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المقدمة
ّ

الكتب والمقاالت التي ُن�ش ��رت حول �صاحب الزمان | ،وما زالت تُن�شر،
كثي ��رة ُ
و�ستظ ّل حتى ت�سطع �شم�سه المغ ّيبة خلف ال�سحاب ،ولك ّل رونقه وجماله ،ولع ّل �أجمل
ما في الكتابات اال�سم ال�شريف ،ما يجذب الق ّراء والمف ّكرين للتع ّرف عليه ،ومعرفة
عالمات ظهوره �شوق ًا �إلى �شخ�صه.
وك ّل ه ��ذه المق ��االت ال تروي عط�ش الوالهين �إليه ،وال ت�س� � ّد رمق المتح ّيرين به،
كيف؟ وه ��و المنقذ والمخ ّل�ص والمهدي و� ...أ�سماء ت�شي ��ر �إلى ال�شخ�ص وهو �أرقى
حق معرفته �إلاّ اهلل ور�سوله.
و�أرقى ،وما عرفه ّ
لذل ��ك ك ّل ما ُيكتب في حقّه جميل ،وف ��ي نف�س الوقت هو غي�ض من في�ض وجوده
ال�شري ��ف ،وقد ارت�أت جمع ّية المع ��ارف الإ�سالمية الثقافي ��ة �أن تنال �شرف الكتابة
أهم ّ
محطات الإمام المنتظر ،من �سيرة والده
عنه ،لتق ّدم لق ّرائها الأع ّزاء نبذة عن � ّ
الإمام
أهم ما قام به تهيئة لوالدته ولدوره المق ّد�س المنتظر� ،إلى
ّ
الع�سكري  Qو� ّ
البحث عن �أ�سمائه و�أ�سبابهاّ ،ثم البحث عن الغيبتين ال�صغرى والكبرى وما يحيط
بهما من مالب�سات.
ث ��م التع ّر�ض لبحث عالم ��ات �أ�صحابه وعالم ��ات الظهور و�أبح ��اث ق ّيمة �أخرى
يجدها القارئ في هذا الكتاب الق ّيم.
وق ��د و�ضعت جمعي ��ة المع ��ارف الإ�سالم ّية في فق ��رة المطالعة �أه � ّ�م الق�ص�ص
الحا�صل ��ة مع ٍ
الحجة ،واكتحلت �أعينهم
علماء ورجال موثوقين ت�ش ّرفوا بلقاء الإمام ّ
بالنظ ��ر �إلى ن ��ور وجهه المبارك ،ع�س ��ى �أن تكون هذه الق�ص�ص عب ��رة لنا ،لنحذو
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الدر�س الأول

معرفة ا إلمام
تمهيد

المروي عن الإمام ال�صادق« :Qاللهم ع ِّرفني َنف َْ�س َكَ ،ف�إن ََّك �إِن
ف ��ي الدعاء
ّ
َل ��م تُع ِّر ْفن ��ي َنف َْ�س َك َل ��م َ�أعر ِْف نَب َّيك .الله َّم َع ِّر ْفني َر�سو َل � َ�ك ،ف�إن ََّك إِ�ن َلم تُع ِّر ْفني
َر�سو َل � َ�ك َل� � ْم �أع � ْ
حج َت � َ�ك ،ف�إن ََّك �إِن َل� � ْم تُع ِّر ْفني ُح َّجت ََك
�رف ُح َّجتَك .الله َّم َع ِّر ْفني َّ
�ضَ لَ ْلتُ َعن ِد ْيني»(((.
� َّإن لمعرفة الإمام وتو ِّليه والإلتزام ب�أوامره ونواهيه والتع ّلم عنه ،ك ّل ذلك ي�ضمن
للإن�س ��ان الدين ال�صحيح ،وال�صراط الم�ستقيم .وهذا م ��ا �أ�شارت �إليه العديد من
الروايات كما ورد في م�ضمون هذا الدعاء
المروي عن الإمام ال�صادق ،Qولي�س
ِّ
���م َو�أَ ْت َم ْم ُت عليكم ِن ْع َم ِتي
بعي ��د ًا عن هذا المعن ��ى قوله تعالى }ا ْليَ ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْ
يت لَ ُك ُم الإ ِْ�س َال َم ِدينًا{((( ،هذه الآية الكريمة التي نزلت بعد منا�سبة الغدير التي
َو َر ِ�ض ُ
النبي،P
ت � َّ�م فيها تن�صيب �أمي ��ر الم�ؤمنين� Qإمام ًا على النا� ��س ،وتو ِّليه بعد ّ
ومن خالل هذه ا لوالية ت َّمت النعمة الإله َّية عل ّينا.
وهذا ما �سن�شرع بتف�صيله في هذا الدر�س �إن �شاء اهلل تعالى.
(((ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص 342
((( المائدة3 :
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دور النب ّوة

لق ��د ا�ستط ��اع ر�س ��ول اهلل Pف ��ي فترة وجي ��زة �إب�ل�اغ الر�سالة الإله ّي ��ة ،وقلب
جاهلي يعي�ش على الغزوات ،ويمار�س و�أ َد البنات ،ويعبد ال ُع َّزى
المجتمع من مجتمع
ٍّ
وا َّل�ل�ات ،وغيرها م ��ن الأوثان والأن�ص ��اب والأزالم� ،إلى ح�ض ��ارة الإ�سالم ومجتمع
العدال ��ة والإ�ستقرار وعبادة الإله الواحد الق َّه ��ارِ ...
النا�س
}كتَ ٌاب �أَن َز ْلنَا ُه ِ�إلَ ْي َك ِلتُخْ رِ َج َ
ِم َن ُّ
الظ ُل َم ِات �إِلَى ال ُّنورِ ِب�إِ ْذ ِن َربِّهِ ْم �إِلَى ِ�ص َر ِاط ا ْل َعزِ يزِ ا ْل َح ِم ِيد{(((.
وقد قام النبيُّ  Pبهذا الإنجاز العظيم من خالل دورين � ِ
أ�سا�س َّيين ،هما:
إلهي
ال ّأول ،تبليغ الت�شريع ال ّ

���ن ِلل َّن ِا�س َما نُ ِّز َل
و�شرح ��ه وبيان تف�صيالته ،يقول تعال ��ىَ } :و�أَن َز ْلنَا �إِلَ ْي َك ال ِّذ ْك َر ِلتُبَيِّ َ
���م َولَ َع َّل ُه ْم يَتَ َف َّك ُرونَ{((( ،ذلك القانون العادل الذي ي�ضمن من خالل الإلتزام به
�إِلَ ْيهِ ْ
���اب �أَن َز ْلنَا ُه ُمبَا َر ٌك َفاتَّ ِب ُعو ُه
خي ��ر ال ُّدنيا وبركاتها ،وف ��وز الآخرة ،يقول تعالىَ } :و َه َذا ِكتَ ٌ
َواتَّقُو ْا لَ َع َّل ُك ْم تُ ْر َح ُمونَ{((( ،ويقول تعالىَ } :ولَ ْو �أَنَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى �آ َمنُو ْا َواتَّقَو ْا لَ َفتَ ْحنَا عليهم
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ�ض َولَ ِكن َك َّذبُو ْا َف�أَخَ ْذنَا ُهم ِب َما َكانُو ْا يَ ْك ِ�سبُو َن {(((.
بَ َر َك ٍات ِّم َن َّ
إن�ساني
الثاني ،قيادة المجتمع ال
ّ

وذل ��ك لأجل تطبيق هذه الأح ��كام والقوانين ،وتحقي ��ق الم�صالح ،للو�صول �إلى
الأه ��داف الإله َّية الت ��ي تتم َّثل بالإن�سان الكام ��ل والمجتمع ال�صال ��ح .هذه القيادة
التم�س ��ك بها والإلت ��زام بم�ضمونها ،يقول
الت ��ي �أوج ��ب اهلل تعالى عل ��ى الم�سلمين ّ
تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الذين �آ َمنُوا �أَ ِطي ُعوا اهللَ َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س���و َل َوال تُ ْب ِط ُلوا �أَ ْع َمالَ ُك ْم{(((.
((( �إبراهيم1 :
((( النحل44 :
((( الأنعام155 :
((( الأعراف96 :
((( مح َّمد33 :
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�ضرورة الإمامة

يقول تعالىَّ } :ما َكا َن مح َّمد �أَبَا �أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّر ُ�سو َل ا ِهلل َوخَ اتَ َم ال َّن ِبيِّ َين َو َكا َن
(((
نبي الإ�سالم،P
نبي بعد ِّ
اللهَّ ُ ِب ُك ِّل �ش َْي ٍء عل ّي ًما{  ،فالآية ت�ص ِّرح بختم النب ّوة ،فال َّ

وال ر�سالة بعد الإ�سالم ،هذا الإ�سالم الذي يجب �أن يبقى وا�ضح ًا في ت�شريعاته،
النبي ،Pوقد قال تعالى:
م�ستم ّر ًا في م�سيرته ،فما الذي ي�ضمن ذلك ك ّله بعد ّ

} َو َما مح َّمد � اّإل َر ُ�س ٌ
ات �أَ ْو ُق ِت َل ان َق َل ْبتُ ْم َع َلى �أَ ْعقَا ِب ُك ْم
ول َق ْد خَ َل ْت ِمن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِن َّم َ
َو َمن يَن َق ِل ْب َع َل َى َع ِقبَ ْي ِه َف َلن يَ�ضُ َّر اهللَ � َش ْي ًئا َو َ�سيَ ْجزِ ي اهللُ ال�شَّ ِاكرِ َين{(((.

والإمام ��ة تم ّث ��ل ال�ضمان الحقيق � ّ�ي لبق ��اء الت�شري ��ع ومتابعة الم�سي ��رة بال�شكل
لير�سخ الإمامة وي�ؤ ّكد على
النبي Pمن ك ّل فر�صة مف�صل ّية ِّ
ال�صحيح ،وقد ا�ستفاد ّ
متابعة الإمام بعده ،امتثا ًال لأمر اهلل تعالى }يَا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول بَلِّ ْغ َما �أُنزِ َل �إِلَ ْي َك ِمن ربِّ َك َو�إِن
النا�س �إِنَّ اهللَ َال يَ ْه ِدي ا ْلق َْو َم ا ْل َكا ِفرِ َين{(((.
لَّ ْم تَ ْف َع ْل َف َما بَ َّلغ َْت رِ َ�سالَتَ ُه َواهللُ يَ ْع ِ�ص ُم َك ِم َن ِ
ٍ
تحريف في مفاهيم وقواعد ال�شريعة،
فكان للإمام دور حفظ الت�شريع ،ومنع � ِّأي
النبي� « :Pأنا
وه ��ذا ما �أ�شارت �إليه العديد من الن�صو�ص ال�شرع ّية؛ كالرواية عن ِّ
وعلي بابها»(((.
مدينة العلم ّ
وكان للإمام �أي�ض ًا دور قيادة الأ ّمة وتحقيق الأهداف الإله ّية في المجتمع ،يقول
ال�ص َ
�ل�ا َة َويُ ْ�ؤتُو َن ال َّز َكا َة َو ُه ْم
تعالى }�إِنَّ َما َو ِل ُّي ُك ُم اهللُ َو َر ُ�س���ولُ ُه َوالذين �آ َمنُو ْا الذين يُ ِقي ُمو َن َّ
َر ِاك ُعونَ{((( .ومع �ضمان اال�ستمرار من خالل الإمامة ،تحقّق كمال الر�سالة ونزلت
���يت
الآي ��ة بعد التبليغ بالوالية} ،ا ْليَ ْو َم َ�أ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو�أَ ْت َم ْم ُت عليكم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
لَ ُك ُم الإ ِْ�س َال َم ِدينًا{(((.
((( الأحزاب40 :
((( �آل عمران144 :
((( المائدة67 :
(((الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،27ص 34
((( المائدة55 :
((( المائدة3 :
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معرفة الإمام

� ّإن الإم ��ام هو قط ��ب الرحى في المجتم ��ع ال
إ�سالمي بعد النب � ّ�ي Pكما ذكرنا
ّ
�سابق� � ًا ،والم�سلمون مك ّلفون بتو ّليه ،وال�سير على نهجه ،واالئتمار ب�أمره ،كما ذكرت
النبي:P
الآية الكريم ��ة ،والعديد من الن�صو�ص الأخرى ّ
كن�ص الغدير ،حيث قال ّ
فعلي مواله.(((»...
«من كنتُ مواله ّ
النبي« :Pمن مات
ومتابع ��ة الإمام تقت�ضي معرفته ،من هنا كان ��ت الرواية عن ّ
ولم يعرف �إمام زمانه مات ميتة جاهل َّية»((( ل ّأن الذي لم يعرف �إمامه �سي�ض ّيع ميزان
تمييز الحقائق ،وبالتالي �ست�ضيع عليه تلك الحقائق ،وهذا ما ت�شير �إليه الرواية عن
ر�سول اهلل�« :Pأهل بيتي ك�سفينة نوح من ركبها نجا ،ومن تخلف عنها غرق»(((.
بالن�ص� ،إمام ًا بعد �إمام ،ح َّتى الثاني ع�شر
من هنا كانت ت�سمية وتن�صيب الإمام
ّ
منهم ،الإمام مح َّمد بن الح�سن
المهدي المنتظر|� ،صاحب الزمان.
ّ

الجاهلي �إلى ح�ض ��ارة الإ�سالم من
لق ��د ا�ستطاع ر�سول اهلل Pقل ��ب المجتمع
ّ
خالل دورين �أ�سا�س ّيين ،هما:
إلهي ،و�شرحه وبيان تف�صيالته.
 1تبليغ الت�شريع ال ّ
 2قيادة المجتمع للو�صول �إلى الأهداف الإله ّية.
نبي بعد نب � ّ�ي الإ�سالم ،Pف� َّإن الإمامة تم ّث ��ل ال�ضمان لبقاء الت�شريع
وحي ��ث ال ّ
ومتابعة الم�سيرة.
((( الكافي ،ج � ،1ص 295
((( المازندراني� ،شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،5ص199
(((الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،27ص34
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فالإم ��ام هو قط ��ب الرحى ف ��ي المجتمع الإ�سالم � ّ�ي بعد النب � ّ�ي Pوالم�سلمون
مك ّلفون بتو ّليه واالئتمار ب�أمره.
بالن�ص،
ومتابعة الإمام تقت�ضي معرفت ��ه ،من هنا كانت ت�سمية وتن�صيب الإمام
ّ
المهدي
�إمام� � ًا بع ��د �إم ��ام ،حت ��ى الثاني ع�ش ��ر منه ��م ،الإمام مح َّم ��د بن الح�س ��ن
ّ
المنتظر|� ،صاحب الزمان.

المروي عن الإمام ال�صادق« :Qاللهم ع ّرفني َنف َْ�س َكَ ،ف�إن ََّك �إن
ف ��ي الدعاء
ّ
َل ��م تُع ّر ْفن ��ي َنف َْ�س َك َل ��م اَعر ِْف َن ِب َّيك .الله َّم َع ّر ْفني َر�سو َل � َ�ك ،ف�إن ََّك �إِن َلم تُع ّر ْفني
َر�سو َل � َ�ك َل� � ْم اَ ْ
عرف ُح َّجت ��ك .الله َّم َع ِّر ْفني ُح ّج َت � َ�ك ،ف�إن ََّك �إِن َل� � ْم تُع ّر ْفني ُح ّجت ََك
�ضَ لَ ْلتُ َعن د ْيني».

للنبي P؟
 -1ما هو الدور الأ�سا�س ّ
 -2ما الدليل على ختم النب ّوة ؟
 -3ما هي الحاجة لوجود �إمام وما هو الدور الذي يقوم به ؟
 -4هل ي�شترط معرفة الإمام ب�شخ�صه ؟ لماذا ؟
 -5لماذا َمن مات ولم يعرف �إمام زمانه مات ميت ًة جاهلية ؟
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المهدي | يبتني
� ّإن ح� � ّل الجدل القائم بين العلماء حول �إمكان ّية ر�ؤي ��ة الإمام
ّ
على التمييز بين نوعين من الر�ؤية:
الخا�صة ،التي كانت في زمن الغيبة ال�صغرى،
 -1الر�ؤية بمعنى ا ّدعاء ال�سفارة
ّ
بحيث يكون م ّدعي الر�ؤية �سفير ًا ووا�سطة بين النا�س و�إمامهم .فهذه يحكم با�ستحالتها
لل�سمري« :و�سي�أتي من �شيعتي من ي ّدعي الم�شاهدة� ,أال
لما جاء في توقيع المولى |
ّ
من ا ّدعى الم�شاهدة قبل خروج ال�سفياني وال�صيحة ,فهو كاذب مفترِ »(((.
خا�صة ،فهذه الر�ؤي ��ة ممكنة ،ودلّ عليها الكثير
 -2الر�ؤي ��ة غي ��ر المقترنة بنيابة ّ
الم�شاهدات التي ح�صلت لكبار علمائن ��ا ولأنا�س عاديين معروفين بح�سن ال�سيرة،
خا�صة منحتهم متعة النظر �إلى نور الإمامة.
كانت لهم ظروف ّ
 1ـ يق ��ول ال�س ّيد المرت�ضى ( 355ـ 436ه� �ـ)� ...« :إنّه غير ممتنع �أن يكون الإمام
يظه ��ر لبع� ��ض �أوليائه م ّمن ال يخ�شى من جهته �شيئ ًا من �أ�سباب الخوف ،و�إن هذا ال
يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه»(((.
 2ـ يق ��ول �صاحب كن ��ز الفوائد ال�شيخ الكراجكي (ت 449ه� �ـ) :في معر�ض بيان
الفائدة من وجود الإمام رغم غيبته« :ول�سنا مع ذلك نقطع على �أن الإمام ال يعرفه
�أح ��د وال ي�صير (ي�ص ��ل) �إليه ،بل قد يج ��وز �أن يجتمع به طائفة م ��ن �أوليائه ت�ستر
اجتماعها به وتخفيه»(((.
 3ـ يق ��ول ال�شي ��خ الطو�س ��ي ( 358ـ 460هـ) :ف ��ي مقام الإجابة عن �س� ��ؤال يتع ّلق
((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص 516
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار االنوار ،ج� ،53ص323
((( �أبو الفتح الكراكجي ،كنز الفوائد� ،ص302
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بر�ؤيت ��ه| «وم ��ا ينبغ ��ي �أن يقال ف ��ي الجواب هو �أ ّنن ��ا ال نقطع ا�ستت ��اره عن جميع
�أوليائه ،بل يجوز �أن يظهر لأكثرهم»(((.
كذلك تبنّى القول ب�إمكانية الر�ؤية ووقوعها ال�س ّيد بحر العلوم ،والمح ّدث النوري
�صاحب الم�ستدرك ،وال�س ّيد مح�سن الأمين.
وما هذا �إلاّ جانب م ّما يجده المتتبع في هذا المجال ،لذا يمكن الجزم بالإجماع على
�إمكان الر�ؤية ووقوعها .ولم نجد �أحد ًا من العلماء يتبنّى القول بعدم �إمكان ر�ؤيته.
�أما المنفي فهو �أمران:
الخا�صة ،على غرار ما كان الأمر عليه في الغيبة
الأول� :أن ي ّدعي �شخ�ص النيابة
ّ
ال�صغرى.
الثاني� :أن ي ّدعي �شخ�ص ظهوره وانتهاء الغيبة الكبرى التي ال تنتهي �إلاّ بال�سفياني
وال�صيحة.
نقي ون ّية �صادقة
فر�ؤي ��ة الإم ��ام �إذ ًا ممكنة ولكنّها بحاجة �إلى عمل �صال ��ح وقلب ّ
وقابلي ��ة �إيمان ّية وافرة .ف�إنّه يران ��ا ولكنّنا ال نراه للحجب والموانع التي ا�صطنعناها
لأنف�سنا باتباعنا خطوات المعا�صي وانغما�سنا في وحول الملذّات.
«و�أ ّم ��ا وج ��ه االنتفاع بي في غيبتي فكاالنتفاع بال�شم�س �إذ غ ّيبتها عن الأب�صار
ال�سحاب»(((...
ع ��ن زرارة ق ��ال� :سمع ��ت �أب ��ا عب ��د اهلل يق ��ول« :يفق ��د النا� ��س �إمامه ��م ،ي�شهد
المو�س ��م(�أي ف ��ي الحج) ،فيراهم وال يرون ��ه»((( ،وقد �أ ّكد ذلك �أحد �سفراء الإمام
المه ��دي | مح َّم ��د ب ��ن عثم ��ان العمري (ر�ض ��وان اهلل علي ��ه) بقول ��ه« :واهلل� ،إنّ
�صاح ��ب ه ��ذا الأمر ليح�ضر المو�سم ك ّل �سنّة ،ي ��رى النا�س ويعرفهم ،ويرونه وال
يعرفونه»(((.
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار االنوار ،ج� ،53ص323
((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص 485
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص337
((( ال�شيخ ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص520
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المهدي.
كتاب :الأربعون حديث ًا في
ّ
ت�أليف :الحافظ �أبي ُنعيم الأ�صبهاني المتوفّى �سنة  430هـ.
علي جالل باقر.
تحقيقّ :
الم�ضمون :الكتاب يتع َّر�ض لأربعين حديث ًا وردوا في الإمام
المهدي| ،متن ّوعة
ّ
الحجة ،لجهة الب�شارة به ،ون�سبه،
في م�ضمونها ،ت�ستوعب للكثير من ق�ضايا الإمام ّ
و�أ ّن ��ه من عترة الر�سول ،Pوا�سمه وكنيت ��ه و�صفاته ،وفي القرية التي يخرج منها،
ورايات ��ه ،وف ��ي عدله ،وم ّدة ملكه ،وتن ُّعم ا ُلأ ّمة في زمان ��ه ،وعود الإ�سالم به عزيز ًا،
النبي ،Pو�أنّه �س ّيد من �سادات
وب ��ه ي�ؤ ِّلف اهلل بين قلوب ا لعباد ،و�أنّه يعم ��ل ب�سنَّة ِّ
الجنّة ،وال خير في عي�ش بعده وغيرها من الأمور...
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الدر�س الثاني

المهدي
ُّ
في القر�آن الكريم
تمهيد

ج ��اء ف ��ي الرواي ��ة عن ر�س ��ول اهلل�« :Pإ ّن ��ي ت � ٌ
�ارك فيك ��م الثقلين ،كت ��اب اهلل،
وعترت ��ي»((( ،فالق ��ر�آن ي ��دلّ على �أه ��ل البيت ،Rو�أه ��ل البيت �أع ��رف النا�س
بمفاهيم ��ه ومفردات ��ه ،ي�ص� � ّدق �أحدهم ��ا الآخر ،من هن ��ا نجد العديد م ��ن الآيات
القر�آن ّي ��ة التي ت�شير �إلى مو�ض ��وع الإمام
المهدي المنتظ ��ر| ،وت�شرح العديد من
ّ
المفاهي ��م الأ�سا�س َّية المتع ّلقة به وبزمانه ومرحلت ��ه ،وهذا ما �سنتع ّر�ض له في هذا
الدر�س �إن �شاء اهلل تعالى.

بق ّية الله

�دي المنتظر| ال يم ّث ��ل مج ّرد �شخ�ص ّي ��ة تاريخ ّية لها
الحج ��ة المه � ّ
� َّإن الإم ��ام ّ
خ�صو�ص ّي ��ة من المفيد التع ّرف �إليها ،و�إنّما هو بق ّية اهلل في �أر�ضه ،بمعنى �أنّه يم ّثل
إلهي على هذه الب�سيطة ،وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر Qوهو
الخ � ّ�ط ال ّ
الحجة| وعن ظه ��وره« :ف�إذا خ ��رج �أ�سند ظهره �إل ��ى الكعبة
يتح� � ّدث عن الإم ��ام ّ
واجتم ��ع �إلي ��ه ثالثمئة وثالثة ع�شر رج ً
ال ،ف� ��أ ّول ما ينطق به هذه الآية }بَ ِق َّي ُة ا ِهلل
(((المازندراني� ،شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،5ص 166
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وحجته عليكم ،فال
خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن ُكنتُم ُّم�ؤْ ِم ِن َين{((( ،ث ّم يقول� :أنا بق ّية اهلل وخليفته ّ
ي�س ّلم عليه م�سل ٌم � اّإل قال :ال�سالم عليك يا بق ّية اهلل في �أر�ضه»(((.

وعد الله

� ّإن ظه ��ور الإم ��ام| وقيام ��ه بتلك الحرك ��ة العظيم ��ة التي يد ّمر م ��ن خاللها
إلهي ال ب ّد
المتج ّبري ��ن والفا�سدي ��ن ،ويجعل الغلبة لدين اهلل تعالى ،ه ��ذا ك ّله وعد � ّ
ُف�سر بع�ض الآي ��ات القر�آن ّية ،يقول
م ��ن ح�صوله كما ت�ؤ ّك ��د عليه الروايات ،وكم ��ا ت ّ
ال�ص���ا ِل ُحونَ{ (((،
تعالى}ولَق ْ
َ���د َكتَ ْبنَا في ال َّزبُ���ورِ ِمن بَ ْع ِد ال ِّذ ْكرِ َ�أنَّ َاال ْر َ�ض يَرِ ثُ َها ِعبَ ِاد َى َّ
وفي الرواية عن الإمام الباق ��ر والإمام ال�صادق Lفي قوله تعالى} :ولَق َْد َكتَ ْبنَا
ال�ص���ا ِل ُحونَ{ �إنّه Qقال« :هم
ف���ي ال َّزبُورِ ِم���ن بَ ْع ِد ال ِّذ ْكرِ َ�أنَّ َاال ْر َ
����ض يَرِ ثُ َها ِعبَ ِاد َى َّ
القائ ��م و�أ�صحاب ��ه» (((.
ال�سو َء ويَ ْج َع ُل ُك ْم ُخ َلف�آ َء
وكذلك يقول تعالى�} :أَ َّم ْن يُ ِج ْي ُب اَ ْل ُم�ضْ ��� َط َّر �إِذا َدعا ُه ويَ ْك ِ�ش ُف ُ
����ض �أَ ِءلَ ٌه َم َع ا َ ِهلل َق ِل ْي ًال َما تَ َذ َّك ُرونَ{ ((( ،حي ��ث ورد في الرواية عن الإمام �أبي عبد
اَ ْ ألَ ْر ِ
اهلل جعفر بن مح َّمد ال�صادق Lقال�« :إنّ القائم� Qإذا خرج دخل الم�سجد
الح ��رام في�ستقب ��ل القبلة الكعبة ويجعل ظهره �إلى المق ��ام ث ّم ي�ص ّلي ركعتين ث ّم
يقوم فيقول :يا �أ ّيها النا�س �أنا �أولى النا�س ب�آدم ،Qيا �أ ّيها النا�س �أنا �أولى النا�س
ب�إبراهي ��م ،Qي ��ا �أ ّيها النا� ��س �أنا �أولى النا� ��س ب�إ�سماعيل ،Qي ��ا �أ ّيها النا�س
�أن ��ا �أول ��ى النا� ��س بمح َّمد �ص ّل ��ى اهلل عليه و�آله و�س ّل ��م .ث ّم يرفع يدي ��ه �إلى ال�سماء
ويدعو ويت�ض ّرع حتّى يقع على وجهه ،وهو قول اهلل ع ّز وج ّل�} :أَ َّم ْن يُ ِج ْي ُب اَ ْل ُم�ضْ َط َّر
ال�س���و َء ويَ ْج َع ُل ُك ْم ُخ َلف�آ َء اَ ْ ألَ ْر ِ�ض �أَ ِءال ٌه َم َع اَ ِهلل َق ِل ْي ً
�إِذا َدعا ُه ويَ ْك ِ�ش ُ
�ل�ا َما تَ َذ َّك ُرونَ{» (((.
���ف ُ
((( هود86 :
((( ال�شيخ ال�صدوق،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص 331
((( الأنبياء105 :
(((القندوزي ،ينابيع المو ّدة لذوي القربى ،ج � 3ص 243
ّ
((( النمل62 :
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 59
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إ�سالمي لم ينزله اهلل تعالى كمرحل ��ة م�ؤقَّتة في تاريخ الب�شر ّية و�إنّما هو
والدي ��ن ال
ّ
الدين الذي �سيتحقّق به االنت�صار والبقاء ،يقول تعالىُ } :هو الَّ ِذي �أَ ْر َ�س َل َر ُ�سولَ ُه ِباَ ْل ُه َدى
ِودينِ ا ْل َح ِّق ِليُ ْظهِ َر ُه َع َلى الدينِ ُكلِّ ِه َولَ ْو َكرِ َه ا ْل ُم�شْ ���رِ ُكونَ{ ((( .ومن الوا�ضح � ّأن الإ�سالم في
والنهائي ،ولم يتحقّق هذا الن�صر ح ّتى
النبي لم يتحقّق له هذا الن�صر الحا�سم
ّ
زم ��ن ّ
إلهي (((؟
الآن ،فمتى يتحقّق هذا الهدف ال ّ
ت�شير الروايات �إلى ال َّزمن الذي �سيتحقّق فيه ذلك ،حيث ورد في الرواية عن الإمام
جعفر بن مح َّمد ال�صادقLفي قوله تعالىُ } :هو الَّ ِذي �أَ ْر َ�س َ
���ل َر ُ�سولَ ُه ِباَ ْل ُه َدى ِودينِ
ا ْل َح ِّق ِليُ ْظهِ َر ُه َع َلى الدينِ ُكلِّ ِه َولَ ْو َكرِ َه ا ْل ُم�شْ ���رِ ُكونَ{ ،قال« :Qواهلل ما يجيء ت�أويلها
المهدي.(((»Q
حتَّى يخرج القائم
ّ
الحجة| وما �سي ُم � ُّ�ن اهلل تعالى عليه من
و�أخي ��ر ًا هن ��اك �آية ت�شير �إلى الإم ��ام ّ
الن�ص ��ر ،وهي قوله تعالى } َونُرِ ي ُد �أَن نَّ ُم َّن َع َلى الذين ْا�ستُ�ضْ ِ���ع ُفوا ِفي ْ أالَ ْر ِ�ض َون َْج َع َل ُه ْم
�أَ ِئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َوارِ ِث َين{((( ،حيث ورد في الرواية عن الإمامين مح َّمد الباقر وجعفر
ال�ص ��ادق� Lأنّهما قاال�« :إنّ ه ��ذه الآية مخ�صو�صة ب�صاحب الأمر الذي يظهر
في �آخر الزمان ،ويبيد الجبابرة والفراعنة ،ويملك الأر�ض �شرقاً وغرباً ،فيملأها
عد ًال كما ملئت جورا»(((.

طول الغيبة

ال ّ
�شك � ّأن غيبة الإمام| طويلة ،تخرج عن الم�ألوف وترقى �إلى م�ستوى الكرامات
خا�ص ��ة ،وي�ؤمن بها من كان
والمعج ��زات
الخا�ص ��ة التي تح�صل ع ��ادة بعناية �إله ّية ّ
ّ
م�ؤمن� � ًا باهلل تعالى وقدرته ح ّق ًا وم�ؤمن ًا بالإمام ��ة ودورها ،وما يمكن �أن يح�صل من

ال�صف9 :
(((
ّ
((( ِل ُي ْظهِ َر ُه َع َلى الدينِ ُك ِّل ِه
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 324
((( الق�ص�ص5 :
المهدي ،Qج � ،5ص 324
إمام
ل
ا
أحاديث
�
،معجم
العاملي
كوراني
((( ال�شيخ علي
ّ
ّ
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الإم ��ام المع�صوم �أو على يدي ��ه ،لذلك ال ّ
�شك �أن �ضعاف النفو� ��س وهزيلي الإيمان
التوجه
قد ي�صابون ب ��داء الت�شكيك ،وو�سو�سة ا�ستبعاد مثل هذا الأمر ،من هنا كان ّ
الخا� �ّ�ص في الن�صو�ص ال�شرع ّية على ط ��ول الغيبة ،وعلى الت�سليم بها �أو انتظار يوم
ال�سا َع َة �أَن تَ�أْ ِتيَ ُهم بَ ْغتَ ًة َفق َْد َجاء �أَ�شْ َرا ُط َها
الفرج يوم الظهور ،يقول تعالىَ } :ف َه ْل يَن ُظ ُرو َن �إ اَِّل َّ
َف�أَنَّى لَ ُه ْم �إِ َذا َجاء ْت ُه ْم ِذ ْك َرا ُه ْم{ ((( ،وقد ورد في الرواية عن الإمام ال�صادق Qفي
تف�سير هذه الآية �أنّه قال� « :ساعة قيام القائم»(((.

ح�ضور رغم الغيبة

الحجة| ال تعني غيبته عن عقول وقلوب ووجدان النا�س ،وورد في
غيبة الإمام ّ
تف�سي ��ر بع�ض الآيات الكريمة �ضرورة ذكره والتذكير به على الدوام ،كما في تف�سير
قوله تعالى} :و َذ ِّك ْر ُه ْم ِباَيَّ ِام اَهلل{ ((( ،عن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق عن �أبيه
مح َّمد الباقر Lقال�« :أ ّيام اهلل (ع ّز وج ّل) ثالثة :يوم يقوم القائم ويوم الك ّرة
ويوم القيامة»(((.
ب ��ل على الأُ ّم ��ة �أن تعي�ش مترقبة لي ��وم الظهور ،هذا اليوم الذي ق ��د يكون قريب ًا
�أكث ��ر م ّما يت�ص ّور الكثيرون ،وفي رواية ع ��ن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادقL
ف ��ي قوله تعالى} :وما يُ ْدرِ َ
ال�ساعة قي ��ام القائم
���ب{ ((( ،قالّ « :
يك لَ َع َّل ا ْل َّ�س���ا َع َة َقرِ ْي ٌ
قريب»(((.

يا لثارات الح�سين

هناك ارتباط وثيق بين عا�شوراء الدم وكربالء العطاء ،بما تت�ض َّمن من مواقف

((( مح َّمد18 :
القندوزي ،ج � ،3ص 250
((( ينابيع المو ّدة لذوي القربى،
ّ
((( �إبراهيم5 :
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،7ص 61
((( ال�شورى17 :
((( ال�س ّيد المرع�شي� ،شرح �إحقاق الحقّ  ،ج � ،13ص 356

معز الأولياء
ُّ

19

الحجة| .فهذا الدم ال ��ذي �سال �سنة  61للهجرة
وا�ست�شه ��اد ،وبين حركة الإمام ّ
وتفجر العزائم في قلوب الم�ؤمنين،
على �أر�ض ّ
الطف بقي ال�شعلة التي تلهب القلوب ّ
وه ��ذه ال�شعلة المتو ّقدة على م ّر ال�سنين هي الت ��ي �ستحقّق الن�صر الكبير والحا�سم
عل ��ى يد الإمام �صاح ��ب الزمان| ،هذا االرتباط الوثيق ال ��ذي ت�ؤ ّكد عليه الرواية
علي بن مو�سى الر�ضا Lفي تف�سير قوله تعال ��ى} :و َم ْن ُق ِت َل َم ْظ ُلوم ًا
ع ��ن الإم ��ام ّ
َفق َْد َج َع ْلنا ِل َو ِليِّ ِه ُ�س��� ْلطن ًا َفال يُ ْ�س���رِ ْف فِّي ا ْل َق ْت ِل �إِنَّ ُه كا َن َم ْن ُ�صورا{ ((( ،حيث قال « :نزل في
والمهدي»(((.
الح�سين
ّ

المهدي
هن ��اك العدي ��د من الآي ��ات القر�آن ّي ��ة التي ت�شي ��ر �إلى مو�ض ��وع الإم ��ام
ّ
المنتظ ��ر| وت�شرح العديد من المفاهيم الأ�سا�س َّية المتع ّلقة به وبزمانه ومرحلته،
وم ّما ت�شير �إليه هذه الآيات:
الحجة هو بق ّية اهلل في �أر�ضه ،بمعنى �أنّه يم ّثل ّ
إلهي
بق ّية اهللّ � :إن الإمام ّ
الخط ال ّ
على هذه الب�سيطة.
وع ��د اهلل� :إن انت�صار الح � ّ�ق على الباطل وقهر الظالمي ��ن والفا�سدين ،هو وعد
�إلهي �سيتحقّق على يد �صاحب الزمان ّ
|ل اهلل تعالى فرجه.
ّ
ط ��ول الغيب ��ةّ � :إن غيبة الإمام| طويلة ،تخرج ع ��ن الم�ألوف ومثل هذه الأمور
خا�صة ،وي�ؤمن بها من كان م�ؤمن ًا باهلل تعالى وقدرته ح ّق ًا
تح�صل عادة بعناية �إله ّية ّ
وم�ؤمن ًا بالإمامة ودورها.
الحجة| ال تعني غيبته ع ��ن عقول وقلوب
ح�ض ��ور رغ ��م الغيب ��ة :غيبة الإم ��ام ّ
((( الإ�سراء33 :
((( ال�س ّيد المرع�شي� ،شرح �إحقاق الحقّ  ،ج � ،13ص 358
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ووج ��دان النا� ��س ،بل على الأُ ّمة �أن تعي�ش مترقبة لي ��وم الظهور ،هذا اليوم الذي قد
يكون قريب ًا �أكثر م ّما يت�ص ّور الكثيرون.
دم ��اء كرب�ل�اء :هناك ارتباط وثيق بي ��ن عا�شوراء الدم وكرب�ل�اء العطاء ،وبين
الحج ��ة| .فال�شعل ��ة المتو ّقدة على م� � ّر ال�سنين هي الت ��ي �ستحقّق
حرك ��ة الإمام ّ
الن�صر الكبير والحا�سم على يد الإمام �صاحب الزمان|.

}يَ ْ�سئَ ُل ْون ََك َعنِ اَ ْل َّ�سا َع ِة �أَيَّا َن ُم ْر َ�ساها ُق ْل إِ�نَّما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َربِّي ال يُ َجلِّيها ِل َو ْق ِته�آ �إِال ُهوثَ ُق َل ْت
ِفى اَ ْل َّ�سم َو ِات واَلأَ ْر ِ�ض َال تَ�أْ ِتي ُك ْم �إِال بَ ْغتَ ًة يَ ْ�سئَ ُلون ََك َكاَن ََّك َح ِّف ٌّي َع ْن َها ُق ْل �إِنَّما ِع ْل ُمها ِع ْن َد اَ ِهلل
ولَ ِك َّن اَكثَ َر ا َ ْل َّن ِا�س َال يَ ْع َل ُمونَ{(((.

 1ما المق�صود من � ّأن الإمام هو بق ّية اهلل ؟
يدي �صاحب الزمان | ؟
إلهي �سيتحقّق على ّ
 2ما الدليل على � ّأن الوعد ال ّ
 3ه ��ل هناك �إ�شارة ف ��ي القر�آن الكريم – بح�سب ما ورد ف ��ي بع�ض التفا�سير� -إلى
طول غيبة الإمام |؟ في � ّأي �آية ؟
 4هل غيبة الإمام | تعني �أن يبتعد النا�س عنه ب�شكل كامل؟ لماذا؟
 5كيف تب ِّين االرتباط بين كربالء وظهور القائم |؟
((( الأعراف187 :
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ق�صة ابن قولويه

ذك ��ر الراوندي في الخرائج والجرائح �أنّه روي عن �أبي القا�سم جعفر بن مح َّمد
للحج ،وهي
ب ��ن قولوي ��ه قال« :ل ّما و�صل ��ت بغداد في �سنة ت�س ��ع وثالثين وثالثمائ ��ة ّ
ال�سن ��ة التي ر ّد القرامطة فيها الحجر �إل ��ى مكانه من البيت ،كان �أكبر ه ّمي الظفر
بم ��ن ين�صب الحجر ،لأنّه يم�ضي في �أثناء الكتب ق�صة �أخذه و�أنّه ين�صبه في مكانه
الحج ��ة ف ��ي الزمان ،كما في زم ��ان الحجاج و�ضعه زي ��ن العابدين Qفي مكانه
ّ
فا�ستق ّر.
فاعتللت ع ّلة �صعبة خفت منها على نف�سي ،ولم يته ّي�أ لي ما ق�صدت له ،فا�ستنبت
المعروف بابن ه�شام و�أعطيته رقعة مختومة� ،أ�س�أل فيها عن مدة عمري وهل تكون
المن ّي ��ة في ه ��ذه الع ّلة �أم ال ،وقلت :ه ّمي �إي�صال هذه الرقع ��ة �إلى وا�ضع الحجر في
مكانه و�أخذ جوابه ،و�إنّما �أندبك لهذا.
وع ��زم على �إعادة الحجر،
ق ��ال :فقال المع ��روف بابن ه�شام :لما ح�صلت بم ّكة َ
بذل ��ت ل�سدن ��ة البي ��ت جملة تم ّكن ��ت معها من الك ��ون بحيث �أرى وا�ض ��ع الحجر في
مكان ��ه ،و�أقمت معي منهم م ��ن يمنع عنّي ازدحام النا�س ،فك ّلما عمد �إن�سان لو�ضعه
ا�ضط ��رب ولم ي�ستقم ،ف�أقبل غ�ل�ام �أ�سمر اللون ح�سن الوج ��ه ،فتناوله وو�ضعه في
مكان ��ه فا�ستقام ،ك�أنّه لم ي ��زل عنه ،وعلت لذلك الأ�ص ��وات ،وان�صرف خارج ًا من
ظن بي
الب ��اب ،فنه�ض ��ت من مكاني �أتبع ��ه ،و�أدفع النا�س عنّي يمين ًا و�شم ��ا ًال ،حتى ّ
االختالط في العقل ،والنا�س يفرحون لي ،وعيني ال تفارقه ،حتى انقطع عن النا�س،
فكنت �أ�سرع ال�سير خلفه وهو يم�شي على ت�ؤدة وال �أدركه.
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فلم ��ا ح�ص ��ل بحيث ال �أحد يراه غي ��ري ،وقف والتفت � ّإلي فق ��ال :هات ما معك،
فناولت ��ه الرقعة ،فقال من غير �أن ينظ ��ر فيها :قل له :ال خوف عليك في هذه الع ّلة،
ويكون ما ال ب ّد منه بعد ثالثين �سنة.
ق ��ال :فوق ��ع عل � ّ�ي الزمع(الده�ش ��ة ،الخ ��وف) حت ��ى لم �أط ��ق ح ��راك ًا ،وتركني
وان�صرف.
ق ��ال �أب ��و القا�سم :ف�أعلمني به ��ذه الجملة ،فلما كان �سنة ت�س ��ع و�ستين ،اعت ّل �أبو
القا�سم ف�أخذ ينظر في �أمره وتح�صيل جهازه �إلى قبره وكتب و�ص ّيته وا�ستعمل الج ّد
في ذلك ،فقيل له :ما هذا الخوف ونرجو �أن يتف�ضل اهلل تعالى بال�سالمة ،فما عليك
مخوفة ،فقال :هذه ال�سنة التي خ ّوفت فيها ،فمات من ع ّلته.

كتاب :المقنع في الغيبة.
ت�أليف :ال�س ّيد ال�شريف المرت�ضى.
الحجة| .يبد�أ
الم�ضم ��ون :الغر�ض من الكت ��اب اال�ستدالل على غيبة الإم ��ام ّ
البح ��ث ف ��ي الأ�صول من وجوب الإمامة ث � َّ�م الع�صمةُ ،ث َّم ينتقل �إل ��ى الغيبة وع ّلتها،
و� ّأن الجه ��ل بالحكمة ال ينافي الغيبةّ ،ثم يق ّرر مف�ص ًال حكمة الغيبة ،وي�شرح بتمييز
الغيب ��ة ع ��ن غيرها من المف ��ردات الأخرى كع ��دم الوجود ،ويب ِّي ��ن ال�سبب في عدم
ا�ستت ��ار الأئ ّمة ال�سابقينّ ،ثم ي�شرع ببيان بع�ض الأمور المتع ّلقة بزمن الغيبة ك�إقامة
الحدود وغيرها من الأبحاث.
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الدر�س الثالث

التمهيد
للوالدة المباركة
تمهيد

الع�سكري Qف ��ي زمن �ضعفت في ��ه ال�سلطة
عا� ��ش الإم ��ام الح�سن بن عل � ّ�ي
ّ
العبا�س ّية �إلى درجة �سيطرة الموالي والأتراك على مقاليد الحكم.
يخف ال�ضغط والظلم والتنكيل بالإمامQ
ولك ��ن رغم �ضعف هذه ال�سلطة لم ّ
و�أ�صحاب ��ه ،ب ��ل ازدادت وبلغت �أوجه ��ا على يد الخليف ��ة العبا�س � ّ�ي المعتمد ،نتيجة
والتوج�س الذي �أ�صبح
والتوج�س من ن�شاط الإمام وتح ُّركات ��ه ،هذا الخوف
الخ ��وف
ّ
ُّ
اجتماعي كامل يناوئ ّ
عا َّم ًا يع ّبر عنه ّ
خط الإمام Qو�أ�صحابه.
خط
ّ
وم ��ن هنا كان ال�صراع الدائم بين هذين ّ
الخطين ،وممار�سة الحاكم لك ّل �ضغط
ممك ��ن ومحا�سبته لك ّل بادرة �أو تح ّرك محتمل من قبل الإمام ،Qوقبول و�شاية
الوا�شين في حقّه «وقد حب�سه المتو ّكل ولم يذكر �سبب ذلك ،وال َّ
�شك � ّأن �سببه العداوة
والح�س ��د وقبول و�شاي ��ة الوا�شين كما ج ��رى لآبائه مع المتو ّكل و�آبائ ��ه من الت�شريد
والحب�س والقتل و�أنواع الأذى ،وروي �أنّهُ Qق ِت َل م�سموم ًا على يد المعتمد»(((.
ويالح ��ظ في هذا المج ��ال � ّأن هذه ال�ضغوط لم تكن لتخ َّف ��ف بتغ ُّير الظروف بل
كانت تزداد �ش ّدة ور�سوخ ًا.
((( راجع بحار االنوار ،ج� ،50ص336
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المواجهة والجهاد

الع�سكري Qيقوم بقيادة الأ ّمة �ضمن ما يتاح من
في مقابل ذلك كان الإمام
ّ
فر� ��ص يمكن التقاطها �ضمن الظ ��روف ال�صعبة التي يعي�شها تح ��ت رقابة الحاكم
العبا�س � ّ�ي ،ولع ّل الدور الأكثر �أهم ّية للإم ��ام Qكان :حفظ هذا ّ
الخط و�أتباعه،
المهدي| والتمهيد لغيبته.
وربط النا�س بابنه الإمام
ّ

حفظ الطليعة الم�ؤمنة

�ري Qيقوم برعاية الطليعة الم�ؤمنة ،وحماية
لقد كان الإمام الح�سن الع�سك � ّ
وجودها وم ّدها بك ّل �أ�ساليب ال�صمود .ويالحظ في هذا الإطار �أنّه Qكتب ِّ
محذر ًا
الحجة
علي
ّ
خا�صة �أ�صحابه والذي �سيكون رابع ن َّواب ولده ّ
ال�سمري وهو من ّ
مح َّمد بن ّ
ال�صغرى قائ ًال له« :فتنة ت�ض ّلكم فكونوا على �أه َّبة»(((.
ّ
المهدي Qفي غيبته ُّ

التمهيد للغيبة

الع�سكري Qيواجه ا�ستحقاق� � ًا جديد ًا ،لي�س كباقي
لق ��د كان الإمام الح�س ��ن
ّ
ومهم ج ّد ًا وخطير ج ّد ًا في نف�س الوقت،
أ�سا�سي ّ
اال�ستحقاق ��ات ،و�إنّما هو ا�ستحقاق � ٌّ
وه ��و ا�ستحقاق الإم ��ام
المهدي| وغيبته .ف� َّإن غيبة الإمام م ��ن الأمور التي تحتاج
ّ
للتمهي ��د والتذكير بالكثير من المفاهيم والقيم الإله ّي ��ة ،ليت�سنَّى للم�ؤمن �أن يم�سك
ه ��ذا المو�ض ��وع ال ِ
أ�سا�س َّي بق ّوة ،وال�سب ��ب في ذلك � ّأن الإن�سان في ه ��ذه ال ُّدنيا اعتاد
ح�سي يحتاج لبع�ض العناية والتذكير
غيبي غير ّ
و�أ ِلف الأمور الح�س َّية ،وارتباطه ب�أمر ّ
والتمهيد ،خ�صو�ص ًا و� َّأن �أمر ًا كهذا – غيبة الإمام – لم يح�صل قبل ذلك في الإ�سالم،
وهذا هو ال َّدور الذي كان على الإمام الح�سن
الع�سكري� Qأن يقوم به.
ّ
واع يكون النُّواة الأ�سا�س لتربية الأجيال الآتية والتي �ستبني
فهو يريد تربية جيلٍ ٍ
ال�صغرى والكبرى.
بجهدها تاريخ الغيبتين ُّ
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،50ص 298
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و�إذا عطفن ��ا عل ��ى ذل ��ك تلك الظ ��روف والمعان ��اة ال�صعبة التي عا�شه ��ا الإمام
المهدي الثور ّية ،والتي
و�أ�صحاب ��ه من قبل الدولة ،و�ضرورة العمل والتب�شي ��ر بفكرة
ّ
كان ��ت تعتبر في منطق الحكام �أمر ًا مه ّدد ًا لكيانهم وخروج ًا على �سلطانهم وتم ّرد ًا
على دولتهم.
الع�سكريQ
نح�س بك ّل و�ضوح د ّقة التخطيط الملقاة على كاهل الإمام
ّ
ومن هنا ّ
وحرج موقفه وهو يدعو لفكرة ولده
المهدي|.
ّ
المهدي |
برنامج التمهيد لغيبة الإمام
ّ

الع�سكري Qوتخطيطه في تحقيق هذا الهدف ،حيث
وقد ا َّتجه ن�شاط الإمام
ّ
قام بع َّدة خطوات في هذا االتجاه:
�دي| عن �أعين النا�س جزئ َّي� � ًا ،و�إظهاره لبع�ض
�أ ّو ًال ،حج ��ب ابنه الإمام المه � ّ
خا�صته فقط.
ّ
ثاني� �اً� ،ش � ّ�ن حمل ��ة توعية لفكرة الغيبة :حي ��ث هدف �إلى �إفه ��ام النا�س ب�ضرورة
تَح ُّم ِله ��م لم�س�ؤول ّياتهم الإ�سالم ّية تجاهها وتعويدهم عل ��ى متطلباتها .وكمثال على
ذل ��ك نالحظ م ��ا كتبه الإمام Qالبن بابوي ��ه« :عليك بال�صبر وانتظ ��ار الفرج،
النبي� :Pأف�ضل �أعمال �أ ّمتي انتظار الفرج ،وال يزال �شيعتنا في ٍ
حزن حتّى
قال ّ
يظه ��ر ولدي الذي ب�شَّ ر به النب � ُّ�ي Pيملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال كما ملئت جوراً
وظلم� �اً .فا�صب ��ر ي ��ا
�شيخي ي ��ا �أبا الح�سن عل � ّ�ي و�أمر جميع �شيعت ��ي بال�صبر ،ف�إنّ
ّ
الأر�ض هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للمتَّقين»(((.
الع�سكري بنف�سه عن
الع�سكري :Qلقد احتجب الإمام
ثالثاً ،احتجاب الإمام
ّ
ّ
خا�ص ��ة �أ�صحابه ،و�أوكل مه ّمة تبليغ تعليماته و�أحكامه بوا�سطة عدد
النا�س� ،إلاّ عن ّ
خا�صته وذلك ب�أ�سلوب المكاتبات والتوقيعات ،مم ّهد ًا بذلك �إلى نف�س الأ�سلوب
م ��ن ّ
((( ابن �شهر �آ�شوب ،المناقب ،ج� ،3ص527
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�دي| في غيبت ��ه ال�صغرى وهو ف ��ي احتجابه
ال ��ذي �س ��وف ي�سير علي ��ه ابنه المه � ّ
و�إي�صاله للتعل ّيمات.
وكان ق ��د ُب ��د�أ التح�ضي ��ر والتخطي ��ط لهذه الفك ��رة ب�ش ��كل ب�سيط �أ ّي ��ام الإمام
اله ��ادي Qعندما احتجب عن كثير من مواليه و�أخذ يرا�سلهم عن طريق الكتب
والتوقيعات ليع ّود �شيعته على هذا الم�سلك ب�شكل متد ِّرج بطيء موافق ًا بذلك الفهم
العام لدى النا�س.
َّ
الع�سكري
رابع� �اً ،اعتماد نظام الوكالء :وكذلك نظام الوكالء الذي ا َّتبعه الإمام
ّ
مع قواعده ال�شعب ّية كان �أ�سلوب ًا �آخر من �أ�ساليب التمهيد لفكرة الغيبة.
وكان ال�شيع ��ة �إذا حملوا الأم ��وال من الحقوق الواجبة عليه ��م �إلى الإمامQ
العمري ال�س َّمان الذي كان ي َّتجر بال�سمن تغطية لن�شاطه
نفذوا �إلى عثمان بن �سعيد
ّ
في م�صلحة الإمام Qفكان يجعل الأموال التي يت�س َّلمها في جراب ال�سمن وزقاقه
ويحمله �إلى الإمام Qبعيد ًا عن �أنظار الح ّكام.
المهدي |
ظروف والدة الإمام
ّ

المهدي| في العام  255من الهجرة في ظروف
ول ��د الإمام مح َّمد بن الح�سن
ّ
العبا�سي الغتياله ،وكما
النبي مو�سى ،Qحيث كان ي�سع ��ى الحاكم
ت�شب ��ه والدة ّ
ُّ
المهدي|.
النبي مو�سى Qكذل ��ك �أُخفي �أمر والدة الإم ��ام
ّ
�أُخف ��ي �أم ��ر والدة ّ
النبي Pو الأئ ّمة الأطهار  Rتمنع ح ّتى
ولذل ��ك نجد العديد من الروايات ع ��ن ّ
ذكر ا�سمه �أمام النا�س ،ح ّتى ال يتم ّكن الأعداء من ر�صده.
المهدي،
فعن الإمام �أبي عبد اهلل جعفر بن مح َّمد ال�صادق Qحينما ُ�س ِئ َل َم ْن
ّ
قال« :الخام�س من ُو ْل ِد ال�سابع((( يغيب عنكم �شخ�صه وال يح ّل لكم ت�سم َيته»(((.
الع�سكري Qبين حفظ الإمام و�إبعاده عن يد الحاكم
وقد وازن الإمام الح�سن
ّ
((( الإم ��ام ال�ساب ��ع هو الإمام الكاظ ��م ,Qفيكون الخام�س من ولده هو الإمام المهدي ابن الإمام الع�سك ��ري ابن الإمام الهادي ابن الإمام
الجواد ابن الإمام الر�ضا ابن الإمام الكاظمR
((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص 333
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العبا�س � ّ�ي ،وبين تعريف ال�شيعة والأتباع عليه .فلم يك ��ن ُي ْطلع عليه �إلاّ
الخوا�ص من
ّ
ال�شيعة والموثوق بهم.
الع�سكري Qب�إخبار بع� ��ض �أ�صحابه الموث ��وق بهم �شفو ّي ًا
حي ��ث قام الإم ��ام
ّ
بوالدة الإمام
المهدي على جماعة من �أ�صحابه
المهدي ،كما قام Qبعر�ض ابنه
ّ
ّ
وهم �أكثر من  40رج ًال وقد اجتمعوا في مجل�سه فقال لهم« :هذا �إمامكم من بعدي
وخليفت ��ي عليك ��م �أطيعوه وال تتف ّرقوا من بعدي فتهلكوا في �أديانكم� ،أال و�إنّكم ال
العمري ما
ترون ��ه م ��ن بع ��د يومكم هذا حتّى يت ّم له عمر ،فاقبلوا م ��ن عثمان �أي
ّ
يقوله وانتهوا �إلى �أمره واقبلوا قوله ،فهو خليفة �إمامكم والأمر �إليه»(((.
وكذل ��ك قام الإمام Qب�إر�س ��ال بع�ض الر�سائل لل ُّثقاة من �أ�صحابه من �أمثال
�أحمد بن �إ�سحاق حيث كتب Qله« :ولد لنا مولود فليكن عندك م�ستوراً ،وعن
جمي ��ع النا� ��س مكتوم� �اً ف�إنّا ل ��م نظهر عليه � اّإل الأق ��رب لقرابته والول � ّ�ي لواليته،
�أحببنا �إعالمك لي�س ّرك اهلل به مثل ما �س ّرنا به وال�سالم»((( .كما قام Qبذبح
المهدي ،وقام بتوزي ��ع كم ّية كبيرة من الخبز واللحم على
ك ��ذا �شاة عقيقه عن ابنه
ّ
�شخ�ص ّيات من بني ها�شم ووجهاء ال�شيعة ،ولقد جاء في بع�ض الأخبار كما ُنقل عن
عق عنه بثالثمئة �شاة.
الح�سن بن المنذر عن حمزة بن �أبي الفتح �أنّهَّ Q

الع�سكري Qيقوم بقيادة الأ ّمة،
العبا�سي كان الإمام
ف ��ي مقابل ظلم الحاكم
ّ
ّ
ولع ّل الدور الأكثر �أهم ّية للإمام Qكان :حفظ هذا ّ
الخط و�أتباعه ،وربط النا�س
(((ال�شيخ الطو�سي ،الغيبة� ،ص 357
المهدي ،ج � ،4ص 226
إمام
ل
ا
أحاديث
�
معجم
(((ال�شيخ علي كوراني العاملي،
ّ
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المهدي| والتمهيد لغيبته.
بابنه الإمام
ّ
وهن ��اك ع ّدة خطوات قام بها الإمام الح�س ��ن
الع�سكري Qفي �إطار التمهيد
ّ
الحجة | وغيبته:
للإمام ّ
المهدي| عن �أعين النا�س جزئ ّي ًا.
 - 1حجب الإمام
ّ
�شن حملة توعية لفكرة الغيبة.
ّ -2
�ري ،Qبما يم ّه ��د بعد ذلك الحتج ��اب الإمام
 - 3احتج ��اب الإم ��ام الع�سك � ّ
الحجة|.
ّ
الع�سكري.
 - 4اعتماد نظام الوكالء الذي ا َّتبعه الإمام
ّ
المهدي| ظ ��روف ت�شبه والدة النب � ّ�ي مو�سى ،Qوقد
وكان ل ��والدة الإم ��ام
ّ
�أُخفي �أمر والدته لحفظه من خطر العبا�س ّيين.
وقد وازن الإمام الح�سن
الع�سكري Qبين حفظ الإمام و�إبعاده عن يد الحاكم
ّ
العبا�س � ّ�ي ،وبين تعريف ال�شيعة والأتباع عليه .فلم يك ��ن ُي ْطلع عليه �إلاّ
الخوا�ص من
َّ
ال�شيعة والموثوق بهم.

الع�سكري Qالبن بابويه« :عليك بال�صبر وانتظار الفرج،
عن الإمام الح�سن
ّ
النبي� :Pأف�ضل �أعمال �أمتي انتظار الفرج ،وال يزال �شيعتنا في حزن حتّى
قال ّ
يظه ��ر ولدي الذي ب�شَّ ر به النب � ُّ�ي Pيملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال كما ملئت جوراً
علي و�أ ُم� � ْر جميع �شيعت ��ي بال�صبر ،ف�إنّ
وظلم� �اً .فا�صب ��ر ي ��ا �شيخي يا �أب ��ا الح�سن ّ
الأر�ض هلل يورثها من ي�شاء من عباده والعاقبة للمتَّقين».
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الع�سكري Q؟
.1كيف كانت الظروف ال�سيا�س ّية في زمن الإمام
ّ
.2ما وجه الت�شابه بين والدة الإمام
نبي اهلل مو�سى Q؟
ّ
المهدي | ووالدة ّ
الع�سكري Q؟
يهتم به الإمام الح�سن
ّ
.3ما هو الدور الأكثر �أهم ّية الذي كان ّ
�ري Qللتمهي ��د لغيبة الإمام
.4م ��ا هي الخط ��وات التي قام به ��ا الإمام الع�سك � ّ
الحج ��ة|؟
ّ
الحج ��ة | من مخاطر
.5كي ��ف وازن الإم ��ام
ّ
الع�سكري Qبين حف ��ظ الإمام ّ
الع ّبا�سيين وبين تعريف الأتباع والمخل�صين له ؟

المجل�سي
تقي
ق�صة المرحوم
ّ
َّ
ّ
محمد ّ

ج ��اء ف ��ي �شرح م ��ن ال يح�ض ��ره الفقيه �ضم ��ن ترجم ��ة المتو ّكل ب ��ن عمير راوي
ال�سجاد ّية الكاملة ،قال :M
ال�صحيفة ّ
«كنت في �أوائل البلوغ طالب ًا لمر�ضاة اهلل تعالى و�ساعي ًا في طلب ر�ضاه ع ّز وج ّل،
ولم يكن لي قرار بذكره� ،إلى �أن ر�أيت بين النوم واليقظة � ّأن �صاحب الزمان �صلوات
الطنابي الذي هو
اهلل علي ��ه كان واقف ًا في الجامع القدي ��م ب�أ�صفهان قريب ًا من باب
ّ
الآن مدر�س ��ة ،ف�س ّلمت عليه ،و�أردت �أن �أق ّبل رجله ،فلم يدعني ،فق ّبلت يده ،و�س�ألته
علي ،منها �أنّي كنت �أو�سو�س في �صالتي ،وكنت �أقول� :إنّها لي�ست
م�سائل قد �أ�شكلت ّ
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كم ��ا ُطلبت منّي ،و�أن ��ا م�شتغل بالق�ضاء وال يمكنني �إتيان �ص�ل�اة الليل ،و�س�ألت عنه
�شيخن ��ا
البهائي  Mتعالى ،فق ��ال� :ص ّل �صالة الظهر والع�ص ��ر والمغرب بق�صد
ّ
الحج ��ة � :Qأ�ص ّلي �ص�ل�اة الليل؟ فقال� :ص ّله ��ا ،وال تفعل
�ص�ل�اة اللي ��ل ،ف�س�ألت ّ
كالم�صنوع الذي كنت تفعل� ،إلى غير ذلك من الم�سائل التي لم تبق في بالي.
يتي�سر ل ��ي �أن �أ�صل �إلى خدمتك ّكل وق ��ت ،ف�أعطني كتاب ًا
ث � ّ�م قل ��ت :يا موالي ،ال ّ
�أعمل عليه دائم ًا ،فقال� :Qأعطيت لأجلك كتاب ًا �إلى المولى مح َّمد التاج ،وكنت
�أعرفه في الن ��وم((( ،وقال� :Qإذهب وخذه منه ،فخرجت من باب الم�سجد �إلى
ذل ��ك ال�شخ�ص ،فل ّما ر�آني قال لي :بعث ��ك ال�صاحبّ � Qإلي؟ قلت :نعم ،ف�أخرج
م ��ن جيبه كتاب ًا قديم ًا ،فل ّما فتحته ظهر لي �أ ّن ��ه كتاب الدعاء ،فق ّبلته وو�ضعته على
متوجه� � ًا �إلى ال�صاحب ،Qوهنا انتبه ��ت من النوم ولم
عين ��ي ،وان�صرفت عنه ّ
يكن معي ذلك الكتاب.
ف�شرعت في الت�ض ّرع والبكاء لفوات ذلك الكتاب �إلى �أن طلع الفجر .فل ّما فرغت
البهائي
م ��ن ال�ص�ل�اة والتعقيب وقع في خاط ��ري � ّأن موالنا مح َّمد التاج ه ��و ال�شيخ
ّ
نف�س ��ه ،و� ّأن ت�سميته بالتاج ال�شتهاره من بين العلماء ،فجئت �إلى مدر�سته ،وكان في
ج ��وار الم�سجد الجامع ،فر�أيته م�شتغ�ل ً�ا بمقابلة ال�صحيف ��ة ((( ،وكان معه القارئ
ال�س ّي ��د �صال ��ح �أمير ذو الفق ��ار الكالبايكان � ّ�ي ،فجل�ست �ساعة ح ّتى ف ��رغ من عمله،
للغم الذي كان عندي لم �أفهم
والظاه ��ر � ّأن كالمهما كان في �سن ��د ال�صحيفة ،لكن ّ
فتوجهت �إلى ال�شيخ وق�ص�صت عليه ر�ؤياي و�أنا �أبكي لفوات
كالمهم ��ا ،وكنت �أبكيّ ،
الكت ��اب ،فقال ال�شيخ� :أب�ش ��ر بالعلوم الإله ّي ��ة والمعارف اليقين ّي ��ة ،وجميع ما كنت
تطلب دائم ًا.
فل ��م ي�سكن قلبي وخرجت باكي ًا متف ّك ��ر ًا ،ف�ألقي في روعي �أن �أذهب �إلى الجانب
((( يريد � ّأن معرفته بمح َّمد التاج مقت�صرة على المنام ،بينما هو ال يعرفه فع ًال.
ال�سجاد ّية
((( ّ
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ال ��ذي ذهب ��ت �إليه في النوم ،فل ّما و�صلت �إلى دار ّ
البطيخ ،ر�أيت رج ًال �صالح ًا ا�سمه
�آغ ��ا ح�س ��ن ،ف�أتيته و�س ّلمت عليه ،فقال :الكتب الوقف ّية عن ��دي ،وك ّل من ي�أخذ منها
م ��ن الطلبة ال يعم ��ل ب�شروط الوقف ،ولع ّل ��ك تعمل بها .انظر �إلى ه ��ذه الكتب ،فما
احتج ��ت �إلي ��ه منها فخ ��ذه .فذهبت معه �إلى بي ��ت كتبه ،ف�أعطان ��ي �أ ّول ما �أعطاني
الكتاب الذي ر�أيته في النوم ،ف�شرعت في البكاء وقلت :هذا يكفيني ،ولي�س في بالي
�أ ّن ��ي ذك ��رت له المنام �أم ال .ث � ّ�م �أتيت �إلى ال�شيخ ،و�شرعت ف ��ي المقابلة مع ن�سخته
الت ��ي كتبها ج ّد �أبيه ع ��ن ن�سخة ال�شهيد .وكان ال�شهيد ( )Mقد كتب ن�سخته عن
ن�سخة عميد الر�ؤ�ساء وابن ال�سكون ،وكان قابلها مع ن�سخة ابن �إدري�س دون وا�سطة،
�أو بوا�سطة واحدة.
وكانت الن�سخة التي �أعطانيها ال�صاحب| مكتوبة ّ
بخط ال�شهيد ،وكانت موافقة
لها غاية الموافقة ح ّتى في الن�سخ التي كان مكتوب ًا على هام�شها .وبعد �أن فرغت من
الحجة|
المقابل ��ة �شرع النا�س في المقابلة مع الن�سخة التي عندي .وببركة عطاء ّ
�ص ��ارت ال�صحيف ��ة الكاملة في جميع البالد كال�شم�س الطالع ��ة في ك ّل بيت ،ال�س ّيما
ف ��ي �أ�صفهان ،ف� ّإن ل ��دى �أكثر النا�س �صحائف متع� � ّددة ،و�أكثرهم �صلحاء ومن �أهل
الدع ��اء ،وكثي ��ر منهم م�ستجابو الدع ��وة .وهذه �آثار �إعجاز �صاح ��ب الأمر| .وما
�أعطانيه اهلل تعالى من العلوم ب�سبب ال�صحيفة ال �أح�صيها»(((.

((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار االنوار ،ج� ،53ص276

32

معز الأولياء
ُّ

المهدي |
كتاب :بحث حول
ّ

ت�أليف :الإمام ال�شهيد ال�س ّيد مح َّمد باقر ال�صدر{

للمهدي هذا العمر الطويل ؟
الم�ضمون :المبحث الأ ّول:كيف ت�أ َّتى
ِّ
المبحث الثاني :المعجزة و العمر الطويل
المبحث الثالث :لماذا ك ّل هذا الحر�ص على �إطالة عمره ؟
المبحث الرابع :كيف اكتمل �إعداد القائد المنتظر ؟
ّثم تع َّر�ض لحقائق تاريخ ّية حول �إمامة �أهل البيت  Rب�أنّها قائمة على �أ�سا�س
الروحي والإقناع
التغلغ ��ل
الفكري ،فمدر�سة �أهل البيت  Rت�ش ّكل ت َّيار ًا فكر ِّي ًا في
ّ
ّ
إ�سالمي ،و�شروط الإمام ��ة �شروط �شديدة ،واالعتق ��اد ب�إمامة �أهل البيت
العال ��م ال
ّ
 Rكان يك ّلف الأتباع غالي ًا� ،أئ ّمة �أهل البيت  Rفي تفاعل م�ستم ّر مع القواعد
ال�شعب ّية ،الخالفة المعا�صرة بذلت جهود ًا في تفتيت زعامة �أهل البيت .R
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الدر�س الرابع

�أ�سماء
الحجة
و�ألقاب الإمام ّ

|

تمهيد

الخا�صة ،وت�أخذ ُبعده ��ا بح�سب �شخ�ص ّية م ��ن �أطلق هذا
� ّإن للت�سمي ��ة دالالته ��ا
ّ
الحج ��ة| العديد م ��ن الت�سميات الت ��ي �أطلقت عليه في
اال�س ��م �أو ذاك ،وللإم ��ام ّ
النبي� ،Pأو عن
ن�صو� ��ص �شرع ّية� ،سواء في القر�آن الكريم �أو ف ��ي الروايات ،عن ّ
�آبائ ��ه المع�صومين  ،Rوال ّ
�شك � ّأن لهذه الأ�سماء دالالته ��ا الواقع َّية والحقيق َّية،
وتحم ��ل في ط ّياتها ر�سائل ومفاهيم يج ��ب �أن ت�صل �إلى عقل وقلب �أتباعه و�أن�صاره
ومح ّبيه .فما هي هذه الأ�سماء ،وما تحمله في طياتها من ر�سائل ؟ هذا ما �سنعر�ضه
خالل هذا ا لدر�س �إن �شاء اهلل تعالى.

المنتظر

م ��ن الأ�سماء المعروف ��ة للإمام ا�سم المنتظ ��ر ،وهذا اال�س ��م بطبيعته يع ّبر عن
الفت ��رات الطويلة الت ��ي �ستم ّر على انتظ ��ار النا�س له ،فهو من جه ��ة يع ّبر عن طول
غيبت ��ه | ومن جهة ثانية يع ّبر عن ارتباط النا�س لتحقيق وعد اهلل تعالى بالن�صر
النهائ ��ي والحا�سم من خالله ،وهذا ما ت�شير �إليه بع�ض الروايات ،ففي الرواية عن
ال�صق ��ر ابن دل ��ف ،قال�« :سمعت �أبا جعفر مح َّمد بن عل � ّ�ي الر�ضا Lيقول� «:إنّ
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علي �أم ��ره �أمري ،وقول ��ه قول ��ي ،وطاعته طاعت ��ي ،والإمامة
الإم ��ام بع ��دي ابن ��ي ّ
بع ��ده ف ��ي ابنه الح�س ��ن �أمره �أمر �أبي ��ه وقوله قول �أبي ��ه ،وطاعته طاع ��ة �أبيهُ ،ث َّم
�سك ��ت فقل ��ت ل ��ه :يا بن ر�س ��ول اهلل فم ��ن الإمام بع ��د الح�سن؟ فبك ��ى Qبكاءاً
�شديداً ث َّم قال� :إنّ من بعد الح�سن ابنه القائم بالح ِّق المنتظر ،...فقلت لهَ :و ِل َم
ُ�س ِّم � َ�ي المنتظ ��ر ق ��ال :لأ َّن له غيبة تكث ��ر �أ ّيامها ويطول �أمده ��ا ،فينتظر خروجه
المخل�صون وينكره المرتابون وي�ستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الو َّقاتون
ويهلك فيها الم�ستعجلون وينجو فيها الم�س ّلمون»(((.

الم�ؤ ّمل

اال�س ��م الآخر للإمام هو الم�ؤ ّم ��ل ،وهذا يعطي معنى المنتظ ��ر ولكن بزيادة �أنَّه
يح ِّق ��ق الأمل الذي يرقبه النا�س ،فهو ال ��ذي يحقِّق �أمل المخل�صين عند ظهوره بعد
الع�سكريQ
انتظاره تلك الفترات ك ّلها ،وقد ورد هذا اال�سم في رواية عن الإمام
ّ
الحجة« :زع ��م الظلمة �أنَّهم يقتلونن ��ي ليقطعوا هذا الن�س ��ل فكيف ر�أوا
حي ��ن ولد ّ
قدرة اهلل و�س َّماه الم�ؤ َّمل»(((.

القائم

الخا�ص في قل ��وب الم�ؤمنين ،فهو تعبير عن لحظة القيام
�إن لإ�س ��م القائم وقعه
َّ
الت ��ي م ��ن خاللها �سينقل ��ب و�ضع ال ُّدنيا لتعل ��و كلمة اهلل ويرتفع دين ��ه وينت�صر حقُّه
ويتحقّق عدل ��ه� ،إنَّها اللحظة الت ��ي ت�شتاقها قلوب ال�صادقي ��ن ،والمجاهدين الذين
�أع ُّدوا الع َّدة وم َّه ُدوا الطريق و�ساروا على نهجه ،وفي رواية عن جابر قال� :أقبل رجل
�إلى �أبي جعفر (الإمام مح َّمد الباقر )  Qو�أنا حا�ضر فقال « :رحمك اهلل اقب�ض
ه ��ذه الخم�سمئ ��ة درهم ،ف�ضعها في موا�ضعها ف�إنَّها زكاة مالي ،فقال له �أبو جعفر
 :Qبل خذها �أنت ف�ضعها في جيرانك والأيتام والم�ساكين ،وفي �إخوانك من
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 30
(((م .ن.
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الم�سلمي ��ن� ،إ َّنم ��ا يك ��ون ه ��ذا �إذا قام قائمنا ف�إ َّن ��ه يق�سم بال�سو ّي ��ة ،ويعدل في خلق
الرحمان ،الب ُّر منهم والفاجر ،فمن �أطاعه فقد �أطاع اهلل ،ومن ع�صاه فقد ع�صى
المهدي لأنَّه يهدي لأمرٍ خَ ِف ٍّي ،ي�ستخرج التوراة و�سائر كتب اهلل
اهلل ،ف�إنَّما ُ�س ِّم َي
ّ
من غار ب�أنطاكية فيحكم بين �أهل التوراة بالتوراة ،وبين �أهل الإنجيل بالإنجيل،
الدنيا
وبين �أهل الزبور بالزبور ،وبين �أهل الفرقان بالفرقان ،وتجمع �إليه �أموال ُّ
ك ّلها ما في بطن الأر�ض وظهرها فيقول للنا�س :تعالوا �إلى ما قطعتم فيه الأرحام،
و�سفكتم فيه الدماء ،و ركبتم فيه محارم اهلل ،فيعطي �شيئاً لم يعط �أحد كان قبله.
ق ��ال :وق ��ال ر�سول اهلل Pه ��و رجل منِّي ا�سمه كا�سمي يحفظن ��ي اهلل فيه ويعمل
ب�سنَّتي يملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال ونوراً بعد ما تمتلئ ظلماً وجوراً و�سوءاً»(((.
وفي رواية �أخرى يذكر �سبب ًا �آخر لإ�سم القائم ،وهي الرواية ال�سابقة عن ال�صقر
ابن دلف في �س�ؤاله للإمام مح َّمد الجواد Qعن الإمام و�سبب ت�سميته بالقائم:
«فقل ��ت ل ��ه :يا ب ��ن ر�سول اهلل ولم ُ�س ِّم � َ�ي القائم؟ قال :لأنَّه يق ��وم بعد موت ذكره،
وارت ��داد �أكث ��ر القائلين ب�إمامته»(((َّ � .إن طول الغيب ��ة ي�ضعف ذكره| بين النا�س،
ح َّتى وك�أنَّه قد مات ذكره ،و�ش َّكك الم�ش ِّك ُكون فيه ...فعندما يحين وقت الظهور ك�أنَّه
قام و�أُحيي من جديد.
وهن ��اك رواي ��ة تذكر �سبب� � ًا ثالث ًا لإ�سم القائ ��م ،وهي الرواية ع ��ن الثمالي ،قال:
«�س�ألت الباقر �صلوات اهلل عليه :يا بن ر�سول اهلل �أل�ستم ك ُّلكم قائمين بالح ِّق قال:
�ضجت
بل ��ى ،قل ��تَ :ف ِل َم ُ�س ِّم � َ�ي القائم قائماً؟ ق ��ال :ل َّما قتل ج� � ِّدي الح�سينَّ Q
المالئك ��ة �إلى اهلل ع� � َّز وج َّل بالبكاء والنحيب ،وقالوا� :إلهن ��ا و�س ِّيدنا �أتغفل ع َّمن
قت ��ل �صفوت ��ك واب ��ن �صفوت ��ك ،وخيرتك من خلق ��ك ،ف�أوحى اهلل ع َّز وج� � َّل �إليهم
ق� � ُّروا مالئكت ��ي فوعزَّتي وجاللي لأنتقمنَّ منهم ولو بع ��د حين ث َّم ك�شف اهلل ع َّز
(((م .ن ،.ج � ،51ص 29
(((م .ن .ج � ،51ص 30
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وج� � َّل عن الأئم ��ة من ولد الح�سين  Qللمالئكة َف ُ�س� � َّر ِت المالئكة بذلك ف�إذا
�أحدهم قائم ي�ص ِّلي فقال اهلل ع َّز وج َّل :بذلك القائم �أنتقم منهم».((( .
وعلى � ّأي حال فال تنافي بين هذه الأ�سباب.

المهدي
ُّ

المهدي �أي�ض ًا هو من الأ�سماء الأكثر �شهرة له| .وهناك روايات ت�شرح
� َّإن ا�سم
ّ
�سب ��ب هذه الت�سمية ،كالرواية عن �أبي �سعيد الخرا�ساني ،قال« :قلت لأبي عبد اهلل
المهدي،
�دي والقائ ��م واح ��د؟ فقال :نع ��م ،فقل ��ت :ل ِّأي �شي ٍء ُ�س ِّم � َ�ي
ُّ
 :Qالمه � ّ
ِ (((
قال :لأنَّه يهدي �إلى ك ِّل �أمر خَ ف ٍّي» .
وف ��ي رواية �أخرى ع ��ن الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق  Qقال�« :إذا قام القائم
 Qدع ��ا النا� ��س �إل ��ى الإ�س�ل�ام جدي ��داً وهداه ��م �إل ��ى �أم ��ر ق ��د دث ��ر و�ض� � َّل عنه
و�س ِّم َي
الجمه ��ور ،و�إ َّنم ��ا ُ�س ِّم � َ�ي القائ ��م مهد َّياً لأ َّن ��ه يهدي �إلى �أم ��ر م�ضلول عن ��ه ُ
القائم لقيامه بالحق»(((.

المن�صور

والمن�ص ��ور هو �آخر الأ�سماء التي ن�ستعر�ضها للإمام| ،وهذا اال�سم ي�شير �إلى
�أن ث ��ورة الإمام هي ثورة انت�ص ��ار وتحقيق للغلبة .وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى هذا
اال�سم في قوله تعالى } َو َمن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َع ْلنَا ِل َو ِليِّ ِه ُ�س��� ْل َطانًا َف َال يُ ْ�س���رِ ف فِّي ا ْل َق ْت ِل
�إِنَّ ُه َكا َن َم ْن ُ�ص���و ًرا{ ((( ،وقد ورد في تف�سير هذه الآية عن الإمام �أبي جعفر  Qفي
قوله تعالىَ } :و َمن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َع ْلنَا ِل َو ِليِّ ِه ُ�س��� ْل َطانًا{ قال :الح�سين } َف َال يُ ْ�سرِ ف فِّي
�دي المن�صور كما �س َّمى �أحمد ومح َّمد
ا ْل َق ْت ِل �إِنَّ ُه َكا َن َم ْن ُ�ص���و ًرا{ قال�« :س َّمى اهلل المه � َّ
ومحمود وكما �س َّمى عي�سى الم�سيح.((( »Q
(((م .ن .ج � ،51ص 29
(((م .ن.ج � ،51ص 30
(((م .ن.
((( الإ�سراء33 :
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 30

معز الأولياء
ُّ

37

الحجة| العديد من الت�سميات التي �أطلقت عليه في ن�صو�ص �شرع َّية،
للإم ��ام ّ
وال �ش � َّ�ك � َّأن لهذه الأ�سم ��اء دالالتها الواقع َّية والحقيق َّية ،وتحم ��ل في ط َّياتها ر�سائل
ومفاهي ��م يج ��ب �أن ت�ص ��ل �إل ��ى عق ��ل وقلب �أتباع ��ه و�أن�ص ��اره ومحبي ��ه .ومن هذه
الأ�سماء:
المنتظر :وهذا اال�سم بطبيعت ��ه يع ِّبر عن الفترات الطويلة التي �سيغيبها و�ستم ُّر
على انتظار النا�س له.
الم�ؤ ّم ��ل :وه ��و يعطي معنى المنتظر ولك ��ن بزيادة �أنَّه يحقِّق الأم ��ل الذي يرقبه
النا�س.
ويعلي كلمته وينت�صر عل ��ى �أعدائه ،ولأنَّه
القائم:لأ َّن ��ه �سيقوم وين�صر دي ��ن اهلل ّ
�أي�ض� � ًا �سيكون بعد غيبة تطول يموت فيها ذكره ،فيكون ظهوره قيام جديد بعد موت
ذكره.
المهدي :لأنَّه يهدي �إلى ِّ
كل �أمر خَ ِف ٍّي.
ّ
المن�ص ��ور :وه ��ذا اال�س ��م ي�شير �إل ��ى � َّأن ثورة الإم ��ام هي ثورة انت�ص ��ار وتحقيق
للغلبة.
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علي الر�ض ��ا�« :Lإ َّن الإم ��ام بعدي ابني عل � ّ�ي �أمره
يق ��ول الإمام مح َّم ��د بن ّ
�أم ��ري ،وقول ��ه قولي ،وطاعته طاعتي ،والإمامة بعده ف ��ي ابنه الح�سن �أمره �أمر
�أبي ��ه وقول ��ه قول �أبي ��ه ،وطاعته طاعة �أبي ��هُ ،ث َّم �سكت فقلت له :ي ��ا بن ر�سول اهلل
فم ��ن الإمام بعد الح�س ��ن؟ فبكى  Qبكاءاً �شديداً ُث َّم قال� :إ َّن من بعد الح�سن
ابن ��ه القائ ��م بالح� � ِّق المنتظ ��ر .فقل ��ت ل ��ه :يا ب ��ن ر�س ��ول اهلل َو ِل� � َم ُ�س ِّم � َ�ي القائم؟
ق ��ال :لأنَّه يق ��وم بعد موت ذكره ،وارت ��داد �أكثر القائلين ب�إمامت ��ه ،فقلت لهَ :و َل َم
ُ�س ِّم � َ�ي المنتظ ��ر ق ��ال :لأ َّن له غيبة تكث ��ر �أ ّيامها ويطول �أمده ��ا ،فينتظر خروجه
المخل�صون وينكره المرتابون وي�ستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الو َّقاتون
ويهلك فيها الم�ستعجلون وينجو فيها الم�س ّلمون».

المتعددة للإمام| ؟
 1ما فائدة الأ�سماء
ِّ
 2ما الفرق بين ا�سم المنتظر وا�سم الم�ؤ ّمل ؟
 3اذكر �سببين لإطالق ا�سم القائم على الإمام| ؟
«المهدي» ؟
 4لماذا ُ�س ِّم َي الإمام | با�سم
ّ
 5ما اال�ستفادة التي ن�ستفيدها من ا�سم المن�صور ؟
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الحر العاملي من مر�ضه ببركة الإمام|
ق�صة �شفاء
ّ
ّ
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العاملي « :كنت في ع�صر ال�صبا و�سنّي ع�شر
قال المح� � ّدث الجليل ال�شيخ الح ّر
ّ
�سني ��ن �أو نحوها حي ��ن �أ�صابني مر�ض �شديد جد ًا ح ّتى اجتم ��ع �أهلي و�أقاربي وبكوا
وته ّي� ��أوا للتعزي ��ة ،و�أيقنوا �أنّي �أموت تل ��ك الليلة ،فر�أيت النب � ّ�ي والأئ ّمة الإثني ع�شر
�صل ��وات اهلل عليه ��م و�أنا فيم ��ا بين النائم واليقظ ��ان ،ف�س ّلمت عليه ��م و�صافحتهم
واح ��د ًا واحد ًا ،وجرى بيني وبين ال�ص ��ادق Qكالم ،ولم يبق في خاطري �إلاّ �أنّه
دعا لي.
فل ّم ��ا �س ّلمت عل ��ى �صاحب الأمر| و�صافحته بكيت وقل ��ت :يا موالي� ،أخاف �أن
�أم ��وت ف ��ي هذا المر�ض ،ولم �أق� ��ض وطري من العلم والعم ��ل ،فقال|« :ال تخف،
ف�إ ّن ��ك ال تم ��وت في هذا المر�ض ،ب ��ل ي�شفيك اهلل وتع ّمر عمراً طوي ً
ال .ث ّم ناولني
قدح� �اً كان ف ��ي يده ،ف�شربت من ��ه ،و�أفقت في الحال ،وزال ع ّن ��ي المر�ض بالك ّل ّية،
وجل�ست ،وتعجب �أهلي و�أقاربي ،ولم �أح ّدثهم بما ر�أيت � اّإل بعد �أ ّيام»(((.

((( ال�شيخ عبا�س القمي ،منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ،ج� ،2ص625
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يدي القائم|
الحجة� ،ضمن �سل�سلة بين ّ
الكتاب :من وحي كلمات ّ
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�إعداد ون�شر :جمع َّية المعارف الإ�سالم َّية الثقاف َّية
الحج ��ة| وي�ستوحي منه ��ا العديد من
الم�ضم ��ون :يتع َّر� ��ض لكلم ��ات الإم ��ام ّ
المفاهي ��م المفيدة وال�ضرور َّية في حي ��اة الإن�سان الم�ؤم ��ن ،ويت�ض َّمن ع َّدة محاور:
المح ��ور الأ َّول :العالقة بين الإم ��ام والأُ َّمة ،المحور الثاني� :أ�س�س الطريق في الغيبة
الكب ��رى ،والمح ��ور الثالث :التمهي ��د وعالمات الظه ��ور ،والمح ��ور الرابع :معارف
و�إر�ش ��ادات ،وينهي الحديث بعنوان قبلة الأفئ ��دة ،ويتع َّر�ض فيه للكلمات حول ِّ
محل
�إقامته | وخزائن الحكم و�إعالء الدين ومعجزات له|.
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الدر�س الخام�س

الغيبة ال�صغرى
 329 - 260هـ
تمهيد

ع ��ن �أبي ب�صير ق ��ال :قلت لأبي عب ��د اهلل : Qكان �أبو جعفر يق ��ول « :لقائم
�آل مح َّم ��د غيبت ��ان :واحدة طويل ��ة ،والأخرى ق�صيرة ،قال :فقال ل ��ي :نعم يا �أبا
ب�صير �أحدهما �أطول من الأخرى»(((.
الحجة| غيبتين� ،إحداهما
ت�ؤ ِّك ��د الروايات كما يخبرنا الواقع عن � َّأن للإم ��ام ّ
و�سنف�صل في هذا الدر�س الكالم عن الغيبة ال�صغرى� ،إن �شاء
�أطول م ��ن الأخرى،
ِّ
اهلل تعالى.

الإمامة والغيبة ال�صغرى

بد�أت فترة الغيبة ال�صغرى ،بوفاة الإمام الح�سن
الع�سكري Qعام  260هـ
ِّ
 حي ��ث كان عمر الإم ��امالمهدي| خم�س �سنين تقريب� � ًا  -وا�ستم َّرت قرابة 70
ِّ
�سن ��ة حتى عام  329هـ حيث انتهت بوفاة ال�سفي ��ر الرابع ،وبداية الغيبة الكبرى.
وف ��ي زم ��ن الغيبة ال�صغرى لم َّ
خا�صة مواليه
يطلع على مكانه �أحد من النا�س �إلاّ ّ
والمق َّربين منه فقط.
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 365
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الحجة| خ�ل�ال فترة الغيب ��ة ال�صغرى عبر
كان الم�ؤمن ��ون ي ّت�صل ��ون بالإم ��ام ّ
�أ�شخا�ص ُمح َّددين كان ��وا ي�أخذون من النا�س �أ�سئلتهم مكتوبة ليو�صلوها �إلى الإمام
فيجيب عنها بالكتابة �أي�ض ًا وتعاد ل�صاحبها.
ا�ص ُط ِل َح عليهم با�سم ال�سفراء وكانوا �أربعة �أ�شخا�ص
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ا ُلمح َّددين ْ
تناوبوا على هذه المها ّم
الحجة| ،وه�ؤالء ال�سفراء
الخا�صة التي �أوكلها لهم الإمام ّ
ّ
هم على التوالي:
ال�سفي ��ر الأ ّول� :أبو عمرو عثم ��ان بن �سعيد العمري الأ�س ��دي ((( ولقد كان وكي ًال
الع�سكري من قبله حيث قال ب�ش�أنه« :هذا �أبو عمرو ال ِّثقة الأمينّ ،ثقة
لأبيه الإمام
ّ
الما�ض ��ي و ِّثقت ��ي ف ��ي المحيى وال َم َمات فما قاله لكم فع ِّن ��ي يقوله وما �أ َّدى �إليكم
فعنِّي ُي�ؤ ِّديه»(((.
ال�سفير الثاني� :أبو جعفر مح َّمد بن عثمان بن �سعيد
العمري ((( وقد �أخبر الإمام
ّ
�ري Qعن هذا الدور في �إح ��دى الروايات« :ا�شهدوا �أ َّن عثمان بن �سعيد
الع�سك � ّ
العمري وكيلي و�أ َّن ابنه مح َّمداً وكيل ابني مهد ّيكم»(((.
ّ
ال�سفير الثالث� :أبو القا�سم ح�سين بن روح النوبختي ((( حيث جاء عن مح َّمد بن
علي َح َدثُ الموت فالأمر �إلى
عثمان
ّ
العمري ب�ش�أنه وذلك قبل موته بم َّدة «�إنْ َح َدثَ ّ
�أب ��ي القا�سم الح�سين ب ��ن روح النوبختي ،فقد �أُمرت �أن �أجعله في مو�ضعي بعدي
ف�أرجعوا �إليه ،و َع ِّو ُلوا في �أموركم عليه»(((.
((( لمدة � 5سنوات
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 344
((( لمدة � 40سنة
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 346
((( لمدة � 21سنة
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 355
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�ري ((( .وفي نهاية �سفارته خرج
علي بن مح َّمد ال�سم � ّ
ال�سفي ��ر الرابع� :أبو الح�سن ّ
التوقي ��ع من الإم ��ام
المهدي|يخب ��ر النا�س بانته ��اء الغيبة ال�صغ ��رى وبدء الغيبة
ِّ
ال�سمري:
علي بن مح َّمد
ّ
الكب ��رى ،حيث كتب |« :ب�سم اهلل الرحمن الرحي ��م :يا ّ
�أعظ ��م اهلل �أج ��ر �إخوانك في ��ك ،ف�إنَّك م ِّيت ما بينك وبين �ستة �أ ّي ��ام ،فاجمع �أمرك
وال تو�ص �إلى �أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة التا َّمة ،فال ظهور
� اّإل ب� ��إذن اهلل تعال ��ى ذك ��ره ،وذلك بعد طول الأمد ،وق�سوة القل ��وب وامتالء الأر�ض
ج ��وراً ،و�سي�أتي ل�شيعتي من ي َّد ِعي الم�شاهدة� ،أال فمن ا َّدعى الم�شاهدة قبل خروج
العلي العظيم»(((.
ال�سفياني وال�صيحة فهو كذَّاب مفترٍ ،وال حول وال ق َّوة � اّإل باهلل ّ
ّ
ال�سمري ر�ضوان اهلل تعالى علي ��ه وانتقل �إلى رحمة
وف ��ي اليوم ال�ساد�س مر� ��ض
ُّ
اهلل تعال ��ى وكان �آخ ��ر ما تك َّلم ب ��ه بعد �أن �س�ألوه �إلى من يو�ص ��ي فقال « :هلل �أمر هو
بالغه».

�أ�سباب الغيبة ال�صغرى

الحجة| هذا الطريق لالت�صال ب�شيعته ،حيث اقت�صر باتِّ�صاله
لماذا ا َّتبع الإمام ّ
المبا�شر على �أ�شخا�ص مح َّددين فيما ا َّت�صل بالباقين عبر ه�ؤالء وب�شكل غير مبا�شر...
� َّإن لهذه الطريقة التي ا َّتبعها الإمام العديد من الأ�سباب� ،أه ُّمها ما يلي:
�أو ً
ال :الحفاظ على �شخ�ص الإمام|

تتر�صد المول ��ود الجديد لتقتله،
ذكرن ��ا فيما �سبق � َّأن الحكوم ��ة العبا�س َّية كانت َّ
ونتيجة تدبير الإمام
الع�سكري لم يتم لهم معرفة ذلك ،ولكن بعد والدته| تناهى
ّ
لم�سامعهم بع�ض الأخبار عن ذلك فت َّمت مداهمة بيت الإمام
الع�سكري Qم َّرات
ِّ
عديدة للقب�ض على المولود الجديد وت�صفيته ،ولكن دون جدوى.
((( لمدة � 3سنين
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار االنوار ،ج � ،51ص 361
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وف ��ي هذه الظروف ال�صعبة والمط ��اردة العبا�س َّية لم يكن للإمام �أن يظهر �أمام
النا�س جميع ًا ،فهو مك َّلف بالحفاظ على نف�سه ليتم َّكن – حين يحين الموعد – من
�إقام ��ة الدولة الإ�سالم َّية العالم َّي ��ة ،وهذا ما ت�شير �إليه ع� � َّدة روايات ،كالرواية عن
ر�س ��ول اهلل Pو�س َّل ��م قال« :الب َّد للغالم من غيب ��ة ،فقيل لهَ :و ِل َم ي ��ا ر�سول اهلل،
قال :يخاف القتل»(((.
وخرج في التوقيع من الإمام
العمري في ع َّلة عدم
المهدي | لمح َّمد بن عثمان
ِّ
ِّ
ذك ��ره  Qبا�سمه« :ف�إنَّهم �إنْ وقفوا على اال�س ��م �أذاعوه ،و�إنْ وقفوا على المكان
د ُّلوا عليه»((( .فالإمام لم ي�ضمن عدم ت�سريب مكان تواجده �إذا عرفه عا َّمة النا�س.
بل من المتوقَّع �أن ي�صل للعبا�س ِّيين.
ثاني ًا :تهيئة الأُ َّمة للغيبة الكبرى

فق ��د كان ا لم�ؤمن ��ون قبل ذلك يرتبط ��ون
بالنبي Pوبالأئ َّم ��ة  Rمبا�شرة،
ِّ
ويتلقّون منهم الأحكام ال�شرع َّية ،ويتع َّلمون منهم معالم الدين ،ويلج�أون �إليهم ِّ
لحل
النزاع ��ات بينه ��م ...وا�ستم َّر هذا الأمر ح َّتى عام  260ه� �ـ عند وفاة الإمام الح�سن
التام والغيبة الكبرى ،كان ال
ِّ
الع�سكري ،Qوح َّتى ال تح�صل المفاج�أة باالنقطاع ِّ
ب� � َّد من تهيئة النا� ��س من خالل فترة برزخ َّية يكون فيها الإم ��ام منقطع ًا جزئ َّي ًا عن
النا� ��س ،ح َّتى �إذا اعتاد النا�س على هذه ال�صيغة �صار من الممكن تطويرها ل�صيغة
التام.
الغيبة الكبرى واالنقطاع ِّ
كم ��ا كان  Qمتد ِّرج� � ًا ف ��ي االحتجاب عن النا� ��س خالل تل ��ك الفترة ،حيث
ا�ستطاع العديد من الم�ؤمنين مالقاته في الفترة الأولىُ ،ث َّم �صار يق ُّل العدد ويزداد
احتجابه| ح َّت ��ى و�صل �إلى زمن ال�سفير الرابع ،الذي ال يكاد ينقل �أحد م�شاهدته
غير ال�سفير ِ
نف�سه.
((( ال�شيخ ال�صدوق ،علل ال�شرائع ،ج� ،1ص 243
((( ال�شيخ الطو�سي،الغيبة� ،ص 364
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ب ��د�أت فترة الغيبة ال�صغرى ،بوفاة الإم ��ام الح�سن
الع�سكري Qعام  260هـ
ِّ
 حيث كان عمر الإمامالمهدي| خم�س �سنين تقريب ًا  -وا�ستم َّرت قرابة � 70سنة
ِّ
حتى عام  329هـ حيث انتهت بوفاة ال�سفير الرابع.
وف ��ي زم ��ن الغيبة ال�صغرى لم َّ
خا�صة مواليه
يطلع على مكانه �أحد من النا�س �إلاّ ّ
العمري
والمق َّربين منه فقط .وكان له �سفراء �أربعة هم� :أبو عمرو عثمان بن �سعيد
ّ
�ري (((ُ ،ث َّم �أبو القا�سم
الأ�س ��دي (((ُ ،ث � َّ�م �أبو جعفر مح َّمد بن عثمان بن �سعيد العم � ّ
(((
علي بن مح َّمد
ال�سمري (((.
ّ
ح�سين بن روح النوبختي  ،و�أخير ًا �أبو الح�سن ّ
�أ�سباب الغيبة ال�صغرى:
�أو ًال :الحف ��اظ عل ��ى �شخ�ص الإم ��ام| ،بعد مط ��اردة العبا�س ِّيين ل ��ه ومحاولة
ت�صف َّيته من قبلهم.
يجي .كما
ثاني ًا :تهيئة الأُ َّمة للغيبة الكبرى ،لكي ي�ستع ّدوا لها ويتلقّوها ب�شكل تد ِّر ّ
كان  Qمتد ِّرج ًا في االحتجاب عن النا�س خالل تلك الفترة.

((( لمدة � 5سنوات
((( لمدة � 40سنة
((( لمدة � 21سنة
((( لمدة � 3سنين
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ال�سمري:
علي بن مح َّمد
ّ
عن الإمام ّ
الحجة|« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم :يا ّ
�أعظم اهلل �أجر �إخوانك فيك ،ف�إنَّك م ِّيت ما بينك وبين �ستّة �أ ّيام ،فاجمع �أمرك وال
تو� � ِ�ص �إل ��ى �أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ،فق ��د وقعت الغيبة التا َّمة ،فال ظهور
� اّإل ب� ��إذن اهلل تعال ��ى ذكره ،وذلك بعد طول الأمد ،وق�سوة القلوب وامتالء الأر�ض
جوراً ،و�سي�أتي ل�شيعتي من ي َّدعي الم�شاهدة� ،أال فمن ا َّدعى الم�شاهدة قبل خروج
العلي العظيم».
ال�سفيان � ّ�ي وال�صيحة فهو ك� �ذ ٌ
َّاب مفترٍ ،وال حول وال ق َّوة � اّإل باهلل ّ

 1ما الفرق بين الغيبة الكبرى والغيبة ال�صغرى؟
 2لماذا لم ُيعلم الإمام عموم النا�س بمكان تواجده ،واعتمد على �أ�شخا�ص مح َّددين؟
عدد ال�سفراء الأربعة بالترتيب.
ِّ 3
 4ما هو دور ه�ؤالء ال�سفراء الأربعة وكيف َّتم تعيينهم ؟
عدد �أ�سباب الغيبة ال�صغرى ؟
ِّ 5
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المرع�شي بلقاء الإمام|
ت�شرف ال�س ّيد
ّ
ّ

(((

ينق ��ل ال�س ّيد عادل العلوي ع ��ن �أ�ستاذه �آية اهلل ال�س ّي ��د المرع�شي النجفي {

قوله:
ا�شتق ��ت كثير ًا �إلى ر�ؤية جم ��ال موالنا بق ّية اهلل الأعظم | ,وتعاهدت مع نف�سي
�أن �أذه ��ب ما�شي� � ًا ك ّل ليلة �أربعاء �إلى م�سجد ال�سهلة لم� � ّدة �أربعين ليلة ,لأفوز بذلك
الفوز العظيم.
قدم
وف ��ي ليلة باردة وموح�شة ,ولع ّله ��ا الليلة الخام�سة والثالثي ��ن �سمعت �صوت ٍ
بزي �أهل البادية ,اقترب منّي وقال بل�سان
خلفي ,فنظرت و�إذا بي �أرى �س ّيد ًا عرب ّي ًا ّ
ف�صي ��ح :يا �س ّيد ال�سالم عليكم .ف�شعرت ب ��زوال الوح�شة من نف�سي ,والعجيب كيف
التفت � ّإلي �أنّي �س ّيد في مثل هذه الليلة الموح�شة؟
ٍ
خطوات و�صلنا �إلى م�سجد زيد بن �صوحان ,وهو م�سجد �صغير
م�شينا مع ًا ،وبعد
بالق ��رب من م�سج ��د ال�سهلة ,فق ��ال ال�س ّيد العرب � ّ�ي :ح ّبذا لو دخلنا ه ��ذا الم�سجد
و�صلينا و�أ ّدينا تح ّية الم�سجد فيه.
العربي و�أخذ بالدع ��اء ,وك� ّأن جدران الم�سجد تبتهل معه!
فدخلن ��ا و�ص ّلى ال�س ّيد
ّ
أح�س�ست بثور ٍة عجيب ٍة في نف�سي �أعجز عن و�صفها!
ف�
ُ
التفت � ّإلي وقال :قم لنذهب �إلى م�سجد ال�سهلة ,فدخلنا الم�سجد وكان ال�س ّيد
ّثم َ
العرب � ّ�ي ي�أتي بالأعمال الواردة ف ��ي المقامات و�أنا �أتابعه ,و�ص ّل ��ى المغرب والع�شاء
واقتديت به من دون اختيار ,ولم �ألتفت بع ُد من هو هذا ال�س ّيد.
(((عبد العظيم المهتدي البحراني ،ق�ص�ص وخواطر ،ق�صة � 169ص ( 221بت�ص ّرف)
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ول ّما �أنهينا ,قلت له :هل ت�شتهي ال�شاي �أو القهوة �أو ال�سيجار حتى �أع ّده لكم؟
ف�أجاب بكلم ٍة جامع ٍة ـ وما زالت الرع�شة تعتريني عندما �أتذكرها ـ « :هذه الأمور
من ف�ضول المعا�ش ،ونحن نتجنّب ف�ضول المعا�ش».
ّثم تح ّدثنا حول مطالب متع ّددة �أذكر منها:
العربي :يا �س ّي ��د كيف عمل ��ك لال�ستخارة
-1اال�ستخ ��ارة حي ��ث �س�ألن ��ي ال�س ّي ��د
ّ
بال�سبحة ,فقلت :ثالث م ّرات �صلوات وثالث م ّرات (�أ�ستخير اهلل برحمته خير ًة في
عافي ��ة) ّثم � ُ
آخذ قب�ض ًة من ال�سبحة ،و�أع ّدها ،ف�إن بقي زو ٌج فلي�ست ج ّيدة ،و�إن بقي
فر ٌد فج ّيدة.
فقال ال�س ّيد :لهذه اال�ستخارة تت ّمة لم ت�صل �إليكم ،وهي عندما يبقى فر ٌد ,ي�ؤخذ
من ال�سبحة م ّر ًة �أخرى على ترك العمل ،ف�إن بقي زو ٌج ،فاال�ستخارة ج ّيدة ،و�إن بقي
فر ٌد فهي و�سط.
علي �أن �أطالبه بالدليل ,ف�أجاب« :و�صلنا من مكانٍ رفيع» .فوجدت
قلت في نف�سي ّ
ألتفت من هو هذا ال�س ّيد؟
بمج ّرد هذا القول االنقياد والت�سليم ،ومع هذا لم � ُ
عم بعد الظهر ,و�سورة
-2ت�أكيده على تالوة �سورة ي�س بعد �صالة ال�صبح ,و�سورة ّ
نوح بعد الع�صر ,و�سورة الواقعة بعد المغرب ,و�سورة الملك بعد الع�شاء.
«اللهم �س ّرحني من الهموم والغموم ووح�شة ال�صدر
-3ت�أكيده على قراءة دع ��اء
ّ
وو�سو�سة ال�شيطان برحمتك يا �أرحم الراحمين».
-4ت�أكيده على زيارة �س ّيد ال�شهداء .Q
أردت الخروج لحاج� � ٍة ,وعندما و�صلت �إلى الحو� ��ض ـ وهو في و�سط
وبع ��د ه ��ذا � ُ
العربي �صاحب الف�ضائل؟
الم�سجد ـ تبادر لذهنيّ � :أي ليلة هي هذه؟ ومن هذا ال�س ّيد
ّ
فبكيت ناحب ًا
ربم ��ا هو مق�ص ��ودي ,فرجعت م�ضطرب ًا ،فلم �أجد �أثر ًا لذل ��ك ال�س ّيد,
ُ
هلت عن نف�سي.
كالمجنون ,وك ّلما ُ
ذكرت تلك الليلة ُذ ُ
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ت�ألي ��ف :الهيئة العلم َّية ف ��ي م�ؤ�س�سة المعارف الإ�سالم َّي ��ة ،تحت ا�شراف ال�شيخ
الكوراني
علي
ّ
ّ
الم�ضم ��ون :يت�أ َّلف الكتاب من خم�سة �أجزاء ،ويذكر في مقدمته «كانت الحاجة
الن�ص في � ِّأي مو�ضوع
أ�سا�سي ُي�س ِّهل على الباحث والقارئ �أن يرج ��ع �إلى ِّ
�إل ��ى عم ��ل � ّ
يقدمه له الكاتب .وذلك هو هدفنا من
�شاء فيرى هو َّيته الكاملة ويفهم منه �أكثر م َّما ِّ
معج ��م �أحاديث الإمام
المهدي|ومو�ضوعاته ��ا» .والمق�صود خ�صو�ص الن�صو�ص
ِّ
المتع ِّلقة بالإمام
المهدي|.
ِّ
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الدر�س ال�ساد�س

الغيبة الكبرى
تمهيد

علي،
التقي� Qأنه قال�« :إ َّن الإمام بعدي ابني ّ
ف ��ي الرواية عن الإمام مح َّمد ّ
�أم ��ره �أم ��ري ،وقوله قولي ،وطاعته طاعتي ،والإمام بع ��ده ابنه الح�سن �أمره �أمر
�أبي ��ه ،وقول ��ه قول �أبيه ،وطاعت ��ه طاعة �أبيهُ ،ث َّم �سكت ،فقلت له :يا بن ر�سول اهلل،
فم ��ن الإم ��ام بعد الح�سن؟ فبكى Qبكاءاً �شديداًُ ،ث َّم قال� :إ َّن من بعد الح�سن
ابن ��ه القائم بالح� � ِّق المنتظر .فقلت له :يا ابن ر�سول اهللِ ،ل َم ُ�س ِّم َي القائم؟ قال:
لأ َّن ��ه يق ��وم بعد موت ذك ��ره وارتداد �أكثر القائلي ��ن ب�إمامته ،فقلت ل ��ه :و ِل َم ُ�س ِّم َي
المنتظ ��ر؟ ق ��ال :لأ َّن ل ��ه غيب ��ة يكث ��ر �أ ّيامه ��ا ،ويط ��ول �أمده ��ا ،فينتظ ��ر خروجه
المخل�ص ��ون ،وينك ��ره المرتاب ��ون ،وي�سته ��زىء بذك ��ره الجاح ��دون ،ويك� �ذِّب به ��ا
الو َّقاتون ،ويهلك فيها الم�ستعجلون ،وينجو فيها الم�س ّلمون»(((.
الحجة| ،منذ والدته
لق ��د م َّهد �أهل البيت  Rللدور الذي �سيقوم به الإمام ّ
ح َّتى قيام دولته العادلة ،و�سلطته على الأر�ض ك ِّلها ،والمراحل التي �ستم ُّر بين ذلك،
خ�صو�ص� � ًا مرحلة الغيبة الكبرى لما تحتاج ه ��ذه المرحلة من تهيئة الم�ؤمنين لهذا
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 30
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تحديات مرحلة
المو�ض ��وع ،وتعاي�شهم م ��ع غيبة �إمامه ��م ،وا�ستعدادهم لمواجه ��ة ِّ
الغيب ��ة .فكانت هذه الرواية ع ��ن �أمير الم�ؤمنين Qوغيرها م ��ن الروايات التي
تحم ��ل ف ��ي ط َّياتها ر�سائل وا�ضح ��ة للم�ؤمنين تث ِّبتهم في غيبت ��ه وتر�شدهم �إلى مثل
والنف�سي.
العقائدي
ه ��ذه المرحلة التي ينبغي �أن يكونوا جاهزين لها على الم�ستوى
ّ
ّ
وببرك ��ة هذه التوجيهات ا�ستط ��اع الم�ؤمنون �أن يتعاي�شوا مع ه ��ذه المرحلة ويوفِّروا
متطلباته ��ا� ،إلى �أن ي�أذن اهلل تعالى لموالنا �صاحب الزم ��ان بالظهور .وهناك �أمور
ال ب� � َّد م ��ن الإجابة عنها في هذا الإطار ن�ستعر�ضها خالل ه ��ذا الدر�س � ْإن �شاء اهلل
تعالى.

�أ�سباب الغيبة

ال َّ
�شك � َّأن غيبة الإمام لي�ست هي القاعدة بالن�سبة للدور الذي ينبغي �أن يقوم به،
بل الأ�صل �أن يكون حا�ضر ًا بين �أن�صاره و�أعوانه ،يدير ِّ
وينظم ويد ِّبر ال�ش�ؤون ويحقِّق
الأهداف ،من خالل توجيهاته وقيادته ومواكبته للأمور وح�ضوره الم�ستمر.
وم ��ا نعي�شه نحن من غيبة الإمام �صاحب الزم ��ان| في هذا الزمن دفعت �إليه
خا�صة ،يكف ��ي �أن تزول هذه الظروف وتنتهي تل ��ك الأ�سباب ح َّتى
ظ ��روف و�أ�سباب ّ
يعود الإمام للظهور والقيادة المبا�شرة وتحقيق الأهداف والوعد الإلهي.
وم ��ن المه � ِّ�م �أن نتع َّرف على هذه الظ ��روف والأ�سباب التي دع ��ت وتدعو الإمام
للغي ��اب ،ح َّتى ن�سعى لرفعها وتجنُّبها م َّما ُيعجِ ��ل في ظهوره| ،وهذا ما �سنتع َّر�ض
له فيما يلي:
ف�شل ّ
كل الأطروحات الأخرى

لق ��د خلق اهلل تعالى الإن�سان في هذه ال ُّدنيا وجعله مخ َّير ًا بين الطرقات وال�سبل
بع ��د �أن �أر�شده �إلى طريق الحقِّ و�سبيل النجاة ،لك � َّ�ن هذا الإن�سان لم يندفع باتِّجاه
ال�س ُبلِ الأخ ��رى ،وك�أنَّه
طري ��ق الح ��قِّ و�سبيل النج ��اة ح�صر ًا ب ��ل �سلك الكثير م ��ن ُ
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لل�س ُب ��لِ الأخرى التي �أخبر اهلل تعالى عنها
ي�ست�شع ��ر منها فائدة له ،وهذه التجارب ُ
م�سبق� � ًا �أنَّها لن يكون منها �سوى الخ�سران وال�ض�ل�ال والظلم� ،ست�ستم ُّر ح َّتى ظهور
ال�س َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َط ْو ًعا
الإمام ّ
الحجة| ويتحقّق قول اهلل تعالىَ } :ولَ ُه �أَ ْ�س َل َم َمن ِفي َّ
َو َك ْر ًها َو�إِلَ ْي ِه يُ ْر َج ُعونَ{(((.
فدول ��ة الإمام| �ستكون بع ��د �أن يج ّرب النا�س جميع ال ��دول والأنظمة الأخرى
ويح�صلون على فر�صتهم الكافية في ذلك .وعندها ال يبقى �أمام النا�س �سوى القبول
إلهي بعد ف�شل جميع م�شاريعهم الأخرى.
بدولة الإمام وبالم�شروع ال ّ
وق ��د ورد ع ��ن الإمام مح َّمد الباقر  Qقال�« :إ َّن دولتن ��ا �آخر الدول ولم يب َق
�أه ��ل بي ��ت له ��م دولة � اّإل ملك ��وا قبلنا ،لئال يقول ��وا �إذا ر�أوا �سيرتنا ل ��و ملكنا �سرنا
بمثل �سيرة ه�ؤالء ،وهو قول اهلل ع َّز وج َّلَ } :وا ْل َعا ِقبَ ُة ِل ْل ُم َّت ِق َين{»((( (((.
وع ��ن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق  Lقال« :ما يكون هذا الأمر حتَّى ال
يبقى �صنف من النا�س � اّإل وقد و ُّلوا على النا�س ،حتَّى ال يقول قائل� :إنَّا لو ُو ِّلينا
لعدلناُ ،ث َّم يقوم القائم بالحقّ والعدل»(((.
وق ��د ر�أين ��ا عبر التاريخ – كما نرى الآن �أي�ض ًا – كيف � َّأن جميع هذه الأطروحات
تتهاوى وت�سقط الواحدة تلو الأخرى ،بعد �أن تثبت ظلمها وف�شلها.
تمحي�ص الم�ؤمنين

الحج ��ة| الذي يراد ل ��ه �أن يكون م�شروع
� َّإن م�شروع� � ًا بحج ��م م�ش ��روع الإمام ّ
المعم ��ورة ك ِّله ��ا ،بع ��د �أن يواجه جمي ��ع التح ّدي ��ات الع�سكر َّي ��ة والماد َّي ��ة والنف�س َّية
والعقائد َّي ��ة ،...ال ي�ستطي ��ع �أن يق ��وم بحمله ��ا �إلاّ المخل�ص ��ون ح َّق ًا الذي ��ن واجهوا
الحجة|
جمي ��ع �أنواع التح ّديات وال�صعوب ��ات وثبتوا ...وحيث � َّأن م�ش ��روع الإمام ّ
((( �آل عمران83 :
((( الأعراف128 :
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،53ص 329
(((م .ن .ج � ،52ص 244
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نهائي ،غير قاب ��ل للتراجع �أو االنه ��زام ،كان ال ب َّد من
ه ��و م�شروع انت�ص ��ار وح�سم ّ
توف ��ر �أ�شخا�ص م�ضمونين وممتحنين للقيام به ��ذا الم�شروع ،من هنا كان تمحي�ص
الم�ؤمني ��ن واختباره ��م في زمن الغيب ��ة ليقوى ع ��ود الم�ؤمني ��ن والمخل�صين ح َّق ًا،
وي�صبحوا جاهزين للقيام بهذه الم�س�ؤول َّية ،ولينك�شف الإنهزام ُّيون و�ضعاف النفو�س
وين�سحبوا قبل �أن ي�ش ِّكلوا � َّأي ثغرة في جي�ش الإمام المنتظر| قال تعالىَّ } :ما َكا َن

���ن َّ
الطيِّ ِب َو َما َكا َن اهللُ ِليُ ْط ِل َع ُك ْم
ي���ن َع َلى َم�آ �أَنتُ ْم عليه َح َّت َى يَ ِمي َز ا ْلخَ بِيثَ ِم َ
اهللُ ِليَ��� َذ َر ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َ
َع َلى ا ْل َغ ْي ِب{(((.

تمدون �إلي ��ه �أعناقكم حتَّى
وع ��ن الإمام الر�ض ��ا  Qقال« :واهلل ال يكون م ��ا ُّ
ُمح�صوا فال يبقى منكم � اّإل الأندر ،ث َّم قر�أ قوله تعالى�} :ألم * �أَ َح ِ�س َب
تُم َّيزوا وت َّ
النا�س �أَن يُ ْت َر ُكوا �أَن يَقُولُوا �آ َم َّنا َو ُه ْم اَل يُ ْفتَنُونَ{(((»(((.
ُ
الت�سليم المطلق بعد �سنين الغيبة

� ِّإن فقد الإمام وغيبته ،ت�شعر �أن�صاره ب�أهم َّية نعمة ح�ضوره ،وبالأ�ضرار الج�سيمة
التي تلحق غيبته ،وبالتالي يرتبطون به ارتباط ًا عقل َّي ًا وقلب َّي ًا عالي ًا ج َّد ًا ،بحيث �أنَّه لو
ظهر الن�ساقوا �إليه ولبايعوه وتابعوه و�أطاعوا �أوامره ِّ
بكل ق َّوة وت�سليم وو�ضوح ر�ؤية.
لبني
فمن المعروف � َّأن الإن�سان ال ِّ
يقدر قيمة ال�شيء �إلاّ بعد فقده ،وهذا ما ح�صل ّ
نبي اهلل مو�سى  Qبدخول
�إ�سرائي ��ل في �صحراء �سيناء حينما جاءهم الأمر من ِّ
و�سى إِ�نَّا لَن ن َّْد ُخ َل َها �أَبَ ًدا
فل�سطين ومجاهدة الأعداء ،فما كان جوابهم �إلاّ �أن } َقالُو ْا يَا ُم َ
(((
النبي مو�سى
َّما َدا ُمو ْا ِفي َها َفا ْذ َه ْب �أَ َ
نت َو َر ُّب َك َفقَا ِتال �إِنَّا َها ُهنَا َق ِاع ُدونَ{  ،ولكن بعد وفاة ّ
النبي بعد
 Qومكثه ��م � 40سنة في التي ��ه في �صحراء �سيناء و�شعوره ��م ب�أهم َّية ّ
و�صي مو�سى يو�شع بن نون بدخول فل�سطين ومحاربة الأعداء.
فقده ،قاموا مع ِّ
((( �آل عمران179 :
((( العنكبوت2 :
(((ال�شيخ عزيز اهلل عطاردي ،م�سند الإمام الر�ضا ،Qج� ،1ص 264
((( المائدة24 :
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متى تنتهي الغيبة ؟

� َّإن ما �سبق ي�شير �إلى الم�صلحة في الغيبة نف�سها و�ضرورتها لتتحقّق الأمور التي
تح َّدثن ��ا عنها ،ولك � َّ�ن تحقّق تلك الأمور لوحدها ال يكفي للظه ��ور ،بل هناك �أ�سباب
و�شرائط �أخرى ال ب َّد من توفُّرها �أي�ض ًا ليتحقّق ال َف َر ُج ،من هذه الأمور:
وجود الأن�صار

ال ب� � َّد م ��ن توفُّر الع ��دد الكافي من الأن�ص ��ار المخل�صين القادري ��ن على تحقيق
م�ش ��روع الإمام| ،وهناك العديد من الروايات الت ��ي تح َّدثت عن ه�ؤالء الأن�صار،
الذي ��ن يجتمع ��ون حول الإمام عند بداية حركته وعدده ��م  313بعدد الم�سلمين في
بدر ،ولع َّلهم ي�ش ِّكلون نواة التح ُّرك وقادة جيو�ش الإمام.
ه�ؤالء الذين يكفون الإمام ما يريد كما ُذ ِك َر في الرواية عن الإمام جعفر بن
مح َّمد ال�صادق« :Lيحفُّون به يقونه ب�أنف�سهم في ال�ح��روب ويكفونه ما
يريد»(((.
عدم التوقيت

الحجة|،
هناك العديد من الروايات التي ت�ؤ ِّكد على عدم توقيت ظهور الإمام ّ
علي بن مو�سى الر�ضا  Lقال« :لقد ح َّدثني �أبي عن
كما في الرواية عن الإمام ّ
النبي Pو�س َّلم قيل له :يا ر�سول اهلل متى يخرج القائم
�أبيه عن �آبائه � Rأ َّن َّ
م ��ن ذر َّي ِت ��ك؟ فقال  :Qمثله مثل ال�ساعة ال يج ِّليه ��ا لوقتها � اّإل هو ,ثقُلت في
ال�سماوات والأر�ض ال ت�أتيكم � اّإل بغتة»(((.
بل هناك روايات وا�ضحة في تكذيب من يو ِّقت للظهور كالرواية عن الإمام مح َّمد
الباقر« :Qكذب الو َّقاتون ،كذب الو َّقاتون ،كذب الو َّقاتون»(((.
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،52ص 308
(((م .ن .ج � ،51ص 154
(((ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص 368
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وع ��ن �أب ��ي عب ��د اهلل ال�ص ��ادق Qق ��ال« :ي ��ا مه ��زم ك ��ذب الو َّقات ��ون ،وهلك
الم�ستعجلون ،ونجا الم�سلمون ،و�إلينا ي�صيرون»(((.
فم ��ا هو ال�سبب في �إخفاء وقت الظهور ؟ هن ��اك العديد من الأ�سباب التي تدعو
�إلى ذلك ،نذكر منها:
 – 1مادام للظهور ظروفه المو�ضوعية التي يتحقّق الكثير منها على يد الم�ؤمنين،
فم ��ن المنا�س ��ب �أن يرتبط الظهور بعمل ه� ��ؤالء النا�س ،وبه ّمته ��م وح�ضورهم ،م َّما
�سيدفعه ��م للعمل ولتجهيز الأر�ض َّية للظهور ،وبالتال ��ي للتعجيل بالظهور ،و�أ َّما ربط
الظه ��ور بزمن هو مج َّرد رقم وتاريخ ،فهذا لن يكون ربط ًا بالأ�سباب الحقيق َّية ،ولن
يكون م�ساعد ًا على م�ستوى دفع النا�س باتِّجاه تحقيق ظروف و�شرائط الظهور.
� - 2إخف ��اء وقت الظهور �سيبقى �شعلة الأمل م�شتعل ��ة دائم ًا في قلوب الم�ؤمنين،
فف ��ي الرواي ��ة عن مح َّمد بن الف�ضي ��ل عن الر�ضا  ،Qق ��ال �س�ألته عن �شيء من
ال َف� � َر ِج ،فقال� « :ألي� ��س انتظار ال َف َر ِج من ال َف َر ِج� ،إِ َّن اهلل ع� � َّز وج َّل يقول} :فانتظروا
�إن ِّي معكم من المنتظرين{»((( ،وهذا الأمل �سيدفعهم لإ�صالح �أمورهم ،واالبتعاد عن
المعا�صي والتزام الطاعات ،وتجهيز الأنف�س لن�صرة الإمام ،ولذلك جاء في ر�سالة
الإم ��ام| الت ��ي �أر�سلها لل�شيخ المفي ��د« :فليعمل ُّ
كل ام ��رئ منكم بم ��ا يق ِّربه من
مح َّب ِتنا ويتجنَّب ما يدنيه من كراهيتنا و�سخطنا ،ف�إ َّن �أمرنا بغتة فج�أة ،حين ال
تنفعه توبة وال ينجيه من عقابنا ندم على حوبة»(((.
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� َّإن غيب ��ة الإمام لي�ست ه ��ي القاعدة بالن�سبة للدور الذي ينبغ ��ي �أن يقوم به ،بل
الأ�صل � ْأن يكون حا�ضر ًا بين �أن�صاره و�أعوانه ،ويكفي �أن تزول �أ�سباب الغيبة ليتحقّق
الظهور ،ومن هذه الأ�سباب:
يظن �أح ��د بعد ذلك �أنَّه يمكن تحقيق
 - 1ف�ش ��ل ك ّل الأطروحات الأخرى حتى ال َّ
العدل من خاللها.
 - 2تمحي�ص الم�ؤمنين واختبارهم ليقوى عود المخل�صين منهم ويظهر �أ�صحاب
النفو�س ال�ضعيفة.
الحجة| بعد �سنين الغيبة وال�شعور ب�أهم َّية ونعمة
 - 3الت�سليم المطلق للإمام ّ
ح�ضوره.
ه ��ذه العنا�صر تخت�ص ��ر الم�صلحة في الغيبة ،وهناك �شرائ ��ط �أخرى ال ب َّد من
أهم ه ��ذه ال�شرائط وجود الأن�صار ،فال ب َّد من
توفُّره ��ا �أي�ض ًا ليتحقّق الفرج ،ومن � ِّ
توفُّر العدد الكافي من الأن�صار المخل�صين القادرين على تحقيق م�شروع الإمام|،
وعدده ��م  313بعدد الم�سلمين في بدر ،ولع َّلهم ي�ش ِّكلون نواة التح ُّرك وقادة جيو�ش
الإمام.
الحجة|،
وهناك العديد من الروايات التي ت�ؤ ِّكد على عدم توقيت ظهور الإمام ّ
بل هناك روايات وا�ضحة في تكذيب من يو ِّقت للظهور.
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علي� ،أمره �أمري،
عن الإمام مح َّمد ال َّتقي� Qأنه قال�« :إنّ الإمام بعدي ابني ّ
وقول ��ه قولي ،وطاعت ��ه طاعتي ،والإمام بعده ابنه الح�سن �أم ��ره �أمر �أبيه ،وقوله
ق ��ول �أبي ��ه ،وطاعته طاعة �أبيه ،ثم �سكت ،فقلت له :يا ابن ر�سول اهلل ،فمن الإمام
بع ��د الح�س ��ن؟ فبكى Qبكاءاً �شديداً ،ثم ق ��ال� :إنّ من بعد الح�سن ابنه القائم
بالح ��قّ المنتظ ��ر .فقلت له :ي ��ا ابن ر�سول اهلل ،لم ُ�س ِّم َي القائ ��م؟ قال :لأنّه يقوم
بع ��د موت ذك ��ره وارتداد �أكثر القائلي ��ن ب�إمامته ،فقلت له :ول ��م ُ�س ِّم َي المنتظر؟
ق ��ال :لأ َّن ل ��ه غيبة يكث ��ر �أ ّيامه ��ا ،ويطول �أمده ��ا ،فينتظر خروج ��ه المخل�صون،
وينك ��ره المرتابون ،وي�ستهزيء بذكره الجاح ��دون ،ويكذِّب بها الو َّقاتون ،ويهلك
فيها الم�ستعجلون ،وينجو فيها الم�س ّلمون».

 1هل الأ�صل في الإمام �أن يكون حا�ضر ًا �أم غائب ًا ؟
 2ما الفائدة من ف�شل ك ّل الأطروحات الأخرى قبل ظهور الإمام| ؟
 3لماذا ال ب َّد من تمحي�ص واختبار الم�ؤمنين قبل ظهور الإمام|.
 4اذكر �شرط ًا من �شرائط ظهور الإمام| ؟
 5ما الفائدة من �إخفاء توقيت ظهور الإمام| ؟
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الحج��ة| خارج
وت�شرفه بلق��اء
محم��د العامل��ي
ق�ص��ة ال�س ّي��د
ّ
ّ
َّ
ُّ
النجف الأ�شرف

الحجة (للمح ّدث الجليل ميرزا
جاء في كتاب جنّة الم�أوى عن ذكر من فاز بلقاء ّ
التقي ال�س ّيد مح َّمد
العاملي  ،Mوهو ابن
ق�صة العابد ّ
ح�سي ��ن النوري) ّ
ِّ
ال�صال ��ح ِّ
ال�س ّي ��د ع ّبا�س (�آل الع ّبا�س �شرف الدين) ال�ساكن ف ��ي قرية جب�شيت من قرى جبل
تعدي الجور عليه خرج من وطنه خائف ًا هارب ًا
ق�صته �أنّه  Mلكثرة ِّ
عامل وكان من ّ
مع �ش َّدة فقره ،وق ّلة ب�ضاعته ،ح ّتى �أنّه لم يكن عنده يوم خروجه �إلاّ مقدار ال ي�سوى
قوت يومه ،وكان متعفّف ًا ال ي�س�أل �أحد ًا.
و�ساح في الأر�ض برهة من دهره ،ور�أى في �أ ّيام �سياحته في نومه ويقظته عجائب
كثي ��رة� ،إلى �أن انتهى �أمره �إل ��ى مجاورة النجف الأ�شرف على م�ش َّرفها �آالف التح ّية
وال ّتحف ،و�سكن في بع�ض الحجرات الفوقان ّية من ال�صحن المق ّد�س وكان في �ش َّدة
ال�صفة �إلاّ قليل ،وتوفّي  Mفي النّجف الأ�شرف ،بعد
الفقر ،ولم يكن يعرفه بتلك ّ
م�ضي خم�س �سنوات من يوم خروجه من قريته.
ِّ
وكان �أحيان ًا يراو ُدني ،وكان كثير العفّة والحياء يح�ضر عندي �أ ّيام �إقامة التعزية،
ور ّبما ا�ستعار منّي بع�ض كتب الأدعية ل�ش َّدة �ضيق معا�شه ،ح ّتى � َّأن كثير ًا ما ال يتم ّكن
لقوت ��ه �إلاّ (على) تميرات ،يواظب الأدعي ��ة الم�أثورة ل�سعة الرزق ح ّتى ك�أنه ما ترك
�شيئ ًا من الأذكار المرو ّية والأدعية الم�أثورة.
وا�شتغل بع� ��ض �أ ّيامه على عر�ض حاجته على �صاح ��ب ال َّزمان| الملك المنّان
�أربعي ��ن يوم ًا ،وكان يكت ��ب حاجته ،ويخرج َّ
كل يوم قبل طل ��وع ال�شم�س من البلد من
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ال�صغير ا ّلذي يخرج منه �إل ��ى البحر ،ويبعد عن طرف اليمين مقدار فر�سخ
الب ��اب ّ
�أو �أزي ��د ،بحي ��ث ال يراه �أحد ث � َّ�م ي�ضع عري�ضته في بندقة م ��ن ّ
الطين ويودعها �أحد
ن ّوابه �سالم اهلل عليه ،ويرميها في الماء �إلى �أن م�ضى عليه ثمانية �أو ت�سعة وثالثون
يوم ًا.
فل ّما فعل ما يفعله ك َّل يوم ورجع ،قال :كنت في غاية الماللة و�ضيق الخلق و�أم�شي
زي العرب،
ُمطرق� � ًا ر�أ�سي،
فالتفت ف�إذا �أنا برجل ك�أنّه لحق بي من ورائي وكان في ِّ
ُّ
التفت �إليه ل�ضيق خلقي ،ف�سايرني
ال�سالم ب�أقل ما ير ُّد ،وما ُّ
علي فرددت عليه ّ
ف�س ّلم ّ
مق ��دار ًا و�أنا على حالي ،فقال بلهجة �أه ��ل قريتي� :س ّيد مح َّمد ،ما حاجتك؟ يم�ضي
الفالني
علي ��ك ثمانية �أو ت�سعة وثالث ��ون يوم ًا تخرج قبل طلوع ال�شم� ��س �إلى المكان
ِّ
تظن � ّأن �إمامك لي�س ّ
مطلع ًا على حاجتك؟
وترمي العري�ضة في الماءُّ ،
فتعجبت من ذلك ،لأنّي لم �أطلع �أحد ًا على �شغلي ،وال �أحد ر�آني ،وال �أحد من
قالّ :
�أه ��ل جبل عامل في الم�شهد ال�شريف لم �أعرفه ،خ�صو�ص ًا �أنّه الب�س الكفّية والعقال
ولي�س مر�سوم ًا في بالدنا ،فخطر في خاطري و�صولي �إلى المطلب الأق�صى ،وفوزي
الحجة على البرايا� ،إمام الع�صر|.
بالنعمة العظمى ،و�أنّه ّ
وكن ��ت �سمعت قديم� � ًا � َّأن يده المباركة ف ��ي النّعومة بحيث ال يبلغه ��ا يد �أحد من
النا� ��س ،فقلت ف ��ي نف�سي� :أُ�صافح ��ه ف�إن كانت ي ��ده كما �سمعت �أ�صن ��ع ما (يح ُّق)
بح�ضرته،فم ��ددت يدي و�أنا على حالي لم�صافحته ،فم� � َّد يده المباركة ف�صافحته،
ووجهت له وجهي،
ف� ��إذا يده كم ��ا �سمعت ،فتيقّنت الف ��وز والفالح ،فرفعت ر�أ�س ��يّ ،
و�أردت تقبيل يده المباركة ،فلم �أر �أحد ًا.
حي �إلى ح ��ال الت�أليف ،وهو من بن ��ي �أعمام العالم
قل ��ت :ووال ��ده ال�س ّيد ع ّبا� ��س ٌّ
الحب ��ر الجليل ،وال�س ّيد الم�ؤ ّي ��د النبيل ،وحيد ع�صره ،ونامو�س ده ��ره ال�س ّيد �صدر
ّ
الطباطبائي بحر العلوم �أعلى
المتوطن في �أ�صبهان تلميذ الع ّالم ��ة
الدي ��ن العاملي
ِّ
اهلل مقامهما.
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الولي الخامنئي»
كتاب :الإمام
ّ
المهدي |� ،ضمن �سل�سلة « في رحاب ِّ
�إعداد ون�شر :مركز الإمام الخميني الثقافي
الم�ضم ��ون :يت�ضمن �أربعة محاور ،المحور الأ ّول حول ق�ض ّية
المهدي | و�أنّها
ِّ
�دي | بين العد ِّو
ق�ضي ��ة عالم َّي ��ة ،وفطر َّي ��ة ،...والمحور الثاني ح ��ول ق�ض ّية المه � ِّ
�دي و�ضرورته ,والمحور
وال�صدي ��ق ،والمح ��ور الثالث :حول �أهم َّي ��ة االعتقاد بالمه � ِّ
الرابع :حول خ�صائ�ص حركة ودولة
المهدي|.
ِّ
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الدر�س ال�سابع

طول عمر الإمام

|

تمهيد

هن ��اك العديد من الروايات التي ذكرناها �سابق� � ًا تح َّدثت عن طول غيبة الإمام
المهدي| ،حتى ي�صل �إلى م�ستوى ُي�ش ِّكك الكثير من النا�س في �أ�صل وجوده �أو في
ِّ
بقائه ح َّي ًا طوال هذه الم ّدة.
وبعمل ّي ��ة ح�ساب ّية ب�سيط ��ة� ،إذا الحظنا تاريخ والدة الإم ��ام
المهدي | في عام
ِّ
�ري ،نجد �أ َّن ��ه عا�ش ح َّتى الآن �أكث ��ر من �ألف ومائة وخم�سي ��ن عام ًا ,فهل
 255هج � ّ
يمكن �أن يطول عمر �إن�سان �إلى هذا الح ّد؟

طول العمر �أمر ممكن

يقول تعالى�} :إِنَّ َما �أَ ْم ُر ُه �إِ َذا �أَ َرا َد � َش ْيئًا �أَنْ يَقُو َل لَ ُه ُك ْن َفيَ ُكو ُن {((( فما دمنا نتكلم عن
الحجة| �أن يغيب ه ��ذه الفترة الطويلة ك َّلها فال مجال
� َّأن اهلل تعال ��ى �أراد للإمام ّ
لل ��كالم عن ع ��دم �إمكان َّية ذلك �أو ا�ستحالته ،بل اهلل ق ��ادر على ما يريد .وعنه|:
«و�أ َّما ظهور الفرج ف�إنَّه �إلى اهلل»(((.
((( ي�س82 :
((( ال�شيخ الطو�سي ،الغيبة� ،ص 291
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نماذج من التاريخ

الحد ،والت�شكيك بذلك،
� َّإن الت�سا�ؤل عن �إمكان َّية �أن يطول عمر الإن�سان �إلى هذا ِّ
يمكن � ْأن ي�شعر الإن�سان � َّأن طول عمر الإمام هو نموذج �أوحد ال مثيل له في التاريخ،
وحي ��ث �أنَّه ال مثيل ل ��ه يمكن � ْأن يحدث نوع ًا من ال�صدم ��ة �أو الت�شكيك عند �ضعاف
النفو� ��س ،ولكن من الم�ستغ ��رب � َّأن الت�شكيك يح�صل رغم وجود الكثير من النماذج
الأكي ��دة لأ�شخا�ص كان ��ت �أعمارهم طويلة ج ��د ًا ،وردت في ن�صو� ��ص قر�آنية �أو في
روايات م�س ّلمة ،و�سنذكر فيما يلي نموذجين:
نوحQ

ُوحا �إِلَى َق ْو ِم ِه َف َلبِثَ ِفيهِ ْم �أَ ْل َف َ�س���نَ ٍة
يق ��ول تعالى في كتابه العزيزَ } :ولَق َْد �أَ ْر َ�س��� ْلنَا ن ً
���ين َعا ًما َف�أَخَ َذ ُه ُم ُّ
الطو َفا ُن َو ُه ْم َظا ِل ُمونَ{(((  ،فهذه ال�سنين الطويلة من عمر
�إِال خَ ْم ِ�س َ

نبي اهلل نوح�« Qألف �سنة �إلاّ خم�سين عام ًا» ،هي جزء من عمره ق�ضاها بعد �أن
ِّ
�أر�سله اهلل تعالى لقومه �إلى �أن ح�صل الطوفان ،ولي�س تمام عمره.
ف� ��إذا كان نب � ُّ�ي اهلل نوح ت�ستوج ��ب ظروفه �أن يحيا هذا العمر ك ّل ��ه� ،أفال ي�ستح ُّق
النهائي ،وتحقيق العدالة عل ��ى الأر�ض ،وغلبة جند
إلهي بالن�ص ��ر
ِّ
تحقي ��ق الوعد ال ّ
اهلل ،ورفعة دينه ...كل ذلك �أال ي�ستوجب الم َّد في عمر �صاحب الزمان ليحقِّق هذا
الم�شروع العظيم على يديه؟!
الخ�ضرQ

من المعروف � َّأن الخ�ضر  Qمن المع ِّمرين ،و� َّأن عمره تطاول لآالف ال�سنين،
علي بن مو�سى الر�ض ��ا Lقال�« :إ َّن الخ�ضر� Qشرب
وف ��ي رواية عن الإمام ّ
ال�صور ،و�إنَّه لي�أتينا َف ُي َ�س ِّل ْم عل ّينا،
حي ال يموت حتَّى ينفخ في ُّ
من ماء الحياة فهو ٌّ
�شخ�ص ��ه ،و�إنَّه ليح�ض ��ر حيث ما ذكر ،فم ��ن ذكره منكم
َف ُي ْ�س َم� � ُع �صوت ��ه وال ُي ��رى ُ
((( العنكبوت14 :
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فل ُي َ�س ِّل� � ْم علي ��ه ،و�إ َّن ��ه ليح�ض ��ر المو�سم كل �سن ��ة ،فيق�ضي جمي ��ع المنا�سك ويقف
بعرف ��ة ،ف ُي�ؤَ ِّم ��ن عل ��ى دع ��اء الم�ؤمنين و�سي�ؤن� ��س اهلل به وح�شة قائمن ��ا في غيبته
وي�صل به وحدته»(((.
فالخ�ض ��ر  Qال زال ح َّي� � ًا ح َّت ��ى الآن وبالتالي فعمره ح َّت ��ى الآن �أ�ضعاف عمر
ال�ص ��ور .وتنقل لن ��ا الن�صو�ص
الإم ��ام المه � ِّ
�دي| .و�سيبق ��ى ح َّي ًا ح َّت ��ى ينفخ في ُّ
كالق�صة
ال�شرع َّية �أحداث ًا ح�صلت مع الخ�ضر  Qخالل هذه ال�سنين المتطاولة،
ّ
لنبي اهلل مو�سى َ } ،Qف َو َج��� َدا َع ْب ًدا ِّم ْن
الت ��ي ينقلها الق ��ر�آن الكريم عند لقائ ��ه ِّ

ِعبَ ِادنَ���ا �آتَ ْينَ���ا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ِندنَا َو َع َّل ْمنَا ُه ِمن لَّ ُدنَّا ِع ْل ًما * َقا َل لَ ُه ُمو� َس���ى َه ْل �أَتَّ ِب ُع َك َع َلى َ �أن
(((
علي بن مو�سى
تُ َعلِّ َمنِ ِم َّما ُعلِّ ْم َت ُر�شْ ��� ًدا{ وكذلك ورد في الرواي ��ة عن �أبي الح�سن ّ

الر�ض ��ا َ « :Lل َّم ��ا قب� ��ض ر�س ��ول اهلل Pج ��اء الخ�ضر  Qفوق ��ف على باب
البي ��ت وفيه عل � ّ�ي وفاطمة والح�س ��ن والح�سين  Rور�س ��ول اهلل Pقد ُ�سجِ َّي
بثوب ��ه فق ��ال :ال�سالم عليكم يا �أهل بيت مح َّم ��د } ُك ُّل نَ ْف ٍ�س َذ�آ ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِت َو ِ�إنَّ َما تُ َو َّف ْو َن
���و َم ا ْل ِقيَا َم ِة{(((� ،إ َّن في اهلل خلف� �اً من ك ِّل هالك ،وعزا ًء م ��ن ك ِّل م�صيبة،
�أُ ُجو َر ُك ْ
���م يَ ْ
ودركاً م ��ن ك ِّل فائ ��ت ،فتو َّكل ��وا عليه ،وثقوا به ،و �أ�ستغفر اهلل لي ولكم .فقال �أمير
الم�ؤمنين  :Qهذا �أخي الخ�ضر  Qجاء يعزِّيكم بنب ِّيكم.(((»P
وت�شي ��ر الروايات �إلى وجود االرتباط الوثيق بين طول عمر الخ�ضر  Qوعمر
الإمام
المهدي| ،فعن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق� Lأنه قال« :و�أ َّما العبد
ِّ
ال�صالح الخ�ضر ،ف�إ َّن اهلل تبارك وتعالى ما ط َّول عمره لنب َّوة ق َّدرها له ،وال لكتاب
ينزل ��ه علي ��ه ،وال ل�شريعة ين�سخ بها �شريعة من كان قبله من الأنبياء ،وال لإمامة
يلزم عباده االقتداء بها ،وال لطاعة يفر�ضها له ،بلى� ،إنّ اهلل تبارك وتعالى ل َّما كان
((( الميرزا مح َّمد تقي الأ�صفهاني  ،مكيال المكارم ،ج � ، 1ص 171
((( الكهف66 -65:
((( �آل عمران185 :
((( ال�شيخ ال�صدوق  ،كمال الدين وتمام النعمة � ،ص 391
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في �سابق علمه �أن يق ِّدر من عمر القائم ما يق ِّدر من عمر الخ�ضر وما ق َّدر في �أ ّيام
غيبته ما ق َّدر وعلم ما يكون من �إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول ،ط َّول
عم ��ر العب ��د ال�صالح من غي ��ر �سبب يوجب ذلك � اّإل لع َّل ��ة اال�ستدالل به على عمر
حجة»(((.
حجة المعاندين لئلاَّ يكون للنا�س على اهلل َّ
القائم| ،وليقطع بذلك َّ

النتيجة

� َّإن الإيم ��ان بمق ��ام الإمامة وكون الإم ��ام م�س َّدد ًا من قبل اهلل تعال ��ى ي�ؤ ِّدي دوره
اال�ستثنائي الذي �أراده اهلل تعالى له ،الإيمان بذلك ال يجتمع مع الت�شكيك به ب�سبب
ّ
ط ��ول العمر �أو غيرها من الأم ��ور التي تعتبر عاد َّية بالن�سبة للقدرة الإله َّية ،وال�سنن
التاريخ َّية .والت�شكيك ينطلق من االختالف في مو�ضوع الإمامة وعدم �إيمان �شريحة
م ��ن النا� ��س به .و�أ َّم ��ا من ي َّتبع منه ��ج الإمامة ف�إ َّن ��ه �سيجد نف�سه ف ��ي ق�ضية الإمام
المهدي وطول عمره من�سجم ًا تمام ًا مع عقيدته وطموحاته و�آماله والوعود القر�آن ّية
ِّ
التي ينتظر تحقّقها...

المهدي | في عام  255هجري ،نجد �أنَّه عا�ش
�إذا الحظن ��ا تاريخ والدة الإمام
ِّ
حت ��ى الآن �أكث ��ر من �ألف ومائة وخم�سين عام ًا ,فهل يمكن � ْأن يطول عمر �إن�سان �إلى
هذا الح ّد؟
يقول تعالى�} :إنَّما �أمره �إذا �أراد �ش���يئ ًا �أن يقول له كن فيكون{(((فمع �إرادة اهلل تعالى
(((الميرزا مح َّمد تقي الأ�صفهاني  ،مكيال المكارم  ،ج � ،1ص 171
((( ي�س82:
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ال مجال للكالم عن عدم �إمكان َّية ذلك �أو ا�ستحالته ،بل اهلل قادر على ما يريد.
نبي اهلل
وهن ��اك نماذج عديدة في التاريخ لأ�شخا�ص َع َّم ��روا عمر ًا طوي ًال منهم ّ
نوح  Qالذي �أخبر القر�آن ا لكريم عن مكثه }�ألف �س���نة � اّإل خم�سين عام ًا{ ،وهذا
ج من عمره ولي�س تمام عمره.
وم ��ن ال ُم َع ِّمرين الخ�ضر Qف� َّإن عم ��ره تطاول لآالف ال�سني ��ن ،و�سيبقى ح ّي ًا
ال�صور ،وت�شير الروايات �إلى وجود االرتباط الوثيق بين طول عمر
�إل ��ى �أن ُي َ
نفخ في ُّ
�دي| ،و� َّأن طول عم ��ر الخ�ضر  Qلم يكن
الخ�ض ��ر  Qوعم ��ر الإمام المه � ِّ
ل�سبب يوجب ذلك �إلاّ لع َّلة اال�ستدالل به على عمر القائمQ
المهدي وطول عمره من�سجم ًا
ومن ي َّتبع منهج الإمامة �سيجد نف�سه في ق�ض َّية الإمام
ِّ
تمام ًا مع عقيدته وطموحاته و�آماله والوعود القر�آنية التي ينتظر تحقّقها...

ع ��ن الإم ��ام جعفر ب ��ن مح َّمد ال�ص ��ادق� Lأنّه ق ��ال« :و�أ َّم ��ا العب ��د ال�صالح
الخ�ض ��ر ،ف� ��إ َّن اهلل تبارك وتعالى ما ط َّول عمره لنب َّوة ق َّدرها له ،وال لكتاب ينزله
علي ��ه ،وال ل�شريع ��ة ين�س ��خ بها �شريعة من كان قبله م ��ن الأنبياء ،وال لإمامة يلزم
عباده االقتداء بها ،وال لطاعة يفر�ضها له ،بلى� ،إ َّن اهلل تبارك وتعالى ل َّما كان في
�ساب ��ق علم ��ه �أنْ يق ِّدر من عم ��ر القائم ما يق ِّدر من عمر الخ�ضر وما ق َّدر في �أ ّيام
غيبته ما ق َّدر وعلم ما يكون من �إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول ،ط َّول
عم ��ر العب ��د ال�صالح من غي ��ر �سبب يوجب ذلك � اّإل لع َّل ��ة اال�ستدالل به على عمر
حجة».
حجة المعاندين لئال يكون للنا�س على اهلل َّ
القائم| ،وليقطع بذلك َّ

68

معز الأولياء
ُّ

المهدي | ح َّتى الآن تقريب ًا ؟
 1كم يبلغ عمر الإمام
ِّ
 2ما الدليل على �إمكان َّية �أن يطول عمر الإن�سان بهذا المقدار ؟
 3م ��ا مقدار الوق ��ت الذي مكثه نوح يدع ��و قومه ،وهل يع ِّبر ه ��ذا المقدار عن تمام
عمره ؟
الحجة | ؟
 4لماذا كان طول عمر نوح  Qي ُّدل على �إمكان َّية طول عمر ّ
 5اذكر حادثتين نقلتا عن الخ�ضر في �أزمنة متباعدة تد َّالن على طول عمره.

الحجة| عندما
وت�شرفه بلق��اء
محمد العامل��ي
ق�ص��ة �أخ��رى لل�سيد
ّ
َّ
ُّ
�أ�شرف على الهالك

الر�ضوي
ال�صالح ،ق َّد�س اهلل روحه :ق ��ال وردت الم�شهد المق ّد�س
َّ
ح َّدث ال�س ّي ��د ّ
وال�سالم للزيارة ،و�أقمت فيه م َّدة ،وكن ��ت في �ضنك و�ضيق مع وفور
علي ��ه ّ
ال�ص�ل�اة ّ
النعم ��ة ،ورخ� ��ص �أ�سعارها ،ول ّم ��ا �أردت ال ُّرجوع مع �سائ ��ر الزائرين لم يكن عندي
�ش ��يء من ال َّزاد ح ّت ��ى قر�صة لقوت يوم ��ي ،فتخ ّلفت عنهم ،وبقي ��ت يومي �إلى زوال
يتي�سر
ال�شم� ��س فزرت موالي و�أ َّديت فر�ض ال�صالة ،فر�أي ��ت �أنّي لو لم �ألحق بهم ال ّ
ومت من البرد.
لي الرفقة عن قريب ،و�إن بقيت �أدركني ال�شتاء ُّ
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فخرجت من الحرم المط ّهر مع ماللة الخاطر ،وقلت في نف�سي:
�أم�ش ��ي عل ��ى �أثرهم ،ف�إن م � ُّ�ت جوع ًا ا�سترح ��ت ،و�إ ّال لحقت به ��م ،فخرجت من
البلد ال�شّ ريف و�س�ألت عن الطريق ،و�صرت �أم�شي ح ّتى غربت ال�شم�س وما �صادفت
�أح ��د ًا ،فعلم ��ت �أنّي �أخط�أت الطريق ،و�أنا ببادية مهول ��ة ال يرى فيها �سوى الحنظل،
لعلي
وق ��د �أ�شرفت من الجوع والعط�ش على الهالك ،ف�ص ��رت �أك�سر حنظلة حنظلة ّ
�أظف ��ر من بينها بحبح ��ب (ي�شبه الحنظل من حيث ال�صورة) ح ّتى ك�سرت نحو ًا من
خم�سمائ ��ة ،فلم �أظفر بها ،وطلبت الماء وال ��كالء ح ّتى جنّني ال ّليل ،ويئ�ست منهما،
ف�أيقنت الفناء وا�ست�سلمت للموت ،وبكيت على حالي.
فتعجبت
فت ��راءى لي مكان مرتفع ،ف�صعدته فوجدت في �أعالها عين ًا من الماءّ ،
ال�صالة و�أُ�ص ّلي
و�شك ��رت اهلل ع َّز وج َّل و�شربت الماء وقلت في نف�سيّ � :
أتو�ض�أ و�ضوء ّ
لئلاّ ينزل بي الموت و�أنا م�شغول الذ ّمة بها ،فبادرت �إليها.
ال�سباع
فل ّم ��ا فرغت من الع�شاء الآخرة� ،أظلم ال ّليل وامتلأت البيداء من �أ�صوات ّ
وغيرها وكنت �أعرف من بينها �صوت الأ�سد والذئب و�أرى �أعين بع�ضها تتو ّقد ك�أنّها
ال�سراج ،فزادت وح�شتي� ،إلاّ �أنّي كنت م�ست�سلم ًا للموت ،ف�أدركني النوم لكثرة التعب،
وم ��ا �أفقت �إلاّ والأ�صوات قد انخمدت ،وال ُّدنيا بنور القمر قد �أ�ضاءت ،و�أنا في غاية
علي ،فقلت في نف�سي �إنّه يقتلني لأنّه يريد متاعي فال
ال�ضعف ،فر�أيت فار�س ًا مقب ًال ّ
يجد �شيئ ًا عندي فيغ�ضب لذلك فيقتلني ،وال �أق َّل من �أن ت�صيبني منه جراحة.
علي ،فرددت«عليك ال�س�ل�ام» وطابت منه نف�سي ،فقال :ما
فلم ��ا و�صل � َّإلي �س ّلم ّ
ل ��ك؟ ف�أوم�أت �إليه ب�ضعفي ،فقال :عندك ث�ل�اث ّ
بطيخات ،لم ال ت�أكل منها؟ فقلت:
ال ت�ستهزئن ��ي ودعني على حالي ،فقال لي :انظر �إلى ورائك ،فنظرت فر�أيت �شجرة
بطي ��خ عليه ��ا ثالث ّ
ّ
بطيخات كبار ،فق ��ال� :س َّد جوعك بواحدة ،وخ ��ذ معك اثنتين،
وعلي ��ك بهذا ال�ص ��راط الم�ستقي ��م ،فام�ش علي ��ه ،و ُك ْل ن�صف ّ
بطيخ ��ة �أ َّول النهار،
والن�ص ��ف الآخر عند ال ��زوال ،واحفظ ّ
بطيخة ف�إنّها تنفعك ،ف� ��إذا غربت ال�شم�س،
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ت�صل �إلى خيمة �سوداء ،يو�صلك �أهلها �إلى القافلة ،وغاب عن ب�صري.
فقم ��ت �إلى تل ��ك ّ
البطيخات ،فك�س ��رت واحدة منه ��ا فر�أيتها ف ��ي غاية الحالوة
وال ّلطافة ك�أنّي ما �أكلت مثلها ف�أكلتها ،و�أخذت معي االثنتين ،ولزمت الطريق ،وجعلت
�أم�شي ح ّتى طلعت ال�شم�س ،وم�ضى من طلوعها مقدار �ساعة ،فك�سرت واحدة منهما
و�أكلت ن�صفها و�سرت �إلى زوال ال�شّ م�س ،ف�أكلت الن�صف الآخر و�أخذت الطريق.
فل ّما قرب الغروب بدت لي تلك الخيمة ،ور�آني �أهلها فبادروا � َّإلي و�أخذوني بعنف
و�ش� � َّدة ،وذهبوا بي �إلى الخيمة ك�أ ّنه ��م زعموني جا�سو�س ًا ،وكنت ال �أعرف التك ّلم �إلاّ
بل�س ��ان الع ��رب ،وال يعرفون ل�ساني ،ف�أتوا بي �إلى كبيره ��م ،فقال لي ب�ش َّدة وغ�ضب:
من �أين جئت؟ ت�صدقني و�إال قتلتك ف�أفهمته بك ّل حيلة �شرح ًا من حالي.
فقال� :أ ّيها ال�س ّيد الكذَّ اب ال يعبر من الطريق ا ّلذي ت ًَّدعيه متنفّ�س �إلاّ تلف �أو �أكلته
ال�سباعَّ ،ثم �إنّك كيف قدرت على تلك الم�سافة البعيدة في الزمان الذي تذكره ،ومن
ّ
هذا المكان �إل ��ى الم�شهد المق ّد�س م�سيرة ثالثة �أ ّيام؟! �أ�صدقني و�إال قتلتك ،و�شهر
�سيفه في وجهي.
فب ��دا له ّ
ق�صته ،فقال
البطي ��خ من تحت عبائي فقال :ما هذا؟ فق�ص�ص ��ت عليه ّ
ال�صحراء ّ
بطيخ ،خ�صو�ص� � ًا هذه البطيخة التي ما ر�أينا
الحا�ض ��رون :لي�س في هذا ّ
مثلها �أبد ًا ،فرجعوا �إلى �أنف�سهم ،وتك ّلموا فيما بينهم ،وك�أنّهم علموا �صدق مقالتي،
علي وق ّبلوا
و� َّأن ه ��ذه معجزة من الإم ��ام عليه �آالف التح ّية والثناء ّ
وال�سالم ،ف�أقبلوا ّ
ي ��دي و�ص َّدروني ف ��ي مجل�سهم ،و�أكرموني غاي ��ة الإكرام ،و�أخذوا لبا�س ��ي تب ُّرك ًا به
وك�سوني �ألب�سة جديدة فاخرة ،و�أ�ضافوني يومين وليلتين.
ووجه ��وا معي ثالثة منهم ح ّتى
فل ّم ��ا كان الي ��وم الثالث� ،أعطوني ع�شرة توامينّ ،
�أدركت القافلة.
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الكتاب :وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام
ت�أليف :الحاج ميرزا مح َّمد تقي المو�سوي اال�صفهاني
الم�ضم ��ون :يت�ألف من جز�أين ،يتع َّر� ��ض الج الأ َّول لع َّدة ف�صول ،الف�صل الأ َّول:
المخت�صة به ،والف�ص ��ل الثاني :يذكر �أربعة ع�شر فائدة من
ف ��ي الأدعية والزيارات
َّ
الفوائ ��د الحا�صلة عند الدعاء لح�ض ��رة بق َّية اهلل Qبتعجيل ظهوره من اهلل ج َّل
�ش�أن ��ه والتي جمعها من الآيات والأخبار .والف�ص ��ل الثالث في عدم توقيت الظهور،
و�أ َّما الج الثاني فيتابع ذكر الوظائف العمل َّية في غيبة الإمام |.
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الدر�س الثامن

انتظار الفرج
تمهيد

كثرت الروايات التي تتح َّدث عن انتظار الفرج وف�ضله ،كالرواية عن ر�سول
اهلل�« :Pأف�ضل جهاد �أُ َّمتي انتظار الفرج»(((.
علي بن �أبي طالب« :Qانتظروا الفرج وال تي�أ�سوا من
و عن �أمير الم�ؤمنين ّ
روح اهلل ف� ��إ َّن �أح � َّ�ب الأعمال �إلى اهلل ع� � َّز وج َّل انتظار الفرج ....و المنتظر لأمرنا
كالمت�شحط بدمه في �سبيل اهلل»(((.
ِّ
فم ��ا ه ��و هذا االنتظار ال ��ذي يعتبر من �أح � ِّ�ب الأعمال و�أف�ضل العب ��ادات – كما
ع َّبرت بع�ض الروايات – وكيف يكون ؟

معنى االنتظار

االنتظار في ال َّلغة بمعنى التر ُّقب((( ،والتر ُّب�ص((( ،وهو «حالة نف�سان َّية ينبعث منها
الته ّي�ؤ لما تنتظره ،و�ض ّده الي�أ�س ،فك َّلما كان االنتظار �أ�ش ّد كان الته ّي�ؤ �آكد.(((»...
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،77ص  ،143رواية  ،1باب 7
((( م .ن .ج � ،65ص 61
((( ابن منظور ،ل�سان العرب،ج � ،1ص424
(((م .ن .ج� ،7ص39
((( ميرزا مح َّمد تقي الأ�صفهاني،مكيال المكارم ،ج� ،2ص136
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كيف يكون االنتظار؟

مهم ج َّد ًا لأنَّنا نتح� � َّدث عن فترة طويلة ا�ستم ّرت
� َّإن معرف ��ة كيفية االنتظار �أمر ّ
قرون� � ًا ح َّتى الآن وم� � َّر فيها �أجيال و�أجيال� ،ضمن ظ ��روف مختلفة وفر�ص متفاوتة،
وال يمك ��ن ترك هذه الأجي ��ال بال تكليف وا�ضح ومح َّدد ،فما هو تكليف هذه الأجيال
الحجة|
ف ��ي هذه الفترة وكيف من المفتر� ��ض �أن يكون انتظارها لظه ��ور الإمام ّ
ولتحقّق الفرج على يديه؟

االنتظار ال�سلبي والإيجابي

هن ��اك نهج ��ان مختلف ��ان ومتناق�ض ��ان مت�ص� � ّوران لكيفي ��ة االنتظ ��ار ،ولتكليف
الحجة|:
الم�ؤمنين في زمان الغيبة الكبرى للإمام ّ
االنتظ ��ار ال�سلب ��ي :والمق�صود من ��ه �أن يبقى الإن�سان جال�س� � ًا دون � ِّأي حراك �أو
تغييري ،ويكتف ��ي بمراقبة عالمات الظهور،
فعال َّي ��ة تذك ��ر ،ودون �أن يقوم ب� ِّأي عمل
ّ
وما تحقّق منها؛ ليزداد �أمله بقرب الظهور ،كما لو ا�ست�شعر تحقّق �شيء منها ،وهذا
يعن ��ي � َّأن الوظيف ��ة الأ�سا�سي ��ة للم�ؤمنين في ع�صر الغيبة ه ��ي �أن يعي�شوا �أمل ظهور
وال�سيا�سي.
االجتماعي
الإمام |دون �أن ي�سعوا لتغيير الواقع
ِّ
ِّ
االنتظ ��ار الإيجابي :والمق�ص ��ود منه �أن ال يقف الإن�سان مكتوف اليدين �ساكن ًا،
ح َّت ��ى يتحقّق الفرج بظه ��ور الإمام ،و�إنَّما يق ��وم بالواجبات ال�شرع َّي ��ة الملقاة على
عاتقه �سواء كانت فرد ّية �أم اجتماع َّية� ،أو لها عالقة بالنظام والحكم...
ف�أ ُّيهما هو االنتظار ال�صحيح والمطلوب �شرع ًا ؟

المنهج ال�صحيح في االنتظار

عن ��د مراجعة الروايات والن�صو�ص ال�شرعية ،ال َّ
�شك �أنَّنا �سن�صل لنتيجة قطع َّية
تق ��ولَّ � :إن المطلوب من الأجي ��ال في ع�صر الغيبة الكبرى ال يمك ��ن �أن يكون مج َّرد
ال�سكون والجلو�س في البيت ،والتخاذل عن الوظائف ال�شرع َّية الممكنة ،والتي فيها

معز الأولياء
ُّ

75

م�صلحة الأ َّمة ،بل هناك العديد من الأدوار الأ�سا�س َّية التي ال ب َّد من تنفيذها ،يمكن
�أن نخت�صرها فيما يلي:
�أو ً
ال :طاعة اهلل وتنفيذ الأحكام ال�شرع ّية
الحجة| ...« :ولو �أ َّن �أ�شياعنا و َّفقهم اهلل لطاعته على اجتماع م ن
عن الإمام ّ

ولتعجلت لهم ال�سعادة
القل ��وب في الوفاء بالعهد َلما ت�أخَّ ر عنه ��م ال ُيمن بلقائنا،
َّ
بم�شاهدتنا على ح ِّق المعرفة و�صدقها منهم بنا.(((»...
المهدي هي �سبب مبا�شر لتعجيل الظهور،
فاتِّحاد الم�ؤمنين ح ��ول ق�ضية الإمام
ِّ
العقائدي ،ل َّأن ذلك حا�صل من ��ذ زمن بعيد ،و�إنَّما
ولي� ��س المطلوب مج َّرد اال ِّتح ��اد
ّ
المطل ��وب اال ِّتح ��اد على الم�ستوى العمل � ِّ�ي ،وعندما نتح َّدث عن ا ِّتح ��اد ،فهذا يعني
�أ َّنه ��م كالج�س ��د الواحد الذي له ر�أ�س واحد يديره ويق ��وده ،هذا الر�أ�س الذي ع َّبرت
عن ��ه مكاتبته|« :و�أ َّما الحوادث الواقع ��ة فارجعوا فيها �إل ��ى رواة حديثنا ف�إنَّهم
(((
الولي الفقيه.
حجتي عليكم و�أنا َّ
َّ
حجة اهلل»  ،وهو ُّ
والتم�سك بطاعته ،كما طلب و�أ َّكد
ويك ��ون ه ُّم الم�ؤمنين تطبيق �أحكام اهلل تعالى
ّ
الحجة| في م ��ا ورد عنه« :فاتَّقوا اهلل ج ّل جالل ��ه ،وظاهرونا على
علي ��ه الإمام ّ
انتيا�شك ��م((( م ��ن فتنة قد �أنافت((( عليكم ،يهلك فيها من ح َّم �أجله ،ويحمى عنها
من �أدرك �أمله ،وهي �إمارة لأزوف((( حركتنا ومباثتكم ب�أمرنا ونهيناَ } ،و ُ
اهلل ُم ِت ُّم
نُو ِر ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْلكَا ِف ُرونَ{»((((((.
وكذل ��ك عنه|« :ولو �أ َّن �أ�شياعنا و َّفقهم اهلل لطاعته على اجتماع من القلوب
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،53ص 177
(((الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،27ص 140
((( انتيا�شكم :انت�شالكم
((( �أناف على ال�شيء :طال وارتفع عليه
((( الأزوف :االقتراب
((( �سورة ال�صف8 :
((( خاتمة الم�ستدرك ،ج � ،3ص  ،225من ر�سالة لل�شيخ المفيد
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ف ��ي الوف ��اء بالعهد عليهم لم ��ا ت�أخَّ ر عنهم ال ُي ْمن بلقائن ��ا ،ولتعجلت لهم ال�سعادة
بم�شاهدتن ��ا عل ��ى ح� � ِّق المعرف ��ة و�صدقه ��ا منه ��م بنا ،فم ��ا يحب�سن ��ا عنه ��م � اّإل ما
يت�صل بنا م َّما نكرهه وال ن�ؤثره منهم واهلل الم�ستعان ،وهو ح�سبنا ونعم الوكيل،
و�صلواته على �س ّيدنا الب�شير النذير مح َّمد و�آله الطاهرين و�س ّلم»(((.
ثاني ًا :توحيد الأُ َّمة وتنظيمها بال�شكل المطلوب

المهدي المنتظر | « ما
فالإمام ال�صادقQيتح َّدث ب�شكل وا�ضح � َّأن حفيده
ّ
يخرج � اّإل في �أولي ق َّوة»(((.
والق� � َّوة لها جانبان ،ق َّوة ماد َّية ت�أتي من خ�ل�ال التجهيز واال�ستعداد والتد ُّرب...
وهذا يفتر�ض � َّأن هناك تح ُّرك ًا قو َّي ًا في هذا االتجاه قبيل ظهور الإمام| ،وق َّوة في
القلب والإرادة ،وهذه تنتج عن الثبات �أمام االبتالءات  ,وهناك رواية ت�صفهم�« :إ َّن
قل ��ب رج ��ل منهم �أ�ش ّد من زب ��ر الحديد لو م� � ُّروا بالجبال الحدي ��د لتد َّكدكت ,ال
يكفُّون �سيوفهم حتى ير�ضى اهلل ع َّز وج َّل»(((.
ثالث ًا :التمهيد للظهور

هن ��اك العديد من الروايات التي تتح َّدث عن �أ�شخا�ص ورايات تظهر قبيل ظهور
الإم ��ام| وتقوم بتهيئة الأر�ض ل ��ه والتمهيد لظهوره ،كالرواية عن ر�سول اهلل:P
«يخرج نا�س من الم�شرق ِّ
فيوطئون
للمهدي»(((.
ِّ

((( خاتمة الم�ستدرك ،ج � ،3ص  ،225من ر�سالة لل�شيخ المفيد
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 323
((( القندوزي ،ينابيع المو َّدة لذوي القربى ،ج � ،3ص 241
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص 87
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االنتظ ��ار في اللغة بمعن ��ى التر ُّقب ،والتر ُّب�ص ،وهو «حال ��ة نف�سان ّية ينبعث منها
الته ّي�ؤ لما تنتظره ،و�ض َّده الي�أ�س ،فك َّلما كان االنتظار �أ�ش ّد كان الته ّي�ؤ �آكد.»...
ال�سلبي بمعنى � ْأن
هن ��اك نهجان مختلفان ومتناق�ضان لكيفية االنتظار :االنتظار
ُّ
إيجابي
ال يق ��وم الإن�سان ب� �� ِّأي عمل ،ويكتفي بمراقبة عالمات الظه ��ور .واالنتظار ال ّ
بمعنى � ْأن يقوم بالواجبات ال�شرع َّية الملقاة على عاتقه .هو الم�ستفاد من الروايات،
وعلى الإن�سان �أن ي�ؤ ِّدي دوره في :طاعة اهلل وتنفيذ الأحكام ال�شرع َّية ،وتوحيد الأُ َّمة
وتنظيمها بال�شكل المطلوب ،والتمهيد للظهور.

الحجة|« :ول ��و �أ َّن �أ�شياعنا و َّفقهم اهلل لطاعت ��ه على اجتماع من
ع ��ن الإمام ّ
القل ��وب في الوف ��اء بالعهد عليهم لم ��ا ت�أخَّ ر عنهم ال ُي ْمن بلقائن ��ا ،ولتعجلت لهم
ال�سع ��ادة بم�شاهدتن ��ا عل ��ى ح ِّق المعرف ��ة و�صدقها منه ��م بنا ،فم ��ا يحب�سنا عنهم
� اّإل م ��ا يتّ�ص ��ل بنا م َّما نكره ��ه وال ن�ؤثره منهم واهلل الم�ستع ��ان ،وهو ح�سبنا ونعم
الوكيل ،و�صلواته على �س ِّيدنا الب�شير النذير مح َّمد و�آله الطاهرين و�س َّلم».
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 - 1ما معنى االنتظار في اللغة ؟
 - 2ما هي �أق�سام االنتظار المت�ص َّورة وما هو الفرق بينها؟
 -3كيف يكون االنتظار ال�صحيح ،وما هو الدليل على ذلك ؟
إ�سالمي في غيبة الإمام ،وما الذي يد ُّل على ذلك ؟
 - 4من هو ر�أ�س المجتمع ال
ِّ
 -5ما هي �أه ُّم العنا�صر التي ينبغي تحقيقها في زمن االنتظار ؟

النيابة الحقيقية ل�صاحب الزمانQ

ق�صة يرويها ال�شيخ الفرقاني (تلميذ الإمام الخميني{):
كان الإم ��ام الخمين ��ي قد اعت ��اد �أن يذهب لإلق ��اء الدر�س في ال�ساع ��ة العا�شرة
والرب ��ع من �صب ��اح ك ّل يوم ،وكنت �أتبعه م�سرع� � ًا ،لكي �أكون بمعي ّت ��ه ،وكنت �أخرج ـ
�أحيان� � ًا ـ بع ��ده ،لأنّه كان يذهب بمفرده �إلى حلقة الدر� ��س ،ولم يكن يخبرني ـ �أغلب
الأحيان ـ عندما كان يخرج.
وفي يوم من الأ ّيام ،وبينما كنت م�سرع ًا ل ّلحاق بالإمام وجدت �شيخ ًا كه ًال ،من
�أهالي مازندران ،كان معروف ًا بحقده وعدائه ،وغالب ًا ما كان يح ّر�ض الطلبة على
عدم الح�ضور في در�س الإمام� ،شاهدته يقبل باب منزل الإمام ،وينحني فيقبل
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العتبة ،فلم ا�ست�سغ ذلك منه و�أبديت ا�ستغرابي من فعله ،فالتفت � ّإلي قائ ًال:
}الْحَ ْم ُد للِهّ ِ الَّذِ ي َهدَانَا ِلهَـذَا َومَا ُكنَّا ِلنَ ْهتَدِ يَ لَوْ ال �أَنْ َهدَانَا اللهّ ُ{((( ،فقلت ما الذي
حدث؟! فلم يجبني ،ولكنّه �س�ألني :هل تذهب �إلى الدر�س؟ وهل ي�أتي الإمام �إلى
الم�سجد؟ ف�أجبته :نعم ،فقال لي� :س�أرافقك �إلى الم�سجد.
عجب ��ت من �أمر الرجل ،ف�إ ّن ��ه لم يك يح�ضر الدر�س مطلق� � ًا ،ولم يكن يدع ابنه
يقترب �إلى الإمام لتقبيل يده .خرج الإمام ،فان�سحب الرجل متواري ًا عن نظرنا من
زق ��اق جانبي ،ل�ش ّدة خجله ،وذهب ��ت مع الإمام �إلى الم�سجد .وكنت قد ن�سيت كتاب
الدر�س ،فا�ضطررت �إلى �أن �أجل�س عند المنبر وعلى مقربة من باب الم�سجد.
وج ��اء ال�شيخ المازندراني ،فجل�س �إلى جانب ��ي ،وقال لي� :إنّك تعلم بت�أثير بطانة
علي ،وقد �سمعت الكثير م ��ن المغر�ضين يقولونّ � :إن الإم ��ام يقر�أ ال�صحف
ال�س ��وء ّ
والجرائد ،و�أ�ضاف ال�شيخ قائ ًال :في �إحدى الليالي ،ر�أيت في عالم الأحالم �أنّي في
حرم �أمير الم�ؤمنين  Qور�أيت مجموعة من الأ�شخا�ص ذوي مهابة وجالل ،وقد
المهدي|
جل�س ��وا م�صطفّين متقاربين .كانوا اثني ع�شر ،وقيل لي � ّإن الثاني ع�شر
ّ
الذي كان ي�سطع منه النور وفي غاية الح�سن والجمال ،كان يجل�س في �آخر ال�صف.
وبعد ذلك �شاهدت العلماء من ال�سلف الما�ضي بد�أوا يخرجون من مقبرة المق ّد�س
لعلي �أتعرف على �أحد منهم� ،إلى �أن جاء
الأردبيلي واحد ًا �إثر واحد ،وح ّدقت �إليهم ّ
دور �أحده ��م فعرفته وا�سمه ال�شيخ �شالل ،وكان �شيخ� � ًا عربي ًا ،ولقد فرحت و�أردت
رجلي قد الت�صقتا بالأر�ض ،وعندما
مالقاته ،ورمت �أن �أتح� � ّرك فلم �أ�ستطع ،وك� ّأن ّ
كان العلماء يقدمون احتراماتهم له�ؤالء الجال�سين ي�ستقبلهم الإمام �أمير الم�ؤمنين
 Qم ��ع واحد �أو اثنين منهم من على جانبيه ،ويكون الباقون منهم م�شغولين في
حدي ��ث دائ ��ر فيما بينهم .وفي بع�ض الأحيان يقوم �سبع ��ة �أو ثمانية منهم ال�ستقبال
الوافدين عليهم من �أولئك العلماء.
((( الأعراف43:
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الخميني ي�صل �إلى الحرم ،وكنت
و�أ�ضاف ال�شيخ :وفي هذه الأثناء ،ر�أيت ال�س ّيد
ّ
أيت �أن ه� ��ؤالء الإثني ع�شر عندما ر�أوه قاموا
�أن ��ت خلفه ،ويخلع حذاءه ،ولما دخل ر� ُ
�إلي ��ه جميع ًا ،ثم عادوا �إلى مجال�سهم �إلاّ الثان ��ي ع�شر ،ف�إنّه تق ّدم نحوه وناداه :روح
فتوجه �إليه
اهلل ،فطوى ال�س ّيد
الخميني عباءته و�أجابه :نعم �سيدي ،فقال له :تعالّ ،
ّ
الخميني ،وقد
ب�سرعة وعندما و�صل �إلى محاذاته ،ر�أيت الإمام| �أطول من ال�س ّيد
ّ
كانت �أذنه تقابل فم �إمام الزمان وقال له :ربع �ساعة ،ف�أجابه :على عيني ...ال�شيء
الكذائي �س�أكلمه� ...س�أكلمه �إن �شاء اهلل ،وا�ستم ّر حديث الإمام| في �أذن روح اهلل
ـ وب�سرعة فائقة ـ ربع �ساعة كاملة.
وبع ��د تمامها ،ابتعد عنه بم�سافة متر �أو مترين ،ورجع للجلو�س في مكانه .ورفع
ال�س ّي ��د الخمين � ّ�ي يده كمن يرفعه ��ا للتح ّية ،فر ّد الأحد ع�ش ��ر الجال�سون على تح ّيته
الخميني خطوات �إلى النجف دون �أن يوليهم ظهره ،ولم يذهب نحو
وتراج ��ع ال�س ّيد
ّ
ال�ضريح.
الخميني �إلى ال�ضريح للزيارة؟ فقيل لي
وي�ضيف ال�شيخ :فقلت ِل َم لم يذهب ال�س ّيد
ّ
� ّإن �أمير الم�ؤمنين Qجال�س هنا ،فلم يذهب �إلى هناك؟ وتوجه ال�س ّيد بعد ذلك
نح ��و مح ّل و�ضع الأحذي ��ة (الكي�شوانية) وق ّدمت له حذاءه ،وخرج من باب ال�صحن
م�سرع ًا .وانتبهت من النوم وبد�أت �أبكي ،فنه�ضت زوجتي فر�أت �أنّني �أبكي ،ونظرت
فرجعت
�إل ��ى ال�ساعة فكانت ت�شير �إل ��ى بقاء �ساعة واحدة �إلى موع ��د �أذان الفجر،
ُ
رب تجاوز عن تق�صيري و�إ�سرافي ،ف�أنا من الآن
�إلى نف�سي �أو ّبخها و�أتمتم معها :يا ِّ
م�ؤمن بمنزلة هذا ال�س ّيد الجليل .ولكنّي ـ لح ّد الآن ـ ل�ست م�ستريح ًا .و�أ ّول عمل قمت
ب ��ه هو الذي �شاهدته من تقبيلي ب ��اب دار الإمام وعتبتها ،ولم ي�شاهد ذلك �سواك،
ق�صتي هي كما رويتها
وق ّررت �أن �أن�ش ��ر ف�ضائل هذا الرجل العظيم .والخال�صة �أن ّ
ل ��ك ،ولي رجاء منك �أن تعر�ض ق�ضيت ��ي على الإمام ح�سب ا�ستطاعتك ،لي�سامحني
ويعفو عني.
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أخبرت الإمام بما دار بيننا ،فقال الإمام لقد عفوت
وعند خروجنا من الم�سجد � ُ
عن ��ه و�سامحته ع ��ن ك ّل بادرة منه .وجاءن ��ي ال�شيخ بعد ذلك يع ��دو وعيناه تذرفان
الدم ��وع ي�ستجل ��ي ما �آلت �إلي ��ه النتيجة ،ف�أخبرته ب� ّأن الإم ��ام �سامحك عن � ّأي عمل
قم ��ت به �ض ّده ،فوقع �ساج ��د ًا هلل �شكر ًا ،و�أ�صبح بعد ذلك يح�ض ��ر مجال�س الإمام،
خا�صة(((.
و�شمله الإمام بنظرة ّ

يدي القائم»
كتاب 18 :وظيفة في زمن الغيبة� ،ضمن �سل�سلة «بين ّ
�إعداد ون�شر :جمع َّية المعارف الإ�سالمية الثقافية
الم�ضم ��ون� :أح�ص ��ى الكت ��اب  18وظيفة عل ��ى الم�ؤمنين الإلت ��زام بها في زمن
الغيبة ،الوظائف الثمانية الأولى حول معرفة الإمام و�أ�شكال االرتباط به ،والتا�سعة
والعا�شرة وظائ ��ف �أخالق َّية ،والباقي وظائف عمل َّية ،له ��ا عالقة باالنتظار وكيف ّيته
وتو�صيات جهاد َّية ومال َّية وعلم َّية.

((( عن مجلّة الن�صر ،العدد � ،27ص48
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الدر�س التا�سع

الممهدون
ّ
و �أ�صحاب القائم
تمهيد

� َّإن �أمني ��ة ِّ
كل م�ؤم ��ن �أن يكون في ركب جنود القائ ��م| عند ظهوره وفي الرواية
عن الإمام الباقر « :Qفيا طوبى لمن �أدركه وكان من �أن�صاره»((( ،والمخل�صون
يعمل ��ون عل ��ى التمهيد لظهوره ،وتهيئ ��ة الأر�ض ومواءمة الظ ��روف لتحقيق �شرائط
الظه ��ور ،وتحقيق اليوم الموعود ،وفي رواية �أنَّه �سئل الإمام مح َّمد َّ
التقيِ :Qل َم
ُ�س ِّم � َ�ي القائم؟ فقال« :لأ َّن ��ه يقوم بعد موت ذكره وارتداد �أكث ��ر القائلين ب�إمامته.
فقي ��ل لهَ :و ِل� � َم ُ�س ِّم َي المنتظر؟ فقال :لأ َّن له غيبة يكث ��ر �أ ّيامها ،ويطول �أمدها،
فينتظ ��ر خروجه المخل�صون ،وينكره المرتابون ،وي�ستهزىء بذكره الجاحدون،
ويكذِّب بها الو َّقاتون ،ويهلك فيها الم�ستعجلون ،وينجو فيها الم�س ّلمون»(((.
للحجة في غيبت ��ه المم ِّهدون له ،وم ��ا هي �صفات
فم ��ا هي �صف ��ات المخل�صي ��ن َّ
�أ�صحابه| ،هذا ما �سنلقي ال�ضوء عليه خالل هذا الدر�س � ْإن �شاء اهلل تعالى.

(((النعماني ،الغيبة� ،ص 240
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،51ص 30
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-1الإيمان بالغيب

في الرواية �سئل الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق  Lعن قول اهلل ع َّز وج َّل:
دى ل ِّ ْل ُم َّت ِق َين * �ألَّ ِذ َين يُ� ِؤمنُو َن بال َغ ْي ِب{(((فقال:
اب اَل َر ْي َب ِفيه ُه ً
}�ألم * َذ ِل َك ِالكتَ ُ
الحجة (الغائب) و�شاهد ذلك قوله
علي  Qوالغيب فهو
ّ
«المتّقون �شيعة ّ
تعالى} :ويَقُولُو َن لَوال اُنزِ َل عليه �آيَ ٌة ِم ْن َربِّ ِه َفق ُْل ِانَّما اَ ْل َغ ْي ِ ُب لهلِ َفا ْنتَ ِظ ُروا �إن ِّى َم َع ُك ْم ِّم َن
ال ُم ْنتَ ِظ ِر َين{»((( ((.
الحجة| �أ�صبح م ��ن الغيب نتيجة غيبت ��ه ،والإيمان به �إيمان
� َّإن وج ��ود الإم ��ام ّ
بالغي ��ب ،والإيم ��ان بالغي ��ب هو م ��ن �صف ��ات الم َّتقين ،لذل ��ك كان الإيم ��ان بالإمام
متي�سر على الم َّتقين.
ّ
الحجة| ّ

حزب الله

�اري عن ر�س ��ول اهلل Pقال :ف ��ي حديث طويل
ع ��ن جابر ب ��ن عبد اهلل الأن�ص � ّ
النبي الأكرم� Pإلى �أن قال« :ومن
عندما ي�سئل النب � ّ�ي Pعن �أو�صيائه ،فع َّدهم ّ
والحجة،
بالمهدي والقائم
الع�سكري) ابنه مح َّمد ،يدعى
بع ��ده (اي بعد الح�سن
ّ
ّ
ّ
فيغي ��ب ث� � َّم يخرج ،ف�إذا خرج يم�ل��أ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال كما ملئ ��ت جوراً وظلماً،
طوبى لل�صابرين في غيبته ،طوبى للمقيمين على مح َّبته �أولئك الذين و�صفهم
اهلل ف ��ي كتاب ��ه وق ��الُ } :ه ًدى ل ِّ ْل ُم َّت ِق َين * الذين يُ�ؤْ ِمنُو َن ِبا ْل َغ ْي ِب َويُ ِقي ُمو َن ال�ص�ل�اة{(((،
وقال تعالى�…} :أُولَ َ
زب ا َ ِهلل �أال ِانَّ ِح ْز َب ا َ ِهلل ُه ُم ا َ ْل ُم ْف ِل ُحون{»((( ((.
ئك ِح ُ
((( البقرة3-1 :
((( يون�س20 :
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 124
((( البقرة3-2:
((( المجادلة22 :
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 143
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-2ال�صبر على الأذى

ال َّ
�شك � َّأن زمن الغيبة زمن ابتالءات وامتحانات �صعبة تحتاج للكثير من الثبات
وال�صب ��ر ،وه ��ذا ما �أ َّكدت عليه الرواي ��ات �أي�ض ًا ،ففي الرواية ع ��ن الإمام الح�سين
�« :Qأما �أ َّن ال�صابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�سيف
يدي ر�سول اهلل.(((»P
بين ّ

الحجة
-3جهو ِّزية �أ�صحاب ّ

الخا�صة
و�أ َّم ��ا بعد ظهور الإمام| ،ف�سيك ��ون ظهوره بين �أ�صحاب لهم �صفاتهم
ّ
�أي�ض� � ًا ،وم ��ن هذه ال�صفات اال�ستع ��داد والجهوزِّية ،ففي الرواية ع ��ن الإمام مح َّمد
���ن �أَخَّ ْرنَا َع ْن ُه ُم
الباق ��ر  Qوالإمام جعف ��ر ال�صادق  Qفي قول ��ه تعالى} :ولَ ِئ ْ

وح َاق بِهِ م
����س َم ْ�ص ُروف ًا َع ْن ُه ْم َ
ا ْل َع��� َذ َاب �إِلَى �أُ َّم ٍة َّم ْع��� ُدو َد ٍة لَّيَقُولُ َّن َما يَ ْحب ُِ�س ُه �أَ َال يَ ْو َم يَ�أْ ِتيهِ ْم لَ ْي َ
المهدي|
م���ا َكانُو ْا ِب ِه يَ ْ�س���تَ ْهزِ ُءونَ{((( �أنّهما قاال« :ال ّأم ��ة المعدودة هم �أ�صح ��اب
ِّ

ف ��ي �آخ ��ر الزمان ثالثمئة وثالثة ع�شر رج ً
ال كع َّدة �أهل بدر ،يجتمعون في �ساع ٍة
واحد ٍة كما يجتمع قزع الخريف»(((.
فمن المالحظ في هذه الرواية كيف يجتمع �أ�صحاب الإمام في �ساع ٍة واحد ٍة ،م َّما
ي�شير �إلى الجهوز َّية التا َّمة التي يتم َّتع بها ه�ؤالء الأ�شخا�ص بحيث لم ين�شغلوا بتجهيز
المقدمات وتهيئة الأمور لتلبية النداء ،بل كانوا جاهزين وحا�ضرين تمام ًا.
ِّ

-4الركن ال�شديد

ع ��ن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق � Qأنّه قال« :ما كان قول لوط Q

لقوم ��ه } َقا َل لَ���و�أَنَّ ِلي ِب ُك ْم ُق َّو ًة �أَو َءاوِ ي ِ�إلَى ُر ْكنٍ �ش ٍ
َ���ديد{((( � ،اّإل تم ِّني� �اً لق َّوة(القائم
((( ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص318
((( هود8 :
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،9ص 103
((( هود80 :
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�دي) و�ش� � َّدة �أ�صحاب ��ه ،وه ��م الركن ال�شدي ��د ،ف� ��إ َّن الرجل منه ��م ُيعطى ق َّوة
المه � ِّ
�أربعي ��ن رج�ل ً�ا ،و�أ َّن قل ��ب رج ��ل �أ�ش ّد من زبر الحدي ��د ،لو م� � ُّروا بالجبال الحديد
لتد َكد َكت ،ال يكفُّون �سيوفهم حتَّى ير�ضى اهلل ع َّز وج َّل»(((.
فم ��ن المالحظ في ه ��ذه الرواية � َّأن �أ�صح ��اب الإمام| يتم َّتع ��ون بق َّوة ج�سد َّية
« ُيعط ��ى ق� � َّوة �أربعي ��ن رج�ل ً�ا»� ،إرادة �صلب ��ة ال تلي ��ن «و�أ َّن قل ��ب رج ��ل �أ�ش� � ّد م ��ن
زبرالحدي ��د» ،وبمجم ��وع الإرادة مع الق� � َّوة والجهوزِّية �ص ��اروا «لو م� � ُّروا بالجبال
الحدي ��د لتد َكد َك ��ت» ،و�أهدافهم تتلخَّ �ص بر�ض ��ا اهلل �سبحانه وتعالى ،فهم ي�سعون
وراء �أداء تكليفه ��م وتحقيق الأهداف الإلهية «ال يك ُّف ��ون �سيوفهم حتّى ير�ضى اهلل
ع َّز وج َّل».
ه ��ذه الموا�صف ��ات الممتازة التي تلح ��ظ الأهداف والإرادة الت ��ي ال تلين مع ق َّوة
وجهوز َّي ��ة بدن َّية ،هي الت ��ي يرتجى بها الن�صر على الأع ��داء ،وقد تمنَّى لوطQ
مث ��ل ه� ��ؤالء الأن�صار ،كيف ال ،وق ��د ورد في الرواية عن ال�ص ��ادق Qفي و�صف
�أن�ص ��اره| قالَ « :ي ُق ْونَه ب�أنف�سه ��م في الحروب ،و َي ْك ُف ْونَه ما يريد فيهم ..ين�صر
اهلل بهم �إمام الحقِّ»(((.

-5تم ّني ال�شهادة

عن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق Lقالَ « :ي ْد ُع ْو َن بال�شهادة ويتمنُّون �أنْ
يقتلوا في �سبيل اهلل»(((.

-6االرتباط بالله تعالى

الحجة| بارتباطهم باهلل �سبحانه وتعالى وعبادتهم له
يتم َّيز �أ�صح ��اب الإمام ّ
دوي كدو ِِّي
وتهجدهم في ال َّليل ،وقد ورد في الحديث« :رجال ال ينامون ال َّليل لهم ٌّ
ُّ

((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 327
(((م.ن� .ص 308
علي النمازي ال�شاهرودي ،م�ستدرك �سفينة البحار ،ج � ،6ص 190
((( ال�شيخ ّ
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النحل ،يبيتون قياماً على �أطرافهم وي�صبحون على خيولهم ،رهبان بالليل ليوث
بالنَّهار ،وهم من خ�شية اهلل م�شفقون»(((.

-7الإلتزام بالنِّظام

وي�شير الى ذلك ما ورد عن �أمير الم�ؤمنين Qمن �أنَّه قال فيهم« :الز ُّي واحد،
واللبا�س واحد ،ك�أنَّما �آبا�ؤهم � ٌأب واح ٌد»(((.

للحجة ،و�صفات �أ�صحابه| بما يلي:
تتلخّ �ص �صفات المم ِّهدين َّ
الحجة| �أ�صبح من الغيب نتيجة غيبته ،والإيمان
الإيمان بالغيب :فوجود الإمام ّ
بالغيب هو من �صفات الم َّتقين.
ال�صب ��ر عل ��ى الأذىَّ � :إن زم ��ن الغيبة زمن ابت�ل�اءات تحتاج للكثي ��ر من الثبات
وال�صبر.
الحجة :فمن المالحظ اجتماع �أ�صحاب الإمام حوله في �ساع ٍة
جهوزّية �أ�صحاب ّ
واحد ٍة ،مما ي�شير �إلى الجهوزِّية التا َّمة التي يتم َّتع بها ه�ؤالء.
الرك ��ن ال�شديد :فم ��ن المالحظ �أن �أ�صح ��اب الإمام| –كما ف ��ي الروايات -
يتم َّتعون بق َّوة ج�سدية و�إرادة �صلبة ،و�أهدافهم تتلخَّ �ص بر�ضا اهلل �سبحانه وتعالى.
االرتب ��اط ب ��اهلل تعالى:يتم َّي ��ز �أ�صحاب ��ه| بارتباطهم ب ��اهلل �سبحان ��ه وتعالى
وتهجدهم في ال َّليل.
وعبادتهم له ُّ
بالإ�ضافة �إلى الإلتزام بال ِّنظام.
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 308
المهدي ،Qج � ،3ص 94
إمام
علي كوراني العاملي،معجم �أحاديث ال
ّ
((( ال�شيخ ّ
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كدوي النحل ،يبيتون قياماً
دوي ِّ
ورد في الحديث« :رجال ال ينامون ال َّليل لهم ٌّ
عل ��ى �أطرافه ��م وي�صبح ��ون على خيولهم ،رهب ��ان بال َّليل ليوث بالنه ��ار ،وهم من
خ�شية اهلل م�شفقون».

بالحجة| من الغيب؟
 1ما معنى الإيمان بالغيب ولماذا الإيمان
ّ
 2ما هي �أه ُّم ال�صفات التي ي َّت�صف بها الم�ؤمن في زمن الغيبة ؟
الحجة| باهلل
� 3أذك ��ر نموذج� � ًا من الروايات يدل عل ��ى ارتباط �أ�صحاب الإم ��ام ّ
تعالى.
 4ماذا كانت �أُمنية لوط عندما تع َّر�ض له قومه بح�سب بع�ض الروايات؟ ولماذا؟
خا�ص؟ اذكر نموذج ًا على ذلك.
 5هل لأ�صحاب الإمام ّ
الحجة| نظام ّ
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طم�أنينة القادة(((.
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ذك ��ر �سماحة ال�شيخ قراءتي الق�صة التالية ،و�أنا �أتذكرها جيد ًا ،وقد كنت وقتها
في طه ��ران� ،شاهدتها على �شا�شة تلفزيون الجمهوري ��ة الإ�سالمية ،و�أنا �أنقلها كما
�شاهدته ��ا بم�شاعري :لما كان �سماحة �آية اهلل المجاهد ال�سيد علي الخامنئي قائد
الجمهورية الإ�سالمية في �إيران (دام ظله العالي) ،ي�ؤ ّم الم�صلين في �صالة الجمعة
بجامع ��ة طهران ،انفجرت (�أثناء خطبة ال�ص�ل�اة) قنبلة موقوتة و�سط الم�ص ّلين،
�سجاد مو�ضوع على م�سافة
كان قد زرعها �أعوان �صدام المت�س ّللون من العراق داخل ّ
غي ��ر بعي ��دة عن �إمام الجمع ��ة �سماحة ال�سي ��د الخامنئي ،وكان بع� ��ض الأبرياء من
الم�صلين جال�سين عليه من دون علم.
وفج�أة ارتفعت �أ�شال�ؤهم وتناثرت �أبدانهم وعرجت �أرواحهم �إلى بارئها ،وك�أنّهم
كان ��وا وهم في حين الطم�أنينة مخاطبين بقوله تعالى } :يَ���ا �أَيَّتُ َها ال َّن ْف ُ�س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة *
ا ْر ِج ِعي �إِلَى َرب ِّ ِك َر ِا�ضيَ ًة َّم ْر ِ�ض َّي ًة َفا ْد ُخ ِلي ِفي ِعبَ ِادي َوا ْد ُخ ِلي َج َّن ِتي{(((.
والغري ��ب ج ��د ًا� ،أن �صوت االنفجار الهائ ��ل كان في �أثناء خطب ��ة �سماحة ال�سيد
الخامنئ ��ي فلم يتحرك من مو�ضعه �شبر ًا �أو فت ��ر ًا ،بل وا�صل الخطبة بثبات الإيمان
وطم�أنينة القلب.
والأروع ف ��ي ه ��ذا الموقف المذه ��ل هو اختيار ال�سي ��د الخامنئي �آي ��ة قر�آنية في
خطبت ��ه بع ��د االنفجار مبا�شرة تنا�سب الموق ��ف وهيك } َربَّنَا �أَ ْفرِ ْغ َع َل ْينَ���ا َ�ص ْب ًرا َوثَبِّ ْت
ان�ص ْرنَا َع َلى ا ْلق َْو ِم ا ْل َكا ِفرِ َين{(((.
�أَ ْق َدا َمنَا َو ُ
((( عبد العظيم المهتدي البحراني ،ق�ص�ص وخواطر ،ق�صة � 278ص 312
((( الفجر30-27 :
((( البقرة250 :
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كتاب :كمال الدين وتمام النعمة
علي بن الح�سين بن
ت�أليف :ال�شيخ الجليل الأقدم ال�صدوق �أبي جعفر مح َّمد بن ّ
القمي المتوفَّى �سنة 381هـ.
بابويه ّ
الم�ضم ��ون :يتح� � َّدث الكتاب ف ��ي البداية عن �ض ��رورة وجود خليف ��ة و�إمام ِّ
لكل
المهديَّ ،ثم يتح َّدث ع ��ن الغيبة ويذكر
ع�ص ��ر ،وينتق ��ل �إلى �ضرورة معرفة الإم ��ام
ِّ
ع� � َّدة �أبواب تت�ض َّمن نماذج من غيب ٍة لأنبيا َء و�أو�صياء �سابقينَّ ،ثم ينتقل �إلى ب�شارة
بالنبي مح َّمد الم�صطفى ،وبع�ض الأخبار في ذلكَّ ،ثم ع َّلة الحاجة
عي�سى بن مريم
ِّ
للإم ��ام وات�صال الو�ص َّية من �آدم �إلى قيام القائ ��مَّ ،ثم يتع َّر�ض لأبواب حول الغيبة
والقائم|.
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الدر�س العا�شر

عالمات الظهور
تمهيد

الحجة| ،ولكن رغم ذلك
ذكرن ��ا �سابق ًا �أنَّه لي�س هناك توقيت لظهور الإم ��ام ّ
ل ��م يترك �أمر الظهور بدون � ِّأي �إ�شارة �إليه ،فق ��د ذكرت العديد من الروايات �أمور ًا
وح ��وادث عديدة اعتب َرته ��ا م� ِّؤ�شر ًا على ق ��رب زمن الظهور ،وهو م ��ا ُّ
ا�صطلح عليه
متعددة ولها �أق�سامها المتفاوتة.
بعالمات الظهور ،وهذه العالمات ِّ
فبع� ��ض العالمات وا�ضح ��ة في معناها والمق�ص ��ود منها ،وبع�ضه ��ا الآخر �أ�شبه
يت�ضح معناه ب�شكل وا�ضح ودقيق ،ولع � َّ�ل �سبب الإبهام والترميز هو
بالرم ��ز الذي ال ِّ
اختالف الأزمنة و�صعوبة التعبير عن �أمور غير موجودة في ذلك الزمن ،في�ستعا�ض
عنها بالت�شبيه والترميز.
وبع� ��ض عالمات الظهور ،تتح� � َّدث عن الأجواء العا َّمة للزم ��ن الذي يح�صل فيه
الظه ��ور ،ومن الطبيعي � َّأن الأجواء العا َّمة ال تح ��دث بلحظة واحدة – عادة  -و�إنَّما
تك ��ون على نح ��و التراكمات االجتماعي ��ة ،وبالتالي ف� َّإن مثل ه ��ذه العالمات ال تكون
مال�صقة لزمن الظهور تمام ًا ويحتمل � ْأن يتراخى الزمن ح ّتى يح�صل الظهور بعدها.
فيما هناك عالمات �أخرى �أ�شبه بالأحداث والوقائع التي تكون قبيل الظهور بفترات

92

معز الأولياء
ُّ

قليلة يعقبها الظهور مبا�شرة ،وبالتالي فهي عالمات قريبة جد ًا من زمن الظهور.
ق�سموا العالم ��ات �أي�ض ًا �إلى عالم ��ات حتم َّية الوقوع ،و�أخ ��رى غير حتم َّية،
وق ��د َّ
ويمكن � ْأن ال تتحقّق ،وال يتوقف عليها الظهور ب�شكل �أكيد.
نف�ص ��ل ذل ��ك ك َّله هناك �س�ؤال ال ب� � َّد من طرحه ،وهو :م ��ا الفائدة من
وقب ��ل �أن ِّ
الإخبار عن عالمات الظهور ؟

لماذا عالمات الظهور؟

متعددة وكبيرة على م�ستوى حفظ الم�ؤمنين في زمن
عالمات الظهور لها فوائد ِّ
الغيبة ومواجه ��ة تحديات ذلك الزمان ،وعلى م�ستوى جهوز َّيتهم وا�ستعدادهم عند
الظهور ،وعدم تراخي الهمم و�ضعف العزيمة مع تطاول الزمن.
�أ َّما حفظ الم�ؤمنين في مواجهة التح ّديات ،فمن جهتين:
الجه ��ة الأول ��ى :بعث نور الأمل مع تراكم التح ّدي ��ات وال�صعوبات ،فعندما يكثر
الف�س ��اد ف ��ي المجتم ��ع وت�ضيع الحق ��وق ،ويبد�أ الإن�س ��ان بالإح�سا� ��س بالإحباط في
مواجه ��ة تلك التح ّديات يالح ��ظ عالمة �أو ع َّدة من عالمات الظه ��ور ،فتعود �شعلة
الأم ��ل لت�ضيء روحه وقلبه من جديد ،ويتذ َّك ��ر � َّأن الف�ساد والظلم لي�س له �إلاّ جولة،
و�ستنته ��ي هذه الجول ��ة في يوم ما ،وقد بد�أت عالئ ��م �أزوف جولته تظهر من خالل
عالمات الظهور.
الجه ��ة الثاني ��ة� :أنَّه مع قراءة عالمات الظهور ،وكي ��ف � َّأن زمن الظهور �سيكون
بع ��د و�ص ��ول الظلم والف�س ��اد �إلى الق َّمة ،ف�إ َّن ��ه بعد ذلك مهما ر�أى م ��ن ظلم وف�ساد
ل ��ن ي�ص ��اب بالمفاج� ��أة وال�ص َّدمة والإحباط ،فه ��و يتوقَّع ذلك من خ�ل�ال ما يذكر
ف ��ي و�صف زمن الظهور وعالماته العا َّمة ،و�سينقل ��ب الإحباط من وجود الظلم �إلى
التفا�ؤل بقرب الظهور.
و�أ َّم ��ا ت�أثي ��ر العالمات عل ��ى الجهوز َّية ،ف�ل�� َّأن الم�ؤمن عندما ي ��رى عالمة ت�شبه
عالمات الظه ��ور �سي�ستب�شر بقرب الظهور ،وبالتالي �سيك ��ون �أكثر حيو َّية وجهوز َّية
وفعال َّية في مواجهة الف�ساد ،ليح�صل على لياقة �أن يكون جند َّي ًا من جنود الإمام.
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الأجواء العامة قبيل الظهور

وهن ��اك رواي ��ة ع ��ن �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن Qتخت�صر الدرج ��ة التي و�ص ��ل �إليها
الإنحط ��اط في المجتمع ��ات الفا�سدة ،حيث يقول « :احفظ ...ف� ��إ َّن عالمات ذلك:
�إذا �أمات النا�س ال�صالة ،و�أ�ضاعوا الأمانة ،وا�ستح ُّلوا الكذب و�أكلوا ال ِّربا ،و�أخذوا
بالدنيا وا�ستعمل ��وا ال�سفه ��اء ،وقطعوا الأرح ��ام واتَّبعوا
ال ُّر�ش ��ا ...وباع ��وا الدي ��ن ُّ
الأهواء وا�ستخَ فُّوا بالدماء ،وكان ِ
الح ْل ُم �ضعفاً والظلم فخراً ،وكان الأمراء فجرة،
وال ��وزراء ظلمة والعرف ��اء خونة وال ُق ّراء ف�سقة ،وظهرت �شه ��ادات الزُّور وا�ستُع ِلن
الفجور وقول البهتان والإثم والطغيان.
و�ص� � ِّدق الكاذب
 ...وكان زعي ��م الق ��وم �أرذله ��م ،وا ُّت ِق � َ�ي الفاج ��ر مخاف ��ة �ش� � ِّره ُ
وا�ؤت ُِم ��نَ الخائ ��ن وات ُِّخذَت ال ِق َيان والمعازف ،ولعن �آخر ه ��ذه الأُ َّمة �أ َّولها ،وركبت
ذوات الفروج ال�سروج وت�ش َّبه الن�ساء بالرجال والرجال بالن�ساء.(((»...

وقائع قبيل الظهور

هن ��اك العديد من العالمات والأحداث الت ��ي �ستح�صل قبيل الظهور مذكورة في
الروايات ،نذكر بع�ضها مع ت�صنيفها �إلى �أق�سام :
�ألف-الحركات الع�سكر َّية

 -1خ ��روج ال�سفيان � ّ�ي :وفي حديث الر�س ��ول« :Pفبينما ه ��م كذل ��ك �أي �أثناء
ال�سفياني م ��ن الوادي الياب�س
الفتن ��ة بي ��ن �أهل الم�شرق والمغ ��رب ،يخرج عليهم
ّ
ف ��ي ف ��ور ذلك ح َّت ��ى ينزل دم�شق ،فيبع ��ث جي�شين :جي�شاً �إلى الم�ش ��رق و�آخر �إلى
المدين ��ة حتَّى ينزلوا ب�أر� ��ض بابل من المدينة الملعون ��ة (يعني بغداد) فيقتلون
�أكثر من ثالثة �آالف ويف�ضحون �أكثر من مائة امر�أة ويقتلون بها ثالثمئة كب�ش
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 193
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من بني الع َّبا�س ث َّم ينحدرون �إلى الكوفة»(((.
ال�سفياني ر�أيت �أخبث النا�س �أ�شقر �أحمر
وعن الإمام ال�صادق «:Qلو ر�أيت
ّ
�أزرق»(((.
 -2خروج
واليماني
والخرا�ساني
ال�سفياني
اليماني :قال« :Pخروج الثالثة:
ّ
ّ
ّ
ّ
في �سنة واحدة في �شهر واحد في يوم واحد ولي�س فيها من راية �أهدى من راي ٍة
واليماني
ال�سفياني
اليماني لأنَّه يدعو �إلى الحقِّ»((( .وفي حديث عنه«:Pخروج
ّ
ّ
ّ
والخرا�ساني في �سنة واحدة وفي �شهر واحد وفي يوم واحد ،ونظام كنظام الخرز
ّ
يتب ��ع بع�ض ��ه بع�ضاً ،فيكون الب�أ�س في كل وجه ويل لمن ناواهم ،لي�س في الرايات
اليماني
اليماني هي راية هدى لأنَّه يدعو �إلى �صاحبكم ،ف�إذا خرج
�أهدى من راية
ّ
ّ
ح َّرم بيع ال�سالح على ك ِّل النا�س»(((.
� -3إقبال الرايات ال�سود من خرا�سان :عن ر�سول اهلل«:Pتنزل الرايات ال�سود
الت ��ي تخ ��رج من خرا�سان �إل ��ى الكوفة ،ف�إذا ظهر
المهدي بعث ��ت �إليه بالبيعة»(((،
ُّ
وعن �أمير الم�ؤمنين�«:Qإذا �سمعت الرايات ال�سود مقبلة من خرا�سان فكنت في
�صندوق مقفل عليك ،فاك�سر ذلك القفل وذلك ال�صندوق حتَّى تقتل تحتها»(((.
ب�-أحداث محدَّ دة

قت ��ل النف�س الزك َّي ��ة بظهر الكوفة ف ��ي �سبعين من ال�صالحي ��ن :ورد عن الإمام
ال�ص ��ادق «:Qولي� ��س بي ��ن قيام قائ ��م �آل مح َّمد وبي ��ن قتل النف� ��س الزك َّية � اّإل
خم�س ع�شرة ليلة»(((.
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 186
(((م .ن� .ص 206
((( م .ن� .ص 210
((( م .ن� .ص 232
(((م .ن� .ص 217
((( المتَّقي الهندي،كنز العمال ،ج � ،11ص 278
(((ال�شيخ الطو�سي ،الغيبة� ،ص 445
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ج-كوارث و�أحداث طبيع َّية

-1خ�س ��ف بالبيداء :ورد ع ��ن الإمام ال�صادق  «:Qقبل قي ��ام القائم Q

اليمان � ّ�ي وال�سفيان � ّ�ي والمنادي ينادي م ��ن ال�سماء ،وخ�سف البي ��داء وقتل النف�س
الزك َّية»(((.
-2خ�سف بالم�شرق وخ�سف بالمغرب :في الحديث عن ر�سول اهلل ...«:Pيكون
عن ��د ذل ��ك ثالثة خ�س ��وف ،خ�س ��ف بالم�ش ��رق وخ�سف بالمغ ��رب وخ�س ��ف بجزيرة
العرب»(((.
 -3طلوع ال�شّ م�س من المغرب :عن الإمام الباقر...« :Qوطلوع ال�شّ م�س من
المغرب من المحتوم»(((.
�إعالن الظهور

ال�صيحة في ال�سماء :وعن الباقر « :Qينادي منا ٍد من ال�سماء با�سم القائم
في�سم ��ع م ��ن بالم�شرق ومن بالمغرب ال يبق ��ى راقد � اّإل ا�ستيقظ وال قائم � اّإل قعد
وال قاع ��د � اّإل ق ��ام على رجليه فزعاً م ��ن ذلك ال�صوت ،فرحم اهلل من اعتبر بذلك
ال�صوت ف�أجاب»(((.

(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 203
(((ال�شيخ علي كوراني العاملي ،معجم �أحاديث الإمام المهدي ،Qج � ،1ص 361
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 289
(((م .ن� .ص 230
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متعددة ولها �أق�سامها المتفاوتة ،فبع�ضها وا�ضحة وبع�ضها �أ�شبه
عالمات الظهور ِّ
بالرم ��ز .وبع�ض عالمات الظهور ،تتح َّدث عن الأج ��واء العا َّمة وبع�ضها الآخر �أ�شبه
بالأحداث والوقائع التي تكون قبيل الظهور.
متعددة وكبيرة على م�ست ��وى حفظ الم�ؤمنين في زمن
ولعالم ��ات الظهور فوائد ِّ
الغيبة ومواجه ��ة تحديات ذلك الزمان ،وعلى م�ستوى جهوز َّيتهم وا�ستعدادهم عند
الظهور ،وعدم تراخي الهمم و�ضعف العزيمة مع تطاول الزمن.
وقبيل الظهور تكون الأجواء العا َّمة للمجتمعات فا�سدة وظالمة ،من جهات ع َّدة.
وهناك العديد من العالمات والأحداث التي �ستح�صل قبيل الظهور ،منها:
�ألف -ح ��ركات ع�سكر َّية :كخروج ال�سفيان � ّ�ي ،وخروج اليمان � ّ�ي ،و�إقبال الرايات
ال�سود من خرا�سان.
ب� -أح ��داث مح� � َّددة :كقت ��ل النف� ��س الزك َّي ��ة بظه ��ر الكوف ��ة ف ��ي �سبعي ��ن من
ال�صالحين.
ج -ك ��وارث و�أح ��داث طبيع َّي ��ة :كخ�س ��ف بالبي ��داء ،وخ�سف بالم�ش ��رق ،وخ�سف
بالمغرب ،وطلوع ال�شم�س من المغرب.
ويتم �إعالن الظهور من خالل ال�صيحة في ال�سماء.
ّ -
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ع ��ن �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن�«:Qإذا �س ��معت الراي ��ات ال�س ��ود مقبلة من خرا�س ��ان
فكن ��ت ف ��ي �صندوق مقف ��ل عليك ،فاك�سر ذلك القفل وذل ��ك ال�صندوق حتى تقتل
تحتها».

 -1ما هي �أق�سام عالمات الظهور ؟
 -2ما هي فوائد عالمات الظهور؟
� -3إلى � ِّأي درجة يكون قد و�صل الف�ساد والظلم قبيل الظهور؟
�-4أذكر حركتين ع�سكر ِّيتين �صالحتين تظهران قبيل الظهور.
� -5أذكر حادثين طبيعيين يح�صالن قبيل الظهور.
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الق�صة ذكرها �أغلب الم�ؤ ّلفين وهي معروفة لدى القا�صي والداني(((.
هذه ّ
بحج بيت اهلل
علي بن مهزيار حكايته مع ّ
الحجة بن الح�سن فقال :ت�ش ّرفت ّ
كتب ّ
الحج ��ة و�أت�ش ّرف بمح�ضره
الح ��رام ت�سع ع�ش ��رة م ّرة .وفي ك ّل مرة� ،آم ��ل �أن �أالقي ّ
ودب الي�أ�س في قلبي من لقائه ،ولهذا
ال�شريف ،لكنّني مع الأ�سف لم �أوفق �إلى ذلكّ .
�صمم ��ت �أخير ًا على عدم الذهاب �إلى م ّكة المك ّرم ��ة بعد الآن .وعندما حان مو�سم
لدي م�شاكل
الحج و�س�ألني رفاقي هل �أتوجه معهم �إلى الديار المق ّد�سة� ،أجبتهم ب� ّأن ّ
ّ
الحج.
هذا العام ولي�س في ن ّيتي ّ
حجك
وف ��ي تلك الليلة ر�أيت ف ��ي المنام �أحد الأ�شخا�ص وهو يق ��ول لي ،ال تقطع ّ
هذه ال�سنة وتعال �إلى م ّكة ،و�إن �شاء اهلل ت�صل �إلى ق�صدك.
تعجبوا
للحج ،وعندما �شاهدن ��ي �أ�صحابي ّ
وعل ��ى �أمل هذا اللقاء ،ه ّي�أت نف�س ��ي ّ
م ��ن �أمري ،ولكنّني لم �أخبرهم ب�سبب تغيير ر�أيي والت�صميم على ال�سفر �إلى الديار
المق ّد�سة.
الحج ،وكنت دائم� � ًا �أجل�س في زاوية
ح ّت ��ى و�صلن ��ا م ّكة المك ّرمة و�أ ّدين ��ا فرائ�ض ّ
الحجة.Q
منعزلة و�أ�سرح ب�أفكاري في عالم الأحالم ،لع ّلي �أُالقي حبيبي و�إمامي ّ
وف ��ي �أحد الأ ّي ��ام  -وحينما كنت منزوي ًا في ركن منعزل ف ��ي الم�سجد ،وقد و�ضعت
ركبتي -و�إذا برجل ير ِّب ُِت على متني وي�سلم ويقول:
ر�أ�سي بين ّ
من �أي بلد �أنت؟ فقلت :من الأهواز.
ثم �س�ألني :وهل تعرف ابن الخ�صيب؟
((( راجع كمال الدين وتمام النعمة ،لل�شيخ ال�صدوق
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فقلت ،M :فقد انتقل �إلى الدار الآخرة.
فقال�} :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون{ ،كان رج ًال ط ّيب ًا مح ّب ًا للإح�سان للنا�س.
علي بن مهزيار؟
ثم �س�ألني :وهل تعرف ّ
فقلت� :أجل� ،أنا هو.
فقال� :أه ًال و�سه ًال ومرحب ًا بك يا بن مهزيار ،لقد عانيت الكثير من الم�شاق كي
ت�صل �إلى زيارة �صاحب الزمان .Qو�أنا �أب�شرك ب�أنّك �ستوفق هذه الم ّرة لزيارته
ولقائ ��ه ،اذه ��ب �إلى �أ�صحابك وودعهم ث � ّ�م تعال م�ساء الغد عن ��د �شعب �أبي طالب،
حيث �آخذك لخدمة موالنا �صاح ��ب الزمان .Qفذهبت فرح ًا م�سرور ًا وحزمت
�أمتعتي وودعت رفاقيّ ،ثم توجهت في تلك الليلة �إلى �شعب �أبي طالب ،فوجدت ذلك
ال�شخ�ص في انتظاري.
ّثم ركبنا �سوية جم ًال من م ّكة ومررنا بجبال عرفات ومنى،حتى و�صلنا �إلى جبال
فترجل ��ت و�ص ّلينا �سو ّيةّ ،ثم ركبنا
ترج ��ل ح ّتى ن�ص ّلي �صالة الليلّ .
الطائ ��ف ،فقالّ :
وتو�ض�أنا و�صلينا �صالة
ترجلنا ثانية ّ
البعير ووا�صلنا �سيرنا حتى مطلع الفجر ،حيث ّ
ال�صبح.
ث � ّ�م �أخذ بي ��دي م�سافة ق�صي ��رة وق ��ال :انظر هناك ،م ��اذا ت ��رى؟ وكان الوقت
ق ��د اقترب م ��ن ال�صباح وبان ��ت تبا�شير ال�شم� ��س ،فقلت له� :أرى خيم ��ة وقد �أنارت
ال�صح ��راء .فق ��ال� :أجل �إنّه نور وج ��وده المق ّد�س .دعنا نذه ��ب لخدمته .فقلت له:
وم ��اذا عن البعي ��ر؟ فقال :نتركه هنا .ث ��م وا�صلنا ال�سير حتى و�صلن ��ا �إلى الخيمة،
فقال لي :انتظر هنا حتى �أ�ست�أذن لك بالدخول.
ث � ّ�م دخ ��ل الخيمة منف ��رد ًا .وبعد لحظات ،خ ��رج وقال� :أب�ش ��رك ،فقد �سمح لك
�صاحب الزمان بالمثول بين يديه والت�ش ّرف بلقائه المق ّد�س.
ولم ��ا دخلت الخيمة� ،شاه ��دت �شاب ًا و�سيم� � ًا ،رائع الجمال ،دقي ��ق الأنف ،معقود
الحاجبين ،وعلى خ ّده الأيمن خال ي�أ�سر الألباب! وبك ّل لطف ومح ّبة �س�أل عن �أحوالي
ّثم قال :لقد عاهدت والدي �أن ال �أ�سكن المدن والأم�صار حتى ي�أذن لي اهلل (تعالى)
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بالخروج ف�أترك هذه الجبال والفيافي التي �أعي�ش فيها خ�شية من الطغاة والجبارين.
ث ��م بقيت ع ّدة �أ ّيام �ضيف ًا على �صاح ��ب الزمان Qوت�شبعت بوجوده المق ّد�س
وا�ستفا� ��ض قلبي من وجوده علم ًا و�أدب ًا وخلق ًا ،حتى �آن ذهابي فقدمت خم�سين �ألف
درهم التي معي باعتبارها �سهم الإمام �إلى وجوده المق ّد�س ،لكنه رف�ض قبول المبلغ
وخا�صة �أمامك طريق طويل للو�صول �إلى وطنك و�أهلك.
وقال� :أنت �أحوج بها ّ
وتوجهت �إلى الأهواز .وما زلت �أتذكر تلك الأ ّيام العظيمة التي ق�ضيتها
ّثم و ّدعته ّ
في خدمة �إمام الع�صر والزمان وك ّلي �أمل �أن �ألقاه ثانية ب�إذن اهلل.

كتاب :انتظار
ري»
ِّ
المهدي|� ،ضمن �سل�سلة «�إحياء فكر ال�شهيد مط َّه ّ
�إعداد ون�شر :مركز الإمام الخميني الثقافي
الم�ضمون :يطرح في بداية �أ�سئلة يحاول الإجابة عنها �ضمن هذا ال ُكت ّيب ،وهذه
الت�سا�ؤالت هي التالية:
كيف ينظر الإ�سالم �إلى م�ستقبل الب�شر ّية؟
ال�شيعي؟
مخت�صات المذهب
هل انتظار الفرج من
َّ
ّ
ما هي �أه ُّم خ�صائ�ص نه�ضة
المهدي|؟
ّ
كيف ننتظر الفرج؟
ِ
الم�ساهمة في تعجيل الفرج؟
هل ن�شر الف�ساد من العوامل
كيف يمكن النتظار الفرج �أن يكون من �أف�ضل العبادات؟
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الدر�س الحادي ع�شر

رايات قبل الظهور
تمهيد

النهائي والكامل �سيتحقّق عند ظهور الإمام
� َّإن الن�ص ��ر
المهدي| ،ولن يتحقّق
ِّ
َّ
قبي ��ل ذلك ،وهذا ما ت�ؤ ِّكده الروايات ب�ش ��كل وا�ضح ال ُلب�س فيه ،وما دمنا نعلم � ْأن ال
نهائي وكامل قبل الظهور ،فهل يمكن �أن يكون هناك رايات قبل الظهور؟
ن�صر َّ
ال�سب ��ب في هذا ال�س� ��ؤال  -بالإ�ضافة لما ذكرناه -بع� ��ض الروايات التي ا�ستفاد
البع� ��ض منها ،عدم �إمكان ّية رف ��ع � ّأي راية قبل ظهور الإمام ،وهذا ما �سنتح َّدث عنه
بالتف�صيل ونعالجه خالل هذا الدر�س � ْإن �شاء اهلل تعالى.

ما المق�صود من الرايات؟

المعنوي ،فهي تُع ِّبر عن ح�ضور
� َّإن الراي ��ة في هذا الزمن لها رمزه ��ا وح�ضورها
ّ
وق� � َّوة �أ�صح ��اب ه ��ذه الراي ��ة حيثما رفع ��ت ،و�إ�سقاطه ��ا يعني �سقوطه ��م و�ضعفهم
هناك.
المعنوي  -كان لها ُب ْعد ًا �آخر،
�أ َّم ��ا في الأزمنة ال�سابقة – فبالإ�ضافة �إل ��ى ُب ْع ِدها
ِّ
حي ��ث كانت الراية تجمع النا�س حولها ليتك َّتلوا ويقوموا قيام رجلٍ ٍ
واحد في مواجهة
الأعداء ،و�سقوط الراية يعني �ضياع الجي�ش وت�ش ُّتته وزعزعة �صفوفه ،وبالتالي الهزيمة
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العمل َّي ��ة ،لذلك كان ُينتخب لحم ��ل الراية �أقوى و�أ�شجع و�أم�ضى النا�س ،والقادر على
قيادته ��م لتحقيق الن�ص ��ر .من هنا نفهم كلمة ر�سول اهلل Pف ��ي خيبر« :لأُعطينَّ
الراية غداً رج ً
يحب اهلل ور�سوله ويح ُّبه اهلل ور�سوله ك َّراراً غير ف َّرارٍ»(((.
ال ُّ
فمج� � َّرد رفع الراية يعن ��ي تجميع النا�س ودعوتهم للإلتح ��اق بها ،وتك ُّتلهم تحت
عنوانها للقيام بعمل كبير قد ي�ستوجب بذل الدماء.

هل ترتفع الرايات قبل ظهور الإمام | ؟

النهائي لن يكون
ه ��ذا ال�س�ؤال يطرح نف�سه باعتبار �أ َّنن ��ا ذكرنا �سابق ًا � َّأن الن�صر
َّ
الحج ��ة | ،فهل يجب انتظار ظهوره لترتف ��ع الرايات� ،أم يمكن
�إلاّ بظه ��ور الإمام ّ
ذلك في زمان غيبته؟
جماعي كبير وب�شكل َّ
منظم قد ي�ستوجب
قلناَّ � :إن رفع الرايات يعني القيام بعمل
ّ
ب ��ذل الدم ��اء ،وبالتالي فرفع الرايات ه ��و و�سيلة لتحقيق �أه ��داف مع َّينة ،وفي زمن
الغيب ��ة هن ��اك الكثير م ��ن الأه ��داف ال�ضرور َّية التي يج ��ب تحقيقه ��ا ،والكثير من
التكالي ��ف الواجبة التي يج ��ب التزامها ،وك ّلها تحتاج لعمل جماع � ٍّ�ي وتك ُّتلٍ
وتنظيم
ٍ
وبذلٍ للدماء والمهج في �سبيل ذلك .ومن تلك الأمور:
-1الدفاع عن بالد الم�سلمين وم�صالحهم

ف� َّإن الجهاد والدفاع عن بالد الم�سلمين ودمائهم و�أعرا�ضهم واجب با َّتفاق كافَّة
الفقه ��اء ،والدفاع لن يح�صل بالت�ش ُّتت والجلو�س في البيت وترك الأعداء يفعلون ما
يحل ��و لهم من نهب وظلم ِ
وا�ضطه ��اد ،بل نحن نحتاج في الدفاع �إل ��ى مواجه ٍة قو َّي ٍة
َّ
ومنظم� � ٍة ،وتجميع طاقات الأُ َّمة وقدراتها على جميع الم�ستويات ،يقول تعالى�} :أُ ِذن
َ ِل َّل ِذ َين يُقَاتَ ُلو َن ِب�أَنَّ ُه ْم ُظ ِل ُموا َو�إِنَّ اهللَ َع َلى ن َْ�صرِ ِه ْم لَق َِدي ٌر{(((.
(((ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،8ص 351
((( الحج39 :

معز الأولياء
ُّ

103

-2الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وه ��ذه وظيفة �إله َّية عظيم ��ة ال يمكن تركها �أو التخ ِّلي عنه ��ا ،يقول تعالىُ } :كنتُ ْم
خَ ْي��� َر �أُ َّم ٍة �أُ ْخرِ َج ْت ِلل َّن ِا�س ْتَ�أ ُم ُرو َن ِبا ْل َم ْع��� ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َعنِ ا ْل ُمن َكرِ َوتُ ْ�ؤ ِمنُو َن ِبا ِهلل {(((  ،وال

النهي
تكف ��ي المب ��ادرات الفرد َّي ��ة للنهي عن المنكر ف ��ي هذا الزمن ،ب ��ل ال يتحقّق ُّ
عن ��ه و�إ�صالح المجتمع �إلاّ من خالل عملٍ جماع � ٍّ�ي يواجه ك َّل تح ّديات �أهل المنكر،
عل ��ى جميع الم�ستوي ��ات الثقاف َّية والإعالم َّي ��ة والع�سكر َّية واالجتماع َّي ��ة وغيرها...
يقول تعالىَ } :و ْلتَ ُكن ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن �إِلَى ا ْلخَ ْيرِ َويَ�أْ ُم ُرو َن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ ا ْل ُمن َكرِ

َو�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ{

(((

-3تنفيذ الأحكام الإلهية

� ّإن الإ�س�ل�ام يت�ض َّمن �أحكام ًا تف�صيل َّية عل ��ى جميع الم�ستويات ،ح َّتى في الق�ضاء
و�إقامة الحدود والعقوبات ،وكذل ��ك في االقت�صاد والبنوك والأموال ،بالإ�ضافة �إلى
قوانين الأحوال ال�شخ�ص َّية ،فهل يمكن لأحد �أن ي َّدعي جواز ترك الإ�سالم و�أحكامه
ك ّله ��ا في زمن الغيب ��ة؟! ال َّ
�شك �أنَّنا مك َّلفي ��ن �شرع ًا بالإلتزام به ��ذه الأحكام ،يقول
تعالىَ }:و َمن لَّ ْم يَ ْح ُكم ِب َما �أن َز َل اهللُ َف�أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ{(((.
النتيجة

م ��ا دمنا مك َّلفين بالدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وامتثال الأحكام
الإله َّي ��ة عل ��ى تن ُّوعه ��ا و�سعته ��ا ،فهذا ك ّل ��ه ال يمك ��ن �أن يح�صل �إلاّ م ��ن خالل جمع
طاق ��ات النا�س وتنظيمها وتفعيلها بال�شكل ال�صحيح ،وبذل ما ينبغي بذله في �سبيل
تحقيقها.
((( �آل عمران110 :
((( �آل عمران104 :
((( المائدة45 :
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ال تلتحق بالرايات الم�شبوهة

هن ��اك رواي ��ات وردت ع ��ن �أئمة �أه ��ل البيت  Rتن ِّب ��ه الم�ؤمني ��ن ِّ
وتحذرهم
وتمنعه ��م م ��ن االلتحاق براي ��ات كانت ترتَفع ليتج َّم ��ع النا�س حوله ��ا .كالرواية عن
الإمام ال�صادق« :Qفالخارج منّا اليوم �إلى � ِّأي �شيء يدعوكم؟ �إلى الر�ضا من
�آل مح َّم ��د P؟ فنح ��ن ن�شهدك ��م �أنَّنا ل�سنا نر�ضى به وه ��و يع�صينا اليوم،(((» ...
وهناك روايات �أخرى �أي�ض ًا بهذا المعنى.
وال�سب ��ب في هذه الروايات هو حرك ��ة العبا�س ِّيين الذين رفع ��وا �شعار الث�أر لأهل
البي ��ت م ��ن الأمو ِّيين ،ب�شكل غ� � َّرر ببع�ض الم�ؤمنين ،ف� ��أراد الإم ��ام �أن ين ِّبههم �إلى
�أن العبا�س ِّيي ��ن غي ��ر �صادقين في ا ِّدعاءاته ��م و�أنَّهم يطلبون المل ��ك وال ُّدنيا ،و�أنَّهم
�إن و�صل ��وا �إلى الحكم فلن يكون ��وا �أف�ضل من الأمو ِّيين « فنحن ن�شهدك ��م �أنَّنا ل�سنا
نر�ض ��ى به وه ��و يع�صينا اليوم» ،و�أ َّما �إذا كانت الراي ��ة �صحيحة وتع ِّبر عن �شخ�ص
الحجة
الولي الفقيه ال ��ذي ع َّبر الإمام ّ
ير�ض ��اه الإمام فالمو�ضوع مختل ��ف ،كما في ِّ
عن ر�ضاه عن عمله و�ألزم الم�ؤمنين بطاعته «و�أ َّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
الحجة بنف�سه
الولي الفقيه لي�ست �إلاّ راي ��ة رفعها الإمام ّ
�إل ��ى رواة حديثن ��ا» ،فراية ّ
الحجة |
بمقت�ض ��ى هذه الرواية،
والولي الفقيه ال يدعو لنف�سه و�إنَّما يدعو للإمام ّ
ُّ
ويم ِّهد لظهوره.

رايات حق قبل الظهور

هن ��اك الكثير م ��ن الروايات التي تتح َّدث عن رايات ح � ّ�ق وهدى ترفع قبل ظهور
�دي | ،و�أ َّنه ��ا تم ِّهد لظهوره .كالرواي ��ة عن الإمام �أب ��ي جعفر الباقر
الإم ��ام المه � ِّ
« :Qك�أنِّي بقوم قد خرجوا بالم�شرق يطلبون الحقَّ فال يعطونهُ ،ث َّم يطلبونه
ف�ل�ا يعطونه .ف� ��إذا ر�أوا ذلك و�ضع ��وا �سيوفهم على عواتقهم فيعط ��ون ما �س�ألوا،
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،8ص 264
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فال يقبلونه حتَّى يقوموا وال يدفعونها � اّإل �إلى �صاحبكم ،قتالهم �شهداء»(((.
وع ��ن ر�س ��ول اهلل « :Pيخ ��رج نا�س م ��ن الم�شرق ِّ
�دي»((( �أي
فيوطئ ��ون للمه � ِّ
يم ِّه ��دون لظهوره .وعن الإمام مو�س ��ى الكاظم Qقال« :رجل من �أهل قم يدعو
النا� ��س �إل ��ى الح� �قِّ ،يجتم ��ع مع ��ه ق ��وم قلوبه ��م كزب ��ر الحدي ��د ،ال تز ُّله ��م ال ِّرياح
العوا�ص ��ف ،وال يم ّل ��ون م ��ن الح ��رب ،وال يجبنون ،وعل ��ى اهلل يتو َّكل ��ون ،والعاقبة
للمتَّقين»(((.

كانت الراية في ال�سابق تجمع النا�س حولها ليتك َّتلوا ويقوموا قيام رجلٍ ٍ
واحد في
مواجهة الأعداء ،و�سقوط الراية يعني �ضياع الجي�ش وت�ش ُّتته وزعزعة �صفوفه.
وف ��ي زمن الغيبة يمكن رف ��ع الرايات �أي�ض ًا لتحقيق �أم ��ور منها :الدفاع عن بالد
الم�سلمي ��ن وم�صالحه ��م ،والأمر بالمع ��روف والنهي عن المنك ��ر ،وتنفيذ الأحكام
الإله َّي ��ة .فه ��ذا كلُّه ال يمكن �أن يح�صل �إلاّ من خالل جم ��ع طاقات النا�س وتنظيمها
وتفعيلها بال�شكل ال�صحيح ،وبذل ما ينبغي بذله في �سبيل تحقيقها.
هناك روايات وردت عن �أئ َّمة �أهل البيت  Rتن ِّبه الم�ؤمنين ِّ
وتحذرهم وتمنعهم
من االلتح ��اق برايات كانت ترتفع ليتج َّمع النا�س حولها .وال�سبب في هذه الروايات
هو حركة العبا�س ِّيين الذين رفعوا �شعار الث�أر لأهل البيت  Rمن الأمو ِّيين ،ب�شكل
غ� � َّرر ببع�ض الم�ؤمنين ،ف�أراد الإمام �أن ين ِّبههم �إلى � َّأن العبا�س ِّيين غير �صادقين في
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص 243
((( م.ن .ج � ،51ص 87
((( م .ن .ج � ،57ص 216
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الولي الفقيه – فيجب اتِّباعها،
ا ِّدعاءاتهم ،و�أ َّما �إذا كانت الراية �صحيحة  -كما في ِّ
الحجة | ويم ِّهد لظهوره.
والولي الفقيه ال يدعو لنف�سه و�إنَّما يدعو للإمام ّ
ُّ
هن ��اك الكثير م ��ن الروايات التي تتح َّدث عن رايات ح � ّ�ق وهدى ترفع قبل ظهور
الإمام
المهدي | و�أنَّها تم ِّهد لظهوره.
ِّ

ع ��ن الإمام �أبي جعفر الباقر « :Qك�أنِّي بقوم قد خرجوا بالم�شرق يطلبون
الح ��قَّ ف�ل�ا يعطون ��ه ،ثم يطلبونه ف�ل�ا يعطونه .ف� ��إذا ر�أوا ذلك و�ضع ��وا �سيوفهم
على عواتقهم فيعطون ما �س�ألوا ،فال يقبلونه حتَّى يقوموا وال يدفعونها � اّإل �إلى
�صاحبكم ،قتالهم �شهداء».

� -1إلى ماذا ترمز كلمة «الراية» في الروايات؟
 -2هل يمكن �أن ترفع الراية في زمن الغيبة ؟ لماذا؟
تف�سر الروايات التي منعت االلتحاق ببع�ض الرايات؟
 -3كيف ِّ
الولي الفقيه ؟
 -4لماذا يجب االلتحاق براية ِّ
� -5أعطي نموذجين عن رايات حق ترفع قبل ظهور الإمام|؟
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�أفِ د يا مفيد

يذك ��ر �صاح ��ب «رو�ضات الجن ��ات»((( � Mأن لل�شيخ المفيد ر�ض ��وان اهلل عليه
م ��ع �صاحب الزمان Qمقابالت ومكا�شفات ،منه ��ا ما نقله عن ابن �شهر �آ�شوب
فقال:
ُ�سئل ال�شيخ المفيد يوم ًا عن ام��ر�أة ُحبلى ماتت ،فهل تدفن مع ولدها �أم
فظن � ّأن الو َلد م ّيت في بطنها فقال :ال حاجة لف�صله
يجب �إخراجه منها؟ ّ
عن �أ ّمه .بل يجوز �أن يدفن معها ،وهو في بطنها .فلما ُحملت �إلى قبرها� ،أتى
الحبلى و� ْأن ُيخرج الجنين
ال ِن�سوة رج ٌل وقالّ � :إن ال�شيخ المفيد ي�أمر ب�شقِّ ِ
بطن ُ
ال�شق ،وال يح ّل �أن يدفن معها ،فعملت ال ِن�سوة بما
�إذا كان ح ّي ًا منها ،ثم يخاط
ّ
لهن.
قيل ّ
ث � ّ�م �أخبر ال�شيخ بما وقع ،ف�سقط في ي ��ده ب�أنّه �أخط�أ في الفتوى ،و�أخذ يف ّكر في
من انتبه لهذا الخط�أ فتداركه.
ف�سمع هاتف ًا من خلفه يقول� :أ ِفد يا مفيد ،ف�إن �أخط�أت فعل ّينا الت�سديد.
فالتف ��ت فلم يب�ص ��ر �أحد ًا ،فتيق ��ن �أن الهاتف وال ��ذي �أر�شد الن�س ��وة هو الإمام
الغائب|.
وم ��ن كراماته ر�ضوان اهلل عليه �أن �صاحب الأمر | رثاه بهذه الأبيات ،وكتبها
على قبره بخط يده ال�شريفة:
(((ال�س ّيد مح َّمد باقر المو�سوي الخوان�ساري ،رو�ضات الجنات ،ج � ،6ص156
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المهدي Qبين التواتر وح�ساب االحتمال.
كتاب :الإمام
ّ
ت�أليف :ال�شيخ مح َّمد باقر االيرواني
الم�ضمون :يتع َّر�ض لع َّدة محاور ،منها :الت�شكيك في فكرة الإمام
المهدي،Q
ِّ
واال�ستدالل بالآيات والروايات على بطالن الت�شكيكُ .ث َّم الت�شكيك في الوالدة ،ويثير
�أربع ق�ضايا مه َّمة :الق�ضية الأُولى طرق �إثبات الم�سائل التاريخ ّية
الق�ض َّي ��ة الثان َّي ��ة في الخب ��ر المتواتر ،الق�ض َّي ��ة الثالثة في اخت�ل�اف االخبار في
الخ�صو�صيات وا�شتراكها في مدلول واحد.
ِّ
الق�ض َّية الرابعة االجتهاد في مقابل النَّ�صُ .ث َّم يبحث عوامل ن�شوء اليقين بوالدة
الإم ��ام
النبي
ِّ
المهدي Qوهي :االحادي ��ث الم َّتفق عليها بين الفريقي ��ن� ،إخبار ّ
�دي ،و�ضوح فكرة
واالئم ��ة ب ��والدة الإمام
المهدي ،ر�ؤية بع� ��ض ال�شيعة لالمام المه � ِّ
ّ
المهدي بين ال�شيعة ،ال�سفراء االربع ��ة والتوقيعات ،ت�ص َّرف ال�سلطة،
والدة الإم ��ام
ّ
�ديُ .ث َّم ينهي
كلم ��ات الم�ؤ ِّرخي ��ن ،تباني ال�شيع ��ة واتّفاقهم عل ��ى والدة الإمام المه � ِّ
بح�ساب االحتمال.
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الدر�س الثاني ع�شر

�شم�س خلف ال�سحاب
تمهيد

ع ��ن الإمام جعفر بن مح َّم ��د ال�صادق  Qقال « :لم تخ� � ُل الأر�ض منذ خلق
حجة هلل فيها ظاهر م�شهور� ،أو غائب م�ستور ،وال تخلو �إلى �أن تقوم
اهلل �آدم من َّ
حجة هلل فيها ،ولوال ذلك لم يعبد اهلل ،قال �سليمان :فقلت لل�صادق
ال�ساع ��ة م ��ن َّ
بالحج ��ة الغائ ��ب الم�ست ��ور ؟ ق ��ال :كم ��ا ينتفع ��ون
 :Qفكي ��ف ينتف ��ع النا� ��س
ّ
ِّ
بال�شم�س �إذا �سترها ال�سحاب»(((.
�دي| و�أنَّنا ننتظ ��ر اليوم الذي
�صحي ��ح �أ َّنن ��ا نعي�ش في زم ��ن غيبة الإمام المه � ِّ
يظه ��ر فيه هذا الإمام الم�س� � َّدد ليقيم العدل على المعمورة ك ِّلها ،وليتحقّق وعد اهلل
تعال ��ى به .ولكن هذا ال يعن ��ي � َّأن االنتفاع منه| ال يح�ص ��ل �إلاّ يوم الظهور ،بل هو
حا�ض ��ر الزالت بركاته ونوره وهداه يفي�ض على هذه ال ُّدنيا ،كما ع َّبرت هذه الرواية
ع ��ن الإم ��ام ال�صادق ،Qفالنا�س تنتفع ب ��ه رغم كونه غائب ًا م�ست ��ور ًا .والت�شبيه
بال�شم� ��س التي �سترها ال�سحاب ،يق ِّرب الفك ��رة ،فال�شم�س التي �سترها ال�سحاب ال
ن�ستطيع �أن نراها ،ولكنَّنا رغم ذلك ال نحرم من نورها ،فنبقى تحت �شعاعها نعي�ش
((( العلاّ مة المجل�سي  ،بحار الأنوار ،ج � ، 52ص 94 – 93
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نهاره ��ا رغم ع ��دم ر�ؤيتنا لها .هذا في الت�شبيه ،لتقريب الفك ��رة و�سنذكر فيما يلي
بع�ض المفردات المتع ِّلقة بكيف ِّية ح�صول اال�ستفادة في هذا الزمن.

�سبب ال ُّلطف والرحمة الإله َّية

� َّإن نف� ��س وج ��ود الإمام | في هذه ال ُّدنيا له ب ��ركات غيب َّية كبيرة ،يكفي �أن اهلل
�سبحانه وتعالى عندما ينظر �إلى هذه الدنيا ليتعامل مع �أهلها بما ي�ستحقُّون �سيكون
بي ��ن �أفرادها هذا الإمام المع�صوم ال ��ذي ب�سبب وجوده يدفع النقمة والعذاب ،كما
نت ِفيهِ م{(((.
قال تعالىَ } :و َما َكا َن اهللُ ِليُ َع ِّذبَ ُه ْم َو�أَ َ

ُّ
التدخل ب�شكل غير مبا�شر

ي�سدد الم�ؤمني ��ن ويوفِّقهم،
الحج ��ة| تدخُّ الته التي من خالله ��ا ِّ
لع� � َّل للإمام ّ
وي�صل ��ح الأم ��ور بما ق َّدر اهلل تعالى له بما يتنا�سب م ��ع الغيبة ،تمام ًا كما ح�صل في
ال�س ِفينَ ُة َف َكان َْت
َّ
ق�صة مو�سى مع العبد ال�صالح الذي اخبرت عنه الآيات القر�آنية }�أَ َّما َّ

ِل َم َ�س ِ
دت �أَنْ �أَ ِعيبَ َها َو َكا َن َو َراء ُهم َّم ِل ٌك يَ�أْ ُخ ُذ ُك َّل َ�س ِ���فينَ ٍة َغ ْ�صبًا
���اك َين يَ ْع َم ُلو َن ِفي ا ْلبَ ْحرِ فَ�أ َر ُّ
* َو�أَ َّما ا ْل ُغلاَ ُم َف َكا َن �أَبَ َوا ُه ُم�ؤْ ِمنَ ْينِ فَخَ ِ�ش���ينَا �أَن يُ ْر ِه َق ُه َم���ا ُط ْغيَانًا َو ُك ْف ًرا * َف َ�أ َر ْدنَا �أَن يُ ْب ِدلَ ُه َما
َر ُّب ُه َم���ا خَ ْي ًرا ِّم ْن ُه َز َكا ًة َو َ�أ ْق َر َب ُر ْح ًما * َو�أَ َّما ا ْل ِج َدا ُر َف َكا َن ِل ُغلاَ َم ْينِ يَ ِتي َم ْينِ ِفي ا ْل َم ِدينَ ِة َو َكا َن
ت َْحتَ ُه َكن ٌز لَّ ُه َما َو َكا َن �أَبُو ُه َما َ�ص���ا ِل ًحا َف�أَ َرا َد َر ُّب َك َ�أنْ يَ ْب ُلغَا َ�أ�شُ َّد ُه َما َويَ ْ�ستَخْ رِ َجا َكن َز ُه َما َر ْح َم ًة
ِّمن ربِّ َك َو َما َف َع ْلتُ ُه َع ْن �أَ ْمرِ ي َذ ِل َك تَ�أْوِ ُيل َما لَ ْم ت َْ�س ِ
���طع عليه َ�ص ْب ًرا {((( .فهناك من يقوم

الق�صة
ب�أعم ��ال قد ال يالحظها النا�س ،ولكنَّهم يعي�شون �آثارها الطي ِّبة ،ومثال ذلك ّ
الحجة| قال
المتق ّدمة((( التي تُر َوى عن ال�شيخ المفيد{ والتي فيها � َّأن الإمام ّ
له�« :أفد يا مفيد ،ف�إنْ �أخط�أت فعلينا الت�سديد».
((( الأنفال33 :
((( الكهف82 -79:
((( تقدمت في مطالعة الدر�س الحادي ع�شر
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تعيين القيادة ال�شرع َّية

راع �أو قائ � ٍ�د يرجعون
م ��ا كان الإم ��ام المه � ّ
�دي| ليترك �أتباع ��ه و�شيعت ��ه دون ٍ
�إلي ��ه لأخذ تكليفه ��م منه ،لذلك ورد في الرواية عن �إ�سح ��اق بن يعقوب قال� :س�ألت
علي،
مح َّمد بن عثمان
ّ
العمري �أن يو�صل لي كتاب ًا قد �س�ألت فيه عن م�سائل �أ�شكلت ّ
ف ��ورد التوقيع ِّ
بخط موالنا �صاح ��ب الزمان�« :Qأ َّما ما �س�ألت عن ��ه �أر�شدك اهلل
وث َّبتك�(...إل ��ى �أن قال) و�أ َّما الح ��وادث الواقعة فارجعوا فيها �إل ��ى رواة حديثنا،
حجة اهلل»(((.
حجتي عليكم و�أنا َّ
ف�إنَّهم َّ
ف ��ي هذه الرواي ��ة وعلى �أب ��واب الغيبة الكبرى ي�س� ��أل ا�سحاق بن يعق ��وب الإمام
الحج ��ة ع ��ن مو�ضوع م ِّهم ج� � َّد ًا و�أ�سا�س � ّ�ي �سيبتلى ب ��ه الم�ؤمنون في زم ��ن الغيبة،
ّ
وكل تح � ٍّ�د ِّ
كل حادث� � ٍة ِّ
وه ��ذا المو�ضوع هو القي ��ادة ،لمواجهة ِّ
وكل م�ستجِ ٍّد قد يطر�أ
على ال�ساح ��ة ،فالنا�س تحتاج لقيادة وا�ضحة يرجعون �إليها ،وفي هذه الرواية ح َّدد
الإمام القيادة التي يجب على النا�س الرجوع �إليها.

رواة الحديث

يوجه الإمام باتِّجاههم في مو�ضوع القيادة ،يفيد � َّأن
� َّإن كلمة «رواة حديثنا» التي ِّ
م ��ن يتو َّلى قيادة الأُ َّمة يجب �أن يك ��ون منطلق ًا في قيادته من فهمه العميق للإ�سالم
الأ�صيل ،الم�ستند للأد َّلة ال�شرع َّية ال�صحيحة المنقولة عن �أهل البيت .R
ال�شرعي والروايات فهذا يعني � َّأن الذي يت�ص َّدى
وعندما يكون الم�ستند هو الدليل
ّ
له ��ذا الأمر يج ��ب �أن يكون قادر ًا على معرف ��ة الأحكام ال�شرع َّية م ��ن خالل الدليل
ال�شرع � ِّ�ي ،وه ��ذا ما ُي َّ
�صطل ��ح عليه بكلمة «المجته ��د» �أو كلمة « الفقي ��ه» فالمجتهد
والفقي ��ه ه ��و الإن�سان القادر على ا�ستنباط الحكم ال�شرع � ِّ�ي من م�صادره المق َّررة.
ولذلك كلمة «رواة حديثنا» كان ي�شار بها �إلى العلماء والفقهاء.
(((العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،53ص 181

114

معز الأولياء
ُّ

وبالنتيجة فالإمام غائب ال يمكن �أن يرجع �إليه النا�س مبا�شرة في مو�ضوع القيادة،
ولكنَّه قبيل غيبته �أق َّر �أ�سلوب ًا �شرع ّي ًا للقيادة في غيبته وهو �أ�سلوب «والية الفقيه».
حجة اهلل» ،تفيد � َّأن الم�ؤمن غير مخ َّير في
حجتي عليكم و�أنا َّ
� َّإن عب ��ارة « ف�إ َّنه ��م َّ
الحجة قائمة عليه بوجود ه ��ذا الفقيه ،ولي�س هناك � ُّأي �شرع َّية
مو�ض ��وع القيادة بل ّ
ل ِّأي قيادة �سوى قيادة الفقيه.

وحدة القيادة

� َّإن عب ��ارة «رواة الحدي ��ث» جاءت ب�صيغ ��ة الجمع .فهل هذا يعن ��ي تع ُّدد القيادة
و�إمكان َّية �أن يكون هناك �أكثر من قائد في نف�س الوقت ؟
من الوا�ضح في جميع الأنظمة وعند جميع العقالء �أنَّه ال ب َّد من قائد واحد يقود
النا� ��س ،و� َّأن تع� � ُّدد القيادة يعني �ضي ��اع النا�س وت�ش ُّتتهم و�ضعفه ��م .وبالإ�ضافة �إلى
و�ض ��وح المو�ضوع عند جميع المجتمعات ،هناك رواي ��ات �أي�ض ًا ت�ؤ ِّكد وحدة القيادة
كالرواي ��ة عن الإمام ال�صادق�« :Qإ َّنم ��ا للم�سلمين ر�أ�س واحد»((( ،وغيرها من
الروايات العديدة.
و�أ َّم ��ا ه ��ذه الرواية «رواة حديثنا» ف� ��إن كانت ب�صيغة الجمع فه ��ي ال تتح َّدث عن
زمن واحد ،و�إنَّما تتح َّدث عن �أزمنة متطاولة ال يعلم نهايتها �إلاّ اهلل تعالى ،وبالتالي
فهناك العديد من القادة ولكن قائ ٌد بعد �آخر...

((( م.ن .ج � ،69ص 215

معز الأولياء
ُّ

115

الحجة| ح َّتى في زمن الغيبة ،من جهات عديدة:
يح�صل االنتفاع بالإمام ّ
 فهو | بوجوده �سبب اللطف والرحمة الإله َّية. ولع َّله يتدخَّ ل لت�سديد الم�ؤمنين وتوفيقهم ،وي�صلح الأمور بما ق َّدر اهلل تعالى لهق�صة مو�سى مع العبد ال�صالح.
بما يتنا�سب مع الغيبة كما ح�صل في َّ
 وقبيل غيبته �أق َّر �أ�سلوب ًا �شرع َّي ًا للقيادة في غيبته وهو �أ�سلوب «والية الفقيه».من الوا�ضح في جميع الأنظمة وعند جميع العقالء �أنَّه ال ب َّد من قائد واحد يقود
النا� ��س ،و� َّأن تع� � َّدد القيادة يعني �ضي ��اع النا�س وت�ش ُّتتهم و�ضعفه ��م ،وهذا ما ت�ؤ ِّكده
العديد من الروايات �أي�ض ًا.

العمري �أن يو�صل لي كتا ًبا
عن �إ�سحاق بن يعقوب قال�« :س�ألت مح َّمد بن عثمان
ّ
علي ،فورد التوقيع بخط موالنا �صاحب الزمان
قد �س�ألت فيه عن م�سائل �أ�شكلت ّ
�« :Qأ َّم ��ا م ��ا �س�ألت عن ��ه �أر�ش ��دك اهلل وث َّبتك�(...إلى �أن ق ��ال) :و�أ َّما الحوادث
حجة اهلل».
حجتي عليكم و�أنا َّ
الواقعة فارجعوا فيها �إلى رواة حديثنا ،ف�إنَّهم َّ
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 1بماذا �ش َّبهت الرواية انتفاع النا�س بالإمام في غيبته ؟
 2لماذا كان نف�س وجود الإمام| – رغم غيبته -لطف ًا ورحمة ؟
 3هل يمكن �أن يتدخَّ ل الإمام | لم�صلحة الم�ؤمنين رغم غيبته ؟ � ِ
أعط مثا ًال قر�آني ًا
على ذلك.
 4ماهو الأ�سلوب
ال�شرعي الذي �أق َّره الإمام | للقيادة في غيبته ؟
ّ
تف�سر �صيغ ��ة الجمع ف ��ي الرواية «رواة
 5م ��ا الدلي ��ل على وحدة القي ��ادة ؟ وكي ��ف ِّ
حديثنا»؟

الخميني{
المعالم العامة لخط الإمام
ّ

�سنتح ّدث في ع ��ن خم�سة �أمو ٍر ها ّمة يتميز بها الخط المبارك لإمامنا الخميني
{ ،وه ��ي ف ��ي الحقيق ��ة �أعم ��دة را�سخ ��ة ثابت ��ة ف ��ي وج ��دان �أتباع ه ��ذا ّ
الخط
المبارك:
 - 1االرتباط باهلل تعالى
من �أركان هذا ّ
الخط وم ّيزاته وخ�صائ�صه «الر ّبانية» هو االرتباط باهلل �سبحانه
وتعال ��ى ،ارتباط ًا وثيق ًا قائم ًا على �أ�سا� ��س العبود ّية الحقيقية هلل تعالى ،والإخال�ص
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له ،واالتكال عليه تعالى ،في ك ّل الحاالت ،وهذا هو قوام الخط و�أ�سا�سه الأ ّول ،ومن
دونه ال يبقى لهذا ّ
الخط �شك ٌل وال محتوى.
يقول الإمام الخميني{:
«و�إن ال ��ذي نه�ضتم �أنتم �أ ّيها ال�شعب النبيل المجاهد من �أجله ،هو �أعلى و�أ�سمى
و�أثمن ٍ
ٍ
ومق�صد طرح ويطرح منذ بدء العالم في الأزل وحتى نهاية العالم �إلى
هدف
الأبد� .إنّه المدر�سة الإله ّية بمعناها الوا�سع ،وعقيدة التوحيد ب�أبعادها ال�سامية� .إنّه
�أ�سا�س الخلق وغايته في ك ّل �آفاق الوجود»(((.
 - 2االمتداد لنهج الأنبياءQ
� ّإن الج ��ذور الأولى له ��ذا ّ
الخط تمت ّد �إل ��ى ر�سالة الأنبي ��اء والأئ ّمة ،Qفلي�س
خط ًا مبتور ًا ،و�إنّما هو في �أبعاده التاريخ ّي ��ة ّ
هذا الخ � ّ�ط ّ
خط الأنبياء والمجاهدين
والدعاة �إلى اهلل تعالى والأئ ّمة Qوهو بذلك ّ
خط عريق� ،أ�صيل ،ذو �أ�صول ثابتة،
والإح�سا�س بهذه الحقيقة ،يع ّمق �صلة النا�س العاطفية والعقلية بهذا ّ
الخط.
يقول الإمام الخميني{:
«وهذا الهدف متج ّل في المدر�سة المحمد ّية  -على �صاحبها و�آله �أف�ضل ال�صالة
وال�س�ل�ام  -ب ��ك ّل المعان ��ي والدرج ��ات والأبع ��اد .و� ّإن ك ّل م�ساعي الأنبي ��اء العظام
والأولي ��اء الك ��رام � -سالم اهلل عليهم  -ان�ص ّبت على تحقيق هذا الهدف ،وبدونه ال
يتي�سر ال�سبيل �إلى الكمال المطلق وال �إلى الجالل والجمال الالمتناهيين.
ّ
�إ ّن ��ه هو الذي يجع ��ل «الأر�ض ّيين» �أ�شرف من «الملكوت ّيي ��ن» ،وما يناله الأر�ض ّيون
م ��ن االتجاه نح ��وه ،ال تناله الموجودات الأخرى في ك ّل �أرجاء الخليقة ما خفي منها
وما ظهر» (((.
((( الإمام الخميني {  ،الجهاد الأكبر ،المق ّدمة.
((( م.ن.
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العملي
 - 3خط الجهاد
ّ
الخط لي�س ّ
� ّإن ه ��ذا ّ
خط ًا �سيا�س� � ّي ًا ،وجهاد ّي ًا نظر ّي ًا ،تبل ��ور من خالل تنظيرات
علم ّية ودرا�سات �سيا�س� � ّية �أكاديم ّية فقط ،و�إنّما تبلورت �أبعاد هذا ّ
الخط ال�سيا�س ّية
والجهاد ّي ��ة م ��ن خ�ل�ال ركام من جه ��اد وجه ��ود العاملي ��ن و�أتباعه ��م ،وتح ّركهم،
و�س ��هرهم ،ودمائه ��م ودموعهم ،ومتاعبه ��م خالل طريق ذات ال�ش ��وكة ومن خالل
عذابهم ،و�س ��جونهم ،وهجرتهم ،وفراره ��م ،وقرارهم ،خالل هذه الفترة المباركة
من عمر الم�سلمين.
وه ��ذه الجه ��ود والمجاهدات هي غط ��اء ّ
لخط الإم ��ام ،ولي�س مج� � ّرد مجموعة
نظر ّيات ودرا�سات �أكاديم ّية ،وهو غطاء مبارك يبعث على االطمئنان والأمن.
ف� ��إن الإن�سان العامل ،عندما ي�ضع خطاه على هذا ّ
الخط المبارك يعلم �أنّه ي�ضع
خط ��اه على طري ��ق �شقّته �أ ّمة كبيرة م ��ن المجاهدين والعاملين ف ��ي �سبيل اهلل من
خ�ل�ال تجاربهم و�آالمهم وعذابهم ،وعملهم ،وتح ّركهم ،وجهادهم ،وما رزقهم اهلل
من نور وب�صيرة خالل هذه الحركة المباركة.
 - 4خط والية الفقيه
وم ��ن م ّي ��زات وخ�صائ� ��ص ه ��ذا الخط «والي ��ة الفقي ��ه» ،والت�أكيد عل ��ى ارتباط
الحاكم ّية بالفقيه ،في ع�صر غيبة الإمام
المهدي | وبذلك تتكامل حلقات �سل�سلة
ّ
الحاكم ّي ��ة والوالية في حياة الإن�سان ،ف� ّإن اهلل تعال ��ى هو م�صدر الحاكم ّية والوالية
الحق في حياة النا� ��س} :ال َّنب ُِّي َ�أ ْولَى ِبا ْل ُم�ؤْ ِم ِن َين ِم ْن
وق ��د �أولى اهلل تعالى نب ّيه Pهذا ّ
�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{((( .ويت�سل�س ��ل الحكم والوالية من �أئ ّمة الم�سلمين ،Qوفي ع�صر الغيبة
ت�ستق� � ّر هذه الوالي ��ة ب�صورة �شرع ّية ف ��ي الفقيه الجامع لل�شرائ ��ط ،الذي يلي �أمور
الم�سلمين ويت�ص ّدى ل�ش�ؤونهم.
((( �سورة الأحزاب ،الآية.6 :
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 - 5الثبات على المبادئ
م ��ن المعالم المتم ّيزة في خ � ّ�ط الإمام الثبات ال�سيا�س ��ي ،ال�صامد على مواقفه
المبدئ ّي ��ة ،تج ��اه ك ّل الق�ضايا ال�سيا�س ّي ��ة ،فلم يحدث مث ًال تغيير ف ��ي موقف الثورة
بعد الحكم تجاه الق�ض ّية الفل�سطين ّية� ،أو تجاه رف�ض االنتماء �إلى ال�شرق �أو الغرب.
وهذه من خ�صائ�ص ّ
خط الإمام الب ��ارزة ،و�إذا و�ضعنا هذه الخ�صي�صة ال�سيا�س ّية،
ب� ��إزاء المواقف االنتهاز ّية لكثير م ��ن الأحزاب والفئات والدول ،نعرف عمق مبدئ ّية
ّ
خط الإمام ،وال�سائرين على هديه.
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كتاب :ع�صر الظهور
علي الكوراني العاملي
ت�أليف ال�شيخ ّ
الم�ضم ��ون :يتع َّر� ��ض للعدي ��د م ��ن التفا�صي ��ل لها عالق ��ة بع�صر ظه ��ور الإمام
الحج ��ة| ،ويت�ض َّم ��ن ع� � َّدة فق ��رات ،منها� :ص ��ورة عا َّم ��ة لع�صر الظه ��ور ،الفتنة
ّ
ال�شرق َّية والغرب َّية على الم�سلمين ،الروم ودورهم في ع�صر الظهور ،الترك ودورهم
إلهي بتدمير اليهود،
ف ��ي ع�صر الظهور ،اليهود ودورهم في ع�صر الظهور ،الوعد ال ُّ
إلهي ب�إطفاء نار اليهودُ ،ث َّم يتع َّر�ض
إلهي بالت�سليط الدائم عليهم ،الوعد ال ُّ
الوعد ال ُّ
لخال�ص ��ة تاريخ اليهودُ ،ث َّم الع ��رب ودورهم في ع�صر الظهور ،وبالد ال�شام وحركة
ال�سفيان � ّ�ي و�صفاته ومراح ��ل حركتهُ ،ث َّم اليمن ودورها في ع�صر الظهورُ ،ث َّم م�صر
و�أحداثه ��ا في ع�صر الظهورُ ،ث َّم العراق ودوره في ع�ص ��ر الظهورُ ،ث َّم ينهي الكالم
عن الإيران ِّيين ودورهم في ع�صر الظهور.
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