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المقّدمة
كثي���رة الكتُب والمقاالت التي ُن�ص���رت حول �صاحب الزمان |، وما زالت ُتن�شر، 

و�صتظّل حتى ت�صطع �صم�صه المغّيبة خلف ال�صحاب، ولكّل رونقه وجماله، ولعّل اأجمل 

ما في الكتابات اال�صم ال�صريف، ما يجذب القّراء والمفّكرين للتعّرف عليه، ومعرفة 

عالمات ظهوره �صوقًا اإلى �صخ�صه.

وكّل ه���ذه المق���االت ال تروي عط�ش الوالهين اإليه، وال ت�ص���ّد رمق المتحّيرين به، 

كيف؟ وه���و المنقذ والمخّل�ش والمهدي و... اأ�صماء ت�صي���ر اإلى ال�صخ�ش وهو اأرقى 

واأرقى، وما عرفه حّق معرفته اإاّل اهلل ور�صوله.

لذل���ك كّل ما ُيكتب في حّقه جميل، وف���ي نف�ش الوقت هو غي�ش من في�ش وجوده 

ال�صري���ف، وقد ارتاأت جمعّية المع���ارف االإ�صالمية الثقافي���ة اأن تنال �صرف الكتابة 

عنه، لتقّدم لقّرائها االأعّزاء نبذة عن اأهّم محّطات االإمام المنتظر، من �صيرة والده 

االإمام الع�صكرّي Q واأهّم ما قام به تهيئة لوالدته ولدوره المقّد�ش المنتظر، اإلى 

البحث عن اأ�صمائه واأ�صبابها، ثّم البحث عن الغيبتين ال�صغرى والكبرى وما يحيط 

بهما من مالب�صات.

ث���م التعّر�ش لبحث عالم���ات اأ�صحابه وعالم���ات الظهور واأبح���اث قّيمة اأخرى 

يجدها القارئ في هذا الكتاب القّيم.

وق���د و�صعت جمعي���ة المع���ارف االإ�صالمّية في فق���رة المطالعة اأه���ّم الق�ص�ش 

الحا�صل���ة مع علماٍء ورجال موثوقين ت�صّرفوا بلقاء االإمام الحّجة، واكتحلت اأعينهم 

بالنظ���ر اإلى ن���ور وجهه المبارك، ع�ص���ى اأن تكون هذه الق�ص�ش عب���رة لنا، لنحذو 
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تمهيد 

فني َنْف�َشَك، َفاإنََّك اإِن  ف���ي الدعاء المروّي عن االإمام ال�صادقQ: »اللهم عرِّ

ْفني  ن َلم ُتعرِّ ْفني َر�شوَل���َك، فاإنََّك اإِ عِرْف َنبيَّك. اللهمَّ َعرِّ ْفن���ي َنْف�َشَك َل���م اأَ َل���م ُتعرِّ

َتَك  ْفني ُحجَّ َت���َك، فاإنََّك اإِن َل���ْم ُتعرِّ ْفني حجَّ َتك. اللهمَّ َعرِّ َر�شوَل���َك َل���ْم اأع���رْف ُحجَّ

.
)((

�َشلَْلُت َعن ِدْيني«

يه واالإلتزام باأوامره ونواهيه والتعّلم عنه، كّل ذلك ي�صمن  اإنَّ لمعرفة االإمام وتولِّ

لالإن�ص���ان الدين ال�صحيح، وال�صراط الم�صتقيم. وهذا م���ا اأ�صارت اإليه العديد من 

الروايات كما ورد في م�صمون هذا الدعاء المرويِّ عن االإمام ال�صادقQ، ولي�ش 

بعي���دًا عن هذا المعن���ى قوله تعالى {�ْليَْوَم �أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُك���ْم َو�أَْتَمْمُت عليكم ِنْعَمِتي 

، هذه االآية الكريمة التي نزلت بعد منا�صبة الغدير التي 
)((

يُت لَُكُم �لإِ�ْساَلَم ِدينًا} َوَر�سِ

 ،Pيه بعد  النبّي ت���مَّ فيها تن�صيب اأمي���ر الموؤمنينQ اإمامًا على النا����ش، وتولِّ

ت النعمة االإلهيَّة علّينا.  ومن خالل هذه ا لوالية تمَّ

وهذا ما �صن�صرع بتف�صيله في هذا الدر�ش اإن �صاء اهلل تعالى. 

))(ال�صيخ الكليني،  الكافي، ج)، �ش )34

))( المائدة: 3

معرفة الإمام

الدر�س الأول
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دور النبّوة

لق���د ا�صتط���اع ر�ص���ول اهللP ف���ي فترة وجي���زة اإب���الغ الر�صالة االإلهّي���ة، وقلب 

ى  المجتمع من مجتمع جاهليٍّ يعي�ش على الغزوات، ويمار�ش واأَد البنات، ويعبد الُعزَّ

���الت، وغيرها م���ن االأوثان واالأن�ص���اب واالأزالم، اإلى ح�ص���ارة االإ�صالم ومجتمع  والَّ

َك ِلتُْخِرَج �لنا�َس 
ْ
���ار... {ِكتَاٌب �أَنَزْلنَاُه �إِلَي العدال���ة واالإ�صتقرار وعبادة االإله الواحد القهَّ

.
)((

َر�ِط �ْلَعِزيِز �ْلَحِميِد} ُلَماِت �إِلَى �لنُّوِر ِباإِْذِن َربِِّهْم �إِلَى �سِ ِمَن �لظُّ

P بهذا االإنجاز العظيم من خالل دورين اأ�صا�ِصيَّين، هما: وقد قام النبيُّ

الأّول، تبليغ الت�شريع الإلهّي

َل  ِّ���َن ِللنَّا�ِس َما نُزِّ ْكَر ِلتُبَي َك �لذِّ
ْ
و�صرح���ه وبيان تف�صيالته، يقول تعال���ى: {َو�أَنَزْلنَا �إِلَي

، ذلك القانون العادل الذي ي�صمن من خالل االإلتزام به 
)((

وَن}
ُ
ر ُهْم يَتََفكَّ ِه���ْم َولََعلَّ

ْ
�إِلَي

نيا وبركاتها، وف���وز االآخرة، يقول تعالى: {َوَهَذ� ِكتَ���اٌب �أَنَزْلنَاُه ُمبَاَرٌك َفاتَِّبُعوُه  خي���ر الدُّ

، ويقول تعالى: {َولَْو �أَنَّ �أَْهَل �ْلُقَرى �آَمنُو�ْ َو�تََّقوْ� لََفتَْحنَا عليهم 
)3(

َحُموَن}
ْ
َو�تَُّقوْ� لََعلَُّكْم تُر

.
)4(

وَن }
ُ
ب بُوْ� َفاأََخْذنَاُهم ِبَما َكانُوْ� يَْك�سِ َماء َو�لأَْر�ِس َولَِكن َكذَّ بََرَكاٍت مَِّن �ل�سَّ

الثاني، قيادة المجتمع الإن�شانّي

وذل���ك الأجل تطبيق هذه االأح���كام والقوانين، وتحقي���ق الم�صالح، للو�صول اإلى 

ة الت���ي تتمثَّل باالإن�صان الكام���ل والمجتمع ال�صال���ح. هذه القيادة  االأه���داف االإلهيَّ

الت���ي اأوج���ب اهلل تعالى عل���ى الم�صلمين التم�ّص���ك بها واالإلت���زام بم�صمونها، يقول 

.
)((

ِطُلو� �أَْعَمالَُكْم}
ْ
�ُس���وَل َول تُب يَُّها �لذين �آَمنُو� �أَِطيُعو� �هللَ َو�أَِطيُعو� �لرَّ

تعالى:  {يَا �أَ

))( اإبراهيم: )

))( النحل: 44

)3( االأنعام: )))

)4( االأعراف: 96

د: 33 ))( محمَّ
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�سرورة الإمامة

�ُسوَل �هلِل َوَخاتََم �لنَِّبيِّيَن َوَكاَن  َجاِلُكْم َولَِكن رَّ د �أَبَا �أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن محمَّ يقول تعالى: { مَّ

 ،Pح بختم النبّوة، فال نبيَّ بعد نبيِّ االإ�صالم ، فاالآية ت�صرِّ
)((

ًما}
ّ
ٍء علي

ْ
ُ ِبُكلِّ �َسي �هللَّ

وال ر�صالة بعد االإ�صالم، هذا االإ�صالم الذي يجب اأن يبقى وا�صحًا في ت�صريعاته، 

م�صتمّرًا في م�صيرته، فما الذي ي�صمن ذلك كّله بعد النبّيP، وقد قال تعالى: 

�أَْعَقاِبُكْم  تُْم َعَلى 
ْ
�أَْو ُقِتَل �نَقَلب اَت  َفاإِن مَّ

�أَ �ُسُل 
ُّ
ِلِه �لر

ْ
د �إّل َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقب {َوَما محمَّ

  .
)((

اِكِريَن} ئًا َو�َسيَْجِزي �هللُ �ل�سَّ
ْ
رَّ �هللَ �َسي ِه َفَلن يَ�سُ

ْ
 َعِقبَي

َ
َوَمن يَنَقِلْب َعَلى

واالإمام���ة تمّث���ل ال�صمان الحقيق���ّي لبق���اء الت�صري���ع ومتابعة الم�صي���رة بال�صكل 

خ االإمامة ويوؤّكد على  ال�صحيح، وقد ا�صتفاد النبّيP من كّل فر�صة مف�صلّية لير�صِّ

َك ِمن ربَِّك َو�إِن 
ْ
�ُسوُل بَلِّْغ َما �أُنِزَل �إِلَي متابعة االإمام بعده، امتثااًل الأمر اهلل تعالى {يَا �أَيَُّها �لرَّ

.
)3(

ُمَك ِمَن �لنا�ِس �إِنَّ �هللَ َل يَْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَكاِفِريَن} لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِر�َسالَتَُه َو�هللُ يَْع�سِ

فكان لالإمام دور حفظ الت�صريع، ومنع اأيِّ تحريٍف في مفاهيم وقواعد ال�صريعة، 

P: » اأنا  وه���ذا ما اأ�صارت اإليه العديد من الن�صو�ش ال�صرعّية؛ كالرواية عن النبيِّ

.
)4(

مدينة العلم وعلّي بابها«

وكان لالإمام اأي�صًا دور قيادة االأّمة وتحقيق االأهداف االإلهّية في المجتمع، يقول 

َكاَة َوُهْم  ���اَلَة َويُوؤْتُوَن �لزَّ ُكُم �هللُ َوَر�ُس���ولُُه َو�لذين �آَمنُوْ� �لذين يُِقيُموَن �ل�سَّ
ُّ
تعالى {�إِنََّما َوِلي

. ومع �صمان اال�صتمرار من خالل االإمامة، تحّقق كمال الر�صالة ونزلت 
)((

َر�ِكُعوَن}

���يُت  ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َو�أَْتَمْمُت عليكم ِنْعَمِتي َوَر�سِ االآي���ة بعد التبليغ بالوالية، {�ْليَْوَم �أَ

.
)6(

لَُكُم �لإِ�ْساَلَم ِدينًا}

))( االأحزاب: 40

))( اآل عمران: 44)

)3( المائدة: 67

)4(الحر العاملي،  و�صائل ال�صيعة، ج 7)، �ش 34

))( المائدة: ))

)6( المائدة: 3
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معرفة الإمام

اإّن االإم���ام هو قط���ب الرحى في المجتم���ع االإ�صالمّي بعد النب���ّيP كما ذكرنا 

�صابق���ًا، والم�صلمون مكّلفون بتوّليه، وال�صير على نهجه، واالئتمار باأمره، كما ذكرت 

 :Pاالآية الكريم���ة، والعديد من الن�صو�ش االأخرى كن�ّش الغدير، حيث قال النبّي

 .
)((

»من كنُت موله فعلّي موله...«

ومتابع���ة االإمام تقت�صي معرفته، من هنا كان���ت الرواية عن النبّيP: »من مات 

 الأّن الذي لم يعرف اإمامه �صي�صّيع ميزان 
)((

ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتة جاهليَّة«

تمييز الحقائق، وبالتالي �صت�صيع عليه تلك الحقائق، وهذا ما ت�صير اإليه الرواية عن 

 .
)3(

ر�صول اهللP: »اأهل بيتي ك�شفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق«

من هنا كانت ت�صمية وتن�صيب االإمام بالن�ّش، اإمامًا بعد اإمام، حتَّى الثاني ع�صر 

د بن الح�صن المهدّي المنتظر|، �شاحب الزمان. منهم، االإمام محمَّ

لق���د ا�صتطاع ر�صول اهللP قل���ب المجتمع الجاهلّي اإلى ح�ص���ارة االإ�صالم من 

خالل دورين اأ�صا�صّيين، هما: 

) تبليغ الت�صريع االإلهّي، و�صرحه وبيان تف�صيالته. 

) قيادة المجتمع للو�صول اإلى االأهداف االإلهّية.

وحي���ث ال نبّي بعد نب���ّي االإ�صالمP، فاإنَّ االإمامة تمّث���ل ال�صمان لبقاء الت�صريع 

ومتابعة الم�صيرة.

))( الكافي، ج )، �ش )9)

))( المازندراني، �صرح اأ�صول الكافي، ج)، �ش99)

)3(الحر العاملي،  و�صائل ال�صيعة،  ج 7)، �ش34
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فاالإم���ام هو قط���ب الرحى ف���ي المجتمع االإ�صالم���ّي بعد النب���ّيP والم�صلمون 

مكّلفون بتوّليه واالئتمار باأمره.

ومتابعة االإمام تقت�صي معرفت���ه، من هنا كانت ت�صمية وتن�صيب االإمام بالن�ّش، 

���د بن الح�ص���ن المهدّي  اإمام���ًا بع���د اإم���ام، حت���ى الثاني ع�ص���ر منه���م، االإمام محمَّ

المنتظر|، �شاحب الزمان.

ف���ي الدعاء المروّي عن االإمام ال�صادقQ: »اللهم عّرفني َنْف�َشَك، َفاإنََّك اإن 

َل���م ُتعّرْفن���ي َنْف�َشَك َل���م اَعِرْف َنِبيَّك. اللهمَّ َعّرْفني َر�شوَل���َك، فاإنََّك اإِن َلم ُتعّرْفني 

ْفني ُحّجَت���َك، فاإنََّك اإِن َل���ْم ُتعّرْفني ُحّجَتَك  ت���ك. اللهمَّ َعرِّ َر�شوَل���َك َل���ْم اَعرْف ُحجَّ

�َشلَْلُت َعن دْيني«.

)- ما هو الدور االأ�صا�ش للنبّيP ؟

)- ما الدليل على ختم النبّوة ؟

3- ما هي الحاجة لوجود اإمام وما هو الدور الذي يقوم به ؟ 

4- هل ي�صترط معرفة االإمام ب�صخ�صه ؟ لماذا ؟ 

)- لماذا َمن مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتًة جاهلية ؟ 
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روؤية الإمام | بين الواقع والخيال

اإّن ح���ّل الجدل القائم بين العلماء حول اإمكانّية روؤي���ة االإمام المهدّي | يبتني 

على التمييز بين نوعين من الروؤية:

ة، التي كانت في زمن الغيبة ال�صغرى،  )-  الروؤية  بمعنى اّدعاء ال�صفارة الخا�صّ

بحيث يكون مّدعي الروؤية �صفيرًا ووا�صطة بين النا�ش واإمامهم. فهذه يحكم با�صتحالتها 

لما جاء في توقيع المولى | لل�صمرّي: »و�صياأتي من �صيعتي من يّدعي الم�صاهدة، اأال 

.
)((

من اّدعى الم�صاهدة قبل خروج ال�صفياني وال�صيحة، فهو كاذب مفتِر«

ة، فهذه الروؤي���ة ممكنة، ودّل عليها الكثير  )- الروؤي���ة غي���ر المقترنة بنيابة خا�صّ

الم�صاهدات التي ح�صلت لكبار علمائن���ا والأنا�ش عاديين معروفين بح�صن ال�صيرة، 

ة منحتهم متعة النظر اإلى نور االإمامة. كانت لهم ظروف خا�صّ

) � يق���ول ال�صّيد المرت�صى )))3 � 436ه����(: »... اإّنه غير ممتنع اأن يكون االإمام 

يظه���ر لبع����ش اأوليائه مّمن ال يخ�صى من جهته �صيئًا من اأ�صباب الخوف، واإن هذا ال 

.
)((

يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه«

) � يق���ول �صاحب كن���ز الفوائد ال�صيخ الكراجكي )ت 449ه����(: في معر�ش بيان 

الفائدة من وجود االإمام رغم غيبته: »ول�صنا مع ذلك نقطع على اأن االإمام ال يعرفه 

اأح���د وال ي�صير )ي�ص���ل( اإليه، بل قد يج���وز اأن يجتمع به طائفة م���ن اأوليائه ت�صتر 

.
)3(

اجتماعها به وتخفيه«

3 � يق���ول ال�صي���خ الطو�ص���ي )8)3 � 460ه�(: ف���ي مقام االإجابة عن �ص���وؤال يتعّلق 

))( ال�صيخ ال�صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ش 6))

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االنوار، ج3)، �ش3)3

)3( اأبو الفتح الكراكجي، كنز الفوائد، �ش)30
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بروؤيت���ه| »وم���ا ينبغ���ي اأن يقال ف���ي الجواب هو اأّنن���ا ال نقطع ا�صتت���اره عن جميع 

.
)((

اأوليائه، بل يجوز اأن يظهر الأكثرهم«

كذلك تبّنى القول باإمكانية الروؤية ووقوعها ال�صّيد بحر العلوم، والمحّدث النوري 

�صاحب الم�صتدرك، وال�صّيد مح�صن االأمين.

وما هذا اإاّل جانب مّما يجده المتتبع في هذا المجال، لذا يمكن الجزم باالإجماع على 

اإمكان الروؤية ووقوعها. ولم نجد اأحدًا من العلماء يتبّنى القول بعدم اإمكان روؤيته.

اأما المنفي فهو اأمران:

ة، على غرار ما كان االأمر عليه في الغيبة  االأول: اأن يّدعي �صخ�ش النيابة الخا�صّ

ال�صغرى.

الثاني: اأن يّدعي �صخ�ش ظهوره وانتهاء الغيبة الكبرى التي ال تنتهي اإاّل بال�صفياني 

وال�صيحة.

فروؤي���ة االإم���ام اإذًا ممكنة ولكّنها بحاجة اإلى عمل �صال���ح وقلب نقّي ونّية �صادقة 

وقابلي���ة اإيمانّية وافرة. فاإّنه يران���ا ولكّننا ال نراه للحجب والموانع التي ا�صطنعناها 

الأنف�صنا باتباعنا خطوات المعا�صي وانغما�صنا في وحول الملّذات.

»واأّم���ا وج���ه النتفاع بي في غيبتي فكالنتفاع بال�شم�ص اإذ غّيبتها عن الأب�شار 

...
)((

ال�شحاب«

ع���ن زرارة ق���ال: �صمع���ت اأب���ا عب���د اهلل يق���ول: »يفق���د النا����ص اإمامه���م، ي�شهد 

، وقد اأّكد ذلك اأحد �صفراء االإمام 
)3(

المو�ش���م)اأي ف���ي الحج(، فيراهم ول يرون���ه«

���د ب���ن عثم���ان العمري )ر�ص���وان اهلل علي���ه( بقول���ه: »واهلل، اإّن  المه���دي | محمَّ

�شاح���ب ه���ذا الأمر ليح�شر المو�شم كّل �شّنة، ي���رى النا�ص ويعرفهم، ويرونه ول 

.
)4(

يعرفونه«

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االنوار، ج3)، �ش3)3

))( ال�صيخ ال�صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ش )48

)3(  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج )، �ش 337

)4(  ال�صيخ ال�صدوق، من ال يح�صره الفقيه، ج )، �ش 0))
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كتاب: االأربعون حديثًا في المهدّي.

تاأليف: الحافظ اأبي ُنعيم االأ�صبهاني المتوّفى �صنة 430 ه�.

تحقيق: علّي جالل باقر.

�ش الأربعين حديثًا وردوا في االإمام المهدّي|، متنّوعة  الم�شمون: الكتاب يتعرَّ

في م�صمونها، ت�صتوعب للكثير من ق�صايا االإمام الحّجة،  لجهة الب�صارة به، ون�صبه، 

واأّن���ه من عترة الر�صولP، وا�صمه وكنيت���ه و�صفاته، وفي القرية التي يخرج منها،  

ّمة في زمان���ه، وعود االإ�صالم به عزيزًا، 
ُ
ورايات���ه، وف���ي عدله، ومّدة ملكه، وتنعُّم االأ

P، واأّنه �صّيد من �صادات  ة النبيِّ وب���ه يوؤلِّف اهلل بين قلوب ا لعباد، واأّنه يعم���ل ب�صنَّ

الجّنة، وال خير في عي�ش بعده وغيرها من االأمور...
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تمهيد

ج���اء ف���ي الرواي���ة عن ر�ص���ول اهللP: »اإّن���ي ت���ارٌك فيك���م الثقلين، كت���اب اهلل، 

،  فالق���راآن ي���دّل على اأه���ل البيتR، واأه���ل البيت اأع���رف النا�ش 
)((

وعترت���ي«

بمفاهيم���ه ومفردات���ه، ي�ص���ّدق اأحدهم���ا االآخر، من هن���ا نجد العديد م���ن االآيات 

القراآنّي���ة التي ت�صير اإلى مو�ص���وع االإمام المهدّي المنتظ���ر|، وت�صرح العديد من 

ة المتعّلقة به وبزمانه ومرحلت���ه، وهذا ما �صنتعّر�ش له في هذا  المفاهي���م االأ�صا�صيَّ

الدر�ش اإن �صاء اهلل تعالى.

بقّية الله 

اإنَّ االإم���ام الحّج���ة المه���دّي المنتظر| ال يمّث���ل مجّرد �صخ�صّي���ة تاريخّية لها 

خ�صو�صّي���ة من المفيد التعّرف اإليها، واإّنما هو بقّية اهلل في اأر�صه، بمعنى اأّنه يمّثل 

الخ���ّط االإلهّي على هذه الب�صيطة، وقد ورد في الرواية عن االإمام الباقرQ وهو 

يتح���ّدث عن االإم���ام الحّجة| وعن ظه���وره: »فاإذا خ���رج اأ�شند ظهره اإل���ى الكعبة 

واجتم���ع اإلي���ه ثالثمئة وثالثة ع�شر رجاًل، ف���اأّول ما ينطق به هذه الآية {بَِقيَُّة �هلِل 

))(المازندراني،  �صرح اأ�صول الكافي، ج)، �ش 66)

المهديُّ

 في القراآن الكريم

الدر�س الثاني
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، ثّم يقول: اأنا بقّية اهلل وخليفته وحّجته عليكم، فال 
)((

وؤِْمِنيَن}  لَُّكْم �إِن ُكنتُم مُّ
ٌ
ر

ْ
َخي

 .
)((

ي�شّلم عليه م�شلٌم اإّل قال: ال�شالم عليك يا بقّية اهلل في اأر�شه«

وعد الله

اإّن ظه���ور االإم���ام| وقيام���ه بتلك الحرك���ة العظيم���ة التي يدّمر م���ن خاللها 

المتجّبري���ن والفا�صدي���ن، ويجعل الغلبة لدين اهلل تعالى، ه���ذا كّله وعد اإلهّي ال بّد 

م���ن ح�صوله كما توؤّك���د عليه الروايات، وكم���ا ُتف�ّصر بع�ش االآي���ات القراآنّية، يقول 

 ،
)3(

���اِلُحوَن}  نَّ �َلْر�َس يَِرثَُها ِعبَاِدَى �ل�سَّ ْكِر �أَ بُ���وِر ِمن بَْعِد �لذِّ نَا في �لزَّ
ْ
تعالى{ولََق���ْد َكتَب

نَا 
ْ
وفي الرواية عن االإمام الباق���ر واالإمام ال�صادقL في قوله تعالى: {ولََقْد َكتَب

���اِلُحوَن} اإّنهQ قال: »هم  نَّ �َلْر����سَ يَِرثَُها ِعبَاِدَى �ل�سَّ ْكِر �أَ بُوِر ِم���ن بَْعِد �لذِّ ف���ي �لزَّ

.
)4(

القائ���م  واأ�شحاب���ه« 

ُف �ل�ُسوَء ويَْجَعُلُكْم ُخَلفاآَء  ���َطرَّ �إِذ� َدعاُه ويَْك�سِ ُب �َْلُم�سْ
ْ
ْن يُِجي مَّ

وكذلك يقول تعالى: {�أَ

، حي���ث ورد في الرواية عن االإمام  اأبي عبد 
)((

وَن} 
ُ
ر اًل َما تََذكَّ

ْ
�َْلأَْر����سِ �أَِءلٌَه َمَع �هلَِل َقِلي

د ال�صادقL قال: »اإّن القائمQ اإذا خرج دخل الم�شجد  اهلل جعفر بن محمَّ

الح���رام في�شتقب���ل القبلة الكعبة ويجعل ظهره اإلى المق���ام ثّم ي�شّلي ركعتين ثّم 

يقوم فيقول: يا اأّيها النا�ص اأنا اأولى النا�ص باآدمQ، يا اأّيها النا�ص اأنا اأولى النا�ص 

باإبراهي���مQ، ي���ا اأّيها النا����ص اأنا اأولى النا����ص باإ�شماعيلQ، ي���ا اأّيها النا�ص 

د �شّل���ى اهلل عليه واآله و�شّل���م. ثّم يرفع يدي���ه اإلى ال�شماء  اأن���ا اأول���ى النا����ص بمحمَّ

َطرَّ  ُب �َْلُم�سْ
ْ
ْن يُِجي مَّ

ويدعو ويت�شّرع حّتى يقع على وجهه، وهو قول اهلل عّز وجّل: {�أَ

.
)6(

وَن}« 
ُ
ر ���اًل َما تََذكَّ

ْ
���ُف �ل�ُس���وَء ويَْجَعُلُكْم ُخَلفاآَء �َْلأَْر�ِس �أَِءلٌه َمَع �هلَِل َقِلي �إِذ� َدعاُه ويَْك�سِ

))( هود: 86

))(  ال�صيخ ال�صدوق،كمال الدين وتمام النعمة، �ش )33

)3( االأنبياء: )0)

)4(القندوزّي، ينابيع الموّدة لذوي القربى، ج 3 �ش 43)

))( النمل: )6

)6( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 9)
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تة في تاريخ الب�صرّية واإّنما هو  والدي���ن االإ�صالمّي لم ينزله اهلل تعالى كمرحل���ة موؤقَّ

الدين الذي �صيتحّقق به االنت�صار والبقاء، يقول تعالى: {ُهو �لَِّذي �أَْر�َسَل َر�ُسولَُه ِباَْلُهَدى 

. ومن الوا�صح اأّن االإ�صالم في 
)((

ْظِهَرُه َعَلى �لديِن ُكلِِّه َولَْوَكِرهَ �ْلُم�ْس���ِرُكوَن} 
ُ
وِديِن �ْلَحقِّ ِلي

زم���ن النبّي لم يتحّقق له هذا الن�صر الحا�صم والنهائّي، ولم يتحّقق هذا الن�صر حّتى 

؟ 
)((

االآن، فمتى يتحّقق هذا الهدف االإلهّي 

من الذي �صيتحّقق فيه ذلك، حيث ورد في الرواية عن االإمام  ت�صير الروايات اإلى الزَّ

د ال�صادقLفي قوله تعالى: {ُهو �لَِّذي �أَْر�َس���َل َر�ُسولَُه ِباَْلُهَدى وِديِن  جعفر بن محمَّ

ْظِهَرُه َعَلى �لديِن ُكلِِّه َولَْوَكِرَه �ْلُم�ْس���ِرُكوَن}، قالQ: »واهلل ما يجيء تاأويلها 
ُ
�ْلَحقِّ ِلي

.
)3(

»Qحتَّى يخرج القائم المهدّي

واأخي���رًا هن���اك اآية ت�صير اإلى االإم���ام الحّجة| وما �صيُم���نُّ اهلل تعالى عليه من 

���ِعُفو� ِفي �ْلأَْر�ِس َونَْجَعَلُهْم  الن�ص���ر، وهي قوله تعالى  {َونُِريُد �أَن نَُّمنَّ َعَلى �لذين ��ْستُ�سْ

د الباقر وجعفر  ، حيث ورد في الرواية عن االإمامين محمَّ
)4(

ًة َونَْجَعَلُهُم �ْلَو�ِرِثيَن} �أَِئمَّ

ال�ص���ادقL اأّنهما قاال: »اإّن ه���ذه الآية مخ�شو�شة ب�شاحب الأمر الذي يظهر 

في اآخر الزمان، ويبيد الجبابرة والفراعنة، ويملك الأر�ص �شرقاً وغرباً، فيمالأها 

.
)((

عدًل كما ملئت جورا«

طول الغيبة

ال �صّك اأّن غيبة االإمام| طويلة، تخرج عن الماألوف وترقى اإلى م�صتوى الكرامات 

���ة، ويوؤمن بها من كان  ���ة التي تح�صل ع���ادة بعناية اإلهّية خا�صّ والمعج���زات الخا�صّ

موؤمن���ًا باهلل تعالى وقدرته حّقًا وموؤمنًا باالإمام���ة ودورها، وما يمكن اأن يح�صل من 

))( ال�صّف: 9

))( ِلُيْظِهَرُه َعَلى الديِن ُكلِِّه

)3(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 4)3

)4( الق�ص�ش: )

))( ال�صيخ علي كوراني العاملّي،معجم اأحاديث االإمام المهدّيQ، ج )، �ش 4)3
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االإم���ام المع�صوم اأو على يدي���ه، لذلك ال �صّك اأن �صعاف النفو����ش وهزيلي االإيمان 

قد ي�صابون ب���داء الت�صكيك، وو�صو�صة ا�صتبعاد مثل هذا االأمر، من هنا كان التوّجه 

الخا����شّ في الن�صو�ش ال�صرعّية على ط���ول الغيبة، وعلى الت�صليم بها اأو انتظار يوم 

اَعَة �أَن تَاأِْتيَُهم بَْغتًَة َفَقْد َجاء �أَ�ْسَر�ُطَها  وَن �إِلَّ �ل�سَّ
ُ
الفرج يوم الظهور، يقول تعالى: {َفَهْل يَنُظر

، وقد ورد في الرواية عن االإمام ال�صادقQ في 
)((

َفاأَنَّى لَُهْم �إَِذ� َجاءْتُهْم ِذْكَر�ُهْم} 

.
)((

تف�صير هذه االآية اأّنه قال: » �شاعة قيام القائم«

ح�سور رغم الغيبة

غيبة االإمام الحّجة| ال تعني غيبته عن عقول وقلوب ووجدان النا�ش، وورد في 

تف�صي���ر بع�ش االآيات الكريمة �صرورة ذكره والتذكير به على الدوام، كما في تف�صير 

د ال�صادق عن اأبيه  ،  عن االإمام جعفر بن محمَّ
)3(

ُهْم ِباَيَّاِم �هلَل} 
ْ
ر قوله تعالى:  {وَذكِّ

د الباقرL قال: »اأّيام اهلل )عّز وجّل( ثالثة: يوم يقوم القائم ويوم الكّرة  محمَّ

 .
)4(

ويوم القيامة«

ّم���ة اأن تعي�ش مترقبة لي���وم الظهور، هذا اليوم الذي ق���د يكون قريبًا 
ُ
ب���ل على االأ

 Lد ال�صادق اأكث���ر مّما يت�صّور الكثيرون، وفي رواية ع���ن االإمام جعفر بن محمَّ

، قال: » ال�ّشاعة قي���ام القائم 
)((

���اَعَة َقِرْي���ٌب}  ف���ي قوله تعالى: {وما يُْدِريَك لََعلَّ �ْل�سَّ

.
)6(

قريب«

يا لثارات الح�سين

ن من مواقف  هناك ارتباط وثيق بين عا�صوراء الدم وكربالء العطاء، بما تت�صمَّ

د: 8) ))( محمَّ

))( ينابيع الموّدة لذوي القربى، القندوزّي، ج 3، �ش 0))

)3( اإبراهيم: )

)4(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج 7، �ش )6

))( ال�صورى: 7)

)6( ال�صّيد المرع�صي، �صرح اإحقاق الحّق، ج 3)، �ش 6)3
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وا�صت�صه���اد، وبين حركة االإمام الحّجة|. فهذا الدم ال���ذي �صال �صنة )6 للهجرة 

على اأر�ش الطّف بقي ال�صعلة التي تلهب القلوب وتفّجر العزائم في قلوب الموؤمنين، 

وه���ذه ال�صعلة المتوّقدة على مّر ال�صنين هي الت���ي �صتحّقق الن�صر الكبير والحا�صم 

عل���ى يد االإمام �صاح���ب الزمان|، هذا االرتباط الوثيق ال���ذي توؤّكد عليه الرواية 

ع���ن االإم���ام علّي بن مو�صى الر�صاL في  تف�صير قوله تعال���ى: {وَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا 

، حيث قال: » نزل في 
)((

ور�}  َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِليِِّه �ُس���ْلطنًا َفال يُ�ْس���ِرْف فِّي �ْلَقْتِل �إِنَُّه كاَن َمْن�سُ

.
)((

الح�شين والمهدّي«

هن���اك العدي���د من االآي���ات القراآنّي���ة التي ت�صي���ر اإلى مو�ص���وع االإم���ام المهدّي 

ة المتعّلقة به وبزمانه ومرحلته،  المنتظ���ر| وت�صرح العديد من المفاهيم االأ�صا�صيَّ

ومّما ت�صير اإليه هذه االآيات: 

بقّية اهلل: اإّن االإمام الحّجة هو بقّية اهلل في اأر�صه، بمعنى اأّنه يمّثل الخّط االإلهّي 

على هذه الب�صيطة.

وع���د اهلل: اإن انت�صار الح���ّق على الباطل وقهر الظالمي���ن والفا�صدين، هو وعد 

ل اهلل تعالى فرجه.
ّ
اإلهّي �صيتحّقق على يد �صاحب الزمان |

ط���ول الغيب���ة: اإّن غيبة االإمام| طويلة، تخرج ع���ن الماألوف ومثل هذه االأمور 

ة، ويوؤمن بها من كان موؤمنًا باهلل تعالى وقدرته حّقًا  تح�صل عادة بعناية اإلهّية خا�صّ

وموؤمنًا باالإمامة ودورها.

ح�ش���ور رغ���م الغيب���ة: غيبة االإم���ام الحّجة| ال تعني غيبته ع���ن عقول وقلوب 

))( االإ�صراء: 33

))( ال�صّيد المرع�صي، �صرح اإحقاق  الحّق، ج 3)، �ش 8)3
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ّمة اأن تعي�ش مترقبة لي���وم الظهور، هذا اليوم الذي قد 
ُ
ووج���دان النا����ش، بل على االأ

يكون قريبًا اأكثر مّما يت�صّور الكثيرون.

دم���اء كرب���الء: هناك ارتباط وثيق بي���ن عا�صوراء الدم وكرب���الء العطاء، وبين 

حرك���ة االإمام الحّج���ة|. فال�صعل���ة المتوّقدة على م���ّر ال�صنين هي الت���ي �صتحّقق 

الن�صر الكبير والحا�صم على يد االإمام �صاحب الزمان|.

نَّما ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي ل يَُجلِّيها ِلَوْقِتهاآ �إِل ُهوثَُقَلْت  �َساها ُقْل �إِ
ْ
يَّاَن ُمر

اَعِة �أَ {يَ�ْسئَُلْونََك َعِن �َْل�سَّ

 َعْنَها ُقْل �إِنَّما ِعْلُمها ِعْنَد �هلَِل 
ٌّ

مَو�ِت و�َلأَْر�ِس َل تَاأِْتيُكْم �إِل بَْغتًَة يَ�ْسئَُلونََك َكاَنََّك َحفِّي ِفى �َْل�سَّ

 .
)((

ولَِكنَّ �َكثََر �َْلنَّا�ِس َل يَْعَلُموَن}

) ما المق�صود من اأّن االإمام هو بقّية اهلل ؟

) ما الدليل على اأّن الوعد االإلهّي �صيتحّقق على يدّي �صاحب الزمان | ؟

3 ه���ل هناك اإ�صارة ف���ي القراآن الكريم – بح�صب ما ورد ف���ي بع�ش التفا�صير- اإلى 

طول غيبة االإمام |؟ في اأّي اآية ؟  

4 هل غيبة االإمام | تعني اأن يبتعد النا�ش عنه ب�صكل كامل؟ لماذا؟ 

) كيف تبيِّن االرتباط بين كربالء وظهور القائم |؟ 

))( االأعراف: 87)
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ق�شة ابن قولويه

د  ذك���ر الراوندي في الخرائج والجرائح اأّنه روي عن اأبي القا�صم جعفر بن محمَّ

ب���ن قولوي���ه قال: »لّما و�صل���ت بغداد في �صنة ت�ص���ع وثالثين وثالثمائ���ة للحّج، وهي 

ال�صن���ة التي رّد القرامطة فيها الحجر اإل���ى مكانه من البيت، كان اأكبر هّمي الظفر 

بم���ن ين�صب الحجر، الأّنه يم�صي في اأثناء الكتب ق�صة اأخذه واأّنه ين�صبه في مكانه 

الحّج���ة ف���ي الزمان، كما في زم���ان الحجاج و�صعه زي���ن العابدينQ في مكانه 

فا�صتقّر.

فاعتللت عّلة �صعبة خفت منها على نف�صي، ولم يتهّياأ لي ما ق�صدت له، فا�صتنبت 

المعروف بابن ه�صام واأعطيته رقعة مختومة، اأ�صاأل فيها عن مدة عمري وهل تكون 

المنّي���ة في ه���ذه العّلة اأم ال، وقلت: هّمي اإي�صال هذه الرقع���ة اإلى وا�صع الحجر في 

مكانه واأخذ جوابه، واإّنما اأندبك لهذا.

ق���ال: فقال المع���روف بابن ه�صام: لما ح�صلت بمّكة وَع���زم على اإعادة الحجر، 

بذل���ت ل�صدن���ة البي���ت جملة تمّكن���ت معها من الك���ون بحيث اأرى وا�ص���ع الحجر في 

مكان���ه، واأقمت معي منهم م���ن يمنع عّني ازدحام النا�ش، فكّلما عمد اإن�صان لو�صعه 

ا�صط���رب ولم ي�صتقم، فاأقبل غ���الم اأ�صمر اللون ح�صن الوج���ه، فتناوله وو�صعه في 

مكان���ه فا�صتقام، كاأّنه لم ي���زل عنه، وعلت لذلك االأ�ص���وات، وان�صرف خارجًا من 

الب���اب، فنه�ص���ت من مكاني اأتبع���ه، واأدفع النا�ش عّني يمينًا و�صم���ااًل، حتى ظّن بي 

االختالط في العقل، والنا�ش يفرحون لي، وعيني ال تفارقه، حتى انقطع عن النا�ش، 

فكنت اأ�صرع ال�صير خلفه وهو يم�صي على توؤدة وال اأدركه.
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فلم���ا ح�ص���ل بحيث ال اأحد يراه غي���ري، وقف والتفت اإلّي فق���ال: هات ما معك، 

فناولت���ه الرقعة، فقال من غير اأن ينظ���ر فيها: قل له: ال خوف عليك في هذه العّلة، 

ويكون ما ال بّد منه بعد ثالثين �صنة.

ق���ال: فوق���ع عل���ّي الزمع)الده�ص���ة، الخ���وف( حت���ى لم اأط���ق ح���راكًا، وتركني 

وان�صرف.

ق���ال اأب���و القا�صم: فاأعلمني به���ذه الجملة، فلما كان �صنة ت�ص���ع و�صتين، اعتّل اأبو 

القا�صم فاأخذ ينظر في اأمره وتح�صيل جهازه اإلى قبره وكتب و�صّيته وا�صتعمل الجّد 

في ذلك، فقيل له: ما هذا الخوف ونرجو اأن يتف�صل اهلل تعالى بال�صالمة، فما عليك 

مخوفة، فقال: هذه ال�صنة التي خّوفت فيها، فمات من عّلته.

كتاب: المقنع في الغيبة. 

تاأليف: ال�صّيد ال�صريف المرت�صى.

الم�شم���ون: الغر�ش من الكت���اب اال�صتدالل على غيبة االإم���ام الحّجة|. يبداأ 

البح���ث ف���ي االأ�صول من وجوب االإمامة ث���مَّ الع�صمة، ُثمَّ ينتقل اإل���ى الغيبة وعّلتها، 

واأّن الجه���ل بالحكمة ال ينافي الغيبة، ثّم يقّرر مف�صاًل حكمة الغيبة، وي�صرح بتمييز 

���ن ال�صبب في عدم  الغيب���ة ع���ن غيرها من المف���ردات االأخرى كع���دم الوجود، ويبيِّ

ا�صتت���ار االأئّمة ال�صابقين، ثّم ي�صرع ببيان بع�ش االأمور المتعّلقة بزمن الغيبة كاإقامة 

الحدود  وغيرها من االأبحاث.
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تمهيد

عا����ش االإم���ام الح�صن بن عل���ّي الع�صكرّيQ ف���ي زمن �صعفت في���ه ال�صلطة 

العبا�صّية اإلى درجة �صيطرة الموالي واالأتراك على مقاليد الحكم.

 Qولك���ن رغم �صعف هذه ال�صلطة لم يخّف ال�صغط والظلم والتنكيل باالإمام

واأ�صحاب���ه، ب���ل ازدادت وبلغت اأوجه���ا على يد الخليف���ة العبا�ص���ّي المعتمد، نتيجة 

كات���ه، هذا الخوف والتوّج�ش الذي اأ�صبح  �ش من ن�صاط االإمام وتحرُّ الخ���وف والتوجُّ

ًا يعّبر عنه خّط اجتماعّي كامل يناوئ خّط االإمامQ واأ�صحابه.  عامَّ

وم���ن هنا كان ال�صراع الدائم بين هذين الخّطين، وممار�صة الحاكم لكّل �صغط 

ممك���ن ومحا�صبته لكّل بادرة اأو تحّرك محتمل من قبل  االإمامQ، وقبول و�صاية 

الوا�صين في حّقه »وقد حب�صه المتوّكل ولم يذكر �صبب ذلك، وال �صكَّ اأّن �صببه العداوة 

والح�ص���د وقبول و�صاي���ة الوا�صين كما ج���رى الآبائه مع المتوّكل واآبائ���ه من الت�صريد 

.
)((

والحب�ش والقتل واأنواع االأذى، وروي اأّنهQ ُقِتَل م�صمومًا على يد المعتمد«

���ف بتغيُّر الظروف بل  ويالح���ظ في هذا المج���ال اأّن هذه ال�صغوط لم تكن لتخفَّ

كانت تزداد �صّدة ور�صوخًا. 

))( راجع بحار االنوار، ج0)، �ش336

التمهيد 

للولدة المباركة

الدر�س الثالث
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المواجهة والجهاد 

في مقابل ذلك كان االإمام الع�صكرّيQ يقوم بقيادة االأّمة �صمن ما يتاح من 

فر����ش يمكن التقاطها  �صمن الظ���روف ال�صعبة التي يعي�صها تح���ت رقابة الحاكم 

العبا�ص���ّي، ولعّل الدور االأكثر اأهمّية لالإم���امQ كان: حفظ هذا الخّط واأتباعه، 

وربط النا�ش بابنه االإمام المهدّي| والتمهيد لغيبته.

حفظ الطليعة الموؤمنة

لقد كان االإمام الح�صن الع�صك���رّيQ يقوم برعاية الطليعة الموؤمنة، وحماية 

رًا  وجودها ومّدها بكّل اأ�صاليب ال�صمود. ويالحظ في هذا االإطار اأّنهQ كتب محذِّ

اب ولده الحّجة  ة اأ�صحابه والذي �صيكون رابع نوَّ د بن علّي ال�صمرّي وهو من خا�صّ محمَّ

.
)((

غرى قائاًل له: »فتنة ت�شّلكم فكونوا على اأهبَّة« المهدّيQ في غيبته ال�صُّ

التمهيد للغيبة

لق���د كان االإمام الح�ص���ن الع�صكرّيQ يواجه ا�صتحقاق���ًا جديدًا، لي�ش كباقي 

اال�صتحقاق���ات، واإّنما هو ا�صتحقاق اأ�صا�صيٌّ ومهّم جّدًا وخطير جّدًا في نف�ش الوقت، 

وه���و ا�صتحقاق االإم���ام المهدّي| وغيبته. فاإنَّ غيبة االإمام م���ن االأمور التي تحتاج 

ى للموؤمن اأن يم�صك  للتمهي���د والتذكير بالكثير من المفاهيم والقيم االإلهّي���ة، ليت�صنَّ

نيا اعتاد  ه���ذا المو�ص���وع االأ�صا�ِصيَّ بقّوة، وال�صب���ب في ذلك اأّن االإن�صان في ه���ذه الدُّ

واأِلف االأمور الح�صيَّة، وارتباطه باأمر غيبّي غير ح�صّي يحتاج لبع�ش العناية والتذكير 

والتمهيد، خ�صو�صًا واأنَّ اأمرًا كهذا – غيبة االإمام – لم يح�صل قبل ذلك في االإ�صالم،  

ور الذي كان على االإمام الح�صن الع�صكرّيQ اأن يقوم به.  وهذا هو الدَّ

فهو يريد تربية جيٍل واٍع يكون النُّواة االأ�صا�ش لتربية االأجيال االآتية والتي �صتبني 

غرى والكبرى. بجهدها تاريخ الغيبتين ال�صُّ

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج 0)، �ش 98)
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واإذا عطفن���ا عل���ى ذل���ك تلك الظ���روف والمعان���اة ال�صعبة التي عا�صه���ا االإمام 

واأ�صحاب���ه من قبل الدولة، و�صرورة العمل والتب�صي���ر بفكرة المهدّي الثورّية، والتي 

كان���ت تعتبر في منطق الحكام اأمرًا مهّددًا لكيانهم وخروجًا على �صلطانهم وتمّردًا 

على دولتهم.

 Qومن هنا نح�ّش بكّل و�صوح دّقة التخطيط الملقاة على كاهل االإمام الع�صكرّي

وحرج موقفه وهو يدعو لفكرة ولده المهدّي|.

برنامج التمهيد لغيبة الإمام المهدّي |

وقد اتَّجه ن�صاط االإمام الع�صكرّيQ وتخطيطه في تحقيق هذا الهدف، حيث 

ة خطوات في هذا االتجاه:  قام بعدَّ

���ًا، واإظهاره لبع�ش  اأّوًل،  حج���ب ابنه االإمام المه���دّي| عن اأعين النا�ش جزئيَّ

ته فقط.  خا�صّ

ثاني���اً، �ص���ّن حمل���ة توعية لفكرة الغيبة: حي���ث هدف اإلى اإفه���ام النا�ش ب�صرورة 

ِله���م لم�صوؤولّياتهم االإ�صالمّية تجاهها وتعويدهم عل���ى متطلباتها. وكمثال على  َتحمُّ

ذل���ك نالحظ م���ا كتبه االإمامQ البن بابوي���ه: »عليك بال�شبر وانتظ���ار الفرج، 

قال النبّيP: اأف�شل اأعمال اأّمتي انتظار الفرج، ول يزال �شيعتنا في حزٍن حّتى 

P يمالأ الأر�ص ق�شطاً وعدًل كما ملئت جوراً  ر به النب���يُّ يظه���ر ولدي الذي ب�شَّ

وظلم���اً. فا�شب���ر ي���ا �شيخّي ي���ا اأبا الح�شن عل���ّي واأمر جميع �شيعت���ي بال�شبر، فاإّن 

.
)((

الأر�ص هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للمتَّقين«

ثالثاً، احتجاب االإمام الع�صكرّيQ:  لقد احتجب االإمام الع�صكرّي بنف�صه عن 

���ة اأ�صحابه، واأوكل مهّمة تبليغ تعليماته واأحكامه بوا�صطة عدد  النا�ش، اإاّل عن خا�صّ

ته وذلك باأ�صلوب المكاتبات والتوقيعات، ممّهدًا بذلك اإلى نف�ش االأ�صلوب  م���ن خا�صّ

))( ابن �صهر اآ�صوب، المناقب، ج 3، �ش7))
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ال���ذي �ص���وف ي�صير علي���ه ابنه المه���دّي| في غيبت���ه ال�صغرى وهو ف���ي احتجابه 

واإي�صاله للتعلّيمات.

وكان ق���د ُب���داأ التح�صي���ر والتخطي���ط لهذه الفك���رة ب�ص���كل ب�صيط اأّي���ام االإمام 

اله���ادي Q عندما احتجب عن كثير من مواليه واأخذ يرا�صلهم عن طريق الكتب 

ج بطي ء موافقًا بذلك الفهم  والتوقيعات ليعّود �صيعته على هذا الم�صلك ب�صكل متدرِّ

العامَّ لدى النا�ش.

رابع���اً، اعتماد نظام الوكالء: وكذلك نظام الوكالء الذي اتَّبعه االإمام الع�صكرّي 

مع قواعده ال�صعبّية كان اأ�صلوبًا اآخر من اأ�صاليب التمهيد لفكرة الغيبة.

 Qوكان ال�صيع���ة اإذا حملوا االأم���وال من الحقوق الواجبة عليه���م اإلى االإمام

ان الذي كان يتَّجر بال�صمن تغطية لن�صاطه  نفذوا اإلى عثمان بن �صعيد العمرّي ال�صمَّ

في م�صلحة االإمامQ فكان يجعل االأموال التي يت�صلَّمها في جراب ال�صمن وزقاقه 

ويحمله اإلى االإمامQ بعيدًا عن اأنظار الحّكام.

ظروف ولدة الإمام المهدّي |

د بن الح�صن المهدّي| في العام ))) من الهجرة في ظروف  ول���د االإمام محمَّ

ت�صب���ه والدة النبّي مو�صىQ، حيث كان ي�صع���ى  الحاكم العبا�صيُّ الغتياله، وكما 

خفي اأمر والدة االإم���ام المهدّي|. 
ُ
خف���ي اأم���ر والدة النبّي مو�صىQ كذل���ك اأ

ُ
اأ

ولذل���ك نجد العديد من الروايات ع���ن النبّيP و االأئّمة االأطهار R تمنع حّتى 

ذكر ا�صمه اأمام النا�ش، حّتى ال يتمّكن االأعداء من ر�صده. 

د ال�صادقQ حينما �ُصِئَل َمْن المهدّي،  فعن االإمام اأبي عبد اهلل جعفر بن محمَّ

.
)((

 يغيب عنكم �شخ�شه ول يحّل لكم ت�شمَيته«
)1(

قال: »الخام�ص من ُوْلِد ال�شابع

وقد وازن االإمام الح�صن الع�صكرّيQ بين حفظ االإمام واإبعاده عن يد الحاكم 

))( االإم���ام ال�صاب���ع هو االإمام الكاظ���مQ، فيكون الخام�ش من ولده هو االإمام المهدي ابن االإمام الع�صك���ري ابن االإمام الهادي ابن االإمام 

Rالجواد ابن االإمام الر�صا ابن االإمام الكاظم

))( ال�صيخ ال�صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ش 333
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العبا�ص���ّي، وبين تعريف ال�صيعة واالأتباع عليه. فلم يك���ن ُيْطلع عليه اإاّل الخوا�ّش من 

ال�صيعة والموثوق بهم.

حي���ث قام االإم���ام الع�صكرّيQ باإخبار بع����ش اأ�صحابه الموث���وق بهم �صفوّيًا 

بوالدة االإمام المهدّي، كما قامQ بعر�ش ابنه المهدّي على جماعة من اأ�صحابه 

وهم اأكثر من 40 رجاًل وقد اجتمعوا في مجل�صه فقال لهم: »هذا اإمامكم من بعدي 

وخليفت���ي عليك���م اأطيعوه ول تتفّرقوا من بعدي فتهلكوا في اأديانكم، األ واإّنكم ل 

ترون���ه م���ن بع���د يومكم هذا حّتى يتّم له عمر، فاقبلوا م���ن عثمان اأي العمرّي ما 

 .
)((

يقوله وانتهوا اإلى اأمره واقبلوا قوله، فهو خليفة اإمامكم والأمر اإليه«

وكذل���ك  قام االإمامQ باإر�ص���ال بع�ش الر�صائل للثُّقاة من اأ�صحابه من اأمثال 

اأحمد بن اإ�صحاق حيث كتبQ له: »ولد لنا مولود فليكن عندك م�شتوراً، وعن 

جمي���ع النا����ص مكتوم���اً فاإّنا ل���م نظهر عليه اإّل الأق���رب لقرابته والول���ّي لوليته، 

. كما قامQ بذبح 
)((

اأحببنا اإعالمك لي�شّرك اهلل به مثل ما �شّرنا به وال�شالم«

ك���ذا �صاة عقيقه عن ابنه المهدّي، وقام بتوزي���ع كمّية كبيرة من الخبز واللحم على 

�صخ�صّيات من بني ها�صم ووجهاء ال�صيعة، ولقد جاء في بع�ش االأخبار كما ُنقل عن 

الح�صن بن المنذر عن حمزة بن اأبي الفتح اأّنهQ عقَّ عنه بثالثمئة �صاة.

ف���ي مقابل ظلم الحاكم العبا�صّي كان االإمام الع�صكرّيQ يقوم بقيادة االأّمة، 

ولعّل الدور االأكثر اأهمّية لالإمامQ كان: حفظ هذا الخّط واأتباعه، وربط النا�ش 

))(ال�صيخ الطو�صي، الغيبة،  �ش 7)3

))(ال�صيخ علي كوراني العاملي،  معجم اأحاديث االإمام المهدّي، ج 4، �ش 6))
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بابنه االإمام المهدّي| والتمهيد لغيبته.

وهن���اك عّدة خطوات قام بها االإمام الح�ص���ن الع�صكرّيQ في اإطار التمهيد 

لالإمام الحّجة | وغيبته:

) - حجب االإمام المهدّي| عن اأعين النا�ش جزئّيًا.

) - �صّن حملة توعية لفكرة الغيبة.

3 - احتج���اب االإم���ام الع�صك���رّيQ، بما يمّه���د بعد ذلك الحتج���اب االإمام 

الحّجة|.

4 - اعتماد نظام الوكالء الذي اتَّبعه االإمام الع�صكرّي.

وكان ل���والدة االإم���ام المهدّي|  ظ���روف ت�صبه والدة النب���ّي مو�صىQ، وقد 

خفي اأمر والدته لحفظه من خطر العبا�صّيين.
ُ
اأ

وقد وازن االإمام الح�صن الع�صكرّيQ بين حفظ االإمام واإبعاده عن يد الحاكم 

العبا�ص���ّي، وبين تعريف ال�صيعة واالأتباع عليه. فلم يك���ن ُيْطلع عليه اإاّل الخوا�شَّ من 

ال�صيعة والموثوق بهم.

عن االإمام الح�صن الع�صكرّيQ البن بابويه: »عليك بال�شبر وانتظار الفرج، 

قال النبّيP: اأف�شل اأعمال اأمتي انتظار الفرج، ول يزال �شيعتنا في حزن حّتى 

P يمالأ الأر�ص ق�شطاً وعدًل كما ملئت جوراً  ر به النب���يُّ يظه���ر ولدي الذي ب�شَّ

وظلم���اً. فا�شب���ر ي���ا �شيخي يا اأب���ا الح�شن علّي واأُم���ْر جميع �شيعت���ي بال�شبر، فاإّن 

الأر�ص هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للمتَّقين«.
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).كيف كانت الظروف ال�صيا�صّية في زمن االإمام الع�صكرّيQ ؟ 

).ما وجه الت�صابه بين والدة االإمام المهدّي | ووالدة نبّي اهلل مو�صىQ ؟

3.ما هو الدور االأكثر اأهمّية الذي كان يهتّم به االإمام الح�صن الع�صكرّيQ ؟ 

4.م���ا هي الخط���وات التي قام به���ا االإمام الع�صك���رّيQ للتمهي���د لغيبة االإمام 

الحّج���ة | ؟ 

).كي���ف وازن االإم���ام الع�صكرّيQ بين حف���ظ  االإمام الحّج���ة | من مخاطر 

العّبا�صيين وبين تعريف االأتباع والمخل�صين له ؟  

د تقّي المجل�شّي ة المرحوم محمَّ ق�شّ

ج���اء ف���ي �صرح م���ن ال يح�ص���ره الفقيه �صم���ن ترجم���ة المتوّكل ب���ن عمير راوي 

:M ال�صحيفة ال�صّجادّية الكاملة، قال

»كنت في اأوائل البلوغ طالبًا لمر�صاة اهلل تعالى و�صاعيًا في طلب ر�صاه عّز وجّل، 

ولم يكن لي قرار بذكره، اإلى اأن راأيت بين النوم واليقظة اأّن �صاحب الزمان �صلوات 

اهلل علي���ه كان واقفًا في الجامع القدي���م باأ�صفهان قريبًا من باب الطنابّي الذي هو 

االآن مدر�ص���ة، ف�صّلمت عليه، واأردت اأن اأقّبل رجله، فلم يدعني، فقّبلت يده، و�صاألته 

م�صائل قد اأ�صكلت علّي، منها اأّني كنت اأو�صو�ش في �صالتي، وكنت اأقول: اإّنها لي�صت 
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كم���ا ُطلبت مّني، واأن���ا م�صتغل بالق�صاء وال يمكنني اإتيان �ص���الة الليل، و�صاألت عنه 

�صيخن���ا البهائّي M تعالى، فق���ال: �صّل �صالة الظهر والع�ص���ر والمغرب بق�صد 

�ص���الة اللي���ل، ف�صاألت الحّج���ة Q: اأ�صّلي �ص���الة الليل؟ فقال: �صّله���ا، وال تفعل 

كالم�صنوع الذي كنت تفعل، اإلى غير ذلك من الم�صائل التي لم تبق في بالي.

ث���ّم قل���ت: يا موالي، ال يتي�ّصر ل���ي اأن اأ�صل اإلى خدمتك ّكل وق���ت، فاأعطني كتابًا 

د التاج، وكنت  اأعمل عليه دائمًا، فقالQ: اأعطيت الأجلك كتابًا اإلى المولى محمَّ

، وقالQ: اإذهب وخذه منه، فخرجت من باب الم�صجد اإلى 
)((

اأعرفه في الن���وم

ذل���ك ال�صخ�ش، فلّما راآني قال لي: بعث���ك ال�صاحبQ اإلّي؟ قلت: نعم، فاأخرج 

م���ن جيبه كتابًا قديمًا، فلّما فتحته ظهر لي اأّن���ه كتاب الدعاء، فقّبلته وو�صعته على 

عين���ي، وان�صرفت عنه متوّجه���ًا اإلى ال�صاحبQ، وهنا انتبه���ت من النوم ولم 

يكن معي ذلك الكتاب.

ف�صرعت في الت�صّرع والبكاء لفوات ذلك الكتاب اإلى اأن طلع الفجر. فلّما فرغت 

د التاج ه���و ال�صيخ البهائّي  م���ن ال�ص���الة والتعقيب وقع في خاط���ري اأّن موالنا محمَّ

نف�ص���ه، واأّن ت�صميته بالتاج ال�صتهاره من بين العلماء، فجئت اإلى مدر�صته، وكان في 

، وكان معه القارئ 
)((

ج���وار الم�صجد الجامع، فراأيته م�صتغ���اًل بمقابلة ال�صحيف���ة 

ال�صّي���د �صال���ح اأمير ذو الفق���ار الكالبايكان���ّي، فجل�صت �صاعة حّتى ف���رغ من عمله، 

والظاه���ر اأّن كالمهما كان في �صن���د ال�صحيفة، لكن للغّم الذي كان عندي لم اأفهم 

كالمهم���ا، وكنت اأبكي، فتوّجهت اإلى ال�صيخ وق�ص�صت عليه روؤياي واأنا اأبكي لفوات 

الكت���اب، فقال ال�صيخ: اأب�ص���ر بالعلوم االإلهّي���ة والمعارف اليقينّي���ة، وجميع ما كنت 

تطلب دائمًا. 

فل���م ي�صكن قلبي وخرجت باكيًا متفّك���رًا، فاألقي في روعي اأن اأذهب اإلى الجانب 

د التاج مقت�صرة على المنام، بينما هو ال يعرفه فعاًل. ))(  يريد اأّن معرفته بمحمَّ

))( ال�صّجادّية
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ال���ذي ذهب���ت اإليه في النوم، فلّما و�صلت اإلى دار البّطيخ، راأيت رجاًل �صالحًا ا�صمه 

اآغ���ا ح�ص���ن، فاأتيته و�صّلمت عليه، فقال: الكتب الوقفّية عن���دي، وكّل من ياأخذ منها 

م���ن الطلبة ال يعم���ل ب�صروط الوقف، ولعّل���ك تعمل بها. انظر اإلى ه���ذه الكتب، فما 

احتج���ت اإلي���ه منها فخ���ذه. فذهبت معه اإلى بي���ت كتبه، فاأعطان���ي اأّول ما اأعطاني 

الكتاب الذي راأيته في النوم، ف�صرعت في البكاء وقلت: هذا يكفيني، ولي�ش في بالي 

اأّن���ي ذك���رت له المنام اأم ال. ث���ّم اأتيت اإلى ال�صيخ، و�صرعت ف���ي المقابلة مع ن�صخته 

الت���ي كتبها جّد اأبيه ع���ن ن�صخة ال�صهيد. وكان ال�صهيد )M( قد كتب ن�صخته عن 

ن�صخة عميد الروؤ�صاء وابن ال�صكون، وكان قابلها مع ن�صخة ابن اإدري�ش دون وا�صطة، 

اأو بوا�صطة واحدة.

وكانت الن�صخة التي اأعطانيها ال�صاحب| مكتوبة بخّط ال�صهيد، وكانت موافقة 

لها غاية الموافقة حّتى في الن�صخ التي كان مكتوبًا على هام�صها. وبعد اأن فرغت من 

المقابل���ة �صرع النا�ش في المقابلة مع الن�صخة التي عندي. وببركة عطاء الحّجة| 

�ص���ارت ال�صحيف���ة الكاملة في جميع البالد كال�صم�ش الطالع���ة في كّل بيت، ال�صّيما 

ف���ي اأ�صفهان، فاإّن ل���دى اأكثر النا�ش �صحائف متع���ّددة، واأكثرهم �صلحاء ومن اأهل 

الدع���اء، وكثي���ر منهم م�صتجابو الدع���وة. وهذه اآثار اإعجاز �صاح���ب االأمر|. وما 

.
)((

اأعطانيه اهلل تعالى من العلوم ب�صبب ال�صحيفة ال اأح�صيها«

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االنوار، ج3)، �ش76)



معزُّ الأولياء 32

كتاب: بحث حول المهدّي |

د باقر ال�صدر} تاأليف: االإمام ال�صهيد ال�صّيد محمَّ

الم�شمون: المبحث االأّول:كيف تاأتَّى للمهديِّ هذا العمر الطويل ؟

المبحث الثاني: المعجزة و العمر الطويل

المبحث الثالث: لماذا كّل هذا الحر�ش على اإطالة عمره ؟

المبحث الرابع: كيف اكتمل اإعداد القائد المنتظر ؟

�ش لحقائق تاريخّية حول اإمامة اأهل البيت R باأّنها قائمة على اأ�صا�ش  ثّم تعرَّ

ًا في  ارًا فكريِّ التغلغ���ل الروحّي واالإقناع الفكرّي، فمدر�صة اأهل البيت R ت�صّكل تيَّ

العال���م االإ�صالمّي، و�صروط االإمام���ة �صروط �صديدة، واالعتق���اد باإمامة اأهل البيت 

R كان يكّلف االأتباع غاليًا، اأئّمة اأهل البيت R في تفاعل م�صتمّر مع القواعد 

.R ال�صعبّية، الخالفة المعا�صرة بذلت جهودًا في تفتيت زعامة اأهل البيت
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تمهيد

ة، وتاأخذ ُبعده���ا بح�صب �صخ�صّية م���ن اأطلق هذا  اإّن للت�صمي���ة دالالته���ا الخا�صّ

اال�ص���م اأو ذاك، ولالإم���ام الحّج���ة| العديد م���ن الت�صميات الت���ي اأطلقت عليه في 

ن�صو����ش �صرعّية، �صواء في القراآن الكريم اأو ف���ي الروايات، عن النبّيP، اأو عن 

ة والحقيقيَّة،  اآبائ���ه المع�صومين R، وال �صّك اأّن لهذه االأ�صماء دالالته���ا الواقعيَّ

وتحم���ل في طّياتها ر�صائل ومفاهيم يج���ب اأن ت�صل اإلى عقل وقلب اأتباعه واأن�صاره 

ومحّبيه. فما هي هذه االأ�صماء، وما تحمله في طياتها من ر�صائل ؟ هذا ما �صنعر�صه 

خالل هذا ا لدر�ش اإن �صاء اهلل تعالى. 

المنتظر

م���ن االأ�صماء المعروف���ة لالإمام ا�صم المنتظ���ر، وهذا اال�ص���م بطبيعته يعّبر عن 

الفت���رات الطويلة الت���ي �صتمّر على انتظ���ار النا�ش له، فهو من جه���ة يعّبر عن طول 

غيبت���ه | ومن جهة ثانية يعّبر عن ارتباط النا�ش لتحقيق وعد اهلل تعالى بالن�صر 

النهائ���ي والحا�صم من خالله، وهذا ما ت�صير اإليه بع�ش الروايات، ففي الرواية عن 

د بن عل���ّي الر�صاL يقول:» اإّن  ال�صق���ر ابن دل���ف، قال: »�صمعت اأبا جعفر محمَّ

اأ�سماء 

واألقاب الإمام الحّجة|

الدر�س الرابع
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الإم���ام بع���دي ابن���ي علّي اأم���ره اأمري، وقول���ه قول���ي، وطاعته طاعت���ي، والإمامة 

بع���ده ف���ي ابنه الح�ش���ن اأمره اأمر اأبي���ه وقوله قول اأبي���ه، وطاعته طاع���ة اأبيه، ُثمَّ 

�شك���ت فقل���ت ل���ه: يا بن ر�ش���ول اهلل فم���ن الإمام بع���د الح�شن؟ فبك���ىQ بكاءاً 

�شديداً ثمَّ قال: اإّن من بعد الح�شن ابنه القائم بالحقِّ المنتظر...، فقلت له: َوِلَم 

���َي المنتظ���ر ق���ال: لأنَّ له غيبة تكث���ر اأّيامها ويطول اأمده���ا، فينتظر خروجه  �ُشمِّ

اتون  المخل�شون وينكره المرتابون وي�شتهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقَّ

.
)((

ويهلك فيها الم�شتعجلون وينجو فيها الم�شّلمون«

الموؤّمل

ه  اال�ص���م االآخر لالإمام هو الموؤّم���ل، وهذا يعطي معنى المنتظ���ر ولكن بزيادة اأنَّ

ق اأمل المخل�صين عند ظهوره بعد  ���ق االأمل الذي يرقبه النا�ش، فهو ال���ذي يحقِّ يحقِّ

 Qانتظاره تلك الفترات كّلها، وقد ورد هذا اال�صم في رواية عن االإمام الع�صكرّي

حي���ن ولد الحّجة: »زع���م الظلمة اأنَّهم يقتلونن���ي ليقطعوا هذا الن�ش���ل فكيف راأوا 

 .
)((

ل« اه الموؤمَّ قدرة اهلل و�شمَّ

القائم   

اإن الإ�ص���م القائم وقعه الخا�شَّ في قل���وب  الموؤمنين، فهو تعبير عن لحظة القيام 

ه  نيا لتعل���و كلمة اهلل ويرتفع دين���ه وينت�صر حقُّ الت���ي م���ن خاللها �صينقل���ب و�صع الدُّ

ها اللحظة الت���ي ت�صتاقها قلوب ال�صادقي���ن، والمجاهدين الذين  ويتحّقق عدل���ه، اإنَّ

ُدوا الطريق و�صاروا على نهجه،  وفي رواية عن جابر قال: اأقبل رجل  ة ومهَّ وا العدَّ اأعدُّ

د الباقر ( Q واأنا حا�صر فقال: » رحمك اهلل اقب�ص  اإلى اأبي جعفر )االإمام محمَّ

ه���ذه الخم�شمئ���ة درهم، ف�شعها في موا�شعها فاإنَّها زكاة مالي، فقال له اأبو جعفر

Q: بل خذها اأنت ف�شعها في جيرانك والأيتام والم�شاكين، وفي اإخوانك من 

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 30

))(م. ن.
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���ه يق�شم بال�شوّي���ة، ويعدل في خلق  الم�شلمي���ن، اإنَّم���ا يك���ون ه���ذا اإذا قام قائمنا فاإنَّ

الرحمان، البرُّ منهم والفاجر، فمن اأطاعه فقد اأطاع اهلل، ومن ع�شاه فقد ع�شى 

، ي�شتخرج التوراة و�شائر كتب اهلل  َي المهدّي لأنَّه يهدي لأمٍر َخِفيٍّ اهلل، فاإنَّما �ُشمِّ

من غار باأنطاكية فيحكم بين اأهل التوراة بالتوراة، وبين اأهل الإنجيل بالإنجيل، 

نيا  وبين اأهل الزبور بالزبور، وبين اأهل الفرقان بالفرقان، وتجمع اإليه اأموال الدُّ

كّلها ما في بطن الأر�ص وظهرها فيقول للنا�ص: تعالوا اإلى ما قطعتم فيه الأرحام، 

و�شفكتم فيه الدماء، و ركبتم فيه محارم اهلل، فيعطي �شيئاً لم يعط اأحد كان قبله. 

ق���ال: وق���ال ر�شول اهللP ه���و رجل منِّي ا�شمه كا�شمي يحفظن���ي اهلل فيه ويعمل 

.
)((

ب�شنَّتي يمالأ الأر�ص ق�شطاً وعدًل ونوراً بعد ما تمتلئ ظلماً وجوراً و�شوءاً«

وفي رواية اأخرى يذكر �صببًا اآخر الإ�صم القائم، وهي الرواية ال�صابقة عن ال�صقر 

د الجوادQ عن االإمام و�صبب ت�صميته بالقائم:  ابن دلف في �صوؤاله لالإمام محمَّ

���َي القائم؟ قال: لأنَّه يق���وم بعد موت ذكره،  »فقل���ت ل���ه: يا ب���ن ر�شول اهلل ولم �ُشمِّ

. اإنَّ طول الغيب���ة ي�صعف ذكره| بين النا�ش، 
)((

وارت���داد اأكث���ر القائلين باإمامته«

ه  ُكون فيه... فعندما يحين وقت الظهور كاأنَّ ك الم�صكِّ حتَّى وكاأنَّه قد مات ذكره، و�صكَّ

حيي من جديد. 
ُ
قام واأ

وهن���اك رواي���ة تذكر �صبب���ًا ثالثًا الإ�صم القائ���م، وهي الرواية ع���ن الثمالي، قال: 

»�شاألت الباقر �شلوات اهلل عليه: يا بن ر�شول اهلل األ�شتم كلُّكم قائمين بالحقِّ قال: 

ت  ي الح�شينQ�شجَّ ا قتل ج���دِّ ���َي القائم قائماً؟ ق���ال: لمَّ بل���ى، قل���ت: َفِلَم �ُشمِّ

ن  المالئك���ة اإلى اهلل ع���زَّ وجلَّ بالبكاء والنحيب، وقالوا: اإلهن���ا و�شيِّدنا اأتغفل عمَّ

قت���ل �شفوت���ك واب���ن �شفوت���ك، وخيرتك من خلق���ك، فاأوحى اهلل عزَّ وج���لَّ اإليهم 

تي وجاللي لأنتقمنَّ منهم ولو بع���د حين ثمَّ ك�شف اهلل عزَّ  وا مالئكت���ي فوعزَّ ق���رُّ

))(م. ن.، ج ))، �ش 9)

))(م. ن. ج ))، �ش 30
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ِت المالئكة بذلك فاإذا  وج���لَّ عن الأئم���ة من ولد الح�شين Q للمالئكة َف�ُش���رَّ

.
)((

: بذلك القائم اأنتقم منهم«.  اأحدهم قائم ي�شلِّي فقال اهلل عزَّ وجلَّ

وعلى اأّي حال فال تنافي بين هذه االأ�صباب.

المهديُّ

اإنَّ ا�صم المهدّي اأي�صًا هو من االأ�صماء االأكثر �صهرة له|. وهناك روايات ت�صرح 

�صب���ب هذه الت�صمية، كالرواية عن اأبي �صعيد الخرا�صاني، قال: »قلت لأبي عبد اهلل

 ، ���َي المهديُّ Q: المه���دّي والقائ���م واح���د؟ فقال: نع���م، فقل���ت: لأيِّ �شيٍء �ُشمِّ

.
)((

» قال: لأنَّه يهدي اإلى كلِّ اأمر َخِفيٍّ

وف���ي رواية اأخرى  ع���ن االإمام اأبي عبد اهلل ال�صادق Q قال: »اإذا قام القائم 

Q دع���ا النا����ص اإل���ى الإ�ش���الم جدي���داً وهداه���م اإل���ى اأم���ر ق���د دث���ر و�ش���لَّ عنه 

َي  ���ه يهدي اإلى اأم���ر م�شلول عن���ه و�ُشمِّ اً لأنَّ ���َي القائ���م مهديَّ الجمه���ور، واإنَّم���ا �ُشمِّ

.
)3(

القائم لقيامه بالحق«

المن�سور

والمن�ص���ور هو اآخر االأ�صماء التي ن�صتعر�صها لالإمام|، وهذا اال�صم ي�صير اإلى 

اأن ث���ورة االإمام هي ثورة انت�ص���ار وتحقيق للغلبة. وقد اأ�صار القراآن الكريم اإلى هذا 

اال�صم في قوله تعالى {َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا ِلَوِليِِّه �ُس���ْلَطانًا َفاَل يُ�ْس���ِرف فِّي �ْلَقْتِل 

، وقد ورد في تف�صير هذه االآية عن االإمام اأبي جعفر Q في 
)4(

���وًر�}  �إِنَُّه َكاَن َمْن�سُ

قوله تعالى: {َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلنَا ِلَوِليِِّه �ُس���ْلَطانًا} قال: الح�صين {َفاَل يُ�ْسِرف فِّي 

د  ى اأحمد ومحمَّ ى اهلل المه���ديَّ المن�صور كما �صمَّ ���وًر�} قال: »�صمَّ �ْلَقْتِل �إِنَُّه َكاَن َمْن�سُ

 .
)((

 »Qى عي�صى الم�صيح ومحمود وكما �صمَّ

))(م. ن. ج ))، �ش 9)

))(م. ن.ج ))، �ش 30

)3(م. ن.

)4( االإ�صراء: 33

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 30
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ة،  لالإم���ام الحّجة| العديد من الت�صميات التي اأطلقت عليه في ن�صو�ش �صرعيَّ

اتها ر�صائل  ة والحقيقيَّة، وتحم���ل في طيَّ وال �ص���كَّ اأنَّ لهذه االأ�صم���اء دالالتها الواقعيَّ

ومفاهي���م يج���ب اأن ت�ص���ل اإل���ى عق���ل وقلب اأتباع���ه واأن�ص���اره ومحبي���ه. ومن هذه 

االأ�صماء:

ر عن الفترات الطويلة التي �صيغيبها و�صتمرُّ  المنتظر: وهذا اال�صم بطبيعت���ه يعبِّ

على انتظار النا�ش له. 

ق االأم���ل الذي يرقبه  الموؤّم���ل: وه���و يعطي معنى المنتظر ولك���ن بزيادة اأنَّه يحقِّ

النا�ش.

���ه �صيقوم وين�صر دي���ن اهلل ويعلّي كلمته وينت�صر عل���ى اأعدائه، والأنَّه  القائم:الأنَّ

اأي�ص���ًا �صيكون بعد غيبة تطول يموت فيها ذكره، فيكون ظهوره قيام جديد بعد موت 

ذكره. 

 . المهدّي: الأنَّه يهدي اإلى كلِّ اأمر َخِفيٍّ

المن�ص���ور: وه���ذا اال�ص���م ي�صير اإل���ى اأنَّ ثورة االإم���ام هي ثورة انت�ص���ار وتحقيق 

للغلبة. 
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���د بن علّي الر�ص���اL: »اإنَّ الإم���ام بعدي ابني عل���ّي اأمره  يق���ول االإمام محمَّ

اأم���ري، وقول���ه قولي، وطاعته طاعتي، والإمامة بعده ف���ي ابنه الح�شن اأمره اأمر 

اأبي���ه وقول���ه قول اأبي���ه، وطاعته طاعة اأبي���ه، ُثمَّ �شكت فقلت له: ي���ا بن ر�شول اهلل 

فم���ن الإمام بعد الح�ش���ن؟ فبكى Q بكاءاً �شديداً ُثمَّ قال: اإنَّ من بعد الح�شن 

���َي القائم؟  ابن���ه القائ���م بالح���قِّ المنتظ���ر. فقل���ت ل���ه: يا ب���ن ر�ش���ول اهلل َوِل���َم �ُشمِّ

ق���ال: لأنَّه يق���وم بعد موت ذكره، وارت���داد اأكثر القائلين باإمامت���ه، فقلت له: َوَلَم 

���َي المنتظ���ر ق���ال: لأنَّ له غيبة تكث���ر اأّيامها ويطول اأمده���ا، فينتظر خروجه  �ُشمِّ

اتون  المخل�شون وينكره المرتابون وي�شتهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقَّ

ويهلك فيها الم�شتعجلون وينجو فيها الم�شّلمون«. 

دة لالإمام| ؟  ) ما فائدة االأ�صماء المتعدِّ

) ما الفرق بين ا�صم المنتظر وا�صم الموؤّمل ؟ 

3 اذكر �صببين الإطالق ا�صم القائم على االإمام|  ؟  

َي االإمام | با�صم »المهدّي« ؟  4 لماذا �ُصمِّ

) ما اال�صتفادة التي ن�صتفيدها من ا�صم المن�صور ؟   
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ة �شفاء الحّر العاملي من مر�شه ببركة الإمام| ق�شّ

قال المح���ّدث الجليل ال�صيخ الحّر العاملّي : »كنت في ع�صر ال�صبا و�صّني ع�صر 

�صني���ن اأو نحوها حي���ن اأ�صابني مر�ش �صديد جدًا حّتى اجتم���ع اأهلي واأقاربي وبكوا 

وتهّي���اأوا للتعزي���ة، واأيقنوا اأّني اأموت تل���ك الليلة، فراأيت النب���ّي واالأئّمة االإثني ع�صر 

�صل���وات اهلل عليه���م واأنا فيم���ا بين النائم واليقظ���ان، ف�صّلمت عليه���م و�صافحتهم 

واح���دًا واحدًا، وجرى بيني وبين ال�ص���ادقQ كالم، ولم يبق في خاطري اإاّل اأّنه 

دعا لي.

فلّم���ا �صّلمت عل���ى �صاحب االأمر| و�صافحته بكيت وقل���ت: يا موالي، اأخاف اأن 

اأم���وت ف���ي هذا المر�ش، ولم اأق����ش وطري من العلم والعم���ل، فقال|: »ل تخف، 

فاإّن���ك ل تم���وت في هذا المر�ص، ب���ل ي�شفيك اهلل وتعّمر عمراً طوياًل. ثّم ناولني 

قدح���اً كان ف���ي يده، ف�شربت من���ه، واأفقت في الحال، وزال عّن���ي المر�ص بالكّلّية، 

.
)((

وجل�شت، وتعجب اأهلي واأقاربي، ولم اأحّدثهم بما راأيت اإّل بعد اأّيام«

))(  ال�صيخ عبا�ش القمي، منتهى االآمال في تواريخ النبي واالآل، ج)، �ش))6



معزُّ الأولياء 40

الكتاب: من وحي كلمات الحّجة، �صمن �صل�صلة بين يدّي القائم|

ة الثقافيَّة ة المعارف االإ�صالميَّ اإعداد ون�شر: جمعيَّ

����ش لكلم���ات االإم���ام الحّج���ة| وي�صتوحي منه���ا العديد من  الم�شم���ون: يتعرَّ

ة محاور:  ن عدَّ المفاهي���م المفيدة وال�صروريَّة في حي���اة االإن�صان الموؤم���ن، ويت�صمَّ

ة، المحور الثاني: اأ�ص�ش الطريق في الغيبة  مَّ
ُ
ل: العالقة بين االإم���ام واالأ المح���ور االأوَّ

الكب���رى، والمح���ور الثالث: التمهي���د وعالمات الظه���ور، والمح���ور الرابع: معارف 

�ش فيه للكلمات حول محلِّ  واإر�ص���ادات، وينهي الحديث بعنوان قبلة االأفئ���دة، ويتعرَّ

اإقامته | وخزائن الحكم واإعالء الدين ومعجزات له|.  
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تمهيد

ع���ن اأبي ب�صير ق���ال: قلت الأبي عب���د اهللQ : كان اأبو جعفر يق���ول: » لقائم 

���د غيبت���ان: واحدة طويل���ة، والأخرى ق�شيرة، قال: فقال ل���ي: نعم يا اأبا  اآل محمَّ

.
)((

ب�شير اأحدهما اأطول من الأخرى«

���د الروايات كما يخبرنا الواقع عن اأنَّ لالإم���ام الحّجة| غيبتين، اإحداهما  توؤكِّ

ل في هذا الدر�ش الكالم عن الغيبة ال�صغرى، اإن �صاء  اأطول م���ن االأخرى، و�صنف�صِّ

اهلل تعالى. 

الإمامة والغيبة ال�سغرى

Q عام 60) ه�    بداأت فترة الغيبة ال�صغرى، بوفاة االإمام الح�صن الع�صكريِّ

ت قرابة 70  | خم�ش �صنين تقريب���ًا - وا�صتمرَّ - حي���ث كان عمر االإم���ام المهديِّ

�صن���ة حتى عام 9)3 ه�  حيث انتهت بوفاة ال�صفي���ر الرابع، وبداية الغيبة الكبرى. 

ة مواليه  لع على مكانه اأحد من النا�ش اإاّل خا�صّ وف���ي زم���ن الغيبة ال�صغرى لم يطَّ

بين منه فقط. والمقرَّ

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش )36

الغيبة ال�سغرى 

260 - 329 هـ

الدر�س الخام�س
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ال�سفراء الأربعة

كان الموؤمن���ون يّت�صل���ون باالإم���ام الحّجة| خ���الل فترة الغيب���ة ال�صغرى عبر 

دين كان���وا ياأخذون من النا�ش اأ�صئلتهم مكتوبة ليو�صلوها اإلى االإمام  اأ�صخا�ش ُمحدَّ

فيجيب عنها بالكتابة اأي�صًا وتعاد ل�صاحبها. 

ُطِلَح عليهم با�صم ال�صفراء وكانوا اأربعة اأ�صخا�ش  دين ا�صْ هوؤالء االأ�صخا�ش اُلمحدَّ

ة التي اأوكلها لهم االإمام الحّجة|، وهوؤالء ال�صفراء  تناوبوا على هذه المهاّم الخا�صّ

هم على التوالي:

 ولقد كان وكياًل 
)((

ال�صفي���ر االأّول: اأبو عمرو عثم���ان بن �صعيد العمري االأ�ص���دي 

الأبيه االإمام الع�صكرّي من قبله حيث قال ب�صاأنه: »هذا اأبو عمرو الثِّقة الأمين، ّثقة 

���ي يقوله وما اأدَّى اإليكم  قت���ي ف���ي المحيى والَمَمات فما قاله لكم فعنِّ الما�ش���ي وثِّ

 .
)((

فعنِّي ُيوؤدِّيه«

 وقد اأخبر االإمام 
)3(

د بن عثمان بن �صعيد العمرّي  ال�صفير الثاني: اأبو جعفر محمَّ

الع�صك���رّيQ عن هذا الدور في اإح���دى الروايات: »ا�شهدوا اأنَّ عثمان بن �شعيد 

 .
)4(

داً وكيل ابني مهدّيكم« العمرّي وكيلي واأنَّ ابنه محمَّ

د بن   حيث جاء عن محمَّ
)((

ال�صفير الثالث: اأبو القا�صم ح�صين بن روح النوبختي 

ة »اإْن َحَدَث علّي َحَدُث الموت فالأمر اإلى  عثمان العمرّي ب�صاأنه وذلك قبل موته بمدَّ

اأب���ي القا�شم الح�شين ب���ن روح النوبختي، فقد اأُمرت اأن اأجعله في مو�شعي بعدي 

 .
)6(

ُلوا في اأموركم عليه« فاأرجعوا اإليه، وَعوِّ

))( لمدة ) �صنوات

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 344

)3( لمدة 40 �صنة

)4( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 346

))( لمدة )) �صنة

)6(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش ))3
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. وفي نهاية �صفارته خرج 
)((

د ال�صم���رّي  ال�صفي���ر الرابع: اأبو الح�صن علّي بن محمَّ

|يخب���ر النا�ش بانته���اء الغيبة ال�صغ���رى وبدء الغيبة  التوقي���ع من االإم���ام المهديِّ

د ال�شمرّي:  الكب���رى، حيث كتب |: »ب�شم اهلل الرحمن الرحي���م: يا علّي بن محمَّ

اأعظ���م اهلل اأج���ر اإخوانك في���ك، فاإنَّك ميِّت ما بينك وبين �شتة اأّي���ام، فاجمع اأمرك 

ة، فال ظهور  ول تو�ص اإلى اأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ

اإّل ب���اإذن اهلل تعال���ى ذك���ره، وذلك بعد طول الأمد، وق�شوة القل���وب وامتالء الأر�ص 

ِعي الم�شاهدة، األ فمن ادَّعى الم�شاهدة قبل خروج  ج���وراً، و�شياأتي ل�شيعتي من يدَّ

 .
)((

ة اإّل باهلل العلّي العظيم« اب مفتٍر، ول حول ول قوَّ ال�شفيانّي وال�شيحة فهو كذَّ

وف���ي اليوم ال�صاد�ش مر����ش ال�صمريُّ ر�صوان اهلل تعالى علي���ه وانتقل اإلى رحمة 

اهلل تعال���ى وكان اآخ���ر ما تكلَّم ب���ه بعد اأن �صاألوه اإلى من يو�ص���ي فقال: » هلل اأمر هو 

بالغه«.

اأ�سباب الغيبة ال�سغرى 

لماذا اتَّبع االإمام الحّجة| هذا الطريق لالت�صال ب�صيعته، حيث اقت�صر باتِّ�صاله 

دين فيما اتَّ�صل بالباقين عبر هوؤالء وب�صكل غير مبا�صر...  المبا�صر على اأ�صخا�ش محدَّ

ها ما يلي:  اإنَّ لهذه الطريقة التي اتَّبعها االإمام العديد من االأ�صباب، اأهمُّ

 اأوًل: الحفاظ على �شخ�ص الإمام| 

د المول���ود الجديد لتقتله،  ذكرن���ا فيما �صبق اأنَّ الحكوم���ة العبا�صيَّة كانت تتر�صَّ

ونتيجة تدبير االإمام الع�صكرّي لم يتم لهم معرفة ذلك، ولكن بعد والدته| تناهى 

ات  Q مرَّ ت مداهمة بيت االإمام الع�صكريِّ لم�صامعهم بع�ش االأخبار عن ذلك فتمَّ

عديدة للقب�ش على المولود الجديد وت�صفيته، ولكن دون جدوى.

))( لمدة 3 �صنين

))(  العاّلمة المجل�صي، بحار االنوار، ج ))، �ش )36
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ة لم يكن لالإمام اأن يظهر اأمام  وف���ي هذه الظروف ال�صعبة والمط���اردة العبا�صيَّ

ن – حين يحين الموعد – من  النا�ش جميعًا، فهو مكلَّف بالحفاظ على نف�صه ليتمكَّ

ة روايات، كالرواية عن  ���ة، وهذا ما ت�صير اإليه ع���دَّ ة العالميَّ اإقام���ة الدولة االإ�صالميَّ

ر�ص���ول اهللP و�صلَّ���م قال: »لبدَّ للغالم من غيب���ة، فقيل له: َوِلَم ي���ا ر�شول اهلل، 

.
)((

قال: يخاف القتل«

د بن عثمان العمريِّ في علَّة عدم  وخرج في التوقيع من االإمام المهديِّ | لمحمَّ

ذك���ره Q با�صمه: »فاإنَّهم اإْن وقفوا على ال�ش���م اأذاعوه، واإْن وقفوا على المكان 

ة النا�ش.  . فاالإمام لم ي�صمن عدم ت�صريب مكان تواجده اإذا عرفه عامَّ
)((

وا عليه« دلُّ

ين.    ع اأن ي�صل للعبا�صيِّ بل من المتوقَّ

ة للغيبة الكبرى  ثانيًا: تهيئة الأُمَّ

���ة R مبا�صرة،  P وباالأئمَّ فق���د كان ا لموؤمن���ون قبل ذلك يرتبط���ون بالنبيِّ

ويتلّقون منهم االأحكام ال�صرعيَّة، ويتعلَّمون منهم معالم الدين، ويلجاأون اإليهم لحلِّ 

النزاع���ات بينه���م... وا�صتمرَّ هذا االأمر حتَّى عام 60) ه���� عند وفاة االإمام الح�صن 

Q، وحتَّى ال تح�صل المفاجاأة باالنقطاع التامِّ والغيبة الكبرى، كان ال  الع�صكريِّ

ًا عن  ب���دَّ من تهيئة النا����ش من خالل فترة برزخيَّة يكون فيها االإم���ام منقطعًا جزئيَّ

النا����ش، حتَّى اإذا اعتاد النا�ش على هذه ال�صيغة �صار من الممكن تطويرها ل�صيغة 

. الغيبة الكبرى واالنقطاع التامِّ

ج���ًا ف���ي االحتجاب عن النا����ش خالل تل���ك الفترة، حيث  كم���ا كان Q متدرِّ

ا�صتطاع العديد من الموؤمنين مالقاته في الفترة االأولى، ُثمَّ �صار يقلُّ العدد ويزداد 

���ى و�صل اإلى زمن ال�صفير الرابع، الذي ال يكاد ينقل اأحد م�صاهدته  احتجابه| حتَّ

غير ال�صفير نف�ِصه.

))( ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج)، �ش 43)

))(  ال�صيخ الطو�صي،الغيبة، �ش 364
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Q عام 60) ه�  ب���داأت فترة الغيبة ال�صغرى، بوفاة االإم���ام الح�صن الع�صكريِّ

ت قرابة 70 �صنة  | خم�ش �صنين تقريبًا - وا�صتمرَّ - حيث كان عمر االإمام المهديِّ

حتى عام 9)3 ه�  حيث انتهت بوفاة ال�صفير الرابع.

ة مواليه  لع على مكانه اأحد من النا�ش اإاّل خا�صّ وف���ي زم���ن الغيبة ال�صغرى لم يطَّ

بين منه فقط. وكان له �صفراء اأربعة هم:  اأبو عمرو عثمان بن �صعيد العمرّي  والمقرَّ

، ُثمَّ  اأبو القا�صم 
)((

د بن عثمان بن �صعيد العم���رّي  ، ُث���مَّ اأبو جعفر محمَّ
)((

االأ�ص���دي 

.
)4(

د ال�صمرّي  ، واأخيرًا اأبو الح�صن علّي بن محمَّ
)3(

ح�صين بن روح النوبختي 

اأ�صباب الغيبة ال�صغرى: 

ين ل���ه ومحاولة  اأواًل: الحف���اظ عل���ى �صخ�ش االإم���ام|، بعد مط���اردة العبا�صيِّ

ته من قبلهم.  ت�صفيَّ

يجّي. كما  ة للغيبة الكبرى، لكي ي�صتعّدوا لها ويتلّقوها ب�صكل تدرِّ مَّ
ُ
ثانيًا: تهيئة االأ

جًا في االحتجاب عن النا�ش خالل تلك الفترة. كان Q متدرِّ

))( لمدة ) �صنوات

))( لمدة 40 �صنة

)3( لمدة )) �صنة

)4( لمدة 3 �صنين
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د ال�شمرّي:  عن االإمام الحّجة|: »ب�شم اهلل الرحمن الرحيم: يا علّي بن محمَّ

اأعظم اهلل اأجر اإخوانك فيك، فاإنَّك ميِّت ما بينك وبين �شّتة اأّيام، فاجمع اأمرك ول 

ة، فال ظهور  تو����صِ اإل���ى اأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فق���د وقعت الغيبة التامَّ

اإّل ب���اإذن اهلل تعال���ى ذكره، وذلك بعد طول الأمد، وق�شوة القلوب وامتالء الأر�ص 

عي الم�شاهدة، األ فمن ادَّعى الم�شاهدة قبل خروج  جوراً، و�شياأتي ل�شيعتي من يدَّ

ة اإّل باهلل العلّي العظيم«.  اٌب مفتٍر، ول حول ول قوَّ ال�شفيان���ّي وال�شيحة فهو ك���ذَّ

) ما الفرق بين الغيبة الكبرى والغيبة ال�صغرى؟ 

دين؟ ) لماذا لم ُيعلم االإمام عموم النا�ش بمكان تواجده، واعتمد على اأ�صخا�ش محدَّ

د ال�صفراء االأربعة بالترتيب. 3 عدِّ

4 ما هو دور هوؤالء ال�صفراء االأربعة وكيف تمَّ تعيينهم ؟ 

د اأ�صباب الغيبة ال�صغرى ؟   ) عدِّ
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(((
ت�شّرف ال�شّيد المرع�شّي بلقاء الإمام|

ينق���ل ال�صّيد عادل العلوي ع���ن اأ�صتاذه اآية اهلل ال�صّي���د المرع�صي النجفي } 

قوله:

ا�صتق���ت كثيرًا اإلى روؤية جم���ال موالنا بقّية اهلل االأعظم |، وتعاهدت مع نف�صي 

اأن اأذه���ب ما�صي���ًا كّل ليلة اأربعاء اإلى م�صجد ال�صهلة لم���ّدة اأربعين ليلة، الأفوز بذلك 

الفوز العظيم.

وف���ي ليلة باردة وموح�صة، ولعّله���ا الليلة الخام�صة والثالثي���ن �صمعت �صوت قدٍم 

خلفي، فنظرت واإذا بي اأرى �صّيدًا عربّيًا بزّي اأهل البادية، اقترب مّني وقال بل�صان 

ف�صي���ح: يا �صّيد ال�صالم عليكم. ف�صعرت ب���زوال الوح�صة من نف�صي، والعجيب كيف 

التفت اإلّي اأّني �صّيد في مثل هذه الليلة الموح�صة؟

م�صينا معًا، وبعد خطواٍت و�صلنا اإلى م�صجد زيد بن �صوحان، وهو م�صجد �صغير 

بالق���رب من م�صج���د ال�صهلة، فق���ال ال�صّيد العرب���ّي: حّبذا لو دخلنا ه���ذا الم�صجد 

و�صلينا واأّدينا تحّية الم�صجد فيه.

فدخلن���ا و�صّلى ال�صّيد العربّي واأخذ بالدع���اء، وكاأّن جدران الم�صجد تبتهل معه! 

فاأح�ص�صُت بثورٍة عجيبٍة في نف�صي اأعجز عن و�صفها!

ثّم التفَت اإلّي وقال: قم لنذهب اإلى م�صجد ال�صهلة، فدخلنا الم�صجد وكان ال�صّيد 

العرب���ّي ياأتي باالأعمال الواردة ف���ي المقامات واأنا اأتابعه، و�صّل���ى المغرب والع�صاء 

واقتديت به من دون اختيار، ولم األتفت بعُد من هو هذا ال�صّيد.

))(عبد العظيم المهتدي البحراني،   ق�ص�ش وخواطر، ق�صة 69) �ش ))) )بت�صّرف(
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ولّما اأنهينا، قلت له: هل ت�صتهي ال�صاي اأو القهوة اأو ال�صيجار حتى اأعّده لكم؟

فاأجاب بكلمٍة جامعٍة � وما زالت الرع�صة تعتريني عندما اأتذكرها � : »هذه االأمور 

من ف�صول المعا�ش، ونحن نتجّنب ف�صول المعا�ش«.

ثّم تحّدثنا حول مطالب متعّددة اأذكر منها:

)-اال�صتخ���ارة حي���ث �صاألن���ي ال�صّي���د العربّي: يا �صّي���د كيف عمل���ك لال�صتخارة 

بال�صبحة، فقلت: ثالث مّرات �صلوات وثالث مّرات )اأ�صتخير اهلل برحمته خيرًة في 

عافي���ة( ثّم اآخُذ قب�صًة من ال�صبحة، واأعّدها، فاإن بقي زوٌج فلي�صت جّيدة، واإن بقي 

فرٌد فجّيدة.

فقال ال�صّيد: لهذه اال�صتخارة تتّمة لم ت�صل اإليكم، وهي عندما يبقى فرٌد، يوؤخذ 

من ال�صبحة مّرًة اأخرى على ترك العمل، فاإن بقي زوٌج، فاال�صتخارة جّيدة، واإن بقي 

فرٌد فهي و�صط.

قلت في نف�صي علّي اأن اأطالبه بالدليل، فاأجاب: »و�صلنا من مكاٍن رفيع«. فوجدت 

بمجّرد هذا القول االنقياد والت�صليم، ومع هذا لم األتفُت من هو هذا ال�صّيد؟

)-تاأكيده على تالوة �صورة ي�ش بعد �صالة ال�صبح، و�صورة عّم بعد الظهر، و�صورة 

نوح بعد الع�صر، و�صورة الواقعة بعد المغرب، و�صورة الملك بعد الع�صاء.

3-تاأكيده على قراءة دع���اء »اللهّم �صّرحني من الهموم والغموم ووح�صة ال�صدر 

وو�صو�صة ال�صيطان برحمتك يا اأرحم الراحمين«.

.Q 4-تاأكيده على زيارة �صّيد ال�صهداء

وبع���د ه���ذا اأردُت الخروج لحاج���ٍة، وعندما و�صلت اإلى الحو����ش � وهو في و�صط 

الم�صجد � تبادر لذهني: اأّي ليلة هي هذه؟ ومن هذا ال�صّيد العربّي �صاحب الف�صائل؟ 

ربم���ا هو مق�ص���ودي، فرجعت م�صطربًا، فلم اأجد اأثرًا لذل���ك ال�صّيد، فبكيُت ناحبًا 

كالمجنون، وكّلما ذكرُت تلك الليلة ُذهلُت عن نف�صي.
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كتاب: معجم اأحاديث االإمام المهدي | 

���ة، تحت ا�صراف ال�صيخ  ة ف���ي موؤ�ص�صة المعارف االإ�صالميَّ تاألي���ف: الهيئة العلميَّ

علّي الكورانّي 

الم�شم���ون: يتاألَّف الكتاب من خم�صة اأجزاء، ويذكر في مقدمته »كانت الحاجة 

ل على الباحث والقارئ اأن يرج���ع اإلى الن�شِّ في اأيِّ مو�صوع  اإل���ى عم���ل اأ�صا�صّي ُي�صهِّ

مه له الكاتب. وذلك هو هدفنا من  ا يقدِّ ته الكاملة ويفهم منه اأكثر ممَّ �صاء فيرى هويَّ

|ومو�صوعاته���ا«. والمق�صود خ�صو�ش الن�صو�ش  معج���م اأحاديث االإمام المهديِّ

 .| المتعلِّقة باالإمام المهديِّ
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تمهيد 

د التقّيQ اأنه قال: »اإنَّ الإمام بعدي ابني علّي،  ف���ي الرواية عن االإمام محمَّ

اأم���ره اأم���ري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، والإمام بع���ده ابنه الح�شن اأمره اأمر 

اأبي���ه، وقول���ه قول اأبيه، وطاعت���ه طاعة اأبيه، ُثمَّ �شكت، فقلت له: يا بن ر�شول اهلل، 

فم���ن الإم���ام بعد الح�شن؟ فبكىQ بكاءاً �شديداً، ُثمَّ قال: اإنَّ من بعد الح�شن 

َي القائم؟ قال:  ابن���ه القائم بالح���قِّ المنتظر. فقلت له: يا ابن ر�شول اهلل، ِلَم �ُشمِّ

َي  ���ه يق���وم بعد موت ذك���ره وارتداد اأكثر القائلي���ن باإمامته، فقلت ل���ه: وِلَم �ُشمِّ لأنَّ

المنتظ���ر؟ ق���ال: لأنَّ ل���ه غيب���ة يكث���ر اأّيامه���ا، ويط���ول اأمده���ا، فينتظ���ر خروجه 

ب به���ا  المخل�ش���ون، وينك���ره المرتاب���ون، وي�شته���زىء بذك���ره الجاح���دون، ويك���ذِّ

.
)((

اتون، ويهلك فيها الم�شتعجلون، وينجو فيها الم�شّلمون« الوقَّ

د اأهل البيت R للدور الذي �صيقوم به االإمام الحّجة|، منذ والدته  لق���د مهَّ

حتَّى قيام دولته العادلة، و�صلطته على االأر�ش كلِّها، والمراحل التي �صتمرُّ بين ذلك، 

خ�صو�ص���ًا مرحلة الغيبة الكبرى لما تحتاج ه���ذه المرحلة من تهيئة الموؤمنين لهذا 

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 30

الغيبة الكبرى

الدر�س ال�ساد�س
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يات مرحلة  المو�ص���وع، وتعاي�صهم م���ع غيبة اإمامه���م، وا�صتعدادهم لمواجه���ة تحدِّ

الغيب���ة. فكانت هذه الرواية ع���ن اأمير الموؤمنينQ وغيرها م���ن الروايات التي 

تهم في غيبت���ه وتر�صدهم اإلى مثل  اتها ر�صائل وا�صح���ة للموؤمنين تثبِّ تحم���ل ف���ي طيَّ

ه���ذه المرحلة التي ينبغي اأن يكونوا جاهزين لها على الم�صتوى العقائدّي والنف�صّي. 

روا  وببرك���ة هذه التوجيهات ا�صتط���اع الموؤمنون اأن يتعاي�صوا مع ه���ذه المرحلة ويوفِّ

متطلباته���ا، اإلى اأن ياأذن اهلل تعالى لموالنا �صاحب الزم���ان بالظهور. وهناك اأمور 

ال ب���دَّ م���ن االإجابة عنها في هذا االإطار ن�صتعر�صها خالل ه���ذا الدر�ش اإْن �صاء اهلل 

تعالى.

اأ�سباب الغيبة

ال �صكَّ اأنَّ غيبة االإمام لي�صت هي القاعدة بالن�صبة للدور الذي ينبغي اأن يقوم به، 

ق  ر ال�صوؤون ويحقِّ م ويدبِّ بل االأ�صل اأن يكون حا�صرًا بين اأن�صاره واأعوانه، يدير وينظِّ

االأهداف، من خالل توجيهاته وقيادته ومواكبته لالأمور وح�صوره الم�صتمر. 

وم���ا نعي�صه نحن من غيبة االإمام �صاحب الزم���ان| في هذا الزمن دفعت اإليه 

ة، يكف���ي اأن تزول هذه الظروف وتنتهي تل���ك االأ�صباب حتَّى  ظ���روف واأ�صباب خا�صّ

يعود االإمام للظهور والقيادة المبا�صرة وتحقيق االأهداف والوعد االإلهي. 

ف على هذه الظ���روف واالأ�صباب التي دع���ت وتدعو االإمام  وم���ن المه���مِّ اأن نتعرَّ

�ش  ا ُيعِج���ل في ظهوره|، وهذا ما �صنتعرَّ للغي���اب، حتَّى ن�صعى لرفعها وتجنُّبها ممَّ

له فيما يلي: 

ف�شل كّل الأطروحات الأخرى

رًا بين الطرقات وال�صبل  نيا وجعله مخيَّ لق���د خلق اهلل تعالى االإن�صان في هذه الدُّ

بع���د اأن اأر�صده اإلى طريق الحقِّ و�صبيل النجاة، لك���نَّ هذا االإن�صان لم يندفع باتِّجاه 

طري���ق الح���قِّ و�صبيل النج���اة ح�صرًا ب���ل �صلك  الكثير م���ن ال�ُصُبِل االأخ���رى، وكاأنَّه 
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ي�صت�صع���ر منها فائدة له، وهذه التجارب لل�ُصُب���ِل االأخرى التي اأخبر اهلل تعالى عنها 

م�صبق���ًا اأنَّها لن يكون منها �صوى الخ�صران وال�ص���الل والظلم، �صت�صتمرُّ حتَّى ظهور 

َماَو�ِت َو�لأَْر�ِس َطْوًعا  االإمام الحّجة| ويتحّقق قول اهلل تعالى: {َولَُه �أَ�ْسَلَم َمن ِفي �ل�سَّ

.
)((

َجُعوَن}
ْ
ِه يُر

ْ
ًها َو�إِلَي

ْ
َوَكر

فدول���ة االإمام| �صتكون بع���د اأن يجّرب النا�ش جميع ال���دول واالأنظمة االأخرى 

ويح�صلون على فر�صتهم الكافية في ذلك. وعندها ال يبقى اأمام النا�ش �صوى القبول 

بدولة االإمام وبالم�صروع االإلهّي بعد ف�صل جميع م�صاريعهم االأخرى. 

د الباقر Q قال: »اإنَّ دولتن���ا اآخر الدول ولم يبَق   وق���د ورد ع���ن االإمام محمَّ

اأه���ل بي���ت له���م دولة اإّل ملك���وا قبلنا، لئال يقول���وا اإذا راأوا �شيرتنا ل���و ملكنا �شرنا 

 .
)3(

 
)((

: {َو�ْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقيَن}« بمثل �شيرة هوؤلء، وهو قول اهلل عزَّ وجلَّ

د ال�صادق L قال: »ما يكون هذا الأمر حتَّى ل  وع���ن االإمام جعفر بن محمَّ

وا على النا�ص، حتَّى ل يقول قائل: اإنَّا لو ُولِّينا  يبقى �شنف من النا�ص اإّل وقد ولُّ

 .
)4(

لعدلنا، ُثمَّ يقوم القائم بالحّق والعدل«

وق���د راأين���ا عبر التاريخ – كما نرى االآن اأي�صًا – كيف اأنَّ جميع هذه االأطروحات 

تتهاوى وت�صقط الواحدة تلو االأخرى، بعد اأن تثبت ظلمها وف�صلها.

تمحي�ص الموؤمنين

اإنَّ م�صروع���ًا بحج���م م�ص���روع االإمام الحّج���ة| الذي يراد ل���ه اأن يكون م�صروع 

ة  ���ة والنف�صيَّ ���ة والماديَّ المعم���ورة كلِّه���ا، بع���د اأن يواجه جمي���ع التحّدي���ات الع�صكريَّ

ًا الذي���ن واجهوا  ���ة...، ال ي�صتطي���ع اأن يق���وم بحمله���ا اإاّل المخل�ص���ون حقَّ والعقائديَّ

جمي���ع اأنواع التحّديات وال�صعوب���ات وثبتوا... وحيث اأنَّ م�ص���روع االإمام الحّجة| 

))( اآل عمران: 83

))( االأعراف: 8))

)3(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج 3)، �ش 9)3

)4(م. ن.  ج ))، �ش 44)
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ه���و م�صروع انت�ص���ار وح�صم نهائّي، غير قاب���ل للتراجع اأو االنه���زام، كان ال بدَّ من 

توف���ر اأ�صخا�ش م�صمونين وممتحنين للقيام به���ذا الم�صروع، من هنا كان تمحي�ش 

ًا،  الموؤمني���ن واختباره���م في زمن الغيب���ة ليقوى ع���ود الموؤمني���ن والمخل�صين حقَّ

وي�صبحوا جاهزين للقيام بهذه الم�صوؤوليَّة، ولينك�صف االإنهزاميُّون و�صعاف النفو�ش 

ا َكاَن  لوا اأيَّ ثغرة في جي�ش االإمام المنتظر|  قال تعالى: {مَّ وين�صحبوا قبل اأن ي�صكِّ

ْطِلَعُكْم 
ُ
يِِّب َوَما َكاَن �هللُ ِلي

 يَِميَز �ْلَخِبيَث ِم���َن �لطَّ
َ
ِمِني���َن َعَلى َماآ �أَنتُْم عليه َحتَّى �هللُ ِليَ���َذَر �ْلُموؤْ

 .
)((

ِب}
ْ
َعَلى �ْلَغي

ون اإلي���ه اأعناقكم حتَّى  وع���ن االإمام الر�ص���ا Q قال: »واهلل ل يكون م���ا تمدُّ

َب  �شوا فال يبقى منكم اإّل الأندر، ثمَّ قراأ قوله تعالى: {�ألم * �أََح�سِ ُتميَّزوا وُتمحَّ

.
)3(

»
)((

�لنا�ُس �أَن يُْتَرُكو� �أَن يَُقولُو� �آَمنَّا َوُهْم َل يُْفتَنُوَن}

الت�شليم المطلق بعد �شنين الغيبة

اإنِّ فقد االإمام وغيبته، ت�صعر اأن�صاره باأهميَّة نعمة ح�صوره، وباالأ�صرار الج�صيمة 

ًا، بحيث اأنَّه لو  ًا عاليًا جدَّ ًا وقلبيَّ التي تلحق غيبته، وبالتالي يرتبطون به ارتباطًا عقليَّ

ة وت�صليم وو�صوح روؤية. ظهر الن�صاقوا اإليه ولبايعوه وتابعوه واأطاعوا اأوامره بكلِّ قوَّ

ر قيمة ال�صيء اإاّل بعد فقده، وهذا ما ح�صل لبنّي  فمن المعروف اأنَّ االإن�صان ال يقدِّ

اإ�صرائي���ل في �صحراء �صيناء حينما جاءهم االأمر من نبيِّ اهلل مو�صى Q بدخول 

نَّا لَن نَّْدُخَلَها �أَبًَد�  فل�صطين ومجاهدة االأعداء، فما كان جوابهم اإاّل اأن {َقالُو�ْ يَا ُمو�َسى �إِ

، ولكن بعد وفاة النبّي مو�صى 
)4(

ا َد�ُموْ� ِفيَها َفاْذَهْب �أَنَت َوَربَُّك َفَقاِتال �إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن} مَّ

ة النبّي بعد  Q ومكثه���م 40 �صنة في التي���ه في �صحراء �صيناء و�صعوره���م باأهميَّ

فقده، قاموا مع و�صيِّ مو�صى يو�صع بن نون بدخول فل�صطين ومحاربة االأعداء.

))( اآل عمران: 79)

))( العنكبوت: )

)3(ال�صيخ عزيز اهلل عطاردي،  م�صند االإمام الر�صاQ، ج)، �ش 64)

)4( المائدة: 4)
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متى تنتهي الغيبة ؟

اإنَّ ما �صبق ي�صير اإلى الم�صلحة في الغيبة نف�صها و�صرورتها لتتحّقق االأمور التي 

ثن���ا عنها، ولك���نَّ تحّقق تلك االأمور لوحدها ال يكفي للظه���ور، بل هناك اأ�صباب  تحدَّ

رها اأي�صًا ليتحّقق الَفَرُج، من هذه االأمور: و�صرائط اأخرى ال بدَّ من توفُّ

وجود الأن�شار

ر الع���دد الكافي من االأن�ص���ار المخل�صين القادري���ن على تحقيق  ال ب���دَّ م���ن توفُّ

ثت عن هوؤالء االأن�صار،  م�ص���روع االإمام|، وهناك العديد من الروايات الت���ي تحدَّ

الذي���ن يجتمع���ون حول االإمام عند بداية حركته وعدده���م 3)3 بعدد الم�صلمين في 

ك وقادة جيو�ش االإمام. لون نواة التحرُّ بدر، ولعلَّهم ي�صكِّ

ُذِكَر في الرواية عن االإمام جعفر بن  هوؤالء الذين يكفون االإمام ما يريد كما 

ما  ويكفونه  ال��ح��روب  في  باأنف�شهم  يقونه  به  ون  »يحفُّ  :Lال�صادق د  محمَّ

 .
)((

يريد«

عدم التوقيت

د على عدم توقيت ظهور االإمام الحّجة|،  هناك العديد من الروايات التي توؤكِّ

ثني اأبي عن  كما في الرواية عن االإمام علّي بن مو�صى الر�صا L قال: »لقد حدَّ

P و�شلَّم قيل له: يا ر�شول اهلل متى يخرج القائم  اأبيه عن اآبائه R اأنَّ النبَيّ

ِت���ك؟ فقال Q: مثله مثل ال�شاعة ل يجلِّيه���ا لوقتها اإّل هو، ثُقلت في  م���ن ذريَّ

.
)((

ال�شماوات والأر�ص ل تاأتيكم اإّل بغتة«

د  ت للظهور كالرواية عن االإمام محمَّ بل هناك روايات وا�صحة في تكذيب من يوقِّ

.
)3(

اتون« اتون، كذب الوقَّ اتون، كذب الوقَّ الباقرQ: »كذب الوقَّ

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج))، �ش 308

))(م. ن.  ج ))، �ش 4))

)3(ال�صيخ الكليني،  الكافي، ج)، �ش 368
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ات���ون، وهلك  وع���ن اأب���ي عب���د اهلل ال�ص���ادقQ ق���ال: »ي���ا مه���زم ك���ذب الوقَّ

.
)((

الم�شتعجلون، ونجا الم�شلمون، واإلينا ي�شيرون«

فم���ا هو ال�صبب في اإخفاء وقت الظهور ؟ هن���اك العديد من االأ�صباب التي تدعو 

اإلى ذلك، نذكر منها: 

) – مادام للظهور ظروفه المو�صوعية التي يتحّقق الكثير منها على يد الموؤمنين، 

ا  فم���ن المنا�ص���ب اأن يرتبط الظهور بعمل ه���وؤالء النا�ش، وبهّمته���م وح�صورهم، ممَّ

ا ربط  �صيدفعه���م للعمل ولتجهيز االأر�صيَّة للظهور، وبالتال���ي للتعجيل بالظهور، واأمَّ

د رقم وتاريخ، فهذا لن يكون ربطًا باالأ�صباب الحقيقيَّة، ولن  الظه���ور بزمن هو مجرَّ

يكون م�صاعدًا على م�صتوى دفع النا�ش باتِّجاه تحقيق ظروف و�صرائط الظهور.  

) - اإخف���اء وقت الظهور �صيبقى �صعلة االأمل م�صتعل���ة دائمًا في قلوب الموؤمنين، 

د بن الف�صي���ل عن الر�صا Q، ق���ال �صاألته عن �صيء من  فف���ي الرواي���ة عن محمَّ

الَف���َرِج، فقال: » األي����ص انتظار الَفَرِج من الَفَرِج، اإِنَّ اهلل ع���زَّ وجلَّ يقول: {فانتظرو� 

، وهذا االأمل �صيدفعهم الإ�صالح اأمورهم، واالبتعاد عن 
)((

�إنِّي معكم من �لمنتظرين}«

المعا�صي والتزام الطاعات، وتجهيز االأنف�ش لن�صرة االإمام، ولذلك جاء في ر�صالة 

به من  االإم���ام| الت���ي اأر�صلها لل�صيخ المفي���د: »فليعمل كلُّ ام���رئ منكم بم���ا يقرِّ

ِتنا ويتجنَّب ما يدنيه من كراهيتنا و�شخطنا، فاإنَّ اأمرنا بغتة فجاأة، حين ل  محبَّ

  .
)3(

تنفعه توبة ول ينجيه من عقابنا ندم على حوبة«

))( م. ن. ج)، �ش 368

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار ج)) �ش8))

)3(م. ن. ج3)،�ش 76)
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اإنَّ غيب���ة االإمام لي�صت ه���ي القاعدة بالن�صبة للدور الذي ينبغ���ي اأن يقوم به، بل 

االأ�صل اأْن يكون حا�صرًا بين اأن�صاره واأعوانه، ويكفي اأن تزول اأ�صباب الغيبة ليتحّقق 

الظهور،  ومن هذه االأ�صباب: 

) - ف�ص���ل كّل االأطروحات االأخرى حتى ال يظنَّ اأح���د بعد ذلك اأنَّه يمكن تحقيق 

العدل من خاللها. 

) - تمحي�ش الموؤمنين واختبارهم ليقوى عود المخل�صين منهم ويظهر اأ�صحاب 

النفو�ش ال�صعيفة. 

3 - الت�صليم المطلق  لالإمام الحّجة| بعد �صنين الغيبة وال�صعور باأهميَّة ونعمة 

ح�صوره. 

ه���ذه العنا�صر تخت�ص���ر  الم�صلحة في الغيبة، وهناك �صرائ���ط اأخرى ال بدَّ من 

ره���ا اأي�صًا ليتحّقق الفرج، ومن اأهمِّ ه���ذه ال�صرائط  وجود االأن�صار، فال بدَّ من  توفُّ

ر العدد الكافي من االأن�صار المخل�صين القادرين على تحقيق م�صروع االإمام|،  توفُّ

ك وقادة جيو�ش  لون نواة التحرُّ وعدده���م 3)3 بعدد الم�صلمين في بدر، ولعلَّهم ي�صكِّ

االإمام.

د على عدم توقيت ظهور االإمام الحّجة|،  وهناك العديد من الروايات التي توؤكِّ

ت للظهور. بل هناك روايات وا�صحة في تكذيب من يوقِّ
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د التَّقيQ اأنه قال: »اإّن الإمام بعدي ابني علّي، اأمره اأمري،  عن االإمام محمَّ

وقول���ه قولي، وطاعت���ه طاعتي، والإمام بعده ابنه الح�شن اأم���ره اأمر اأبيه، وقوله 

ق���ول اأبي���ه، وطاعته طاعة اأبيه، ثم �شكت، فقلت له: يا ابن ر�شول اهلل، فمن الإمام 

بع���د الح�ش���ن؟ فبكىQ بكاءاً �شديداً، ثم ق���ال: اإّن من بعد الح�شن ابنه القائم 

َي القائ���م؟ قال: لأّنه يقوم  بالح���ّق المنتظ���ر. فقلت له: ي���ا ابن ر�شول اهلل، لم �ُشمِّ

َي المنتظر؟  بع���د موت ذك���ره وارتداد اأكثر القائلي���ن باإمامته، فقلت له: ول���م �ُشمِّ

ق���ال: لأنَّ ل���ه غيبة يكث���ر اأّيامه���ا، ويطول اأمده���ا، فينتظر خروج���ه المخل�شون، 

اتون، ويهلك  ب بها الوقَّ وينك���ره المرتابون، وي�شتهزيء بذكره الجاح���دون، ويكذِّ

فيها الم�شتعجلون، وينجو فيها الم�شّلمون«.

) هل االأ�صل في االإمام اأن يكون حا�صرًا اأم غائبًا ؟ 

) ما الفائدة من ف�صل كّل االأطروحات االأخرى قبل ظهور االإمام| ؟

3 لماذا ال بدَّ من تمحي�ش واختبار الموؤمنين قبل ظهور االإمام|.

4 اذكر �صرطًا من �صرائط ظهور االإمام| ؟ 

) ما الفائدة من اإخفاء توقيت ظهور االإمام| ؟  
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فه بلق��اء الحّج��ة|  خارج  ��د العامل��ي وت�شرُّ ��ة ال�شّي��د محمَّ ق�شّ

النجف الأ�شرف

جاء في كتاب جّنة الماأوى عن ذكر من فاز بلقاء الحّجة )للمحّدث الجليل ميرزا 

د العامليِّ M، وهو ابن  ال���ح التقيِّ ال�صّيد محمَّ ة العابد ال�صّ ح�صي���ن النوري( ق�صّ

ال�صّي���د عّبا�ش )اآل العّبا�ش �صرف الدين( ال�صاكن ف���ي قرية جب�صيت من قرى جبل 

ي الجور عليه خرج من وطنه خائفًا هاربًا  ته اأّنه M لكثرة تعدِّ عامل وكان من ق�صّ

ة فقره، وقّلة ب�صاعته، حّتى اأّنه لم يكن عنده يوم خروجه اإاّل مقدار ال ي�صوى  مع �صدَّ

قوت يومه، وكان متعّففًا ال ي�صاأل اأحدًا.

و�صاح في االأر�ش برهة من دهره، وراأى في اأّيام �صياحته في نومه ويقظته عجائب 

فها اآالف التحّية  كثي���رة، اإلى اأن انتهى اأمره اإل���ى مجاورة النجف االأ�صرف على م�صرَّ

ة  والّتحف، و�صكن في بع�ش الحجرات الفوقانّية من ال�صحن المقّد�ش وكان في �صدَّ

فة اإاّل قليل، وتوّفي M في الّنجف االأ�صرف، بعد  الفقر، ولم يكن يعرفه بتلك ال�صّ

م�صيِّ خم�ش �صنوات من يوم خروجه من قريته.

وكان اأحيانًا يراوُدني، وكان كثير العّفة والحياء يح�صر عندي اأّيام اإقامة التعزية، 

ة �صيق معا�صه، حّتى اأنَّ كثيرًا ما ال يتمّكن  ورّبما ا�صتعار مّني بع�ش كتب االأدعية ل�صدَّ

لقوت���ه اإاّل )على( تميرات، يواظب االأدعي���ة الماأثورة ل�صعة الرزق حّتى كاأنه ما ترك 

�صيئًا من االأذكار المروّية واالأدعية الماأثورة.

مان| الملك المّنان  وا�صتغل بع����ش اأّيامه على عر�ش حاجته على �صاح���ب الزَّ

اأربعي���ن يومًا، وكان يكت���ب حاجته، ويخرج كلَّ يوم قبل طل���وع ال�صم�ش من البلد من 
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غير اّلذي يخرج منه اإل���ى البحر، ويبعد عن طرف اليمين مقدار فر�صخ  الب���اب ال�صّ

اأو اأزي���د، بحي���ث ال يراه اأحد ث���مَّ ي�صع عري�صته في بندقة م���ن الّطين ويودعها اأحد 

نّوابه �صالم اهلل عليه، ويرميها في الماء اإلى اأن م�صى عليه ثمانية اأو ت�صعة وثالثون 

يومًا.

فلّما فعل ما يفعله كلَّ يوم ورجع، قال: كنت في غاية الماللة و�صيق الخلق واأم�صي 

ُمطرق���ًا راأ�صي، فالتفتُّ فاإذا اأنا برجل كاأّنه لحق بي من ورائي وكان في زيِّ العرب، 

، وما التفتُّ اإليه ل�صيق خلقي، ف�صايرني  ف�صّلم علّي فرددت عليه ال�ّصالم باأقل ما يردُّ

د، ما حاجتك؟ يم�صي  مق���دارًا واأنا على حالي، فقال بلهجة اأه���ل قريتي: �صّيد محمَّ

علي���ك ثمانية اأو ت�صعة وثالث���ون يومًا تخرج قبل طلوع ال�صم����ش اإلى المكان الفالنيِّ 

وترمي العري�صة في الماء، تظنُّ اأّن اإمامك لي�ش مّطلعًا على حاجتك؟

قال: فتعّجبت من ذلك، الأّني لم اأطلع اأحدًا على �صغلي، وال اأحد راآني، وال اأحد من 

اأه���ل جبل عامل في الم�صهد ال�صريف لم اأعرفه، خ�صو�صًا اأّنه الب�ش الكّفية والعقال 

ولي�ش مر�صومًا في بالدنا، فخطر في خاطري و�صولي اإلى المطلب االأق�صى، وفوزي 

بالنعمة العظمى، واأّنه الحّجة على البرايا، اإمام الع�صر|.

وكن���ت �صمعت قديم���ًا اأنَّ يده المباركة ف���ي الّنعومة بحيث ال يبلغه���ا يد اأحد من 

) �صافح���ه فاإن كانت ي���ده كما �صمعت اأ�صن���ع ما )يحقُّ
ُ
النا����ش، فقلت ف���ي نف�صي: اأ

بح�صرته،فم���ددت يدي واأنا على حالي لم�صافحته، فم���دَّ يده المباركة ف�صافحته، 

ف���اإذا يده كم���ا �صمعت، فتيّقنت الف���وز والفالح، فرفعت راأ�ص���ي، ووّجهت له وجهي، 

واأردت تقبيل يده المباركة، فلم اأر اأحدًا.

قل���ت: ووال���ده ال�صّيد عّبا����ش حيٌّ اإلى ح���ال التاأليف، وهو من بن���ي اأعمام العالم 

الحب���ر الجليل، وال�صّيد الموؤّي���د النبيل، وحيد ع�صره، ونامو�ش ده���ره ال�صّيد �صدر 

الدي���ن العاملي المتوّطن في اأ�صبهان تلميذ العاّلم���ة الطباطبائيِّ بحر العلوم اأعلى 

اهلل مقامهما.
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كتاب: االإمام المهدّي |،  �صمن �صل�صلة » في رحاب الوليِّ الخامنئي« 

اإعداد ون�شر: مركز االإمام الخميني الثقافي 

الم�شم���ون: يت�صمن اأربعة محاور، المحور االأّول حول ق�صّية المهديِّ | واأّنها 

���ة...، والمحور الثاني ح���ول ق�صّية المه���ديِّ | بين العدوِّ  ���ة، وفطريَّ ق�صي���ة عالميَّ

���ة االعتقاد بالمه���ديِّ و�صرورته، والمحور  وال�صدي���ق، والمح���ور الثالث: حول اأهميَّ

.| الرابع: حول خ�صائ�ش حركة ودولة المهديِّ
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تمهيد

ثت عن طول غيبة االإمام  هن���اك العديد من الروايات التي ذكرناها �صابق���ًا تحدَّ

ك الكثير من النا�ش في اأ�صل وجوده اأو في  |، حتى ي�صل اإلى م�صتوى ُي�صكِّ المهديِّ

ًا طوال هذه المّدة. بقائه حيَّ

وبعملّي���ة ح�صابّية ب�صيط���ة، اإذا الحظنا تاريخ والدة االإم���ام المهديِّ | في عام 

���ه عا�ش حتَّى االآن اأكث���ر من األف ومائة وخم�صي���ن عامًا، فهل  ))) هج���رّي، نجد اأنَّ

يمكن اأن يطول عمر اإن�صان اإلى هذا الحّد؟

طول العمر اأمر ممكن

  فما دمنا نتكلم عن 
)((

ئًا �أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن } ْ
ُه �إَِذ� �أََر�َد �َسي ُ

يقول تعالى: {�إِنََّما �أَْمر

اأنَّ اهلل تعال���ى اأراد لالإمام الحّجة| اأن يغيب ه���ذه الفترة الطويلة كلَّها فال مجال 

لل���كالم عن ع���دم اإمكانيَّة ذلك اأو ا�صتحالته، بل اهلل ق���ادر على ما يريد. وعنه|: 

 .
)((

ا ظهور الفرج فاإنَّه اإلى اهلل« »واأمَّ

))( ي�ش: )8

))( ال�صيخ الطو�صي، الغيبة،  �ش )9)

طول عمر الإمام|

الدر�س ال�سابع
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نماذج من التاريخ

، والت�صكيك بذلك،  ة اأن يطول عمر االإن�صان اإلى هذا الحدِّ اإنَّ الت�صاوؤل عن اإمكانيَّ

يمكن اأْن ي�صعر االإن�صان اأنَّ طول عمر االإمام هو نموذج اأوحد ال مثيل له في التاريخ، 

وحي���ث اأنَّه ال مثيل ل���ه يمكن اأْن يحدث نوعًا من ال�صدم���ة اأو الت�صكيك عند �صعاف 

النفو����ش، ولكن من الم�صتغ���رب اأنَّ الت�صكيك يح�صل رغم وجود الكثير من النماذج 

االأكي���دة الأ�صخا�ش كان���ت اأعمارهم طويلة ج���دًا، وردت في ن�صو����ش قراآنية اأو في 

روايات م�صّلمة، و�صنذكر فيما يلي نموذجين:

 Qنوح

يق���ول تعالى في كتابه  العزيز: {َولََقْد �أَْر�َس���ْلنَا نُوًحا �إِلَى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم �أَْلَف �َس���نٍَة 

 ، فهذه ال�صنين الطويلة من عمر 
)((

وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن} ���يَن َعاًما َفاأََخَذُهُم �لطُّ �إِل َخْم�سِ

نبيِّ اهلل نوحQ »األف �صنة اإاّل خم�صين عامًا«، هي جزء من عمره ق�صاها بعد اأن 

اأر�صله اهلل تعالى لقومه اإلى اأن ح�صل الطوفان، ولي�ش تمام عمره.

ف���اإذا كان نب���يُّ اهلل نوح ت�صتوج���ب ظروفه اأن يحيا هذا العمر كّل���ه، اأفال ي�صتحقُّ 

، وتحقيق العدالة عل���ى االأر�ش، وغلبة جند  تحقي���ق الوعد االإلهّي بالن�ص���ر النهائيِّ

ق هذا  اهلل، ورفعة دينه... كل ذلك اأال ي�صتوجب المدَّ في عمر �صاحب الزمان ليحقِّ

الم�صروع العظيم على يديه؟!   

 Qالخ�شر

رين، واأنَّ عمره تطاول الآالف ال�صنين،   من المعروف اأنَّ الخ�صر Q من المعمِّ

وف���ي رواية عن االإمام علّي بن مو�صى الر�ص���اL قال: »اإنَّ الخ�شرQ  �شرب 

ور، واإنَّه لياأتينا َفُي�َشلِّْم علّينا،  من ماء الحياة فهو حيٌّ ل يموت حتَّى ينفخ في ال�شُّ

���ه، واإنَّه ليح�ش���ر حيث ما ذكر، فم���ن ذكره منكم  َفُي�ْشَم���ُع �شوت���ه ول ُي���رى �شخ�شُ

))( العنكبوت: 4)
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���ه ليح�ش���ر المو�شم كل �شن���ة، فيق�شي جمي���ع المنا�شك ويقف  فلُي�َشلِّ���ْم علي���ه، واإنَّ

���ن عل���ى دع���اء الموؤمنين و�شيوؤن����ص اهلل به وح�شة قائمن���ا في غيبته  بعرف���ة، فُيوؤَمِّ

.
)((

وي�شل به وحدته«

���ى االآن اأ�صعاف عمر  ���ى االآن وبالتالي فعمره حتَّ ���ًا حتَّ فالخ�ص���ر Q ال زال حيَّ

���ور.  وتنقل لن���ا الن�صو�ش  ���ى ينفخ في ال�صُّ ًا حتَّ |. و�صيبق���ى حيَّ االإم���ام المه���ديِّ

ة  ة اأحداثًا ح�صلت مع الخ�صر Q خالل هذه ال�صنين المتطاولة، كالق�صّ ال�صرعيَّ

ًْد� مِّْن 
الت���ي ينقلها الق���راآن الكريم عند لقائ���ه لنبيِّ اهلل مو�صى Q، {َفَوَج���َد� َعب

ن  تَِّبُعَك َعَلى �أَ
ْمنَاُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما * َقاَل لَُه ُمو�َس���ى َهْل �أَ نَ���اُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّ

ْ
ِعبَاِدنَ���ا �آتَي

وكذلك ورد في الرواي���ة عن اأبي الح�صن علّي بن مو�صى 
)((

ا ُعلِّْمَت ُر�ْس���ًد�} تَُعلَِّمِن ِممَّ

���ا قب����ص ر�ش���ول اهللP ج���اء الخ�شر Q فوق���ف على باب  الر�ص���ا L: »َلمَّ

البي���ت وفيه عل���ّي وفاطمة والح�ش���ن والح�شين R ور�ش���ول اهللP قد �ُشِجيَّ 

���د {ُكلُّ نَْف�ٍس َذ�آِئَقُة �ْلَمْوِت َو�إِنََّما تَُوفَّْوَن  بثوب���ه فق���ال: ال�شالم عليكم يا اأهل بيت محمَّ

، اإنَّ في اهلل خلف���اً من كلِّ هالك، وعزاًء م���ن كلِّ م�شيبة، 
)3(

�أُُجوَرُك���ْم يَ���ْوَم �ْلِقيَاَمِة}

ل���وا عليه، وثقوا به، و اأ�شتغفر اهلل لي ولكم. فقال اأمير  ودركاً م���ن كلِّ فائ���ت، فتوكَّ

.
)4(

»Pيكم بنبيِّكم الموؤمنين Q: هذا اأخي الخ�شر Q جاء يعزِّ

وت�صي���ر الروايات اإلى وجود االرتباط الوثيق بين طول عمر الخ�صر Q وعمر 

ا العبد  د ال�صادقL اأنه قال: »واأمَّ |، فعن االإمام جعفر بن محمَّ االإمام المهديِّ

رها له، ول لكتاب  ة قدَّ ل عمره لنبوَّ ال�شالح الخ�شر، فاإنَّ اهلل تبارك وتعالى ما طوَّ

ينزل���ه علي���ه، ول ل�شريعة ين�شخ بها �شريعة من كان قبله من الأنبياء، ول لإمامة 

ا كان  يلزم عباده القتداء بها، ول لطاعة يفر�شها له، بلى، اإّن اهلل تبارك وتعالى لمَّ

د تقي االأ�صفهاني ،  مكيال المكارم، ج ) ، �ش )7) ))( الميرزا محمَّ

))( الكهف:)6- 66

)3( اآل عمران: )8)

)4( ال�صيخ ال�صدوق ،  كمال الدين وتمام النعمة ، �ش )39
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ر في اأّيام  ر من عمر الخ�شر وما قدَّ ر من عمر القائم ما يقدِّ في �شابق علمه اأن يقدِّ

ل  ر وعلم ما يكون من اإنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طوَّ غيبته ما قدَّ

عم���ر العب���د ال�شالح من غي���ر �شبب يوجب ذلك اإّل لعلَّ���ة ال�شتدلل به على عمر 

.
)((

ة« ة المعاندين لئالَّ يكون للنا�ص على اهلل حجَّ القائم|، وليقطع بذلك حجَّ

النتيجة

ي دوره  دًا من قبل اهلل تعال���ى يوؤدِّ اإنَّ االإيم���ان بمق���ام االإمامة وكون االإم���ام م�صدَّ

اال�صتثنائّي الذي اأراده اهلل تعالى له، االإيمان بذلك ال يجتمع مع الت�صكيك به ب�صبب 

ة بالن�صبة للقدرة االإلهيَّة، وال�صنن  ط���ول العمر اأو غيرها من االأم���ور التي تعتبر عاديَّ

ة. والت�صكيك ينطلق من االختالف في مو�صوع االإمامة وعدم اإيمان �صريحة  التاريخيَّ

���ه �صيجد نف�صه ف���ي ق�صية االإمام  ���ا من يتَّبع منه���ج االإمامة فاإنَّ م���ن النا����ش به. واأمَّ

المهديِّ وطول عمره من�صجمًا تمامًا مع عقيدته وطموحاته واآماله والوعود القراآنّية 

التي ينتظر تحّققها... 

اإذا الحظن���ا تاريخ والدة االإمام المهديِّ | في عام ))) هجري، نجد اأنَّه عا�ش 

حت���ى االآن اأكث���ر من األف ومائة وخم�صين عامًا، فهل يمكن اأْن يطول عمر اإن�صان اإلى 

هذا الحّد؟

فمع اإرادة اهلل تعالى 
)((

يقول تعالى: {�إنَّما �أمره �إذ� �أر�د �س���يئًا �أن يقول له كن فيكون}

د تقي االأ�صفهاني ، مكيال المكارم ،  ج )،  �ش )7) ))(الميرزا محمَّ

))( ي�ش:)8
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ال مجال للكالم عن عدم اإمكانيَّة ذلك اأو ا�صتحالته، بل اهلل قادر على ما يريد. 

���روا عمرًا طوياًل منهم نبّي اهلل  وهن���اك نماذج عديدة في التاريخ الأ�صخا�ش َعمَّ

نوح Q الذي اأخبر القراآن ا لكريم عن مكثه {�ألف �س���نة �إّل خم�سين عامًا}، وهذا 

ج من عمره ولي�ش تمام عمره.

رين الخ�صرQ فاإنَّ عم���ره تطاول الآالف ال�صني���ن، و�صيبقى حّيًا  وم���ن الُمَعمِّ

ور، وت�صير الروايات اإلى وجود االرتباط الوثيق بين طول عمر  اإل���ى اأن ُينفَخ في ال�صُّ

|، واأنَّ طول عم���ر الخ�صر Q لم يكن  الخ�ص���ر Q وعم���ر االإمام المه���ديِّ

 Qل�صبب يوجب ذلك اإاّل لعلَّة اال�صتدالل به على عمر القائم

ومن يتَّبع منهج االإمامة �صيجد نف�صه في ق�صيَّة االإمام المهديِّ وطول عمره من�صجمًا 

تمامًا مع عقيدته وطموحاته واآماله والوعود القراآنية التي ينتظر تحّققها... 

���ا العب���د ال�شالح  د ال�ص���ادقL اأّنه ق���ال: »واأمَّ ع���ن االإم���ام جعفر ب���ن محمَّ

رها له، ول لكتاب ينزله  ة قدَّ ل عمره لنبوَّ الخ�ش���ر، ف���اإنَّ اهلل تبارك وتعالى ما طوَّ

علي���ه، ول ل�شريع���ة ين�ش���خ بها �شريعة من كان قبله م���ن الأنبياء، ول لإمامة يلزم 

ا كان في  عباده القتداء بها، ول لطاعة يفر�شها له، بلى، اإنَّ اهلل تبارك وتعالى لمَّ

ر في اأّيام  ر من عمر الخ�شر وما قدَّ ر من عم���ر القائم ما يقدِّ �شاب���ق علم���ه اأْن يقدِّ

ل  ر وعلم ما يكون من اإنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طوَّ غيبته ما قدَّ

عم���ر العب���د ال�شالح من غي���ر �شبب يوجب ذلك اإّل لعلَّ���ة ال�شتدلل به على عمر 

ة«. ة المعاندين لئال يكون للنا�ص على اهلل حجَّ القائم|، وليقطع بذلك حجَّ
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) كم يبلغ عمر االإمام المهديِّ | حتَّى االآن تقريبًا ؟ 

ة اأن يطول عمر االإن�صان بهذا المقدار ؟  ) ما الدليل على اإمكانيَّ

ر ه���ذا المقدار عن تمام  3 م���ا مقدار الوق���ت الذي مكثه نوح يدع���و قومه، وهل يعبِّ

عمره ؟  

ل على اإمكانيَّة طول عمر الحّجة | ؟  4 لماذا كان طول عمر نوح Q  يدُّ

) اذكر حادثتين نقلتا عن الخ�صر في اأزمنة متباعدة تدالَّن على طول عمره.   

فه بلق��اء الحّجة| عندما  د العامل��ي وت�شرُّ ق�ش��ة اأخ��رى لل�شيد محمَّ

اأ�شرف على الهالك

�ش اهلل روحه: ق���ال وردت الم�صهد المقّد�ش الر�صويَّ  الح، قدَّ ث ال�صّي���د ال�صّ حدَّ

ة، وكن���ت في �صنك و�صيق مع وفور  ���الة وال�ّصالم للزيارة، واأقمت فيه مدَّ علي���ه ال�صّ

جوع مع �صائ���ر الزائرين لم يكن عندي  النعم���ة، ورخ����ش اأ�صعارها، ولّم���ا اأردت الرُّ

اد حّت���ى قر�صة لقوت يوم���ي، فتخّلفت عنهم، وبقي���ت يومي اإلى زوال  �ص���يء من الزَّ

يت فر�ش ال�صالة، فراأي���ت اأّني لو لم األحق بهم ال يتي�ّصر  ال�صم����ش فزرت موالي واأدَّ

لي الرفقة عن قريب، واإن بقيت اأدركني ال�صتاء ومتُّ من البرد.
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فخرجت من الحرم المطّهر مع ماللة الخاطر، وقلت في نف�صي:

اأم�ص���ي عل���ى اأثرهم، فاإن م���تُّ جوعًا ا�صترح���ت، واإاّل لحقت به���م، فخرجت من 

البلد ال�ّصريف و�صاألت عن الطريق، و�صرت اأم�صي حّتى غربت ال�صم�ش وما �صادفت 

اأح���دًا، فعلم���ت اأّني اأخطاأت الطريق، واأنا ببادية مهول���ة ال يرى فيها �صوى الحنظل، 

وق���د اأ�صرفت من الجوع والعط�ش على الهالك، ف�ص���رت اأك�صر حنظلة حنظلة لعلّي 

اأظف���ر من بينها بحبح���ب )ي�صبه الحنظل من حيث ال�صورة( حّتى ك�صرت نحوًا من 

خم�صمائ���ة، فلم اأظفر بها، وطلبت الماء وال���كالء حّتى جّنني الّليل، ويئ�صت منهما، 

فاأيقنت الفناء وا�صت�صلمت للموت، وبكيت على حالي.

فت���راءى لي مكان مرتفع، ف�صعدته فوجدت في اأعالها عينًا من الماء، فتعّجبت 

�صّلي 
ُ
الة واأ اأ و�صوء ال�صّ و�صك���رت اهلل عزَّ وجلَّ و�صربت الماء وقلت في نف�صي: اأتو�صّ

لئاّل ينزل بي الموت واأنا م�صغول الذّمة بها، فبادرت اإليها.

فلّم���ا فرغت من الع�صاء االآخرة، اأظلم الّليل وامتالأت البيداء من اأ�صوات ال�ّصباع 

وغيرها وكنت اأعرف من بينها �صوت االأ�صد والذئب واأرى اأعين بع�صها تتوّقد كاأّنها 

ال�صراج، فزادت وح�صتي، اإاّل اأّني كنت م�صت�صلمًا للموت، فاأدركني النوم لكثرة التعب، 

نيا بنور القمر قد اأ�صاءت، واأنا في غاية  وم���ا اأفقت اإاّل واالأ�صوات قد انخمدت، والدُّ

ال�صعف، فراأيت فار�صًا مقباًل علّي، فقلت في نف�صي اإّنه يقتلني الأّنه يريد متاعي فال 

يجد �صيئًا عندي فيغ�صب لذلك فيقتلني، وال اأقلَّ من اأن ت�صيبني منه جراحة.

فلم���ا و�صل اإليَّ �صّلم علّي، فرددت»عليك ال�ص���الم« وطابت منه نف�صي، فقال: ما 

ل���ك؟ فاأوماأت اإليه ب�صعفي، فقال: عندك ث���الث بّطيخات، لم ال تاأكل منها؟ فقلت: 

ال ت�صتهزئن���ي ودعني على حالي، فقال لي: انظر اإلى ورائك، فنظرت فراأيت �صجرة 

بّطي���خ عليه���ا ثالث بّطيخات كبار، فق���ال: �صدَّ جوعك بواحدة، وخ���ذ معك اثنتين، 

ل النهار،  وعلي���ك بهذا ال�ص���راط الم�صتقي���م، فام�ش علي���ه، وُكْل ن�صف بّطيخ���ة اأوَّ

والن�ص���ف االآخر عند ال���زوال، واحفظ بّطيخة فاإّنها تنفعك، ف���اإذا غربت ال�صم�ش، 
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ت�صل اإلى خيمة �صوداء، يو�صلك اأهلها اإلى القافلة، وغاب عن ب�صري.

فقم���ت اإلى تل���ك البّطيخات، فك�ص���رت واحدة منه���ا فراأيتها ف���ي غاية الحالوة 

والّلطافة كاأّني ما اأكلت مثلها فاأكلتها، واأخذت معي االثنتين، ولزمت الطريق، وجعلت 

اأم�صي حّتى طلعت ال�صم�ش، وم�صى من طلوعها مقدار �صاعة، فك�صرت واحدة منهما 

واأكلت ن�صفها و�صرت اإلى زوال ال�ّصم�ش، فاأكلت الن�صف االآخر واأخذت الطريق.

فلّما قرب الغروب بدت لي تلك الخيمة، وراآني اأهلها فبادروا اإليَّ واأخذوني بعنف 

ة، وذهبوا بي اإلى الخيمة كاأّنه���م زعموني جا�صو�صًا، وكنت ال اأعرف التكّلم اإاّل  و�ص���دَّ

ة وغ�صب:  بل�ص���ان الع���رب، وال يعرفون ل�صاني، فاأتوا بي اإلى كبيره���م، فقال لي ب�صدَّ

من اأين جئت؟ ت�صدقني واإال قتلتك فاأفهمته بكّل حيلة �صرحًا من حالي.

عيه متنّف�ش اإاّل تلف اأو اأكلته  اب ال يعبر من الطريق اّلذي تدًَّ فقال: اأّيها ال�صّيد الكذَّ

ال�ّصباع، ثمَّ اإّنك كيف قدرت على تلك الم�صافة البعيدة في الزمان الذي تذكره، ومن 

هذا المكان اإل���ى الم�صهد المقّد�ش م�صيرة ثالثة اأّيام؟! اأ�صدقني واإال قتلتك، و�صهر 

�صيفه في وجهي.

ته، فقال  فب���دا له البّطي���خ من تحت عبائي فقال: ما هذا؟ فق�ص�ص���ت عليه ق�صّ

حراء بّطيخ، خ�صو�ص���ًا هذه البطيخة التي ما راأينا  الحا�ص���رون: لي�ش في هذا ال�صّ

مثلها اأبدًا، فرجعوا اإلى اأنف�صهم، وتكّلموا فيما بينهم، وكاأّنهم علموا �صدق مقالتي، 

واأنَّ ه���ذه معجزة من االإم���ام عليه اآالف التحّية والثناء وال�ّصالم، فاأقبلوا علّي وقّبلوا 

كًا به  روني ف���ي مجل�صهم، واأكرموني غاي���ة االإكرام، واأخذوا لبا�ص���ي تبرُّ ي���دي و�صدَّ

وك�صوني األب�صة جديدة فاخرة، واأ�صافوني يومين وليلتين.

فلّم���ا كان الي���وم الثالث، اأعطوني ع�صرة توامين، ووّجه���وا معي ثالثة منهم حّتى 

اأدركت القافلة.
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الكتاب: وظيفة االأنام في زمن غيبة االإمام

د تقي المو�صوي اال�صفهاني تاأليف: الحاج ميرزا محمَّ

ل:  ة ف�صول، الف�صل االأوَّ ل لعدَّ ����ش الج االأوَّ الم�شم���ون: يتاألف من جزاأين،  يتعرَّ

ة به، والف�ص���ل الثاني: يذكر اأربعة ع�صر فائدة من  ف���ي االأدعية والزيارات المخت�صَّ

الفوائ���د الحا�صلة عند الدعاء لح�ص���رة بقيَّة اهللQ بتعجيل ظهوره من اهلل جلَّ 

�صاأن���ه والتي جمعها من االآيات واالأخبار. والف�ص���ل الثالث في عدم توقيت الظهور، 

ا الج الثاني فيتابع ذكر الوظائف العمليَّة في غيبة االإمام |.  واأمَّ
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تمهيد

ر�صول  عن  كالرواية  وف�صله،  الفرج  انتظار  عن  ث  تتحدَّ التي  الروايات  كثرت 

.
)((

تي انتظار الفرج« مَّ
اهللP: »اأف�شل جهاد اأُ

  و عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ: »انتظروا الفرج ول تياأ�شوا من 

روح اهلل ف���اإنَّ اأح���بَّ الأعمال اإلى اهلل ع���زَّ وجلَّ انتظار الفرج.... و المنتظر لأمرنا 

.
)((

ط بدمه في �شبيل اهلل« كالمت�شحِّ

فم���ا ه���و هذا االنتظار ال���ذي يعتبر من اأح���بِّ االأعمال واأف�صل العب���ادات – كما 

عبَّرت بع�ش الروايات – وكيف يكون ؟ 

معنى النتظار 

، وهو »حالة نف�شانيَّة ينبعث منها 
)4(

، والتربُّ�ش
)3(

االنتظار في اللَّغة بمعنى الترقُّب

 .
)((

التهّيوؤ لما تنتظره، و�شّده الياأ�ص، فكلَّما كان النتظار اأ�شّد كان التهّيوؤ اآكد...«

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج 77، �ش 43)، رواية )، باب 7

))( م. ن. ج )6، �ش )6

)3( ابن منظور،  ل�صان العرب،ج )، �ش4)4

)4(م. ن. ج7، �ش39

د تقي االأ�صفهاني،مكيال المكارم، ج)، �ش36) ))(  ميرزا محمَّ

انتظار الفرج

الدر�س الثامن
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كيف يكون النتظار؟

ث عن فترة طويلة ا�صتمّرت  نا نتح���دَّ ًا الأنَّ اإنَّ معرف���ة كيفية االنتظار اأمر مهّم جدَّ

قرون���ًا حتَّى االآن وم���رَّ فيها اأجيال واأجيال، �صمن ظ���روف مختلفة وفر�ش متفاوتة، 

د، فما هو تكليف هذه االأجيال  وال يمك���ن ترك هذه االأجي���ال بال تكليف وا�صح ومحدَّ

ف���ي هذه الفترة وكيف من المفتر����ش اأن يكون انتظارها لظه���ور االإمام الحّجة| 

ولتحّقق الفرج على يديه؟ 

النتظار ال�سلبي والإيجابي 

هن���اك نهج���ان مختلف���ان ومتناق�ص���ان مت�ص���ّوران لكيفي���ة االنتظ���ار، ولتكليف 

الموؤمنين في زمان  الغيبة الكبرى لالإمام الحّجة|:

النتظ���ار ال�شلب���ي: والمق�صود من���ه اأن يبقى االإن�صان جال�ص���ًا دون اأيِّ حراك اأو 

���ة تذك���ر، ودون اأن يقوم باأيِّ عمل تغييرّي، ويكتف���ي بمراقبة عالمات الظهور،  فعاليَّ

وما تحّقق منها؛ ليزداد اأمله بقرب الظهور، كما لو ا�صت�صعر تحّقق �صيء منها، وهذا 

يعن���ي اأنَّ الوظيف���ة االأ�صا�صي���ة للموؤمنين في ع�صر الغيبة ه���ي اأن يعي�صوا اأمل ظهور 

 . االإمام |دون اأن ي�صعوا لتغيير الواقع االجتماعيِّ وال�صيا�صيِّ

النتظ���ار الإيجابي: والمق�ص���ود منه اأن ال يقف االإن�صان مكتوف اليدين �صاكنًا، 

���ة الملقاة على  ���ى يتحّقق الفرج بظه���ور االإمام، واإنَّما يق���وم بالواجبات ال�صرعيَّ حتَّ

ة، اأو لها عالقة بالنظام والحكم...  عاتقه �صواء كانت فردّية اأم اجتماعيَّ

فاأيُّهما هو االنتظار ال�صحيح والمطلوب �صرعًا ؟ 

المنهج ال�سحيح في النتظار

ة  نا �صن�صل لنتيجة قطعيَّ عن���د مراجعة الروايات والن�صو�ش ال�صرعية، ال �صكَّ اأنَّ

د  تق���ول: اإنَّ المطلوب من االأجي���ال في ع�صر الغيبة الكبرى ال يمك���ن اأن يكون مجرَّ

ة الممكنة، والتي فيها  ال�صكون والجلو�ش في البيت، والتخاذل عن الوظائف ال�صرعيَّ
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ة التي ال بدَّ من تنفيذها، يمكن  ة، بل هناك العديد من االأدوار االأ�صا�صيَّ م�صلحة االأمَّ

اأن نخت�صرها فيما يلي: 

اأوًل: طاعة اهلل وتنفيذ الأحكام ال�شرعّية 

قهم اهلل لطاعته على اجتماع من   عن االإمام الحّجة|: »... ولو اأنَّ اأ�شياعنا وفَّ

لت لهم ال�شعادة  ر عنه���م الُيمن بلقائنا، ولتعجَّ القل���وب في الوفاء بالعهد َلما تاأخَّ

.
)((

بم�شاهدتنا على حقِّ المعرفة و�شدقها منهم بنا...«

فاتِّحاد الموؤمنين ح���ول ق�صية االإمام المهديِّ هي �صبب مبا�صر لتعجيل الظهور، 

ح���اد العقائدّي، الأنَّ ذلك حا�صل من���ذ زمن بعيد، واإنَّما  د االتِّ ولي����ش المطلوب مجرَّ

ح���اد، فهذا يعني  ث عن اتِّ ، وعندما نتحدَّ ح���اد على الم�صتوى العمل���يِّ المطل���وب االتِّ

ه���م كالج�ص���د الواحد الذي له راأ�ش واحد يديره ويق���وده، هذا الراأ�ش الذي عبَّرت  اأنَّ

ا الحوادث الواقع���ة فارجعوا فيها اإل���ى رواة حديثنا فاإنَّهم  عن���ه مكاتبته|: »واأمَّ

، وهو الوليُّ الفقيه. 
)((

ة اهلل« تي عليكم واأنا حجَّ حجَّ

د  ويك���ون همُّ الموؤمنين تطبيق اأحكام اهلل تعالى والتم�ّصك بطاعته، كما طلب واأكَّ

علي���ه االإمام الحّجة| في م���ا ورد عنه: »فاتَّقوا اهلل جّلّ جالل���ه، وظاهرونا على 

 عليكم، يهلك فيها من حمَّ اأجله، ويحمى عنها 
)4(

 م���ن فتنة قد اأنافت
)3(

انتيا�شك���م

 حركتنا ومباثتكم باأمرنا ونهينا، {َواهلُل ُمِتمُّ 
)5(

من اأدرك اأمله، وهي اإمارة لأزوف

 .
)7()((

ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن}«

قهم اهلل لطاعته على اجتماع من القلوب  وكذل���ك عنه|: »ولو اأنَّ اأ�شياعنا وفَّ

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج 3)، �ش 77)

))(الحر العاملي،  و�صائل ال�صيعة، ج 7)، �ش 40)

)3( انتيا�صكم: انت�صالكم

)4( اأناف على ال�صيء: طال وارتفع عليه

))( االأزوف: االقتراب

)6(  �صورة ال�صف: 8

)7(  خاتمة الم�صتدرك، ج 3، �ش )))، من ر�صالة لل�صيخ المفيد
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ر عنهم الُيْمن بلقائن���ا، ولتعجلت لهم ال�شعادة  ف���ي الوف���اء بالعهد عليهم لم���ا تاأخَّ

بم�شاهدتن���ا عل���ى ح���قِّ المعرف���ة و�شدقه���ا منه���م بنا، فم���ا يحب�شن���ا عنه���م اإّل ما 

ا نكرهه ول نوؤثره منهم واهلل الم�شتعان، وهو ح�شبنا ونعم الوكيل،  يت�شل بنا ممَّ

 .
)((

د واآله الطاهرين و�شّلم« و�شلواته على �شّيدنا الب�شير النذير محمَّ

ة وتنظيمها بال�شكل المطلوب  ثانيًا: توحيد الأُمَّ

ث ب�صكل وا�صح اأنَّ حفيده المهدّي المنتظر | » ما  فاالإمام ال�صادقQيتحدَّ

.
)((

ة« يخرج اإّل في اأولي قوَّ

ة تاأتي من خ���الل التجهيز واال�صتعداد والتدرُّب...  ة ماديَّ ة لها جانبان، قوَّ والق���وَّ

ة في  ًا في هذا االتجاه قبيل ظهور االإمام|، وقوَّ كًا قويَّ وهذا يفتر�ش اأنَّ هناك تحرُّ

القلب واالإرادة، وهذه تنتج عن الثبات اأمام االبتالءات ، وهناك رواية ت�صفهم: »اإنَّ 

دكت، ل  وا بالجبال الحدي���د لتدكَّ قل���ب رج���ل منهم اأ�شّد من زب���ر الحديد لو م���رُّ

.
)3(

» ون �شيوفهم حتى ير�شى اهلل عزَّ وجلَّ يكفُّ

ثالثًا: التمهيد للظهور

ث عن اأ�صخا�ش ورايات تظهر قبيل ظهور  هن���اك العديد من الروايات التي تتحدَّ

 :Pاالإم���ام| وتقوم بتهيئة االأر�ش ل���ه والتمهيد لظهوره، كالرواية عن ر�صول اهلل

.
)4(

» ئون للمهديِّ »يخرج نا�ص من الم�شرق فيوطِّ

))(  خاتمة الم�صتدرك، ج 3، �ش )))، من ر�صالة لل�صيخ المفيد

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 3)3

ة لذوي القربى،  ج 3، �ش )4) )3( القندوزي، ينابيع المودَّ

)4(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 87
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االنتظ���ار في اللغة بمعن���ى الترقُّب، والتربُّ�ش، وهو »حال���ة نف�صانّية ينبعث منها 

ه الياأ�ش، فكلَّما كان االنتظار اأ�صّد كان التهّيوؤ اآكد...«.  التهّيوؤ لما تنتظره، و�صدَّ

هن���اك نهجان مختلفان ومتناق�صان لكيفية االنتظار: االنتظار ال�صلبيُّ بمعنى اأْن 

ال يق���وم االإن�صان ب���اأيِّ عمل، ويكتفي بمراقبة عالمات الظه���ور. واالنتظار االإيجابّي 

بمعنى اأْن يقوم بالواجبات ال�صرعيَّة الملقاة على عاتقه. هو الم�صتفاد من الروايات، 

ة  مَّ
ُ
ي دوره في: طاعة اهلل وتنفيذ االأحكام ال�صرعيَّة، وتوحيد االأ وعلى االإن�صان اأن يوؤدِّ

وتنظيمها بال�صكل المطلوب، والتمهيد للظهور.

قهم اهلل لطاعت���ه على اجتماع من  ع���ن االإمام الحّجة|: »ول���و اأنَّ اأ�شياعنا وفَّ

ر عنهم الُيْمن بلقائن���ا، ولتعجلت لهم  القل���وب في الوف���اء بالعهد عليهم لم���ا تاأخَّ

ال�شع���ادة بم�شاهدتن���ا عل���ى حقِّ المعرف���ة و�شدقها منه���م بنا، فم���ا يحب�شنا عنهم 

ا نكره���ه ول نوؤثره منهم واهلل الم�شتع���ان، وهو ح�شبنا ونعم  اإّل م���ا يّت�ش���ل بنا ممَّ

د واآله الطاهرين و�شلَّم«. الوكيل، و�شلواته على �شيِّدنا الب�شير النذير محمَّ
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) - ما معنى االنتظار في اللغة ؟ 

رة وما هو الفرق بينها؟ ) - ما هي اأق�صام االنتظار المت�صوَّ

3-  كيف يكون االنتظار ال�صحيح، وما هو الدليل على ذلك ؟ 

4 - من هو راأ�ش المجتمع االإ�صالميِّ في غيبة االإمام، وما الذي يدلُّ على ذلك ؟ 

)-  ما هي اأهمُّ العنا�صر التي ينبغي تحقيقها في زمن االنتظار ؟  

Qالنيابة الحقيقية ل�شاحب الزمان

ق�شة يرويها ال�شيخ الفرقاني )تلميذ الإمام الخميني}(:

كان االإم���ام الخمين���ي قد اعت���اد اأن يذهب الإلق���اء الدر�ش في ال�صاع���ة العا�صرة 

والرب���ع من �صب���اح كّل يوم، وكنت اأتبعه م�صرع���ًا، لكي اأكون بمعيّت���ه، وكنت اأخرج � 

اأحيان���ًا � بع���ده، الأّنه كان يذهب بمفرده اإلى حلقة الدر����ش، ولم يكن يخبرني � اأغلب 

االأحيان � عندما كان يخرج.

وفي يوم من االأّيام، وبينما كنت م�صرعًا لّلحاق باالإمام وجدت �صيخًا كهاًل، من 

اأهالي مازندران، كان معروفًا بحقده وعدائه، وغالبًا ما كان يحّر�ش الطلبة على 

فيقبل  وينحني  االإمام،  منزل  باب  يقبل  �صاهدته  االإمام،  در�ش  في  الح�صور  عدم 
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قائاًل:  اإلّي  فالتفت  فعله،  من  ا�صتغرابي  واأبديت  منه  ذلك  ا�صت�صغ  فلم  العتبة، 

الذي  ما  فقلت   ،
)((

{ �هلّلُ َهَد�نَا  �أَْن  لَْول  ِلنَْهتَِدَي  ُكنَّا  َوَما  ِلَه�َذ�  َهَد�نَا  �لَِّذي   ِ هلِلّ {�ْلَحْمُد 

حدث؟! فلم يجبني، ولكّنه �صاألني: هل تذهب اإلى الدر�ش؟ وهل ياأتي االإمام اإلى 

الم�صجد؟ فاأجبته: نعم،  فقال لي: �صاأرافقك اإلى الم�صجد.

عجب���ت من اأمر الرجل، فاإّن���ه لم يك يح�صر الدر�ش مطلق���ًا، ولم يكن يدع ابنه 

يقترب اإلى االإمام لتقبيل يده. خرج االإمام،  فان�صحب الرجل متواريًا عن نظرنا من 

زق���اق جانبي، ل�صّدة خجله، وذهب���ت مع االإمام اإلى الم�صجد. وكنت قد ن�صيت كتاب 

الدر�ش، فا�صطررت اإلى اأن اأجل�ش عند المنبر وعلى مقربة من باب الم�صجد.

وج���اء ال�صيخ المازندراني، فجل�ش اإلى جانب���ي، وقال لي: اإّنك تعلم بتاأثير بطانة 

ال�ص���وء علّي، وقد �صمعت الكثير م���ن المغر�صين يقولون: اإّن االإم���ام يقراأ ال�صحف 

والجرائد، واأ�صاف ال�صيخ قائاًل: في اإحدى الليالي، راأيت في عالم االأحالم اأّني في 

حرم اأمير الموؤمنين Q وراأيت مجموعة من االأ�صخا�ش ذوي مهابة وجالل، وقد 

جل�ص���وا م�صطّفين متقاربين. كانوا اثني ع�صر، وقيل لي اإّن الثاني ع�صر المهدّي| 

الذي كان ي�صطع منه النور وفي غاية الح�صن والجمال، كان يجل�ش في اآخر ال�صف. 

وبعد ذلك �صاهدت العلماء من ال�صلف الما�صي بداأوا يخرجون من مقبرة المقّد�ش 

االأردبيلي واحدًا اإثر واحد، وحّدقت اإليهم لعلّي اأتعرف على اأحد منهم، اإلى اأن جاء 

دور اأحده���م فعرفته وا�صمه ال�صيخ �صالل، وكان �صيخ���ًا عربيًا، ولقد فرحت واأردت 

مالقاته، ورمت اأن اأتح���ّرك فلم اأ�صتطع، وكاأّن رجلّي قد الت�صقتا باالأر�ش، وعندما 

كان العلماء يقدمون احتراماتهم لهوؤالء الجال�صين ي�صتقبلهم االإمام اأمير الموؤمنين

Q م���ع واحد اأو اثنين منهم من على جانبيه، ويكون الباقون منهم م�صغولين في 

حدي���ث دائ���ر فيما بينهم. وفي بع�ش االأحيان يقوم �صبع���ة اأو ثمانية منهم ال�صتقبال 

الوافدين عليهم من اأولئك العلماء.

))( االأعراف:43
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واأ�صاف ال�صيخ: وفي هذه االأثناء، راأيت ال�صّيد الخمينّي ي�صل اإلى الحرم، وكنت 

اأن���ت خلفه، ويخلع حذاءه، ولما دخل راأيُت اأن ه���وؤالء االإثني ع�صر عندما راأوه قاموا 

اإلي���ه جميعًا، ثم عادوا اإلى مجال�صهم اإاّل الثان���ي ع�صر، فاإّنه تقّدم نحوه وناداه: روح 

اهلل، فطوى ال�صّيد الخمينّي عباءته واأجابه: نعم �صيدي، فقال له: تعال، فتوّجه اإليه 

ب�صرعة وعندما و�صل اإلى محاذاته، راأيت االإمام| اأطول من ال�صّيد الخمينّي، وقد 

كانت اأذنه تقابل فم اإمام الزمان وقال له: ربع �صاعة، فاأجابه: على عيني... ال�صيء 

الكذائي �صاأكلمه... �صاأكلمه اإن �صاء اهلل، وا�صتمّر حديث االإمام| في اأذن روح اهلل 

� وب�صرعة فائقة � ربع �صاعة كاملة.

 وبع���د تمامها، ابتعد عنه بم�صافة متر اأو مترين، ورجع للجلو�ش في مكانه. ورفع 

ال�صّي���د الخمين���ّي يده كمن يرفعه���ا للتحّية، فرّد االأحد ع�ص���ر الجال�صون على تحّيته 

وتراج���ع ال�صّيد الخمينّي خطوات اإلى النجف دون اأن يوليهم ظهره، ولم يذهب نحو 

ال�صريح.

وي�صيف ال�صيخ: فقلت ِلَم لم يذهب ال�صّيد الخمينّي اإلى ال�صريح للزيارة؟ فقيل لي 

اإّن اأمير الموؤمنينQ جال�ش هنا، فلم يذهب اإلى هناك؟ وتوجه ال�صّيد بعد ذلك 

نح���و محّل و�صع االأحذي���ة )الكي�صوانية( وقّدمت له حذاءه، وخرج من باب ال�صحن 

م�صرعًا. وانتبهت من النوم وبداأت اأبكي،  فنه�صت زوجتي فراأت اأّنني اأبكي، ونظرت 

اإل���ى ال�صاعة فكانت ت�صير اإل���ى بقاء �صاعة واحدة اإلى موع���د اأذان الفجر، فرجعُت 

اإلى نف�صي اأوّبخها واأتمتم معها: يا ربِّ تجاوز عن تق�صيري واإ�صرافي، فاأنا من االآن 

موؤمن بمنزلة هذا ال�صّيد الجليل. ولكّني � لحّد االآن � ل�صت م�صتريحًا. واأّول عمل قمت 

ب���ه هو الذي �صاهدته من تقبيلي ب���اب دار االإمام وعتبتها، ولم ي�صاهد ذلك �صواك، 

تي هي كما رويتها  وقّررت اأن اأن�ص���ر ف�صائل هذا الرجل العظيم. والخال�صة اأن ق�صّ

ل���ك، ولي رجاء منك اأن تعر�ش ق�صيت���ي على االإمام ح�صب ا�صتطاعتك، لي�صامحني 

ويعفو عني.
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وعند خروجنا من الم�صجد اأخبرُت االإمام بما دار بيننا، فقال االإمام لقد عفوت 

عن���ه و�صامحته ع���ن كّل بادرة منه. وجاءن���ي ال�صيخ بعد ذلك يع���دو وعيناه تذرفان 

الدم���وع ي�صتجل���ي ما اآلت اإلي���ه النتيجة، فاأخبرته باأّن االإم���ام �صامحك عن اأّي عمل 

قم���ت به �صّده، فوقع �صاج���دًا هلل �صكرًا، واأ�صبح بعد ذلك يح�ص���ر مجال�ش االإمام، 

.
)((

ة و�صمله االإمام بنظرة خا�صّ

كتاب: 8) وظيفة في زمن الغيبة، �صمن �صل�صلة »بين يدّي القائم«

ة المعارف االإ�صالمية الثقافية اإعداد ون�شر: جمعيَّ

الم�شم���ون: اأح�ص���ى الكت���اب 8) وظيفة عل���ى الموؤمنين االإلت���زام بها في زمن 

الغيبة، الوظائف الثمانية االأولى حول معرفة االإمام واأ�صكال االرتباط به، والتا�صعة 

ة، له���ا عالقة باالنتظار وكيفّيته  ة، والباقي وظائف عمليَّ والعا�صرة وظائ���ف اأخالقيَّ

ة وماليَّة وعلميَّة. وتو�صيات  جهاديَّ

))(  عن مجّلة الن�صر، العدد 7)، �ش48
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تمهيد

اإنَّ اأمني���ة كلِّ موؤم���ن اأن يكون في ركب جنود القائ���م| عند ظهوره وفي الرواية 

، والمخل�صون 
)((

عن االإمام الباقر Q: »فيا طوبى لمن اأدركه وكان من اأن�شاره«

يعمل���ون عل���ى التمهيد لظهوره، وتهيئ���ة االأر�ش ومواءمة الظ���روف لتحقيق �صرائط 

د التقيَّ Q: ِلَم  الظه���ور، وتحقيق اليوم الموعود، وفي رواية اأنَّه �صئل االإمام محمَّ

���ه يقوم بعد موت ذكره وارتداد اأكث���ر القائلين باإمامته.  ���َي القائم؟ فقال: »لأنَّ �ُصمِّ

َي المنتظر؟ فقال: لأنَّ له غيبة يكث���ر اأّيامها، ويطول اأمدها،  فقي���ل له: َوِل���َم �ُشمِّ

فينتظ���ر خروجه المخل�شون، وينكره المرتابون، وي�شتهزىء بذكره الجاحدون، 

.
)((

اتون، ويهلك فيها الم�شتعجلون، وينجو فيها الم�شّلمون« ب بها الوقَّ ويكذِّ

دون له، وم���ا هي �صفات  ة في غيبت���ه الممهِّ فم���ا هي �صف���ات المخل�صي���ن للحجَّ

اأ�صحابه|، هذا ما �صنلقي ال�صوء عليه خالل هذا الدر�ش اإْن �صاء اهلل تعالى. 

))(النعماني، الغيبة، �ش 40)

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج))، �ش 30

الممّهدون 

و اأ�سحاب القائم

الدر�س التا�سع
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1-الإيمان بالغيب 

 : د ال�صادق L عن قول اهلل عزَّ وجلَّ في الرواية �صئل االإمام جعفر بن محمَّ

فقال: 
)((

ِب}
ْ
بالَغي يُوؤِمنُوَن  �ألَِّذيَن   * ِّْلُمتَِّقيَن  ل ُهدًى  فيِه  َرْيَب  َل  �لِكتَاُب  َذِلَك   * {�ألم 

قوله  ذلك  و�شاهد  )الغائب(  الحّجة  فهو  والغيب   Q علّي  �شيعة  »المّتقون 

و� �إنِّى َمَعُكْم مَِّن 
ُ
ُبِ هلِل َفاْنتَِظر

ْ
تعالى: {ويَُقولُوَن لَول �ُنِزَل عليه �آيٌَة ِمْن َربِِّه َفُقْل ِ�نَّما �َْلَغي

.
)3 )((

يَن}« �لُمْنتَِظِرِ

اإنَّ وج���ود االإم���ام الحّجة| اأ�صبح م���ن الغيب نتيجة غيبت���ه، واالإيمان به اإيمان 

بالغي���ب، واالإيم���ان بالغي���ب هو م���ن �صف���ات المتَّقين، لذل���ك كان االإيم���ان باالإمام 

الحّجة| متي�ّصر على المتَّقين.  

حزب الله

ع���ن جابر ب���ن عبد اهلل االأن�ص���ارّي عن ر�ص���ول اهللP قال: ف���ي حديث طويل 

هم النبّي االأكرمP اإلى اأن قال: »ومن  عندما ي�صئل النب���ّيP عن اأو�صيائه، فعدَّ

د، يدعى بالمهدّي والقائم والحّجة،  بع���ده )اي بعد الح�صن الع�صكرّي( ابنه محمَّ

فيغي���ب ث���مَّ يخرج، فاإذا خرج يم���الأ الأر�ص ق�شطاً وعدًل كما ملئ���ت جوراً وظلماً، 

طوبى لل�شابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبَّته اأولئك الذين و�شفهم 

 ،
)4(

ِب َويُِقيُموَن �ل�س���الة}
ْ
ِّْلُمتَِّقيَن * �لذين يُوؤِْمنُوَن ِباْلَغي اهلل ف���ي كتاب���ه وق���ال: {ُهًدى ل

.
)6 )((

وقال تعالى: {…�أُولَئَك ِحزُب �هلَِل �أل ِ�نَّ ِحْزَب �هلَِل ُهُم �َْلُمْفِلُحون}«

))( البقرة: )-3

))( يون�ش: 0)

)3(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 4))

)4( البقرة:)-3

))( المجادلة: ))

)6( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 43)
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2-ال�سبر على الأذى

ال �صكَّ اأنَّ زمن الغيبة زمن ابتالءات وامتحانات �صعبة تحتاج للكثير من الثبات 

دت عليه الرواي���ات اأي�صًا، ففي الرواية ع���ن االإمام  الح�صين  وال�صب���ر، وه���ذا ما اأكَّ

Q: »اأما اأنَّ ال�شابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�شيف 

.
)((

»Pبين يدّي ر�شول اهلل

3-جهوزِّية اأ�سحاب الحّجة

ة  ���ا بعد ظهور االإمام|، ف�صيك���ون ظهوره بين اأ�صحاب لهم �صفاتهم الخا�صّ واأمَّ

د  ية، ففي الرواية ع���ن االإمام محمَّ اأي�ص���ًا، وم���ن هذه ال�صفات اال�صتع���داد والجهوزِّ

نَا َعْنُهُم 
ْ
ر خَّ

الباق���ر Q واالإمام جعف���ر ال�صادق Q في قول���ه تعالى: {ولَِئ���ْن �أَ

وفًا َعْنُهْم وَحاَق ِبِهم 
ُ
ر ����َس َم�سْ

ْ
ْع���ُدوَدٍة لَّيَُقولُنَّ َما يَْحِب�ُسُه �أََل يَْوَم يَاأِْتيِهْم لَي ٍة مَّ مَّ

�ْلَع���َذ�َب �إِلَى �أُ

 |   اأّنهما قاال: »الأّم���ة المعدودة هم اأ�شح���اب المهديِّ
)((

م���ا َكانُوْ� ِبِه يَ�ْس���تَْهِزُءوَن}

ة اأهل بدر، يجتمعون في �شاعٍة  ف���ي اآخ���ر الزمان ثالثمئة وثالثة ع�شر رجاًل كعدَّ

 .
)3(

واحدٍة كما يجتمع قزع الخريف«

ا  فمن المالحظ في هذه الرواية كيف يجتمع اأ�صحاب االإمام في �صاعٍة واحدٍة، ممَّ

ة التي يتمتَّع بها هوؤالء االأ�صخا�ش بحيث لم ين�صغلوا بتجهيز  ة التامَّ ي�صير اإلى الجهوزيَّ

مات وتهيئة االأمور لتلبية النداء، بل كانوا جاهزين وحا�صرين تمامًا. المقدِّ

4-الركن ال�سديد

 Q اأّنه قال: »ما كان قول لوط Q د ال�صادق ع���ن االإمام جعفر بن محمَّ

ة)القائم  ، اإّل تمنِّي���اً لقوَّ
)4(

ًة �أَوَء�ِوي �إِلَى ُرْكٍن �َس���ديٍد} لقوم���ه {َقاَل لَ���و�أَنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ

))( ال�صيخ ال�صدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �ش8)3

))( هود: 8

)3(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج 9، �ش 03)

)4( هود: 80
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ة  ة اأ�شحاب���ه، وه���م الركن ال�شدي���د، ف���اإنَّ الرجل منه���م ُيعطى قوَّ ( و�ش���دَّ المه���ديِّ

وا بالجبال الحديد  اأربعي���ن رج���اًل، واأنَّ قل���ب رج���ل اأ�شّد من زبر الحدي���د، لو م���رُّ

.
)((

» ون �شيوفهم حتَّى ير�شى اهلل عزَّ وجلَّ لتدَكدَكت، ل يكفُّ

ة  ة ج�صديَّ فم���ن المالحظ في ه���ذه الرواية اأنَّ اأ�صح���اب االإمام| يتمتَّع���ون بقوَّ

ة اأربعي���ن رج���اًل«، اإرادة �صلب���ة ال تلي���ن »واأنَّ قل���ب رج���ل اأ�ش���ّد م���ن  »ُيعط���ى ق���وَّ

وا بالجبال  ية �ص���اروا »لو م���رُّ ة والجهوزِّ زبرالحدي���د«، وبمجم���وع االإرادة مع الق���وَّ

�ش بر�ص���ا اهلل �صبحانه وتعالى، فهم ي�صعون  الحدي���د لتدَكدَك���ت«، واأهدافهم تتلخَّ

���ون �شيوفهم حّتى ير�شى اهلل  وراء اأداء تكليفه���م وتحقيق االأهداف االإلهية »ل يكفُّ

.» عزَّ وجلَّ

ة  ه���ذه الموا�صف���ات الممتازة التي تلح���ظ االأهداف واالإرادة الت���ي ال تلين مع قوَّ

 Qة بدنيَّة، هي الت���ي يرتجى بها الن�صر على االأع���داء، وقد تمنَّى لوط��� وجهوزيَّ

مث���ل ه���وؤالء االأن�صار، كيف ال، وق���د ورد في الرواية عن ال�ص���ادق Q في و�صف 

اأن�ص���اره|  قال: »َيُقْوَنه باأنف�شه���م في الحروب، وَيْكُفْوَنه ما يريد فيهم.. ين�شر 

.
)((

» اهلل بهم اإمام الحقِّ

5-تمّني ال�سهادة

د ال�صادق L قال: »َيْدُعْوَن بال�شهادة ويتمنُّون اأْن  عن االإمام جعفر بن محمَّ

.
)3(

يقتلوا في �شبيل اهلل«

6-الرتباط بالله تعالى

يتميَّز اأ�صح���اب االإمام الحّجة| بارتباطهم باهلل �صبحانه وتعالى وعبادتهم له 

دهم في اللَّيل، وقد  ورد في الحديث: »رجال ل ينامون اللَّيل لهم دويٌّ كدِويِّ  وتهجُّ

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 7)3

))(م.ن. �ش 308

)3( ال�صيخ علّي النمازي ال�صاهرودي، م�صتدرك �صفينة البحار، ج 6، �ش 90)
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النحل، يبيتون قياماً على اأطرافهم وي�شبحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث 

.
)((

بالنَّهار، وهم من خ�شية اهلل م�شفقون«

7-الإلتزام بالنِّظام

وي�صير الى ذلك ما ورد عن اأمير الموؤمنين Q من اأنَّه قال فيهم: »الّزُي واحد، 

.
)((

واللبا�ص واحد، كاأنَّما اآباوؤهم اأٌب واحٌد«

ة، و�صفات اأ�صحابه| بما يلي:  دين للحجَّ تتلّخ�ش �صفات الممهِّ

االإيمان بالغيب: فوجود االإمام الحّجة| اأ�صبح من الغيب نتيجة غيبته، واالإيمان 

بالغيب هو من �صفات المتَّقين.  

ال�صب���ر عل���ى االأذى: اإنَّ زم���ن الغيبة زمن ابت���الءات تحتاج للكثي���ر من الثبات 

وال�صبر.

جهوّزية اأ�صحاب الحّجة: فمن المالحظ اجتماع اأ�صحاب االإمام حوله في �صاعٍة 

ة التي يتمتَّع بها هوؤالء. ية التامَّ واحدٍة، مما ي�صير اإلى الجهوزِّ

الرك���ن ال�صديد: فم���ن المالحظ اأن اأ�صح���اب االإمام| –كما ف���ي الروايات - 

�ش بر�صا اهلل �صبحانه وتعالى. ة ج�صدية واإرادة �صلبة، واأهدافهم تتلخَّ يتمتَّعون بقوَّ

���ز اأ�صحاب���ه| بارتباطهم ب���اهلل �صبحان���ه وتعالى  االرتب���اط ب���اهلل تعالى:يتميَّ

دهم في اللَّيل. وعبادتهم له وتهجُّ

ظام.  باالإ�صافة اإلى االإلتزام بالنِّ

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 308

))( ال�صيخ علّي كوراني العاملي،معجم اأحاديث  االإمام المهدّيQ،  ج 3، �ش 94
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ورد في الحديث: »رجال ل ينامون اللَّيل لهم دويٌّ كدويِّ النحل، يبيتون قياماً 

عل���ى اأطرافه���م وي�شبح���ون على خيولهم، رهب���ان باللَّيل ليوث بالنه���ار، وهم من 

خ�شية اهلل م�شفقون«.

) ما معنى االإيمان بالغيب ولماذا االإيمان بالحّجة| من الغيب؟

) ما هي اأهمُّ ال�صفات التي يتَّ�صف بها الموؤمن في زمن الغيبة ؟

3 اأذك���ر نموذج���ًا من الروايات يدل عل���ى ارتباط اأ�صحاب االإم���ام الحّجة| باهلل 

تعالى.

�ش له قومه بح�صب بع�ش الروايات؟ ولماذا؟  منية لوط عندما تعرَّ
ُ
4 ماذا كانت اأ

) هل الأ�صحاب االإمام الحّجة| نظام خا�ّش؟ اذكر نموذجًا على ذلك. 
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طماأنينة القادة))).

ذك���ر �صماحة ال�صيخ قراءتي الق�صة التالية، واأنا اأتذكرها جيدًا، وقد كنت وقتها 

في طه���ران، �صاهدتها على �صا�صة تلفزيون الجمهوري���ة االإ�صالمية، واأنا اأنقلها كما 

�صاهدته���ا بم�صاعري: لما كان �صماحة اآية اهلل المجاهد ال�صيد علي الخامنئي قائد 

الجمهورية االإ�صالمية في اإيران )دام ظله العالي(، يوؤّم الم�صلين في �صالة الجمعة 

بجامع���ة طهران، انفجرت )اأثناء خطبة ال�ص���الة( قنبلة موقوتة  و�صط الم�صّلين، 

كان قد زرعها اأعوان �صدام المت�صّللون من العراق داخل �صّجاد مو�صوع على م�صافة 

غي���ر بعي���دة عن اإمام الجمع���ة �صماحة ال�صي���د الخامنئي، وكان بع����ش االأبرياء من 

الم�صلين جال�صين عليه من دون علم.

وفجاأة ارتفعت اأ�صالوؤهم وتناثرت اأبدانهم وعرجت اأرواحهم اإلى بارئها، وكاأّنهم 

يَّتَُها �لنَّْف�ُس �ْلُمْطَمِئنَُّة * 
كان���وا وهم في حين الطماأنينة مخاطبين بقوله تعالى: { يَ���ا �أَ

.
)((

يًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي َو�ْدُخِلي َجنَِّتي}
�سِ

ْ
ر يًَة مَّ �ْرِجِعي �إِلَى َربِِّك َر��سِ

والغري���ب ج���دًا، اأن �صوت االنفجار الهائ���ل كان في اأثناء خطب���ة �صماحة ال�صيد 

الخامنئ���ي فلم يتحرك من مو�صعه �صبرًا اأو فت���رًا، بل وا�صل الخطبة بثبات االإيمان 

وطماأنينة القلب.

واالأروع ف���ي ه���ذا الموقف المذه���ل هو اختيار ال�صي���د الخامنئي اآي���ة قراآنية في 

ْت 
ِّ
ًر� َوثَب

ْ
ب نَ���ا �سَ

ْ
خطبت���ه بع���د االنفجار مبا�صرة تنا�صب الموق���ف وهيك {َربَّنَا �أَْفِرْغ َعَلي

.
)3(

نَا َعَلى �ْلَقْوِم �ْلَكاِفِريَن}
ْ
ر �أَْقَد�َمنَا َو�ن�سُ

))( عبد العظيم المهتدي البحراني، ق�ص�ش وخواطر، ق�صة 78) �ش ))3

))( الفجر: 7)-30

)3( البقرة: 0))
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كتاب: كمال الدين وتمام النعمة 

د بن علّي بن الح�صين بن  تاأليف: ال�صيخ الجليل االأقدم ال�صدوق اأبي جعفر محمَّ

ى �صنة )38ه�. بابويه القمّي المتوفَّ

ث الكتاب ف���ي البداية عن �ص���رورة وجود خليف���ة واإمام لكلِّ  الم�شم���ون: يتح���دَّ

ث ع���ن الغيبة ويذكر  ، ثمَّ يتحدَّ ع�ص���ر، وينتق���ل اإلى �صرورة معرفة االإم���ام المهديِّ

ن نماذج من غيبٍة الأنبياَء  واأو�صياء �صابقين، ثمَّ ينتقل اإلى ب�صارة  ة اأبواب تت�صمَّ ع���دَّ

د الم�صطفى، وبع�ش االأخبار في ذلك، ثمَّ علَّة الحاجة  عي�صى بن مريم بالنبيِّ محمَّ

�ش الأبواب حول الغيبة  لالإم���ام وات�صال الو�صيَّة من اآدم  اإلى قيام القائ���م، ثمَّ يتعرَّ

والقائم|.
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تمهيد

ه لي�ش هناك توقيت لظهور االإم���ام الحّجة|، ولكن رغم ذلك  ذكرن���ا �صابقًا اأنَّ

ل���م يترك اأمر الظهور بدون اأيِّ اإ�صارة اإليه، فق���د ذكرت العديد من الروايات اأمورًا 

لح عليه  رًا على ق���رب زمن الظهور، وهو م���ا ا�صطُّ وح���وادث عديدة اعتبَرته���ا موؤ�صِّ

دة ولها اأق�صامها المتفاوتة. بعالمات الظهور، وهذه العالمات متعدِّ

فبع����ش العالمات وا�صح���ة في معناها والمق�ص���ود منها، وبع�صه���ا االآخر اأ�صبه 

ح معناه ب�صكل وا�صح ودقيق، ولع���لَّ �صبب االإبهام والترميز هو  بالرم���ز الذي ال يت�صِّ

اختالف االأزمنة و�صعوبة التعبير عن اأمور غير موجودة في ذلك الزمن، في�صتعا�ش 

عنها بالت�صبيه والترميز.

ة للزم���ن الذي يح�صل فيه  ث عن االأجواء العامَّ وبع����ش عالمات الظهور، تتح���دَّ

ة ال تح���دث بلحظة واحدة – عادة - واإنَّما  الظه���ور، ومن الطبيعي اأنَّ االأجواء العامَّ

تك���ون على نح���و التراكمات االجتماعي���ة، وبالتالي فاإنَّ مثل ه���ذه العالمات ال تكون 

مال�صقة لزمن الظهور تمامًا ويحتمل اأْن يتراخى الزمن حّتى يح�صل الظهور بعدها. 

فيما هناك عالمات اأخرى اأ�صبه باالأحداث والوقائع التي تكون قبيل الظهور بفترات 

عالمات الظهور

الدر�س العا�سر



معزُّ الأولياء 92

قليلة يعقبها الظهور مبا�صرة، وبالتالي فهي عالمات قريبة جدًا من زمن الظهور. 

ة الوقوع، واأخ���رى غير حتميَّة،  موا العالم���ات اأي�صًا اإلى عالم���ات حتميَّ وق���د ق�صَّ

ويمكن اأْن ال تتحّقق، وال يتوقف عليها الظهور ب�صكل اأكيد. 

���ل ذل���ك كلَّه هناك �صوؤال ال ب���دَّ من طرحه، وهو: م���ا الفائدة من  وقب���ل اأن نف�صِّ

االإخبار عن عالمات الظهور ؟ 

لماذا عامات الظهور؟

دة وكبيرة على م�صتوى حفظ الموؤمنين في زمن  عالمات الظهور لها فوائد متعدِّ

الغيبة ومواجه���ة تحديات ذلك الزمان، وعلى م�صتوى جهوزيَّتهم وا�صتعدادهم عند 

الظهور، وعدم تراخي الهمم و�صعف العزيمة مع تطاول الزمن.

ا حفظ الموؤمنين في مواجهة التحّديات، فمن جهتين:  اأمَّ

الجه���ة الأول���ى: بعث نور االأمل مع تراكم التحّدي���ات وال�صعوبات، فعندما يكثر 

الف�ص���اد ف���ي المجتم���ع وت�صيع الحق���وق، ويبداأ االإن�ص���ان باالإح�صا����ش باالإحباط في 

ة من عالمات الظه���ور، فتعود �صعلة  مواجه���ة تلك التحّديات يالح���ظ عالمة اأو عدَّ

���ر اأنَّ الف�صاد والظلم لي�ش له اإاّل جولة،  االأم���ل لت�صيء روحه وقلبه من جديد، ويتذكَّ

و�صتنته���ي هذه الجول���ة في يوم ما، وقد بداأت عالئ���م اأزوف جولته تظهر من خالل 

عالمات الظهور.

الجه���ة الثاني���ة: اأنَّه مع قراءة عالمات الظهور، وكي���ف اأنَّ زمن الظهور �صيكون 

���ه بعد ذلك مهما راأى م���ن ظلم وف�صاد  ة، فاإنَّ بع���د و�ص���ول الظلم والف�ص���اد اإلى القمَّ

ع ذلك من خ���الل ما يذكر  مة واالإحباط، فه���و يتوقَّ ل���ن ي�ص���اب بالمفاج���اأة وال�صدَّ

ة، و�صينقل���ب االإحباط من وجود الظلم اإلى  ف���ي و�صف زمن الظهور وعالماته العامَّ

التفاوؤل بقرب الظهور.

ة، ف���الأنَّ الموؤمن عندما ي���رى عالمة ت�صبه  ���ا تاأثي���ر العالمات عل���ى الجهوزيَّ واأمَّ

ة  عالمات الظه���ور �صي�صتب�صر بقرب الظهور، وبالتالي �صيك���ون اأكثر حيويَّة وجهوزيَّ

ًا من جنود االإمام. وفعاليَّة في مواجهة الف�صاد، ليح�صل على لياقة اأن يكون جنديَّ
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الأجواء العامة قبيل الظهور 

وهن���اك رواي���ة ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ تخت�صر الدرج���ة التي و�ص���ل اإليها 

االإنحط���اط في المجتمع���ات الفا�صدة، حيث يقول : »احفظ... ف���اإنَّ عالمات ذلك: 

با، واأخذوا  اإذا اأمات النا�ص ال�شالة، واأ�شاعوا الأمانة، وا�شتحلُّوا الكذب واأكلوا الرِّ

نيا وا�شتعمل���وا ال�شفه���اء، وقطعوا الأرح���ام واتَّبعوا  �ش���ا... وباع���وا الدي���ن بالدُّ الرُّ

وا بالدماء، وكان الِحْلُم �شعفاً والظلم فخراً، وكان الأمراء فجرة،  الأهواء وا�شتَخفُّ

ور وا�شُتعِلن  وال���وزراء ظلمة والعرف���اء خونة والُقّراء ف�شقة، وظهرت �شه���ادات الزُّ

الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان. 

ق الكاذب  ���دِّ ه و�شُ ِق���َي الفاج���ر مخاف���ة �ش���رِّ ... وكان زعي���م الق���وم اأرذله���م، واتُّ

لها، وركبت  ة اأوَّ مَّ
ِخَذت الِقَيان والمعازف، ولعن اآخر ه���ذه الأُ واوؤُتِم���َن الخائ���ن واتُّ

.
)((

ذوات الفروج ال�شروج وت�شبَّه الن�شاء بالرجال والرجال بالن�شاء...«

وقائع قبيل الظهور

هن���اك العديد من العالمات واالأحداث الت���ي �صتح�صل قبيل الظهور مذكورة في 

الروايات، نذكر بع�صها مع ت�صنيفها اإلى اأق�صام : 

ة  األف-الحركات الع�شكريَّ

)- خ���روج ال�صفيان���ّي: وفي حديث الر�ص���ولP: »فبينما ه���م كذل���ك اأي اأثناء 

الفتن���ة بي���ن اأهل الم�شرق والمغ���رب، يخرج عليهم ال�شفيانّي م���ن الوادي الياب�ص 

���ى ينزل دم�شق، فيبع���ث جي�شين: جي�شاً اإلى الم�ش���رق واآخر اإلى  ف���ي ف���ور ذلك حتَّ

المدين���ة حتَّى ينزلوا باأر����ص بابل من المدينة الملعون���ة )يعني بغداد( فيقتلون 

اأكثر من ثالثة اآلف ويف�شحون اأكثر من مائة امراأة ويقتلون بها ثالثمئة كب�ص 

))( العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 93)
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.
)((

من بني العبَّا�ص ثمَّ ينحدرون اإلى الكوفة«

وعن االإمام ال�صادق Q:»لو راأيت ال�شفيانّي راأيت اأخبث النا�ص اأ�شقر اأحمر 

.
)((

اأزرق«

)- خروج اليمانّي: قالP: »خروج الثالثة: ال�شفيانّي والخرا�شانّي واليمانّي 

في �شنة واحدة في �شهر واحد في يوم واحد ولي�ص فيها من راية اأهدى من رايٍة 

. وفي حديث عنهP:»خروج ال�شفيانّي واليمانّي 
)3(

» اليمانّي لأنَّه يدعو اإلى الحقِّ

والخرا�شانّي في �شنة واحدة وفي �شهر واحد وفي يوم واحد، ونظام كنظام الخرز 

يتب���ع بع�ش���ه بع�شاً، فيكون الباأ�ص في كل وجه ويل لمن ناواهم، لي�ص في الرايات 

اأهدى من راية اليمانّي هي راية هدى لأنَّه يدعو اإلى �شاحبكم، فاإذا خرج اليمانّي 

.
)4(

م بيع ال�شالح على كلِّ النا�ص« حرَّ

3- اإقبال الرايات ال�صود من خرا�صان: عن ر�صول اهللP:»تنزل الرايات ال�شود 

 ،
)((

الت���ي تخ���رج من خرا�شان اإل���ى الكوفة، فاإذا ظهر المهديُّ بعث���ت اإليه بالبيعة«

وعن اأمير الموؤمنينQ:»اإذا �شمعت الرايات ال�شود مقبلة من خرا�شان فكنت في 

.
)6(

�شندوق مقفل عليك، فاك�شر ذلك القفل وذلك ال�شندوق حتَّى تقتل تحتها«

دة ب-اأحداث محدَّ

���ة بظهر الكوفة ف���ي �صبعين من ال�صالحي���ن: ورد عن االإمام   قت���ل النف�ش الزكيَّ

د وبي���ن قتل النف����ص الزكيَّة اإّل  ال�ص���ادق Q:»ولي����ص بي���ن قيام قائ���م اآل محمَّ

.
)7(

خم�ص ع�شرة ليلة«

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج ))، �ش 86)

))(م. ن.  �ش 06)

)3( م. ن. �ش 0))

)4( م. ن. �ش )3)

))(م. ن.  �ش 7))

)6(  المتَّقي الهندي،كنز العمال، ج ))، �ش 78)

)7(ال�صيخ الطو�صي، الغيبة،  �ش )44
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ة ج-كوارث واأحداث طبيعيَّ

 Q قبل قي���ام القائم «:Q خ�ص���ف بالبيداء: ورد ع���ن االإمام ال�صادق-(

اليمان���ّي وال�شفيان���ّي والمنادي ينادي م���ن ال�شماء، وخ�شف البي���داء وقتل النف�ص 

.
)((

الزكيَّة«

)-خ�صف بالم�صرق وخ�صف بالمغرب: في الحديث عن ر�صول اهللP:»... يكون 

عن���د ذل���ك ثالثة خ�ش���وف، خ�ش���ف بالم�ش���رق وخ�شف بالمغ���رب وخ�ش���ف بجزيرة 

.
)((

العرب«

3- طلوع ال�ّصم�ش من المغرب: عن االإمام الباقرQ: »...وطلوع ال�ّشم�ص من 

.
)3(

المغرب من المحتوم«

اإعالن الظهور

ال�صيحة في ال�صماء: وعن الباقر Q: »ينادي مناٍد من ال�شماء با�شم القائم 

في�شم���ع م���ن بالم�شرق ومن بالمغرب ل يبق���ى راقد اإّل ا�شتيقظ ول قائم اإّل قعد 

ول قاع���د اإّل ق���ام على رجليه فزعاً م���ن ذلك ال�شوت، فرحم اهلل من اعتبر بذلك 

.
)4(

ال�شوت فاأجاب«

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 03)

))(ال�صيخ علي كوراني العاملي، معجم اأحاديث االإمام المهديQ، ج )، �ش )36

)3(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 89)

)4(م. ن.  �ش 30)
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دة ولها اأق�صامها المتفاوتة، فبع�صها وا�صحة وبع�صها اأ�صبه  عالمات الظهور متعدِّ

ة وبع�صها االآخر اأ�صبه  ث عن االأج���واء العامَّ بالرم���ز. وبع�ش عالمات الظهور، تتحدَّ

باالأحداث والوقائع التي تكون قبيل الظهور. 

دة وكبيرة على م�صت���وى حفظ الموؤمنين في زمن  ولعالم���ات الظهور فوائد متعدِّ

الغيبة ومواجه���ة تحديات ذلك الزمان، وعلى م�صتوى جهوزيَّتهم وا�صتعدادهم عند 

الظهور، وعدم تراخي الهمم و�صعف العزيمة مع تطاول الزمن.

ة. ة للمجتمعات فا�صدة وظالمة، من جهات عدَّ وقبيل الظهور تكون االأجواء العامَّ

وهناك العديد من العالمات واالأحداث التي �صتح�صل قبيل الظهور، منها: 

األف- ح���ركات ع�صكريَّة: كخروج ال�صفيان���ّي، وخروج اليمان���ّي، واإقبال الرايات 

ال�صود من خرا�صان.

���ة بظه���ر الكوف���ة ف���ي �صبعي���ن من  دة: كقت���ل النف����ش الزكيَّ ب- اأح���داث مح���دَّ

ال�صالحين.

���ة: كخ�ص���ف بالبي���داء، وخ�صف بالم�ص���رق، وخ�صف  ج- ك���وارث واأح���داث طبيعيَّ

بالمغرب، وطلوع ال�صم�ش من المغرب.

- ويتّم اإعالن الظهور من خالل ال�صيحة في ال�صماء.
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ع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ:»اإذا �ش���معت الراي���ات ال�ش���ود مقبلة من خرا�ش���ان 

فكن���ت ف���ي �شندوق مقف���ل عليك، فاك�شر ذلك القفل وذل���ك ال�شندوق حتى تقتل 

تحتها«.

)- ما هي اأق�صام عالمات الظهور ؟ 

)- ما هي فوائد عالمات الظهور؟

3- اإلى اأيِّ درجة يكون قد و�صل الف�صاد والظلم قبيل الظهور؟ 

تين �صالحتين تظهران قبيل الظهور.  4-اأذكر حركتين ع�صكريِّ

)- اأذكر حادثين طبيعيين يح�صالن قبيل الظهور.  
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Qت�شّرف علّي بن مهزيار بلقاء الحّجة

.
)((

ة ذكرها اأغلب الموؤّلفين وهي معروفة لدى القا�صي والداني هذه الق�صّ

كتب علّي بن مهزيار حكايته مع الحّجة بن الح�صن فقال: ت�صّرفت بحّج بيت اهلل 

الح���رام ت�صع ع�ص���رة مّرة. وفي كّل مرة، اآم���ل اأن اأالقي الحّج���ة واأت�صّرف بمح�صره 

ال�صريف، لكّنني مع االأ�صف لم اأوفق اإلى ذلك. ودّب الياأ�ش في قلبي من لقائه، ولهذا 

�صمم���ت اأخيرًا على عدم الذهاب اإلى مّكة المكّرم���ة بعد االآن. وعندما حان مو�صم 

الحّج و�صاألني رفاقي هل اأتوجه معهم اإلى الديار المقّد�صة، اأجبتهم باأّن لدّي م�صاكل 

هذا العام ولي�ش في نّيتي الحّج.

وف���ي تلك الليلة راأيت ف���ي المنام اأحد االأ�صخا�ش وهو يق���ول لي، ال تقطع حّجك 

هذه ال�صنة وتعال اإلى مّكة، واإن �صاء اهلل ت�صل اإلى ق�صدك.

وعل���ى اأمل هذا اللقاء، هّياأت نف�ص���ي للحّج، وعندما �صاهدن���ي اأ�صحابي تعّجبوا 

م���ن اأمري، ولكّنني لم اأخبرهم ب�صبب تغيير راأيي والت�صميم على ال�صفر اإلى الديار 

المقّد�صة.

حّت���ى و�صلن���ا مّكة المكّرمة واأّدين���ا فرائ�ش الحّج، وكنت دائم���ًا اأجل�ش في زاوية 

 .Qالقي حبيبي واإمامي الحّجة
ُ
منعزلة واأ�صرح باأفكاري في عالم االأحالم، لعّلي اأ

وف���ي اأحد االأّي���ام - وحينما كنت منزويًا في ركن منعزل ف���ي الم�صجد، وقد و�صعت 

ُت على متني وي�صلم ويقول: راأ�صي بين ركبتّي- واإذا برجل يربِِّ

من اأي بلد اأنت؟ فقلت: من االأهواز.

ثم �صاألني: وهل تعرف ابن الخ�صيب؟

))(  راجع كمال الدين وتمام النعمة، لل�صيخ ال�صدوق
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فقلت: M، فقد انتقل اإلى الدار االآخرة.

فقال: {�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون}، كان رجاًل طّيبًا محّبًا لالإح�صان للنا�ش.

ثم �صاألني: وهل تعرف علّي بن مهزيار؟

فقلت: اأجل، اأنا هو.

فقال: اأهاًل و�صهاًل ومرحبًا بك يا بن مهزيار، لقد عانيت الكثير من الم�صاق كي 

ت�صل اإلى زيارة �صاحب الزمانQ. واأنا اأب�صرك باأّنك �صتوفق هذه المّرة لزيارته 

ولقائ���ه، اذه���ب اإلى اأ�صحابك وودعهم ث���ّم تعال م�صاء الغد عن���د �صعب اأبي طالب، 

حيث اآخذك لخدمة موالنا �صاح���ب الزمانQ. فذهبت فرحًا م�صرورًا وحزمت 

اأمتعتي وودعت رفاقي، ثّم توجهت في تلك الليلة اإلى �صعب اأبي طالب، فوجدت ذلك 

ال�صخ�ش في انتظاري.

ثّم ركبنا �صوية جماًل من مّكة ومررنا بجبال عرفات ومنى،حتى و�صلنا اإلى جبال 

الطائ���ف، فقال: ترّج���ل حّتى ن�صّلي �صالة الليل. فترّجل���ت و�صّلينا �صوّية، ثّم ركبنا 

اأنا و�صلينا �صالة  البعير ووا�صلنا �صيرنا حتى مطلع الفجر، حيث ترّجلنا ثانية وتو�صّ

ال�صبح.

ث���ّم اأخذ بي���دي م�صافة ق�صي���رة وق���ال: انظر هناك، م���اذا ت���رى؟ وكان الوقت 

ق���د اقترب م���ن ال�صباح وبان���ت تبا�صير ال�صم����ش، فقلت له: اأرى خيم���ة وقد اأنارت 

ال�صح���راء. فق���ال: اأجل اإّنه نور وج���وده المقّد�ش. دعنا نذه���ب لخدمته. فقلت له: 

وم���اذا عن البعي���ر؟ فقال: نتركه هنا. ث���م وا�صلنا ال�صير حتى و�صلن���ا اإلى الخيمة، 

فقال لي: انتظر هنا حتى اأ�صتاأذن لك بالدخول.

ث���ّم دخ���ل الخيمة منف���ردًا. وبعد لحظات، خ���رج وقال: اأب�ص���رك، فقد �صمح لك 

�صاحب الزمان بالمثول بين يديه والت�صّرف بلقائه المقّد�ش.

ولم���ا دخلت الخيمة، �صاه���دت �صابًا و�صيم���ًا، رائع الجمال، دقي���ق االأنف، معقود 

الحاجبين، وعلى خّده االأيمن خال ياأ�صر االألباب! وبكّل لطف ومحّبة �صاأل عن اأحوالي 

ثّم قال: لقد عاهدت والدي اأن ال اأ�صكن المدن واالأم�صار حتى ياأذن لي اهلل )تعالى( 
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بالخروج فاأترك هذه الجبال والفيافي التي اأعي�ش فيها خ�صية من الطغاة والجبارين.

ث���م بقيت عّدة اأّيام �صيفًا على �صاح���ب الزمانQ وت�صبعت بوجوده المقّد�ش 

وا�صتفا����ش قلبي من وجوده علمًا واأدبًا وخلقًا، حتى اآن ذهابي فقدمت خم�صين األف 

درهم التي معي باعتبارها �صهم االإمام اإلى وجوده المقّد�ش، لكنه رف�ش قبول المبلغ 

ة اأمامك طريق طويل للو�صول اإلى وطنك واأهلك. وقال: اأنت اأحوج بها وخا�صّ

ثّم وّدعته وتوّجهت اإلى االأهواز. وما زلت اأتذكر تلك االأّيام العظيمة التي ق�صيتها 

في خدمة اإمام الع�صر والزمان وكّلي اأمل اأن األقاه ثانية باإذن اهلل.

رّي« |، �صمن �صل�صلة »اإحياء فكر ال�صهيد مطهَّ كتاب: انتظار المهديِّ

اإعداد ون�شر: مركز االإمام الخميني الثقافي

الم�شمون: يطرح في بداية اأ�صئلة يحاول االإجابة عنها �صمن هذا الُكتّيب، وهذه 

الت�صاوؤالت هي التالية: 

 كيف ينظر االإ�صالم اإلى م�صتقبل الب�صرّية؟

ات المذهب ال�صيعّي؟  هل انتظار الفرج من مخت�صَّ

 ما هي اأهمُّ خ�صائ�ش نه�صة المهدّي|؟

 كيف ننتظر الفرج؟

 هل ن�صر الف�صاد من العوامل الم�صاِهمة في تعجيل الفرج؟

 كيف يمكن النتظار الفرج اأن يكون من اأف�صل العبادات؟
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تمهيد

|، ولن يتحّقق  اإنَّ الن�ص���ر النهائيَّ والكامل �صيتحّقق عند ظهور االإمام المهديِّ

ده الروايات ب�ص���كل وا�صح ال ُلب�ش فيه، وما دمنا نعلم اأْن ال  قبي���ل ذلك، وهذا ما توؤكِّ

ن�صر نهائيَّ وكامل قبل الظهور، فهل يمكن اأن يكون هناك رايات قبل الظهور؟

ال�صب���ب في هذا ال�ص���وؤال - باالإ�صافة لما ذكرناه- بع����ش الروايات التي ا�صتفاد 

ث عنه  البع����ش منها، عدم اإمكانّية رف���ع اأّي راية قبل ظهور االإمام، وهذا ما �صنتحدَّ

بالتف�صيل ونعالجه خالل هذا الدر�ش اإْن �صاء اهلل تعالى. 

ما المق�سود من الرايات؟

ر عن ح�صور  اإنَّ الراي���ة في هذا الزمن لها رمزه���ا وح�صورها المعنوّي، فهي ُتعبِّ

ة اأ�صح���اب ه���ذه الراي���ة حيثما رفع���ت، واإ�صقاطه���ا يعني �صقوطه���م و�صعفهم  وق���وَّ

هناك. 

���ا في االأزمنة ال�صابقة – فباالإ�صافة اإل���ى ُبْعِدها المعنويِّ - كان لها ُبْعدًا اآخر،  اأمَّ

حي���ث كانت الراية تجمع النا�ش حولها ليتكتَّلوا ويقوموا قيام رجٍل واحٍد في مواجهة 

االأعداء، و�صقوط الراية يعني �صياع الجي�ش وت�صتُّته وزعزعة �صفوفه، وبالتالي الهزيمة 

رايات قبل الظهور

الدر�س الحادي ع�سر
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���ة، لذلك كان ُينتخب لحم���ل الراية اأقوى واأ�صجع واأم�صى النا�ش، والقادر على  العمليَّ

قيادته���م لتحقيق الن�ص���ر. من هنا نفهم كلمة ر�صول اهللP ف���ي خيبر: »لأُعطينَّ 

   .
)((

اٍر« اراً غير فرَّ ه اهلل ور�شوله كرَّ الراية غداً رجاًل يحبُّ اهلل ور�شوله ويحبُّ

د رفع الراية يعن���ي تجميع النا�ش ودعوتهم لالإلتح���اق بها، وتكتُّلهم تحت  فمج���رَّ

عنوانها للقيام بعمل كبير قد ي�صتوجب بذل الدماء.

هل ترتفع الرايات قبل ظهور الإمام | ؟

ن���ا ذكرنا �صابقًا اأنَّ الن�صر النهائيَّ لن يكون  ه���ذا ال�صوؤال يطرح نف�صه باعتبار اأنَّ

اإاّل بظه���ور االإمام الحّج���ة |، فهل يجب انتظار ظهوره لترتف���ع الرايات، اأم يمكن 

ذلك في زمان غيبته؟ 

م قد ي�صتوجب  قلنا: اإنَّ رفع الرايات يعني القيام بعمل جماعّي كبير وب�صكل منظَّ

ب���ذل الدم���اء، وبالتالي فرفع الرايات ه���و و�صيلة لتحقيق اأه���داف معيَّنة، وفي زمن 

ة التي يج���ب تحقيقه���ا، والكثير من  الغيب���ة هن���اك الكثير م���ن االأه���داف ال�صروريَّ

التكالي���ف الواجبة التي يج���ب التزامها، وكّلها تحتاج لعمل جماع���يٍّ وتكتٍُّل وتنظيٍم 

وبذٍل للدماء والمهج في �صبيل ذلك. ومن تلك االأمور:  

)-الدفاع عن بالد الم�شلمين وم�شالحهم 

ة  فاإنَّ الجهاد والدفاع عن بالد الم�صلمين ودمائهم واأعرا�صهم واجب باتَّفاق كافَّ

الفقه���اء، والدفاع لن يح�صل بالت�صتُّت والجلو�ش في البيت وترك االأعداء يفعلون ما 

ٍة  يحل���و لهم من نهب وظلم وا�صِطه���اد، بل نحن نحتاج في الدفاع اإل���ى مواجهٍة قويَّ

ة وقدراتها على جميع الم�صتويات، يقول تعالى: {�أُِذن   مَّ
ُ
م���ٍة، وتجميع طاقات االأ ومنظَّ

.
)((

{
ٌ
ِرِهْم لََقِدير َ ِللَِّذيَن يَُقاتَُلوَن ِباأَنَُّهْم ُظِلُمو� َو�إِنَّ �هللَ َعَلى نَ�سْ

))(ال�صيخ الكليني،  الكافي، ج 8، �ش ))3

))( الحج: 39
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2-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وه���ذه وظيفة اإلهيَّة عظيم���ة ال يمكن تركها اأو التخلِّي عنه���ا، يقول تعالى: {ُكنتُْم 

 ، وال 
)((

ِمنُوَن ِباهلِل } وِف َوتَْنَهْوَن َعِن �ْلُمنَكِر َوتُوؤْ
ُ
وَن ِباْلَمْع���ر

ُ
ُمر ٍة �أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِس تَاأْ مَّ

���َر �أُ
ْ
َخي

���ة للنهي عن المنكر ف���ي هذا الزمن، ب���ل ال يتحّقق النهيُّ  تكف���ي المب���ادرات الفرديَّ

عن���ه واإ�صالح المجتمع اإاّل من خالل عمٍل جماع���يٍّ يواجه كلَّ تحّديات اأهل المنكر، 

���ة وغيرها...  ة واالجتماعيَّ ���ة والع�صكريَّ ة واالإعالميَّ عل���ى جميع الم�صتوي���ات الثقافيَّ

وِف َويَْنَهْوَن َعِن �ْلُمنَكِر 
ُ
وَن ِباْلَمْعر

ُ
ِر َويَاأُْمر

ْ
ٌة يَْدُعوَن �إِلَى �ْلَخي مَّ

يقول تعالى: {َوْلتَُكن مِّنُكْم �أُ

  
)((

َو�أُْولَِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَن}

3-تنفيذ الأحكام الإلهية 

ة عل���ى جميع الم�صتويات، حتَّى في الق�صاء  ن اأحكامًا تف�صيليَّ اإّن االإ�ص���الم يت�صمَّ

واإقامة الحدود والعقوبات، وكذل���ك في االقت�صاد والبنوك واالأموال، باالإ�صافة اإلى 

عي جواز ترك االإ�صالم واأحكامه  قوانين االأحوال  ال�صخ�صيَّة، فهل يمكن الأحد اأن يدَّ

كّله���ا في زمن الغيب���ة؟! ال �صكَّ اأنَّنا مكلَّفي���ن �صرعًا باالإلتزام به���ذه االأحكام، يقول 

.
)3(

اِلُموَن} تعالى:{َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَما �أنَزَل �هللُ َفاأُْولَِئَك ُهُم �لظَّ

النتيجة 

م���ا دمنا مكلَّفين بالدفاع واالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامتثال االأحكام 

���ة عل���ى تنوُّعه���ا و�صعته���ا، فهذا كّل���ه ال يمك���ن اأن يح�صل اإاّل م���ن خالل جمع  االإلهيَّ

طاق���ات النا�ش وتنظيمها وتفعيلها بال�صكل ال�صحيح، وبذل ما ينبغي بذله في �صبيل 

تحقيقها.  

))( اآل عمران: 0))

))( اآل عمران: 04)

)3( المائدة: )4
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ل تلتحق بالرايات الم�سبوهة

رهم  ���ه الموؤمني���ن وتحذِّ هن���اك رواي���ات وردت ع���ن اأئمة اأه���ل البيت R تنبِّ

���ع النا�ش حوله���ا. كالرواية عن  وتمنعه���م م���ن االلتحاق براي���ات كانت ترَتفع ليتجمَّ

االإمام ال�صادقQ: »فالخارج مّنا اليوم اإلى اأيِّ �شي ء يدعوكم؟ اإلى الر�شا من 

 ،
)((

���دP ؟ فنح���ن ن�شهدك���م اأنَّنا ل�شنا نر�شى به وه���و يع�شينا اليوم... « اآل محمَّ

وهناك روايات اأخرى اأي�صًا بهذا المعنى. 

ين الذين رفع���وا �صعار الثاأر الأهل  وال�صب���ب في هذه الروايات هو حرك���ة العبا�صيِّ

ههم اإلى  ر ببع�ش الموؤمنين، ف���اأراد االإم���ام اأن ينبِّ ين، ب�صكل غ���رَّ البي���ت م���ن االأمويِّ

نيا، واأنَّهم  عاءاته���م واأنَّهم يطلبون المل���ك والدُّ ي���ن غي���ر �صادقين في ادِّ اأن العبا�صيِّ

ين » فنحن ن�شهدك���م اأنَّنا ل�شنا  اإن و�صل���وا اإلى الحكم فلن يكون���وا اأف�صل من االأمويِّ

ر عن �صخ�ش  ا اإذا كانت الراي���ة �صحيحة وتعبِّ نر�ش���ى به وه���و يع�شينا اليوم«، واأمَّ

ر االإمام الحّجة  ير�ص���اه االإمام فالمو�صوع مختل���ف، كما في الوليِّ الفقيه ال���ذي عبَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها  عن ر�صاه عن عمله واألزم الموؤمنين بطاعته »واأمَّ

اإل���ى رواة حديثن���ا«، فراية الولّي الفقيه لي�صت اإاّل راي���ة رفعها االإمام الحّجة بنف�صه 

بمقت�ص���ى هذه الرواية، والوليُّ الفقيه ال يدعو لنف�صه واإنَّما يدعو لالإمام الحّجة | 

د لظهوره. ويمهِّ

رايات حق قبل الظهور

ث عن رايات ح���ّق وهدى ترفع قبل ظهور  هن���اك الكثير م���ن الروايات التي تتحدَّ

د لظهوره. كالرواي���ة عن االإمام اأب���ي جعفر الباقر  ه���ا تمهِّ االإم���ام المه���ديِّ |، واأنَّ

Q: »كاأنِّي بقوم قد خرجوا بالم�شرق يطلبون الحقَّ فال يعطونه، ُثمَّ يطلبونه 

ف���ال يعطونه. ف���اإذا راأوا ذلك و�شع���وا �شيوفهم على عواتقهم فيعط���ون ما �شاألوا، 

))( ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 8، �ش 64)
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.
)((

فال يقبلونه حتَّى يقوموا ول يدفعونها اإّل اإلى �شاحبكم، قتالهم �شهداء«

  اأي 
)((

» ئ���ون للمه���ديِّ وع���ن ر�ص���ول اهللP: » يخ���رج نا�ص م���ن الم�شرق فيوطِّ

���دون لظهوره. وعن االإمام مو�ص���ى الكاظمQ قال: »رجل من اأهل قم يدعو  يمهِّ

ياح  ه���م الرِّ ، يجتم���ع مع���ه ق���وم قلوبه���م كزب���ر الحدي���د، ل تزلُّ النا����ص اإل���ى الح���قِّ

ل���ون، والعاقبة  العوا�ش���ف، ول يمّل���ون م���ن الح���رب، ول يجبنون، وعل���ى اهلل يتوكَّ

.
)3(

للمتَّقين«

كانت الراية في ال�صابق تجمع النا�ش حولها ليتكتَّلوا ويقوموا قيام رجٍل واحٍد في 

مواجهة االأعداء، و�صقوط الراية يعني �صياع الجي�ش وت�صتُّته وزعزعة �صفوفه. 

وف���ي زمن الغيبة يمكن رف���ع الرايات اأي�صًا لتحقيق اأم���ور منها: الدفاع عن بالد 

الم�صلمي���ن وم�صالحه���م، واالأمر بالمع���روف والنهي عن المنك���ر، وتنفيذ االأحكام 

���ة. فه���ذا كلُّه ال يمكن اأن يح�صل اإاّل من خالل جم���ع طاقات النا�ش وتنظيمها  االإلهيَّ

وتفعيلها بال�صكل ال�صحيح، وبذل ما ينبغي بذله في �صبيل تحقيقها.  

رهم وتمنعهم  ه الموؤمنين وتحذِّ ة اأهل البيت R تنبِّ هناك روايات وردت عن اأئمَّ

ع النا�ش حولها. وال�صبب في هذه الروايات  من االلتح���اق برايات كانت ترتفع ليتجمَّ

ين، ب�صكل  ين الذين رفعوا �صعار الثاأر الأهل البيت R من االأمويِّ هو حركة العبا�صيِّ

ين غير �صادقين في  ههم اإلى اأنَّ العبا�صيِّ ر ببع�ش الموؤمنين، فاأراد االإمام اأن ينبِّ غ���رَّ

))(العاّلمة المجل�صي، بحار االأنوار، ج ))، �ش 43)

))( م.ن.  ج ))، �ش 87

)3( م. ن.  ج 7)، �ش 6))
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باعها،  ا اإذا كانت الراية �صحيحة - كما في الوليِّ الفقيه – فيجب اتِّ عاءاتهم، واأمَّ ادِّ

د لظهوره. والوليُّ الفقيه ال يدعو لنف�صه واإنَّما يدعو لالإمام الحّجة | ويمهِّ

ث عن رايات ح���ّق وهدى ترفع قبل ظهور  هن���اك الكثير م���ن الروايات التي تتحدَّ

د لظهوره.  االإمام المهديِّ | واأنَّها تمهِّ

ع���ن االإمام اأبي جعفر الباقر Q: »كاأنِّي بقوم قد خرجوا بالم�شرق يطلبون 

الح���قَّ ف���ال يعطون���ه، ثم يطلبونه ف���ال يعطونه. ف���اإذا راأوا ذلك و�شع���وا �شيوفهم 

على عواتقهم فيعطون ما �شاألوا، فال يقبلونه حتَّى يقوموا ول يدفعونها اإّل اإلى 

�شاحبكم، قتالهم �شهداء«.

)- اإلى ماذا ترمز كلمة »الراية« في الروايات؟ 

)- هل يمكن اأن ترفع الراية في زمن الغيبة ؟ لماذا؟ 

ر الروايات التي منعت االلتحاق ببع�ش الرايات؟   3- كيف تف�صِّ

4- لماذا يجب االلتحاق براية الوليِّ الفقيه ؟ 

)- اأعطي نموذجين عن رايات حق ترفع قبل ظهور االإمام|؟   



107معزُّ الأولياء

اأِفد يا مفيد

 M اأن لل�صيخ المفيد ر�ص���وان اهلل عليه 
)((

يذك���ر �صاح���ب »رو�صات الجن���ات«

م���ع �صاحب الزمانQ مقابالت ومكا�صفات، منه���ا ما نقله عن ابن �صهر اآ�صوب 

فقال:

اأم  ولدها  مع  تدفن  فهل  ماتت،  ُحبلى  ام��راأة  عن  يومًا  المفيد  ال�صيخ  �ُصئل 

لف�صله  حاجة  ال  فقال:  بطنها  في  مّيت  الوَلد  اأّن  فظّن  منها؟  اإخراجه  يجب 

اأتى  اإلى قبرها،  ُحملت  فلما  يدفن معها، وهو في بطنها.  اأن  بل يجوز  اأّمه.  عن 

الِن�صوة رجٌل وقال: اإّن ال�صيخ المفيد ياأمر ب�صقِّ بطِن الُحبلى واأْن ُيخرج الجنين 

اإذا كان حّيًا منها، ثم يخاط  ال�صّق، وال يحّل اأن يدفن معها، فعملت الِن�صوة بما 

لهّن. قيل 

ث���ّم اأخبر ال�صيخ بما وقع، ف�صقط في ي���ده باأّنه اأخطاأ في الفتوى،  واأخذ يفّكر في 

من انتبه لهذا الخطاأ فتداركه.

ف�صمع هاتفًا من خلفه يقول: اأِفد يا مفيد، فاإن اأخطاأت فعلّينا الت�صديد.

فالتف���ت فلم يب�ص���ر اأحدًا، فتيق���ن اأن الهاتف وال���ذي اأر�صد الن�ص���وة هو االإمام 

الغائب|.

 وم���ن كراماته ر�صوان اهلل عليه اأن �صاحب االأمر | رثاه بهذه االأبيات، وكتبها 

على قبره بخط يده ال�صريفة:

د باقر المو�صوي الخوان�صاري،  رو�صات الجنات،  ج 6، �ش6)) ))(ال�صّيد محمَّ
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اإن����ه ب���ف���ق���دك  ال���ن���اع���ي  ع��ظ��ي��ُمال �����ص����ّوت  ال����ر�����ص����ول  اآل  ع���ل���ى  ي�����وم 

الثرى ج��دث  ف��ي  غيبت  ق��د  كنت  مقيُماإن  ف���ي���ك  وال���ت���وح���ي���د  ف���ال���ع���دل 

كلما ي����ف����رح  ال����م����ه����دّي  ال����درو�����ش علوموال����ق����ائ����م  م���ن  ع��ل��ي��ك  ُت��ل��ي��ت 
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كتاب: االإمام المهدّيQ بين التواتر وح�صاب االحتمال.

د باقر االيرواني تاأليف: ال�صيخ محمَّ

 ،Q ة محاور، منها:  الت�صكيك في فكرة االإمام المهديِّ �ش لعدَّ الم�شمون: يتعرَّ

واال�صتدالل باالآيات والروايات على بطالن الت�صكيك. ُثمَّ الت�صكيك في الوالدة، ويثير  

ولى طرق اإثبات الم�صائل التاريخّية
ُ
ة: الق�صية االأ اأربع ق�صايا مهمَّ

���ة الثالثة في اخت���الف االخبار في  ���ة في الخب���ر المتواتر، الق�صيَّ ���ة الثانيَّ الق�صيَّ

يات وا�صتراكها في مدلول واحد. الخ�صو�صِّ

ة الرابعة االجتهاد في مقابل النَّ�ش. ُثمَّ يبحث عوامل ن�صوء اليقين بوالدة  الق�صيَّ

Q وهي: االحادي���ث المتَّفق عليها بين الفريقي���ن، اإخبار النبّي  االإم���ام المهديِّ

، و�صوح فكرة  واالئم���ة ب���والدة االإمام المهدّي، روؤية بع����ش ال�صيعة لالمام المه���ديِّ

ف ال�صلطة،  والدة االإم���ام المهدّي بين ال�صيعة، ال�صفراء االربع���ة والتوقيعات، ت�صرَّ

. ُثمَّ ينهي  خي���ن، تباني ال�صيع���ة واّتفاقهم عل���ى والدة االإمام المه���ديِّ كلم���ات الموؤرِّ

بح�صاب االحتمال.
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تمهيد

���د ال�صادق Q قال: » لم تخ���ُل الأر�ص منذ خلق  ع���ن االإمام جعفر بن محمَّ

ة هلل فيها ظاهر م�شهور، اأو غائب م�شتور، ول تخلو اإلى اأن تقوم  اهلل اآدم من حجَّ

ة هلل فيها، ولول ذلك لم يعبد اهلل، قال �شليمان: فقلت لل�شادق  ال�شاع���ة م���ن حجَّ

Q: فكي���ف ينتف���ع النا����ص بالحّج���ة الغائ���ب الم�شت���ور ؟ ق���ال: كم���ا ينتفع���ون 

.
)((

م�ص اإذا �شترها ال�شحاب« بال�شِّ

نا ننتظ���ر اليوم الذي  | واأنَّ ن���ا نعي�ش في زم���ن غيبة االإمام المه���ديِّ �صحي���ح اأنَّ

د ليقيم العدل على المعمورة كلِّها، وليتحّقق وعد اهلل  يظه���ر فيه هذا االإمام الم�ص���دَّ

تعال���ى به. ولكن هذا ال يعن���ي اأنَّ االنتفاع منه| ال يح�ص���ل اإاّل يوم الظهور، بل هو 

نيا، كما عبَّرت هذه الرواية  حا�ص���ر الزالت بركاته ونوره وهداه يفي�ش على هذه الدُّ

ع���ن االإم���ام ال�صادقQ، فالنا�ش تنتفع ب���ه رغم كونه غائبًا م�صت���ورًا. والت�صبيه 

ب الفك���رة، فال�صم�ش  التي �صترها ال�صحاب ال  بال�صم����ش التي �صترها ال�صحاب، يقرِّ

نا رغم ذلك ال نحرم من نورها، فنبقى تحت �صعاعها نعي�ش  ن�صتطيع اأن نراها، ولكنَّ

))( العاّلمة المجل�صي ،  بحار االأنوار، ج )) ،  �ش 93 – 94

�سم�س خلف ال�سحاب

الدر�س الثاني ع�سر
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نهاره���ا رغم ع���دم روؤيتنا لها. هذا في الت�صبيه، لتقريب الفك���رة و�صنذكر فيما يلي 

ة ح�صول اال�صتفادة في هذا الزمن.  بع�ش المفردات المتعلِّقة بكيفيِّ

�سبب اللُّطف والرحمة الإلهيَّة

نيا له ب���ركات غيبيَّة كبيرة، يكفي اأن اهلل  اإنَّ نف����ش وج���ود االإمام | في هذه الدُّ

ون �صيكون  �صبحانه وتعالى عندما ينظر اإلى هذه الدنيا ليتعامل مع اأهلها بما ي�صتحقُّ

بي���ن اأفرادها هذا االإمام المع�صوم ال���ذي ب�صبب وجوده يدفع النقمة والعذاب، كما 

 .
)((

بَُهْم َو�أَنَت ِفيِهم} َعذِّ
ُ
قال تعالى: {َوَما َكاَن �هللُ ِلي

ل ب�سكل غير مبا�سر التدخُّ

قهم،  د الموؤمني���ن ويوفِّ الته التي من خالله���ا ي�صدِّ لع���لَّ لالإمام الحّج���ة| تدخُّ

ر اهلل تعالى له بما يتنا�صب م���ع الغيبة، تمامًا كما ح�صل في  وي�صل���ح االأم���ور بما قدَّ

ِفينَُة َفَكانَْت  ا �ل�سَّ مَّ
ة مو�صى مع العبد ال�صالح الذي اخبرت عنه االآيات القراآنية {�أَ ق�صَّ

بًا  ِلٌك يَاأُْخُذ ُكلَّ �َس���ِفينٍَة َغ�سْ َردتُّ �أَْن �أَِعيبََها َوَكاَن َوَر�ءُهم مَّ ِلَم�َس���اِكيَن يَْعَمُلوَن ِفي �ْلبَْحِر َفاأَ

ِدلَُهَما 
ْ
َرْدنَا �أَن يُب ِهَقُهَم���ا ُطْغيَانًا َوُكْفًر� * َفاأَ

ْ
���ينَا �أَن يُر ِن َفَخ�سِ

ْ
ا �ْلُغاَلُم َفَكاَن �أَبََو�ُه ُموؤِْمنَي مَّ

* َو�أَ
ِن ِفي �ْلَمِدينَِة َوَكاَن 

ْ
ِن يَِتيَمي

ْ
ا �ْلِجَد�ُر َفَكاَن ِلُغاَلَمي مَّ

ْقَرَب ُرْحًما * َو�أَ ْنُه َزَكاًة َو�أَ ًر� مِّ
ْ
َربُُّهَم���ا َخي

ُهَما َويَ�ْستَْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة  ُلَغا �أَ�ُسدَّ
ْ
���اِلًحا َفاأََر�َد َربَُّك �أَْن يَب تَْحتَُه َكنٌز لَُّهَما َوَكاَن �أَبُوُهَما �سَ

. فهناك من يقوم 
)((

ًر� }
ْ
ب مِّن ربَِّك َوَما َفَعْلتُُه َعْن �أَْمِري َذِلَك تَاأِْويُل َما لَْم تَ�ْس���ِطع عليه �سَ

ة  ة، ومثال ذلك الق�صّ هم يعي�صون اآثارها الطيبِّ باأعم���ال قد ال يالحظها النا�ش، ولكنَّ

 التي ُترَوى عن ال�صيخ المفيد}  والتي فيها اأنَّ االإمام الحّجة| قال 
)3(

المتقّدمة

له: »اأفد يا مفيد، فاإْن اأخطاأت فعلينا الت�شديد«.

))( االأنفال: 33

))( الكهف:79- )8

)3( تقدمت في مطالعة الدر�ش الحادي ع�صر
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تعيين القيادة ال�سرعيَّة

م���ا كان االإم���ام المه���دّي| ليترك اأتباع���ه و�صيعت���ه دون راٍع اأو قائ���ٍد يرجعون 

اإلي���ه الأخذ تكليفه���م منه، لذلك ورد في الرواية عن اإ�صح���اق بن يعقوب قال: �صاألت 

د بن عثمان العمرّي اأن يو�صل لي كتابًا قد �صاألت فيه عن م�صائل اأ�صكلت علّي،  محمَّ

ا ما �شاألت عن���ه اأر�شدك اهلل  ف���ورد التوقيع بخطِّ موالنا �صاح���ب الزمانQ: »اأمَّ

ا الح���وادث الواقعة فارجعوا فيها اإل���ى رواة حديثنا،  وثبَّتك...)اإل���ى اأن قال( واأمَّ

.
)((

ة اهلل« تي عليكم واأنا حجَّ فاإنَّهم حجَّ

ف���ي هذه الرواي���ة وعلى اأب���واب الغيبة الكبرى ي�ص���األ ا�صحاق بن يعق���وب االإمام 

ًا واأ�صا�ص���ّي �صيبتلى ب���ه الموؤمنون في زم���ن  الغيبة،  م ج���دَّ الحّج���ة ع���ن مو�صوع مهِّ

وه���ذا المو�صوع هو القي���ادة، لمواجهة كلِّ حادث���ٍة وكلِّ تح���دٍّ وكلِّ م�صتِجدٍّ قد يطراأ 

د  على ال�صاح���ة، فالنا�ش تحتاج لقيادة وا�صحة يرجعون اإليها، وفي هذه الرواية حدَّ

االإمام القيادة التي يجب على النا�ش الرجوع اإليها. 

رواة الحديث

ه االإمام باتِّجاههم في مو�صوع القيادة، يفيد اأنَّ  اإنَّ كلمة »رواة حديثنا« التي يوجِّ

ة يجب اأن يك���ون منطلقًا في قيادته من فهمه العميق لالإ�صالم  مَّ
ُ
م���ن يتولَّى قيادة االأ

.R ة ال�صحيحة المنقولة عن اأهل البيت االأ�صيل، الم�صتند لالأدلَّة ال�صرعيَّ

ى  وعندما يكون الم�صتند هو الدليل ال�صرعّي والروايات فهذا يعني اأنَّ الذي يت�صدَّ

ة م���ن خالل الدليل  له���ذا االأمر يج���ب اأن يكون قادرًا على معرف���ة االأحكام ال�صرعيَّ

ل���ح عليه بكلمة »المجته���د« اأو كلمة » الفقي���ه« فالمجتهد  ، وه���ذا ما ُي�صطَّ ال�صرع���يِّ

رة.  والفقي���ه ه���و االإن�صان القادر على ا�صتنباط الحكم ال�صرع���يِّ من م�صادره المقرَّ

ولذلك كلمة »رواة حديثنا« كان ي�صار بها اإلى العلماء والفقهاء. 

))(العاّلمة المجل�صي،  بحار االأنوار، ج 3)، �ش )8)
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وبالنتيجة فاالإمام غائب ال يمكن اأن يرجع اإليه النا�ش مبا�صرة في مو�صوع القيادة، 

ه قبيل غيبته اأقرَّ اأ�صلوبًا �صرعّيًا للقيادة في غيبته وهو اأ�صلوب »والية الفقيه«.  ولكنَّ

ة اهلل«، تفيد اأنَّ الموؤمن غير مخيَّر في  تي عليكم واأنا حجَّ ه���م حجَّ اإنَّ عب���ارة » فاإنَّ

ة  مو�ص���وع القيادة بل الحّجة قائمة عليه بوجود ه���ذا الفقيه، ولي�ش هناك اأيُّ �صرعيَّ

الأيِّ قيادة �صوى قيادة الفقيه. 

وحدة القيادة

د القيادة  اإنَّ عب���ارة »رواة الحدي���ث« جاءت ب�صيغ���ة الجمع. فهل هذا يعن���ي تعدُّ

ة اأن يكون هناك اأكثر من قائد في نف�ش الوقت ؟ واإمكانيَّ

من الوا�صح في جميع االأنظمة وعند جميع العقالء اأنَّه ال بدَّ من قائد واحد يقود 

د القيادة يعني �صي���اع النا�ش وت�صتُّتهم و�صعفه���م. وباالإ�صافة اإلى  النا����ش، واأنَّ تع���دُّ

د وحدة القيادة  و�ص���وح المو�صوع عند جميع المجتمعات،  هناك رواي���ات اأي�صًا توؤكِّ

، وغيرها من 
)((

كالرواي���ة عن االإمام ال�صادقQ: »اإنَّم���ا للم�شلمين راأ�ص واحد«

الروايات العديدة. 

ث عن  ���ا ه���ذه الرواية »رواة حديثنا« ف���اإن كانت ب�صيغة الجمع فه���ي ال تتحدَّ واأمَّ

ث عن اأزمنة متطاولة ال يعلم نهايتها اإاّل اهلل تعالى، وبالتالي  زمن واحد، واإنَّما تتحدَّ

فهناك العديد من القادة ولكن قائٌد بعد اآخر... 

))( م.ن.  ج 69، �ش )))
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يح�صل االنتفاع باالإمام الحّجة| حتَّى في زمن الغيبة، من جهات عديدة: 

- فهو | بوجوده �صبب اللطف والرحمة االإلهيَّة.

ر اهلل تعالى له  ل لت�صديد الموؤمنين وتوفيقهم، وي�صلح االأمور بما قدَّ - ولعلَّه يتدخَّ

ة مو�صى مع العبد ال�صالح. بما يتنا�صب مع الغيبة كما ح�صل في ق�صَّ

ًا للقيادة في غيبته وهو اأ�صلوب »والية الفقيه«.  - وقبيل غيبته اأقرَّ اأ�صلوبًا �صرعيَّ

من الوا�صح في جميع االأنظمة وعند جميع العقالء اأنَّه ال بدَّ من قائد واحد يقود 

ده  د القيادة يعني �صي���اع النا�ش وت�صتُّتهم و�صعفه���م، وهذا ما توؤكِّ النا����ش، واأنَّ تع���دَّ

العديد من الروايات اأي�صًا.

د بن عثمان العمرّي اأن يو�شل لي كتاًبا  عن اإ�صحاق بن يعقوب قال: »�شاألت محمَّ

قد �شاألت فيه عن م�شائل اأ�شكلت علّي، فورد التوقيع بخط مولنا �شاحب الزمان

ا الحوادث  ���ا م���ا �شاألت عن���ه اأر�ش���دك اهلل وثبَّتك...)اإلى اأن ق���ال(: واأمَّ Q: »اأمَّ

ة اهلل«. تي عليكم واأنا حجَّ الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا، فاإنَّهم حجَّ
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) بماذا �صبَّهت الرواية انتفاع النا�ش باالإمام في غيبته ؟ 

) لماذا كان نف�ش وجود االإمام| – رغم غيبته- لطفًا ورحمة ؟

ل االإمام | لم�صلحة الموؤمنين رغم غيبته ؟ اأعِط مثااًل قراآنيًا  3 هل يمكن اأن يتدخَّ

على ذلك. 

ه االإمام | للقيادة في غيبته ؟  4 ماهو االأ�صلوب ال�صرعّي الذي اأقرَّ

ر �صيغ���ة الجمع ف���ي الرواية »رواة  ) م���ا الدلي���ل على وحدة القي���ادة ؟ وكي���ف تف�صِّ

حديثنا«؟   

المعالم العامة لخط الإمام الخمينّي}

�صنتحّدث في ع���ن خم�صة اأموٍر هاّمة يتميز بها الخط المبارك الإمامنا الخميني 

}، وه���ي ف���ي الحقيق���ة اأعم���دة را�صخ���ة ثابت���ة ف���ي وج���دان اأتباع ه���ذا الخّط 

المبارك:

1 - الرتباط باهلل تعالى

من اأركان هذا الخّط ومّيزاته وخ�صائ�صه »الرّبانية« هو االرتباط باهلل �صبحانه 

وتعال���ى، ارتباطًا وثيقًا قائمًا على اأ�صا����ش العبودّية الحقيقية هلل تعالى، واالإخال�ش 
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له، واالتكال عليه تعالى، في كّل الحاالت، وهذا هو قوام الخط واأ�صا�صه االأّول، ومن 

دونه ال يبقى لهذا الخّط �صكٌل وال محتوى.

يقول االإمام الخميني}:

»واإن ال���ذي نه�صتم اأنتم اأّيها ال�صعب النبيل المجاهد من اأجله، هو اأعلى واأ�صمى 

واأثمن هدٍف ومق�صٍد طرح ويطرح منذ بدء العالم في االأزل وحتى نهاية العالم اإلى 

االأبد. اإّنه المدر�صة االإلهّية بمعناها الوا�صع، وعقيدة التوحيد باأبعادها ال�صامية. اإّنه 

 .
)((

اأ�صا�ش الخلق وغايته في كّل اآفاق الوجود«

Q2 - المتداد لنهج الأنبياء

اإّن الج���ذور االأولى له���ذا الخّط تمتّد اإل���ى ر�صالة االأنبي���اء واالأئّمةQ، فلي�ش 

هذا الخ���ّط خّطًا مبتورًا، واإّنما هو في اأبعاده التاريخّي���ة خّط االأنبياء والمجاهدين 

والدعاة اإلى اهلل تعالى واالأئّمةQ وهو بذلك خّط عريق، اأ�صيل، ذو اأ�صول ثابتة، 

واالإح�صا�ش بهذه الحقيقة، يعّمق �صلة النا�ش العاطفية والعقلية بهذا الخّط.

يقول االإمام الخميني}:

»وهذا الهدف متجّل في المدر�صة المحمدّية - على �صاحبها واآله اأف�صل ال�صالة 

وال�ص���الم - ب���كّل المعان���ي والدرج���ات واالأبع���اد. واإّن كّل م�صاعي االأنبي���اء العظام 

واالأولي���اء الك���رام - �صالم اهلل عليهم - ان�صّبت على تحقيق هذا الهدف، وبدونه ال 

يتي�ّصر ال�صبيل اإلى الكمال المطلق وال اإلى الجالل والجمال الالمتناهيين. 

اإّن���ه هو الذي يجع���ل »االأر�صّيين« اأ�صرف من »الملكوتّيي���ن«، وما يناله االأر�صّيون 

م���ن االتجاه نح���وه، ال تناله الموجودات االأخرى في كّل اأرجاء الخليقة ما خفي منها 

.
)((

وما ظهر« 

))(  االإمام الخميني } ، الجهاد االأكبر،   المقّدمة.

))(  م.ن.
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3 - خط الجهاد العملّي

اإّن ه���ذا الخّط لي�ش خّطًا �صيا�ص���ّيًا، وجهادّيًا نظرّيًا، تبل���ور من خالل تنظيرات 

علمّية ودرا�صات �صيا�ص���ّية اأكاديمّية فقط، واإّنما تبلورت اأبعاد هذا الخّط ال�صيا�صّية 

والجهادّي���ة م���ن خ���الل ركام من جه���اد وجه���ود العاملي���ن واأتباعه���م، وتحّركهم، 

و�ص���هرهم، ودمائه���م ودموعهم، ومتاعبه���م خالل طريق ذات ال�ص���وكة ومن خالل 

عذابهم، و�ص���جونهم، وهجرتهم، وفراره���م، وقرارهم، خالل هذه الفترة المباركة 

من عمر الم�صلمين. 

وه���ذه الجه���ود والمجاهدات هي غط���اء لخّط االإم���ام، ولي�ش مج���ّرد مجموعة 

نظرّيات ودرا�صات اأكاديمّية، وهو غطاء مبارك يبعث على االطمئنان واالأمن.

ف���اإن االإن�صان العامل، عندما ي�صع خطاه على هذا الخّط المبارك يعلم اأّنه ي�صع 

خط���اه على طري���ق �صّقته اأّمة كبيرة م���ن المجاهدين والعاملين ف���ي �صبيل اهلل من 

خ���الل تجاربهم واآالمهم وعذابهم، وعملهم، وتحّركهم، وجهادهم، وما رزقهم اهلل 

من نور وب�صيرة خالل هذه الحركة المباركة.

4 - خط ولية الفقيه

وم���ن مّي���زات وخ�صائ����ش ه���ذا الخط »والي���ة الفقي���ه«، والتاأكيد عل���ى ارتباط 

الحاكمّية بالفقيه، في ع�صر غيبة االإمام المهدّي | وبذلك تتكامل حلقات �صل�صلة 

الحاكمّي���ة والوالية في حياة االإن�صان، فاإّن اهلل تعال���ى هو م�صدر الحاكمّية والوالية 

ْولَى ِباْلُموؤِْمِنيَن ِمْن   �أَ
ُّ
وق���د اأولى اهلل تعالى نبّيهP هذا الحّق في حياة النا����ش: {�لنَِّبي

. ويت�صل�ص���ل الحكم والوالية من اأئّمة الم�صلمينQ، وفي ع�صر الغيبة 
)((

ِهْم} �أَْنُف�سِ

ت�صتق���ّر هذه الوالي���ة ب�صورة �صرعّية ف���ي الفقيه الجامع لل�صرائ���ط، الذي يلي اأمور 

الم�صلمين ويت�صّدى ل�صوؤونهم.

))(  �صورة االأحزاب، االآية: 6.
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5 - الثبات على المبادئ

م���ن المعالم المتمّيزة في خ���ّط االإمام الثبات ال�صيا�ص���ي، ال�صامد على مواقفه 

المبدئّي���ة، تج���اه كّل الق�صايا ال�صيا�صّي���ة، فلم يحدث مثاًل تغيير ف���ي موقف الثورة 

بعد الحكم تجاه الق�صّية الفل�صطينّية، اأو تجاه رف�ش االنتماء اإلى ال�صرق اأو الغرب. 

وهذه من خ�صائ�ش خّط االإمام الب���ارزة، واإذا و�صعنا هذه الخ�صي�صة ال�صيا�صّية، 

ب���اإزاء المواقف االنتهازّية لكثير م���ن االأحزاب والفئات والدول، نعرف عمق مبدئّية 

خّط االإمام، وال�صائرين على هديه.
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كتاب: ع�صر الظهور 

تاأليف ال�صيخ علّي الكوراني العاملي

����ش للعدي���د م���ن التفا�صي���ل لها عالق���ة بع�صر ظه���ور االإمام  الم�شم���ون: يتعرَّ

���ة لع�صر الظه���ور، الفتنة  ة فق���رات، منها: �ص���ورة عامَّ ���ن ع���دَّ الحّج���ة|، ويت�صمَّ

ة والغربيَّة على الم�صلمين، الروم ودورهم في ع�صر الظهور، الترك ودورهم  ال�صرقيَّ

ف���ي ع�صر الظهور، اليهود ودورهم في ع�صر الظهور، الوعد االإلهيُّ بتدمير اليهود، 

�ش  الوعد االإلهيُّ بالت�صليط الدائم عليهم، الوعد االإلهيُّ باإطفاء نار اليهود، ُثمَّ يتعرَّ

لخال�ص���ة تاريخ اليهود، ُثمَّ الع���رب ودورهم في ع�صر الظهور، وبالد ال�صام وحركة 

ال�صفيان���ّي و�صفاته ومراح���ل حركته، ُثمَّ اليمن ودورها في ع�صر الظهور، ُثمَّ م�صر 

واأحداثه���ا في ع�صر الظهور، ُثمَّ العراق ودوره في ع�ص���ر الظهور، ُثمَّ ينهي الكالم 

ين ودورهم في ع�صر الظهور. عن  االإيرانيِّ
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