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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّا :  

ـــد هللا رّب  ـــاملني احلم ـــّىلٰ  ،الع ـــىلٰ  وص ـــ اهللا ع ـــه الطيّ حمّم ـــني د وآل ب

 .الطاهرين

ــمتُ  ــدةثِّ ــاء أرض العقي ــامء م ــالم العل ــ ،ل أق ــا جلفَّ ــدفلواله  ،ت العقائ

بجاذبيتهــا متتـاز العقيـدة املهدويـة وبـام أنَّ  ،ل أفكـارهمر أهـل الضـالـولنشـ

ــوخصوصــيتها أل ــلت ا هنَّ ــاء فقــد واص ـــرية مجع ــدف املنشــود للبش ــل اهل ُمتثِّ

ورصفــوا الفكــري جمموعــة مــن العلــامء نــذروا أنفســهم يف ســاحات امليــدان 

سـامحة األعـالم ومـن بـني هـؤالء  ،أوقاهتم يف محايـة العقيـدة والـذود عنهـا

ــأل جهــدًا وال ادَّ  الشــيخ عــيل ــذي مل ي ــدهنني ال ــًا يف ســبيل نشــال ر ـخــر وقت

 .والدفاع عنها  عقيدة أهل البيت

منــربه القــيّم جمموعــة حمــارضات يف العقيــدة املهدويــة ا أفــاض بــه وممَّــ

يــة قــراءة واملعــارف املهد(عمــل املركــز عــٰىل إخراجهــا بشــكل كتــاب أســامه 

 عقيـدتنا يف اإلمـام ، ونتظـارث فيـه عـن عقيـدتنا يف االإذ حتـدَّ  ،)متهيدية

ــه ــفاته ومقامات ــأو ،وص ــودنَّ ــد املنش ــاحب الوع ــائل مبيِّ  ،ه ص ــام املس ــًا أقس ن

ــ اتللشــبه اً العقائديــة ومصــادر العلــم دافعــ آليــة املعرفــة مــن  زًا عــىلٰ ومركِّ

ك ذلــك التمّســ عــًا عــىلٰ مفرِّ  ،ةاخلاّصــ  خــالل أوصــاف اإلمــام املهــدي

ـ ،باملرجعيـةك به يف زمن غيبتـه يعنـي التمّسـ ا عنـوان االسـتقامة وحفـظ ألهنَّ

ـكراماتـه ومتـنقّ  جًا عىلٰ معرِّ  ،ريعةـالش  ،ةة والعاّمـة وجـوده اخلاّصـالً بـني أدلَّ
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 ،الشــبهات التـي حاكهـا املغرضــون حـول العقيـدة ومســائلهاعـن ومل يغفـل 

جـًا عـٰىل مس بل بعـض جزئياهتـا كـاخلُ   الغيبـة وظيفـة األنـام يفوغـريه، معرِّ

اف سـلوب سـلس شـفّ رض املفـاهيم كاالنتظـار والعالمـات بأُ من خـالل عـ

ــه  ــل مل تفت ــح، ب ــة، أواض ــة الرجع ــروج وحقيق ــة اخل ــور وكيفي ــداث الظه ح

ب وكـذَّ  ،أدعيـاء السـفارة فيـه عـىلٰ  بملحـق غايـة يف الروعـة َردَّ وختم كتابـه 

عي مـا يـدَّ  ونـاقش أهـمّ  ،أمحد إسامعيل كاطع الذي يـدعي املهدوّيـة والنيابـة

ـ ت فرصــة بالقــارئ أن ال يفــوِّ  كتــاب هــذه موضــوعاته حــرّي  ده،وفنـَّ

 .هذه األبحاث واختزانه يف فكره وروحهاالستفادة من 

وجيـزل  ،خرًا عنـدهجيعـل هـذا اجلهـد مـدَّ  أن نسأل اهللا سبحانه وتعـاىلٰ 

ــوابمؤلِّ  ــري الث ــه خ ــات التخّص  ،ف ــز الدراس ــن يف مرك ــام ونح ــية يف اإلم ص

اإلخـوة األفاضـل ام هـذا الكتـاب نشـكر م لقرائنـا الكـرإذ نقـدِّ   املهدي

مـن أجـل إخـراج هـذا الكتـاب يف املركز عٰىل جهودهم الطيّبـة والتـي بـذلت 

 .واملغفرة القبولتعاٰىل ونسأله  ،ةهبذه احللَّ 

 مدير املركز

 يچد حمّمد القبانالسيّ 



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ا ّ:  

أرشف اخللـــق واملرســـلني  احلمـــد هللا رّب العـــاملني، والصـــالة عـــىلٰ 

 .حمّمد وآله الطاهرين السيّام خامتهم احلّجة بن احلسن 

 ..وبعد

ل أصـالً مـن أصـول اإليـامن وركنـًا  فإنَّ من عقائدنا احلّقـة التـي تشـكِّ

الــذي ســيحّقق وعــد اهللا  مــن أركــان الــدين االعتقــاد باإلمــام املهــدي 

ــة بتحق ــاء واملالئك ــاء واألولي ــع األنبي ــاىل جلمي ــاهرة تع ــدل الق ــة الع ــق دول ي

 .للجور والظلم يف مجيع بقاع األرض

ــة للــدور  ضــت الروايــات املتــواترة يف كتــب اخلاّصــة والعاّم وقــد تعرَّ

ــام  ــه اإلم ــيقوم ب ــذي س ــيم ال ــن  العظ ــة م ــان، إالَّ أنَّ مجل ــر الزم يف آخ

ــيته  ــاء بشخص ــتامم واالحتف ــن االه ــالفني م ــت املخ ــل منع ــن  العوام م

ــة التثقيــف واإل ــرد واملجتمــع باملســتوى ناحي عــداد الروحــي والنفســـي للف

املناسب لعظمـة هـذه الشخصـية اإلهليـة وعظمـة الـدور الـذي أناطتـه إرادة 

هم اهللا(اهللا تعاىل هبا، وهـذه الالمبـاالة ال جتـدها عنـد الشـيعة اإلماميـة  ) أعـزَّ

اهتــا الــذين اهــتمَّ علامؤهــم اهتاممــًا بالغــًا بالعقيــدة املهدويــة، فصــنَّفوا يف إثب

ــام  ــة اإلم ــىل معرف ــّث ع ــا واحل ــبهات عنه ــع الش ــا ودف ــة عليه ــة األدلَّ وإقام

ـــه  ـــه وآداب خماطبتـــه وكيفيـــة االلتجـــاء إلي ـــق ب وصـــفاته وأدواره والتعّل

ــام  ــل والدة اإلم ــا قب ــود إىل م ــها يع ــّددة بعض ــًا متع ــه كتب ــدعاء ل ، وال
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، وبعضــها يعــود كالــذي أفــرده احلســن بــن حمبــوب يف روايــات غيبتــه 

ء إىل  زمــن الغيبــة الصــغرى وأوائــل الكــربى، كالــذي كتبــه املشــائخ األجــالَّ

 .النوبختي والصدوق واملفيد والنعامين 

وما زال علامء الشيعة يف كـّل عـام مـن زمـن هـؤالء األعـالم وإىل يـوم 

النــاس هــذا عــىل التأكيــد عــىل أّمهيــة املشـــروع اإلهلــي املهــدوي مــن مجيــع 

ــة الكتــب و الشــعر والــدرس والنصــح واإلرشــاد جوانبــه عــىل صــعيد كتاب

ــراد  ــة ألف ــة العاّم ــتوى الذهني ــا مس ــا فيه ــي يراعه ــة الت ــب التثقيفي واخلط

وسـريًا عـىل  املجتمع، ويف سـياق ذلـك تأّسـيًا باألئّمـة مـن أهـل البيـت 

هنــج أعالمنــا العظــام فقــد قمــت بإلقــاء جمموعــة مــن املحــارضات الثقافيــة 

مشـــروعه العظــيم وكيفيــة إعــداد وب) أرواحنــا فــداه(التــي تــرتبط باإلمــام 

النفس إعـدادًا روحيـًا للتفاعـل اإلجيـايب معـه، ودفـع بعـض الشـبهات التـي 

ط يتناسب مع مستوى الفهم العامّ  تثار حوله   .بُأسلوب مبسَّ

بجمع بعض  وقد قام مركز الدراسات التخّصصية يف اإلمام املهدي 

صـادرها، وقـد الحظـت هذه املحارضات وترتيبها وإعادة صياغتها وختريج م

جهدهم الكبري واملشكور فوجـدت فيـه اإلخـالص والتوفيـق، فقـد عرضـت 

األبحاث بُأسلوب دقيق واضـح ال غمـوض فيـه مسـتوعبًا ملـا أردت بيانـه يف 

دًا عن االستطرادات والكلامت الدارجة التي حيتاج إليها املبلِّـغ يف  حمارضايت جمرَّ

هـا يف الكتـب واملقـاالت، وإّين يف مقـام املحارضات املنربية، وال ينبغـي إدراج

تثمني اجلهد الكبري والدور العظيم الذي يقوم به هذا املركز املبارك السيّام يف هذا 

الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وأقبلت الفتن كقطع الليل املظلم أشكر مجيـع 

إخواين القائمني عىل هذا املركز الضـروري يف زماننـا، وأخـصُّ بالـذكر أخـي 

 ).حفظه اهللا(ي چوصديقي سامحة السيّد حمّمد القبان
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وأسأل اهللا تعاٰىل أن يتقبَّل منّـي ومنـه ومـن سـائر القـائمني بمهـاّم هـذا 

 .املركز املبارك وسائر العاملني يف خدمة وّيل اهللا األعظم 

 )هـ١٤٣٤/ رجب/ ٢(االثنني 

رة  املدينة املنوَّ

 الشيخ عيل بن عيل الدهنني

 

 





 

 

 

 

 

 

ّولاا :  

 

 

  يا   

 )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض (
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 يف احلــديث عــن اإلمــام املهــدي  اآليــة املباركـةمــن هــذه ننطلـق 

ن هــذا الوعــد وجــود املجتمــع أو يتضــمَّ و ،هلــيإوعــد  شــتمل عــىلٰ تحيــث 

ــالح ــع الص ــود املجتم ــارة بوج ــي  ،البش ــاىلٰ أنَّ يعن ــارك وتع ــدنا  اهللا تب ن أوع

 .وجود جمتمع صالح تنتهي هذه املسرية وهذه احلركة إىلٰ 

 ،املجتمــع املثــايل الــذي ال رشك فيــه هــوواملقصــود بــاملجتمع الصــالح 

ــوف ــاق ،وال خ ــدو ،وال نف ــاىلٰ ويتَّ  ،ال حس ــارك وتع ــة هللا تب ــم بالعبودي  ،س

وهـي  ،اخللـق جلهـا خلـق اهللا تبـارك وتعـاىلٰ أالغاية التي مـن  قوعندها تتحقَّ 

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــي ق ــا الت ونِ : عنه
ُ
ــد بُ

ْ
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ذا اخللـق ن يكـون هـأجيـاد هـذا اخللـق إيعنـي الغايـة مـن ، )٥٦: الذاريات(

 ،االختيــار ن يوجــد املجتمــع العابــد والكامــل واملســتند يف كاملــه إىلٰ أ ،عابــداً 

ل هبا ف اهللا تعاىلٰ  نَّ أوالغاية هذه بام   .قن تتحقَّ أ بدَّ  التكفَّ

ــ :يف غــري اهللا تبــارك وتعــاىلٰ  فــالقول يصــحُّ   ،ه يفعــل الفعــل لغايــةلعلَّ

ـأويمكن  ـأق الغايـة ويمكـن ن تتحقَّ ـأبـام  ولكـن البـاري  ،قن ال تتحقَّ ه نَّ

ــاطنـشــ عــامل بكــّل  ــاوحمــيط  ،يء بالظــاهر والب ــادر عــىلٰ  ،رسارألب ــّل  وق  ك

ــاً  ،يء وحكــيمـشــ ــ فانطالق ــا نجــزم ب ــفات اهللا العلي ــي  نَّ أمــن ص ــة الت الغاي
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ــاىلٰ  ــق اهللا تع ــن  خل ــق م ــا الأاخلل ــدَّ  جله ــأ ب ــة ، قن تتحقَّ ــن يوأوالغاي د ج

أن  وقـد وعـد اهللا تبـارك وتعـاىلٰ  ،كـةاملجتمع الصالح والدولـة الصـاحلة املبار

 . املهدييد اإلمام  عىلٰ  عىلٰ هذا اهلدف األق يتحقَّ 

ــامَّ ف ــل ــؤمننيأ َل ئِ  ُس ــري امل ــاىلٰ   م ــه تع ــن قول  : ع
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ال  ٰى ي بيـده حتَّــفَوالـذي نفسـ ،الَّ كـ«: نعـم، قـال: قالوا ،»؟ذلك دُ عْ بَ  رَ هَ ظَ أَ «

ــ ــة  ٰى تبق ــاد إالَّ قري ــه  ٰى وين ــهادة أن ال إل ــا بش ــياً  إالَّ فيه ــرًة وعش ، )١(»اهللا بك

ــة مــن املقصــود  نَّ أ إىلٰ  شــار أف ــام  وعــدالً  رض قســطاً ن متــتأل األأاآلي ك

 .وجوراً  امتألت ظلامً 

مــن  لــو مل يبــَق «:  روي عــن رســول اهللامطــابق ملــا  ٰى املعنــهــذا و

ــدنيا  ــاعة  إالَّ ال ــدس ــوَّ  ةواح ــك الســاعة ل اهللا لط ــتل ــن  ٰى حتَّ ــل م ــرج رج خي

ــي  ــيذّريت ــه ككنيت ــمي وكنيت ــمه كاس ــأل األ ،اس ــطاً يم ــدالً  رض قس ــام  وع ك

 .)٢(»وجوراً  لئت ظلامً مُ 

ــذلك و ــاىلٰ ك ــال تع ٰ : ق
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ـــث )٥: القصـــص( األ ، حي

ــامّ  ــوع ه ــن موض ــة ع ــة املبارك ــذه اآلي ث ه ــدَّ ــ، تتح ــي أنَّ السُّ ــة نَّ وه ة اإلهلي

ــ ــة تؤكِّ ــىلٰ الكوني ــاىلٰ  د ع ــارك وتع ــ أنَّ اهللا تب ــب النص ــد كت ــؤمنني ـق ر للم

 .واملتَّقني

                                                

 .٤٦٤: ٩ جممع البيان تفسري) ١(

كـامل : رواه اخلاّصـة والعاّمـة بألفـاظ خمتلفـة، فراجـع؛ ٣٣ح / ٩٩: الرسائل العشـر للطويس) ٢(

؛ ٤٢٨٢ح / ٣٠٩: ٢؛ سـنن أيب داود ٣٤١و ٣٤٠: ٢؛ اإلرشـاد ١ح / ٣٦باب / ٣٧٧: الدين

ــرباين  ــري للط ــم الكب ــيوطي ١٠٢٢٢ح / ١٣٥: ١٠املعج ــغري للس ــامع الص ح / ٤٣٨: ٢؛ اجل

 .؛ وغريها من املصادر٧٤٩٠



 ١٣  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

ا ا ا:  

 يمـــرّ  الـــذي وعـــده للمـــؤمنني رـجعـــل هـــذا النصـــ اهللا تعـــاىلٰ  إنَّ 

أنَّ املــؤمنني  ٰى ، بمعنــثــّم النصـــر والتفــّوق االستضــعاف: ، ومهــابمــرحلتني

ــعاف ــة االستض ــّرون بمرحل ــّي ، يم ــن النب ــد ورد ع ــي  فق ــال لبن ــه ق أنَّ

ــتم املستضــعفون بعــدي«: هاشــم مــا قبــل  هــذه املرحلــة إىلٰ  ، وتســتمرُّ )١(»أن

رمحــة  ااملــؤمنني أن يصــربوا وال يســتعجلو فعــىلٰ ،  مــام املهــدياإلقيــام 

الً بمرحلــة املؤمنــون أوَّ  هــو أن يمــرَّ  و ، فهنــاك ختطــيط إهلــياهللا تعــاىلٰ 

االستضــعاف، ثــّم مــن بعــدها تــأيت مرحلــة االنتصــار، وقــد ســّامها اإلمــام 

ـــادق  ـــة( الص ـــاىلٰ )٢()اإلدال ـــ ، أي إنَّ اهللا تع ـــؤمنني بمعن ـــديل للم  ٰى ي

م هـذه املرحلـة لكـي ال يضـيق صـدره ، رهمـينص وينبغـي للمـؤمن أن يـتفهَّ

بعـد وفـاة اإلمـام  فقـد صـرب اإلمـام احلسـني ، اهللا تعـاىل ويعرتض عـىلٰ 

ـــعشــ احلســن  ــ ٰى ر ســنوات حتَّ ــاك خطَّ ــام بنهضــته املباركــة ألنَّ هن ة ق

 .إهلية جيب اّتباعها

م ويصــرب وال يســتبطأ رزق رّبــه  فعــىلٰ  يء، ـيف كــّل شــاملــؤمن أن يــتفهَّ

ة ســنني  فقـد يمتحنـه اهللا تعـاىلٰ  مــثالً  يف األوالد ال يسـتبطأ رزقـه تعـاىلٰ فـ عـدَّ

ة سـنوات امتحانـًا مـن ثّم يرزقـه بـأوالد، وكـذلك قـد يُ  سـجن اإلنسـان عـدَّ

ة ســنوات  نَ قــد ُســجِ  ، فهــذا نبــّي اهللا يوســف اهللا تعــاىلٰ  اهللا مــع أنَّ عــدَّ

 .نبيّاً اختاره  تعاىلٰ 

ــن أيب  ــادق وورد ع ــد اهللا الص ــاىلٰ  عب ــه تع  : أنَّ قول
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 .٢٤٤ح / ٦٦: ١عيون أخبار الرضا ) ١(

ــة) ٢( ــال: اإلدال ــة، يق ــىلٰ أُ : الغلب ــا ع ــل لن ــدائنا، أ دي ــنُ  يأع ــاـص ــة لن ــت الدول ــيهم وكان . رنا عل

 ).ماّدة دول/ ١٤١: ٢النهاية البن األثري (
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ــة  ا� ــة يف األئّم ــة إىلٰ  جاري ــوم القيام ــرب )١(ي ــل يص ــن ه ، ولك

ــتعجل؟  ــؤمن أو يس ــم أامل ــؤمن أن يعل ــي للم ــاىلٰ نَّ وينبغ ال يعجــل  اهللا تع

ال يتـابع العبـاد يف اسـتعجاهلم ألنَّـه احللـيم الكـريم تعـاىل لعجلة عباده، فاهللا 

املـؤمنني املستضـعفني  هبـا عـىلٰ  وهذه املرحلـة التـي يمـنُّ اهللا تعـاىلٰ ، ذو األناة

 .)٢(ر هي يف عامل الظهور وعامل الرجعةـبالنص

ــخلُ  اإذن اتَّضــح أنَّ اســتعجال املــؤمن ال يغــريِّ  ــا اليــوم طَّ ن ة اإلهليــة، ألنَّ

ــة  ــذه املرحل م ه ــتفهَّ ــؤمن أن ي ــي للم ــعاف، فينبغ ــة االستض ــيش يف حال نع

أنَّـه  ٰى بـل بمعنـ، ال يعمـل شـيئاً ذلـك أنَّـه  وليس معنٰى  وصحيح بشكل دقيق

ــ ــعاف اآلن،  ٰى ال يتمنّ ــة االستض ــع حال ــول اهللا أن ترتف ــن رس ــد ورد ع فق

  ــه قــال لعــيل ــا عــيل، إنَّ «: أنَّ إزالــة اجلبــال الــروايس أهــون مــن ي

ـل مل تـنقِض أّيامـه يسـتعجل اإلنسـان الفـرج وهلـذا فـال  ،)٣(»إزالة ملك مؤجَّ

ُجعلـت فـداك، : ، قلـت»هلـك املحاضـري«: جعفـر البـاقر  وكام قـال أبـ

أن يتعـايش مــع هــذه ໌໓ـຍ ິـຎ   ، )٤(»املســتعجلون«: ومـا املحاضــري؟ قـال

 .له فيها فرج جزئي َل عِ ام ُج عي،وربَّ ويصرب ويعمل بتكليفه الرش املرحلة

ا ا أ:  

 :قسمني قسم إىلٰ ناملسائل العقدية تإنَّ 

بـل  ،ال جيوز فيهـا التقليـدوهذه املسائل : ساسيةاألعقدية السائل امل _ ١
                                                

 .١ح / ٧٩: معاين األخبار) ١(

 .٢٥: ١تفسري القّمي : راجع) ٢(

 .٥٧٦٢ح / ٣٥٤: ٤رضه الفقيه من ال حي) ٣(

 .٤١١ح / ٢٧٣:  ٨الكايف ) ٤(



 ١٥  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

هبا، كاالعتقاد بوجود  كّل مكلَّف أن حيصل له اليقني واالعتقاد اجلازم جيب عىلٰ 

 .فإنَّه ال جيوز التقليد فيه، بل جيب أن نحصل العلم به اإلمام املهدي 

ــة الســائل امل _ ٢ ــيل اليقــني هبــا  التــي الو :تفريعيــةالعقدي جيــب حتص

ــداءً  ــو ابت ــن ل ــاب  ولك ــن ب ــا م ــاد هب ــه االعتق ــدين فليزم ــا يف ال ــم بثبوهت عل

ــ ــاحب الش ــت عــن ص ــا ثب ــائل و ،رعـالتصــديق مل ــذه املس ــتحّب ه ــا  يس فيه

ــان نَّ أل ،البحــث عــن الــدليل ــم واالعتقــاد  ثــاب عــىلٰ يُ  اإلنس ــأالعل ا كثــر ممَّ

 .التقليد االعتقاد املستند إىلٰ  ثاب عىلٰ يُ 

بــل  ،فيـهال جيـوز التقليــد  املهـدي بوجـود اإلمــام إذن فاالعتقـاد 

هـذا مـا  ولكـن كيـف حيصـل لإلنسـان اليقـني؟جيب أن نحصـل العلـم بـه، 

 .سوف نبحثه يف النقطة التالية

در ا:  

 :ا طرق حتصيل العلم، فهيوأمَّ 

ــّس : الً وّ أ ــنَّ و، احل ــّس  لك ــيس  احل ــًا ل ــّل كافي ــبعض  يف ك ــايا، ف القض

 ومنهــا معرفــة اإلمــام  يمكــن العلــم هبــا مــن خــالل احلــّس  القضــايا ال

 .ملعرفتهاحلواّس سعفني تلن ف اً ليس حسَّ نَّه أل

 .رؤثِّ امل عىلٰ  ثر يدلُّ عقلية كاألالقواعد واملراد منه الالعقل،  :ثانياً 

احلاصــل مــن بــني العلــم  اً هنــاك فرقــ نَّ أ إالَّ  ،خبــار املتــواترةاأل :ثالثــاً 

 ).تفصيله وليس هذا حمّل ( الربهان العقيلاحلاصل من التواتر والعلم 

ــاً  ــد  :رابع ــرب الواح ــحإذا ااخل ــ فَّ ت ــنام تُ ، فقرائنالب ــد حي ــد ن أري تعتق

هـدك يف البحـث ج ٰى قصـارن تبـذل أخـرب واحـد ينبغـي  إىلٰ  اسـتناداً يء ـبش

، وذلــك بخــالف اخلــرب التــي توجــب لــك الوثــوق بصــدوره عــن القــرائن

 .إثبات تواتره إىلٰ  إالَّ املتواتر فال حيتاج 
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  :  اي 

ــا  ــدتنا باإلوأمَّ ــام عقي ــدي م ــي  امله ــأفه ــه نَّ ــن احلجَّ ــن احلس ة ب

م اسـمه وكنيتـه كاسـ ، هـل البيـتأة ئّمـأر مـن ـالثـاين عشـ ،العسكري

وأنَّـه خـاتم األوصـياء ال وّيص بعـده، وبـه ينتهـي العــدد ، وكنيـة جـّده 

ــه الرســول الكــريم  فقــد ورد يف روايــات متــواترة أنَّ  ،الــذي نــصَّ علي

ر خليفــة ـيكـون بعــدي اثنــا عشــ«: ، كقولــه )١(رـعـدد األئّمــة اثنــا عشــ

 .)٣(»اثنا عرش أمرياً «: ، ويف بعض األلفاظ)٢(»كّلهم من قريش

 عــىلٰ ) هـــ٢٥٦(أو ) هـــ٢٥٥(عــام  قــد ولــد بأنَّــه  ونعتقــد

ــه   ابــن اإلمــام احلســن العســكري  اخــتالف يف ذلــك، ونقطــع بأنَّ

ــه حــيٌّ ُيــ ، ألنَّ األرض ال ختلــو يومنــا هــذا رزق إىلٰ بــال شــّك وال ريــب، وأنَّ

لـو «: أنَّـه قـال الرضـا سليامن اجلعفـري، عـن أيب احلسـن من إمام، فعن 

ــ خلـت األرض طرفـة عـني وعـن أيب ســعيد  ،)٤(»ة لسـاخت بأهلهـامـن حجَّ

ـه اخلدري، عن رسول اهللا  أهـل بيتـي أمـان ألهـل األرض كـام «: قـال أنَّ

ــوقـد كُ ، خـري وبركـة ، فوجــوده )٥(»أنَّ النجـوم أمـان ألهـل السـامء  َف لِّ
                                                

 - ٣١ح / ٤بـاب / ١٠٧ - ١٠٤: ؛ الغيبة للنعامين٣٧ - ٦ح / ٤٧٥ - ٤٦٦: اخلصال: راجع) ١(

؛ ٣: ٦؛ صـحيح مسـلم ٨٦: ٥؛ مسـند أمحـد ٩٦ - ٩٠ح / ١٣٣ - ١٢٧: ؛ الغيبة للطويس٣٨

 .؛ وغريها من املصادر٦١٧: ٣؛ مستدرك احلاكم ٤٢٧٩ح / ٣٠٩: ٢سنن أيب داود 

 ).٥٠٠/٩(ح / ٣٨٨: أمايل الصدوق) ٢(

 ).٤٩٩/٨(ح / ٣٨٧: أمايل الصدوق) ٣(

 . ٨ح / ١٣باب / ٥٠٩: بصائر الدرجات) ٤(

بـاب / ١٢٣: ١رائع ـعلـل الشـ: رواه اخلاّصة والعاّمة بألفاظ خمتلفة، فراجع؛ ٢٩: كفاية األثر) ٥(

؛ مسـتدرك ٥١٠ح / ٣٠٨: العمـدة البـن بطريـق؛ ٢٤٥: ١؛ مناقب آل أيب طالب ١ح / ١٠٣

 .؛ وغريها من املصادر٣٤١٨٩ح / ١٠٢: ١٢؛ كنز العّامل ١٤٩: ٣احلاكم 



 ١٧  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

: ، كـــام ورد يف الزيــارة اجلامعـــة الكبـــريةبرعايــة اخللـــق بــإذن اهللا تعـــاىلٰ 

عاُكْم أَ «  .)١(»َعتِهِ بِطاْمَر َخْلِقِه، َوَقَرَن طاَعتَُكْم َواْسَرتْ

ا البشارات التـي تقـول بأنَّـه  سـيخرج يف آخـر الزمـان ويمـأل  وأمَّ

ا اتَّفـق عليـه املسـلمون  األرض قسطًا وعدالً كام ملئت ظلـًام وجـورًا فهـي ممـَّ

 .كاّفة

ـــأنَّ و ـــد ب ـــه إنعتق ـــتندة إىلٰ  مامت ـــل اهللا مس ـــاىلٰ جع ـــال تع : ، ق
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مامـة جمعولــة اإلأي إنَّ  ،)٧٣: األنبيــاء( نـاه

 .ى الرسول ل غريه حتَّ بَ وليس من قِ  تعاىلٰ ل اهللا بَ من قِ 

 بــراهيمإل تعــاىلٰ قــال اهللا ، عهــد بــني اهللا وبــني اإلمــام  ةاإلمامــإنَّ 
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اهللا بـني مامـة عهـد اإلأنَّ  تـدلُّ هـذه اآليـة عـىلٰ ف، )١٢٤: البقـرة( الظ

، وكـذلك تـدلُّ بـني اإلمـام وبـني النـاسعهـدًا وليسـت وبـني اإلمـام  تعاىلٰ 

ولـذا  ،ارتكـاب املعـايصبمـن ظلـم نفسـه هـو الظامل  نَّ أل ،العصمة أيضاً  عىلٰ 

ــول ــرتط يُ  :نق ــام ش ــاراً أيف اإلم ــون خمت ــوالً  ن يك ــن قِ  وجمع ــم ــاىلٰ ل اهللا بَ ، تع

 .ن يكون معصوماً أيضًا أونشرتط 

اإلمـام يمنعـه عـن  بـه عـىلٰ  تعـاىلٰ اهللا  هلـي يمـنُّ إ لطـفالعصمة هي و

ــايص ــناملع ــار  ، ولك ــه االختي ــلب من ــل ال يس ــب ــاراً  ٰى يبق ــع اهللا ف ،خمت يطي

ــاره وال يعصــي ــاره هباختي ــد، إأيضــاً  باختي ــام  تنا يفذن عقي   املهــدياإلم

 .طاعته مفروضة ، وأنَّ تعاىلٰ ل اهللا بَ ه اإلمام املعصوم املجعول من قِ نَّ أ

علَّـة  لـو كانـت ٰى ونعتقد بأنَّه جيب علينـا اّتباعـه بـدون أّي سـؤال حتَّـ

 .ؤمرما يُ  إالَّ ألنَّه معصوم ال يفعل  ،ناأوامره وأفعاله خافية علي
                                                

 .٥٣٤: املزار البن املشهدي) ١(
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يقتــل ذراري بنــي  م املهــدي وقــد ورد يف الروايــات أنَّ اإلمــا

ـم راضـون بفعـل آبـائهمأُ  ، ولـيس مـن حـّق اإلنسـان أن )١(ميّة وأطفاهلم ألهنَّ

ل الـذراري بفعـل اآلبـاء فـام تـأنـت تق: ذلـك ويقـول لـه  يستشكل عىلٰ 

ــب ــائهم وهنجــوا مســلكهم، ؟ همهــو ذن ــم رضــوا بفعــال آب ــن أهنَّ ــاه م ــا قلن مل

ــام ُسـّمي «: ويقـول اإلمــام البـاقر  ــه هيـدي إىلٰ إنَّ أمــر  املهــدي مهـديًا ألنَّ

 .)٣(، ويعمل بحكم اهللا الواقعي ال يطلب من أحد بيّنة)٢(»خفي

ـة  مل يـورد  إنَّ اهللا تعـاىلٰ : ر ـضـاخليقول بعـض املحّققـني عـن قصَّ

ليقـول لـك بـأنَّ  ترهيبـًا لزمـان املهـدي  إالَّ موضوع اخلرب وقتـل الغـالم 

ــي يعمــل هبــا م ــة الت ــن عمــران  ٰى وســالقواعــد الظاهري رائع ـأو الشــ ب

ر فـإنَّ لـه تكليفـًا خاّصـًا، ـالظاهرية ال يعمل هبا أوليـاء اهللا اخلاّصـون كاخلضـ

ــدي  ــام امله ــذلك اإلم ــ ك ــذي يتمنّ ــ ٰى ال ــه ٰى موس ــران مقام ــن عم ، )٤(ب

ولـه ، رـ، لـه مقـام عنـد اهللا أعظـم مـن اخلضـ)٥(بن مريم خلفه ٰى وُيصّيل عيس

اإلنســان االعــرتاض  لنــاس، ولــيس عــىلٰ ال تدركــه عقــول ا تكليــف خــاّص 

، بـل عليـه أن يقبـل مـا يفعلـه ومـا يـأمره ّرفات اإلمام ـأفعال وتص عىلٰ 

ــ ــد أعط ــد ورشط، فق ــدون أّي قي ــة  ٰى ب ــذلك يف قصَّ ــاالً ل ــان مث اهللا لإلنس

                                                

 .١ح / ١٦٤باب / ٢٢٩: ١علل الرشائع : راجع) ١(

 .٢٦ح / ٣فصل / ١٣باب / ٢٤٣: الغيبة للنعامين) ٢(

م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود ألئّمة باب يف ا/ ٣٩٧: ١الكايف : راجع) ٣(  .١ح .../ أهنَّ

 .٣٤ح / ٥فصل / ١٣باب / ٢٤٦: الغيبة للنعامين: راجع) ٤(

ــايف ) ٥( ــع؛ ١٠ح / ٥٠:  ٨الك ــة، فراج ــاظ خمتلف ــة بألف ــة والعاّم ــدوق: رواه اخلاّص ــايل الص : أم

ح / ١٩١: ؛ الغيبـــة للطـــويس١ح / ٤بـــاب / ٦٥: ؛ الغيبـــة للـــنعامين)٣٢٠/٤(ح / ٢٨٧

ــتح البــاري ١٥٤ ــاف ٣٥٨: ٦؛ ف ــري الكّش ــيوطي ٤٩٤: ٣؛ تفس ــغري للس ــامع الص : ٢؛ اجل

 .؛ وغريها من املصادر٣٨٦٧٣ح / ٢٦٦: ١٤؛ كنز العّامل ٨٢٦٢ح / ٥٤٦



 ١٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

ــ ـــاخلض ــ ٰى ر وموس ــا أنَّ موس ــد أخربن ــالظواهر،  ٰى ، وق ــل ب ــان يعم ك

ــهر كــان حمـواخلضــ ــًا فــيام فعل ــه تكليفــألنَّ  ،ّق ــذا  اً خاّصــ اً ل ــاء، وهك باألولي

بـه، وقـد ورد عـن اإلمـام الصـادق  لـه تكليـف خـاّص  اإلمام املهـدي 

 ــال ــه ق ــىلٰ «: أنَّ ــل ع ــا الرج ــال بين ــاه، إذ ق ــأمره وينه ــائم ي : رأس الق

يف اخلــافقني  ٰى رب عنقــه، فــال يبقـــقدامــه فيــأمر بضــ أديــروه، فيديرونــه إىلٰ 

ــ ــه إالَّ يء ـش ــ)١(»خاف ــدبُّ اخل ــاس ، في ــر الن ــوب أكث ــان  إالَّ وف يف قل ــن ك م

ــه عظــيم عــامل معصــوم ال يضــعنــده يقــني تــاّم باإلمــام املهــدي  رُّ ـ، فإنَّ

ــه  ــيُ  املــؤمنني وبــاملؤمنني رؤوف رحــيم، وإنَّ  ل رمحــة رســول اهللا مثِّ

ــ ــميّه وكنيّ ــه س ــول اهللا ألنَّ ــفات رس ــإنَّ ص ــره، ف ــم  ه ومظه ــن العل م

، ولـذا قـال  املهـدييف شخصـية اإلمـام والرمحة والرأفة كّلهـا متجّسـدة 

خــاتم  ، فرســول اهللا )٢(»اســمه اســمي وكنيتــه كنيتــي«: رســول اهللا 

ــاء  ــدياألنبي ــذي   وامله ــتقم ال ــم اهللا املن ــر باس ــياء، ويظه ــاتم األوص خ

ــار، وســيقتل مــن  ــاهللا مــا شــاء  الظــاملنيهيــزم أعــداء اهللا ويرهــب الكّف  ٰى حتَّ

 .يريض اهللا تبارك وتعاىلٰ 

ــىلٰ  املهــديهــي عقيــدتنا يف اإلمــام هــذه  هــذا  ، ونمتلــك ع

ة أدلَّة سوف تأيت   .الحقاً االعتقاد عدَّ

و د:  

ــه ك قــد يشــكِّ  لــيس ابــن اإلمــام احلســن العســكري  الــبعض بأنَّ

  من ذّريـة اإلمـام احلسـن املجتبـى بل هو وأنَّ اسـم أبيـه عبـد اهللا ،

                                                

 .٣٢ح / ٤فصل / ١٣باب / ٢٤٦و ٢٤٥: الغيبة للنعامين) ١(

 .١ح / ٢٥باب / ٢٨٦: كامل الدين) ٢(
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لـو كانـت  ٰى لسـند، بـل حتَّـنَّ هـذه الروايـات ضـعيفة اأذلـك  واجلواب عىلٰ 

ـدت ا قبلناهـا إذ تُ ـَصحيحة السـند ملَـ عـارض املئـات مـن الروايـات التـي أكَّ

 .ابن اإلمام احلسن العسكري  بأنَّه 

 عـىلٰ  مولودًا، وقد نصَّ الرسول الكـريم  إذن ال شكَّ يف كونه 

 ، واألئّمـة املعصـومني مـن بعـد أمـريإمامته، وكذلك نصَّ أمري املـؤمنني 

إمامته وأنَّه هو الذي سيمأل األرض قسطًا وعدالً  كّلهم نّصوا عىلٰ  املؤمنني 

 .)١(ه ابن احلسن العسكري ، وأنَّ  لئت ظلًام وجوراً كام مُ 

 ا ا روا  ّا ف اأو:  

اخلاّصـة ال بـأس بـأن  قبل احلديث عـن أوصـاف اإلمـام املهـدي 

 :، فنقولة الواردة يف رواية اإلمام الرضا نذكر أوصاف اإلمام العامّ 

ا َمـَع : بسـنده عـن عبـد العزيـز بـن مسـلم، قـال الكليني  ٰى رو ُكنـَّ

ــا  َض ــَدِمنَا،  الرَّ ــْدِء َمْق ــِة ِيف َب ــْوَم اْجلُُمَع ــاِمع َي ــا ِيف اْجلَ ـــَِمْرَو، َفاْجتََمْعنَ ب

ــأَ  ــتِالَ َداُروا أَ َف ــَرَة اْخ ــُروا َكثْ ــِة وَذَك ــَر اِإلَماَم ــَىلٰ ْم ــَدَخْلُت َع ــا، َف ــاس فِيَه  ِف النَّ

َم فِِيهِ  ْعَلْمتُه َخْوَض النَّاسَفأَ  َسيَِّدي   :ُثمَّ َقاَل  ، َفتَبَسَّ

ــْم، إِنَّ اهللاَ « ــْن آَراِئِه ــِدُعوا َع ــْوُم وُخ ــَل اْلَق ــز، َجِه ــَد اْلَعزي ــا َعبْ َملْ  َي

يَن وَ أَ  ٰى َحتَّ  َيْقبـِْض َنبـِيَّه  بْيَـاُن ُكـلِّ  هِ َل َعَليْـه اْلُقـْرآَن فِِيـْنـزَ أَ ْكَمَل َلـه الـدَّ
 تِ

َ فِِيــ ٍء، َبــنيَّ ــُدوَد وَ اْحلَــَراَم وَ اْحلَــالََل وَ  هِ َيشْ ــهِ األَ اْحلُ تَــاُج إَِليْ  ْحَكــاَم وَمجِيــَع َمــا َحيْ

ــاَل  ــالً، َفَق ــاُس َكَم ءٍ  :النَّ ْ َ
ــْن � ــاِب ِم ِكت

ْ
ــا ِ� ال ْطن ر�

َ
ــا ف ــام[ م : األنع

ــأَ ، وَ ]٣٨ ــَزَل ِيف َحجَّ ــَوَداع وَ ْن ــرِ ِة اْل ــُر ُعُم ــَي آِخ ــُت  : هِ ِه
ْ
َمل

ْ
�

َ
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ـــدين: راجـــع )١( ـــامل ال ـــر مـــن  ، فقـــد روٰى ٣٨ - ٢٤البـــاب / ٣٨٥ - ٢٥٦: ك ) ١٨٠(أكث

 .حديثًا حول ذلك
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ــدة[ ين، وَ أَ ، وَ ]٣: املائ ــدَّ ــام ال َ ــْن َمت ــِة ِم ــُر اِإلَماَم ــضِ ْم ــ  َملْ َيْم َ  ٰى َحتَّ ــنيَّ َب

َ ِألُ  تِه َمَعاِمل ، اْحلَـقِّ َسـبِِيِل َقْصـِد  َتـَرَكُهْم َعـَىلٰ ْوَضَح َهلُـْم َسبــِيَلُهْم، وَ أَ ِدينِِهْم، وَ  مَّ

تَـاُج إَِليْـه األُ إَِمامـًا، وَ َعَلـًام وَ  ًا أَقاَم َهلُْم َعِليّ وَ  ـُة َمـا َتـَرَك َهلُـْم َشـيْئًا َحيْ  إالَّ مَّ

َمـْن َردَّ ِكتَـاَب َفَقـْد َردَّ ِكتَـاَب اهللاِ، وَ  هُ َملْ ُيْكِمـْل ِدينَـ نَّ اهللاَ َبيَّنَه، َفَمْن َزَعـَم أَ 

ـِة َفيَُجـوَز فِيَهـا َحمَلََّهـا ِمـَن األُ ، َهـْل َيْعرُفـوَن َقـْدَر اِإلَماَمـِة وَ بِـهِ اهللاِ َفُهَو َكافٌِر  مَّ

ــَة أَ  ــاُرُهْم؟ إِنَّ اِإلَماَم يَ
ــْدرًا، وَ اْختِ ــلُّ َق ــأنًا، وَ أَ َج ــُم َش ــَىلٰ أَ ْعَظ ــًا، وَ  ْع ــُع مْ أَ َمَكان نَ

ْم، أَ ْبَعـُد َغـْورًا ِمـْن أَ أَ َجانـِبًا، وَ  اُس بــُِعُقوِهلِ ْو َينَاُلوَهـا بــِآَراِئِهْم، ْن َيبُْلَغَهـا النـَّ

يَاِرِهمْ أَ 
 .ْو ُيِقيُموا إَِمامًا بـِاْختِ

ــَة َخــصَّ اهللاُ  ِة  بـــَِها إِْبــَراِهيَم اْخلَِليــَل  إِنَّ اِإلَماَم ــوَّ َبْعــَد النُّبُ

ــِة وَ  ــًة، وَ اْخلُلَّ ــًة َثالِثَ ـــَِها وَ َمْرَتبَ ــه ب َف ــاَل أَ َفِضــيَلًة َرشَّ ــَره، َفَق ـــَِها ِذْك  : َشــاَد ب
�

إِ�
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ــ، َفأَ ]١٢٤ ــَة ُكــلِّ ْبَطَل ــُة إَِماَم ــِذه اآلَي ــِة، وَ  إَِىلٰ  َظــاِملٍ  ْت َه ــْوم اْلِقيَاَم َصــاَرْت ِيف َي

ْفَوةِ   .الصَّ

ــه أَ بـــِأَ  ْكَرَمــه اهللاُ َتَعــاَىلٰ ُثــمَّ أَ  تِ يَّ ــا ِيف ُذرَّ ــْفَوِة وَ  ْهــلِ ْن َجَعَلَه ــاَرِة، الصَّ الطََّه
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ــه َيرثُ  تِ يَّ ــَزْل ِيف ُذرَّ ــَت ــًا َحتَّ ــٌض َعــْن َبْعــٍض َقْرنــًا َفَقْرن ــا َبْع ــاَىلٰ  ٰى َه َثَهــا اهللاُ َتَع  َورَّ
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ـــ[ َوهـــذ ، ]٦٨: رانآل عم
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ــَدَها  ــًة َفَقلَّ ــًا  َفَكاَنــْت َلــه َخاصَّ ــاَىلٰ  ْمرِ بـــِأَ  َعِليّ ــا  َرْســمِ  َعــَىلٰ  اهللاِ َتَع َم

ــه األَ  تِ يَّ ــاَرْت ِيف ُذرَّ ــَرَض اهللاُ، َفَص ــَم وَ َف ــاُهُم اهللاُ اْلِعْل ــِذيَن آَت ــِفيَاِء الَّ ــَامَن ْص اِإلي

عِ : َقْولِه َتَعاَىلٰ بِ 
ْ
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ُ
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ْ
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َ
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ْ
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ــِث 
ْ
َع ــْوِم ا�ْ ــروم[ إِٰ� يَ ــِيلٍّ ]٥٦: ال ــِد َع ــَي ِيف ُوْل ــًة إَِىلٰ   ، َفِه ــْومِ  َخاصَّ  َي

ٍد اْلِقيَاَمِة، إِْذ َال  تَاُر َهُؤَال ، َفِمْن أَ  َنبـِيَّ َبْعَد ُحمَمَّ اُل؟ْيَن َخيْ  ِء اْجلُهَّ

 .ْوِصيَاءِ إِْرُث األَ ْنبِيَاِء وَ َة ِهَي َمنْزَلُة األَ إِنَّ اِإلَمامَ 

ـــَة ِخالََفـــُة اهللاِ وَ  ُســـوِل إِنَّ اِإلَماَم ـــُة الرَّ ـــاُم أَ ، وَ ِخَالَف ِمـــري َمَق

 . اْحلَُسْنيِ وَ  ِمَرياُث اْحلََسنِ ، وَ ْؤِمنـَِني ـُاملْ 

ين، وَ  ــَة ِزَمــاُم الــدَّ ــنِ إِنَّ اِإلَماَم ْنيَا، وَ َصــُمْسِلِمَني، وَ ـَظــاُم اْل ــزُّ الَُح الــدُّ ِع

 .ْؤِمنـِنيَ ـُاملْ 

ـاِمي، وَ  سُّ اِإلْســالَمِ أُ إِنَّ اِإلَماَمــَة  ــاِمي، النـَّ اِإلَمــام َمتَــاُم بِ َفْرُعــه السَّ

ــالَِة وَ  ــاِة وَ الصَّ َك ــالزَّ ــجِّ وَ  يَامِ الصِّ ــادِ وَ  اْحلَ َه ــْيِء وَ وَ  ،اْجلِ ــْوفُِري اْلَف ــَدَقاِت َت الصَّ

 .ْطَراِف األَ َمنُْع الثُُّغوِر وَ وَ  ،ْحَكاماألَ إِْمَضاُء اْحلُُدوِد وَ وَ 

ــلُّ َحــالََل اهللاِ، وَ  ُم َحــَراَم اهللاِ، وَ اِإلَمــاُم ُحيِ ــرَّ َيــُذبُّ ُيِقــيُم ُحــُدوَد اهللاِ، وَ ُحيَ

ْكَمـِة وَ بِاه ـِيل َربِّـَسبـ َيـْدُعو إَِىلٰ َعْن ِديـن اهللاِ، وَ  ـِة َمْوِعَظِة اْحلََسـنَِة وَ ـاْلـْحلِ اْحلُجَّ

 .ةِ اْلبَالِغَ 

ــْمسِ  ُفــِق ِهــَي ِيف األُ َلِة بـــِنُوِرَها لِْلَعــاَمل، وَ َجلِّ مُ ـالطَّالَِعــِة اْلــ اِإلَمــاُم َكالشَّ

 .ْبَصارُ األَ ْيِدي وَ  َتنَاُهلَا األَ َحيُْث َال بِ 

ــالُمنــُِري، وَ ـاِإلَمـاُم اْلبَـْدُر الْ  اِهـُر، وَ سِّ ـاطُِع، وَ َراُج الزَّ وُر السَّ الــنَّْجُم النـُّ

َج اْهلَاِدي ِيف   .َحارِ ُجلَج اْلبِ اْلِقَفاِر وَ ْجَواِز اْلبُْلَداِن، وَ أَ ، وَ ٰى  َغيَاِهِب الدُّ

الُّ َعـَىلٰ الظََّمـأ، وَ  َامُء اْلَعْذُب َعـَىلٰ ـاِإلَماُم الْ  ُمنِْجي ِمـَن ـاْلـ، وَ ٰى اْهلُـدَ  الـدَّ

دَ   .ٰى الرَّ
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لِيُل ِيف اْلـوَ  ِه،بِـ اْليََفـاع اْحلَـارُّ ملَِـن اْصـَطَىلٰ  اِإلَماُم النَّاُر َعـَىلٰ  َمَهالِِك ـالـدَّ

 .َمْن َفاَرَقه َفَهالٌِك 

ــ ــَحاُب اْل ــاُم السَّ ــُل، وَ َامطُِر، وَ ـاِإلَم ــُث اْهلَاطِ ــاْلَغيْ ــْمُس اْل ُمِضيئَُة، ـالشَّ

َامُء الظَِّليَلُة، وَ وَ  ْوَضةُ اْلَغِديُر وَ اْلَعْنيُ اْلَغزيَرُة، وَ ْرُض اْلبَِسيَطُة، وَ األَ السَّ  .الرَّ

ــامُ  ــُق، وَ األَ  اِإلَم فِي ـــِيُس الرَّ ــِفيُق، وَ ن ــُد الشَّ ــِقيُق، وَ األَ اْلَوالِ مُّ األُ ُخ الشَّ

ِغري، وَ  ُة بـِاْلَوَلِد الصَّ اِهيَِة النَّآدِ اْلَربَّ  .َمْفَزُع اْلِعبَاِد ِيف الدَّ

ــاُم أَ  ــِه، وَ اِإلَم ــُني اهللاِ ِيف َخْلِق ــَىلٰ ِم ــه َع تُ ــاِدِه، وَ  ُحجَّ ــِعبَ ــه ِيف بِ ، الَِدهِ َخِليَفتُ

اِعي إَِىلٰ وَ  ابُّ َعْن ُحَرمِ اهللاِ، وَ  الدَّ  .اهللاِ الذَّ

ُنوِب، واْلــاِإلَماُم اْلـ ُر ِمـَن الـذُّ أ َعـنِ ـُمَطهَّ َمْخُصوُص ـاْلُعيُـوِب، اْلـ ُمَربَّ

ْلم، نِ َمْوُسوُم بِ ـاْلِعْلم، الْ بِ  ينِ اْحلِ ُمنَافِِقَني، ـَغـيُْظ اْلـُمْسِلِمَني، وَ ـ، وِعـزُّ اْلـَظاُم الدَّ

 .َواُر اْلَكافِرينَ بَ وَ 

ــرِه، َال  ــُد َدْه ــاُم َواِح ـــِيه أَ اِإلَم ــٌد، وَ  ُيَدان ــاِملٌ، وَ َال َح ــُه َع ــُد َال  ُيَعاِدُل  ُيوَج

ـَال  َلـه ِمثْـٌل وَ َال ِمنْه َبـَدٌل، وَ  ِه ِمـْن َغـْري َطَلـٍب  َنظِـٌري، َخمُْصـوٌص بــِاْلَفْضل ُكلِّ

اِب ـُ اْكتَِساٍب، َبل اْختَِصاٌص ِمَن املْ َال ِمنْه َله وَ   .ْفِضل اْلَوهَّ

ــامِ  ــُغ َمْعرَفــَة اِإلَم ــِذي َيبُْل ــْن َذا الَّ ــاَت أَ  َفَم يَــاُرُه؟ َهيَْه
ــُه اْختِ ْو ُيْمِكنُ

ــوُل، وَ  ــلَِّت اْلُعُق ــاَت َض ــوُم، وَ َهيَْه ــِت اْحلُُل ــاَرِت األَ َتاَه ــاُب، وَ َح ــأَ ْلبَ ِت َخَس

ِت احلُْ َتَصــاَغَرِت اْلُعَظــَامُء، وَ اْلُعيُــوُن، وَ  َ ــريَّ ِت اْحلَُلــَامُء، َكــَامُء، وَ َحتَ َتَقــاَرصَ

ـــاُء، وَ ـَحِصـــوَ  ـــِت األَ َرِت اْخلَُطبَ ـــَجِهَل ـــَعَراُء، وَ اُء، وَ لِبَّ ـــِت الشُّ َعَجـــَزِت َكلَّ

ــاُء، وَ األُ  ــأْ َدَب ــِف َش ــْن َوْص ــاُء َع ــِت اْلبَُلَغ ــْن َشأْ َعِييَ ـــِِه أَ ٍن ِم ــْن ن ــيَلٍة ِم ْو َفِض

ــاِئِلِه، وَ  ــأَ َفَض ْت بِ ــرَّ ــري، وَ التَّ اْلَعْجز وَ َق ــُف بِ ْقِص ــَف ُيوَص ــَكيْ ــُت ِه، أَ ُكلِّ ْو ُينَْع

ُيْغنــِي ِغنَـاه؟ ْو ُيوَجـُد َمـْن َيُقـوُم َمَقاَمـُه وَ ْمـرِه، أَ ْيٌء ِمـْن أَ ـْو ُيْفَهُم َش ُكنِْهِه، أَ بِ 

 .َوْصِف اْلَواِصِفنيَ تَنَاِولَِني وَ ـَُحيُْث النَّْجم ِمْن َيِد املْ ُهَو بِ وَ  ٰى نَّ أَ  َكيَْف وَ َال 
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يَاُر ِمْن َهَذا؟ وَ َفأَ 
ْيَن ُيوَجـُد ِمثْـُل َهـَذا؟ أَ ْيَن اْلُعُقوُل َعْن َهَذا؟ وَ أَ ْيَن االْختِ

ـٍد َتُظنُّوَن أَ أَ  ُسوِل ُحمَمَّ ْنُفُسـُهْم، اهللاُ أَ ؟ َكـَذَبتُْهْم وَ نَّ َذلَِك ُيوَجُد ِيف َغْري آِل الرَّ

ْقـَداُمُهْم، اْحلَِضـيض أَ  لُّ َعنْه إَِىلٰ بًا َدْحضًا َتزِ َباطِيَل، َفاْرَتَقْوا ُمْرَتقًا َصعْ َمنَّتُْهُم األَ وَ 

ٍة، َفَلْم َيْزَداُدوا ِمنْه بـُِعُقوٍل َحاِئَرٍة َباِئَرٍة َناِقَصٍة، وَ  َراُموا إَِقاَمَة اِإلَمامِ   إالَّ آَراٍء ُمِضلَّ

الً َضـلُّوا َضـَال اُلوا إِْفكًا، وَ قَ َلَقْد َراُموا َصْعبًا، وَ ُيْؤَفُكوَن، وَ  ٰى ُبْعدًا، َقاَتَلُهُم اهللاُ َأنَّ 

ِة إِْذ َتَرُكوا اِإلَماَم َعْن َبِصَريٍة، وَ َبِعيدًا، وَ  يَْطاُن أَ َوَقُعوا ِيف اْحلَْريَ َن َهلُُم الشَّ ْعَامَهلُْم، َزيَّ

بـِيل، وَ  ُهْم َعِن السَّ يَاِر اهللاِ وَ ـَكاُنوا ُمْستَبِْص َفَصدَّ
يَاِر رَ ريَن َرِغبُوا َعن اْختِ

ُسوِل اْختِ

يَاِرِهْم وَ  ْهل َبيْتِه إَِىلٰ أَ وَ  اهللاِ 
ـُق مـا �َشـاُء : اْلُقْرآُن ُينَـاِدهيِمْ اْختِ
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 ].٢١: احلديد[

ــْم بِ  ُ ــَف َهل ــامِ َفَكيْ ــاِر اِإلَم يَ
ــاِملٌ َال وَ  اْختِ ــاُم َع ــُل، وَ اِإلَم ــُل َال  عٍ َرا َجيَْه ،  َينُْك
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َهـاَدِة، وَ النُُّسـِك وَ الطََّهـاَرِة، وَ وَ  سِ َمْعِدُن اْلُقـدْ  اْلِعبَـاَدِة، َخمُْصـوٌص وَ  اْلِعْلـمِ الزَّ

ــ ــوِل بِ ُس ــ، وَ َدْعَوِة الرَّ ــل اْل ــوِل، َال مُ ـَنْس َرِة اْلبَتُ ــٍب، َطهَّ ــه ِيف َنَس ــَز فِي  َمْغَم

ِة ْرَوِة ِمـْن َهاِشـم، وَ الـذِّ  ُيَدانـِيِه ُذو َحَسٍب، ِيف اْلبَيْـِت ِمـْن ُقـَرْيٍش، وَ َال وَ  اْلِعـْرتَ

ُســوِل  َضــا ِمــَن اهللاِ ، وَ ِمــَن الرَّ ُف األَ الرَّ اِف، وَ ، َرشَ اْلَفــْرُع ِمــْن ْرشَ

ْلـم، ُمْضـَطِلٌع بِ َعبِْد َمنَاٍف، َنـاِمي  يَاَسـِة، اِإلَماَمـِة، َعـاِملٌ بِ اْلِعْلـم، َكاِمـُل اْحلِ السَّ

 .، َناِصٌح لِِعبَاِد اهللاِ، َحافٌِظ لِِدين اهللاِاهللاِ  رِ مْ أَ َمْفُروُض الطَّاَعِة، َقاِئٌم بِ 

ـــِيَاَء وَ إِنَّ األَ  ــَوفِّ األَ ْنب ــيِْهم ُي ــَلواُت اهللاِ َعَل ــَة َص ــُقُهُم اهللاُ وَ ِئمَّ ــْن ُي ْؤتِيِهْم ِم

ُهْم، َفيَُكـوُن ِعْلُمُهـْم َفـْوَق ِعْلـم أَ ِحَكِمـِه َمـا َال َخمُْزوِن ِعْلِمِه وَ  ْهـل  ُيْؤتِيـِه َغـْريَ

ــاَىلٰ  ــِه َتَع ــاِن ِيف َقْولِ َم ــْن ال : الزَّ
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َح َصــْدَرُه لِــَذلَِك، ِألُ  إِنَّ اْلَعبْــَد إَِذا اْختَــاَرُه اهللاُ وَ  ُمــوِر ِعبَــاِدِه َرشَ

ْكَمـِة، وَ أَ وَ  َ أَ ْوَدَع َقْلبَُه َينَابـِيَع اْحلِ َجـَواٍب، امـًا، َفَلـْم َيْعـَي َبْعـَدُه بِ ْهلََمـُه اْلِعْلـَم إِْهل

ٌد، َقـْد أَ  َال وَ  ـٌد ُمَوفَّـٌق ُمَسـدَّ ـَواِب، َفُهـَو َمْعُصـوٌم ُمَؤيَّ ُ فِيِه َعن الصَّ ِمـَن ِمـَن ُحيَريَّ
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ــا وَ  ــل وَ اْخلََطاَي َل ــالزَّ ــُه اهللاُ بِ ــاِر، َخيُصُّ ــَىلٰ اْلِعثَ ــُه َع تَ ــوَن ُحجَّ ــاِدِه  َذلَِك لِيَُك ِعبَ

 َخْلِقـِه، وَ  َشاِهَدُه َعَىلٰ وَ 
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ــَىلٰ  ــِدُروَن َع ــْل َيْق ــُه أَ  َفَه ــَذا َفيَْختَاُروَن ــل َه ــِمثْ ــاُرُهْم ِهبَ ــوُن ُخمْتَ ِذِه ْو َيُك

ـــ ـــدَّ َفِة َفيَُقدِّ الصِّ ـــُه؟ َتَع ، وَ ْوا وَ ُموَن ـــقَّ ـــِت اهللاِ اْحلَ ـــاَب اهللاِ َوَراَء َبيْ ـــُذوا ِكتَ َنبَ

ُْم َال أَ ُظُهــوِرِهْم، َكــ ــاِب اهللاِ اْهلُــدَ َيْعَلُمــوَن وَ  هنَّ ــوَ  ٰى ِيف ِكتَ بَُذوُه ـَفاُء، َفنَــالشِّ

ــوا أَ وَ  بَُع ُهُم اهللاُ وَ اتَّ ــَذمَّ ــَواَءُهْم، َف ــتَُهْم وَ ْه ــلَّ وَ أَ َمقَّ ــاَل َج ــُهْم، َفَق ــاَىلٰ ْتَعَس : َتَع
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ُ
يـَن آَمن ِ

�
 ا�

َ
ـد

ْ
 اِهللا وَِعن

َ
ـد

ْ
 ِعن

ً
تـا

ْ
ُ�َ َمق

َ
ك

ــارٍ  ٍ َجب�
ــ��

َ
ــِب ُمتَك

ْ
ل
َ
 ق

� ُ
� ٰ

َ
ــافر[ اُهللا � ٰ ، وَ ]٣٥ :غ ــىلَّ ــَىلٰ  َص ـــِيِّ  اهللاُ َع  النَّب

ٍد وَ  َم َتْسِليًام َكثِرياً آلِِه وَ ُحمَمَّ  .)١(»َسلَّ

واات ا  ن:  

ــيُ  ــا ؤكِّ ــام الرض ــىلٰ  د اإلم ــة ع ــذه الرواي ــام  يف ه ــفات اإلم أنَّ ص

ــة  ــاري، وأنَّ اإلمام ــي ال اعتب ــب واقع ــة منص ــب اإلمام ــة، وأنَّ منص ملكوتي

ــيض ل ــطة الف ــات إىلٰ واس ــول الفيوض ــاىلٰ  وص ــارك وتع ــن اهللا تب ــق م . اخلل

 :وجيدر بنا أن نقف عند بعض فقرات هذه الرواية العظيمة، فنقول

، أي إنَّ اإلمـام ال مثيـل لـه يف عــامل »اِإلَمـاُم َواِحـُد َدْهـرهِ «: قولـه 

أنَّـه العقـل العمـيل لـه، ألنَّـه باإلمكان، فهو أفضل خملوق فيـه، وهـذا يرتقـي 

ــت  ــن يكــون أرشف وأعــىلٰ قــد ثب ــفة أنَّ م ــببًا يف وصــول  يف الفلس يكــون س
                                                

 .١ح / باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته/ ٢٠٣ - ١٩٨: ١الكايف ) ١(



 ٢٧  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

ُيَدانـــِيه  اِإلَمــاُم َواِحــُد َدْهــرِه، َال « منــه رتبــًة، فـــ ٰى مــن هــو أدنــ اخلــريات إىلٰ 

ــٌد، وَ أَ  ــاِملٌ، وَ  َال َح ــُه َع ــَدٌل، وَ  َال ُيَعاِدُل ــه َب ــُد ِمنْ ــٌل وَ َال ُيوَج ــه ِمثْ ــٌري،  َال  َل َنظِ

ـــِاْلَفْضل كُ  ــوٌص ب ــَخمُْص ــْريِ لِّ ــْن َغ ــه وَ  ِه ِم ــه َل ــٍب ِمنْ ــل  َال َطَل ــاٍب، َب اْكتَِس

ــ ــَن اْل ــاٌص ِم ــاِب ـاْختَِص ــورية »ُمْفِضل اْلَوهَّ ــه حض ــي أنَّ علوم ــذا يعن ، وه

شمولية من غـري طلـب ومـن غـري أدوات يكتسـب هبـا العلـم بـل خيّصـه اهللا 

 ر فإنَّـه قـد يكـون عاملـًا ولكـن يعلـمـبالفضل، بخالف غـريه مـن البشـ تعاىلٰ 

 .األشياء من خالل األلفاظ والعبارات والوسائل العادية

ــه  ــَة أَ «: قول ــْدرًا، وَ إِنَّ اِإلَماَم ــلُّ َق ــأْ أَ َج ــُم َش ــَىلٰ أَ نًا، وَ ْعَظ ــًا،  ْع َمَكان

ــُع َجانِ أَ وَ  ــًا، وَ ْمنَ ــْن أَ أَ ب ــْورًا ِم ــُد َغ ــاُس بِ ْبَع ــا النَّ ْم، أَ ْن َيبُْلَغَه ــوِهلِ ــا ُعُق ْو َينَاُلوَه

ــاِرِهمْ ْو ُيِقيُمــوا إَِمامـًا بِ آَراِئِهْم، أَ بِـ يَ
 عــىلٰ د اإلنســان ن، فـال يمكــن أن يسـت»اْختِ

 .وكنهها اإلمامةأمر بيشء من عقله لالحاطة 

ين َماَمِة ِمـْن َمتَـامِ ْمُر اإلِ أَ وَ «: قوله   ، وهلـذا مـا بعـث اهللا تعـاىلٰ »الـدَّ

ــًا  ــ إالَّ نبيّ ــد ـوبشَّ ــالنبّي حمّم ــر ب ــو ـ، وبشَّ ــ ر ه ــري امل ــيل أم ؤمنني بع

  وسائر األئّمـةـ  روا مجيعـًا بيـوم ظهـور اإلمـام املهـدي ـ، وبشَّ

ـق عـىلٰ   أَال  يديـه الثمـرة مـن بعثـة األنبيـاء  الذي ينترش فيه العدل وتتحقَّ

ــتجّىلٰ  ــذلك ي ــايل، وب ــع املث ــد واملجتم ــق العاب ــاد اخلل ــي إجي ــارك  وه ــه تب قول

ــاىلٰ   : وتع
ْ
ــد  وََع

ً
قا

ْ
ــد  ِص

َ
ــك  َر��

ُ
ــة َِم

َ
ــْت � م�

َ
 َو�

ً
ــام( ال ــام )١١٥: األنع ، ومت

ــاحيتني ــن ن ــيكون م ــة اهللا س ــاىلٰ : كلم ــه تع ــة، فقول ــة وعملي ــْت : نظري م�
َ
َو�

 
َ

ــك  َر��
ُ
ــة َِم

َ
�  

ً
قا

ْ
ــد ــارة إىلٰ  ِص ــاىلٰ  إش ــه تع ــة، وقول ــة النظري ــة العلمي : الناحي

 
ً
ال

ْ
ــد ــارة إىلٰ  َع ــدي  إش ــام امله ــرج اإلم ــإذا خ ــة، ف ــة العملي  الناحي

 .، ويكون ذلك عىل يده  تاّماً سيكتمل العامل اكتامالً 
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  :ا ّأوف ا اي 

ـــا أوصـــاف اإلمـــام املهـــدي  اخلاّصـــة فقـــد نطقـــت هبـــا  وأمَّ

، منهـا أنَّـه )١(وصـفة لـه  لقـب واسـم) ١٨٠(الروايات، فهناك أكثر من 

 يف  ل اهللا تعـاىلٰ خليفة اهللا، واخلليفة هـو الـذي يقـوم بـدور عظـيم ويمثِّـ

لـه يف القـدرة، فهـو مظهـر ألسـامء اهللا تبـارك ه يف الكـامالت، يمثِّ لـأرضه، يمثِّ 

 .وتعاىلٰ 

ـــه  عقيـــدتنا هـــي أنَّ اهللا تعـــاىلٰ  ـــد، وال حيـــّس، وليســـت ل ال يتجسَّ

ــق،  ــل املطل ــق، والكام ــادر املطل ــق، والق ــي املطل ــو الغن ــام ه ــوارح، وإنَّ ج

ة الكـرام بآياتـه وهـم األئّمـ ف اهللا تبـارك وتعـاىلٰ عـرَ والعامل املطلـق، ولكـن يُ 

 إذن فهو ،  ٰخليفة اهللا تعاىل. 

ِهــَرُه : يقـول تعـاىلٰ 
ْ
َـق� ِ�ُظ

ْ
ُهـدٰى وَِديـِن ا�

ْ
ُ بِا�

َ
 رَُسـو�

َ
رَْسـل

َ
ي أ ِ

�
ـَو ا�

ُ
ه

 
َ
ون

ُ
ــِر�

ْ
ُمش

ْ
ـِرَه ا�

َ
ـْو ك

َ
ِه َو�

� ُ
يِن � ٰ ا��

َ َ
� ) ـدت الروايـات بأنَّـه )٩: الصـّف ، أكَّ

ــن أيب ع ــد ورد ع ــد، فق ــا بع ــزل تأويله ــادق مل ين ــد اهللا الص ــال ب ــه ق : أنَّ

، فـإذا خيـرج القـائم  ٰى واهللا ما نزل تأويلها بعـد، وال ينـزل تأويلهـا حتَّـ«

كــره  إالَّ رك باإلمــام ـمل يبــَق كــافر بــاهللا العظــيم وال مشــ خــرج القــائم 

يــا : يف بطــن صــخرة لقالــت )٢(ركاً ـأن لــو كــان كــافرًا أو مشـ ٰى خروجـه حتَّــ

ــ ــافر فاكس ــي ك ــؤمن يف بطن ــهرـم ــو )٣(»ين واقتل ــذي ال  ، فه ــور اهللا ال ن

 .ُيطفئ، وهو احلافظ ألرسار رّب العاملني

                                                

ــع) ١( ــب : راج ــنجم الثاق ــه / ٢٦٨ - ١٦٥: ١ال ــدي وألقاب ــام امله ــامء اإلم ــاين يف أس ــاب الث الب

 .صلوات اهللا عليه

 ).افر أو مرشكحتَّى لو كان ك: (يف بحار األنوار) ٢(

 .٣٦ح / ٣٢٤: ٥٢؛ بحار األنوار ١٦ح / ٥٨باب / ٦٧٠: كامل الدين) ٣(



 ٢٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

اإلنسـان أن يعـرف إمـام زمانـه ألنَّـه مـن مـات ومل يعـرف  وجيب عىلٰ 

إسـالم  إمام زمانه مات ميتة جاهليـة، فمعرفـة اإلمـام هـي التـي حتـافظ عـىلٰ 

ليـوم أن يعــرف أنَّ اإلنســان ا اإلنسـان ودينـه، وتصــحُّ أعاملـه بمعرفتــه، عـىلٰ 

ـ ، املفـرتض ر مـن األئّمـة ـة بـن احلسـن الثـاين عشـإمام زمانه هـو احلجَّ

العبـاد، وجعلـه  طاعتـه عـىلٰ  قـد فـرض اهللا تعـاىلٰ ، الطاعة، الكامل املعصـوم

ـا مـن اإلنسـان شـيعياً جتعـل إذا اجتمعـت املعـارف  هإمامًا عليهم، كّل هذ ، أمَّ

ــه  الشــّك يف والدتــه  ــفإنَّ ــه رج اإلُخي نســان عــن التشــيّع، الشــّك يف كون

  معصــومًا أيضــًا خيرجــه عــن التشــيّع، وهكــذا الشــّك يف كونــه واجــب

رج اإلنسـان عـن التشـيّع، الطاعة وأنَّـه معصـوم وغـري ذلـك، كـّل ذلـك ُخيـ

 .تشيّع اإلنسان هو هذه املعتقدات إذن الذي حيافظ عىلٰ 

ّما وا ا:  

ــاىلٰ  ــارك وتع ــدي زوَّ  إنَّ اهللا تب ــام امله ــام  د اإلم ــدّين ك ــالعلم الل ب

د اخلض ـا : قـال تعـاىلٰ ، ر بـهـزوَّ
�
ن ُ ْمنـاُه ِمـْن �َ

�
ـِدنا وََعل

ْ
 ِمـْن ِعن
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نـاُه رَ�
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ــا م

ْ
ــف( ِعل ــ)٦٥: الكه ــدّين تص ــم الل ــذا العل ــطة ه ـــ، وبواس ف اخلض ر ـرَّ

 .يعرفها  ٰى تّرصفات مل يكن نبّي اهللا موس

ُ : قال تعاىلٰ 
َ

� 
َ

ْمـَت قـال
�
ـا ُعل َمـِن ِ�م�

�
َعل

ُ
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ْ
ن

َ
ٰ أ

َ
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َ
ِبُعـك

�
ت
َ
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ْ
ـل

َ
ُ�ـوٰ� ه

 
ً
ـدا

ْ
ر علـم ال يوجـد عنـد نبــّي ـ، إذن يوجـد عنـد اخلضــ)٦٦: الكهـف( رُش

ــ ــم  ٰى اهللا موس ــك العل ــيس ذل ــرف  إالَّ ، ول ــن ال نع ــدّين، نح ــم الل العل

لـم هـذا الع ر اسـتند إىلٰ ـكيفيته وال نعرف ماهيَّتـه، ولكـن نعـرف بـأنَّ اخلضـ

ــ ــالم ش ــن الغ ــدر م ــل أن يب ــالم قب ــل الغ ــفينة وقت ــرق الس ــذا ـوخ يء، وهل

ــ ــّي اهللا موس ــتنكر نب ــ  ٰى اس ــه، ألنَّ موس ــ  ٰى علي ــده الش ريعة ـعن
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ــ ــوازين الش ــب م ــة وبحس ــالم، ـالظاهري ــل الغ ــوز قت ــة ال جي ريعة الظاهري

ريعة الظاهريـة وإنَّـام يعمـل بمـوازين ـر ال يعمـل بمـوازين الشــولكن اخلض

لدّين، والعلم اللـدّين لـه مقتضـيات وآثـار غـري آثـار العلـم الظـاهري العلم ال

 .الرشيعة الظاهرة املستند إىلٰ 

ِو�ِل تأويل ما فعله،   ٰى ر بنيَّ لنبّي اهللا موسـثّم إنَّ اخلض
ْ
 بِتَأ

َ
ئُك

�
�
َ
ن
ُ
َسأ

 
ً
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�� )فلو بقت )٨١ _ ٧٩: الكهف ،

الكفـر ومنـع مـن  السفينة ألخذها امللك، وهكذا لو بقي الغالم جلرَّ والديه إىلٰ 

 .)١(أبدهلام به جارية ولدت سبعني نبيّاً  تعاىلٰ ، فقد ورد أنَّ اهللا اً وجود سبعني نبيّ 

ملـا حيتـاج إليـه  مسـتقبليةر بواسطة العلـم اللـدّين نظـرة ـإذن نظر اخلض

ص أنَّه ال بـدَّ   مـن قتـل الغـالم، ألنَّ مصـلحة العـاَمل تتوقَّـف عـىلٰ  العاَمل وشخَّ

بل إليـه النـاس يف املسـتق قتله اآلن، والنظرة للتغّريات ومـا جيـري ومـا حيتـاج

 .اخلاّص من العلم  حصل عليه اخلرض 

ا ّ إ:  

ــرَ يُ  ــط ــّل ش ــأنَّ ك ــول ب ــة تق ــائيات نظري ــوم يف الفض ــذا ـح الي يء يف ه

نســخت  ٰى ريعة موســـبعــد يــوم، فشــ اً ، والعــامل يف تطــّور يومــالعــاَمل متغــريِّ 

وكـان  ٰى نسـخت رشيعـة موسـ ٰى رائع التي كانـت قبلهـا، ورشيعـة عيســالش
                                                

 .١١ح / باب فضل البنات/ ٧: ٦الكايف : راجع) ١(
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نســخت رشيعــة  ســنة، ورشيعــة نبيّنــا  وســتامئةا يقــارب ألــف مــ بيــنهام

، هنـا يـأيت سـؤال حاصـله أنَّـه )١(سـنة مخسـامئةمـا يقـارب وكان بينهام  ٰى عيس

 ٰى الـوجيزة، وهكـذا الفـرتة بـني عيسـ ٰى وعيسـ ٰى إذا كانت الفـرتة بـني موسـ

ــا  ــريِّ  ونبيّن ــت أن يغ ــًا اقتض ــوجيزة أيض ــاىلٰ ال ــ  اهللا تع ــأيت ـالش ريعة وي

رشيعـة اإلسـالم أكثـر مـن ألـف سـنة،  عـىلٰ  ٰى ريعة جديـدة، فكيـف نبقــبش

ــدي  ــام امله ــلَّ اإلم ــدري لع ــن ي ــر  وم ــنني إالَّ ال يظه ــد آالف الس  ،بع

ــه  ــب ال يعلم ــ إالَّ فالغي ــان الش ــل بإمك ــي ـاهللا؟ وه ــالميّة أن تلبّ ريعة اإلس

 اإلنسان الذي يأيت بعد آالف السنني؟ ٰى مجيع حاجات اإلنسان حتَّ 

ــاليوم ــع ف ــن يس ــاك م ــثِّ  ٰى هن ــ لب ــبهة يف أوس ــذه الش ــع، اه ط املجتم

وحياول أن يفصل الدين عن احليـاة، بـل حيـاول التشـكيك يف اإلمـام املهـدي 

، ــولو ــة إىلٰ : يق ــنا بحاج ــن لس ــدي  نح ــام امله ــن  إالَّ  اإلم يف زم

ا اآلن فلسنا بحاجـة إليـه، وكـذلك لسـنا بحاجـة إىلٰ  ،ظهوره  البكـاء عـىلٰ  وأمَّ

الصـالة  الـبعض بأنَّنـا لسـنا بحاجـة إىلٰ  ٰى يـر،  يضًا، بـل أكثـرأ احلسني 

ــجًا  ــره ناض ــبح فك ــوم أص ــان الي ــادات، فاإلنس ــن العب ــا م ــّج وغريه واحل

ــة إىلٰ  ــنا بحاج ــه، فلس ــره وعقل ــاكله بفك ــلَّ مش ــتطاعته أن حي ــة  وباس رشيع

 .ليناالتكليف ع عنيِّ ساموية تُ 

 :اجلواب

قــد رضب يف   تعــاىلٰ إنَّ اهللا: نقــول يف اجلــواب عــن هــذه الشــبهة

ـة موسـ كـان لديـه علـم  ٰى ر، فموســواخلضـ ٰى القرآن الكريم مـثالً وهـو قصَّ

ي خـرق السـفينة، وال قتـل الغـالم، وال ـريعة الظـاهرة، وهـي ال تقتضــالش
                                                

ــع) ١( ــي : راج ــري القّم ــايف ١٦٥: ١تفس ــدين٩٣ح / ١٢١: ٨؛ الك ــامل ال ــاب / ١٦١: ؛ ك / ٩ب

 .٢٠ح / ٢٢باب / ٢٢٧، و٢٠ح 
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 ُقتِـَل َام ـريعة الظاهريـة َلــالشـ ر عـىلٰ ـيقتصـ بناء احلائط، فـإذا كـان اهللا تعـاىلٰ 

 ، لكـن أوجـد اهللا تعـاىلٰ اً مـون مـن سـبعني نبيّـالغالم وبسببه كـان النـاس ُحيرَ 

رية، ـاخلرض ليعمل يف اخلفـاء وبواسـطة علمـه اللـدّين مـا فيـه املصـلحة للبشـ

ْمنـاُه : يقول تعـاىلٰ 
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دنــاهم بــالعلم اللــدّين، وبواســطته يعملــون يف هنــاك جمموعــة مــن العبــاد زوَّ 

 .ثون تغيريات مهّمة تكون يف صالح املجتمع اإلنسايندِ اخلفاء وُحي 

د إمامنـا املهـدي  نحن الشـيعة نعتقـد بـأنَّ اهللا تعـاىلٰ  بـل مجيـع  زوَّ

ـَو وَ : األئّمة بـالعلم كّلـه، قـال تعـاىلٰ 
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الكتـاب يف كتـاب مبـني، فـام هـو املـراد مـن  اهللا تعاىلٰ ، فكّل يشء أودعه )٥٩

، فقـد ورد املـراد هـو اإلمـام  ؟املبني الذي أودع اهللا تعـاىل فيـه كـّل يشء

ِ� : ... عـن قـول اهللا سـألت أبـا احلسـن : عن احلسني بن خالـد، قـال

 . )١(»يف إمام مبني«: ، قالِكتاٍب ُمِب�ٍ 

ــني ــبهات العلامني ــواب ش ــول يف ج ــاىلٰ إ: نق ــارك وتع ــالق  نَّ اهللا تب خ

ــاىلٰ  ــو تع ــون، وه ــاهي،  الك ــم الالمتن ــة والعل ــامالت الالمتناهي ــاحب الك ص

د ـإذن فهــو يعلــم بحاجــات البشــ رية يف مجيــع األوقــات واألزمــان، وقــد زوَّ

مــا ورد يف زيــارة اإلمــام  ٰى هبــذا العلــم، هــذا هــو معنــ  املهــدياإلمــام 

ـالُم ْهـِديِّ َوَخِليَفـَة آباِئـِه املَ  يَفـَة اهللاِالُم َعَليْـَك يـا َخلِ السَّ «: املهدي  َني، السَّ

ــا َوِيصَّ األَ  ــَك ي ــياَعَليْ ــا ءِ ْوِص ــَك ي ــالُم َعَليْ ــَني، السَّ ــافَِظ أَ  املاِض ْرساِر َربَّ ح

                                                

 .٢٩ح / ٣٦٢و ٣٦١: ١تفسري العّيايش ) ١(
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ـ ـالُم َعَليْـَك  الُم َعَليْـَك يـا َبِقيَّـَة اهللاِالعاملََِني، السَّ ـْفَوِة املُنْتََجبــَِني، السَّ ِمـَن الصَّ

ــَك يــا اْبــَن األَ ْبــَن األَ يــا ا ــالُم َعَليْ اِهــَرِة، السَّ ــالُم  مِ ْعــالْنــواِر الزَّ البــاِهَرِة، السَّ

ــال ــاِهَرِة، السَّ ِة الطَّ ــْرتَ ــَن الِع ــَك يــا اْب ــِدَن الُعُلــوَعَليْ ــَك يــا َمْع ــِة، مِ ُم َعَليْ  النَّبَويَّ

الُم َعَليَْك يـا بـاَب اهللاِ ـِذي َال  السَّ ـ ِمنْـُه، إالَّ  ٰى  ُيـْؤتالَّ الُم َعَليْـَك يـا َسبــِيَل السَّ

ــَك يــا نــاظَِر َشــَجَرِة ُطــوب اهللاِ ــالُم َعَليْ ُه َهَلــَك، السَّ ــْن َســَلَك َغــْريَ ــِذي َم  ٰى الَّ

ـِذي َال ٰى َوِسْدَرِة املُنْتَه الُم َعَليَْك يـا ُنـوَر اهللا الَّ ، ومـن مجلـة )١(»... ُيْطفـئ، السَّ

إذن لسـنا . يف مجيـع األزمـان أرسار رّب العاملني هـو مـا حيتـاج إليـه اإلنسـان

ــا تلبّــي كــّل طلبــات ـأن نرفــع اليــد عــن الــدين والشــ بحاجــة إىلٰ  ريعة، ألهنَّ

 .كّل ما حيتاج إليه اإلنسان وحتتوي عىلٰ 

ا  اع اأم:  

ريعة نوعـان ـهناك يف الشـ: الشبهة السابقة نقول ويف تكملة اجلواب عىلٰ 

يـوم  حكام الثابثة هي األحكام التي ال تتغـريَّ إىلٰ تة، األثابتة ومؤقَّ : من األحكام

ـا  يوم القيامة، احلّج واجب إىلٰ  القيامة، مثالً الصالة واجبة إىلٰ  يوم القيامـة، وأمَّ

 ة فهي التي تتغريَّ بحسب الظـروف، مـثالً قـد منـع النبـّي األحكام املتغريِّ 

ا اليوم فيجوز ت خاّص بظروفه، هذا حكم مؤقَّ )٢(الناس من حبس فضل املاء ، أمَّ

رأي بعـض  بناًء عىلٰ  هلو مات زرع جريان ٰى اإلنسان أن حيبس فضل املاء حتَّ  عىلٰ 

 .األعالم وإن كان خالف املشهور
                                                

 .٤ح / ٥٨٧و ٥٨٦: املزار البن املشهدي) ١(

يف  رسـول اهللا  ٰى ـقضـ«: يقـول سـمعته: قال ،عن أيب عبد اهللا عن غياث بن إبراهيم،  )٢(

 ثـمّ  ،راكنيـالشـ إىل الكعبني وللـزرع إىلٰ  األسفل للنخل عىلٰ  عىلٰ سيل وادي مهزور أن حيبس األ

رسل املـاء إىل أسـفل يُ  الكعب، ثمّ  راك وللنخل إىلٰ ـالش أسفل من ذلك للزرع إىلٰ  رسل املاء إىلٰ يُ 

 ).٣ح .../ باب بيع املاء ومنع فضول املاء/ ٢٧٨: ٥الكايف . (»من ذلك
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ــا يــأيت ســؤال ــذي يُ : هن ــذا شــخِّ مــن هــو ذلــك الشــخص ال ص أنَّ ه

تــة؟ مشــكلتنا اليــوم احلكــم داخــل يف األحكــام الدائمــة أو يف األحكــام املؤقَّ 

عي بأنَّـه قـادر عـىلٰ هي أنَّه  تشـخيص األحكـام، يـأيت طبيـب  كّل شخص يـدَّ

ف يقول تشـخيص أنَّ هـذا احلكـم  أنـا عنـدي قـدرة عـىلٰ : أو مهندس أو مثقَّ

ــأيت ويقــول ــذا مــن القســم الــدائم، ي ــت وه ــوم : مــن القســم املؤقَّ نحــن الي

ــة إىلٰ  ــة إىلٰ  بحاج ــرب، بحاج ــّور املن ــة  أن نط ــّور آلي ــةأن نط ــ معيَّن ــا نوص ل هب

 .البكاء ، ولسنا بحاجة إىلٰ الة احلسني رس

ــاك أحكامــًا ثابتــة وأُ : هــؤالء ًا عــىلٰ أقــول ردَّ   ٰى خــرنحــن نقبــل أنَّ هن

، ولكـن ال نقبـل أن يأتينـا أّي شـخص ة قد جاء هبـا النبـّي األكـرم متغريِّ 

، فـال نقبـل أن ص لنا أنَّ أّي حكم مـن الثابـت وأّي حكـم مـن املتغـريِّ ويشخِّ 

مـن القسـم  احلسـني  تخّصـص ويقـول البكـاء عـىلٰ يأيت شـخص غـري م

ت، بل وال نقبل منـه أن يقـول بـأنَّ البكـاء مـن القسـم الـدائم، ألنَّ هـذا املؤقَّ 

الشــخص لــيس مــن أهــل اخلــربة، مــثالً الطبيــب أو املهنــدس نقبــل رأيــه يف 

إذن علينــا أن ال نــدخل يف جمــال غــري جمــال ختّصصــنا، ، جمــال ختّصصــه فقــط

يف جمـال الطـّب وقـال بـأّين قـرأت الكتـب الطبّيـة وأظـنُّ  فلو دخل اخلطيـب

عـاب النـاس عليـه وقـالوا لـه بـأنَّ هـذا لـيس لَ  ،أنَّ فالن مرض عالجـه كـذا

نعـم بإمكانـه  ،فتـي برأيـهال جيـوز ألحـد أن يُ  ٰى من ختّصصك، وهكذا الفتـو

ــا أن يُ  فتــي برأيــه فــال جيــوز لــه، فينبغــي علينــا إذا أن ينقــل رأي املجتهــد وأمَّ

ُث يف غري اختصاصه أن ال نقبل منه  .رأينا شخصًا يتحدَّ

  :دا  ء

ده  صـلب املوضـوع ونقـول بـأنَّ اإلمـام املهـدي  نرجع إىلٰ  قـد زوَّ

ر، إذن ال ـبـالعلم اللـدّين، والعلـم اللـدّين يلبّـي كـّل حاجـات البشـ اهللا تعاىلٰ 
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الـدين  إىلٰ  ريعة، وعليـه نـرفض قضـيّة التعـّدد أو عـدم احلاجـةـنقص يف الشـ

 . احلسنياإلمام  البكاء عىلٰ  والرشيعة، أو عدم احلاجة إىلٰ 

ده اهللا تعـاىلٰ  اإلمـام املهـدي  بـالعلم اللـدّين مـا مل يـزّود بـه  قـد زوَّ

ـة  وغريمهـا مـن األنبيـاء ٰى وموسـ ٰى عيس ، وال غرابـة يف ذلـك ألنَّ األدلَّ

ورد عـن منهـا مـا ، مجيـع األنبيـاء  عـىلٰ  أفضـليته  عـىلٰ د النقلية تؤكِّ 

 _وإمـام النـاس يومئـٍذ رجـل صـالح ... «: يف روايـة طويلـة رسول اهللا 

الصـبح، فــإذا كـربَّ ودخـل يف الصـالة نــزل  صـّل : فيقـال _ أي املهـدي 

ــ ــريم  ٰى عيس ــن م ــب ــع يمش ــه، فرج ــل عرف ــك الرج ــإذا رآه ذل ي ـ، ف

م عيســٰى القهقــر ام صــّل فــإنَّ : فيضــع يــده بــني كتفيــه ويقــول  ٰى ، فيتقــدَّ

ــه ٰى صــّيل عيســقيمــت لــك الصــالة، فيُ أُ  ــه   ٰى ، فعيســ)١(»ورائ مــع عظمت

 أفضــلية املهــدي  ، وهــذا دليــل عــىلٰ ُيصــّيل خلــف اإلمــام املهــدي 

 . ٰى نبّي اهللا عيس عىلٰ 

ــ ــّي اهللا موس ــذا نب ــال  ٰى وهك ــل، ق ــامل األش ــن س ــد ورد ع : فق

ــاقر  ــن عــيل الب ــد ب ــا جعفــر حمّم ــن  ٰى نظــر موســ«: يقــول ســمعت أب ب

قـائم آل حمّمـد مـن التمكـني والفضـل،  ٰى مـا يعطـ عمران يف السفر األّول إىلٰ 

ــ ــال موس ــه: ٰى فق ــل ل ــد، فقي ــائم آل حمّم ــي ق ــة : رّب اجعلن ــن ذّري إنَّ ذاك م

أمحد، ثّم نظر يف السـفر الثـاين فوجـد فيـه مثـل ذلـك، فقـال مثلـه، فقيـل لـه 

فقيــل لــه  مثلــه، فقــال مثلــه، ٰى مثــل ذلــك، ثــّم نظــر يف الســفر الثالــث فــرأ

ــه ــّي اهللا موســ)٢(»مثل ــ  ٰى ، فنب ــدي  ٰى يتمنّ ــام امله ــذا مقــام اإلم ، وه

 . ٰى نبّي اهللا موس عىلٰ  أفضلية اإلمام املهدي  أيضًا دليل عىلٰ 
                                                

 . ٨٩٧ح / ٤٢٩: العمدة البن بطريق) ١(

 .٣٤ح / ٥فصل / ١٣باب / ٢٤٧و ٢٤٦: الغيبة للنعامين) ٢(
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ان ا ا  ّا:  

ــدي  ــام امله ــي  إذن اإلم ــامالت الت ــّل الك ــياء، وك ــاتم األوص خ

ــاء وا ــة يف األنبي ــت متفّرق ــول اهللا كان ــت يف رس ــام  جتمع ــا اإلم ورثه

وخليفتــه املعصـوم الــذي يمــأل األرض  ، وهــو سـفري اهللا تعــاىلٰ املهـدي 

عـرب  إالَّ  وال يـتمُّ االرتبـاط بـه ، لئـت ظلـًام وجـوراً قسطًا وعـدالً كـام مُ 

ـا «: عنهـا روعه وهنجـه، وهـو املرجعيـة الـذي قـال ـالتمّسك بمشـ وأمَّ

م حجَّ  هـا إىلٰ احلوادث الواقعة فـارجعوا في تـي علـيكم وأنـا رواة حـديثنا فـإهنَّ

ــ ــيهمحجَّ ــام )١(»ة اهللا عل ــك باإلم ــان أن يتمسَّ ــإذا أراد اإلنس ــه  ، ف فعلي

ب تِعــاإلنســان أن يُ  رائط، وعــىلٰ ـبالتمّســك بــاملراجع العظــام اجلــامعني للشــ

ـيُ  ٰى نفسه يف تشخيص األعلـم مـنهم حتَّـ باإلمـام  اً ده ليكـون بـذلك مرتبطـقلِّ

 . املهدي

  :ت أب ا اي 

عـن طريـق  ف يشء عـن كـامالت اإلمـام املهـدي ويمكن أن ُيعرَ 

 م أشـّد مـن زبـر احلديـد ال يشـوهبا شـكٌّ وهبقلـ«فقد ورد أنَّ ، معرفة أصحابه

ــم بلغــوا الــذروة يف التوحيــد ويوّحدونــه توحيــدًا )٢(»يف ذات اهللا ، أي إهنَّ

، إذن فعنـــدهم متـــام )٣(خـــالص لـــهكـــامالً، وبـــام أنَّ كـــامل توحيـــده اإل

م، اإلخـالص هللا تعـاىلٰ  ـحون بســ«: ولـذا وصـفتهم الروايـات بـأهنَّ رج ـيتمسَّ

يف  يطلبـــون بـــذلك الربكـــة، وحيّفـــون بـــه يقونـــه بأنفســـهم اإلمـــام 

يف  ، رجــال ال ينــامون الليــل، هلــم دويٌّ مــنهماحلــروب، ويكفونــه مــا يريــد 
                                                

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كامل الدين) ١(

 . ٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢بحار األنوار ) ٢(

 .١اخلطبة / ٣٩: هنج البالغة) ٣(
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ــدويِّ  ــالهتم ك ــىلٰ  ص ــًا ع ــون قيام ــل، يبيت ــىلٰ  النح ــبحون ع ــرافهم، ويص  أط

ــار ــوث بالنه ــل لي ــان باللي ــوهلم، رهب ــون «، )١(»...خي ــنال يستوحش ــد  م أح

ـــاهم وال )٢(»وال يفرحـــون بأحـــد ـــون بمـــن أت ـــق ال يفرح ـــف دقي ، وص

هتم هللا تعـاىلٰ  وإمامـه، فهـم ليسـوا كسـائر  يستوحشون بمـن تـركهم، ألنَّ عـزَّ

وا، فقــد بلغــت النــاس إذا دخــل علــيهم أحــد فرحــوا وإذا تــركهم استوحشــ

 .االرتواء حدِّ  نس باهللا إىلٰ هبم درجة األُ 

كــّل ســيف كلمــة  كــّل شــخص مــنهم ســيف مكتــوب عــىلٰ  ٰى وُيعطــ

يشـاهبه  مـايوجـد وهـذا لـيس فيـه مبالغـة فـإنَّ يف زماننـا ، )٣(يفتح ألف كلمة

ــه ــا يامثل ــآالف ف، ال م ــغري ب ــاز ص ــطة جه ــرتبط بواس ــان أن ي ــتطيع اإلنس يس

د أصــحابه بــأرسار تشــتمل يــزوِّ  نيا، فاإلمــام الكلــامت فيهــا علــوم الــد

مـن الفقـه  ر كلمـة اهللا تعـاىلٰ ـكّل ما حيتاجون إليـه يف طريـق الفـتح ونشـ عىلٰ 

 .والعقائد والسياسة واإلدارة وأرسار الطبيعة وغري ذلك من العلوم

غرابـة وال مـا يوجـد االسـتيحاش، فقـد  إذن ليس يف هـذه الروايـة أيُّ 

ـــة أُ  ـــاء يف رواي ـــرج ـــث ... « :ٰى خ ـــدي  _ويبع ـــدًا إىلٰ  _ أي امله  جن

املـاء،  أقـدامهم شـيئًا ومشـوا عـىلٰ  القسطنطينية، فإذا بلغوا اخلليج كتبـوا عـىلٰ 

 هـؤالء أصـحابه يمشـون عـىلٰ : املـاء قـالوا فإذا نظر إليهم الروم يمشون عـىلٰ 

ــدخلوهنا ! املــاء، فكيــف هــو؟ ــة، في ــواب املدين ــك يفتحــون هلــم أب فعنــد ذل

 .)٤(»ما يريدون فيحكمون فيها
                                                

 . ٨٢ح / ٣٠٨: ٥٢بحار األنوار ) ١(

 .٥٥٤: ٤مستدرك احلاكم ) ٢(

 .١١ح / ١٨باب / ٣٣١: بصائر الدرجات) ٣(

 . ٨ح / ٢١باب / ٣٣٤: الغيبة للنعامين) ٤(
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ــه  إذن إذا كــان أصــحابه  ــذه القــدرة، فكيــف بقدرت ، هلــم ه

ــه   ، واأللــف والــالم إذا دخلــت عــىلٰ )١(يف األســباب ٰى يرقــ فقــد ورد أنَّ

ـا تـدلُّ عـىلٰ  ل اهللا لـه كـّل أسـباب السـاموات العمـوم، يعنـي يسـهِّ  اجلمع فإهنَّ

 .كّل املجّرات واألرض، ومعناه أنَّه سينفتح عىلٰ 

ة جمـّرات، ولكـن مل يسـتطع اإلنسـان فقد  اكتشف العلـم احلـديث عـدَّ

لــه كــّل األســباب  ع اهللاُسيُخِضــ القمــر، واإلمــام  إىلٰ  إالَّ الصــعود 

كـّل  فيهـا، ومـن املمكـن أن ينفـتح عـىلٰ  ٰى أسباب السـاموات واألرض ويرقـ

 .املجّرات بحيث يمكن السفر إليها

العلـم سـبعة «: ، قـالجاء يف الرواية عـن أبـان، عـن أيب عبـد اهللا 

 ٰى رون جزءًا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعـرف النـاس حتَّــوعش

هـا يف رين جـزءًا فبثَّ ـاليوم غري اجلزءين، فإذا قام القائم أخـرج اخلمسـة والعشـ

 .)٢(»رين جزءاً ـيبثّها سبعة وعش ٰى الناس، وضمَّ إليها اجلزءين، حتَّ 

ه اإلمام املهدي إذن ستحصل هناك طفرة وإعجاز عند  ، ومعجزته أنَّ

 .يء موجود يف زماننا هذاـش ٰى أرق أفضل منمور خارقة للعادة سيأيت بأُ 

  :ات ا اي 

ــة األوىلٰ  ــه  :الكرام ــول اهللا ظت أنَّ ــن رس ــة، فع ــه غامم ــه  ّلل أنَّ

هـذا خليفـة اهللا : رأسـه غاممـة فيهـا ملـك ينـادي خيـرج املهـدي وعـىلٰ «: قال

 .)٣(»اتَّبعوهاملهدي ف
                                                

 .١ح / ١٥باب / ٤٢٩: بصائر الدرجات) ١(

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢اخلرائج واجلرائح ) ٢(

ــ) ٣( ــتقيم ـالص ــة ٣ح / ٢٥٩: ٢راط املس ــف الغّم ــة ٢٧٠: ٣؛ كش ــول املهّم ؛ ١١١٧: ٢؛ الفص

ة   .٣٧ح / ٣٩٢: ٣ينابيع املودَّ
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اخلليفـة مـن املفـاهيم : خليفة اهللا أنَّ املهدي  ٰى يقول العلامء عن معن

غري إضافية، املفهوم اإلضايف يتعلَّق  ٰى خراإلضافية، فإنَّ هناك مفاهيم إضافية وأُ 

خليفـة : حينام نقولويعني عنده ولد،  ،فالن أب: بطرفني يعني حني نقول مثالً 

ال بـدَّ أن تكـون بـني : ف، هنا يقـول العلـامءستخلَ يعني عنده خليفة وم ،فالن

ة ارتباط، فاخلليفة هـو الشـخص ف واملستخلَ املستخلِ  ف اإلضايف مناسبة وشدَّ

ا ملوته أو لعجزه أو تعظيًام وتكـريًام لـه، واملعنـ  ٰى الثاين الذي يقوم مقام األّول إمَّ

موجود،  ك وتعاىلٰ هو الثالث، ألنَّ اهللا تبار اإلمام املهدي  الذي ينطبق عىلٰ 

خليفـة عنـه تكـريًام  جعل املهـدي  كّل يشء، إذن فإنَّه تعاىلٰ  وهو قادر عىلٰ 

 .وتعظيًام له

لكـن سـيوف خاّصـة،  ًا،أصحابه سـيوف ع عىلٰ يوزِّ  أنَّه  :الكرامة الثانية

ـ عن أيب عبد اهللا فعن أبان بن تغلب،  سـيبعث اهللا ثالثامئـة وثالثـة « :ه قـالأنَّ

مل يولدوا من آبائهم وال أجدادهم،  مة أهنَّ ة يعلم أهل مكّ ٰىل مسجد بمكّ إ عرش رجالً 

كلمة مفتاح ألـف كلمـة، ويبعـث اهللا  عليهم سيوف مكتوب عليها ألف كلمة، كّل 

 .)١(»نةبحكم داود وال يريد بيّ  هذا املهدي حيكم: تقول وادٍ  الريح من كّل 

ــة ــة الثالث ــه : الكرام ـــر أنَّ ــاة يف األرض القُ  ينش ــن ض ــا، فع كّله

إذا قــام القــائم بعــث يف «: قــال حمّمــد بــن جعفــر بــن حمّمــد، عــن أبيــه 

فـإذا ورد عليـك  ،عهـدك يف كّفـك: أقاليم األرض يف كّل إقلـيم رجـالً يقـول

 .)٢(»كّفك واعمل بام فيها أمر ال تفهمه وال تعرف القضاء فيه فانظر إىلٰ 

، فعن ي بني املالئكةـصحابه ليقضأل بعض رِس يُ  أنَّه : الكرامة الرابعة

إذا قـام القـائم، يـأمر اهللا «: ، قـالحمّمد بن فضيل، عن أيب احلسن الرضـا 
                                                

 .٧ح / ٢٠باب / ٣٢٩و ٣٢٨: الغيبة للنعامين) ١(

 . ٨ح / ٢١باب / ٣٣٤: الغيبة للنعامين) ٢(
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املؤمنني، واجللوس معهـم يف جمالسـهم، فـإذا أراد واحـد  املالئكة بالسالم عىلٰ 

يأيت القائم،  ٰى حاجة أرسل القائم من بعض املالئكة أن حيمله، فيحمله امللك حتَّ 

ّده، ومن املؤمنني من يسري يف السحاب، ومنهم من يطـري ي حاجته ثّم يرـفيقض

ي مع املالئكة مشيًا، ومـنهم مـن يسـبق املالئكـة، ـمع املالئكة، ومنهم من يمش

ومنهم من اهللا من املالئكة،  واملؤمنون أكرم عىلٰ  ومنهم من تتحاكم املالئكة إليه،

 .)١(»يصّريه القائم قاضياً بني مائة ألف من املالئكة

يبثُّ يف الناس أجزاء العلم كّلها، فعـن أبـان،  أنَّه  :مة اخلامسةالكرا

رون جزءًا، فجميع ما جاءت به ـالعلم سبعة وعش«: ، قالعن أيب عبد اهللا 

 اليوم غري اجلزءين، فإذا قام القائم  ٰى الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتَّ 

يبثّها  ٰى إليها اجلزءين حتَّ رين جزءًا فبثَّها يف الناس، وضمَّ ـأخرج اخلمسة والعش

ر ننهل من جـزءين مـن أجـزاء ـفنحن يف هذا العص، )٢(»رين جزءاً ـسبعة وعش

القمـر، فكيـف  السامء وصـعدوا إىلٰ  رية إىلٰ ـوصلت البشالعلم فقط ومع ذلك 

 .؟ لعلَّه ستصل للمجّرات، واهللا أعلم!رين ما يعملونـبخمسة وعش

الناس ويكمل أحالمهـم، فعـن  جيمع عقول أنَّه : الكرامة السادسة

 إذا قـام قائمنـا وضـع يـده عـىلٰ «: ، قـاللبني شيبان، عن أيب جعفر  موىلٰ 

، وقضيّة حتّدث الناس )٣(»رؤوس العباد فجمع به عقوهلم وكملت هبا أحالمهم

أنَّ املجتمع سـيكون جمتمعـًا  تدلُّ عىلٰ  ره ـمع املالئكة ومع األنبياء يف عص

درجة من درجات العصمة فيصبح جمتمعًا  أن يصل إىلٰ  ًا إىلٰ مثاليًا، يتكامل تدرجي

 . املهديمعصومًا، وهذا التكامل هو بربكة اإلمام 
                                                

 ).٤٣٤/٣٨(ح / ٤٥٥و ٤٥٤: دالئل اإلمامة) ١(

 .٥٩ح / ٨٤١: ٢اخلرائج واجلرائح ) ٢(

 .٣٠ح / ٥٨باب / ٦٧٥: كامل الدين) ٣(
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  :ت ا اي 

ا  ، ولكن قبل الدخول يف حديث اً جدَّ  وكثرية هي عظيمةف مقاماته أمَّ

منصـب مامة إنَّ اإل: ، فنقولمامةاإل ٰى من معرفة معن بدَّ  ال مام مقامات اإل

 مام ظـاهراً ن يكون اإلأيشرتط فيه  مامة الوواسطة الفيض، وأداء مهام اإلإهلي 

 ،اهللا يوسـف  ة مـن نبـّي نَّ فيه ُس   املهديمام اإل نَّ فقد ورد أ، ومعروفاً 

مـن دون أن  يقـوم بـتامم دوره  فهو، )١(هنال يعرفووهم ه يعرف الناس نَّ أل

 .أن يعرفه أحد بدوره من دون ف نبّي اهللا يوسقام كام يعرفه الناس 

ـإ :؟ فإنَّـه يقـالمـام وهـو غائـبمـا هـي فائـدة وجـود اإل: يقالال ف ه نَّ

  ــام ــري، ك ــول اخل ــطة وص ــيض، وواس ــطة الف ــه رشط يف  نَّ أواس معرفت

مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة مــن «: لقولــه  عــاملة األصــحَّ 

ليلــة  إنَّ ثــّم  .ن كــان غائبــاً عرفــه وإن ٰى مــن وجــوده حتَّــ بــدَّ  فــال ،)٢(»جاهليــة

 .)٣(سقلبه املقدَّ  من تنزل املالئكة والروح؟ تنزل عىلٰ  ة فعىلٰ القدر مستمرّ 

ــمّ  ــ نَّ إ ث ــنَّ ُس ــي ُس ــة ه ــاء ة األنَّ ة الغيب ــّي ، نبي ــ فنب   ٰى اهللا موس

هـم وهـؤالء  وآخـرون غـابوا أيضـًا، وكـذلك يوسـف  ،غاب عن قومه

 عــىلٰ سـنن األنبيــاء ري ـن تســأ بـدَّ  اخللــق، ولــذلك ال عـىلٰ  تعــاىلٰ حجـج اهللا 

ة اهللا يف أرضه كام كان األنبياء حجج اهللا اإلمام املهدي   .ألنَّه حجَّ
                                                

 .١١٧ح / ١٢١: اإلمامة والتبرصة: راجع) ١(

: ؛ قرب اإلسـناد٧٨ح / ١٥٤: ١املحاسن للربقي : رواه اخلاّصة والعاّمة بألفاظ خمتلفة، فراجع) ٢(

/ ٣٨بـاب / ٤٠٩: ؛ كامل الـدين٣ح .../ باب من مات وليس له إمام/ ٣٧٧: ١؛ الكايف ٣٥١

؛ ٣٨٨: ١٩؛ املعجـم الكبـري للطـرباين ٤٣٤: ١٠؛ صـحيح ابـن حّبـان ٩٦: ٤؛ مسند أمحد ٩ح 

 .؛ وغريها من املصادر٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ مسند أيب يعىلٰ 

ـه ينـزل يف تلـك «: أنَّه قال عن ابن عّباس، عن أمري املؤمنني ) ٣( إنَّ ليلة القدر يف كّل سـنة، وإنَّ

أنا وأحـد «: من هم؟ فقال: ، فقلت»ر والة بعد رسول اهللا الليلة أمر السنة، وإنَّ لذلك األم

ثونـعش  ).٢ح / باب يف شأن إّنا أنزلناه يف ليلة القدر/ ٢٤٧: ١الكايف . (»ر من صلبي أئّمة حمدَّ
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ـ ٰى ة عظمـدوار خفيّـأم قاموا بهنَّ أ األنبياء  ومن سنن ف عليهـا يتوقَّ

بـأدوار  وكذلك يقوم اإلمـام املهـدي  عرفوا،ن يُ أصالح املجتمع من دون 

 .ري إليها يف فصول قادمة إن شاء اهللا تعاىلٰ شسوف نُ يف غيبته خفيّة 

  :أد ود ا اي 

ة عـىلٰ  ـة عقليـة، : نـوعني عـىلٰ  وجـود اإلمـام املهـدي  إنَّ األدلَّ أدلَّ

ة نقلية،  :نستعرضها تباعاً  وأدلَّ

 : األدلَّة العقلية

ــت عليــه قاعــدة اللطــف   نــذكر مــن األدلــة العقليــة دلــيالً واحــدًا دلَّ

 :وفة ونذكره ضمن مقّدماتاملعر

خلق اخللق هلدايتهم وإخراجهم مـن  أنَّ اهللا تبارك وتعاىلٰ : وىلٰ املقّدمة األُ 

 .و ليعذهبمال ليستغني هبم أ، الظلامت

الكامل  يصلوا إىلٰ  ٰى حتَّ  إىل النور إخراج اخللق من الظلامت: املقّدمة الثانية

هذا العامل الذي يريد أن يوصلنا و، وجود مرّيب عامل متَّصف بالكامل يتوقَّف عىلٰ 

بـالكامل  متَّصـفاً ن يكـون رجنا من الظلامت بحكم العقل ال بـدَّ أالكامل وُخي  إىلٰ 

لنـا مـن  ل اهللا رِسـفال يمكن عقـالً أن يُ . يمألها قسطًا وعدالً  ٰى والعدل حتَّ 

 النـور وأن رجنا مـن الظلـامت إىلٰ فه بأن ُخي يظلم ومن يعمل صاحلًا وسيّئًا ويكلِّ 

د ذلك رسـول اهللا عطيه، يء ال يُ ـيمألها قسطًا وعدالً، ففاقد الش  وقد جسَّ

وبعده خلفاؤه األئّمة الراشدون الطاهرون الكاملون بالعلم والعصمة، وحيث 

استشهد األئّمة األحد عشـر األئّمة األطهـار وال يمكـن أن ختلـو األرض مـن 

ور ألنَّ خلّوها مع استمرار الن كامل عظيم معصوم ُخيرج الناس من الظلامت إىلٰ 

التكليف وامتداد العباد يلزم نقض الغرض اإلهلي وهذا عقالً ال يكون، فال بـدَّ 

ـق الغـرض اإلهلـي الـذي هـو  من وجود اإلمام الكامل املعصوم الذي به يتحقَّ
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النور ويعينهم عىل الطاعة ويبعدهم عن املعصـية  إخراج الناس من الظلامت إىلٰ 

مـة يف التجريـد، فـإذن  ذا معنٰى من دون إجلاء، وه اللطف الذي أشار إليه العالَّ

نعـم العقـل ال . ضمن املقّدمات املذكورة وجوده  العقل يعطينا دليالً عىلٰ 

د لنا اسمه الشـريف، وهذا ما يتوفَّر عليه الدليل النقيل القطعي الـداّل عـىلٰ   ُحيدِّ

 .الته وعصمتهكام وجوده الرشيف املبارك وعىلٰ  اسمه املبارك وعىلٰ 

إذن مـن بـاب اللطـف ال بـدَّ أن يوِجـد لنـا رّب العـاملني بـني ظهرانينــا 

شخصًا كـامالً عاملـًا، وهـذا الشـخص هـو املعصـوم، فكـام أنَّ العقـل يـدرك 

ال بــدَّ أن يوِجــد ويــوّفر للخلــق أســباب تكــاملهم مــن  أنَّ اهللا تبــارك وتعــاىلٰ 

مـا بـه يتكـاملون  وِجـد هلـموآذان تسمع، فكذلك ال بـدَّ مـن أن ي برصعيون ت

 .املعصوم  اإلمام من الناحية املعنوية وهو وجود

كيــف : ومل يفهــم أبنــاء العاّمــة مقصــودنا مــن قاعــدة اللطــف، فقــالوا

ــذلك : د اإلمــام؟ اجلــواباهللا أن يوِجــ جيــب عــىلٰ : تقولــون ــا ال نقصــد ب ن أنَّ

اهللا تبــارك  أي إنَّ عقولنــا تـدرك أنَّ ، )١(إصـدار احلكــم بـل نقصــد بـه اإلدراك

ــه ينبغــي فعلــه،  عــىلٰ ف وتعــاىل ال خيــّل هبــذا الواجــب الــذي يــدرك العقــل أنَّ

ســبيل املثــال لــو أنَّ رجــالً فقــريًا طــرق بــاب الكــريم، والكــريم عنــده خــري 

ــك تــدرك بــأنَّ الكــريم ســوف يُ كثــري، فهــل يُ  عطــي عطيــه أم ال؟ اجلــواب أنَّ

 .الفقري قطعاً 

 :األدلَّة النقلية

ا األدلَّة : عنينـو عـىلٰ فهـي  وجـود اإلمـام املهـدي  النقليـة عـىلٰ  أمَّ

ة خاّص  ة عاّمة، وأدلَّ  :وهي كام ييلة، أدلَّ
                                                

ــىلٰ ) ١( ــل ع ــكل مفصَّ ــالع بش ــاب لالّط ــع كت ــف، راج ــدة اللط ــ: قاع ــام للمحقِّ ــد األّي ق عوائ

 .٧١٠ - ٧٠٥: النراقي
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 :األدلَّة النقلية العاّمة

ة روايات متواترة تدلُّ عىل وجود اإلمام املهدي   :، منهاهناك عدَّ

 املـروي عنـد الفـريقني بألفـاظ خمتلفـة، حـديث الثقلـني: الدليل األّول

قــال أبــو  :قــال ،عــن جــابر): بصــائر الــدرجات(واه الصــّفار يف مــا ر :منهــا

ــر  ــٰى «: جعف ــحابه بمن ــول اهللا أص ــا رس ــال ،دع ــ :ق ــا أّهي ــاس اي  ّين إ ،الن

ـإا مَ أَ  ،فيكم الثقلني تاركٌ  كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل  ،واكتم هبـام لـن تضـلّ ن متسَّ

 .)١(»احلوض ٰى يردا عيلَّ ام لن يفرتقا حتَّ فإهنَّ ي، بيت

رسـول اهللا  قال :قال ،عن أيب سعيد: رواه أمحد بن حنبل يف مسندهما  :ومنها

 :»كتـاب اهللا حبـل ممـدود مـن ،أحدمها أكرب من اآلخر ،فيكم الثقلني تاركٌ  ّين إ 

 .)٢(»احلوض ى يردا عيلَّ ام لن يفرتقا حتَّ هنَّ إو ،إٰىل األرض وعرتيت أهل بيتيالسامء 

د علامء الفريقني عىلٰ   ٰى فيه نيفًا وثالثـني طريقـًا لـدأنَّ  تواتره، إذ وقد أكَّ

لصواعق املحرقـة ، وال بأس بأن ننقل هنا ما كتبه ابن حجر يف كتابه ا)٣(الفريقني

واحلاصل أنَّ احلّث : (، قالالشيعة ًا عىلٰ مع أنَّه كتب كتابه ردَّ حول هذا احلديث 

سـتفاد مـن يُ نَّة والعلامء هبام من أهل البيـت، والتمّسك بالكتاب وبالسُّ  وقع عىلٰ 

ويف أحاديث : (أن قال ، إىلٰ ...)قيامة الساعة مور الثالثة إىلٰ جمموع ذلك بقاء األُ 

ل منهم للتمّسك بـه عدم انقطاع متأهِّ  التمّسك بأهل البيت إشارة إىلٰ  احلّث عىلٰ 

 .)٤()يوم القيامة كام أنَّ الكتاب العزيز كذلك إىلٰ 
                                                

 .٣ح / ١٧باب / ٤٣٣: جاتبصائر الدر) ١(

ــد ) ٢( ــند أمح ــع؛ و١٤: ٣مس ــدرجات: راج ــائر ال ــاب / ٤٣٤ - ٤٣٢: بص ــايل ٦ - ١ح / ١٧ب ؛ أم

؛ فضائل ١٤: ٣؛ مسند أمحد ٧ح / ٣باب / ٦٣: ؛ الغيبة للنعامين)٦٨٦/١٥(ح / ٥٠٠: الصدوق

 .٤٩٢٣ ح/ ١٥٤: ٥؛ املعجم الكبري للطرباين ١٠٩: ٣؛ مستدرك احلاكم ١٥: الصحابة للنسائي

 .٣٢٠ - ٣٠٤: ٢غاية املرام : راجع) ٣(

 .٤٤٢ - ٤٣٩: ٢الصواعق املحرقة : نظرأُ ) ٤(
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يفرتقا،  لن وأهل البيت  تعاىلٰ أنَّ كتاب اهللا  يفيدناحديث الثقلني إنَّ 

بـه مـن  ٰى عـامليوم القيامة فكـذلك سـيبق ة إىلٰ مَّ يف هذه األُ  فكام أنَّ الكتاب باٍق 

لو مل يكن كذلك الفرتقا، إذن حديث الثقلـني يـدلُّ  إالَّ يوم القيامة، و العرتة إىلٰ 

ا مـا أنَّه يوجد من العرتة من هو عارف وحافظ وعامل للكتاب العزيز، وهـذ عىلٰ 

 .ص ذلك الشخص يف اإلمام املهدي شخِّ تقوله الشيعة وتُ 

املـروي أيضـًا بألفـاظ خمتلفـة عنـد  رـحديث االثني عشـ :الدليل الثاين

 سـيّدبن دينـار، عـن  ثابتعن : يف أماليه ما رواه الصدوق  :منهاالفريقني، 

وصياء د األعن سيّ  ،بن عيل د الشهداء احلسنيالعابدين عيل بن احلسني، عن سيّ 

مـن ة األئّمـ«: قال رسـول اهللا  :قال ، بن أيب طالب أمري املؤمنني عيل

ذكـره  تعاىلٰ القائم الذي يفتح اهللا  وآخرهم ،هلم أنت يا عيلر، أوّ ـثنا عشابعدي 

 .)١(»يديه مشارق األرض ومغارهبا عىلٰ 

سـمعت : ما رواه مسلم يف صحيحه عن جـابر بـن سـمرة، قـال :ومنها

 قـال ثـمّ  ،»ر خليفةـعش ياثن إىلٰ  سالم عزيزاً ال يزال اإل«: ليقو رسول اهللا 

 .)٢(»هم من قريشكلّ «: فقال ؟ما قال :فقلت أليب ،كلمة مل أفهمها

مـن مـات ومل يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة «حـديث  :الدليل الثالث

يف  مـا رواه الربقـي  :منهـاأيضـًا رواه الفريقـان بألفـاظ خمتلفـة، ، »جاهلية

قـال رسـول : قـال أبـو عبـد اهللا  :قـال ،انبشـري الـدهّ عـن  ):املحاسـن(

 .)٣(»مات ميتة جاهلية من مات وهو ال يعرف إمامه«: اهللا 
                                                

 ).١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمايل الصدوق) ١(

؛ صــحيح ٢٥٨: ١؛ مناقــب آل أيب طالــب ١٧: كفايــة األثــر: ؛ وراجــع٣: ٦صــحيح مســلم ) ٢(

 .٢٣٢٣ح / ٣٤٠: ٣؛ سنن الرتمذي ٩٢: ٥؛ مسند أمحد ١٢٧:  ٨البخاري 

 .٧٨ح / ١٥٤: ١املحاسن ) ٣(
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قــال  :قــال ،معاويــةعــن : مــا رواه أمحــد بــن حنبــل يف مســنده :ومنهـا

 .)١(»مام مات ميتة جاهليةإبغري  من مات«: رسول اهللا 

لكــّل زمــان،  اك إمــامأن يكــون هنــرضورة  وهــذا احلــديث يــدلُّ عــىلٰ 

 .ة بن احلسن املهدي وإمام زماننا هو اإلمام احلجَّ 

املتواترة معنـًى عنـد  »ةال ختلو األرض من حجَّ «أحاديث : الدليل الرابع

 ،عـن سـليامن اجلعفـري): بصائر الدرجات(يف  الصّفار  الشيعة، فقد روٰى 

 :قال ،»؟اهللا ةختلو األرض من حجَّ « :قلت،  سألت أبا احلسن الرضا :قال

 .)٢(»هلهاأب ة لساختلو خلت األرض طرفة عني من حجَّ «

: قـال ،عن إبراهيم بن أيب حممـود): كامل الدين(يف  الصدوق  وروٰى 

 يف عبـاده، وأمنـاؤه عـىلٰ  نحن حجج اهللا يف خلقه، وخلفاؤه«: قال الرضا 

ته، ه يف بريَّ وأعالم ، ونحن شهداء اهللاه، ونحن كلمة التقوى، والعروة الوثقٰى ّرس 

ر الرمحـة، ـنزل الغيث وينشـبنا يمسك اهللا الساموات واألرض أن تزوال، وبنا يُ 

ملاجت  ةبغري حجَّ  ، ولو خلت يوماً ا ظاهر أو خافوال ختلو األرض من قائم منّ 

ـ اليـوم ، إذن األرض)٣(»بأهلها كام يموج البحر بأهله ة، وهـو اإلمـام فيهـا حجَّ

 .ة بن احلسن املهدي احلجَّ 

                                                

باب مـن مـات ولـيس لـه / ٣٧٧: ١؛ الكايف ٣٥١: قرب اإلسناد: ؛ وراجع٩٦: ٤مسند أمحد ) ١(

؛ املعجـم ٤٣٤: ١٠؛ صـحيح ابـن حّبـان ٩ح / ٣٨بـاب / ٤٠٩: ؛ كامل الـدين٣ح .../ إمام

 .٧٣٧٥ح / ٣٦٦: ١٣ ؛ مسند أيب يعىلٰ ٣٨٨: ١٩الكبري للطرباين 

 . ٨ح / ١٢باب / ٥٠٩: رجاتبصائر الد )٢(

؛ بصـائر ١٤٧ح / ٣٧: ٤هنـج البالغـة : ؛ وراجـع٦ح / ٢١بـاب /٢٠٣و ٢٠٢: كامل الدين )٣(

بــاب أنَّ األرض ال / ١٧٩و ١٧٨: ١؛ الكــايف ٥ - ١ح / ١١بــاب / ٥٠٨و ٥٠٧: الــدرجات

 .٣٢ - ١ح / ١٥٣باب / ٢٠١ - ١٩٥: ١؛ علل الرشائع ١٣ - ١ح / ختلو من حّجة



 ٤٧  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

 :)١(األدلَّة النقلية اخلاّصة

وهــذه الروايــات التــي نــذكرها مــع ضــميمة أنَّ األرض ال ختلــو مــن 

ة تفيد املطلوب  .حجَّ
                                                

 :بعض أبناء العاّمة حوار مع )١(

عطيك أُ قبل أن : قلت له ؟املهدي مولودما دليلكم عٰىل أنَّ : قال يلف ،سفاريأالتقيت به يف بعض   

كـان موجـودًا مـع النبـّي  عطني أنت دليًال عٰىل أنَّ مثل سـلامن الفـاريس أدليًال عٰىل ذلك، 

. ب النبـّي ه كان موجودًا وصـاَح وجوده ممَّا ال شكَّ فيه، فهناك روايات كثرية تثبت أنَّ : قال

. عـن روايـات كثـرية عطيـك أُ أنا فكم عدد تلك الروايات؟ مائة أو مخسامئة رواية؟ : قلت

ه التاسع من ولد احلسني  اإلمام املهدي حقيقة  ـة  .ورضورة وجوده، وأنَّ فإذا كانت أدلَّ

وجود اإلمـام  ة عىلٰ ت الدالّ الروايافإنَّ أو أكثر  رين رواية مثالً ـعش وجود سلامن املحّمدي 

ـإأكثر من ذلك بمراتب حيـث  املهدي  لـع عليهـا فقـم وإن شـئت أن تطَّ  ،ا تبلـغ املئـآتهنَّ

الشيخ لطـف  ألحد مراجع الشيعة وهو آية اهللا العظمٰى  )منتخب األثر(بمراجعة رسيعة لكتاب 

 ، فالشـيعة فرقـةاز عقائـدهامن إبرختاف  حتَّٰى ست فرقة باطنية ي، فبحمد اهللا الشيعة لاهللا الصايف

اإلمامـة عنـدنا و، لـذلك ةتها مذكورة يف الكتب املعـدّ صوهلا وفروعها ومبانيها وأدلَّ واضحة يف أُ 

 .به عتقادبمعرفة اإلمام واال قبل األعامل إالَّ صول وهو معتقد أسايس ال تُ األُ أصل من 

حديثًا ) ٢٣٠٥(ما يقارب  )تخب األثرمن(وجدير بنا أن نذكر هنا أنَّ آية اهللا الصايف ذكر يف كتابه   

مـن  حـديث يف أنَّ اإلمـام املهـدي ) ٢٢٥: (، وهيجاء فيها ذكر نسب اإلمام املهدي 

ه من ولد الزهراء ) ٢٠٢(، ولد أمري املؤمنني  ه مـن ) ١٢٥(، حديث يف أنَّ حديث يف أنَّ

) ١٦٥(،  حديث يف أنَّـه مـن ولـد احلسـني) ٢٠٨(، أوالد السبطني احلسن واحلسني 

ه من األئّمة التسعة من ولد احلسني  ـه التاسـع مـن ولـد ) ١٦٠(، حديث يف أنَّ حديث يف أنَّ

ه من ولد زين العابدين ) ١٩٧(، احلسني  ه السـابع ) ١٢١(، حديث يف أنَّ حديث يف أنَّ

ـه مـن ولـد الصـادق ) ١٢٠(، من ولد البـاقر  حـديث يف أنَّـه ) ١١٢(، حـديث يف أنَّ

ه من صلب اإلمام الكـاظم ) ١٢١(، ن ولد الصادق السادس م ) ١١٥(، حديث يف أنَّ

ه اخلامس من ولد السابع موسٰى بن جعفر  ه الرابـع مـن ) ١١١(، حديث يف أنَّ حديث يف أنَّ

ه من ولد اإلمام اجلواد ) ١٠٩(، ولد الرضا  ـه مـن ) ١٠٧(، حديث يف أنَّ حديث يف أنَّ

أنَّه خلف خلف أيب احلسن اهلادي وابـن أيب حمّمـد احلسـن حديث يف ) ١٠٧(، ولد اهلادي 

 .العسكري 



 املعارف املهدوية قراءة متهيدية   .............................................................   ٤٨

هــو التاســع مــن  األحاديــث القائلــة بــأنَّ املهــدي : الــدليل األّول

النبــّي  دخلــت عــىلٰ : ، قــال، فعــن ســلامن الفــاريس ولــد احلســني 

  ٰل عينيـه ويلـثم فـاه، ويقـولقبِّـوهـو يُ فخـذه،  فإذا احلسني بن عيل عىل :

ـ« ة اهللا ابــن أنـت سـيّد ابـن سـيّد، أنـت إمـام ابــن إمـام أبـو أئّمـة، أنـت حجَّ

ته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم  .)١(»حجَّ

ــه قــال  ٰى وعــن اإلمــام احلســن املجتبــ ذلــك التاســع مــن ... «: أنَّ

ظهـره ره يف غيبتـه، ثـّم يُ طيـل اهللا عمـولد أخي احلسـني ابـن سـيّدة اإلمـاء، يُ 

ــيُ  ــك ل ــنة، ذل ــني س ــاب دون أربع ــورة ش ــه يف ص ــىلٰ بقدرت ــّل  علم أنَّ اهللا ع ك

 .)٢(»يء قديرـش

يكـون تسـعة أئّمـة بعـد «: ، قـالوعن أيب بصـري، عـن أيب جعفـر 

 .)٣(»احلسني بن عيل، تاسعهم قائمهم

هـو السـادس مـن  األحاديـث القائلـة بـأنَّ املهـدي : الدليل الثاين

ــد اهللا الصــادق  ولــد ــن ســليامن الــديلمي، عــن أيب عب : ، قــال، فع

 .)٤(»...السادس من ولدي ذلك صاحبكم القائم بأمر اهللا ... «

ــدليل الثالــث ــدي : ال ــأنَّ امله ــة ب ــث القائل ــامس  األحادي هــو اخل

من ولد السـابع، فعـن صـفوان بـن مهـران، عـن الصـادق جعفـر بـن حمّمـد 

 ــه قــال ــن أقــرَّ بجميــ«: أنَّ ــرَّ م ــان كمــن أق ــة وجحــد املهــدي ك ع األئّم

تـه بجميـع األنبيـاء وجحـد حمّمــدًا  يـا ابـن رســول اهللا، : ، فقيـل لــه»نبوَّ

                                                

 .٩٦ح / ١١٠: اإلمامة والتبرصة) ١(

 .٢ح / ٣٠باب / ٣١٦: كامل الدين) ٢(

 .١٥ح / باب فيام جاء يف االثني عرش والنّص عليهم / ٥٣٣: ١الكايف ) ٣(

 .٤٠: مقتضب األثر) ٤(



 ٤٩  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

اخلـامس مـن ولــد السـابع، يغيـب عــنكم «: فمـن املهـدي مـن ولــدك؟ قـال

 .)١(»شخصه وال حيلُّ لكم تسميته

إذا «: ، قـالبـن جعفـر  ٰى وعن عـيل بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ

س من ولـد السـابع فـاهللا اهللا يف أديـانكم ال يـزيلكم عنهـا أحـد، يـا ُفِقَد اخلام

يرجـع عـن هـذا األمـر مـن  ٰى بني إنَّه ال بدَّ لصاحب هذا األمر مـن غيبـة حتَّـ

امـتحن هبـا خلقـه، لـو علـم آبـاؤكم  كان يقول به، إنَّـام هـو حمنـة مـن اهللا 

دي، مــن يــا ســيّ : فقلــت: ، قــال»وأجــدادكم دينــًا أصــحُّ مــن هــذا التَّبعــوه

ــد الســابع؟ فقــال ــي، عقــولكم تصــغر عــن هــذا، «: اخلــامس مــن ول ــا بن ي

 .)٢(»وأحالمكم تضيق عن محله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه

هــو الرابــع مــن  األحاديــث القائلــة بــأنَّ املهــدي : الــدليل الرابــع

 ٰى قـال عـيل بـن موسـ: ، فعن احلسني بـن خالـد، قـالولد اإلمام الرضا 

ة لـه، إنَّ أكـرمكم ين ملـن ال ورع لـه، وال إيـامن ملـن ال تقيَّـال د«: الرضا 

 إىلٰ «: ؟ قـالٰى متـ يـا ابـن رسـول اهللا، إىلٰ : ، فقيـل لـه»ةعند اهللا أعملكم بالتقيَّ 

ة يوم الوقت املعلوم وهـو يـوم خـروج قائمنـا أهـل البيـت، فمـن تـرك التقيَّـ

ومـن القـائم يـا ابـن رسـول اهللا، : ، فقيـل لـه»قبل خروج قائمنـا فلـيس منّـا

ـالرابـع مـن ولـدي، ابـن سـيّدة اإلمـاء، يُ «: منكم أهل البيـت؟ قـال ر اهللا طهِّ

 .)٣(»...سها من كّل ظلمقدِّ به األرض من كّل جور، ويُ 

ــامس ــدليل اخل ــدي : ال ــأنَّ امله ــة ب ــث القائل ــن  األحادي ــو اب ه

: ، فعـن أمحـد بـن إسـحاق بـن سـعد األشـعري، قـالاحلسن العسكري 
                                                

 .١ح / ٣٣باب / ٣٣٣: كامل الدين) ١(

 .٢ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٦: ١الكايف  )٢(

 .٥ح / ٣٥باب / ٣٧٢: كامل الدين) ٣(
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ريـد أن أسـأله عـن اخللـف أُ وأنـا  ّمد احلسن بـن عـيل أيب حم دخلت عىلٰ 

مل  إنَّ اهللا تبــارك وتعــاىلٰ  ،يــا أمحــد بــن إســحاق«: مــن بعــده، فقــال يل مبتــدئاً 

ـ ليهـا إىلٰ وال ُخي  خيل األرض منـذ خلـق آدم  ة أن تقـوم السـاعة مـن حجَّ

ل الغيــث، وبــه نــزِّ خلقــه، بــه يــدفع الــبالء عــن أهــل األرض، وبــه يُ  هللا عــىلٰ 

 .»رج بركات األرضُخي 

يا ابـن رسـول اهللا، فمـن اإلمـام واخللـف مـن بعـدك؟ : فقلت له: قال

ــّم خــرج وعــىلٰ ـمســ ض هفــن  نَّ أعاتقــه غــالم كــ رعًا فــدخل البيــت، ث

 .من أبناء الثالث سنني، وجهه القمر ليلة البدر

ــال ــىلٰ «: فق ــك ع ــوال كرامت ــحاق، ل ــن إس ــد ب ــا أمح ــىلٰ  اهللا  ي  وع

ــه ســمّي رســول اهللا  حججـه مــا عرضــت عليــك ابنــي ه، وكنيّــ هــذا، إنَّ

ــا أمحــد بــن الــذي يمــأل األرض قســطًا وعــدالً كــام مُ  لئــت جــورًا وظلــًام، ي

، ومثلــه مثــل ذي القــرنني، ر ـّمــة مثــل اخلضــإســحاق مثلــه يف هــذه األُ 

القـول  عـىلٰ  مـن ثبَّتـه اهللا  إالَّ واهللا ليغيبنَّ غيبـة ال ينجـو فيهـا مـن اهللكـة 

 .»فيها للدعاء بتعجيل فرجهبإمامته، وفَّقه 

ــن إســحاق ــه: فقــال أمحــد ب ــا مــوالي، فهــل مــن عالمــة : فقلــت ل ي

أنـا بقيّـة «: بلسـان عـريب فصـيح فقـال يطمئنُّ إليها قلبي؟ فنطق الغـالم 

اهللا يف أرضه، واملنـتقم مـن أعدائـه، فـال تطلـب أثـرًا بعـد عـني يـا أمحـد بـن 

 .»إسحاق

فرحــًا، فلــامَّ كــان مــن رورًا ـفخرجــت مســ: فقــال أمحــد بــن إســحاق

لقـد عظـم رسوري بـام مننـت  ،يـا ابـن رسـول اهللا: الغد عدت إليه فقلت لـه

، فام الُسنَّ   ة اجلارية فيه من اخلرض وذي القرنني؟به عيلَّ

 .»طول الغيبة يا أمحد«: فقال



 ٥١  ...  )وأدلَّة وجوده كراماته ومقاماتهصفاته ووبعض ( عقيدتنا باإلمام املهدي : الفصل األّول

 وإنَّ غيبته لتطول؟ ،يا ابن رسول اهللا: قلت

ــ«: قــال القــائلني بــه، وال  يرجــع عــن هــذا األمــر أكثــر ٰى إي ورّيب حتَّ

ــده  مــن أخــذ اهللا  إالَّ  ٰى يبقــ ــا، وكتــب يف قلبــه اإليــامن، وأيَّ عهــده لواليتن

اهللا،  بــروح منــه، يــا أمحــد بــن إســحاق هــذا أمــر مــن أمــر اهللا، ورسٌّ مــن رسِّ 

وغيب من غيب اهللا، فخذ ما آتيتـك واكتمـه وكـن مـن الشـاكرين تكـن معنـا 

 .)١(»غدًا يف عّليني

ا ت روا قإ:  

ة نقاط ال بدَّ من االلتفات إليها  :ويوجد يف هذه الرواية عدَّ

ــ«: يقــول أنَّ اإلمــام : وىلٰ النقطــة األُ  يرجــع عــن هــذا األمــر  ٰى حتَّ

ـم مل يُ »أكثر القائلني به ؤمنـوا بوالدتـه، ، وليس مـراد اإلمـام أبنـاء العاّمـة ألهنَّ

جعـل اإلمـام املهـدي  عـاىلٰ ، فـاهللا تن بوالدتـه ووإنَّام مراده الشيعة القـائل

  ٰمـن سـبقت لـه مـن  إالَّ القـول بإمامتـه  امتحانًا للشـيعة لـن يثبـت عـىل

 .العناية اهللا تعاىلٰ 

ــة ــة الثاني ــكري : النقط ــام العس ــة  أنَّ اإلم ــذه الرواي ــنيَّ يف ه ــد ب ق

 :لو كان غائبًا عن األنظار، والفوائد هي ٰى حتَّ  فوائد وجود اإلمام 

الفائـدة . نزل الغيثبه يُ : الفائدة الثانية. ه يدفع اهللا البالءب: الفائدة األوىلٰ 

ذلـك يف توقيـع اإلمـام  اإلشارة إىلٰ  تكام جاء. به خترج األرض بركاهتا: الثالثة

إّنـا غـري مهملـني ملراعـاتكم، وال ناسـني ... «:  شيخ املفيـدلل املهدي 

 .)٢(»...لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو اصطلمكم األعداء
                                                

 .١ح / ٣٨باب / ٣٨٥و ٣٨٤: كامل الدين) ١(

 .٣٢٣: ٢االحتجاج ) ٢(
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سـيغيب غيبـة طويلـة حيتـار فيهـا  أنَّ اإلمام املهدي  :النقطة الثالثة

من الدعاء بتعجيل  رَ ثَ كْ من سبقت له من اهللا العناية وأَ  إالَّ الشيعة وال ينجو منها 

من ثبَّتـه اهللا  إالَّ واهللا ليغيبنَّ غيبة ال ينجو فيها من اهللكة «: ، فقد قال فيهاالفرج

  ٰامته، وفَّقه فيها للدعاء بتعجيل فرجهالقول بإم عىل«. 

إذن سوف ينحرف الكثري من الشـيعة عـن احلقيقـة، كـام انحـرف أمحـد 

ـ ة بـن احلسـن الكاتب الذي كان شيعيًا من مدينة كربالء وقال بأنَّ وجود احلجَّ

  ٰذلك يف الروايات وهٌم، فال استغراب يف ذلك بعد اإلشارة إىل. 

قــول أمــري املــؤمنني  هــو االلتفــات إىلٰ واملنجــي لإلنســان مــن اهللكــة 

 ــل ــةٌ «: لكمي ــاُس َثالََث ــتََعلِّ فَ : النَّ ، َوُم ـــِيٌّ ان ــاِملٌ َربَّ ــَىلٰ َع ــاٍة، ٌم َع ـــِيل َنَج  َسب

ــٌج رُ  ــاُع ُكــلِّ َعــاٌع، أَ َوَمهَ نُــوِر يئُوا بِ ِريــح، َملْ َيْستَِضــ َنــاِعٍق، َيِميُلــوَن َمــَع ُكــلِّ  ْتبَ

 .)١(»َوثِيٍق   ُرْكنٍ َوَملْ َيْلَجئُوا إَِىلٰ  اْلِعْلمِ 

اهللا  املراد بالعامل الرّبـاين هـو العـامل الفقيـه املتَّقـي الـذي يـدعو إىلٰ إذ أنَّ 

ْن ِمْن : يكون مصداقًا لقوله تعاىل، وهو الذي ورسوله وأهل البيت 
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 ).١٤٦: آل عمران( اْستَ�ن

م ذلـك الـذي يتبـع العلـامء وجيالسـهم ويـزامحهم بركبتـه واملراد باملتعلِّ 

سـبيل نجـاة ألنَّـه  اّتصـال دائـم هبـم، فهـو عـىلٰ  وحيرض جمالسهم ويكون عىلٰ 

ــو يف ــرية، وه ــغرية والكب ــن الص ــأل ع ــال يل  يس ــوم، ق ــد ي ــًا بع ــاد يوم ازدي

ــبعض ــ: ال ــدي ـاحض ــام امله ــث يف اإلم ــا أحادي ــذا  ر لن ــمعها، فه مل نس

ــث التــي مل يســمعها، إذن  ــتعلَّم األحادي ــد أن ي ــه يري ــاد ألنَّ الشــخص يف ازدي

 .سبيل نجاة م عىلٰ متعلِّ  وفه
                                                

 .١٤٧ح / ٣٦و ٣٥: ٤هنج البالغة ) ١(
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والــذي ُخيــاف عليــه هــو الــذي يكــون مــن القســم الثالــث أي مهــج 

 دَ ناعق، فلو سـأله عـن سـبب تشـيّعه ألجابـك ألنَّـه ُولِـ رعاع ينعقون مع كّل 

ــا  ــأل عنه ــه وال يس ــخ يف ذهن ــبهة فترتسَّ ــو يســمع الش ــيعي، وه يف جمتمــع ش

 .)١(جييبه عنها ٰى العامل حتَّ 

قـد فكان من وجهـاء الشـيعة ومـع ذلـك رغم أنَّه فهذا أمحد بن إسحاق 

ه، فيفهم من ذلك أنَّه لكي يطمئنَّ قلب إمامة اإلمام املهدي  طالب بدليل عىلٰ 

ينبغي للشيعي أن يكون باحثًا عن احلقيقة وعن زيادة اليقني فيسـأل عـن العـامل 

 ٰى ليس تشكيكًا به بل الطمئنان قلبه حتَّ ، الفالين ما هي خدماته وكتبه وتالمذته

 .»َنَجاةٍ َسبِيِل  ٌم َعَىلٰ َوُمتََعلِّ «: مصداقًا لقوله يكون 

ــل أنَّ الــذي ال ُخيــ م، والــذي ف عليــه هــو العــامل الرّبــاين واملــتعلِّ احتصَّ

فقـد ورد عـن أيب جعفـر ، اف عليه هو اهلمـج الرعـاع والعـامل غـري الرّبـاينُخي 

ــه قــال البــاقر  الكوفــة، فيخــرج منهــا  ســار إىلٰ  إذا قــام القــائم «: أنَّ
                                                

 :شبهة اخلمس وجواهبا )١(

إٰىل وكالء املراجع فيأكلوهنا س أموالكم عطون ُمخ ملاذا تُ : ح اليوم شبهة تقولطرَ عٰىل سبيل املثال تُ   

ـم لرأيـت واجلواب عليها أوضح من أن خيفٰى فإن نظرت إٰىل حياة املراجـع العظـام  عليكم؟ أهنَّ

وهـو  وهو مرجع الشيعة يف زمانه والشهيد الصـدر  ّهاد، فهذا السّيد الربوجردي أتقياء زُ 

دام (د السيسـتاين امحة السـيّ كـذلك سـو ،مل يملكوا بيتًا وعاشوا يف بيوت مستأجرة مرجع أيضاً 

 ة،للشـيع يف زمانـه وهو املرجع العـامّ  ويعيش هو وأوالده يف بيوت مستأجرةال يملك بيتًا ) ظّله

فه السالطني مـن القصـور واألمـوال األبرار، ويف مقابل ذلك أُ  عالممن األ كثريو نظر إٰىل ما خلَّ

ٰ لك أنَّ  م من املؤمنني عـٰىل مصـالح الشـيعة مـن بنـاء العلامء قد رصفوا األموال التي تأتيه يتجىلَّ

وعـٰىل  .املساجد واحلسينيات وتزويج الفقراء واملساكني وتشييد احلـوزات العلميـة وغـري ذلـك

س أمواله إٰىل الوكيل الذي يثق به، وأن يأخذ بذلك وصًال اسـتجابًة لـدعوة عطي ُمخ اإلنسان أن يُ 

مس إٰىل الوكالء، فهذه الشبهة أوهن من بيت خلُ املراجع العظام إٰىل أخذ الوصوالت عند إعطاء ا

 .العنكبوت
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ارجـع : بضعة عرش ألف نفس يـدعون البرتيـة علـيهم السـالح، فيقولـون لـه

 ٰى حاجـة لنـا يف بنـي فاطمـة، فيضـع فـيهم السـيف حتَّـمن حيث جئـت فـال 

مـع وجـودهم،  ، فهـم يظنّـون أنَّـه ال حاجـة لإلمـام )١(»آخرهم يأيت عىلٰ 

م حيّلون مشاكل الناس ويقضون حوائجهم  .ألهنَّ

ــ ــا يف عص ــن أيب ـوتكليفن ــد ورد ع ــه، فق ــتعلَّم ونتفقَّ ــو أن ن ــة ه ر الغيب

ــه قــال عبــد اهللا الصــادق  أصــحايب رضبــت رؤوســهم  لــوددت أنَّ «: أنَّ

هوا ٰى بالسياط حتَّ   .)٢(»يتفقَّ

  :أب ات  اة

ــىلٰ  ــات ع ــباب الثب ــن أس ــه  م ــول بإمامت ــدعاء  الق ــار يف ال اإلكث

ِن للَُّهـمَّ ُكـْن لَِولِيَّـَك ُفـَال ا«: ، كالـدعاء املـروي يف الكـايفبتعجيل فرجـه 

ِة ْبـ[ٍن ْبن ُفَال  ـاَعِة وِيف ُكـلِّ  ِذهِ ِيف َهـ] نِ اْحلََسـ ناْحلُجَّ ًا َحافَِظـًا وَ َسـاَعٍة َولِيَّـ السَّ

 َعــهُ ُمتَتِّ ًا وَ ْرَضــَك َطْوَعــأَ  ُتْســِكنَهُ  ٰى ًا َحتَّــَعيْنَــًا وَ َعْوَنــًا وَ َقاِعــدَ  وَ َدلِــيَالً ًا وَ َنـاِرصَ وَ 

قـراءة هـذا الـدعاء يف  اجلميـع أن يواظـب عـىلٰ  ، فيجـب عـىلٰ )٣(»فِيَها َطـويَالً 

 .القول بإمامته  سبب من أسباب الثبات عىلٰ  مجيع اآلناء ألنَّه

وجــود أو يشـّككون يف نعـوذ بـاهللا مــن أن نكـون مــن الـذين ينكــرون 

ــدي  ــام امله ــىلٰ اإلم ــل ع ــد دلي ــه ال يوج ــيس ألنَّ ــه ل ــذين ينكرون  ، فال

ـة كثـرية جـدَّ  وجوده  مت اإلشـارة إليهـا اً بل األدلَّ ، ولكـن ألنَّ كـام تقـدَّ

نسـأل اهللا أن ، ومل تسـبق هلـم مـن اهللا العنايـة سدُ روح الُقـده بـمل يؤيِّ  اهللا تعاىلٰ 

ــه ــن أعدائ ــرباءة م ــه وال ــول بواليت ــىل الق ــاكم ع ــا وإّي ــن يثبتن ــد ورد ع ، فق
                                                

 .٣٨٤: ٢اإلرشاد ) ١(

 . ٨ح / باب فرض العلم ووجوب طلبه واحلّث عليه/ ٣١: ١الكايف ) ٢(

 .٤ح / باب الدعاء يف العرش األواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤الكايف ) ٣(
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واهللا ال يكـون مــا «: قـال أبــو احلسـن الرضــا : ، قــالٰى صـفوان بــن حييـ

نـدر األ إالَّ مـنكم  ٰى ال يبقـ ٰى يّـزوا، حتَّـّحصـوا ومتُ متُ  ٰى متّدون إليه أعيـنكم حتَّـ

 .)١(»فاألندر

ــاء  ــبهات أو جلس ــة للش ــبح نتيج ــد يص ــؤمن ق ــان امل ــدري اإلنس ال ي

ــكٍّ  ــبوهة يف ش ــائية املش ــوات الفض ــوء أو القن د  الس ــرَّ ــر، وجم ــذا األم ــن ه م

كـاٍف خلـروج اإلنسـان عـن الرصـاط  الشّك يف وجـود اإلمـام املهـدي 

ــوده  ــد بوج ــان أن يعتق ــدَّ لإلنس ــال ب ــتقيم، ف ــاً  املس ــادًا جازم ال  اعتق

بـل  ،يشوبه أّي شـّك، ألنَّ مـن أنكـر واحـدًا مـن األئّمـة فقـد أنكـر اجلميـع

غيـاث بـن إبـراهيم، عـن ، فعـن كـام جـاء يف الروايـات أنكر رسول اهللا 

قـال رسـول اهللا : ، قـالالصادق جعفر بـن حمّمـد، عـن أبيـه، عـن آبائـه 

 :»٢(»من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرين(. 

د سـمعت أبـا حمّمـ: قـال ،ن وهـب البغـداديموسى بن جعفر بـوعن 

 بكــم وقــد اختلفــتم بعــدي يف اخللــف كــأّين «: يقــول بــن عــيل  احلســن

ــ ــ املقــرَّ  ا إنَّ َمــي، أَ منّ  املنكــر لولــدي كمــن أقــرَّ  ة بعــد رســول اهللا باألئّم

، واملنكــر لرســول ة رســول اهللا نبــوَّ  أنكــر بجميــع أنبيــاء اهللا ورســله ثــمّ 

ــع أ اهللا  ــن أنكــر مجي ــة نَّ أل ،نبيــاء اهللاكم ــة أوّ  طاع لنــا، آخرنــا كطاع

 فيهـا النـاس إالَّ  لولـدي غيبـة يرتـاب ا إنَّ َمـأَ . لنـاواملنكر آلخرنا كـاملنكر ألوّ 

 .)٣(»من عصمه اهللا 

د العلـامء عـىلٰ  وكـذلك دعـاء  ،قـراءة دعـاء العهـد يف كـّل يـوم ولذا أكَّ
                                                

 .١٥ح / ١٢باب / ٢١٦: الغيبة للنعامين) ١(

 .٨ح / ٣٩باب / ٤١٢: كامل الدين) ٢(

 .٨ح / ٣٨باب / ٤٠٩: كامل الدين) ٣(
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ــارة بقــ اإلمــام املهــدي  الندبــة وزيــارة آل ياســني، وقــد أوٰىص  راءة الزي

كتــاب نجــم اجلامعــة الكبــرية وزيــارة عاشــوراء وصــالة الليــل كــام جــاء يف 

مة النوري   .)١(الثاقب للعالَّ

                                                

مة النوري  )١( ف رَّ ـقـد تشـ: احلكايـة السـبعون): ٢٧٧ - ٢٧٣: ٢النجم الثاقب (يف  قال العالَّ

د د هاشـم بـن السـيّ محد بن السيّ أد بزيارة النجف األرشف جناب املستطاب التقي الصالح السيّ 

جائني إٰىل املنزل مع العـامل  وقد .ر سنة تقريباً ـقبل سبعة عش ده اهللاحسن الرشتي ساكن رشت أيَّ 

هنـي الشـيخ  هنضنا للخروج نبَّ فلامَّ ، ...اين والفاضل الصمداين الشيخ عيل الرشتي طاب ثراهبّ الر

ة عجيبة ومل يسمح املجـال حينهـا يف له قصَّ  نَّ أ يلَّ إدين وملح محد من الصلحاء املسدَّ أد السيّ  أنَّ  إىلٰ 

نقـل يل مجلـة مـن حـاالت  ثمّ د قد ذهب، السيّ  نَّ إ: ام من اللقاء قال يل الشيخة أيّ وبعد عدَّ  .بياهنا

مقام الشيخ  نَّ أة منه شخصًا، ولو فت لذلك كثريًا لعدم سامعي القصَّ ته، فتأسَّ د مع قصَّ وأحوال السيّ 

ى لـك السـنة وحتَّـوبقي هذا املوضوع يف ذهني مـن ت. له َل قِ من أن ينقل شيئًا خالف ما نُ  أجّل  

ُمجادٰى اآلخرة من هذه السنة حيث كنت راجعًا من النجف األرشف إٰىل الكاظمني فالتقيت بالسّيد 

الصالح املذكور وهو راجع من سامراء وكان عازمًا عىل السـفر إٰىل بـالد العجـم، فسـألته عـن مـا 

ة بـام ل، والقضـيّ النقل لـألوّ  ذلك ما طابق ة املعهودة، فنقل كّل سمعته من أحواله ومن مجلتها القصَّ 

ونزلت  ،فجئت من حدود رشت إٰىل تربيز ،يف سنة ألف ومائتني وثامنني عزمت عىل احلّج  :قال؛ ييل

ز ولعدم وجود قافلة فقد بقيت متحّريًا إٰىل أن جهَّ  ،صفر عيل التاجر التربيزي املعروف يف بيت احلاّج 

فاكرتيـت منـه مركبـًا لوحـدي  ،)طربـوزن(ٰىل صـفهاين قافلـة إار جلـودار السـدهي األجبّ  احلاّج 

ثالثـُة أشـخاص  -صفر عيل  وبرتغيب احلاّج  -وسافرت، وعندما وصلت إٰىل أّول منزل التحق يب 

 بالنيابة وكان معروفًا لدٰى العلامء، واحلـاّج  باقر التربيزي الذي كان حيجُّ  املالَّ  آخرين، أحدهم احلاّج 

 .عيل وكان يشتغل باخلدمة ى احلاّج سمّ ل يُ د حسني التاجر التربيزي، ورجالسيّ 

 إىلٰ ، وكنّــا عــازمني عـىل الــذهاب مــن هنــاك )أررضوم( إىلٰ أن وصـلنا  إىلٰ ترافقنــا بالســفر  ثـمّ 

ار جلـودار وقـال جبّ  ويف أحد تلك املنازل التي تقع بني هاتني املدينتني جائني احلاّج  ،)طربزون(

نا كنّا غالبـًا مـا ى تكونوا مع القافلة دائًام، وذلك ألنَّ ا حتَّ امنا خميف فعّجلوهذا املنزل الذي قدّ  بأنَّ 

كنا سوّيًة بساعتني ونصف، أو ثالث سـاعات ف عن القافلة بفاصلة يف سائر املنازل، فتحرَّ نتخلَّ 

وابتعدنا عن املنزل الذي كنّا فيه مقدار نصف أو ثالثة أربـاع  ،-عىل التخمني  -الصبح  إىلٰ بقيت 

ا ى كّل واحد منّـغطّ  لمت الدنيا وابتدأ الوفر بالتساقط، فحينئذٍ أظ وهلواء قد تغريَّ فإذا با ،الفرسخ

               .من الرفقاء رأسه وأرسع بالسري
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  َّنزلـت  ثـمّ . فذهبوا وبقيت وحـدي، ن عىل ذلكوقد فعلت أنا كذلك أللتحق هبم ولكنّي مل أمتك

ه كان معـي ضطرابًا شديدًا ألنَّ بعد ذلك من فريس وجلست عىل جانب الطريق، وقد اضطربت ا

رت أن أبقى يف هذا املوضع لت بأمري قرَّ رت وتأمَّ وبعد أن فكَّ  .قرابة ستامئة تومان لنفقة الطريق

ة املوضع الذي جئت منه، وآخذ معـي مـن ذلـك املوضـع عـدَّ  إىلٰ رجع أ أن يطلع الفجر، ثمّ  إىلٰ 

 .ة ثانيةشخاص من احلرس فألتحق بالقافلة مرَّ أ

رب هبـا األشـجار ـح بيـده مسـحاة يضـاألثناء رأيت بستانًا أمامي، ويف ذلك البستان فالَّ وهبذه 

 :قلت ،»من أنت؟«: قال بحيث بقيت فاصلة قليلة بينه وبيني، ثمّ  يلَّ إم فيتساقط الوفر منها، فتقدَّ 

نافله بخوان تا «: فقال باللغة الفارسية .ذهب أصدقائي وبقيت وحدي وال أعرف الطريق فتهت

فاشتغلت بصـالة . لتعرف الطريق -واملقصود منها صالة الليل  -النافلة  أي صّل  »راه پيدا كنى

واهللا ال : قلـت، »!أمل تذهب بعـد؟«: وقال خرٰى أُ ة مرَّ  د، عاد إيلَّ النافلة وبعدما فرغت من التهجّ 

ري حـافظ وما زلت غ ،ومل أكن احفظ اجلامعة .اقرأ اجلامعة »جامعه بخوان«: قال .أعرف الطريق

ولكنّي وقفـت مكـاين وقـرأت اجلامعـة  ،..سة مراراً فت بزيارة العتبات املقدَّ رَّ ـّين قد تشأهلا مع 

فأخـذتني العـربة بـال إرادة وبكيـت ، »!أمل تذهب بعـد؟« :كاملًة عن ظهر الغيب، ثّم جاء وقال

ّين إكـذلك و .اقرأ عاشوراء »عاشورا بخوان«: قال .ما زلت موجودًا وال أعرف الطريق: وقلت

هلـا، فقمـت مـن مكـاين واشـتغلت بزيـارة  حفظ زيارة عاشوراء وما زلت غـري حـافظٍ أمل أكن 

ى اللعن والسـالم ودعـاء علقمـة، أن قرأهتا مجيعًا وحتَّ  إىلٰ عاشوراء، من احلافظة عن ظهر غيب 

 !أمل تذهب؟ بعدك؟ »؟هستى ؟نرفتى«: وقال خرٰى أُ ة مرَّ  يلَّ إفرأيته عاد 

ه را بـو مـن حـاال تـ«القافلـة اآلن  إىلٰ وصلك أنا أُ : قال .ى الصباح موجود وحتَّ ال، فإّين : فقلت

اصـعد : ذهب وركب عىل محار ووضع مسحاته عـىل عاتقـه وجـاء فقـال ثمّ  .»قافله مى رسانم

فركبـت وأخـذت بعنـان فـريس فلـم  .»ن سوار شـوالغ من بر اُ رديف مبه «خلفي عىل محاري 

فناولتـه، فوضـع . نـاولني جلـام الفـرس »مـن دهه سب را باجلو «: ك، فقاليطاوعني ومل يتحرَّ 

ر وأخذ الفرس بيده اليمنـى وأخـذ بالسـري، فطاوعـه الفـرس بشـكل ـاملسحاة عىل عاتقه األيس

 »..نافله، نافله، نافله ؛خوانيد شام چرا نافله نمي«: وضع يده عىل ركبتي وقال ثمّ  .عجيب وتبعه

شام چرا عاشـورا «: قال ثمّ  .قاهلا ثالث مّرات ..النافلة.. النافلة.. لةالناف ؟النافلة نصّلوملاذا ال تُ 

ــي ــد نم ــورا ؟خواني ــر» ..عاشــورا.. عاشــورا.. عاش ــاذا ال تق ــوراء نوؤمل ــوراء ؟عاش .. عاش

.. جامعـه.. جامعه ؟خوانيد شام چرا جامعه نمي«: قال ثمّ  .ثالث مّرات ..عاشوراء.. عاشوراء

         ..اجلامعة.. اجلامعة.. اجلامعة ؟معةاجلا نوؤملاذا ال تقر »..جامعه
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أوالده وأهــل  هــامعلِّ هــذه األدعيــة ويُ  اإلنســان أن يواظــب عــىلٰ  فعــىلٰ 

ــف بالثبــات عــىلٰ  ــه، ألنَّ اإلنســان مكلَّ وهــذه األدعيــة مــن  ،هــذا األمــر بيت

ــ إّين ال أخــاف عــىلٰ : ل الــبعضأســباب الثبــات، قــد يقــو ــه مؤيِّ د أوالدي ألنَّ

س، ولكن كونـه ابنـك ال يعطيـه عصـمة، فهنـاك جمموعـة أسـباب دُ بروح القُ 

 واملواظبــة عــىلٰ  ،العلــم والعمــل كصــالة الليــل :ومنهــا ،اإلنســان ر عــىلٰ تــؤثِّ 

ــة ــراءة األدعي ــاجد ،ق ــور املس ــاحلني ،وحض ــة الص ــن  ،وجمالس ــاد ع واالبتع

اإلنسـان أن ال يكـون عقلـه أسـريًا لكـّل أحـد، يقـول  ىلٰ أصحاب السوء، وع

 إِٰ� َطعاِمـهِ : تعـاىلٰ 
ُ
سـان

ْ
� ِ

ْ
ـِر اإل

ُ
ظ

ْ
يَن

ْ
ل
َ
علمـه  ، أي فلينظـر إىلٰ )٢٤: عـبس( ف

تبـدأ مـن التسـاهل  من أيـن يأخـذه، فـإنَّ التشـكيك يف اإلمـام املهـدي 

ــىلٰ  ــم، فع ــذ العل ــامء الكبــار  يف مأخ ــن العل ــده م ــذ عقائ ــان أن يأخ اإلنس

 .البارزين

ــىلٰ  ــر  إذن ع ــن خط ــه م ــل بيت ــه وأوالده وأه ــب نفس ــان أن يراق اإلنس

ــامع  د س ــرَّ ــبهات، فمج ــي لإلالش ــارضات ال يكف ــات واملح ــالحاملعلوم  ،ص

ــاإلنســان أن يُ  بــل عــىلٰ  بعــد أن أقســم أحــد  ر نفســه، ولــذا يقــول تعــاىلٰ طهِّ

ــ ــامً ـعش ــا: ر قس ه
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ــمس( ق ــذا و، )٩: الش ــو ه ــه ورد امل

ة، ليقـول النتيجـةـالوحيد الذي يقسـم فيـه القـرآن الكـريم أحـد عشـ : ر مـرَّ

هــا
�

ــَح َمــْن َز�
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ

ْ
ــد

َ
اإلنســان أن ُخيّطــئ نفســه  ، أي إنَّ أشــّق يشء عــىلٰ ق

                                                                                                              

 سـت رفقـاى ا آن«: ي بشكل مستدير، وفجأة رجـع وقـالـوعندما كان يطوي املسافة كان يمش

فنزلـت . ؤون لصالة الصـبحة هنر فيه ماء يتوضَّ وكانوا قد نزلوا عىل حافّ  .هؤالء أصحابك »شام

رأس  لسحاة يف الـوفر وأركبنـي وحـوَّ فنزل هو ورضب امل ،نمن احلامر ألركب فريس فلم أمتكَّ 

م باللغة نسان الذي يتكلَّ من يكون هذا اإل: يـوهبذه األثناء وقع يف نفس ،جهة أصحايب إىلٰ فريس 

 الَّ إ باللغـة الرتكيـة، وال يوجـد بيـنهم غالبـًا الَّ إمـون أهل هذه املنطقـة ال يتكلَّ  نَّ أالفارسية علًام 

فنظـرت ! رعة؟ـأصحايب هبذه الس كيف أوصلني إىلٰ و) املسيحيون(أصحاب املذهب العيسوي 

 .ومل يظهر يل أثر منه، فالتحقت برفقائي ،ورائي فلم َأَر أحداً 
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اإلنسـان أن ال يعتقـد بـأنَّ النـاس غـاوون بـل  ع نفسه للحّق، لكن عـىلٰ ويطوِّ 

 .)١(املحاسبة عليه أن يلوم نفسه ويعاتبها وحياسبها أشدّ 

ــات عــىلٰ  ــدي  احلاصــل أنَّ قضــيّة الثب ــاد باإلمــام امله مــن  االعتق

رنا منها اإلمام العسكري   .أهّم القضايا، وقد حذَّ

 ّء اء أ ّم  يا دة او:  

نا نعتقد بـوالدة اإلمـام املهـدي  ، وال بـأس هنـا أن نـذكر قد مرَّ أنَّ

 :هذا االعتقاد لعاّمة الذين وافقونا عىلٰ بعض علامء أبناء ا

ــوّىفٰ  _١ ــافعي املت ــة الش ــن طلح ــنة  اب ـــ٦٥٢(س ــه )ه ــول يف كتاب ، يق

ــد بــن احلســن اإلمــام أيب القاســم املهــدي ): (مطالــب الســؤول( ، حمّم

الكـاظم  ٰى اخلالص بن عيل املتوّكل بن حمّمد القـانع بـن عـيل الرضـا بـن موسـ

بــن عــيل زيــن العابــدين بــن احلســني بــن جعفــر الصــادق بــن حمّمــد البــاقر 

ــ ــيل املرتض ــن ع ــي ب ــ ٰى ـالزك ــدي احلجَّ ــب، امله ــن أيب طال ــؤمنني ب ــري امل ة أم

 .)٢()اخللف الصالح املنتظر عليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته

ــوّىفٰ  _٢ ــوزي املت ــن اجل ــبط اب ــنة  س ـــ٦٥٤(س ــه )ه ــول يف كتاب ، يق

: ذكــر أوالده( :يف ترمجــة اإلمـام احلســن العسـكري ) تـذكرة اخلـواّص (

هو حمّمد بـن احلسـن بـن عـيل بـن حمّمـد بـن عـيل : فصل. حمّمد اإلمام: منهم

الرضا بن جعفـر بـن حمّمـد بـن عـيل بـن احلسـني بـن عـيل بـن أيب  ٰى بن موس

ــب  ــهطال ــ: ، وكنيت ــف احلجَّ ــو اخلل ــم، وه ــو القاس ــد اهللا، وأب ــو عب ة، أب

 .)٣(...)ّمةوصاحب الزمان، القائم املنتظر، والتايل، وهو آخر األئ

                                                

 .٢٣٨: ٢٠تفسري األمثل : راجع) ١(

 .٤٧٩: مطالب السؤول) ٢(

 .٤٥٣و ٤٥٢: تذكرة اخلواّص ) ٣(
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ــوّىفٰ  _٣ ــذهبي املت ــدين ال ـــ٧٤٨(ســنة  شــمس ال ــه )ه ، يقــول يف كتاب

ريف، أبــو القاســم، حمّمــد بــن احلســن ـالشــ): (ســري أعــالم النــبالء(

 ٰى العســكري بــن عــيل اهلــادي بــن حمّمــد اجلــواد بــن عــيل الرضــا بــن موســ

الكاظم بن جعفر الصادق بـن حمّمـد البـاقر بـن زيـن العابـدين بـن عـيل بـن 

خامتــة .  الشــهيد بــن اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب، العلــوي احلســينياحلســني

عي اإلمامية عصمتهم  .)١(...)االثني عرش سيّدًا الذين تدَّ

ــوّىفٰ  _٤ ــالكي املت ــبّاغ امل ــن الص ــنة  اب ـــ٨٥٥(س ــه )ه ــول يف كتاب ، يق

ــة( ــن العســكري ) الفصــول املهّم ــام احلس ــو : (يف ترمجــة اإلم ــف أب خلَّ

ـحمّمد احلسن مـن الولـد ا ة القـائم املنتظـر لدولـة احلـّق، وكـان قـد بنـه احلجَّ

ة طلـب السـلطان وتطّلبـه  ٰى أخف مولـده وسـرت أمـره لصـعوبة الوقـت وشـدَّ

 .)٢(...)للشيعة وحبسهم والقبض عليهم

ــوّىفٰ  _٥ ــي املت ــر اهليتم ــن حج ــنة  اب ـــ٩٧٤(س ــه )ه ــول يف كتاب ، يق

ــ ومل: (يف ترمجــة اإلمــام احلســن العســكري ) الصــواعق املحرقــة( ف خيلِّ

ة، وعمـره عنـد وفـاة أبيـه مخـس سـنني لكـن غري ولده أيب القاسم حمّمد احلجَّ 

 .)٣()القائم املنتظر ٰى سمّ آتاه اهللا فيها احلكمة، ويُ 

هذه أسامي بعض علامء أبناء العاّمة الذين وافقوا اإلمامية يف والدة اإلمام 

 .التطويل خشية، ونرتك اآلخرين املهدي 

*   *   * 

                                                

 .٦٠الرقم / ١٢٠و ١١٩: ١٣سري أعالم النبالء ) ١(

 .١٠٩١: ٢الفصول املهّمة ) ٢(

 .٢٠٨: الصواعق املحرقة) ٣(
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ا ا ى ىوا  

 

 )وما ينبغي للمؤمن رعايته يف الغيبة الكربىٰ (





 

 

 

، وقـد بـدأت الغيبـة ٰى وكـرب ٰى صـغر: غيبتـني إنَّ لإلمام املهـدي 

ــغر ــد  ٰى الص ــهادةبع ــكري ش ــام العس ــام  اإلم ـــ٢٦٠(ع ت )ه ــدَّ ، وامت

فيهـا أمـر النيابـة اخلاّصـة السـفراء األربعـة  ، وتـوّىلٰ اً وستّني سنة وأشهر اً تسع

عـثامن بـن سـعيد العمـري، : الـدين والـدنيا، وهـم املوثوقون املـأمونون عـىلٰ 

ــو ــثامن، ولــده حمّم ــوبختي، ود بــن ع ــواحلســني بــن روح الن ــن حمّم د عــيل ب

 .السمري

  :ا  ا اي 

ــام  ــن اإلم ــة ع ــم النياب ــدي تنقس ــمني إىلٰ  امله ــنيا :قس ــة خاّص ة ب

 :لكّل منهام خصائصه ومميّزاته، وال بأس بأن نذكر بعضهاة، وعامّ نيابة و

 :خصائص النيابة اخلاّصة

منـه عليـه، إذ خيـرج  بـنصٍّ  ه اإلمـام نـيعيِّ  النائب اخلـاّص  نَّ أ _ ١

أربعـة هـم عـثامن بـن  ونّوابـه  ،باسـم النائـب  مـامالتوقيع مـن اإل

احلسـني بـن روح النـوبختي، ثـّم عـيل بـن  سعيد العمري، ثّم ولده حمّمد، ثـمّ 

ــ ــة ب ــة اخلاّص ــت النياب ــمري انقطع ــوت الس ــمري، وبم ــد الس توقيع الحمّم

ــن اإلمــام  ــ«: الصــادر ع ْمح  اهللاِ مِ بِْس ــرَّ ِحيمِ  نِ ال ــِيلَّ الــرَّ ــا َع ــٍد  ، َي ــَن ُحمَمَّ ْب

ـايْنَـَك َوَبـْنيَ ِسـتَِّة أَ ٌت َمـا بَ يِّـنَّـَك مَ إِ فَ  ْخَوانَِك فِيَك،ْجَر إِ ْعَظَم اهللاُ أَ أَ  يَّ ُمرالسَّ   مٍ يَّ

ــَك، َفَقــْد َوَقَعــِت أَ  ُتــوِص إَِىلٰ  ْمــَرَك َوَال ْمجِْع أَ أَ َفــ َحــٍد َيُقــوَم َمَقاَمــَك َبْعــَد َوَفاتِ

َمـِد َوَقْسـَوِة َوَذلِـَك َبْعـَد ُطـوِل األَ  َبْعـَد إِْذن اهللاِ  الَّ ُظُهـوَر إِ  َفَال  نِيَةُ اثَّ اْلَغيْبَُة ال

ِعي اْلـَجـْورًا، َوَسـيَأْ  ضِ رْ ِء األَ َال تِ اْلُقُلوِب َواْمـ  َال ُمَشاَهَدَة أَ ـِيت ِشـيَعتِي َمـْن َيـدَّ
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َعٰى  ـْفيَاِينِّ  ِج ُمَشاَهَدَة َقبْـَل ُخـُروـاْلـ َفَمن ادَّ ـيَْحِة َفُهـَو َكـ السُّ ، اذِ َوالصَّ ٌب ُمْفـَرتٍ

َة إِ  َوَال  َحْوَل  َوَال  ن قـال بـأّين نائـب خـاّص ، فمـ)١(»اْلَعظِـيمِ  بِـاهللاِ اْلَعـِيلِّ  الَّ ُقـوَّ

ــ ــن احلســن للحجَّ ــع  ة ب ــفري الراب ــد الس ــالٌّ بع ــو ض ــوز  مضــلٌّ  فه ال جي

واملهـّم هـو  ،اّتباعه، وقد ينزعج الـبعض مـن هـذا القـول، ولكـن هـو احلـّق 

اإلنسـان، إذن فالنيابـة اخلاّصـة انقطعـت بعـد وفـاة  عـىلٰ  اهللا تعـاىلٰ  أن يرٰىض 

،  لإلمـام واتَّصـلت بـهأنـا نائـب خـاّص : شـخص يقـول السمري وأّي 

ــا  ،مضــلٌّ  ضــالٌّ  فــاجرٌ  هــذا كــاذٌب : نقــول ولــو اتَّبعــه الــبعض فلــيس علين

 .عن املنكر ٰى بل علينا أن نأمر باملعروف وننه ،هدايتهم

عبـد اهللا فعن  ،هويعرف املهدي مام باإل ييلتق النائب اخلاّص  نَّ أ _ ٢

إّين أسألك سؤال : قلت ملحّمد بن عثامن العمري : بن جعفر احلمريي، قال

َمْو�ٰ : حني قال لـه إبراهيم رّبه 
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، فأخربين عن صاحب هذا األمر هل ]٢٦٠: البقرة[ َولِ�ْن ِ�َْطَمِ�� ق

 .)٢(_عنقه  وأشار بيده إىلٰ  _نعم وله رقبة مثل ذي : رأيته؟ قال

سـألت حمّمـد بـن عـثامن : عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي أيضـًا، قـالو

نعم، وآخر عهـدي : أرأيت صاحب هذا األمر؟ فقال: ، فقلت لهالعمري 

 .)٣(»الّلهّم أنجز يل ما وعدتني«: به عند بيت اهللا احلرام وهو يقول

فعـن  ، مـاماإل عـىلٰ  ردَّ فقـد  النائـب اخلـاّص  عـىلٰ  من يردّ  نَّ أ _ ٣

، كـان أمحـد بـن هـالل مـن أصـحاب أيب حمّمـد : يل بن ّمهـام، قـالأيب ع

يف  بـنّص احلسـن  وكالـة حمّمـد بـن عـثامن  فاجتمعت الشـيعة عـىلٰ 

                                                

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين) ١(

 .٣ح / ٤٣باب / ٤٣٥: كامل الدين) ٢(

 .٩ح / ٤٣باب / ٤٤٠: كامل الدين) ٣(



 ٦٥  ............................  يف الغيبة الصغرٰى والكربىٰ  دور اإلمام املهدي : الثاينصل الف

 تقبـل أمـر أَال : قالـت الشـيعة اجلامعـة لـه احلسـن  ٰى ـامَّ مضــحياته، ولـ

أيب جعفــر حمّمــد بــن عــثامن وترجــع إليــه وقــد نــصَّ عليــه اإلمــام املفــرتض 

ــاه : قــال هلــمالطاعــة؟ ف ــيس أنكــر أب ــة، ول ــه بالوكال ــنّص علي  _مل أســمعه ي

ـا أن أقطـع أنَّ أبـا جعفـر وكيـل صـاحب الزمـان _يعني عثامن بن سعيد  ، فأمَّ

أنـتم ومـا سـمعتم، ووقـف : قد سـمعه غـريك، فقـال: فال أجرس عليه، فقالوا

ؤا منه عىلٰ  م بـن يـد أيب القاسـ ثـّم ظهـر التوقيـع عـىلٰ . أيب جعفر، فلعنوه وتربَّ

 .)١(نَ عِ روح بلعنه والرباءة منه يف مجلة من لُ 

 :النيابة العاّمةخصائص 

ــوأ نــا ؤفقهااليــوم ه ة فهــي املنصــب الــذي حيتّلــا النيابــة العاّمــمَّ

ــام، واإلمــام و ــا العظ ــكري مراجعن ــي يُ  العس ــلَّ أعط ــن يتس ــاف م م وص

ا «: بقوله هذا املنصب  ،لدينـه حافظـاً  ،من كـان مـن الفقهـاء صـائنًا لنفسـهفأمَّ

ــا  ــىلٰ خمالف ــاً  ،هــواه ع ــواله مطيع ــفللعــوام أن يُ  ،ألمــر م ــذلك )٢(»دوهقلِّ ، وك

ــدي  ــام امله ــع اإلم ــرب أرج ــة الك ــاس يف الغيب ــه إىلٰ  ٰى الن ــاء بقول : الفقه

ــا إىلٰ « ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــا احل م حجَّ  وأمَّ ــإهنَّ ــديثنا ف ــي رواة ح ت

ــ ــا حجَّ ف عــىلٰ  ، فعلينــا مجيعــاً )٣(»ة اهللا علــيهمعلــيكم وأن الصــفات  أن نتعــرَّ

ــام  ــا اإلم ــها لن ص ــي شخَّ ــع  الت ــوفَّر يف املرج ــدَّ أن تت ــا ال ب ــال بأهنَّ وق

ــفات  ــت الص ــا دام ــك، وم ــربة يف ذل ــل اخل ــة أه ــا مراجع ــديني، وبإمكانن ال

ــه ــديني نتَّبع ــع ال ــوّفرة يف املرج ــوّفر  ،مت ــاه لت ــا اتَّبعن ن ــه، ألنَّ ــت نرتك وإذا انتف

 .الصفات فيه
                                                

 .٣٧٤ح / ٣٩٩: الغيبة للطويس) ١(

 .٢٦٣: ٢االحتجاج ) ٢(

 .٤ح / ٤٥باب / ٤٨٤: كامل الدين) ٣(
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ــال و ــق ــام الص ــاء  ادق اإلم ــني الفقه ــتالف ب ــورد االخ ــأيف م : هنَّ

 .)١(»وثقهام يف نفسكأعدهلام عندك وأخذ بقول «

فقههـام وأعلمهـام أ ينظـر إىلٰ «: قـال  ،ويف مقبولة عمـر بـن حنظلـة

وإن كان هناك خالف  ،)٢(»اآلخر بأحاديثنا وأورعهام فينفذ حكمه وال يلتفت إىلٰ 

مهـا ملـورد عضهم بالقضاء وبعضهم عمَّ ها باملطلوب حيث خصَّ  يف داللتها عىلٰ 

علـم خذ بقـول األ :ٰى بمعن فتكون ،)هدام ظلّ (د السيستاين التقليد كسامحة السيّ 

أهـل علميتـه أعرف يرائط، وـعلم هو املجتهد اجلامع للشواأل ،املنصوص عليه

 هل البيت أة تساهل يف تشخيص مرجع التقليد، فأئمّ ين أوال ينبغي  ،اخلربة

نـوا ولكـن عيَّ  _ ةكام يف النيابة اخلاّصـ _سامء نوا األة مل يعيّ نيابة العامّ ة اليف قضيّ 

فنظام  ،للمذهب اً ام حتمل من خربة ضامنباحلوزة العلمية تعترب وصاف، وهلذا األ

البعض بأنَّه من  ٰى بل يرنظام عظيم وعجيب،  تنا ئمّ أسه سَّ أاملرجعية الذي 

 .ة ئمّ معاجز األ

ي دور اا  ا ا ى:  

ــة الصــغرـيف عصــ لــه دور عظــيم املهــدي إلمــام إنَّ ا  _ ٰى ر الغيب

ـــافًا إىلٰ  ـــ مض ـــة والتش ـــة ـأدواره التكويني ـــوأَال  _ريعية العاّم ـــة  : وه متابع

ــه  ــدفعون ب ــام ي ــامء ب ــد العل الشــيعة مــن الشــبهات وحفــظ الشــبهات وتزوي

 بر قــريشخــرج هنــي عــن زيــارة مقــا :قــال ،بــن حمّمــد فعــن عــيلاملخــاطر، 

ــه الــوزير الباقطــاين، فقــالدعــا  كــان بعــد أشــهر فلــامَّ ، َري واِحلــ بنــي  ِق ألــ: ل

زوروا مقـابر قـريش، فقـد أمـر اخلليفـة أن يـال : ني وقل هلـمالفرات والربسي

                                                

 .٢٢٩ح / ١٣٣: ٤عوايل اللئايل ) ١(

 .٣٢٣٢ح / ٨: ٣من ال حيرضه الفقيه ) ٢(
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د يُ  زيـارة عـن  هنـي اإلمـام سـبب  فُعِلـمَ . )١(فيقبض عليـه كّل من زارتفقَّ

 .َري واحلِ مقابر قريش 

ــافًا إىلٰ  ــك  مض ــذل ــغر ه حفظ ــة الص ــن الغيب ــوكالء يف زم  ،ٰى لل

كـان رجـل مـن نـدماء روز حسـني : احلسني بـن احلسـن العلـوي، قـال فعن

هو ذا جيبـي األمـوال ولـه وكـالء وسـّموا مجيـع الـوكالء : وآخر معه، فقال له

ــ ــواحي، وأهن ــك إىلٰ  ٰى يف الن ــوز ذل ــمَّ ال ــوزير، فه ــليامن ال ــن س ــد اهللا ب ير عبي

طلبــوا أيــن هــذا الرجــل فــإنَّ هــذا أمــر أُ  :بــالقبض علــيهم، فقــال الســلطان

: الــوكالء، فقــال الســلطان نقــبض عــىلٰ : غلـيظ، فقــال عبيــد اهللا بــن ســليامن

ال، ولكــن دّســوا هلــم قومــًا ال يعرفــون بــاألموال، فمــن قــبض مــنهم شــيئًا 

م إىلٰ : عليــه، قــال َض بِ ُقــ مجيــع الــوكالء أن ال يأخــذوا مــن  فخــرج بــأن يتقــدَّ

من ذلك ويتجـاهلوا األمـر، فانـدسَّ ملحّمـد بـن أمحـد  أحد شيئًا وأن يمتنعوا

: وصـله، فقـال لـه حمّمـدريـد أن أُ أُ معـي مـال : رجل ال يعرفه وخال به فقـال

غلطت أنا ال أعرف من هذا شـيئًا، فلـم يـزل يتلطَّفـه وحمّمـد يتجاهـل عليـه، 

م إليهم  .)٢(وبثّوا اجلواسيس وامتنع الوكالء كّلهم ملا كان تقدَّ

ي دور اا  ا ا ى:  

ــأ ــدي ا دورمَّ ــام امله ــرب  اإلم ــة الك ــو ٰى يف الغيب ــىلٰ : فه ــاظ ع  احلف

ل إجهـاز مراقبـة  ه نَّـأل ،ةّمـالدين، ومتابعة درجـة انحـراف األُ  ذا يتـدخَّ

ــة وهنــاك  ســس الــدين،أُ ة وّمــباألُ  رُّ ـيضــ وصــل االنحــراف حلــدٍّ  مجيلــة قصَّ

تـه يف مَّ رعية ألُ ـحكـام الشـيف بيـان األ ام مـمـن دور اإل اً  جانبـبـنيِّ تُ  اً جدَّ 

 :، قال)إلزام الناصب(يذكرها الشيخ اليزدي يف كتابه  ٰى غيبته الكرب
                                                

 . ٣١ح / باب مولد الصاحب / ٥٢٥: ١الكايف ) ١(
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ــدِّ  ــر املح ــيّد ذك ــن الس ــالم، ع ــه دار الس ــي يف كتاب ــل امليثم ث الفاض

ض، نقـالً عـن خـّط السند السيّد حمّمـد صـاحب املفـاتيح بـن صـاحب الريـا

 :عض كتبه ما ترمجته بالعربيةمة يف حاشية بآية اهللا العالَّ 

زيـارة قـرب رحيانـة  خرج ذات ليلة من ليايل اجلمعـة مـن بلـدة احللَّـة إىلٰ 

محـار لـه وبيـده سـوط  وهـو عـىلٰ  أيب عبـد اهللا احلسـني  رسول اهللا 

ــراب  ــل يف زّي األع ــق رج ــاء الطري ــه يف أثن ــرض ل ــه، فع ت ــه دابَّ ــوق ب يس

لكالم، وسـاق معـه الكـالم ي بـني يديـه فافتتحـا بـاـفتصاحبا والرجـل يمشـ

من كّل مقام وإذا به عامل خبـري نحريـر، فـاختربه عـن بعـض املعضـالت ومـا 

وكشـف احلجـاب  إالَّ استصعب عليه علمهـا فـام اسـتتمَّ عـن كـّل مـن ذلـك 

بــه  ٰى أن انجــرَّ الكــالم يف مســألة أفتــ عــن وجههــا وافتــتح عــن مغلقاهتــا إىلٰ 

ــه العالَّ  ــا علي ــبخــالف م ــه ق ــأنكره علي ــة، ف ــو: ائالً م ــذه الفت خــالف  ٰى إنَّ ه

ــ ــا يف خالفهــام مــن دليــل وارد علــيهام خمصِّ ص األصــل والقاعــدة وال بــدَّ لن

. »الطـويس يف هتذيبـه الـدليل عليـه حـديث ذكـره الشـيخ«: هلام، فقال العريب

إّين مل أعهـد هبـذا احلـديث يف التهـذيب ومل يـذكره الشـيخ وال : مـةفقال العالَّ 

نسـخة التهـذيب التـي عنـدك اآلن وعـد منهـا  جع إىلٰ ار«: فقال العريب. غريه

أنَّ هـذا  ٰى مـة بـذلك ورأ، فلـامَّ سـمع العالَّ »كـذا فتجـده أوراقًا كذا وسـطوراً 

إخبار عن املغيّبـات حتـريَّ يف أمـر الرجـل حتـّريًا شـديدًا وانـدهش يف معرفتـه، 

ي بـني يـدي منـذ كـذا وأنـا يف ـولعلَّ هذا الرجـل الـذي يمشـ: وقال يف نفسه

ــدور رحــ ــوده ت ــذي بوج ــني  ٰى ركــويب هــو ال ــام األرض ــه قي ــودات وب املوج

ة التفّكــر  والســاموات، فبيــنام هــو كــذلك إذ وقــع الســوط مــن يــده مــن شــدَّ

والتحـّري، فأخـذ ليسـتخرب عـن هـذه املسـألة اسـتخبارًا منـه واسـتظهارًا عنـه 

ــة الكــرب ــا ّرف إىلٰ ـهــل يمكــن التشــ ٰى أنَّ يف زمــن الغيب  لقــاء ســيّدنا وموالن
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ــو ــان، فه ــاحب الزم ــ ٰى ص ــذ الس ــل وأخ ــعه يف الرج ــن األرض ووض وط م

مــة نفســه ، فـأوقع العالَّ »ن وكّفـه يف كّفــك؟ِملَ ال يمكــ«: مــة وقـالكـّف العالَّ 

ــًا عــىلٰ  مــن عــىلٰ  ة أُ قدميــه و الدابــة منكبّ غمــي عليــه مــن فــرط الرغبــة وشــدَّ

ـًا شـديداً  ر، ورجـع  االشتياق، فلامَّ أفاق مل جيد أحـدًا، فـاهتمَّ بـذلك مهَّ وتكـدَّ

ــربه  إىلٰ  ــوم كــام أخ ــديث املعل ــد احل ــه فوج ــخة هتذيب ــه وتصــفَّح عــن نس أهل

ــام  ــ اإلم ــه الش ــب بخّط ــخة، فكت ــك النس ــية تل ــك ـيف حاش ريف يف ذل

ــع ــطر : املوض ــذا وس ــوالي يف ورق ك ــيّدي وم ــه س ــربين ب ــديث أخ ــذا ح ه

 .)١(كذا

  :   ر  ا اى

 :، هيٰى يف عرص الغيبة الكرب للمؤمن رعايتهمن أهّم ما ينبغي 

مــات، فــإنَّ تقــو _ ١ ــا  اهللا تعــاىلٰ  ٰى العمــل بالواجبــات وتــرك املحرَّ ممَّ

، وذلــك ألنَّ اإلمــام املهــدي اإلمــام  وإىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  ب اإلنســان إىلٰ قــرِّ يُ 

  ٰاإلنســان  فعــىلٰ . ٰى التقــو هــو كتــاب اهللا النــاطق، وكتــاب اهللا هيــدي إىل

طيـع اهللا عـن املنكـر ويُ  ٰى اسـب نفسـه ويـأمر بـاملعروف وينهـقي اهللا وُحي أن يتَّ 

 .مورهيف مجيع أُ 

ّمه الزهراء أُ السيّام مأتم سيّد الشهداء و إقامة مآتم ألهل البيت  _ ٢

 د العلامء بأنَّ مأتم سيّد الشهداء اإلمام  ب اإلنسان إىلٰ قرِّ ممَّا يُ  ، فقد أكَّ

ك صـباحًا فألنـدبنَّ ... «: ليه يف الزيارة الناحيـةاإلشارة إ ت، وهذا ما جاء

، ، وكذلك ذكر ظالمة الزهراء )٢(»بدل الدموع دماً عليك ومساءًا، وألبكنيَّ 
                                                

 .احلكاية التاسعة عرشة/ ٣٠و ٢٩: ٢إلزام الناصب ) ١(

 .٥٠١: املزار البن املشهدي) ٢(
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تـه الزهـراء صـباحًا ومسـاءًا، وعـىلٰ  فإنَّ اإلمام املهدي  ر مصيبة جدَّ  يتذكَّ

 .شارك إمامه يف ذكر ظالمتها اإلنسان أن يُ 

ــىلٰ  _ ٣ ــة ع ــراء املواظب ــاق ــة ودع ــدعاء الندب ء العهــد، ة األدعيــة ك

ْف َنبيَّـَك، رِ ْعـي َنْفَسـَك َملْ أَ ْفنِـْن َملْ ُتَعرِّ نَّـَك إِ إِ ي َنْفَسـَك فَ ْفنِـالّلُهـمَّ َعرِّ «: ودعاء

ــمَّ َعرِّ ا ــلّلُه ــوَلَك فَ ْفنِ ــَك إِْن َملْ ُتَعرِّ إِ ي َرُس ــنَّ ــوَلَك َملْ أَ ْفنِ ــي َرُس ــَك، رِ ْع تَ ْف ُحجَّ

تََك فَ نِ فْ الّلُهمَّ َعرِّ  تََك َضَلْلُت َعْن ِدينِ ْفنِ نََّك إِْن َملْ ُتَعرِّ إِ ي ُحجَّ  .)١(»يي ُحجَّ

ــة الشــ ريفة تبعــث الشــوق واحلنــني يف القلــوب، إذ ـفــإنَّ هــذه األدعي

ْت بِـَليْـَت ِشـْعري أَ «: نقرأ يف دعاء الندبة وْيـَن اْسـتََقرَّ  ْرضٍ يُّ أَ ، َبـْل أَ ٰى َك النـَّ

اخلَْلـَق  ٰى رَ ْن أَ ، َعزيـٌز َعـَيلَّ أَ ٰى ْم ِذي ُطـوْو َغْريهـا أَ أَ  ٰى َرْضـوبِ ، أَ ٰى ْو َثـرُتِقلَُّك أَ 

 َك ُدوِينَ يَط بِـْن ُحتِـ، َعزيـٌز َعـَيلَّ أَ ٰى  َنْجـوْسَمُع َلَك َحِسيسـًا َوَال  أَ َوَال  ٰى  ُترَوَال 

ــو ــَوَال  ٰى البَْل ــَك ِمنّ ــْكوي َضــِجيٌج َوَال  َيناُل ــ ىلٰ ، إِ ...ٰى  َش ــأَ  ٰى َمت ــَح ــَك َي ا اُر فِي

ــْوالَي، َوإِىلٰ  ــ َم ــَك َوأَ يُّ ِخطــاٍب أَ َوأَ  ٰى َمت ــُف فِي ــوِص ــَيلَّ أَ ٰى يُّ َنْج ــٌز َع ْن ، َعزي

ـُذَلَك الـَورْن أَ ، َعزيـٌز َعـَيلَّ أَ ٰى نـاغأُ جاَب ُدوَنـَك وَ أُ  ، َعزيـٌز َعـَيلَّ ٰى ْبِكيَـَك َوَخيْ

ــرأَ  ــا َج ــْم م ــَك ُدوَهنُ ــرَي َعَليْ ــٍني فَ ٰى ْن َجيْ ــن ُمع ــْل ِم ــَل مَ أُ ، َه ــُه الَعوطِي ــَل َع ي

ــُزو ــْن َج ــْل ِم ــاَء، َه ــَال أُ فَ  عٍ َوالبُك ــُه إِذا َخ ــاِعَد َجَزَع ــٌني س ــِذَيْت َع ــْل َق ، َه

ْل ، َهــٰى يٌل َفتُْلقــبِ ْمحَـَد َســ، َهـْل إَِليْــَك َيــا ْبــَن أَ ٰى الَقــذ َفسـاَعَدْهتا َعيْنـــِي َعــَىلٰ 

ــَك بِ  ــا ِمنْ ــُل َيْوُمن ــَيتَِّص ــَدٍة َفنَْحظ ــض ا)٢(»...ٰى ِع ــه ، وورد يف بع ــات أنَّ لرواي

 ــو ــال رض ــاكن يف جب ــن ٰى س ــد األ، فع ــىلٰ عب ــوىلٰ  ع ــام م ــال ،آل س  :ق

ــد اهللا  ــع أيب عب ــت م ــامَّ  خرج ً فل ــالَّ ــا مط ــر إىل جبله ــاء نظ ــا الروح   نزلن

مــن جبــال  ٰى رضــو دعٰى هــذا اجلبــل؟ هــذا جبــل ُيــ تــرٰى «: عليهــا فقــال يل
                                                

 .٥ح / باب يف الغيبة/ ٣٣٧: ١الكايف ) ١(

 .٥٨٢و ٥٨١: بن املشهدياملزار ال) ٢(
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عــم، ونعــم أمــان شــجرة مط فيــه كــّل  ا إنَّ َمــفنقلــه اهللا إلينــا، أَ  نــاأحبَّ  ،فــارس

مـر فيـه غيبتـني، واحـدة قصـرية، لصـاحب هـذا األ ا إنَّ َمـأَ  .تنيللخائف مـرَّ 

 ٰى سـمّ بيتـًا يف املدينـة يُ  أنَّ لـه  ٰى خـر، ويف روايـات أُ )١(»طويلة خرٰى واألُ 

ــال ــل، ق ــن املفضَّ ــد، فع ــت احلم ــد اهللا : بي ــا عب ــمعت أب ــول س إنَّ «: يق

مـد، فيـه رساج يزهـر منـذ يـوم بيـت احل: قـال لـهلصاحب هذا األمـر بيتـًا يُ 

 .)٢(»طفأيوم يقوم بالسيف ال يُ  إىلٰ  دَ لِ وُ 

يف نفوس املؤمنني، فإذا  الكّل أن يبعث الشوق لإلمام  إذن جيب عىلٰ 

هـو  إمـامفام بالنـا ال نتـأملَّ كثـريًا بفقـد  ،فقد أحدنا اليوم عزيزًا حيرتق أملًا لفقده

كام  حرتق شوقًا وأملًا بفقده الكون، فلن ٰى واسطة الفيض اإلهلي وقطب رح

، فعـن سـدير يتـأملَّ لـذلك قبـل والدة اإلمـام املهـدي  كان الصادق 

ل بن عمر، وأبو بصري، وأبان بن تغلـب عـىلٰ : قال ،الصرييف  دخلت أنا، واملفضَّ

ي الرتاب وعليه مسح خيرب فرأيناه جالسًا عىلٰ  عبد اهللا الصادق أيب  موالنا 

ق بال جيب، مق ، ذات الكبـد ني، وهو يبكي بكاء الوالـه الـثكىلٰ مِّ ر الكُ ـصِّ مطوَّ

الـدموج  ، قد نال احلزن من وجنتيه، وشـاع التغيـري يف عارضـيه، وأبـىلٰ ٰى احلرّ 

ت سيّ «: حمجريه، وهو يقول دي غيبتك نفت رقادي، وضيَّقت عيلَّ مهادي، وابتزَّ

قـد الواحـد منّي راحة فؤادي، سيّدي غيبتك أوصلت مصايب بفجايع األبد، وف

من عيني وأنني يفرت مـن  ٰى اجلمع والعدد، فام أحسُّ بدمعة ترقيفني بعد الواحد 

مثل بعيني عـن غـوابر أعظمهـا  إالَّ صدري عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا 

وأفظعها، وبواقي أشّدها وأنكرها، ونوائب خملوطة بغضبك، ونوازل معجونـة 

 .»بسخطك
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عت قلوبنــا جزعــًا مــن فاســتطارت عقولنــا وهلـ: قـال ســدير ًا، وتصــدَّ

ذلك اخلطب اهلائـل، واحلـادث الغائـل، وظنَّنـا أنَّـه سـمت ملكروهـة قارعـة، 

ــا ــة، فقلن ــدهر بائق ــن ال ــه م ــت ب ــ: أو حلَّ ــور ٰى ال أبك ــري ال ــن خ ــا اب  ٰى اهللا ي

ــة حالــة  ــة حادثــة تســتنزف دمعتــك وتســتمطر عربتــك؟ وأيَّ عينيــك، مــن أيَّ

 حتَّمت عليك هذا املأتم؟

ــال ــادق ف: ق ــر الص ــا  زف ــتدَّ عنه ــه، واش ــا جوف ــتفخ منه ــرة ان زف

ويلكــم نظــرت يف كتــاب اجلفــر صــبيحة هــذا اليــوم وهــو «: خوفــه، وقــال

ــا والرزايــا، وعلــم مــا كــان ومــا  الكتــاب املشــتمل عــىلٰ  علــم املنايــا والبالي

، يـوم القيامـة، الـذي خـصَّ اهللا بـه حمّمـدًا واألئّمـة مـن بعـده  يكون إىلٰ 

املـؤمنني يف  ٰى ولد غائبنـا وغيبتـه وإبطـاءه وطـول عمـره وبلـووتأمَّلت منه م

ذلك الزمان، وتوّلد الشـكوك يف قلـوهبم مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم 

س  ــدَّ ــال اهللا تق ــي ق ــاقهم الت ــنهم، وخلعهــم ربقــة اإلســالم مــن أعن عــن دي

ــره ــهِ : ذك ِق
ُ
ن
ُ
ــائَِرُه ِ� � ــاُه ط ن

ْ
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ْ
�
َ
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� ُ
يعنــي  _] ١٣: اإلرساء[ َو�

 .)١(»، فأخذتني الرقَّة، واستولت عيلَّ األحزان_الوالية 

ــة  _ ٤ ــد لألئّم ــاء بالعه ــدي  الوف ــكل عــاّم ولإلمــام امله  بش

ــاء هلــم  ــون الوف ــكل خــاّص، ويك ــائلهم  بش ــالل ذكــر فض مــن خ

ومقاماهتم وأخالقهـم وإظهـار الـرباءة مـن أعـدائهم، فقـد روي عـن إمامنـا 

ــه قــال املهــدي  ــوْ «: أنَّ ــِه،نَّ أَ أَ  َوَل ــُم اهللاُ لَِطاَعتِ َقُه ــتَِام  ْشــيَاَعنَا َوفَّ  عٍ َعــَىلٰ اْج

ــ ــاِء بِ ِم ــوِب ِيف اْلَوَف ــِد َن اْلُقُل ــيِْهمْ اْلَعْه ـــَام ، َعَل ــأَ َل ــيُْمُن بِ َت ــنُْهُم اْل َر َع ــا، خَّ ِلَقاِئنَ

َعاَدُة بُِمَشـاَهَدتِنَا، َعـَىلٰ  َلْت َهلُُم السَّ َوِصـْدِقَها ِمـنُْهْم بِنَـا، َمْعرَفِة ـاْلـ َحـقِّ  َوَلتََعجَّ

ــنُْهْم  ــنَا َع بُِس ــَام َحيْ ــُه، إِالَّ َف ــا َنْكَرُه َّ ــا ِمم ــُل بِنَ ــا َيتَِّص ــنُْهْم، َواهللاُ  َوَال  َم ــْؤثُِرُه ِم ُن
                                                

 .٥٠ح / ٣٣باب / ٣٥٤ - ٣٥٢: كامل الدين) ١(
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ــ ــُل ـاْل ــَم اْلَوِكي ــبُنَا َونْع ــَو َحْس ــَىلٰ   ،ُمْستَعاُن، َوُه ــَلَواُتُه َع ــري  َوَص ــيَِّدَنا اْلبَش َس

ٍد َوآلِ   .)١(»ِه الطَّاِهريَن َوَسلَّمَ النَِّذير، ُحمَمَّ

ـمـور التـي تُ ُيَعـدُّ مـن األُ  وهذا الذكر الدائم لإلمـام  ق ارتبـاط عمِّ

ــه  ــؤمن ب ــةامل ــن جه ــام م ــة اإلم ــذكر معرف ــتلزم ال ــزام  ،، إذ يس وااللت

ال يكـون اإلنسـان مثـل سـهل بـن  ٰى حتَّـ ٰى خـربأوامره ونواهيـه مـن جهـة أُ 

فســلَّم عليــه ثــّم  الصــادق  اإلمــام حســن اخلراســاين الــذي دخــل عــىلٰ 

يـا ابـن رسـول اهللا، لكـم الرأفـة والرمحـة وأنـتم أهـل بيـت : جلس، فقال لـه

اإلمامـة، مــا الــذي يمنعــك أن يكـون لــك حــّق تقعــد عنـه وأنــت جتــد مــن 

اجلـس «: ربون بـني يـديك بالسـيف؟ فقـال لـه ـشيعتك مائة ألف يضـ

ــ ــاين رع ــا خراس ــ ٰى ي ــال»كاهللا حقَّ ــّم ق ــ«: ، ث ــا حنفيّ ــور ،ةي ــجري التنّ ، »اس

رته حتَّـ قــم  ،يـا خراسـاين«: صـار كـاجلمرة وابـيضَّ علـّوه، ثـّم قـال ٰى فسـجَّ

ــور ــاجلس يف التنّ ــاين»ف ــال اخلراس ــول اهللا ال : ، فق ــن رس ــا اب ــيّدي ي ــا س ي

 .»قد أقلتك«: ني أقالك اهللا، قالتعّذبني بالنار، أقل

ــه ال يعتقــد بنصــ ــاه أنَّ تقــد يع ، بــل الرة اإلمــام ـهــذا اخللــل معن

ــ ــوب طاعت ــام وبوج ــمة اإلم ــ. هبعص ــتعدٌّ لنص ــان مس ــل اإلنس ــام ـفه رة إم

 معصوم بأّي نحو كان؟

فبينام نحن كذلك إذ أقبل هارون املّكي ونعلـه يف سـبّابته، : يقول الراوي

النعـل مـن يـدك  الِق «: السالم عليك يا ابن رسول اهللا، فقال له الصادق: فقال

عل من سبّابته ثـّم جلـس يف التنّـور، وأقبـل الن ٰى فألق: قال. »واجلس يف التنّور

قـم يـا «: كأنَّه شاهد هلا، ثّم قـال ٰى ّدث اخلراساين حديث خراسان حتَّ اإلمام ُحي 

فقمت إليه فرأيته مرتّبعًا، فخرج إلينا وسلَّم : قال. »خراساين وانظر ما يف التنّور
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 وال واحـدًا، واهللا: ، فقلت»كم جتد بخراسان مثل هذا؟«: علينا، فقال له اإلمام

ا إنَّ «: فقال  ا ال نخـرج يف زمـان ال نجـد فيـه مخسـة ال واهللا وال واحدًا، أمَّ

 .)١(»معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت

ــام  ــذكر اإلم ــؤمن أن ي ــي للم ــًام وأن ُخي  إذن ينبغ ــدائ ــّل صِّ ص ك

ة دقـائق خياطـب فيهـا إمامـه  رة ـ، وأن يـزوره بالزيـارة املختصـيوم عـدَّ

 .ق ارتباطه به عمِّ د ويُ ؤكِّ الواردة بعد صالة الفجر ليُ 

وطلــب احلــوائج منــه واالســتغاثة بــه  كثــرة اللجــوء لإلمــام  _ ٥

، فهــو مـور التــي تسـهم يف تقويـة عالقــة املـؤمن باإلمـام وندبـه مـن األُ 

  ٰــاىل ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــف م ــارة  مكلَّ ــد ورد يف الزي ــه، فق ــر خلق ــة أم برعاي

ــ يــا َوِيلَّ اهللاِ«: ريةجلامعــة الكبــا ــْنيَ اهللاِ إِنَّ َبيْنِ ــأْ ُذُنوبــًا َال  ي َوَب إالَّ ِيت َعَليْهــا  َي

ــاُكْم، َفبِ  ــىلٰ ِرض ــنَُكْم َع ــْن اْئتََم ــقَّ َم عاُكْم أَ  َح ــَرتْ ِه َواْس ــَر ِرسَّ ــَرَن ْم ــِه َوَق َخْلِق

 .)٢(»اِئي َوُكنْتُْم ُشَفعامَّ اْستَْوَهبْتُْم ُذُنوِيب ـطاَعتِِه، لَ طاَعتَُكْم بِ 

ــؤمن يف  _ ٦ ــة للم ــّم وظيف ــامل وأه ــل األع ــإنَّ أص ــرج ف ــار الف انتظ

، فعـن أيب بصـري وحمّمـد هـو انتظـار فـرج آل حمّمـد  ٰى عرص الغيبة الكرب

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــه، ع ــن آبائ ــد اهللا، ع ــن أيب عب ــلم، ع ــن مس ــالب : ، ق

ـل بـ)٣(»املنتظر ألمرنـا كاملتشـّحط بدمـه يف سـبيل اهللا« ن عمـر، ، وعـن املفضَّ

مـن مـات منتظـرًا هلـذا «: يقـول سمعت الصادق جعفر بـن حمّمـد : قال

األمـر كـان كمـن كـان مـع القــائم يف فسـطاطه، ال بـل كـان كالضـارب بــني 

 .)٤(»بالسيف يدي رسول اهللا 
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  : امر

 :سلبي وإجيايب: مفهومني واالنتظار عىلٰ 

ــدينا ونأ ــفَّ أي ــو أن نك ــلبي فه ــار الس ــا االنتظ ــل أمَّ ــا ونأك ــذ راحتن خ

ــ ــدي ـونش ــام امله ــر اإلم ــر أن يظه ــطًا  رب وننتظ ــأل األرض قس ويم

قـاتِال  : ٰى وعدالً، كـام قـال بنـو إرسائيـل ملوسـ
َ
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ــدَّ أنفســنا لنصــ ــار اإلجيــايب فهــو أن َنُع ــا االنتظ ــك رته ـوأمَّ ، وذل

مـور ّلم مسائل العقيـدة، ومعرفـة احلـالل مـن احلـرام، والتفّقـه يف أُ حيصل بتع

ــت  ــل البي ــادق أه ــن ص ــد ورد ع ــدين، فق ــحايب «: ال ــوددت أنَّ أص ل

هوا ٰى رضبت رؤوسهم بالسياط حتَّ   .)١(»يتفقَّ

 الشــباب، فعــىلٰ  ٰى الفقهــاء بــل مجيــع أصــحابه حتَّــ ولــيس مــراده 

رجـه منهـا، أن يعـرف أنَّـه إذا ُخي دخلـه يف الصـالة ومـا اإلنسان أن يعرف ما يُ 

أن ركـع هـل جيـب عليـه اإلعـادة  ترك قراءة احلمـد والسـورة يف الصـالة إىلٰ 

 .اإلنسان أن يعرفها مور جيب عىلٰ كّل هذه األُ  ال؟ أم 

مع األسف هنـاك كثـري مـن النـاس ال يعـرف حكـم العمـل بـالبنوك، 

ع أنَّـه حـرام عنـد الربـا مـ ٰى ال يعرف حكم رشاء األسهم البنكية التـي تتعـاط

 .مجيع الِفَرق اإلسالميّة

رته بـأن ـبإعـداد أنفسـنا لنصـ إذن علينا أن ننتظـر اإلمـام املهـدي 

ه يف الدين، بأن نـدرس العقائـد واألحكـام وغريهـا مـن العلـوم الدينيـة . نتفقَّ

ــبعض ــد يقــول ال ــأّين أحضــ: ق ــرب وأســتمع إىلٰ ـب ــة،  ر املن املحــارضات الديني

ن املنرب غـري كـاٍف، قـد يعطيـك املنـرب ثقافـة عاّمـة لكـن د ولكهذا جيّ : نقول
                                                

 . ٨ح / باب فرض العلم ووجوب طلبه واحلّث عليه/ ٣١: ١الكايف ) ١(
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، بـل ال بـدَّ أن يأخـذ اإلنسـان نيال يكفي ذلك إلخـراج أشـخاص متخّصصـ

 .دورة كاملة يف العقائد والفقه وغريها من العلوم التي هو بحاجة إليها

*   *   * 



 

 

 

 

 

 

 اا:  

 

 

  ارت 

  واوج اس
  

 





 

 

 

ــبعضيقــول  ــيعة كّلهــم ينتظــرون اإلمــام املهــدي : ال  إنَّ الش

بعـد  إالَّ  ولكـن ال يظهـر املهـدي  الذي سـيمأل األرض قسـطًا وعـدالً،

خروج أكثر القائلني به عـن هـذا األمـر، فعـن مهـزم بـن أيب بـردة األسـدي، 

ــن أيب عبــد اهللا  ــه قــال ع ــواهللا لتُ «: أنَّ ــاج، وإنَّ ـر تكّســرسنَّ ـك الزج

الفخـار، وإنَّ الفخـار ـر تكّسـرنَّ ـكسـاد فيعـود كـام كـان، واهللا لتُ عالزجاج ليُ 

ـــ ، وواهللا لتُ ر فـــال يعـــود كـــام كـــان، وواهللا لتُ ـليتكسَّ ـــغـــربلنَّ ، وواهللا ميِّ زنَّ

 .)١(»األقّل  إالَّ منكم  ٰى ال يبق ٰى صنَّ حتَّ محِّ لتُ 

ــ ــر حتَّ ــذا األم ــون ه ــن  ٰى وال يك ــأس، فع ــة الي ــون درج ــغ املؤمن يبل

قـال : ، قـالالرضـا  ٰى وب، عن أيب احلسـن عـيل بـن موسـاحلسن بن حمب

ال بدَّ من فتنة صّامء صيلم يسـقط فيهـا كـّل بطانـة ووليجـة، وذلـك عنـد «: يل

فقدان الشيعة الثالـث مـن ولـدي، يبكـي عليـه أهـل السـامء وأهـل األرض، 

ــي أُ بــأيب و«: ، ثــّم قــال »وحــّران، وكــّل حــزين وهلفــان ٰى وكــّل حــرّ  ّم

، عليــه جيــوب النــور، بــن عمــران  ٰى يه موســوشــب ســمّي جــّدي 

كـم أهـل األرض والسـامء،  )٢(حيـزن ملوتـهيتوقَّد مـن شـعاع ضـياء القـدس، 

ان حـزين عنـد فقـدان املـاء مؤمنة، وكـم مـن مـؤمن متأّسـف حـرّ  ٰى من حرّ 

 هبم آيس ما كانوا قد نودوا نـداء يسـمع مـن بعـد كـام يسـمع مـن املعني، كأّين 

 .)٣(»الكافرين عىلٰ  ؤمنني وعذاباً امل عىلٰ  قرب يكون رمحةً 

                                                

 .١٣ح / ١٢باب / ٢١٥: الغيبة للنعامين) ١(

 ).٣ح / ٣٦باب / ٣٧٨: كامل الدين: نظرأُ . (ٰى خرأي موت ذكره، كام جاء يف رواية أُ ) ٢(

 .٣ح / ٣٥باب / ٣٧١: كامل الدين) ٣(
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ــأ وقـد ســوف يبــتيل النــاس يف  أنَّ اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ  ت الروايــاتدكَّ

سـمعت أبـا عبـد اهللا : فعن حمّمـد بـن مسـلم، قـال ،نواع البالءغيبة إمامهم بأ

 ــول ــون مــن اهللا «: يق ــائم عالمــات تك ــؤمنني إنَّ قــّدام الق ، »للم

ـــت ـــ: قل ـــداك؟ ق ـــي اهللا ف ـــي جعلن ـــا ه ـــول اهللا «: الوم ـــك ق : ذل

 ْم
ُ
�

�
ــَون

ُ
َبْل

َ
ــائم  َو� ــل خــروج الق ــؤمنني قب ــي امل ــَن  ،يعن ـــْيٍء ِم

َ
�ِش

ـــِر 
�
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ق
َ
ــوِع َو� ُ ــوِْف َوا�ْ َ ا�ْ

ــابِِر�نَ  ــرة[ ا�ص� ــال. »]١٥٥: البق ــ«: ق ــوهم بش ــن ـيبل ــوف م ــن اخل يء م

، ونقـص مـن آخـر سـلطاهنم، واجلـوع بغـالء أسـعارهم ملوك بنـي فـالن يف

ــ«: قــال، »األمــوال ، »مــن األنفــس، ونقــص ة الفضــلكســاد التجــارات وقلَّ

ــع«: قــال ــال»ونقــص مــن الثمــرات، مــوت ذري ــ«: ، ق ــقلَّ ــا ُي ــع م ، زرعة ري

 َابِِر�ن ـِر ا�ص�
�
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، فعــن أنــس بــن الــدينيف ء االبــتالمــن كــّل ذلــك هــو  شــدّ أولكــن 

النــاس زمـان الصــابر مــنهم  يــأيت عـىلٰ «: قـال رســول اهللا : مالـك، قــال

بنـي  عـىلٰ  ٰى مـا جـراألوضـح لـه ثـال املو ،)٢(»اجلمـر دينه كالقابض عـىلٰ  عىلٰ 

ــوارٌ الســامري حيــث أخــرج هلــم رسائيــل إ
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 .نواع االبتالءأ شدّ هو أوهذا 

ــا  ــر م ــال اآلخ ــارواملث ــل للنص ــلب يف  ٰى حص ــادهم ص ــّي اعتق اهللا  نب

ــ ــول   ٰى عيس ــني يق ــريميف ح ــرآن الك بُوُه : الق
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 .١٣٢ح / ١٢٩: اإلمامة والتبرصة) ١(

 ).١٠٦٠/٢٩(ح / ٤٨٥: أمايل الطويس) ٢(
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ُهـْم بِـِه ِمـْن َول
َ
 مـا �

ُ
ـه

ْ
 ِمن

�
ـك

َ
ـِ� ش

َ
ـوا ِ�يـِه ل

ُ
ف
َ
تَل

ْ
يـَن اخ ِ

�
 ا�

�
ُهْم َو�ِن

َ
� 

َ
ب�ه

ُ
ِ�ْن ش

 
ً
وُه يَِقينا

ُ
تَل

َ
ن� َوما �

�
 الظ

َ
باع

�
 ات

�
ٍم إِال

ْ
 .)١٥٧: النساء( ِعل

انحرفــوا عــن مــذهب أهــل وقــد ذكــر لنــا التــاريخ كثــريًا مــن الــذين 

ــن أيب ومــن هــؤمــنهم، ن كــانوا أبعــد   البيــت ــد ب الء أيب اخلّطــاب حمّم

ـب بـاملقالص، كـان مـن أصـحاب اإلمـام الصـادق  ه زينب امللقَّ ، ولكنـَّ

أ منه انحرف فلعنه اإلمام   .)١(وتربَّ

اإلمــام صــحاب الــذي كــان مــن أ محــد بــن هــالل العربتــائيأ هممــنو

ه  العسكري   عـن اإلمـام املهـدي فـورد  ،عـن التشـيّعرجـع ولكنـَّ

 .)٢(والتّربأ منهتوقيعًا يف لعنه 

روا أصـحاهبم مـن الوقـوع يف هــذه  لـذا نجـد أنَّ األئّمـة  قـد حــذَّ

 :يت من االلتزام بأمرينأيالفتن والضامن يف عدم الوقوع يف الفتن، 

ــون معرفــأ: لوّ األ ــانن تك ــيلة أ ة اإلنس ــد ص ــن نبعهــا ق أخــذها م

 . دد وآل حممّ ن طريق حممّ ع إالَّ ق يتحقَّ  وهذا ال ،الصايف

 .صحيحة اً سسأُ  عقيدة اإلنسان سس التي تبتني عليهان تكون األُ أ :الثاين

بيّنـة مـن عالمـات ظهـور اإلمـام  املـؤمن أن يكـون عـىلٰ  إذن جيب عىلٰ 

ــه احلــّق،  املهــدي  ــا جيــدر بنــا اإلشــارة إىلٰ لكــي ال يشــتبه علي  ومــن هن

 :بعض عالمات الظهور، فنقول

 :أ ت ار

ـ :قسـامأة عـدَّ  عالمـات الظهـور إىلٰ تنقسم  ة، عالمـات عاّمـتـارًة  افإهنَّ

 .دة بسنة الظهورة مقيَّ عالمات خاّص  ُأخرٰى و
                                                

 .١٠٠١٢الرقم / ٢٧٢ - ٢٥٥: ١٥معجم رجال احلديث : راجع) ١(

 .١٠٠٨الرقم / ١٥٦ - ١٤٩: ٣معجم رجال احلديث : راجع) ٢(
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 .عالمات غري حمتومةعالمات حمتومة، و إىلٰ ثانيًة قسم تنو

ــدورها تنقســم إىلٰ و ــات حمتومــة  :قســمني العالمــات املحتومــة ب عالم

 . فيها البداء حمتومة ولكن قد يقع ٰى خرأُ لن يقع فيها البداء وال التغيري، و

ت اا:  

ــة ف ــا العالمــات احلتمي ــة أهــل البيــت روايــات ورد يف قــد أمَّ  أئّم

: يقـول سـمعت أبـا عبـد اهللا : عمـر بـن حنظلـة، قـالفعـن  ،مخسـةا هنَّ أ

الـيامين، والسـفياين، والصـيحة، : قبل قيام القـائم مخـس عالمـات حمتومـات«

 .)١(»وقتل النفس الزكية، واخلسف بالبيداء

ــادق  ــد اهللا الص ــن أيب عب ــان، ع ــن ميمــون الب ــس «: ، قــالوع مخ

ــائم  ــام الق ــل قي ــامء، : قب ــن الس ــادي م ــادي ين ــيامين، والســفياين، واملن ال

 .)٢(»وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية

، فلنـذكر شـيئًا هذه هـي العالمـات املحتومـة قبـل ظهـور القـائم 

 :حول هذه العالماتخمترصًا 

 :اليامين _ ١

أنَّ الـيامين مـن  قد ذكرت روايـات عديـدة عـن أئّمـة أهـل البيـت 

ر، عـن أيب ـعـيل بـن عاصـم، عـن أمحـد بـن حمّمـد بـن أيب نصـاملحتوم، فعن 

قبـل هـذا األمـر السـفياين والـيامين واملـرواين «: أنَّـه قـال احلسن الرضـا 

 .)٣(»؟!وشعيب بن صالح، فكيف يقول هذا وهذا

اإلمـام املهـدي  الرايات ألنَّـه يـدعو إىلٰ  ٰى ه أهدرايتوبيَّنت الروايات أنَّ 
                                                

 .٧ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كامل الدين) ١(

 .١ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كامل الدين) ٢(

 .١٢ح / ١٤باب / ٢٦٢: بة للنعامينالغي) ٣(
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 ، ،فعن أيب بصري، عن أيب جعفر حمّمد بن عيل وال حيلُّ ملسلم أن يلتوي عليه

 خروج السفياين واليامين واخلراساين يف سنة واحدة، يف شهر ... «: أنَّه قال

س من كّل واحد، يف يوم واحد، نظام كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضًا، فيكون البأ

من راية اليامين، هـي رايـة  ٰى وجه، ويل ملن ناواهم، وليس يف الرايات راية أهد

النـاس  صاحبكم، فإذا خرج اليامين حرم بيع السالح عـىلٰ  ، ألنَّه يدعو إىلٰ ٰى هد

 ملسـلم ، وال حيلُّ ٰى رايته راية هد ، وإذا خرج اليامين فاهنض إليه فإنَّ وكّل مسلم

ـ أن يلتوي عليه، فمن فعل  وإىلٰ  احلـّق  ه يـدعو إىلٰ ذلك فهو من أهـل النـار، ألنَّ

 .)١(»مستقيم طريق

 :السفياين _ ٢

يوم قيام القائم  إىلٰ  ميّة ألهل بيت العصمة والطهارة مستمرٌّ إنَّ عداء بني أُ 

 ثه، عن أيب عبد اهللا ، فعن ن حدَّ إّنا وآل أيب «: ، قالاحلكم بن سامل، عمَّ

قاتـل أبـو . كـذب اهللا: صدق اهللا، وقـالوا: يف اهللا، قلناسفيان أهل بيتني تعادينا 

، وقاتل يزيد بـن ، وقاتل معاوية عيل بن أيب طالب سفيان رسول اهللا 

 .)٢(»، والسفياين يقاتل القائم معاوية احلسني بن عيل 

عـن أنَّ السفياين من املحتوم، ف هذا وقد ذكرت روايات أهل البيت 

النداء من املحتوم، والسـفياين «: أنَّه قال  عبد اهللا عبد اهللا بن سنان، عن أيب

من املحتوم، واليامين من املحتوم، وقتل النفس الزكية من املحتوم، وكف يطلـع 

وفزعة يف شـهر رمضـان تـوقظ النـائم، وتفـزع «: ، قال»من السامء من املحتوم

 .)٣(»اليقظان، وخترج الفتاة من خدرها
                                                

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ١(

 .١ح / ٣٤٦: معاين األخبار) ٢(
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ا صفو ، عـن آبائـه، عبد اهللاعن أيب عمر بن أذينة،  ٰى فقد رو ة السفياينأمَّ

رجل ربعة، وحش الوجه، ضخم اهلامة، بوجهه أثر «أنَّه  أمري املؤمنني عن 

جدري، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثامن وأبـوه عنبسـة، وهـو مـن ولـد أيب 

 .)١(»منربها يأيت أرضًا ذات قرار ومعني فيستوي عىلٰ  ٰى سفيان حتَّ 

بعـد وقـوع يف رجـب خيـرج مـن الشـام  السـفياين أنَّ ات روايـالوبيَّنت 

إنَّ «: قـال بـن خنـيس، عـن أيب عبـد اهللا  عـن املعـّىلٰ ، فخالف كبري فيهـا

 .)٢(»أمر السفياين من األمر املحتوم، وخروجه يف رجب

: قــال يل أبــو جعفــر البــاقر : عــن عبــد اهللا بــن أيب يعفــور، قــالو

بقرقيسـياء يشـيب فيهـا الغـالم احلــزور،  إنَّ لولـد العبّـاس واملـرواين لوقعـة«

اشـبعي : طـري السـامء وسـباع األرض وحي إىلٰ ر، وُيــويرفع اهللا عـنهم النصـ

 .)٣(»من حلوم اجلبّارين، ثّم خيرج السفياين

: قال أبو جعفر حمّمد بن عيل الباقر : وعن جابر بن يزيد اجلعفي، قال

عالمات أذكرها لـك  ٰى تر ٰى حتَّ  ك يدًا وال رجالً رِّ يا جابر، الزم األرض وال ُحت «

فتلك السنة يا جابر فيها اختالف كثري يف كّل أرض مـن ناحيـة : ... إن أدركتها

ثـالث  رب أرض الشام، ثـّم خيتلفـون عنـد ذلـك عـىلٰ املغرب، فأّول أرض ُخت 

راية األصهب، وراية األبقع، وراية السفياين، فيلتقي السـفياين بـاألبقع : رايات

ـة  ه السفياين ومن تبعه، ثّم يقتل األصهب، ثمّ فيقتتلون فيقتل  إالَّ ال يكون لـه مهَّ

اإلقبال نحو العراق، ويمّر جيشه بقرقيسياء، فيقتتلون هبا فيقتل هبا من اجلبّارين 

هتم سبعون ألفًا، فيصيبون من  مائة ألف، ويبعث السفياين جيشًا إىلٰ  الكوفة وعدَّ
                                                

 .٩ح / ٥٧باب / ٦٥١: كامل الدين) ١(

 .٥ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كامل الدين) ٢(

 .١٢ح / ١٨باب / ٣١٦و ٣١٥: الغيبة للنعامين) ٣(
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هـم كـذلك إذ أقبلـت رايـات مـن قبـل  أهل الكوفة قتالً وصلبًا وسـبيًا، فبينـا

خراسان وتطوي املنازل طيًّا حثيثًا ومعهم نفر من أصحاب القـائم، ثـّم خيـرج 

رجل من موايل أهل الكوفة يف ضعفاء فيقتله أمري جـيش السـفياين بـني احلـرية 

مّكة، فيبلغ أمـري  املدينة فينفر املهدي منها إىلٰ  والكوفة، ويبعث السفياين بعثًا إىلٰ 

أثره فـال يدركـه  مّكة، فيبعث جيشًا عىلٰ  السفياين أنَّ املهدي قد خرج إىلٰ  جيش

فينزل «: وقال. »بن عمران  ٰى ُسنَّة موس يدخل مّكة خائفًا يرتقَّب عىلٰ  ٰى حتَّ 

يـا بيـداء، بيـدي القـوم، : أمري جيش السفياين البيداء فينادي منـاٍد مـن السـامء

 .)١(»فيخسف هبم

عمـر بـن أبـان الكلبـي، يقتل كـّل شـيعي، فعـن وذكرت الروايات أنَّه 

ــد اهللا  ــن أيب عب ــالع ــد «: ، ق ــفياين ق ــاحب الس ــفياين أو لص ــأّين بالس ك

مـن جـاء بـرأس رجـل مـن : مناديـه ٰى طرح رحله يف رحبتكم بالكوفة، فنـاد

هــذا مــنهم، : جــاره يقــول شــيعة عــيل فلــه ألــف درهــم، فيثــب اجلــار عــىلٰ 

 .)٢(»فيرضب عنقه ويأخذ ألف درهم

أنَّ خــروج الســفياين والــيامين واخلراســاين يف  اء يف روايــاهتم وجــ

ــوم ــد ي ــن واح ــد اهللا ، فع ــن أيب عب ــد األزدي، ع ــن حمّم ــر ب ــالبك : ، ق

ــة ــروج الثالث ــهر : خ ــدة، يف ش ــنة واح ــيامين يف س ــفياين وال ــاين والس اخلراس

 .)٣(»...واحد، يف يوم واحد

ــد اهللا  ــن أيب عب ــامل، ع ــن س ــام ب ــن هش ــ وع ــالأنَّ ــيامين « :ه ق ال

 .)٤(»والسفياين كفريس رهان
                                                

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠و ٢٨٩: الغيبة للنعامين) ١(

 .٤٥٣ح / ٤٥٠: الغيبة للطويس) ٢(

 .٤٤٣ح / ٤٤٧: الغيبة للطويس) ٣(

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعامين) ٤(
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 :الصيحة _ ٣

ا الصيحة فهي من العالئم احلتمية أيضاً  بل قد ورد يف بعض الروايات  ،أمَّ

ُجعلت : قلت له: ، قالأيب بصري، عن أيب عبد اهللا  ، فعنالعالمات وىلٰ أُ  اأهنَّ 

ت، وقد قِّ يا أبا حمّمد، إّنا أهل بيت ال نو«: ؟ فقالخروج القائم  ٰى فداك، مت

: يا أبا حمّمد، إنَّ قّدام هذا األمر مخس عالمات. كذب الوّقاتون: قال حمّمد 

النداء يف شهر رمضان، وخروج السفياين، وخروج اخلراسـاين، وقتـل  أوالهنَّ 

 .)١(»النفس الزكية، وخسف بالبيداء

ــيحة و ــون الص ــتك ــث والعش ــانـيف الثال ــهر رمض ــن ش ــن رين م ، فع

الصــيحة التــي يف شــهر «: ، قــالعــن أيب عبــد اهللا احلــارث بــن املغــرية، 

 .)٢(»رمضان تكون ليلة اجلمعة لثالث وعرشين مضني من شهر رمضان

باسـم القـائم واسـم أبيـه، فعـن أيب  والصيحة هي صوت جربئيل 

باسمه من جوف  ٰى ناديُ  ٰى ال خيرج القائم حتَّ «: ، قالبصري، عن أيب عبد اهللا 

: ؟ قالٰى نادَم يُ بِ : ، قلت» شهر رمضان ليلة مجعةين يفالسامء يف ليلة ثالث وعرش

 إنَّ فالن بن فالن قائم آل حمّمد فاسمعوا له وأطيعوه، فال باسمه واسم أبيه، أَال «

 وقظ النائم وخيرج إىلٰ يسمع الصيحة، فتُ  إالَّ يء من خلق اهللا فيه الروح ـش ٰى يبق

ا يسمع، وهي صـيحة ، وخترج العذراء من خدرها، وخيرج القائم ممَّ صحن داره

 .)٣(»جربئيل 

ــن  ــالوع ــثاميل، ق ــزة ال ــد اهللا : أيب مح ــت أليب عب ــف : ... قل كي

ــداء؟ قــال ــاٍد مــن الســامء أّول النهــاريُ «: يكــون الن يف   إنَّ احلــقَّ أَال : نــادي من

                                                

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعامين) ١(

 .٦ح / ٥٧باب / ٦٥٠: كامل الدين) ٢(

 .٦ح / ١٦باب / ٣٠١: الغيبة للنعامين) ٣(
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ــّم يُ  ــيعته، ث ــيل وش ــارع ــر النه ــه اهللا يف آخ ــيس لعن ــادي إبل ــقَّ أَال : ن يف   إنَّ احل

 .)١(»فريتاب عند ذلك املبطلونالسفياين وشيعته، 

قلـت أليب عبــد : ويسـمع النـداء كـّل قـوم بلسـاهنم، فعـن زرارة، قـال

 .)٢(»يسمعه كّل قوم بلساهنم ٰى إي واهللا حتَّ «: النداء حّق؟ قال: اهللا 

، فعـن الفتـاة يف خـدرها ٰى رق واملغـرب حتَّــويسمع النـداء أهـل املشـ

: ، فقـالعـن القـائم وقـد سـألته  قـال أبـو جعفـر : رشحبيل، قـال

رق واملغـرب، ـنـادي منـاٍد مـن السـامء يسـمع أهـل املشـيُ  ٰى إنَّه ال يكون حتَّ «

 .)٣(»تسمعه الفتاة يف خدرها ٰى حتَّ 

زرارة، عن أيب عبد اهللا  يفتنهم، فعن ٰى هم إبليس لعنه اهللا حتَّ لكن مل يدعو

نادي مناٍد باسم القائم يُ «: ، قال«عـاّم، «: خاّص أو عاّم؟ قال: ، قلت

ال «: ودي باسمه؟ قـالوقد نُ  فمن خيالف القائم : ، قلت»كّل قوم بلساهنم

 .)٤(»ك الناسشكِّ نادي يف آخر الليل ويُ يُ  ٰى يدعهم إبليس حتَّ 

 :قتل النفس الزكية _ ٤

قبـل قيـام النفس الزكية هو حمّمد بن احلسـن ُيقتـل بـني الـركن واملقـام 

د بـن مسـلم، عـن أيب جعفـر حمّمـد ، فعن حمّمـبخمسة عرش يوماً  القائم 

ــاقر  ــيل الب ــن ع ــالب ــت: ... ، ق ــ: قل ــول اهللا، مت ــن رس ــا اب ــرج  ٰى ي خي

ــال ــائمكم؟ ق ــ«: ق ــال، واكتف ــاء بالرج ــاء، والنس ــال بالنس ــبَّه الرج  ٰى إذا تش

ــ ــروج الس ــب ذوات الف ــاء، ورك ــاء بالنس ــال، والنس ــال بالرج روج، ـالرج

ــزور، ورُ وقُ  ــهادات ال ــت ش ــدول،بل ــهادات الع ــاس  دَّت ش ــتخفَّ الن واس
                                                

 .١٤ح / ٥٧باب / ٦٥٢: كامل الدين) ١(

 .٥٤ح / ١٤باب / ٢٨٣: الغيبة للنعامين) ٢(

 .١٤ح / ١٤باب / ٢٦٥: الغيبة للنعامين) ٣(

 .١٣٣ح / ١٣٠و ١٢٩: اإلمامة والتبرصة) ٤(
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ــنتهم،  ــة ألس ــي األرشار خماف ــا، واّتق ــل الرب ــا وأك ــاب الزن ــدماء وارتك بال

وخروج السفياين من الشـام، والـيامين مـن الـيمن، وخسـف بالبيـداء، وقتـل 

بني الـركن واملقـام، اسـمه حمّمـد بـن احلسـن الـنفس  غالم من آل حمّمد 

 شـيعته، فعنـد ذلـك فيـه ويف الزكية، وجـاءت صـيحة مـن السـامء بـأنَّ احلـقَّ 

 .)١(»خروج قائمنا

سـمعت أبـا عبـد اهللا الصـادق : قـال، بنـي العـذراء صالح مـوىلٰ  وعن

 إالَّ الزكيــة  د وبــني قتــل الــنفسلــيس بــني قيــام قــائم آل حمّمــ«: يقــول 

 .)٢(»مخسة عرش ليلة

ــات  ــة خــر أنَّ أُ وقــد ورد يف رواي ــنفس الزكي ــل يُ ال ــة قت يف ظهــر الكوف

ــري  ومعــه ســبعون ــنوهــو غ ــاه م ــال أمــري املــؤمنني ، ذكرن ــة  ق يف خطب

ولــذلك آيــات وعالمــات، أّوهلــنَّ إحصــار الكوفــة بالرصــد ... «: املخــزون

ــني  ــاجد أربع ــل املس ــة، وتعطي ــكك الكوف ــا يف س ــق الزواي ــدق، وحتري واخلن

ليلــة، وختفــق رايــات ثــالث حــول املســجد األكــرب يشــبهن باهلــدي، القاتــل 

مــوت ذريــع، وقتــل الــنفس الزكيــة بظهــر واملقتــول يف النــار، وقتــل كثــري، و

 .)٣(»...الكوفة يف سبعني، واملذبوح بني الركن واملقام

 ألهــل مّكــة، فعــن والــنفس الزكيــة هــو رســول اإلمــام املهــدي 

يقـول القـائم «: قـال أن يف حـديث طويـل إىلٰ  أيب بصري، عـن أيب جعفـر 

 إلــيهم  ٌل ِســري مُ ة ال يريــدونني، ولكنّــأهــل مّكــ يــا قــوم إنَّ : ألصــحابه

مـن أصـحابه  فيـدعو رجـالً  .علـيهم عليهم بـام ينبغـي ملـثيل أن حيـتجَّ  حتجَّ أل

                                                

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: كامل الدين) ١(

 .٢ح / ٥٧باب / ٦٤٩: كامل الدين) ٢(

 .١٩٩: خمترص بصائر الدرجات) ٣(
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رسـول فـالن إلـيكم  ة أنـايـا أهـل مّكـ: ة فقـلأهـل مّكـ امض إىلٰ : فيقول له

ونحـن ، ا أهـل بيـت الرمحـة، ومعـدن الرسـالة واخلالفـةإّنـ: وهو يقول لكـم

 امنّـ زَّ هرنـا وابتُـهدنا وقُ ضـطُ لمنـا واا قـد ظُ ّنـإني، ود وسـاللة النبيّـية حمّمـذرّ 

فــإذا  .روناـركم فانصـــيومنــا هــذا فــنحن نستنصــ نــا إىلٰ نبيّ  َض بِ نــا منــذ ُقــحقّ 

 هبـذا الكـالم أتـوا إليـه فـذبحوه بـني الـركن واملقـام، وهـي ٰى م هذا الفتـتكلَّ 

 .)١(»...النفس الزكية

 :اخلسف بالبيداء _ ٥

ا اخلسف بالبيداء ف ة روايات وأمَّ  عن أئّمة أهل البيت قد أشارت عدَّ

مـن «: أنَّه قـال محران بن أعني، عن أيب عبد اهللا عن ف، أيضاً  من املحتوم هأنَّ 

خـروج السـفياين، وخسـف : املحتوم الذي ال بدَّ أن يكون من قبل قيام القـائم

 .)٢(»بالبيداء، وقتل النفس الزكية، واملنادي من السامء

مـا : قلـت لـه: ، قـالوعن حمّمد بـن الصـامت، عـن أيب عبـد اهللا 

: ومــا هــي؟ قــال: ، قلــت»بــىلٰ «: مــن عالمــة بــني يــدي هــذا األمــر؟ فقــال

ــف « ــة، واخلس ــنفس الزكي ــل ال ــفياين، وقت ــروج الس ــايس، وخ ــالك العبّ ه

ُجعلــت فــداك، أخــاف أن يطــول : ، فقلــت»بالبيــداء، والصــوت مــن الســامء

 .)٣(»ال، إنَّام هو كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً «: هذا األمر؟ فقال

ــل  ــف جربائي ــدما خيس ــفياين  فبع ــيش الس ــَق  ملبج ــنهم  يب  إالَّ م

ـل بـن عمـر، عـن أيب عبـد  رجالن أحدمها بشـري واآلخـر نـذير، فعـن املفضَّ

القـائم رجـل وجهـه  ثـّم يقبـل عـىلٰ «: أن قـال يف حديث طويـل إىلٰ  اهللا 
                                                

 . ٨١ح / ٣٠٧: ٥٢بحار األنوار ) ١(

 .٢٦ح / ١٤باب / ٢٧٢: الغيبة للنعامين) ٢(

 .٢١ح / ١٤باب / ٢٧٠و ٢٦٩: الغيبة للنعامين) ٣(
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 أمـرين )١(أنـا وأخـي بشـري: صدره ويقـف بـني يديـه فيقـول قفاه وقفاه إىلٰ  إىلٰ 

ـأُ ملك من املالئكـة أن أحلـق بـك و رك هبـالك السـفياين بالبيـداء، فيقـول ـبشِّ

ـة أخيـك نـذير، فيقـول الرجـلبـنيِّ : لـه القـائم ـتك وقصَّ كنـت وأخـي :  قصَّ

الــزوراء وتركنــاهم  دمشــق إىلٰ  نــذيرًا يف جــيش الســفياين فخربنــا الــدنيا مــن

مســجد رســول  يف وروثــت أبغالنــا ،وخربنــا املدينــة ،وخربنــا الكوفــة ،محــامً 

ة واملدينـة نريـد مّكـ لـف رجـلأة وعددنا ثالثامئـة ريد مكّ وخرجنا منها نُ  ،اهللا

فصـاح  ،هبـا  رصنـا بالبيـداء عرسـنافلـامَّ  ،وخراب البيت العتيـق وقتـل أهلـه

ــائح ــافرين :ص ــالقوم الك ــدي ب ــداء بي ــا بي ــت ،ي ــانفجرت األرض وابتلع  ف

ــيش ــك اجل ــوَ  ،ذل ــىلٰ ف ــي ع ــا بق ــة  اهللا م ــال ناق ــريي األرض عق ــواه غ وال س

ــي ــذير وأخ ــا إىلٰ  ،ن ــد رضب وجوهن ــك ق ــإذا بمل ــا ف ــام تران ــال  ،وراء ك وق

 نَّ أد وامللعـون بدمشـق بظهـور مهـدي آل حمّمـأنـذر يـا نـذير  ويلـك :ألخي

ـحلـق باملهـدي بمّكـايـا بشـري  :وقال يل ،بالبيداء اهللا قد أهلك جيشه ره ـة فبشِّ

ــ عــىلٰ  ْب هبـالك الســفياين وُتــ  القــائم يــده عــىلٰ  فيمـرّ  ،بتــكه يقبــل تويـده فإنَّ

 .)٢(»ويسري معه كام كان ويبايعه ه سوياً وجهه فريدّ 

 ا ا ذ ت اا:  

ــد  ــيخ املفي ــال الش ــاد ق ــذكر (: يف اإلرش ــار ب ــاءت األخب ــد ج ق

ــدي  ــائم امله ــام الق ــان قي ــات لزم ــه،  عالم ــام قيام ــون أم ــوادث تك وح

ين، وقتـل احلسـني، واخـتالف بنـي خـروج السـفيا: وآيات ودالالت، فمنهـا

ــهر  ــن ش ــف م ــمس يف النص ــوف الش ــدنياوي، وكس ــك ال ــاس يف املل العبّ
                                                

 ).نذير: (هكذا يف املصدر، والصحيح) ١(

 .٣٩٩: ٰى اهلداية الكرب) ٢(
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ــىلٰ  ــوف القمــر يف آخــره ع خــالف العــادات، وخســف  رمضــان، وخس

رق، وركـود الشـمس مـن عنـد ـبالبيداء، وخسف بـاملغرب، وخسـف باملشـ

ــزوال إىلٰ  ــ ال ــات العص ــط أوق ــس ـوس ــل نف ــرب، وقت ــن املغ ــا م ر، وطلوعه

بظهــر الكوفــة يف ســبعني مــن الصــاحلني، وذبــح رجــل هاشــمي بــني زكيــة 

ــل  ــن ِقبَ ــود م ــات س ــال راي ــة، وإقب ــور الكوف ــدم س ــام، وه ــركن واملق ال

ــ ــريب بمص ــور املغ ــيامين، وظه ــروج ال ــان، وخ ــامات، ـخراس ــه للش ر ومتّلك

ــ ــم باملش ــوع نج ــة، وطل ــروم الرمل ــزول ال ــرة، ون ــرتك اجلزي ــزول ال رق ـون

يكـاد يلتقــي طرفــاه، ومحــرة  ٰى ينعطــف حتَّــ يء القمـر ثــمّ ـيء كــام يضـــيضـ

يف  ٰى رق طــوالً وتبقـــر يف آفاقهــا، ونــار تظهــر باملشـــتظهــر يف الســامء وتنتشــ

ــبالد  ــا ال ــا ومتّلكه ــرب أعنَّته ــع الع ــام، وخل ــبعة أّي ــام أو س ــة أّي ــّو ثالث اجل

ــ ــل مص ــل أه ــم، وقت ــلطان العج ــن س ــا ع ــراب ـوخروجه ــريهم، وخ ر أم

ــات ف ــة راي ــرب إىلٰ الشــام، واخــتالف ثالث ــات قــيس والع ــول راي ــه، ودخ  ي

تـربط  ٰى خراسان، وورود خيـل مـن ِقبَـل املغـرب حتَّـ مرص ورايات كندة إىلٰ 

رق نحوهــا، وبثــق يف الفــرات ـبفنـاء احلــرية، وإقبــال رايــات ســود مـن املشــ

ة،  ٰى حتَّ  عي النبـوَّ يدخل املـاء أزقَّـة الكوفـة، وخـروج سـتّني كـّذابًا كّلهـم يـدَّ

ــ ــي عش ــروج اثن ـــوخ ــه، ر م ــة لنفس عي اإلمام ــدَّ ــم ي ــب كّله ن آل أيب طال

وإحراق رجل عظيم القدر مـن شـيعة بنـي العبّـاس بـني جلـوالء وخـانقني، 

ا يـيل الكـرخ بمدينـة السـالم، وارتفـاع ريـح سـوداء هبـا يف ـوعقد اجلس ر ممـَّ

ــ ــة حتَّ ــار، وزلزل ــل  ٰى أّول النه ــمل أه ــوف يش ــا، وخ ــري منه ــف كث ينخس

ــ ــه، ونق ــع في ــوت ذري ــرات، العــراق، وم ــوال والثم ــس واألم ــن األنف ص م

الـزرع والغـالَّت، وقلَّـة  يـأيت عـىلٰ  ٰى وجراد يظهر يف أوانه ويف غري أوانـه حتَّـ

ريع ملا يزرعـه النـاس، واخـتالف صـنفني مـن العجـم، وسـفك دمـاء كثـرية 
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فيام بيـنهم، وخـروج العبيـد عـن طاعـة سـاداهتم وقـتلهم مـواليهم، ومسـخ 

بـالد  ريوا قـردة وخنـازير، وغلبـة العبيـد عـىلٰ يصـ ٰى لقوم من أهل البدع حتَّـ

ــ ــامء حتَّ ــن الس ــداء م ــادات، ون ــة  ٰى الس ــل لغ ــّل أه ــل األرض ك ــمعه أه يس

ــمس،  ــني الش ــاس يف ع ــامء للن ــن الس ــران م ــدر يظه ــه وص ــتهم، ووج بلغ

ــ ــوات ينش ـــوأم ــور حتَّ ــن القب ــوا إىلٰ  ٰى رون م ــا  يرجع ــارفون فيه ــدنيا فيتع ال

 .ويتزاورون

هبـا األرض مـن  ٰى حيـرين مطـرة تتَّصـل فتُ ـثّم خيتم ذلك بـأربع وعشـ

عرف بركاهتا، وتزول بعـد ذلـك كـّل عاهـة عـن معتقـدي احلـّق بعد موهتا وتُ 

ــدي  ــيعة امله ــن ش ــون م ه ــة فيتوجَّ ــوره بمّك ــك ظه ــد ذل ــون عن ، فيعرف

 .نحوه لنرصته، كام جاءت بذلك األخبار

ــام  ــذه األحــداث حمتومــة ومنهــا مشــرتطة، واهللا أعلــم ب ومــن مجلــة ه

ــام ذكرناهــا عــىلٰ يكــو ــر حســب مــا ثبــت يف األُ  ن، وإنَّ نها األث صــول وتضــمَّ

 .)١()املنقول، وباهللا نستعني وإّياه نسأل التوفيق

  :اة   ت ار

ـــدة مـــن  يف وجـــه الوقـــوف هـــذه العالمـــات هـــي معرفـــة والفائ

ـــة ـــاء املهدوي ـــا أن  ،أدعي ـــامء، فعلين ـــد الس م جن ـــأهنَّ ـــون ب ـــذين يقول وال

قبــل الصــيحة وخــروج الســفياين  ٰى أنَّ كــّل دعــو عــىلٰ م أوالدنــا علِّــنُ 

لســـفريه الرابـــع  ورد يف توقيـــع اإلمـــام املهـــدي كـــام فهـــي باطلـــة 

 .)٢(عيل بن حمّمد السمري 
                                                

 .٣٧٠ - ٣٦٨: ٢اإلرشاد ) ١(

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كامل الدين) ٢(
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ع أو غريها من االّدعاءات  )٢(أو جند السامء )١(أنَّه سفري اإلمام يفالذي يدَّ

 .بعون كّل ناعقوأتباعه مهج رعاع يت ،الواهية فهو كاذب مفرت

ــا مواجهتهــا و ــرية علين ــاك شــبهات كث ــة هن عالمــات الظهــور، بمعرف

ــدِّ  ــا أن ال ُنق ــن أن وعلين ــن املمك ــه م ــًا، ألنَّ ــًا مطلق ــخاص تقديس س األش

ينحـرف اإلنســان يومــًا مــن األّيــام، فهــذا عــيل بــن أيب محــزة البطــائني أحــد 

 آخـر قـد انحـرف يف عمد الواقفيـة الـذي كـان وكـيالً لإلمـام الكـاظم 

ــا  ــام الرض ــده لإلم ــت بي ــي كان ــالغ الت ــليم املب ــن تس ــامتنع ع ــه، ف  أّيام

ع ، واتَّبعـه )٣(مل يمـت بـل غـاب وسـوف يظهـر أنَّ اإلمام الكـاظم  ٰى وادَّ

 .ذلك اهلمج الرعاع لتقديسهم املطلق له عىلٰ 

                                                

، )م١٩٦٨(مـن مواليـد عـام  ،رةـمن عشرية البوسويلم يف البصمحد إسامعيل كاطع أ إشارة إىلٰ ) ١(

ه رسول اإلمام املهدي املنتظر  سّمٰى  ب نفسه باليامين، وزعم أنَّ ه نفسه أمحد احلسن، ولقَّ ، وأنَّ

جيمع لنفسه أتباعًا بالسحر استطاع أن ، وغريها من االّدعات الباطلة، واملالئكةبيلتقي معصوم و

ا  تنويم املغناطيسـي، شعاره نجمة داود وال عي بأهنَّ  .ستكون عـىل رايـة املهـدي املنتظـرويدَّ

ته الواهية  . وسيأيت يف آخر الكتاب ملحق يف الردِّ عىل أدلَّ

منحرف كان يقوده شخص خمتلف يف اسمه قال هو تنظيم عراقي ، وجند السامءإشارة إىل حركة ) ٢(

ه : البعض ه : وقال البعض) اوي البرصيأمحد كاظم الكرع(إنَّ من عشرية ، )كاظم عبد الزهرة(إنَّ

عي السيادة كذبًا وزورًا، وكان يُ ) األكرع( نفسه عـيل بـن  يسمّ املشهورة يف مدينة احللَّة، وكان يدَّ

، وقد تمَّ اعتقاله يف إيـران بسـبب )املهدي املنتظر(وأطلقت عليه مجاعته اسم  ،عيل بن أيب طالب

ه أ ـو العـراق إىلٰ ، وبعد اإلفراج عنـه عـاد حد سفراء اإلمام املهدي اّدعاه بأنَّ تنظيمـه س أسَّ

عٰى ، و)جند السامء(ه سّام الذي  ة ُأخرٰى  ادَّ ه سـفري اإلمـام املهـدي  مرَّ  وقـاد مجاعتـه إىلٰ  ،بأنَّ

الحتالل مرقد اإلمام عـيل األرشف، وكان ُخيطِّط  ناطق املجاورة ملدينة النجفامل إحدٰى ) زركة(

، وقتل أو اختطـاف املراجـع الشـيعية البـارزة يف يـوم عاشـوراء الـذي كـان أيب طالب  بن

تنظيمه  أعضاء معظم يه وعىلالقضاء عل تمَّ ، ولكن )م٢٠٠٧ /يناير /٣٠(يصادف يوم الثالثاء 

 .ات العراقية قبل تفيذ عمليتهم بيوم واحدعن طريق القوّ 

 .٧٨٤٦لرقم ا/ ٢٥٣ - ٢٣٤: ١٢معجم رجال احلديث : راجع) ٣(
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رعية، ـاملـوازين الشـ س العلـامء مـا دامـوا ثـابتني عـىلٰ قدِّ نحن الشيعة نُ 

أنــا تلميــذ فــالن عــامل، فــإنَّ دراســته عنــد فــالن ال : ن ويقــولفــال يــأيت فــال

 .سه تقديسًا مطلقاً قدِّ توجب أن نُ 

عصــمه  اّتبــاع مطلــق ألنَّ اهللا   املهــديولكــن اّتبــاعي لإلمــام 

ــا يف عصــ، وجعلــه مــن أهــل التطهــري ووارث الكتــاب ــة أن ـوتكليفن ر الغيب

 ).أحقُّ من أن ُيتَّبعاحلّق ( :ناؤودعا ،سبيل نجاة مني عىلٰ نكون متعلِّ 

  : وج ا اي 

ــدي  ــام امله ــور اإلم ــة  إنَّ ظه ــد ورد يف كيفي ــه فق ــدَّ من ــر ال ب أم

 :روايات كثرية نذكر بعضها خروجه 

يف كامـل الزيـارات بسـنده عـن أبـان بـن تغلـب،  ابن قولويه  ٰى رو

وقــد  نجــف الكوفــة عــىلٰ  كــأّين بالقــائم «: ، قــالعــن أيب عبــد اهللا 

ا فتســتدير عليــه فيغشــيها هبــ فينــتفض هــو لــبس درع رســول اهللا 

بخداجة من إستربق، ويركـب فرسـًا أدهـم بـني عينيـه شـمراخ فينـتفض بـه 

ـه معهــم يف بالدهـم، فينشــ إالَّ أهـل بلــد  ٰى انتفاضـة، ال يبقــ ر ـوهـم يــرون أنَّ

ر اهللا، ـعمودهـا مـن عمـود العـرش وسـائرها مـن نصـ راية رسـول اهللا 

هـا مل يبـَق مـؤمن . هتكـه اهللا إالَّ يء أبـدًا ـشـ وي هبا إىلٰ ال هي صـار  إالَّ فـإذا هزَّ

ة أربعـني رجـالً، وال يبقـقلبه كزبر احلديـد، ويُ   إالَّ مـؤمن  ٰى عطـي املـؤمن قـوَّ

ــورهم  ــزاورون يف قب ــني يت ــك ح ــربه، وذل ــة يف ق ــك الفرح ــه تل ــت علي دخل

ف ملـك وثالثامئـة ر آالـعليـه ثـالث عشـ ويتبارشون بقيـام القـائم، فيـنحطُّ 

نعـم الـذين كـانوا «: كـّل هـؤالء املالئكـة، قـال: قلـت. »ر ملكاً ـوثالث عش

لقـي يف النـار، والـذين أُ مع نوح يف السفينة، والذين كـانوا مـع إبـراهيم حـني 

 ٰى حني فلـق البحـر لبنـي إرسائيـل، والـذين كـانوا مـع عيسـ ٰى كانوا مع موس



س عالمات الظهور: الثالثالفصل   ٩٥  ...........................................  واخلروج املقدَّ

مســّومني وألــف  النبــّي حــني رفعــه اهللا إليــه، وأربعــة آالف ملــك مــع 

ــ ــة عش ــة وثالث ــردفني وثالثامئ ــك ـم ــة آالف مل ــدريني، وأربع ــة ب ر مالئك

فهـم عنـد . ن هلـم يف القتـالؤذَ فلـم ُيـ هبطوا يريدون القتال مع احلسـني 

منصـور، : يـوم القيامـة، ورئيسـهم ملـك يقـال لـه قربه شعث غرب يبكونه إىلٰ 

شــيَّعوه، وال يمــرض  إالَّ ع مــودِّ  عــهاســتقبلوه، وال يودِّ  إالَّ فــال يــزوره زائــر 

جنازتـه، واسـتغفروا لـه  صـّلوا عـىلٰ  إالَّ عادوه، وال يمـوت ميّـت  إالَّ مريض 

ــائم  ــام الق ــرون قي ــؤالء يف األرض ينتظ ــّل ه ــه، وك ــد موت ــت  إىلٰ  بع وق

 .)١(»خروجه 

ــنعامين  ٰى ورو ــال ال ــري، ق ــن أيب بص ــنده ع ــة بس ــو : يف الغيب ــال أب ق

ــ القــائم ال خيــرج «: عبــد اهللا  : ، قلــت»يكــون تكملــة احللقــة ٰى حتَّ

رة آالف، جربئيــل عـن يمينــه، وميكائيــل ـعشــ«: وكـم تكملــة احللقــة؟ قـال

رق وال يف ـأحــد يف املشــ ٰى الرايــة ويســري هبــا فــال يبقــ عــن يســاره، ثــّم هيــزُّ 

. »نـزل هبـا جربئيـل يـوم بـدر لعنهـا، وهـي رايـة رسـول اهللا  إالَّ املغرب 

، »ّمــد، مــا هــي واهللا قطــن وال كتــان وال قــّز وال حريــريــا أبــا حم«: ثــّم قــال

ــالـفمــن أّي شــ: قلــت ــة، نشــ«: يء هــي؟ ق ــول اهللا ـمــن ورق اجلنَّ رها رس

  ٰهــا ودفعهــا إىل  ، فلــم تــزل عنــد عــيل عــيل  يــوم بــدر، ثــّم لفَّ

ففـتح اهللا عليـه، ثـّم  رها أمـري املـؤمنني ـرة نشــإذا كان يـوم البصـ ٰى حتَّ 

ها وهي عنـدنا ، فـإذا هـو يقـوم القـائم  ٰى رها أحـد حتَّــهنـاك ال ينشـ لفَّ

لعنهـا، ويسـري الرعـب  إالَّ رق واملغـرب ـرها فلـم يبـَق أحـد يف املشــقام نشـ

، »امها شـهرًا، وورائهـا شـهرًا، وعـن يمينهـا شـهرًا، وعـن يسـارها شـهراً قدّ 

                                                

 ).٣٤٨/٥(ح / ٤١باب / ٢٣٥ - ٢٣٣: كامل الزيارات )١(
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هـذا  يا أبا حمّمد، إنَّـه خيـرج موتـورًا غضـبان أسـفًا لغضـب اهللا عـىلٰ «: ثّم قال

ُحــد، أُ الــذي كــان عليــه يــوم  اخللــق، يكــون عليــه قمــيص رســول اهللا 

ــول اهللا  ــه درع رس ــحاب، ودرع ــه الس ــيف  وعاممت ــيفه س ــابغة، وس الس

ــول اهللا  ــ رس ــار، ُجي ــىلٰ رِّ ذو الفق ــيف ع ــل  د الس ــهر يقت ــة أش ــه ثامني عاتق

هرجًا، فأّول ما يبدأ ببنـي شـيبة فيقطـع أيـدهيم ويعّلقهـا يف الكعبـة، وينـادي 

ــّم يتنــاول قريشــًا فــال يأخــذ منهــا : مناديــه الســيف،  إالَّ هــؤالء ّرساق اهللا، ث

ــ الســيف، وال خيــرج القــائم  إالَّ وال يعطيهــا  يقــرأ كتابــان، كتــاب  ٰى حتَّ

 .)١(»بالبرصة، وكتاب بالكوفة، بالرباءة من عيل 

  :ة  ا اي 

هتم ســب الســفياين جيشــًا إىلٰ يبعــث  عون ألفــًا، فيصــيبون الكوفــة وعــدَّ

يومئـٍذ يف املدينـة، ثـّم  واملهـدي من أهـل الكوفـة قـتالً وصـلبًا وسـبيًا، 

هتم ثالثامئـة ألـف رجـل، املدينـة  يبعث السـفياين بعثـًا إىلٰ بعد ذلك  فينفـر عـدَّ

فيــدخل جـيش الســفياين املدينـة وخيربــون مســجدها مّكـة،  املهـدي منهــا إىلٰ 

 ش الســفياين أنَّ املهــدي قــد خــرج إىلٰ فيبلــغ أمــري جــيوتــروث بغــاهلم فيــه، 

فينـزل أمــري  ،يـدخل مّكـة ٰى أثـره فــال يدركـه حتَّـ مّكـة، فيبعـث جيشـًا عـىلٰ 

يــا بيــداء، بيــدي القــوم، : جــيش الســفياين البيــداء فينــادي منــاٍد مــن الســامء

واآلخـر نـذير،  بشـريمـن جيشـه إالَّ اثنـان أحـدمها  ، وال يبقـٰى فيخسف هبم

ــ ض إىلٰ امــ: فيقــول امللــك لبشــري ــدي وبّش ــفياينـامله  ،ره هبــالك جــيش الس

 .)٢(فه بظهور املهدي السفياين فعرّ  إىلٰ  امض :نذيريقول لو
                                                

 .٢ح / ١٩باب / ٣٢١ - ٣١٩: الغيبة للنعامين) ١(

 .٦٧ح / ١٤باب / ٢٩٠و ٢٨٩: الغيبة للنعامين؛ ١٨٥: خمتصـر بصائر الدرجات: راجع) ٢(
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ـة  خيـرج القـائم ثّم بعد ذلـك   ،)١(البيـداء ينتهـي إىلٰ  ىحتَّـمـن مكَّ

ّمــه الزهــراء أُ  قــرب عــنيِّ يُ فيهــا، ثــّم يــدخل املدينــة و وخيــرب النــاس بــام حــدث

ينـادي مناديـهالكوفـة و إىلٰ ّم خيـرج مـن املدينـة ثـ تقام هنـاك املـآتم،، ف :

حجـر موسـى بـن عمـران  مـلحي، ووال رشابـاً  طعاماً  منكم أحد  ال حيملأَال 

  ًفمـن كـان جائعـاً منـه عـني انبعـث إالَّ  وهو وقر بعري، فال ينزل منـزال ، 

النجـف مـن ظهـر  ينزلـوا ٰى حتَّـ فهـو زادهـمروي،  شبع، ومـن كـان ظمآنـاً 

ــة ــ .)٢(الكوف ــون ويطي ــة، ويك ــث يف الكوف ــا ل املك ــس فيه ــه، وجمل دار ملك

ــلمني ــائم املس ــم غن ــه ومقس ــت مال ــا، وبي ــه جامعه ــهلة،  حكم ــجد الس مس

ــويُ  ،)٣(وموضــع خلواتــه الــذكوات البــيض مــن الغــريني  ٰى صــّيل اجلمعــة حتَّ

الغــري فــيخّط مســجدًا  إىلٰ  ، فيخــرج يضــيق مســجد الكوفــة باملصــّلني

 .)٤(له ألف باب يسع الناس

إ زات ا ا :  

 :بالعديد من املهام يف مدينة الكوفة، منها يقوم اإلمام 

ـل بـن عمـر، : أّوالً  يبني مسجدًا له ألف باب يف ظهر الكوفة، فعن مفضَّ

إنَّ قائمنا إذا قـام أرشقـت األرض بنـور «: يقول سمعت أبا عبد اهللا : قال

يولد  ٰى ر الرجل يف ملكه حتَّ عمِّ ، ويُ )٥(]من ضوء الشمس[الناس  ٰى رّهبا، واستغن

، ويبني يف ظهر الكوفة مسـجدًا لـه ألـف بـاب، ٰى نثله ألف ذكر ال يولد فيهم أُ 
                                                

 .١٢ح / ٤٧٨: تأويل اآليات الظاهرة: راجع) ١(

 .٣ح / من آيات األنبياء  األئّمة باب ما عند / ٢٣١: ١الكايف  )٢(

 .١١: ٥٣بحار األنوار : راجع )٣(

 .٤٨٥ح / ٤٦٩: الغيبة للطويس: راجع )٤(
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 خيرج الرجل يوم اجلمعة عـىلٰ  ٰى وباحلرية، حتَّ  ءوتتَّصل بيوت الكوفة بنهر كربال

 .)١(»بغلة سفواء يريد اجلمعة فال يدركها

ــيُ : ثانيــاً   عــن جــابر، عــن أيب جعفــر ف م النــاس تأويــل القــرآن،علِّ

ــال ــه ق ــد «: أنَّ ــائم آل حمّم ــام ق ــن يُ  إذا ق ــرضب فســاطيط مل ــاس علِّ م الن

مـن حفظـه اليـوم، ألنَّـه  ، فأصعب مـا يكـون عـىلٰ ما أنزل اهللا  القرآن عىلٰ 

فــام هــو موجــود عنــدنا اليــوم مــن تفســري للقــرآن ، )٢(»خيــالف فيــه التــأليف

 القـرآن، ولكـن اإلمـام  الكريم هـو عبـارة عـن كشـف ظـاهري ملعـاين

 .م الناس التفسري الواقعي ويزيد يف تعميق املعرفةعلِّ يُ 

ــاً  ــهودًا، ف: ثالث ــد ش ــن أح ــب م ــي ال يطل ــم اهللا الغيب ــم بحك ــن حيك ع

بينـا «: أنَّـه قـال سعدان بن مسلم، عـن بعـض رجالـه، عـن أيب عبـد اهللا 

قدامـه،  ه إىلٰ أديـروه، فيديرونـ: رأس القائم يـأمره وينهـاه إذ قـال الرجل عىلٰ 

ــ ــأمر بض ـــفي ــال يبق ــه، ف ــ ٰى رب عنق ــافقني ش ــه إالَّ يء ـيف اخل ــه )٣(»خاف ، ألنَّ

صـّيل ويصـوم وشــاهر بحسـب معـايري النــاس الظاهريـة أنَّ هـذا الشــخص يُ 

 ؟!فكيف يأمر بقتله سيفه خلدمة اإلمام 

ــادق  ــد اهللا الص ــن أيب عب ــال وع ــه ق ــد «: أنَّ ــائم آل حمّم ــام ق إذا ق

ــ ــيهم الس ــه وعل ــاج إىلٰ علي ــم داود ال حيت ــاس بحك ــني الن ــم ب ــة،  الم حك بيّن

فيحكم بعلمه، وخيـرب كـّل قـوم بـام اسـتبطنوه، ويعـرف وليّـه  يلهمه اهللا تعاىلٰ 

ــم ــدّوه بالتوّس ــن ع ــاقر )٤(»م ــام الب ــال اإلم ــذلك ق ــّمي «: ، ول ــام ُس إنَّ
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ــه )١(»أمـر خفـي املهـدي مهـديًا ألنَّـه هيـدي إىلٰ  ، ومـن أمثلـة األمـر اخلفـي أنَّ

، ولـيس بحسـب املـوازين التـي يقتل حسـب املـوازين املوجـودة عنـده 

هيـدي ملـا «: يفهمها الناس، بدليل ما جـاء يف ذيـل روايـة اإلمـام البـاقر 

 .)٢(»يء قتلهـيف أّي ش ٰى درالرجل فيقتله ال يُ  يف صدور الناس، يبعث إىلٰ 

ــ ــرة بس ــذه الفك ــول ه ــؤمنني لقب ــأ امل ــريم هيَّ ــرآن الك ــيّة ـوالق رده قض

ــ ـــاخلض ــع موس ــ ٰى ر م ــالم ـ، فاخلض ــل الغ ــرٰى ر قت ــام ج ــّط  ب ــه خ علي

ــ ــه موس ــرتض علي ــف واع ــ ٰى التكلي ــل اخلض ــان فع ــحيحًا ـ، وك ر ص

ــرتاض موســ ميــزان : صــحيحا أيضــًا، ألنَّــه هنــاك ميزانــان  ٰى واع

وهـذا املثــال القـرآين يفيــدنا يف . ريعة الظاهريـة، وميــزان للعلـم اللــدّين ـللشـ

ــا ــا باإلم ــيّة ارتباطن ــديم قض ــاالً  امله ــريينا أفع ــرج س ــام إذا خ  ، فاإلم

 .منها ٰى وأخف ٰى ، بل وأخطر وأدهشبيهة بأفعال اخلرض 

  :أ ة

طبَّـق ق أحكامـًا مل تُ الكوفـة سـيطبِّ  بعـد أن يـدخل اإلمـام املهـدي 

ث األخ مـن أخيـه ال يف الـوالدة بـل يف األظلَّـة، فعـن أنَّه يـورِّ : من قبل، منها

بــني األرواح يف  ٰى آخـ إنَّ اهللا تبـارك وتعــاىلٰ «: أنَّـه قــال  اإلمـام الصــادق

األظلَّة قبل أن خيلـق األجسـاد بـألفي عـام، فلـو قـد قـام قائمنـا أهـل البيـت 

ث األخ الذي آخ  .)٣(»ث األخ يف الوالدةورِّ بينهام يف األظلَّة، ومل يُ  ٰى ورَّ

ــام جديــدة ســيعلنها اإلمــام املهــدي  ، وهلــذا إذن هنــاك أحك

بقـرآن ، ريعة جديـدةـبشـ هـل سـيأيت اإلمـام : ادر للذهن تساؤل هـويتب
                                                

 ).٤٥١/٥٥(ح / ٤٦٦: دالئل اإلمامة) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .٥٧٦١ح / ٣٥٢: ٤من ال حيرضه الفقيه ) ٣(
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لكــن لــيس قرآنــًا غــري قــرآن جــّده ، نعــم: ؟ اجلــواب!بُســنَّة جديــدة، جديــد

 أنَّ اإلمـام  إالَّ ، وإنَّام القـرآن هـو نفسـه املوجـود بـني أيـدينا اليـوم 

رح مطالبهـا ويسـتخرج مصـحف أمـري ـ، ويشـ)١(ب آياته بحسب النـزوليرتِّ 

 .)٢(املؤمنني 

 وج ا  يا ا:  

ر ألف من البرتية، هؤالء عنـدهم واليـة ـوخيرج عليه يف الكوفة ستّة عش

 ولكن ليس لدهيم براءة، سّموا البرتية لقول زيد بن عيل  ألهل البيت 

ؤون من فاطمة : هلم . برتتم أمرنا بـرتكم اهللا، فيومئـٍذ سـّموا البرتيـة أتتربَّ

يا بن فاطمة، ارجع ال حاجـة : ؤالء خيرجون من الكوفة يقولون لإلمام ه

العشاء، ال يفوت منهم رجـل وال  ر إىلٰ ـلنا فيك، فيضع السيف فيهم من العص

 . )٣(أحد يقتل من أصحاب اإلمام 

  :سو ا   ا  ا اي 

إذا بلـغ السـفياين فـ ملواجهـة السـفياين، الشـام إىلٰ  اإلمـام  يـأيتثّم 

ــ ــه حتَّ د بخيل ــرَّ ــة، يتج ــة الكوف ــن ناحي ــه م ــه إلي ــد توجَّ ــائم ق ــ ٰى أنَّ الق  ٰى يلق

ــول ــرج فيق ــوا أَ : القــائم، فيخ ــفياين إيلَّ خرج ــه الس ــرج علي ــي، فيخ ــن عّم اب

ــائم  ــه الق ــفيكّلم ــّم ينص ــه ث ــفياين فيبايع ــئ الس ــحابه  رف إىلٰ ـ، فيج أص
                                                

ـد بعـد وفـاة رسـول اهللا  القرآن املرتَّـب بحسـب النـزول مجعـه أمـري املـؤمنني ) ١( ، وأكَّ

ــوئي  ــّيد اخل ــود، فا الس ــن املوج ــه ع ــه وحروف ــد يف آيات ــه ال يزي ــات أنَّ ــي اآلي ــات ه آلي

والسور هي السور ولكـن خيتلـف مـن حيـث الرتتيـب، وفيـه تفسـري وتأويـل والعلـوم التـي 

 ).٢٢٥: تفسري البيان: نظرأُ . (تستخرج من اآلية املباركة

 .٤٢١: ١إلزام الناصب : راجع) ٢(

 ).٤٣٥/٣٩(ح / ٤٥٦و ٤٥٥: ؛ دالئل اإلمامة٥٤٤: ٤من ال حيرضه الفقيه : راجع) ٣(
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قـبَّح اهللا : عـت، فيقولـون لـهأسـلمت وباي: مـا صـنعت؟ فيقـول: فيقولون له

ــّم ـرأيــك بــني مــا أنــت خليفــة متبــوع فصــ رت تابعــًا، فيســتقبله فيقاتلــه، ث

بـاحلرب فيقتتلــون يــومهم  يمسـون تلــك الليلـة، ثــّم يصـبحون للقــائم 

ــاىلٰ . ذلــك ــّم إنَّ اهللا تع ــ ث ــوهنم حتَّ ــافهم فيقتل ــحابه أكت ــائم وأص  ٰى يمــنح الق

ــ ــوهم حتَّ ــي يف  ٰى يفن ــل خيتف ــجرة أنَّ الرج ــول الش ــرة، فتق ــجرة واحلج الش

يا مؤمن هذا رجـل كـافر فاقتلـه، فيقتلـه، فتشـبع السـباع والطيـور : واحلجرة

 ثــّم يعقــد هبــا القــائم . مــا شــاء مــن حلــومهم، فيقــيم هبــا القــائم 

الصـني فيفـتح  القسـطنطينية يفـتح اهللا لـه، ولـواء إىلٰ  لـواء إىلٰ : ثالث رايـات

 .)١(فتح لهجبال الديلم في له، ولواء إىلٰ 

الصـبح ر وقـت صـالة ضــوحي، بيـت املقـدس إىلٰ  اإلمـام  يأيتثّم 

م اإلمـام  مـن ينـزل  بـن مـريم  ٰى عيسـليُصـّيل بالنـاس فـإذا ب ويتقدَّ

ــامء ــام الس ــع اإلم ــرٰى  ، فريج ــدَّ  القهق ــى ليتق ــه م عيس ــول ل ، ويق

يقـول  كتفيـه ثـمّ  يـده بـني فيضـع عيسـى تعال صـّل بنـا، : اإلمام 

ـبعـض أمـراء تكرمـة مـن اهللا هلـذه األُ  إنَّ بعضكم عـىلٰ ، متقدَّ : له م مَّ ة، فيتقـدَّ

 .)٢(خلفه بن مريم  ٰى صّيل عيسويُ  اإلمام املهدي 

يحكم فـمـن غـار بأنطاكيـة،  كتـب اهللا  يستخرج التـوراة وسـائرثّم 

اإلنجيـل باإلنجيـل، وبـني أهـل الزبـور  بني أهل التوراة بالتوراة، وبـني أهـل

 .)٣(ني أهل القرآن بالقرآنبالزبور، وب

*   *   * 
                                                

 .٢٠٦ح / ٣٨٨: ٥٢ر األنوار بحا) ١(

 .٩٠و ٨٥: ٥١بحار األنوار : راجع) ٢(

 .٢٦ح / ١٣باب / ٢٤٣: الغيبة للنعامين: راجع) ٣(
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قــد الرجعــة، وعنــد الشــيعة هــو االعتقــاد ب ةهّمــإنَّ مــن املعتقــدات امل

بـالتواتر، عنـد اإلماميـة ثابتـة وهـي ، مدَ هبـا منـذ الِقـاإلماميـة عرف مذهب 

مجيـع الِفـَرق اإلسـالميّة عنـد  ةكـون متـواترت العقائد واألحكـاملكن بعض و

عنــد مــذهب خــاّص، والرجعــة مــن املتــواترات يف  ةكــون متــواترتوبعضــها 

ــام  ــيّة اإلم ــت كقض ــة ليس ــيّة الرجع ــيعي، فقض ــذهب الش ــدي امل  امله

ـبـل هـي  ،اجلميـع ة عنـدمتواتر وأبنـاء العاّمـة ة، متـواترة عنـد الشـيعة خاصَّ

ومـن الـذين نـد الشـيعة، تـواتر الرجعـة ع دون يف كتـبهم عـىلٰ ؤكِّ هم الذين يُ 

ــة عنــد الشــيعة مســلم  ــواتر الرجع ــال قــالوا بت : يف صــحيحهالنيســابوري، ق

ثني َســ( ثنا ســفيان، قــاللَ حــدَّ ثنا احلميــدي، حــدَّ كــان : مة بــن شــبيب، حــدَّ

مـه  الناس حيملون عن جابر قبل أن يظهـر مـا أظهـر، فلـامَّ أظهـر مـا أظهـر اهتَّ

اإليـامن : ومـا أظهـر؟ قـال: لـه الناس يف حديثه، وتركه بعـض النـاس، فقيـل

 .)١()بالرجعة

نَّ جـابر كـان حيفـظ مخسـني ألـف أ يف ميـزان االعتـدال الـذهبيونقل 

 .)٢(حديث، ولكن ال نروي عنه ألنَّه يقول بالرجعة

التـي تنقـل بواسـطة  فهم حيرمون أنفسهم من أحاديث رسـول اهللا 

أنَّ  جعة، وهذا دليل عىلٰ ألنَّ جابر يعتقد بالر جابر اجلعفي عن اإلمام الباقر 

 .هبا املذهب الشيعي من القديم َف رِ عقيدة الرجعة قد عُ 
                                                

 .١٥: ١صحيح مسلم ) ١(

 .١٤٢٥الرقم / ٣٧٩: ١ميزان االعتدال : راجع) ٢(
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ــؤال ــأيت س ــا ي ــت : هن ــل البي ــة أه ــاد برجع ــل االعتق ــب  ه واج

 ؟ املهديكاالعتقاد باإلمام 

أنَّ االعتقــاد بالرجعــة خيتلــف قلــيالً عــن االعتقــاد باإلمــام  :اجلــواب

ــه  املهــدي ــز، أي جيــب عــىلٰ واجــب فعــيل ، فــإنَّ االعتقــاد ب   منجَّ

ــاإلنســان أن ُحي  ــىلٰ صِّ ــدليل ع ــول ل ال ــد أن يق ــال جيــوز ألح إّين ال : ذلــك، ف

ــه أن يبحــث يف   املهــديأدري هــل اإلمــام  ــل علي ــود حــّي أم ال؟ ب مول

ــ ــا االعتقــاد بالرجعــة فهــو واجــب  اجلــزمة لكــي حيصــل لــه األدلَّ بــذلك، أمَّ

ــق يــه االعتقــاد هبــا، وإن مل يعنــي إن ظفــر اإلنســان بالــدليل وجــب عل، معلَّ

إّين ال أعلـم بـأنَّ : يظفر بالدليل ال جيـب عليـه أن يعتقـد هبـا، فـإذا قـال أحـد

ــة أم ال، فهــ ال  كــالَّ : ل جيــب عــيلَّ البحــث؟ اجلــوابالرجعــة هــل هــي ثابت

عليـك بالـدليل ثبوهتـا فيجـب  كواتَّضـح لـ تجيب البحث، ولكـن إذا بحثـ

ــرق بــني االع تقــاد بالرجعــة واالعتقــاد باإلمــام االعتقــاد هبــا، هــذا هــو الف

 .املهدي 

 ا:  

ة مفاهيم جيـب عـىلٰ  اإلنسـان فهمهـا، فهنـاك مفهـوم الرجعـة  هناك عدَّ

رح هـذه املفـاهيم ـومفهوم الظهور ومفهـوم املعـاد ومفهـوم التناسـخ، ولنشـ

 :باختصار

ـا مفهـوم الظهــور فواضـح ،  املهــديراد بـه ظهــور اإلمـام وُيــ، أمَّ

اآلن حـّي يـرزق ولكنَّــه غائـب مسـتور عــن  املهــدي اإلمـام  أنَّ  ٰى بمعنـ

ــاس ويعرفو ــرف الن ــر ويع ــوف يظه ــار، وس ــاألبص ــن ــو معن ــذا ه  ٰى ه، ه

 .الظهور
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ا الرجعـة فهـي ليسـت بمعنـ االعتقـاد بـأنَّ  ٰى الظهـور، بـل بمعنـ ٰى وأمَّ

ولكـن حيـنام يـأذن ، كـانوا أحيـاءًا وخرجـوا مـن الـدنيا بـاملوت اً هناك أقوام

ــم تعــود أرواحهــم إىلٰ  ىلٰ اهللا تعــا ة  أجســادهم فريجعــون إىلٰ  هل ــرَّ ــدنيا م دار ال

 .، ويكلَّفون بالصالة والصيام وسائر األحكام الرشعيةٰى خرأُ 

ا التناسـخ ق األرواح بطالنـه هـو تعّلـ الـذي أطبـق املسـلمون عـىلٰ  وأمَّ

ـإخـر يف هـذا العـامل بعد خراب أجسـامها بأجسـام أُ  رية كـام يزعمـه ـا عنصـمَّ

أو  اً أو فلكيـة ابتـداء ،النسـخ واملسـخ والفسـخ والرسـخ مه إىلٰ ويقّسـ بعضهم

ـ رية عـىلٰ ـدها يف األبـدان العنصـبعد تردّ  لة يف اخـتالف آرائهـم الواهيـة املفصَّ

ــأهــا، وحملّ  ن أ ة الــربزخ إىلٰ قهــا يف عــامل آخــر بأبــدان مثاليــة مــدَّ ا القــول بتعلّ مَّ

ــإليــة بــإذن مبــدعها وّ أبــداهنا األ فتعــود إىلٰ  تقــوم قيامتهــا الكــربٰى  جمــع با مَّ

ة فلـيس مـن ل مـرَّ جيادها مـن كـتم العـدم كـام أنشـأها أوّ إتة أو بجزائها املتشتّ أ

 .التناسخ

ـه بمعنـ ا ذكرنـا أنَّ ا املعـاد فقـد اتَّضـح ممـَّ اجلسـد  عـود الـروح إىلٰ  ٰى وأمَّ

 .يف يوم القيامة

ا  دق ا:  

 لرجعة؟ما هو فرق املعاد عن ا: يأيت هنا سؤال

ــال ـاملعــاد حشــ فــرق املعــاد عــن الرجعــة هــو أنَّ : اجلــواب ر عــاّم، ق

ــاىلٰ   : تع
ً
ــدا َح

َ
ُهْم أ

ْ
ــن ــاِدْر ِم غ

ُ
ــْم ن

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
ـــْرناه

َ
ــف( وََحش ــا )٤٧: الكه ، أمَّ

 : ر جزئـي، قـال تعـاىلٰ ـحشفهي الرجعة 
ً
وْجـا

َ
ـٍة ف

�
م
ُ
 أ

� ُ
ــُر ِمـْن �

ُ
ش

ْ َ
َو�َـْوَم �

ــ ُه
َ
ــا � ُب بِآياتِن

�
ــذ

َ
ــْن يُ�  ِ�م�

َ
ــون ــل( ْم يُوزَُع ــ)٨٣: النم ــة نَّ ، فالسُّ ة اإلهلي

دار الـدنيا مـن حمـض اإليـامن حمضـًا ومـن حمـض الكفـر  اقتضت أن يعود إىلٰ 
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لكي يتكامل من حمـض اإليـامن ويعاقـب مـن حمـض الكفـر، فالـذي  )١(حمضاً 

ة يف دار الدنيا وأُ  تني، مرَّ  .يف اآلخرة ٰى خرحمض الكفر حمضًا يعاقب مرَّ

ق إليـه الفالسـفة وهـو أنَّ كـّل شــهنـاك مبحـث ف يء إذا ـلسـفي يتطـرَّ

ة صــار فعليــًا، ولكــن أن يوجــد شــ وصــل إىلٰ  يء وبعــد ذلــك ـمرحلــة القــوَّ

ة أُ  ة فهـذا مسـتحيل عقـالً، مـثالً البيضـة التـي  يعود إىلٰ  ٰى خرمرَّ مرحلـة القـوَّ

ــمن  ــا ض ــة عليه ــت الدجاج ــة إذا جلس ة دجاج ــالقوَّ ــة وب ــل بيض ــي بالفع ه

ــة  ــارت دجاجــة رشوط معيَّن ــل، وإذا ص ــة بالفع ــرتة تصــري دجاج ــد ف بع

ة أُ   أنَّ  تصـري بيضـة، هـذا معنـاه ٰى خـربالفعل فال يمكـن عقـالً أن ترجـع مـرَّ

 .ةذا صار بالفعل ال يرتاجع ويصري بالقوَّ إاملوجود 

يف الرحم فمـن  ْت فَ النطفة التي اآلن بالفعل هي نطفة إذا ُقذِ : ومثال آخر

د تسعة أشهر، وإذا صارت إنسانًا بالفعل فـال يمكـن املمكن أن تكون إنسانًا بع

ة أُ   .نطفًة، فهذا مستحيل عقالً  ٰى خرأن يرجع هذا اإلنسان ويصري مرَّ

تــًا ريـد أن يقـول بـأنَّ اإلنسـان إذا مـات صـار ميّ فصـاحب اإلشـكال يُ 

ة أُ  اً بالفعل فكيـف يرجـع ويصـري حيّـ ريـد أن يقـول بـأنَّ ، فكأنَّـه يُ ٰى خـرمـرَّ

ة، وهذا مستحيل يء من الفعل إىلٰ ـالش الرجعة كرجوع  .القوَّ

ــواب ــل : اجل ــة ال تقب ــد عقلي ــاك قواع ــحيح أنَّ هن ــامء ص ــول العل يق

 دائــًام، والنقيضــان ال نيواحــد زائــد واحــد يصــري اثنــ :االســتثناء مــن قبيــل

ســواء يف الــدنيا أو يف  ٰى رال ُيــ دائــًام، واهللا تعــاىلٰ وال يرتفعــان جيتمعــان 

ر مـن ـليسـت مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ هنـاك مـن البشـ اآلخرة، ولكن الرجعة

كــّل  يعــيش يف الــدار الــدنيا عيشــة كاملــة حيصــل فيهــا بالفعــل عــىلٰ 

ــداقًا  ــون مص ــان يك ــذا اإلنس ة، فه ــالقوَّ ــده ب ــت عن ــي كان ــتعدادات الت االس
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ــن هنــاك مــن البشــ ر مــن خيرتمــه املــوت وال ـلتلــك القاعــدة العقليــة، ولك

يتكامـل يف  ٰى هـذا مـن املمكـن أن يرجـع حتَّـتصري مجيـع اسـتعداداته فعليـة ف

 .عامل الرجعة، فاالعتقاد بالرجعة ال يصطدم مع احلكم العقيل

وقــد  إنَّ الشــيعة ال تســتطيع أن تنكــر األحاديــث الــواردة يف الرجعــة،

أكثــر مــن مخــس ســنني يف مبحــث الرجعــة بحــث أحــد األعــالم املعــارصين 

ــل خالهلــا عــىلٰ  يف كتابــه  ٰى حلــّر العــاميل روأكثــر مــن ألــف روايــة، وا وحصَّ

ســتامئة روايــة حــول الرجعــة، الرجعــة  مــن اهلجعــة بالربهــان عــىلٰ اإليقــاظ 

مشـكلة القاعـدة العقليـة التـي ذكرناهـا  ولكن هنـاك مـن مل يسـتطع أن حيـلَّ 

هلــا وقــال إىلٰ  ٰى فــأت املقصــود بالرجعــة يعنــي رجــوع : أحاديــث الرجعــة وتأوَّ

، كيـف وقـد ذكـرت الروايـات أنَّ  هـدياملأهله بظهـور اإلمـام  احلّق إىلٰ 

 يرجـــع، واحلســـني  يرجـــع، وأمـــري املـــؤمنني  رســـول اهللا 

أحاديــث الرجعـة هبــذا  َل وَّ يرجـع، فهـو مل يســتطع حـّل اإلشــكال العقـيل فـأَ 

، ونحـن كـذلك لـو مل نسـتطع أن نحـّل هـذا اإلشـكال لكـان علينـا أن ٰى املعن

العقـيل ال يقبـل التخصـيص، ألنَّـه  أحاديث الرجعـة، فـإنَّ هـذا احلكـم َل وِّ ؤَ نُ 

 : حكــم قــاطع جزمــي، فمــثالً نقــول يف قولــه تعــاىلٰ 
ُ
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ــف ــر( َص ــاىلٰ ): ٢٢: الفج ــارك وتع ــة  إنَّ اهللا تب ــده حرك ــد عن ال يوج

ــه لــيس بــامّدة إذن فنُــ ــ: (إنَّ معنــاه: اآليــة ونقــول َل وِّ ؤَ ألنَّ ، )كوجــاء أمــر ربِّ

، فهــذا الشــيخ األوحــد يف الرجعــة املشــكلة ههــذ ا اســتطعنا أن نحــلَّ ولكنَّنــ

ــبهة وحّلهــا  ــذلك الســيّد يف كتابــه الرجعــة قــد ذكــر هــذه الش ، وك

، إذن فــنحن نــؤمن )١(صــاحب امليــزان ذكــر الشــبهة وحّلهــا الطباطبــائي 
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ــطرّ  ــنا مض ــة ولس ــل أنَّ بالرجع ــا، فتحصَّ ــواردة فيه ــات ال ــل الرواي ين لتأوي

ًا أو ضــاإليــامن حم ضجعــة ثابتــة عنــد الشــيعة، وهــو أنَّ مــن حمــالعقيــدة بالر

 .دار الدنيا ًا فسوف يرجع إىلٰ ضالكفر حم ضحم

، فقـد ورد عـن أيب عبـد اهللا احلسـني أّول من يرجـع هـو اإلمـام و

الدنيا احلسني بن  أّول من تنشق األرض عنه ويرجع إىلٰ «: أنَّه قال الصادق 

 املهـديهو الذي يستلم األمر مـن اإلمـام  ، واإلمام احلسني )١(»عيل 

  َّعينيه من كرب السّن، فقد ورد عن أيب عبد اهللا  قع حاجباه عىلٰ ي ٰى وحيكم حت

  ٰأنَّه قال يف قوله تعاىل : واٍل
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ْ
 خيرج يف ،خروج احلسني «): ٦: اإلرساء( َو�َ�َِ� وََجَعل

 إىلٰ  نونن املؤذّ يؤذِّ  ،بيضة وجهان لكّل  ،بةسبعني من أصحابه عليهم البيض املذهَّ 

لـيس  هنَّـأو ،املؤمنـون فيـه ال يشّك  ٰى قد خرج حتَّ  هذا احلسني  نَّ أالناس 

قلوب  يفت املعرفة فإذا استقرَّ  ،ة القائم بني أظهرهمواحلجَّ  ،ال وال شيطانبدّج 

طه نه وحينّ ويكفّ  لهفيكون الذي يغّس  ،ة املوتجاء احلجَّ  احلسني  هنَّ أاملؤمنني 

، وورد )٢(» الـوّيص الَّ إ الـوّيص  وال ييل، ويلحده يف حفرته احلسني بن عيل 

، فيملـك إنَّ أّول من يرجع جلاركم احلسـني «: أنَّه قال عن أيب جعفر 

 .)٣(»لكربعينيه من ا قع حاجباه عىلٰ ي ٰى حتَّ 

*   *   * 
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ــ ــل يف البص ــرية رج ــة األخ ــر يف اآلون ــامعيل رة ـظه ــد إس ــم أمح باس

عــكــاطع و ــه وّيص اإلمــام املهــدي  ٰى ادَّ ــه ابــن ، النيابــة اخلاّصــة، وأنَّ وأنَّ

ــه هــو الــيامين، ، اإلمــام املهــدي  عــوأنَّ ــه هــو اإلمــام املهــدي  ٰى بــل ادَّ أنَّ

  ،ــورًا ــًام وج ــت ظل ــدما ملئ ــدالً بع ــطًا وع ــأل األرض قس ــذي يم  إىلٰ ال

غريها من االّدعـاءات الباطلـة، وقـد رأينـا مـن الواجـب علينـا أن نـردَّ هـذا 

عي ونُ   : كذبه للقّراء الكرام، فنقولبنيِّ املدَّ

  :ب   ا ا ّ اي 

ا دعو ريف الصادر مـن ـنيابة اخلاّصة فهي باطلة بدليل التوقيع الشال اهأمَّ

 : نائبه الرابع عيل بن حمّمد السمري إىلٰ  اإلمام املهدي 

ْمح  اهللاِ مِ بِْس « ِحيمِ  نِ الرَّ ـ ، َيـا َعـِيلَّ الرَّ ـٍد السَّ ْجـَر ْعَظـَم اهللاُ أَ أَ  يَّ ُمرْبـَن ُحمَمَّ

ـانَـَك َوَبـْنيَ ِسـتَِّة أَ ٌت َمـا َبيْ يِّ نََّك مَ إِ فَ  ْخَوانَِك فِيَك،إِ  ُتـوِص  ْمـَرَك َوَال ْمجِْع أَ أَ َفـ مٍ يَّ

 الَّ ُظُهـوَر إِ  َفـَال  نِيَـةُ اثَّ َحٍد َيُقوَم َمَقاَمَك َبْعَد َوَفاتِـَك، َفَقـْد َوَقَعـِت اْلَغيْبَـُة الأَ  إَِىلٰ 

 ضِ رْ ِء األَ َال َمــِد َوَقْســَوِة اْلُقُلــوِب َواْمــتِ َوَذلِــَك َبْعــَد ُطــوِل األَ  َبْعــَد إِْذن اهللاِ 

ِعي اْلــَجـْورًا، َوَســيَأْ  َعــٰى  َال ُمَشاَهَدَة أَ ـِيت ِشــيَعتِي َمــْن َيـدَّ ُمَشاَهَدَة ـاْلــ َفَمــن ادَّ

ــْفيَاِينِّ  ِج َقبْــَل ُخــُرو ــيَْحِة َفُهــَو َكــ السُّ ، َوَال اذِ َوالصَّ َة إِ  َوَال  َحــْوَل  ٌب ُمْفــَرتٍ  الَّ ُقــوَّ

 .عيدنُ يف فصول سابقة فال ذلك  إىلٰ رشنا ، وقد أ)١(»اْلَعظِيمِ  بِاهللاِ اْلَعِيلِّ 
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إ  ج ّا ة ا:  

الــذي  أنَّ النيابــة العاّمــة لإلمـام املهــدي  وال بـدَّ مــن اإلشـارة إىلٰ 

معجــزة إلثباهتـا، بــل يكفــي أن  تتمثَّـل اليــوم بمراجعنــا العظـام ال حتتــاج إىلٰ 

ــه ــاتذته وأبحاث ــالل أس ــن خ ــاده م ــم باجته ــة  نعل ــالف النياب ــه، بخ وتالمذت

ـ لنائـبل بتعيـني اإلمـام  إالَّ التـي ال تكـون ألحـد اخلاّصـة  بحاجــة  افإهنَّ

 .معجزة إلثباهتا إىلٰ 

ــا ــك م ــال ذل ــالَّ  ومث ــول احل ــاء ح ــج ج ــذي ادَّع ــة  ٰى ال ــة اخلاّص النياب

ّم أُ ر هبـة اهللا بـن حمّمـد الكاتـب ابـن بنـت ـ، فعن أيب نصـلإلمام املهدي 

 :جعفر العمري، قالكلثوم بنت أيب 

زيـه، ج ويظهـر فضـيحته وُخي أن يكشـف أمـر احلـالَّ  امَّ أراد اهللا تعـاىلٰ ـل(

ــوبختي  ــا ســهل إســامعيل بــن عــيل الن ــه أنَّ أب ــه  وقــع ل ممَّــن جتــوز علي

ه إليـه يسـتدعيه وظـنَّ أنَّ أبـا سـهل كغـريه مـن  خمرقته وتتّم عليه حيلته، فوجَّ

ر أن يسـتجّره إليـه فيتمخـرق بـه الضعفاء يف هـذا األمـر بفـرط جهلـه، وقـد

غريه، فيستتبَّ لـه مـا قصـد إليـه مـن احليلـة والبهرجـة  ويتسوف بانقياده عىلٰ 

ــ عــىلٰ  ه مــن العلــم واألدب الضــعفة، لقــدر أيب ســهل يف أنفــس النــاس وحملِّ

 :أيضًا عندهم، ويقول له يف مراسلته إّياه

ــاحب الزمــان  ــال وهبــذا أّوالً كــان يســتجّر اجل _ إّين وكيــل ص ّه

مــرت بمراســلتك وإظهــار مــا تريــده مــن أُ ، وقــد _غــريه  ثــّم يعلــو منــه إىلٰ 

 .النرصة لك لتقوي نفسك، وال ترتاب هبذا األمر

إّين أسـألك أمـرًا يسـريًا خيـفُّ : يقـول لـه فأرسل إليـه أبـو سـهل 

يـديك مـن الـدالئل والرباهـني، وهـو أّين  مثله عليك يف جنب مـا ظهـر عـىلٰ 

، والشــيب  حــبُّ اجلــواريأُ رجـل  ة أحتّظــاهنَّ ، ويل مــنهنَّ عــدَّ وأصــبو إلــيهنَّ



عي السفارة أمحد إسامعيل كاطع الرّد عىلٰ : ملحق  ١١٥ ........................................  مدَّ

ـل بغِّ بعدين عـنهنَّ ويُ يُ  ، وأحتـاج أن أخضـبه يف كـّل مجعـة، وأحتمَّ ضـني إلـيهنَّ

ة شديدة ألسـرت عـنهنَّ ذلـك، و ، فصـار  إالَّ منه مشقَّ انكشـف أمـري عنـدهنَّ

ريــد أن تغنينــي عــن اخلضــاب وتكفينــي أُ عــدًا والوصــال هجــرًا، والقــرب بُ 

ــي ســوداء، فــإّين طــوع يــديم ــه، وجتعــل حليت ــل ؤنت ك، وصــائر إليــك، وقائ

ــك، ودا ــن  إىلٰ  عٍ بقول ــك م ــرية ول ــن البص ــك م ــا يل يف ذل ــع م ــذهبك، م م

 .املعونة

ــه قــد أخطــأ يف فلــامَّ ســمع ذلــك احلــالَّ  ــه وجوابــه علــم أنَّ ج مــن قول

مراسلته وجهل يف اخلروج إليـه بمذهبـه، وأمسـك عنـه ومل يـرد إليـه جوابـًا، 

ه أبــو سـهل ومل حدوثــة وضـحكة ويطنــز أُ   يرسـل إليـه رســوالً، وصـريَّ

بـه عنــد كــّل أحــد، وشـهر أمــره عنــد الصــغري والكبـري، وكــان هــذا الفعــل 

 .)١()سببًا لكشف أمره وتنفري اجلامعة عنه

عي الكّذاب أمحد بن إسامعيل بن كاطع  ؟!فأين معجزة هذا املدَّ

  :ام وام  رن

ا دعـ جزمـًا، ألنَّـه قـد ورد يف روايـات  واه بأنَّـه الـيامين فهـي باطلـةوأمَّ

أنَّ الـيامين خيـرج يف نفـس اليـوم الـذي  صحيحة عـن أئّمـة أهـل البيـت 

خيرج فيه السـفياين واخلراسـاين، وأنَّ الـيامين والسـفياين كفـريس رهـان، فعـن 

ــد اهللا  ــن أيب عب ــد األزدي، ع ــن حمّم ــر ب ــالبك ــة«: ، ق ــروج الثالث : خ

ــوم اخل ــد، يف ي ــهر واح ــدة، يف ش ــنة واح ــيامين يف س ــفياين وال ــاين والس راس

 .)٢(»...واحد
                                                

 .٣٧٦ح / ٤٠٢و ٤٠١: الغيبة للطويس ) ١(

 .٤٤٣ح / ٤٤٧: الغيبة للطويس) ٢(
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ــد اهللا  ــن أيب عب ــامل، ع ــن س ــام ب ــن هش ــال وع ــه ق ــيامين «: أنَّ ال

 .)١(»والسفياين كفريس رهان

ــد بــن عــيل  ــه قــال وعــن أيب بصــري، عــن أيب جعفــر حمّم ... «: أنَّ

دة، يف شــهر واحــد، يف خــروج الســفياين والــيامين واخلراســاين يف ســنة واحــ

يوم واحد، نظـام كنظـام اخلـرز يتبـع بعضـه بعضـًا، فيكـون البـأس مـن كـّل 

مـن رايـة الـيامين، هـي  ٰى وجه، ويل ملن ناواهم، وليس يف الرايـات رايـة أهـد

صـاحبكم، فـإذا خـرج الـيامين حـرم بيـع السـالح  ، ألنَّـه يـدعو إىلٰ ٰى راية هد

ين فــاهنض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة النــاس وكــّل مســلم ، وإذا خــرج الــيام عــىلٰ 

، وال حيلُّ ملسلم أن يلتوي عليه، فمـن فعـل ذلـك فهـو مـن أهـل النـار، ٰى هد

 .)٢(»طريق مستقيم احلّق وإىلٰ  ألنَّه يدعو إىلٰ 

ــ ــرج اخلراس ــافلون؟ أم خ ــن غ ــفياين ونح ــرج الس ــل خ ــن فه اين ونح

ج السـفياين قبـل خـروه الـيامين نَّـأعي يـدَّ ، بـل مـن  وألـف كـالَّ نائمون؟ كالَّ 

 .واخلراساين فهو الكّذاب املفرت

ّا  ا :  

ــه ابــن اإلمــام املهــدي  ــا اّدعــاءه بأنَّ ، فــال يوجــد عنــده دليــل وأمَّ

عي روايـة الوصـيّةيُ  _ ضـعيفةروايـة  إالَّ ذلـك  عـىلٰ  وزعــم  ســميّها هـذا املـدَّ

ا تنطبق عليه   :، وهيةغيباليف كتابه  ذكرها الشيخ الطويس  _أهنَّ

أخربنــا مجاعــة، عــن أيب عبــد اهللا احلســني بــن عــيل بــن ســفيان 

البزوفري، عن عيل بـن سـنان املوصـيل العـدل، عـن عـيل بـن احلسـني، عـن 
                                                

 .١٥ح / ١٨باب / ٣١٧: الغيبة للنعامين) ١(

 .١٣ح / ١٤باب / ٢٦٤: الغيبة للنعامين) ٢(
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ري، عـن عّمـه احلسـن ـأمحد بن حمّمد بن اخلليل، عـن جعفـر بـن أمحـد املصـ

بن عيل، عن أبيـه، عـن أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد، عـن أبيـه البـاقر، عـن 

ه ذي الثفنات سيّد العابـدين، عـن أبيـه احلسـني الزكـي الشـهيد، عـن أبيـه أبي

ــؤمنني  ــري امل ــالأم ــول اهللا «: ، ق ــال رس ــت  _ ق ــي كان ــة الت يف الليل

ــه  ــا وفات ــيل  _فيه ــ: لع ــن أحض ــا احلس ــا أب ــحيفة ودواةـي ــأمال . ر ص ف

ــ رســول اهللا  ــه : هــذا املوضــع، فقــال إىلٰ  ٰى انتهــ ٰى وصــيَّته حتَّ يــا عــيل، إنَّ

ر مهـديًا، فأنـت يـا عـيل ـسيكون بعدي اثنا عرش إمامًا ومن بعـدهم اثنـا عشـ

ــًا املرتضــ ر إمامــًا ســّامك اهللا تعــاىلٰ ـأّول االثنــي عشــ ، وأمــري ٰى ـيف ســامئه علي

املــؤمنني، والصــّديق األكــرب، والفــاروق األعظــم، واملــأمون، واملهــدي، فــال 

أهـل بيتـي حـيّهم  ىلٰ يا عـيل، أنـت وصـيّي عـ. تصحُّ هذه األسامء ألحد غريك

نســائي، فمــن ثبَّتَهــا لقيتنــي غــدًا، ومــن طلَّقتهــا فأنــا بــريء  وميّــتهم، وعــىلٰ 

ّمتــي مــن أُ  وأنــت خليفتــي عــىلٰ . منهــا، مل تــَرين ومل أَرهــا يف عرصــة القيامــة

ابنـي احلسـن الـّرب الوصـول، فـإذا  مها إىلٰ رتك الوفـاة فسـلِّ ـفإذا حضـ. بعدي

ابنــي احلســني الشــهيد الزكــي املقتــول، فــإذا  رته الوفــاة فليســّلمها إىلٰ ـحضــ

ابنــه ســيّد العابــدين ذي الثفنــات عــيل، فــإذا  رته الوفــاة فليســّلمها إىلٰ ـحضــ

ــ ــّلمها إىلٰ ـحض ــاة فليس ــ رته الوف ــإذا حض ــاقر، ف ــد الب ــه حمّم ــاة ـابن رته الوف

ابنــه  رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـابنـه جعفـر الصـادق، فـإذا حضـ فليسـّلمها إىلٰ 

ابنـه عـيل الرضـا، فـإذا  رته الوفـاة فليسـّلمها إىلٰ ـكـاظم، فـإذا حضـال ٰى موس

رته الوفـاة ـابنـه حمّمـد الثقـة التقـي، فـإذا حضـ رته الوفاة فليسـّلمها إىلٰ ـحض

ــإذا حضــ فليســّلمها إىلٰ  ــه عــيل الناصــح، ف ــاة فليســّلمها إىلٰ ـابن ــه  رته الوف ابن

حمّمــد املســتحفظ  ابنـه رته الوفـاة فليســّلمها إىلٰ ـاحلسـن الفاضــل، فـإذا حضــ

 .، فذلك اثنا عرش إماماً من آل حمّمد 
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رته الوفـاة فليسـّلمها ـر مهـديًا، فـإذا حضــثّم يكون من بعده اثنـا عشـ

بني لـه ثالثـة أسـامي إىلٰ  اسـم كاسـمي، واسـم أيب وهـو عبـد : ابنه أّول املقـرَّ

  .)١(»املهدي، هو أّول املؤمنني: اهللا، وأمحد، واالسم الثالث

 :نقولكالمه  وللرّد عىلٰ 

ــىلٰ : الً وّ أ ــي ع ــل قطع ــه دلي ــون ل ــدَّ أن يك ــة ال ب عي اإلمام ــدَّ ــن ي  إنَّ م

عاه،   وال يمكنـه االسـتناد إىلٰ وكذا ال بدَّ أن يكـون لـه معـاجز وكرامـات، مدَّ

عاه ٰى كهذه الرواية ع ضعيفةواحدة رواية   .إثبات مدَّ

ة  عـىلٰ الشـتامل سـندها وهذه الرواية ضـعيفة  م عـيل ، مـنهجماهيـلعـدَّ

ــه مهمــل يف كتــب الرجــال، ومــنهم عــيل بــن  بــن ســنان املوصــيل العــدل فإنَّ

احلسني فهو اسـم مشـرتك ُيعـرف بـالراوي واملـروي عنـه، ومـنهم أمحـد بـن 

حمّمد بن اخلليل فإنَّه مهمل يف كتـب الرجـال أيضـًا، ومـنهم جعفـر بـن أمحـد 

أمحـد املرصي فإنَّه مهمل كسـابقه، وكـذلك احلسـن بـن عـيل عـّم جعفـر بـن 

ري ـاملرصي فإنَّه مهمل أيضًا، ومنهم عـيل بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة املصـ

 .والد احلسن بن عيل فإنَّه جمهول احلال

أنَّـه ال يمكـن األخـذ بروايـة صـحيحة صـول يف علـم األُ قد ثبت  :ثانياً 

 تهالـو قلنـا بصـحَّ ذه الروايـة ، وهـمنهـا داللـةً  ٰى إذا تعارضت مع روايـة أقـو

 روايـة اإلمـام الرضـا ، منهـا منهـا داللـةً  ٰى ة روايـات أقـوعارضها عـدَّ تُ 

ـتُ التي  ه جـدّ هـو  املهـدي مـر مـن اإلمـام الـذي يسـتلم األ نَّ أ د عـىلٰ ؤكِّ

دخـل عـيل بـن أيب محـزة : احلسـن بـن عـيل اخلـّزاز، قـالفعـن ،  احلسني

: ، فقـال لـه»نعـم«: أنـت إمـام؟ قـال: فقـال لـه أيب احلسـن الرضـا  عىلٰ 

ــد إّين ســمعت جــ ولــه  إالَّ ال يكــون اإلمــام : يقــول ّدك جعفــر بــن حمّم
                                                

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: للطويس الغيبة) ١(
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، أنسيت يـا شـيخ أو تناسـيت؟ لـيس هكـذا قـال جعفـر «: فقال. عقب

اإلمـام الـذي خيـرج  إالَّ ولـه عقـب  إالَّ ال يكـون اإلمـام : إنَّام قال جعفر 

صـدقت ُجعلـت : ، فقـال لـه»فإنَّـه ال عقـب لـه عليه احلسـني بـن عـيل 

ــدّ  ــمعت ج ــذا س ــداك هك ــولف ــافاإل. )١(ك يق ــام الرض ــد   م ــتثنق  ٰى اس

عي هـذا ه، موتـمـن أن يكـون لـه عقـب حـني ر ـاإلمام الثاين عش فكيـف يـدَّ

 ؟!الكّذاب بأنَّه أمحد ابن اإلمام املهدي 

عبـد اهللا بـن القاسـم  عـن يف الكـايف بسـنده ومنها ما رواه الكلينـي 

ــيْ : يف قولــه تعــاىلٰ  البطــل، عــن أيب عبــد اهللا 
َ
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 وَ قتلـوه،  إالَّ فـال يـدعون وتـرًا آلل حمّمـد  اهللا قبل خـروج القـائم 
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ــني ]٦و ٥: اإلرساء[ ــروج احلس ــيهم  يف ، خ ــحابه عل ــن أص ــبعني م س

ب لكّل بيضـة وجهـان، املـؤّدون إىلٰ  النـاس أنَّ هـذا احلسـني قـد  البيض املذهَّ

ال يشّك املؤمنـون فيـه، وأنَّـه لـيس بـدّجال وال شـيطان، واحلّجـة  ٰى خرج حتَّ 

ت املعرفـة يف قلـوب املـؤمنني أنَّـه احلسـني  القائم بـني أظهـرهم، فـإذا اسـتقرَّ

 ـيكـون الـذي يُ جاء احلّجـة املـوت، ف ده يف لحـطـه ويُ نِّ نـه وُحي كفِّ له ويُ غسِّ

 فالـذي يتـوّىلٰ ، )٢(»الـوّيص  إالَّ ، وال يـيل الـوّيص حفرته احلسني بن عـيل 
                                                

 .١٨٨ح / ٢٢٤: الغيبة للطويس) ١(

 .٢٥٠ح / ٢٠٦:  ٨الكايف ) ٢(
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أمحـد بـن ولـيس   احلسـنيجـّده هـو  املهـدي من بعد اإلمـام مر األ

 .إسامعيل الكّذاب

يف كــامل الــدين بســنده عــن أيب بصــري،  ومنهــا مــا رواه الصــدوق 

يـا ابـن رسـول اهللا، إّين سـمعت : قلت للصـادق جعفـر بـن حمّمـد  :قال

إنَّـام «: ، فقـال»ر مهـدياً ـيكـون بعـد القـائم اثنـا عشـ«: أنَّه قال من أبيك 

ر إمامـًا، ولكـنَّهم قـوم مـن شـيعتنا ـاثنـا عشـ: ر مهديًا، ومل يقلـاثنا عش: قال

ــاس إىلٰ  ــدعون الن ــا ي ــة حّقن ــا ومعرف ــنف، )١(»مواالتن ــحَّ س ــو ص ــة ل د رواي

ــي عشــاملهــديّ  ــن األخــذ هبــا ملعارضــتها هبــر ـني االثن ــةال يمك ، أو ذه الرواي

 .ة هلاهذه الرواية مفرسِّ  نقول بأنَّ 

عي انتسابه إىلٰ : ثالثاً  قرار إكوشواهد له دليل ن يكون أحد ال بدَّ أ إنَّ من يدَّ

أنَّـك ، فام هو دليلك بالقرائن بدون معارضةشهادة القابلة وغريها من و أب األ

 ؟!يا أمحد بن إسامعيل بن كاطع ابن اإلمام املهدي 

 و ؤىا ّ:  

عي هـو الرؤيـا ة التي يسـتند إليهـا هـذا املـدَّ ويقـول بأنَّـه ، إنَّ من األدلَّ

 .ووصيّه يف املنام أنَّه ابن اإلمام املهدي  ٰى رأ

 :ثة، هيكالمه هذا ينبغي لنا أن نتكلَّم يف حماور ثال فللردَّ عىلٰ 

 :تعريف الرؤيا :لوّ األاملحور 

التـي تقـول  منهـا النظريـة الغربيـة ،كثر من نظرية يف هـذا البـابأهناك 

ــ ــا ال تُ  نَّ أب ــربِّ الرؤي ــتقبليةع ــة مس ــة وال حقيق ــة غيبي ــن حقيق ــإو ، ع ــي نَّ ام ه

ث بـه اإلنسـان نفسـه، أو دِّ فهـي عبـارة عـامَّ ُحيـ ملا يف اخلـارج،ر ثّ أانعكاس وت
                                                

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كامل الدين) ١(
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واقـع رصفـة ال يـة ة مادّ قضـيّ مـور الدنيويـة، فهـي يعيشـه مـن األُ انعكاس ملا 

 .حقيقةأّي كشف عن هلا، وال ت

ــري  ــذا التفس ــيوه ــىلٰ  مبن ــار  ع ــروحإنك ــامن  ال ــادّ واإلي ــالوجود امل  يب

 .لإلنسان فقط

 ،مـاالرؤيـا حتكـي عـن حقيقـة  نَّ أبـ اإلسالميّة فهـي تـؤمنا النظرية مَّ أ

 .يف املستقبل مر سيحدثو ألأيف املايض مر حادث وتكون حاكية أل

ــىلٰ  ــاًء ع ــون  وبن ــة تك ــذه النظري ــا متعلِّ ه ــالروحالرؤي ــة ب روح  ألنَّ  ،ق

ــاإلنســان ت ، بعــض مــا يف ذلــك العــاملفتــدرك ، يف منامــه ق بعــامل الغيــبتعلَّ

دة يف ذاهتـا فـالنفس جمـرَّ ، وبالتايل يمكنه أن يرتجم مـا رآه إذا انتبـه مـن النـوم

العــامل  إىلٰ الــنفس والتفتــت غ ام تتفــرَّ نَّ أكــاإلنســان ف، وإذا نــام يـة يف فعلهــامادّ 

 .حصل عندها الرؤيافيالعلوي 

 ؟رؤيا صادقة وهلا حقيقة كّل هل : الثاين املحور

ــامءيقــول  ــروح  نَّ أصــحيح : العل ــاً أال ــوي تنتقــل إىلٰ  حيان ــامل العل  ،الع

ــيس كــّل  ولكــن ــن البــدن إروح  ل ــال بذا فرغــت م ــن االّتص نــت م عــامل متكَّ

 .من جهة، هذا ة صفائهاقلَّ وذلك لكدورهتا و داتملجرَّ العقل وا

كـذلك لديـه ظـاهرة  اً حواّسـكـام أنَّ لديـه نسـان اإل ٰى خـرومن جهـة أُ 

املشـرتك  احلـّس  حتـت عنـوان درس يف علـم الـنفس الفلسـفيتُ  حواس باطنة

ــةواملتخيّ  ــرتك ل ــّس املش ــذا احل ــه، وه ــىلٰ  لدي ــدرة ع ــال ق ــوررّ ـتص ، ف يف الص

ــف ــو  ٰى حتَّ ــلتل ــروح  انفص ــت إىلٰ ال ــدن وذهب ــن الب ــال ع ــامل املث ــال  ع  ٰى تبق

ر ؤثِّ فيـاملشـرتك  احلـّس رك معهـا ـشـتن أمكـن بـل مـن امل ،فةرّ ـاملتصـوحدها 

 .دركتها النفس من عامل املثالأالصور التي  عىلٰ 

ــل بــن عمــرل  اإلمــام الصــادقيقــول مــن هنــا  ــ« :لمفضَّ ر يــا فكِّ
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ل يف األحالم كيـف دّبـر األمـر فيهـا فمـ ـا لـو مفضَّ زج صـادقها بكاذهبـا، فإهنَّ

كانت كّلهـا تصـدق لكـان النـاس كّلهـم أنبيـاء، ولـو كانـت كّلهـا تكـذب مل 

لــه، فصــارت تصــدق أحيانــًا  ٰى يكــن فيهــا منفعــة، بــل كانــت فضــالً ال معنــ

ر منهـا، وتكـذب ـهلـا أو مضـ ٰى فينتفع هبـا النـاس يف مصـلحة هيتـد ة يتحـذَّ رَّ

 .)١(»العتامدعتمد عليها كّل ايُ  كثريًا لئالَّ 

بعضـها  منهـا الصـادقةو ،وبعضها غري صادقة بعضها صادقة ٰى الرؤذن إ

: ، قالأيب بصري، عن أيب جعفر عن ، فقابل للتعبري وبعضها غري قابل للتعبري

هزع، يمأل ما بني املرشق واملغرب يف : إنَّ إلبليس شيطانًا يقال له«: سمعته يقول

حتدث ًا لتهم صورخميّ و الناس فهو يلقي يف روع ،)٢(»كّل ليلة، يأيت الناس يف املنام

 .الكاذبة ٰى حالم والرؤضغاث األبسببها أ

ــرؤ ــض ال ــت بع ــة ف ٰى وإذا كان ــها كاذب ــادقة وبعض ــف ص ــنُ كي  زميِّ

تكـون  الفـ الظـنّ  إالَّ  ٰى بـل ال تفيـد الـرؤ ؟!زمبنحو اجلـعن الكاذبة صادقة ال

ــ ــألنَّ  ةحجَّ
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ل بن عمر) ١(  . ٨٥: ٣؛ بحار األنوار ٤٤و ٤٣: التوحيد للمفضَّ

 ).٢٣٤/١٨(ح / ٢١٠: أمايل الصدوق) ٢(
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ـة هي رؤيا املعصوم أاحلجَّ رؤيا الفإذن   نإوفهـي ا رؤيـا غـري املعصـوم مَّ

، اإلمام الصـادق ده كَّ األمر قد أهذا ، وةولكنَّها ليست بحجَّ كانت صادقة 

، »مـا تـروي هـذه الناصـبة؟«: قال: ، قالفعن ابن أذينة، عن أيب عبد اهللا 

: ، فقلت»يف أذاهنم وركوعهم وسجودهم«: فداك، يف ماذا؟ فقالُجعلت : فقلت

م يقولون ن أمن  عزّ أدين اهللا  نَّ كذبوا فإ«: يب بن كعب رآه يف النوم، فقالأُ إنَّ : إهنَّ

ن تكون أالرؤيا ال تصلح  نَّ أ مفادهار حقيقة قرِّ ن يُ أ فأراد ، )١(»يف النوم ٰى ريُ 

 .واالعتقاد من مصادر الترشيع اً مصدر

ــا و ــأمَّ ــة رَ الِف ــتند إىلٰ فق املنحرف ــي تس ــا  ه ــداهتا إيف الرؤي ــات معتق ثب

عي الكـّذاب أ تبـاعأحالم كام هـو حـال لأل وفقاً  اً مامإد هلا دِّ وُحت  محـد هـذا املـدَّ

ـأعون يـدَّ إسامعيل كـاطع الـذين  قـال حـد املعصـومني أنَّ أ يف املنـامرؤوا م هنَّ

مـا قالـه اإلمـام الصـادق م نقـول هلـونحـن  ،إسامعيل كـاطعمحد أ وابايع :هلم

 :يف النوم ٰى رن يُ أمن  عزّ أدين اهللا  نَّ كذبتم فإ. 

عي اآل ثـم، وفـيام بيَّنـاه مـن الـرّد هذه هي أهّم ما يسـتند إليـه هـذا املـدَّ

طيـل بـذكر السـمع وهـو شـهيد، فـال نُ  ٰى قلـب أو ألقـملن كان لـه  كفايةعليه 

 .باقي خزعبالته

*   *   * 

                                                

 .١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكايف ) ١(
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 .سة نرش الثقافةمؤّس / هـ١٤١٧/ ١ط/ ابن قولويه :كامل الزيارات

 .مرص/ البايب احللبي وأوالده ٰى رشكة مصطف/ هـ١٣٨٥/ الزخمرشي :الكشاف

 .بريوت/ دار األضواء/ هـ١٤٠٥/ ٢ط/ ابن أيب الفتح األربيل: كشف الغّمة

 .انتشارات بيدار/ مط اخليام/ هـ١٤٠١/ ياخلّزاز القمّ  :كفاية األثر

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / هـ١٤٠٥/ الشيخ الصدوق :كامل الدين

 .بريوت/ سة الرسالةمؤّس / هـ١٤٠٩/ املتّقي اهلندي: كنز العّامل

 .طهران/ دار الكتب اإلسالميّة/ هـ١٣٧٠/ الربقي :املحاسن

 .ت مشتاق املظّفر/ احلسن بن سليامن احلّيل  :خمترص البصائر

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ احلسن بن سليامن احلّيل : خمترص بصائر الدرجات

 .النجف األرشف/ املطبعة احليدرية

 .مق/ نرش القيّوم/ هـ١٤١٩/ ١ ط/ ابن املشهدي: املزار

 .إرشاف يوسف عبد الرمحن املرعشيل/ احلاكم النيسابوري: املستدرك

 .دار املأمون للرتاث/ ت حسني سليم أسد/ املوصيل أبو يعىلٰ : مسند أيب يعىلٰ 

 .بريوت/ دار الصادر/ أمحد بن حنبل: مسند أمحد

 .ت ماجد بن أمحد العطية/ ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / هـ١٣٧٩/ الصدوقالشيخ  :معاين األخبار

حة ٢ ط/ الطرباين :املعجم الكبري دة ومنقَّ  .دار إحياء الرتاث العريب/ مزيَّ

 .هـ ١٤١٣/ ٥ ط/ السيّد اخلوئي :معجم رجال احلديث

 .قم/ مكتبة الطباطبائي/ مط العلمية/ ابن عيّاش اجلوهري :مقتضب األثر

 .قم/ سة النرش اإلسالميمؤّس / ٢ ط/ صدوقالشيخ ال :من ال حيرضه الفقيه



 املعارف املهدوية قراءة متهيدية   ...........................................................   ١٢٨

 .النجف/ املكتبة احليدرية/ هـ١٣٧٦/ ابن شهر آشوب :مناقب آل أيب طالب

 .بريوت/ دار املعرفة/ هـ١٣٨٢/ ١ ط/ الذهبي: ميزان االعتدال

 .قم/ مط مهر/ ٰى أنوار اهلد/ هـ١٤١٥/ ١ط/ النوري :النجم الثاقب

 .سة إسامعيليانمؤّس / ش١٣٦٤/ ٤ط /ابن األثري: النهاية يف غريب احلديث

 .بريوت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / ت صبحي صالح/ الرشيف الريض :هنج البالغة

 .بريوت/ سة البالغمؤّس / هـ١٤١١/ ٤ ط/ اخلصيبي: ىٰ اهلداية الكرب

ة  .سوةدار األُ / هـ١٤١٦/ ١ ط/ القندوزي: ينابيع املودَّ

*   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣ ............................................................... مقّدمة املركز

 ٥ .............................................................. مقّدمة املؤّلف

 وبعض صفاته وكراماته ومقاماته( إلمام املهدي عقيدتنا با :الفصل األّول

 ٩ .............................................................. )وأدلَّة وجوده

 ١١ ....................................... وعد اهللا املنشود اإلمام املهدي 

 ١٣ ......................................................مراحل النرص اإلهلي

 ١٤ .................................................... أقسام املسائل العقدية

 ١٥ ............................................................. مصادر العلم

 ١٦ .............................................. عقيدتنا باإلمام املهدي 

 ١٩ ................................................................. دفع وهم

 ٢٠ ......................... أوصاف اإلمام العاّمة يف رواية اإلمام الرضا 

 ٢٦ ................................................. بيان بعض فقرات الرواية

 ٢٨ ...................................... اخلاّصة أوصاف اإلمام املهدي 

 ٢٩ ...................................................... اإلمام والعلم اللدّين 

 ٣٠ ..................................................... إشكالية تغّري الرشيعة

 ٣٣ ................................................ أنواع األحكام يف الرشيعة

 ٣٤ ............................................................. عودًا عىل بدء

 ٣٦ .................................. التمّسك بخّط املرجعية عنوان االستقامة



 املعارف املهدوية قراءة متهيدية   ...........................................................   ١٣٠

 ٣٦ ...................................... صفات أصحاب اإلمام املهدي 

 ٣٨ .............................................. اإلمام املهدي  كرامات

 ٤١ .............................................. مقامات اإلمام املهدي 

ة وجود اإلمام املهدي   ٤٢ ............................................ أدلَّ

 ٤٢ .......................................................  األدلَّة العقلية

 ٤٣ ............................................................. األدلَّة النقلية

 ٤٤ ....................................................... األدلَّة النقلية العاّمة

 ٤٧ ..................................................... األدلَّة النقلية اخلاّصة

 ٥١ ............................................... معطيات رواية ابن إسحاق

 ٥٤ ................................................ أسباب الثبات عىل العقيدة

 ٥٩ ...................... نّص علامء أبناء العاّمة عىل والدة اإلمام املهدي 

وما ينبغـي ( والكربىٰ  يف الغيبة الصغرىٰ  دور اإلمام املهدي  :الفصل الثاين

 ٦١ ......................................... )للمؤمن رعايته يف الغيبة الكربىٰ 

 ٦٣ .............................................النيابة عن اإلمام املهدي 

 ٦٣ .................................................. خصائص النيابة اخلاّصة

 ٦٥ ................................................... خصائص النيابة العاّمة

 ٦٦ ................................ يف الغيبة الصغرٰى  دور اإلمام املهدي 

 ٦٧ ................................. يف الغيبة الكربٰى  دور اإلمام املهدي 

 ٦٩ ................................. ما ينبغي للمؤمن رعايته يف الغيبة الكربٰى 

 ٧٥ .......................................................... االنتظار مفاهيم

س عالمات الظهور :الفصل الثالث  ٧٧ ......................... واخلروج املقدَّ

 ٨١ ................................................... أقسام عالمات الظهور



 ١٣١ ....................................................................  فهرست املوضوعات

 ٨٢ .........................................................العالمات احلتمية

 ٨٢ ............................................................... اليامين _ ١

 ٨٣ ............................................................. لسفياينا _ ٢

 ٨٦ ............................................................. الصيحة _ ٣

 ٨٧ .................................................... قتل النفس الزكية _ ٤

 ٨٩ ...................................................... داءاخلسف بالبي _ ٥

 ٩٠ .................................... العالمات التي ذكرها الشيخ املفيد 

 ٩٢ ........................................ الفائدة من معرفة عالمات الظهور

 ٩٤ .......................................... كيفية خروج اإلمام املهدي 

 ٩٦ .......................................... مسرية حركة اإلمام املهدي 

 ٩٧ .......................................... يف الكوفة إنجازات اإلمام 

 ٩٩ ............................................................ أحكام جديدة

 ١٠٠................................... خروج البرتية عىل اإلمام املهدي 

 ١٠٠......................... املقدس يف  الشام وبيت مهام اإلمام املهدي 

 ١٠٣....................................... الرجعة عند الشيعة :الفصل الرابع

 ١٠٦............................................................ معنى الرجعة

 ١٠٧................................................... فرق املعاد عن الرجعة

عي السفارة :ملحق  ١١١...................... أمحد إسامعيل كاطع الرّد عىل مدَّ

عي النيابة اخلاّصة بعد السمري   ١١٣.......................... كذب من يدَّ

 ١١٤................................... النيابة اخلاّصة حتتاج إلثباهتا إىل معجزة

 ١١٥........................................... اليامين والسفياين كفريس رهان

 ١١٦............................................. حديث املهدّيني االثني عرش



 املعارف املهدوية قراءة متهيدية   ...........................................................   ١٣٢

 ١٢٠.............................................. معنى الرؤيا ومدى حّجيتها

 ١٢٠............................................. تعريف الرؤيا: املحور األّول

 ١٢١ ........................... هل كّل رؤيا صادقة وهلا حقيقة؟: املحور الثاين

 ١٢٢..................................... الرؤيا التي هلا احلّجية: حور الثالثامل

 ١٢٥......................................................... مصادر التحقيق

 ١٢٩.................................................... فهرست املوضوعات

*   *   * 


