــيَّ  ــ، وإّين اً وص ــىلٰ  فضَّ ــ لتك ع ــاء، وفضَّ ــيّ األنبي ــىلٰ لت وص ــياء ك ع  ،األوص

 .»...وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك احلسن واحلسني

 كمـل ذلـك بابنـه، رمحـةً أُ  واخلـازن لعلمـي احلسـن، ثـمّ « :أن يقول إىلٰ 

ي أوليـائ وب، سـتذلُّ وصـرب أّيـ ،ٰى ، وهبـاء عيسـٰى للعاملني، عليـه كـامل موسـ

لـون قتَ رؤوس الـرتك والـديلم، فيُ  ٰى اديف زمانه، ويتهـادون رؤوسـهم كـام ُهتـ

غ األرض مـــن صـــبَ قـــون، ويكونـــون خـــائفني مرعـــوبني وجلـــني، تُ رَ وُحي 

ـدمائهم، ويفشو الويل والـرنني يف نسـائهم، أُ  ، هبـم أدفـع اً ولئـك أوليـائي حقَّ

ــاء حنــدس، وهبــم أكشــف الــزالزل، وأرفــع عــنهم اآلصــار  كــّل  فتنــة عمي
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َ
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ُ
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ْ
ُمه

ْ
 .»]١٥٧: البقرة[ ا�

 لـو مل تسـمع يف دهـرك إالَّ : قـال أبـو بصـري: قال عبد الرمحن بـن سـامل

 .)١( عن أهلهاحلديث لكفاك، فصنه إالَّ هذا 

 :عةاجلام _ ٥

ـ صـادق عـن اإلمـام ال ،عن أيب بصري د، يـا أبـا حمّمـ«: ه قـال لـهأنَّ

علـت فـداك، ومـا ُج : قلـت، »امعة، ومـا يـدرهيم مـا اجلامعـة؟عندنا اجل وإنَّ 

ــة؟ ــال اجلامع ــاً «: ق ــبعون ذراع ــا س ــحيفة طوهل ــول اهللا  ص ــذراع رس  ،ب

 ءيش حـالل وحـرام، وكـّل  عـيل بيمينـه، فيهـا كـّل  وإمالئه من فلق فيه وخطّ 

تـأذن «: فقـال ورضب بيـده إيلَّ  ،»ش يف اخلـدشاألر ٰى حيتاج الناس إليـه حتَّـ

ــُج : قلــت ،»د؟يل يــا أبــا حمّمــ ، لــك فاصــنع مــا شــئتام أنــا علــت فــداك، إنَّ

 .)٢(خلا» ... _ ه مغضبكأنَّ  _ أرش هذا ٰى حتَّ «: فغمزين بيده وقال

                                                             

 .٩٢ح / ١٠٦ - ١٠٣: اإلمامة والتبرصة )١(

 .١ح /  فاطمة ومصحف واجلامعة فرواجل الصحيفة ذكر فيه باب/ ٢٣٩و ٢٣٨: ١الكايف  )٢(
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 :فراجل _ ٦

ــأالظـاهر مــن الروايـات  ، علــم املنايـا والباليــا ه العلـم املشــتمل عـىلٰ نَّ

: فقـال فـيام قـال ،صـحابهأم مـع يـتكلَّ  مـام الصـادق ة عن اإلكام يف رواي

 نظرت يف كتاب اجلفر صـبيحة هـذا اليـوم، وهـو الكتـاب املشـتمل عـىلٰ ... «

يـوم القيامـة الـذي  ىلٰ إعلم املنايا والباليا والرزايا وعلـم مـا كـان ومـا يكـون 

ـواأل اً دبه حممّ  صَّ ُخ  وغيبتـه لـت منـه مولـد غائبنـا ، وتأمَّ ة مـن بعـده ئمَّ

د الشـكوك يف املـؤمنني يف ذلـك الزمـان وتوّلـ ٰى وابطاءه وطـول عمـره وبلـو

ــداد  ــه وارت ــول غيبت ــن ط ــوهبم م ــة أقل ــم ربق ــنهم وخلعه ــن دي ــرهم ع كث

 .)١(»...عناقهمأسالم من اإل

ه مـن العلـوم املوجـودة نَّـأ عـىلٰ  وتـدلُّ  ،اجلفـر ٰى  معنـبنيِّ فهذه الرواية تُ 

ـ، مـام عند اإل يف  مـام الرضـا روايـة اإل يضـاً أه ت عليـوهـو مـا دلَّ

 .)٢(»...عنده اجلفر األكرب واألصغر... «: مام حيث يقولعالمات اإل

ــة عــن اإل ــًام  نَّ أ مــام الصــادق نعــم، ورد يف رواي اجلفــر لــيس عل

ـ ـإًا، وخاصَّ ، ففــي )٣(و املكتبـةأام هــو وعـاٌء فيــه علـوم، فهــو بمثابـة اخلزينــة نَّ

ولـن خيـرج ، فوعـاء فيـه سـالح رسـول اهللا  محـرا اجلفر األمَّ أو«: الرواية
                                                             

 .٥٠ ح/ ٣٣باب / ٣٥٤و ٣٥٣: كامل الدين )١(

 .١ح / ١٩٣و ١٩٢: ١ عيون أخبار الرضا  )٢(

مــا يمكــن أن يكــون مشــريًا إٰىل هــذا ) ة جفــرمــادَّ / ٢٠٥ص / ٦ج (يف تــاج العــروس  جــاء )٣(

ــٰى  ــالاملعن ــري: ، ق ــب ال ج: واجلف ــن خش ــا، أو م ــب فيه ــود ال خش ــن جل ــة م ــود، ويف جعب ل

ل ذلـك هبـا فَعـال جلـد فيهـا، وهـي مـن جلـود مشـقوقة يف جنبهـا، يُ : دةصول اجلّيـبعض األُ 

ـ : وقـال الليـث. الكنانـة: اجلفـري واجلعبـة: وقـال األمحـر. ل الـريشليدخلها الريح، فـال يأتكَّ

ــ«: ويف احلـديث. ل فيهـا نشـاب كثـريَعـه أوسـع منهـا، ُجي  أنَّـاجلفـري شـبه الكنانـة إالَّ  ذ مـن اختَّ

 .»وجفريها نفٰى اهللا عنه الفقر عربيةً  قوساً 
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ـأو .هل البيتأيقوم قائمنا  ٰى حتَّ   ٰى بـيض فوعـاء فيـه تـوراة موسـا اجلفـر األمَّ

 .)١(»...وىلٰ وزبور داود وكتب اهللا األُ  ٰى نجيل عيسإو

 :راية رسول اهللا  _ ٧

ــال ــري، ق ــن أيب بص ــد اهللا : ع ــو عب ــال أب ــ«: ق ــامَّ ـل ــري  ٰى  التق أم

، فزلزلــت ر الرايــة رايــة رســول اهللا ـرة نشـــالبصــ وأهــل املــؤمنني 

ا يــا بـن أيب طالـب، فعنــد آمنّـ: قـالوا ٰى ت الشــمس حتَّـأقـدامهم، فـام اصـفرَّ 

، يـاً وال تتبعـوا مولّ  ،ٰى اجلرحـ وال جتهـزوا عـىلٰ  ،ٰى رسال تقتلـوا األ: ذلك قـال

 كـان يـوم امَّ ـولـ. ومـن أغلـق بابـه فهـو آمـن ،سـالحه فهـو آمـن ٰى ومن ألقـ

لـــوا عليـــه باحلســـن فتحمَّ  ،علـــيهم ٰى ر الرايـــة فـــأبـســـألوه نشـــ نيصـــفّ 

ة للقـوم مـدَّ  إنَّ  ،بنـّي  يـا: ، فقـال للحسـنر بن يـارس وعّام  واحلسني

 .)٢(» القائم صلوات اهللا عليههذه راية ال ينرشها بعدي إالَّ  وإنَّ  ،يبلغوهنا

ال خيـرج القـائم «: قـال أبـو عبـد اهللا : قـالعن أيب بصري أيضـًا، و

 ــ ــة ٰى حتَّ ــة احللق ــون تكمل ــت ،»يك ــال: قل ــة؟ ق ــة احللق ــم تكمل : وك

الرايــة  هيـزُّ  رة آالف، جربئيـل عــن يمينـه، وميكائيــل عـن يسـاره، ثــمّ ـعشـ«

وهـي رايـة  ، لعنهـارق وال يف املغـرب إالَّ ـأحـد يف املشـ ٰى ويسري هبا، فـال يبقـ

مـا و ،ديـا أبـا حمّمـ«: قـال ثـمّ . »، نزل هبـا جربئيـل يـوم بـدررسول اهللا 

ــ ــي واهللا قطــن وال كتّ ــزّ ه ــر ان وال ق ــت»وال حري ــي؟  ءيش فمــن أّي : ، قل ه

هـا ودفعهـا لفَّ  يـوم بـدر، ثـمّ  رها رسـول اهللا ـة، نشـمن ورق اجلنـَّ«: قال

رها ـرة نشــإذا كـان يـوم البصـ ٰى حتَّـ ، فلم تـزل عنـد عـيل عيل  إىلٰ 

رها ـ، ال ينشـوهـي عنـدنا هنـاك ،هـالفَّ  ففتح اهللا عليـه، ثـمّ  أمري املؤمنني 
                                                             

 .١٣٤: ٢، واالحتجاج ١٨٦: ٢، عن اإلرشاد ١ح / ١٨: ٢٦بحار األنوار  )١(

 .١ح / ١٩باب / ٣١٩: الغيبة للنعامين )٢(
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ــ ــد حتَّ ــوم القــائم ٰى أح ــام نشــ يق ــو ق ــإذا ه ــَق  ،رهاـ، ف ــم يب ــد يف  فل أح

 .)١(»... لعنهااملرشق واملغرب إالَّ 

 :الناموس _ ٨

 هـم، فأهـل البيـت وهو عبـارة عـن كتـاب فيـه أسـامء الشـيعة كلّ 

 .يعرفون شيعتهم بواسطته

احلسني عيل بن  ي فدخل عىلٰ كنت مع عمّ : قال ،عن رجل من بني حنيفة

 ،ء هـذه الصـحف  يش أّي  :هفقـال لـ ،بني يديه صحائف ينظر فيهـا ٰى فرأ

: قـال! أفتأذن أطلب اسمي فيه؟ :قال ،»هذا ديوان شيعتنا«: قالعلت فداك ؟ُج 

 ٰى الباب فتأذن له يـدخل حتَّـ  لست أقرأ و ابن أخي معي عىلٰ فإّين : فقال، »نعم«

ء هجمـت  ل يشفـأوَّ  ،الكتـابفنظرت يف  ،يفأدخلني عمّ  ،»نعم«: قال! يقرأ؟

فجزت بخمسة  ؟فأين أنا ،وحيك: الكعبة، قال اسمي ورّب  :فقلت ،عليه اسمي

أخـذ اهللا «: فقـال عـيل بـن احلسـني  .يوجدت اسم عّمـ ة ثمّ أسامء أو ستَّ 

يـني علّ  اهللا خلقنا من أعىلٰ  إنَّ  ،واليتنا ال يزيدون وال ينقصون ميثاقهم معنا عىلٰ 

ني وخلـق نا مـن سـجّ وخلـق عـدوّ  ،تنا أسفل مـن ذلـكوخلق شيعتنا من طين

 .)٢(»أولياءهم منهم من أسفل ذلك

ـ ،عن ظريف بن ناصح وغـريه ،الوعن ابن فّض  ابـة عـن حبّ  ،ن رواهعمَّ

 ،يل ابن أخ وهو يعـرف فضـلكم إنَّ : قلت أليب عبد اهللا : قالت، )٣(الوالبية

                                                             

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢٠و ٣١٩: الغيبة للنعامين )١(

ــوار  )٢( ــار األن ــدرجات١١ح / ١٢٢و ١٢١: ٢٦بح ــائر ال ــن بص ــد / ١٩١: ، ع ــا عن ــاب م ب

ة   .٢ح .../ من ديوان شيعتهم األئمَّ

ابـة الوالبيـة كـان إذا وفـد النـاس إٰىل معاويـة حبّ إنَّ «: ، قالعن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا  )٣(

، وكانت امرأة شديدة االجتهاد قـد يـبس جلـدها عـٰىل بطنهـا مـن وفدت هي إٰىل احلسني 

ة باب م/ ١٩١: بصائر الدرجات. (»...العبادة  ).٤ح .../ من ديوان شيعتهم ا عند األئمَّ
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فالن بن : قلت: قالت ،»مه؟و ما اس«: مني أمن شيعتكم؟ قالعلِ أن تُ  بُّ حِ  أُ وإّين 

 ،ا كبـريةفجاءت بصحيفة حتملهـ ،هات الناموس ،يا فالنة«: فقال: قالت .فالن

 .)١(»نعم هو ذا اسمه و اسم أبيه هاهنا :نظر فيها فقال ثمّ  ،رهاـفنش

 :إشارات

حصـاء أسـامء د امـن العلـوم مـا يفـوق جمـرَّ  ألهل البيـت  نَّ إ _ ١

ــل إنَّ  ــيعتهم، ب ــتو ش ــ ٰى مس ــم ه ــىلٰ علمه ــدِّ  و ع ــض  احل ــفته بع ــذي وص ال

  …م إذا أرادوا أن يعلموا اليشء علموهالروايات الرشيفة بأهنَّ 

ــدرجات(يف  ــائر ال ــد اهللا  )٢()بص ــن أيب عب ــال، ع ــام اإل إنَّ «: ق م

 .»ن يعلم علمأشاء إذا 

ــمّ  _ ٢ ــن امله ــدَّ  م ــامؤأن  اً ج ــون أس ــحيفةتك ــك الص ــذا  ،نا يف تل وه

ن يكـون عملنـا موافقـا لسـريهتم وأوامـرهم، أل  مـن خـالإالَّ  ٰى األمر ال يتـأتّ 

 .عاءد االدِّ ع جمرَّ ه ال يكفي يف التشيّ فإنَّ 

ال تــذهب بكــم «: قــال، د بــن مســلم، عــن أيب جعفــر عــن حمّمــ

 .)٣(» من أطاع اهللا اهللا ما شيعتنا إالَّ املذاهب، فوَ 

ــت  إنَّ  _ ٣ ــل البي ــم أه ــعة عل ــات  س ــه الرواي ــري إلي ــذي تش ال

نحـو العمـل بـام يفـرح قلـوهبم حـني رفـع صـحائف أعاملنـا  ناريفة يدفعـالش

ـ ت بـذلك اآليـة الكريمـة إليهم، فهم املؤمنـون الـذين يـرون أعاملنـا كـام نصَّ

 .امع بيان الروايات هل

                                                             

ــوار  )١( ــار األن ــدرجات١٠ح / ١٢١: ٢٦بح ــائر ال ــن بص ــة / ١٩٠: ، ع ــد األئمَّ ــا عن ــاب م ب

 ١ح .../ من ديوان شيعتهم. 

ه إن شاء أن يعلم العلم علم/ ٣٣٥: بصائر الدرجات )٢(  .٢ح / باب يف اإلمام بأنَّ

 .١ح / ٰى باب الطاعة والتقو/ ٧٣: ٢الكايف  )٣(
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ــْم : قولــه: عــن أيب عبــد اهللا ف
ُ
�

َ
َمل

َ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
ــون

ُ
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ْ
ُمؤ

ْ
ُ َوا�

ُ
ــو� ــة[ َورَُس ــ، ]١٠٥: التوب ــ« :الق ــيهم عــرَ ة تُ هــم األئمَّ ض عل

 .)١(»مةايوم القي يوم إىلٰ  عامل العباد كّل أ

ــا أمــن العلــوم مــا ال تغيــب معــه  إلمامنــا املهــدي  نَّ إ _ ٤ خبارن

 .اه موالنا صاحب العرص والزمانقدر املسؤولية اّجت  عنه، فلنكن عىلٰ 

ــدي  ــة اإلمــام امله ــد  إىلٰ  ففــي مكاتب ــن وإن «: الشــيخ املفي نح

ــ ــا كنّ ــاملنين ــاكن الظ ــن مس ــائي ع ــا الن ــ، ...اوين بمكانن ــيط نا فإّن ــا ح علمن

ــ ــزب عنّ ــائكم، وال يع ــ ا يشءبأنب ــا بال ــاركم، ومعرفتن ــن أخب ــذي  ّل ذم ال

 .)٢(»...أصابكم

*   *   * 

                                                             

ة األحياء واألموات باب عرض األعامل عىلٰ / ٤٤٧: بصائر الدرجات )١(  .٤ح / األئمَّ

 .٣٢٣و ٣٢٢: ٢االحتجاج  )٢(





 

 

 

رة اا  

   اوء ا اي 

ــم أنَّ  _ ١ ــن نعل ــاىلٰ  نح ــاه اهللا تع ــذي ارتض ــدين ال ــاده  ال ــ _لعب و وه

 هــو إيصــال النــاس إىلٰ و، جــاء مــن أجــل هــدف واضــح ومهــمّ  _اإلســالم 

ــدنيا، وال شــكَّ  أعــىلٰ  ــي يمكــن أن يصــلوا إليهــا يف ال ــب الكــامل الت  أنَّ  مرات

مــا مل  ألحيــان إىلٰ تلــك املراتــب الكامليــة عظيمــة يصــل العبــد هبــا يف بعــض ا

 ر وال ملــك، كــام وصــل الرســول األكــرمـبعــده بشــيصــل قبلــه وال يصــل 

)ــ)٢(، أو أن يصــري خمــدومًا للمالئكــة)١ ــه  ل أســامء اهللا تعــاىلٰ ، أو أن تتمثَّ ب

 ..كن فيكون :فيقول لليشء

أمــر  هــذه املراتــب وإن حصــل عليهــا الــبعض، وهــو بــال شــّك و _ ٢

ــعظــيم تلــك  ق بوصــول األفــراد وحــدانًا إىلٰ ، ولكــن اهلــدف اإلهلــي مل يتعلَّ

ام رصيـح القـرآن ، وإنَّـكـالَّ ! إذا وصـل الـبعض ارتفـع اهلـدف ٰى ، حتَّ املراتب
                                                             

ــال  )١( ــ«: ق ــامَّ ـل ــامء  َج رِ  ُع ــد يب إٰىل الس ــٰى ودَّ وعن ــدرة املنته ــل س ــي جربئي ــت ، فعن قل

يب يف  جَّ زُ « :قــال ثــمّ  ،»ق أجنحتــيحــرَ  ال أجــوزه فتُ إّين : يف هــذا املكــان تفــارقني؟ فقــال: لــه

 ).٤١٦: ٢إرشاد القلوب ( »...النور ما شاء اهللا

ــردين )٢( ــمع ك ــن مس ــال ،ع ــد اهللا  :ق ــت أليب عب ــت إذا  ّين إ: قل ــت فكن ــد أاعتلل ــت عن كل

ــهالرجــل تأذَّ  ــأذَّ أكلــت مــن طعامــك ومل أ ّين إو ،يــت ب ــه ت ــال. ب ــ«: ق ــوم إنَّ ك لتأكــل طعــام ق

ــهم ــٰىل فرش ــة ع ــافحهم املالئك ــ ،»تص ــت: الق ــم: قل ــرون لك ــالويظه ــم «: ؟ ق ــف أه لط

ـــ ـــبياننا منّ ـــدرجات(. »ابص ـــائر ال ـــاب/ ١١٠: بص ـــ يف ب ـــة نَّ أو ةاألئمَّ ـــدخل املالئك  ت

 ).١ح .../ منازهلم
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د يف بدايتـه غـري هـدف حمـدَّ  ه إىلٰ اهلدف هـو وصـول املجمـوع كّلـ الكريم بأنَّ 

َومـا : قـال تعـاىلٰ ، ومـا تسـتلزمه مـن معرفـة) العبـادة(يف هنايته، وهـو  منتهٍ 
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مرحلـة  اهلـدف هـو وصـول اجلميـع إىلٰ  يـة هـو أنَّ فالظاهر من هذه اآل

 .العبادة

هدف آلية تتناسب مع حجم اهلدف ونوعـه،  لكّل  أنَّ  ال شكَّ وهذا،  _ ٣

أن تكون آلية هدف اخلليقة هي بعث األنبياء، ليهدوا الناس سواء  وشاء اهللا تعاىلٰ 

ـوقد جاهد األنبياء يف سبيل أد. السبيل فيام لو اختلفت عليهم السبل تهم اء مهمَّ

ـ وا ما عليهم من دون أّي اجلهاد، وأدّ  حقَّ  ق، ال تقصـري، ولكـن اهلـدف مل يتحقَّ

أن  كانـت يف النـاس، إىلٰ  ألسبابام لقصور يف اهلدف، وال يف تبليغ األنبياء، وإنَّ 

 خامتًا هلذه اآللية، ومفتتحًا آلية جديدة إليصال الناس إىلٰ  األكرم  جاء النبيُّ 

ء وأعالمـًا العبـاد، وأدالَّ  يب املعصومني من آله حججًا عـىلٰ هدفهم، فكان تنص

ات، ر النبوّ ـمن عص) اخلاتم ملا سبق: ( فكان. للخليقة ٰى اهلدف األسم عىلٰ 

وهذا يعنـي . ر تنصيب األوصياء من غري األنبياءـمن عص) والفاتح ملا استقبل(

 ؟لألوصياءم ات، ولكن هل من خاتللنبوّ  اً خامت كان األكرم  النبيَّ  أنَّ 

ــن _ ٤ ــعــم، إنَّ ه بعــد جــدّ  خــاتم األوصــياءهــو ، ة ه اإلمــام احلجَّ

ــ ــل ومقتض ــب، ب ــذا اجلان ــدة يف ه ــث العدي ــح األحادي ــو رصي  ٰى ـ، وه

 .نة لعرص الظهورالعديد من صفات اإلمام املهدي والروايات املبيِّ 

ــال  روي عــن عــيل ــه ق ــال رســول اهللا : أنَّ ــ«: ق ا، املهــدي منّ

 .)١(»بناكام فتح  ،ناخيتم الدين ب

                                                             

 .١٤٥: عقد الدرر )١(
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ا املهـدي أم مـن غرينـا يـا رسـول أمنّـ«:  ه قال للنبـيِّ أنَّ  ه وعن

 .)١(»...فتحخيتم اهللا كام بنا بنا ا، بل منّ «: قال ،»اهللا؟

إليه مواريث األنبيـاء، ولديـه  ىٰ املنته(ه أنَّ  ومن هنا كان من صفاته (

يـده  ، وعـىلٰ ة واإلمامـةة النبوَّ فهو نقطة هناية املطاف يف دائر ،...)آثار األصفياء

عها يف أنبيائه ة التي وزَّ ق اهللا ثمراهتا، وفيه جيمع اهللا ما شاء من ألطافه اخلاصَّ قِّ ُحي 

، فيجمعهـا يف خـاتم ٰى وعيس ٰى نوح وإبراهيم وموس وأوليائه، ما كان أعطاه إىلٰ 

 .)٢() ق أهداف األنبياءاحلجج وحمقّ 

 :إشاراتوهنا 

ــث ح _ ١ ــدف نَّ إي ــول إىلٰ  اهل ــو الوص ــة ه ــائي للخليق ــادة،  النه العب

بعثـة األنبيـاء ومـا يسـتتبعها مـن  يهذا اهلـدف هـ آلية الوصول إىلٰ  وحيث إنَّ 

، بخــاتم األوصــياء اإلمــام املهــدي  َف ِصــتنصــيب اخللفــاء، وحيــث وُ 

 ، وإالَّ يديـه  عـىلٰ  شـّك  ٰى ق بـال أدنـذلـك اهلـدف سـيتحقَّ  فهذا يعنـي أنَّ 

ــادَّ  كــان مــن املناســب عــدم ــي قطــع م ــة، إذ ختمهــا يعن ة خــتم هــذه املرحل

ــة للوصــول إىلٰ االتّ  ــذا  صــال بالســامء، وعــدم تــوفري اآللي ذلــك اهلــدف، وه

 .مع الوعد اإلهلي بتحقيق ذلك اهلدف يتناىفٰ 

ــاتم  إذن، مــن وصــف اإلمــام املهــدي  نستكشــف  األوصــياءبخ

مـا نرجـو إدراكـه  يديـه، وهـو عـىلٰ  ق إن شاء اهللا تعاىلٰ ذلك اهلدف سيتحقَّ  أنَّ 

 . سالمة من ديننا لننعم بفيضه وألطافه عىلٰ 

ـهذا ما يُ و _ ٢  لالشـيطان سـيُقتَ  ر لنـا الروايـات التـي تقـول بـأنَّ ـفسِّ

                                                             

 .٥٦: ١املعجم األوسط للطرباين  )١(

 .٥٦١: لشيخ عيل الكوراينل املبني يف معرفة املعصومني  احلّق  )٢(
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وجـوده باإلمكانيـات املتاحـة لـه مـن  ، إذ أنَّ )١( يدي اإلمام املهـدي عىلٰ 

ــيح وتــزيني الســيّ الوسوســة لإلنســان ومتكّ  ــه مــن خداعــه بتحســني القب ئ، ن

مرحلــة  للخلقــة، وهــو وصــول العبــاد إىلٰ  ق اهلــدف العــامّ ينــايف حتّقــ

 ِون
ُ
بُد

ْ
 .ِ�َع

أو بالقتـل ، قتلـه هـو القتـل احلقيقـي بإعـدام احليـاة ٰى وسواء كان معنـ

وساوســه مــن صــدور النــاس عنــدما يصــل  املعنــوي بقتــل دوافــع امليــل إىلٰ 

ـــاس كـــّل  ـــاس إىلٰ  الن ـــذين ال تصـــلهم وســـا الن وس مرتبـــة عبـــاد اهللا ال

فالنتيجــة واحــدة، وهــي التــزام العبــاد بالعبــادة واالبتعــاد عــن ، )٢(الشــيطان

 . وعن وسوسة الشيطان غضب اهللا تعاىلٰ 

 : ورد يف تفسري قوله تعاىلٰ 
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الوقت املعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعثه اهللا كـان «: أنَّه قال  الصادقاإلمام 

يا وياله مـن هـذا : فيقول ،ركبتيه جيثو عىلٰ  ٰى يف مسجد الكوفة وجاء إبليس حتَّ 

 .)٣(»أجله ٰى رب عنقه، فذلك يوم الوقت املعلوم منتهـاليوم، فيأخذ بناصيته فيض

يـا وهـب، أحتسـب «: أيضـاً   ريب منه ما عـن اإلمـام الصـادقوق

يـوم يبعـث فيـه قائمنـا، فـإذا  اهللا أنظـره إىلٰ  ه يوم يبعـث اهللا فيـه النـاس؟ إنَّ أنَّ 
                                                             

ــت )١( ــري إٰىل أنَّ  وإن كان ــات تش ــض الرواي ــرم  بع ــول األك ــو الرس ــيس ه ــل إبل ــذي يقت  ال

: راجــع(. فيقتلــه  فيهــرب فيتبعــه النبــّي ، بعـد معركــة تــدور لــه مــع أمــري املــؤمنني 

ــة أُ ). ٢٧و ٢٦: خمترصــ بصــائر الــدرجات الــذي يقتلــه أمــري املــؤمنني  خــرٰى أنَّ بــل ويف رواي

. الرجعـة بـني الظهـور واملعــاد(سـند يف كتابـه د الوقـد مجـع بينهـا سـامحة الشـيخ حمّمــ( 

 .ات خالهلاة مرّ ل عدَّ قتَ إلبليس رجعات يُ  بأنَّ 

 : قال تعاىلٰ  )٢(
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 .١٧٨ح / ٣٧٧و ٣٧٦: ٥٢بحار األنوار  )٣(
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ــ ــا كــان يف مســجد وجــاء إبلــيس حتَّ  جيثــو بــني يديــه عــىلٰ  ٰى بعــث اهللا قائمن

، رب عنقــهـيــا ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصــيته فيضــ: ركبتيــه فيقــول

 .)١(»فذلك اليوم هو الوقت املعلوم

 ختم مرحلة اخلالفة عن النبّي  ٰى واسع يتعدّ  ٰى ام يكون للخاتم معنبَّ ر _ ٣

مجيـع  ر عـىلٰ مراحل التطوّ  اخلاتم هو الذي خيتم كّل  ٰى ، فيكون معناألكرم 

كـون تاحله املمكنة لإلنسان، واألخالق مر املستويات، فالعلم سيكون يف أعىلٰ 

م العلمـي ومجيـع املسـتويات، يكـون والتقـدّ  ٰى املمكنة، والغن انازهلم ٰى يف أسم

قد  ٰى ، وهذا املعنيدي اإلمام املهدي  ختامها وسنامها وغايتها ومنتهاها عىلٰ 

  ، قال أمري املؤمننينة ملعامل دولة اإلمام املهدي ت عليه الروايات املبيِّ دلَّ 

 إالَّ  ومـا مـن رسٍّ  ،أنـا أفتحـه ويـا كميـل مـا مـن علـم إالَّ «: لكميل بـن زيـاد

 .)٢(»خيتمه والقائم

هـو العلـم، بقرينـة صـدر الكـالم،  »مـا مـن رسٍّ «وقد يكون املراد مـن 

وقد يكون املراد هـو مجيـع الكـامالت واألخـالق احلسـنة والعلـوم واملعـارف 

ـة التـي أظهـر سـائر احلقَّ  ، والقـائم صـالح زمـاهنم ٰى ـة بعضـها بمقتضـاألئمَّ

  ُم بظهورهتَ فاجلميع ُخي  ،عهار مجيظهِ ي. 

ــدَّ و _ ٤ عي اإلمامــة مــن غــري أهــل البيــت هبــذا تعــرف زيــف مــن ي

  بعـد اإلمـام املهـدي،  ّل أو باسـم املهــدي األوَّ  ٰى سـواء كـان يتسـم

 مـن أهـل إالَّ  باسم خليفة املهـدي أو مـا شـابه، فـال إمـام بعـد املهـدي 

 .ة األئمَّ االعتقاد برجعة  ٰى ـأنفسهم، كام هو مقتض البيت 

*   *   * 

                                                             

 .١٤ح  /٢٤٢: ٢تفسري العّيايش  )١(

 .١٧١: حتف العقول )٢(





 

 

 

رة اا  

    ّ ا اي 

الّلُهـمَّ بَِحـقِّ َليَْلتِنـا « :رة مـن شـهر شـعبانـيف دعاء الليلة اخلامسة عشـ

ــَت إِىلٰ  ،َوَمْوُلوِدهــا ــي َقَرْن تِ ــَك َوَمْوُعوِدهــا الَّ تِ ــْت  َفْضــَلَك،َفْضــِلها  َوُحجَّ َفتَمَّ

ــْدق ــَك ِص ــَك َكِلَمتُ َل لَِكِلامتِ ــدِّ ــْدالً، ال ُمبَ ــَك  ،ًا َوَع ــَب آلياتِ ــوُرَك  ،َوال ُمَعقِّ ُن

ُق  ــَألِّ ــ ،املُتَ ــياُؤَك املُْش ــُب  ،ِرُق ـَوِض ــَدْجيُوِر، الغاِئ ــاء ال ــوُر ِيف َطْخي ــُم النُّ َوالَعَل

 .)١(»...املَْستُوُر َجلَّ َمْولُِدُه َوَكُرَم َحمْتُِدهُ 

ولليــايل والدات ، يف التكــوينو ريعـزمــان واملكــان أثــر يف التشــلل

 ..املعصومني أثر يف الترشيع والتكوين

ا أوا ا  نن وا:  

إذا كان يقصد  حقٍّ  ر البعض أن ال شعور للزمان واملكان، وهو عىلٰ يتصوَّ 

، املصاحب لألحاسيس والعواطف عور نفس الشعور الذي عند اإلنسانمن الش

آخـر للشـعور وللحيـاة، هـو الشـعور التكـويني،  ٰى معنولكن هناك .. والنموّ 

ة تكوينـًا، مور حيَّـأُ  ، وخملوقات اهللا تعاىلٰ فالزمان واملكان من خملوقات اهللا تعاىلٰ 

 : عنه عموم قوله تعاىلٰ  ئنب، كام يُ ولذا فلها تسبيحها اخلاّص 
ُ
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يوم القيامة هو الزمان اإلنسان أو له  ومن هنا كان من الذين يشهدون عىلٰ 

ِديٌد، َوُهـَو َعَليْنَـا َوَهَذا َيْوٌم َحاِدٌث َج  ...«: واملكان، يقول اإلمام السجاد 

َعنَا بَِحمْ   .)١(»...د، َوإِْن أَسأنا فاَرَقنا بَِذمٍّ َشاِهٌد َعتِيٌد، إْن أْحَسنَّا َودَّ

ام الثـواب وكـذا العقـاب ربَّـ ريعات الـدين أنَّ ـومن هنـا، نجـد يف تشـ

 . أو زمان كذلكيتضاعف بسبب وقوعه يف مكان معنيَّ 

 :ثريةا عن أثر املكان فهناك أمثلة كأمَّ 

ــاري يف مكــان حمــدَّ  ناجــاه اهللا تعــاىلٰ   ٰى موســ فــالنبّي  د اختــاره الب

 ،قـال تعـاىلٰ  له : ـا م�
َ
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 ).١٤٣: األعراف( أ

ة وملّكــ ،..دة ال جيـوز اإلحــرام مـن غريهــاأمكنـة حمــدَّ  وإلحـرام احلــّج 

 بـإحرام، تلف عن غريهـا مـن بقـاع األرض، فـال جيـوز دخوهلـا إالَّ أحكام خت

 ..وال صيد فيها وال قطع شجر

ــ حبُّ ســتَ وتُ ( ــالة يف مشــاهد األئمَّ ــل قيــلة الص ــ :، ب ــل إهنَّ ا أفض

 .)٢()بامئتي ألف الصالة عند عيل  من املساجد، وقد روي أنَّ 

 املجزرة، واملوضع املعدّ و ،م، واملزبلةه تكره الصالة يف احلّام قد ذكروا أنَّ (و

، وبيت املسكر، ومعاطن اإلبل، ومرابط اخليل والبغال واحلمري والغنم، للتخّيل 

ة حرمت، ويف جماري املياه، ت باملارّ مكان قذر، ويف الطريق، وإذا أرضَّ  بل يف كّل 

رمة ولـو ـ، وأن يكـون أمامـه نـار مضـ، وبيت النار كـاملطبخواألرض السبخة
                                                             

 .٦الدعاء / ٥٠: الصحيفة السّجادية )١(

 .٥٦٢مسألة / ١٨٧: ١) دام ظّله(د السيستاين لسيّ لمنهاج الصاحلني  )٢(
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 ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصالة عـىلٰ ، أو متثال رساجاً 

وإذا كــان يف .  قــرب معصـوم، وبـني قـربينالقـرب ويف املقـربة، أو أمامـه قـرب إالَّ 

امه إنسان مواجـه رة أذرع فال كراهة، وأن يكون قدّ ـاألخريين حائل أو بعد عش

 .)١()هاللكراهة مذكورة يف حملّ  ٰى خرله، وهناك موارد أُ 

 :أثر الزمان فكذلك ا عنوأمَّ 

ــر  ــه أكث ــادة في ــاعف، والعب ــه مض ــواب في ــثالً الث ــان م ــهر رمض فش

ــان اســتحبابًا، يقــول الرســول األكــرم  ــة اســتقبال شــهر رمض  :يف خطب

ـ ،ا الناسأّهي « ه قـد أقبـل إلـيكم شـهر اهللا بالربكـة والرمحـة واملغفـرة، شـهر إنَّ

ليـه أفضـل الليـايل، ام، ولياامـه أفضـل األّيـهو عنده اهللا أفضـل الشـهور، وأيّ 

علــتم ضــيافة اهللا، وُج  وســاعاته أفضــل الســاعات، هــو شــهر دعيــتم فيــه إىلٰ 

ــادة ــه عب ــومكم في ــبيح، ون ــه تس ــكم في ــة اهللا، أنفاس ــل كرام ــن أه ــه م ، في

 .)٢(»...وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب

: قــال ليلتهـا ويومهــا أثـر خمتلـف، عــن أيب عبـد اهللا وللجمعـة يف 

ــة تضــاعفالصــدقة يــو« ــوم م اجلمع ــا مــن ي ــة اجلمعــة تضــاعف، وم ، وليل

 .)٣(»اءا أزهر وليلتها غرّ كيوم اجلمعة، وما ليلة كليلة اجلمعة، يومه

ــد اهللا  الصــدقة ليلــة اجلمعــة ويومهــا بــألف، «: قــال، عــن أيب عب

اهللا فيهـا  حممد وآلـه ليلـة اجلمعـة بـألف مـن احلسـنات، وحيـطُّ  والصالة عىلٰ 

د حمّمـ عـىلٰ  املصـّيل  نَّ إمـن الـدرجات، و ، ويرفـع فيهـا ألفـاً ئاتمن السـيّ  ألفاً 

 نَّ إيــوم تقــوم الســاعة، و ليلــة اجلمعــة يزهــر نــوره يف الســاموات إىلٰ يف وآلــه 
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ــ ــه امللــك املوكَّ ــه، ويســتغفر ل ل بقــرب مالئكــة اهللا يف الســاموات يســتغفرون ل

 .)١(»أن تقوم الساعة إىلٰ  رسول اهللا 

ــ ــر يفحَ ولَس ــة أث ــة اجلمع ــر ليل ــن حمّم ــذنوب، ورد ع ــران ال ــن  غف د ب

ــلم ــد اهللا  ،مس ــن أيب عب ــه ع ــوب لبني ــول يعق ِفُر : يف ق
ْ
ــتَغ ْس

َ
 أ

َ
ــوْف َس

 
�

ْم َر�
ُ
�

َ
 .)٢(»السحر ليلة اجلمعة رها إىلٰ أخَّ «: قال، ]٩٨: يوسف[ ل

ــ بــل إنَّ  ، ال جيــوز دة بزمــان معــنيَّ هنــاك مــن الواجبــات مــا هــي مقيَّ

ــة ــالة اليومي ــام يف الص ــاوزه، ك ــان،  جت ــهر رمض ــوم ش ــات وص ــالة اآلي وص

 ..وغريها من األحكام

ــت متَّ  ــب وق ــون لواج ــد يك ــل ق ــب ــع، لكنَّ ــون يف أوَّ س ــت ه يك ل الوق

ل وقتهــا أفضــل بكثــري مــن الصــالة يف ، فالصــالة يف أوَّ أفضــل منــه يف آخــره

: صـالة وقتــان لكــّل «: أنَّـه قـال  آخـره، فقـد ورد عــن اإلمـام الصــادق

ــأوَّ أوَّ  ــر، ف ــل وآخ ــدٍ ل الوق ــيس ألح ــله، ول ــوقتني أن يتَّ  ت أفض ــر ال ــذ آخ خ

وملـن لـه عـذر،  آخـر الوقـت للمـريض واملعتـّل  َل ِعـام ُج ة، وإنَّ  من علَّ إالَّ  وقتاً 

 .)٣(»...ل الوقت رضوان اهللا، وآخر الوقت عفو اهللاوأوَّ 

ــاإلســالم يُ  نَّ إ: واخلالصــة للزمــان وكــذا املكــان أثــرًا يف  أنَّ  د عــىلٰ ؤّك

 .الترشيع والتكوين

دات او  :  

ـ ومن نفس املنطلـق السـابق، نجـد أنَّ  لليـايل  أنَّ  دت عـىلٰ الروايـات أكَّ
                                                             

 .١٥٦: املقنعة )١(

 .١٢٤٢ح / ٤٢٢: ١من ال حيرضه الفقيه  )٢(
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دة نفـــس وال ة الليــايل، إذ أنَّ والدات املعصــومني أثــرًا خيتلـــف عــن بقيَّـــ

، ويمكــن إدراج هــذا األمــر يف خصــائص املعصــوم ختتلــف عــن والدة غــريه

 :ملجال، والروايات كثرية يف هذا ااملعصومني 

: قــال، عـن أيب عبــد اهللا  ،عــن ابـن مســكان ،فعـن ابــن أيب عمـري

ــق اهللا اإل« ــن أُ إذا خل ــام يف بط ــم ــىلٰ ّم ــب ع ــن ه يكت ــده األيم ــْت : عض م�
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 .)١(»]١١٥: األنعام[

 عـن أيب عبـد اهللا ،عـن أبيـه سـليامن ،ليامن الـديلميد بـن سـوعن حممّ 

 ،األرض  ه إىلٰ ّمـ، وإذا وقـع مـن بطـن أُ ةمـام مـن اجلنـَّنطفة اإل إنَّ «: قال

علــت ُج : قلــت، »الســامء األرض رافــع رأســه إىلٰ  وقــع وهــو واضــع يــده إىلٰ 

السـامء مـن بطنـان  يناديـه مـن جـوِّ  مناديـاً  نَّ أل«:  قال ذاك؟ مَ ـفداك، ولِ 

ــ: عــىلٰ فــق األش مــن األُ العــر ك صــفويت مــن يــا فــالن بــن فــالن أثبــت فإنَّ

، ، ومنحـت جنـاينك أوجبـت رمحتـيولـك وملـن تـوالَّ  ،، وعيبة علميخلقي

عـذايب، وإن  مـن عـاداك أشـدّ  يت وجـاليل ألصـلنيَّ وعزَّ  ثمّ . وأحلك جواري

صــوت  ٰى ـفــإذا انقضــ«: ، قــال»أوســعت علــيهم يف دنيــاي مــن ســعة رزقــي

ـِم  :هـو املنادي أجابه
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ــا ــران[ قائِم ــإذا ، ]١٨: آل عم ف

زيـادة الـروح يف ليلـة  واسـتحقَّ  ،خـرل والعلـم اآلقاهلا أعطاه اهللا العلـم األوَّ 

 .)٢(»القدر
                                                             

 .٢١٥و ٢١٤: ١، عن تفسري القّمي ٢ح / ٣٧و ٣٦: ٢٥بحار األنوار  )١(

ــوار  )٢( ــار األن ــدرجات٤ح / ٣٨و ٣٧: ٢٥بح ــائر ال ــن بص ــٰى / ٢٤٣: ، ع ــا ُيلق ــاب م  إىلٰ  ب

ة يف ليلة القدر  .١٣ح .../ األئمَّ
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اآلثـار التكوينيـة لليلـة والدة املعصـوم، هـو مـا ورد عـن أيب  ن أهمّ وم

فيهـا يف الليلـة التـي يولـد  إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا : بصري قـال

رك نقلـه ـيف أرض الشـ دَ لِـ، وإن وُ  كـان مؤمنـاً الَّ مام ال يولد فيهـا مولـود إاإل

 .)١(»ماميامن بربكة اإلاإل اهللا إىلٰ 

ــا نجــد الكثــري مــن هــذه الروايــة واحلــال أنَّ  كيــف تصــحُّ  :وال يقــال ن

 ضـالل ومـات عـىلٰ  ه عـىلٰ الناس مـن يولـد يف ليـايل والدة املعصـومني ولكنـَّ

 ذلك؟

ة اخلارجيـة ال احلقيقيـة، القضـيَّ  ياملقصود من الروايـة هـ إنَّ : ه يقالألنَّ 

لـدنيا، ا فيهـا املعصـوم وخـرج إىلٰ  دَ املقصود هو تلك الليلة التي ُولِـ نَّ أ ٰى بمعن

ا يصادف تارخيها نفس تـاريخ وليس تلك الليايل التي تأيت يف السنوات التالية ممَّ 

ر مـن ـهي ليلـة اخلـامس عشـ والدة املعصوم، فليلة والدة اإلمام املهدي 

، فهذه الليلة باخلصوص هي مقصود الرواية، وهكذا )هـ٢٥٥(شعبان من عام 

 .ة املعصومني ليايل والدات بقيَّ 

ّ  يا دة او :  

ر ـ، وهـي ليلـة اخلـامس عشـا عن ليلـة مولـد اإلمـام املهـدي وأمَّ 

وردت يف الروايـات  ٰى خـريات أُ مـا سـبق خاّصـ من شعبان، فلهـا إضـافة إىلٰ 

ــ ل قلــيالً يف مقطــع مــن دعــاء أيضــًا، وقبــل أن نــذكر تلــك الروايــات، لنتأمَّ

 .هما تشري إليه بعض فقرات ٰى تلك الليلة، لنر

ــا« ــقِّ لَيَْلتِن ــمَّ بَِح ــوم  ،»الّلُه ــن املعل ــم، وم ــفوع بقس ــاء مش ــذا دع  نَّ أه

 .عظمة تلك الليلة عىلٰ  فيدلُّ  ، باألمر العظيمالقسم ال يكون إالَّ 
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تِــَك َوَمْوُعوِدهــا«  )مولودهــا(عطــف  إنَّ : قــد يقــال ،»َوَمْولُوِدهــا َوُحجَّ

كـام قـد  _ة قبـل هـذا املولـد الليلـة عظمـ ه كـان لتلـكأنَّـ عىلٰ  يدلُّ  الليلة عىلٰ 

 يظهــر ذلــك مــن بعــض الروايــات الــواردة يف شــأن هــذه الليلــة عــن النبــّي 

ولكـن تلـك العظمـة  ،_ بعـد قليـل إن شـاء اهللا تعـاىلٰ  ٰى رتكام س  األكرم

 .زادت وعظمت بسبب تلك الوالدة

ــذا ــول ول ــن الق ــأنَّ  يمك ــة  ب ــذه الليل ــلهاه ــك  زاد فض ــن والدة ذل م

علـم يف علمـه األزيل بحصـول تلـك الـوالدة  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ املولود فيها، ذلـك 

ل زمـان تكوينهـا، أي فيها، وعظمـة ذلـك املولـود شـملت تلـك الليلـة يف أوَّ 

ــم أنَّ  ــن نعل ــة، ونح ــوالدة الدنيوي ــل ال ــل أن  قب ــت قب ــومني كان ــوار املعص أن

 .)١(اخللق بزمن طويل خيلق اهللا تعاىلٰ 

فقـط ) مولودهـا(الـدعاء مل يعطـف  د هـذه االحـتامل، هـو أنَّ ا يؤّيـوممَّ 

ـتلك الليلة، بـل وصـف ذلـك املولـود بأنَّـ عىلٰ  واملوعـود يف  ة اهللا تعـاىلٰ ه حجَّ

هـذه الليلـة كانـت منتظـرة جمـيء  أنَّ  هـذه الليلـة، فهـو إشـارة واضـحة عـىلٰ 

.  ف بـأن تكـون ظرفـًا لوالدتـهرَّ ـلتتشـ د هلـا مـن اهللا تعـاىلٰ املوعد املحـدَّ 

ــ ــرن اهللا تع ــذا ق ــي وُ  إىلٰ  اىلٰ ول ــة الت ــا الليل ــالً، فكوهن ــفضــلها فض ــأن دَ ِع ت ب
                                                             

ــ )١( ــأل املفضَّ ــادق س ــام الص ــني؟ : ل اإلم ــاموات واألرض ــق اهللا الس ــل أن خيل ــتم قب ــا كن م

ــقدِّ ح اهللا ونُ ســبِّ حــول العــرش نُ  ا أنــواراً كنّــ«: قــال  ٰى خلــق اهللا ســبحانه املالئكــة ســه حتَّ

ــم ــالواســبِّ : فقــال هل ــا ربَّ : حوا، فق ــاي ــال لن ــا، فق ــم لن ــا ال عل ــبَّ ســبِّ : ن ــبَّ حوا، فس حت حنا فس

ــاملالئكــة بتســبيحنا، أَال  ــلقنــا مــن نــور اهللا، وُخ ا ُخ  إّن فــإذا  ،شــيعتنا مــن دون ذلــك النــور َق لِ

ابة والوسـطٰى صـبعيه السـبّ إبـني  قـرن  ، ثـمّ »بالعليـا كان يـوم القيامـة التحقـت السـفىلٰ 

ــ«: قــال ثــمّ  ،»كهــاتني«: وقــال ــمّ ُســ مَ ـأتــدري لِــ ،ليــا مفضَّ ــا مفضَّ ل يت الشــيعة شــيعة؟ ي

. رقـمـن مشـ: قلـت ،»ا تـرٰى هـذه الشـمس أيـن تبـدو؟ا، ونحـن مـن شـيعتنا، أَمـشيعتنا منّ

ــهكــذ«: إٰىل مغــرب، قــال : قلــت ،»إٰىل أيــن تعــود؟«: وقــال ا بــدؤا وإلينــا ا شــيعتنا، منّ

 ).٣٤ح / ٢١: ٢٥ بحار األنوار(. »يعودون
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ـمثِّ ة يُ تكون ظرفًا لوالدة احلجَّ  ق ل هلـا فضـالً عظـيًام، وكوهنـا الليلـة التـي حتقَّ

 .لفضلها األوَّ  ففضل آخر يضاف إىلٰ  ،الوعد اإلهلي هلا بالوالدة الفعلية

ــْدالً « ــْدقاً َوَع ــَك ِص ــْت َكلَِمتُ ــنفس والدة ا، »َفتَمَّ ــدي فب ــ مله ت متَّ

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــره  كلم ــادل تنتظ ــم ع ــادق وحك ــد ص ــدل، فوع ــدق والع بالص

، ف هـذا الوعـد الصـادق العـادل؟ كـالَّ البرشية، ولكن هـل يمكـن أن يتخلَّـ

 :هألنَّ 

ـَب آلياتِـَك « َل لَِكلِامتِـَك َوال ُمَعقِّ حتميـة أمـر  فهـذا إشـارة إىلٰ  ،»ال ُمبَدِّ

، وكلمتـه التـي أعطاهـا تعـاىلٰ ل وعـد اهللا بـدِّ ، فـال أحـد يُ ام املهدي اإلم

ــأن يُ  وال يمكــن ألحــدٍ  جيــب  ا، فوعــد اهللا تعــاىلٰ ب تلــك الكلمــة بخالفهــعقِّ

 .أن يقع

تواا  ن  ا :  

ا عـن الروايـات التـي ذكـرت أثـر تلـك الليلـة، فهـي كثـرية نـذكر وأمَّ 

 :نزرًا قليالً منها

لــة النصــف مــن شــعبان، فأتــاين لي كنــت نــائامً «: قــال رســول اهللا 

ومـا  ،يـا جربئيـل: أتنـام يف هـذه الليلـة؟ فقلـت ،ديا حممّ : فقال جربئيل 

 ثـمّ  ،فأقـامني ،دليلة النصـف مـن شـعبان، قـم يـا حمّمـ هي: هذه الليلة؟ قال

ح فيهــا فــتَ هــذه ليلــة تُ  نَّ إرأســك فــ ارفــع: قــال يل ثــمّ  ،البقيــع ذهــب يب إىلٰ 

الرضـوان، وبـاب املغفـرة،  بـواب الرمحـة، وبـابح فيهـا أفـتَ أبواب السامء فيُ 

ــود، ــاب اجل ــاب النعمــة، وب وبــاب  وبــاب الفضــل، وبــاب التوبــة، وب

ــحســان، يُ اإل ــق اهللا فيهــا بعــدد شــعور الــنعم وأصــوافها، ويُ عتِ ت اهللا فيهــا ثبِ

ــاآلجــال، ويُ  ل مــا حيــدث يف نــزِ الســنة، ويُ  فيهــا األرزاق مــن الســنة إىلٰ  مقسِّ

مـن أحياهـا بتكبـري وتسـبيح وهتليـل ودعـاء وصـالة  ،ديـا حمّمـ .هـاالسنة كلّ 
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م ، وغفـر لـه مـا تقـدَّ ومقـيالً  ة لـه منـزالً ع واستغفار كانت اجلنـَّوقراءة وتطوّ 

ركعـة  يف كـّل  أفيهـا مائـة ركعـة يقـر مـن صـّىلٰ  ،دحمّمـ يـا .رمن ذنبه وما تأخَّ 

 ة وفاحتة الكتاب مائة مرَّ 
ٌ
َحـد

َ
ـَو اُهللا أ

ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
فـرغ مـن  ات، فـإذار مـرّ ـعشـ ق

ح اهللا وسـبَّ  ،راً ـالكتـاب عشـ وفاحتـة ،اتر مـرّ ـآيـة الكـريس عشـ أالصالة قر

سـورة  عطـى بكـلِّ غفر اهللا لـه مائـة كبـرية موبقـة موجبـة للنـار، وأُ  ،ةمائة مرَّ 

ــ راً ـوتســبيحة قصــ ــه، ورشكــهة، وشــفَّ يف اجلنَّ يف  عه اهللا يف مائــة مــن أهــل بيت

الشـهر وقـائمي هـذه الليلـة،  وأعطاه ما يعطـي صـائمي هـذا ،ثواب الشهداء

ــري ــن غ ــن أُ  م ــنقص م ــيئاً أن ي ــورهم ش ــ .ج ــا حمّم ــا ي ــر أُ  ،دفأحيه ــك مَّ وأم ت

ـ بالعمـل فيهـا اهللا تعاىلٰ  ب إىلٰ حيائها والتقرّ إب ا ليلـة رشيفـة، ولقـد أتيتـك فإهنَّ

يف هـذه الليلـة بـني يـدي  قدميـه  وقـد صـفَّ د وما يف السـامء ملـك إالَّ يا حممّ 

ومســتغفر  فهــم بــني راكــع وقــائم وســاجد وداع ومكــربِّ «: ، قــال»اهللا تعــاىل

قـائم  مـؤمن ع يف هـذه الليلـة فيغفـر لكـلِّ طِلـيُ  اهللا تعاىلٰ  إنَّ  ،ديا حممّ  .حومسبِّ 

 ح وراكـع وسـاجد وذاكـر، وهـي ليلـة ال يـدعو فيهـا داعسـبِّ  وقاعـد يُ صّيل يُ 

وال تائـب  ،هلـ رَ ِفـ غُ وال مسـتغفر إالَّ  ،عطـي أُ جيب لـه، وال سـائل إالَّ  استُ إالَّ 

 .»د فقد حرمعليه، من حرم خريها يا حممّ   تيبإالَّ 

أقسم لنا من خشيتك مـا  همّ اللّ « :يدعو فيها فيقول وكان رسول اهللا 

به رضوانك، ومن اليقـني مـا  غنابلِ حيول بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما تُ 

تنا ما أحييتنا، وقوَّ  وأبصارنا أمتعنا بأسامعنا همّ هيون علينا به مصيبات الدنيا، اللّ 

من عادانا، وال  رنا عىلٰ ـوانص من ظلمنا، ا، واجعل ثارنا عىلٰ واجعله الوارث منّ 

ط سـلِّ علمنـا، وال تُ  نـا وال مبلـغجتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدنيا أكرب مهّ 

 .)١(»برمحتك يا أرحم الرامحني ،علينا من ال يرمحنا

                                                             

 .٤١٤و ٤١٣: ٩٥بحار األنوار  )١(
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، د م، عـن جعفـر بـن حمّمـاوعن ابـن أيب عمـري، عـن زيـد الشـحّ 

م ليلـة النصـف مـن شـعبان غفـر اهللا لـه مـا تقـدَّ  من زار احلسـني «: قال

ـمن ذنوبه ومـا تـأخَّ  ة ر، ومـن زاره يـوم عرفـة كتـب اهللا لـه ثـواب ألـف حجَّ

ام زار اهللا فـوق لة وألـف عمـرة مـربورة، ومـن زاره يـوم عاشـوراء فكـأنَّ متقبِّ 

 .)١(»عرشه

*   *   * 

                                                             

 ).٥٥٤/٧(ح / ٧١باب / ٣٢٥: ، عن كامل الزيارات١ح / ٩٣: ٩٨بحار األنوار  )١(



 

 

 

رة اا  

وا ا  

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

وا ا : دأ  ا ا:  

هبــذه املســألة عــرب  قــد اهــتمَّ   اإلمــام الصــادق ينبغــي أن نعلــم أنَّ 

ن كـوِّ دة، والتـي تُ توضيحها وتوضـيح مالبسـاهتا مـن خـالل أحاديـث متعـدّ 

ــتخالص ــن اس ــة، ويمك ــن الغيب ــوعية ع ــدة موض ــا وح ــك  يف جمموعه تل

 :)١(ة نقاطاألحاديث عرب عدَّ 

 :وقوع الغيبة التأكيد عىلٰ  _ ١

اكم إّيـ«: يقـول  سـمعت أبـا عبـد اهللا: قـال ،ل بن عمـرعن املفضَّ 

ــ ،والتنويــه ــبنَّ أَم ــ ولتمحصــنَّ  ،مــن دهــركم إمــامكم ســنيناً  ا واهللا ليغي  ٰى حتَّ

ؤمنني، عليـه عيـون املـ سـلك؟ ولتـدمعنَّ  وادٍ  ، هلـك، بـأيِّ َل تِـقُ  ،مات: يقال

ــواج البحــر ولتكفــأنَّ  ــأ الســفن يف أم ــام تكف ــو إالَّ  ،ك ــذ اهللا فــال ينج ــن أخ  م

 .)٢(»...يامن، وأيده بروح منهه اإلميثاقه، وكتب يف قلب
                                                             

ــاط أُ  )١( ــافة نق ــيل وإض ــادة التفاص ــرٰى متعلّ ولزي ــادقخ ــام الص ــاهتامم اإلم ــة ب ــذه   ق هب

ــاملســألة، يم العــدد (يــة علــوم احلــديث ة علــوم احلــديث الصــادرة عــن كلّ كــن مراجعــة جملَّ

 .)د ثامر العميديبحث للسيّ  /١٠٧  - ٤٦ص  /هـ١٤٢٥م احلرام حمرَّ  /١٥

 .٣ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦: ١الكايف  )٢(
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 :رضورة عدم إنكار الغيبة _ ٢

،  هد، عن أبيه، عن جدّ عن هشام بن سامل، عن الصادق جعفر بن حممّ 

 ،وكنيتـه كنيتـي ،اسـمه اسـميالقائم مـن ولـدي «:  قال رسول اهللا: قال

 ويـدعوهم إىلٰ  ،تي ورشيعتـيملَّ  يقيم الناس عىلٰ  ،تينَّ ته ُس نَّ وُس  ،وشامئله شامئيل

ومن أنكـره يف  ،عصاينفقد ومن عصاه  ،أطاعنيفقد من أطاعه ، رّيب كتاب 

اهللا أشكو  إىلٰ  ،قنيقه فقد صدَّ ومن صدَّ  ،بنيبه فقد كذَّ ومن كذَّ  ،غيبته فقد أنكرين

، تـي عـن طريقتـهمَّ ني ألُ واملضلّ  ،واجلاحدين لقويل يف شأنه ،بني يل يف أمرهذِّ املك
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 :الوالية زمن الغيبة الثبات عىلٰ رضورة  _ ٣

: ال لنــافقـ جلوسـاً   ا عنـد أيب عبـد اهللاكنّـ: قـال ،رعـن يـامن الـتّام 

 ثـمّ  _ك فيهـا بدينـه كاخلـارط للقتـاد مـر غيبـة، املتمّسـصاحب هذا األل إنَّ «

 ، ثـمّ اً أطـرق مليَّـ ثـمّ  ،»ك شـوك القتـاد بيـده؟مِسـكم يُ فأيّ  ،_قال هكذا بيده 

 .)٢(»ك بدينهق اهللا عبد وليتمسَّ فليتَّ  ،مر غيبةلصاحب هذا األ إنَّ «: قال

 طــوبٰى «:  دحمّمــ قــال الصــادق جعفــر بــن: قــال ،عــن أيب بصــري

 .)٣(»...ك بأمرنا يف غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد اهلدايةملن متسَّ 

يف   رورة هــذا األمــر، نجــد التأكيـد عليــه مــن أهــل البيــتـولضـ

قـال عـيل : قـال ،مناسبات عديدة ويف فرتات خمتلفـة، فعـن عمـرو بـن ثابـت

ة قائمنــا مواالتنــا يف غيبــ مــن ثبــت عــىلٰ «:  د العابــدينبــن احلســني ســيّ 

 .)٤(»دُح أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأُ  أعطاه اهللا 
                                                             

 .٦ح / ٣٩باب / ٤١١: كامل الدين )١(

 .١ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥: ١الكايف  )٢(

 .٥٥ح / ٣٣باب / ٣٥٨: الدينكامل  )٣(

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: كامل الدين )٤(
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ــاظم ــ ٰى طــوب«:  وعــن اإلمــام الك ــا يف لشــيعتنا، املتمّس كني بحبلن

ا ونحـن ولئـك منّـمواالتنـا والـرباءة مـن أعـدائنا، أُ  غيبة قائمنا، الثابتني عـىلٰ 

هلـم،  ٰى طـوب هلـم، ثـمّ  ٰى ة، ورضـينا هبـم شـيعة، فطـوبمنهم، قد رضوا بنا أئمَّ 

 .)١(»وهم واهللا معنا يف درجاتنا يوم القيامة

 :منهام ىٰ ح بالغيبتني وبطول الكربالترصي _ ٤

: للقـائم غيبتـان«:  قـال أبـو عبـد اهللا: ر، قـالعن إسحاق بن عـّام 

 ال يعلــم بمكانــه فيهــا إالَّ  وىلٰ طويلــة، الغيبـة األُ  ٰى خــرإحـدامها قصــرية، واألُ 

 .)٢(»ة مواليه خاصَّ فيها إالَّ  هم بمكانال يعل ٰى خرة شيعته، واألُ خاصَّ 

ــري ــن أيب بص ــد اهللا  ،وع ــن أيب عب ــالع ــه: ، ق ــت ل ــو  :قل ــان أب ك

 ٰى خـرغيبتـان واحـدة طويلـة واألُ   دلقـائم آل حمّمـ«: يقـول  جعفر

مها أطــول مــن احــدإنعــم يــا أبــا بصــري، «: فقــال يل: قــال، »قصــرية

 .)٣(»ٰى خراألُ 

 :ف حال الناس يف زمان الغيبةكش _ ٥

سـمعت الصـادق جعفـر بـن : قـال ،عن عبد اهللا بن الفضـل اهلاشـمي

يرتـاب فيهـا  ،منهـا مـر غيبـة ال بـدَّ لصـاحب هـذا األ إنَّ «: يقـول  دحممّ 

 .)٤(»مبطل كّل 

 ، عـن آبائـهدوعن فرات بن أحنـف، عـن أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـ

 ،عهــد أمــري املــؤمنني زاد الفــرات عــىلٰ «: قــال   فركــب هــو وابنــاه
                                                             

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كامل الدين )١(

 .١٩ح / باب يف الغيبة/ ٣٤٠: ١الكايف  )٢(

 .٢٥٩: ٢ إعالم الورٰى  )٣(

 .١١ح / ٤٥باب / ٤٨٢ :كامل الدين )٤(
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قـد جـاء عـيل يـرد املـاء، فقـال : بثقيـف، فقـالوا فمـرَّ   سن واحلسـنياحل

ــيل ــ : ع ــتلنَّ ا واهللا، ألُ أَم ــثنَّ  ق ــذان، وليبع ــاي ه ــا وابن ــالً  أن ــن  اهللا رج م

ألهـل الضـاللة  عـنهم متييـزاً  ولدي يف آخر الزمان يطالـب بـدمائنا، وليغيـبنَّ 

 .)١(»د من حاجةما هللا يف آل حممّ : يقول اجلاهل ٰى حتَّ 

ا ما :ا   ن:  

أن يكــون األصــلح  ال بــدَّ  مــا أراده اهللا تعــاىلٰ  م بــأنَّ ســلِّ أن نُ  الً ال بــدَّ أوَّ 

والغيبـة مـن ، ن نعـرف العلـل الواقعيـة ألمـر إهلـينا ال نستطيع أر، وأنَّ ـللبش

ــ هــذا القبيــل، ولــذا ورد أنَّ  ــالعلَّ ن بالكشــف عنهــا، ؤذَ ة احلقيقيــة للغيبــة مل ُي

سـمعت الصـادق جعفـر : قـال ،عن عبـد اهللا بـن الفضـل اهلاشـمي فقد ورد

يرتــاب  ،منهــا بــدَّ  مــر غيبــة اللصــاحب هــذا األ إنَّ «: يقــول  دبــن حمّمــ

ن لنـا ؤذَ ألمـر مل ُيـ«: علـت فـداك؟ قـالُج  مَ ـولِـ: ، فقلـت لـه»مبطل فيها كّل 

 وجـه احلكمـة يف«: فقـال فـام وجـه احلكمـة يف غيبتـه؟: قلت ،»يف كشفه لكم

 ذكــره، إنَّ  مــه مــن حجــج اهللا تعــاىلٰ غيبتــه وجــه احلكمــة يف غيبــات مــن تقدَّ 

 بعــد ظهــوره كــام ال ينكشــف وجــه وجــه احلكمــة يف ذلــك ال ينكشــف إالَّ 

مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــالم، وإقامــة   رـاحلكمــة ملــا أتــاه اخلضــ

أمـر  مـرهـذا األ إنَّ  ،يـا ابـن الفضـل.  وقت افـرتاقهامإالَّ   ٰى اجلدار، ملوس

ـ ٰى ومتـ ،اهللا، وغيـب مـن غيـب اهللا مـن ّرس  ، وّرس تعاىلٰ من أمر اهللا  ه علمنـا أنَّ

  َّــد ــيم، ص ــأنَّ حك ــه كلّ  قنا ب ــا غــري أفعال ــة، وإن كــان وجهه هــا حكم

 .)٢(»منكشف
                                                             

 .١ح / ١٠باب / ١٤٣: لنعامينلالغيبة  )١(

 .١١ح / ٤٥باب / ٤٨٢و ٤٨١: كامل الدين )٢(
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أو يكــون مــا يــذكر    أن يكشــف لنــا ذلــك أهــل البيــتإالَّ  هــمّ اللّ 

ايـات يف تعليــل هـو مـن بـاب احلكمـة ال أكثـر، وهـذا مـا أشـارت إليـه الرو

ــدي ــام امله ــة اإلم ــوع غيب ــدَّ  وق ــرت ع ــث ذك ــن أن ، حي ــباب يمك ة أس

 :ة واملقتيض هلا، منهانحو جزء العلَّ  وعىلٰ  للغيبة ِحَكامً تكون 

 :اخلوف من القتل) أ

ــا جعفــر: قــال ،عــن زرارة ــة للغــالم  إنَّ «: يقــول  ســمعت أب غيب

 _خيــاف «: قــالذلــك؟  مَ ـولِــ: قلــت ،»وهــو املطلــوب تراثــه ،قبــل أن يقــوم

 .)١(»_بطنه، يعني القتل  وأومأ بيده إىلٰ 

ــ ــب رـذلــك اخلــوف الــذي ُفسِّ  ،عدائــهأنفســه مــن  خيــاف عــىلٰ  ه أنَّ

ــاه اجلــبن واخلــوف عــىلٰ  ــيس معن ــل  ،الــنفس ل ــن اهللا  عــىلٰ  هــو اخلــوفب دي

 .د املرسلني ه سيّ ورشيعة جدّ 

 :التمييز والتمحيص) ب

ـ  عن أيب بصـري، عـن أيب عبـد اهللا مـن   مـع القـائم«: ه قـالأنَّ

: قـال ،مـن يصـف هـذا األمـر مـنهم لكثـري إنَّ : فقيل لـه ،»يسري ءالعرب يش

لـوا، وسـيخرج مـن الغربـال غربَ زوا ويُ ميَّـصـوا ويُ محَّ للناس مـن أن يُ  ال بدَّ «

 .)٢(»خلق كثري

ــؤمنني ــري امل ــديث أم ــابق  ويف ح ــثنَّ «: الس ــالً  وليبع ــن  اهللا رج م

ألهـل الضـاللة  عـنهم متييـزاً  ب بـدمائنا، وليغيـبنَّ ولدي يف آخر الزمان يطالـ

 .)٣(»د من حاجةما هللا يف آل حممّ : يقول اجلاهل ٰى حتَّ 
                                                             

 .٢٠ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٨٣و ١٨٢: الغيبة للنعامين )١(

 .٦ح / ١٢باب / ٢١٢: لنعامينلالغيبة  )٢(

 .١ح / ١٠باب / ١٤٣: الغيبة للنعامين )٣(
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 :ال يبايع ظاملاً  ىٰ حتَّ ) ج

ــديورد  ــام امله ــواب اإلم ــائل   يف ج ــوبملس ــن يعق ــحاق ب  :إس

ـ :يقـول اهللا  ة ما وقـع مـن الغيبـة فـإنَّ ا علَّ وأمَّ «
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ــائي  ــن آب ــد م ــه، وإّين إالَّ  أح ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــت يف عنق ــد وقع   وق

 .)١(»...أخرج حني أخرج وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي

ــ ــي متيَّ ــدًا مــن خصائصــه الت ــرب واح ــه  زوطبعــًا هــذا يعت هبــا عــن آبائ

 .الطاهرين صلوات اهللا عليهم

 :السنن التارخيية) د

ا غيبـة يطـول للقـائم منّـ إنَّ «: قـال،  عن سـدير، عـن أيب عبـد اهللا

 ٰى أبـ  اهللا نَّ أل«: ذلـك؟ قـال مَ ـولِـ ،يـا ابـن رسـول اهللا :، فقلت لـه»أمدها

ـ   أن جتري فيه سنن األنبيـاءإالَّ  ا سـدير مـن لـه يـ ه ال بـدَّ يف غيبـاهتم، وإنَّ

ــاهتم ــدد غيب ــتيفاء م ــال »اس ــاىلٰ  اهللا، ق ــٍق  :تع ــْن َطبَ
َ
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 .)٢(»أي سنن من كان قبلكم، ]١٩: االنشقاق[

 :أن ال تضيع ودائع اهللا ) هـ

  أي املؤمنني الذين يظهرون من أصالب الكافرين، فعن أيب عبد اهللا

ما : _  يعني أبا عبد اهللا _قلت له  :قال ،ن ذكرهعمَّ  ،ث ابن أيب عمرييف حدي

ـْو : تعـاىلٰ  آلية يف كتاب اهللا« :ل؟ قالبال أمري املؤمنني مل يقاتل خمالفيه يف األوَّ 
َ
�
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: قلـت: قـال، »]٢٥: الفـتح[ ت

أصـالب قـوم كـافرين، فكـذلك  ودائع مؤمنـون يف«: وما يعني بتزايلهم؟ قال
                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كامل الدين )١(

 .٦ح / ٤٤باب / ٤٨١و ٤٨٠: كامل الدين )٢(
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مـن  ، فإذا خرجت ظهر عـىلٰ خترج ودائع اهللا  ٰى ، حتَّ يظهر أبداً  مل  القائم

 .)١(»فقتلهم  اهللاظهر من أعداء 

ــاهلم) و ــائح أفع ــاد، وفض ــامل العب ــائح أع ــقب ــبِّ ا يُ ، ممَّ ــب س ــدد قلَّ ة الع

 :املطلوب من األنصار

 ورد عن أمري املـؤمنني  علينا كام عقوبةً  ه ا املانعة عن ظهورفإهنَّ 

خلقه  عمياهللا سيُ  ، ولكنَّ  هللاة األرض ال ختلو من حجَّ  واعلموا أنَّ «: أنَّه قال

 .)٢(اخلرب» ...أنفسهم هم وجورهم وإرسافهم عىلٰ ، بظلمنهاع

ـــ  أشـــياعنا ولـــو أنَّ «:  الشـــيخ املفيــد إىلٰ   ةويف توقيــع احلجَّ

لــوب يف الوفــاء بالعهــد علــيهم ملــا اجــتامع مــن الق قهــم اهللا لطاعتــه عــىلٰ وفَّ 

 حـقِّ  لـت هلـم السـعادة بمشـاهدتنا، عـىلٰ ر عـنهم الـيمن بلقائنـا، ولتعجَّ تـأخَّ 

ا نكرهـه، صـل بنـا ممـَّ مـا يتَّ سـنا عـنهم إالَّ بِ املعرفة، وصدقها مـنهم بنـا، فـام ُحي 

 .)٣(»...ره منهم، واهللا املستعانؤثِ وال نُ 

مـن غـري أهـل البيــت الكامـل إلصـالح ل ىٰ مـن يسـعإظهـار عجـز ) ز

  َّاً وإن كان حمق: 

ــادق ــن أيب ص ــر  ،ع ــن أيب جعف ــال، ع ــدول«: ق ــر ال ــا آخ ، دولتن

:  يقولـوا إذا رأوا سـريتنالـئالَّ  ،لنـا ملكـوا قبأهل بيـت هلـم دولـة إالَّ  ولن يبَق 

ِقـ�َ  :اهللا  ، وهـو قـولإذا ملكنا رسنا مثـل سـرية هـؤالء
�
ُمت

ْ
 �ِل

ُ
عاقِبَـة

ْ
 َوال

 .)٤(»]١٢٨: األعراف[
                                                             

 .٥٤باب / ٦٤١: كامل الدين )١(

 .٢ح / ١٠باب / ١٤٤: يبة للنعامينالغ )٢(

 .٣٢٥: ٢االحتجاج  )٣(

 .٤٩٣ح / ٤٧٣و ٤٧٢: الغيبة للطويس )٤(
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ا ا : ا:  

مـن كيـد األعـداء   اقتضت احلكمة اإلهليـة حفـظ اإلمـام املهـدي

اذ طريقـة اليوم املوعـود للظهـور املبـارك، وتلـك احلكمـة اسـتوجبت اّختـ إىلٰ 

العـه مـن جانـب، وضـامن اطّ   فيهـا حفـظ اإلمـام عملية مزدوجة، يـتمُّ 

 ..شتها عن كثب من جانب آخرمعاياألوضاع اجلارية ومتابعتها و عىلٰ 

 ..تلك الطريقة كانت هي الغيبة

 ؟ولكن ما هو معناها

عـن األنظـار،  ٰى وبمعجـزة إهليـة اختفـ  اإلمـام هل معناها هـو أنَّ 

ــًا أو شــفّ  بحيــث فقــد جســمه أّي  افًا أو شــيئًا مــن هــذا لــون أو أصــبح مثالي

 ؟القبيل

ــ أو أنَّ  ــو أنَّ ــراه النــاس  همعناهــا ه يعرفــون هم ال ، ولكــنَّ ال زال ي

ية شـاب وقـور يرونـه لكـن بشخصـ ام قـدوإنَّـ، انطباق عنـوان املهـدي عليـه

 ؟عليه سيامء الصاحلني

 :الصحيح هو الثاين، ويمكن االستدالل عليه

واحـدًا مـن أسـباب الغيبـة هـو حفـظ اإلمـام  رفنا فـيام سـبق أنَّ ع _ ١

 ــن أعدا ــم ــه، ألنَّ ئ ــاء علي ــاولون القض ــم حي ــ ه، إذ ه ــوده يقلق ل وج

وهذه الغاية مـن الغيبـة يكفـي فيهـا أن ال يعرفـوه بشخصـه وإن . مضاجعهم

ــال إىلٰ  ــي لالنتق ــإخفا رأوه، وال داع ــان  ه، ألنَّ ئ ــي جري ــة تعن ــذه الطريق ه

ـ بأنَّ  قيلاملعجزة، وقد  ة ام جتـرياملعجـزة إنَّ  ف إثبـات احلـّق فـيام لـو توقَّـ عـادَّ

ــ ــه طريقــة أُ عليهــا، أمَّ ــامــن دو ٰى خــرا إذا كــان إلثبات ن املعجــزة فــال ن جري

ـــه بإخفـــاء هويَّ   حيـــث أمكـــن حفـــظ اإلمـــام جتـــري، ويف املقـــام ت

 .ٰى خراذ الطريقة األُ ، فال موجب الّخت وشخصيته
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قد كـان مـن أسـباب الغيبـة أيضـًا هـو جريـان السـنن التارخييـة و _ ٢

، وقـد كانـت غيبـتهم بابتعـادهم عـن النـاس  يف األنبياء السـابقني عليـه

ــاء ا ــن دون اختف ــرَّ م ــالعني املج ــتهم ب ــن رؤي ــوا يمك ــا زال ــل م ــد، ب . دةجلس

هــي   غيبــة اإلمــام وحــدة تلــك الســنن اجلاريــة، يثبــت أنَّ  ٰى ـوبمقتضــ

 ..بنفس النحو

: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا الصـادق : عن سدير الصـرييف، قـال

ــر  إنَّ « ــذا األم ــاحب ه ــبهًا يف ص ــفلش ــن يوس ــت ،»م ــ: فقل ــا ِرب ك ُخت فكأنَّ ن

مـا ينكـر هـذا اخللـق امللعـون أشـباه اخلنـازير مـن «: فقـال !بغيبة أو حـرية؟

أوالد أنبيـاء دخلـوا عليـه  اء أسـباطاً إخوة يوسف كـانوا عقـالء ألبّـ ذلك؟ إنَّ 

مــوه وخــاطبوه وتــاجروه وراودوه وكــانوا إخوتــه وهــو أخــوهم مل فكلَّ 

، فــام أنــا يوســف، فعرفــوه حينئــذٍ : فهم نفســه، وقــال هلــمعــرَّ  ٰى يعرفــوه حتَّــ

ـه األُ تنكـر هـذ يريـد يف وقـت مـن األوقــات أن  ة أن يكـون اهللا ة املتحـّري مَّ

ر، وكـان بينـه وبـني ـملـك مصـ ته عنهم، لقـد كـان يوسـف النبـّي يسرت حجَّ 

ذلـك،  مـه بمكانـه لقـدر عـىلٰ علِ ، فلـو أراد أن يُ ر يومـاً ـأبيه مسرية ثامنيـة عشـ

ــ ــعة أّي ــارة تس ــد البش ــده عن ــوب وول ــار يعق ــد س ــدوهم إواهللا لق ــن ب  ىلٰ ام م

ـر، فام تنكـر هـذه األُ ـمص تـه مـا فعـل بيوسـف، ة أن يكـون اهللا يفعـل بحجَّ مَّ

ــ ــود حقَّ ــوم املجح ــاحبكم املظل ــرتدَّ وأن يكــون ص ــر ي ــذا األم ــاحب ه د ه ص

ــ ،ي يف أســواقهم، ويطــأ فرشــهمـبيــنهم، ويمشــ يــأذن اهللا  ٰى وال يعرفونــه حتَّ

 قــا :فهم نفســه كــام أذن ليوســف حــني قــال لــه إخوتــهعــرِّ لــه أن يُ 
َ
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 .٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦: لنعامينلالغيبة  )١(
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ــي تُ ا _ ٣ ــات الت ــلرواي ــهرِّ ـص ــان رؤيت ــن دون   ح بإمك ــن م لك

 ..معرفته بشخصيته الواقعية

  د بـن عـثامن العمـريعبد اهللا بن جعفـر احلمـريي، عـن حمّمـعن 

سـنة  وسـم كـّل ر املـمـر ليحضـصـاحب هـذا األ واهللا إنَّ (: سمعته يقول: قال

 . )١()الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه ٰى فري

أرأيـت : فقلـت لـه  د بـن عـثامن العمـريسألت حمّمـ: قال ،وعنه

وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت اهللا احلــرام  ،نعــم: مــر؟ فقــالصــاحب هــذا األ

 .)٢(»أنجز يل ما وعدتني همّ اللّ «: وهو يقول

بأســـتار الكعبـــة يف  قـــاً صـــلوات اهللا عليـــه متعلِّ  رأيتـــه: ويف روايـــة

 .)٣(»انتقم يل من أعدائي همّ اللّ «: املستجار وهو يقول

 :إشارة

م، لكـن هـذا ال يمنـع الغيبـة هـو مـا تقـدَّ  ٰى معن أنَّ  نحن وإن انتهينا إىلٰ 

ــن أن يتَّ  ــدي م ــام امله ــذ اإلم ــد  خ ــاء اجلس ــة اختف ــخص(طريق ، )الش

ــه أن  ذلــك مــا زالــت موجــودة، واإلمــام  قدرتــه عــىلٰ  أنَّ  ٰى بمعنــ يمكن

ــ ــة مت ــذه الطريق ــتعمل ه ــطرَّ  ٰى يس ــاء أو اض ــوعية إىلٰ ش ــروف املوض  ته الظ

 .ذلك

حــت ريفة التــي رصَّ ـمــن بعـض الروايــات الشـ ٰى ضــح املغـزوهبـذا يتَّ 

 :باختفاء شخص اإلمام صلوات اهللا عليه، ومنها التايل

                                                             

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين )١(

 .٩ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين )٢(

 .١٠ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين )٣(
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 سـمعت أبـا عبـد اهللا : قـال ،عـن عبيـد بـن زرارة :وىلٰ الرواية األُ 

 .)١(»يشهد املوسم فرياهم وال يرونه ،د الناس إمامهميفق«: يقول

 دخلـت عـىلٰ : قـال ،مـا ورد عـن يعقـوب بـن منقـوش :الرواية الثانية

ــ ــ وهــو جــالس عــىلٰ  د احلســن بــن عــيل أيب حمّم وعــن  ،ان يف الــداردّك

مـن صـاحب هـذا  ،ديسـيّ  ]يـا[: يمينه بيت وعليـه سـرت مسـبل، فقلـت لـه

ر أو ـعتـه فخـرج إلينـا غـالم مخـايس لـه عشـفرف ،»ارفع السرت«: مر؟ فقالاأل

ــه، درّ  ــيض الوج ــني، أب ــح اجلب ــك، واض ــو ذل ــامن أو نح ــثن ث ــني، ش ي املقلت

ابــة، ؤه األيمــن خــال، ويف رأســه ذيف خــدّ ، )٣(بتنيكمعطــوف الــر، )٢(نيالكّفــ

وثـب  ، ثـمّ »هـذا صـاحبكم«: قـال يل ثـمّ ، د فخـذ أيب حمّمـ فجلس عىلٰ 

، فـدخل البيـت وأنـا أنظـر إليـه، »الوقـت املعلـوم دخل إىلٰ أُ  ،يا بنّي «: فقال له

 .)٤(فدخلت فام رأيت أحداً  ،»نظر من يف البيت؟أُ  ،يا يعقوب«: قال يل ثمّ 

اا ا :وا ة ا:  

 :ة املهدوية  سؤاالنمن األسئلة التي ترد كثريًا حول القضيَّ 

ه وعـن مبـارشة فائـدة يف إمـام غائـب عـن قواعـدالمـا  :لالسؤال األوَّ 

 وكل إليه من مهام؟ما أُ 

 وأصالً، ما الفائدة من أصل ظاهرة الغيبة؟: السؤال الثاين

ــ ــؤال األوَّ أمَّ ــواب الس ــوا ج ــًا  إنَّ  :ل فه ــتبطن اعرتاف ــؤال يس ــذا الس ه

ــ بوجــود اإلمــام ــذا االعــرت ٰى ، حتَّ ــو كــان ه ــاً اف تنزّ ل ، ومــع تســليم لي
                                                             

 .٦ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٨و ٣٣٧ :١الكايف  )١(

 .أي خشن الكّفني )٢(

 .أي منحني الكتفني )٣(

 .٢ح / ٣٨باب / ٤٠٧: كامل الدين )٤(
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ــه تّ فالفوائــد املرت  ود اإلمــاموجــ ــ _بــة علي كثــرية،  _وهــو غائــب  ٰى حتَّ

 :منها

ـــة، مطَّ  إنَّ : الً أوَّ  ـــام مفـــرتض الطاع ـــود إم ـــىلٰ الشـــعور بوج ـــع ع  ل

ـ، يُ  ألملهـم ويفـرح لفـرحهماعـه، يتـأملَّ أتب مـا جيـري عـىلٰ  ، وعـىلٰ األعامل د ولِّ

ــًا لت ــة، ودافع ــًا بالطمأنين ــإحساس ــام، حّم ــني اإلم ــت بع ــا دام ــاعب م ل املص

علـيهم مـن مصـاعب مهـام طـال  ا يمـرُّ مـ ، بـأنَّ وبصيص أمل للمستضـعفني

عاقبـة أمـرهم هـي  العاقبـة هلـم، وأنَّ  ا ال حمالة منتهيـة وزائلـة، وأنَّ زمنها فإهنَّ 

، يف الـدنيا لـو أدركـوا زمـن ظهـور إمـامهم رور والطمأنينـة، إنْ ـالراحة والس

  .يف اآلخرة بالنعيم األبدي وإنْ 

ــاً  ــن  إنَّ : ثاني ــام أم ــام  أّي  _دوار اإلم ــ _إم ــة و ه ــة األبوي دور الرعاي

و لـ ٰى حتَّـ _ حسـن وجـه وعـىلٰ  _يمكن تأديتـه  ألتباعه وشيعته، وهذا الدور

 .. كان الراعي غائبًا عن األنظار

ــول ــه نق ــدي إنَّ : ومع ــام امله ــو   اإلم ــه وه ــة أتباع ــه دور رعاي ل

 ..يؤذن له بعد بالظهور غائب عنهم ما دام مل

ــدي ــام امله ــة اإلم ــد  يف مكاتب ــيخ املفي ــول  للش  ...« : يق

م ، ولــوال ذلــك لنــزل بكــني ملراعــاتكم، وال ناســني لــذكركما غــري مهملــإّنــ

 .)١(»...عداءواصطلمكم األ الألواء

ـــاً ثال ـــة أدوار  _إمـــام  أّي  _لإلمـــام  إنَّ : ث ـــة  _ثالث غـــري دور الرعاي

 :_األبوية 

ــدور األوَّ  ــنيِّ  :لال ــدور املب ــام الش ــز ـ لألحك ــدور يرتك ــذا ال رعية، وه

ــىلٰ  ــاىلٰ ال ع ــال تع ــورع، ق ــم وال  : عل
َ
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 .٣٢٣: ٢االحتجاج  )١(
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ــد اهللا ــن أيب عب ــباح، ع ــن أيب الص ــرمحن، ع ــد ال ــن عب ــونس ب ــن ي  ع

 ،ــال ــاىلٰ  إنَّ «: ق ــارك وتع ــدع األرض إالَّ  اهللا تب ــامل يعلــم مل ي ــا ع  وفيه

أكملــه  هــم وإذا نقصـوا شـيئاً ردَّ  الزيـادة والنقصـان، فــإذا زاد املؤمنـون شـيئاً 

 .)١(»مورهماملؤمنني أُ  ولوال ذلك اللتبست عىلٰ  ،هلم

ــن أيب ــريوع ــال ، بص ــد اهللا: ق ــو عب ــال أب ــدع  اهللا  إنَّ «:  ق مل ي

 . )٢(»باطلمن ال احلقُّ  َف رِ األرض بغري عامل، ولوال ذلك ملا عُ 

ــىلٰ  ــد األع ــن عب ــر وع ــن أيب جعف ــني، ع ــن أع ــال،  ب ــمعته : ق س

ص مــا زادوا ويزيـد مـا نقصــوا، نقِ مـا تـرك اهللا األرض بغــري عـامل ُيـ«: يقـول

 . )٣(»مورهملناس أُ ا ولوال ذلك الختلطت عىلٰ 

 ، وهـذا الـدور مرتكـز عـىلٰ للدولـة دور احلـاكم األعـىلٰ  :الدور الثـاين

ـِ� :  يوسـف عـن النبـّي  حكايـةً  العلم واألمانة، قال تعـاىلٰ 
ْ
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ـ :الدور الثالث وبـني مجيـع عـامل  عـاىلٰ تة، والواسـطة بـني اهللا دور احلجَّ

 عـىلٰ  لـو مل يبـَق  ٰى األرض حتَّـ ة الـذي جيـب أن يوجـد عـىلٰ احلجَّ ، ..اإلمكان

ـإالَّ األرض  ـ ،..ة شخصان لكان أحـدمها احلجَّ ة الـذي هـو أمـان ألهـل احلجَّ

ــ ،..النجــوم أمــان ألهــل الســامء نَّ األرض كــام أ ــة الــذي لــو رُ احلجَّ مــن  عَ فِ

 ..ا فيهااألرض طرفة عني لساخت األرض وم
                                                             

 .١١ح / ٢١باب / ٢٠٣: كامل الدين )١(
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سـمعته : قـال،  عن عمـرو بـن ثابـت، عـن أبيـه، عـن أيب جعفـر

هبم اهللا ا لسـاخت بأهلهـا، ولعـذَّ بـال إمـام منّـ لو بقيـت األرض يومـاً «: يقول

ــ اهللا تبــارك وتعــاىلٰ  عذابــه، إنَّ  بأشــدِّ  يف أرضــه، وأمانــًا يف  ةً جعلنــا حجَّ

ــم األ ــيخ هب ــن أن تس ــان م ــوا يف أم ــل األرض، مل يزال ــا األرض أله رض م

ــإذا أراد اهللا أن ُهي  ــرهم، ف ــني أظه ــا ب ــمّ لِ دمن ــم ث ــرهم  كه ــم وال ينظ ال يمهله

 . )١(»يفعل اهللا ما شاء وأحّب  ه، ثمّ ذهب بنا من بينهم ورفعنا إلي

 ..األرض ة عىلٰ هذه هي األدوار الثالثة للحجَّ 

ـولكن هل جيـب أن يُ  ـفعِّ هـا بنفسـه أم ة هـذه األدوار الثالثـة كلّ ل احلجَّ

أن يســلبها منــه بطريقــة أو  وهــل يمكــن ألحــدٍ  ؟غــريه يوكلهــا إىلٰ يمكــن أن 

 أو ال يمكن ذلك؟ ٰى خربأُ 

 :يف هذا تفصيل

ــ ــدور األوَّ أمَّ ــم( لا ال ــدٍ  ،)دور العل ــن ألح ــال يمك ــه، ف ــلبه من  أن يس

 ؟!ن يسلب علم غريهأ وهل يمكن ألحدٍ 

ـ ر علمـه، ولكـن ظِهـه ال يُ ة لعلَّـنعم، لظـروف موضـوعية حتـيط باحلجَّ

ــذا  ــه ــذه املهمَّ ــال ه ــن إيك ــه م ــ ة إىلٰ ال يمنع ــريه ممَّ ــه أن غ ــم عن ــذوا العل خ

ــوه ــوه ووع ــدي ،..وحفظ ــام امله ــذا فاإلم ــارشة   ول ــن مب ــد ع وإن ابتع

ـدور التعليم، ولكنَّ  ة للفقهـاء الـذي يسـتقون علمهـم مـن ه أوكـل هـذه املهمَّ

 ..مونه للشيعةعلِّ ويُ   مناهل أهل البيت

ــ ــاينوأمَّ ــدور الث ــ( ا ال ــىلٰ دور احل ــبالد اكم األع ــو دور)لل ــيس ه  اً ، فل

ـ اً أساسي ام هـو دور كـاميل أو تكمـييل، فـام دام هـو العـامل بأحكـام ة، وإنَّـللحجَّ

  هلـا، فمـن املناسـب أن يكـون هـو احلـاكم السـيايس األعـىلٰ واملبـنيِّ  اهللا تعاىلٰ 
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، يـة شـيئاً ر يف مقـام احلجّ ؤثِّ للدولة، ومعه فلو أخذ ظامل هـذا املركـز فهـذا ال ُيـ

رعيني يعرفــون يف ـمــن أصــحابه الشــ بــل جتــد الظــاملني رغــم أخــذهم احلــّق 

 .ة ال هلمللحجَّ  احلقَّ  أنفسهم ويعرتفون بأنَّ  دخائل

ظــروف موضــوعية  ل والثــاين بحاجــة إىلٰ الــدورين األوَّ  أنَّ : صفــتلخَّ 

 .ة نفسه بأدائهاميقوم اإلمام واحلجَّ  ٰى مناسبة حتَّ 

ــ ــثوأمَّ ــدور الثال ــ( ا ال ــام، وال )ةدور احلجَّ ــدور ذايت لإلم ــذا ال ، فه

مــن أدائــه كــام هــو واضــح، ويمكــن اه أو يمنعــه أن يســلبه إّيــ يمكــن ألحــدٍ 

ــري يــه ســواء كــان ظــاهرًا أو مغمــورًا، وهــو مــا عــربَّ مــام أن يؤدّ لإل ــه أم  عن

ـةٍ هللاِ َال َختُْلـو األَْرُض ِمـْن َقـاِئٍم  ،اللَُّهـمَّ َبـَىلٰ «: بقولـه  املؤمنني ـ ،بُِحجَّ ا إِمَّ

ا َخاِئفًا َمْغُموراً َظاِهرًا َمْشُهورًا وَ   .)١(»َبيِّنَاُتهوَ اهللاِ لِئَالَّ َتبُْطَل ُحَجُج  ،إِمَّ

 _يف زمن الغيبـة   وجود اإلمام املهديتظهر واحدة من فوائد وهنا 

 ق، وهـو األمـان عـىلٰ رزَ األرض الذي بـه ُنـ ة عىلٰ هو احلجَّ ف ،_وإن كان غائبًا 

 ..األرض وما فيها يف طرفة عني اله لساخت، وهو الذي لواألرض

ــ أصــالً، مــا الفائــدة مــن أصــل ظــاهرة  :ا  جــواب الســؤال الثــاينوأمَّ

مــور أيضــًا، ة أُ ســلوب الغيبــة الطويلــة يف عــدَّ فــتكمن الفائــدة مــن أُ  الغيبــة؟

 :بعضها باختصارهذه 

ــل أُ  إنَّ  _ ١ ــة أفض ــن الغيب ــني ع ــرز املخلص ــيص ولف ــلوب للتمح س

ــًا إذ ــريهم، خصوص ــدَّ غ ــت م ــة ا طال ــار، وه ــ ياالختب ــة نَّ ُس ــة تارخيي ة إهلي

 . نوح ة النبّي للتمحيص، كام يف قضيَّ 

ــ إنَّ  _ ٢ ــانحة ومهمَّ ــة س ــة فرص ــة الغيب ــور وة للتوب ــل الظه ــة قب اإلناب

ــد  ، يف مكاتبــة اإلمــام املهــديوعــدم التوفيــق للتوبــة  : للشــيخ املفي
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ب مـا يدنيـه مـن ويتجنـَّتنـا، بـه مـن حمبّ  يقـربامـرء مـنكم بـام  فليعمل كّل «

أمرنا بغتـة فجـاءة حـني ال تنفعـه توبـة وال ينجيـه مـن  فإنَّ  ،كراهتنا وسخطنا

ــىلٰ  ــدم ع ــا ن ــة عقابن ــد .حوب ــم الرش ــق واهللا يلهمك ــم يف التوفي ــف لك ، ويلط

 . )١(»برمحته

ئ نفســه فيهــا يِّــفــرتة الغيبــة أفضــل فــرتة يمكــن للمــؤمن أن ُهي  إنَّ  _ ٣

ت عنـه الروايـات وهـو الـذي عـربَّ ، .. هـديرة املـللظهور املبارك ونصـ

 .الرشيفة بلزوم االنتظار

ــمّ  إنَّ  _ ٤ ــن أه ــدي م ــام امله ــورة اإلم ــار ث ــارص انتص ــىلٰ   عن  ع

ر ـيكـون عنصـ ٰى ر املباغتـة، وحتَّــالـدوام هـو عنصـ ئني لـه عـىلٰ أعدائه املتهيّ 

ر، ولـيس ي الظـاملني حلظـة الظهـوـنسـم يُ مـن تكتيـك مـنظَّ  ًا ال بدَّ املباغتة تامَّ 

 .هو أفضل من تكتيك الغيبة الطويلة

*   *   * 
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ـأ، نجـد  عندما نالحـظ احليـاة السياسـية ألهـل البيـت ا كانـت هنَّ

ل السـلطات بَـحماطة يف كثري مـن األحيـان بالصـعوبة واملراقبـة الدقيقـة مـن قِ 

ــان عــىلٰ  ــا ك ــة، وهن ــ الظامل ــني اتّ   ل البيــتأه ــوا ب ــاء أن يوفقــوا ويكيف ق

داء أة فرصـة تسـمح هلـم بتصـفيتهم، وبـني هم أيَّـرشور الظاملني وعدم إعطـائ

 ..ما عليهم من مسؤولية يف هداية الناس وحفظ الدين

ة فيام بعد، مَّ ًا سارت عليه األُ نظامًا إسالميَّ   أهل البيت سأسَّ ، من هنا

اإلمام، وقد تبلـور هـذا النظـام يف عهـد اإلمـام وهو نظام الوكالة والنيابة عن 

العديـد مـن السـنني يف غياهـب السـجون، فكـان  ٰى ـحيث قضـ  الكاظم

 ..يتواصل مع قواعده الشعبية من خالل الوكالء الذين أقامهم

ــدي ــام امله ــل اإلم ــذا فع ــروف   وهك ــه الظ ــت علي ــث حكم حي

ــعبية ــده الش ــارشة قواع ــن مب ــب ع ــأن يغي ــوعية ب ــن  ،..املوض ــم أنَّ ونح  نعل

 ماب اخلاّصــني، وهـالنـوّ صـنف : صـنفني  عـىلٰ   وكالء اإلمـام املهـدي

ــالنوّ  ــون ب ــةاملعروف ــيهم( اب األربع ــوان اهللا عل ــوكالء ، )١()رض ــنف ال وص

ــوّ  ــامّ والن ــتاب الع ــل البي ــديث أه ــارفون بح ــاء الع ــم الفقه   ني، وه

 ..واحلافظون لدينهم
                                                             

ــدي  )١( ــام امله ــان لإلم ــوّ  ك ــغرٰى ن ــة الص ــن الغيب ــالء يف زم ــافة إٰىل وك ــة، باإلض اب أربع

 .اب األربعةولئك النوّ ون أمرهم من أُ كانوا يستمدّ 
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ــ اً ص نائبــشــخ يكــون، لــيس بــدعًا أن ٰى ويف زمــن الغيبــة الكــرب  اً عامَّ

ــدي ــام امله ــن اإلم ــا  ع ــب الأ، إذا م ــذلك حس ــه ل ــت أهليت ــد قثب واع

 ..رة يف عرف الفقهاءاملقرَّ 

 .. عنه ه نائب خاّص شخص أنَّ  ٰى ام الكالم يف إمكان دعووإنَّ 

عي البحــث هنــا لــيس بحثــًا تارخييــًا عــن مــدَّ  أنَّ  وينبغــي التنبيــه عــىلٰ 

العقيـدة إجيابـًا وسـلبًا،  ورًا هلـا تـأثري عـىلٰ مـام هو بحث يتنـاول أُ السفارة، وإنَّ 

 :مور هيالعميل للمؤمن، تلك األُ بام يف ذلك السلوك 

 ة؟عاء السفارة اخلاصَّ ادِّ  ما هي العوامل املساعدة عىلٰ : لاألمر األوَّ 

ــ ــىلٰ ممَّ ــاعد ع ــزوَّ ادِّ  ا يس ــفارة امل ــاء الس ــن رة أُ ع ــدة، ويمك ــور عدي م

 :صنفني تصنيفها إىلٰ 

 :، وخالصتها ما ييلعي للسفارةنفس املدَّ  يرجع إىلٰ ما : لاألوَّ 

ــكَّ  ــ أنَّ  ال ش ــد األئمَّ ــن أح ــة ع ــام النياب ــام   ةمق ــًا واإلم عموم

 عبـد ومرتبـة سـامية ال يناهلـا إالَّ  )١(خصوصـًا هلـو رشف عظـيم  املهدي

ــاىلٰ  ــتحن اهللا تع ــامن ام ــه لإلي ــالل  ،..قلب ــن خ ــحًا م ــده واض ــا نج ــذا م وه

ـ  ٰى ، فقـد رو)علـيهم رضـوان اهللا تعـاىلٰ ( اب األربعـةنوّ ة بـالالزيارات اخلاصَّ

يف بــاب  )رضــوان اهللا عليــه( الشـيخ الطــويس عــن الشــيخ احلســني بــن روح

ـالُم َعَليْـَك َيـا ُفـالَن ْبـَن ُفـالنٍ (: ك تقـول يف زيـارهتماب أنَّـزيارة النـوّ   ،السَّ

ــَك  ــَبــاُب  َأْشــَهُد َأنَّ ْيــَت َعنْــه وَ  ،ْوَىلٰ املَ ْيــَت إِ َأدَّ ال َخاَلْفــَت َمــا َخاَلْفتَــه وَ  ،َليْــهَأدَّ

ــِذي َأْنــَت  ِجئْتُــَك َعاِرفــاً  َرْفَت َســابِقاً ـاْنَصــوَ  اً لصــُقْمــَت َخافَ  ،َعَليْــه بِــاْحلَقِّ الَّ

ــه ــَت ِيف التَّْأِدَيــِة وَ وَ  ،َعَليْ ــَك َمــا ُخنْ ــَفاَرةِ َأنَّ ــا  .السَّ ــَك ِمــْن َبــاٍب َم ــالُم َعَليْ السَّ
                                                             

 وكيـل عـن شـخص عظـيم حيـسُّ  بـل كـّل ٰى يف الوكالة عـن املرجـع الـديني، بل نرٰى هذا حتَّ  )١(

 .ل ومقدار عظمتههبذا اإلحساس، والناس تنظر إليه بإجالل حسب درجة املوكِّ 
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ـَك اهللاَ َأْشـَهُد َأنَّ  ،ِمـْن ثَِقـٍة َمـا َأْمَكنَـَك وَ  ،َما آَمنَـَك ِمْن َسِفٍري وَ ، َأْوَسَعه اْختَصَّ

ْيــَت َعنْـه وَ  بِنُـوِره َحتَّـٰى  ـْخَص َفَأدَّ ْيـَت إَِليْــهَعاَينْــَت الشَّ  ِجئْتُـَك ُخمِْلصــاً  ،...َأدَّ

اَءِة ِمـْن َأْعـَداِئِهْم وَ ُمَواالِة َأْولِيَاِئـه وَ وَ اهللاِ بِتَْوِحيِد  ـِذيَن َخـاَلُفوَك َيـا  ِمـنَ اْلـَربَ الَّ

َة  ِهي وَ وَ  ،ْوَىلٰ املَ ُحجَّ ِيل اهللاِ  ِهبِْم إَِىلٰ بَِك إَِليِْهْم َتَوجُّ  .)١()َتَوسُّ

ن أنظـار املـوالني، وسـيكو النائـب سـيكون حمـطّ  هـذا أنَّ  ب عـىلٰ ويرتتَّ 

ــي ــذ واملعط ــاهي، واآلخ ــر الن ــاآلم ــت تص ــيكون حت ــال س ــت امل فه، رّ ـ، وبي

ــذه أُ  ــأهناوه ــن ش ــور م ــاحبها يف وادٍ  م ــوي بص ــحيق إالَّ  أن هت ــم س  إذا اعتص

 ..ٰى بحبل وثيق من اإليامن والتقو

عــاء الســفارة هــو هــذا املقــام ادِّ  ل مــا يــدعو ضــعيفي اإليــامن إىلٰ فــأوَّ 

حســـب  _مي الـــذي سيحصـــدون مـــن خاللـــه األمـــوال الطائلـــة الســـا

النســاء تعطــيهم  عني كيــف أنَّ وقــد رأيــت بعــض املــدَّ ، .._رهم تصــوّ 

اراهتم هلـم وغريهـا، وقـد رأيـت الذهبيـة، والرجـال يعطـون سـيّ  اهتنَّ مصوغ

ــه، املســتفيد الوحيــد مــن هــذه األمــوال هــو املــدَّ  أنَّ  عي وأتباعــه املؤمنــون ب

وهتم، بــدع) التبشـري( ٰى رفون األمــوال وهـم ال عمــل هلـم ســوـفـرتاهم يصـ

ار ، وإصــد يف القواعــد الشـعبية املواليــة لإلمــام) رســوهلم( والـدعوة إىلٰ 

 .)٢( عنه ةصادر ازعم أهنَّ ا بوالنواهي فيه األوامر

ي مــع اإلمــام، وبالتــايل ال صــال ّرس اتّ  الســفري عــىلٰ  هــذا أنَّ  أضــف إىلٰ 

ارتباطـه باإلمـام، وهـذا أمـر يسـهل لـه  عـىلٰ  يمكن ألحد أن يطالبه بـام يـدلُّ 

ــ ج الــذين ســيكونون ولــو مــن الســذَّ  _عــاء مــن دون خــوف دِّ ة ذاك االمهمَّ

  ._ ظرهن حمطّ 
                                                             

 .١١٨: ٦هتذيب األحكام  )١(

 .٤٩٠: د الصدرد حممّ سيّ لل تاريخ الغيبة الصغرٰى  )٢(
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ن متابعـة أتبـاع يظهـر مـ، السـفري ىٰ قي دعـومصـّد  ما يرجـع إىلٰ : الثاين

رة، ـخصوصًا ما عايشناه يف العراق ألعـوام قاربـت العشـ _رة السفارات املزوَّ 

ن أعرفهم معرفة وأتباعه الذين كانوا ممَّ أمحد إسامعيل گاطع (لسفارة  حلركة مدعَّ ٍ

 :ر فيه الصفات التاليةتتوفَّ  ناع مبعي خيتار من األتاملدَّ  أنَّ  _ )وثيقة

ــواهر األُ  _ ١ ــون بظ ــذين يكتف ــن ال ــاطة، أي م ــذاجة والبس ــور الس م

 ..من السمني ملعرفة الغّث  ٰى السطحية، وعدم التدقيق يف الدعاو

 ..م جيدون صعوبة يف توفري رضوريات احلياةأهنَّ  حدّ  الفقر املدقع، إىلٰ  _ ٢

اه اّجتـ _ والـنقيل املسـتدّل  ملبدأ العقيلاملفرغة من ا _ة العاطفة القويَّ  _ ٣

 ..ة املهدويةالقضيَّ 

 ..ةية كالرؤيا وإظهار بعض القدرات اخلفيَّ مور ظنّ قابليتهم للخداع بأُ  _ ٤

ــذه األُ  إنَّ  ــتامع ه ــور يف اج ــخاصم ــهِّ يُ  أش ــدَّ س ــداعهم، ل للم عي خ

هـم إذا مـا جـاءهم لينقـذهم مـن الفقـر الـذي هـم فيـه، ءوبالتايل يضمن وال

 ..األلقاب التي تأخذ بمجامع القلوبًا إذا أطلق عليهم بعض خصوص

 ،ك مباركنَّ إ :يقول) اً فالن( نَّ إ: قالوا لهوأعرف شخصًا حاولوا إقناعه، ف

، ..اإلمام ورسـوله ٰى بني لداملقرَّ  ة ومنهذه القضيَّ  ك ستكون من الدعاة إىلٰ نَّ إو

 ه ال شـكَّ عليـه، فإنَّـق طَلـشخصًا ساذجًا إذا سمع بألقاب كهذه وصفات تُ  إنَّ 

 ..من الزلل ن يعصمه اهللا تعاىلٰ  أعي، إالَّ باع هذا املدَّ تّ سيهفو ال

 عي السفارة؟مدَّ  ىٰ ة لدعاوما هي اخلطوط العامَّ : األمر الثاين

 :يمكن تلخيص هذه اخلطوط بالتايل

الــيامين أو مــا شــابه ) اً فالنــ( ألنَّ  ،قــد انتهــت) التقليــد(مســألة  أنَّ  _ ١

دورهـم، بـل جيـب علـيهم هـم  ٰى الفقهـاء قـد انتهـ وهذا يعني أنَّ  ،..قد ظهر

 )..فالن(أن يكونوا من أتباع 
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ه هـو ، ألنَّـ)فـالن(رعية لــ ـوهذا يسـلتزم أن تـدفع احلقـوق الشـ _ ٢

 ..اخلليفة والوكيل والنائب الرشعي لإلمام وال أحد غريه

ة اّلــالد) الرؤيــا( ٰى ة، ســوانيــة الــدعوأحقّ  ال دليــل ملمــوس عــىلٰ  _ ٣

مــور املســتقبلية، ويف حــال عــدم بــار بحصــول بعــض األُ ، أو اإلخذلــك عــىلٰ 

 !البداء قد حصل يف هذا األمر وقوعها فيزعمون آنذاك بأنَّ 

ـــ _ ٤ ـــال جمـــال للرتّي ـــدعوة، بـــل إمَّ ق صـــدِّ ا أن تُ ث يف تصـــديق ال

 وبـذلك يقطعـون الفرصـة عـىلٰ  ،..مقعـدك مـن النـار ءَ تبـوَّ تا أن ، وإمَّ مبارشةً 

يف مراجعـة الروايـات  ٰى ن يف التفكري وإعـامل عقلـه وتفكـريه، بـل وحتَّـاملؤم

 ..صني فيهاواملتخّص 

، ضــّل اب أرش، ومنحــرف معي فهــو كــذّ مــن ال يــؤمن باملــدَّ  كــلُّ  _ ٥

 ..نقله للروايات مد عىلٰ عتَ وال يُ ، كلمة يقوهلا فال يصدق يف أيِّ 

 السفارة الكاذبة؟ ىٰ كيف نواجه دعو: األمر الثالث

بـت عمليـًا أيضـًا، وجـاءت بنتائجهـا أذكر أُ وهنا  مورًا عمليـة، قـد ُجرِّ

ــة لكــلِّ ة، ويمكــن إضــافة أُ املرجــوَّ  ــة احلياتي مــؤمن  مــور مــن خــالل التجرب

 :عاء للسفارةدِّ اواجه حركة 

عي، مــن بدايــة مســريته يف متابعــة الظــروف التــي أحاطــت باملــدَّ  _ ١

بيتـه ومـع أصـحابه،  احلياة، وأين أخـذ العلـم، ومـن يصـاحب، وأخالقـه يف

 ؟..ومالحظة مكسبه أمن حالل أو حرام أو شبهات

 تبنيَّ توعدم االلتحاق به ريثام  _ٍع مدَّ  أّي  _عي ث يف تصديق املدَّ الرتيّ  _ ٢

 .)١(أوضح من الشمس وأبني من الصبح  احلقيقة، فأمر أهل البيت

ــد _ ٣ ــر يف م ــو ٰى النظ ــة دع ــدَّ  ٰى مطابق ــامل ــدين ـعي لض روريات ال
                                                             

 .٢٠٨و ٢٠٧: لنعامينلالغيبة  )١(
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القـرآين  هنـاك رضوريـات ال يمكـن خمالفتهـا، للـنصِّ  ذهب، إذ نعلـم أنَّ وامل

خمالفــة  ٰى رعي الصـحيح املتـواتر، فــإذا كانـت بعـض الـدعاوـالشـ أو الـنّص 

مــن اإلرساع بتكــذيبها، كــام حصــل مــن بعــض  رورات فــال بــدَّ ـلتلـك الضــ

 ..ت، فال جيب االلتزام بهخَ ِس قد نُ ) احلجاب(آية  ، كالقول بأنَّ ٰى الدعاو

ــدلُّ  _ ٤ ــام ي ــان ب ــه باإلتي ــىلٰ  مطالبت ــالل أحقّ  ع ــن خ ــًا م ــه، نظري انيت

ــة املقــرَّ مصــول العلاألُ  املنــاظرات املبتنيــة عــىلٰ  ــأُ  ،رةي ــان ب مور وعمليــًا باإلتي

مـور خارقـة للعـادة، االرتبـاط بالغيـب، ولـيس فقـط إخبـارات أو أُ  عىلٰ  تدلُّ 

 .ا يمكن أن يأيت به املشعوذونهذا ممَّ  فإنَّ 

ــل املــدَّ وإن قــا تســمع هــذه أن  ه ال جيــوز ذلــك، فــام عليــك إالَّ عي بأنَّ

ــ ــة الداّل ــىلٰ الرواي ــ أنَّ  ة ع ــدي ٰى حتَّ ــام امله ــخص   اإلم ــن الش ــل م يقب

ــام  ــه ب ــة أن يطالب ــب للحقيق ــدلُّ الطال ــىلٰ  ي ــيته احلقيق ع ــةشخص ــني ي ، فاحلس

يتـه، أحقّ  عـىلٰ  يطالبـه بـام يـدلُّ   نصـار املهـديأ الذي سـيكون مـن أهـمّ 

مـن يطالـب  أنَّ  عـىلٰ  وهـي أيضـًا تـدلُّ  ،..يأتيه بام يريـد  ام املهديواإلم

 ..هة قد كملت بحقّ احلجَّ   يؤمن، فإنَّ ال بالدليل القطعي ويأتيه ثمّ 

ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا : ل بــن عمــر، قــالعــن املفضَّ

: يقـال ٰى خـرأهلـه، واألُ  يرجـع يف أحـدمها إىلٰ : لصاحب هـذا األمـر غيبتـني

ــال: قلــت ،»؟ســلك وادٍ  يف أيِّ  ،هلــك ــف نصــنع إذا كــان ذلــك؟ ق إن «: كي

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله ٰى مدعٍ عادَّ 

: ، فيقـول لـهر ألفـاً ـويلحقـه احلسـني يف اثنـي عشـ«: ٰى خرويف رواية أُ 

 هـات عالمـة، هـات داللـة، فيـومئ إىلٰ : مر، فيقـول لـهمنك هبذا األ أنا أحقُّ 

 رّ ـكتفــه، ويغــرس القضــيب الــذي بيــده فيخضــ فيســقط عــىلٰ  الطــري
                                                             

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعامينلالغيبة  )١(
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ـــب، فيُ  ـــىلٰ ســـلِّ ويعشوش ـــني ع ـــون احلس ـــيش، ويك ـــني اجل ـــه احلس  م إلي

 .)١(»...مقدمته

زيــادة  ة املهدويــة، فــإنَّ واالجتهــاد يف زيــادة املعرفــة بالقضــيَّ  جلـدّ ا _ ٥

ــن شــأنه  ــيس يف أالرصــيد املعــريف م ــذي قــد حيصــل ل ــاس ال ــل االلتب ن يزي

ــاحلركــات  ــ ٰى املنحرفــة وحســب، بــل وحتَّ ة، ولــذا ســمعنا يف احلركــات احلقَّ

 ..لعالمات الظهور فوائد يستفيد منها من سمع هبا قبل أن تكون أنَّ 

*   *   * 

                                                             

 .٢٩٦و ٢٩٥: املالحم والفتن البن طاووس )١(





 

 

 

  ارة اد ة

  ؟ىز ا ا   اء  اي 

 :هنا حالتان

 :معرفته أثناء اللقاءمع  واللقاء به رؤيته : وىلٰ احلالة األُ 

ــة اإلمــام نفســه وهــذا أمــر ممكــن يف حــدِّ  ، إذ ال مــانع عقــيل مــن رؤي

 ، ٰامتناع وقوعها وال دليل عىل. 

 اللقاء مع متام احلفاظ عىلٰ  ن يتمَّ أهي  لية يف رؤيته وَّ ولكن القاعدة األ

هـذا  إنَّ  عـىلٰ  مكـن رؤيتـه،أ رط املهمّ ـر هذا الشفإذا توفَّ  ،حياة اإلمام وسالمته

ليه الشيخ إشار أوهو ما  األمر ال حيصل ألّي أحد، بل هو لألوحدي من الناس،

هـو الوثاقـة  ه ئـيف لقا يء املهـمّ ـالش نَّ أ ىلٰ إشار أبو سهل النوبختي حيث أ

 .حياته  بدرجة كبرية بحيث يؤمن هبا عىلٰ 

كيـف صـار هـذا األمـر : بـو سـهل فقيـلأالشـيخ  َل ئِ ه ُسـنَّ أحيث ورد 

 يب القاسـم احلسـني بـن روح دونــك؟أالشــيخ  ىلٰ إ) مـامارة عـن اإلأي السـف(

نـاظرهم أُ اخلصـوم و ٰى نـا رجـل ألقـأعلـم ومـا اختـاروه، ولكـن أهم : فقال

ـبـو القاسـأو علمـُت بمكانـه كـام علـم ول ) مكانـه عـىلٰ (ة م وضـغطتني احلجَّ

ــه عــىلٰ   كنــُت أدلُّ لعــّيل  ــأو ،مكان ة حتــت ذيلــه بــو القاســم فلــو كانــت احلجَّ

 .)١(...كشف الذيل عنه ض باملقاريض ماوُقرِّ 
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رط ـوهذه يشرتط فيها ذلك الش ،ن تكون مع املعرفةأوعليه فرؤيته يمكن 

 ..صها اإلمام شخِّ روط كاملصلحة التي يُ ـوغريه من الش املهمّ 

 :مع عدم معرفته أثناء اللقاء رؤيته واللقاء به : احلالة الثانية

ــ لواقــع، كــام وردالنــاس، بــل هــو ا وهــذه ممكنــة لكــلِّ  يف  ٰى هــذا املعن

 :الروايات الرشيفة

ــري املــؤمنني  ففــي ــح الكــالم ألم ــيامن رصي ــن ال ــة ب ــال حلذيف  :ق

 نَّ إعــيل  رّب فـوَ  ،...ب مـن ولـدي عـن عيـون النـاساذا غـاب املتغيّـ ٰى حتَّـ«

الـة تها عليها قائمـة ماشـية يف طرقهـا، داخلـة يف دورهـا وقصـورها، جوّ حجَّ 

ــر ،رهبــارض وغيف رشق هــذه األ  ٰى تســمع الكــالم، وتســلم عــن اجلامعــة، َت

 .)١(»...الوقت والوعد ىلٰ إ ٰى وال ُتر

ــرييف ــدير الص ــة س ــذلك رواي ــن اإل ،وك ــادق ع ــام الص ــام «: م ف

ـتنكر هـذه األُ  تـه مـا فعـل بيوسـف، وأن يكـون ة أن يكـون اهللا يفعـل بحجَّ مَّ

ــ ــود حقَّ ــوم املجح ــاحبكم املظل ــرتدَّ ص ــر ي ــذا األم ــاحب ه ــنهم، ه ص د بي

 .)٢(»وال يعرفونه ،ي يف أسواقهم، ويطأ فرشهمـويمش

ــ ــاين حمّم ــة الســفري الث ــذلك رواي ــريوك ــن عــثامن العم  واهللا، إنَّ (: د ب

ــ ــر ليحض ــذا األم ــاحب ه ــّل ـص ــم ك ــري ر املوس ــنة ف ــرفهم  ٰى س ــاس ويع الن

 .)٣()ويرونه وال يعرفونه

اليوم ولكـن ا ال نراه نا وإن كنّ نَّ أ: وهي ة،ة مهمَّ قضيَّ  ىلٰ إوينبغي االلتفات 

 .حال حسنة يف عالقتنا مع الدين عموماً  عىلٰ  ن يرانا هو أينبغي 
                                                             

 .٣ح / ١٠باب / ١٤٦: الغيبة للنعامين )١(

 .٤ح / ٣فصل / ١٠باب / ١٦٧و ١٦٦: لنعامينلالغيبة  )٢(

 .٨ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين )٣(



 ١٢٧ .............  ؟زمن الغيبة الكربىٰ  هل يمكن اللقاء باإلمام املهدي : الشذرة احلادية عرشة

ــىلٰ  ــل ع ــي العم ــا فينبغ ــالتعليامت اإل ه ئإرض ــااللتزام ب ــالميَّ ب  ةس

 .وعدم خمالفته يف يشء من ذلك

 .ٰى لكربنفسه زمن الغيبة ا ممكن يف حدِّ  اللقاء به  إذن، إنَّ 

 :رموأُ  ولكن ينبغي هنا التنبيه عىلٰ 

عــاء وبــني ادِّ   هنــاك فــرق بــني اللقــاء باإلمــام املهــدي _ ١

 .ل فهو ممكنا األوَّ السفارة عنه، واملنفي هو الثاين، أمَّ 

ــ _ ٢ هــو الــذي يمكــن بــه تفســري مــا ورد عــن الســفري  ٰى وهــذا املعن

... املشـاهدة ٰى عـ فمـن ادَّ أَال «ه نَّـأمـن   الرابع من توقيـع اإلمـام املهـدي

 .)١(»...اب مفرتفهو كذّ 

عي املشـاهدة مـن يـدَّ  ه حممـول عـىلٰ لعلَّـ(:  يـمـة املجلسـقال العالَّ 

ــه ــن جانب ــار م ــال األخب ــة وإيص ــع النياب ــىلٰ  إىلٰ   م ــيعة، ع ــال  الش مث

ــفراء ــئالَّ  ،الس ــيمن رآهل ــتأيت ف ــت وس ــي مض ــار الت ــايف األخب ، واهللا   ين

 .)٢(»يعلم

ل بَـاء مـن قِ نفـي رؤيتـه ومعرفتـه أثنـاء اللقـ ه يمكـن محلـه عـىلٰ أنَّ  عىلٰ 

 ..هه ال يذيع رسَّ إذا رآه فإنَّ  ٰى ص فحتَّ ا املخلِ غري املخلصني، أمَّ 

ــمّ  إنَّ  _ ٣ ــن أه ــه م ــن رؤيت ــع م ــا يمن ــذنوب   م ــرتاف ال ــو اق ه

ــو ــايص، فه ــيُ   واملع ــمثِّ ــارة والعفَّ ــورع، إنَّ ل الطه ــي  ة وال ــامل اإلهل اجل

ــ ــهيتجسَّ ــبَّ  د ب ــن أح ــي مل ــىلٰ  ، فينبغ ــامل أن يعمــل ع ــذا اجل ــا  لِّ كــ ه م

عنـه معشـوقه، ويرمـي  دي بحياتـه مـن أجـل أن يـرٰىض و، فالعاشق يـيرضيه

لعـني امـتألت  فهيهـاَت ، ..بُّ غـري مـا ُحيِـ رآه املحبوب عـىلٰ  بنفسه يف النار لو
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 .١ديث ذيل احل/ ١٥١: ٥٢بحار األنوار  )٢(
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للســان حصــد  نــور اهللا األعظــم، وهيهــاَت  مــن النظــر احلــرام أن تقــع عــىلٰ 

خــرة، رة شــمس الــدنيا واآلـأعــراض النــاس أن ينــبس ببنــت شــفة يف حضــ

 ..عايص أن تالمس يد الرمحة اإلهليةليد قارفت امل وهيهاَت 

ـــ  ناأشـــياع أنَّ  ولـــو«:  الشـــيخ املفيــد إىلٰ   ةويف توقيــع احلجَّ

بالعهــد علــيهم ملــا  الوفــاء يف القلــوب مــن اجــتامع عــىلٰ  لطاعتــه اهللا قهــموفَّ 

 حــّق  عــىلٰ  لــت هلــم الســعادة بمشــاهدتنار عــنهم الــيمن بلقائنــا، ولتعجَّ تــأخَّ 

 وال ا نكرهـهصـل بنـا ممـَّ مـا يتَّ املعرفة وصدقها منهم بنا، فام حيبسـنا عـنهم إالَّ 

 .)١(»...نؤثره منهم، واهللا املستعان

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٥: ٢االحتجاج  )١(



 

 

 

  ام ةارة 

ر واما   

ــ ــل أنَّ ــادة العاق ــن ع ــوة إالَّ م ــو خط ــاهبا ه ال خيط ــا حس ــب هل  إذا حس

ــا، وعــرف مــا ســيجنيه منهــاخلــاّص  ــ، وهــذه العــادة عمَّ املقــوالت  ٰى ت حتَّ

ــر ــذا ن ــة، ول ــحاب كــّل  أنَّ  ٰى الديني ــذهب، أوَّ  أص ــة أو م ــا يُ حرك ــون علِ ل م ن

 ..باعه هلمتّ ا سيجنيه الفرد من فوائد وأرباح من نون عامَّ علِ م يُ فإهنَّ 

ـٰى يف ذلـك هـذا املجـر الدين احلـّق  ٰى وقد جر ص جـزءًا كبـريًا ، وخصَّ

ـــه ـــهاتـــه يفوتربويّ  مـــن أدبيات ـــد   آيات ـــان الفوائ ـــة  _ورواياتـــه لبي الدنيوي

 دُّ َعـة ومـا فيهـا مـن نعـم ال تُ ، وذكـر اجلنـَّدين احلّق  بة عىلٰ املرتتّ  _خروية واألُ 

 ..ٰى يف هذا املعن تصبُّ  ٰىص وال ُحت 

د فضــل ريفة لتؤّكــنفـس هــذا السـياق، جــاءت الروايـات الشــ وعـىلٰ 

ة ويمكـن اسـتخالص عـدَّ  ًا،االنتظار واملنتظـرين، وهـي روايـات كثـرية جـدَّ 

 :عناوين لذلك الفضل

 :اهللا تعاىلٰ  ها إىلٰ االنتظار من أفضل العبادات وأحبّ  إنَّ  _ ١

 أنَّ   عـن آبائـه ،بـن بكـر الواسـطي، عـن أيب احلسـن ٰى فعن موسـ

 .)١(»تي انتظار الفرج من اهللا مَّ أفضل أعامل أُ «: قال  رسول اهللا

ــؤمنني ــري امل ــن أم ــديث األربع  وع ــةيف ح ــرج، «: امئ ــروا الف انتظ
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ــ انتظــار الفــرج مــا  اهللا  األعــامل إىلٰ  أحــبَّ  نَّ إوال تيأســوا مــن روح اهللا، ف

 .)١(»...دام عليه العبد املؤمن

عبـادة  بت الروايـات الكثـري مـن اآلثـار العظيمـة عـىلٰ ومن هنا فقد رتَّ 

مـن مـات «: قـال،  االنتظـار، فعـن العـالء بـن سـيابة، عـن أيب عبـد اهللا

 .)٢(» له كان كمن كان يف فسطاط القائم مر منتظراً هذا األ عىلٰ منكم 

د بـن مسـلم، عـن أيب عبـد اهللا، عـن آبائـه، عـن وعن أيب بصـري وحمّمـ

 .)٣(»ط بدمه يف سبيل اهللاملنتظر ألمرنا كاملتشحّ «: قال،  أمري املؤمنني

ــؤمنني ــري امل ــال أم ــداً «:  وق ــا غ ــا معن ــذ بأمرن ــرية  اآلخ يف حظ

 .)٤(»ط بدمه يف سبيل اهللامرنا كاملتشحّ نتظر ألالقدس، وامل

 مـن ثبـت عـىلٰ «:  د العابـدينقـال سـيّ : قـال ،عن عمرو بن ثابت

أجــر ألــف شــهيد مثــل شــهداء بــدر  يف غيبــة قائمنــا أعطــاه اهللا مواالتنــا 

 .)٥(»دُح أُ و

ـ  عـن أيب جعفــر البــاقر، عـن جــابر اجلعفــي  يــأيت عــىلٰ «: ه قــالأنَّ

أمرنـا يف ذلـك  للثـابتني عـىلٰ  ٰى م إمـامهم، فيـا طـوبالناس زمـان يغيـب عـنه

: فيقـول مـا يكـون هلـم مـن الثـواب أن ينـادهيم البـارئ  ٰى أدن الزمان، إنَّ 

روا بحسـن الثـواب ـقتم بغيبـي، فأبشـي وصـدَّ رّ ـآمنـتم بسـ! عبادي وإمـائي

ـمنّ  ل، وعـنكم أعفـو، ولكـم أغفـر، مـنكم أتقبَّـ ،اً ي، فأنتم عبادي وإمائي حقَّ

ــ ــم أس ــثوبك ــادي الغي ــبالء ،قي عب ــنهم ال ــع ع ــت  ،وأدف ــوالكم ألنزل ول
                                                             

 .٦١٦: اخلصال )١(

 .١ح / ٥٥باب / ٦٤٤: كامل الدين )٢(

 .٦ح / ٥٥باب / ٦٤٥: كامل الدين )٣(

 .حديث األربعامئة/ ٦٢٥: اخلصال )٤(

 .٧ح / ٣١باب / ٣٢٣: كامل الدين )٥(



 ١٣١ ............................................  فضل االنتظار واملنتظرين: الشذرة الثانية عرشة

ــذايب ــيهم ع ــابر»عل ــال ج ــت: ، ق ــول اهللا: فقل ــن رس ــا اب ــا  ،ي ــل م ــام أفض ف

 .)١(»ولزوم البيت ،حفظ اللسان«: يستعمله املؤمن يف ذلك الزمان؟ قال

ت بـه النفـوس، وهـو مـا عـربَّ  ىٰ يـاالنتظار هو األمـل الـذي ُحت  نَّ إ _ ٢

 :انتظار الفرج هو الفرج بعينه عنه الروايات بأنَّ 

ــ ســألته : قــال  الرضــاأيب احلســن د بــن الفضــيل، عــن فعــن حمّم

 انتظـار الفـرج مـن الفـرج؟ إنَّ تعلـم أنَّ لـيس وَ أ: من الفـرج، فقـال ءعن يش

تَِظِر�نَ  :اهللا يقول
ْ
ُمن

ْ
ْم ِمَن ا�

ُ
 َمَع�

�
تَِظُروا إِ�

ْ
ا�

َ
 .)٢(»]٧١: األعراف[ ف

مـن  ءعـن يش  سـألت أبـا احلسـن: القـ ،عن احلسـن بـن اجلهـم

ــم أنَّ أوَ «: الفــرج، فقــال ــت تعل ــن الفــرج؟ لس ــرج م ال : قلــت ،»انتظــار الف

 .)٣(»نعم، انتظار الفرج من الفرج«: فقال ،منيعلِّ  أن تُ أدري إالَّ 

 :إنَّ االنتظار سبب القرب اإلهلي _ ٣

أقـرب مـا يكـون «: قـال  ل بن عمـر، عـن أيب عبـد اهللافعن املفضَّ 

ــ ،مــا يكــون عــنهم وأرٰىض  ،ذكــره بــاد مــن اهللا جــلَّ الع ة اهللا إذا افتقــدوا حجَّ

 ــه ــم ومل يعلمــوا مكان ــ ،ومل يظهــر هل ــل وهــم يف ذلــك يعلمــون أنَّ ه مل تبط

ــ ، ومســاءً  عــوا الفــرج صــاحباً ذكــره وال ميثاقــه، فعنــدها فتوقَّ  ة اهللا جــلَّ حجَّ

تـه ومل يظهـر هلـم، حجَّ أعدائـه إذا افتقـدوا  ما يكون غضـب اهللا عـىلٰ  أشدَّ  فإنَّ 

ـ وقد علـم أنَّ  تـه ب حجَّ م يرتـابون مـا غيَّـأوليـاءه ال يرتـابون، ولـو علـم أهنَّ

 .)٤(»رأس رشار الناس  عىلٰ عنهم طرفه عني، وال يكون ذلك إالَّ 
                                                             

 .١٥ح / ٣٢باب / ٣٣٠: كامل الدين )١(

 .٥٠ح / ١٣٨: ٢فسري العّيايش ت )٢(

 .٤٧١ح / ٤٥٩: الغيبة للطويس )٣(

 .١ح / باب نادر يف حال الغيبة/ ٣٣٣: ١الكايف  )٤(
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 :االنتظار سبب لتكامل العقول واملعرفة نَّ إ _ ٤

الغيبة  تدُّ متثّم ... «: قال،  فعن أيب خالد الكابيل، عن عيل بن احلسني

 ،يا أبا خالد .ة بعدهواألئمَّ  ر من أوصياء رسول اهللا ـالثاين عش اهللا  بويلّ 

 أهـل كـّل مـن ن لظهوره أفضل ياملنتظرو بإمامته، نيأهل زمان غيبته، القائل إنَّ 

ما صارت به  فهام واملعرفةأعطاهم من العقول واأل تعاىلٰ تبارك واهللا  نَّ زمان، أل

ة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهـدين بـني الغيبة عندهم بمنزل

والدعاة  ،، وشيعتنا صدقاً اً ولئك املخلصون حقَّ أُ  ،بالسيف يدي رسول اهللا 

 .)١(»...وجهراً  اً رسَّ  دين اهللا  إىلٰ 

من  _ي معنوي ومادّ  _االنتظار خمرج من املهلكات، وباب رزق  إنَّ  _ ٥

 :اهللا تعاىلٰ ، وهو موجب لرمحة اهللا تعاىلٰ 

ــد الواســطي ــد احلمي ــ ،عــن عب ــن أيب جعفــر حمّم ــاقرع ــن عــيل الب  د ب

 ،مـر، هلـذا األ أصـلحك اهللا لقـد تركنـا أسـواقنا انتظـاراً : قلـت لـه: قال

ال جيعـل  اهللا  مـن حـبس نفسـه عـىلٰ  ٰى أتـر ،يـا عبـد احلميـد«: فقال 

حـبس نفسـه  عبـداً  ، رحـم اهللاهللا لـه خمرجـاً  واهللا لـيجعلنَّ  ؟ بـىلٰ اهللا له خمرجاً 

ــداً  ــا، رحــم اهللا عب ــا علين ــا أمرن ــال»أحي ــإن مــتُّ : قلــت: ، ق ــل أن أدرك  ف قب

رته، كــان ـد نصــن لــو أدركــت قــائم آل حمّمــأالقائــل مــنكم «: القــائم؟ قــال

 .)٢(»كاملقارع بني يديه بسيفه، ال بل كالشهيد معه

مت اف در رف ارا:  

ــدَّ  إنَّ  ــرية ج ــات كث ــا تُ الرواي ــي بمجموعه ــال، وه ــذا املج ــًا يف ه د ولِّ

 ً ينـال املـؤمن مرتبــة  ٰى  وحـافزًا عظـيًام للعمـل بجـد واجتهـاد حتَّـدافعـًا مهـامَّ
                                                             

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: كامل الدين )١(

 .٢ح / ٥٥باب / ٦٤٤: كامل الدين )٢(
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ــدم  ــادئ اإلســالم، وع ــق مب ــذا يعنــي رضورة العمــل وف ــادة، وه تلــك العب

 .يف هذا املجال  االنحراف قيد أنملة عن تعاليم أهل البيت

ثـار االنتظـار آ نـت أنَّ ريفة قـد بيَّ ـالشـ الروايـات ولكـن رأينـا أنَّ هذا، 

ــ خمتلفـة، وهنــا قـد يــرد إىلٰ  ه مـا دام االنتظــار حقيقــة الـذهن ســؤال، وهـو أنَّ

 واحدة، فلامذا اختلفت اآلثار؟

ــواب ــار، أي  نَّ أ: واجل ــات االنتظ ــتالف درج ــبب اخ ــان بس ــك ك ذل

، أو اخــتالف  بســبب اخــتالف الغايــة مــثالً مــن انتظــار اإلمــام املهــدي

ــ ــمتثّ ــار يف الشــخص املنتظِ ــزم ل حقيقــة االنتظ ــا أن نلت ــذا توجــب علين ر، ول

ــ ــاملنهج العمــيل لالنتظــار، وأمَّ أحــد  ا عــن االخــتالف فــيمكن إرجاعــه إىلٰ ب

 :سبابأ

 :اختالف درجة املعرفة: لالسبب األوَّ 

ــم أنَّ  ــمَّ  نعل ــ أه ــني البش ــاوت ب ــتالف والتف ــق االخ ــا خيل ــو ـم ر ه

ــال  ــدركاهتم، ق ــارفهم وم ــتالف مع ــاىلٰ اخ ــَن : تع ي ِ
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ف مـن شـخص آلخـر تبعـًا الخـتالف معرفتـه ومسألة االنتظـار ختتلـ

 .. بإمامه

ــام إالَّ  ــن اإلم ــرف م ــن ال يع ــاك م ــرف فهن ــن يع ــاك م ــمه، وهن  اس

ــخطوطــًا عريضــة جــدَّ  ــة عنــه، والــبعض ال يعــرف عنــه إالَّ ًا وعامَّ ه رجــل  أنَّ

 .انقالب عسكري، والنظرات خمتلفة باختالف درجات املعرفة

ــا ــن اإلم ــرف م ــن يع ــاك م ــرف بعــض حق  منعــم، هن ــه، ويع يقت
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ه قـد يلتـزم بمعرفتـه بـه مـن إمامـه، ولكنـَّقرِّ  جيب االلتزام به، ومـا يُ أشياء عامَّ 

ــرتبط باملعرفــة ممَّــ _فهــذه اجلهــات وغريهــا  ،يلتــزم عمليــًا وقــد ال هلــا  _ا ي

 .االنتظار ب اآلثار عىلٰ دخل واضح يف اختالف ترتّ 

ــه ــوعلي ــحيحة للمنتظِ ــة الص ــدَّ ، فاملعرف ــوفَّ  ر ال ب ــىلٰ  رأن تت ــارص  ع عن

 :عديدة، نذكر منها

 .بصفته املذكورة يف الروايات  معرفة شخص اإلمام )أ

من عرف الزمان مل هتجم عليه  ، فإنَّ الذي يعيشه الفرد معرفة الزمان )ب

عٍ اللوابس، ومل خيتلط عليه احلابل بالنابل، ومل يشتب  .للمهدوية زوراً  ه بمدَّ

س زمـن الظهـور، طبعـًا مـن معرفـة الفـتن التـي سـيقع فيهـا النـا )جـ

 .اجتناهبا ل الروايات، ليعمل عىلٰ خال

ــدَّ  )د ــة، ممَّــ معرفــة رشوط اإليــامن التــي ال ب ا مــن التزامهــا زمــن الغيب

ــبُّ  ــ يص ــاح املنتظِ ــام يف نج ــة األحك ــور، أي معرف ــارات الظه ــاء اختب ر أثن

 .من التزام العمل هبا زمن الغيبة الرشعية التي ال بدَّ 

ـــ ــنفس، )ه ــة ال ــىلٰ  معرف ــل ع ــحيحة،  والعم ــة الص ــا بالوجه توجيهه

 .ن له سوء عملهزيِّ دع صاحبها وتُ ها ختفلعلَّ 

 :اختالف درجة اإلخالص: السبب الثاين

 ؟ر من انتظاره ملوالهفام هي غاية املنتظِ 

ـ ،بـه وأقلـق مضـجعه هل هي ختليصه مـن ظلـم ألــمَّ  ه لتخلـيص أو أنَّ

 ة عمومًا من آالم نفت رقادها؟ مَّ األُ 

ه االرتبـاط أو أنَّـ ،ي الـذي وعـدت بـه الروايـاتو الرفـاه املـادّ هل هـ

ونِ  مرحلة يصل إىلٰ  ٰى مستوياته حتَّ  الروحي يف أعىلٰ 
ُ
بُد

ْ
 ؟ ِ�َع

هـل هـو تـوفري األمـن ألصــحاب األمـوال فـال خيـافون قـاطع طريــق 
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ــارق ّرش  ــل وال ط ــيادة روح األُ  ،بلي ــو س ــوَّ أو ه ــّب خ ــة وح ــري  ة اإليامني اخل

 للنفس وأكثر؟ه للغري كحبِّ 

أو  ،اً ي عـاٍل جـدَّ هل هو ألجـل تـوفري فـرص عمـل ذات مـردود مـادّ 

أن تعلــو كلمــة ال  املفــرتض الطاعــة إىلٰ   هــو ألجــل العمــل مــع اإلمــام

 ؟قوله صدق وعمله حّق   ألنَّ إله إال اهللا األرض، ال ليشء إالَّ 

، وألجلهـا هذا بعـض اجلهـات التـي خيتلـف فيهـا إخـالص املنتظـرين

 .ار انتظارهمختتلف آث

 :تفاوت املنتظرين يف ارتباطهم باإلمام : السبب الثالث

 .. يف يوم والدتهإالَّ   البعض ال يذكره إنَّ 

ت بـه الـريح  إذا دهتـه نائبـة مـن الـدهر أو اشـتدَّ والبعض ال يذكره إالَّ 

 ..يف يوم عاصف

ام عليـه وسـكون الليـايل عنـه تلهيـه وثالث ذاكر له، لكـن عطـف األّيـ

 ..هعن ذكر

 ..ه ال خيطو خطوة واحدة نحو الوصالفراقه، لكنَّ   عىلٰ ورابع متأملّ 

، فهـام رقاده ٰى وهناك من أحرق غياب اإلمام قلبه، وأقلق مضجعه، ونف

قلبه يف عشقه يبحث يف أرجاء السامء وأقطار األرض عـن موضـع ملـواله، فـال 

ة، طلعـة مـواله البهيَّـ برؤيـة له قـرار إالَّ  انقطع حنينه، وال سكن أنينه، وال يقرُّ 

ْت بِـَك أَليَْت ِشـْعِري «: د قلبه هبدوء يكاد ال يسمع مهسهولطاملا ردَّ  ْيـَن اْسـتََقرَّ

ها َأْم ِذي ُطـوٰى  مْ أَ  َأبَِرْضوٰى  !؟َبْل َأيُّ َأْرٍض ُتِقلَُّك َأْو َثرٰى  ،النَّوٰى   َعِزيـزٌ ! ؟َغْريِ

، َعِزيـٌز َعـَيلَّ َأْن  َنْجوٰى ْسَمُع َلَك َحِسيسًا َوَال  أَ َوَال  ،ُترٰى  اخلَْلَق َوَال  َعَيلَّ َأْن َأرٰى 

يَط بَِك ُدوِينَ البَْلوٰى   .)١(»... َشْكوٰى  َيناُلَك ِمنِّي َضِجيٌج َوَال َوَال  ُحتِ
                                                             

 .من دعاء الندبة/ ٥١٠: ١إقبال األعامل  )١(
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باالنتظـار معنــاه الــدعوة   األكــرم أمـر النبــّي إنَّ : قـد يقــول قائــل

ــا إىلٰ  ــفة حي ــت ش ــبس ببن ــدم الن ــل وع ــدم العم ــكون وع ــود والس ل الرك

 مراقبــة األوضــاع عــن كثــب االنتظــار مــا هــو إالَّ  نَّ إاألوضــاع الراهنــة، أي 

املـرء أن يكـون أشـبه بجنـدي قـد  ريثام تأيت تلـك اآليـة وذلـك القائـد، فعـىلٰ 

 !)١(ه، فآثر االختباء يف ملجئه بانتظار املددحارصه عدوّ 

ـ   ســمّ بالعســل، بـل مــا هـو إالَّ  مُّ ولكـن هــذا كـالم قــد ديـف فيــه السُّ

  دعـوة للعمـل واجلـدّ ، فاالنتظار ال يعني أبدًا مـا قيـل، بـل مـا هـو إالَّ فزعا

وهـو ، من أجل توفري األرضية املناسـبة فرديـًا واجتامعيـًا لظهـور دولـة احلـّق 

 .الصحيح ملفهوم االنتظار، فانتظر ٰى ما ستعرف تفصيله يف املعن

 :دراسة ه البحث إىلٰ ومن هنا، اجتَّ 

 ا اارم:  

 .اجتامعية ٰى خروجهة فردية، وأُ  :لالنتظار وجهتان

ــه يُ  ــواالنتظــار يف وجهتي ــة مــن الصــمثِّ ــالً ـراع النفســـل حال  ي، وعم

شـهواته، وجيعـل قيـادة  أن يسـيطر املـؤمن عـىلٰ  باستمرار وجهـد ونصـب إىلٰ 

االنتظـار هـو عبـادة مـن العبـادات،  وجوده بيد عقله الواعي، فـإذا عرفنـا أنَّ 

حينئـٍذ أمكننـا اجلـزم بفائـدة  _ م قبـل قليـلتقـدَّ كـام  _لها و مـن أفضـبل هـ

 :، ويمكن تلخيص ذلك بـالفردي ٰى املستو االنتظار عىلٰ 

ً مثِّ االنتظار يُ  إنَّ  _ ١ ة اخلالصـة ، فـإذا اقـرتن بالنيَّـل عمـالً عباديـًا مهـامَّ

ب عليـه الثـواب العظـيم، ومـا يسـتتبعه مـن لطـف إهلـي خفـي وظـاهر، ترتَّ 

 .لعمل وفق فطرة الدينومن توفيق ل
                                                             

نفحـات القـرآن للشـيخ : ، راجـعلـدون يف مقدمتـهن أطلق مثـل هـذا الكـالم هـو ابـن خوممَّ  )١(

 . ٣٣٦ :٩نارص مكارم الشريازي 
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ــار  _ ٢ ــ _واالنتظ ــال بقيَّ ــك ح ــه يف ذل ــادات حال ــبُّ  _ة العب يف  يص

الـدين  متكامالً، ولـيس الفـرد فقـط بـل واملجتمـع، فـإنَّ  عملية بناء الفرد بناءً 

 ٰى املعنــ ف عــىلٰ تعــرَّ عمومــًا جــاء مــن أجــل هــذه الغايــة، خصوصــًا عنــدما يُ 

 ..الصحيح لالنتظار

ــار  _ ٣ ــ _واالنتظ ــحيح بمعن ــيُ  _اه الص ــثُّ مثِّ ــل تب ــعلة أم  إىلٰ  ل ش

 الصـحيح، ذلـك أنَّ اه ة العمـل، ووهـج نـور ينـري الطريـق باالّجتـالـنفس قـوَّ 

ــدَّ  وأن يتعــايش مــع املجتمــع املنحــرف، ذلــك املجتمــع  املــؤمن املنتظــر ال ب

، وأنـت تعـرف حالـة )مجـرة بيـده كالقـابض عـىلٰ (الذي يكـون املـؤمن فيـه 

ه ال يمكنـه االسـتغناء عـن تلـك صـًا إذا علمنـا أنَّـخصو! مجـرة القابض عـىلٰ 

 !)١( بالقبض عليهاوجوده وكيانه إالَّ  ٰى ه ال يراجلمرة، إذ أنَّ 

 اً وإنســان هبــذه الصــفة يعــيش حالــة مــن االضــطراب واألمل، ورصاعــ

ألـق مـا يف يـدك، وعـش  :اه يناديـهاّجتـ :اهني يف وجـوده، بني اّجت عظيامً  اً يـنفس

: اه يناجيــه، واّجتــ)ر مــع النــاس عيــدـحشــ(مبــدأ  يــة مــع النــاس، وفــقبحرّ 

 .اهللا معك الناس، إنَّ  مبدئك، وال ختَش  اثبت عىلٰ 

لقــي بالصــرب واألمــل يف قلـــب يف رصاع كهــذا، يــأيت االنتظــار لي
                                                             

 مجاعــة وعنــده يــوم ذات  اهللا رســول قــال« :قــال،  جعفــر أيب عــن، بصــري أيب عــن )١(

 إخوانـك نحـن اَمـأ :أصـحابه مـن حولـه مـن فقـال ،تنيمـرَّ  إخوايني نلقِّ  همّ اللّ  :أصحابه من

ــا ــول ي ــال ؟اهللا رس ــمنَّ إ ال :فق ــحايب ك ــواين ،أص ــوم وإخ ــن ق ــر م ــان آخ ــواآ الزم  ومل يب من

 آبـائهم أصـالب مـن جهمرِ ُخيـ نأ قبـل مـن بـائهمآ وأسـامء بأسـامئهم اهللا فنيهمعرَّ  لقد ،يروين

ــاهتممَّ أُ  وأرحــام ــدهم ،ه ــ أشــدّ  ألح ــىلٰ  ةبقيَّ ــه ع ــن دين ــرط م ــاد خ ــة يف القت ــامء الليل  أو ،الظل

ــابض ــىلٰ  كالق ــر ع ــا مج ــكأُ  ،الغض ــابيح ولئ ــد مص ــيهم، جٰى ال ــن اهللا ينج ــّل  م ــة ك ــرباء فتن  غ

ـــه عـــرف مـــا رأٰى  بـــاب يف رســـول اهللا / ١٠٤: بصـــائر الـــدرجات( .»مظلمـــة يف  أنَّ

ة والذّر وغريه  ).٤ح / األظلَّ
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ـاملؤمن ام ليجعلـه يعـيش حالـة ، وإنَّـاجلمـرة ٰى ل أذ، ليجعله ليس فقـط يتحمَّ

ــذَّ  ــدما مــن الل ــك عن ــا، ذل ــه عليه ــرح بقبض ــرة والف ــاقطني يف  ٰى ي ــرة الس كث

 .طريق احلّق  نفسه ثابتًا يف خطواته عىلٰ  ٰى الطريق، وهو ير

ــن اآل نَّ إ ــم ــار املهمَّ ــود اإلث ــاد بوج ــدي ة لالعتق ــام امله ــو  م ه

ففـرق بـني مـن يسـري ولـيس  ،..مل فيهـاة وبعث روح األمَّ شحن طاقات األُ 

ومـن هنـا  ،..مـل الكبـريد، وبـني مـن يسـري وحيـدوه األله هدف مرجو وحمدَّ 

ـ املــراد  نَّ أعـامل، ومـن الواضـح فضـل األأه نَّـأو ،مـر بانتظـار الفـرجد األتأكَّ

وذلـك يكـون ، ..سـباب لقـدوم مـن ننتظـر فرجـهيئـة األبانتظار الفرج هو هت

 .شخص بحسب قدراته العقلية واجلسدية يف كلِّ 

مـع العديـد  مـن فوائـد يتنـاىفٰ  رَ ِكـمـا ذُ  إنَّ : وقد يقـول الـبعض :سؤال

: ، مثـلدةك وبلـزوم البيـوت، بألسـنة متعـدّ روايات اآلمرة بعـدم التحـرّ من ال

كونـوا أحـالس بيـوتكم، « ،»...كونوا أحالس بيـوتكم، وألبـدوا مـا ألبـدنا«

ه ال وا ألسـنتكم، والزمـوا بيـوتكم، فإنَّـكّفـ« ،»...مـن أثارهـا الغربة عـىلٰ  فإنَّ 

لـزوم االبتعـاد  ىلٰ ة عـفهـذه الروايـات داّلـ ،»...ون بـه أبـداً يصيبكم أمر ختّص 

ــ ــاحة الص ــن س ــة إىلٰ ـع ــاة، وداعي ــ راع يف احلي ــة املتأّم ــوف وقف ــىلٰ الوق  ل ع

 ؟يف االنتظار بعد هذا ٰى تربوية تبقفائدة  فأّي  ،..رح األحداثـمس

 :واجلواب

ــمّ  نَّ أ: الً أوَّ  ــاء أه ــة إللغ ــوة رصحي ــالم دع ــذا الك ــادئ  ه ــن مب ــدأ م مب

ـاإلسالم، ذلك املبدأ الذي به كانـت هـذه األُ  ـة ُأخرجـت للنـاس،  ةمَّ خـري ُأمَّ

ـوهو املبـدأ الـذي كـان مقدّ   وهـو مات اإليـامن، أَال مقـدّ  بـل أهـمّ  ،ةمـة مهمَّ

ــٍة : مبــدأ األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، قــال تعــاىلٰ 
�
م
ُ
ــْ�َ أ

َ
ــتُْم خ

ْ
ن
ُ
ك

 
ُ
ــِر َوت

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
ــِن ا�  َع

َ
ــْون َه

ْ
ن
َ
ُروِف َو�

ْ
َمع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�ُرون

ْ
ــأ

َ
ــاِس ت

�
ــْت �ِلن رَِج

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ــون

ُ
ِمن

ْ
ؤ



 ١٣٩ ............................................  فضل االنتظار واملنتظرين: الشذرة الثانية عرشة

ويكفينــا جوابــًا عــن هــذا اإلشــكال دعوتــه ، )١١٠: آل عمــران( ...بِــاهللاِ 

 .ذلك إىلٰ 

ــ إنَّ : وثانيـاً   م يســتندون إىلٰ مــن األســاليب امللتويــة للمغرضـني هــو أهنَّ

ــ الروايــات بنظــرة  ة الروايــة، أو ينظــرون إىلٰ جــزء روايــة ويقطعونــه عــن بقيَّ

 ..خرجتزيئية ال ربط هلا بالروايات األُ 

ـ، يُ واحـدٌ  الـدين كـلٌّ  وهذا ما ال يمكـن القبـول بـه، فـإنَّ  ر بعضـه ـفسِّ

أمثـال هــذه  لــه بـآخره، ونظــرة كهـذه مــن شـأهنا أن حتــلَّ بعضـًا، ويـرتبط أوَّ 

 :وعليه فنقول يف اجلواب، اإلشكاالت

 عًا بسيطًا ألجـواء صـدور مثـل تلـك الروايـات يكشـف عـن أنَّ تتبّ  إنَّ 

ــت ــل البي ــ  أه ــا يف أج ــأطلقوه ــبات خاصَّ ــا واء ومناس ــت فيه ة، كان

ــل البيــتالســلطات تتحــنيَّ  ــاع أه ــرص بأتب ــت    الف ــب، وكان ــن جان م

 ..بالثورات والقتال من جانب آخر بعض الصيحات الالمسؤولة تتعاىلٰ 

ــت ــل البي ــان أه ــانبني، ك ــذين اجل ــني ه ــون  وب ــروف  يالحظ الظ

ــانوا  ــات، وك ــك احلرك ــل تل ــوعية ملث ــوناملوض ــ يعلم ــتنتهي أهنَّ ــل ا س بالفش

ــ ـــ القتــل والتشــمنهــا إالَّ  ٰى نــا ال ُجي الــذريع، وأهنَّ عطي الظــاملني ا ســتُ ريد، ألهنَّ

 ..ع أنصارها والقضاء عليهمالعذر املرشوع لتتبّ 

ويف ظــروف كهــذه صــدرت بعــض الروايــات اآلمــرة بعــدم اخلــروج 

ــ ٰى ، بمعنــ)١(واالنطــواء حتــت رايــات تلــك احلركــات أمــروا   مأهنَّ

                                                             

ام كانـت تنتهـي بالفشـل رغـم مة بأمجعها، وإنَّ تلك احلركات كانت باطلة وحمرَّ  وال يعني هذا أنَّ  )١(

ليسمحوا هلم بـاالنخراط   البيت ي الثمن عند أهلـرخيصانية بعضها، وما كان الشيعة حقّ 

  ، ولكـن اإلمـام الصـادقانتهـت بالفشـل يف معركة خارسة، فمثل حركة زيد بن عـيل 

 .رهام تذكَّ وكان يبكي عليه كلَّ  ،ه زيد كثرياً م عٰىل عمّ ترحَّ 
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ن تـأجيج الفـتن وعـن االنغـامس فيهـا، ولكـن يف نفـس أتباعهم بـالقعود عـ

ـ الوقت هناك روايات كثرية تـدعو إىلٰ    مـا ظهـر اإلمـام املهـدي ٰى ه متـأنَّ

ؤ خلروجـه من اخلروج معه ولـو حبـوًا، ويلـزم مـن هـذا رضورة التهيّـ فال بدَّ 

ــىلٰ  ــل ع ــبة للظ والعم ــروف املناس ــوفري الظ ــت ــو معن ــور، وه ــار  ٰى ه االنتظ

 ._ تعرف قريبًا إن شاء اهللا تعاىلٰ كام س _الصحيح 

ة نحــو القضــيَّ  ، فالروايــات تلــك بعضــها جــاء عــىلٰ حــالٍ  كــلِّ  وعــىلٰ 

ن أيب عبـد عـ :اخلارجية املحـدودة بحـدودها، ومـن تلـك الروايـات مـا ورد

ه ال يصـيبكم أمـر وا ألسـنتكم، والزمـوا بيـوتكم، فإنَّـكّفـ«: ه قـالأنَّ   اهللا

 .)١(»ة، وال تزال الزيدية وقاء لكم أبداً ، ويصيب العامَّ ون به أبداً ختّص 

ــ ــا أهنَّ ــر منه ــة يظه ــذه الرواي ــرّ فه ــن حت ــدرت يف زم ــة، ا ص ك الزيدي

ــة، ألنَّ   واإلمــام الصــادق  أمــر أتباعــه بعــدم االنخــراط يف تلــك احلرك

تلـك احلركـة  أنَّ  ٰى تلك احلركة ستلهي السـلطات عـن متابعـة الشـيعة، بمعنـ

 .)٢(ي الشيعةفستكون بمثابة الغطاء الذي ُخي 

ــىلٰ  ــاءت ع ــات ج ــك الرواي ــض تل ــيَّ  وبع ــو القض ــي نح ــة الت ة احلقيقي

 :مورد مشابه ملورد الرواية، ومن تلك الروايات التايل أّي  تنطبق عىلٰ 

  أيب عبد اهللا دخلت أنا وأبان عىلٰ : رمي، قالـن أيب بكر احلضع _ ١

اجلسوا يف «: ؟ فقالٰى ما تر: وذلك حني ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا

 .)٣(»وا إلينا بالسالحرجل فاهندّ  بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا عىلٰ 
                                                             

 .٧ح / ١١باب / ٢٠٤و ٢٠٣: الغيبة للنعامين )١(

ــ )٢( ــاف حركــة زيــد بــن عــيل ام يكــون هــذا مــن أهــدوربَّ ه الســلطات إٰىل ه رأٰى توّجــ، فلعلَّ

ر املــذهب والتعريــف بــه، فقــام ـوأتباعــه الــذين ســيقومون بــدور نشــ  اإلمــام الصــادق

الســلطات كانــت تــرٰى القضــاء عــٰىل  بعــد أنظــار الســلطات عــنهم، خصوصــًا وإنَّ بثورتــه ليُ 

 .ريةمن القضاء عٰىل املعارضة الفك حة أهمّ املعارضة املسلَّ 

 .٦ح / ١١باب / ٢٠٣: الغيبة للنعامين )٣(
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أتبـاعهم بعـدم   يف أمـر أهـل البيـت ٰى وهذه الروايـة ظـاهرة املعنـ

فيهــا دور   حركــة لــيس هلــم فيهــا دور، فــإذا كــان هلــم االنخــراط يف أّي 

 .ك إليها بالسالح وبرسعةفيجب التحرّ 

ــ _ ٢ ــابر ع ــن ين ج ــاقرب ــر الب ــن أيب جعف ــد، ع ــ  زي ــالأنَّ : ه ق

ــىلٰ « ــوا ع ــاموات واألرض، أي ال خترج ــكنت الس ــا س ــكنوا م ــإنَّ  اس ــد ف  أح

ـإ َال أأمركم لـيس بـه خفـاء،  ـليسـت مـن النـاس، أَال  ا آيـة مـن اهللا هنَّ ا  إهنَّ

ــ بــرّ  عــىلٰ  ٰى أضــوء مــن الشــمس ال ختفــ ا وال فــاجر، أتعرفــون الصــبح؟ فإهنَّ

 .)١(»كالصبح ليس به خفاء

إذا ظهــر، واالبتعــاد  بــاع احلــّق تّ االروايــة يف  ذهوكــم هــي واضــحة هــ

 .ك املؤمن من حيث ال يشعرلِ ام ُهت ا ربَّ عن الشبهات، ألهنَّ 

 :دعوا إىلٰ   أهل البيت نَّ أوخالصة القول يف اجلواب هو 

 .عدم االنخراط يف احلركات املنحرفة )أ

 . كهمحني حترّ  الصرب إىلٰ  )ب

 . لتحاق بحركة يقومون هبا هماإلرساع باال )جـ

ــت  ــزوم البي ــواردة بل ــات ال ــل الرواي ــون تأوي ــاين يك ــذه املع ــق ه ووف

 .وحفظ اللسان وما شابه

ــ ولـذلك، فــإنَّ  ة حركــة تقــوم، ويكــون منهجهــا مــنهج أهــل البيــت أيَّ

ــ ــ، فإنَّ ــا، ألهنَّ ــن دعاهت ــون م ــا، ويك ــرط فيه ــر أن ينخ ــن للمنتظ ا ه يمك

ـ يف املقابـل فـإنَّ ، ول أهـل البيـت ثِّ حركة متُ  ة حركـة ال تكـون يف طـول أيَّ

وال تقـوم وفـق مـنهجهم صـلوات اهللا علـيهم تكـون  أهـل البيـت  خطّ 

 .مشمولة للنهي الوارد يف تلك الروايات
                                                             

 .١٧ح / ١١باب / ٢٠٨و ٢٠٧: الغيبة للنعامين )١(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٤٢

ــذلك نجــد علام ــروف ءول ــت الظ ــام إذا اقتض ــوا باجلهــاد وبالقي ــا أفت ن

قـي د تالشـيخ حمّمـ ٰى رين وفتـوـاملوضوعية ذلك، كـام حصـل يف ثـورة العشـ

دام (د عـيل السيسـتاين السـيّ  ٰى باجلهـاد، وكـام عشـناه مـن فتـو الشريازي 

 .يف العراق أعداء أهل البيت  باجلهاد ضدّ ) ظّله

*   *   * 



 

 

 

  ة اارة 

  ا ا  امر

   أن ا ؟

ــات إىلٰ  ــي االلتف ــوة م أنَّ  ينبغ ــأيت يف خط ــنهج ي ــذا امل ــأّخ ه ــن ت رة ع

نصــف الطريــق هــو االعــرتاف بإمامــة  أنَّ  ٰى ، بمعنــ االعــرتاف باملهــدي

 .وبعده يأيت دور هذا املنهج العميل  املهدي

 :هو املنهج ذو اخلطوات التالية والذي يمكن استخالصه

 :التسليم القلبي: وىلٰ اخلطوة األُ 

 ريفة بــاإليامن بالغيــب، الغيــبـت عنــه الروايــات الشــوهــو مــا عــربَّ 

ــ ــذي ُفسِّ ـــال ــدير بأنَّ ــي أنَّ  ه امله ــذا يعن ــؤمن يف أوَّ  ، وه ــوة للم ل خط

 وكــّل   رورة املهــديـي بضـــطريــق االنتظــار هــو التســليم النفســ

ــيَّ  ــذه القض ــات ه ــه مالبس ــور دين ــن ظه ــاىلٰ ة، م ــىلٰ  تع ــ ع ــدين كّل ــا ال ه، وم

منهـا، والتسـليم بالغيبـة وإن طالـت، والتسـليم  يستلزمه مـن صـعاب ال بـدَّ 

ـ  امر الصادرة من أهـل البيـتباألو  _ق بواجبـات زمـن الغيبـة فـيام يتعلَّ

  ._قريبًا  ما ستعرفه إن شاء اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

ــ ــري الرّق ــن كث ــن داود ب ــد اهللاع ــن أيب عب ــول اهللا   ي، ع : يف ق
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 عـن قـول اهللا سـألت الصـادق : قـال ،بـن أيب القاسـم ٰى وعن حيي
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 :الشعور باملسؤولية: اخلطوة الثانية

ــ أنَّ  ٰى بمعنــ ــأن يعــيش حالــة مــ ر ال بــدَّ املنتظِ لقــي ه قــد أُ ن الشــعور بأنَّ

ــ ــه مهمَّ ــديعلي ــور امله ــد لظه ــق  ة التمهي ــل وف ــتلزم العم ــذا يس ، وه

 .ها األمر باملعروف والنهي عن املنكرمبادئ اإلسالم التي من أمهّ 

ــؤمن  إنَّ  ــط امل ــعور يف الوس ــذا الش ــامي ه ــق تن ــبة خيل ــية مناس أرض

تظـر هـو مـن ين  هـذا يكـون اإلمـام املهـدي ، وعـىلٰ  لظهور املهدي

ــاٍف  ــدد ك ــوم ع ــر أن يق ــاس، أي ينتظ ــ الن ــن املنتظِ ــم ــد رين بمهمَّ ة التمهي

 .لظهوره

ــا تُ  ــذا م ــأنَّ عــربِّ وه ــات، ب ــن الرواي ــتفادة م ــض األفكــار املس ــه بع   عن

ــدي ــامن   امله ــر واإلي ــني يظه ــر ح ــىلٰ يظه ــدّ  ع ــام أنَّ أش ــىلٰ  ه ك ــر ع  الكف

 .هأشدّ 

ــّم . ..«: قــال،  فعــن أيب خالــد الكــابيل، عــن عــيل بــن احلســني ث

ـ ر مـن أوصـياء رسـول اهللا ـالثـاين عشـ اهللا  الغيبـة بـويلّ  متتدُّ  ة واألئمَّ

ــد .بعــده ــا خال ــا أب ــائل إنَّ  ،ي ــه، الق ــه، نيأهــل زمــان غيبت املنتظــرون و بإمامت

أعطــاهم مــن  تعــاىلٰ تبــارك واهللا  نَّ زمــان، أل أهــل كــّل مــن لظهــوره أفضــل 
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هم بمنزلـة املشـاهدة، مـا صـارت بـه الغيبـة عنـد فهـام واملعرفـةالعقـول واأل

ــول اهللا  ــدي رس ــني ي ــدين ب ــة املجاه ــان بمنزل ــك الزم ــم يف ذل  وجعله

ــأُ  ،بالســيف ــدقاً اً ولئــك املخلصــون حقَّ ــدعاة إىلٰ  ،، وشــيعتنا ص ــن اهللا  وال دي

  َّ١(»وجهراً  اً رس(. 

 :ة من أجل الديناالستعداد للتضحيَّ : اخلطوة الثالثة

ــإنَّ  ــيكون يف خطــ ف ــة س ــن الغيب ــدين يف زم ــدةال ــن جوانــب عدي : ر م

ـفاالبتعاد عن زمـن الـنّص  األرض، وتكالـب  عـىلٰ  ة اهللا تعـاىلٰ ، وغيـاب حجَّ

ــدَّ  ــاوهنم ض ــداء وتع ــيَّ األع ــكيك بقض ــديه، والتش ــطهاد  ة امله ، واض

ـــافة إىلٰ  ـــ املـــؤمنني، باإلض ـــوازع الش ـــة يف أعـــامق و رّ ـن ـــهوات الكامن الش

ر أن لفـرد املنتظِـالـدين، واملطلـوب مـن ا هـا مصـادر خطـر عـىلٰ ، كلّ النفوس

 .ياتيف مواجهة مجيع هذه التحدّ  فقي

: فقـال لنــا جلوسـاً   ا عنـد أيب عبـد اهللاكنّـ: قـال ،رعـن يـامن الـتّام 

 ثـمّ  _ك فيهـا بدينـه كاخلـارط للقتـاد لصاحب هذا األمـر غيبـة، املتمّسـ إنَّ «

 ، ثـمّ اً أطـرق مليَّـ ثـمّ  ،»ك شـوك القتـاد بيـده؟مِسـكم يُ فأيّ  ،_قال هكذا بيده 

 .)٢(»ك بدينهق اهللا عبد وليتمسَّ لصاحب هذا األمر غيبة فليتَّ  إنَّ «: الق

 :االستعداد العميل ليوم الظهور: اخلطوة الرابعة

 ام تطـول أكثـر، فعلمهـا عنـد رّيب طويلـة، وربَّـالغيبة كانـت  صحيح أنَّ 

مـن  ، ولكـن يـوم الظهـور آٍت ال حمالـة، ومعـه فـال بـدَّ ...يف كتـاب ال يضـلُّ 

 . العميل ملساندة اإلمام املنتظر االستعداد

ــري ــن  أيب بص ــال ،فع ــد اهللا: ق ــو عب ــال أب ــدنَّ «:  ق ــدكم  ليع أح
                                                             

 .٢ح / ٣١باب / ٣٢٠: كامل الدين )١(

 .١ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥: ١الكايف  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٤٦

ن تـه رجـوت ألإذا علـم ذلـك مـن نيَّ تعـاٰىل اهللا  نَّ إفـ ،خلروج القائم ولو سهامً 

 .)١(»يكون من أعوانه وأنصارهفكه، درِ يُ  ٰى ينسئ يف عمره حتَّ 

 :لظروف املوضوعيةاملتابعة امليدانية ل: اخلطوة اخلامسة

 نـت عالمـات ورشائـط لظهـور املهـديريفة قـد بيَّ ـالروايات الشـ فإنَّ 

ــ ع جريــان األحــداث يف ، والتــي يمكــن معرفــة بعضــها مــن خــالل تتبّ

ــربَّ  ــذي ع ــر ال ــامل، األم ــالع ــات الش ــه الرواي ـــت عن ــة ريفة بض ـرورة معرف

ـأعـرف النـاس بالزمـان، مـن مل يت«:  ، يقول أمـري املـؤمننيالزمان ب عجَّ

ــه ــن أحداث ــادق ،)٢(»م ــام الص ــول اإلم ــم «:  ويق ــه، ال هتج ــامل بزمان الع

 .)٣(»عليه اللوابس

ــ(...  ــاً وكلَّ ــان عارف ــان اإلنس ــ ام ك ــه اســتطاع أن يتنبَّ ــاحلوادث بزمان أ ب

قـال اإلمـام . أ هبـا مـن قبـله تنبَّـألنَّـ ،حادثة القادمة أفضل، وال يندهش ألّي 

ــأعــرف النـاس با«:  أمـري املـؤمنني ، »ب مـن أحداثــهلزمــان مـن مل يتعجَّ

ره يفهـم واجبـه ـبـات عصـالقائـد العـارف بزمانـه الـواعي ملتطلّ  من هنا فـإنَّ 

يف اهلدايــة واإلمامــة عنــدما تطــرأ الشــبهات السياســية وغــري السياســية، وال 

ــادق ــام الص ــال اإلم ــام ق ــوابس، ك ــه الل ــم علي ــه ال « : هتج ــامل بزمان الع

 .)٤()»هتجم عليه اللوابس

 :صة ما جيب مالحظته يف هذا اجلانبوخال

ــك م _ ١ ــًا تل ــامل، خصوص ــية يف الع ــداث السياس ــان األح ــة جري عرف
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ويــدخل ضــمن هــذا قــراءة أســباب  ،ٰى بالــدول العظمــ ٰى ســمّ قــة بــام يُ املتعلّ 

ــ ــقوط دول عظم ــبابٰى س ــاك أس ــان هن ــ ، وإن ك ــل ة خفيَّ ــه ُحيتَم ــدًا  أنَّ فإنَّ ي

 .لت يف ذلكغيبية تدخَّ 

ـــتابعـــة الظـــم _ ٢ عوا ة التـــي ينشـــأ يف أحضـــاهنا مـــدَّ روف اخلاصَّ

س األدوات التـــي التـــاريخ، وحماولـــة تلّمـــ طـــول خـــطّ  املهدويـــة عـــىلٰ 

ـــي يتَّ  ـــط الت ـــدوهنا، واخلط ـــيعتم ـــا يف نش ـــاع ـبعوهن ـــاواهم أو يف إقن ر دع

 .ال يقع املؤمن لقمة سائغة يف أفواههم ٰى حتَّ  ،تهماملخاطب بقضيَّ 

ه، فــال ضــدّ  كــات العــدوّ رصـد حترّ ، واملــذهب احلــّق  متابعـة نمــوّ  _ ٣

ــكَّ  ــة   أنَّ  ش ــذه املعرف ــإذا تُ  _هل ــادّ  ت إىلٰ رِمج ــل ج ً  _ عم ــامَّ ــرًا مه ــق أث  يف خل

 .سوف املالئمة ليوم الظهور املقدَّ القاعدة املناسبة وهتيئة الظر

 :زيادة الرصيد املعريف بدولة احلّق : اخلطوة السادسة

ــكَّ  ــمّ  أنَّ  ال ش ــن أه ــ م ــل املنتظِ ــا جيع ــّق ر لدم ــة احل ــا متلهِّ  ول ــًا هل ف

ـ ة فواسـعة، إذ املعرفـة هبـا وبـام ولنرصهتا هو معرفته هبا معرفـة إن مل تكـن تامَّ

ــمتُ خرويــة ر مــن مبــادئ للســعادة الدنيويــة واألُ ـره للبشــتــوفّ  ل أكــرب دافــع ثِّ

التمهيـد هلـا، والتمهيـد هلـا هـو خالصـة مـا جيـب  حافز للعمـل عـىلٰ  ٰى وأقو

 .ٰى فعله يف زمن الغيبة الكرب

ــة  ــة احلرك ــياق متابع ــذا الس ــدخل يف ه ــةوي ــام املتعلّ  العلمي ــة باإلم ق

صــة يف ت متخصِّ ، مـن دراسـات حديثــة وكتـب جديـدة وجمـالَّ  املهـدي

ــادة املعرفــة باإلمــام  يف قــدرهتا عمومــًا عــىلٰ  الشــأن املهــدوي، إذ ال شــكَّ  زي

 .وبدولته العظيمة ومالبساهتا املختلفة  املهدي

هـو مـا جيعلهـا بـارزة واضـحة ال لـبس  بدولـة احلـّق  زيادة املعرفـة إنَّ 

، د بـن عصـامفـيام ورد عـن حمّمـ   عنه اإلمـام الصـادقفيها، وهو ما عربَّ 
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يف جملسـه   كنـت عنـد أيب عبـد اهللا: ل بـن عمـر، قـالثني املفضَّ حدَّ : قال

 ،»_ يعنــي باســم القــائم  _اكم والتنويــه إّيــ«: معــي غــريي، فقــال لنــاو

ــ«: غــريي، فقــال يلكنــت أراه يريــد و ــا عبــد اهللا، إّي ــه، واهللا يــا أب اكم والتنوي

ــ مــن الــدهر، ولــيخملنَّ  ســبتاً  ليغيــبنَّ   وادٍ  بــأيِّ  ،مــات أو هلــك: يقــال ٰى حتَّ

ئ السـفينة يف أمـواج كتكّفـ عليـه أعـني املـؤمنني، وليكفـأنَّ  سلك؟ ولتفيضنَّ 

ـ مـن أخـذ اهللا ميثاقـه، وكتـب اإليـامن ال ينجو إالَّ  ٰى البحر حتَّ  ده يف قلبـه، وأيَّ

قـال  ،»مـن أّي  ف أّي عـرَ رة رايـة مشـتبهة ال يُ ـاثنتـا عشـ فعنَّ بروح منه، ولـُرت 

ـ علـت فـداك، كيـف ال ُج : قلـت ،»مـا يبكيـك؟«: فبكيـت، فقـال يل: لاملفضَّ

ــت تقــول ــتُ «: أبكــي وأن ــا عشــرَف ــة مشــتبهة ال يُ ـع اثنت ــن  ف أّي عــرَ رة راي م

ــال»أّي  ــي  فنظــر إىلٰ : ؟ ق ــت الت ــوة يف البي ــه، ك ــا الشــمس يف جملس ــع فيه تطل

واهللا ألمرنــا أضــوء «: فقــال ،نعــم: قلــت ،»أهــذه الشــمس مضــيئة؟«: فقــال

 .)١(»منها

*   *   * 

                                                             

 .٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣: الغيبة للنعامين )١(



 

 

 

  ة ااارة 

      ز ا اى

 واجبــة عــىلٰ  اً مــوراملســلم، ولكــن هنــاك أُ  كثــرية هــي الواجبــات عــىلٰ 

ــ ــرًا مل ــه منتظ ــب نفس ــذي حيس ــؤمن ال ــديامل ــدَّ  واله امله ــد تق م يف ، وق

عطي نقاطـًا سـنُ  هـذه الشـذرةمجلة مـن تلـك الواجبـات، ويف  الشذرة السابقة

ــة متُ عــدَّ  ــثِّ ة شــاملة ملــا جيــب فعلــه يف زمــن الغيبــة، وســتكون ل عنــاوين عامَّ

هـي  _ الشـذرة عـن سـابقتها هنا يكمـن فـرق هـذهو _غالبة عليها الصبغة ال

ــة، ا ــة التنفيذي ــالصــبغة العملي ــل، وإنَّ ــي ال حتتمــل التأجي ــارشة لت ام جتــب املب

ــ مرحلــة  للوصــول إىلٰ  ةيســلك املــؤمن خطــوات عمليــة جــادّ  ٰى بتطبيقهــا حتَّ

 .املنتظرين

وا ا :ا  ةاا :  

ــ ٰى بمعنــ ــه ر احلقيقــي عــىلٰ أن يشــتمل املنتظِ  معرفــة عمليــة بإمــام زمان

 ّت ه كـذلك، وقـد عـربَّ ئـي مـن أعدالتـربّ يـه عمليـًا وا، والتي تعنـي تول

ــ ــذا املعن ــن ه ــث ع ــدَّ  ٰى األحادي ــريات، كاالبع ــامة تعب ــداء باإلم ،  قت

ــد رتَّ  ــر، وق ــة األم ــىلٰ ومعرف ــرب ع ــة، كالص ــرات عملي ــه ثم ــت علي ــة  ب الغيب

، طالــت الغيبــة أو وطوهلــا، وضــبط الــنفس بالتســليم ألمــر اهللا تعــاىلٰ 

 .رتـقص

ــد اهللا ــن ســدير، عــن أيب عب ــول اهللا: قــال،  ع :  قــال رس
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ـ بـه قبـل قيامـه، يـأتمّ  ملن أدرك قائم أهل بيتـي وهـو مقتـدٍ  ٰى وبط« ة بـه وبأئمَّ

ــد ــربء إىلٰ  ٰى اهل ــه، وي ــن قبل ــدوّ  اهللا  م ــن ع ــرم أُ  ،همم ــائي وأك ــك رفق ولئ

 .)١(»تي عيلَّ مَّ أُ 

مــن عــرف «: قــال،  عــن أيب عبــد اهللا ،عــن عبــد اهللا بــن عجــالن

 َل تِـكـان لـه مثـل أجـر مـن قُ  وم القـائم مـات قبـل أن يقـ مر ثـمّ هذا األ

 .)٢(»معه

عـن قـول اهللا   سـألت أبـا عبـد اهللا: عن الفضـيل بـن يسـار، قـال

:  ْنـاٍس بِإِمـاِ�ِهم
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
ـد

َ
، يـا فضـيل«: فقـال، ]٧١: اإلرساء[ يَْوَم ن

ــك ــ ،اعــرف إمام ــفإنَّ ــت إمامــك مل يض ــدَّ رّ ـك إذا عرف ــر أو ك تق ــذا األم م ه

مـات قبـل أن يقـوم صـاحب هـذا األمـر كـان  عـرف إمامـه ثـمّ ر، ومن تأخَّ 

 .)٣(»يف عسكره، ال، بل بمنزلة من قعد حتت لوائه بمنزلة من كان قاعداً 

ما ا :ّ ا ما  افب اأ:  

ل اإلسـالم يف حياتـه من ينـذر نفسـه للتمهيـد للظهـور أن يتمثَّـ عىلٰ  إنَّ 

تـه اإلهليـة التـي  يـوم ظهـور اإلسـالم بحلَّ وم الظهور ما هـو إالَّ ي العملية، ألنَّ 

ر املــؤمن ي أن يتــوفَّ ـالعــاملني للمســلمني، وهــذا األمــر يقتضــ ارتضــاها رّب 

 مـن أهـمّ  أسـباب االنحـراف، ألنَّ  حصانة رصـينة وترسـانة صـلبة ضـدّ  عىلٰ 

ــوفّ  ــي ت ــوم ه ــها الي ــي نعيش ــة الت ــن الغيب ــامت زم ــراف س ــباب االنح ر أس

ا بشــكل الفــت للنظــر، بحيــث أصــبحت يف متنــاول اجلميــع، وال وســيولته

املـؤمن أن ال  لـذا كـان لزامـًا عـىلٰ . ، علنـًا وخفـاءً صعوبة يف احلصـول عليهـا
                                                             

 .٣ح / ٢٥باب / ٢٨٧و ٢٨٦: كامل الدين )١(

 .٤٧٤ح / ٤٦٠: الغيبة للطويس )٢(

ر باب/ ٣٧١: ١الكايف  )٣( م هذا األمر أو تأخَّ ه من عرف إمامه مل يّرضه تقدَّ  .٢ح / أنَّ
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ــدَّ  ــت ال ب ــس الوق ــد، ويف نف ــيط الفاس ــذا املح ــذوب يف ه ــىلٰ  ي ــل ع  أن يعم

 !إصالحه التعايش مع هكذا وضع منحرف ليعمل عىلٰ 

ــرين  ــذين األم ــني ه ــة ب ــىلٰ واملوازن ــؤمن ع ــان امل ــي ره ــه يف  ه نجاح

 .اختبار زمن الغيبة

يهــا نمّ مــا يُ  حتتــاج إىلٰ  ٰى ، والتقــوٰى وهــذه احلصــانة تعنــي التــزام التقــو

غــريه،  ال يــرتك إىلٰ  ٰى صــرب وحــبس نفــس حتَّــ هيــا، وهــذا مــا حيتــاج إىلٰ قوّ ويُ 

ابتعـاد عمـيل عـن املشـاركة يف  بحاجـة إىلٰ  املتكامـل ٰى هذا املعنـ واحلفاظ عىلٰ 

 :وتفصيل هذا، ماهتاومقوّ  ٰى التقوتسلب لفتن التي ا

 :ىٰ ك بالتقوالتمّس ) ١

ــربَّ  ــام ع ــامن ك ــن اإلي ــي حص ــؤمننيإذ ه ــري امل ــامن ، و)١(  أم ــن ي ع

صـاحب هـذا ل إنَّ «: فقـال لنـا جلوسـاً   ا عنـد أيب عبـد اهللاكنّ : قال ،رالتّام 

، _ا بيـده ثـّم قـال هكـذ _األمر غيبة، املتمّسك فيهـا بدينـه كاخلـارط للقتـاد 

لصـاحب  إنَّ «: ، ثـّم أطـرق مليَّـًا، ثـّم قـال»فأّيكم ُيمِسك شوك القتاد بيـده؟

 .)٢(»ك بدينهق اهللا عبد وليتمسَّ فليتَّ  ،مر غيبةهذا األ

 :ب منمفهوم مركَّ  ٰى التقو أنَّ  ٰى وال خيف

 .بل وعن الشبهات ،الورع، وهو االبتعاد عن املعايص صغريها وكبريها) أ

 .هو بذل اجلهد يف عمل الواجبات والطاعاتاالجتهاد، و) ب

اْجتَِهـاٍد َأِعينُـوِين بِـَوَرٍع وَ «: بقولـه   عنـه أمـري املـؤمننيوهو ما عربَّ 

ٍة وَ وَ   .)٣(»َسَدادٍ ِعفَّ
                                                             

 ).١١٤: عيون احلكم واملواعظ. (»أمنع حصون الدين التقٰى «: قال  )١(

 .١ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦و ٣٣٥: ١الكايف  )٢(

 .٤٥ح / ٤١٧: هنج البالغة )٣(
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 :التزام حماسن األخالق) ٢

وتنميتهــا، وبالتــايل احلفــاظ  ٰى يف تقويــة التقــو إذ التزامهــا عامــل مهــمّ 

 .اإليامن عىلٰ 

ـــ  عـــن أيب عبـــد اهللاعـــن أيب بصـــري،   أَال « :ه قـــال ذات يـــومأنَّ

 :، فقـالبـىلٰ : فقلـت ،» بـه؟إالَّ  مـن العبـاد عمـالً  خربكم بـام ال يقبـل اهللا أُ 

 ،قـرار بـام أمـر اهللاواإل ،عبـده ورسـوله داً حمّمـ  اهللا، وأنَّ شهادة أن ال إلـه إالَّ «

ـاأليعنـي  _ والوالية لنا، والرباءة مـن أعـدائنا ـئمَّ التسـليم هلـم، و ،_ ةة خاصَّ

ــائم ــار للق ــة، واالنتظ ــاد، والطمأنين ــورع واالجته ــمّ ، » وال ــال ث  إنَّ «: ق

أن يكـون مـن أصـحاب  همـن رسَّ «: قـال ثـمّ ، »اهللا هبـا إذا شـاء ءلنا دولة جيي

ن مـات إفـ ر،القائم فلينتظر وليعمل بـالورع وحماسـن األخـالق، وهـو منتظِـ

ــن ــر م ــل أج ــر مث ــن األج ــه م ــان ل ــده ك ــائم بع ــام الق ــدوا  وق ــه، فج أدرك

 .)١(»تها العصابة املرحومةلكم أيَّ  هنيئاً ، وانتظروا

 :نك األمرينالتزام ذي عىلٰ  الصرب) ٣

ــرب  خصوصــًا وإنَّ  ــوط، فلــوال الص ــدعاة لليــأس والقن طــول الغيبــة م

ــ ــذا أكَّ ــه، ول  ريفة عــىلٰ ـدت الروايــات الشــالــذي يلتزمــه املــؤمن لفقــد إيامن

 .لغيبةالتزام الصرب كمنهج عميل يف زمن ا

ــ«: قــال  عــن جــابر األنصــاري، عــن النبــّي   ،ةيغيــب عــنهم احلجَّ

ــمّ ال يُ  ــ ٰى س ــيُ  ٰى حتَّ ــ ،ره اهللاظِه ــإذا عجَّ ــطاً ف ــأل األرض قس ــه يم  ل اهللا خروج

ــدالً  ــامً  وع ــت ظل ــام ملئ ــوراً  ك ــمّ ، »وج ــال ث ــوب«:  ق ــابرين يف  ٰى ط للص

ـ للمقيمـني عـىلٰ  ٰى غيبته، طـوب  :ه فقـالولئـك وصـفهم اهللا يف كتابـأُ  ،تهمحمجَّ
                                                             

 .١٦ح / ١١باب / ٢٠٧: الغيبة للنعامين )١(
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ـون

ُ
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ْ
يـَن يُؤ ِ

�
  :وقـال ،]٣: البقـرة[ ا�

�
ال إِن

َ
 ِحــزُْب اِهللا أ

َ
و�ِـك

ُ
أ

 
َ
ِلُحون

ْ
ُمف

ْ
ُم ا�

ُ
 .)١(»]٢٢: املجادلة[ ِحزَْب اِهللا ه

ا مــا أحســن الصــرب وانتظــار الفــرج، أَمــ«:  وعــن اإلمــام الرضــا

ــالح ــد الص ــول العب ــمعت ق ــ: س
ُ
 َمَع�

�
ــوا إِ� ِقبُ

َ
ــٌب َواْرت ــود[ ْم َرِ�ي : ه

٩٣[ ، َتَِظــِر�ن
ْ
ُمن

ْ
ــْم ِمــَن ا�

ُ
 َمَع�

�
تَِظــُروا إِ�

ْ
، فعلــيكم ]٧١: األعــراف[ ا�

اليـأس، وقـد كـان الـذين مـن قـبلكم أصـرب  الفرج عىلٰ  يءام جيه إنَّ بالصرب فإنَّ 

 .)٢(»منكم

صـوره يف مسـألة االنتظـار، مـن  ل الصـرب بأشـدّ هذا، وينبغـي أن يتمثَّـ

 ره اهللا تعـاىلٰ التسـليم بـام قـدَّ  ٰى ، بمعنـأمـر اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ جهة حـبس الـنفس 

ــرٰىض مــن الوقــت املحــدَّ  ــه  د للظهــور املبــارك، بحيــث ي املــؤمن بــذلك بقلب

، تقـدير اهللا تعـاىلٰ  ث نفسـه أبـدًا بـام يـوحي بـاالعرتاض عـىلٰ دِّ وعقله، وال ُحي 

بعــض فقــرات  لأن يتمثَّــ ر املـؤمن هــذه املرتبــة، ال بـدَّ يضــمن املنتظِــ ٰى وحتَّـ

وأن يعـيش مضـموهنا بوجدانـه ويعيشـها بكيانـه، أقصـد  ،دعاء زمـن الغيبـة

 :الفقرات التالية

ــىلٰ  ...« ــي َع ــمَّ َفثَبِّتْنِ ــَك  الّلُه ــَك  ،ِدينِ ــتَْعِمْلنِي بِطاَعتِ ــي  ،َواْس ْ َقْلبِ ــنيِّ َوَل

ـَّ ،لَِوِيلِّ َأْمِركَ  طاَعـِة َوِيلِّ َأْمـِرَك،  ي َعـىلٰ َوَثبِّتْنِـ ،ا اْمتََحنْـَت بِـِه َخْلَقـَك َوعافِنِي ِمم

َتُه َعْن َخْلَقـَك  ِذي َسَرتْ تِـَك فَ  ،الَّ َوَأْنـَت  ،َوَأْمـَرَك َينْتَظِـرُ  ،بِإِْذنِـَك غـاَب َعـْن َبِريَّ

ـِذي فِيـِه َصـالُح َأْمـِر َولِيِّـَك ِيف اإلِ  ـِم بِالَوْقـِت الَّ ْذِن َلـُه بِإِْظهـاِر العاِملُ َغْريُ املَُعلَّ

ِين َعــىلٰ ِف ِرسِّ َأْمـِرِه َوَكْشــ ْ ــْرَت َال  ٰى ذلِــَك َحتَّــ ِه، َفَصــربِّ  ُأِحــبَّ َتْعِجيــَل مــا َأخَّ

ْلـَت َوَال  َت َوَال  َأْكِشـُف  َوَال  ، َتْأِخَري مـا َعجَّ  َوَال  ، َكتَْمـَت َعـامَّ  َأْبَحـُث  مـا َسـَرتْ
                                                             

 .٦٠ح / ١٤٣: ٥٢ بحار األنوار )١(

 .١٣٤٣ح / ٣٨١و ٣٨٠: قرب اإلسناد )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٥٤

ــْدبِِريكَ  ــَك ِيف َت ــوَل َوَال  ،ُأناِزَع ــ:  أَُق ــاُل َوِيلِّ األَ ـلِ ــَف َومــا ب ــَم َوَكيْ ــُر ِر َال ْم  َيْظَه

َض ُأُموِري ُكلَّها إَِليَْك ! ْرُض ِمَن اجلَْوِر؟ِت األَ َوَقْد اْمتََألَ   .)١(»...َوُأَفوِّ

 :القعود عن تأجيج الفتن) ٤ 

م مــن أمــر بعــض الروايــات بــالتزام البيــوت وأن مــا تقــدَّ  ٰى وهـو معنــ

ات، التفصـييل ملثـل هـذه الروايـ ٰى ، وقـد عرفنـا املعنـ)أحالس بيوتنـا(نكون 

حــت ريفة قــد رصَّ ـالروايـات الشــ ، خصوصــًا وإنَّ ٰى د ذلــك املعنــواآلن نؤّكـ

 .ٰى هبذا املعن

  دخــل ســلامن امَّ ـلــ«: قــال  عــن أيب بصــري، عــن أيب عبــد اهللا

ة ميَّـذكـر ملـك بنـي أُ  ٰى الكوفة، ونظر إليهـا، ذكـر مـا يكـون مـن بالئهـا حتَّـ

 ٰى أحـالس بيـوتكم حتَّـفـإذا كـان ذلـك فـالزموا : قال ثمّ . والذين من بعدهم

 .)٢(»ر ذو الغيبة الرشيد الطريدبن الطاهر املطهَّ ايظهر الطاهر 

ا ا :وا وا ما :  

ــ ــا دور غيويتمثَّ ــامل هل ــالتزام أع ــذا ب ـــبـل ه ــور، ـ ــل الظه ي يف تعجي

ــة الــروح وربطهــا بالســامء والغيــب، وهــذا أقــّل  مــا يمكــن أن  وأثــر يف تنقي

ـ ، وفـاءً  املؤمن ملـواله املنتظـريفعله  ام حلقوقـه العظيمـة علينـا، والتـي ربَّ

ــتطيع  ــاإال نس ــءحص ــي أنَّ ــ هها، يكف ــوال احلجَّ ــاخت األل ــن ة لس رض وم

 .النجوم أمان ألهل السامء ، فهو أمان ألهل األرض كام أنَّ عليها

 :تلك األعامل هي وأهمّ 

 :الصدقة) ١

ــع و ــزام دف ــدقة تعنــي الت ــو قليلــة  _ص ــةً ي _ول ــًا نياب ــن اإلمــام  ومي ع
                                                             

 ).٥٣٦/١٤٦(ح / ٤١٢: مصباح املتهّجد )١(

 .١٢٤ح / ١٦٣: ، عن الغيبة للطويس١٩ح / ١٢٧و ١٢٦: ٥٢ بحار األنوار )٢(



 ١٥٥ ...................................  ما جيب فعله يف زمن الغيبة الكربىٰ : ةالشذرة الرابعة عرش

،  ، ينـوي فيهـا املـؤمن دفـع الـبالء هبـا عـن مـواله املضـطرّ  املهدي

يف هـذا  ب إليـه، وغريهـا مـن القصـود التـي تصـبُّ وتعجيل فرجـه، والتقـرّ 

 .)١(»منه احلرمان أقّل  ء القليل، فإنَّ ال تستح من إعطا«ه ر أنَّ وتذكَّ  ،ٰى املعن

ل بن :ايشالعيّ  يف تفسري  دخلت عىل أبى عبد اهللا : عمر، قال عن مفضَّ

هذه صلة مواليك : ، فقلت»ما هذا؟«: يومًا ومعي يشء فوضعته بني يديه، فقال

ل، إّين ال أقبل ذلك، وما أقبله من حاجتي إليه، «: فقال يل: وعبيدك، قال يا مفضَّ

ا من مضت له سنة مل يصلن: سمعت أيب يقول«: ، ثّم قال»وما أقبله إالَّ ليزكوا به

يـا «: ، ثّم قال»من ماله قلَّ أو كثر مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة إالَّ أن يعفو اهللا عنه

ا فريضة فرضها اهللا عٰىل شيعتنا يف كتابه إذ يقول ل، إهنَّ ِ�� َح�� : مفضَّ
ْ
وا ال

ُ
نا�

َ
ْن ت

َ
ل

 
َ
ب�ون ِ

ُ
ا � وا ِ�م�

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
� ]اهلـدٰى، ، فنحن الـّرب والتقـوٰى، وسـبيل ]٩٢: آل عمران

وباب التقوٰى، وال ُحيَجب دعاؤنا عن اهللا، اقتصـروا عٰىل حاللكـم وحـرامكم 

فاسألوا عنه، وإّياكم أن تسألوا أحدًا من الفقهاء عـامَّ ال يعنـيكم وعـامَّ سـرت اهللا 

 .)٢(»عنكم

 :إهداء األعامل العبادية) ٢

أنفسـهم بعمـل  جيهـدون _وال زالـوا  _كـانوا فهو ديدن علامئنـا، فقـد 

مـن  سـوة هبـم ال بـدَّ ، وأُ  بعض األعامل وهيدون ثواهبـا ملـوالهم املهـدي

، وكـاقرتاح عمـيل نطـرح نهج عمـيل لتلـك األعـامل املهـداة لـه التزام مـ

 :هذا املنهج التايل

 .اإلمام املنتظر  وإهداء ثوابه إىلٰ ختم القرآن  )أ

ــ هــداء قــراءة إاســتحباب  ريفة عــىلٰ ـت بعــض الروايــات الشــوقــد دلَّ

                                                             

 .١٥: ٤هنج البالغة  )١(

 .٨٥ح / ١٨٤: ١تفسري العّيايش  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٥٦

 ،عــن عــيل بــن املغــرية، عــن أيب احلســن ف، أهــل البيــت  لقــرآن إىلٰ ا

ليلـة، فقـال لـه  ك عـن خـتم القـرآن يف كـّل أيب سـأل جـدَّ  إنَّ : قلـت لـه: قال

يف شـهر «: كيف شـهر رمضـان، فقـال لـه جـدّ : لـه ، فقـال»ليلـة كـّل «: كجدّ 

فكـان أيب خيتمـه أربعـني ختمـة يف  .نعـم مـا اسـتطعت: ، فقال له أيب»رمضان

قـدر فراغـي  نقصـت عـىلٰ  امام زدت وربَّـختمته بعـد أيب فـربَّ  شهر رمضان، ثمّ 

 اهللا  فـإذا كـان يف يـوم الفطـر جعلـت لرسـول ،وشغيل ونشاطي وكسـيل

ـ ، ثـمّ خـرٰى أُ  ولفاطمــة  ،خـرٰى أُ  ولعـيل  ،ختمـة  ٰى حتَّــ ة لألئمَّ

 ءيش فــأّي  ،ت لــك واحــدة منــذ رصت يف هــذا احلــالفصــريَّ  ،انتهيــت إليــك

، اهللا أكـرب: ، قلـت»لك بـذلك أن تكـون معهـم يـوم القيامـة«: قال ذلك؟يل ب

 .)١(ات، ثالث مرّ »نعم« :قال! يل بذلك؟]فـ[

ــام )ب ــّل   إرشاك اإلم ــداء النو يف ك ــة، وإه ــل فريض ــا كلّ  _اف  _ه

 .لا تتخيَّ وسع وأعظم ممَّ وجوده أ له، وال ختف، ففضل اهللا تعاىلٰ 

ريفة، منهــا مــا ورد ـت الشــجــواز ذلــك بعــض الروايــا عــىلٰ  وقــد دلَّ 

سـناد رفعـه إلـيهم صـلوات اهللا إب عبـد اهللا أمحـد بـن عبـد اهللا الـبجيل أيب عن

ــيهم ــول اهللا«: قــال ،عل ــل ثــواب صــالته لرس ــؤمنني  مــن جع وأمــري امل

م، أضــعف اهللا لــه واألوصــياء مــن بعــده صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني وســلَّ 

ــ أضــعافاً  ثــواب صــالته ــنف ٰى مضــاعفة حتَّ ــل أن ينقطــع ال س، ويقــال لــه قب

ــده ــه جس ــرج روح ــالن :خي ــا ف ــديَّ  ،ي ــاه ــا وألطافــك لن ــوم  ،تك إلين ــذا ي فه

لـك بـام  وهنيئـاً  ،اهللا لـك بـام أعـدَّ  عينـاً  وقـرّ  جمازاتك ومكافاتك، فطب نفساً 

ثـواب  يينـو«: ويقـول؟ قـال صـالته يكيـف هيـد: قلـت: ، قال»رصت إليه
                                                             

 .٤ح / َتمباب يف كم ُيقرأ القرآن وُخي / ٦١٨: ٢الكايف  )١(



 ١٥٧ ...................................  ما جيب فعله يف زمن الغيبة الكربىٰ : ةالشذرة الرابعة عرش

 الة اخلمســني شــيئاً صــ ، ولــو أمكنــه أن يزيــد عــىلٰ صــالته لرســول اهللا 

 .)١(لخا» ...واحد منهم يوم وهيدهيا إىلٰ  ولو ركعتني يف كّل 

ـ ،إهداء الطواف لإلمام  )ـج ة، فقـد كـان وإن أمكن فعمرة أو حجَّ

 د بن عيسٰى حممّ  عن عنهم يف حياهتم، فقد ورد يبعثون من حيّج  أهل البيت 

ـ وغلامنـاً رزم ثيـاب  أبو احلسن الرضـا  إيلَّ بعث  :قال ،اليقطيني ة يل وحجَّ

ن نحـج أفأمرنـا  ،ة ليونس بن عبد الـرمحنبن عبيد وحجَّ  موسٰى ألخي ة وحجَّ 

 .)٢(...فيام بيننا أثالثاً  فكانت بيننا مائة دينار ،عنه

ــن القاســم موســٰى  وعــن قــد : قلــت أليب جعفــر الثــاين : قــال ،ب

األوصــياء ال يطــاف  إنَّ : يل فقيــل ،أردت أن أطــوف عنــك وعــن أبيــك

بعـد ذلـك  قلـت لـه ثـمّ  ،»ه جـائزبل طـف مـا أمكنـك فإنَّـ«: ، فقال يلعنهم

 كنـت اسـتأذنتك يف الطـواف عنـك وعـن أبيـك فأذنـت يل إّين : بثالث سـنني

: قـال ،فعملـت بـه ءوقـع يف قلبـي يش ثـمّ  ،فطفت عنكام مـا شـاء اهللا يف ذلك

: اتفقـال ثـالث مـرّ  ،اهللا  عـن رسـول طفـت يومـاً : قلـت ،»وما هو؟«

طفـت  ثـمّ ، اليـوم الثـاين عـن أمـري املـؤمنني ، ثـمّ »رسـول اهللا  عـىلٰ اهللا صّىلٰ «

واخلـامس عـن ، والرابـع عـن احلسـني  ،اليوم الثالث عـن احلسـن 

ــيل ــني  ع ــن احلس ــ ،ب ــر حمّم ــن أيب جعف ــادس ع ــيل والس ــن ع  ،د ب

 واليـوم الثـامن عـن أبيـك موسـٰى  ، دواليوم السابع عن جعفـر بـن حمّمـ

، ــن أ ــع ع ــوم التاس ــيل والي ــك ع ــارش ،بي ــوم الع ــا  والي ــك ي عن

إذن واهللا تـدين بالـدين «: فقـال ،وهـؤالء الـذين أديـن اهللا بـواليتهم ،ديسيّ 

 ك فاطمـة ّمـام طفـت عـن أُ وربَّـ: ، قلـت»من العباد غـريه لقبَ الذي ال يُ 
                                                             

 .٢٩: مجال األُسبوع )١(

 ).١٢١/٤٠(ح / ٤٠: ٨هتذيب األحكام  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٥٨

ه أفضـل مـا أنـت عاملـه إن شـاء مـن هـذا فإنَّـ استكثر«: ام مل أطف، فقالوربَّ 

 .)١(»اهللا

ـإقامة جمـ) ٣  ىٰ ته يف شـتّ وقضـيَّ   ة بـذكر اإلمـام املهـديالس خاصَّ

 :جوانبها

ــكَّ  ــة يف ذلــك، وال ش ــاركة العملي ــ أنَّ  واملش ــة املســابقات اخلاصَّ ة إقام

 .يف تنمية هذا اجلانب الروحي هبا ة املهدوية هلا أثر مهمّ بالقضيَّ 

 :التزام الدعاء) ٤

والـدعاء هنـا لـه  كثـريًا،ريفة ـدت عليـه الروايـات الشـوهذا أمر قد أكَّ 

 :مرحلتان

، حلفظـــه مـــن كيـــد  مرحلـــة الـــدعاء لإلمـــام املهـــدي: وىلٰ األُ 

ـ : هـاة مـن األدعيـة، وأمهّ األعداء، ولتعجيل ظهـوره، وهنـا نجـد قائمـة مهمَّ

ــِة ْبــِن احلََســنِ «دعــاء الفــرج  ــَك احلُجَّ ، ودعــاء العهــد )٢(»...اللَُّهــمَّ ُكــْن لَِولِيِّ

 .)٤(، ودعاء الندبة)٣(»...لَعظِيمِ الّلُهمَّ َربَّ النُّوِر ا«

ها زيـارة آل يـس ، وأمهّ  ة بهويدخل يف هذا السياق الزيارات اخلاصَّ 

بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم، ال ألمـره « :ريف يف مقدمتهاـالتي ورد التوقيع الش

 تعقلون، حكمة بالغة، فام تغني النذر عن قوم ال يؤمنون، السـالم علينـا وعـىلٰ 

وإلينا، فقولوا كـام قـال اهللا  اهللا تعاىلٰ  ه بنا إىلٰ ني، إذا أردتم التوّج عباد اهللا الصاحل

  :تعاىلٰ 
ْ

 إِل
َ

 .)٥(»...]١٣٠: الصاّفات[ ياِس�َ  َسالٌم �
                                                             

ة / ٣١٤: ٤الكايف  )١(  .٢ح / باب الطواف واحلّج عن األئمَّ

 .٤ح / باب الدعاء يف العرش األواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤الكايف  )٢(

 ).٣٣٦/٧٤(ح / ٢٢٧: مصباح املتهّجد )٣(

 .٥٠٤: ١إقبال األعامل  )٤(

 .٥٠٤: ١إقبال األعامل  )٥(
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ــه، :  الثانيــة ــن الغيبــة، حلفــظ إيامن ــاء املــؤمن لنفســه يف زم ــة دع مرحل

 .ودفع كيد الشياطني عن نفسه

 :هاأمهّ ة من األدعية، وهنا أيضًا قائمة مهمَّ 

ــة )أ ــن الغيب ــر اإلمــام الصــادق :دعــاء زم ــد ذك ــة   فق ــن الغيب زم

 اك، فـإن أدركـت ذلـك الزمـان فـأّي علـت فـدُج : فقلت: لزرارة، فقال زرارة

 :إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الــدعاء ،يــا زرارة«: أعمـل؟ قــال يشءٍ 

ــي َنْفَســَك  ْفنِ ــي نَ  ،الّلُهــمَّ َعرِّ ْفنِ ــَك إِْن َملْ ُتَعرِّ ــَك ْفَســَك َملْ َأْعــِرْف َفإِنَّ ــمَّ َنبِيَّ ، الّلُه

ــوَلَك  ــي َرُس ْفنِ ــمَّ  ،َعرِّ ــَك، الّلُه تَ ــِرْف ُحجَّ ــوَلَك َملْ َأْع ــي َرُس ْفنِ ــَك إِْن َملْ ُتَعرِّ َفإِنَّ

ــَك  تَ ــي ُحجَّ ْفنِ ــي ،َعرِّ ــْن ِدينِ ــَلْلُت َع ــَك َض تَ ــي ُحجَّ ْفنِ ــَك إِْن َملْ ُتَعرِّ ، )١(»...َفإِنَّ

 .فالتزمه ،)٢()مفاتيح اجلنان(موجود يف وهو دعاء طويل، وهو 

 .قطع املذكور يف الرواية يومياً ه يمكن التزام املعلًام أنَّ 

 قـال أبـو عبــد اهللا: قـال  ،فعـن عبـد اهللا بـن سـنان :دعـاء الغريـق )ب

 :»وال ينجـو  ،ٰى ، وال إمـام هـدٰى رستصيبكم شبهة فتبقـون بـال علـم ُيـ

: يقـول«: كيـف دعـاء الغريـق؟  قـال: ، قلـت» من دعا بدعاء الغريـقمنها إالَّ 

يـا : فقلـت، »دينـك ت قلبـي عـىلٰ ب القلـوب ثبِّـيا اهللا يا رمحن يا رحيم يا مقلِّ 

، »دينـك ب القلـوب واألبصـار ثبـت قلبـي عـىلٰ اهللا يا رمحن يا رحيم يـا مقلِّـ

ـ اهللا  إنَّ «: قـال ا يــ: ولكــن قـل كـام أقـول لـك ،ب القلـوب واألبصـارمقلِّ

 .)٣(»دينك ت قلبي عىلٰ ب القلوب ثبِّ مقلِّ 
                                                             

 .٢٤ح / ٣٣باب / ٣٤٣و ٣٤٢: كامل الدين )١(

 .٨٤٣: مفاتيح اجلنان )٢(

الـدعاء  ويف هذه الروايـة نكتـة لطيفـة، وهـي أنَّ . ٤٩ح / ٣٣باب / ٣٥٢و ٣٥١: كامل الدين )٣(

  ينبغي  فال ، اإلجابة باب  ملالئم متامًا لفتح يعطون املفتاح ا  مفتاح اإلجابة، وأهل البيت



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٦٠

 الــذي فقـد األمـل باحليــاة، وكـان عــىلٰ  _لــة الغريـق ل حاوينبغـي متثّـ

عاء، عنـد قـراءة هـذا الـد _يشء ينقـذه مـن اهلـالك  ك بـأّي استعداد للتمّسـ

 .يؤيت الدعاء ثمرته ٰى حتَّ 

هـو احلـافظ لإلمـام املهـدي  ألـيس اهللا تعـاىلٰ  :وهنا قـد يسـأل الـبعض

 فائدة دعائنا له؟فام ؟من كيد األعداء  

 :)١(ة جهاتواجلواب من عدَّ 

ــكال إذا صــحَّ  _ ١ ــذا اإلش ــ ه ــدعو  ٰى فمعن ــا أن ال ن ــب علين ــك جي ذل

يشء يف هـذا  كـّل  نَّ ، ألاإلطـالق يء عـىلٰ ـبشـ وال نـدعو ،شخص كـان ألّي 

ــدَّ  ــون مق ــاىلٰ الك ــبحانه وتع ــن اهللا س ــدعُ  ،ر م ــال ت ــك  ف ــدقائك وأقربائ ألص

اهللا ســبحانه  نَّ ، ألة والعافيــةالــرزق أو بالصــحَّ  أو بزيــادة بطــول العمــر مــثالً 

وهـذا  ،نـةة وعافيـة معيَّ نـًا وصـحَّ نـًا ورزقـًا معيَّ ر هلـم عمـرًا معيَّ قد قدَّ  وتعاىلٰ 

ـمْ : قـال اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ  نَّ أل ،واضح الـبطالن
ُ
�

َ
ْسـتَِجْب ل

َ
ُعـوِ� أ

ْ
 اد

 يـردّ  الـدعاء«: يف حـديث األربعامئـة أمـري املـؤمنني وقـال  ،]٦٠: غافر[

 .)٢(»عدة ذوهفاختَّ  املربم القضاء

ــىلٰ ل _ ٢ ــرية ع ــار كب ــدعاء آث ــعدة ل ــع األص ــىلٰ  ،مجي ــواء ع ــة  س احلال

ــىلٰ  ــداعي أو ع ــان ال ــية لإلنس ــتو النفس ــه ٰى مس ــذي يعيش ــع ال ــري الواق  ،تغي

ــاره  مضــافا إىلٰ  ــري باعتب ــواب الكب ــر والث ــد أهــمّ أاألج ــادات ح ــي  ،العب والت
                                                                                                                                               

 الزيادة أو النقيصـة يف دعـاء وارد عـنهم  َّتلـك الزيـادة أو النقيصـة تعرقـل فـتح  ، إذ لعـل

د مـن مفتاح لو حصـل لـه ذلـك ملـا فـتح بابـه، ومـن هنـا ينبغـي التأّكـ أّي  الباب، متامًا كام أنَّ 

ــ ــًا حتَّ ــوغــريه ممَّــ -ٰى للقواعــد النحويــة، إذ هلــذا األمــر كــون لفــظ الــدعاء موافق دخل يف ا ي

 .يف اإلجابة أثر مهمّ  -رسعة استجابة الدعاء 

 .صية يف اإلمام املهدي مستفاد من مركز الدراسات التخّص  )١(

 .٦٢٠: اخلصال )٢(
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بـاحلفظ  نـا لإلمـام ءدعا نَّ إهـذا األسـاس فـ ىلٰ فعـ ،هتربط بني العبد وربّ 

 ا يعطينـا زمخـاً ممـَّ ،وعـدم الغفلـة عنـه ،يف زيادة ارتباطنـا بـه الً والفرج يفيد أوَّ 

اه حركـــة اإلصـــالح العـــاملي والتمهيـــد يف اّجتـــ عاليـــةً  وحركـــةً  ،معنويـــاً 

األجـر الكبـري والثـواب اجلزيـل مـن اهللا  ذلـك احلصـول عـىلٰ  إضـافة إىلٰ  ،هلا

لإلمـام  ٰى مفيـد حتَّـ نـا لإلمـامءدعا نَّ أيف األمـر هـو  مّ واملهـ ،انه وتعـاىلٰ سبح

اإلرساع يف فرجـه مـرتبط  نَّ إفـ ،وذلـك يف تعجيـل الفـرج لـه ،سالم اهللا عليه

ــأوهــذا ال ينــايف  ،بكثــرة الــدعاء لــه ه حمفــوظ مــن اهللا ووقــت ظهــوره مــن نَّ

 .الكتاب مّ ت وعنده أُ ثبِ ما يشاء ويُ  اهللا يمحو نَّ أل ،املحتوم

اا ا :اا  ا  ر:  

ـ  لغيبـة اإلمـام املهـدي أنَّ  ال شكَّ  ة يـة تربويـة وعقائدفوائـد مهمَّ

 :التفتنا إىلٰ  ابارزًا فيها، إذ جانب األمل واملصيبة ٰى بل وسياسية، لكن يبق

ــام نَّ أ _ ١ ــة اإلم ــه،   غيب ــيعته إلي ــوم ش ــول عم ــن وص ــة م مانع

كــم «: أنـواع األمل، يقـول اإلمـام الرضـا ٰى عـن احلبيـب مـن أقســ واالنقطـاع

ان حـزين عنـد فقـدان املـاء أسـف حـرّ مؤمنة، وكـم مـن مـؤمن مت ٰى من حرّ 

 . واملاء املعني هو اإلمام املهدي، )١(»املعني

، جـاء دعـاء الندبـة ليفصـح يف بعـض فقراتـه عـن األمل النـاجم من هنا

 : ن هذه الغيبة، حيث يقول املوايلع

ــْعِري « ــَت ِش ــوٰى أَليْ ــَك النَّ ْت بِ ــتََقرَّ ــَن اْس ــَك َأْو  ،ْي ــْل َأيُّ َأْرٍض ُتِقلُّ َب

ــرٰى  ــوٰى ، َث ــوٰى  َأبَِرْض ــا َأْم ِذي ُط ه ــزٌ  ،َأْو َغْريِ ــَيلَّ َأْن َأرٰى  َعِزي ــَق َوَال  َع  اخلَْل

ــ َنْجــوٰى  َأْســَمُع َلــَك َحِسيســًا َوَال َوَال  ،ُتــرٰى  ــيَط بِ َك ُدوِينَ ، َعِزيــٌز َعــَيلَّ َأْن ُحتِ
                                                             

 .٣ح / ٣٥باب / ٣٧١: كامل الدين )١(
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ي َضـِجيٌج َوَال َوَال  ،البَْلوٰى  ي َأْنـَت ِمـْن ُمَغيَّـٍب َملْ ـبِنَْفِسـ ، َشـْكوٰى  َيناُلـَك ِمنـِّ

ي َأْنـَت ُأْمنِيَّـُة شـاِئٍق ـبِنَْفِسـ ،َنـَزَح َعنّـا ي َأْنـَت ِمـْن نـاِزٍح مـاـبِنَْفِسـ ،َخيُْل ِمنّا

 .)١(»...اَفَحنّ  َذَكراِمْن ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة  ،َيتََمنَّٰى 

بــإجراء أحكــام الــدين واحلقــوق واحلــدود،   دم اإلذن لــهعــ _ ٢

كــام كــان حــال آبائــه  ،حقوقــه هنبــًا وتراثــه ســلباً   خصوصــًا مــع رؤيتــه

 .الطاهرين من قبل

،  عن حنـان بـن سـدير، عـن عبـد اهللا بـن دينـار، عـن أيب جعفـر

 وهـو إالَّ وال فطـر  ٰى مـا مـن عيـد للمسـلمني أضـح ،يـا عبـد اهللا«: قال: قال

ـ«: لذاك؟ قـا مَ ـولِـ: ، قلـت »د فيـه حزنـاً د آلل حمّمـدّ ُجي  هـم م يـرون حقّ ألهنَّ

 .)٢(»يف يد غريهم

ــ نَّ أ _ ٣ ــامي الش ــة ح ــتغلوا غيب ــدين اس ــداء ال ــ  ريعةـأع وا ليبثّ

ــ ــشــبهاهتم وشــكوكهم يف أذهــان العامَّ  ق بــالرجوع إىلٰ ة، خصوصــًا فــيام يتعلَّ

 دأقصـد علـامء الـدين مـن أتبـاع آل حمّمـ ني،العـامّ   وكالء اإلمام املهدي

 ،ـ   واملهــدي )٣(عمومـاً   م هـم مـن أمرنـا أهـل البيـترغـم أهنَّ
                                                             

 .٥١٠: ١إقبال األعامل  )١(

 .٢ح / باب النوادر/ ١٧٠و ١٦٩: ٤الكايف  )٢(

علــت ُج :  قلــت أليب احلســن الرضــا: قــال ،ني بـذلكث احلســن بــن عــيل بــن يقطــحـدَّ  )٣(

مـا أحتـاج إليـه مـن معـامل دينـي، أفيـونس بـن  ال أكاد أصل إليك أسألك عـن كـّل  ، إّين فداك

اختيـار معرفـة ( .»نعـم«: فقـال ؟عبد الرمحن ثقـة آخـذ عنـه مـا أحتـاج إليـه مـن معـامل دينـي

 ).٩٣٥ح / ٧٨٤: ٢الرجال 

 تي بعيـدة، ولسـت أصـل إليـك يف كـّل شـقَّ :  للرضـاقلـت : قـال ،بوعن عيل بن املسـيّ   

ــامل دينــي؟  ــ«: قــالفوقــت، فممــن آخــذ مع ــا بــن آدم القّم ــن زكري ــدين م ي املــأمون عــٰىل ال

ــامَّ  ترفت قــدمـ انصــفلــامَّ  :بقــال عــيل بــن املســيّ  ،»والــدنيا ــا بــن آدم فســألته ع ــٰىل زكري  ع

 ).١١١٢ح / ٨٥٨: ٢اختيار معرفة الرجال . (احتجت إليه
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  بـالرجوع إلـيهم وأخـذ معـامل ديننـا فـيام لـو مل نصـل إلـيهم )١(خصوصاً 

 .رضوان اهللا عليهم منهم

سمعت احلسني بـن : عن عيل بن أيب املغرية، عن عمرية بنت نفيل، قالت

يربأ بعضكم مـن بعـض،  ٰى ال يكون األمر الذي تنتظرونه حتَّ «: يقول  عيل

بعـض بـالكفر، ويلعـن  ويتفل بعضكم يف وجوه بعض، ويشهد بعضـكم عـىلٰ 

:  ما يف ذلك الزمان مـن خـري؟ فقـال احلسـني: فقلت له. »بعضكم بعضاً 

 .)٢(»همان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كلّ ه يف ذلك الزاخلري كلّ «

ـــدياإلمـــام امل نَّ إ _ ٤ ـــه   ه ـــة، وعلم بحكـــم واليتـــه التكويني

ه ، وبالتـايل فإنَّـأعـامل العبـد عمومـًا وشـيعته خصوصـاً  لـع عـىلٰ ، مطَّ الواسع

ــأملَّ  ــذنوب يت ــض ال ــدرت بع ــا ص ــريًا إذا م ــا  _ كث ــا أكثره ــ _وم ــاد م ن العب

 .عمومًا وشيعته خصوصاً 

ـ إنَّ  رور ـإدخـال السـ العمـل عـىلٰ  إىلٰ  ة ورصحيـةهذا األمـر دعـوة عامَّ

، ل الصـاحلات منهجـًا عمليـًا يوميـاً اذ عمـباّختـ  قلب اإلمام املهـدي عىلٰ 

ــدم إدخــال احلــزن و ــه ألمل عــىلٰ اوع ــاجرتاح املعــايص  قلب ، خصوصــًا ب

تأجيــل وتــأخري  اجرتاحهــا يعنــي معاونــة الظــاملني يف العمــل عــىلٰ  وإنَّ 

 .الظهور املبارك

 .زنموالك أو احل قلب ، بني إدخال الرسور عىلٰ خمريَّ وأنت 

م   .عقلك، واخرج بنتيجةحكِّ
                                                             

ــا )١( ــج ــع الش ــوبـء يف التوقي ــن يعق ــحاق ب ــائل إس ــن مس ــًا ع ــ«: ريف جواب ــوادث وأمَّ ا احل

ــديثنا ــا إٰىل رواة ح ــارجعوا فيه ــة ف ــإهنَّ  ،الواقع ــم حجَّ ف ــا حجَّ ــيكم وأن ــي عل ــيهمت . »ة اهللا عل

 ).٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كامل الدين(

 .٩ح / ١٢باب / ٢١٣: لنعامينلالغيبة  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٦٤

 : الشــيخ املفيــد إىلٰ   وقــد ورد يف مراســلة اإلمــام املهــدي

ا نـاوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـاملني، حسـب الـذي نحن وإن كنّـ«

لنا مـن الصـالح ولشـيعتنا املـؤمنني يف ذلـك مـا دامـت دولـة  أراناه اهللا تعاىلٰ 

ــ ــقني، فإّن ــدنيا للفاس ــامً ال ــيط عل ــبأن ا نح ــزب عنّ ــائكم، وال يع ــن  ءا يشب م

مـا كـان  الـذي أصـابكم مـذ جـنح كثـري مـنكم إىلٰ  أخباركم، ومعرفتنا بالذّل 

م ، ونبـذوا العهـد املـأخوذ وراء ظهـورهم كـأهنَّ السلف الصالح عنـه شاسـعاً 

ا غـري مهملـني ملراعـاتكم، وال ناسـني لـذكركم، ولـوال ذلـك ّنـإ. ال يعلمون

 وظاهرونــا عــىلٰ  قوا اهللا فــاتَّ  ،عــداءلنــزل بكــم الــألواء أو اصــطلمكم األ

عنهـا  ٰى أجلـه وحيمـ انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم هيلـك فيهـا مـن حـمَّ 

 .)١(»...من أدرك أمله

ــىلٰ  إنَّ    قلــب اإلمــام املهــدي هــذه اآلالم وغريهــا، تــدخل ع

حلظـة، أفـال يكـون واجبـًا علينـا أن نعـيش بعـض  يوميًا، وهو يعيشها يف كـّل 

 ؟ معه تلك اآلالم

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــّب  م ــات املح ــه عالم ــزن حمبوب ــزن حل ــو أن حي ــف  ،ه فكي

 ؟ بشيعة اإلمام

مـه ملوالنـا هـو أن نشـعر باملأسـاة التـي يعيشـها قدِّ ما يمكن أن نُ  أقّل  إنَّ 

، وذلــك ال  قطـع هــذه اآلالم عنـه ، وأن نعمـل جاهــدين عـىلٰ  هـو

، وذلــك ام دولــة احلــّق تــوفري األرضــية املناســبة لقيــ  بالعمــل عــىلٰ يكــون إالَّ 

 .بتوسيع رقعة الصاحلني

*   *   * 

                                                             

 .٣٢٣و ٣٢٢: ٢االحتجاج  )١(



 

 

 

  ة اارة 

   ات از  اي 

 ..ليس يشء

 ..أبعد من عقول الرجال

 ..من تفسري القرآن

 عـن يشء  سـألت أبـا جعفـر: قـال ،عن جـابر بـن يزيـد اجلعفـي

: ي بجـواب آخـر، فقلـتفأجـابن سـألته عنـه ثانيـةً  ثـمّ  ،من التفسري فأجـابني

كنـت أجبتنـي يف هـذه املسـألة بجـواب غـري هـذا قبـل اليـوم،  ،علت فداكُج 

يـا  وللـبطن بطـن، ولـه ظهـر وللظهـر ظهـر، للقرآن بطنـاً  إنَّ  ،يا جابر«: فقال

اآليـة يكـون  ، إنَّ أبعد من عقـول الرجـال مـن تفسـري القـرآن جابر ليس يشء

ـــا يف يشءأوَّ  ـــا يف يشء وآخره ـــالم  ،هل ـــو ك ـــل ممتَّ وه ـــىلٰ نص ـــف ع  رص

ــاىلٰ  ــه تع ــدَّ  وروي يف قول ــورة امل وِر  :رثِّ يف س
ُ
ــاق ــَر ِ� ا�� ِق

ُ
ــإِذا ن

َ
 �ف

ــٍذ يَــْوٌم َعِســٌ�   يَْوَمئِ
َ

ــذ�ِك
َ
ــْ�ُ �َِســٍ�  �ف

َ
ــِر�َن � �فِ

ْ
 ال

َ َ
�� )ثِّر  _ ٨: املــدَّ

ــ، )١٠ ــن املفضَّ ــادقع ــن الص ــال ل، ع ــودي يف «: ، ق ــائمذُ أُ إذا ن  ن الق

 ــذلك اليــوم عســري عــىلٰ  ،بــاإلذن يف قيامــه فيقــوم ــال ،»الكــافرين ف : ق

 .)٢(»فال يعلمه غرينا ،ونحن نعلمه ،فيه األمثال َب والقرآن ُرضِ «
                                                             

 .٥ح / ٣٠٠: ٢حاسن للربقي امل )١(

ة  )٢(  .٥٧ح / ٢٥٤و ٢٥٣: ٣ينابيع املودَّ
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 ة االنطبــاق عــىلٰ آليـات القــرآن الكــريم خاصـيَّ  لقـد بــات واضــحًا أنَّ 

اآليـة الواحـدة يمكـن أن يكـون سـبب نزوهلـا حادثـة يف  موارد عديـدة، وأنَّ 

حادثـة ثانيـة وثالثـة  ، ولكـن يمكـن أن تنطبـق عـىلٰ األكـرم  نبـّي زمن ال

رت تلـك ام تكـرَّ اآليـة الكريمـة تنـزل لتعـالج حادثـة مـا، فكلَّـ وعارشة، ألنَّ 

ــ احلادثــة انطبقــت تلــك اآليــة عليهــا، وعــىلٰ  ر هلــا، ـام ال حصــهــذا أمثلــة ربَّ

 .وسنالحظ هذا األمر بوضوح يف هذه الشذرة

ًا ، كثـــرية جـــدَّ   لـــة باإلمـــام املهـــديؤوَّ اآليـــات امل ، وإنَّ هـــذا

ــأُ  ــن س ــولك ــا، ممَّ ــيالً منه ــًا قل ــا بعض ــن ورد هن ــل يف زم ــع للعم ــه داف ا ل

ــا يُ  ــة، أو م ــالغيب ــوضِّ ــة ربَّ ــح حقيق ــىلٰ  ٰى ام ختف ــل  ع ــا أه ــفها لن ــري، كش الكث

 . بيت العصمة

  :  ات از  ا اي

ِ : قــال تعــاىلٰ  _ ١
�

ا ا�
َ
ـ�ه يــ
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ْ
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ُ
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�
 ).٢٠٠: آل عمران( َوا�

 البــاقربـن عـيل د حمّمــأيب جعفـر بـن معاويــة العجـيل، عـن بريـد عـن 

  يف قولــه :وا وَصــابُِروا َورابُِطــوا أداء  اصــربوا عــىلٰ «: قــال، اْصــِ�ُ

 .)١(»م، ورابطوا إمامكم املنتظركالفرائض، وصابروا عدوّ 

 :إشارتان

ــة  :وىلٰ األُ  ــة يف احلقيق ــواردة يف تأويلهــا  بضــمّ  _هــذه اآلي ــة ال  _الرواي

 :ل يف، وتتمثَّ ٰى ألعامل الغيبة الكرب عطي املنهج العامّ تُ 

ــا) أ ــادي، ويتمثَّ ــب العب ــييعها، جلان ــدم تض ــرائض وع ــالتزام الف ل ب
                                                             

 .١٣ح / ١١باب / ٢٠٦: الغيبة للنعامين )١(



 ١٦٧ ................................  بعض اآليات النازلة يف املهدي : الشذرة اخلامسة عرشة

: قـال، أيب عبـد اهللا  ، فعـنوعـال لَّ اهللا جـ ب بـه إىلٰ تقـرَّ مـا يُ  حّب وهي أ

 . )١(»الناس ٰى  تكن أتقاعمل بفرائض اهللا«: رسول اهللا  قال

ــه  ــال، وعن ــاىلٰ «: ق ــارك وتع ــال اهللا تب ــ: ق ــا حتبَّ ــدي  يلَّ ب إم عب

 .)٢(»ا افرتضت عليهممَّ  بأحّب 

ـ ل بالصـرب عــىلٰ ، ويتمثَّـجانـب مواجهـة العــدوّ  )ب ة األعـداء مــن أذيَّ

ــب،  ــع اجلوان ــداء، ألنَّ مجي ــيط األع ــذوبان يف حم ــذا ال ــي ه ــب  وال يعن اجلان

 .العبادي يمنع من ذلك

 . ك اإلجيايب بقيادة املهدي املنتظرؤ للتحرّ جانب التهيّ  )جـ

كـام قـال ) حصـن اإليـامن(، إذ هـي ٰى ه، وهـو التقـوحصن ذلك كلّ  )د

 .)٣( أمري املؤمنني

ملنهـــاج هـــو الفـــالح الـــدنيوي اوســـتكون نتيجـــة االلتـــزام هبـــذا 

 .بذلك اآلية الكريمة تخروي كام وعدواألُ 

ــة ــة  :الثاني ــة الكريم ــالً  _اآلي ــامَّ  فض ــدَّ ع ــ _م  تق ــأنَّ ت ــؤمن  وحي ب امل

ــرب  ــه الص ــتدعي من ــي تس ــعوبات الت ــاكل والص ــن املش ــري م ــيواجه الكث س

واملصابرة واملرابطة، وهـذا واقـع نعيشـه، والروايـات مل تغفلـه، فعـن رسـول 

مـؤمن حيسـده، ومنـافق يبغضـه، : املؤمن بـني مخـس شـدائد«: قال،  اهللا

 .)٤(»، وشيطان يضّلهوكافر يقاتله، ونفس تنازعه

ــد اهللا  ــن أيب عب ــال، وع ــن «: ق ــدة م ــن واح ــؤمن م ــت امل ــا أفل م
                                                             

 .٤ح / باب أداء الفرائض/ ٨٢: ٢الكايف  )١(

 .٥ح / باب أداء الفرائض/ ٨٢: ٢الكايف  )٢(

 ).١١٤: عيون احلكم واملواعظ. (»أمنع حصون الدين التقٰى «: قال  )٣(

 .٨٠٩ح / ١٦١: ١كنز العّامل  )٤(
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ـولربَّ  ،ثالث ا بغـض مـن يكـون معـه يف الـدار، ام اجتمعت الـثالث عليـه، إمَّ

حوائجـه يؤذيـه،  ذيـه، أو مـن يف طريقـه إىلٰ ق عليه بابه يؤذيـه، أو جـار يؤغلِ يُ 

وجيعـل اهللا لـه  ،يؤذيـه إليـه شـيطاناً  ة جبـل لبعـث اهللا قلَّ  مؤمنا عىلٰ  ولو أنَّ 

 .)١(»أحد ال يستوحش معه إىلٰ  نساً أُ من إيامنه 

ـٍص ِمـَن : ال تعاىلٰ ق _ ٢
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  ).١٥٧ _ ١٥٥: ةالبقر( �وَأ

ام القائم قدّ  إنَّ « :يقول سمعت أبا عبد اهللا  :د بن مسلم، قالعن حممّ 

 :قـال .جعلني اهللا فداك وما هي؟: قلت ،»للمؤمنني من اهللا تكون عالمات 

مْ : ذلك قول اهللا «
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نقـص مـن ع، وريوت ذم«: ، قال»التجارات وقلَّة الفضل، ونقص من األنفس

ـابِِر�نَ قلَّة ريع ما ُيـزَرع، «: ، قال»الثمرات ـِر ا�ص�
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بتعجيـل عنـد ذلـك  َو�َش

َوما : ، إنَّ اهللا تعاٰىل يقولهذا تأويله ،ديا حممّ «: يلقال  ثمّ  ،»خروج القائم 
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 :إشارات

ــري إىلٰ  إنَّ  :وىلٰ األُ  ــات تش ــات والرواي ــذه اآلي ــل ه ــدَّ  مث ــب، ع ة جوان
                                                             

 .٣ح .../ املؤمن من الصرب باب ما أخذه اهللا عىلٰ / ٢٤٩: ٢الكايف  )١(

 .١٣٢ح / ١٢٩: اإلمامة والتبرصة )٢(



 ١٦٩ ................................  بعض اآليات النازلة يف املهدي : الشذرة اخلامسة عرشة

  جانـب التحـذير الواجـب ألتبـاع أهـل البيـت فهي من جانب تشـري إىلٰ 

 .ملواجهة تلك الباليا والفتن

اذ مـا يلـزم اقتصـاديًا ونفسـيًا ملواجهـة ومن جانب آخـر تـدفعهم الّختـ

 .ياتتلك  التحدّ 

ام هـي لـك املحـن إنَّـت زرع األمـل يف نفوسـهم بـأنَّ ومن جانب ثالث تـ

 .  رة املهديـبنص من الفاجر، وبالتايل سيفوز الربّ  لتصفية الربّ 

ــة ــذي تشــري إىلٰ  :الثاني ــة الكريمــة يف الوقــت ال ــدَّ  اآلي ــىلٰ ش ــبالء ع  ة ال

ــالبالء واملصــائب، هــي تُ  عطــي عوامــل النجــاح للمــؤمن املــؤمن وإصــابته ب

 : )١(اختبار، وهي كالتايلعندما يصيبه بالء أو 

١ _  َـــابِِر�ن
�

ــــِر ا�ص
�

ش
َ
ـــ ،الصـــرب: َو�  ر اهللا تعـــاىلٰ ـحيـــث بشَّ

ة بغـري حسـاب، األمـر الـذي حيتمـل اجلنـَّ الصابرين، ووعدهم بالـدخول إىلٰ 

ـوة من غـري أن يـدخلوا قاعـة املحكمـة واحلسـاب، دخوهلم اجلنَّ  م حيتمـل أهنَّ

ــون أجــرًا ال يمكــن حســابه، بغــري حســا ب، أي ال يمكــن حســابه يعط

 .)٢(وإحصاؤه لكثرته

ـــابرون ـــاً  والص ـــىلٰ  طبع ـــربون ع ـــذين يص ـــم ال ـــرائض،  ه أداء الف

 .ويصربون عند املصائب والشدائد ،ويصربون عن ارتكاب املعايص

٢ _  ِ
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ــا ِ�
�
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ُ
ــِه راِجع ْ ــا إِ�َ

�
ــاة  أنَّ  االلتفــات إىلٰ :  َو�ِن ــات احلي نكب

دراك وهـذا اإل ،تـة وعـابرةاسـية فهـي مؤقَّ ومشاكلها مهـام كانـت شـديدة وق

 ، قــال تعــاىلٰ وســحابة صــيف عــابراً  املشــاكل والصــعاب عرضــاً  جيعــل كــّل 
                                                             

 .فبتّرص  ٤٤٦ - ٤٤٤: ١األمثل تفسري  )١(

ــال الســيّ  )٢( ــربَّ ق ــد اهللا ش ــريه د عب ــري هــذه اآليــة) ٤٣٣ص ( يف تفس   :يف تفس
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ر ـأي ال حيصــ ،]١٠: الزمــر[ أ

 .لكثرته أو ال حياسبون
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وتركــوا الــدنيا ومل   ٰى آمنــوا بموســ نعــن لســان الســحرة الــذي حكايــةً 

نــاِت  :هم هتديــدات فرعــونهتـزّ 
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ِفـَر �

ْ
ا بَِر��نا ِ�َغ

�
آَمن

بْ� 
َ
 ).٧٣و ٧٢: طه( �َوأ

ــيل  ــؤمنني ع ــري امل ــن أم ــد ورد ع ــري اال وق ــرتجاعيف تفس إِنَّ «: س

ا ِهللاِ : َقْوَلنَا
�
 : َقْوَلنَـاوَ  ،ْلـِك بِاملُ َأْنُفِسـنَا  إِْقـَراٌر َعـَىلٰ  إِن

َ
ْـِه راِجُعـون

َ
ـا إِ�

�
 َو�ِن

 .)١(»َأْنُفِسنَا بِاْهلُْلِك  إِْقَراٌر َعَىلٰ 
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ة اإليـامن االسـتمداد مـن قـوَّ :  َو�ِن

آخـر يف اجتيـاز االختبـار دون اضـطراب وقلـق  اإلهلية عامل مهـمّ واأللطاف 

 ون أيـدهيم إىلٰ فالصابرون عندما يواجهون مشاكل احلياة يمدّ  ،وفقدان للتوازن

ة يف مواجهته، هم وأهل بيته لريفعه عنهم أو ليعطيهم القوَّ لون إليه بنبيّ م يتوسَّ رّهب 

وا  :سبحانه وقد جاء الوعد اإلهلي هبدايتهم وتوفيقهم،  يقول
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�
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َ
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 .)٦٩: العنكبوت( ِ�ينا �

مــا مــن مــؤمن يصــاب بمصــيبة يف الــدنيا «: ل اإلمــام البــاقر وقــا

مـن  ٰى ـ غفـر اهللا لـه مـا مضـإالَّ  ،جع عند مصيبته حـني تفجـأه املصـيبةفيسرت

 .)٢(»عليها النار  الكبائر التي أوجب اهللا ذنوبه إالَّ 

٤ _  ْــم ِه
�
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َ
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َ
ــك و�ِ

ُ
ــات إىلٰ  :أ ــد  االلتف الوع

ـاالسـرتجاع عنـد املصـيبة ب عـىلٰ رتّتـاإلهلي بالثواب واألجـر امل ا لعطايـا ، إهنَّ

 ، إنَّ اللســان عـن النطــق بفضــلها ا، ويكـلُّ يقـف العقــل عـاجزًا عــن إدراكهــ
                                                             

 .٩٩ح / ٤٨٥: هنج البالغة )١(

 .٥١٥ح / ١٧٥: ١من ال حيرضه الفقيه  )٢(
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 اهللا تعــاىلٰ  هتـدون بإخبـار، وهـم املم، ويـرمحهم علـيهم رّهبـصـّيل ابرين يُ الصـ

 .رين الصابرين، وهنيئًا للمنتظِ فهنيئًا للصابرين .الذي ال حيتمل اخلطأ

 ِْمــْن َر��ِهــم 
ٌ

وات
َ
ــيِْهْم َصــل

َ
م وتزكيــة، مــن رّهبــ مجــيالً  ثنــاءً : أي ،َعل

ـَو  :وقـد قـال تعـاىلٰ . ممغفـرة مـن رّهبـ: م، وقيـلبركات مـن رّهبـ: وقيل
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ـ... «: مع جابر األنصاري  يف حديث طويل لرسول اهللا ل فـإذا عجَّ

ل قـا ثـمّ  ،»وظلـامً  كام ملئت جوراً  وعدالً  اهللا خروج قائمنا يمأل األرض قسطاً 

 :»ولئك وصفهم تهم، أُ حمجَّ  قني عىلٰ للمتَّ  ٰى للصابرين يف غيبته، طوب ٰى طوب

يِْب : اهللا يف كتابه وقال
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 .)٣(»ه حّق بقيام القائم أنَّ  من أقرَّ «: قال، ]٣: البقرة[
                                                             

 .٤٤٢: ١ تفسري جممع البيان :راجع )١(

 .٦٠: كفاية األثر )٢(

 .١٩ح  /٣٣باب / ٣٤٠: كامل الدين )٣(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ١٧٢

 عـن قـول اهللا سـألت الصـادق : قـال ،بـن أيب القاسـم ٰى وعن حيي

 : ــم ــاُب ال رَ  �ا� ِكت
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 :خالصة الروايات الواردة هو التايلو

ــهادة، واإلمــام املهــدي  الغيــب ضــدّ  :الً أوَّ  مــن الغيــب،  الش

 ام املهــدي ، وإنَّــر بــه ـالغيــب منحصــ هــذا أنَّ  ٰى ولــيس معنــ

ــب، ولعــلَّ  ــداق مــن مصــاديق الغي ، غيبتــه  يف هــذا إشــارة إىلٰ  مص

 .د ذلكوالرواية الثالثة تؤكّ 

ـــر وىلٰ الروايـــة األُ  :ثانيـــاً  رضورة أن يصـــرب منتظـــروه يف  زت عـــىلٰ كَّ

ــك عــىلٰ شــدَّ  غيبتــه، ويف هــذا إشــارة إىلٰ  ــبالء علــيهم، فاملمس دينــه  ة ال

 .مجرة، أو كاخلارط شوك القتاد كالقابض عىلٰ 

ــاً  ــة تُ  إنَّ  :ثالث ــأنَّ رِّ ـصــاآلي ــد ح ب ــرآن ه ــم يف للمتَّ  ًى الق ــذين ه قــني، ال

ــب ــون بالغي ــن يؤمن ــة م ــدي  ،احلقيق ــو امله ــذي ه ــتكون ، وال ــه فس مع

 .، الذين هم شيعة عيل اهلداية من نصيب من يؤمن به 
                                                             

 .٢٠ح / ٣٣باب / ٣٤١و ٣٤٠: كامل الدين )١(

 .١٨: ، عن كامل الدين١٠ذيل احلديث / ١٢٤: ٥٢بحار األنوار  )٢(
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يــامن اإل(إنَّ  اإليــامن بالغيــب لنكتــة، وهــي د الروايــة عــىلٰ تؤّكــ :رابعــاً 

بيعـة  نَّ أل ،عيـب وريـب مـن كـّل  ه خلـوّ ألنَّـ ،لصـاحبه بالغيب أعظم مثوبـةً 

ـاملبـايع أنَّـ م عـىلٰ اخلليفة وقت املشاهدة قد يتـوهَّ  يف خـري أو  يـع رغبـةً ام يطه إنَّ

ا هـو عـادات أبنـاء الـدنيا يف طاعـة أو غـري ذلـك ممـَّ ،مـن قتـل مال، أو رهبةً 

ــوكهم ــ ،مل ــك كّل ــن ذل ــأمون م ــب م ــامن الغي ــه وإي ــن معايب ــروس م ه، وحم
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ــا واألرض كلّ  ــن أحي ــا، فم ــا لن ــاً ه ــؤدِّ  أرض ــا ولي ــلمني فليعمره ــن املس  م

فـإن تركهـا أو أخرهبـا  ،ولـه مـا أكـل منهـا ،االمام من أهل بيتـي خراجها إىلٰ 

هبـا مـن  رهـا وأحياهـا فهـو أحـقُّ وأخذها رجل من املسـلمني مـن بعـده فعمَّ 

 ،ولـه مـا أكـل منهـا ،مـام مـن أهـل بيتـياإل ي خراجهـا إىلٰ الذي تركها، يؤدّ 

جهم رِ ن أهــل بيتــي بالســيف، فيحوهيــا ويمنعهــا وُخيــيظهــر القــائم مــ ٰى حتَّــ

ـ ، مـا كـان يف أيـدي شـيعتناومنعهـا إالَّ   منها، كام حواها رسـول اهللا ه فإنَّ

 .)٢(»ما يف أيدهيم ويرتك األرض يف أيدهيم يقاطعهم عىلٰ 

 سمعت أبـا عبـد اهللا :قال ،ما ورد عن معاذ بن كثري وينبغي االلتفات إىلٰ 

 فإذا قام قائمنا  ،ا يف أيدهيم باملعروفقوا ممَّ نفِ شيعتنا أن يُ  ع عىلٰ موسَّ «: يقول
                                                             

 .١١: كامل الدين )١(

 .١ح / باب أنَّ األرض كّلها لإلمام / ٤٠٨و ٤٠٧: ١الكايف  )٢(
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وهـو قـول اهللا  ،هعـدوّ  يأتيه به فيستعني به عىلٰ  ٰى ذي كنز كنزه حتَّ  كّل  حرم عىلٰ 

: ـ
�
�َش

َ
ها ِ� َسِ�يِل اِهللا ف

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
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َ
ة

�
ِفض

ْ
َب َوال

َ
ه

�
 ا�

َ
ون ُ�ِ

ْ
يَن يَ� ِ

�
ْم ـَوا�

ُ
ْره

 �ِ
َ
 .)١(»]٣٤: التوبة[ مٍ بَِعذاٍب أ

ــ ــارض مــا ورد مــن أنَّ ــذا ال يع ــًا ه ــن يُ  ه وطبع عطــي األمــوال م

: قــال رســول اهللا  عــن أيب ســعيد اخلــدري أنَّ  دون عــّد، كــام ورد ذلــك

ـتـنعم األُ  ،للنـاسغياثـًا يبعثـه اهللا  ،تيمَّ خيرج املهدي يف أُ « ة وتعـيش املاشـية مَّ

 .)٢(»حاً عطي املال صحاويُ  ،ج األرض نباهتارِ وُخت 

يكون عنـد انقطـاع «: رسول اهللا  قال: قال ،وعن أيب سعيد اخلدري

 .)٣(»يكون عطاؤه هنيئاً  ،املهدي: رجل يقال له ،وظهور من الفتن ،زمانمن ال

 تـي خليفـة حيثـي املـال حثيـاً مَّ يكـون يف آخـر أُ «: وقال رسول اهللا 

 .)٤(»اً ده عدال يعدّ 

روايــة أخــذ  ذكرنــاه قبلهــا، ألنَّ  مــع مــا هــذه األحاديــث ال تتنــاىفٰ  إنَّ 

ــام  ــور اإلم ــة ظه ــون يف بداي ــاس تك ــدي الن ــن أي ــوال م ــل  األم وقب

ــ ــة، وربَّ ــدَّ اســتقرار الدول ــار ملــن ي ــوع اختب ــل يف طياهتــا ن ــواالة ام حتم عي امل

ــلإلمــام   بعــد م عــامَّ ا روايــات توزيــع األمــوال بكثــرة، فهــي تــتكلَّ ، وأمَّ

 .اة الناس هنيئة بأروع صورةحي استقرار الدولة، ليجعل اإلمام 

 :واحلاصل

ــ نَّ أ ــىلٰ احلجَّ ــاىلٰ األر ة ع ــة اهللا تع ــو خليف ــا ض ه ــّل ، عليه ــا يف  فك م
                                                             

 .٤ح / باب النوادر/ ٦١: ٤الكايف  )١(

ة  )٢(  .١٥ح / ٢٧٠: ٣كشف الغمَّ

ة  )٣(  .٢٤ح / ٢٧١: ٣كشف الغمَّ

 .١٨٥: ٨، عن صحيح مسلم ٨٨٥ح / ٤٢٤: العمدة البن بطريق )٤(
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، ومعـه فـال جيـوز ألحـد )١(األرض هو لـه باخلالفـة والوكالـة عـن اهللا تعـاىلٰ 

 .هاي حقّ ، وقد أذن ملن يؤدّ  بإذنهف بيشء إالَّ أن يترصَّ 

ظِ : ال تعـاىلٰ قـ _ ٥
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ــي  )١( ــا الكلين ــدة ذكره ــات عدي ــٰى رواي ــذا املعن ــان ه ــايف  ورد يف بي ــاب أنَّ  /١ ج(يف الك  ب

 :، نذكر منها)ها لإلمام األرض كلّ 

تلـك  ٰىل أيب عبـد اهللا وقـد كـان محـل إ ،باملدينـة رأيـت مسـمعاً  :قـال ،عن عمر بـن يزيـد  

ــاالً  ــنة م ــردَّ  ،الس ــد اهللا ف ــو عب ــه، ه أب ــت ل ــ: فقل ــذي  ردَّ  مَ ـلِ ــال ال ــد اهللا امل عليــك أيب عب

يـت البحــرين  كنـت ولّ إّين :  قلـت لـه حـني محلـت إليـه املـالإّين : فقـال يل: محلتـه إليـه؟ قـال

ــوص ــم ،الغ ــف دره ــة أل ــبت أربعامئ ــم ،فأص ــف دره ــني أل ــها بثامن ــك بخمس ــد جئت  ،وق

ك الــذي جعلـه اهللا تبــارك وتعــاٰىل يف وكرهـت أن أحبســها عنـك وأن أعــرض هلــا وهـي حّقــ

ــال ــا، فق ــا إالَّ أوَ «: أموالن ــن األرض ومــا أخــرج اهللا منه ــا م ــيار؟ إنَّ مــا لن ــا س ــا أب   اخلمــس ي

 وأنـا أمحـل إليـك املـال: ، فقلـت لـه»فهـو لنـا ءفام أخـرج اهللا منهـا مـن يش ،ها لنااألرض كلّ 

مـا يف  وكـّل  إليـك مالـك، فضـمّ  ،بنـاه لـك وأحللنـاك منـهقـد طيَّ  ،أبـا سـيار يـا«: ه؟ فقالكلّ 

فيجبـيهم طسـق مـا كــان يف  ،ٰى يقـوم قائمنــالـون حتَّـأيـدي شـيعتنا مـن األرض فهـم فيــه حملَّ 

ـ ،ويـرتك األرض يف أيـدهيم ،أيدهيم كسـبهم مـن األرض  ا مـا كـان يف أيـدي غـريهم فـإنَّ وأمَّ

قـال عمـر . »جهم صـغرةرِ ، فيأخـذ األرض مـن أيـدهيم وُخيـٰى يقـوم قائمنـاحرام عليهم حتَّـ

ن يــيل األعــامل مــن أصــحاب الضــياع وال ممَّــ مــا أرٰى أحــداً : فقــال يل أبــو ســيار: بــن يزيــد

 .بوا له ذلك من طيَّ غريي إالَّ  يأكل حالالً 

قلـت أليب عبـد : قـال ، ابـن خنـيسوعن أبان بـن مصـعب، عـن يـونس بـن ظبيـان أو املعـّىلٰ   

ـ مـا: اهللا  اهللا تبـارك وتعـاٰىل بعـث جربئيــل  إنَّ «: قـال م ثـمّ لكـم مـن هـذه األرض؟ فتبسَّ

 ــا ــار يف األرض، منه ــة أهن ــه ثامني ــرق بإهبام ــره أن خي ــر  :وأم ــو هن ــان وه ــيحان وجيح س

ــخ ــاش ،بل ــر الش ــو هن ــوع وه ــد ،واخلش ــر اهلن ــو هن ــران وه ــ ،ومه ــل مص ــة  ،رـوني ودجل

نا منــه ولــيس لعــدوّ  ،لنــا فهــو لشـيعتناومــا كـان  ،والفـرات، فــام ســقت أو اسـتقت فهــو لنــا

ــا غُ إالَّ  ءيش ــ م ــه َب ِص ــني ذه إٰىل ذه وليّ  وإنَّ  ،علي ــيام ب ــع ف ــي أوس ــا لف ــامء  -ن ــني الس ــي ب يعن

يـا :تال هـذه اآليـة ثمّ  ،-واألرض 
ْ
ن َيـاِة ا��

ْ
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 .»بال غصب ]٣٢: األعراف[ يَْوَم ال
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 سـألت أبـا عبـد اهللا: قـال ،رإسـحاق بـن عـّام  عن وهب بن مجيع مـوىلٰ 

 عن قول إبلـيس:  
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ْ
ــِت ا�

ْ
َوق

ْ
ــْوِم ا� علــت ُج : قــال لــه وهــب، �إِ� يَ

ــداك ــال أّي  ،ف ــو؟ ق ــوم ه ــب«: ي ــا وه ــ ،ي ــب أنَّ ــه أحتس ــث اهللا في ــوم يبع ه ي

ث فيـه قائمنـا، فـإذا بعـث اهللا قائمنـا كـان يف بَعـيوم يُ  اهللا أنظره إىلٰ  الناس؟ إنَّ 

يـا : فيقـول ،ركبتيـه جيثـو بـني يديـه عـىلٰ  ٰى إبلـيس حتَّـ مسجد الكوفة، وجاء

رب عنقـه، فـذلك يـوم الوقـت ـفيأخـذ بناصـيته فيضـ ،ويله مـن هـذا اليـوم

 .)١(»املعلوم

 :إشارات

ــنّ  إنَّ  :وىلٰ األُ  ــن اجل ــيس م ــ إبل ــجود ـبص ــر بالس ــرآن، واألم ريح الق

ـ ه إىلٰ توجَّ  لـذين تصـاعدوا ه كـان مـن العبـاد اام شـمله ألنَّـاملالئكة، واألمر إنَّ

ـ ـيف مرتبته الوجوديـة بحيـث صـار كاملالئكـة، يتوجَّ ه إلـيهم، ه إليـه مـا يتوجَّ

احلـذر، ال  ، مل تفـده عبادتـه، فاحلـذر كـّل أمر اهللا تعـاىلٰ   عىلٰ ه حيث تكربَّ ولكنَّ 

 .حسن العاقبة دوماً  أحد بعمله، ولنسأل اهللا تعاىلٰ  يغرتّ 

وا بِـَام « :يقـول أمــري املـؤمنني  ، بِــإِْبِليَس اهللاِ  َكــاَن ِمـْن فِْعــِل َفــاْعتَِربُ

، ِسـتََّة آَالِف َسـنَةٍ اهللاَ َكـاَن َقـْد َعبَـَد وَ ، َجْهـَده اْجلَِهيـدَ إِْذ َأْحبََط َعَمَله الطَِّويَل وَ 

ْنيَا َأْم ِمــْن ِسـنِيِّ  َأِمــْن ِسـنِيِّ  َال ُيـْدَرٰى  ، َعــْن ِكـْربِ َســاَعٍة َواِحــَدةٍ  ،اآلِخــَرةِ  الــدُّ

ُسـبَْحاَنه اهللاُ َكـالَّ َمـا َكـاَن  ،بِِمثْـِل َمْعِصـيَتِهاهللاِ  ْعَد إِْبِلـيَس َيْسـَلُم َعـَىلٰ َفَمْن َذا بَ 

َة َبَشـ ـَامِء  ،رًا بِـَأْمٍر َأْخـَرَج بِـه ِمنَْهـا َمَلكـاً ـلِيُْدِخَل اْجلَنـَّ إِنَّ ُحْكَمـه ِيف َأْهـِل السَّ

 .)٢(»َأْهِل األَْرِض َلَواِحدٌ وَ 
                                                             

 .١٤ح / ٢٤٢: ٢تفسري العّيايش  )١(

 .١٩٢اخلطبة / ٢٨٧: هنج البالغة )٢(
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مـــن  خملـــوقأعـــدل مـــن أن يضـــيع عمـــل  اهللا تعـــاىلٰ  إنَّ : الثانيـــة

ــري ، فكــّل املخلوقــات ــل عمــالً س ــد يُ  ٰى مــن عم ــه، لكــن ق ــنتيجت ــه عجَّ ل ل

ـخـالق يف اآلخـرة، وقـد يُ  الثواب وال يكـون لـه أّي  ل لـه الثـواب حيـث ؤجَّ

، وإبلـيس ئيف الـدارين بعمـل حسـن أو سـيّ  ٰى ازيراه يـوم القيامـة، وقـد ُجيـ

 .يا، فليس له يف اآلخرة من نصيبل له ثواب عمله يف الدنن ُعجِّ ممَّ 

ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا : قــال ،ةعــن احلســن بــن عطيَّ

نظــار إة آالف ســنة، وكـان اهللا يف الســامء الرابعـة يف ركعتــني سـتَّ  دَ بَـإبلـيس عَ 

 .)١(»يوم الوقت املعلوم بام سبق من تلك العبادة اه إىلٰ اهللا إيّ 

 ؟إلبليس  مام املهديقتل اإل ٰى ا ما هو معنأمَّ  :الثالثة

ــ ٰى يمكــن أن يكــون بمعنــ ــل احلقيقــي، ويمكــن أن يكــون بمعن  ٰى القت

بـاع تّ كهـا إبلـيس يف داخـل اإلنسـان، فينتفـي احلـافز الرِّ قتل اجلـذور التـي ُحي 

ـوهذا مـا يُ  .خطواته مرحلـة  ر لنـا وصـول املجتمـع اإلنسـاين عمومـًا إىلٰ ـفسِّ

 .تعاىلٰ  عالية من العبادة واإلخالص يف العمل هللا
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الع عليهـا مـن متييـز النوايـا واخلفايـا واالّطـ القـدرة عـىلٰ  هـو مالتوّس 

ام إنَّـ ،أحـد كـام هـو واضـح درة ال تكـون ألّي خالل نظـر العـني، وهـذه القـ

ــلوا إىلٰ  ــذين وص ــؤمنني ال ــون للم ــة ُهت  تك ــب كاملي ــمرات ــام،يِّ ــذا املق  ئهم هل

ــرت أنَّ  وامللفــت للنظــر أنَّ  ــة ذك ــام  الرواي أصــحابه  ســيجود عــىلٰ  اإلم

ــ ــوع م ــذا الن ــهب ــ«م ن العل ــاحبهم التوّس ــيهم ص ــتكون »مويعط ــذه س ، وه

 .أصحابه املخلصني بركات وجوده عىلٰ واحدة من 

وجــوه املجــرمني،  مني يــرون الســيامء الــذي عــىلٰ املتوّســ والظــاهر أنَّ 

ـــال تعـــاىلٰ  ـــدام، ق ـــالنوايص واألق  : فيأخـــذوهنم ب
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 .)١(»وظلامً  ملئت جوراً 

 :إشارات

 اهللا  إنَّ : قلت أليب احلسن : قال ،رورد عن إسحاق بن عّام  :وىلٰ األُ 
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 .)٢(»تلزمه من قتله يف دين وال دنيا
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رع يف ـا حـدود الشـوأن ال يتجاوز املؤمنني مجيعاً  أنَّ عىلٰ  وهذه إشارة إىلٰ 

أهـل فيقـوم  ه إذا حدث قتلنَّ أال كام حيدث يف بعض املجتمعات من  ،أخذ الثأر

 .من له صلة بالقاتل، وهذا ليس من اإلسالم يف يشء املقتول بتهديد كّل 

عالقــة اإلمــام  عــًا قلــيالً للروايــات يكشــف لنــا عــن أنَّ تتبّ  إنَّ  :الثانيــة

ًا ، وأوضـــح عالقـــة واضـــحة جـــدَّ   باإلمـــام احلســـني  املهـــدي

ـ ، ودعـاء الندبـة،  املطالـب بثـأر اإلمـام احلسـني  هالعالقات هـو أنَّ

 .وروايات عديدة تكشف عن ذلك،  ةشعار اإلمام احلجَّ و

ــه  باإلضــافة إىلٰ  ــة بــني طلــب اإلصــالح الــذي قــام ب العالقــة التكاملي

وبـني نتيجـة اإلصـالح الـذي هـو العـدل والقسـط  أبو عبد اهللا احلسني 

 .الذي سيقوم به ولده املهدي 

بقتـل  ق بقيـام اإلمـام املهـدي شـكل بإشـكال يتعلَّـوقـد يُ  :الثالثة

ــذراري قتلــة احلســني  وقــد  ، ة، وهــذا الســؤال كــان يف زمــن األئمَّ

 .أجابوا عنه 

 ٰى قلت أليب احلسن عيل بن موس: قال ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي

ـ ما تقول يف حديث روي عن الصـادق  ،يا بن رسول اهللا: الرضا  ه أنَّ

: فقال ؟ »ل آبائهابفعا ني إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة احلس«: قال

ـرى :فقـول اهللا  :فقلت ،»هو كذلك«
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لكـن ذراري قتلـة احلسـني  ،صدق اهللا يف مجيع أقوالـه«: فقال؟ ما معناه ]١٦٤

 ولـو أنَّ  ،كان كمن أتـاه شيئاً  ومن رٰىض  ،ويفتخرون هبا ،يرضون أفعال آبائهم

رق فريض بقتله رجل يف املغرب لكان الرايض عند اهللا رشيك ـشيف امل َل تِ قُ  رجالً 

 .)١(»ام يقتلهم القايم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهموإنَّ  ،القاتل
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 :عـن قـول اهللا   سـألت أبـا جعفـر: قـال بـن أعـني، عن زرارة

 
ً
ــة تَ

ْ
ِ�يَُهْم َ�غ

ْ
ــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــاَعة  ا�س�

�
 إِال

َ
ــُرون

ُ
ظ

ْ
ن
َ
� 

ْ
ــل

َ
 هــي ســاعة القــائم«: قــال ،ه

 ٢(»تأتيهم بغتة(. 
                                                             

 .٢٥ح / ٣٤٤و ٣٤٣: ١تأويل اآليات الظاهرة  )١(

 .٤٦ح / ٥٧١: ٢تأويل اآليات الظاهرة  )٢(
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خيـرج  ٰى فمتـ: الكميـت األسـدي وقـد سـأله  وعن اإلمـام البـاقر

ام إنَّـ: عـن ذلـك فقـال  رسـول اهللا َل ئِ لقـد ُسـ«: يا ابن رسـول اهللا؟ قـال

 .)١(» بغتةمثله كمثل الساعة ال تأتيكم إالَّ 

ــ حقــائق يــوم الظهــور،  واحــدة مــن أهــمّ  د عــىلٰ هــذه الروايــات تؤّك

ــور، وأنَّ  ــبوط للظه ــت املض ــا بالوق ــدم علمن ــة ع ــي حقيق ــور  وه ــر الظه أم

 .لنا الروايات الناهية عن التوقيت فرسِّ ام يُ وهذا ربَّ ، ول هللا وكم

خفـاء  ب كثـري مـن اآلثـار الرتبويـة واالجتامعيـة عـىلٰ يف ترّتـ وال شكَّ 

 :ساعة الصفر، والتي منها  التايل

 .العدوّ  توفري عنرص املباغتة ضدّ  _ ١

 .توليد األمل بالظهور _ ٢

 .قبل الظهوروالتوبة  ر احلافز للعمل بجدّ توفّ  _ ٣

 .عي املهدوية قبل حصول رشائطه وعالماتهمدَّ  تكذيب _ ٤

 .ب تسمية يوم الظهور بيوم الساعةه قد يظهر منها سبكام أنَّ 

ِر اهللاِ َومـا : ال تعاىلٰ ق _ ١٠
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ــ  دعـن أيب عبــد اهللا جعفــر بـن حمّمــ نزلــت هــذه اآليــة «: ه قـالأنَّ

ــد ــا: التــي يف ســورة احلدي ِكت
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 .٢٥٠: كفاية األثر )١(



 ١٨٣ ................................  بعض اآليات النازلة يف املهدي : الشذرة اخلامسة عرشة

ـيا أُ : ه أراد الغيبة، فإنَّ  ر الشـيعة، ال تكونـوا كالـذين ـد، أو يـا معشـة حمّمـمَّ

وتوا الكتاب من قبل فطـال علـيهم األمـد، فتأويـل هـذه اآليـة جـاء يف أهـل أُ 

ــة وأيّ  ــان الغيب ــة، وإنَّ زم ــل األزمن ــن أه ــريهم م ــا دون غ ــاىلٰ  امه ــ اهللا تع  ٰى هن

ـ يل أرضـه ُخيـ اهللا تعـاىلٰ  وا أنَّ ، أو أن يظنّـىلٰ ة اهللا تعـاالشيعة عن الشـك يف حجَّ

 بـىلٰ : يف كالمـه لكميـل بـن زيـاد  منها طرفة عني، كام قال أمـري املـؤمنني

ـ هـمّ اللّ  ـال ختلـو األرض مــن حجَّ ا ظــاهر معلـوم، أو خـائف مغمــور، ة هللا إمَّ

وا أو يرتــابوا فيطــول رهم مــن أن يشـكّ ناتــه، وحـذَّ  تبطــل حجـج اهللا وبيّ لـئالَّ 

ــاىلٰ أَال «:  قــال ثــمّ ، »م األمــد فتقســوا قلــوهبمعلــيه ــه تع يف   تســمع قول

ـا  :اآلية التالية هلذه اآليـة
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ــد  ؟ل ــائم عن ــدل الق ــا اهللا بع أي حيييه

 .)١(»ة الضاللظهوره بعد موهتا بجور أئمَّ 

ر املنتظـرين مـن امللـل مـن االنتظـار خشـية أن يقسـو ذِّ هذه الرواية ُحتـ

وعـن أداء   االبتعـاد عـن أهـداف اإلمـام املهـدي القلب، وهذا يعنـي أنَّ 

الً عـن ف أوَّ ب قسـوة القلـب، لـذا وجـب أن نتعـرَّ سـبِّ واجبات زمن الغيبـة يُ 

م يف طبيقهـا، وهـو مـا تقـدَّ ت يبـة وبالتـايل العمـل عـىلٰ واجبـات زمـن الغ أهمّ 

 .الشذرة الرابعة عرشة

*   *   * 

                                                             

 .مقّدمة املؤلِّف/ ٣٢و ٣١: الغيبة للنعامين )١(





 

 

 

  ارة اد ة

    ا اي 

ــ إنَّ  ــام الك ــائص اإلم ــن خص ــة  أّي  _الم ع ــرتض الطاع ــام مف  _إم

بحـث كالمـي خـاليف بـني املـذاهب، ولـيس هــذا  نـا إىلٰ وجيرّ  طويـل الـذيل،

 هــو أنَّ   عقيــدة أتبــاع أهــل البيــتمــن  أن نعــرف أنَّ  ذكــره، املهــمّ  حمــّل 

بـل هـي منصـب  ،ة الـذراع أو بكثـرة املـالليسـت منصـبًا ينـال بقـوَّ  ةاإلمام

ــه إالَّ  ــع ال ينال ــي رفي ــاىلٰ إهل ــاره اهللا تع ــن اخت ــه األزيل  م ــ ،بعلم ــيس وأنَّ ه ل

ف عليهـا إمامـة النـاس لإلنسان أن خيتار اإلمام، جلهلـه بجهـات كثـرية تتوقَّـ

 .وخالفة األرض

ــىلٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــد  ح ــّق فق ــام احل ــائص اإلم ــات خص ــرت الرواي ، ذك

 . هنا أن نعرف  بعض خصائص اإلمام املهدي واملهمّ 

ــه  ــه يف خصائص ــن مالحظت ــذي يمك ــ وال ــو أهنَّ ــىلٰ ه ــاءت ع  ا ج

 :ثالثة أنواع

الع ، وطريق االطّ  خصائص تكشف عن بعض مقاماته: لالنوع األوَّ 

ي رابطة املؤمن بإمامه عنـدما ئص تقوّ ر بالروايات، وهذه اخلصاـعليها منحص

 :، منهايسمع بتلك املقامات العظيمة له، وهي عديدة

 :يف عامل امللكوت  نوره سطوع _ ١

يزهـر ويسـطع بـني أنـوار سـائر  نـوره  ة أخبـار بـأنَّ إذ ورد يف عدَّ 

 :ة، ففي خرب املعراجاألئمَّ 
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ن واحلسـني وفاطمـة واحلسـ اً  خلقتـك وخلقـت عليَّـإّين  ،ديا حمّمـ... «

ــىلٰ  ــتكم ع ــت والي ــوري، وعرض ــن ن ــور م ــبح ن ــن ش ــاموات  م ــل الس أه

فمن قبلها كان عنـدي مـن املـؤمنني، ومـن جحـدها كـان عنـدي  ،واألرضني

ينقطـع ويصـري  ٰى مـن عبـادي عبـدين حتَّـ عبـداً  لو أنَّ  ،ديا حممّ . من الكافرين

ــنّ  ــل الش ــمّ  مث ــايل ث ــداً  الب ــاين جاح ــ أت ــه حتَّ ــرت ل ــا غف ــواليتكم م ــرَّ ي ٰى ب  ق

التفــت : فقــال ،نعــم يــا رّب : أن تــراهم؟ قلــت أحتــّب  ،ديــا حمّمــ. بــواليتكم

فـإذا أنـا بعـيل وفاطمـة واحلسـن واحلسـني وعـيل  عن يمني العرش، فالتفـتُّ 

ــ ــوحمّم ــر وموس ــ ٰى د وجعف ــيل وحمّم ــدي وع ــن وامله ــيل واحلس يف  د وع

. يه كوكـب درّ واملهـدي يف وسـطهم كأنَّـون، ضحضاح من نور، قيـام يصـلّ 

يت وعـزَّ  ،ديـا حمّمـ. د هـؤالء احلجـج، وهـذا الثـائر مـن عرتتـكيا حممّ : الفق

 .)١(»ة الواجبة ألوليائي، واملنتقم من أعدائيه احلجَّ وجاليل إنَّ 

ـ :إشارة مـام ة التـي قيلـت يف تفضـيل اإلهـذه الروايـة تعتـرب مـن األدلَّ

 .ما عدا أصحاب الكساء عىلٰ  املهدي 

 :بيت احلمد ىٰ مّ ساً يُ له بيتاً خاصَّ  إنَّ  _ ٢

ـلفعـن  لصــاحب إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عــب اهللا : قــال ،املفضَّ

يـوم  إىلٰ  دَ لِـفيـه رساج يزهـر منـذ يـوم وُ  ،بيـت احلمـد: يقال له اً مر بيتهذا األ

 .)٢(»ال يطفأ يقوم بالسيف

ــارة ــذا  :إش ــان ه ــن دون تعيــني مك ــات، م ــوارد يف الرواي ــو ال ــذا ه ه

ــ ــت أو حتَّ ــ ٰى البي ــه، ولعلَّ ــه، حقيقت ــر ال نعرف ــن أم ــة ع ــاب الكناي ــن ب ه م

راج الـذي يزهـر بـال ـالسـ ووهـ(جهـة إعجازيـة  خصوصًا مع اشـتامله عـىلٰ 
                                                             

 .١٠٩ح / ١٤٨: للطويس الغيبة )١(

 .٣١ح / ١٣باب / ٢٤٥: لنعامينلالغيبة  )٢(



 ١٨٧ ..................................  من خصائص اإلمام املهدي : الشذرة السادسة عرشة

ـبيـان كيفيـة ظهـور اإلمـام وأ واشتامل الروايـة التـي ذكرتـه عـىلٰ  ،)انقطاع ه نَّ

 .يقوم بالسيف

 _دًا لناحيـة وإن مل نعـرف حقيقتهـا فنـؤمن هبـا تعبّـواملسألة من هـذه ا

 ._رواية سندًا ت اللو صحَّ 

ـا مـا يدَّ وأمَّ  يسـكن هـو وعيالـه يف اجلزيـرة  ه عيـه الـبعض مـن أنَّ

 .بال مثبت وال دليل ٰى فهي دعو ،اخلرضاء أو يف مثلث برمودا

ة هلـا خاصـيَّ  ل، ولكـن تزيـد عليهـا بـأنَّ وهي كـالنوع األوَّ  :النوع الثاين

ع عليهـا لـو الفـيام لـو اشـتبه بغـريه، بحيـث يمكـن االّطـ إثبات املهدي احلّق 

ـ ٰى مـن أقـو  ريد ذلك، وسـيكون وجودهـا عنـد املهـديأُ  انيتـه، ة حقّ أدلَّ

إمـام الزمـان يف زمـان  ف عـىلٰ وهذا ما يكشف لنا بعض فوائـد األمـر بـالتعرّ 

 :، وهذه اخلصائص عديدة منهاغيبته

ــ  لــيس لــه _ ١ ت ســجالَّ  فلــو بحثنــا يف كــّل ، ظــامل ة بيعــة أليّ أيَّ

ــ أن يظهــر، الســتحال أن  وإىلٰ   دَ لِــتخبني، مــن يــوم وُ ة بــاملنالعــامل اخلاصَّ

ــمه ــد اس ــ  نج ــن املجتب ــام احلس ــة اإلم ــي خطب ــا، فف ــد   ٰى فيه بع

 :يةصلحه مع معاو

 ويقـع يف عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه ا أحـد إالَّ ه مـا منّـا علمتم أنَّ أمَ ... «

  اهللا خلفــه، فــإنَّ   بــن مــريم ٰى  روح اهللا عيســصــّيل  القــائم الــذي يُ إالَّ 

ــهُخي  ــب شخص ــه، ويغي ــي والدت ــئالَّ  ،ف ــة إذا ل ــه بيع ــد يف عنق ــون ألح  يك

 .)١(»...خرج

ـ... «:  د بـن عـثامن العمـريويف التوقيع الـذي خـرج ملحّمـ ا وأمَّ

وا  :يقـول اهللا  ة ما وقع من الغيبة فـإنَّ علَّ 
ُ
ْسـئَل

َ
ـوا ال �

ُ
يـَن آَمن ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
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 .٢ح / ٣٠باب / ٣١٦: كامل الدين )١(
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ــ، ]١٠١: املائــدة[ ُســؤ ه مل يكــن ألحــد إنَّ

 أخــرج  وقــد وقعــت يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإّين إالَّ   مــن آبــائي

 .)١(»...حني أخرج، وال بيعة ألحد من الطواغيت يف عنقي

ال، عـن أبيـه، عـن أيب احلسـن عيل بن احلسـن بـن عـيل بـن فّضـوعن 

ـ الرضـا  ٰى عيل بـن موسـ بالشـيعة عنـد فقـدهم الثالـث  كـأّين «: ه قـالأنَّ

ومل ذاك يـا ابـن : ، قلـت لـه»فـال جيدونـه ٰى من ولدي كـالنعم يطلبـون املرعـ

ــ: ، فقلــت»إمــامهم يغيــب عــنهم نَّ أل«: رســول اهللا؟ قــال  لــئالَّ : ؟ قــالمَ ـولِ

 .)٢(»يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا قام بالسيف

الغاممـة وصـوت مـن تلـك ، ريف دائامً ـرأسه الش تظليل غاممة عىلٰ  _ ٢

املنـادي  د، وبعض الروايـات قالـت بـأنَّ هذا مهدي آل حممّ  يسمعه الثقالن بأنَّ 

 .بذلك الصوت هو ملك، وال منافاة بني الروايتني كام هو واضح

ــادق ــن اإلمــام الص ــر الزمــان ... «:  فع ــىلٰ ]و[يظهــر يف آخ  ع

نـادي بصـوت فصـيح ته مـن الشـمس تـدور معـه حيـثام دار رأسه غاممة تظلّ 

 .)٣(»ملهديهذا ا

خيـرج املهـدي «:  قـال رسـول اهللا: قـال ،وعن عبـد اهللا بـن عمـر

 .)٤(»بعوههذا املهدي خليفة اهللا فاتَّ  :ينادي رأسه غاممة فيها منادٍ  وعىلٰ 

:  قـال رسـول اهللا: قـال ،عـن عبـد اهللا بـن عمـر ٰى خرويف رواية أُ 

 .)٥(»بعوهتَّ هذا املهدي فاأَال إنَّ : رأسه ملك ينادي خيرج املهدي وعىلٰ «
                                                             

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٥: كامل الدين )١(

 .٤ح / ٤٤باب / ٤٨٠: كامل الدين )٢(

ة  )٣(  .٢٧٥: ٣كشف الغمَّ

ة  )٤(  .١٦ح / ٢٧٠: ٣كشف الغمَّ

 .١ح / ٢٥٩: ٢الرصاط املستقيم  )٥(
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وخروجـه يـوم ، تـه بمـرور الـدهور والسـننيتـه وقوَّ أ هيعدم تغّري  _ ٣

 مـا يكـون اإلنسـان، وإن كـان عمـره أكـرب مـن عمـر أّي  ٰى خيرج شـابًا كـأقو

 :شيخ موجود

ــروي ــلت اهل ــن أيب الص ــال ،فع ــ: ق ــت للرض ــات : ا قل ــا عالم م

 ،املنظـر ، شـاّب عالمتـه أن يكـون شـيخ السـنّ «: القائم منكم إذا خرج؟ قـال

مـن عالماتـه  النـاظر إليـه ليحسـبه ابـن أربعـني سـنة أو دوهنـا، وإنَّ  أنَّ  ٰى حتَّ 

 .)١(»يأتيه أجله ٰى أن ال هيرم بمرور األيام والليايل حتَّ 

ًا شـابَّ  ولذا، فمن فـتن وامتحانـات الظهـور هـو خروجـه اإلمـام 

ــ  ونــه شــيخًا كبــريًا، فعــن أيب عبــد اهللاوهــم يظنّ  د قــام لــو قــ«: ه قــالأنَّ

 مـن ال يثبـت عليـه إالَّ  ،قـاً موفَّ  اً ه يرجـع إلـيهم شـابَّ القائم ألنكره الناس، ألنَّ 

ــ ،»لاألوَّ  قــد أخــذ اهللا ميثاقــه يف الــذرّ  :  ه قــالويف غــري هــذه الروايــة أنَّ

 وهـم حيسـبونه شـيخاً  اً من أعظم البليـة أن خيـرج إلـيهم صـاحبهم شـابَّ  وإنَّ «

 .)٢(»كبرياً 

 :وحضورهم يف ركبه  ىٰ إحياء بعض املوت _ ٤

ــد اهللا  ــ«: قــال، عــن أيب عب ــة  ج القــائم رِ ُخي ــن ظهــر الكوف م

الــذين كــانوا   ٰى ر مـن قــوم موســـ، مخســة عشــرين رجــالً ـسـبعة وعشــ

وبـه يعـدلون، وسـبعة مـن أهـل الكهـف، ويوشـع بـن نــون،  هيـدون بـاحلّق 

بـني األشـرت، فيكونـون  وسلامن، وأبـا دجانـة األنصـاري، واملقـداد، ومالكـاً 

 .)٣(»اماً وحكّ  يديه أنصاراً 
                                                             

 .١٢ح / ٥٧باب / ٦٥٢: امل الدينك  )١(

 .٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥و ١٩٤: لنعامينلالغيبة  )٢(

 .٣٨٦: ٢اإلرشاد  )٣(
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 .)١(إضافة مؤمن آل فرعون بدل املقداد ٰى خرويف رواية أُ 

ـ ـعتَـام تُ وهبذا املضمون أخبار عديـدة، وربَّ ة الرجعـة، ولـيس رب مـن أدلَّ

 .بحثها هنا حمّل 

 :خلفه بعد أن ينزل من السامء  ىٰ اهللا عيس صالة نبيّ  _ ٥

ــرم ــول األك ــال الرس ــ«:  ق ــذهمنّ ــدي ه ــاألُ  ا مه ــذي يُ مَّ ــّيل ة ال  ص

هـو التاسـع مـن «: مـن يـا رسـول اهللا؟ قـال: قلنـا ،»بـن مـريم خلفـه ٰى عيس

ـ  ،ة أبــرار، والتاسـع مهــدهيمصـلب احلسـني، تســعة مـن صــلب احلسـني أئمَّ

 .)٢(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً  يمأل األرض قسطاً 

آيـة يف كتـاب اهللا بـأنَّ  قـال يل احلجـاج: قـال ،وعن شهر بـن حوشـب

ـ ،ا األمـريأّهيـ: فقلت ،قد أعيتني ـِل  :قولـه: ة آيـة هـي؟ فقـالأيَّ
ْ
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ْ
ين آلمــر إواهللا  ،]١٥٩: النســاء[ ال

ــ ــاليهودي والنص ــراين فتُ ـب ــمّ رَ ـض ــه، ث ــ ب عنق ــام أراه ُحي ــي ف ــه بعين ك رِّ أرمق

: لـت، قـالمـا تأوَّ  عـىلٰ  ح اهللا األمـري لـيسأصـل: ، فقلـتخيمـد ٰى شفتيه حتَّـ

أهـل  ٰى فـال يبقـ ،الـدنيا ينزل قبـل يـوم القيامـة إىلٰ  ٰى عيس إنَّ : قلتكيف هو؟ 

: قـال ، خلـف املهـديصـّيل  آمن بـه قبـل موتـه، ويُ إالَّ نرصاين ة هيودي وال ملَّ 

د بـن عـيل ثني بـه حمّمـحـدَّ : لك هذا؟ ومن أين جئـت بـه؟ فقلـت ٰى وحيك أنّ 

واهللا مــن عــني هبــا جئــت : فقــال ،  بــن عــيل بــن أيب طالـببـن احلســني

 .)٣(صافية

 :تنبيه

                                                             

 .٩٠ح / ٣٢: ٢تفسري العّيايش  )١(

 .٩٩: كفاية األثر )٢(

 .١٥٨: ١تفسري القّمي  )٣(
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ــ إنَّ  ــزول عيس ــدي  ٰى لن ــام امله ــف اإلم ــالته خل ــة أمهّ   وص ي

النـاس  ة كـّل يمتـاز عـن بقيَّـ  ٰى عيسـ ية مـن أنَّ ألمهّ وتربز هذه ا، عظيمة

 :، هي)١(بميزات عديدة

 . ويل العزم من األنبياءمن أُ  ه إنَّ  _ ١

ــ _ ٢ ــدَّ  ه إنَّ ــاموي، وإن امت ــاب س ــة وكت ــاحب رشيع ــد ص ت ي

 .كتابه التحريف إىلٰ 

 .من غري أب َق لِ ُخ   هإنَّ  _ ٣

ــ _ ٤ ــ ه إنَّ ــدة، كــالتكلّ مؤيَّ ــاء د بــاملعجزات العدي م يف املهــد وإحي

 .باتواإلخبار باملغيَّ  وشفاء املرٰىض  ٰى املوت

 لإليامن باملهديالدوافع لكثري من أتباعه  ٰى وهذه امليزات ستكون من أقو

 ،حًا سلميًا ال تراق فيه قطرة دموبالتايل ليكون فتح كثري من البلدان فت. 

ق بالنتــائج املباركــة وهـذا النــوع مـن اخلصــائص متعّلـ: النـوع الثالــث

ــ ٰى ، بمعنــن س لصــاحب الزمــاللظهــور املقــدَّ   بعــد فــرتة مــن ا تتبــنيَّ أهنَّ

 :ة خصائص، منهاالظهور، وهنا أيضًا عدَّ 

 :بطؤ حركة األفالك وتقليل رسعتها حني ظهوره  _ ١

ـ أبو بصـري، عـن أيب جعفـر  ٰى رو إذا «: ه قـاليف حـديث طويـل أنَّ

مسـجد  الكوفـة فهـدم هبـا أربعـة مسـاجد، فلـم يبـَق  سار إىلٰ   قام القائم

ــىلٰ  ــه ُرشَ  ع ــه األرض ل ــف إالَّ وج ــا ّمج ــدمها وجعله ــ ه ــق اء، ووسَّ ع الطري

ارج يف الطريــق، وأبطــل الكنــف واملآزيــب جنــاح خــ ر كــّل ـاألعظــم، وكســ
                                                             

مطبعــة / ٣٩٢ :د كــاظم القزوينــيد حمّمــاإلمــام املهــدي مــن املهــد إٰىل الظهــور للســيّ : نظــرأُ  )١(

ة االنتظــار الصــادرة عــن مركــز ، وجملَّــ)م٢٠٠٤(ســنة  /النــرباس يف النجــف األرشف

 .وما بعدها ٤٨ص  /١٣العدد  / صية يف اإلمام املهديالدراسات التخّص 
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 أقامهـــا، ويفـــتح ة إالَّ نَّ  أزاهلـــا وال ُســـالطرقـــات، وال يـــرتك بدعـــة إالَّ  إىلٰ 

ذلـك سـبع سـنني مقـدار  ، فيمكـث عـىلٰ قسطنطينية والصني وجبـال الـديلم

قلـت : قـال ،»يفعـل اهللا مـا يشـاء ، ثـمّ كم هـذهسنة عرش سنني مـن سـنيّ  كّل 

الفلــك  يــأمر اهللا تعــاىلٰ «: طــول الســنون؟ قــالعلــت فــداك، فكيــف تُج : لــه

ــ ــبــاللبوث وقلَّ : قلــت لــه: قــال ،»ام لــذلك والســنونة احلركــة، فتطــول األّي

ــ ــ«: قــال ، فســدالفلــك إن تغــريَّ  إنَّ : م يقولــونإهنَّ ا ذلــك قــول الزنادقــة، فأمَّ

ــد شــقَّ  املســلمون فــال ســبيل هلــم إىلٰ  ــ ذلــك، وق  وردَّ ، ه اهللا القمــر لنبيّ

ـ ،بله ليوشع بـن نـونالشمس من ق ِف  هوأخـرب بطـول يـوم القيامـة وأنَّ
ْ
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َ
 .)١(»]٤٧: احلّج [ َسن

 :إشارات

ـ )أ ٍة فيهـا، كـام لـو كانـت مغصـوبة أو ه لعلَّـهدم املسـاجد األربعـة لعلَّ

، يف ذلــك مــن الرســل بــدعاً  ، ولــيس املهــدي بنيــت ال لوجــه اهللا تعــاىلٰ 

 .)٢(مسجد رضارحيرق أن هيدم و ه الكريم نبيَّ  وقد أمر اهللا تعاىلٰ 

 ه نَّـأمـا قلنـاه، حيـث عطفـت  ة إشارات إىلٰ ويف الروايات عدَّ  )ب

 .ةنَّ ُس  بدعة وحييي كّل  ع الطريق األعظم ويزيل كّل عندما هيدمها يوسِّ 

 .يصةاجلهة اإلعجازية واضحة املعامل يف هذه اخلّص  )جـ

مـــن الـــبعض اآلخـــر،  عـــدم اســـتيحاش احليوانـــات بعضـــها _ ٢

 :لفة بينهاوفها من اإلنسان، واألُ وذهاب خ

ــؤمنني ــري امل ــن أم ــا ... «:  فع ــتم اهللا، وبن ــا خي ــتح اهللا، وبن ــا يف بن

ــا يُ  ــا يشــاء، وبن ــيمحــو م ــان الكلــبثبِ ــدفع اهللا الزم ــا ي ــزل ت، وبن ــا ين ، وبن
                                                             

 .٣٨٥: ٢اإلرشاد  )١(

 .٢٥٤: ٢١؛ بحار األنوار ١٢٦: ٥تفسري جممع البيان  )٢(
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قطـرة مـن مـاء  ]مـن[كم بـاهللا الغـرور، مـا أنزلـت السـامء ، فـال يغـرنَّ الغيث

خرجـت ، وأل، ولو قـد قـام قائمنـا ألنزلـت السـامء قطرهـا حبسه اهللامنذ 

األرض نباهتــا، ولــذهب الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، واصــطلحت الســباع 

  عـىلٰ الشـام ال تضـع قـدميها إالَّ  ي املـرأة بـني العـراق إىلٰ ـمتشـ ٰى والبهائم حتَّ 

 .)١(»...جها سبع وال ختافهيِّ زينتها ال ُهي  رأسها النبات وعىلٰ 

 :إشارات

ــ )أ لــذكر تلــك الفضــائل ببيــان بعــض  د أمــري املــؤمنني مهَّ

 .»...بنا فتح اهللا«: ، لذا قالمقاماهتم 

 ، أوضــحها أنَّ ة معــانٍ عــدَّ  »بنــا فــتح اهللا وبنــا خيــتم«كلمــة  ٰى ويف معنــ

ــعصـ فـتح هبـم  اهللا تعاىلٰ  ال كـام كـان سـابقًا  ،ة عـن أنبيـاءر خالفـة أئمَّ

ر اإلمامـة ـسـيختم هبـم أيضـًا عصـ اهللا تعـاىلٰ  نَّ أو .عـن نبـّي  من خالفة نبـّي 

 .بخامتهم 

الشـام بالـذكر  الطريـق مـن العـراق إىلٰ  أمـري املـؤمنني  خصَّ  )ب

ه صـحراء قاحلـة واملخـاطر فيهـا حتـيط ز يف زمـن الغيبـة بأنَّـه طريق يتميَّـألنَّ 

 .انات كارسة وخوف اهلالك وغريهااع طرق وحيوهبا من قطّ 

 :وانفجار العيون هلم،  له وألصحابه عيونظهور  _ ٣

ــ ــر حمّم ــو جعف ــال أب ــيلق ــن ع ــائم«:  د ب ــر الق ــر   إذا ظه ظه

يــأمر  وعصــاه، ثــمّ  ٰى ، وخــاتم ســليامن، وحجـر موســبرايـة رســول اهللا 

ــادي ــه فين ــنَّ أَال : منادي ــاً   ال حيمل ــنكم طعام ــل م ــاً  رج ــاً  وال رشاب ، وال علف

ــ: فيقــول أصــحابه نــا مــن اجلــوع والعطــش، دوابّ ه يريــد أن يقتلنــا ويقتــل إنَّ

رب احلجـر فينبـع منـه طعـام ـل منـزل ينزلـه يضـفيسري ويسريون معـه، فـأوَّ 
                                                             

 .حديث أربعامئة/ ٦٢٦: اخلصال )١(
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ينزلـوا النجـف بظهـر  ٰى م حتَّـربون، ودواّهبــورشاب وعلف، فيأكلون ويشـ

 .)١(»الكوفة

 ال أَال : ة ينـادي مناديـهإذا خـرج القـائم مـن مّكـ«: ه قـالأنَّ   هعنو

بـن عمـران وهـو  ٰى ، وحيمـل معـه حجـر موسـاً وال رشابـ أحد طعاماً  حيملنَّ 

شـبع،   نبعـت منـه عيـون، فمـن كـان جائعـاً إالَّ  وقر بعـري، فـال ينـزل منـزالً 

 .)٢(»ينزلوا النجف من ظهر الكوفة ٰى م حتَّ روي، ودواّهب  ومن كان ظمآناً 

 :إشارات

 .الروايتان ذكرتا بعضًا من مواريث األنبياء لديه  )أ

تشــكيكًا مــن الــبعض يف أمــر اإلمــام  ذكــرت وىلٰ الروايــة األُ ) ب

وهـم مـا  ،نفوسـهم بعـد الـذين مل تـزكُ  ل ذلـك عـىلٰ َمـوقد ُحي ، املهدي 

 أن نفهــم أنَّ  أمـر آخـر، املهـمّ  ل عـىلٰ َمـزالـوا يف بدايـة طريـق التكامـل، أو ُحي 

صـار األصـحاب واألن ألنَّ  ،يصـدر مـن اجلميـعهذا التشـكيك ال يمكـن أن 

 .دلقي بنفسه من شاهق لفعل من دون تردّ فيهم من لو أمره مواله أن ي

ـــ ــة يف ) ج ــاز والكرام ــا اإلعج ــة ظاهره ــذكورة يف الرواي ــات امل اجله

ــىلٰ  ــبعض ع ــا ال ــد حيمله ــدواب، وق ــيش وال ــباع اجل ــة  إش ــات الطبيعي اجله

 . ر اهلائل الذي سيأيت به املهديباعتبار التطوّ 

لبحــر وا رق والغــرب والــربّ ـالشــ اكتســاحه العــامل وســلطنته عــىلٰ  _ ٤

 :  وجيري فيه حكمهمكان إالَّ  ىٰ واجلبال والصحاري، وال يبق

يد أحد  ، وهو ما مل حيصل عىلٰ  وهذا ما اشتهر كثريًا عن سرية املهدي

َم َمـْن ِ� : ر قوله تعاىلٰ ـسِّ وقد فُ .  قبله
َ
ْسـل

َ
ُ أ

َ
 َو�

َ
ـون

ُ
بْغ

َ
ـْ�َ ِديـِن اِهللا �

َ
غ

َ
�
َ
أ

                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: لنعامينليبة الغ )١(

 .٢٩ح / ١٣باب / ٢٤٤: الغيبة للنعامين )٢(
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رْ 
َ
 َو�

ً
رِض َطـوْ�

َ ْ
ماواِت َواأل  ا�س�

َ
ْـِه يُرَْجُعـون

َ
 َو�ِ�

ً
 بـأنَّ ، )٨٣: آل عمـران( هـا

 . يدي اإلمام املهدي عىلٰ  ها تدين بالدين احلّق األرض كلّ 

حكـم   إذا قـام القـائم«: قـال ،عيل بـن عقبـة، عـن أبيـه ٰى فقد رو

ــع يف أيّ  ــت األرض بالعــدل، وارتف ــبل، وأخرج ــه الس ــت ب ــور، وأمن ــه اجل ام

سـالم روا اإلظِهـيُ  ٰى أهـل ديـن حتَّـ ه، ومل يبـَق أهلـ إىلٰ  حـّق  كـّل  بركاهتا، وردّ 

ــوا بــاإليامن، أَمــ َم َمــْن ِ�  :يقــول ا ســمعت اهللا تعــاىلٰ ويعرتف
َ
ْســل

َ
ُ أ

َ
َو�

 
َ
ِْه يُرَْجُعون

َ
 َو�ِ�

ً
ْرها

َ
 َو�

ً
رِض َطوْ�

َ ْ
ماواِت َواأل  .)١(»ا�س�

 ،قريـة بسـاحل البحـر عنـد كهـف الفتيـة وتقبل الـروم إىلٰ «: ويف رواية

ــث ا ــهويبع ــال ل ــل يق ــيهم رج ــم إل ــن كهفه ــة م ــا :هللا الفتي ــرواآل ،متليخ  خ

الـروم  فيبعـث أحـد الفتيـة إىلٰ  ،مون للقـائمومهـا الشـهداء املسـلِّ  ،كمسـلمينا

تأويــل هــذه  فيومئــذٍ  ،خر فريجــع بــالفتحويبعــث بــاآل ،فريجــع بغــري حاجــة

رْ : اآلية
َ
 َو�

ً
رِض َطوْ�

َ ْ
ماواِت َواأل َم َمْن ِ� ا�س�

َ
ْسل

َ
ُ أ

َ
 َو�

ً
 .)٢(»ها

ــؤال ــا س ــ :وهن ــري اإل مَ ـلِ ــدي اخت ــام امله ــانآملهــام  م ــر الزم  ؟خ

ـ اختيار  يتمّ  مْ ـلَ  مَ ـلِ و مـام العسـكري كـأن يكـون اإل ،ة غـريه مـن األئمَّ

 ٰى مام احلسن املجتبو اإلأ ؟ 

ــ نَّ أ: )٣(اجلــواب وأمــري  يف رســول اهللا  ٰى هــذا التســاؤل جيــري حتَّ

ــؤمنني  ــّك ، امل ــال ش ــام ب ــ فه ــدي أفض ــام امله ــن اإلم ــامذا مل ل م ، فل

 اً دبـل ملـاذا كـان اخلـاتم هـو حمّمـ ؟خـر الزمـانآحدمها هو املختار ملهام أيكن 

 ٰى وليس عيس   ًوهكذا ؟مثال. 
                                                             

 .٣٨٤: ٢اإلرشاد  )١(

 .٢٠١: خمترص بصائر الدرجات )٢(

 .صية يف اإلمام املهدي مستفاد من مركز الدراسات التخّص  )٣(
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 :واجلواب يف اجلميع واحد وهو

ام نَّـإر، ـليست بيـد البشـ مام واإل  مسألة اختيار النبّي  نَّ أ: الً وَّ أ

ِرنا: ، قال تعاىلٰ هليهي باجلعل اإل
ْ
�
َ
 بِأ

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئِم�

َ
ُهْم أ

ْ
نا ِمن

ْ
: السـجدة( وََجَعل

عنـدما  ه نَّـأحكيمة ال عبث فيها فهذا يعني  افعال اهللا تعاىلٰ  نَّ إوحيث ، )٢٤

ولـيس املصلحة واحلكمة املناسبة لـذلك  ٰى قد رأ كان تعاىلٰ ما ة مامًا ملهمَّ إخيتار 

 ً ق مواف فعله نَّ أدمنا نؤمن ب مة واملصلحة مان نعلم بتلك احلكأ _ بعد هذا _ مهامَّ

 .للحكمة

ــأ عــىلٰ : ثانيــاً  مــن  املــانع مــن اختيــار غــريه  نَّ إ :ه يمكــن القــولنَّ

ــاأل ــخــر الزمــان لــيس يف األآملهــام  ة ئمَّ ــإنفســهم، وأة ئمَّ ام املــانع كــان نَّ

 .عدم وصول املجتمع آنذاك للنضج املالئم لقيام دولة احلّق 

طـول الغيبـة  ذ لعـلَّ إالغيبـة، م مـن طـول َكـبعـض احلِ  ر لناـفسِّ وهذا يُ 

ــن يُ أجــل كــان أل ــمحَّ ــام  ٰى املســتو ىلٰ إيصــلوا  ٰى ص النــاس حتَّ املطلــوب لقي

 .ذلك ىلٰ إشارت الروايات الرشيفة أ، وقد دولة احلّق 

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــنَّ «: فع ــرينَّ  ،واهللا لتمحص ــاً  واهللا لتط  يمين

يـامن يف وكتـب اإل ،خـذ اهللا ميثاقـهأامـرٍء   كـّل الَّ إمـنكم  ٰى يبق ال ٰى حتَّ  وشامالً 

 .)١(»ده بروح منهوأيَّ  ،قلبه

ــا  ــام الرض ــن اإلم ــا واهللا ال«: وع ــون م ــدّ  يك ــه إون مت ــنكم ألي عي

 .)٢(»فاألندرندر  األالَّ إمنكم  ٰى يبق ال ٰى وحتَّ  ،زوايَّ صوا ومتُ حَّ متُ  ٰى حتَّ 

 :اره ألحكام مل ُيعَمل هبا من قبلإظه _ ٥

لـو قـد قـام القـائم حلكـم «: قـاال ،  عبـد اهللا وأيب احلسـنفعن أيب 
                                                             

 .مقّدمة املؤلِّف/ ٣٤و ٣٣: الغيبة للنعامين )١(

 .١٥ح / ١٢ باب/ ٢١٦: الغيبة للنعامين )٢(
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يقتــل الشــيخ الــزاين، ويقتــل مــانع الزكــاة، : بــثالث مل حيكــم هبــا أحــد قبلــه

 .)٢(»)١(ةث األخ أخاه يف األظلَّ ورِّ ويُ 

 :إشارات

ــلــيس يف  )أ لإلمــام  رنا أنَّ ة مشــكلة إذا تــذكَّ اإلتيــان هبــذه األحكــام أيَّ

 .اهللا تعاىلٰ  الوالية الترشيعية بإذن

ــ أنَّ  عــىلٰ  ــي التش ــه هبــا ال يعن ــد بالضـــإتيان ــيرورة، ـريع اجلدي ــل ه  ب

ـ ،عةرَّ ـأحكام مشـ زمـن الظهـور حلكمـة لـيس مـن  ل إىلٰ لكـن تفعيلهـا مؤجَّ

 .الرضوري أن نعرفها

ام ، وربَّـان الظهورهناك العديد من االختبارات التي تقع إبّ  ر بأنَّ ذكَّ ت )ب

ة لزيـادة ال نفشـل باالختبـار، فهـي إذن دعـو ٰى باه حتَّ هذا أحدها، فعلينا باالنت

 .من مجيع جهاهتا  ة اإلمام املهديمعارفنا املهدوية وقضيَّ 

 : هور مجيع مراتب العلم يف زمنهظ _ ٦

ــان ــن أب ــد اهللا ،ع ــن أيب عب ــال،  ع ــ«: ق ــبعة وعش ــم س رون ـالعل

 ٰى فلـم يعــرف النـاس حتَّــجــزءان، فجميـع مــا جـاءت بــه الرسـل ، )٣(جـزءاً 

هـا فبثَّ جـزءًا رين ـ، فـإذا قـام قائمنـا أخـرج اخلمسـة والعشـاجلزئنياليوم غري 

 .)٤(»جزءاً ها سبعة وعرشين يبثّ  ٰى ، حتَّ اجلزئنيإليها  يف الناس، وضمَّ 

 :إشارات

ــت  إنَّ ) أ ــل البي ــوم أه ــات  لعل ــا الرواي ــدة ذكرهت ــادر عدي مص
                                                             

ــي )١( ــوين: يعن ــذي األخ ــعُ  ال ــنهام دَ ِق ــد بي ــوَّ األُ  عق ــاك ةخ ــإف ،هن ــ هنَّ ــدمها ثورِّ ُي ــر أح . اآلخ

 ).٣٢٧: ١النجم الثاقب (

 .٢٢٣ح / ١٦٩: اخلصال )٢(

 .التالية املواضع يف وكذا ،)حرفاً : (يف البحار )٣(

 .٧٣ح / ٣٣٦: ٥٢بحار األنوار ؛ ٥٩ح / ٨٤١: ٢اخلرائج واجلرائح  )٤(
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ــ ـــالش ــالقرآن والسُّ ــيل ة وأُ نَّ ريفة، ك ــاب ع ــم وكت ــول العل ــحيفة  ص وص

 .والناموس وغريها  فاطمة

ــتعلَّ ) ب ــلن ــم نش ــاة العل ــم، فزك ــام نعل ــود ب ــام ـم اجل ــذا فاإلم ره، ول

 .دها لديهمِّ علومه يف الناس وال ُجي  سيبثُّ 

 تلك العلوم عندهم؟ د أهل البيتإذن ملاذا مجَّ : أحد وال يقولنَّ ) جـ

ــ ــا َلعِ «: قــال أمــري املــؤمنني : ه يقــالألنَّ ــًا إِنَّ َهاُهنَ َوَأَشــاَر  _ْلــًام َمجَّ

 .)١(»َلْو َأَصبُْت َله َمحََلةً  _بِيَِده إَِىلٰ َصْدِره 

 :كامل الناس بربكة ظهوره ت _ ٧

ــاقر ــر الب ــن أيب جعف ــال   ع ــا«: ق ــام قائمن ــده   إذا ق ــع ي وض

 .)٣(»وكملت هبا أحالمهم ،)٢(فجمع هبا عقوهلم ،رؤوس العباد عىلٰ 

مـن مصـاديق ذلـك  مصـداق مهـمّ  وقد أشـارت بعـض الروايـات إىلٰ 

ــر  ــن أيب جعف ــل، فع ــ... «: التكام ــه، حتَّ ــة يف زمان ــون احلكم  أنَّ  ٰى وتؤت

 .)٤(»ة رسول اهللا نَّ وُس  ي يف بيتها بكتاب اهللا تعاىلٰ ـاملرأة لتقض

 :عن أنصاره وأعوانه هاب الباليا والعاهات والضعفذ _ ٨

عـن  اهللا  إذا قـام قائمنـا أذهـب«:  عن اإلمام عـيل بـن احلسـني

ة ة الرجـل مـنهم قـوَّ وجعل قلوهبم كزبـر احلديـد، وجعـل قـوَّ  ،شيعتنا العاهة

 .)٥(»ام األرض وسنامها، ويكونون حكّ أربعني رجالً 
                                                             

 .١٤٧ح / ٤٩٦: هنج البالغة )١(

ــلألُ  املــراد هــو الكنايــة عــن تربيــة القــائم  )٢( ــة اإلســالميَّ مَّ  بــالرؤوس باعتبــار ام عــربَّ ة، وإنَّ

كوهنا وعـاء العقـل والفكـر باعتقـاد النـاس، ووضـع اليـد عليهـا كنايـة عـن السـيطرة عليهـا 

 ).٥٣٧: صدرد الد حممّ لسيّ لتاريخ ما بعد الظهور ( ...باإلقناع والرتبية

 .٣٠ح / ٥٨باب / ٦٧٥: كامل الدين )٣(
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ة أربعـني رجـالً ة الرجـل الواحـد قـوَّ هـل املـراد مـن كـون قـوَّ  :سؤال

 احلقيقي أم ماذا؟ ٰى هو املعن

ة والصالبة يف أنفسهم وأبـداهنم، ة القوَّ شدَّ عن املراد هو الكناية  :اجلواب

ا يعنـي ذكر األربعني هو لبيان هذه النكتة ال لبيان الرقم، ممَّ  األمر الذي يعني أنَّ 

غرار  هذا عىلٰ  ٰى ة ألف رجل، واملعنة الرجل الواحد منهم قوَّ إمكان أن تكون قوَّ 

 : قوله تعاىلٰ 
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 .كثرياً املقصود هو الكناية عن عدم غفران اهللا هلم ولو استغفر هلم 

 :ةالتقيَّ  بحيث ترتفع احلاجة إىلٰ  سيادة األمن واالستقرار العامّ  _ ٩

ــ ــن املفضَّ ــال ،لفع ــادق :ق ــألت الص ــه  س ــن قول   : ع
ْ

ــل َع
ْ
ج

َ
أ

 
ً
مــا

ْ
ُهْم رَد

َ
ــن

ْ
ْم َو�َ�

ُ
�

َ
ــن

ْ
ــ«: قــال ،]٩٥: كهــفال[ بَ� َمــا اْســطاُعوا ، »ةالتقيَّ

َ
�

 
ً
بـا

ْ
ق
َ
� ُ

َ
َهُروُه َوَمـا اْسـتَطاُعوا �

ْ
ظ

َ
� 

ْ
ن

َ
مـا اسـتطاعوا «: قـال، ]٩٧: الكهـف[ أ

وهـو احلصـن احلصـني  ،حيلـة ة مل يقـدروا يف ذلـك عـىلٰ إذا عمل بالتقيَّ  له نقباً 

عـن وسـألته  :قـال، »ال يسـتطيعون لـه نقبـاً  اً اء اهللا سـدَّ ار بينك وبني أعدصو
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 .)٢(»، فينتقم من أعداء اهللا)١(الكشفة عند التقيّ 

 :إشارة

 فمفرداته أكثـر مـن ة هو واحد من مفردات سيادة األمن، وإالَّ رفع التقيَّ 

 .يمأل األرض قسطًا وعدالً ه رته الروايات بأنَّ ـهذا بكثري، األمر الذي اختص

*   *   * 
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 ، ثــمّ »ايعنــي خــروج القـائم املنتظــر منّــ«، ِمـْن �

، ، املنتظـرين لظهـوره يف غيبتـهلشـيعة قائمنـا ٰى طـوب ،يا أبا بصـري«: قال 

ن ال خـوف علـيهم وال هـم ولئـك أوليـاء اهللا الـذيواملطيعني له يف ظهـوره، أُ 

 .)١(»حيزنون

 ؟أم ال هدي هل ترتفع التوبة زمن ظهور اإلمام امل: سؤال

ـ هنـاك قـانون عـامّ  :اجلواب بـاب التوبـة  ، وهـو أنَّ د عليـه اإلسـالمأكَّ

رات اآليـات ـوهنـاك عشـ. قيـد احليـاة مفتوح ما دام اإلنسان يف الـدنيا وعـىلٰ 

ــ ــات الداّل ــات الرواي ــىلٰ ومئ ــاب ة ع ــتح ب ــىلٰ  ف ــة ع ــ التوب ــّل ـمص  راعيه لك

 .يق احلّق منحرف عن الطر
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 :ومن ذلك اآليات التالية
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س، فـام مل يـرد دليـل زمن الظهور املقـدَّ  ٰى ة تشمل حتَّ وهذه اآليات عامَّ 

آنـذاك نحـن  ٰى ه زمن ترتفع فيـه التوبـة، فنبقـص زمن الظهور وأنَّ صِّ ُخي  خاّص 

 .زمن الظهور مفتوحاً  ٰى باب التوبة يبق وذلك العموم القرآين، ونلتزم بأنَّ 

اا :  

ص لعموم فتح باب التوبة، وهي مـا ورد عـن أيب قد تذكر رواية كمخصِّ 

لو قد خرج قائم «: يقول د بن عيل سمعت أبا جعفر حممّ  :قال ،محزة الثاميل

، ...وبنيمني واملردفني واملنزلني والكرّ ره اهللا باملالئكة املسوّ ـلنص د آل حممّ 

 .)١(»...وال تأخذه يف اهللا لومة الئم ،ال يستتيب أحداً 

ــه ــداً « :فمــن قول ــتتيب أح ــ »ال يس ــنُّ ربَّ ــبعض أنَّ  ام يظ ــة  ال ــاب التوب ب

 .ينغلق زمن الظهور
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ا  ا:  

ه ال ولكن يف قبال هذا اللفظ من الروايـة هنـاك لفـظ آخـر جـاء فيـه أنَّـ

مـة املجلســي ، من االسـتنابة يف األعـامل، وقـد ذكـر هـذا يستنيب أحداً  العالَّ

ــاء في  ــة وج ــك الرواي ــث أورد تل ــاحي ــداً  ...«: ه ــتنيب أح وال  ،وال يس

 . »تأخذه يف اهللا لومة الئم

ــمّ  ــال ث ــان(: ق ــداً «: بي ــتنيب أح ــوّىلٰ  ،»ال يس ــام األُ  أي يت ــور العظ م

 .)١()...بنفسه

ار، كام ورد ذلـك ه ال يستبقي أحدًا، أي من الكفّ بل ورد يف نسخة ثالثة أنَّ 

 .)٢(»ه يف اهللا لومة الئم، وال تأخذال يستبقي أحداً ... «:  لنعامينلغيبة اليف 

عليــه اآليـات والروايــات،  وهـذا أمـر ال مــانع منـه، بـل هــو مـا تـدلُّ 

 :يف قــول اهللا  قــال أبــو عبــد اهللا : قــال ،مثــل مــا ورد عــن أيب بصــري
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كـافر بـاهللا العظـيم  مل يبـَق  فـإذا خـرج القـائم ، خيـرج القـائم  ٰى حتَّ 

ركًا يف ـأن لـو كـان كـافرًا أو مشـ ٰى  كره خروجـه، حتَّـرك باإلمام إالَّ ـوال مش

 .)٣(»واقتلهرين ـيف بطني كافر فاكس ،يا مؤمن: بطن صخرة لقالت

ــدّ  ــذا التع ــع ه ــون اوم ــظ تك ــا د يف اللف ــن احتامالهت ــة يف أحس لرواي

مطلـب بعينــه، فــال تصــلح لتخصــيص عمــوم  هبــا عــىلٰ  دلُّ ســتَ ، فــال يُ جمملـة

 .زمان إنسان ويف كّل  فتح باب التوبة لكّل 
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  :ات ل ا ز ار

 ات عديـدة تـدلُّ هنـاك مـؤّرش  ه يمكـن القـول بـأنَّ م، فإنَّ  تقدَّ عامَّ  الً ضف

 :سيقبل التوبة من الكثري من الناس، نذكر منها التايل ه أنَّ  عىلٰ 

ل الـنفس الزكيـة للتعريـف بـه وبحركتـه يف رِسـه يُ نَّـأا ورد مـن م _ ١

ل هلـم رِسـحماولة لإلقناع من دون قتال، ولو كـان ال يقبـل توبـة أحـد فلـامذا يُ 

 ؟منه حماوالً هدايتهم للطريق احلّق  رسوالً 

ـأا ورد من م _ ٢ ه نَّـأت هلـم بالـدليل ثبِـهـل الـديانات ويُ أه سـيناقش نَّ

 .ص واملهدياملنقذ واملخلِّ 

ــادق  ــام الص ــن اإلم ــ ورد ع ــالأنَّ ــإنَّ ... «: ه ق ــف ــدي مّ ام ُس ي امله

ــ ــار ألنَّ ــن غ ــب اهللا م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، يس ــٍر خف ــدي ألم ه هي

أهــل اإلنجيــل  بأنطاكيــة، فــيحكم بــني أهــل التــوراة بــالتوراة، وبــني

 .)١(»...باإلنجيل، وبني أهل الزبور بالزبور، وبني أهل الفرقان بالفرقان

 ،)مثـل القسـطنطينية(املدن  ىلٰ إصحابه أه يبعث بعض نَّ أا ورد من م _ ٣

 .املاء بواهبا سلًام عندما يروهنم يمشون عىلٰ أفيفتح الناس هلم 

قـام القـائم  إذا«: ، قـالد، عـن أبيـه د بن جعفـر بـن حمّمـعن حممّ 

فــإذا  ،كعهــدك يف كّفــ: يقــول ،إقلــيم رجــالً  بعــث يف أقــاليم األرض يف كــّل 

ك واعمــل كّفــ ورد عليــك أمــر ال تفهمــه وال تعــرف القضــاء فيــه فــانظر إىلٰ 

القسـطنطينية، فـإذا بلغـوا اخللـيج كتبــوا  إىلٰ  ويبعـث جنــداً «: ، قـال»بـام فيهـا

 ر إلـيهم الـروم يمشـون عـىلٰ املـاء، فـإذا نظـ ومشـوا عـىلٰ  أقـدامهم شـيئاً  عىلٰ 

فعنــد ذلــك ! املــاء، فكيــف هــو؟ هــؤالء أصــحابه يمشــون عــىلٰ : املــاء قــالوا

 .)٢(»يفتحون هلم أبواب املدينة، فيدخلوهنا فيحكمون فيها ما يريدون
                                                             

 .٣ح / ١٢٩باب / ١٦١: ١، عن علل الرشائع ٢ح / ٢٩: ٥١ بحار األنوار )١(
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كــان قــد أرســل جنــوده  اإلمــام  هــذه الروايــة واضــحة يف أنَّ  إنَّ 

ــإ :للقتــال، لــذلك مل تقــل ــإ :الم، بــل قالــته أرســل علــامء أو رســل ســنَّ ه نَّ

الـروم ولئـك إرادة احلـرب، ولكـن أُ  يبعث جندًا، وهذا واضـح الداللـة عـىلٰ 

يفتحـون أبـواب مـدينتهم سـلًام، فجنـد اإلمـام وبعد أن يروا كرامـات جنـده 

ــ ــة دم، ممَّ ــوا حمجم ــن دون أن هيريق ــة م ــدخلون املدين ــذاك ي ــول آن ــي قب ا يعن

 .ولئك الروماإلمام لتوبة أُ 

 رحية يف كونـه سـيفتح بـاب النقـاش عـىلٰ ـصـوص الصـوغريها من الن

 .طالب حقيقة مرصاعيه لكّل 

 .خر الدواء الكّي آقد جعل  ،نعم

ــام  ــتخدم اإلم ــذا سيس ــ ول ــل ـعنص ــروف إر القت ــت الظ ذا اقتض

مـر أسـالم بـذلك عنـدما مـر اإلأوكـام ، كام كان يفعل رسـول اهللا  ،ذلك

ــ ــاد الكّف ــتلهم، بجه ــع أار وق ــاة وقط ــرجم الزن ــأو ب ــع ي ــارقني وقط دي الس

 ...رضرجل الذين يفسدون يف األأيدي وأ

 ولكن هل من توبة غري مقبولة زمن الظهور؟: سؤال

ــ ــ ٰى بمعن ــولأنَّ ــن أن نق ــل يمك ــّل  نَّ إ :ه ه ــن ك ــادَّ  م ــن  ٰى ع ــة زم التوب

التوبـة هنـاك أنواعـًا مـن  ، أم أنَّ ملـزم بقبـول توبتـه اإلمـام  هور فإنَّ الظ

ــم ذلــك ال خيــرج ، يمكــن لإلمــام أن ال يقبلهــا ــتح  ورغ عــن عمــوم ف

 ؟ب التوبةبا

 : من النقاط التاليةنعم، وهذا ما يتبنيَّ  :اجلواب

ــ _ ١ ــع ــة، بمعن ــقطة للعقوب ــري املس ــة غ ــول التوب ــ ٰى دم قب ــن أنَّ ه يمك

ـحمـو السـيّ  ي إىلٰ أنواع، فمنهـا مـا يـؤدّ  التوبة عىلٰ  القول أنَّ  ، ا مل تقـعئات وكأهنَّ

حمـو  ي إىلٰ الـذنب، ومنهـا مـا يـؤدّ  بـة عـىلٰ رتتّ ط العقوبـة املسـقِ وكذلك هـي تُ 
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تدركـه الرمحـة  ئات لكن بعد أن يأخـذ املـذنب جـزاء عملـه فيعاقـب ثـمّ السيّ 

ــ ٰى ، بمعنــاإلهليــة، وهــذه التوبــة يمكــن أن ال يقبلهــا اإلمــام  ه يعاقــب أنَّ

 .ه تائبعليه رغم أنَّ  املذنب ويقيم احلدّ 

ــد أن يق ــار وبع ــض يف الن ــول بع ــري دخ ــذا نظ ــوه ــه ـض ــرتة حكم ي ف

 .ةوتطهريه خيرج ليدخل اجلنَّ 

اعرتافـه  رقة أو الزنـا، فـإنَّ ـنفسـه بالسـ أحـدهم عـىلٰ  ونظري ما لـو أقـرَّ 

ــدّ  ــه احل ــع عن ــذا ال يرف ــراره ه ــ وإق ــة الش ــم أنَّ ـوالعقوب ــراره  رعية، رغ إق

 .رهطهِّ ه يريد من إمامه أن يُ بالذنب يكشف عن ندمه وتوبته وأنَّ 

لتوبــة املنفيــة هــي التوبــة الصــورية ال احلقيقيــة، املقصــود مــن ا نَّ إ _ ٢

ه قـد وكام يقولون يف علم املنطق هي مـن بـاب السـالبة بانتفـاء املوضـوع، فإنَّـ

ر اإلنســان التوبــة عــن ذنــب، ونحــن ال نعلــم حقيقــة الواقــع عنــده يف ظِهــيُ 

التوبـة مـن دون أن تكـون  ٰى داخل نفسه، ولكن زمـن الظهـور ال تقبـل دعـو

ة هــي التوبــة الصــورية ال وحقيقيــة، فالتوبــة املنفيَّــنصــوحة وخالصــة 

 .احلقيقية

، كــام هــو عنــد نــزول البــأستوبــة الاملقصــود هــو عــدم قبــول  نَّ إ _ ٣

: قــال ،د اهلمــداينة فرعــون، فقــد ورد عــن إبــراهيم بــن حمّمــاحلــال يف قضــيَّ 

ــ ــن موس ــيل ب ــن ع ــت أليب احلس ــا  ٰى قل ــ ألّي : الرض ــرق اهللا علَّ  ة أغ

ه آمـن عنـد رؤيـة البـأس وهـو إنَّـ«: بتوحيـده؟ قـال به وأقرَّ  فرعون وقد آمن

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــول، وذلــك حك ــف غــري مقب ــال اهللا  ،ذكــره يف الســلف واخلل ق

ــاىلٰ  ــِه  :تع ــا بِ
�
ن
ُ
ــا ك ــا بِم ْرن

َ
ف

َ
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َ
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ْوا بَأ
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ف
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ُ
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هـا : وقال اهللا  ،]٨٥و
ُ
 إِيمان

ً
سـا

ْ
ف
َ
ـُع �

َ
ف
ْ
ن
َ
 ال �

َ
 آيـاِت َر��ـك

ُ
ـض

ْ
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ْ
يَْوَم يَـأ
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ً
ـْ�ا

َ
َسـبَْت ِ� إِيمانِهـا خ

َ
ْو ك

َ
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ُ
بْـل
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ـْت ِمـْن �

َ
ْن آَمن

ُ
�

َ
ْم ت

َ
� ]١٥٨: األنعـام[، 

 الـذي آمنـت بـه ه ال إلـه إالَّ نَّـأآمنـت :  أدركه الغـرق قـالامَّ ـوهكذا فرعون ل

ــل و ــو إرسائي ــهأبن ــل ل ــلمني، فقي ــن املس ــا م ي : ن ِ
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ً
 .)١(»]...٩٢ _ ٩٠: يونس[ آيَة

ــا ورد ــذلك م ــن رزق اهللا وك ــر ب ــن جعف ــال ،ع ــدم إىلٰ   :ق ــ ق ل املتوّك

فقـال  ،سـلمأف فـأراد أن يقـيم عليـه احلـدّ  ،راين فجر بامرأة مسـلمةـرجل نص

ثالثـة  برَ ـضـيُ : وقـال بعضـهم ،قد هدم إيامنـه رشكـه وفعلـه :بن أكثم ٰى حيي

أيب  ل بالكتـاب إىلٰ فـأمر املتوّكـ ،ل بـه كـذا وكـذافَعـيُ : وقال بعضـهم ،حدود

ب رَ ـضـيُ «: الكتـاب كتـب أ قـرفلـامَّ  ،وسـؤاله عـن ذلـك احلسن الثالث 

يـا : وقـالوا ،بن أكـثم وأنكـر فقهـاء العسـكر ذلـك ٰى فأنكر حيي ،»يموت ٰى حتَّ 

ـ ْل َسـ ،أمري املؤمنني  ،ةنَّ كتـاب ومل جتـئ بـه ُسـمل ينطـق بـه  ءه يشعـن هـذا فإنَّ

ة ومل نَّ مل جيـئ بـه ُسـ: فقهـاء املسـلمني قـد أنكـروا هـذا وقـالوا فكتب إليـه أنَّ 

ــاب ــه كت ــق ب ــنيِّ  ،ينط ــفب ــا لِ ــ مَ ـ لن ــه الض ــت علي ـــأوجب ــوت؟  ٰى رب حتَّ يم

ِن ا�ـر�ِحيمِ «: فكتب
ْ

  � اِهللا ا�ر��
َ
ـد

ْ
ـا بِـاِهللا وَح

�
وا آَمن

ُ
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ْ
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ُ
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َ
ف
ْ
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َ
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ُ
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َ
ل
َ
ف

ــ�
�
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�
ــن ــْت �  ُس

َ
ل

َ
 خ

ْ
ــد

َ
   ق

َ
ــُرون �فِ

ْ
 ال

َ
ــك نا�ِ

ُ
ـــَر ه ِس

َ
ــاِدهِ وَخ  �ِعب

 .)٢(»مات ٰى حتَّ  َب رِ ـل فُض فأمر به املتوكّ : قال، »]٨٥: غافر[

ــذنب ألن  نأ _ ٤ ــن امل ــق م ــلب التوفي ــبب س ــا بس ــدم قبوهل ــون ع يك
                                                             

 .٢ح / ٥٤باب / ٥٩: ١علل الرشائع  )١(

ة من احلدود باب ما جيب عىلٰ / ٢٣٩: ٧الكايف  )٢(  .٢ح / أهل الذمَّ
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أعـامل اإلنسـان هلـا  ر والثابـت أنَّ ه مـن املقـرَّ يتوب توبة نصوحة، وذلـك ألنَّـ

ــأثري مبــارش عــىلٰ  ســلوك اإلنســان املســتقبيل، واملــذنب إذا انغمــس يف  ت

ــذنوب وأرصَّ  ــ ال ــا، فإنَّ ــل إىلٰ عليه ــن أن يص ــا  ه يمك ــه معه ــة ال تنفع مرحل

إذا أذنــب الرجــل خــرج يف «: كــام ورد عــن اإلمــام الصــادق املــواعظ، 

ــإن تــاب انمحــت، وإن زاد زادت ــة ســوداء، ف ــ ،قلبــه نكت  تغلــب عــىلٰ  ٰى حتَّ

 . )١(»قلبه فال يفلح بعدها أبداً 

ــاقر وعــن  ــة بيضــاء، مــا مــن عبــد إالَّ «: اإلمــام الب  ويف قلبــه نكت

هـب تلـك السـواد، خرج يف النكتـة نكتـة سـوداء، فـإن تـاب ذ فإذا أذنب ذنباً 

ي البيــاض، فــإذا غّطــيُ  ٰى يف الــذنوب زاد ذلــك الســواد حتَّــ ٰى وإن متــاد

  :، وهـو قـول اهللا خـري أبـداً  البيـاض مل يرجـع صـاحبه إىلٰ  ٰى غطّ ]تـ[
� َ

� 

 
َ
ِسبُون

ْ
وا يَ�

ُ
و�ِِهْم ما �ن

ُ
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 .)٢(»]١٤: املطّففني[ بَل

ــ ــو بمعن ــور ه ــن الظه ــة زم ــول التوب ــدم قب ــن  ٰى فع ــق ع ــلب التوفي س

 .قلوهبم فسلبوا التوفيق عنها ولئك الذي طغت الذنوب عىلٰ أُ 

يف  ما ورد عن هشام بن احلكم، عـن أيب عبـد اهللا  ٰى د هذا املعنويؤيّ 
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َ
قرار باألنبياء اإل«: قال، »]١٥٨: األنعام[ نِها خ

 .)٣(»تبَ لِ ا ُس ال ينفع إيامهنا ألهنَّ : ، قال»ةخاصَّ  واألوصياء وأمري املؤمنني 

، ال املـذنب غـري رّ ـالتوبة غـري املقبولـة هـي توبـة املـذنب املصـ نَّ إ _ ٥

 .، وال املذنب اجلاهل، وال املذنب املستضعفاملّرص 
                                                             

 .١٣ح / باب الذنوب/ ٢٧١: ٢الكايف  )١(

 .٢٠ح / باب الذنوب/ ٢٧٣: ٢الكايف  )٢(

 .٨١ح / باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية/ ٤٢٨: ١الكايف  )٣(
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ــ عــن زرارة ــد اهللا ومحــران وحمّم د بــن مســلم، عــن أيب جعفــر وأيب عب

  ٰــاىل ــه تع   :يف قول
ً
ــا س

ْ
ف
َ
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َ
ف
ْ
ن
َ
 ال �
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ْ
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ْ
ــأ ــْوَم يَ يَ

ها
ُ
، والـدّجالة، طلـوع الشـمس مـن املغـرب، وخـروج الدابَّـ«: قـال، إِيمان

نفعـه اآليـات فـال ي يءجتـ ثـمّ  ،يـامناإل ومل يعمـل عـىلٰ  اً رَّ ـوالرجل يكون مص

 .)١(»إيامنه

ــىلٰ  _ ٦ ــة ع ــاب التوب ــق ب ــو غل ــراد ه ــوص أُ  أن يكــون امل ــك خص ولئ

ــذي ــاملني ال ــايص نالظ ــنهم مع ــدرت م ــه  ،ص ــدَّ إذ إنَّ ــاهبم  ال ب ــالوا عق أن ين

ــا ــ ،عليه ــرَّ ألهنَّ ــت املق ــداركوها يف الوق ــنهم م مل يت ــدرت م ــذين ص ر، أو ال

لنـاس ظلــًام، العقوبــة، كالظلمـة الـذين يقتلــون ا ٰى ذنـوب ال عـالج هلــا سـو

كــون  ٰى ســوف لــن يمهلهــم، بــل ســيعاقبهم ، وهــذا هــو معنــ فاإلمــام 

معنـاه هـو  ، فـإنَّ )٢(كـام يف بعـض الروايـات ث نقمـةً بَعـيُ  اإلمام املهدي 

 .ه يعاقبهم وال يمهلهمالظاملني، فإنَّ  ه نقمة عىلٰ أنَّ 

ــّام  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــال ،رع ــن : ق ــت أليب احلس  اهللا  إنَّ : قل

ــ ــول يف كتاب ــال  :هيق
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 ،»ل بالقاتـلمثِّـأن يقتـل غـري قاتلـه أو يُ  ٰى هنـ«: قـالعنـه؟  اهللا  ٰى الذي هنـ

 �: قولـه ٰى فام معن: قلت
ُ
ـه

�
 إِن

ً
ُصـورا

ْ
 َمن

َ
رة أعظـم مـن ـنصـ وأّي «: ؟ قـالن

أوليـاء املقتـول فيقتلـه وال تبعـة تلزمـه مـن قتلـه يف ديــن  أن يـدفع القاتـل إىلٰ 

 .)٣(»؟ال دنياو
                                                             

 .١٢٨ح / ٣٨٥و ٣٨٤: ١ تفسري العّيايش )١(

 .٣٠٦ح / ٢٣٣: ٨؛ الكايف ١٢٦ح / ٣٤٠و ٣٣٩: ٢املحاسن : راجع )٢(

 .٧ح / باب النوادر/ ٣٧١: ٧ الكايف )٣(
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هذه الوجوه يمكن محـل الروايـات التـي يظهـر منهـا عـدم قبـول  وعىلٰ 

 .)١(التوبة وارتفاعها زمن ظهور اإلمام املهدي 

 :إشارة

 ٰى بـاب التوبـة مفتـوح زمـن الظهـور أن يبقـ ه مـن أنَّ ال يعني ما ذكرنـا

ــ ــه بحجَّ ــًا يف ذنوب ــة منغمس ــن الغيب ــذنب زم ــامل ــور ة أنَّ ــد ظه ــيتوب عن ه س

ه يواجـه م كـام هـو واضـح، فإنَّـهذا يف الوقت الذي هـو أمـر حمـرَّ  اإلمام، فإنَّ 

 ؟ق للتوبة عند الظهوروفَّ سيُ ملذنب ا نَّ إه من قال مشكلة، وهي أنَّ 

ب التوفيـق سـلَ قلبـه بحيـث يُ  عـىلٰ  ٰى ذنوبـه سـوف ال تطغـ نَّ إ :من قال

 ر التوبة؟هِ ظه ال يموت قبل أن يُ نَّ إ :من قال ؟عن التوبة

 .ل املذنب بالتوبةعجِّ أن يُ  دت عىلٰ ريفة أكَّ ـالروايات الش لذلك فإنَّ 

 التســويِف  ، وطـوُل اغــرتارٌ  التوبـةِ  تــأخريُ «: يقـول اإلمــام اجلـواد 

 .)٢(»حريةٌ 

َّــْن َيْرُجــو اآلِخــَرَة بَِغــْريِ َعَمــلٍ «: مــام عــيل ويقــول اإل ، َال َتُكــْن ِمم

ــلِ  ــوِل األََم ــَة بُِط ــي التَّْوَب ــَلَف ، ...وُيَرجِّ ــْهَوٌة َأْس ــه َش ــْت َل ــيََة املَ إِْن َعَرَض ْعِص

َف التَّْوَبةَ وَ   .)٣(»َسوَّ

 .)٤(»حموها بالتوبة لفعجِّ  سيئةً  إن قارفَت «: وعنه 

 .)٥(»اخلطر أعظمِ  عىلٰ  األجلِ  نفسه بالتوبة من هجومِ  ُف وِّ َس مُ «: وعنه 
                                                             

وملزيد إيضاح وتفاصـيل حـول هـذا املوضـوع يمكـن مراجعـة كتـاب الرجعـة بـني الظهـور  )١(

 .فيقهد السند دام توق آية اهللا الشيخ حممّ للمحقِّ ) ٩٩ - ٧٩ص (واملعاد 

 .٤٥٦: حتف العقول )٢(

 .١٥٠ح / ٤٩٧: هنج البالغة )٣(

 .٨١: حتف العقول )٤(

 ).١٣٧٠٧/١٣(ضمن احلديث / ١٣٠: ١٢مستدرك الوسائل  )٥(



 ٢١١ ......................................  هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟: الشذرة السابعة عرشة

ــ ــ ته يَّ ويف وص ــن املجتب ــام احلس ــده اإلم ــَك وَ ... «:  ٰى لول َأنَّ

ــُد  ــَطِري ــهاملَ ــه َهاِرُب ــو ِمنْ ــِذي َال َينُْج ــهوَ  ،ْوِت الَّ ــه َطالِبُ ــه وَ  ،َال َيُفوُت ــدَّ َأنَّ َال ُب

َقـْد ُكنْـَت  ،َحـاٍل َسـيِّئَةٍ  َأْنـَت َعـَىلٰ َكَك وَ َحـَذِر َأْن ُيـْدرِ  َفُكْن ِمنْـه َعـَىلٰ  ،ُمْدِرُكه

ــةِ  ــا بِالتَّْوَب ــَك ِمنَْه ُث َنْفَس ــدِّ ــَك وَ  ،ُحتَ ــوَل َبيْنَ ــَك َفيَُح ــْنيَ َذلِ ــْد  ،َب ــَت َق ــإَِذا َأْن َف

 .)١(»...َأْهَلْكَت َنْفَسَك 

*   *   * 

                                                             

 .٣١ح / ٤٠٠: هنج البالغة )١(





 

 

 

  ة اارة 

    ز ا وار

ّ ت:  

 :نظام االختبار: وىلٰ مة األُ قّد امل

أي االختبار من القواعد الرئيسية يف ) الفتنة(جعل  اهللا تعاىلٰ  نحن نعلم أنَّ 

بعض اآليات القرآنيـة جعلـت ذلـك نظامـًا للحيـاة ال  أنَّ  ٰى عامل اإلمكان ، حتَّ 

  :من قائل ص منه، يقول عزَّ يمكن التملّ 
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ــذا، وإنَّ  ــ ه ــات الش ـــالرواي ــهريفة أكَّ ــاص من ــام ال من ــىلٰ  ،دت ب  نَّ أ ع

ــون فت ــاس سيعيش ــارخيي الن ــل الت ــب التسلس ــدأت بحس ــارات ب ــًا واختب ن

أن تصـل الفتنـة  ، وهـي باشـتداد إىلٰ للروايات مـن زمـن أمـري املـؤمنني 

 .انهذروة اشتدادها قبيل الظهور وإبّ  إىلٰ 

إِنَّ َبِليَّتَُكْم َقْد َعاَدْت َكَهيْئَتَِها َيْوَم َبَعـَث َأَال وَ  ...«: فعن أمري املؤمنني 

ِذي َبَعثَه بِاْحلَقِّ َلتُبَْلبَُلنَّ َبْلبََلةً وَ  ،َنبِيَّه اهللاُ  َلتَُساُطنَّ َسْوَط وَ  ،َلتَُغْرَبُلنَّ َغْرَبَلةً وَ  ،الَّ

َليَْسبَِقنَّ َسابُِقوَن َكـاُنوا وَ  ،َأْعَالُكْم َأْسَفَلُكمْ َيُعوَد َأْسَفُلُكْم َأْعَالُكْم وَ  َحتَّٰى  ،اْلِقْدرِ 

 .)١(»...َسبَّاُقوَن َكاُنوا َسبَُقواَرنَّ ـَليَُقصِّ وَ  ،ُرواـَقصَّ 
                                                             

 .١٦ح / ٥٧: هنج البالغة )١(
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واهللا «: قــال أبــو احلســن الرضــا : ، قــالٰى وعــن صــفوان بــن حييــ

ــأليــه إون متــدّ  يكــون مــا ال ــ ،زوايَّــصــوا ومتُ حَّ متُ  ٰى عيــنكم حتَّ  ٰى يبقــ ال ٰى وحتَّ

 .)١(» األندر فاألندرالَّ إمنكم 

مجاعة  ا عند أيب عبد اهللا كنّ : قال ،د بن منصور، عن أبيهوعن حممّ 

ال واهللا ال يكون  )٢(أنتم؟ أهيات أهيات ءٍ يش يف أيِّ «: فالتفت إلينا فقال ،ثنتحدَّ 

 ٰى ون إليه أعينكم حتَّ لوا، ال واهللا ال يكون ما متدّ غربَ تُ  ٰى ون إليه أعينكم حتَّ ما متدّ 

ال واهللا ال  ،]صوايتمحَّ  ٰى ون إليه أعينكم حتَّ ال واهللا ال يكون ما متدّ [ ،زوايَّ متُ 

ون إليه أعينكم  بعد إياس، ال واهللا ال يكون ما متدّ ون إليه أعينكم إالَّ كون ما متدّ ي

 .)٣(»من شقي ويسعد من سعد ٰى يشق ٰى حتَّ 

ا واهللا ال أمَ «: قال أبو احلسن : قال ،رـد بن أيب نصوعن أمحد بن حممّ 

 مـنكم إالَّ  ٰى يبق ال ٰى صوا، حتَّ حَّ زوا أو متُ يَّ متُ  ٰى ون إليه أعينكم حتَّ يكون الذي متدّ 

مْ : تال األندر، ثمّ 
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إذا «: قـال، بـن جعفـر  ٰى وعن عـيل بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ

يـا . ال يـزيلكم عنهـا أحـد ،السـابع فـاهللا اهللا يف أديـانكماخلامس من ولد  دَ قِ فُ 

مـر مـن يرجـع عـن هـذا األ ٰى مر من غيبـة حتَّـلصاحب هذا األ بدَّ  ه الإنَّ  ،بنّي 

 .)٥(»امتحن هبا خلقه حمنة من اهللا  ام هوكان يقول به، إنَّ 
                                                             

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعامين )١(

 .هيهات: بمعنٰى  )٢(

 .٢٨١ح / ٣٣٦و ٣٣٥: يسلطول الغيبة )٣(

 .٢٨٣ح / ٣٣٧و ٣٣٦: لطويسلالغيبة  )٤(

 .٢ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦: ١الكايف  )٥(



 ٢١٥ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: عرشةالشذرة الثامنة 

 ما هي أسباب الوقوع يف الفتن؟: مة الثانيةاملقّد 

ام للوقوع فيهـا دفة أو خطأ غري مقصود، إنَّ ليس الوقوع يف الفتنة حمض ص

سها من خالل بعض الروايات واالنحدار يف منزلقاهتا أسباب واقعية يمكن تلمُّ 

 :املنزلقات، وهي باختصار التايل رت من تلكريفة التي حذَّ ـالش

ــاع األعمــاالتّ : لالســبب األوَّ  ــدَّ  ٰى ب عي العلــم، وعــدم الرجــوع ملــن ي

ـــالاملتخّص  إىلٰ  ـــني يف جم ـــا، وإىلٰ  ص ـــات وفهمه ـــذين ال  الرواي ـــامء ال العل

 .ة الثابتةنَّ القرآن الكريم والسُّ  خيرجون عن خطّ 

ـَام َبـْدُء ُوُقـوِع اْلِفـتَِن َأْهـَواٌء ُتتَّبَـعُ «: فعن اإلمـام عـيل  َأْحَكـاٌم وَ  ،إِنَّ

ٰ وَ  اهللاِ،ُخيَـاَلُف فِيَهـا ِكتَـاُب  ،ُتبْتََدعُ  َغـْريِ ِديـِن  َعـَىلٰ  الً ِرَجـاَعَليَْهـا ِرَجـاٌل  َيتَـَوىلَّ

ـَف َعـَىل  اهللاِ، َلـْو َأنَّ وَ  ،ْرَتـاِدينَ املُ َفَلْو َأنَّ اْلبَاطَِل َخَلـَص ِمـْن ِمـَزاِج اْحلَـقِّ َملْ َخيْ

َلِكـْن ُيْؤَخـُذ وَ  ،اْحلَقَّ َخَلَص ِمْن َلبِْس اْلبَاطِـِل اْنَقَطَعـْت َعنْـه َأْلُسـُن املَُعانِـِدينَ 

ـيَْطاُن َعـَىلٰ  ،َهـَذا ِضـْغٌث َفيُْمَزَجـانِ ِمْن ِمْن َهَذا ِضْغٌث وَ   َفُهنَالِـَك َيْسـتَْوِيل الشَّ

ِذيَن َسبََقْت َهلُْم ِمَن وَ  ،َأْولِيَاِئه  .)١(»ٰى اْحلُْسناهللاِ َينُْجو الَّ

د  :مالحظــة ــًا، كــام أنَّ جمــرَّ ــان عامل ــم ال جيعــل اإلنس ــاء العل ع د ادِّ جمــرَّ

بـل هنـاك ُأصـول موضـوعة وقواعـد ادِّعاء الطّب ال جيعـل اإلنسـان طبيبـًا، 

سها القرآن الكريم وأهل البيت  عي معرفية أسَّ  .ملعرفة العامل من املدَّ

الباطلــة والكاذبــة  وللحــوزة العلميــة بــاع طويــل يف معرفــة الــدعاوٰى 

خرباهتـا يف تشـخيص  مجيع املسـتويات، فـال منـاص مـن االعـتامد عـىلٰ  وعىلٰ 

 .الفتن وكيفية التخّلص منها

ــبب   ــاينالس ــيَّ  :الث ــل بالقض ــدم اجله ــة، وع ــا الفتن ــع فيه ــي تق ة الت

 .اإلحاطة العلمية بجوانبها املختلفة
                                                             

 .٥٠ح / ٨٨: هنج البالغة )١(
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ما يوقع املـرء يف  نت أن أحد أهمّ ريفة قد بيَّ ـالروايات الش ولذلك جتد أنَّ 

 .الفتن وعدم املعرفة املسبقة هبابعض فتن الظهور هو اجلهل بتلك 

المـات الظهـور، فقـد ورد معرفـة ع عـىلٰ  ومن ذلـك مـا ورد يف احلـثِّ 

مهـا صـيحتان «: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا : عن هشام بـن سـامل، قـال

كيــف : فقلــت: قـال ،»ل الليــل، وصــيحة يف آخـر الليلــة الثانيــةصـيحة يف أوَّ 

: فقلــت ،»واحــدة مــن الســامء، وواحــدة مــن إبلــيس«: فقــال: ذلــك؟ قــال

ا قبـل أن يعرفهـا مـن كـان سـمع هبـ«: ف هـذه مـن هـذه؟ فقـالعـرَ وكيف تُ 

 .)١(»تكون

أسـاس االبــتالء  ة عــىلٰ احليـاة عمومــًا مبنيَّـ تنــايس أنَّ  :السـبب الثالـث

ــار  ــدَّ  _واالختب ــام تق ــارات  وأنَّ  _م ك ــون االختب ــوص يعيش ــيعة باخلص الش

ــة الكــرب أعــىلٰ  االســتثنائية وعــىلٰ  العــامل بنــوع  فــإنَّ  ،ٰى مســتوياهتا زمــن الغيب

ــه وتوّج  ــه وبصــفات أهل ــذي يعيش ــزمن ال ــاهتمال ــت إىلٰ  ،ه ــك وامللتف  ذل

سـيكون يف مـأمن مـن الوقـوع يف فتنتـه وفتنـتهم، وقـد قـال اإلمـام الصـادق 

 :»٢(»العامل بزمانه، ال هتجم عليه اللوابس(. 

بـبعض الصـفات التـي يمكـن  ا، ووصـفتهالفـتننت الروايـات وقد بيَّ 

ــد أن يتلمَّ  ألّي  ــؤمنني أح ــري امل ــن أم ــوح، فع ــها بوض ــَىلٰ «: س ــْأِيت َع  َي

، ِمـَن اِإلْسـَالِم إِالَّ اْسـُمهوَ  ،فِـيِهْم ِمـَن اْلُقـْرآِن إِالَّ َرْسـُمه النَّاِس َزَماٌن َال َيبَْقٰى 

اُهنَا وَ  ،َمَساِجُدُهْم َيْوَمِئٍذ َعـاِمَرٌة ِمـَن اْلبِنَـاِء َخـَراٌب ِمـَن اْهلُـَدٰى وَ  ُرَهـا ُسـكَّ ُعامَّ

ــُرُج اْلِفتْ  ،َرشُّ َأْهــِل األَْرضِ  ــنُْهْم َختْ ــُة وَ ِم ــةُ نَ ــْأِوي اْخلَطِيئَ ــيِْهْم َت ــْن  ،إَِل وَن َم ــُردُّ َي

َر َعنَْهــا إَِليَْهــاوَ  ،َشــذَّ َعنَْهــا فِيَهــا ــي اهللاُ َيُقــوُل  ،َيُســوُقوَن َمــْن َتــَأخَّ ُســبَْحاَنه َفبِ
                                                             

 .٣١ح / ١٤باب / ٢٧٤و ٢٧٣: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٣٥٦: حتف العقول )٢(



 ٢١٧ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: عرشةالشذرة الثامنة 

ــُت  ــَىلٰ  :َحَلْف ــثَنَّ َع انَ  ألَْبَع ــْريَ ــا َح ــيَم فِيَه ُك اْحلَِل ــْرتُ ــًة َت ــَك فِتْنَ ــَل وَ  ،ُأوَلِئ ــْد َفَع  َق

 .)١(»َعثَْرَة اْلَغْفَلةِ اهللاَ َنْحُن َنْستَِقيُل وَ 

 كيفية اخلروج من الفتنة؟: مة الثالثةاملقّد 

وهــذا واضــح عنــد مــن تــابع  _ مـن املعــروف عــن أهــل البيــت 

ـ _قهـا يف حياتـه كلامهتم وعرفهـا وطبَّ   نـون مرضـًا فرديـاً بيِّ عنـدما يُ  م أهنَّ

ــإهنَّ  ــابه، ف ــا ش ــًا أو م ــم ال يأو اجتامعي ــون حتَّ ــة بيِّ يُ  ٰى ربح ــرق الناجع ــوا الط ن

ــ والســبل الواضــحة لالستشــفاء منــه، وهــم  ــدما أكَّ وقــوع  دوا عــىلٰ عن

ــوا الطــرق للــتخلّ جنــب ذلــك بيَّ  م إىلٰ الفــتن وتتابعهــا علينــا، فــإهنَّ  ص مــن ن

 :الوقوع فيها، ويمكن أن نعنون تلك الطرق بالتايل

 :أهل العلم الرجوع إىلٰ : لالطريق األوَّ 

 ي كــافراً ـويمســ ســتكون فــتن يصـبح الرجــل فيهــا مؤمنـاً «: ردفقـد و

 .)٢(»بالعلم  من أحياه اهللا تعاىلٰ إالَّ 

ــك  ــالعلم  _وذل ــاء ب ــالرجوع إىلٰ ي _أي اإلحي ــون ب ــل البيــت  ك أه

  ــؤمنني ــري امل ــن أم ــه، فع ــيئًا نجهل ــا ش ــوا لن ــا ترك ــذين م ــا «: ال َ َأهيُّ

وا َأْمَواَج اْلِفتَِن بُِسُفنِ  ،النَّاُس   .)٣(»النََّجاةِ  ُشقُّ

 العلـامء املوثـوقني عـىلٰ  وذلك يكون يف زمن الغيبة والفتنـة بـالرجوع إىلٰ 

عون شيعتهم ألصـحاهبم املوثـوقني، وقـد رجِ يُ  الدين، كام كان أهل البيت 

ً  بعضًا من أهمّ  نقل الشيخ األنصاري  عـدم   هبـا عـىلٰ تلك الروايات مستدالَّ

 :)٤(نذكر منها التايلعنه،  ٰى أخذ الفتوالفرق بني الرواية عن الثقة وبني 
                                                             

 .٣٦٩ح / ٥٤٠: هنج البالغة )١(

 .٩٧: ١سنن الدارمي  )٢(

 .٥اخلطبة / ٥٢: هنج البالغة )٣(

 .٣٠١ - ٢٩٩ :١صول فرائد األُ  )٤(
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، بحيـث آحـاد أصـحاهبم  إرجـاع آحـاد الـرواة إىلٰ  عـىلٰ  ما دلَّ  ...

زرارة  إىلٰ  إرجاعـه : ة، مثـلوالروايـ ٰى يظهر منه عـدم الفـرق بـني الفتـو

ـــه  ـــ«: بقول ـــديثف ـــكنإذا أردت ح ـــالس ا فعلي ـــذا اجل ـــرياً  »هب  إىلٰ  مش

 .)١(زرارة

ــه  ــة أُ  وقول ــريف رواي ــ« :ٰى خ ــن أيبأمَّ ــا رواه زرارة ع ــر  ا م جعف

  ّ٢(»هفال جيوز رد(. 

ــه  ــ وقول ــؤال عمَّ ــد الس ــور بع ــن أيب يعف ــعالب ــه إذا  ن يرج إلي

ه الثقفـي؟ فإنَّـحمّمـد بـن مسـلم ن مـفـام يمنعـك « :عن مسألة َل ئِ احتاج أو ُس 

 . )٣(»من أيب، وكان عنده وجيهاً سمع قد 

ــه  ــ _ وقول ــن الكّش ــيام ع ــ _ي ـف ــن لَ لَس ــةمة ب ــت «: )٤(أيب حبيب ائ

ي فـارو لـك عنّـ ٰى ، فـام روكثـرياً  ي حـديثاً ه قـد سـمع منّـأبان بن تغلب، فإنَّـ

 .)٥(»يعنّ 

ــه  ــ وقول ــؤال عمَّ ــد الس ــويف بع ــعيب العقرق ــهلش ــع إلي : ن يرج

 .)٦(يعني أبا بصري »عليك باألسدي«

ــلعــيل بــن املســيّ  وقولــه  ن يأخــذ عنــه معــامل ب بعــد الســؤال عمَّ

 . )٧(»الدين والدنيا املأمون عىلٰ القّمي بن آدم  زكريامن «: الدين
                                                             

 .٢١٦ح / ٣٤٧: ١اختيار معرفة الرجال  )١(

 .٢١١ح / ٣٤٦: ١اختيار معرفة الرجال  )٢(

 .٢٧٣ح / ٣٨٣: ١اختيار معرفة الرجال  )٣(

 ).مسلم بن أيب حيَّة: (يف املصدر )٤(

 .٦٠٤ح / ٦٣٣و ٦٣٢: ٢اختيار معرفة الرجال  )٥(

 .٢٩١ح / ٤٠٠: ١معرفة الرجال اختيار  )٦(

 .١١١٢ح / ٨٥٨: ٢اختيار معرفة الرجال  )٧(
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 :ث وعدم االستعجالالرتيّ : الطريق الثاين

نـاعق، ولـيس مـن  ه ليس من املنطقـي أن يـركض املـرء خلـف كـّل فإنَّ 

ــل أن يُ  ــدِّ العق ــّل ص ــو ق بك ــٰى دع ــر وضَّ ــذا أم ــات ، وه ــض الرواي حته بع

 .رصاحة الرشيفة بكّل 

ر أنَّ النــاس ثالثــة ــا«: ولنتــذكَّ ٌ َع ــاِينٌّ  ِمل ــتََعلِّمٌ وَ  ،َربَّ ــَىلٰ  ُم ــبِيلِ  َع ــاةٍ  َس ، َنَج

ــٌج وَ  ــاعُ  ،َرَعــاعٌ  َمهَ ْ  ،ِريــٍح  ُكــلِّ  َمــعَ  َيِميُلــونَ  ،َنــاِعٍق  ُكــلِّ  َأْتبَ  بِنُــورِ  َيْستَِضــيئُوا َمل

ْ وَ  ،اْلِعْلـــمِ  ـــوا َمل ، وأنَّ علينـــا أن نغـــدو عـــاملني أو )١(»َوثِيـــٍق  ُرْكـــنٍ  إَِىلٰ  َيْلَجئُ

 .ها فنهلكمتعلِّمني ال غري

ــن تغلــب ــان ب ــال ،فعــن أب ــد اهللا : ق ــو عب ــال يل أب ــأيت عــىلٰ «: ق  ي

يـأرز العلـم فيهـا بـني املسـجدين كـام تـأرز  ،الناس زمان يصيبهم فيـه سـبطة

ة واملدينــة، فبيــنام هــم كــذلك إذ أطلــع اهللا ة يف جحرهــا، يعنــي بــني مّكــاحليَّــ

 غيبــة الفــرتة وال«: ومــا الســبطة؟ قــال: قلــت: ، قــال»هلــم نجمهــم

مـا  كونـوا عـىلٰ «: فكيف نصنع فـيام بـني ذلـك؟ فقـال: قلت: ، قال»إلمامكم

 .)٢(»ع اهللا لكم نجمكمطلِ يُ  ٰى أنتم عليه حتَّ 

ــان ــة :بي ــت إىلٰ : أرزت احليَّ ــرٰى  أي رجع ــا القهق ــدِخل جحره ــأن ُت ، ب

الً ثّم جسمها شـيئًا فشـيئًا، وآخـر يشء يـدخل منهـا رأسـها واحليَّـة . ذيلها أوَّ

وهـذا كنايـة عـن انكـامش العلـم يف البيـوت وعــدم . إذا خافـتتفعـل ذلـك 

 .عمل الناس به

 :عند وقوع الفتنة البحث والتنقيبتقديم : الطريق الثالث

ــ ــحيح أنَّ ــنّ ص ــن الظ ــون حس ــؤمن أن يك ــي للم ــجاياه،  ه ينبغ ــن س م
                                                             

 .١٤٧ح / ٣٦و ٣٥: ٤هنج البالغة  )١(

 .٤١ح / ٣٣باب / ٣٤٩: كامل الدين )٢(
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رحًا للظنـون ـه جيعـل احليـاة مسـة فإنَّـلـو كـان سـجيَّ  سوء الظنّ  وصحيح أنَّ 

يــدع للراحــة مــن فســحة أو لالطمئنــان مــن جمــال، ولكــن  واألوهــام بــام ال

ـ هذا ليس عـىلٰ  دت عليهـا الروايـات نحـو الـدوام، بـل هنـاك اسـتثناءات أكَّ

 .قها ولو من دون رواياتصدِّ الرشيفة، بل الواقع والعقل يُ 

ريفة يف العديــد مــن املواضــع، نــذكر ـدتــه الروايــات الشــوهــذا مــا أكَّ 

إذا كـان الزمـان زمـان جـور وأهلـه أهـل «: ما عن اإلمام الصـادق منها 

 .)١(»أحد عجز كلِّ  غدر فالطمأنينة إىلٰ 

 :الورع والدعاء بإخالص للوقاية من الفتنة: الطريق الرابع

ه ال  أنَّـويت مـن عقـل وفطنـة، ومهـام كـان عاملـًا ذكيـًا، إالَّ املرء مهام أُ  إنَّ 

الغيبـــي، إلهلــي وعــن الــدعم يســتغني يف حلظــة مــن حلظاتــه عــن التوفيــق ا

ن يريـد أن ال يقـع يف رشك الفـتن أن يزيـد ا ممـَّواحـد منّـ كـّل  كان عىلٰ لذلك 

ــ وعــال يف أن حيفظــه  الً للبــاري جــلَّ مــن عالقتــه بالغيــب، وأن يبتهــل متوسِّ

 .وحيفظ إيامنه من اهللكة

 ٰى اهلــد ولئــك مصــابيحللمخلصــني، أُ  ٰى طــوب«: عــن رســول اهللا 

 .)٢(»فتنة ظلامء عنهم كّل  جّىلٰ تت

ِمـَن  اْعَلُموا َأنَّـه َمـْن َيتَّـِق اهللا َجيَْعـْل َلـه َخمَْرجـاً «: وعن اإلمام عيل 

 .)٣(»ُنورًا ِمَن الظَُّلمِ اْلِفتَِن وَ 

 :فطنة وذكاء تعامل مع الفتنة بكّل ال: الطريق اخلامس

هبـا أحـدنا مـن النـوع الـذي ال يمكنـه أن  قد تكـون الفتنـة التـي يمـرُّ 
                                                             

 .٣٥٧: العقول حتف )١(

 .٦٨٦١ح / ٣٤٣: ٥شعب اإليامن للبيهقي  )٢(

 .١٨٣اخلطبة / ٢٦٦: هنج البالغة )٣(
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، ه كلمـة فيهـاأن تكـون لـ ن من النـوع الـذي ال بـدَّ طرفه عنها، قد تكو يغّض 

 ؟فكيف يتعامل آنذاك

التعامــل العقــالين وقتهــا يكــون بصــيغة يكــون فيهــا املــرء  أنَّ  ال شــكَّ 

 عنـه رًا، يكـون فيهـا بحيـث ال يقـع يف رشاكهـا، وهـو مـا عـربَّ رًا ال متـأثِّ مؤثِّ 

ــؤمنني  ــري امل ــةً  أم ــون بالغ ــا يك ــل م ــري أمج ــبكًا وأداءً  بتعب ــ وس  ٰى للمعن

ــال  ــوب، فق ــَب وَ «: املطل َك ــٌر َفُريْ ــوِن َال َظْه بُ ــاْبِن اللَّ ــِة َك ــْن ِيف اْلِفتْنَ َال ُك

ٌع َفيُْحَلَب   .)١(»َرضْ

  :  ز ا وار

مـن الفـتن التـي  مات، نـذكر اآلن بعضـاً هـذه املقـدّ  فنا عىلٰ بعد أن تعرَّ 

تعـداد تلـك الفـتن  أنَّ  تكون قبيـل وعنـد الظهـور، ولـيكن معلومـًا مـن اآلن

الع عليهـا د منـه االّطـقَصـاخلـوف يف القلـوب بقـدر مـا يُ  د منـه بـّث ال ُيقَص 

ــ ــإنَّ والتهيّ ــا، ف ــن اطَّ  ؤ هل ــدَّ م ــة ج ــة مؤاتي ــده فرص ــتكون عن ــا س ــع عليه  اً ل

 .للخروج من رشاكها واللحاق بركب اإلمام املهدي 

 :التايل حال ، فالفتن يف هذا املجال كثرية، نذكر منها كّل  وعىلٰ 

 :ىٰ من فتن الغيبة الكرب: الً أوَّ 

 :فتنة طول الغيبة: وىلٰ الفتنة األُ 

وعــال اإلمــام املنتظــر  خر البــاري جــلَّ شــاءت احلكمــة اإلهليــة أن يــدَّ 

  ٰهو ه إالَّ موقت ال يعل إىل  َّس، يراه مناسبًا للظهور املقد. 

ا، هنـاإلنسان ومـن طبعـه حيـب أن جينـي الـثامر قبـل أوا ولكن نجد أنَّ 

ــه،  ــل متام ــر قب ــتقبل األم  وأن يس
ُ
ــه ماَم

َ
ــَر أ ُج

ْ
 ِ�َف

ُ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
 اإل

ُ
ــد  يُِر�

ْ
ــل  بَ

                                                             

 .١ح / ٤٦٩: هنج البالغة )١(
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ـــال ، )٥: القيامـــة(
َ
ْم آيـــاِ� ف

ُ
ِر��

ُ
 ِمـــْن َعَجـــٍل َســـأ

ُ
ســـان

ْ
� ِ

ْ
ِلـــَق اإل

ُ
خ

ونِ 
ُ
ِجل

ْ
ْستَع

َ
� )٣٧: األنبياء.( 

ــجيَّ  ــذه الس ــول وه ــن ط ــون م ــبعض يمتعض ــتجعل ال ــان س ة يف اإلنس

ــ ــالغيبــة، وربَّ ، عقيــدهتم باملهــدي  بــل وعــىلٰ  ،ســلوكهم هــذا عــىلٰ  رام أثَّ

املبـدأ  ريفة وأمـرت بالثبـات عـىلٰ ـهت عليـه بعـض الروايـات الشـوهذا ما نبَّ 

 .فيه الكثريون زمن الغيبة التي يضلُّ 

املهـدي الـذي «: لعبـد العظـيم احلسـني د بن عـيل التقـي قال حممّ 

 نَّ أثالـث مـن ولـدي، وطـاع يف ظهـوره، وهـو الظـر يف غيبتـه، ويُ نتَ جيب أن يُ 

ذهــب حيــث   ٰى اهللا ليصـلح أمــره يف ليلــة كــام أصــلح أمـر كليمــه موســ

لــه  ٰى طــوه، تُ وكنيّــ رســول اهللا  هــو ســمّي  ،ليقتــبس ألهلــه نــاراً 

ــ«: ي القــائم؟ قــالمّ ُســ مَ ـولِــ: قيــل، »األرض ه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، ألنَّ

ه غيبـة يطـول أمـدها، لـ نَّ ي املنتظـر ألمّ وُسـ ،وارتداد أكثـر القـائلني بإمامتـه

 .)١(»ره املرتابون، وهيلك املستعجلونفينتظر خروجه املخلصون، وينك

بــن جعفــر  ٰى موســ دخلــت عــىلٰ : قــال ،عــن يــونس بــن عبــد الــرمحن

 أنـا القـائم «: فقـال ؟أنـت القـائم بـاحلّق  ،يـا ابـن رسـول اهللا: فقلت لـه

ـولكن القـائم الـذي يُ  ،باحلّق   يمألهـا عـدالً و ر األرض مـن أعـداء اهللا طهِّ

 لـه غيبـة يطـول أمـدها خوفـاً  ،هو اخلامس مـن ولـدي وظلامً  كام ملئت جوراً 

ــىلٰ  ــدُّ  ع ــه، يرت ــرون نفس ــا آخ ــت فيه ــوام ويثب ــا أق ــمّ  ،»فيه ــال ث ــوب«: ق  ٰى ط

مواالتنــا والــرباءة  كني بحبلنـا يف غيبــة قائمنـا، الثــابتني عـىلٰ لشـيعتنا، املتمّســ

ــا ونحـن مــنهم، قـد ولئـك منّــمـن أعــدائنا، أُ  ة، ورضـينا هبــم رضــوا بنـا أئمَّ
                                                             

 .٦٦ح / ١١٧٢و ١١٧١: ٣ واجلرائح اخلرائج )١(
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ــوب ــيعة، فط ــمّ  ٰى ش ــم، ث ــوب هل ــوم  ٰى ط ــا ي ــا يف درجاتن ــم واهللا معن ــم، وه هل

 .)١(»القيامة

ــة أمحــ ــام العســكري ويف رواي ــن إســحاق مــع اإلم ــال ...  د ب فق

لقــد عظــم رسوري بــام  ،هللايــا ابــن رســول ا: فقلــت لــه: أمحــد بــن إســحاق

ـ ،عـيلَّ ] به[مننت  : ر وذي القـرنني؟ فقـالـفيـه مـن اخلضـة اجلاريـة نَّ فـام السُّ

: قـالغيبتـه لتطـول؟  وإنَّ  ،بـن رسـول اهللايـا ا: قلـت، »طول الغيبة يا أمحـد«

 مـن إالَّ  ٰى وال يبقـ ،مـر أكثـر القـائلني بـهيرجع عـن هـذا األ ٰى حتَّ  ،إي ورّيب «

ــ ،يـامنعهـده لواليتنـا، وكتــب يف قلبـه اإل أخـذ اهللا  يــا  .ده بـروح منـهوأيَّ

اهللا، وغيـب مـن غيـب  مـن ّرس  هذا أمـر مـن أمـر اهللا، وّرس  ،قأمحد بن إسحا

ــداً  ــا غ ــن معن ــاكرين تك ــن الش ــن م ــه وك ــك واكتم ــا آتيت ــذ م يف  اهللا، فخ

 .)٢(»ينيعلّ 

 :االستعجال والدخول يف الفتن: الفتنة الثانية

ت الشـيعة قـد مـرَّ  من طالع التـاريخ اإلسـالمي جيـد وبوضـوح أنَّ  كّل 

ــا ــدون عليه ــروف ال حيس ــيهم ظ ــ عل ــل وتش ــم وقت ــن ظل ــبس ـم ريد وح

نفسـياهتم، وصـاروا يبحثـون عـن  وغريها كثري، وبالتـايل انعكـس هـذا عـىلٰ 

 .ا نزل هبم، هذا من جانبصهم ممَّ لِّ س ُخي متنفّ 

مل يغفلـوا هـذه احلقيقـة، بـل  أهـل البيـت  ومن جانب آخـر، فـإنَّ 

ه إن كـان رسموا لشيعتهم الطريـق الصـحيح للخـروج مـن هـذا الظلـم، وأنَّـ

 الظــرف مناســبًا لــذلك مل يكــن هلــم وال للشــيعة عــذر يف عــدم القيــام ضــدّ 

 .الظلم
                                                             

 .٥ح / ٣٤باب / ٣٦١: كامل الدين )١(

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٥: كامل الدين )٢(
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ــ ص مــن الظلــم بكــّل الــتخلّ  نــوا أنَّ بيَّ  ثــمّ  يــدي  عــىلٰ  ام يــتمُّ صــوره إنَّ

ه لـه االنتصـار لكنـَّ َب تِـوإن كُ  ٰى من يقـوم قبلـه حتَّـ ، وأنَّ ام املهدي اإلم

 .يديه  عىلٰ  إالَّ  تمُّ العدل املطلق ال ي ما يلبث أن تنتهي حركته، وأنَّ 

ــأمَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــىلٰ  ــة جعلــت مــن بعــض الشــيعة يت ــذه احلال لون ، ه

 .القيام ألجل احلّق  ٰى عمن ادَّ  يد كّل  ص من الظلم عىلٰ التخلّ 

ــا ــت وهن ــل البي ــن أه ــيامت م ــاءت التعل ــوا وال يف أن يرتيَّ  ، ج ث

ــ ــياهتا ومرتكزاهت ــة أساس ــات مــن دون معرف ــدخول يف احلرك ا يســتعجلوا بال

 .احلقيقية ونتائجها املحتومة

ن االســتعجال يف الــدخول يف حركــات كتلــك هــو مــ ويف احلقيقــة، إنَّ 

ــذلك ــه، ل ــا قبل ــور وم ــتن الظه ــ ف ــأكَّ ــات الش ــىلٰ ـدت الرواي ــدم  ريفة ع ع

 .االستعجال يف األمر قبل أن حيني أوانه

 :ة روايات، نذكر منهاوهنا عدَّ 

ــة األُ  ــتّام  :وىلٰ الرواي ــيف ال ــال ر، عــن أيبعــن س ــو : املرهــف، ق قــال أب

ــد اهللا  ــري«: عب ــت املحاض ــال ،»هلك ــت: ق ــال: قل ــري؟ ق ــا املحاض : وم

أوتادهــا، كونــوا  بــون، وثبــت احلصــن عــىلٰ املســتعجلون، ونجــا املقرّ «

ــإنَّ  ــوتكم، ف ــالس بي ــىلٰ  أح ــربة ع ــ الغ ــن أثارهــا، وأهنَّ م ال يريــدونكم م

 .)٢(»ض هلم من تعرَّ اهم اهللا بشاغل إالَّ  أتإالَّ  )١(بجائحة

 دخلـت أنـا وأبـان عـىلٰ : رمي، قـالـعن أيب بكـر احلضـ :الرواية الثانية
                                                             

 مبـرية وفتنـة عظيمـة مصـيبة وكـلُّ ، وتستأصـلها الـثامر هتلـك التـي اآلفـة: اجلائحـة) جوح( )١(

 جياحـة وجتيحـه، هأهلكتـ: قـال ،بـاب مـن جوحـاً  جتوحـه املـال اآلفة جاحت :يقال جائحة،

 ).٣٤٧: ٢جممع البحرين . (اجلوائح واجلمع ،جائحة فهي لغة

 .٥ح / ١١باب / ٢٠٣: لنعامينلالغيبة  )٢(
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: وذلــك حــني ظهــرت الرايــات الســود بخراســان، فقلنــا، أيب عبــد اهللا 

رجـل  فـإذا رأيتمونـا قـد اجتمعنـا عـىلٰ  ،اجلسـوا يف بيـوتكم«: ؟ فقالٰى ما تر

 .)١(»وا إلينا بالسالحفاهندّ 

 :سؤال وجوابه

اخلضـوع  مثـل هـذه الروايـات تـدعو الشـيعة إىلٰ  ر البعض أنَّ قد يتصوَّ 

ـ ٰى ، بـدعوالسـيايس العـامّ  ٰى املسـتو التغيري عىلٰ  واخلنوع وعدم العمل عىلٰ  ا أهنَّ

أمرت بلزوم البيت، وبالتـايل هـذا سـيتيح للظـاملني الفرصـة املناسـبة لفـرض 

ر ر األمـصـوِّ ر املقولـة التـي تُ ربِّ سيطرهتم من دون معارض، وهـذا بالتـايل سـيُ 

 .ه يعني السكون والركود وعدم التفاعل مع األحداث والواقعأنَّ  باالنتظار عىلٰ 

 :واجلواب

 .يف الشذرة الثانية عرشة، فراجع م تفصيلهتقدَّ 

 :فتنة اختالف الشيعة: الفتنة الثالثة

، وصــحيح عبـاد اهللا تعـاىلٰ  نفســه أن يضـلَّ  عـىلٰ  إبلـيس آىلٰ  صـحيح أنَّ 

 إبلــيس يبــذل كــّل  ، ولكــن الواقــع هــو أنَّ اً رهنــا ذلــك لــيالً  هــو يعمــل عــىلٰ 

ــجهــوده يف ســبيل إضــالل فئــة واحــدة مــن أُ  وهــي  ،األكــرم  ة النبــّي مَّ

لفراغـه  بالواليـة ألمـري املـؤمنني  بعـت أمـر النبـّي الفرقة الناجية التـي اتَّ 

 .عن ضالل ما عداهم فقد ُأركسوا يف االنحراف

لعبـد اهللا بـن جنـدب،  تهيف وصـيَّ  دق انـه اإلمـام الصـوهذا مـا بيَّ 

لقـد نصـب إبلـيس حبائلـه يف دار الغـرور فـام  ،يا عبـد اهللا«: حيث يقول فيها

 .)٢(» أولياءنايقصد فيها إالَّ 
                                                             

 .٦ح / ١١باب / ٢٠٣: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٣٠١: حتف العقول )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٢٦

يـا مالـك بـن «: قـال أمـري املـؤمنني : عن مالك بـن ضـمرة، قـال

وشــبك أصــابعه وأدخــل  _إذا اختلفــت الشــيعة هكــذا  ضـمرة، كيــف أنــت

أمـري املـؤمنني، مـا عنـد ذلـك مـن خـري؟  يـا: فقلـت ،»؟_بعضها يف بعـض 

م سـبعني قـدِّ ه عند ذلـك يـا مالـك، عنـد ذلـك يقـوم قائمنـا فيُ اخلري كلّ «: قال

 جيمعهــم اهللا عــىلٰ  فيقــتلهم، ثــمّ  رســوله  اهللا وعــىلٰ  يكــذبون عــىلٰ  رجــالً 

 .)١(»أمر واحد

 :تنبيه

ريح الروايـات هبـا ال يعنـي االستسـالم هلـا ـذكر هـذه الفتنـة وتصـ إنَّ 

ــ ــدَّ ل ــل ال ب ــت، ب ــىلٰ  و وقع ــتعدّ  ع ــؤمنني أن يس ــة، وأن امل ــذه الفتن ــل ه وا ملث

 م األمــان الــذي وضــعه أهــل البيــت صــّام  ىلٰ إ _لــو وقعــت  _وا ؤيلجــ

الـدين،  العلـامء املـأمونني عـىلٰ  لشيعتهم لو وقعـت الفتنـة، وهـو الرجـوع إىلٰ 

هللا نحـو السـبيل الـذي يريـده ا عمـوم النـاسهـون وجِّ الذين يعرفون كيـف يُ 

 .منهم تعاىلٰ 

 :من فتن عرص الظهور: ثانياً 

 :اإلمام املهدي  فتنة التأول بالقرآن عىلٰ  :وىلٰ الفتنة األُ 

ريع اإلســالمي، ـمصـادر التشـ ل أهـمّ مثِّــالقـرآن الكـريم يُ  أنَّ  ال شـكَّ 

جمـاالت احليـاة، ومنهـا جمـاالت العقيـدة، وهـذا  لكـّل  بل هو الدستور العـامّ 

 .بيان األمر ال حيتاج إىلٰ 

ــن األمــر املهــمّ  ــي أنَّ  نَّ أ: هــو ولك ــذلك ال يعن ــرآن ك فهمــه  كــون الق

العلـم  ٰى عـمـن ادَّ  صـية متـاح لكـّل واالستفادة منـه يف بعـض املجـال التخّص 

 بـه بعـض النـاس، وال شـكَّ  اهللا تعـاىلٰ  أمـر خـصَّ ام ذاك أو قرأ يف القرآن، وإنَّ 
                                                             

 .١١ح / ١٢باب / ٢١٤: لنعامينلالغيبة  )١(
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ـ _بل ال يقاس هبـم أحـد  _رأسهم  عىلٰ  أنَّ  دتـه ، وهـو مـا أكَّ ة هـم األئمَّ

 . الكثري من الروايات الرشيفة

ــري ــن أيب بص ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــال، ع ــخون يف « :ق ــن الراس نح

 .)١(»ونحن نعلم تأويله ،العلم

ـ لذلك كان من أهمّ  هلم ة هـو تـأوّ األخطاء التـي وقـع فيهـا فقهـاء العامَّ

مـا ، وهـذا أهـل البيـت  القـرآن وحمـاولتهم فهمـه مـن دون الرجـوع إىلٰ 

أخالقهـم وسـلوكياهتم، وهـو مـا  ٰى ب إرباكـًا يف فقههـم وعقائـدهم وحتَّـسبَّ 

 .تكشف عنه بعض الروايات الرشيفة

ـ ة، سـيقعون فيـه وسـيقع فيـه غـريهم وهذا اخلطأ الذي وقـع فيـه العامَّ

اإلمـام  ل عـىلٰ عي العلـم بـالقرآن بالتـأوّ ن يـدَّ زمن الظهور، فيقـوم بعـض ممـَّ

حركتـه، وإبعـاد النـاس عـن اّتباعـه، واإلمـام يف حماولة لـرفض  املهدي 

 ــ ــال، وبعــد أن يلقــي احلجَّ ة علــيهم ال جيــد مناصــًا مــن منــاجزهتم القت

، وبعــد أن يعملــوا وهــذا أمــر عقالئــي بــل وإســالمي، وال يؤاخــذ بــه 

 .حماربة اإلمام بالسالح عىلٰ 

ــات الشــ ــرت الرواي ــد ذك ــة، وســمَّ ـوق ــذه الفتن ــريفة ه ن ت بعضــًا ممَّ

 :يهاسيقعون ف

 إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا : عــن الفضــيل بــن يســار، قــال

 ا اسـتقبله رسـول اهللا ممـَّ قائمنا إذا قـام اسـتقبل مـن جهـل النـاس أشـدّ 

 ٰى أتــ رســول اهللا  إنَّ «: وكيــف ذاك؟ قــال: قلــت ،»ال اجلاهليــةمــن جّهــ

ــة،  ــب املنحوت ــدان واخلش ــخور والعي ــارة والص ــدون احلج ــم يعب ــاس وه الن

عليــه  ل عليــه كتــاب اهللا حيــتّج هــم يتــأوَّ النــاس وكلّ  ٰى ائمنــا إذا قــام أتــق وإنَّ 
                                                             

ة / ٢٢٤و ٢٢٣: بصائر الدرجات )١( م الراسخون يف العلم باب يف األئمَّ  .٥ح .../ أهنَّ
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علــيهم عدلــه جــوف بيــوهتم كــام يــدخل  ا واهللا ليــدخلنَّ أَمــ«: قــال ، ثــمّ »بــه

 .)١(»والقرّ  احلرّ 

ــ ومــن أهــمّ  ـــالروايــات الشــ تق التــي ذكــررَ الِف ض رتا ســتعريفة أهنَّ

بت اليـوم ه الفرقـة سـبَّ هـذ هـي فرقـة البرتيـة، وألنَّ  اإلمام املهـدي  عىلٰ 

 :ف عليها بالتفصيلتعرَّ نفتنة قبل ظهورها، فيحسن بنا إذن أن 

 :)٢(البرتية

ــأريفة ـيظهــر مــن الروايــات الشــ حيــث  ،منحــرف عقائــدياً  م خــطّ هنَّ

ـإو، مـام عـيل عـداء اإلأون من ؤم ال يتربَّ هنَّ إ هـل البيـت أمـر أم بـرتوا هنَّ

  مـام زمـن اإل ىلٰ إ تارخييـة متتـدُّ  عـدائهم، وهلـم جـذورأبعدم الرباءة مـن

 :، وملزيد بيان ننقل ما أورده الشيخ الصدوقزين العابدين 

ــ بضــمِّ  _ة البرتيــ( اة الفوقيــة والــراء دة وســكون التــاء املثنّــالبــاء املوحَّ

ــورة ــرتيو ،_ املكس ــبة ب ــ ،النس ــة ُجي ــن الزيدي ــة م ــم طائف ــديم وِّ وه زون تق

خطــأت أن إمامــان وإا بكــر وعمــر بــأ نَّ إ :الفاضــل، يقولــون املفضــول عــىلٰ 

ــاألُ  ــ ، ة يف البيعــة هلــام مــع وجــود عــيلمَّ درجــة  ىلٰ إه خطــأ مل ينتــه ولكنَّ

، ويــرون  واليــة أمــري املــؤمنني ىلٰ إفــوا يف عــثامن، ودعــوا الفســق، وتوقَّ 

مـر بـاملعروف األ ىلٰ إويـذهبون يف ذلـك  ، اخلروج مـع بطـون ولـد عـيل

ــلِّ ثبِ ويُ  ،والنهــي عــن املنكــر ــون لك ــرج مــن  ت ــن خ ــد  والد عــيل أم عن

 مامة، وهـم أصـحاب كثـري النـواء واحلسـن بـن صـالح بـن حـّي خروجه اإل

ــ ــة وَس ــن عتيب ــم ب ــة واحلك ــن أيب حفص ــامل ب ــلَ وس ــل أيب حيي ــن كهي  ٰى مة ب

 .اداحلرضمي، وأيب املقدام ثابت بن هرمز احلدّ 
                                                             

 .١ح / ١٧باب / ٣٠٧: لنعامينلالغيبة  )١(

ــئلة املوّج  )٢( ــض األس ــن بع ــتفاد م ــث مس ــذا البح ــات التخّص ه ــز الدراس ــة إٰىل مرك ــية يف ه ص

 .ف قليلوجواب املركز عنها، بتّرص  اإلمام املهدي 
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 سـمعت أبـا جعفـر : قـال ،سـناده عـن أيب بصـريإب يـالكّش  ٰى رو

 _ رمة وكثــري النــواء وأبــا املقــدام والــتّام لَ احلكــم بــن عتيبــة وَســ إنَّ «: يقــول

ـ ن ضـلَّ ممـَّ وا كثـرياً أضلّ  _ يعني سامل بن حفصة ن قـال م ممـَّمـن هـؤالء، وإهنَّ

ــْم : اهللا 
ُ
ــا ه ــِر َوم ِخ

ْ
َْوِم اآل

ْ
ــا� ــاِهللا َو�ِ ــا بِ

�
 آَمن

ُ
ــول

ُ
ق

َ
ــْن � ــاِس َم ــَن ا�� َوِم

ِمِن�َ 
ْ
 .)١(»]٨: البقرة[ بُِمؤ

 أيب جعفــر  دخلــت عـىلٰ : قـال ،سـناده عــن سـديرإب أيضـاً  ٰى روو

يب حفصــة أ بــن ملاد وســامة بــن كهيــل وأبــو املقــدام ثابــت احلــدّ لَ ومعــي َســ

ــد  ــنهم، وعن ــة م ــواء ومجاع ــري الن ــيل  يب جعفــر أوكث ــن ع ــد ب ــوه زي أخ

 ، ــر ــالوا أليب جعف ــوّىلٰ : فق ــ نت ــناً  اً عليَّ ــيناً  وحس ــربَّ  وحس ــن ونت أ م

عـدائهم، أأ مـن أبـا بكـر وعمـر ونتـربَّ  فنتـوّىلٰ : ، قـالوا»نعـم«: عدائهم، قـالأ

ؤون مــن فاطمــة أتتــربَّ : وقــال هلــم لــيهم زيــد بــن عــيل إفالتفــت : قــال

 ، ٍ٢(»وا البرتيةسمّ  برتتم أمرنا برتكم اهللا، فيومئذ( . 

يب عبـد أعـن  ،بسناده عـن ابـن أيب عمـري، عـن سـعد اجلـالَّ إب ٰى ورو

املغـرب مـا  ىلٰ إرق ـبـني املشـ رتيـة صـف واحـد مـاالب نَّ لـو أ«: قال اهللا 

 .)٤())٣(»اهللا هبم ديناً  عزَّ أ

ــار األ ــوار للعالَّ ويف بح ــن ــة املجلس ــن  ٰى رو: ي ـم ــارود، ع ــو اجل أب

ــل  أيب جعفــر  ــديث طوي ــأيف ح ــائم إ«: ه قــالنَّ ــام الق  ســار إىلٰ  ذا ق

ـــالكوفــة، فيخــرج منهــا بضــعة عشــ علــيهم  ،دعون البرتيــةر آالف أنفــس ُي
                                                             

 .٤٣٩ح / ٥٠٩: ٢اختيار معرفة الرجال  )١(

 .٤٢٩ح / ٥٠٥و ٥٠٤: ٢رجال اختيار معرفة ال )٢(

 .٤٢٢ح / ٤٩٩: ٢اختيار معرفة الرجال  )٣(

 .٥٤٥و ٥٤٤: ٤ من الحيرضه الفقيه )٤(
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 ،ارجع مـن حيـث جئـت فـال حاجـة لنـا يف بنـي فاطمـة: السالح فيقولون له

 .)١(»آخرهم يأيت عىلٰ  ٰى فيضع فيهم السيف حتَّ 

 :فرض ثبوهتا فيها ما يأيت وهذه الرواية عىلٰ 

طلقــت أحيــث  ،نــاس منحــرفني عقائــدياً أُ ث عــن لروايــة تتحــدَّ ا _ ١

 عـىلٰ  ولـون بـالنصِّ وهـم طائفـة مـن الزيديـة يق ،عليهم الرواية اسـم البرتيـة

ــؤمنني أ ــري امل ــدين  م ــن العاب ــنني وزي ــدَّ  واحلس ــط، وي  نَّ أعون فق

 .والد احلسنني ملن قام منهم بالسيفأيف  ٰى مامة بعدهم شوراإل

ــبوا حقــوق  نَّ إ _ ٢ ــًا غص ــوايل قوم ــة ت ــذه الطائف ــت أه ــل البي  ه

 .زالوهم عن مراتبهمأو

ــؤالء األ نَّ إ _ ٣ ــتلهم اإله ــذين يق ــوام ال ــام ق ــم ــوا  ة احلجَّ رفع

 .ليهإوا دعوته ومل يستمعوا السالح يف وجهه وردّ 

بـل هـم مـن جهلـة  ،هؤالء ليسـوا مـن رجـال العلـم والعلـامء نَّ إ _ ٤

مـام ، ففـي توقيـع اإل عن علـامء الـدين بـرواة احلـديثعربِّ ة، فالروايات تُ مَّ األُ 

ـ«: ة احلجَّ  م ثنا فـإهنَّ رواة حـدي ا احلـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إىلٰ وأمَّ

 .)٢(»ة اهللا عليهمتي عليكم وأنا حجَّ حجَّ 

ــا يتَّ و _ ٥ ــن هن ــح م ــو نَّ أض ــل اإل ٰى دع ــقت ــام احلجَّ ــامء  ة م لعل

ــدين دعــو ــات ٰى ال ــة منشــؤها اجلهــل بتعــابري الرواي ــ ،باطل ذه فأصــحاب ه

 .قد وقعوا يف جهل مركب ٰى الدعو

 :هدي فات من اإلمام املرّ ـفتنة عدم فهم بعض التص :الفتنة الثانية

ــ ــتؤّك ــات الش ــىلٰ ـد الرواي ــة يف األمهّ  ريفة ع ــر غاي ــع يف أم ــة، يرج ي
                                                             

 .٣٨٤: ٢، عن اإلرشاد ٨١ح / ٣٣٨: ٥٢بحار األنوار  )١(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كامل الدين )٢(
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ًا، وصــفتها مقامــات وجوديــة عاليــة جــدَّ  ألهــل البيــت  أنَّ  حقيقتــه إىلٰ 

 .م الناس عنهمبعض الروايات الرشيفة بعدم بلوغ فضلهم مهام تكلَّ 

ــد اهللا  ــو عب ــال أب ــه «: ق ــوق طاقت ــاء ف ــع البن ــامعيل، ال ترف ــا إس ي

 .)١(»...م، اجعلونا خملوقني وقولوا بنا ما شئتم فلن تبلغوافينهد

: اكم والغلـو فينـا، قولـواإّيـ«: قولـه  وعن موالنـا أمـري املـؤمنني 

 .)٢(»وقولوا يف فضلنا ما شئتم. ا عبيد مربوبونإنّ 

نـؤوب إليـه وقولـوا فينـا  اً لنـا ربَّـ وااجعلـ«: وقال اإلمام الصادق 

 .)٣(»ما شئتم

ـــال  ـــوا جعلا«: وق ـــوقني وقول ـــا خمل ـــا ون ـــن بن ـــئتم فل ـــا ش م

 .)٤(»...تبلغوا

ــذلك رتَّ  ــول ــات الش ــت الرواي ــىلٰ ـب ــدم  ريفة ع ــام رضورة ع ــذا املق ه

ه ، وأنَّـام معناهـهـفلـو مل ي ٰى لو مل يقتنـع املـرء هبـا، وحتَّـ ٰى تكذيب أقواهلم حتَّ 

فعلينـا أن  لو سمعنا بحـديث مل نفهـم معنـاه لكـن ثبـت صـدوره عـنهم 

 .احلقيقي هلم معناه  نردّ 

ــابر ــن ج ــال ،ع ــر : ق ــو جعف ــال أب ــول اهللا : ق ــال رس  نَّ إ«: ق

 ب أو نبــّي  ملــك مقــرَّ الَّ إد صــعب مستصــعب ال يــؤمن بــه حــديث آل حمّمــ

ــ ــه لإلمرَس ــتحن اهللا قلب ــد ام ــامنل أو عب ــديث آل  ،ي ــن ح ــام ورد علــيكم م ف
                                                             

ـ يف بـاب / ٢٥٦: بصائر الـدرجات )١( ـأ ةاألئمَّ  نأ قبـل فسالـن وحـديث ضـامراأل يعرفـون مهنَّ

 .٥ح / به واَرب ُخي 

 .حديث أربعامئة/ ٦١٤: اخلصال )٢(

 .٥٩: خمترص بصائر الدرجات )٣(

ــ يفبـاب / ٢٥٦: بصـائر الــدرجات )٤( ـأ ةاألئمَّ  نأ قبــل الـنفس وحــديث ضـامراأل يعرفــون مهنَّ

 .٥ح / به واَرب ُخي 
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ت منــه قلــوبكم ومــا اشــمأزَّ  ،د فالنــت لــه قلــوبكم وعرفتمــوه فــاقبلوهحمّمــ

ــوه فــردّ  ام د، وإنَّــالعــامل مــن آل حمّمــ ىلٰ إالرســول و ىلٰ إاهللا و وه إىلٰ وأنكرمت

ــك  ــأاهلال ــدَّ ن ُحي ــدكم بش ــول ـيءث أح ــه فيق ــه ال حيتمل ــان  :من ــا ك واهللا م

 .)١(»...هذا

، عندئـٍذ نـأيت لبيـان املـراد مـن هـذه الفتنـة، وهـو ٰى إذا فهمنا هذا املعنـ

 :التايل

ــ ــات الش ــض الرواي ــرت بع ــدي  ريفة أنَّ ـذك ــام امله ــيقوم  اإلم س

ــ ــي ربَّ ــال، الت ــبعض األفع ــتغربنا ب ــطحية الس ــرة س ــا نظ ــا إليه ــو نظرن ام ل

ــه  ــدورها من ــربَّ ص ــوَّ ، ول ــبعض ام س ــه، ولكنَّ االغ ال ــرتاض علي ــو ع ــا ل ن

 .مة، فال مناص حينئٍذ من التسليم ألفعاله رنا ما ذكرناه يف املقدّ تذكَّ 

ــه  ــن كون ــر ع ــنا النظ ــًا إذا غضض ــذا طبع ــإما ه ــوم اً م ال  اً معص

، وال  إذا كــان موافقــًا للحكمــة التــي يعلمهــا اهللا تعــاىلٰ يصــدر منــه فعــل إالَّ 

 .بعد ذلك جهلنا هبا يرضُّ 

مـور واألفعـال، ريفة بعضـًا مـن تلـك األُ ـوقد ذكـرت الروايـات الشـ

 :نذكر منها الروايات التالية

 احلســن عــن أيب عبـد اهللا وأيبعـن عــيل بـن أيب محـزة ،  :وىلٰ الروايـة األُ 

 ، يقتـل : لو قد قـام القـائم حلكـم بـثالث مل حيكـم هبـا أحـد قبلـه«: قاال

 .)٢(»ةث األخ أخاه يف األظلَّ ورِّ الشيخ الزاين، ويقتل مانع الزكاة، ويُ 

 :إشارات

إنَّ الــراوي هلــذه الروايــة هــو البطــائني، واألقــوال يف  :اإلشــارة األُوىلٰ 
                                                             

 .١ح / بمستصع صعب حديثهم  دحممّ  آل ةأئمَّ  يفباب / ٤١و ٤٠: بصائر الدرجات )١(

 .٢٢٣ح / ١٦٩: اخلصال )٢(
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دم التوثيــق مطلقــًا، والتفصــيل التوثيــق مطلقــًا، وعــ: توثيقــه وعدمــه ثالثــة

 .بني حال ما قبل وقفه فيقال بقبول رواياته وبني حال ما بعده فال

هــو ) والعيــاذ بــاهللا(احلكــم اإلســالمي للــزاين  :اإلشــارة الثانيــة

ولكـن . التفصيل بني املحصن فُريَجم، وبـني غـري املحصـن فيقـام عليـه احلـدّ 

ين ســواء كــان حمصــنًا أو ال الروايــة مطلقــة مــن هــذه الناحيــة، فالشــيخ الــزا

ويف هــذا حتــذير واضــح مــن هــذه . ســيقتله إنَّ اإلمــام : فالروايـة تقــول

 .عيالفاحشة، ليس للشيخ فقط، وإنَّام للجم

لعــلَّ قتــل مــانع الزكــاة يكــون يف بدايــة قيــام الدولــة  :اإلشــارة الثالثــة

ــام امل ــة اإلم ــا يف دول ــون الغن ــاس سيعيش ــكَّ أنَّ الن ــة، إذ ال ش ــدي املهدوي ه

 رت بعـض الروايـات أنَّ صـاحب كـبشكل مل يسبق لـه نظـري، بحيـث ذ

 .)١(الزكاة يبحث عن فقري مستحق فال جيد

ــة ــة الثاني ــن أيب ع :الرواي ــد اهللا ع ــ ب ــالأنَّ ــىلٰ «: ه ق ــل ع ــا الرج  بين

ــال ــاه إذ ق ــأمره وينه ــائم ي ــه إىلٰ : رأس الق ــروه، فيديرون ــأمر قدّ  أدي ــه في ام

 .)٢(» خافهإالَّ  ءافقني يشيف اخل ٰى برضب عنقه، فال يبق

ــ اهللا  ورد عــن هشــام بــن ســامل، عــن أيب عبــد ٰى وبــنفس املعنــ ه أنَّ

رب عنقـه، فـال ـإذ أمـر بضـ ٰى رأس القـائم يـأمر وينهـ بينا الرجل عـىلٰ « :قال

 .)٣(» خافهإالَّ  ءاخلافقني يشبني  ٰى يبق

بــو قــال أ: ثنا أبــو اجلــارود زيــاد بــن املنــذر، قــالحــدَّ  :الروايــة الثالثــة

ظهــر برايــة رســول اهللا   إذا ظهــر القــائم«: د بــن عــيل جعفــر حمّمــ
                                                             

 .٣٨١: ٢اإلرشاد : راجع )١(

 .٣٢ح / ١٣باب / ٢٤٦و ٢٤٥: الغيبة للنعامين )٢(

 .٣٣ح / ١٣باب / ٢٤٦: الغيبة للنعامين )٣(
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يــأمر مناديــه فينــادي وعصــاه، ثــمّ  ٰى ، وخــاتم ســليامن، وحجــر موســ :

ه إنَّـ: ، فيقـول أصـحابهوال علفـاً  وال رشابـاً  رجل مـنكم طعامـاً   ال حيملنَّ أَال 

عـه، نـا مـن اجلـوع والعطـش، فيسـري ويسـريون ميريد أن يقتلنـا ويقتـل دوابّ 

ــأوَّ  ــف ــه يض ــزل ينزل ــف، ـل من ــام ورشاب وعل ــه طع ــع من ــر فينب رب احلج

 .)١(»ينزلوا النجف بظهر الكوفة ٰى م حتَّ ربون، ودواّهب ـفيأكلون ويش

كنــت عنــد أيب : قـال ،عــن داود بـن قاســم اجلعفــري :الروايـة الرابعــة

، »دم املنـار واملقاصـري التـي يف املسـاجدهيـإذا قـام القـائم «: فقـال د حممّ 

ــ ألّي  :يـلــت يف نفســفق ــل عــيلَّ  ٰى معن ــ«: فقــال هــذا؟ فأقب ــ ٰى معن ــذا أهنَّ ا ه

 .)٢(»ةوال حجَّ  ثة مبتدعة مل يبنها نبّي حمدَ 

يف  _  املنـوال مـا ورد عـن أيب بصـري، عـن أيب جعفـرنفـس  وعىلٰ 

ـ _حديث طويـل  الكوفـة فهـدم هبـا  سـار إىلٰ   إذا قـام القـائم« :ه قـال أنَّ

ــَق  ــم يب  هــدمها ف إالَّ وجــه األرض لــه ُرشَ  جد عــىلٰ مســ أربعــة مســاجد، فل

ــ ــا ّمج ــوجعله ــاء، ووسَّ ــم، وكس ــق األعظ ــّل ـع الطري ــارج يف  ر ك ــاح خ جن

 أزاهلــا الطرقـات، وال يــرتك بدعـة إالَّ  الطريـق، وأبطـل الكنــف واملآزيـب إىلٰ 

، ويفــتح قســطنطينية والصــني وجبــال الــديلم، فيمكــث  أقامهــاة إالَّ نَّ وال ُســ

دار كـّل سـنة عشــر سـنني مـن سـنيّكم هـذه، ثـّم عٰىل ذلك سـبع سـنني مقـ

 .)٣(»يفعل اهللا ما يشاء

مت بعـض اإلشـارات النافعـة حـول هـذه الروايـة يف الشـذرة وقد تقدَّ 

 .النوع الثالث من خصائصه  يف السادسة عرشة
                                                             

 .٢٨ح / ١٣باب / ٢٤٤: لنعامينلالغيبة  )١(

 .١٧٥ح / ٢٠٧و ٢٠٦: لطويسلالغيبة  )٢(

 .٣٨٥: ٢اإلرشاد  )٣(
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ــة ــة اخلامس ــروي :الرواي ــن اهل ــال ،ع ــ: ق ــت أليب احلس ــا قل ن الرض

 ... : ــأّي ــنكم إذا  ب ــائم م ــدأ الق ــاليشء يب ــام؟ ق ــيبة «: ق ــي ش ــدأ ببن يب

 .)١(»اق بيت اهللا م ّرس دهيم ألهنَّ فيقطع أي

ـ ويف رواية اإلمام الصـادق  ل مـا يبـدأ ببنـي شـيبة فـأوَّ «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»اق اهللاهؤالء ّرس : قها يف الكعبة، وينادي مناديهعلِّ فيقطع أيدهيم ويُ 

 :)٣(إشارة

الرشعي فال  قامة للحدِّ إه كان حيث إنَّ  اق بيت اهللا تعاىلٰ يدي ّرس أقطع  إنَّ 

) م الـبعضكام قد يتوهَّ (ا كونه هتكًا وتصغريًا حلرمة الكعبة مَّ أ، بأس به بال شّك 

ّراق فيه حفظ حلرمة الكعبـة ـولئك السأُ  عىلٰ  قامة احلدّ إ ل الكالم، بل إنَّ فهذا أوَّ 

 .حرمتها ي عىلٰ وحتذير لآلخرين بعدم التعدّ 

ع عنـه الطعـام منَـبـل يُ  ،يف داخـل احلـرم نعم، ورد حرمة قتـل املـذنب

 .فال مانع منه رشعاً  _دون القتل  _ قامة احلدّ إا مَّ أخيرج عنه،  ٰى حتَّ 

يف احلـرم جنايـًة ُأقـيم  ٰى جنـ ذاوإ«: مـام الصـادق بل ورد عـن اإل

 .)٤(»ألنَّه مل يدع للحرم حرمتهيف احلرم  عليه احلدّ 

هم شـيبة بـن مـن زمـن جـدّ سـدانة الكعبـة كانـت لبنـي شـيبة  نَّ أعلًام 

السدانة هـي بيـد عبـد القـادر بـن طـه بـن  نَّ إاليوم، حيث  ىلٰ إوقص عثامن األ

د السـابع بـن زيـن العابـدين الشـيبي، عبد اهللا بن عبد القادر بن عيل بـن حمّمـ

 ).سدانة الكعبة: عنوان( يكيبيدياكام يف موسوعة و
                                                             

ـــوار  )١( ـــار األن ــــرائع ٦ح / ٣١٣: ٥٢بح ـــل الش ـــن عل ـــاب / ٢٢٩: ١، ع ، ١ح / ١٦٤ب

 .٥ح / ٢٤٧: ١ وعيون أخبار الرضا 

 .٢ح / ٢٠باب / ٣٢٠: لنعامينلالغيبة  )٢(

  .صية يف اإلمام املهدي مستفادة من مركز الدراسات التخّص  )٣(

 : باب يف قوله تعاىلٰ / ٢٢٦: ٥الكايف  )٤(
ً
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 .٢ح / َوَمْن د
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 :فتنة صيحة إبليس: الفتنة الثالثة

 إبلــيس ومل وتكــربَّ  ، إبلــيس بالســجود آلدم عــاىلٰ عنــدما أمــر اهللا ت

 وجعلـه ملعونـًا، أخـذ إبلـيس عـىلٰ  ، وطرده اهللا تعـاىلٰ يستجب ألمر اهللا تعاىلٰ 

ــ ــي آدم حتَّ ــدع بن ــه أن ال ي ــىلٰ  ٰى نفس ــل ع ــا أُ  يعم ــالهلم م ــك ويت إىلٰ إض  ذل

 .اً ، وهذا األمر واضح جدَّ سبيالً 

المــات احلتميــة للظهــور الع مــن أهــمّ  ريفة أنَّ ـوتــذكر الروايــات الشــ

قـرب  هي الصـيحة، التـي تصـدر مـن السـامء لتلفـت األنظـار واألذهـان إىلٰ 

 عـىلٰ  _واإلنـس  وأعوانـه مـن اجلـنّ  _وإبلـيس ، ظهور اإلمـام املهـدي 

، لـذلك ويف حماولـة منـه إلضـالل النـاس وتشـكيكهم هبـذه علم هبذا األمـر

 األرض وإعـالن أنَّ ه سـيقوم هـو وأتباعـه بـإطالق صـيحة مـن الصيحة، فإنَّ 

 .ام هو مع الطرف املقابلليس مع عيل وأوالده، وإنَّ  احلقَّ 

ــد اهللا  ــن أيب عب ــن زرارة، ع ــامل، ع ــن س ــام ب ــن هش ــال، فع : ق

 كــّل  عــامّ «: القــ؟ أو عـامّ  خــاّص : ، قلــت»باســم القـائم  ينـادي منــادٍ «

: قـالوقـد نـودي باسـمه؟  م فمـن خيـالف القـائ: قلـت ،»قوم بلسـاهنم

 .)١(»ك الناسشكِّ دي يف آخر الليل ويُ ينا ٰى م إبليس حتَّ ال يدعه«

صـوت جربئيـل «: قـال، بـن خنـيس، عـن أيب عبـد اهللا  عن املعّىلٰ 

اكم ل، وإّيـبعوا الصـوت األوَّ مـن السـامء، وصـوت إبلـيس مـن األرض، فـاتَّ 

 .)٢(»واألخري أن تفتتنوا به

ــة ــات  :مالحظ ــض الرواي ته بع ــمَّ ــا س ــامء أو م ــيحة الس ــف ص ختتل

ة جهــات، أّمههــا أنَّ صــيحة ب صــيحة جربئيــل عــن صــيحة إبلــيس مــن عــدَّ

ت عنـه الروايـات بأنَّـه صـيحة  جربئيل تتَّصف باإلعجـاز، األمـر الـذي عـربَّ
                                                             

 .١٣٣ح / ١٣٠و ١٢٩: اإلمامة والتبرصة )١(

 .١٣ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كامل الدين )٢(
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ـا صـيحة إبلـيس فتصـدر بصـورة  من السـامء، ويسـمعها كـّل فـرد بلغتـه، أمَّ

طبيعيــة يمكــن ألّي شــخص عنــده بعــض اإلمكانــات املاّديــة أن يقــوم هبــا، 

ا من األرضوقد عربَّ   .ت عنها الروايات بأهنَّ

 :اً فتنة خروجه شابَّ  :الفتنة الرابعة

اإلنسـان هيــرم يف بدنــه  مــور الطبيعيــة التـي نشــاهدها عيانــًا أنَّ مـن األُ 

 ر ليلفــت أنظــارهم إىلٰ ـيف البشــ ة جعلهــا اهللا تعــاىلٰ نَّ ام، وهــي ُســبمــرور األّيــ

 .اً م من الضعف بحيث ال يمكنهم اهلرب منه أبدأهنَّ 

بـل اإلنسـان،  ٰى مـن أسـباب السـعادة لـدة البـدن هـي قوَّ  أنَّ  وال شكَّ 

 مـور التـي ال يمكـن أن تـتمّ ن مـن القيـام بـالكثري مـن األُ ومن أسباب التمكّ 

 .ة البدنمن دون قوَّ 

 أنَّ  ٰى والقيام بمهام اإلصالح العاملي آخر الزمان من هذا القبيل، لذلك نر

باإلشارة  الصلت عن كونه هو املهدي  ان بنجييب الريّ  اإلمام الرضا 

 .عدم كونه هو املهدي  ضعف بدنه الذي يشري إىلٰ  إىلٰ 

ــف أنــت صــاحب : قلــت للرضــا : قــال ،ان بــن الصــلتعــن الرّي

هـا ؤي لسـت بالـذي أملولكنّـ ،مـرأنـا صـاحب هـذا األ«: مر؟ فقـالهذا األ

 ؟ينمـن ضـعف بـد ٰى مـا تـر ، وكيف أكـون ذلـك عـىلٰ كام ملئت جوراً  عدالً 

ـالشـيوخ ومنظـر الشـبّ  القائم هـو الـذي إذا خـرج كـان يف سـنِّ  وإنَّ   اً ان، قويَّ

وجـه األرض لقلعهـا، ولـو  أعظـم شـجرة عـىلٰ  يـده إىلٰ  لـو مـدَّ  ٰى يف بدنه حتَّ 

، وخـاتم ٰى صاح بني اجلبـال لتدكـدكت صـخورها، يكـون معـه عصـا موسـ

ره ظِهـيُ  ء، ثـمّ غيبـه اهللا يف سـرته مـا شـاذاك الرابع من ولـدي، يُ . سليامن 

 .)١(»وظلامً  كام ملئت جوراً  وعدالً  األرض قسطاً ] به[ ؤفيمل

                                                             

 .٧ح / ٣٥باب / ٣٧٦: كامل الدين )١(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٣٨

مــن االختبــارات والفــتن التــي ســيقع فيهــا النــاس  ولــذلك نجــد أنَّ 

عمـره قـد  ًا رغـم أنَّ هلـم شـابَّ  زمن الظهور هـو خـروج اإلمـام املهـدي 

ســيخرج وكــم  ٰى اآلن أكثــر مــن ألــف ســنة ومائــة، وال نعلــم متــ جتــاوز إىلٰ 

 .سيكون عمره آنذاك

ـ  عـن أيب عبـد اهللابـن أيب محــزة، عـن عـيل  لـو قـد قــام «: ه قــالأنَّ

 مـن ال يثبـت عليـه إالَّ  ،قـاً موفَّ  اً ه يرجـع إلـيهم شـابَّ القائم ألنكره الناس، ألنَّ 

ــ ،»لاألوَّ  قــد أخــذ اهللا ميثاقــه يف الــذرّ  :  ه قــالويف غــري هــذه الروايــة أنَّ

 وهـم حيسـبونه شـيخاً  اً ج إلـيهم صـاحبهم شـابَّ من أعظم البليـة أن خيـر وإنَّ «

 .)١(»كبرياً 

ــني  ــن احلس ــيل ب ــن ع ــر ب ــن عم ــيل ب ــن ع ــد اهللا وع ــن أيب عب ، ع

ــ  دجعفــر بــن حمّمــ يغيــب غيبــة يف الــدهر ويظهــر يف  ثــمّ ... « :ه قــالأنَّ

ترجـع عنـه طائفـة مـن  ٰى موفـق ابـن اثنـي وثالثـني سـنة، حتَّـ صورة شـاّب 

 .)٢(»وجوراً  كام ملئت ظلامً  دالً وع قسطاً األرض  ؤالناس، يمل

 :فتنة اشتباه الرايات: الفتنة اخلامسة

ره ـملـن فـتح بصـ ه واضـح جـيلّ واحـد، وأنَّـ احلـقَّ  فيـه أنَّ  ا ال شـكَّ ممَّ 

مـور التـي جتعـل وضـوحه قـد حتـيط بـه بعـض األُ  عىلٰ  وبصريته، ولكن احلّق 

بـتالءات احليـاة ل واحـدًا مـن امثِّـمنه غري واضح للعيان، ويف احلقيقـة هـذا يُ 

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــا، فع ــْن ... «: واختباراهت ــَص ِم ــَل َخَل ــْو َأنَّ اْلبَاطِ َفَل

ـَف َعـَىل  َلـْو َأنَّ اْحلَـقَّ َخَلـَص ِمـْن َلـبِْس اْلبَاطِـِل وَ  ،ْرَتـاِدينَ املُ ِمَزاِج اْحلَقِّ َملْ َخيْ

ِمــْن َهــَذا ْن َهــَذا ِضــْغٌث وَ َلِكــْن ُيْؤَخــُذ ِمــوَ  ،اْنَقَطَعــْت َعنْــه َأْلُســُن املَُعانِــِدينَ 
                                                             

 .٤٣ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥و ١٩٤: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٤٤ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٩٥: لنعامينلالغيبة  )٢(



 ٢٣٩ .........................................  من فتن زمن الغيبة والظهور: عرشةالشذرة الثامنة 

ــانِ  ــَىلٰ  ،ِضــْغٌث َفيُْمَزَج ــيَْطاُن َع ــَك َيْســتَْوِيل الشَّ ــه َفُهنَالِ ــِذيَن وَ  ،َأْولِيَاِئ ــو الَّ َينُْج

 .)١(»اْحلُْسنىاهللاِ َسبََقْت َهلُْم ِمَن 

َواُب «: وقال   .)٢(»إَِذا اْزَدَحَم اْجلََواُب َخِفَي الصَّ

ــال  ــت«: وق ــاللة زخرف ــن ض ــم م ــام  ك ــاب اهللا ك ــن كت ــة م بآي

 .)٣(»هةة املموِّ يزخرف الدرهم النحاس بالفضَّ 

فتنـة اشـتباه  يمن فـتن الغيبـة أو مـا قبـل الظهـور هـ ومن هنا نجد أنَّ 

دت الروايــات يف ، وقــد تعــدَّ عي وصــالً بلــيىلٰ يــدَّ  دها، وكــّل الرايــات وتعــدّ 

 :ذكر هذه الفتنة، نذكر منها التايل

يدخل املهدي «: قال ،يف حديث طويل جعفر  عن أيب :وىلٰ الرواية األُ 

 .)٤(»...، فتصفو لهالكوفة، وهبا ثالث رايات قد اضطربت بينها

العـراق قبيـل الظهـور سـيكون  نَّ أوهذه الروايـة وأمثاهلـا يظهـر منهـا 

ــ ــن القــوحمطَّ ــواع م ــارات،  ٰى ة ألن ــواع مــن الفــتن واالختب املتصــارعة، وألن

ــأو ــة السياســية، وســيبقمــ كــذلك غــري مســتقرّ  ٰى ه ســيبقنَّ ســاحة  ٰى ن الناحي

مـن متامـًا سـوف مـور واسـتتباب األهتدئـة األُ  نَّ أاملتنـاحرة، و ٰى راع القوـلص

 .يدي اإلمام املهدي  يكون عىلٰ 

ــحــدَّ  :د بــن عصــام، قــالحمّمــ :الروايــة الثانيــة ل بــن عمــر، ثني املفضَّ

إّيـاكم «: لنـايف جملسـه ومعـي غـريي، فقـال   كنت عند أيب عبـد اهللا :قال

: فقـال يل كنـت أراه يريـد غـريي،و ،»_ يعنـي باسـم القـائم  _والتنويه 
                                                             

 .٥٠ح / ٨٨: هنج البالغة )١(

 .٢٤٣ح / ٥١١: هنج البالغة )٢(

 .٣٨١: عيون احلكم واملواعظ )٣(

 .٤٨٥ح / ٤٦٩و ٤٦٨: لطويسلالغيبة  )٤(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٤٠

 مـن الــدهر، ولــيخملنَّ  ســبتاً  اكم والتنويــه، واهللا ليغيـبنَّ يـا أبــا عبـد اهللا، إّيــ«

عليـه أعـني املـؤمنني،  سـلك؟ ولتفيضـنَّ  وادٍ  مات أو هلـك بـأّي : يقال ٰى حتَّ 

 مــن أخــذ اهللا ال ينجــو إالَّ  ٰى حتَّــئ الســفينة يف أمــواج البحــر كتكّفــ وليكفــأنَّ 

ــ رة ـاثنتــا عشــ عنَّ فَ ده بــروح منــه، ولــُرت ميثاقــه، وكتــب اإليــامن يف قلبــه، وأيَّ

ــ، »مــن أّي  رايــة مشــتبهة ال يعــرف أّي  مــا «: فبكيــت، فقــال يل: لقــال املفضَّ

ع اثنتـا رَفـتُ «: علـت فـداك، كيـف ال أبكـي وأنـت تقـولُج : قلـت ،»يبكيك؟

كـوة يف البيــت  فنظـر إىلٰ : قـال ؟»مـن أّي  يعـرف أّي رة رايـة مشـتبهة ال ـعشـ

: قلـت ،»أهـذه الشـمس مضـيئة؟«: التي تطلع فيها الشـمس يف جملسـه فقـال

 .)١(»واهللا ألمرنا أضوء منها«: فقال ،نعم

*   *   * 

                                                             

 .٩ح / ١٠باب / ١٥٤و ١٥٣: الغيبة للنعامين، عن ١٨ح / ١٤٧: ٥١بحار األنوار  )١(



 

 

 

  ة اارة 

  ؟ اي ا ّّ أن ُم

ــام ــة اإلم ــع غيب ــارشة، و م ــه مب ــا ل ــدم رؤيتن ــود ، وع ــدم وج ع

مـا ، ٰى عني للمهدويـة زمـن الغيبـة الكـربصورة شخصية له، ومـع كثـرة املـدَّ 

ــا مــن خالهلــا معرفــة املهــدي احلــّق مكِ هــي الطريقــة التــي يُ  عيها مــن مــدَّ  نن

 زورًا؟

 :)١(طرقالمن  نحوانهناك  :اجلواب

ل  :طرق تشخيصية: النحو األوَّ

تباهه وعـدم اشـ بمعنى أنَّ مـن خالهلـا يمكـن تشـخيص املهـدي 

 :بغريه أبدًا، ونذكر طريقني يف هذا املجال

 :سؤاله عامَّ يعجز غريه عن اإلجابة عنه: لاألوَّ 

ــألة عل ــة أو مس ــلة تارخيي ــن معض ــؤاله ع ــل مكس ــا أه ــز عنه ــة عج ي

ا يعجـز عنـه النـاس كّلهـم، وال يسـتطيع أن  االختصاص كّلهم، وما شـابه ممـَّ

غـرار قـول أمـري  ، وعـىلٰ  جييب عنها إالَّ اإلمـام املفـرتض الطاعـة مـن اهللا

 .)٢(»سلوين قبل أن تفقدوين«: املؤمنني 

                                                             

ــة بـه  يضـاف إىلٰ  )١( م مـن صـفاته اخلاصَّ ، وبعــض )يف الشــذرة الثانيـة(هـذين النحــوين مـا تقــدَّ

، وكــذلك بعــض )كــام يف الشــذرة السادســة(حتمــل صــفة إعجازيــة مواريــث األنبيــاء التــي 

ًا ال يتغريَّ بتطاول السنني  .خمتّصاته كخروجه شابَّ

 .١٨٩ح / ١٣٠: ٢هنج البالغة  )٢(



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٤٢

ــ  إنَّ «: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا : ، قــالل بــن عمــرعــن املفضَّ

: يقـال ٰى خـرأهلـه، واألُ  يرجـع يف أحـدمها إىلٰ : لصاحب هـذا األمـر غيبتـني

ــال: قلــت ،»؟ســلك وادٍ  يف أيِّ  ،هلــك ــف نصــنع إذا كــان ذلــك؟ ق إن «: كي

 .)١(»فاسألوه عن تلك العظائم التي جييب فيها مثله مدعٍ  ٰى عادَّ 

 :سؤاله املعجزة: ينالثا

ــاىلٰ  ــإنَّ اهللا تع ــادة،  ف ــة للع ــاملعجزات اخلارق ــه ب ــله وحجج ــد رس يؤيِّ

ــام  ــه القي ــام يمكن ــا، واإلم ــأيت هب ــادي أن ي ــان ع ــتطيع أّي إنس ــي ال يس والت

عنـده  املهـدي  اإلمـامبذلك فيام إذا اقتضت احلكمـة اإلهليـة ذلـك، فـإنَّ 

، وأوضــح مــا ورد يف ذلــك مــا جــاء يف إقامــة ذلــك بــال شــّك  القــدرة عــىلٰ 

املعجـزة الواضـحة للحسـني عنـدما يطالبـه هبـا إلثبـات  اإلمام املهـدي 

 .)٢(ه احلّق أنَّ 

 :طرق تقريبية: النحو الثاين

ــٰى  ــب  بمعن ــد يف تقري ــام تفي ــبط، وإنَّ ــدي بالض ص امله ــخِّ ــا ال ُتش أهنَّ

، ونــذكر هنــا التهيّــؤ النفيسـ لظهــور اإلمـام  ا يسـاعد عــىلٰ الصـورة، ممَّــ

 :طريقني أيضاً 

ل ً زيادة املعرفة املهدوية زمـن الغيبـة الكـربٰى  :األوَّ ، فـإنَّ هلـا أثـرًا مهـامَّ

متييـز احلـّق مـن  قـرب الظهـور وعـىلٰ  الواقـع املعـاش وعـىلٰ  يف التعّرف عـىلٰ 

ة  الباطل، كام ورد ذلك عن أهل البيت   :رواياتيف عدَّ

 :وردت الروايات التالية )٣(لنعامينليف كتاب الغيبة 

                                                             

 .٩ح / ٤فصل / ١٠باب / ١٧٨: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٤٠٤: اهلداية الكربٰى : راجع )٢(

 .٣٢و ٣١و ٢٨ح / ١٤باب / ٢٧٤ - ٢٧٢: الغيبة للنعامين )٣(



 ٢٤٣ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

ــني،  _ ١ ــن أع ــن زرارة ب ــالع ــد اهللا : ق ــا عب ــمعت أب ــول س : يق

ــادٍ « ــادي من ــامء ين ــن الس ــاً  إنَّ : م ــادٍ  فالن ــادي من ــري، وين ــو األم ــ إنَّ : ه  اً عليَّ

 إنَّ «: فقــالفمــن يقاتـل املهــدي بعــد هــذا؟ : ، قلــت»وشـيعته هــم الفــائزون

، »_ة ميَّـلرجـل مـن بنـي أُ  _وشـيعته هـم الفـائزون  فالناً  إنَّ : ينادي الشيطان

ــت ــال: قل ــاذب؟ ق ــن الك ــادق م ــرف الص ــن يع ــانوا «: فم ــذين ك ــه ال يعرف

ـقبـل أن يكـون، و ،ه يكـونإنَّـ: يروون حـديثنا، ويقولـون م هـم يعلمـون أهنَّ

 .»ون الصادقوناملحقّ 

ــاس، فالروايــة واضــحة يف أنَّ إبلــيس وأعوانــه ســيحاولون خــدا ع الن

وأنَّ الناس يف معرض الوقـوع يف تلـك اخلُـدع، ولكـن الـذين عنـدهم معرفـة 

، سوف ينجحون يف هذا االخبار ويتجاوزونه  .مسبقة باحلقِّ

إشـارة  »الـذين كـانوا يـروون حـديثنا«: وربَّام يكون قـول اإلمـام 

ق والفهم الدقيق لرواياهتم  إىلٰ   .رضورة التفّقه املعمَّ

الـدين ممَّــن  رضورة استشـارة الفقهـاء املـأمونني عـىلٰ  إىلٰ ولعلَّـه إشـارة 

ــوم  ــًا للمعص ــًا عامَّ ــه نائب ــت كون ــربٰى  ثب ــة الك ــن الغيب ــون يف زم ، فيك

 .الرجوع إليهم عامالً مساعدًا يف كشف الفتنة

مهـا «: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا : عن هشام بن سـامل، قـال _ ٢

ــيحتان ــيحة يف أوَّ  :ص ــلص ــيحة يف آل اللي ــة، وص ــة الثاني ــر الليل ــال ،»خ : ق

ــت ــك؟ : فقل ــف ذل ــالكي ــال: ق ــدة«: فق ــن  واح ــدة م ــامء، وواح ــن الس م

يعرفهـا مـن كــان «: فقــال ف هـذه مـن هـذه؟عــرَ وكيـف تُ : فقلـت، »إبلـيس

 .»سمع هبا قبل أن تكون

اهللا قلـت أليب عبـد : عن عبد الـرمحن بـن مسـلمة اجلريـري، قـال _ ٣

 : َّمـن املبطــل إذا  ف املحـّق عـرَ أيـن يُ مـن : خونـا ويقولـونوبِّ النـاس يُ  إن
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: فقـال: قـال ،علـيهم شـيئاً  فـام نـردّ : قلـت ،»ون عليهم؟ما تردّ «: كانتا؟ فقال

، »يـؤمن هبـا قبـل أن تكـون ق هبا إذا كانت مـن كـان مؤمنـاً صدِّ يُ : قولوا هلم«

ــال ــول اهللا  إنَّ «: ق ــ :يق
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ـ، اً ة جدَّ إشارة مهمَّ وهنا  أن تكـون املعرفـة مـن الطريـق  ه ال بـدَّ وهـي أنَّ

الـذين بـذلوا أنفسـهم  العلـامءوهـو طريـق ، الذي رسمه لنا أهل البيـت 

فهــم ، هــل البيــت وتــداول أحاديــث أ ،رعيةـالســتنباط األحكــام الشــ

 .عناهم بصدقبة لو اتَّ ة اإلسالميَّ مَّ م األمان لألُ صّام 

 :عالمات الظهور: الثاين

ــت  إنَّ  ــل البي ــام  أه ــور اإلم ــة لظه ــات حتمي ــروا عالم ، ذك

ــ مــور فارقــة مــن خالهلــا يمكننــا متييــز املهــدي ا أُ وكوهنــا عالمــات يعنــي أهنَّ

 :ائدة من جهتنيالعالمات هلا ف أنَّ  مع االلتفات إىلٰ ، احلّق 

 املهدوية قبل وقوعهـا، تطبيقـاً  عيب وزيف مدَّ القطع بكذ :وىلٰ اجلهة األُ 

 ،بسم اهللا الرمحن الـرحيم« :ريف األخري الذي صدر للسفري الرابعـللتوقيع الش

ت ما بينك وبني ك ميّ فإنَّ ، أعظم اهللا أجر إخوانك فيك ،د السمرييا عيل بن حممّ 

وفاتك، فقد وقعت  يقوم مقامك بعد أحدٍ  ال توص إىلٰ و ،فامجع أمرك ،امة أيّ ستَّ 

وقسـوة ، وذلك بعـد طـول األمـد،  بعد إذن اهللا فال ظهور إالَّ  ،الغيبة الثانية

  فمـنعي املشـاهدة، أَال ، وسيأيت شيعتي من يدَّ القلوب، وامتالء األرض جوراً 

وال  عى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفـرت، وال حـولادَّ 

 .)١(»العيل العظيم  باهللاة إالَّ قوَّ 

 .لقرب ظهور اإلمام املهدي   مهمّ وقوعها مؤرشِّ  إنَّ  :نيةاجلهة الثا
                                                             

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين )١(
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، أحـد املهدويـة بعـد وقـوع العالمـات عيوهذا ال يعني امتنـاع أن يـدَّ 

حـد أب يعث والبحـث عـن صـدق املـدَّ فتكون فائدة العالمة آنذاك هـو الرتّيـ

 .نيماملتقدّ  نيقيالطر

، ر لطاملـا سـأل عنـه كثـري مـن النـاسمعرفة أمـ ه البحث إىلٰ لذا، توجَّ و

 .معرفة عالمات الظهوروهو 

  : ت ار

ه أو ئـمـن أوليا أن جيعـل قبيـل ظهـور ويلّ جلَّ وعال  شاءت إرادة املوىلٰ 

من كان ينتظره  يستعدَّ  ٰى حتَّ  عموم الناسمزامنًا له إرهاصات كونية ملفتة لنظر 

 انتظاره، وهذا ما وجدناه يف حركات أغلـب األنبيـاء، فـالنبّي  ٰى ـل مقتضلتفعي

مولودًا من بني إرسائيل  كانت قبله نبوءة من أتباع بالط فرعون بأنَّ   ٰى موس

رين ألـف مولـود ذكـر، ـص منه أكثر من عشـألجل التخلّ  وقتلسيزيل ملكه، 

 .)١(...ون نفسهزيل ملك فرعون يف بيت فرعأن يعيش من ي ولكن شاء املوىلٰ 

بصـفات  اً يف السامء معروفـ عالمة والدته نجامً  تكان  ٰى عيس والنبّي 

فلسـطني، ويف  وصـلوا إىلٰ  ٰى عه بعض العلامء يف ذلك الزمن حتَّـدة، وقد تتبَّ حمدَّ 

 .)٢(... ٰى عيس النبّي  دَ لِ بيت حلم بناحية بيت املقدس، حيث وُ 

ــيُّ  ــاق   األكــرم والنب ــث ســقطت رشف ط ــذلك، حي ــك ، ٰى رـكس

ومخدت نار فـارس وهـي التـي مل ختمـد مـذ نشـبت، وغـارت بحـرية سـاوة، 

 .)٣(...وفاض وادي الساموة
                                                             

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٤: كامل الدين: راجع )١(

 .٥٤و ٥٥٣: سعدالسعود :راجع )٢(

 السـاموات خيـرتق اهللا لعنـه إبليس كان«: قال ، الصادق اهللا عبد أيب عن عثامن، بن أبان عن )٣(

  فلامَّ   ساموات،  أربع  خيرتق  وكان  ،ساموات  ثالث  عن َب جِ ُح   عيسٰى  دَ لِ وُ  فلامَّ  السبع،
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ــاء  هــذه هــي عالمــات : ، أو قــلفهــذه هــي ســنن والدات األنبي

ـ مسـارًا سـارت عليـه األُ غريِّ ظهور حركة جديدة تُ  ة لقـرون متامديـة، وتلـك مَّ

 .هي العالمات التي ينتظرها املؤمنون

، ومتهيـد النـاس ل إرهاصـات لظهـور احلـّق ثِّـسألة العالمات متُ م(إذن، 

 .)١(...)يف األنبياء السابقني ٰى ، وهو أمر جرالستقبال احلدث املهمّ 

ـأُ  تشـري إىلٰ  وهي عـادةً  ام حـوت مـور غـري مألوفـة أو غـري طبيعيـة، وربَّ

ك رِّ وأن ُحتـ ،كيـان اإلنسـان ر املعجـزة، مـن شـأهنا أن هتـزّ ـعنصـ بعضها عـىلٰ 

االسـتعداد لـذلك  وره وفضـوله حـول معرفـة مـا جيـري حولـه، وبالتـايلشع

 .احلدث املهمّ 
                                                                                                                                               

  ُــو ــول دَ لِ ــُح   اهللا رس ــن َب ِج ــبع ع ــا،كلّ  الس ــتورُ  ه ــياطني مي ــالنجوم، الش ــت ب  وقال

 ة،ميَّـأُ  بـن عمـرو وقـال يذكرونـه، الكتـب أهـل نسـمع اكنّـ الـذي السـاعة قيـام هـذا: قريش

 أزمـان هبـا فعـرَ ويُ  هبـا، تـدٰى ُهي  التـي النجـوم هـذه نظـرواأُ : اجلاهليـة أهـل أزجـر من وكان

 بغريهـا مـيورُ  ثبتـت كانـت وإن ،ءيش كـّل  هـالك فهـو هبـا مـيرُ  كـان فإن والصيف، الشتاء

 إالَّ  صـنم منهـا لـيس  النبـّي  مولـد صـبيحة هـاكلّ  األصـنام وأصـبحت .حـدث أمـر فهو

ــوان الليلــة تلــك يف وارجتــس وجهــه، عــىلٰ  منكــبٌّ  وهــو ــه وســقطت ،رٰى ـكســ إي ــة من  أربع

ــة، رـعشــ ــتوغا رشف ــاوة، بحــرية ض ــاموة، وادي وفــاض س ــريان ومخــدت الس ــارس ن  ومل ف

 خـيالً  تقـود صـعاباً  إبـالً  املنـام يف الليلـة تلـك يف املؤبـذان ٰى ورأ عـام، بـألف ذلـك قبل ختمد

ــاً  ــد ،عراب ــت ق ــة، قطع ــ دجل ــم، يف ربتـوانس ــم بالده ــاق وانقص ــك ط ــ املل ــن رٰى ـكس  م

 ثـمّ  احلجـاز، لَبـقِ  مـن نـور الليلـة كتلـ يف رـوانتشـ العـوراء، دجلـة عليـه وانخرقت وسطه،

ــ اســتطار ــغ ٰى حتَّ ــر يبــَق  ومل رق،ـاملشــ بل ــن مللــك رسي ــدنيا ملــوك م ــاً  أصــبح إالَّ  ال  ،منكوس

 تبــَق  ومل السـحرة، سـحر وبطـل الكهنــة، علـم وانتـزع ذلـك، يومــه ميـتكلَّ  ال خمرسـاً  وامللـك

ــة ــرب يف كاهن ــجِ ُح  إالَّ  الع ــن تَب ــاحبها، ع ــت ص ــريش وعظم ــرب، يف ق ــمّ  الع  اهللا آل واوس

«، ــال ــو ق ــد أب ــادق اهللا عب ــ«:  الص ــمّ  امإنَّ ــ  اهللا آل واس ــت يف مألهنَّ ــرام اهللا بي . »احل

 ).٤٤٤/١ح / ٣٦١و ٣٦٠: أمايل الصدوق(

 .١١ص  /٤العدد  /ة االنتظارجملَّ  )١(
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    ورة  ات؟

ــحًا أنَّ  ــون واض ــي أن يك ــاىلٰ  ينبغ ــور  اهللا تع ــات الظه ــل عالم مل جيع

، وتلـك ام جعلهـا ألهـداف تربويـة ونفسـيةإنَّـبمحض الصـدفة أو العبثيـة، و

ــد ال يمكــن ألحــد أن يشــعر  تلــك العالمــات،  لــع عــىلٰ  إذا اطَّ هبــا إالَّ الفوائ

ــوهــذا هــو أســاس الفوائــد املرجــوَّ  ه لــوال ة مــن العالمــات، وهــذا يعنــي أنَّ

 :د عقباها، وهيمَ مور ال ُحت ة أُ املعرفة هبا، حلصلت عدَّ 

ــّق ا _ ١ ــتباه احل ــل، حيــث  ش ــاولون تغريــر  نَّ إبالباط ــرفني حي املنح

 .عي املهدويةمدَّ  فاهتم، خصوصاً البسطاء من الناس ببعض تّرص 

ــف _ ٢ ــدان عنص ـــق ــتعداد النفس ــذي يُ ـر االس ــلوكي، ال ــي والس رب عتَ

مـن كـان يعـرف العالمـات، لـو  أنَّ  ٰى فوائد معرفة العالمـات، بمعنـ من أهمّ 

ـ ه سيعمل عىلٰ حدثت، فإنَّ  بـه زمـن الغيبـة، أو زيـادة  زتفعيل مـا كـان قـد جتهَّ

ـالتعبئة والتهيئة عند وقوعها عليـه تلـك  هـذه املعرفـة، فسـتمرُّ  دَ َفَقـا مـن ، أمَّ

ام ظهـر أثـر يف نفسـه وسـلوكه، وبالتـايل لـربَّ  ن تـرتك أّي أالعالمات مـن دون 

 .ية عنه وعن االستعداد لهوهو غافل بالكلّ  اإلمام 

معرفتهـا قبــل حصــوهلا، مـن ِشــأنه أن يكــون  ذا فضــالً عــن أنَّ هـ _ ٣

 ً ـدافعًا مهامَّ هـات مـن حصـلت، فهـي بمثابـة املنبّ ًا للتـدارك إذا مـا  وحافزًا قويَّ

 .هبجتنّ  اخلطر، األمر الذي يدفع إىلٰ 

ــراف إىلٰ  ــاد واالنح ــة الفس ــرء حال ــيش امل ــن يف أن يع ــر يكم أن  واخلط

، وحينئـٍذ ال ينفـع نفسـًا إيامهنـا مل تكـن آمنـت مـن قبـل أو يظهر اإلمـام 

، ن الظهـورق للتـدارك زمـوفَّـاملنحـرف ال يُ  ، إذ لعـلَّ )١(كسبت يف إيامهنا خـرياً 
                                                             

 : يف قـول اهللا  د قال الصادق جعفر بن حممّ : قال ،عن أيب بصري )١(
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ا نسـمعه يف ، ممـَّخصوصًا مع رسعة عمليـات التطهـري مـن بـراثن االنحـراف

 .الروايات الرشيفة

ت الروايـات إذن، ملعرفة العالمـات فوائـد عديـدة ظهـرت، وقـد عـربَّ 

يعرفهـا مـن كـان «:  ة يقـول اإلمـام الصـادقة تعبـريات، فمـرَّ عنها بعـدَّ 

 .)١(»سمع هبا قبل أن تكون

: عبـد الـرمحن بـن مسـلمة اجلريـري حيـنام قـال لـهل  قال ٰى خروأُ 

مـن املبطـل إذا كانتـا؟  ف املحـّق عـرَ مـن أيـن يُ : خونـا ويقولـونوبِّ الناس يُ  إنَّ 

ــردّ «: فقــال ــا ت ــردّ : قلــت ،»ون علــيهم؟م ــيئاً  فــام ن ــيهم ش ــال ،عل : فقــال: ق

ق هبا إذا كانـت مـن كـان مؤمنـاً يـؤمن هبـا قبـل أن تكـون: قولوا هلم« ، »ُيصدِّ

ــال ــول اهللا  نَّ إ«: ق ــْن ال  :يق
�
م
َ
ــَع أ بَ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
ــق� أ َح

َ
ــق� أ َ  ا�ْ

َ
ــِدي إِ�

ْ
ه

َ
ــْن � َم

َ
�
َ
أ

 
َ
ُمون

ُ
ك

ْ َ
� 

َ
يْف

َ
ْم ك

ُ
�

َ
ما ل

َ
دى ف

ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِال

�
 .)٢(»]٣٥: يونس[ يَِهد

 :ةمهمَّ  إشارة

والغـــور يف أعـــامق معرفـــة  ق الكبـــريال يعنـــي هـــذا رضورة التعّمـــ

ـعـن هو البحـث  فاملهمّ ، العالمات ا عالمـات وتطبيـق عوامـل الظهـور، وأمَّ

ـالظهور فهي واضحة جـدَّ  ـًا بحيـث ال تقبـل التشـكيك، فإهنَّ  ا قائمـة عـىلٰ ا إمَّ

ــف والصــيحة  _اإلعجــاز  ــإو ،_كاخلس ــة أو  ا عــىلٰ مَّ كوهنــا ظــواهر اجتامعي

ومـن ثالثـة  ٰى ك ثـالث قـوسياسية غريبة ملفتة لألنظار بشـكل كبـري، كتحـرّ 

 ،والــيامين مــن الــيمن ،الســفياين مــن الشــام(حــد مركــز وا حمــاور إىلٰ 
                                                                                                                                               

 قـال  ، ثـمّ »االقائم املنتظر منّـ :»املنتظـرين لظهـوره  ،طـوبٰى لشـيعة قائمنـا ،يـا أبـا بصـري

ــوره، أُ  ــه يف ظه ــني ل ــه، واملطيع ــاء ايف غيبت ــك أولي ــم ولئ ــيهم وال ه ــوف عل ــذين ال خ هللا ال

 ).٥٤ح / ٣٣باب / ٣٥٧: كامل الدين(. »حيزنون

 .٣١ح / ١٤باب / ٢٧٤و ٢٧٣: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٣٢ح / ١٤باب / ٢٧٤: الغيبة للنعامين )٢(



 ٢٤٩ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

ــ ــالد املش ــن ب ــران(رق ـواخلراســاين م ــ ،)إي ــد باّجت ــوم واح ــة أو يف ي اه الكوف

ــاً  ــراق عموم ــ)الع ــنفس الزكيَّ ــل ال ــركن ، وكقت ــني ال ــن ب ــرم اهللا اآلم ة يف ح

 .واملقام

    ت ار؟

ــدَّ  إنَّ  ــرية ج ــور كث ــات الظه ــد قُ عالم ــًا، وق ــري حتم مت إىلٰ سِّ ــة وغ ي

ـــ  النبــّي (حتميــة، ولكــن  خيتــارون بعــض احلـــوادث   ةواألئمَّ

ا يعلمـون وقوعـه يف املسـتقبل، بـالوحي واإلهلـام، امللفتـة للنظـر، ممـَّ ٰى الكرب

إذا مـا وقعـت احلادثـة يف األزمـان ثبـت  ٰى ون به مرتبطـًا بـالظهور، حتَّـخِرب فيُ 

 هـذه األخبـار بـاحلسِّ رة عنهـا صـدق عند اجليل املعارص هلا واألجيال املتـأّخ 

 .)١(...)والوجدان

 .العالمات ومن هنا، سنذكر بعضًا من مهمّ 

ــ ولكــن قبــل ذكــر ذلــك، ال بــدَّ  ه يمكــن فهــم العالمــات أن نعــرف أنَّ

ي بـالفهم احلـريف، واآلخـر بـالفهم الرمـزي، بنوعني من الفهم، أحـدمها سـمّ 

ال لــدّج ل يعنــي فهــم العالمــة حرفيــًا كــام وردت يف الروايــة، فافــاألوَّ 

ــطّ  ــودان خ ــان يق ــفياين شخص ــىلٰ  والس ــاء ع ــة القض ــاد وحماول ــة  الفس حرك

،  دياإليـامن والتمهيــد للمهــ ل خــطّ مثِّــ، والــيامين رجـل يُ  املهـدي

ــون  ــه يك ــأوييل، وعلي ــم رمــزي ت ــات بفه ــي فهــم الرواي ــاين يعن والفهــم الث

 . املهدي ال والسفياين رمزين للحركات املنحرفة العاملة ضدّ الدّج 

 لـع عليهـا أنَّ ريفة ملـن اطَّ ـ، الظـاهر مـن الروايـات الشـحالٍ  كلِّ  وعىلٰ 

مثل السفياين والـيامين واخلراسـاين هـم شخصـيات حقيقيـة ال رمزيـة، نعـم، 
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ل حركـة فكريـة ال مثِّـه يُ ام يظهـر منهـا أنَّـت رواياته فـربَّ ال لو صحَّ مثل الدّج 

ــ شخصــًا بعينــه، عــىلٰ   كــلِّ  وعــىلٰ  الشــخص احلقيقــي، ه يمكــن محلــه عــىلٰ أنَّ

 .ض ملثل هذه املسألة اآلننا التعرّ ، ال هيمّ حالٍ 

ــا اآلن أن نتعــرَّ  املهــمّ  ــارزة كــام ذكــرت ذلــك  ف عــىلٰ لن العالمــات الب

 .الروايات الرشيفة

حاول هنــا ذكــر والعالمـات املــذكورة يف الروايــات كثــرية، ولكـن ســأُ 

ؤمن زمـن املـ عـىلٰ  ما لـه دخـل يف التمحـيص اإلهلـي واالبـتالءات التـي متـرُّ 

عـدم  _ولـو جزئيـًا  _الع هبـا، وبالتـايل نضـمن اّطـ ن عـىلٰ نكـو ٰى الغيبة، حتَّ 

 .هاالوقوع يف رشاك

ــمّ  ــد اهللا وأه ــن أيب عب ــا ورد ع ــي م ــات ه ــام «:  العالم ــل قي قب

ــات ــات حمتوم ــس عالم ــائم مخ ــل : الق ــيحة، وقت ــفياين، والص ــيامين، والس ال

 .)١(»ة، واخلسف بالبيداءالنفس الزكيَّ 

 :واخلسف يف البيداء السفياين: والثانية وىلٰ األُ  العالمة

ــارات ــبالءات واالختب ــن ال ــفياين م ــرب الس ــعبة يعت ــرُّ  الص ــي مت ــا  الت هب

مشـارف الظهـور، ويمكـن متابعـة حركتـه مـن  ة املؤمنـة عـىلٰ ة اإلسالميَّ مَّ األُ 

 :خالل ثالثة مواقف متسلسلة تارخيياً 

 :كهمبدأ ظهوره وحترّ : لاملوقف األوَّ 

 :ثنا الروايات الرشيفة بالتايلدِّ ُحت 

ـ  بـن أعـني، عـن أيب عبـد اهللا ٰى عن عيس السـفياين مـن «: ه قـالأنَّ

ــن أوَّ  ــة عشــ ل خروجــه إىلٰ املحتــوم، وخروجــه يف رجــب، وم  رـآخــره مخس
                                                             

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كامل الدين )١(



 ٢٥١ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

، ا ملـك الكـور اخلمـس ملـك تسـعة أشـهرة أشهر يقاتل فيها، فـإذ، ستَّ شهراً 

 .)١(»ومل يزد عليها يوماً 

 :اً ة جدَّ مهمَّ  إشارة

ــ ــيظهــر مــن األخبــار أنَّ ــ ه إىلٰ ه حــني يتوجَّ ه يقــع العــراق والكوفــة، فإنَّ

،  ، فعـن عمـر بـن أبـان الكلبـي، عـن أيب عبـد اهللا قتالً بشيعة عـيل

 بالســفياين أو لصــاحب الســفياين قــد طــرح رحلــه يف رحبــتكم كــأّين «: قــال

ف شـيعة عـيل فلـه ألـ ]رجـل مـن[مـن جـاء بـرأس : مناديـه ٰى بالكوفة، فناد

رب عنقـه ويأخـذ ـهـذا مـنهم، فيضـ: جـاره يقـول اجلـار عـىلٰ  درهم، فيثـُب 

 .)٢(»... ألوالد البغاياال تكون إالَّ  إمارتكم يومئذٍ  ا إنَّ أمَ . ألف درهم

مـور أصـل خـروج السـفياين هـو مـن األُ  أنَّ  ولكن ينبغي االلتفـات إىلٰ 

ـ ه إذا خـرج هـذا ال يعنـي أنَّـولكـنَّ ذلـك،  ت الروايـات عـىلٰ احلتمية كام نصَّ

ــإنَّ  ــه، وأن نست ف ــع ل ــا أن نخن ــعلين ــل إىلٰ س ــيفه ليص ــر س ــه، وأن ننتظ  لم ل

هذه الفكرة هـي مـا حيـاول الـبعض أن يقنـع هبـا الشـيعة   أبدًا، إنَّ أعناقنا، كالَّ 

ــا يُ ، ممَّــاملنتظــرينو ــ ،عنــدهم مــن الســفياين د اخلــوف والفــزعولِّ ه واحلــال أنَّ

 :يمكن أن نقول التايل

ا لنــا مــا يفعلــه الســفياين حيــنام ذكــرو البيــت أهــل  نَّ إ _ ١

ـبالشيعة ام يعنـي م يأمروننـا بـأن نستسـلم هلـذا األمـر، وإنَّـ، ال يعنـي هـذا أهنَّ

ـمنـه، ممـَّيرنا حتـذم يريدون أهنَّ  أخـذ احليطـة واحلـذر  م يـدعوننا إىلٰ ا يعنـي أهنَّ

 .وقت كه يف أّي االستعداد متام االستعداد لتحرّ  منه، وإىلٰ 

ــهــذا و _ ٢ ــي أنَّ ــيعن ــو احتَّ ــداً ه ل ــون ي ــدّ  د املؤمن  واحــدة، ووقفــوا ض
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عية، وانضـــووا حتـــت لـــواء قيـــاداهتم املخلصـــة أطـــامع الســـفياين التوّســـ

وأن يمنعـوه مـن  ومرجعيـاهتم الدينيـة، ألمكـن أن يقفـوا يف وجـه السـفياين،

 .إيقاع القتل والترشيد فيهم

ــزعإ _ ٣ ــوف والف ــة اخل ــيش حال ــؤمن أن يع ــي للم ــن  ذن، ال ينبغ م

 .ة حلظةنفسه ملواجهته يف أيَّ  ئيّ السفياين بقدر ما يلزم عليه أن ُهي 

 :واخلسف به  بعثه باجليش خلف املهدي: املوقف الثاين

ــات أنَّ  ــض الرواي ــن بع ــر م ــك  يظه ــام ومل ــر يف الش ــفياين إذا ظه الس

ــكورهــا اخلمســة رين يف بقــاع ـمــن طريــق جواسيســه املنتشــ _ه ســيعلم ، فإنَّ

ـــث أنَّ  _األرض  ـــورمَّ ـــ اً ة ظه ـــدي اً جزئي ـــث   للمه ـــة، فيبع يف املدين

ة، فيصـل اجلـيش مّكـ خيـرج إىلٰ   السفياين بجيش ليقتلـه، ولكـن اإلمـام

ــ ــن مّك ــه، ولك ــذلك، فيتبع ــم ب ــدي ويعل ــن، وامله ــرم اهللا اآلم ــو  ة ح ه

ف بـذلك َسـي احلكمـة اإلهليـة أن ُخي ـاملوعود لتطبيـق الوعـد اإلهلـي، فتقتضـ

 . املخرب عن ذلك اخلسفينجو منه إالَّ  اجليش يف البيداء، وال

،  ذلك اجلـيش فيـه بعـض مـن كـره قتـال املهـدي ويظهر أيضًا أنَّ 

حاسـب خرج مكرهـًا، وسيشـمله اخلسـف، ولكـن يف يـوم القيامـة سيُ  هولكنَّ 

 .ته الواقعيةنيَّ  عىلٰ 

يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليـه بعـث، فـإذا كـان «:  عن رسول اهللا

؟ كيف بمن كـان كارهـاً فيا رسول اهللا، : ، فقلنا»ف هبمَس ببيداء من األرض ُخي 

 .)١(»تهنيَّ  ث يوم القيامة عىلٰ بعَ ه يُ ف به معهم، ولكنَّ َس ُخي «: قال

 :القضاء عليه: املوقف الثالث

ـ ة واضـحة بعد حصول اخلسـف بجـيش السـفياين، حتصـل عنـده حجَّ
                                                             

 .١٦٧: ٨صحيح مسلم  )١(
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 الكوفـة، يف  بـذلك، ويلتقـي باإلمـام ، فيقـرُّ  مـع املهـدي احلـّق  بأنَّ 

هـا بيعـة هلدايتـه، يبايعـه السـفياين، ولكنَّ   ويف حماولة مـن اإلمـام املهـدي

ــ ، ولــذلك  ام عــن خــوف وفــرق منــهال عــن اعتقــاد قلبــي راســخ، وإنَّ

ــع إىلٰ  ــنام يرج ــه  حي ــب  _أخوال ــة كل ــم قبيل ــذلكعريِّ يُ  _وه ــه ب ــث ون ، فينك

ين السـفيا وبـذلك تنتهـي حركـة ، ، فيقاتـل املهـدي، فيقتلـه اإلمـامبيعته

 .األبد إىلٰ 

القـائم  السفياين أنَّ  إذا بلغ«: قال، جابر بن يزيد، عن أيب جعفر عن 

: فيخرج فيقول ،القائميلقٰى  ٰى د بخيله حتَّ ه إليه من ناحية الكوفة، يتجرَّ قد توجَّ 

 يءفيجـ،  مـه القـائمكلِّ ي، فيخـرج عليـه السـفياين فيُ ابن عمّ  إيلَّ خرجوا أُ 

: فيقـول مـا صـنعت؟: فيقولون لـه ،أصحابه رف إىلٰ ـينص ثمّ  ،السفياين فيبايعه

 رتـبني ما أنت خليفة متبوع فص ،ح اهللا رأيكقبَّ : فيقولون له ،أسلمت وبايعت

 يصـبحون للقـائم  يمسـون تلـك الليلـة، ثـمّ  فيستقبله فيقاتله، ثـمّ  ،تابعاً 

 ،صحابه أكتافهميمنح القائم وأ اهللا تعاىلٰ  نَّ إ ثمّ  .فيقتتلون يومهم ذلك، باحلرب

الرجل خيتفـي يف الشـجرة واحلجـرة، فتقـول  أنَّ  ٰى حتَّ  ،يفنوهم ٰى فيقتلوهنم حتَّ 

 .)١(»...رجل كافر فاقتله، فيقتله هذا ،يا مؤمن: الشجرة واحلجرة

 :اليامين: الثالثةالعالمة 

 متهيـد األوضـاع لإلمـام املهـدي وهو من الشخصيات التي تعمل عـىلٰ 

 َّينطلـق مـن (ه ق بمجاهبة حركة السفياين، ويبـدو أنَّـ، خصوصًا يف ما يتعل

ه السـفياين إليهـا، وهـو صـاحب حركـة من الكوفة بتوّج  اليمن إثر أنباء قادمة

 .)٢(...)احلّق  هلا هتدف إرجاع الناس إىلٰ  خذ اليمن معقالً تتَّ  إصالحية
                                                             

 .٢٠٦ح / ٣٨٨: ٥٢ بحاراألنوار )١(

 .١٨٦: موجز دائرة معارف الغيبة )٢(
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اليامين يبدأ حركته متزامنًا مـع حركـة السـفياين،  ويظهر من الروايات أنَّ 

ك اخلراسـاين، الـذي وكذلك متزامنًا مع حترّ  ،جذوره يف الكوفة وقف من مدّ لي

 .كات السفياين والقضاء عليهإيقاف حترّ  يعمل أيضًا عىلٰ 

ــ ــمّ  ٰى وال خيف ــر مه ــن أث ــركتني م ــاتني احل ــا هل ــة  م ــذاك يف جماهب يوم

والــيامين مــن اجلنــوب الغــريب  ،)إيــران(رق ـالســفياين، فاخلراســاين مــن الشــ

ــيمن( ــدّ طوِّ ، فيُ )ال ــة، وحي ــا يف الكوف ــفياين ويوقفاهن ــة الس ــان حرك ــن ق ان م

 .عها لغري العراقتوّس 

ــو أنَّ  ــات ه ــن الرواي ــر م ــذي يظه ــًا، فال ــة  وعموم ــورة عارم ــاك ث هن

 ،ٰى ته بــاليامين، وهــي رايــة هــديــدي شــخص ســمَّ  ســتحدث يف الــيمن عــىلٰ 

ــدَّ ( ــل تصــفها ع ــب ــات بأهنَّ ــدة رواي ــات يف عصــ ٰى ا أه ــىلٰ ـالراي  ر الظهــور ع

 .)١(...)طالقاإل

ــاقر ــام الب ــال اإلم ــاين يف «:  ق ــيامين واخلراس ــفياين وال ــروج الس خ

سنة واحدة، يف شهر واحـد، يف يـوم واحـد، نظـام كنظـام اخلـرز يتبـع بعضـه 

وجـه، ويـل ملـن نـاواهم، ولـيس يف الرايـات  فيكون البـأس مـن كـّل  ،بعضاً 

صـاحبكم، فـإذا  إىلٰ  ه يـدعو، ألنَّـٰى من راية اليامين، هـي رايـة هـد ٰى راية أهد

مسـلم، وإذا خـرج الـيامين  النـاس وكـّل  خرج اليامين حرم بيـع السـالح عـىلٰ 

ملسـلم أن يلتـوي عليـه، فمـن  ، وال حيـلُّ ٰى رايتـه رايـة هـد فاهنض إليـه فـإنَّ 

 .)٢(»طريق مستقيم وإىلٰ  احلّق  ه يدعو إىلٰ فعل ذلك فهو من أهل النار، ألنَّ 

 د األزدي، عـن أيب عبـد اهللاعن سـيف بـن عمـرية، عـن بكـر بـن حمّمـ

 ،اخلراسـاين والسـفياين والـيامين يف سـنة واحـدة : خـروج الثالثـة«: قال
                                                             

 .١١٣: لشيخ عيل الكوراين العاميللعرص الظهور  )١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: لنعامينلالغيبة  )٢(



 ٢٥٥ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

مــن رايــة الــيامين،  ٰى يف شــهر واحــد يف يــوم واحــد، ولــيس فيهــا رايــة بأهــد

 .)١(»احلّق  هيدي إىلٰ 

  :)٢( وأ ةأ

ي غـري سـس معرفـة الـيامين التـي هـأُ مـات وهي مقوّ  ما :لالسؤال األوَّ 

 .واضحة عندنا

 :اجلواب

ــيامين ال: الً وَّ أ ــون ال ــري ك ــذهب اجلعف ــدهييات امل ــن ب ــرج ع  وال ،خي

ــ ــة احلجَّ ــدم خمالف ــن ع ــذهب م ــات امل ــالف رضوري ــخي ــن ـة الش رعية يف زم

مـن  هـل البيـت أمـر بـه أوهم الفقهاء العدول، وهـذا مـا  ٰى الغيبة الكرب

 .ءخذ التكليف الرشعي من طريق الفقهاأانحصار طريق 

ه مل يـرد نَّـأمـر، علـًام أ هـمّ أعـاء، وهـذا د ادِّ جمـرَّ  و كونه منهم حقيقة الأ

 .ه من فقهاء وعلامء الطائفةنَّ أيف الروايات 

 .خروجه من اليمن: ثانياً 

ـــاً  ـــاين : ثالث ـــيامين واخلراس ـــني ال ـــروج ب ـــد يف اخل ـــزامن الواح الت

ــن اإل ــد ورد ع ــفياين، فق ــاقر والس ــام الب ــاقر: م ــام الب ــال اإلم :  ق

خــروج الســفياين والــيامين واخلراســاين يف ســنة واحــدة، يف شــهر واحــد، يف «

 .)٣(»يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً 

 من هو اليامين يف عرصنا؟ :السؤال الثاين

                                                             

 .٤٤٣ح / ٤٤٧و ٤٤٦: لطويسلالغيبة  )١(

 . يصية يف اإلمام املهدمستفادة من مركز الدراسات التخّص  )٢(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: لنعامينلالغيبة  )٣(
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 :اجلواب

لـيس الــيامين وال الســفياين وال اخلراسـاين شخصــية مستنســخة يمكــن 

السـؤال عـن مـن هـو الـيامين  حَّ يصـ ٰى ر حتَّــعص يف كّل  اً د هلا شاخصوجِ ن نُ أ

 .يف عرصنا

رنا ـويف عصــ ٰى خـرأُ الـيامين يف العصـور املاضــية كـان شخصـية  وكـأنَّ 

الـيامين هـو  نَّ إفـ ،كـالَّ  ،ر الظهـور شخصـية ثالثـةـهذا شخصية ثانية ويف عص

 ويواكـب ظهـوره، مـام املهـدي شخصية واحـدة تظهـر قبيـل ظهـور اإل

ــّل  ــور ك ــاين وال ظه ــن اخلراس ــفياين، م ــاتس ــري الرواي ــام يف تعب ــيامين « :ك ال

 .الرايات الثالث ٰى هدأرايته  نَّ أو ،)١(»والسفياين كفريس رهان

ن إذا ظهــر الــيامين بعــد الســفياين هــل جيــب علينــا وإ :الســؤال الثالــث

 مكان من العامل االلتحاق به؟ ا يف كّل كنّ 

 :اجلواب

اع اليامين وحرمة االلتواء بلزوم اتّ  عىلٰ  ورد يف الروايات ما يمكن أن يدلَّ 

خروج السفياين واليامين واخلراسـاين يف «: ه قالنَّ أ  الباقرمام عليه، فعن اإل

 ،يتبع بعضه بعضاً  ،واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز سنة واحدة، يف شهر

مـن  وجه، ويل ملن ناواهم، وليس يف الرايات راية أهدٰى  فيكون البأس من كّل 

صاحبكم، فإذا خرج اليامين حرم بيـع  ه يدعو إىلٰ ، ألنَّ هدٰى  هي راية راية اليامين،

رايتـه رايـة  مسلم، وإذا خرج اليامين فاهنض إليـه فـإنَّ  وكّل  الناس السالح عىلٰ 

ه أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النـار، ألنَّـ ملسلم ، وال حيلُّ هدٰى 

 .)٢(»مستقيم طريق وإىلٰ  احلّق  يدعو إىلٰ 
                                                             

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧و ٣١٦: لنعامينلالغيبة  )١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: لنعامينلالغيبة  )٢(
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 ىلٰ إضــافة باإل ،ة ســندهاولكــن الروايــة يمكــن املناقشــة يف صــحَّ  ،هــذا

 .وهذا غري االلتحاق به ،عدم االلتواء هو عدم معاداته وحماربته ٰى معن نَّ أ

رة ختتلـــف بـــاختالف الزمـــان واملكـــان وقـــدرات ـالنصـــ نَّ أ عـــىلٰ 

ــنصـ الشخص، فلعـلَّ  ق بااللتحـاق بجـيش رة رجـل يعـيش يف الـيمن تتحقَّ

و الســند تكــون بتأييــده أرة رجــل يعــيش يف بــالد اهلنــد ـن نصــولكــ ،الــيامين

 .قلبًا وذكره لساناً 

املراجــع الــذين  ىلٰ إالقاعــدة يف مثــل هــذه احلالــة هــو الرجــوع  نَّ أ عــىلٰ 

 .ٰى وامرهم يف زمن الغيبة الكربأباع مرنا باتّ أُ 

 :الصيحة: الرابعةالعالمة 

ــ ــات أنَّ ــرت الرواي ــا،س هذك ــن نوعه ــة م ــة غريب ــل حادث ــون  تحص تك

ة تعبـريات، ريفة بعـدَّ ـت عنهـا الروايـات الشـاملعجزة ِسـمتُها الظـاهرة، عـربَّ 

ــات  ــن الرواي ــر م ــث يظه ــامء، حي ــداء يف الس ــة والن ــيحة والفزع  أنَّ (كالص

مشــرتك  ٰى معنــ أخبــار الصــيحة والفزعــة وأخبــار النــداء بأقســامها تشــري إىلٰ 

ــدَّ  ــا وإن تع ــتالف فيه ــدة، ال اخ ــة واح ــاليب األوحادث ــار، وال دت أس خب

 .)١(...)تعارض بينها يف احلقيقة

ــيوخال ــة ه ــذه العالم ــة ه ــ:  ص ــة والعش ــة الثالث ــة  _رين ـيف الليل ليل

مـع آل  احلـقَّ  أنَّ : بـاحلّق   ن شـهر رمضـان، سـينادي جربئيـلمـ _مجعة 

، ، وحينئـٍذ سيحصـل فـزع عظـيمخصوصـاً   د عمومًا ومـع قـائمهمحممّ 

الفتـاة احلييـة  ٰى يطة، وسـتفزع حتَّـوجـه البسـ مـن عـىلٰ  كـّل  بحيث يصـل إىلٰ 

ــاحلّق  ، فتخضــع رقــاب الظــاملني وأعــداء اهللا مــن خــدرها، ويعلــم اجلميــع ب

ة املهدويــة ســيذهب أدراج القضــيَّ  إعالمهــم املنحــرف ضــدّ  ، ألنَّ تعــاىلٰ 
                                                             

 .١٣٠: د الصدرد حممّ لسيّ لتاريخ ما بعد الظهور  )١(
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، وســتكون هــذه العالمــة أقــرب )١(الريــاح بســبب ذلــك النــداء اإلعجــازي

ـــالعالمــات نســـبيًا للظهـــور املبـــارك، إذ أ ا حتصـــل يف شـــهر رمضـــان، هنَّ

يف قيـام  وسـيكون لـذلك النـداء أثـر مهـمّ . م احلـراموالظهور سيكون يف حمـرَّ 

ــدي ــر امله ــىلٰ   ذك ــ ع ــاس، حتَّ ــنة الن ــ ٰى ألس ـــُيش ــيكون ربوا حبَّ ه، وس

 . هو اإلمام املهدي _ساعة  كّل  _موضوع الساعة 

 :، نذكر منهاعديدةوالروايات يف هذا املجال 

الصـيحة التـي «: قـال،  ملغـرية، عـن أيب عبـد اهللاعن احلارث بـن ا

رين مضــني مــن شــهر ـيف شــهر رمضــان تكــون ليلــة اجلمعــة لــثالث وعشــ

 .)٢(»رمضان

ــاقر  يف شــهر رمضــان، الصــيحة ال تكــون إالَّ «:  وعــن اإلمــام الب

هــذا  شــهر رمضــان شــهر اهللا، والصــيحة فيــه هــي صــيحة جربائيــل إىلٰ  ألنَّ 

فيسـمع مـن   مـن السـامء باسـم القـائم منـادٍ ينـادي «: قـال ، ثـمّ »اخللق

 قعـد، وال  اسـتيقظ، وال قـائم إالَّ راقـد إالَّ  ٰى رق ومـن بـاملغرب، ال يبقــباملش

مــن ذلــك الصــوت، فــرحم اهللا مــن اعتــرب  رجليــه فزعــاً   قــام عــىلٰ قاعــد إالَّ 

ل هــو صــوت جربئيــل الــروح الصــوت األوَّ  بــذلك الصــوت فأجــاب، فــإنَّ 

ــني ــمّ  ،» األم ــال ث ــة «:  ق ــان يف ليل ــهر رمض ــوت يف ش ــون الص يك

 ،...وا يف ذلــك، واســمعوا وأطيعــوارين فــال تشــكّ ـمجعــة ليلــة ثــالث وعشــ

ه صـوت جربئيـل، وا فيـه أنَّـفإذا سمعتم الصوت يف شـهر رمضـان فـال تشـكّ 
                                                             

ت كـام عـربَّ ) آل فـالن(مـع  احلـّق  ن النداء إعجازيًا يمنع مـن صـدور نـداء معـارض بـأنَّ وكو )١(

ــات، اللّ  ــض الرواي ــمّ بع ــ أن ُحي إالَّ  ه ــاريخ َم ــيل يف ت ــي، والتفاص ــٰى طبيع ــٰىل معن ــداء ع ل الن

 .١٣٢و ١٣١ :الغيبة الكربٰى 

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كامل الدين )٢(



 ٢٥٩ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

ــ ــك أنَّ ــة ذل ــهوعالم ــم أبي ــائم واس ــم الق ــادي باس ــ  ه ين ــمعه  ٰى حتَّ تس

 .)١(»...اخلروج ها عىلٰ ض أباها وأخاحرِّ العذراء يف خدرها فتُ 

ــن طــاووس وأخــرج  ــيم بإســناده اب ــو نع ــن عــيل  عــن أب ، ع

ــ احلــقَّ  نَّ أمــن الســامء  منــادٍ  ٰى إذا نــاد«: قــال فعنــد ذلــك يظهــر  ،ديف آل حمّم

 .)٢(»ال يكون هلم ذكر غريهف ،هربون حبَّ ـويش ،أفواه الناس املهدي عىلٰ 

 :قتل النفس الزكية: اخلامسةالعالمة 

ــأ ــد أن يلج ــدي بع ــ إىلٰ   امله ــفياين، مّك ــيش الس ــف بج ة، وخيس

ــدي ــحاب امله ــل أص ــدأ   يقب ــوره ويب ــن ظه ــون أن يعل ــه ويقرتح علي

رونه، ولكـن مـن ـة ال ينصـأهـل مّكـ ة، فيجيـبهم بـأنَّ بحركته املباركة يف مّكـ

ـ ل بعـض رِسـه يُ ة، ورجـاء هـدايتهم أو هدايـة بعضـهم، فإنَّـباب إلقـاء احلجَّ

ــؤمنني  ــامل ــن خاصَّ ــ _ته م ــمَّ وه ــذي س ــو ال ــالنفس الزكيَّ ــات ب  _ة ته الرواي

ــدعوهم إىلٰ  ــ لي ــذهب إىلٰ ـنص ــره، وي ــع أم ــ رته، فيطي ــت اهللا مّك ــد بي ة، وعن

ــ ــدعوهم لنص ــم وي ــب هب ــرام خيط ــديـاحل ــ رة امله ــل مّك ــن أه ة ، ولك

ــايص يف آنٍ  ــن املع ــًا م ــذلك أنواع ــوا ب ــن، ليقرتف ــرم اهللا اآلم ــه يف ح  يقتلون

 :، هيواحد

احلـرام، الـذي اعتـربه القـرآن الكـريم حرمـًا حرمـة البيـت  هتك _ ١

 .آمناً 

 : قـال تعـاىلٰ  ،مـة بـدون حـّق تل الـنفس املحرَّ ق _ ٢
َ
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 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢: لنعامينلالغيبة  )١(

 .١٣٦ح / ١٢٩: املالحم والفتن البن طاووس )٢(
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 ).٣٢: املائدة( األ

مـن أصـبح ال «:  رة املظلـومني، وقـد قـال النبـيُّ ـفض نصـر _ ٣

يـا للمسـلمني  :ينـادي فلـيس مـنهم، ومـن سـمع رجـالً مور املسلمني هيتم بأُ 

 .)١(»فلم جيبه فليس بمسلم

ــ ــ أنَّ  ٰى وال خيف ــل مّك ــل أه ــقت ــة ة إّي ــة حرك ــنهم ملعارض ــالن م اه إع

ــدي ــرّ   امله ــهومت ــه ،دهم علي ــدو ب ــا حي ــذا م ــة   وه ــا بداي لتطهريه

ل مظلومـًا، وقـد ة لرباءتـه وكونـه ُيقتَـتسـميته بـالنفس الزكيَّـ ولعـلَّ  ،ظهوره

ــريمو ــرآن الك ــري يف الق ــذا التعب  : رد ه
ً
ــة  َزِ�ي�

ً
ــا س

ْ
ف
َ
ــَت �

ْ
تَل

َ
�
َ
ــف( أ : الكه

 .)٢(ونأي بريئة من الذنب، كام عليه املفرسِّ ، )٧٤

 التــامّ   ظهــور املهــدي ريفة أنَّ ـثنا الروايــات الشــدِّ هــذا وُحتــ

ــ ــنفس الزكيَّ ــل ال ــد مقت ــيكون بع ــس ــس عش ــذه ـة بخم ــون ه ــة، لتك رة ليل

 .ت للظهور املباركالعالمة أقرب العالما

ــر ــن أيب جعف ــل إىلٰ   ع ــديث طوي ــال يف ح ــائم«: أن ق ــول الق  يق

 ي مرسـل إلـيهم ة ال يريـدونني، ولكنّـأهـل مّكـ إنَّ  ،يـا قـوم: ألصحابه

مـن أصـحابه،  فيـدعو رجـالً . علـيهم عليهم بام ينبغـي ملـثيل أن حيـتجَّ  الحتجَّ 

رسـول فـالن إلـيكم أنـا  ،ةيـا أهـل مّكـ: ة، فقـلأهل مكّ  امض إىلٰ : فيقول له

ونحـن  ،ا أهـل بيـت الرمحـة، ومعـدن الرسـالة واخلالفـةإّنـ: وهو يقول لكـم

ا منّـ ا قـد ظلمنـا واضـطهدنا وقهرنـا وابتـزَّ ني، وأّنـد وسـاللة النبيّـية حمّمـذرّ 

فـإذا . روناـركم فانصــفـنحن نستنصـ ،يومنـا هـذا نـا إىلٰ نبيّ  َض بِ نا منـذ ُقـحقّ 
                                                             

 .٥ح / باب االهتامم بُأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم/ ١٦٤: ٢الكايف  )١(

 .١٧٣: موجز دائرة معارف الغيبة )٢(



 ٢٦١ ......................................  كيف لنا أن ُنميِّز املهدي احلّق؟: الشذرة التاسعة عرشة

تـوا إليـه فـذبحوه بـني الـركن واملقـام، وهـي هبـذا الكـالم، أ ٰى م هذا الفتتكلَّ 

أهـل   أخـربتكم أنَّ أَال : ة، فـإذا بلـغ ذلـك اإلمـام قـال ألصـحابهالنفس الزكيَّ 

 .)١(»...ة ال يريدوننامكّ 

 سـمعت أبـا عبـد اهللا الصـادق: قـال ،بنـي العـذراء وعن صالح مـوىلٰ 

 ــلــيس بــني قيــام قــائم آل حمّمــ«: يقــول  ة إالَّ د وبــني قتــل الــنفس الزكيَّ

 .)٢(»مخسة عرش ليلة 

*   *   * 

                                                             

 .٨١ح / ٣٠٧: ٥٢بحار األنوار  )١(

 .٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كامل الدين )٢(





 

 

 

  اونارة 

  ؟    اي 

ــدة أنَّ  ــات عدي ــدي  ورد يف رواي ــام امله ــ اإلم ــوم فإنَّ ــدما يق ه عن

ــ ســيأيت باإلســالم جديــدًا، وهــذا األمــر حيتــاج إىلٰ  ل ءه قــد يتســابيــان، إذ أنَّ

 :بعض آخر، ويقول البعض، بل قد يشتبه األمر عىلٰ 

سـيأيت بـدين جديـد غـري هـذا اإلسـالم؟  اإلمـام املهـدي  هل إنَّ 

 ه سيأيت بيشء آخر ال نعرفه؟أو أنَّ 

ـ ـوهذا األمر مـن شـأنه أن يكـون حجَّ ك هبـا ضـعاف النفـوس ة يتمسَّ

 .ليخلخلوا هبا اعتقاد الناس بإمامهم وأعداء مذهب أهل البيت 

ــرَّ  ــبًا أن نتع ــان مناس ــذلك، ك ــىلٰ ل ــث، ف ع ــذه األحادي ــرف  ه ونع

 :املقصود منها

 :ة نقاطوهنا عدَّ 

 :رسد أحاديث اإلسالم اجلديد :وىلٰ النقطة األُ 

 :ة روايات، نذكر منها التايليف عدَّ  ٰى ورد هذا املعن

 _ي، عــن شــيخ مــن الفقهــاء  بــن عطــاء املّكــعبــد اهللا: وىلٰ الروايــة األُ 

ســألته عــن ســرية املهــدي كيــف ســريته؟ : القــ، _ يعنــي أبــا عبــد اهللا 

ــام صــنع رســول اهللا «: فقــال ــدم يصــنع ك ــام ه ــه ك ــا كــان قبل ــدم م ، هي

 .)١(»أمر اجلاهلية، ويستأنف اإلسالم جديداً  رسول اهللا 
                                                             

 .١٣ح / ١٣باب / ٢٣٦: لنعامينلالغيبة  )١(
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سـألت أبـا جعفـر البـاقر : عن عبـد اهللا بـن عطـاء، قـال: الرواية الثانية

ــت ــائم : ، فقل ــام الق ــأّي  إذا ق ــاس ب ــري يف الن ــرية يس ــال ؟س : فق

 .)١(»، ويستأنف اإلسالم جديداً سول اهللا هيدم ما قبله كام صنع ر«

: قلــت أليب عبــد اهللا : عــن أيب بصــري، قــال: الروايــة الثالثــة

، وسـيعود كـام اإلسـالم بـدأ غريبـاً  إنَّ «: أخربين عن قول أمـري املـؤمنني 

اســتأنف  د، إذا قــام القــائم يــا أبــا حمّمــ«: فقــال ،»للغربــاء ٰى بـدأ، فطــوب

لـت رأسـه، فقمـت إليـه وقبَّ : وقـال، »اهللا  كـام دعـا رسـول جديداً  دعاءً 

ــت ــ: وقل ــهد أنَّ ــرة، أُ أش ــدنيا واآلخ ــامي يف ال ــك إم ــادي ك، وأُ وايل وليّ ع

 .)٢(»رمحك اهللا«: فقال. اهللا ك ويلّ ك، وإنَّ عدوّ 

ــة ــة الرابع ــ ٰى رو: الرواي ــد اهللا حمّم ــن أيب عب ــالن، ع ــن عج ، د ب

ــال ــائم «: ق ــام الق ــاس إىلٰ  إذا ق ــا الن ــداً ســالم جداإل دع ــداهم إىلٰ  ،ي  وه

 ه هيـدي إىلٰ ألنَّـ ي القـائم مهـدياً مّ ام ُسـوإنَّـ ،عنـه اجلمهـور وضـلَّ  رَ ثِ أمر قد دُ 

 .)٣(»ي القائم لقيامه باحلّق مّ وُس  ،أمر مضلول عنه

 هو دين جديد؟ هل ما سيأيت به اإلمام املهدي : النقطة الثانية

ــ ــد أهنَّ ــذكر نج ــة ال ــات اآلنف ــالع الرواي ــدما نط ــربِّ ا مل تُ عن ــدين ع  بال

، )جديـداً  دعـاءً ( ٰى خـروأُ  ،)اإلسـالم جديـداً (ة بــ ت مـرَّ ام عـربَّ ، وإنَّ اجلديد

الـدين  ٰى لـيس دينـًا جديـدًا بمعنـ ما سيأيت بـه اإلمـام  ح بأنَّ رِّ ـصوهذا يُ 

 .األكرم  الناسخ للدين الذي جاء به النبّي 

ــل إنَّ  ــذا األمــر ال يُ  ب ــه ــدًا مــن أّي عَق ــدَّ  ل أب م، عي اإلســالشــخص ي

                                                             

 .١٧ح / ١٣باب / ٢٣٨و ٢٣٧: لنعامينلالغيبة  )١(

 .٥ح / ٢٢باب / ٣٣٨و ٣٣٧: لنعامينلالغيبة  )٢(

 .٣٨٣: ٢اإلرشاد  )٣(



 ٢٦٥ ...................................  بإسالم جديد؟ هل سيأيت املهدي : الشذرة العرشون

  :مـن قائـل ريح القرآن الكـريم، يقـول عـزَّ ـه خمالف لصألنَّ 
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، وال اإلتيـان بـدين جديـد هـو شـأن األنبيـاء  هذا فضـالً عـن أنَّ 
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 ).٤٠: األحزاب( َعِليما

ــه اإلمــام فــإذن ، مــ ــ ا ســيأيت ب ــد اً لــيس هــو دين ــو اً جدي ــل ه ، ب

 .ة جديدة، ومظهر جديداإلسالم نفسه، لكن بحلَّ 

 ما هي دواعي اإلسالم اجلديد؟: النقطة الثالثة

ل عـن السـبب الـذي يـدعو ءاملطـالع هلـذه الروايـات أن يتسـا من حّق 

يــوم أن يــأيت باإلســالم جديــدًا، وهــل يف اإلســالم ال إىلٰ  اإلمــام املهــدي 

 ؟ترميم من اإلمام املهدي  حيتاج إىلٰ  ٰى خلل أو مشكلة حتَّ  أّي 

 :واجلواب

ــة إىلٰ  إنَّ  ــباب الداعي ــتلخَّ  األس ــك ت ــد  ص يف أنَّ ذل ــالم ق ــام اإلس أحك

 :ثري من احلقائق فيها، مثل التايلهجامت رشسة أضاعت الك ضت إىلٰ تعرَّ 

إذ  ،موانقطاعنــا عــن مبــارشة املعصــو بتعادنــا عــن زمــن الــنّص ا _ ١ 

ــكَّ  ــؤدّ  أنَّ  ال ش ــذا ي ــي  ي إىلٰ ه ــة الت ــام الواقعي ــن األحك ــالكثري م ــل ب اجله

 .من املسلم يريدها اهللا تعاىلٰ 

ـــ _ ٢ ـــذاهب اإلســـالميَّ وّع ـــح  _ة اظ الســـالطني يف امل ـــال رشي أمث

س بلبـاس مـن تلـبَّ  ر، وهكـذا كـّل ـعصـ شاكلته يف كـّل  القايض ومن هم عىلٰ 
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رنا ـ، كـام يف عصـاملـذهب احلـّق أهل العلـم ألغـراض دنيويـة مـن أصـحاب 

ــايل وادِّ  ــل احل ــال فاض ــن أمث ــة م ــة الزائف ــة واملهدوي ــفارة الكاذب ــاءات الس ع

ــتَّ  ــدر مش ــع وحي ــامعيل كويط ــد إس ــومي وأمح ــم املرس ــد ف ،_ت وأرضاهب ق

ــ ــّل تعمَّ ــك أُ  د ك ــائق اإلإولئ ــض احلق ــاء بع ــالميَّ خف ــبعض، س ــف ال ة وحتري

 .األكرم  النبّي  األحاديث املكذوبة عىلٰ  ودّس 

عــن  يف حياتــه ، فقـد ورد األكـرم  وهـذه حقيقـة أشــار هلـا النبــيُّ 

قلـت ألمـري املـؤمنني : اش، عن سـليم بـن قـيس اهلـاليل، قـالأبان بن أيب عيّ 

 : ــيئاً إّين ــداد وأيب ذر ش ــلامن واملق ــن س ــمعت م ــرآن   س ــري الق ــن تفس م

ســمعت منــك  غــري مــا يف أيــدي النــاس، ثــمّ  اهللا  وأحاديــث عــن نبــّي 

ورأيـت يف أيـدي النـاس أشـياء كثـرية مـن تفسـري  ،سمعت مـنهم تصديق ما

أنـتم ختـالفوهنم فيهـا، وتزعمـون  اهللا  القرآن ومـن األحاديـث عـن نبـّي 

ـــ أنَّ  ـــاس يكـــذبون عـــىلٰ  ٰى ه باطـــل، أفـــرتذلـــك كّل  رســـول اهللا  الن

قـد سـألت «: فقـال فأقبـل عـيلَّ : رون القرآن بـآرائهم؟ قـالـفسِّ ، ويُ دينمتعمّ 

ـ إنَّ  ،فافهم اجلواب  ، وناسـخاً وكـذباً  ، وصـدقاً وبـاطالً  اً يف أيـدي النـاس حقَّ

ـومنسوخاً  ـ اً ، وعامَّ  َب ذِ ، وقـد ُكـوومهـاً  ، وحفظـاً ومتشـاهباً  ، وحمكـامً اً وخاصَّ

قــد  ،ا النــاسأّهيــ: فقــال قــام خطيبــاً  ٰى عهــده حتَّــ عــىلٰ  رســول اهللا  عــىلٰ 

 مـن النـار، ثـمّ  قعـدهم أفليتبـوَّ  داً متعّمـ فمـن كـذب عـيلَّ  ،ابةالكذّ  كثرت عيلَّ 

 .)١(»...عليه من بعده َب ذِ كُ 

، كـام هـو رصيـح بعـض الروايـات عنـد أهـل قت بعـده بل وحتقَّ 

 :يف صحيحهفقد قال البخاري ، ةنَّ السُّ 

ــدَّ  ،ثنا أيبحــدَّ  ،ثنا عمــر بــن حفــصحــدَّ  ــدَّ  ،ثنا األعمــشح ــو ح ثنا أب
                                                             

 .١ح / باب اختالف احلديث/ ٦٢: ١الكايف  )١(
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ــالح ــال ،ص ــدَّ  :ق ــرة ح ــو هري ــال، ثني أب ــيُّ  :ق ــال النب ــل « : ق أفض

 ،وابـدأ بمـن تعـول ،واليد العليا خـري مـن اليـد السـفىلٰ  ،ٰى الصدقة ما ترك غن

ـــ ـــرأة إمَّ ـــأا امل ـــي وإمَّ ـــيطلِّ ن تُ أا ن تطعمن ـــد ،قن ـــول العب ـــي  :ويق أطعمن

ــتعملني ــن ،واس ــول االب ــي إىلٰ  :ويق ــدعني أطعمن ــن ت ــالوا ،»م ــا  :فق ــا أب ي

ــرة ــول اهللا  ،هري ــن رس ــذا م ــمعت ه ــال ؟س ــيس أيب  ،ال :ق ــن ك ــذا م ه

 .ةهرير

 هـذا احلـديث هـو مـن كيسـه ال مـن فها هـو أبـو هريـرة يعـرتف بـأنَّ 

 ؟!ة من أحاديث كيسهمَّ يف األُ  بثَّ  ٰى تر ، وكم يارسول اهللا 

 ٰى ة بـن جنـدب مائـة ألـف درهـم حتَّـمعاوية بذل لسـمر أنَّ  يوقد رو

ــروي ــب أنَّ  ي ــن أيب طال ــيل ب ــت يف ع ــة نزل ــذه اآلي ــْن  :ه ــاِس َم ــَن ا�� َوِم
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� ]فلــم يقبــل، فبــذل لــه مــائتي ]٢٠٧: البقــرة ،

ألف درهم فلم يقبل، فبـذل لـه ثالثامئـة ألـف فلـم يقبـل، فبـذل لـه أربعامئـة 

 .)١(ألف فقبل

ر حــديث كثــري موضــوع وظهــ: ر معاويــةـقــال املــدائني عــن عصــ(و

ذلـك الفقهـاء والقضـاة والـوالة، وكـان أعظـم  عىلٰ  ٰى ـر، ومضـوهبتان منتش

ــ ــك بليَّ ــاس يف ذل ــرّ الن ــراؤونة الق ــذين يُ  ،اء امل ــعفون ال ــواملستض رون ظِه

ــك ــوع والنس ــم  ،اخلش ــد والهت ــذلك عن ــوا ب ــث ليحظ ــون األحادي فيفتعل
                                                             

 .٧٣: ٤بن أيب احلديد الرشح هنج البالغة  )١(
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ــ ــياع واملن ــوال والض ــه األم ــيبوا ب ــهم، ويص ــن جملس ــوا م ــويقرب  ٰى ازل، حتَّ

ون انني الــذين ال يســتحلّ أيــدي الــديّ  انتقلــت تلــك األخبــار واألحاديــث إىلٰ 

ـالكذب والبهتان فقبلوها ورووهـا وهـم يظنّـ ـا حـّق ون أهنَّ ا ، ولـو علمـوا أهنَّ

 .نوا هباباطلة ملا رووها وملا تديَّ 

ــذا يتَّ  ــوبعــد ه ــن حمّم ــالم جعفــر ب ــا ك ــح لن ــلِّ ض ــادق بك ــ د الص ة دقَّ

ــال ــني ق ــالء، ح ــ«: وج ــدري لِ ــول أُ  مَ ـأت ــا تق ــالف م ــذ بخ ــرتم باألخ م

ــ ــت ،»ة؟العامَّ ــال ،ال: قل ــ إنَّ «: فق ــدين اهللا إالَّ  اً عليَّ ــن ي ــه مل يك ــه علي  خالفت

ــاألُ  ــريه، إرادة إل ة إىلٰ مَّ ــرهغ ــال أم ــن  ،بط ــؤمنني ع ــري امل ــألون أم ــانوا يس وك

 ىلٰ سـوا عـلبِ مـن عنـدهم ليُ  اً ال يعلمونه، فـإذا أفتـاهم جعلـوا لـه ضـدَّ  ـيءالش

 .)٢())١(»الناس

ــض األن _ ٣ ــيان بع ــام س ــعبة أحك ــروف الص ــبب الظ ــيها بس و تناس

األحاديـث  ريف مـن منـع التـدوين، ومـن منـع بـّث ـهبا احلديث الش التي مرَّ 

ــالتــي فيهــا فضــائل أهــل البيــت  ذكر لــه ، وهــذا األمــر أشــهر مــن أن ُي

 .شواهد

 :واخلالصة

ــ ــريَّ إنَّ ــد تغ ــدثرت ه ق ــه وان ــن حقائق ــري م ــرأُ ت الكث ــ ٰى خ ــار  ٰى حتَّ ص

ت عنـه وهـو مـا عـربَّ  ،يف كثـري مـن مفرداتـه ٰى سالم اسًام فارغًا من املحتواإل

ــات ب ــأالرواي ــنَّ ــن اإل ٰى ه ال يبق ــالم م ــمهالَّ إس ــربَّ  ، اس ــا ع ــو م ــه وه ت عن

ــاإل نَّ أالروايــات هنــا بــ ســالم اإل نَّ أبــدا للنــاظر  ٰى ســالم ســيكون غريبــًا حتَّ

 . من ناٍرص قليلالَّ إبقي وحيدًا 
                                                             

 .١ح / ٣١٥باب / ٥٣١: ٢علل الرشائع : ُأنظر )١(

 .٢٥٥و ٢٥٤: ١ لشهرستاينل  ء النبّي وضو )٢(



 ٢٦٩ ...................................  بإسالم جديد؟ هل سيأيت املهدي : الشذرة العرشون

فمـثالً الصـالة رغـم  ،اً مفردات االنحـراف عـن الـدين كثـرية جـدَّ  نَّ إ

ــأ ــهنَّ ــأا مس ــولة عامَّ ــول اهللا  ،ٰى ة البل ــان رس ــلّ يُ  وك ــس ص ــًا مخ يها يومي

ومســمع منــه، لكــن مــع ذلــك  ٰى مــرأ وكــانوا عــىلٰ  ،مــام املســلمنيأات مــرّ 

ــف ــن تكت ــرية فيهــا م ــول  ،حصــلت انحرافــات كث ــات  ،)آمــني(وق واإلخف

ـ نَّ أرغـم بالبسملة  وكصـالة الـرتاويح التـي  .ة هـي اجلهـر هبـا، وغريهـانَّ السُّ

ــ وا( :ن يمنعهــا يف الكوفــة صــاح النــاسأ مــري املــؤمنني أراد أ امَّ ـلــ ة نَّ ُس

وكـذلك حتـريم عمـر ملتعـة النسـاء، ، ة رسـول اهللا نَّ وتناسوا ُسـ ،)عمراه

دايـة صـاحب اهلح بـل رصَّ  ،وكذلك القول بالقيـاس والـرأي، وغريهـا كثـري

الشـيعة يفعلونـه فـال  نَّ ولكـن أل ،م بـاليمنية هـي التخـتّ نَّ السُّ  نَّ أب من احلنفية

 !!)١( يشابه فعل الشيعةلئالَّ  ،م يف الشاملن يكون التختّ أ بدَّ 

علنـًا   غ هبـا النبـيُّ ظـاهرة والتـي بلَّـمـور الذا كانت مثل هذه األُ إف

ــةً  ــفورصاح ــد التحري ــا ي ــد دخلته ــك ق ــع ذل ــف بغري ،، وم ــن فكي ــا م ه

ــاأل  كــاحلّج  _ة واحــدة  مــرَّ الَّ إف يف حياتــه حكــام والتــي قــد ال يفعلهــا املكلَّ

ــأو أ ،_ ــن األهنَّ ــاج ا م ــة التــي حتت ــي  ىلٰ إحكــام الدقيق رث كــاإل _عمــق فقه

ــْولأحيــث ابتــدع عمــر فيــه مســ هــذا غــيض مــن فــيض  نَّ أ عــىلٰ  ؟_ لة الَع

 .هل البيت أتباع أانحرافات غري 

وهــو العــامل بــالواقع وبمصــادر  هــدي مــام املذا جــاء اإلإفــ

راده أســالم كــام ر للنــاس اإلظهِ فآنــذاك ســيُ  ،حكــامريع ومالكــات األـالتشــ

فـت حكـام التـي ر مجيع األظهِ فيُ  ،اهللا تعاىلٰ  مـام وقـد حيكـم اإل ،سـيتو نُ أُحرِّ

ه ســيحكم فيهــا بعلمــه الــواقعي ولكنَّــ ،سســها الظاهريــةأُ نعــرف  بأحكــام ال

 .و مفاسد تتناسب مع املوقفأومصالح وبام يراه من عالمات 
                                                             

 .٤٥٤: ١للشهرستاين  وضوء النبّي : راجع )١(
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ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــيس مقتص ــر ل ــىلٰ ـاألم ــوم  رًا ع ــمل عم ــل سيش ــام، ب األحك

املعــاد وتفســري القــرآن ومفــاهيم الــدين ومقوالتــه، مــن التوحيــد الصــحيح 

 .ق بالدين اإلسالميما يتعلَّ  وكّل 

مــثالً مــا  ،ريفة بتعبــريات خمتلفــةـدعيــة الشــت عنــه األوهــذا مــا عــربَّ 

ْد بِـِه مـا «: دعاء زمن الغيبةورد يف  َوَأْحـِي بِـِه  ،ِمـْن ِدْينِـَك  اْمتَحـٰى الّلُهمَّ َجـدِّ

َل ِمْن ِكتابَِك، َوَأْظِهـْر بِـِه مـا ما َ ِمـْن ُحْكِمـَك  ُبدِّ َيُعـوَد ِدينُـَك بِـِه  َحتَّـٰى  ،ُغـريِّ

ـ  َهَة َمَعـُه، َوَال  ُشـبْ َشـكَّ فِيـِه َوَال  ، َال ُخمَْلصـاً  خالِصـاً َجِديـدًا  اً َوَعىل َيَدْيـِه َغضَّ

 .)١(» بِْدَعَة َلَدْيهِ باطَِل ِعنَْدُه، َوَال 

دًا ملِـا ُعطِّـَل ِمـْن َأْحكـاِم ِكتابِـَك « :ويف دعاء العهـد َوُمَشـيِّدًا ملِـا  ،َوُجمَـدِّ

 .)٢(»َوَرَد ِمْن َأْعالِم ِدينَِك َوُسنَِن َنبِيَِّك 

هـا ولكنَّ  ،لدينوجود بدع ليست من ا ىلٰ إراحة ـفهذه الفقرات تشري وبص

 ،هنـاك سـننًا يف الـدين نَّ أو ،ا مـن الـدينهنَّ أالبعض  ظنَّ  ٰى حتَّ  اختلطت باحلقِّ 

ه سيكشـف نَّ أهو  مام املهدي ها غابت لسبب وآلخر، وما سيفعله اإلولكنَّ 

 .ة ويلحقها بالدينة احلقَّ نَّ ويكشف السُّ  ،البدعة ويبعدها عن الدين

ــام  ذن،إ ــيقيم األ فاإلم ــام الس ــي مل تُ حك ــت ــي ُعطِّ طبَّ ــتق والت  ،ل

ــريفع األ ــةوس ــأيت باحلقيق ــة وي ــام املنحرف ــة  ،حك ــام واقعي ــيحكم بأحك وس

ت عنـه الروايـات وهـو مـا عـربَّ  ،حسب املوقف ومـا يـراه هـو مـن مصـلحة

 .)٣(ه سيحكم بحكم آل داودنَّ أب
                                                             

 ).٥٣٤/١٤٤(ح / ٤٠٨: مصباح املتهّجد )١(

 ).٢٥٠/٤٦(ح / ١٦٠و ١٥٩: مصباح املتهّجد )٢(

ــة / ٣٩٨و ٣٩٧: ١الكــايف : راجــع )٣( ــأ بــاب يف األئمَّ  حكمــوا أمــرهم ظهــر إذا مهنَّ

 .نةالبيِّ  يسألون وال داود وآل داود بحكم
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 :إشارتان

ــكَّ : وىلٰ األُ  ــدي  أنَّ  ال ش ــام امله ــ اإلم ــأيت فإنَّ ــدما ي ــعن ر ـه سينش

للمسـلمني دينـًا، وهـو الـدين الـذي تكـون فيـه  ين الذي ارتضاه اهللا تعاىلٰ الد

 الواليـة هـي مـن أهـمّ  ال يتنـازل عنـه، إذ أنَّ  أصـالً  والية أمري املـؤمنني 

ـه من املسلم، فقـد ورد عـن أيب جعفـر  َب لِ ما طُ  سـالم بنـي اإل«: قـال أنَّ

نــاد اليــة، ومل يُ ، والوالصــالة، والزكــاة، والصــوم، واحلــّج  عــىلٰ : مخــس عــىلٰ 

 .)١(»ما نودي بالوالية ءبيش

ه اإلمـام يجعل مـن اإلسـالم الـذي يبثّـوهـذا األمـر بطبيعـة احلـال سـ

  َّلعـوا أو مل يقتنعـوا بـه مـن قبـل، مـع االلتفـات للناس شيئًا جديدًا مل يط

 .املقصود من الناس هم غري الشيعة كام هو واضح أنَّ  إىلٰ 

خـارج  اليـوم الشـيعة أنَّ حـوال مـن األ ه بحـالال يعني هذا كّلـ :الثانية

ـأمـا بيـد الفقهـاء هـو  كـّل  نَّ ، ألطار الـدينإ ة وروايـات حكـام وقواعـد عامَّ

ــ حيــان نعــم، هــم حيكمــون يف بعــض األ. وهــا مــن املعصــوم ة تلقّ خاصَّ

وهــذا الظـاهر قــد ثبـت بالــدليل  ولكـن هــذا الظـنّ  ،يـة ظاهريــةبأحكـام ظنّ 

ن نعمـل بـه يف زمـن الغيبـة وابتعادنـا عـن ألنـا قد ريض  اهللا تعاىلٰ  نَّ أالقطعي 

ن تكـون مثـل أفـال ينبغـي  ،طـار الـدينإيضـًا داخـل أفهو  ،ريعـمصدر التش

ــ ــب النفس ــوف والرع ــدرًا للخ ــات مص ــك الرواي ــتكون ـتل ــي س ــل ه ي، ب

الـدين الـواقعي الـذي ارتضـاه  فنا عـىلٰ عرِّ مامنـا سـيُ إ نَّ أمصدر اطمئنان لنا بـ

 .اهللا لنا ديناً 

ـــ ـــا أهـــأمَّ م قـــد اســـتعملوا يف اســـتخراج األحكـــام ة، فـــإهنَّ نَّ ل السُّ

رعية الكثري مـن القواعـد التـي مـا أنـزل اهللا هبـا مـن سـلطان، كالقيـاس ـالش
                                                             

 .١ح / باب دعائم اإلسالم/ ١٨: ٢الكايف  )١(
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مويــة الكثــري مــن القواعــد واالستحســان وغريهــا، بــل أنتجــت املدرســة األُ 

 .، كقاعدة اجلرب وغريها كثريلاملخالفة لرصيح القرآن وأحكام العق

*   *   * 



 

 

 

در ا  

 .القرآن الكريم

 .هـ ١٣٨٦/ دار النعامن/ ت حمّمد باقر اخلرسان/ الطربيس: االحتجاج

/ سـة آل البيـتمؤّس / قم/ مط بعثت/ الشيخ الطويس: اختيار معرفة الرجال

 .هـ ١٤٠٤

/ مـط أمـري/ هــ١٤١٥/ ٢ط / احلسن بـن حمّمـد الـديلمي: إرشاد القلوب

 .قم/ انتشارات الرشيف الريض

/ دار املفيـد/ هــ١٤١٤/ ٢ط / سة آل البيتت مؤّس / الشيخ املفيد: إلرشادا

 .بريوت

 .قم/ سة آل البيتمؤّس / مط ستارة/ هـ١٤١٧/ ١ط/ الطربيس: ىٰ إعالم الور

مكتـب / هــ١٤١٤/ ١ط / ت جواد القيّـومي/ ابن طاووس: إقبال األعامل

 .اإلعالم اإلسالمي

 .د عيل عاشورت السيِّ / الشيخ عيل اليزدي احلائري: إلزام الناصب

سـة مؤّس / هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت قسـم الدراسـات/ الشيخ الصدوق: األمايل

 .البعثة

/ دار الثقافـة/ هــ١٤١٤/ ١ط / سة البعثةت مؤّس / الشيخ الطويس :األمايل

 .قم

 .قم/ مدرسة اإلمام اهلادي/ هـ١٤٠٤/ ١ط/ ابن بابويه :اإلمامة والتبرصة

حة ٢ط / يسمة املجلالعالَّ : بحار األنوار / سة الوفـاءمؤّس / هـ١٤٠٣/ املصحَّ

 .بريوت
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مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ حمّمد بن احلسن الصّفار :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات األعلمي/ األمحدي

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس

/ مـط أمـري/ هـ١٤٠٧/ ١ط / رشف الدين احلسيني :الظاهرة تأويل اآليات

 .قم/ درسة اإلمام املهديم

/ هــ١٤٠٤/ ٢ط / ت عيل أكـرب الغفـاري/ ابن شعبة احلّراين :حتف العقول

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس 

ت دكـرت حمّمـد جعفـر يـاحّقي / الشيخ نارص مكارم الشريازي :تفسري األمثل

 .ودكرت حمّمد مهدي ناصح

ــ ــ: ايشتفســري العيّ املكتبــة العلميــة  /يتت هاشــم الرســويل املحــالَّ / ايشالعيّ

 .طهران/ ةاإلسالميَّ 

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط / ت طيب اجلزائري/ يعيل بن إبراهيم القمّ  :يتفسري القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤّس 

/ منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة العلمية/ د الطباطبائيالسيِّ  :تفسري امليزان

 .قم

سة طبع مؤّس / هـ١٤١٠/ ١ط / فرات بن إبراهيم الكويف :تفسري فرات الكويف

 .طهران/ ونرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

سة مؤّس / هـ١٤١٥/ ١ط / ت جلنة من العلامء/ الطربيس: تفسري جممع البيان

 .بريوت/ األعلمي

مط / ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن اخلرسان/ الشيخ الطويس: هتذيب األحكام

 .طهران/ ةدار الكتب اإلسالميَّ / خورشيد

 .قم/ مط العلمية/ هـ١٣٩٩/ السيّد الربوجردي :ع أحاديث الشيعةجام
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مط أخرت / ش١٣٧١/ ١ ط/ ت جواد القيّومي/ ابن طاووس :سبوعمجال األُ 

 .سة اآلفاقمؤّس / شامل

بقلـم الشـيخ / الشيخ الوحيد اخلراساين :احلقُّ املبني يف معرفة املعصومني 

حة ٢ط  /عيل الكوراين العاميل دة ومنقَّ  .دار اهلادي/ م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣/ مزيَّ

/ هــ١٤٠٩/ قـةكاملـة حمقَّ  ١ ط/ قطب الدين الراونـدي :اخلرائج واجلرائح

 .قم/ سة اإلمام املهديمؤّس 

ـــ١٤٠٣/ ت عــيل أكــرب الغفــاري/ الشــيخ الصــدوق: اخلصــال مجاعــة / ه

 .قم/ سنياملدرّ 

دار / هــ١٣٨٣/ يـت آصـف فيضـ/ القايض النعامن املغريب :دعائم اإلسالم

 .القاهرة/ ملعارفا

 .قم/ سة البعثةمؤّس / هـ١٤١٣/ ١ط)/ الشيعي(الطربي : دالئل اإلمامة

ريف ـمنشـورات الشـ/ مـط أمـري/ هــ١٣٦٣/ ابن طـاووس: سعد السعود

 .قم/ الريض

 .دمشق/ مط االعتدال/ هـ١٣٤٩/ عبد اهللا بن هبرام الدارمي :سنن الدارمي

/ ١ ط/ بـو الفضـل إبـراهيمت حمّمـد أ/ ابـن أيب احلديـد :رشح هنج البالغـة

 .بريوت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨

 .مكتبة الرشد/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ أبو بكر البيهقي :شعب اإليامن

دار / هــ١٤٠٧/ ٤ ط/ ت أمحد عبـد الغفـور العّطـار/ اجلوهري :الصحاح 

 .بريوت/ العلم للماليني

 .بريوت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

مط / هـ١٤١١/ ١ ط/ ت حمّمد باقر األبطحي/ أبطحي :ة السّجاديةالصحيف

 .قم/ سة األنصاريانسة اإلمام املهدي، مؤّس مؤّس / نمونة
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/ ١ ط/ ت حمّمـد بـاقر البهبـودي/ عيل بن يـونس العـاميل:الرصاط املستقيم

 .املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية/ مط احليدري/ هـ١٣٨٤

 .قم/ مكتبة وجداين/ يت أمحد املوّحدي القمّ / د احلّيل ابن فه: عّدة الداعي

/ مكتب اإلعـالم اإلسـالمي/ هـ١٤٠٨/ ١ ط/ عيل الكوراين :عرص الظهور

 .قم

 .انتشارات نصائح/ املقديس ٰى يوسف بن حيي :عقد الدرر

/ هــ١٣٨٥/ ت حمّمد صـادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :علل الرشائع

 .النجف األرشف/ بعتهامنشورات املكتبة احليدرية ومط

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / هـ١٤٠٧/ ابن البطريق :العمدة

 .سة دار اهلجرةمؤّس / هـ١٤٠٩/ ٢ ط/ اخلليل الفراهيدي :العني

/ هــ١٤٠٤/ ت حسني األعلمي/ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس 

دار / ١ ط/ ت حسني البريجندي/ عيل الليثي الواسطي: عيون احلكم واملواعظ

 .احلديث

/ ١ ط/ ت عبــد اهللا الطهــراين، عــيل أمحــد ناصــح/ الشــيخ الطــويس: الغيبــة

 .قم/ ةسة املعارف اإلسالميَّ مؤّس / مط هبمن/ هـ١٤١١

أنـوار / مط مهـر/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ ت فارس حّسون كريم/ النعامين :الغيبة

 .ٰى اهلد

 .بريوت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكارت سهيل / اد املروزينعيم بن محّ : الفتن

جممع الفكر / مط باقري/ هـ١٤١٩/ ١ط / الشيخ األنصاري :فرائد األُصول

 .قم/ اإلسالمي

 .الفريوزآبادي: القاموس املحيط
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مة الطباطبائيا :القرآن يف اإلسالم  .تعريب السيِّد أمحد احلسيني/ لعالَّ

سـة آل مؤّس / هـرمـط م/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ ياحلمـريي القّمـ :قرب اإلسناد

 .قم/ البيت

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ط/ ت عــيل أكــرب الغفــاري/ الشــيخ الكلينــي :الكــايف

 .طهران/ ةدار الكتب اإلسالميَّ / حيدري

مـط / هــ١٤١٧/ ١ ط/ ت جـواد القيّـومي/ ابـن قولويـه :كامل الزيارات

 .سة نرش الثقافةمؤّس / سة النرش اإلسالميمؤّس 

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ ط/ ابن أيب الفتح األربيل: ةكشف الغمَّ 

/ هـ١٤٠١/ اخلوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ ياخلّزاز القمّ  :كفاية األثر

 .انتشارات بيدار/ مط اخليام

سة النرش مؤّس / هـ١٤٠٥/ ت عيل أكرب الغفاري/ الشيخ الصدوق :كامل الدين

 .قم/ اإلسالمي

/ سـة الرسـالةمؤّس / هــ١٤٠٩/ ت بكري حياين/ قي اهلندياملتَّ : كنز العّامل

 .بريوت

 .قم/ مط أمري/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ ت األبطحي/ ابن شاذان :مائة منقبة

مكتب / هـ١٤٠٨/ ٢ ط/ ت أمحد احلسيني/ الشيخ الطرحيي :جممع البحرين

 .ةنرش الثقافة اإلسالميَّ 

دار الكتـب / هـ١٣٧٠/ ثت جالل الدين احلسيني املحدِّ / الربقي :املحاسن

 .طهران/ ةاإلسالميَّ 

 .انتشارات مكتبة احليدرية/ هـ١٤٢٤/ حسن بن سليامن احلّيل  :املحترض

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ احلسن بن سليامن احلّيل : خمترص بصائر الدرجات

 .النجف األرشف/ املطبعة احليدرية
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ر ـسة النشمط مؤّس / هـ١٤١٩/ ١ ط/ ت جواد القيّومي/ ابن املشهدي: املزار

 .قم/ ومنرش القيّ / اإلسالمي

قـة ١ ط/ املـريزا النـوري :مستدرك الوسائل سـة آل مؤّس / هــ١٤٠٨/ املحقَّ

 .بريوت/البيت

ــني ــوار اليق ــارق أن ــربيس: مش ــب ال ــافظ رج ــور/ احل ــيل عاش / ١ ط/ ت ع

 .بريوت/ سة األعلميمؤّس / هـ١٤١٩

/ سـة فقـه الشـيعةمؤّس / هــ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطويس :مصباح املتهّجد

 .بريوت

 .دار احلرمني/ هـ١٤١٥/ الطرباين :طاملعجم األوس

 .قم/ مكتبة العزيزي/ م٢٠٠٦/ ٣ط / الشيخ عبّاس القّمي :مفاتيح اجلنان

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش اجلوهري :مقتضب األثر

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / هـ١٤١٠/ ٢ط/ الشيخ املفيد: املقنعة

/ سـة صـاحب األمـرمؤّس / هــ١٤١٦/ ١ ط/ ابن طاووس :املالحم والفتن

 .أصفهان

سـة مؤّس / ٢ ط/ ت عيل أكرب الغفاري/ الشيخ الصدوق :من ال حيرضه الفقيه

 .قم/ النرش اإلسالمي

/ مـط اعـتامد/ هــ١٤٢٠/ ١ ط/ هباء الدين النجفي :منتخب األنوار املضيئة

 .سة اإلمام اهلاديمؤّس 

 .قم/ مط مهر/ هـ١٤١٤/ ١ط / د السيستاينلسيِّ ا :منهاج الصاحلني

مركـز الدراسـات التخّصصـية يف اإلمـام املهـدي  :موجز دائرة معارف الغيبـة

 / النجف األرشف/ هـ١٤٢٧/ ١ط. 

 .قم/ مط مهر/ ٰى أنوار اهلد/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ النوري :النجم الثاقب



 ٢٧٩ .........................................................................  مصادر التحقيق

/ ١ط / ضبط نّصـه الـدكتور صـبحي صـالح/ الرشيف الريض: هنج البالغة

 .بريوت/ هـ١٣٨٧

 .بريوت/ سة البالغمؤّس / هـ١٤١١/ ٤ ط/ اخلصيبي: ىٰ الكرب اهلداية

 .قم/ مط ستارة/ هـ١٤١٥/ ١ط / لشهرستاينا السيِّد عيل : وضوء النبيِّ 

ة دار / هـ١٤١٦/ ١ ط/ ت عيل مجال أرشف احلسيني/ القندوزي: ينابيع املودَّ

 .سوةاألُ 

*   *   * 





 

 

 

   ات

 ٣  ...............................................................  مقّدمة املركز

 ٥  .............................................................. فمقّدمة املؤلِّ 

 ٧  ....................................  أسامء اإلمام املهدي  :وىلٰ الشذرة األُ 

 ٩  .............................................  بعض أسامء اإلمام املهدي 

ل  ٩  ....................................................  )م ح م د: (االسم األوَّ

 ١٠  ......................................................  القائم: االسم الثاين

 ١٣  ....................................................  املهدي: االسم الثالث

 ١٧  .....................................................  املنتظَر: االسم الرابع

 ١٨  ..................................................  بقيَّة اهللا: السم اخلامسا

 ٢٢  ...............................................  املاء املعني: االسم السادس

 ٢٣  ....................................................  الرشيد: االسم السابع

 ٢٤  .....................................................  الغريم: االسم الثامن

ة: االسم التاسع  ٢٥  .....................................................  احلجَّ

 ٢٦  ...................................  اخللف واخللف الصالح: االسم العارش

 ٢٦  ..............................................  املؤمَّل: االسم احلادي عشـر

 ٢٧  ..............................................  املنصور: االسم الثاين عشـر

 ٢٧  .............................................  الغائب: االسم الثالث عشـر

 ٢٨  ......................................  صاحب الزمان: االسم الرابع عشـر



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٢

 ٣١  .................................صفات اإلمام املهدي : الشذرة الثانية

ل  ٣١  ............................. ة جلسمه الرشيفالصفات العامَّ : النوع األوَّ

 ٣٢  ...............................  تفاصيل رأسه ووجهه الرشيف: النوع الثاين

 ٣٤  .................................  شامات اإلمام املهدي : النوع الثالث

 ٣٥  ...............................  تفاصيل جسمه الرشيف : النوع الرابع

 ٣٦  .......................  رسول األكرم روايات الشبه بال: النوع اخلامس

 ٣٧  ............................................................  رسد الروايات

 ٤١  .....  أفضلية اإلمام املهدي عىل التسعة من ذّرية احلسني  :الشذرة الثالثة

 ٤١  .....................................................  التفاضل بني األولياء

 ٤٣  ......................  متمُّ نور اهللا تعاىلٰ  اإلمام املهدي  :الشذرة الرابعة

ة اإلمام املهدي : الشذرة اخلامسة  ٥١  .......................  كلمة اهللا التامَّ

 ٥١  .................................................  ة؟ما معنى كلمة اهللا التامَّ 

 ٥٣  ..........................................................  مقامات الكلمة

 ٥٣  ...............................................  التأييد اإلهلي باملالئكة _ ١

 ٥٤  .......................................................  الكالم يف املهد _ ٢

 ٥٤  ................................................  تعليم الكتب الساموية _ ٣

 ٥٥  .........................................................  إحياء املوتٰى  _ ٤

 ٥٥  ................................................  كفُّ بني إرسائيل عنه _ ٥

 ٥٧  ..........  املنتهي إليه مواريث األنبياء اإلمام املهدي : الشذرة السادسة

ل  ٥٩  ....................  األكرم  مواريث األنبياء ما قبل النبيِّ : النوع األوَّ

 ٥٩  ...........................................  وحجره عصا موسٰى  _ ١

 ٦١  ...................................................  خاتم سليامن  _ ٢



 ٢٨٣ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٦٣  .................................................  قميص يوسف  _ ٣

 ٦٤  .....  نوحالزبور والتوراة واإلنجيل وألواح موسٰى وصحف إبراهيم و _ ٤

 ٦٨  ........  وآل البيت الطاهرين  مواريث النبّي األكرم : النوع الثاين

 ٦٨  .................................  وسائر شؤونه سالح رسول اهللا  _ ١

 ٧٠  .............................................  درعان لرسول اهللا   _ ٢

 ٧٢  ......................................................  كتاب عيل  _ ٣

 ٧٥  ................................................  مصحف فاطمة  _ ٤

 ٧٨  ..............................................................  اجلامعة _ ٥

 ٧٩  ................................................................  اجلفر _ ٦

 ٨٠  .................................................  راية رسول اهللا  _ ٧

 ٨١  ............................................................  الناموس _ ٨

 ٨٥  .......................  خاتم األوصياء اإلمام املهدي : الشذرة السابعة

 ٩١  ......................  خاّصية ليلة مولد اإلمام املهدي : الشذرة الثامنة

 ٩١  ...................................  ع والتكوينأثر الزمان واملكان يف الترشي

 ٩٤  ............................................  ليايل والدات املعصومني 

 ٩٦  .....................................خاّصية ليلة والدة اإلمام املهدي 

 ٩٨  .......................................  ليلة النصف من شعبان يف الروايات

 ١٠١..........................................  الغيبة املهدوية: الشذرة التاسعة

ة : وىلٰ النقطة األُ   ١٠١.............................  الغيبة يف أحاديث األئمَّ

 ١٠٢............................................. التأكيد عٰىل وقوع الغيبة _ ١

 ١٠٢............................................  رضورة عدم إنكار الغيبة _ ٢

 ١٠٢...............................  الثبات عٰىل الوالية زمن الغيبة رضورة _ ٣



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٤

 ١٠٣.............................  تني وبطول الكربٰى منهامالترصيح بالغيب _ ٤

 ١٠٣....................................  كشف حال الناس يف زمان الغيبة _ ٥

 ١٠٤.....................................  بيان بعض علل الغيبة: ة الثانيةالنقط

 ١٠٥......................................................  اخلوف من القتل) أ

 ١٠٥.................................................  التمييز والتمحيص) ب

 ١٠٦...................................................  حتَّٰى ال يبايع ظاملاً ) ج

 ١٠٦.......................................................  السنن التارخيية) د

 ١٠٦............................................  أن ال تضيع ودائع اهللا ) هـ

ا ُيسـبِّب) و ـة العـدد املطلـوب مـن  قبائح أعامل العباد، وفضائح أفعاهلم، ممـَّ قلَّ

 ١٠٧.................................................................  األنصار

وإن كـان  ري أهل البيت إظهار عجز من يسعٰى لإلصالح الكامل من غ) ز

اً   ١٠٧.....................................................................  حمقَّ

 ١٠٨...............................................  معنى الغيبة: النقطة الثالثة

 ١١١......................................  فائدة الغائب والغيبة: ة الرابعةالنقط

عوا : الشذرة العارشة  ١١٧......................... املهدوية واليامنية وغريهامدَّ

ل ة؟: األمر األوَّ  ١١٨........  ما هي العوامل املساعدة عٰىل ادِّعاء السفارة اخلاصَّ

عي السفارة؟: األمر الثاين ة لدعاوٰى مدَّ  ١٢٠.............  ما هي اخلطوط العامَّ

 ١٢١.......................  كيف نواجه دعوٰى السفارة الكاذبة؟: األمر الثالث

زمـن الغيبـة  هـل يمكـن اللقـاء باإلمـام املهـدي  :رةـالشذرة احلادية عش

 ١٢٥................................................................  الكربى؟

 ١٢٩...........................  فضل االنتظار واملنتظرين: الشذرة الثانية عرشة

 ١٣٢...............................  اختالف اآلثار الختالف درجات االنتظار



 ٢٨٥ ....................................................................  فهرست املوضوعات

ل  ١٣٣....................................  اختالف درجة املعرفة: السبب األوَّ

 ١٣٤.................................  اختالف درجة اإلخالص: السبب الثاين

 ١٣٥...............  ين يف ارتباطهم باإلمام تفاوت املنتظر: السبب الثالث

 ١٣٦.................................................  الفوائد الرتبوية لالنتظار

 ١٤٣  .....................  الصحيح ملفهوم االنتظار املعنىٰ : الشذرة الثالثة عرشة

 ١٤٣..............................................  حقيقياً؟كيف أكون منتظرًا 

 ١٤٣...........................................  التسليم القلبي: اخلطوة األُوىلٰ 

 ١٤٤........................................  الشعور باملسؤولية: اخلطوة الثانية

 ١٤٥.......................  االستعداد للتضحيَّة من أجل الدين: اخلطوة الثالثة

 ١٤٥...........................  االستعداد العميل ليوم الظهور: اخلطوة الرابعة

 ١٤٦.....................  املتابعة امليدانية للظروف املوضوعية: اخلطوة اخلامسة

 ١٤٧........................يادة الرصيد املعريف بدولة احلّق ز: اخلطوة السادسة

 ١٤٩  .................  ما جيب فعله يف زمن الغيبة الكربىٰ : الشذرة الرابعة عرشة

 ١٤٩............................  تأمني املواالة بمعناها الصحيح: وىلٰ النقطة األُ 

 ١٥٠..............نحرافتوفري احلصانة الرصينة ضّد أسباب اال: النقطة الثانية

 ١٥١....................................................  التمّسك بالتقوٰى ) ١

 ١٥٢...............................................  التزام حماسن األخالق) ٢

 ١٥٢.......................................  الصرب عٰىل التزام ذينك األمرين) ٣

 ١٥٤..............................................  القعود عن تأجيج الفتن) ٤

 ١٥٤.............................  تنمية اجلانب الروحي والغيبي: النقطة الثالثة

 ١٥٤..............................................................  الصدقة) ١

 ١٥٥................................................  إهداء األعامل العبادية) ٢



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٦

ة بذكر اإلمام املهدي ) ٣  ١٥٨.................  وقضيَّته إقامة جمالس خاصَّ

 ١٥٨.........................................................  التزام الدعاء) ٤

 ١٦١..........................  الشعور باألمل احلاصل من الغيبة: النقطة الرابعة

 ١٦٥..............  هدي بعض اآليات النازلة يف امل: الشذرة اخلامسة عرشة

 ١٨٥................  من خصائص اإلمام املهدي : الشذرة السادسة عرشة

 ٢٠١....................  هل ترتفع التوبة زمن الظهور؟: الشذرة السابعة عرشة

عى ص املدَّ  ٢٠٢........................................................  املخصِّ

ص  ٢٠٣....................................................  املناقشة يف املخصِّ

 ٢٠٤.......................................  مؤرشات قبول التوبة زمن الظهور

 ٢١٣........................  والظهورمن فتن زمن الغيبة : الشذرة الثامنة عرشة

 ٢١٣.........................................................  مقّدمات متهيدية

 ٢١٣............................................  نظام االختبار: مة األُوىلٰ املقدّ 

 ٢١٥...........................  ما هي أسباب الوقوع يف الفتن؟: املقّدمة الثانية

 ٢١٧..................................  كيفية اخلروج من الفتنة؟: الثةاملقّدمة الث

ل  ٢١٧....................................  الرجوع إٰىل أهل العلم: الطريق األوَّ

 ٢١٩.................................  الرتّيث وعدم االستعجال: الثاين الطريق

 ٢١٩.................  الفتنةيب عند وقوع تقديم البحث والتنق: الطريق الثالث

 ٢٢٠................  الدعاء بإخالص للوقاية من الفتنةالورع و: الطريق الرابع

 ٢٢٠...................... كاءالتعامل مع الفتنة بكّل فطنة وذ: الطريق اخلامس

 ٢٢١.............................................  من فتن زمن الغيبة والظهور

الً   ٢٢١..............................................  من فتن الغيبة الكربٰى : أوَّ

 ٢٢١............................................  فتنة طول الغيبة: لفتنة األُوىلٰ ا



 ٢٨٧ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٢٢٣..............................االستعجال والدخول يف الفتن: نيةالفتنة الثا

 ٢٢٥........................................  شيعةالف الفتنة اخت: الفتنة الثالثة

 ٢٢٦..............................................  من فتن عرص الظهور: ثانياً 

 ٢٢٦................. فتنة التأول بالقرآن عٰىل اإلمام املهدي : الفتنة األُوىلٰ 

 ٢٢٨...................................................................  البرتية

 ٢٣٠.....  فتنة عدم فهم بعض التصـّرفات من اإلمام املهدي : ةالفتنة الثاني

 ٢٣٦..........................................  فتنة صيحة إبليس: الثالثةالفتنة 

 ٢٣٧..........................................  فتنة خروجه شابَّاً : تنة الرابعةالف

 ٢٣٨.......................................  تفتنة اشتباه الرايا: نة اخلامسةالفت

 ٢٤١  ....................  ز املهدي احلّق؟كيف لنا أن ُنميِّ : الشذرة التاسعة عرشة

ل  ٢٤١...........................................  خيصيةطرق تش: النحو األوَّ

ل  ٢٤١.............................جابة عنهسؤاله عامَّ يعجز غريه عن اإل: األوَّ

 ٢٤٢.................................................... سؤاله املعجزة: الثاين

 ٢٤٢...............................................  طرق تقريبية: النحو الثاين

 ٢٤٥..................................................  معرفة عالمات الظهور

 ٢٤٧.......................................  هل من رضورة ملعرفة العالمات؟

 ٢٤٩................................................  ما هي عالمات الظهور؟

 ٢٥٠......................  السفياين واخلسف يف البيداء: العالمة األُوٰىل والثانية

ل  ٢٥٠......................................  مبدأ ظهوره وحتّركه: املوقف األوَّ

 ٢٥٢...............  واخلسف به عثه باجليش خلف املهدي ب: املوقف الثاين

 ٢٥٢.............................................  القضاء عليه: املوقف الثالث

 ٢٥٣....................................................  اليامين: العالمة الثالثة



 شذرات مهدوية   ........................................................................  ٢٨٨

 ٢٥٥.....................................................  أسئلة وأجوبة مفيدة

 ٢٥٧.................................................  الصيحة: ابعةمة الرالعال

 ٢٥٩...................................... قتل النفس الزكية: عالمة اخلامسةال

 ٢٦٣.................  بإسالم جديد؟ هل سيأيت املهدي : الشذرة العرشون

 ٢٦٣.............................  ث اإلسالم اجلديدرسد أحادي: النقطة األُوىلٰ 

 ٢٦٤.........هو دين جديد؟ هل ما سيأيت به اإلمام املهدي : النقطة الثانية

 ٢٦٥............................  ما هي دواعي اإلسالم اجلديد؟: النقطة الثالثة

 ٢٧٣.........................................................  مصادر التحقيق

 ٢٨١....................................................  فهرست املوضوعات

*   *   * 


