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بسم اهلل الرمحن الرحيم
صل عىل حممد ِ
اللهم ِّ
وآل حممد

ليس اإلمام املهدي Aجتسيد ًا لعقيدة كالمية ذات

طابع ديني فحسب ،بل هو عنوان لطموح اجتهت إليه
البرشية بمختلف أدياهنا ومذاهبها ،وصياغة إلهلام فطري

تنوع عقائدهم
أدرك الناس من خالله  -عىل الرغم من ّ
ووسائلهم إىل الغيب  -أن لإلنسانية يوم ًا موعود ًا

عىل األرض ،حتقق فيه رساالت السامء مغزاها الكبري

وهدفها النهائي ،وجتد فيه املسرية املكدودة لإلنسان عىل
مر التاريخ استقرارها وطمأنينتها بعد ٍ
عناء طويل ،بل مل
ِّ
يقترص الشعور هبذا اليوم الغيبي واملستقبل املنتظر عىل
امتد إىل غريهم أيض ًا وانعكس
املؤمنني ديني ًا بالغيب ،بل َّ
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حتى عىل أشدِّ االيديولوجيات واالجتاهات العقائدية
فست
رفض ًا للغيب والغيبيات كاملادية اجلدلية التي َّ

التاريخ عىل أساس التناقضات وآمنت بيوم تُص ّفى فيه

كل تلك التناقضات ويسود فيه الوئام والسالم ،وهكذا
نجد أن التجربة النفسية هلذا الشعور التي مارستها

مر الزمن من أوسع التجارب النفسية
اإلنسانية عىل ّ
وأكثرها عموم ًا بني أفراد االنسان.
ِّ
ويؤكد
وحينام يدعم الدين هذا الشعور النفيس العام

أن األرض يف هناية املطاف ستمتلئ قسط ًا وعد ً
ال بعد أن

ملئت ظل ًام وجور ًا يعطي لذلك الشعور قيمته املوضوعية
وحيوله إىل إيامن حاسم بمستقبل املسرية اإلنسانية ،وهذا

اإليامن ليس جمرد مصدر للسلوة والعزاء فحسب،
بل مصدر عطاء وقوة فهو مصدر عطاء ،ألن اإليامن
باملهدي #إيامن برفض الظلم واجلور حتى وهو يسود
الدنيا كلها ،وهو مصدر قوة الهنائية ،ألنه بصيص نور
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يقاوم اليأس يف نفس اإلنسان وحيافظ عىل األمل املشتعل

وتعمق الظلم ،ألنّ
ادهلمت اخلطوب
يف صدره مهام
َّ
ّ
اليوم املوعود يثبت أن بإمكان العدل أن يواجه عامل ًا

مليئ ًا بالظلم واجلور فيزعزع ما فيه من أركان الظلم

وامتد يف
جتب
َّ
ويقيم بناءه من جديد ،وإن الظلم مهام َّ
أرجاء العامل وسيطر عىل مقدراته فهو حالة غري طبيعية
بد أن ينهزم ،والوعد بتلك اهلزيمة الكربى املحتومة
وال ّ

للظلم وهو يف قمة جمده يضع األمل كبري ًا أمام كل فرد
مظلوم وكل أمة مظلومة يف القدرة عىل تغيري امليزان
وإعادة البناء.

ونحن نعتقد أن املنبع الوحيد لروافد األمل والتفاؤل

هو اإلسالم فقط والذي يؤكد يف نصوصه وتعاليمه عىل
ويرص
رضورة انبثاق فجر السعادة يف مسرية اإلنسانية،
ّ

عىل حتمية انتصار واقع العدالة واألمن واالستقرار عىل
جحافل الظلم والشقاء واألمل الذي يؤطر حياة اإلنسان
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عرب التاريخ ،إن اإلسالم هو وحده الذي حيمل لإلنسان

رسالة أمل وتصور تغيريي متكامل تنقذ اإلنسان من قلق
اليأس القاتل تدعمها خطة إصالحية شاملة ،وبعد مرور

جليا
أربعة عرش قرنا من عمر هذه الرسالة اخلالدة يتضح ّ
هذا املعنى ،إذ جربت اإلنسانية حظها أكثر من مرة يف

وضع نظام حيقق هلا العدل والصالح يف احلياة فلم تُفلح،
ولعل من علل ِ
وح َكم غيبة اإلمام Aأن تستنفد البرشية

أفكارها يف هذا املجال ،ف ُتذعن بعد ذلك ملمثل السامء
وهو يرسم للناس طريق اخلالص اإلهلي من الظلم

والفساد.

وهنالك جمموعة كبرية من آيات القرآن الكريم تؤكّ د

البد وأن يسود العامل
هذه احلقيقة ّ
وتبش بعهد سعيد ّ
وتنعم فيه البرشية باألمن والرخاء والعدالة واحلرية

Rو َل َق ْد
ومجيع مستلزمات احلياة الكريمة ،قال تعاىلَ :
ض َي ِر ُث َها ِعب ِ
الذ ْك ِر َأ َّن َ
الز ُبو ِر ِمن َب ْع ِد ِّ
األ ْر َ
اد َي
َك َت ْب َنا ِف َّ
َ
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الص ِ ُ
الونَ .(((Q
َّ

فاإلسالم ما هو إال امتداد للرساالت الساموية

تبش كلها بمستقبل سعيد لإلنسانية،
السابقة والتي ّ
فالبد وأن يكون حكم األرض وسيادة العامل للطليعة

املؤمنة الصاحلة ،وحينئذ تتحقق فرصة السعادة وعهد

الرخاء.

ين آ َم ُنوا ِف
نص ُر ُس َل َنا َوا َّل ِذ َ
يقول اهلل تعاىلR :إِنَّا َل َن ُ ُ
وم َ
َْ
األشْ َه ُاد ،(((Qفالرسل هم دعاة
ال َي ِاة ُّ
الدن َْيا َو َي ْو َم َي ُق ُ
السعادة والعدالة واحلرية وأتباعهم الذين نذروا أنفسهم
خلدمة تلك األهداف املقدسة ،هؤالء الرسل وأتباع
الرسل كم عانوا من األذى واألمل واالضطهاد.

أشد من معاناة سائر الناس،
إنّ معاناة الرسل واألتباع ّ

ألنّ الرسل وأتباعهم كانوا يتزعمون جبهة النضال
واجلهاد من أجل سعادة البرشية وكرامتها ،ولذلك فقد

((( سورة االنبياء :آية .105
((( سورة غافر :آية.51
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اجتهت حراب الظلم والطغيان نحو صدورهم السامية

صي حياة األنبياء وأتباعهم قطعة من األمل والعذاب
مما ّ
يتعهد جلميع الرسل
ولكن اهلل تعاىل
يف سبيل اهلل،
ّ
ّ
يتعهد بإتاحة الفرصة هلم
واملؤمنني بأهدافهم النبيلةّ ،
يف هذه احلياة ،ليقطفوا ثامر جهادهم وليتذوقوا حالوة
النرص العاجل يف الدنيا باإلضافة إىل ثواب اهلل اآلجل
يف اآلخرة.

ين ْ َ
Rه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ْ ُ
الدَ ى َو ِد ِ
القِّ لِ ُي ْظ ِه َر ُه
ُ
َع َل الدِّ ِ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه ْ ُال ْ ِ
ش ُكونَ  ،(((Qوقد تكرر
مضمون هذه اآلية ثالث مرات يف القرآن الكريم لتؤكّ د
وعد اهلل بسيطرة الدين اإلسالمي عىل ربوع املعمورة

وظهوره الفعيل والتطبيقي بعد فشل مجيع املحاوالت
األخرى.

ِ
ين اس ُت ْض ِع ُفوا ِف َ
َ
األ ْر ِ
ض
َ
Rو ُن ِريدُ أن ن َُّم َّن َع َل ا َّلذ َ ْ

((( سورة الصف :آية . 9
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َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َوا ِرثِنيَّ ،(((Qإنا آليات
رصحية كلها تؤكّ د انتصار احلق أخري ًا وأخذه بزمام العامل

إىل شاطئ األمن واإليامن ،وال ّ
شك أنّ هذه الوعود مل

تتحقق فيام مىض من تاريخ اإلنسان وليست متحققة يف
واقع اإلنسان املعارص ،فليس أمامنا إذن إال التشكيك
بصدق هذه الوعود  -والعياذ باهلل  -أو اإليامن بأهنا

ستتحقق يف املستقبل ،وإذا كان ال يمكننا التشكيك يف
Rو ْعدَ اهللِ َال ُ ْي ِل ُف ُ
اهلل
صحة هذه الوعود وصدقها ألهنا َ
َو ْعدَ ُه ،(((QوRإِ َّن ّ َ
الل َال ُ ْي ِل ُف ْال ِ َيعا َد ،(((Qفالبد لنا إذن

من االطمئنان بأن هذه الوعود ستصبح حقيقة واقعة يف
مستقبل احلياة وإن طال األمد.

((( سورة القصص :آية .5
((( سورة الروم :آية .6
((( سورة آل عمران :آية .9
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اسم اإلمام المهدي وكنيته:A
حممد بن احلسن بن عيل.B
اإلمام أبو القاسمّ ،

من ألقابه:A

املهدي ،املنتظر ،صاحب الزمان ،صاحب العرص،

احلجة ،القائم ،ويل العرص ،صاحب األمر ،بقية اهلل يف
ّ

أرضه.

أُ ّمه:A

جارية ،اسمها نرجس خاتون بنت يوشع بن قيرص

احلنفي عن اإلمام
القندوزي
الروم ،روى الشيخ
ّ
ّ
املهدي Aأنّه قالُ :يقال
الصادق Aيف تعريفه باإلمام
ّ
ُأل ّمه «نرجس» (((.
ويرجع نسبها(ريض اهلل عنها) إىل أعظم شخصية

يف الروم فهي بنت (يوشع) الذي ينتهي نسبه إىل قيرص

أمها ينتهي نسبها إىل شمعون الذي
ملك الروم كام أنّ ّ
((( ينابيع املودة للقندوزي:ج ،3ص.392
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هو أحد أوصياء السيد املسيح Aومن حوارييه،

سيدات نساء
السيدة
الزكية يف زماهنا من ّ
ّ
وكانت هذه ّ
مكرمة يف
املسلمني يف ع ّفتها وإيامهنا وطهارهتا ،عاشت ّ

العسكري ،Aويكفيها رشف ًا
بيت زوجها اإلمام احلسن
ّ

وسمو ًا ّأنا كانت وعا ًء طاهر ًا خلاتم األوصياء
وفخر ًا
ّ
متحملة املشاق وأجواء
املهدي،A
احلق اإلمام
وحجة ّ
ّ
ّ
ّ
ايس واالضطهاد من ِقبل السلطة التي
العب ّ
اإلرهاب ّ
كانت تبحث عن اخل َلف لتقيض عليه.
السيدة ّ
املعظمة كانت
ونقل الرواة أسام ًء كريمة هلذه ّ

بحجة
سيام بعد محلها ّ
ت ّ
ُسمى هبا بني احلني واآلخر ،ال ّ
اهلل اإلمام اخلاتِم ،Aومن تلك األسامء 1 :ـ مليكه
 2ـ َسوسن  3ـ رحيانة  4ـ نرجس 5.ـ َصقيل 6.ـ مخط(((.
ِ
أئمة اهلدى Bقبل أن
وقد جاء الثناء عليها من قبل ّ
خياطب فيها حفيده
ُتلق ،كام يف خطبة أمري املؤمننيA
ُ

خ َط ِ
((( َ
رحيها .
رض :طا َبت ُ
ت َاأل ُ
ض ٌب من األراك ،يقال ِ َ
اخل ْم ُطَ ْ :

()13

شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

ابن ِخ ِ
ٍ
بنرص
أبش
رية اإلماءْ ِ ..
املهدي Aعرب الغيب( :يا َ
ّ

رب رحيم)((( ،ويف تعريف اإلمام جعفر
قريب من ّ

الصادق Aبه قال( :هو اخلامس من ولد ابني موسى
سيدة اإلماء) (((.
(أي الكاظم ) ،ذلك ابن ّ

بسمو منزلتها أهنا أمة؛ فقد هدم اإلسالم
وال يرض
ّ

احلواجز بني البرش واعترب التاميز بالتقوى وطاعة اهلل

تعاىل ال بغريها .
والدته:A

ولد يف  15شعبان 255ﻫ بمدينة سامراء ،فأرشقت

سامء الدنيا بالوليد العظيم واملصلح األكرب الذي يعيد
لإلسالم هبجته ونعمته عىل الناس وينقذ اإلنسان من
ظلامت اجلور والطغيان ،وكان من عظيم ألطاف اهلل عليه

وعنايته به أن أخفى محله ووالدته كام أخفى والدة نبيه

موسى بن عمران. A

((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،6ص.135
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.345
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عن حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا Cقالت:

بعث إ ّيل أبو حممد Aسنة مخس ومخسني ومائتني يف
النصف من شعبان وقال( :Aيا عمة اجعيل الليلة
سيرسك بوليه وحجته
إفطارك عندي فإن اهلل عز وجل
ّ

عىل خلقه خليفتي من بعدي) ،قالت حكيمة :فتداخلني

لذلك رسور شديد وأخذت ثيايب عيل وخرجت من
ساعتي حتى انتهيت إىل أيب حممد ،Aوهو جالس يف
صحن داره ،وجواريه حوله ،فقلت :جعلت فداك يا

سيدي اخللف ممن هو؟ قال :Aمن َسوسن فأدرت

طريف فيهن فلم َأر جارية عليها أثر غري َسوسن ،قالت
حكيمة :فلام أن صليت املغرب والعشاء اآلخرة أتيت

وسوسن وباي ّتها يف بيت واحد،
باملائدة ،فأفطرت أنا َ
فغفوت غفوة ثم استيقظت ،فلم أزل مفكرة فيام وعدين

أبو حممد Aمن أمر ويل اهلل Aفقمت قبل الوقت الذي
كنت أقوم يف كل ليلة للصالة ،فصليت صالة الليل
()15
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وخرجت
حتى بلغت إىل الوتر ،فوثبت َسوسن فزعة
ْ
وأسبغت الوضوء ثم عادت فص ّلت صالة الليل
وبلغت إىل الوتر ،فوقع يف قلبي أن الفجر قد قرب،

فقمت ألنظر فإذا بالفجر األول قد طلع ،فتداخل قلبي
الشك من وعد أيب حممد ،Aفناداين Aمن حجرته:

(ال ّ
تشكي وكأنّك باألمر الساعة قد رأيته إن شاء اهلل

تعاىل) ،قالت حكيمة :فاستحييت من أيب حممدA
ومما وقع يف قلبي ،ورجعت إىل البيت وأنا َخ ِجلة ،فإذا

هي قد قطعت الصالة وخرجت َف ِزعة فلقيتها عىل باب
ِ
حتسني شيئ ًا؟ قالت:
البيت ،فقلت :بأيب أنت وأمي هل ّ
نعم يا عمة ّإن ألجد أمر ًا شديد ًا ،قلت :ال خوف عليك
إن شاء اهلل تعاىل ،وأخذت وسادة فألقيتها يف وسط
البيت ،وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد املرأة

من املرأة للوالدة ،فقبضت عىل ك ّفي وغمزت غمزه
ونظرت حتتها ،فإذا أنا
َّت أ َّن ًة وتشهدت،
ُ
شديدة ثم أن ْ
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بويل اهلل (صلوات اهلل عليه) متلقي ًا األرض بمساجده،
فأخذت بكتفيه فأجلسته يف حجري ،فإذا هو نظيف

هلمي فآتيني
مفروغ منه ،فناداين أبو حممد( :Aيا عمة ّ

بابني) فأتيته به ،فتناوله وأخرج لسانه فمسحه عىل عينيه
ففتحها ،ثم أدخله يف فيه فحنكه ثم [أدخله] يف أذنيه
وأجلسه يف راحته اليرسى ،فاستوى ويل اهلل جالس ًا،

فمسح يده عىل رأسه وقال له :يا بني ،أنطق بقدرة اهلل،

فاستعاذ ويل اهلل Aمن الشيطان الرجيم واستفتح :بسم
اس ُت ْض ِع ُفوا
Rو ُن ِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع َل ا َّل ِذ َ
اهلل الرمحن الرحيم َ
ين ْ
ِف َ
األ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ْم ا ْل َوا ِرثِنيَ * َون َُم ِّك َن
َ ُلم ِف َ
األ ْر ِ
ض َو ُن ِري ِف ْر َع ْونَ َو َها َمانَ َو ُج ُنو َد ُ َ
ها ِم ْن ُه ْم َما
ْ
َكانُوا َي َْذ ُرونَ  ،(((Qوصىل عىل رسول اهلل Fوعىل أمري
املؤمنني واألئمة Bواحد ًا واحد ًا حتى انتهى إىل أبيه،
فناولنيه أبو حممد Aوقال( :يا عمة ر ّديه إىل أ ّمه حتى

((( سورة القصص :آية .6-5
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أن وعد اهلل حق ولكن أكثر
تقر عينها وال حتزن ولتعلم ّ
ّ

الناس ال يعلمون) ،فرددته إىل ّأمه وقد انفجر الفجر
الثاين ،فص ّليت الفريضة وعقّبت إىل أن طلعت الشمس،
ثم و ّدعت أبا حممد Aوانرصفت إىل منزيل .((()....
تحقّق والدة اإلمام
المهدي:A
ّ

إنَّ والدة أي انسان يف هذا الوجود تثبت بإقرار أبيه،

وشهادة القابلة ،وإن مل يره أحد قط غريمها ،فكيف

لو شهد املئات برؤيته ،واعرتف املؤرخون بوالدته
ورصح علامء األنساب بنسبه ،وظهر عىل يديه ما عرفه
ّ

املقربون إليه ،وصدرت منه وصايا وتعليامت ،ونصائح
وإرشادات ،ورسائل وتوجيهات ،وأدعية وصلوات،

وأقوال مشهورة ،وكلامت مأثورة وكان وكالؤه
معروفني ،وسفراؤه معلومني ،وأنصاره يف كل عرص

وجيل باملاليني ،كام سوف نذكر ذلك بيشء من اإلمجال.
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.236
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..................................السرية والكتمان يف أمر والدتهA

السرية والكتمان في أمر والدته:A
ّ

املهدي
البد أن تكون والدة اإلمام الثاين عرش
كان ّ
ّ
بالسية والكتامن؛ حتى ال يعلم هبا
املنتظر #مقرون ًة ِ ّ

طغاة عرصه الذين كانوا يرتبصون به لقتله وح ّتى تتس ّنى

له الغَ يبة بعد ذلك واالختفاء عن أنظار الظاملني يف
مكان ٍ
آمن خيتاره اهلل له إىل أن يأذن له بالظهور ،باعتباره
الكوكب األخري يف سامء اإلمامة ،واإلمام الذي ال إمام

وعمر ًا
خفية ُ
للمسلمني بعدَ ه ،وهذا املعنى يستلزم حيا ًة ّ
رس ّية ،ح ّتى يبقى موقع اإلمامة مشغو ً
ال
مديد ًا ووالدة ّ
األئمة االثني عرش :Bظاه ٍر
عىل مدى الدهر بإمام من ّ

أو غائب.

وحينئذِ ،
فمن غري املناسب أن ُيقال :ملاذا مل تكن والدة

اإلمام ،ووجوده بعد أبيه أمر ًا مشهود ًا ،ملموس ًا ِّ
لكل َمن

تيست له
أراد؛ ح ّتى ّ
نصدق به؟ فإنّه لو كان كذلك ملا ّ
الغَ يبة واالختفاء عن األنظارَ ،
اإلمام الثاين
ولا كان هو
َ
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أكثر من هذا العدد ،وهذا ما خيالف
عرش ،ولكان ّ
األئمة َ
الرس ّية من املستلزمات
األد ّلة
ّ
النبوية املذكورة ،فالوالدة ّ
واملقتضيات الطبيعية لتلك األد ّلة.

رسي ًة مكتومةّ ،
واملطلعون عليها
وما دامت القضية ّ

عدد حمدود من الناس ،بنحو يسمح لآلخرين بالتساؤل
ٌ
الرسية املكتومة ،بحيث
ما داموا حمجوبني عن احلقيقة
ّ

املهدي ووجوده
لو سأهلم سائل عن والدة اإلمام
ّ
وحياته ،ألنكروا ذلك ،ولنقلوا عن سائر الناس ّأنم
أيض ًا مل يروه ومل يسمعوا بخرب والدته ووجوده ،فنحن

مادية حمسوسة للناس ّ
بكل أبعادها
ال
ّ
قضية ّ
نتحدث عن ّ
ٍ
تارخيي كامل ح ّتى نعتمد
لتسجيل
وجهاهتا ،أو ختضع
ٍّ

نتحدث
املؤرخني والرواة ،وإنّام
ّ
يف إثباهتا وإنكارها عىل ّ

غيبية ،إ ّ
غيبي ًة
ال ّأنا ليست ّ
قضية ّ
من حيث األساس عن ّ
بنح ٍو مطلق ،وإنّام هلا شعاع حمسوس ّ
يطلع عليه أفراد
منتخبونّ ،
َ
يطلعون عىل والدته فيشهدون عليها ،وعىل
()20

.........................................األدلة على والدة اإلمامA

غيبته الصغرى فيشهدون عليها ،وعىل غيبته الكربى

فيشهدون عليها؛ وهلذا نقول :إنّ مفهوم أهل البيت B

عقائدي ،بمعنى أنّ إنكار
املهدي Aمفهوم
عن اإلمام
ّ
ّ
ِ
حج ًة
املنكرين يف مثل قضية اإلمام
ّ
املهدي Aال يكون ّ

منطقية إلثبات عدم وجوده ،ما دمنا قد أذع ّنا
تارخيية
ّ
ّ
منذ البداية أنّ
الرضوري
رس ّي ٌة مكتومة ،ومن
ّ
القضية ّ
ّ

االكتفاء من ناحية البحث التارخيي بإثبات وجود َمن رآه
ّ
واطلع عليه وسمع بوجوده وأذعن له.
األدلة على والدة اإلمام:A

ويدل عىل والدته Aاخلرب الصحيح عن حممد

بن حييى العطار ،عن أمحد بن إسحاق ،عن أيب هاشم
قلت أليب حممد :Aجاللتك متنعني من
اجلعفري قالُ :
مسألتك فتأذن يل أن أسألك؟ فقالْ :A
قلت:
(سل)ُ ،
يا سيدي هل لك ولد؟ فقال( :Aنعم)،
فقلت :فإنْ
ُ
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حدث بك حدث فأين اسأل عنه؟ قال( :باملدينة))(((.

وعن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،عن حممد بن عثامن

العمري Nقال :سمعته يقول( :واهلل إن صاحب هذا
األمر ليحرض املوسم كل سنة فريى الناس ويعرفهم
ويرونه وال يعرفونه)(((.

وعنعمرواألهوازيقال :أراين أبو حممد ابنه وقال:A

(هذا صاحبكم من بعدي)(((.

وعن ضوء بن عيل العجيل ،عن رجل من أهل

فارس ّ
سمه قال :أتيت سامرا ولزمت باب أيب حممدA
فدعاين ،فدخلت عليه وس ّلمت فقال( :Aما الذي

أقدمك؟) قال :قلت :رغبة يف خدمتك ،قال :فقال يل:
(فالزم الباب) ،قال :فكنت يف الدار مع اخلدم ،ثم رصت
أشرتي هلم احلوائج من السوق وكنت أدخل عليهم من

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.328
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.440
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.328
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غري إذن إذا كان يف الدار رجال قال :فدخلت عليه يوم ًا

وهو يف دار الرجال فسمعت حركة يف البيت فناداين:
(مكانك ال تربح) ،فلم أجرس أن أدخل وال أخرج،
فخرجت ع ّ
يل جارية معها يشء مغطى ،ثم ناداين ادخل،
فدخلت ونادى اجلارية فرجعت إليه ،فقال هلا( :اكشفي

عام معك) ،فكشفت عن غالم أبيض حسن الوجه
وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إىل رسته أخرض
ليس بأسود ،فقال( :هذا صاحبكم ،ثم أمرها فحملته،

فام رأيته بعد ذلك حتى مىض أبو حممد.((()A
شهادة القابلة بالوالدة:

من أدلة والدته Aهو شهادة القابلة ،وهي ُأخت

العلوية الطاهرة «حكيمة»
وعمة إمام ،وبنت إمام،
ّ
إمامّ ،
ُ
وعمة
حممد اجلواد ،وأخت اإلمام اهلاديّ ،
بنت اإلمام ّ
رصحت بمشاهدة والدة
اإلمام
ّ
العسكري ،Bحيث ّ
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.329

()23
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املهدي Aليل َة مولده ،وهي التي تو ّلت
احلجة
ّ
اإلمام ّ
ٍ
وبإذن من
املهدي،A
احلجة
ّ
أمر نرجس والدة اإلمام ّ

العسكري ،Cفعن احلسني بن رزق اهلل
أبيه احلسن
ّ

أبو عبد اهلل قال :حدثني موسى بن حممد بن القاسم بن
محزة بن موسى بن جعفر قال :حدثتني حكيمة ابنة حممد

بن عيل  -وهي عمة أبيه  -أهنا رأته ليلة مولده وبعد

ذلك)(((.

الروايات التي تصرح بغيبته:#
إن روايات الغيبة هي بنفسها تثبت الوالدة إذ إن

الرسية
الغيبة معناها أنّه Aولد وإن كانت الظروف
ّ
موجودة ،ثم غاب عن أنظار الناس ،ونكتفي بذكر رواية
واحدة.

قال رسول اهلل( :Fاملهدي من ولدي تكون له

غيبة ،إذا ظهر يمأل األرض قسطا وعدال كام مألت جور ًا
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.331
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وظل ًام)(((.

تعامل السلطة العباس ّية مع الحدث:

اسية بعد شهادة اإلمام احلسن
العب ّ
لقد تعاملت السلطة ّ
ٍ
ال ّ
العسكري  Aمع عائلته تعام ً
مولود
يدل عىل خيفة من
ّ
خطري َخ ِف َي عنها ،فراحت تبحث عنه بكل ما ُأوتيت من
العبايس ّ
املتوف سنة 279هـ
وسيلة وقدرة ،حيث أمر املعتمد
ّ

العسكري Aتفتيش ًادقيق ًا
رشطتهبتفتيشداراإلماماحلسن
ّ
املهدي ،Aوأمر بحبس جواري أيب
والبحث عن اإلمام
ّ
العسكري ،Aواعتقال حالئله يساعدهم عىل ذلك
حممد
ّ
ّ

جعفر ّ
حممد Aبسبب
الكذاب ،وأجرى عىل خم ّلفي أيب ّ

ذلك َّ
كل عظيمة ،من :اعتقال ،وحبس وهتديد ،وتصغري،
واستخفاف ٍّ
وذل ومل يظفر السلطان منهم بطائل(((.

ولو مل يكن مولود ًا ح ّق ًا ،فام معنى حبس اجلواري

مدة ال
حل،
ّ
ومراقبتهن ّ
وبث القابالت لتفتيش َمن هبن َ ْ
ّ

((( ينابيع املودة للقندوزي :ج ،3ص.269
((( اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،2ص.336
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إحداهن حتت املراقبة ملدة سنتني! ّ
كل
ُصدق؛ إذ بقيت
ت َّ
ّ
العسكري Aوالتشنيع
هذا مع مطاردة أصحاب اإلمام
ّ

املهدي،A
للتجسس عن خرب
بث العيون
عليهم ،مع ّ
ّ
ّ
وكبس داره بني حني وآخر.

ثم ما بال السلطة مل تقتنع بام زعمه جعفر من أنّ أخاه A
ّ

ُعطيه حقَّه من
مات ومل خي ّلف؟! ،أ َما كان بوسعها أن ت َ
املرياث وينتهي ُّ
الترصف األمحق
كل يشء من غري هذا
ُّ
الذي ّ
يدل عىل ذعرها وخوفها من ابن احلسن!#

ُّ
كل ذلك يقطع بأنّ السلطة كانت عىل يقني بأن اإلمام

املهدي املوعود Aهو احللقة األخرية من حلقات
ّ

املطهرة التي ال يمكن أن تنقطع بوفاة اإلمام
السلسلة
ّ
احلادي عرش ،Aخصوص ًا بعد أن تواتر لدى اجلميع

قو ُله( :Fإين قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي
ما إن متسكتم هبام :كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،فإن
اللطيف اخلبري قد عهد إ ّ
يل أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل
()26

.................................................إمكان العمر الطويل

املهدي ،Aأو عدم
احلوض)((( ،ومعنى عدم والدة
ّ
استمرار وجوده ،انقراض العرتة ،وهذا ما ال يقوله أحد

لنبينا األعظم ّ
صل
من خلفاء
العباسيني؛ ألنّه تكذيب ّ
ّ
اهلل عليه وآله ،بل ال يقوله أحد من املسلمني إ ّ
ال من هان

عليه أمر هذا التكذيب ،أو َمن خدع نفسه بتأويل حديث
ورص َف داللته إىل ما مل ِ
ٌ
سلطان مبني .
يأت به
الثقلني َ
إمكان العمر الطويل:

حي غائب عن األنظار ،خيرج يف
اإلمام احلجةّ #

عجل
آخر الزمان بإرادة اهلل ّ
عز وجل ،نسأله تعاىل أن ُي ّ

بظهوره Aليمأل األرض قسط ًا وعد ً
ال ،ولكن قد يثار
تساؤل عن إمكان بقاء اإلمام املهدي  Aأكثر من أحد

عرش قرن ًا ،وهل من املمكن أن يعيش املرء هذه الفرتة

املديدة دون أن جتري عليه قوانني الطبيعة التي حت ّتم
مروره بمرحلة اهلرم فالشيخوخة فالوفاة؟!

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.415

()27
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يف اإلجابة عىل هذا التساؤل يمكن مناقشة إمكان

ذلك عىل ثالثة مستويات:

ُ
العقل حدوثه،
 1ـ اإلمكان املنطقي :أي ما ال يمنع

وما ال يستحيل عق ً
ال.
 2ـ اإلمكان ِ
العلمي :وهو ما ال يمتنع من الناحية

ِ
العلمية الرصفة ،أي أنّ العلم ال يمنع حدوثه ووجوده
فع ً
ال.

 3ـ اإلمكان العميل :و ُيراد به ما هو ممكن فع ً
ال
وواقع ًا ،أي ما هو متحقّق وموجود ظاهر ًا يف اخلارج.

احلد
أ ّما اإلمكان املنطقي :فإنّ امتداد العمر فوق ّ
الطبيعي ليس يف دائرة املستحيل ،نعم هو ليس مألوف ًا

ومشاهد ًا يف العادةَ ،ب ْيد أنّ التاريخ نقل حاالت كثرية من
ُ
النبي
هذا القبيل ،فقد أخربنا القرآن الكريم عن طول عمر ّ
Rو َل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا نُوح ًا إِ َل َق ْو ِم ِه َف َلبِ َث
نوح Aيف قوله تعاىلَ :
()28
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ِفي ِه ْم َأ ْل َف َس َن ٍة إِ َّال َ ْ
ني َعام ًا  ،(((Q...وهذا ـ بطبيعة
خ ِس َ
النبوة ،وأخربنا أيض ًا عن بقاء عيسى
احلال ـ غري عمره قبل ّ
حي ًا ،وورد يف الروايات املتواترة التي تناقلها عامة املسلمني
ّ
ّ
املهدي ،Aإضافة إىل ما تواتر بني
فيصل خلف
أنّه سينزل
ّ

املسلمني من امتداد عمر اخلرض.A

عن سعيد بن جبري قال :سمعت سيد العابدين عيل

بن احلسني Cيقول( :يف القائم سنة من نوح وهو
طول العمر)((( .

عمر نوح ًا A
ومتى اعتقد املسلم بأنّ اهلل تعاىل أراد أن ُي ِّ

املدة الطويلة ،وأراد أن ُيبقي عيسى Aيف العامل
هذه ّ
املدة ،وأراد كذلك أن يبقي اخلرضA
اآلخر طوال هذه ّ

(((

((( سورة العنكبوت :آية .14
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.322
اخلرض من مجلة الصحابة ،وقال احلافظ
((( ذكر ابن حجر يف اإلصابة َ
النووي يف هتذيب األسامء واللغات:ج ،1ص ،176الرقم ّ :147
إن
حي ،وكذلك قال القاري يف مرقاة
مجهور العلامء يعتقدون أن اخلرض ّ
املفاتيح :ج ،9ص ،692كتاب الفتن.
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عدوه
هذه ّ
بقي الشيطان ـ وهو ّ
املدة املديدة ،وأمكن أن ُي َ
ٍ
حلكمة ما ،فلامذا يستبعد أن
اللدود ـ إىل يوم ُيبعثون
املهديA؛ لينرش
يعمر اهلل تعاىل خاتم األوصياء اإلمام
ّ
ّ

وليظهر اإلسالم عىل
العدل والقسط يف أرجاء البسيطةُ ،

ُ
القرآن الكريم ووعد الرسولF؟!
وعدَ
الدين ك ّله ،كام َ
ِ
لمي :فالعلم نفسه يرصح أن اخللية
وأ ّما اإلمكان الع ّ
احلية فيها القابلية للبقاء حية مدة غري حمدودة إذا توفرت

هلا عوامل البقاء ،حتى صار هذا الرأي هو الرأي السائد
علميا عند أهل االختصاص من علامء احلياة.

وأما اجلانب العميل :فإنّ التجارب املعارصة عىل

الرغم من إخفاقها ـ يف ضوء اإلمكانات املتاحة ـ يف
حد كبري ..فهذا ال ّ
يدل عىل عدم
إطالة عمر اإلنسان إىل ّ

إمكان طول عمر اإلنسان؛ ألنّ اإلمكان العميل ينحرص
بمحاوالت إطالة العمر الطبيعي لإلنسان بِيد اإلنسان

نفسه ،فإذا قلنا إنّ اهلل سبحانه يوفّر األسباب الكفيلة
()30

.................................................إمكان العمر الطويل

بإدامة حياة الفرد املعمر ،وأنّ َدور ِ
العلم ليس أكثر من
َّ
اكتشاف هذه األسباب ـ ألن إبداع األسباب منحرص

بيده تعاىل ـ ظهر تفسري اإلمكان العلمي اآليت الذي
نتحدث عنه.
ّ

العلمية آخذة باالزدياد إلطالة عمر
والتجارب
ّ
اإلنسان أكثر من املعتاد ،والعلامء يسعون جاهدين

واقعي
لتحويل هذا اإلمكان العلمي إىل إمكان عميل
ّ
رصح بوقوعه
ملموس ،وغاية سعيهم هو بلوغ أم ٍر ّ
القرآن الكريم حني أخربنا عن حياة نوح Aالطويلة.

ونلفت األنظار إىل أنّ تعطيل القانون الطبيعي املألوف

رصح القرآن الكريم بأنّ
أمر يؤمن به الفرد املسلم ،فقد ّ
النبي إبراهيمُ Aألقي يف النار العظيمة التي من شأهنا
ّ
اإلحراق ،فأنجاه اهلل تعاىل باملعجزة ،قال تعاىلُ R :ق ْل َنا َيا
ِ
َار ُك ِ
يم. (((Q
ن ُ
ون َب ْرد ًا َو َسالم ًا َع َل إِ ْب َراه َ
((( سورة األنبياء :آية .69
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

وقد أصبحت هذه املعجزة وأمثاهلا من معاجز
ٍ
بدرجة
الديني ـ أقرب إىل الفهم
األنبياء  Bـ بمفهومها
ّ
العلمية احلديثة ،فلقد ك ّنا نقرأ يف
كبرية يف ضوء املعطيات
ّ
الروايات -قبل اخرتاع التلفزيون -أنّه سيكون يف آخر

الزمان َيرى ويسمع َمن يف املرشق َمن هو يف املغرب،

ويعده من غري املعقول،
وكان البعض حينذاك يستبعده
ّ
ثم رصنا نشاهده ُبأ ّم أعيننا ،ونقول هنا :إنّ استبعاد أم ٍر
ّ
ملجرد عدم كونه مألوفا ليس مقبو ً
منطقي ًا ،وليس
ال
ّ
ما ّ
املستبعد يقع يف دائرة
علمي ًا ،إذا كان ذلك األمر
ربر ًا
َ
ُم َّ
ّ
اإلمكان العلمي واملنطقي ،وقامت عليه الشواهد
واألد ّلة ،بل حتققت نظائر له يف التاريخ.
الدالئل على إمامته:A

من الدالئل عىل ذلك ما يقتضيه العقل باالستدالل

الصحيح ،من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه

يف األحكام والعلوم يف كل زمان ،الستحالة خلو املكلفني
()32

 ..............................................الدالئل على إمامتهA

من سلطان يكونون بوجوده أقرب إىل الصالح وأبعد

من الفساد ،وحاجة الكل من ذوي النقصان إىل مؤدب

للج ّهال،
قو ٍم للعصاة ،رادع للغواةُ ،مع ِّلمٍ ُ
للجناةُ ،م َّ
ُم ِّنب ٍه للغافلنيُ ،م ِّذ ٍر من الضاللُ ،مقيمٍ للحدودُ ،من ِّف ٍذ
ٍ
فاصل بني أهل االختالف ،ناصب لألمراء،
لألحكام،
ٍ
حافظ لألموال ،حا ٍم عن بيضة اإلسالم،
سا ٍّد للثغور،
جامع للناس يف اجلمعات واألعياد.

وقيام األدلة عىل أنه معصوم من الزالت لغناه عن

األنام باالتفاق ،واقتضاء ذلك له العصمة بال ارتياب،
ووجوب النص عىل من هذه سبيله من األنام ،أو ظهور

املعجز عليه ،لتميزه ممن سواه ،وعدم هذه الصفات من كل

أحد سوى من أثبت إمامته أصحاب احلسن بن عيلC
وهو ابنه املهدي ،Aوهذا أصل لن حيتاج معه يف اإلمامة
إىل رواية النصوص وتعداد ما جاء فيها من األخبار.
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

الروايات الدالة على إمامته:A
قد جاءت روايات يف النص عىل ابن احلسنCمن

طرق تنقطع هبا األعذار منها:

عن أيب محزة  ،عن أيب جعفر Aقال ( :إن اهلل عز

اسمه أرسل حممدا Fإىل اجلن واإلنس ،وجعل من بعده

اثني عرش وصيا ،منهم من سبق ومنهم من بقي ،وكل
ويص جرت به سنة ،فاألوصياء الذين من بعد حممد عليه

وعليهم السالم عىل ُس ّنة أوصياء عيسى Aوكانوا اثني

عرش ،وكان أمري املؤمنني Aعىل ُس ّنة املسيح.((()A

وعن احلسن بن عباس ،عن أيب جعفر الثاين ،عن

آبائه ،عن أمري املؤمنني Bقال :قال رسول اهللF

ألصحابه( :آمنوا بليلة القدر ،فإنه ينزل فيها أمر السنة،
وإن لذلك والة من بعدي عيل بن أيب طالب وأحد عرش

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.532
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........................................الروايات الدالة على إمامتهA

من ولده)(((.

وقال أمري املؤمنني  Aالبن عباس( :إن ليلة القدر

يف كل سنة ،وإنه ينزل يف تلك الليلة أمر السنة ،ولذلك
األمر والة من بعد رسول اهلل ،)Fفقال له ابن عباس:

من هم؟ قال( :Aأنا وأحد عرش من صلبي أئمة
ُم َّد ُثون)(((.

وعن أيب بصري ،عن أيب جعفر Aقال( :يكون بعد

احلسني Aتسعة أئمة ،تاسعهم قائمهم)(((.

النبي Fقال( :يكون
وعن جابر بن َس ُمرة ،عن
ّ
رضهم َمن َخ َذهلم كلهم من
هلذه األ ّمة اثنا عرش ّقي ًام ،ال َي ُّ
قريش)(((.

وعن جابر األنصاري قال :قال رسول اهلل:F

(((
(((
(((
(((

الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.448
املصدر السابق  :ج ،1ص.447
املصدر السابق :ج ،1ص.448
كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،12ص.33
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

اسمه اسمي ُ
وكني ُته كنيتي ،أشب ُه
ُّ
(املهدي ِمن ُولديُ ،
وحري ٌة ت ِ
الناس يب َخ ْلق ًا ُ
َض ّل فيها
وخ ُلق ًا ،تكون له َغيبة َ
ثم ُيقبل كالشهاب الثاقب يملؤها عد ًال وقسط ًا
األممّ ،
كام ُملئِت جور ًا ُ
وظل ًام )(((.
اإلمامة المبكّرة:

أئمة أهل البيت B
من مقتضيات االمر الثابت عند ّ

ّ
املهدي ،Aوهذه
املبكرة لإلمام
االعتقاد باإلمامة
ّ

اإلسالمية بقصد
اخلصوصية تار ًة ننظر إليها من الزاوية
ّ
ّ

الربهنة واإلثبات ودفع ما يمكن أن َي ِرد عليها من
إشكال دينيُ ،
وأخرى من زاوية الواقع لبيان أنّ هذه
ّ
ٌ
املؤهالت الكافية ،وليست
إمامة
اإلمامة
واقعية حتمل ّ
ّ
إمام ًة مفرتَضة أو ُم ّدعاة.
اإلسالمية وجدنا رضور َة
وإذا نظرنا إليها من الزاوية
ّ

متييز مسألة اإلمامة ّأو ً
عقائدية؟ أم
ال ،هل هي مسألة
ّ
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.286
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........................................................اإلمامة ّ
املبكرة

عقائدية ـ كام هو
ترشيعية؟ فإن كانت مسألة
ّأنا مسألة
ّ
ّ
يرصح بثبوت
معت َقد الشيعة اإلمامية ـ فإنّنا نجد القرآن ّ

للصبي ،قال تعاىل:
عقائدية أيضا ـ
النبوة ـ وهي مسألة
ّ
ّ
ّ
اب بِ ُق َّو ٍة َوآت َْي َنا ُه ْ ُ
ال ْك َم َصبِ ّي ًا.(((Q
َ Rيا َي َْيى ُخ ْذ ا ْل ِك َت َ

ترشيعية ،فإنّ من واضحات
وإن كانت مسأل ًة
ّ
ثبوت ا َ
حل ْجر عىل الصغري ،و َمن كان
اإلسالمية
الرشيعة
َ
ّ
حمجور ًا عليه ،فهو فاقد للوالية عىل نفسه ،فكيف تُتاح

الصبي مرشوع ًة
له الوالية عىل غريه؟ فال تكون إمامة
ّ
ٍ
حينئذ.
وقد اختلف املسلمون يف هذه املسألة ،فمدرسة

املذاهب األربعة جعلت اخلالفة واإلمامة والوالية من

شؤون الرشيعة وأعامل املك َّلفني ،بينام آمنت مدرسة أهل
عقائدية ومن مجلة ُأصول الدين
بأنا مسألة
البيتّ B
ّ
رب العاملني ،وليست من خصائص
التي هي من شؤون ّ

((( سورة مريم  :آية .12
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

املك َّلفني وأعامل العباد .وحينئذ ،فمدرسة أهل البيتB
حينام تعتقد باإلمامة ّ
األئمة Bومن
املبكرة لعدد من
ّ

املهدي ،Aفهي منسجمة مع نفسها يف
مجلتهم اإلمام
ّ
هذا املضامر ،ال ي ِرد عليها إشكال ِمن ٍ
جهة عقائدية ما دام
َ
بالنبوة ّ
املبكرة ليحيى ،Aوال ِمن جهة
يرصح
القرآن ّ
ّ

ترشيعية ما دامت املسألة من وجهة نظر أهل البيتB
ّ

خارج ًة عن نطاق الترشيع وداخل ًة يف نطاق العقيدة.
وأحكام الرشيعة يف باب ا َ
حل ْجر عىل الصغري تنطبق عىل

املك َّلفني وال تنطبق عىل اهلل سبحانه وتعاىل؛ ألنّ الرشيعة

موجهة إىل املك َّلفني.
إهلية ّ
خطابات ّ

بنبوة حييىA
وهكذا ي ّتضح أن غرضنا من االستشهاد ّ

عقائدية ،وأنّ املسألة
كالنبوة مسألة
هو لبيان أنّ اإلمامة
ّ
ّ
العقائدية ال ختضع ملقاييس الناس ،بل ال ختضع ح ّتى
ّ
ملقاييس الرشيعة التي جاءت لتنظيم سلوك املك ّلفني،

فنبوة حييىA
فال
يصح تطبيقها عىل ّ
ّ
رب العاملنيّ ،
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........................................................اإلمامة ّ
املبكرة

العقائدية تتقوم بالدليل والربهان،
تفيدنا أنّ املسألة
ّ
فالبد من
العقائدي عىل إمامة الصغري
فإذا قام الربهان
ّ
ّ

بنبوة الصغري حينام قام الربهان
اإلذعان هبا كام أذع ّنا ّ
ٍ
وحينئذ فال معنى ملا قد ُيقال من أنّ
العقائدي عليها،
ّ
بنبوة حييى Aال ّ
ألنا مذكورة
حمل لهّ ،
االستشهاد ّ
رصاح ًة يف القرآن بخالف املسألة املهدوية.
ومن هنا فإنّ اعرتاض ابن َح َجر اهليثمي وأمثاله عىل

ٌ
ساقط ال أساس له ،حيث كتب
املهديA
إمامة اإلمام
ّ
ُ
املقرر يف الرشيعة
وبأسلوب غري مناسب يقولّ :
(ثم َّ
تصح واليته ،فكيف صاغ هلؤالء
املطهرة أنّ الصغري ال
ّ
ّ
أن يزعموا إمامة من ُعمره مخس سنني ،((()...فقد ا ّتضح

مقررات
أنّ هذا ليس من َّ
مقررات الرشيعة ،وإنّام من ّ
إلزامنا به.
يصح هلم ُ
فقههم الذي ال ّ

وج ْدنا أنّ
وإذا نظرنا إليها من زاوية الواقع
التارخييَ ،
ّ

((( الصواعق املحرقة البن حجر :ص.168
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

املهديَ Aخ َ
لف أباه يف إمامة املسلمني وهو ابن
اإلمام
ّ

مخس سنني ،وهذا يعني أنّه كان إمام ًا ّ
بكل ما يف اإلمامة
وروحي يف وقت ّ
جد ًا من حياته
فكري
حمتوى
من
مبكر ّ
ً
ّ
ّ

الرشيفة.

السيد الشهيد حممد باقر الصدر Nيف هذا
يقول ّ
املضامر:

واإلمامة ّ
عدد من آبائه ،B
املبكرة ظاهرة َسبقه إليها ٌ

يل اجلوادّ A
حممد بن ع ّ
تول اإلمام َة وهو يف
فاإلمام ّ
ّ
الثامنة من عمره ،واإلمام ع ّ
اهلاديCتول
حممد
يل بن ّ
حممد
اإلمام َة وهو يف التاسعة من عمره ،واإلمام أبو ّ
العسكري Aـ والد القائد َ
املنتظر ـ ّ
تول اإلمامة
احلسن
ّ

وهو يف الثانية والعرشين من عمره.

ويالحظ أنّ ظاهرة اإلمامة ّ
املبكرة بلغت ذروهتا

ُسميها
يف اإلمام
ّ
املهدي واإلمام اجلواد ،Cونحن ن ّ

ألنا كانت بالنسبة إىل عدد من آباء اإلمام
ظاهرة؛ ّ
()40

ّ
املهديA
.....................األسباب اليت أدت إىل غيبة اإلمام

تشكل مدلو ً
املهديّ A
عملي ًا عاشه املسلمون،
حس ّي ًا
ّ
ال ّ
ّ

ووعوه يف جتربتهم مع اإلمام بشكل وآخر ،وال يمكن أن
َ
ٍ
بإثبات لظاهرة من الظواهر أوضح وأقوى من
نُطالب

جتربة ُأ ّمة(((.

ومتى ثبت أن اإلمامة املبكرة ظاهرة واقعية ومتواجدة

فعال يف حياة أهل البيت Bمل يعد هناك اعرتاض فيام

خيص إمامة اإلمام املهدي Aوخالفته ألبيه وهو صغري.
األسباب التي أدت إلى غيبة اإلمام
المهدي:A
ّ

قد يتساءل البعض ما هي األسباب التي أ ّدت إىل غيبة

اإلمام املهدي Aوما احلكمة يف غيبته Aعن شيعته؟

أئمة أهل البيت Bعن
وجوابه :أنه قد ّ
حتدث ّ
أسباب َغيبة اإلمام املهدي ،Aفذكروا مجلة أمور،

نعرض هلا هنا بإجياز:

 1ـ اخلوف من القتل :روي عن اإلمام الصادقA

((( بحث حول اإلمام املهدي Aالسيد حممد باقر الصدر :ص.94
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شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

احلجة Aـ
أنّه قال لزرارةّ :
(إن للغُ الم ـ يقصد اإلمام ّ
َغيب ًة قبل أن يقوم) ،قال زرارة :ولِ َ ؟ قال( : Aخياف،
وأومأ بيده إىل بطنه ...اخلرب)(((.

فر
وقد ّ
رصح القرآن الكريم بأنّ من األنبياءَ Bمن ّ
واعتزل عن ّأمته خمافة القتل ،ورجاء لنرش رسالته بعد

النبي موسى بن عمرانA
ذلك ،قال ّ
عز وجل  -عن ّ
فر إىل مرص وورد عىل ُشعيب َ ( :-ف َف َر ْر ُت ِم ْن ُك ْم َلَّا
ملا ّ
عز وجل -عىل لسان مؤمن آل
ِخ ْف ُت ُك ْم  ،((() ...وقال ّ
فرعون ( :-إِ َّن ْالَ َ
أل َي ْأ َت ِ ُرونَ بِ َك لِ َي ْق ُت ُل َ
اخ ُر ْج ،((()...
وك َف ْ
نبينا الكريم Fأنّه اعتزل يف الغار حني
وحدث ّنا عن ّ
أرادت قريش قتله ،فأمره تعاىل باهلجرة إىل املدينة.

 2ـ لئ ّ
ال يكون يف ُعنقه Aبيعة لظامل :روي عن اإلمام

الرضا Aـ يف حديث ـ أنّه ُسئل عن ع ّلة َغيبة اإلمام
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.337
((( سورة الشعراء :آية .21
((( سورة القصص :آية.20
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املهدي ،Aفقال ....( :لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا

قام بالسيف)((( ،وعن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهللA
قال( :يقوم القائم وليس ألحد يف عنقه بيعة)(((.

ومن الطبيعي أنّ عدم وجود َبيعة ألحد يف ُعنق اإلمام

احلرية يف الدعوة واالستقالل
املهدي Aسيكفل له
ّ

باألمر ،ألنّ من لوازم الوفاء بالبيعة مماشاة هؤالء وترك
التعرض هلم ،ونحن نعلم أنّ اإلمام املهدي Aإذا ِ
أذن
ّ
َ
العدل ويستأصل
سيظهر
اهلل تعاىل له بالظهور ،فإنّه ُ
الظلم والفساد ،و ُيظهر اهلل تعاىل عىل يده اإلسالم عىل

حرية يف العمل غري حمدودة
باقي األديان ،وهو ّمما يتط ّلب ّ
ببيعة لظامل.

 3ـ االمتحان :عن حممد بن منصور ،عن أبيه قال :كنا

عند أيب عبد اهلل Aمجاعة نتحدث فالتفت إلينا فقال:A
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.480
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،52ص.96
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أي يشء أنتم؟ أهيات أهيات((( ال واهلل ال يكون ما
(يف ّ
َ ُت ّدون إليه أعينكم حتى تُغَ ر َب ُلوا ،ال واهلل ال يكون ما
َ ُت ّدون إليه أعينكم حتى ُت ّيزوا ،ال واهلل ال يكون ما متدون
إليه أعينكم حتى ُت ّح ُصوا ،ال واهلل ال يكون ما متدون

إليه أعينكم إال بعد إياس ،ال واهلل ال يكون ما متدون إليه
أعينكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد )(((.

ولقد امتحن ا ُ
األمم السابقة بأمور خمتلفة،
هلل تعاىل
َ

األمة اخلامتة ـ جري ًا
منها َغيبة أنبيائهم الكرامّ ،
وقدر هلذه ّ

تتغي ـ أن ُتتحن بغيبة إمامها املنتظر،A
عىل ُسننه التي ال ّ
قال اهلل تعاىلَ :
ُت ُكوا َو َلَّا َي ْع َل ْم ُ
Rأ ْم َح ِس ْب ُت ْم َأ ْن ت ْ َ
ين
اهلل ا َّل ِذ َ
اهدُ وا ِم ْن ُك ْم ،(((Q...وروى سعد بن عبد اهلل ،عن أيب
َج َ
حممد احلسن بن عيسى العلوي قال :حدثني أيب عيسى

بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل بن جعفر ،عن أبيه عيل
((( أهيات بمعنى هيهات بقلب اهلاء مهزة  ،مثل هراق وأراق.
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.336
((( سورة التوبة :آية .16
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بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر Cقال :قال يل:
ني إذا فقد اخلامس من ولد السابع من األئمة فاهلل اهلل
(يا ُب ّ

يف أديانكم ،فإنه البد لصاحب هذا األمر من غيبة يغيبها
ني إنام هي
حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به ،يا ُب ّ

حمنة من اهلل امتحن هبا خلقه ،لو علم آباؤكم وأجدادكم
دينا أصح من هذا الدين التبعوه ،قال أبو احلسن :فقلت

له :يا سيدي من اخلامس من ولد السابع؟ قال :يا بني
عقولكم تصغر عن هذا ،وأحالمكم تضيق عن محله
ولكن إن تعيشوا تدركوه)(((.

حق اإلمام:#
 4ـ تأديب األ ّمة وتنبيهها إىل رعاية ّ

حق الرسول أو اإلمام،
األمة إذا مل تَقُ م بواجب ّ
ذلك أنّ ّ

وإذا عصت أوامره ومل متتثل نواهيه ،جاز له ُ
تركها

واالعتزال عنها تأديب ًا هلا ،لع ّلها تعود إىل ُرشدها بعد
Rو َأ ْع َت ِز ُل ُك ْم َو َما ت َْد ُعونَ
غيها ،و ُيشري إىل هذا قو ُله تعاىلَ :
ّ
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.167

()45

شذرات من حياة اإلمام املهدي................................

ِم ْن ُد ِ
ون اهللِ َو َأ ْد ُعو َر ِّب .(((Q...

عن مروان األنباري قال :خرج من أيب جعفر:A

(إن اهلل إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بني أظهرهم)(((،
ٍ
وجهها للشيخ
احلجة Aيف رسالة ّ
وروي عن اإلمام ّ
أن أشياعنا ـ و ّفقهم ُ
اجتامع
اهلل لطاعته ـ عىل
ٍ
املفيد( :ولو ّ
ِ
الي ْمن
من القلوب يف الوفاء
بالعهد عليهمَ ،لا ّ
تأخر عنهم ُ
بلقائنا .((()...

األهم للغَ يبة راجع ًا
اإلهلية :يبقى السبب
 -5احلكمة
ّ
ّ
إىل ِ
اإلهلية ،فعن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي
احلكمة
ّ
قال :سمعت الصادق جعفر بن حممد Cيقول( :إن

لصاحب هذا األمر غيبة البد منها يرتاب فيها كل مبطل)،
فقلت له ولِ جعلت فداك؟ قال( :Aألمر مل يؤذن لنا يف

كشفه لكم) ،قلت فام وجه احلكمة يف غيبته؟ قال:A
((( سورة مريم  :آية .48
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،1ص.244
((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي :ج ،2ص.930
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تقد َم ُه
(وجه احلكمة يف غيبته ،وجه احلكمة يف غيبات من ّ

من حجج اهلل تعاىل ذكره ،إن وجه احلكمة يف ذلك ال
ينكشف إال بعد ظهوره ،كام ال ينكشف وجه احلكمة ملا

أتاه اخلرض Aمن خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وإقامة

اجلدار ملوسى Aإال وقت افرتاقهام يا ابن الفضل :إن

وغيب من
س اهلل
ٌ
أمر من أمر اهلل ِ ٌ
وس من ِ ّ
هذا األمر ٌ
صدقنا بأن
غيب اهلل ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم ّ

أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غري منكشف لنا)(((،
إن
النبي Fأنّه قال ـ يف حديث ـ( :يا جابرّ ،
وروي عن ّ

مطوي عن عباد
رس اهلل،
ّ
ورس من ّ
هذا أمر من أمر اهللّ ،
فإي َ
ّ
َّ
ّ
وجل
عز
فإن
اك
والشك فيهّ ،
الشك يف أمر اهلل ّ
اهللّ ،

كفر)(((.

((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،1ص.246
((( أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني :ج ،2ص.54
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فائدة االعتقاد باإلمام الغائب:#
قد يتساءل البعض :ما فائدة االعتقاد بإمام غائب؟!

وجوابه :أن نذكّ ر هنا باحلديث الرشيف الذي تناقله

النبيَ ( :Fمن مات ومل َيع ِرف إما َم
علامء املسلمني عن ّ
جاهلية)(((.
مات ِميت ًة
زمانه َ
ّ

إنّ املسلم إذا اعتقد باإلمام املنتظر Aووضع يف

حسابه أنّ ظهور هذا اإلمام سيكون مفاجئ ًا ،وعىل
حد تعبري الرسول األكرم( :Fإنام َم َث ُله َمثَل الساعة
ّ

ال تأتيكم إ ّال بغتة )((( ،فإنّ ّأول ثامر االعتقاد باإلمام
املهدي Aسيكون الرت ّقب لظهوره املبارك ،هذا الرت ّقب
ّ

النبي Fوأهل
الذي وصفته الروايات املتكاثرة عن
ّ
بيته Bبأنّ ثوابه ثواب َمن قاتل مع رسول اهلل،F
ٍ
وحق
ربه
وأنّ من مات عىل فراشه وهو عىل
ّ
معرفة ّ
بحق ّ
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2س.20
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.100
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رسوله وأهل بيته ،مات شهيد ًا(((.

وهذا الرت ّقب يستلزم أن يكون الفرد املسلم عىل حالة

والتقيد بأوامرها
من االستقامة عىل الرشيعة اإلهلية،
ّ
ونواهيها؛ ألنّ ظهور اإلمام املهدي Aالذي سيكون
ِ
املنتظر أن يكون
مفاجئ ًا يتط ّلب من املؤمن املرت ِّقب
عىل ُأ ْهبة كاملة لالشرتاك يف حركة التطهري الواسعة

التي سيقودها اإلمام املنتظر ،Aإلرساء دين اهلل

تعاىل واالنتصاف للمظلومني من ظامليهم وغاصبي

باملسؤولية يف
حقوقهم ،وهذا الرت ّقب املقرون بالنهوض
ّ
الفردي واالجتامعي ..هو
تطبيق الرشيعة عىل املستوى
ّ
ٍ
ُ
بحق ربه
مصداقَ « :من مات عىل فراشه وهو عىل
معرفة ّ
وحق رسوله وأهل بيته ،»Bوهو مصداق( :أفضل
ّ

العبادة انتظار ال َف َرج)(((.

وندرك من خالل هذا الفهم أنّ
األئمة األطهارB
ّ

((( تأويالت اآليات لرشف الدين :ص .642
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.287
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كانوا إذا َ َنوا أصحاهبم عن االستعجال بظهور اإلمام،
مستعدين لظهوره،A
إنّام كانوا يأمروهنم بأن يكونوا
ّ

ويؤكّ دون عليهم االلتزام بالرشيعة احلقّة ،فذلك أفضل

األرضية لظهور اإلمام املهدي املنتظر.A
وسيلة لتمهيد
ّ
ٌ
اضاءات هادية من كلمات اإلمام
المهدي:A
ّ

حممد بن إبراهيم بن
من كتاب لإلمام
ّ
املهدي Aإىل ّ

مهزيار(((:

* قد فهمنا ما حكي َته عن ُموالينا بناحيتكم ،فقل هلم:
(أما سمعتم َ
ّ
ين آ َم ُنوا
عز
اهلل ّ
وجل يقولR :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ

َ َ ِ
َ ِ
ول َو ُأ ْو ِل َ
الر ُس َ
األ ْم ِر ِم ْن ُك ْم(((Q؟ هل
أط ُيعوا اهلل َوأط ُيعوا َّ

عز
أو مل ت ََروا أن اهلل ّ
أ َم َر إ ّال بام هو ٌ
كائن إىل يوم القيامة؟ َ
وجل جعل لكم َم ِ
ّ
عاق َل تأوونَ إليها ،وأعالم ًا هتتدون هبا
حممد بن إبراهيم بن مهزيار ..من أصحاب اإلمام احلسن
((( ّ
العسكري ،Aوكان وكي ً
ال كام كان أبوه ،وأبوه معروف حتّى عدّ ه
ّ
ابن طاووس من السفراء واألبواب الذين ال خيتلف األمامية فيهم.
((( سورة النساء :آية .59
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ٌ

من َلدُ ن آد َم Aإىل أن َظ َهر املايض((( صلوات اهلل عليه،

نجم طلع نجمّ ..
فلم
ك ّلام غاب َع َل ٌم بدا َع َلم ،وإذا أ َف َل ٌ
ّ
وجل قد قطع السبب بينه
عز
قبضه اهلل إليه ظننتم ّ
أن اهلل ّ
وبني خلقه ،ك ّ
ال ،ما كان ذلك وال يكون إىل أن تقوم

ّ
حممد
عز
أمر اهلل ّ
وجل وهم كارهون ،يا ّ
الساعة ،و َي َ
ظهر ُ
ُّ
بن إبراهيم ال َي ُ
عز
دخ ِل
الشك فيام ّ
قد ُ
مت له؛ ّ
فإن اهلل ّ

ّ
َ
األرض من ُح ّجة)(((.
وجل ال ُييل

* ومن كتاب له Aإىل إسحاق بن يعقوب((( ،جواب ًا

الع ْمري
حممد بن عثامن َ
عن كتاب كتبه إليه بواسطة نائبه ّ

يسأله عن بعض املسائل:

ِ
كره ،وكذب
( ..وأ ّما ظهور ال َف َرج ،فإنّه إىل اهلل تعاىل ذ ُ

ِ
ُ
فارجعوا فيها إىل ُرواة
احلوادث الواقعة،
الو ّقاتون ،وأ ّما
((( املايض :أي اإلمام السابق احلسن العسكري.A
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.487
ري ،وعنه
حممد بن عثامن ال َع ْم ّ
((( أحد الرواة الذين يروون عن السفري ّ
الكليني.
يروي الشيخ
ّ
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حجة اهلل عليهم...
حديثنا؛ ّ
فإنم ُح ّجتي عليكم ،وأنا ّ

استحل منها شيئ ًا َ
ّ
فأك َله
فمن
املتلبسون بأموالناَ ،
وأ ّما ّ
فإنّام يأكل النريان ،وأ ّما ندامة قوم قد ّ
عز
شكوا يف ِدين اهلل ّ

ّ
وجل عىل ما َو َصلونا به ،فقد أ َق ْلنا َمن استقال ،وال حاجة
ّ
الشكاكني...وأ ّما وجه االنتفاع يب يف َغيبتي،
لنا يف ِصلة
السحاب،
فكاالنتفاع بالشمس إذا َغ ّيبها عن األبصار َّ
وإن ألمانٌ ألهل األرض ،كام أن النجوم أمانٌ ألهل
ّ
السامء؛ ِ
باب السؤال ّ
عم ال َيعنيكم ،وال ت ََك ّلفوا
فأغلقوا َ
فإن
علم ما قد ُكفي ُتم ،وأكثِروا
الدعاء بتعجيل ال َف َرج؛ ّ
َ
َ

والسالم عليكم.((()..
ذلك َف َر ُجكمّ ،

الع ْمري((( قال:
* وعن الشيخ املوثوق أيب عمرو َ
تشاجر ابن أيب غانم القزويني ومجاعة من الشيعة
يف ا َ
خل َلف فذكر ابن أيب غانم :أن أبا حممد Aمىض

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.485
((( هو عثامن بن سعيد العمري  -بفتح العني وسكون امليم  -أول
النواب األربعة ،يكنى أبا عمرو السامن.
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وال َخ َلف له ،ثم إهنم كتبوا يف ذلك كتابا وأنفذوه إىل

الناحية ،وأعلموه بام تشاجروا فيه ،فورد جواب كتاهبم

بخطه( :Aبسم اهلل الرمحن الرحيم عافانا اهلل وإياكم من
الفتن ،ووهب لنا ولكم روح اليقني ،وأجارنا وإياكم من
سوء املنقلب ،إنه أهني إ ّ
يل ارتياب مجاعة منكم يف الدين،

وما دخلهم من الشك وا َ
ية يف والة أمرهم ،فغَ ّمنا ذلك
حل ْ َ
لكم ال لنا ،وساءنا فيكم ال فينا ،ألن اهلل معنا فال فاقة بنا
إىل غريه ،واحلق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ،ونحن
صنايع ربنا واخللق بعد صنايعنا.

يا هؤالء ما لكم يف الريب ترتددون ،ويف ا َ
ية
حل ْ َ

أن أمر اهلل ال يغلب ،ورسه ال
تنعكسون((( ... ،ولوال ّ

يظهر وال يعلن ،لظهر لكم من حقنا ما تبتز منه عقولكم،

ويزيل شكوكم ولكنه ما شاء اهلل كان ،ولكل أجل

وردوا األمر إلينا فعلينا
كتاب ،فاتقوا اهلل وس ِّل ُموا لنا ُّ

((( هكذا يف النص والظاهر (تنتكسون) ،يقال انتكس أي وقع عىل
رأسه (.من حشاية البحار).
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اإلصدار كام كان منا االيراد ،وال حتاولوا كشف ما

ُغ ِّطي عنكم ،وال متيلوا عن اليمني وتعدلوا إىل اليسار،
واجعلوا قصدكم إلينا املودة عىل السنة الواضحة فقد
نصحت لكم ،واهلل شاهد ع ّ
يل وعليكم ،ولوال ما عندنا

من حمبة صاحبكم ورمحتكم ،واإلشفاق عليكم ،لكنا

عن خماطبتكم يف شغل مما قد امتحنا به من منازعة الظامل
العتل ،الضال املتتابع يف غيه ،املضاد لربه ،املدعي ما ليس

له ،اجلاحد حق من افرتض اهلل طاعته ،الظامل الغاصب،

ويف ابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعليها إ ّيل أسوة

حسنة ،وسيرتدى اجلاهل رداء عمله ،وسيعلم الكافر ملن
عقبى الدار ،عصمنا اهلل وإياكم من املهالك واألسواء،

واآلفات والعاهات كلها برمحته إنه ويل ذلك والقادر عىل

ولي ًا وحافظ ًا ،والسالم عىل مجيع
ما يشاء ،وكان لنا ولكم ّ
األوصياء واألولياء واملؤمنني ورمحة اهلل وبركاته ،وصىل
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اهلل عىل النبي حممد وآله وسلم تسليام)((( .
من كرامات اإلمام المهدي:A

حدثنا أبو األديان قال:
الصدوق قالّ :
روى الشّ يخ ّ

احلسن بن ع ّ
العسكري Aوأمحل كتبه إىل
يل
كنت أخدم
ُ
َ
ّ

فدخلت عليه يف ع ّلته ا ّلتي ت ّ
ُوف فيها صلوات
األمصار،
ُ
ِ
(إمض إىل املدائن؛
اهلل عليه ،فكتب معي كتب ًا وقال:

س َمن رأى
فإنّك ستغيب مخسة عرش يوم ًا وتدخل إىل ُ ّ
يوم اخلامس عرش وتسمع الواعية يف داري وجتدين عىل

غتسل).
ا ُمل َ

سيدي ،فإذا كان ذلك،
قال أبو األديان :فقلت :يا ّ

فمن؟ قالَ ( :Aمن طا َل َبك بجوابات كتبي فهو القائم
َ

يصل َ ّ
من بعدي) ،فقلتِ :ز ْدين ،فقالَ ( :Aمن ّ
عل فهو

القائم بعدي) ،فقلت :زدين ،فقالَ ( :Aمن أخرب ّ
عم يف
اهلِميان).
((( االحتجاج للشيخ الطربيس :ج ،2ص.279
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وأخذت جواباهتا،
وخرجت بالكتب إىل املدائن
ُ
ُ

رس من رأى يوم اخلامس عرش كام ذكر يل،A
ودخلت ّ

املغتسل ،وإذا أنا
فإذا أنا بالواعية يف داره ،وإذا به عىل
َ
بجعفر بن ع ّ
عزونه
يل أخيه بباب ّ
الدار ،والشّ يعة ِمن حوله ُي ّ
وي ّنئونه ،فقلت :إن يكن هذا اإلمام فقد َب َط َلت اإلمامة!
ُ
ثم خرج
ّ
فعز ُ
فتقدمتّ ،
يت وه ّنيت فلم يسألني عن يشءّ ،
سيدي ،قد ُك ِّفن أخوك فقُ م
عقيد اخلادم فقال جلعفر :يا ّ
للصالة عليه ،فدخل جعفر والشّ يعة من حولهّ ..
فلم رصنا

الدار إذا نحن باحلسن بن ع ّ
يل العسكري صلوات
يف ّ
ّ
ليصل عىل أخيه،
فتقدم جعفر
اهلل عليه عىل نعشه مك ّفن ًاّ ،

ّ
صبي بوجهه ُسمرة بشَ عره َق َطط
فلم َه ّم بال ّتكبري خرج
ٌّ
بأسنانه تفليج ،فجذب ردا َء جعفر بن ع ّ
يل وقال( :Aيا

فتأخر جعفر وقد
عم َّ
تأخ ْر؛ فأنا ُّ
بالصالة عىل أيب)ّ .
أحق ّ
ّ
الصبي ّ
ودفن إىل
فتقدم
وجهه
واصفرّ ،
ّ
فصل عليهُ ،
اربد ُ
ّ
ّ

جانب قرب أبيه اهلادي.C
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برصيِ ،
هات جوابات الكتب
الصبي( :يا
ثم قال
ّ
ّ
ّ

التي معك) ،قال أبو األديان :فدفع ُتها إليه ،وقلت يف
ِ
خرجت إىل جعفر بن
ثم
ُ
بقي اهلميانّ ،
نفيس :هذه اثنتانَ ،
ِ
ع ّ
نفر من قم فسألوا
يل وهو َيز ُفر ...فنحن ُج ٌ
لوس إذ َقدم ٌ
عن احلسن بن ع ّ
يل صلوات اهلل عليه ،فعرفوا موته فقالوا:

ُعزي؟ فأشار ال ّناس إىل جعفر ،فس ّلموا عليه
فمن ن ّ
َ
وع َّزوه وه ّنأوه وقالوا :إنّ معنا كتب ًا وأموا ً
ال ،فتقول ّممن
َ
الكتب وكم املال؟ فقام ينفض أثوابه ويقول :يريدون م ّنا
ٍ
فالن
أن نعلم الغيب ،فخرج اخلادم فقال :معكم كتب
وفالن وفالنِ ،
ٍ
وه ٌ
يان فيه ألف دينار وعرشة دنانري منها

وجه بك
َم ْط ّلية ،فدفعوا إليه الكتب واملال وقالوا :الذي ّ

ألجل ذلك هو اإلمام.(((...

وجه
حممد بن أمحد
ّ
األنصاري قالّ :
وعن أيب نعيم ّ

َ
ين إىل
واملقصة
املفوضة
كامل بن إبراهيم املد ّ
ٌ
ّ
قوم من ِّ
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.476
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حممد احلسن العسكري ،Aقال كامل :فقلت يف
أيب ّ
نفيس :أسأله عن قوله( :Aال َي ُ
دخل اجل ّنة إ ّال َمن َع َ
رف
معرفتي ،وقال بمقالتي).

قالّ :
نظرت إىل
حممدA
فلم
ُ
ُ
سيدي أيب ّ
دخلت عىل ّ

ٍ
وحجته
ثياب بياض ناعمة عليه ،فقلت يف نفيس :و ُّيل اهلل
ّ
اعم ِمن الثّياب ويأمرنا بمواساة اإلخوان
يلبس ال ّن َ
ِ
وح َس
متبس ًام :يا كامل! َ
وينهانا عن لبس مثله! فقالّ A
أسود َخ ِش ٌن عىل جلده ،فقال:A
ذراعيه ،فإذا ِم ْس ٌح
ُ
عن َ
مت وجلست إىل ٍ
باب عليه
(هذا هلل ،وهذا لكم) ،فس ّل ُ

بفتى
سرت ُمرخى ،فجاءت ّ
الريح فكشفت طرفه ،فإذا أنا ً
كأنه ِف ْل ُ
قة قم ٍر ِمن أبناء أربع سنني أو مثلها ،فقال يل( :يا
فاقشعررت من ذلك ُ
هلمت أن
كامل بن إبراهيم!)
وأ ُ
ُ
وحجته
(جئت إىل و ّيل اهلل
سيدي ،فقال:
َ
ّ
قلتّ :لبيك يا ّ

وبابه تسأله :هل يدخل اجل ّن َة َمن عرف معرف َتك وقال
بمقالتك؟!) فقلت :إي واهلل ،فقال( :إذن ـ واهللِ ـ َي ُّ
قل
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داخ ُلها ،واهللِ إنه َليدخلها قوم ُيقال هلم «احلق ّّية») ،قلت:
ِ
حبهم لع ٍّ
يل
سيدي ،و َمن هم؟ قال( :Aقوم من ِّ
يا ّ
ثم سكت
حيلفون بحقّه ،وال يدرونَ ما حقُّ ه وفضله)ّ ،
(جئت تسأله
ثم قال:A
َ
صلوات اهلل عليه ع ّني ساعةّ ..

املفوضة ،كذبوا ،بل قلوبنا أوعية ملشيئة اهلل،
عن مقالة ّ
فإذا شاء شئناُ ،
Rو َما تَشَ ُاءونَ إِ َّال َأ ْن َيشَ َاء
واهلل يقولَ :
ُ (((
السرت إىل حالته فلم استطع كشفه ،فنظر
اهللّ ، Q
ثم رجع ّ

لوس َك وقد
متبس ًام فقال( :يا كامل ،ما ُج ُ
إ َّيل أبو ّ
حممدّ A

فقمت وخرجت ومل
احلج ُة من بعدي؟!)
ُ
أنبأك بحاجتك ّ
فلقيت كام ً
ال فسألته عن
ُأعاينه بعد ذلك ،قال أبو نعيم:
ُ

فحدثني به(((.
هذا احلديثّ ،
حممد بن عثامن
وعن غياث بن ُأسيد قال:
ُ
سمعت ّ
ري يقول :ملّا ُولِد ا َ
خل َلف املهدي صلوات اهلل عليه
الع ْم ّ
َ
ِ
ثم سقط
َس َطع ٌ
نور من فوق رأسه إىل عنان السامءّ ،
((( سورة التكوير :آية .29
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.247
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ِ
ثم رفع رأسه وهو يقول:
لوجهه ساجد ًا ّ
لربه تعاىل ذكْ ُرهّ ،
(ش ِهدَ ُ
َ
اهلل َأ َّن ُه ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو َو ْالَالئِ َك ُة َو ُأ ْو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم َقائِ ًام

بِا ْل ِقس ِط ال إِ َل َه إِ َّال ُه َو ا ْل َع ِز ُيز ْ َ ِ
ين ِع ْندَ اهللِ
يم * إِ َّن الدِّ َ
الك ُ
ْ

ا ِ
الم ((()((( .
إل ْس ُ

السفارة والسفير:
منذ شهادة موالنا اإلمام حممد اجلواد Aوالظروف

السياسية املكتنفة بالطائفة الشيعية وقادهتا قد تغريت

وبات من املحتم عىل اإلمام اهلادي Aتدريب الشيعة

والفرقة احلقّة عىل نوع جديد من التعامل متمث ً
ال
باالبتعاد عن ُأسلوب االتصال املبارش باإلمام،A
اجلمة التي أحاطت
ونتيجة للضغوط الكبرية واملخاطر ّ

باإلمام اهلادي Aومن شايعه واعتقد به حتى إن اإلمام

كان يويص أصحابه بعدم اللقاء به بل وعدم السالم عليه
عالنية حفاظ ًا عىل حياهتم ودينهم.

((( سورة آل عمران :آية .19 -18
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.433
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أكد اإلمام اهلادي Aعىل أسلوب االتصال غري

ومهدَ عن طريق الوكالء أو الرسائل
املبارش بالشيعة ّ
واملكاتبات وسار عىل ذات النهج اإلمام احلادي عرش

احلسن العسكري Aالذي ظل مقي ًام جمرب ًا عىل اإلقامة

يف منطقة العسكر بسامراء إال أنه صلوات اهلل عليه

استطاع إدارة أمور البالد والعباد بواسطة وكالئه وقد

ذكر التاريخ أسامءهم وألقاهبم بل وسريهتم.

املفدى #صاحب العرص
األمر ذاته انتهجه إمامنا َّ

والزمان وعديل القرآن املهدي املنتظر أرواحنا وأرواح
العاملني لرتاب مقدمه الفداء إال أن األمر بات خمتلفا عن

هنج آبائه بشدة التسرت وظهور النيابة اخلاصة أو السفارة

يف فرتة الغيبة الصغرى حيث يتصل باإلمام Aنائب
واحد هو الوكيل اخلاص يأخذ عىل عاتقه مهام إيصال

أوامر اإلمام إىل املؤمنني ومنهم إليه حيمل األسئلة
واملطالب.
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النواب األربعة:
إنّ اإلمام Aيف فرتة الغيبة الصغرى كان وثيق

الصلة بقواعده الشعبية لكن بطريقة متاس تتناسب مع

غيبته Aوهذه الطريقة متثلت بنصب السفراء.

املهمة واحلساسة يف ذلك
ومسألة السفراء من املسائل ّ

الوقت بمعنى :كيف نعرف أنّ هذا الشخص سفري عن

االمام سالم اهلل عليه ال سيام وأنّنا نعلم أن هنالك من
ادعى السفارة كذب ًا باعتبار أنّ مقام السفارة عن االمام

مقام مقدس وعظيم وأقرب يشء من مقام املرجع
األعىل الوحيد للطائفة الشيعية كلها يف العامل ،فال يبعد

يدعيه الكثري ،وكان لإلمام
أن يتنافس عليه الكثري وأن ّ
املهدي Aيف زمن الغيبة الصغرى وكام هو معروف

ومشهور أربعة نواب وهم:

الع ْمري األسدي
األول :أبو عمرو عثامن بن سعيد َ

ّ
«السمن» و ُيقال له:
جده ُال ّمه امللقَّب بـ
وقد نُسب إىل ّ
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ّ
«السمن» فألنّه كان ي ّتجر
وأما لقبه
الزيات
ّ
األسديّ ،
ّ
بالسمن تغطي ًة عىل نشاطه وكان الشيعة إذا محلوا إىل
َّ
العسكري Aما جيب عليهم محله من
اإلمام احلسن
ّ
األموال أنفذوا إىل عثامن بن سعيد فيجعله يف جراب

تقي ًة.(((..
َ
الس ْمن و ِزقاقه وحيمله إىل اإلمامّ A

وو َّثقه اإلمام اهلادي Aبقوله( :هذا أبو عمرو

الثقة األمني ،ما قاله لكم فع ّني يقوله ،وما أ ّداه إليكم
فع ّني يؤ ّديه)((( ،وو َّثقه اإلمام العسكري Aبمثل ذلك

وترحم عليه اإلمام املهدي Aعند وفاته حينام أرسل
َّ

رسالة تعزية إىل ولده أيب جعفر.

الغريب من
تويف حدود سنة  267هـ وقربه باجلانب
ّ

مدينة السالم بغداد ،يف شارع امليدان يف مسجد الذرب،
والقرب يف نفس ِقبلة املسجد(((.
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص. 214
((( املصدر السابق :ص .354
القمي :ج ،4ص.25
((( سفينة البحار للشيخ ع ّباس ّ
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حممد بن عثامن بن سعيد العمري،
الثاين :أبو جعفر ّ

ُلقّب باخل َّ
الين لكثرة اختالئه بأصحابه ،و َّثقه اإلمام
حممد
العسكري Aوقال عنه اإلمام ّ
احلجة( :Aوأ َّما ّ
بن عثامن ،ريض اهلل عنه وعن أبيه من قبل ،فإنَّه ثقتي

وكتابه كتايب)((( ،وكانت وكالته لإلمام املهدي Aأطول

فرتات الوكالة حيث قضاها يف بغداد.

كان متواضع ًا قال عنه أمحد الدينوري :فرصت إىل

أيب جعفر العمري فوجدته شيخ ًا متواضع ًا عليه مبطنة

بيضاء قاعد ًا عىل لبد يف بيت صغري ليس له غلامن  ...ما
استعد ملوته وعمل ساجة خشبية
وجدت لغريه ((( ،وقد
َّ
ّ
وتوف يف آخر مجادي اآلخرة
نقش عليها يوم وفاته،

سنة305هـ ،ودفن عند والدته يف شارع باب الكوفة
ببغداد ومرقده شاخص اآلن يف منطقة الباب الرشقي
يسمى :مرقد الشيخ اخل َّ
الين.
ّ

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص .485
((( دالئل اإلمامة حممد بن جرير بن رستم الطربي :ص .521

()64

.........................................................النواب األربعة

الثالث :هو أبو القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر

حممد بن عثامن سفري ًا ثالث ًا بأمر من اإلمام
عينه ّ
النوبختيَّ ،

احلجة #بقوله( :هذا أبو القاسم احلسني بن روح بن

أيب بحر النوبختي القائم مقامي والسفري بينكم وبني
صاحب األمر Aوالوكيل له والثقة األمني ،فارجعوا

وعولوا عليه يف ّ
مهمتكم)((( .
إليه يف أموركم ّ

عرفه اهلل
وو َّثقه اإلمام
ّ
احلجة Aبقوله( :نعرفهَّ ،
اخلري ك ّله ورضوانه وأسعده بالتوفيق ،وقفنا عىل كتابه
ّ
واملحل اللذين
وثقتنا بام هو عليه ،وإنَّه عندنا باملنزلة
يرسانه ،زاد اهلل يف إحسانه إليه إنَّه و ٌّيل قدير)((( .
ّ

ولد يف النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري

ّ
وتوف ببغداد يف الثامن عرش من شعبان سنة 326هـ (((،

وكان قوي اإلرادة شديد الصالبة يف احلق يقول أبو
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.372- 371
((( املصدر السابق :ص.372
((( أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني :ج ،2ص.48
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وقرض
سهل النوبختي( :لو كان ّ
احلجة Aحتت ذيله ّ

باملقاريض ما كشف الذيل عنه)((( .

ومرقده ببغداد يف جانب الرصافة مشهور معروف

شباك ُم َّلل
َّ
مشيد عامر ،عليه ّقبة صغرية ،وفوق دكّ ة قربه ّ
عرف موضع قربه
يزدحم عليه الزائرون
املتعبدونُ ،ي َ
ّ
التجاري ببغداد عىل جانب شارع
خلف سوق الشورجة
ّ
عد مرقده من املراكز
اجلمهورية ،يف زقاق غري نافذ ،و ُي ّ

الشيعية يف بغداد
ّ

حممد السمري أو
الرابع :الشيخ أبو احلسن عيل بن ّ

السيمري ،أو الصيمري (واملشهور السمري) ،ولد يف

النصف الثاين من القرن الثالث(((.

حممد بن عيل بن
قال الشيخ الطويس :عن أيب جعفر ّ

حممد احلسن بن أمحد
احلسني بن بابويه ،قالَّ :
حدثني أبو ّ

املك َّتب ،قال :كنت بمدينة السالم يف السنة التي ّ
توف

((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.391
((( أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني :ج  ، 2ص.48
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حممد السمري قدس رسه،
فيها الشيخ أبو احلسن عيل بن ّ
بأيام فأخرج إىل الناس توقيع ًا نسخته:
فحرضته قبل وفاته ّ

حممد السمري أعظم
(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا عيل بن ّ

ميت ما بينك وبني س ّتة ّأيام،
اهلل أجر إخوانك فيك ،فإنَّك ّ
فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك،
فقد وقعت الغيبة التا ّمة ،فال ظهور إ َّال بعد إذن اهلل تعاىل

ذكره ،وذلك بعد طول األمد ،وقسوة القلوب ،وامتالء

يدعي املشاهدة ،أال
األرض جور ًا ،وسيأيت شيعتي من َّ
فمن ا َّدعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو
ّ
قوة إ َّال باهلل العيل العظيم)(((.
كذاب مفرت ،وال حول وال َّ

تويف يف شعبان سنة 329هـ وقد روى أبو نرص هبة

حممد الكاتب أنَّ قرب أيب احلسن السمري Nيف
اهلل بن ّ

الشارع املعروف بشارع اخللنجي ـ ببغداد ـ من ربع باب
املحول قريب من شاطي هنر أيب عتاب((( .وهذا القرب

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.516
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.396
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اآلن يف منطقة الرساي يف باب َّ
املعظم ببغداد.
مفهوم االنتظار في مدرسة التشيع:

عن يامن ّ
التمر قال :ك ّنا عند أيب عبد اهلل الصادقA

جلوس ًا فقال لنا( :إن لصاحب هذا األمر غيبة ،املتمسك
فأيكم
فيها بدينه كاخلارط للقتاد ثم قال :هكذا بيدهّ ،

ملي ًا ،ثم قال :إن
يمسك شوك القتاد بيده؟ ثم أطرق ّ
لصاحب هذا األمر غيبة ،فليتق اهلل عبد وليتمسك
بدينه)(((.

مفهوم االنتظار الذي ينبغي أن يتمثله اإلنسان املسلم

إضافة إىل ما يعنيه من العمل عىل التهيئة واإلعداد لإلمام
املنتظر Aيف اإلصالح والتغيري ،كذلك هو الثبات عىل

والتمسك بالعقيدة املهدوية يف زمن التشكيكات
الوالية
ّ
واملشككني ،فإن انتظار اإلمام املهدي Aثبات عىل

الوالية والثبات عىل الوالية ثبات عىل الدين وهو أفضل
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.335
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..................................مفهوم االنتظار يف مدرسة التشيع

أعامل اإلنسان يف زمن الغيبة.

ويف ضوء ما تعطيه اللغة ملعنى (االنتظار) حني

حتدده بالرتقب والتوقع  ،قد يتوهم أن علينا أن نعيش

يف فرتة الغيبة مرتقبني لليوم املوعود الذي يبدؤه اإلمام
املنتظر بالقضاء عىل الكفر وبالقيام بتطبيق اإلسالم،

لنعيش احلياة حتت ظالله يف دعة وأمان غري معتنني عىل
القيام بمسؤولية تفعيل اإلسالم يف حياتنا بكل جماالهتا

وبخاصة جماهلا السيايس بدافع من إيامننا بأن مسؤولية
حتكيم اإلسالم يف كل جماالت احلياة هي وظيفة اإلمام
املنتظر فلسنا بمكلفني هبا اآلن.

وقد يتوهم بأهنا من عقيدة الشيعة فتتحول عقيدتنا

باإلمام املنتظر فكرة ختدير عن القيام باملسؤولية املذكورة
بسبب هذا التوهم ،إال أننا نحاول جتلية واقع األمر بام
يرفع أمثال هذه األلوان من التوهم ،فنجد أن منشأ هذه

املفارقة هو حماولة عدم الفهم أو سوء الفهم يف الواقع.
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وذلك ألن ما يفاد من االنتظار يف إطار واقعه كالزم

من لوازم االعتقاد باإلمام املنتظر Aيتناىف وهذه
األلوان من التوهم متام املنافاة ،ألنه يتناىف وواقع العقيدة
اإلسالمية التي تضم عقيدة اإلمامة كجزء مهم من

أجزائها.

ومما جيدر أن نعرفه يف هذا الصدد :ليس معنى انتظار

هذا املصلح املنقذ اإلمام املهدي Aأن يقف املسلمون

مكتويف األيدي فيام يعود إىل احلق من دينهم وما جيب

عليهم من نرصته واجلهاد يف سبيله واألخذ بأحكامه
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ...بل املسلم أبد ًا

مكلف بالعمل بام أنزل من األحكام الرشعية وواجب

عليه السعي ملعرفتها عىل وجهها الصحيح بالطرق
املوصلة إليها حقيقة وواجب عليه أن يأمر باملعروف

وينهى عن املنكر ما متكن من ذلك وبلغت إليه قدرته
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وك ُّل ُك ْم َم ْس ٌ
(ك ُّل ُك ْم َرا ٍع ُ
ُ
عن َر ِع َّيتِ ِه) ((( .
ؤول ْ

إذن ما هو االنتظار؟ إن املراد من االنتظار هو وجوب

التمهيد والتوطئة لظهور اإلمام املنتظر #وعىل أساس

ما تقدم ننتهي إىل النتيجة اآلتية وهي :إن االنتظار ليس
هو التسليم ..وإنام هو واجب أخر يضاف إىل قائمة
الواجبات اإلسالمية.

تكاليف العباد في عصر الغيبة منها:
َرج:
* انتظار الف َ

الغراء،
انتظار املؤمن لل َف َرج ٌ
أمر حثّت عليه الرشيعة ّ

َّ
سن الثواب ،وإشارة إىل
وو َعدَ ت فاعليه ُح َ
ورغبت فيهَ ،
َدور انتظار ال َف َرج يف تقوية ثبات الفرد ا ُملسلم أمام النوائب

وحوادث الزمان ،و َل ْفت نظر املسلم إىل رضورة إعداد
ِ
نفسه وهتيئتها وتزكيتها واالرتفاع هبا إىل املستوى الذي

املهدي املنتظر،A
يؤهلها لالنخراط يف أصحاب اإلمام
ّ
ّ

((( بحار االنوار للعالمة املجليس :ج ،72ص.38
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الذين وصفتهم الروايات الواردة بأنّ عقوهلم وأفهامهم
حد ًا صارت الغَ يبة معه بمنزلة
قد َب َلغَ ت من اليقني ّ
ا ُملشاهدة.
فعن أيب خالد الكابيل قال :دخلت عىل سيدي عيل بن

احلسني زين العابدين Cفقلت له :يا ابن رسول اهلل F

 ...ثم يكون ماذا ،قال( :Aثم متتد الغيبة بو ّيل اهلل عز
وجل الثاين عرش من أوصياء رسول اهلل Fواألئمة
بعده .يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته

واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان ،الن اهلل

تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف

ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهللF
بالسيف ،أولئك املخلصون حقا وشيعتنا صدقا ،والدعاة

إىل دين اهلل عز وجل رسا وجهرا)(((.

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق:ص.320
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وقال أمري املؤمنني( :Aانتظروا الفرج ،وال تيأسوا

من روح اهلل ،فان أحب األعامل إىل اهلل عز وجل انتظار

الفرج ما دام عليه العبد املؤمن.((()...

وعن أيب عبد اهلل ،عن آبائه ،عن أمري املؤمننيB

قال( :املنتظر ألمرنا كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل)(((.
َرج:
ثواب انتظار الف َ

عن أيب احلسن عن آبائه Bأن رسول اهلل Fقال:

(أفضل أعامل أمتي انتظار الفرج من اهلل عز وجل)(((.

وروي عن اإلمام أيب احلسن الرضا Aقال( :ما

عز ّ
وجل:
أحسن الصرب وانتظار ال َف َرج ،أما
َ
سمعت قو َله ّ
َ
ّ
وجل:
عز
يب ،(((Qوقوله ّ
َ ...Rو ْارت َِق ُبوا إِ ِّن َم َع ُك ْم َر ِق ٌ
ين(((Q؟ فع َليكم
َ ...Rفان َت ِظ ُروا إِ ِّن َم َع ُك ْم ِم ْن ْ ُالن َت ِظ ِر َ
(((
(((
(((
(((
(((

اخلصال للشيخ الصدوق :ص.616
كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.645
املصدر السابق :ص.644
سورة هود :آية .93
سورة األعراف :آية .73
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بالصرب ،فإنّه إنّام جييء ال َف َرج عىل اليأس ،وقد كان َمن
أصب منكم)(((.
قبلكم َ َ

وعن أيب بصري قال :قال الصادق جعفر بن حممد:C
ِ
ِ
ُ
املنتظرين لظهوره يف غيبته،
لشيعة قائمنا
(طوبى

ٌ
خوف
أولياء اهلل الذين ال
وا ُملطيعني له يف ظهوره ،أولئك
ُ
عليهم وال هم حيزنون)(((.

ِ
المنتظرين لظهور اإلمام المهدي:A
* منزلة

عن أيب خالد الكا ُبيل قال :قال اإلمام زين العبادين :A

إن َ
أهل زمان َغيبته القائلني بإمامته
( ...يا أبا خالدّ ،

أفضل من أهل ِّ
ُ
كل زمان .((()...
واملنتظرين لظهوره

النبي Fأنّه قال يوم ًا ـ وعنده بعض
وروي عن
ّ
(اللهم َل ِّقني إخواين) ،فقال من حوله من
أصحابه ـ:
ّ
َ
رسول اهلل؟! ،فقال:F
اصحابه :أ َما نحن إخوانك يا

((( كامل الدين ومتام النعمةللشيخ الصدوق :ص.645
((( املصدر السابق :ص.357
((( املصدر السابق :ص.320
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.........................منزلة
ِ

قوم يف آخر الزمان آ َمنوا
(ال ،إنّكم أصحايب ،وإخواين ٌ
يب ومل َي َروين ...لقد َعر َفنيهم ُ
اهلل بأسامئهم وأسامء آبائهم
َّ
ِمن قبل أن ُي ِرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أ ّم ِ
هاتم،
أشد ُبقي ًة عىل ِدينه من َخ ْرط ال َقتاد((( يف الليلة
ألحدُ هم ّ
َ
مصابيح
الظلامء ،أو كالقابض عىل مجر الغَ ضاُ ،أولئك
ُ
الدجىُ ،ينجيهم ُ
اهلل من ّ
كل ِفتنة َغرباء ُمظلمة)(((.
ُّ
(قوم
وعن أيب عبد اهلل Aقال :قال رسول اهللٌ :F

ني منكم) ،قالوا :يا
الر ُجل منهم له أجر مخس َ
من بعدكمَّ ،
وح َنني ُ
وأ ُحد ون ََزل فينا
رسول اهلل ،نحن ك ّنا معك ببد ٍر ُ
حلوا مل تصربوا
القرآن ،فقال( :Fإنّكم لو حتملون ِلا َ َ
ربهم)(((.
ص َ

وعن محاد بن عمرو ،عن اإلمام الصادق ،عن آبائه B

ثم
((( القتاد
شجر ذو شوك ،واخلرط هو أن تقبض عىل أعىل الغصن ّ
ٌ
ُت ِ ّر يدك عليه إىل أسفله.
((( بحار األنور للعالمة املجليس :ج ،52ص.124
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.457
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قال :قال النبي Fلعيل( :Aيا عيل واعلم أن أعظم

الناس يقينا قوم يكونون يف آخر الزمان ،مل يلحقوا النبي
وحجب عنهم احلجة فآمنوا بسواد يف بياض)(((.

ِ
المنتظر بقصد القُربة ال يستعجل الظهور:
*

إذا كان الفرد املؤمن منتظر ًا لل َف َرج بقصد القُ ربة إىل

تأخ ّر ،وقد وردت
اهلل تعاىل ،مل يرضّ ه َت َق َّدم هذا األمر أو َ

أئمة أهل البيت  Bتؤكّ د هذا املعنى.
روايات كثرية عن ّ
فعن هارون ابن عنرتة ،عن أبيه قال :سمعت أمري

املؤمنني Aمرة بعد مرة وهو يقول وشبك أصابعه

بعضها يف بعض ثم قال( :Aتفرجي تضيقي وتضيقي
(ه َل ِ
املحاضري((( ونجى
تفرجي) ،ثم قالَ :A
كت َ

وثبت احلىص عىل أوتادهم ،أقسم باهلل قسام حقا
املقربون َ
ّ
إن بعد الغم فتحا عجبا)(((.

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،52ص.125
((( ا َملحاضري :أي املستعجلون للفرج قبل أوانه.
((( الكايف للسيخ الكليني :ج ،8ص.249
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ِ

وعن عبد الرمحن بن كثري قال :كنت عند أيب عبد اهلل A
إذ دخل عليه مهزم األسدي فقال :أخربين َج ّعلت ِف َ
داك
متى هذا االمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال ،فقال:A

وه َلك املستعجلون ،ونجا
(يا مهزم كذب الو ّقاتونَ ،
ا ُملس َلمون ،وإلينا يصريون)(((.
ِ
املنتظر لظهور إمامه بمنزلة املجاهد
وإذا كان املؤمن

بني َيدَ ي رسول اهلل ،Fوإذا كان املؤمن الذي يموت

عىل هذا األمر منتظر ًا لل َف َرج كمن هو يف الفسطاط الذي
َ
املنتظر ،Aفام الذي يدفع به إىل استعجال أمر
للقائم

اهلل؟!

فعنالعالءبنسيابة ،عنأيبعبداهللجعفربنحممدC

أنه قال( :من مات منكم عىل هذا األمر منتظرا كان كمن

هو يف الفسطاط الذي للقائم.((()A

((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.426
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،52ص.125
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* المنع عن توقيت الظهور:

كثر يف اآلونة األخرية من البعض حتديد وقت أو

تلهف
زمن الذي سيظهر فيه اإلمام ،#وهذا يدل عىل ّ
املؤمنني إىل رسعة حتقق البشارة النبوية التي ستقلب

وتغي مسار البرشية من الظلم واجلور
صفحات التاريخ ّ
حبهم الشديد
إىل العدل والقسط ،وهذا ناشئ إما بسبب ّ

لبقية اهلل ،Aأو جلهلهم بحقائق األمور.

حقيقة البد أن نعرفها :بأن أئمة أهل البيت Bرغم

حتدثوا وأخربوا به عن اإلمام املهدي Aومميزات
كثرة ما ّ

عرصه وعالمات ظهوره ..إ ّ
ال أهنم رفضوا الترصيح عن
توقيت يوم الظهور ،ال بل بالعكس هنوا عن التوقيت،

وأمرونا بتكذيب كل من خيرب بوقت الظهور ..ألن ذلك
ٍ
رس من أرسار اهلل ،قد أخفاه َّ
حلكمة ـ عن
جل وعال ـ
الناس.

األئمة  Bيف النهي
وقد وردت روايات عديدة عن ّ
()78

...............................................خفاء وقت ظهورهA

عن توقيت ظهور اإلمام املهدي  ،Aويف تكذيب من
معين ًا.
ُيو ِّقت له وقت ًا وأ َمد ًا ّ

حممد بن مسلم ،قال :قال أبو عبد
روى النعامين عن ّ

َ
أخربك ع ّنا توقيت ًا ،فال هتا َب َّن أن
حممدَ ،من
اهلل( :Aيا ّ
ٍ
ت ّ
ألحد وقت ًا)(((.
ُكذبه ،فإنّا ال ن َُو ِّقت

وروىالطويسعن ُ
سألت أبا جعفر:A
الف َضيل،قالُ :

هل هلذا األمر وقت؟ فقال( :كذب الو ّقاتون ،كذب

الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون)((( .
* خفاء وقت ظهوره:A

وليه،A
لقد أخفى اهلل تبارك وتعاىل وقت ظهور ّ

ليكون املؤمنون منتظرين له Aيف مجيع أوقاهتم ،وقد
روي يف اإلقبال عن اإلمام الصادق Aأنّه قال ّ
حلمد بن

فإن اهلل َّ
كل
أمر صاحبِك لي َل َك وهناركّ ،
عثامن( :وتو َّق ْع َ
((( الغَيبة للنعامين :ص.300
((( الغَيبة للشيخ الطويس :ص.426
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يو ٍم هو يف شأن ،ال َيشغَ ُله شأنٌ عن شأن.((()...

ويف رواية الكليني يف الكايف عن اإلمام الصادقA

(أقرب ما يكون العباد إىل اهلل جل
املفضل:
يف حديث
ّ
ُ

عز ّ
وجل
ذكره وأرىض ما يكون عنهم إذا افتقدوا ُح ّجة اهلل ّ
فلم يظهر هلم ومل يعلموا مكانه ،وهم يف ذلك يعلمون أنّه
حجة اهلل جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتو َّقعوا
مل تبطل ّ

ال َف َرج ّ
كل صباحٍ ومساء.((()..
* الحزن ل ِفراقه:A

عن ابن حمبوب ،عن أيب احلسن الرضا Aقال :قال

يل( :ال بد من فتنة ّ
صمء َص ْي َلم يسقط فيها كل بطانة

ووليجة وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي يبكي

وح َّران
عليه أهل السامء وأهل األرض وكل َح َّرى َ
وكل حزين هلفان ثم قال :بأيب وأمي سمي جدي

(((

((( إقبال األعامل للسيد بن طاووس :ج ،1ص.368
((( الكايف للكليني :ج ،1ص.333
((( احلرة العطش فالرجلَ :ح َّران  ،واملرأة َ :ح َّرى.
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................................................املداومة على الدعاء

وشبيهي وشبيه موسى بن عمران Aعليه جيوب النور

تتوقد بشعاع ضياء القدس كم من حرى مؤمنة وكم من

مؤمن متأسف حريان حزين عند فقدان املاء املعني كأين
هبم آيس ما كانوا ،نودوا نداء يسمع من بعد كام يسمع من

قرب يكون رمحة عىل املؤمنني وعذابا عىل الكافرين)(((.

وعن عيسى بن أيب منصور قال :سمعت أبا عبد اهلل A

يقول( :نفس املهموم لنا املغتم لظلمنا تسبيح ومهه المرنا
عبادة وكتامنه لرسنا جهاد يف سبيل اهلل) ،قال يل حممد بن
سعيد :اكتب هذا بالذهب ،فام كتبت شيئا أحسن منه(((.
* المداومة على الدعاء:

سمعت أبا عبداهلل Aيقول....( :
عن زرارة ،قال:
ُ

الله َّم
يا زرارة ،إذا
َ
أدركت هذا الزمان ،فا ْد ُع هبذا الدعاءُ :
نبيك.
َع ِّر ْفني َن ْف َسك ،فإن َّك ْ
ُعرفني َ
نفسك مل أع ِر ْف َّ
إن مل ت َّ
تعرفني رسو َلك
ّ
اللهم َع ِّرفني رسو َل َك ،فإنّك إن مل ّ

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،51ص.152
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.226
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حج ّتك .فإنّك إن مل
مل أع ِر ْف ُح ّج َتك،
عرفني َ
اللهم ِّ
ّ
حجتك َض َل ْل ُت عن ِديني)(((.
تعرفني ّ
ّ

وعن حممد بن عيسى بإسناده عن الصاحلنيB

قال ...( :تكرر هذا الدعاء ساجدا وقائام وقاعدا وعىل
كل حال ويف الشهر كله وكيف أمكنك ومتى حرضك

من دهرك تقول بعد حتميد اهلل تبارك وتعاىل والصالة عىل
ِ
ِ ِ
اع ِة
الس َ
النبيُ :F
الله َّم ُك ْن ل َول ِّي َك ُف َل ِن ْب ِن ُف َل ٍن ِف َهذه َّ
َاص ًا و َدلِي ً
وح ِافظ ًا و َقائد ًا ون ِ
ِ
وع ْين ًا
ال َ
وف ُك ِّل َس َ
اع ٍة َولِ ّي ًا َ
وت ِك َن ُه ِف َيها َط ِوي ً
َح َّتى ت ُْس ِك َنه َأ ْر َض َك َط ْوع ًا ُ
ال (((.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.337
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس :ج ،3ص.103
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.........................زيارة مشاهد ّ
واألئمة املعصومنيB
النيب
ّ

واألئمة المعصومين  Bنياب ًة
النبي
ّ
* زيارة مشاهد ّ

عنه:A

خواص شيعة أهل البيت :Bالنيابة
من املألوف بني
ّ

املقدسة ،و ّمما ال ّ
شك فيه أنّ من رسور
يف زيارة املشاهد ّ

صاحبالعرصAأنيزوراملؤمنمشاهدَ آبائهالكرامB

املجليس أنّ اإلمام اهلادي Aأنفذ
نياب ًة عنه ،وقد روى
ّ
(إن هلل
زائر ًا عنه إىل مشهد أيب عبداهلل احلسني Aوقالّ :
َم ِ
وإن حائر احلسنيA
واط َن ُي ّب أن ُيدعى فيها ُفيجيبّ ،
من تلك املَواطن)(((.
الصمي ،عن أيب احلسن العسكري،A
وعن داوود َّ

وجعلت ذلك لك ،فقال:A
رت أباك
ُ
قال :قلت لهّ :إن زُ ُ
ثواب وأجر عظيمِ ،
حمدة)(((.
(لك بذلك من اهلل ٌ
وم ّنا املَ َ

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،99ص.275
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،14ص.593
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* تجديد البيعة له:A

ا ُملبايعة :املعاقدة واملعاهدة ،كأنّ ك ًّ
باع ما عنده
ال منهام َ

من صاحبه ،وأعطاه خالص َة نفسه ودخيلة أمره.

األمة بمبايعة
خم َ
مجيع ّ
النبي Fيوم غدير ّ
وقد أمر ّ

أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب ،Aوروى علامء

النبي Fأنّه قالَ ( :من مات وال بيعة عليه
املسلمني عن ّ
جاهلية)((( ،وأنّه Fقالَ ( :من مات بغري إمام،
مات ِميت ًة
ّ
جاهلية)(((.
مات ميت ًة
ّ

األئمةB
نص عىل
وملّا كان رسول اهلل Fقد ّ
ّ
ألمته أنّ ّأوهلم ع ّ
يل بن أيب طالبA
بأسامئهمّ ،
وبي ّ
العسكري-Aكامذكرنا
حممدبناحلسن
وآخرهم
ّ
ّ
املهديّ :

لزم ًا بمبايعة إمامه،A
ذلك سابقا  -فإن املؤمن يكون ُم َ

لئ ّ
ال يكون من مصاديق احلديث الرشيفَ ( :من مات ومل
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،1ص.103
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،8ص.13
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.................................................صالة اإلمام احل ّجةA

َيع ِرف إما َم زمانه مات ميتة جاهلية) (((.

وقد روي استحباب جتديد البيعة لصاحب العرصA

ّ
يستحب قراءة دعاء العهد بعد صالة
كل يوم ،وذكروا أنّه
ّ

الفجر ّ
ويستحب جتديد العهد والبيعة لهA
كل يوم،
ّ

يف ّ
كل مجعة (((.

الحجة:A
* صالة اإلمام ّ

احلجة  Aالتي
ونختم بذكر صالة وزيارة اإلمام ّ

ستحب أن يص ّليها املؤمن يف عرص الغَ يبة.
ُي
ّ

السيد ابن طاووس ـ ركعتان ،تقرأ
وهي ـ كام ذكرها ّ

وإي َ
«إي َ
يف ّ
ثم تقول مائة
َعبد ّ
كل ركعة إىل ّ
اك ن ُ
اك نَستعني»ّ ،
تتم قراءة الفاحتة،
«إياك نعبد ّ
مرة ّ
ثم ّ
وإياك نستعني»ّ ،
ّ

مرة واحدة ،وتدعو عقيبها
وتقرأ بعدها اإلخالص ّ
(اللهم َع ُظ َم البالء ،و َب ِرح اخلفاء ،وانكشَ َف
فتقول:
ّ
ِ
ُ
األرض و َم َنعت السامء ،وإ َل ْي َك ـ يا
الغطاء ،وضا َقت

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.199
((( مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي :ص 83و.615
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َ
اللهم
والرخاء.
رب ـ ا ُملشتكى،
وعليك ا ُمل َع َّو ُل يف ّ
ِّ
ّ
الشدة َّ
ِّ
وع ِّجل
حممد ،الذين أمرتَنا بطاعتهمَ ،
حممد وآل ّ
صل عىل ّ
حممد يا ع ّ
يل ،يا
اللهم َف َر َجهم بقائمهم ،وأظ ِهر إعزازَ ه .يا ّ
يل يا ع ّ
حممد يا ع ّ
ع ّ
يل
حممد ،إكفياين فإنكام كافياي .يا ّ
يل يا ّ
يل يا ع ّ
حممد يا ع ّ
يل
حممدُ ،
انصاين فإنّكام نارصاي .يا ّ
يا ّ
حممد ،احفظاين فإنّكام حافظاي .يا موالي يا صاحب
يا ّ

الزمان ،الغَ ْوث ،الغوث ،الغوث ،أ ْد ِركني ،أدركني،
أدركني ،األمان ،األمان ،األمان)(((.

((( مجال األسبوع للسيد ابن طاووس :ص.181
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..............................................................زيارتهA

زيارته:A
عن الشيخ الطربيس يف كتاب االحتجاج أنّه خرج من

الناحية املقدسة،إذا أردتم التوجه بنا إىل اهلل تعاىل وإلينا
ِ
الم
(س ٌ
الس ُ
فقولوا كام قال اهلل تعاىلَ :
الم َعىل آل َّيسَّ ،
داعي اهلل َو َرب ِ َّ ِ ِ
َع َلي َك يا ِ
باب اهلل
الم َع َل ْي َك يا َ
الس ُ
َّ
ان آياته َّ
ْ
َ
ِ
ِ ِِ
الم
الم َع َل ْي َك يا َخ ِلي َف َة اهلل َو ِ َ
الس ُ
الس ُ
ناص َح ِّقه َّ
َو َد َّيانَ دينه َّ
ِِ
َع َل ْي َك يا ُح َّج َة اهلل َو َدلِ َ
الم َع َل ْي َك يا ِ َ
تال
الس ُ
يل إِرا َدته َّ

الم َع َلي َك ِف ِ
آناء َلي ِل َك َو َأ ْط ِ
ِك ِ
راف
تاب اهلل َوت َْر ُجا َن ُهَّ ،
ْ
الس ُ ْ
َ ِ ِ
ِ
الم َع َل ْي َك يا
الس ُ
الس ُ
الم َع َل ْي َك يا َبق َّي َة اهلل ِف أ ْرضه َّ
َنا ِر َك َّ
ِ َ
ِم ِ
الم َع َل ْي َك يا َو ْعدَ اهلل
الس ُ
يثاق اهلل ا َّلذي أ َخ َذ ُه َو َو َّكدَ ُه َّ
ِ
وب َو ِ
ِ
الع ْل ُم
الع َل ُم املَ ْن ُص ُ
الس ُ
الم َع َل ْي َك َأ ُّيا َ
ا َّلذي َضم َن ُهَّ ،
ِ
ي َم ْك ُذ ٍ
وب،
ح ُة
الر ْ َ
املَ ْص ُب ُ
الواس َع ُة َو ْعد ًا َغ ْ َ
وب َوالغَ ْو ُث َو َّ
الم
الم َع َل ْي َك ِح َ
الم َع َل ْي َك ِح ْ َ
الس ُ
ني ت َُق ُ
الس ُ
الس ُ
وم َّ
َّ
ي َتق ُْع ْد َّ
ني ت َُص ِّ َ
ل َو َت ْق ُن ُت
الم َع َل ْي َك ِح َ
َع َل ْي َك ِح َ
ني َتق َْر ُأ َوت َُب ِّ ُ
الس ُ
ي َّ
ني
الم َع َل ْي َك ِح َ
الم َع َل ْي َك ِح َ
الس ُ
الس ُ
ني ت َْر َك ُع َوت َْس ُجدُ َّ
َّ
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ِ
الم
الم َع َل ْي َك ِح َ
الس ُ
الس ُ
ُ َت ِّل ُل َوت َُك ِّ ُ
ني َ ْت َمدُ َوت َْس َتغْ ف ُر َّ
ب َّ
ِ
الم َع َل ْي َك ِف ال َل ْي ِل إِذا
الس ُ
َع َل ْي َك حنيَ ت ُْصبِ ُح َو ُ ْت ِس َّ

الم َع َل ْي َك َأ ُّيا اإلمام املَ ْأ ُمونُ
الس ُ
َيغْ شى َوال َّنها ِر إِذا َ َت ّلَّ ،
الم َع َلي َك بِ َج ِ
الم َع َل ْي َك َأ ُّيا ا ُمل َق َّد ُم املَ ْأ ُم ُ
وام ِع
الس ُ
ول َّ
َّ
الس ُ ْ
الي َأ ِّن َأ ْش َهدُ َأ ْن ال إِل َه إِ ّال اهلل
السال ِم ُ .أشْ ِهدُ َك يا َم ْو َ
َّ
الش َ
َو ْحدَ ُه َ ِ
يب إِ ّال
يك َل ُه َو َأ َّن ُم ََّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َ
الحبِ َ

ري ا ُمل ْو ِمنِنيَ ُح َّج ُت ُه
ُه َو َو َأ ْه ُل ُهَ ،و ُأشْ ِهدُ َك يا َم ْو َ
الي َأ َّن َع ِل ّي ًا َأ ِم َ
َوا َ
حل َس َن ُح َّج ُت ُه َوا ُ
ل ْب َن ا ُ
حل َس ْ ِ
ي ُح َّج ُت ُه َو َع ِ َّ
ي ُح َّج ُت ُه
حل َس ْ َ

َو ُم ََّمدَ ْب َن َع ِ ٍّ
ل ُح َّج ُت ُه َو َج ْع َف َر ْب َن ُم ََّم ٍد ُح َّج ُت ُه َو ُموسى ْب َن
ل ْب َن ُموسى ُح َّج ُت ُه َو ُم ََّمدَ ْب َن َع ِ ٍّ
َج ْع َف ٍر ُح َّج ُت ُه َو َع ِ َّ
ل ُح َّج ُت ُه

ل ْب َن ُم ََّم ٍد ُح َّج ُت ُه َوا َ
َو َع ِ ِّ
حل َس َن ْب َن َع ِ ٍّ
ل ُح َّج ُت ُهَ ،و َأشْ َهدُ َأن ََّك
األو ُل َو ِ
الر ْي َب
ُح َّج ُة اهلل َأ ْن ُت ْم َّ
اآلخ ُرَ ،و َأ َّن َر ْج َع َت ُك ْم َح ُّق َ
يامنا َ ْل ت َُك ْن آ َم َن ْت ِم ْن َق ْب ُل َأ ْو
ِفيها َي ْو َم ال َي ْن َف ُع َن ْفس ًا إِ ُ
يامنا َخي ًاَ ،و َأ َّن املَو َت َح ُّق َو َأ َّن ِ
ناكر ًا َون َِكري ًا
َك َس َب ْت ِف إِ ِ ْ
ْ
الص َ
َح ُّق َو َأشْ َهدُ َأ َّن ال َّن ْ َ
اط
الب ْع َث َح ُّق َو َأ َّن ِّ
ش َح ُّق َو َ
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ش َح ُّق َو ِ
َح ُّق َوامل ِ ْرصا َد َح ُّق َواملِيزانَ َح ُّق َوا َ
حل ْ َ
ساب
احل َ
َح ُّق َوا َ
الو ِعيدَ ِبِام َح ُّق .
الو ْعدَ َو َ
ار َح ُّق َو َ
جل َّن َة َح ُّق َوال َّن َ

طاع َك ؛ َفاشْ َه ْد
الي َش ِق َي َم ْن خا َل َف َك َو َس ِعدَ َم ْن َأ َ
يا َم ْو َ
َعىل َ
ُك َع َل ْي ِه َو َأنا َو ِ ُّل َل َك َب ِر ٌي ِم ْن َعدُ ِّو َكَ ،فا َ
ماأشْ َه ْدت َ
حل ُّق

مار َضي ُت ُمو ُه َو ِ
وف َ
الباط ُل َ
ماأ ْس َخ ْط ُت ُمو ُه َواملَ ْع ُر ُ
ماأ َم ْرت ُْم بِ ِه
َ ْ
الش َ
مان ْي ُت ْم َع ْن ُه َف َن ْف ِس ُم ْؤ ِم َن ٌة بِاهلل َو ْحدَ ُه َ ِ
يك َل ُه
َوا ُمل ْن َك ُر َ َ
الي َأ َّولِ ُكم َو ِ
َوبِ َر ُسولِ ِه َوبِ َأ ِم ِ
آخ ِر ُك ْم
ري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ني َوبِ ُك ْم يا َم ْو َ
ْ
آمنيَ ِ
ُص ِت ُم َع َّد ٌة َل ُكم َو َم َو َّد ِت خالِ َص ٌة َل ُكم ِ
آمنيَ ).
َون ْ َ
ْ
ْ
الدعاء عقيب هذا القول:
(ال ّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َك َأ ْن ت َُص ِّ َ
حتِ َك
ل َعىل ُم ََّم ٍد َنبِ ِّي َر ْ َ
الي ِق ِ
ُور
ني َو َص ْد ِري ن َ
َو َك ِل َم ِة نُو ِر َك َو َأ ْن َ ْتال َق ْلبِي ن َ
ُور َّ
اإلي ِ ِ
ُور ِ
ُور ال ِّني ِ
ُور
الع ْل ِم َو ُق َّو ِت ن َ
ات َو َع ْز ِمي ن َ
ْ
امن َوف ْك ِري ن َ َّ
الع َم ِل َولِ ِ
البصائِ ِر ِم ْن ِع ْن ِد َك
ُور ِّ
َ
الص ْد ِق َو ِدينِي ن َ
سان ن َ
ُور َّ
ُور ِ
الض ِ
َو َب َ ِ
ُور ِّ
ُور
احل ْك َم ِة َو َم َو َّد ِت ن َ
ياء َو َس ْم ِعي ن َ
صي ن َ
ِ ِ ٍ ِِ
المَ ،ح ّتى َأ ْل َ
قاك َو َق ْد َو َف ْي ُت
الس ُ
ا ُملواالة ُل َح َّمد َوآله َع َل ْي ِه ُم َّ
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ح ُت َك يا َو ِ ُّل يا َ ِ
بِ َع ْه ِد َك َو ِم ِ
حيدُ  ،ال ّل ُه َّم
يثاق َك َف ُتغَ شِّ َينِي َر ْ َ
َص ِّل َعىل ُمَم ٍد ُح َج ِّت َك ِف َأر ِض َك َو َخ ِلي َفتِ َك ِف بِ ِ
الد َك
َّ
ْ
الد ِ
اعي إِىل َسبِ ِيل َك َوالقائِ ِم بِ ِق ْس ِط َك َوالثَّائِ ِر بِ َأ ْم ِر َك
َو َّ
ِ
ري ا َ
ين َو ُم َِّل ُّ
الظ ْل َم ِة َو ُمنِ ِ
َو ِ ِّل ا ُمل ْؤ ِمنِنيَ َو َبوا ِر
حلقِّ
الكاف ِر َ
اط ِق بِ ِ
َوال َّن ِ
الص ْد ِق َو َك ِل َمتِ َك ال َّتا َّم ِة ِف َأ ْر ِض َك
احل ْك َم ِة َو ِّ
اص ِحَ ،س ِفي َن ِة ال َّن ِ
ب اخلائِ ِ
الو ِ ِّل ال َّن ِ
ا ُمل ْرت َِق ِ
جاة َو َع َل ِم
ف َو َ
الورى َو َخ ْ ِ
ص َو ْارتَدى
ي َم ْن َت َق َّم َ
ا ُهلدى َونُو ِر َأ ْبصا ِر َ
العمى ا َّل ِذي َي ْم ُ
ال ا َال ْر َ
َت
ض َع ْد ًال َو ِق ْسط ًا َكام ُم ِلئ ْ
َو ُم َِّل َ
ش َق ِد ٌير ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َعىل
ُظ ْل ًام َو َج ْور ًا إِن ََّك َعىل ُك ِّل َ ْ ٍ

طاع َت ُه ْم َو َأ ْو َج ْب َت
ين َف َر ْض َت َ
َولِ ِّي َك َو ْاب ِن َأ ْولِيائِ َك ا َّل ِذ َ
س َو َط َّه ْر َ ُت ْم ت َْط ِهري ًا ،ال ّل ُه َّم
الر ْج َ
َحق َُّه ْم َوا ْذ َه ْب َت َع ْن ُه ْم ِّ

ْص بِ ِه َأ ْولِيا َئ َك َو َأ ْولِيائ ُه
ص بِ ِه لِ ِدينِ َك َوان ُ ْ
ْص ُه َوا ْن َت ِ ْ
ان ُ ْ
اج َع ْلنا ِم ْن ُه ْم ،ال ّل ُه َّم َأ ِع ْذ ُه ِم ْن َ ِّ
ش ُك ِّل
ْصار ُه َو ْ
َو ِش َيع َت ُه َو َأن َ
ش َِ
اح َف ْظ ُه ِم ْن َب ْ ِ
طاغ َو ِم ْن َ ِّ
ي َيدَ ْي ِه
باغ َو ٍ
ٍ
ج ِ
يع َخ ْل ِق َك َو ْ
اح ُر ْس ُه َوا ْم َن ْع ُه ِم ْن
َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َو َع ْن َي ِمينِ ِه َو َع ْن ِشاملِ ِه َو ْ
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وص َل إِ َلي ِه بِس ٍ
اح َف ْظ ِف ِ
يه َر ُسو َل َك َو َ
آل َر ُسولِ َك
َأ ْن ُي َ
وءَ ،و ْ
ْ ُ
ناص ِ
ْص ِ ِ
الع ْد َل َو َأ ِّي ْد ُه بِال َّن ْ ِ
اخ ُذ ْل
يه َو ْ
َو َأ ْظ ِه ْر بِ ِه َ
ص َوان ُ ْ
قاص ِ
خاذلِ ِ
ِ
يه َوا ْق ِصم ِ
ميه َوا ْق ِص ْم بِ ِه َجبابِ َر َة ُ
الك ْف ِر َوا ْق ُت ْل بِ ِه
ْ
ار َوا ُمل ِ
ني َو َ ِ
ُ
ين َح ْي ُث كانُوا ِم ْن َمشا ِر ِق
ناف ِق َ
يع ا ُمل ْل ِح ِد َ
ج َ
الك َّف َ
ض َو َمغا ِر ِبا َبرها َو َب ْح ِرهاَ ،و َأ ْم ْ ِ
ا َال ْر ِ
األر َ
ض َع ْد ًال
ال بِه ْ
ِّ
َو ْ
اج َع ْلنِي ال ّل ُه َّم
أظ ِه ْر بِ ِه ِد َ
ين َنبِ ِّي َك َص ّل اهلل َع َل ْي ِه َوآلِ ِه َو ْ
ِم ْن َأنْصا ِر ِه َو َأ ْعوانِ ِه َو َأ ْت ِ
باع ِه َو ِش َيعتِ ِهَ ،و َأ ِر ِن ِف ِ
آل ُم ََّم ٍد
ماي َْذ ُرونَ ؛ إِل َه ا َ
الم ما َي ْأ َم ُلونَ َو ِف َعدُ ِّو ِه ْم َ
حلقِّ
الس ُ
َع َل ْي ِه ْم َّ
اال ْكرا ِم يا أر َحم الر ِ ِ
ِ
الل َو ِ
جل ِ
آمنيَ يا ذا ا َ
احنيَ)(((.
ْ َ َّ
رب العاملني
ُ
واحلمد هلل ِّ

وسالم ع ٰ
اصطفى
ىل عبـاده الذيـن
ٌ
ٰ
حممـد وآله الطاهرين
تم بحمد اهلل.
ّ

((( مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القمي :ص ،756عن كتاب
اإلحتجاج.
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