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األنساب أصول هذا العامل.
ــم  ــدٰى األُم ــة ل ــة بالغ ــٰى بأمهي ــاس وحتظ ــب الن ــأ يف نس ــن اخلط ــرز ع ــا ُي هب
ــام  ــم اهت ــث كان هل ــرب حي ــدٰى الع ــًا ل ــان، خصوص ــداد الزم ــٰى امت ــعوب ع والش
ــمون النســب إىٰل مــا ُعــرف عندهــم بطبقــات األنســاب، حتــٰى  بالــغ هبــا إذ كانــوا يقسِّ
ــٰى بلــغ أمــر اهتامهــم أن لــكل قبيلــة منهــم نّســابة  متيــزوا عــن غريهــم بذلــك، حت
خاصــًا هبــم، ويف األديــان بــرز االهتــام جليــًا بالنســب حتــٰى وردت فيــه العديــد مــن 
ــَها  ُـّ ي

َ
النصــوص، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إىٰل أمهيــة األنســاب يف قولــه تعــاىٰل: ﴿يا أ

ناُكــْم ُشــُعوباً َوقَبائـِـَل ِلَعاَرفُــوا﴾ 
ْ
نـْـٰى وََجَعل

ُ
انلَّــاُس إِنَّــا َخلَْقناُكــْم ِمــْن َذَكــٍر َوأ

.)13 )احلجرات: 
ويبــدو أن لــدٰى اإلنســان غريــزة تدفعــه ملعرفــة جــذوره وأصولــه، حيــث يرتــب 
ــِذْر  نْ

َ
ــاىٰل: ﴿َوأ ــال تع ــة، ق ــة واملالي ــة والديني ــار االجتاعي ــن اآلث ــد م ــا العدي عليه

ــْرٍ  ــْن َخ ــْم ِم ْنَفْقتُ
َ
ــا أ ــاىٰل: ﴿م ــال تع ــعراء: 214(، وق ــَن﴾ )الش قَْربِ

َ
ــَرتََك األ َعِش

ــرة: 215(. ــَن﴾ )البق قَْربِ
َ
ــِن َواأل يْ واِلَ

ْ
فَِلل

ــن  ــة، وم ــة والعل ــن القراب ــه م ــابه إلي ــيء وانتس ــال يشء ب ــٰى: اتص ــب معن النس
خاللــه يتعــارف النــاس فيــا بينهــم ويعرفــون درجــة القرابــة والعلــة مــع بعضهــم، 

متهيدنا
سيدة اإلماء ݝ
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ومــن شــدة االهتــام بــه تشــكل ومنــذ القــدم علــم خــاص بــه يعــرف بعلم األنســاب 
ــة  ــات االجتاعي ــت الركيب ــول بني ــذه األص ــاس ه ــٰى أس ــه، وع ــده وأصول ــه قواع ل
التــي تطــورت مــن العائلــة واألرسة إىٰل البطــون والعشــائر والقبائــل وغريهــا، حتــٰى 

انتهــٰى نســب العــرب مثــاًل إىٰل رجلــن، عدنــان وقحطــان.
مــن اآلثــار العديــدة واملهمــة املرتبــة عــٰى النســب هــو اعتبــاره يف إمامــة األمــة، 
قــال أمــري املؤمنــن ݠ: »إن األئمــة مــن قريــش غرســوا يف هــذا البطــن مــن هاشــم، 

ال تصلــح عــٰى ســواهم وال تصلــح الــوالة مــن غريهــم )غريهــا(«.
ــام  ــص اإلم ــن خصائ ــون ع ــوا يتحدث ــا كان ــة ݜ عندم ــد األئم ــا نج ــن هن م
ــة  ــن وظيف ــه م ــا ل ــام ݠ ب ــرة، وأن اإلم ــاب الطاه ــرون األنس ــوا يذك ــه كان وصفات
البــد أن تكــون فيــه خاصيــة النســب الطاهــر يف األصــالب إىٰل آدم ݠ، فعــن رســول 
اهلل ݕ قــال: »إين وأهــل بيتــي كنــا نــورًا يســعٰى بــن يــدي اهلل تبــارك وتعــاىٰل قبــل أن 
خيلــق اهلل  آدم ݠ بأربعــة عــر ألــف ســنة فلــا خلــق آدم ݠ وضــع ذلــك النــور 
ــا مــن األصــالب الكريمــة  ــزل اهلل  ينقلن ــم مل ي ــه وأهبطــه إىٰل األرض... ث يف صلب
ــاء  ــن اآلب ــة م ــالب الكريم ــرة إىٰل األص ــام الطاه ــن األرح ــرة وم ــام الطاه إىٰل األرح

واألمهــات مل يلتــق واحــد ]أحــد[ منهــم عــٰى ســفاح قــط«)1(.
ــذا  ــن ݠ ورد ه ــام احلس ــارة اإلم ــا زي ــة ݜ، ومنه ــارات لألئم ــدة زي ويف ع
ــرة«)2(. ــام املطه ــاخمة واألرح ــالب الش ــورًا يف األص ــت ن ــك كن ــهد أن ــري: »أش التعب

ويف زيــارة أخــرٰى هلــم ݜ: »مل تزالــوا بعــن اهلل ينســخكم يف أصــالب كل مطهــر 
وينقلكــم مــن أرحــام املطهــرات«)3(.

ــا نجــد - مــع األســف - بعضــًا ممــن ال يعــي مــا يقــول أو يربــص بأهــل  إاّل أنن

1. كال الدين: ب24، ص275، ح25.
2. املزار: ص515.

3. كامل الزيارات: ب15، ص119، ح2/130.
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ــري وجــه  ــاءة أنســاب غريهــم ممــن تقدمهــم بغ ــة عــٰى دن الطهــارة يف أنســاهبم تغطي
ــال مــن  ــة فين ــه البري ــان أطهــر نســب عرفت حــق، نجــد مــن هــؤالء الطعــن يف إي
ــن  ــة ب ــدة احلج ــس وال ــيدة نرج ــب والس ــة وأيب طال ــد اهلل وآمن ــب وعب ــد املطل عب

ــن ¨. احلس
القــراءة األوليــة للمــوروث الدينــي تنبــئ بوضــوح أن هــذه األســاء نقيــة طاهــرة 

مــن الدنــس أو الشــك أو غــري ذلــك.
ــة  ــات الدال ــن الكتاب ــد م ــت العدي ــد ألف ــس ݝ فق ــيدة نرج ــص الس ــا خي في
عــٰى ثبــوت إســالمها وطهارهتــا مــن كل مــا يقــال حــول نســبها الريــف وإياهنــا 
ــا: ــوت إياهن ــبها وثب ــارة نس ــى طه ــة ع ــك ويف الدالل ــن ذل ــل م ــا قي ــامخ، ومم الش

ــَك  ــوُم 218 َوَتَقلُّبَ ــَن َتُق ــراَك ِح ي يَ ِ
َّ

ــاىٰل: ﴿ال ــه تع ــري قول ــروي يف تفس 1 - امل
ــام  ــن وأرح ــالب النبي ــي يف أص ــا تعن ــعراء: 218-219( أهن ــاِجِديَن﴾ )الش ِف السَّ

ــائهم. نس
ــام  ــن إىٰل أرح ــالب الطاهري ــن أص ــل م ــت أنق ــا زل ــول اهلل ݕ: »م ــال رس وق

املطهــرات«)1(.
عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر حممــد بــن عــي الباقــر ݟ: 
»كان اهلل وال يشء غــريه، وال معلــوم وال جمهــول، فــأول مــا ابتــدأ مــن خلــق خلقــه 
أن خلــق حممــدًا ݕ، وخلقنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه... ثــم خلــق اهلل 
ــور  ــك الن ــا زال ذل ــب آدم ݠ، ف ــك صل ــد ذل ــا بع ــم أودعن ــاىٰل آدم ݠ... ث تع
ــب  ــتقر يف صل ــب، وال اس ــب إىٰل صل ــن صل ــام، م ــالب واألرح ــن األص ــل م ينتق
ــه انتقالــه، ورشف الــذي اســتقر فيــه، حتــٰى صــار يف  إاّل تبــن عــن الــذي انتقــل من
ــد  ــزء يف عب ــن: ج ــور جزأي ــرق الن ــة، فاف ــد اهلل فاطم ــأم عب ــع ب ــب، فوق ــد املطل عب
ــاِجِديَن﴾  ــَك ِف السَّ ــاىٰل: ﴿َوَتَقلُّبَ ــه تع ــك قول ــب ݠ، فذل ــزء يف أيب طال اهلل، وج

1. تصحيح اعتقادات اإلمامية - املفيد: ص139.
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]الشــعراء: 219[ يعنــي يف أصــالب النبيــن وأرحــام نســائهم، فعــٰى هــذا أجرانــا اهلل 
ــا«)1(. ــا وزمانن ــا يف أوان عرصن ــٰى أخرجن ــام، حت ــالب واألرح ــاىٰل يف األص تع

2 - إن مــن الواضــح لــدٰى اإلماميــة اإليــان بطهــارة األئمــة ݜ مــن كل جهــة 
بــا يف ذلــك طهــارة اآلبــاء واألمهــات فلــم يعهــد عنهــم غــري ذلــك، ويف خصــوص 
ــاب يف ذلــك الوقــت إاّل أهنــم  ُأم اإلمــام ¨ مــع كوهنــا جــاءت مــن دار أهــل الكت
تســاملوا وصــار مــن الواضحــات عندهــم إســالمها، ولــو كان ثمــة يشء آخــر لبــان يف 
أقواهلــم، وكتبهــم ومؤلفاهتــم قــد مــألت اآلفــاق، وممــا جــاء مــن كلاهتــم )ال خيفــٰى 
أنــه قــد انعقــد اإلمجــاع مــن الفرقــة املحقــة عــٰى أن أجــداد نبينــا ݕ كانــوا مســلمن 
ــة ݜ  ــن األئم ــر ع ــد توات ــرًا وق ــداده كاف ــه وأج ــن آبائ ــد م ــا كان أح ــن وم موحدي

نحــن مــن أصــالب املطهريــن وأرحــام املطهــرات()2(.
ــر  ــرك يف مقاب ــر أو امل ــن الكاف ــوز دف ــه ال جي ــة أن ــائل الفقهي ــرأ يف املس 3 - نق
املســلمن وكــذا العكــس ملــا فيــه مــن توهــن، فــإن حرمــة املؤمــن حيــًا كحرمتــه ميتًا.

وعندما نسأل عن قرب ُأم اإلمام ݝ.
يــأيت اجلــواب أهنــا دفنــت يف دار زوجهــا وعّمهــا لزوجهــا، يف دار اإلمــام اهلــادي 
ــة داخــل حــرم  ــد مــن املصــادر أهنــا مدفون والعســكري ݟ، وقــد رصحــت العدي

العســكرين ݟ وقــد كتــب عــٰى قربهــا )هــذا قــرب أم حممــد ݠ()3(.
4 - دلت عدة من الروايات عٰى إسالمها ظهورًا أو ترصيًا ومنها:

مــا رواه الشــيخ الطــويس بســنده عــن حكيمــة بنــت اإلمــام اجلــواد ݠ حيــث 
جــاء فيهــا: قالــت حكيمــة: فلــا أن صليــت املغــرب والعشــاء اآلخــر أتيــت باملائــدة، 
ــم اســتيقظت،  ــا وسوســن)4( وبايتهــا يف بيــت واحــد، فغفــوت غفــوة ث فأفطــرت أن

1. حلية األبرار - السيد هاشم البحراين: ب1، ج1، ص17.
2. جممع البحرين - الشيخ الطريي: ج1، ص69.

3. أعيان الشيعة: ج2، ص588؛ مستدرك سفينة البحار: ج8، ص389.
4. وهو االسم الثاين للسيدة نرجس ݝ.
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ــل  ــت قب ــر ويل اهلل ݠ فقم ــن أم ــد  ݠ م ــو حمم ــدين أب ــا وع ــرة في ــم أزل مفك فل
ــٰى  ــل حت ــالة اللي ــت ص ــالة، فصلي ــة للص ــه كل ليل ــوم في ــت أق ــذي كن ــت ال الوق
بلغــت إىٰل الوتــر، فوثبــت سوســن فزعــة وخرجــت ]فزعــة[ وأســبغت الوضــوء ثــم 
ــد[  ــر ]ق ــي أن الفج ــع يف قلب ــر فوق ــت إىٰل الوت ــل وبلغ ــالة اللي ــت ص ــادت فصل ع
ــن  ــك م ــي الش ــل قلب ــع، فتداخ ــد طل ــر األول ق ــإذا بالفج ــر ف ــت ألنظ ــرب فقم ق
وعــد أيب حممــد ݠ فنــاداين مــن حجرتــه: »ال تشــكي وكأنــك باألمــر الســاعة قــد 

ــاىٰل...«)1(. ــاء اهلل تع ــه إن ش رأيت
ــال  ــف يق ــا، فكي ــاء فيه ــل ال خف ــالة اللي ــي ص ــا تص ــٰى أهن ــث ع ــة احلدي ودالل

ــالمها! ــدم إس بع
ومنهــا مــا رواه الشــيخ الصــدوق ݞ بســنده عــن حممــد بــن بحــر الشــيباين عــن 
بــر النخــاس يف حديــث طويــل جــاء فيــه: فقــال أبــو احلســن ݠ: »يــا كافــور ادع 
يل أختــي حكيمــة«، فلــا دخلــت عليــه قــال ݠ هلــا: »هــا هيــه«، فاعتنقتهــا طويــاًل 
ــا بنــت رســول اهلل أخرجيهــا إىٰل منزلــك  ــا: »ي ورسرت هبــا كثــريًا، فقــال هلــا موالن
ــويل:  ــم ݠ... فق ــد وُأم القائ ــة أيب حمم ــا زوج ــنن فإهن ــض والس ــا الفرائ وعلميه
أشــهد أن ال إلــه إاّل اهلل وأشــهد أن أيب حممــدًا رســول اهلل، فلــا تكلمــت هبــذه الكلمــة 

ضمتنــي ســيدة النســاء إىٰل صدرهــا...«)2(.
ويف مقطــع قالــت منهــا: دخلــت عــٰى موالنــا أيب احلســن العســكري ݠ فقــال 

هلــا: »كيــف أراك اهلل عــز اإلســالم...«)3(.
ومــن هنــا تبــن أن مــا يقــال عــٰى ألســنة البعــض مــن عــدم إســالم ُأم احلجــة بــن 
احلســن ݝ ال ُيقبــل بــأي حــال مــن األحــوال وال يعــدو كونــه ألجــل التشــكيك 

هبــذه الســيدة الطاهــرة ســيدة اإلمــاء واإليــان ݝ.

1. مدينة املعاجز - السيد هاشم البحراين: ج8، ص29، ح 2665 / 9.
2. كال الدين: ب41، ص422، ح1.

3. املصدر السابق.
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مقدمة:

ال نبالــغ إذا قلنــا إنــه مــا مــن يشء يثــري فضــول اإلنســان ورغبتــه كــا يثــريه ويغريه 

ــبل  ــائل والس ــكل الوس ــل ب ــار يتوس ــه ص ــتقبل وألجل ــه املس ــه عن ــا خيفي ــة م معرف

للكشــف عنــه والتعــرف عليــه، ولــو عــن طريــق الكهانــة أو التنجيــم لعلمــه أن عبــور 

اإلدراك والوعــي اإلنســاين إىٰل ضفــة الزمــان األخــرٰى، واســتراف مــا يملــه مــن 

مفاجئــات ســوف يوفــر ويــدّر عليــه الكثــري وينبهــه إىٰل مــا خيشــاه ويــذر منــه ممــا مل 

يكــن يف حســبانه وتوقعاتــه.

ــة يف  ــة احلاكم ــنن االجتاعي ــخ والس ــفة التاري ــة فلس ــة دراس ــأيت أمهي ــا ت ــن هن وم

األُمــم أو احلضــارات باعتبارهــا مفــردة مــن مفــردات نظــام الســببية املولــدة واملنتجــة 

للحــدث يف مســتقبل حيــاة اإلنســان ومصــريه الــذي ينتظــره.
ولعــل إشــكالية اإلرادة احلــرة قــد تطفــو عــٰى الســطح بــن تلــك األُمنيــة الكبــرية 
التــي حتــاول أن تتجــاوز احلجــاب الزمــاين الــذي يغلــف قــادم األيــام وبــن املقولــة 
ــور،  ــات األم ــٰى جمري ــا ع ــة بمضامينه ــدار قاضي ــن واألق ــب إىٰل أن القوان ــي تذه الت
ومــن هنــا تنبثــق جدليــة حتميــة التاريــخ مــع فكــرة ســلطة اإلنســان ومــدٰى تأثــريه يف 

جممــل الوقائــع والقضايــا املســتقبلية.

الشيخ عامر البغدادي

امليعاد املهدوي
بني اإلعجاز والسنن
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فــإن اإلنســان إن كان حــرًا ومطلــق الــراح يف رســم هنايتــه ومصــريه الالمتعــن، 

ــه وال  ــدًا ال حــول ل ــٰى أن نتحــدث عــا ســيجري ومــا ســيقع، وإن كان مقي ــا معن ف

ــه عــٰى دراســة تلــك النظــم وتلــك القوانــن بعــد عجــزه  ــٰى أن نحث قــدرة، فــا معن

عــن إمكانيــة تغيــري املواقــف والتحــوالت.

ــن ويف  ــن إىٰل فريق ــمت املفكري ــي قس ــباب الت ــدٰى األس ــي إح ــة ه ــذه اجلدلي وه

ــن: ــن خمتلف اجتاه

ــات  ــن املصادف ــلة م ــوٰى سلس ــت س ــخ ليس ــداث التاري ــد أن أح ــن يعتق 1 - م

ــة. ــد كلي ــود إىٰل قواع ــي ال تع ــان والت ــوىٰض اإلنس ــن ف ــئة م ــات الناش واالتفاق

2 - مــن يعتقــد أن مســرية التاريــخ واملجتمــع عابــرة الســتقاللية الفــرد وحريتــه 

وحمكومــة لنظــام الســنن املقننــة ســلفًا.

ــن  ــن هات ــري ب ــراق الكب ــن واالف ــٰى التباي ــك ال خيف ــة وتل ــذه الوجه ــن ه وب

الفكرتــن.

ــة األوىٰل  بطبيعــة احلــال ســتكون نتيجــة تلــك الدراســة واملعرفــة بحســب النظري

ال تتجــاوز التســلية وتضييــع الوقــت بعــد فقدهــا لــكل عطــاء تربــوي أو مــا يصلــح 

ــإن  ــة ف ــة الثاني ــؤدٰى النظري ــا يف م ــتقبل، بين ــح املس ــم مالم ــه يف رس ــتفادة من لالس

ــة  ــه الكلي ــة يف أجــزاء هــذا العــامل ويعــود خاضعــًا لقوانين للمجتمــع اإلنســاين كينون

وقواعــده العامــة، وبذلــك يصلــح ألن يكــون موضوعــًا للدراســة والبحــث وجديــرًا 

بــأن ُيســتفاد منــه وُيعتــرب بــه.

وحتــٰى ال نطيــل يف املقدمــة أكثــر ممــا نحتــاج إليــه يف التمهيــد ملوضــوع بحثنــا الذي 

يتصــل بحتميــة اليــوم املوعــود ومــا يتحقــق فيــه مــن بســط العــدل واحلــق عــٰى يــد 

اإلمــام املنتظــر ¨، يطــل علينــا القــرآن الكريــم إلثبــات حقيقتــن ناصعتــن يؤكــد 

يف األوىٰل منهــا أن التاريــخ واملجتمــع اإلنســاين حمكــوم بنظــام صــارم ووفــق قانــون 
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ال يقبــل التغــري واالســتثناء، وبنــاء عــٰى هــذه الرؤيــة فــإن القــرآن الكريــم يرفــض 

بشــدة النظــرة العبثيــة واالعتباطيــة التــي قــد يتومههــا البعــض يف جمــاري األحــداث 

والظواهــر التارخييــة.

ــنَِّت اهلِل  ــَد لُِس ِ
َ

ــْن ت ــَن فَلَ ِل وَّ
َ
ــنََّت األ  ُس

َّ
ــُروَن إِل ــْل َينُْظ ــاىٰل: ﴿َفَه ــول تع يق

ــر: 43(. ــًا﴾ )فاط ِْوي
َ

ــنَِّت اهلِل ت ــَد لُِس ِ
َ

ــْن ت ــًا َولَ َتبِْدي

ــة  ــة الثاني ــد احلقيق ــم ليؤك ــرآن الكري ــود الق ــت يع ــياق الثاب ــذا الس ويف ذات ه

ــدث  ــة احل ــاين يف صناع ــلوك اإلنس ــانية والس ــري اإلرادة اإلنس ــؤرش إىٰل تأث ــي ت الت

ْنُفِســِهْم﴾ 
َ
وا ما بِأ ُ ٰ ُيَغــرِّ ُ مــا بَِقــْوٍم َحــىَّ ووقوعــه، يقــول تعــاىٰل: ﴿إِنَّ اهلَل ل ُيَغــرِّ

)الرعد: 11(.

وقــد يبــدو عــٰى ضــوء هذيــن الثابتــن أن مــآالت األحــداث وهناياهتــا ال تتجــاوز 

القــرار اإلنســاين فيــا يريــد أو مــا ال يريــد، وهــو األمــر الــذي يأبــاه القــرآن الكريــم 

ــد  ــط واح ــٰى نم ــت ع ــتقبل ليس ــع املس ــة أن وقائ ــات قرآني ــدة آي ــد يف ع ــا يؤك حين

ــمة ال  ــيئته احلاس ــة ومش ــإرادة اإلهلي ــًا ل ــود حمض ــا يع ــا م ــدة، فمنه ــة واح أو حقيق

يشــرك معهــا أحــد يف صياغتهــا وتكوينهــا، ومنهــا مــا يعــود إىٰل اإلنســان وإرادتــه 

ليصبــح األمــر بعــد ذلــك أشــبه بالفكــرة التــي تنتهــي إىٰل كــون اإلنســان جمبــورًا يف 

جهــة ومفوضــًا إليــه يف جهــة أخــرٰى، وهــو الــرح الــذي قــد يعتمــده البعــض يف 

فهــم مــا ورد عــن أهــل بيــت العصمــة ݜ يف قوهلــم: »ال جــرب وال تفويــض ولكــن 

أمــر بــن أمريــن«)1(.

وهــو مــا نرفضــه ونعجــز عــن اقتناصــه ورصــده مــن احلديــث الســابق والــذي 

ــا  ــٰى إثباهت ــد ع ــه يؤك ــتوين ال أن ــٰى كال املس ــض ع ــرب والتفوي ــي للج ــره النف ظاه

1. الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص160.
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ــكال  ــض ل ــدد الرف ــه بص ــث أن ــن احلدي ــه م ــذي نفهم ــا ال ــوية وإن ــائها س وإرس

ــدة  ــع العقي ــجم م ــدي ال ينس ــذور عقائ ــا حم ــٰى كل منه ــب ع ــا يرت ــن مل الفكرت

ــريف. ــا املع ــالمية وعمقه اإلس

ــٰى  ــلطنته ع ــاىٰل وس ــه تع ــع حاكميت ــارض م ــض إن كان يتع ــوان التفوي ــإن عن ف

خلقــه فــإن اجلــرب هــو اآلخــر يتنــاىٰف مــع عدلــه ورمحتــه تعــاىٰل، ولــذا نجــد أنفســنا 

ــن  ــن العنوان ــات هلذي ــتهدف اإلثب ــذي يس ــابق ال ــم الس ــع الفه ــجمن م ــري منس غ

مجيعــًا ولــو بشــكل جزئــي ليمــزج بينهــا خلطــة وتوليفــة حتفــظ شــيئًا مــن الســلطة 

ــاك. ــانية هن ــة اإلنس ــن احلري ــيئًا م ــا، وش ــة هن اإلهلي

ولذلــك نقــدم رؤيــة مغايــرة ملــا تقــدم مــن خــالل املقاربــة التــي نميــل إليهــا يف 

ــا  ــا في ــانية وحريته ــات اإلرادة اإلنس ــاس إثب ــٰى أس ــوم ع ــث تق ــٰى احلدي ــان معن بي

قررتــه املشــيئة اإلهليــة وإرادتــه هلــا، ولكــن ال عــٰى نحــو التفويــض وإطــالق الــراح 

بــل يف ضمــن األقــدار والســنن التــي انبثقــت عــن أســاء اهلل تعــاىٰل وصفاتــه احلســنٰى، 

فاإلنســان عــٰى كل حــال يبقــٰى حــرًا بقــرار إهلــي ال بقــرار منــه، وحركتــه التارخييــة ال 

ختــرج أيضــًا عــن هــذا املعنــٰى ألنــه حمكــوم يف مســارات واجتاهــات رســمتها الســاء 

ــَها اإِلنْســاُن إِنَّــَك اكِدٌح إِىٰل  ُـّ ي
َ
ســلفًا ال يســتطيع دفعهــا وتغيريهــا، يقــول تعــاىٰل: ﴿يا أ

 إِىٰل َربِّــَك الُمنْتَىٰه﴾ 
نَّ
َ
َربِّــَك َكْدحــاً َفُماِقيــِه﴾ )االنشــقاق: 6(، ويقــول تعــاىٰل: ﴿َوأ

)النجم: 42(.

ومــن ضمــن تلــك املســارات والنهايــات هــو مــا أكدتــه عــدة مــن اآليــات القرآنية 

ــت عــٰى أن هنايــة التاريــخ ســوف تتوقــف عنــد املصــري املحتــوم  الكريمــة التــي نصَّ

ــتقبلية  ــة املس ــك احلقيق ــتند تل ــة لتس ــري رجع ــل إىٰل غ ــض الباط ــق ودح ــار احل بانتص

عــٰى حمــض اإلرادة اإلهليــة يف اختــاذ ذلــك القــرار وذلــك الثابــت.
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 ٰ
َ

ــَرُه َع ــقِّ ِلُْظِه ــِن احلَ ــدٰى وَِدي ُ بِالُه
َ

ــول ــَل رَُس رَْس
َ
ي أ ِ

َّ
ــَو ال ــاىٰل: ﴿ُه ــول تع يق

ــف: 9(. ــة: 33؛ الص ــِرُكوَن﴾ )التوب ــِرَه الُمْشـ ــْو َك َ ــِه َول ــِن ُكِّ ي الِّ

رَْض 
َ
نَّ األ

َ
ــِر أ

ْ
ك ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الِّ ويقــول عــز مــن قائــل: ﴿َولََقــْد َكتَبْنــا ِف الزَّ

احِلـُـوَن﴾ )األنبيــاء: 105(. يَِرثُهــا ِعبــاِدَي الصَّ

وهــو ذات املعنــٰى الــذي أكدتــه روايــات أهــل البيــت ݜ ومــا اســتفاضت بــه 

أحاديثهــم الريفــة، فقــد ورد عــن النبــي ݕ: »والــذي بعثنــي باحلــق نبيــا لــو مل يبــق 

مــن الدنيــا إاّل يــوم واحــد لطــول اهلل ذلــك اليــوم حتــٰى خيــرج فيــه ولــدي املهــدي 

ــغ  ــوره ويبل ــرق األرض بن ــه وت ــي خلف ــم فيص ــن مري ــٰى ب ــزل روح اهلل عيس فين

ســلطانه املــرق واملغــرب«)1(.

ــد  ــا عن ــال: كن ــم، ق ــن أيب القاس ــن داود ب ــه ع ــاين يف غيبت ــا رواه النع ــك م وكذل

أيب جعفــر حممــد بــن عــي الرضــا ݟ فجــرٰى ذكــر الســفياين ومــا جــاء يف الروايــة 

مــن أن أمــره مــن املحتــوم، فقلــت أليب جعفــر ݠ: هــل يبــدو هلل يف املحتــوم؟ قــال: 

»نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو هلل يف القائــم، قــال: »القائــم مــن امليعــاد«)2(.

وال أوضــح مــن حتميــة هــذا اليــوم بعــد توصيفــه مــن قبــل اإلمــام الباقــر ݠ 

ــُف الِميعــاَد﴾  بكونــه مــن امليعــاد الــذي ال يعرضــه البــداء رضورة ﴿إِنَّ اهلَل ل ُيِْل

ــود  ــك يع ــرار يف ذل ــٰى أن الق ــك ع ــد ذل ــل بع ــد: 31(، ليدل ــران: 9؛ الرع )آل عم

ــه. ــة فيــا شــاءته وحكمــت ب حــرصًا لــإرادة اإلهلي

وأّمــا العلــة يف ذلــك والســبب فيــه، فلــه بحــث آخــر لعلنــا نتطــرق إليه يف دراســة 

قادمــة إذا وفقنــا اهلل تعــاىٰل لذلك.

1. كامل الدين للشيخ الصدوق:280.
2. غيبة للشيخ النعامين: 31:5.
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والنتيجــة التــي ننتهــي إليهــا بعــد هــذا البيــان أن حريــة اإلنســان وقراراته يف رســم 

ــا هــي فاعلــة مــن جهــة ومنفعلــة مــن جهــة أخــرٰى،  مصــري التاريــخ ومســتقبله إن

ــام  ــم النظ ــه يف رس ــوض إلي ــر ومف ــو ح ــلوكه وال ه ــه وس ــور يف حركت ــو جمب ــال ه ف

واملخطــط الــذي تشــكله األقــدار اإلهليــة.

ــم  ــا يف فه ــا ومدلوهل ــالمة مضموهن ــد بس ــة نعتق ــدم رؤي ــتطعنا أن نق ــك اس وبذل

احلديــث الســابق ال يتناقــض مــع ظاهــره وال مــع عمقــه العقائــدي والــذي ينســجم 

ــة يف ســلطنتها  ــه وال يتجــاوز الــذات اإلهلي مــع حتمــل اإلنســان ملســؤولياته وواجبات

وحاكميتهــا عــٰى الكــون ونظامــه الــذي قــرره وأبدعــه.

اإلنسان واليوم املوعود:

مــع تأكيدنــا الســابق عــٰى أن قــرار اليــوم املوعــود منحــرص بــاإلرادة اإلهليــة حمضًا، 

ــي  ــروط واألركان الت ــد لل ــوم فاق ــك الي ــق ذل ــال أن حتق ــأي ح ــك ب ــي ذل ــال يعن ف

ــا هــو معنــيٌّ  ــه أو التأجيــل؛ رضورة أن هــذا املــروع اإلهلــي إن تقتــي التعجيــل ب

بســعادة اإلنســان وحتقيــق كالــه الفــردي واالجتاعــي، الســيا بعــد الــذي أوضحنــاه 

مــن إثبــات حريــة اإلنســان وتأثــري خياراتــه وفاعليتهــا يف حركــة التاريــخ، فــإن دولــة 

اإلمــام القائــم̈  وإن كانــت َقــَدرًا حتميــًا ال ترتــي الســاء بالتنــازل عنــه أو الزهــد 

فيــه، ولكنهــا علَّقــت أمــر توقيتــه وتوفــري رشوط حتققــه اعتــادًا عــٰى ســري اإلنســانية 

ــي  ــب الت ــا واملواه ــال كل العطاي ــه ح ــا، حال ــٰى غريه ــي، ال بخط ــا ه ــه بخطاه إلي

ــك  ــة وتل ــك العطي ــوغ تل ــون بل ــم ليك ــا عليه ــاض هب ــه أو أف ــاىٰل خللق ــا اهلل تع أراده

اهلبــة اإلهليــة بحاجــة ألن يمــي اإلنســان هــو يف طريقهــا وســبيلها.

ــة  ــة وطبيع ــنن اإلهلي ــان الس ــامل يف جري ــرد وش ــٰى مطَّ ــذا املعن ــٰى أن ه وال خيف

ــة  ــإرادات اإلهلي ــم أن ل ــرآن الكري ــرر الق ــا يق ــن هن ــا، وم ــٰى مصاديقه ــا ع انطباقه
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أجلــن وموعديــن، أحدمهــا متحــرك ومتغــري ُيعــرب عنــه أحيانــًا باألجــل املوقــوف، 

واآلخــر ثابــت ومســتقر ُيعــرب عنــه باألجــل املســمٰى، ويف األول منهــا أنــت تذهــب 

إليــه ويف الثــاين هــو الــذي ســيأيت إليــك، حالــه كحــال ظاهــرة املــوت الــذي كتبــه 

اهلل علينــا، فــإنَّ انتهــاء عمــر اإلنســان عــٰى األرض خيضــع لــذات املعادلــة، فهــو مــن 

ْينَمــا 
َ
جهــة ظاهــرة حتمتهــا اإلرادة اإلهليــة وحكمــت هبــا ابتــداء، يقــول تعــاىٰل: ﴿أ

ُكــُم الَمــوُْت َولـَـْو ُكنْتُــْم ِف بـُـُروٍج ُمَشــيََّدٍة﴾ )النســاء: 78(، ومــن 
ْ
تَُكونـُـوا يُْدِرك

جهــة أخــرٰى فــإن مــالك حتديــد عمــر اإلنســان يعــود يف أجلــه األول إىٰل قــراره هــو 

واختيــاره، ولكــن ال يعنــي ذلــك أن هــذا االمتــداد الزمنــي لعمــر اإلنســان مبــذول 

إىٰل مــا ال هنايــة، بــل هنــاك األجــل الثابــت الــذي يــأيت إليــه يف هنايــة املطــاف مهــا 

راعــٰى اإلنســان اجلوانــب املاديــة أو املعنويــة التــي تؤثــر يف طــول العمــر وبقائــه.

وهكــذا بالنســبة للدولــة املهدويــة، فلهــا أجــل متغــري يمكــن أن تتحــرك نحــوه 

اإلنســانية وتصــل إليــه فيــا لــو وفَّــرت عنــارص االســتعداد واملقومــات التــي تؤهلهــا 

للقيــام هبــا وإنجــاح مروعهــا؛ رضورة أن تلــك الدولــة مروطــة يف ضمــن بعــض 

ــام  ــة اإلم ــا يف رواي ــة، ك ــتعدة للتضحي ــارصة واملس ــة املن ــود النخب ــا بوج مقتضياهت

اجلــواد ݠ: »فــإذا اجتمعــت لــه هــذه العــدة مــن أهــل اإلخــالص أظهــر اهلل أمــره، 

ــزال  ــال ي ــإذن اهلل  ، ف ــرج ب ــل، خ ــرة آالف رج ــو ع ــد وه ــه العق ــل ل ــإذا كم ف

.)1(» يقتــل أعــداء اهلل حتــٰى يــريض اهلل

ــة نحــو الوعــي واإلدراك الــذي ينتهــي هبــا إىٰل  ــة املجتمعي ــًا إليهــا االنعطاف مضاف

ت عليها يف مســريهتا  القناعــة التامــة بفشــل كل احللــول الوضعيــة واألرضيــة التــي مــرَّ

ــرار  ــة اإلق ــا املعرفي ــا يف ذاكرهت ــر لدهي ــارب وي ــك التج ــزن تل ــة؛ لتخت التارخيي

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: 378.
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واالعــراف بقصورهــا يف حتقيــق اهلــدف الــذي ســعت إليــه كثــريًا، والــذي مــا زالــت 

حتملــه يف فطرهتــا وصميــم ذاهتــا، أال وهــو نــر العــدل والقســط يف كل مــا يرتبــط بــه 

مــن معــاٍن ســامية ونبيلــة، وهــو املعنــٰى الــذي يرشــح بوضــوح مــن بعــض مــا ورد 

عــن أهــل البيــت ݜ، فقــد جــاء عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »فخروجــه ݠ إذا خــرج 

يكــون عنــد اليــأس والقنــوط مــن أن يــروا فرجــًا«)1(.

حتــٰى تبلــغ األمــور ذروهتــا يف احللقــة األخــرية مــن مســرية اإلنســانية قبــل ظهــور 

ــم،  ــالح أوضاعه ــن إص ــام ع ــم الت ــذاك عجزه ــاس حين ــعر الن ــام ¨ ليستش اإلم

وليتصــل عجزهــم مــن غــري أمــل يلــوح يف األُفــق إاّل عــٰى يديــه املباركتــن لتنتهــي 

هــذه األزمــات وتتوقــف احلــروب ويعــم الســالم.

وقــد اجتمــع كال هذيــن املعنيــن اللذيــن مهــا حمــل الــكالم أعنــي )األجــل الثابــت 

واملتغــري واملــالك فيهــا( يف حديــث اإلمــام الصــادق ݠ يف ســياق حديثــه عــن بنــي 

إرسائيــل والفــرج الــذي حصــل هلــم عــٰى يــد نبــي اهلل موســٰى ݠ مقارنــة بالفــرج 

الــذي تنتظــره البريــة عــٰى يــد اإلمــام املهــدي ¨.

فقــد روٰى العيــايش يف تفســريه عنــه ݠ: »ملــا طــال عــٰى بنــي إرسائيــل العــذاب 

ضجــوا وبكــوا إىٰل اهلل أربعــن صباحــًا، فأوحــٰى اهلل إىٰل موســٰى وهــارون خيلصهــم من 

فرعــون، فحــطَّ عنهــم ســبعن ومائــة ســنة«، قــال: وقــال أبــو عبــد اهلل ݠ: »هكــذا 

أنتــم لــو فعلتــم لفــرج اهلل عنــا، فأّمــا إذا مل تكونــوا فــإن األمــر ينتهــي إىٰل منتهــاه«)2(.

والروايــة واضحــة بتعــدد األجــل يف توقيــت ظهــور اإلمــام ¨ أحدمهــا يعتمــد 

عــٰى مــدٰى تفاعــل النــاس وإياهنــم باملخلــص واملنقــذ املجعــول مــن قبــل اهلل تعــاىٰل، 

ــة  ــورة حتمي ــخ بص ــه التاري ــل إلي ــوف يص ــذي س ــٰى ال ــو املنته ــاين ه ــل الث واألج

1. الغيبة للشيخ النعامين: 240.
2. تفسري العيايش: ج2، ص154.
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كالبــاب الوحيــد الــذي يكــون للــدار وال يمكــن اخلــروج أو النفــوذ إاّل مــن خاللــه.

ــؤدي إىٰل  ــن ي ــك ل ــإن ذل ــبيل ف ــذا الس ــرية وه ــذه املس ــة ه ــت البري ــإذا رفض ف

إلغــاء هــذه اإلرادة وهــذا القــرار بنــاء عــٰى تقاعــس النــاس وهتاوهنــم، فــإن اهلل تعــاىٰل 

غالــب عــٰى أمــره، بــل هلــم أجــٌل هــم بالغــوه، فــإن وصلــوا إليــه وإاّل جــرت ُســنَّة 

ــوا  ــمَّ ل يَُكونُ ــْم ُث ُك ــاً َغْرَ  قَْوم
ْ

ــتَبِْدل ــْوا يَْس َّ ــاىٰل: ﴿َوإِْن َتتََول ــول تع ــتبدال، يق االس

ــاً  ــْم َعذاب بُْك ــُروا ُيَعذِّ  َتنِْف
َّ

ــاىٰل: ﴿إِل ــول تع ــد ݕ: 38(، ويق ــْم﴾ )حمم ْمثالَُك
َ
أ

ُكــْم﴾ )التوبــة: 39(، وقــد ورد هــذا املعنــٰى عــن اإلمــام   قَْومــاً َغْرَ
ْ

ِلمــاً َويَْســتَبِْدل
َ
أ

الصــادق ݠ يف كتــاب الغيبــة للنعــاين: »إن صاحــب هــذا األمــر حمفــوظ لــه، لــو 

ــإِْن 
ــن قــال هلــم اهلل : ﴿فَ ــه وهــم الذي ــه بأصحاب ــٰى اهلل ل ــاس مجيعــًا أت ذهــب الن

نــا بِهــا قَْوماً لَيُْســوا بِهــا بِكافِِريــَن﴾ ]األنعــام: 89[، 
ْ يَْكُفــْر بِهــا هــُؤلِء َفَقــْد َوكَّ

 ٰ
َ

ــٍة َع ِذلَّ
َ
ــُه أ بُّونَ بُُّهــْم َوُيِ ــْوٍم ُيِ ِت اهلُل بَِق

ْ
ــأ وهــم الذيــن قــال اهلل فيهــم: ﴿فََســوَْف يَ

ٰ الاكفِِريــَن﴾ ]املائــدة: 54[«)1(، وألجــل ذلــك ورد يف التوقيــع 
َ

ٍة َع ِعــزَّ
َ
ــَن أ الُمْؤِمِن

الريــف لإمــام املهــدي ¨ الــذي خــرج إلســحاق بــن يعقــوب: »وأكثــروا مــن 

الدعــاء بتعجيــل الفــرج، فــإن ذلــك فرجكــم«)2(.

الدولة املهدوية بني السببية واإلعجاز:

)هلل تعــاىٰل غايــات وإرادات وهنايــات البــد أن متــي(، حقيقــة جــاءت عــٰى لســان 

ــة  ــن حتمي ــأله ع ــن س ــه ح ــن نبات ــغ ب ــه لألصب ــياق جواب ــن ݠ يف س ــري املؤمن أم

عــرص الظهــور، وال أراين بحاجــة إلثبــات هــذا املعنــٰى بعــد أن أكــده القــرآن الكريــم 

ــي  ــة الت ــث الريف ــات األحادي ــا مئ ــق معه ــي تتواف ــة والت ــات القرآني ــد اآلي يف عدي

1. غيبة للشيخ النعامين: ص171.
2. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص485.

دي
دا

بغ
ر ال

ما
 ع

يخ
لش

ا



20

حتمــل هــذا املضمــون، بــل وإطبــاق مجيــع الديانــات الســاوية التــي انســجمت فيــا 

بينهــا حــول فكــرة حمــددة تذهــب إىٰل أن املســتقبل النهائــي ملســرية احليــاة عــٰى األرض 

هــي انتصــار أطروحــة العــدل عــٰى أطروحــة الظلــم وســيادة اإليــان واحلــق والعلــم 

ــة  ــي اإلرادة اإلهلي ــك إذًا ه ــن، تل ــاين واملضام ــذه املع ــع ه ــارض م ــا يتع ــٰى كل م ع

التــي ال تقبــل املحــو والتغيــري أو النقــض والتبديــل، وال شــك أن هلل تعــاىٰل طريقتــه يف 

كل حــادث وميعــاد تتعلــق مشــيئته وإرادتــه بــه وإن كانــت الســبل املعتــادة والطــرق 

املألوفــة مقطوعــة منتفيــة بحســب نظرنــا.

ذلــك هــو الــذي يلفــت انتباهنــا إليــه القــرآن الكريــم ويكيهــا املطلــق مــن قولــه 

ــَرَ انلَّــاِس ل َيْعلَُموَن﴾ )يوســف: 21(، 
ْ
ك

َ
ْمــِرهِ َولِكــنَّ أ

َ
تعــاىٰل: ﴿َواهلُل اغِلــٌب َعٰ أ

ٍء قَــْدراً﴾ )الطــالق: 3(. ْمــِرهِ قَــْد َجَعــَل اهلُل ِلــُلِّ َشْ
َ
وقولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّ اهلَل باِلــُغ أ

وإنــا الــكالم يف خارطــة الطريــق التــي تنتهــي إىٰل ذلــك، وهــي ال ختلــو مــن أحــد 

: ين مر أ

ــة وراء  ــي إفاض ــة أي ه ــة االبتدائي ــدرة التكويني ــم بالق ــا أن تت ــر األول: فإّم األم

ــط، ألن اهلل  ــة فق ــاإلرادة اإلهلي ــل ب ــا حتص ــة، وإن ــل الطبيعي ــة والعل ــباب املادي األس

ــك. ــد ذل ــاىٰل يري تع

األمــر الثــاين: وإّمــا أن يكــون هنــاك ســبب طبيعــي مســتور وغائــب عنــا أحــاط به 

ســبحانه علــًا، وخفــي علينــا، فيكــون هــو الســبيل لتحقيــق إرادتــه، وال ريــب أن ِكال 

الوجهــن عــٰى مســتوٰى الثبــوت واإلمــكان يشــكالن نظريتــن ال يلــزم مــن افراضها 

امتنــاع وال خمالفــة، ال مــن جهــة العقــل وال النقــل، فالبــاري تعــاىٰل لــه القــدرة املطلقة 

فيــا يشــاء أو يريــد لكونــه احلاكــم الــذي ال معقــب حلكمــه بنقــض وال تغيــري، كــا أن 

علمنــا مهــا بلــغ وتطــور فإنــه يبقــٰى قــارصًا وعاجــزًا عــن اإلحاطــة بنظــام األســباب 

والســنن، وإنــا لنــا منــه حماولــة االستشــكاف واملعرفــة، رضورة أن تلــك األســباب 
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ــا  ــا، والتــي ال إحاطــة لن وتلــك الســنن منبثقــة عــن أســائه احلســنٰى وصفاتــه العلي

بمعرفتهــا وإدراكهــا إاّل مــن وجــه، وعــٰى نحــو جزئــي، إاّل أن قولــه تعــاىٰل: ﴿َجَعــَل 

ٍء قـَـْدراً﴾ )الطــالق: 3( يؤيــد الوجــه الثــاين دون األول، فهــي واضحــة  اهلُل ِلــُلِّ َشْ

يف أن كل األحــداث والوقائــع ال ختــرج عــن نظــام األقــدار واألســباب، ســواء علمنــا 

ــن  ــا م ــن نتائجه ــا وب ــا بينه ــع م ــباب م ــك األس ــم، رضورة أن تل ــك أم مل نعل بذل

اتصــال وارتبــاط مل يكــن هــو مملــوكًا هلــا يف أنفســها حتــٰى تطيــع يف حــال وتعــي يف 

حالــة أخــرٰى، بــل هــي جمعولــة مــن قبلــه تعــاىٰل ومنقــادة لــه.

ــا أن مــا حتمــه اهلل تعــاىٰل وحكــم بــه متحقــق ال  ــا يكــون واضحــًا لدين ومــن هن

حمالــة، فلــه القــدرة للوصــول إليــه مــن أي وجــه شــاء أو أراد، وال يبقــٰى بعــد ذلــك 

معنــٰى لالســتغراب أو االســتبعاد يف كــون الدولــة املهدويــة هــي امليعــاد الــذي لــن 

ــٰى  ــا ال خيف ــك ك ــس ذل ــا، ولي ــات ظروفه ــياء أو مقتضي ــة األش ــه طبيع ــف عن تتخل

ــبحانه  ــده س ــا بي ــات لكوهن ــل إثب ــة، ب ــام العلي ــًا لنظ ــببية أو نفي ــام الس ــاًل لنظ تعطي

وتعــاىٰل يوجههــا حيــث يشــاء وحيــث أراد، وعــٰى ضــوء ذلــك يمكــن أن نفهــم أن 

الفــرة الطويلــة التــي تســتغرقها غيبــة اإلمــام ¨ مل تكــن بعيــدة يف مرحلــة التوقيــت 

عــن ذلــك النظــام العــام الــذي يكــم العــامل واملجعــول مــن قبلــه تعــاىٰل، وإن كانــت 

يف أصــل وجودهــا ووقوعهــا ترجــع إىٰل قــرار إهلــي ال يقبــل التخلــف واالختــالف، 

ــر مــن موضــع ومقــام، فقــد جــاء يف عــدة  ــه األحاديــث يف أكث وهــذا هــو مــا أكدت

أحاديــث عــن أهــل بيــت العصمــة ويف عــدة صياغــات مــا ُيضفــي هــذا املعنــٰى فقــد 

ورد عــن النبــي ݕ قولــه: »لــو مل يبــق مــن الدهــر إاّل يــوم لبعــث اهلل رجــاًل مــن أهل 

بيتــي، يملؤهــا عــدالً كــا ملئــت جــورًا«)1(.

1. سنن أيب داود: ج2، ص310.
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ــا  ــوة وخصن ــدًا بالنب ــث حمم ــذي بع ــواد ݠ: »وال ــام اجل ــن اإلم ــاء ع ــا ج وم

ل اهلل ذلــك اليــوم حتــٰى خيــرج فيــه  باإلمامــة، أنــه لــو مل يبــق مــن الدنيــا إاّل يــوم لطــوَّ

ــورًا«)1(. ــًا وج ــت ظل ــا ملئ ــدالً ك ــطًا وع ــأل األرض قس فيم

بطبيعــة احلــال قــد ختتلــف وجهــات النظــر وتتعــدد الــرؤٰى عنــد حماولــة اســتنباط 

املــالكات واألســباب التــي تقــف وراء حتميــة الدولــة املهدويــة ولــزوم كوهنــا اخلامتــة 

ــخ اإلنســاين، ولكــن مــا ال يمكــن أن نختلــف  ــي ينتهــي ويتوقــف عندهــا التاري الت

فيــه هــو عــدم خلوهــا مــن معنــٰى عميــق يرتبــط بالشــأن اإلهلــي واحلكمــة اإلهليــة، 

ولعــل هــذا مــا يفــر لنــا التأكيــد الــذي انتهجتــه الروايــات يف بيــان أهنــا )رس مــن 

رس اهلل( أو )غيــب مــن غيــب(.

وهــو مــا نلمحــه يف قــول اإلمــام الصــادق ݠ لعبــد اهلل بــن الفضــل اهلاشــمي: 

»إن هــذا األمــر مــن أمــر اهلل تعــاىٰل، ورس مــن رس اهلل، وغيــب مــن غيــب اهلل، ومتــٰى 

ــري  ــا غ ــة، وإن كان وجهه ــا حكم ــه كله ــأن أفعال ــا ب ــم صّدقن ــه  حكي ــا أن علمن

ــف«)2(. منكش

ــن  ــد ب ــا أمح ــحاق: »ي ــن إس ــد ب ــكري ݠ ألمح ــن العس ــام احلس ــول اإلم أو كق

إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر اهلل، ورس مــن رس اهلل، وغيــب مــن غيــب اهلل خــذ مــا 

ــن«)3(. ــدًا يف علي ــا غ ــن معن ــاكرين تك ــن الش ــن م ــه وك ــك واكتم آتيت

وجمــرد عــدم معرفتنــا اليقينيــة بذلــك ال يلغــي كوهنــا واقعــًا آٍت، ســواء فهمنــا رسه 

ل برأيــه  أم مل نفهمــه، بعــد أن أصبحــت رضورة إســالمية ال ينكرهــا إاّل الشــاذ واملتقــوِّ

واجتهاده.

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: 351.
2. علل الرشائع للشيخ الصدوق: 1/ 246.

3. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص385.
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ــدو أن  ــا ال تع ــا بأهن ــا ومغزاه ــيط حقيقته ــاول تبس ــذي ي ــري ال ــا أن التفس ك

ــت ݜ  ــل البي ــن أه ــب م ــذي ُغص ــك ال ــرداد للمل ــض واس ــة تعوي ــون عملي تك

هــو اآلخــر مل يكــن واردًا يف ســياق أحاديــث املعصومــن ݜ أو يف تعريفهــم عنهــا، 

فقــد جــاء عــن املفضــل بــن عمــر يف حديــث قــال: قــال الصــادق ݠ: »أحســنت يــا 

مفضــل، فمــن أيــن قلــت برجعتنــا؟ ومقــرصة شــيعتنا تقــول: معنــٰى الرجعــة أن يــرّد 

ــٰى  ــك حّت ــلبنا املل ــٰى ُس ــم مت ــدي ¨، ويه ــه للمه ــا وأن جيعل ــك الدني ــا مل اهلل إلين

ــّوة  ــه ملــك النب ــا«، قــال املفضــل: ال واهلل ومــا ســلبتموه وال تســلبونه ألّن ــرّد علين ي

ــة)1(. ــة واإلمام ــالة والوصي والرس

دور املعجزة يف الدولة املهدوية:

ــا،  ــزة وماهيته ــة املعج ــط بحقيق ــة ترتب ــة مهم ــات إىٰل قضي ــي أوالً: االلتف ينبغ

فليــس كل أمــر خــارق للطبيعــة أو عــٰى خــالف مــا اعتــاده النــاس ُيصطلــح عليــه 

ــه املعصــوم ݠ يف مقــام التحــدي إلثبــات  ــأيت ب ــا تطلــق عــٰى مــا ي باملعجــزة، وإن

حجيتــه وســفارته عــن اهلل تعــاىٰل، وقــد ســأل أبــو بصــري اإلمــام الصــادق ݠ: ألّي 

عّلــة أعطــٰى اهلل  أنبيــاءه ورســله وأعطاكــم املعجــزة؟ فقــال: »ليكــون دليــاًل عــٰى 

ــه  ــله وحجج ــاءه ورس ــا إاّل أنبي ــة هلل ال يعطيه ــزة عالم ــه واملعج ــٰى ب ــن أت ــدق م ص

ــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب«)2(. لُيعــرف ب

ــة  ــياق الكرام ــاء ݜ يف س ــاء واألولي ــض األنبي ــوارق لبع ــل اخل ــد حتص وق

ــوا  ــم ليس ــزة ألهن ــٍذ باملعج ــمٰى حينئ ــاىٰل، وال تس ــد اهلل تع ــة عن ــات الوجاه وإثب

ــرٰى  يف مقــام التحــدي أو مقــام إثبــات احلجــة عــٰى اآلخــر املعــرض، كــا قــد ن

1. بحار األنوار للشيخ املجليس: ج53، ص26.

2. علل الرشائع للشيخ الصدوق: 1 / 122.
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ذلــك يف ســرية مريــم ݝ وكيــف أن اهلل تعــاىٰل كان يرزقهــا وراء األســباب 

ــا الِمْحــراَب وََجــَد ِعنَْدهــا ِرْزقــاً﴾  الطبيعيــة املعتــادة ﴿ُكَّمــا َدَخــَل َعلَيْهــا َزَكِريَّ

)آل عمــران: 37(، أو مــا جــاء يف حــق آصــف بــن برخيــا ومــا ظهــر منــه يف نقــل 

عــرش بلقيــس ملكــة ســبأ يف رسعــة خاطفــة مــن اليمــن إىٰل فلســطن عــٰى يــده كــا 

نـَـا آِتيــَك بـِـِه َقبـْـَل 
َ
ــٌم ِمــَن الِكتــاِب أ

ْ
ي ِعنـْـَدُه ِعل ِ

َّ
جــاء يف قولــه تعــاىٰل: ﴿قــاَل ال

ْــَك َطْرفُــَك﴾ )النمــل: 40(. ْن يَْرتَــدَّ إِلَ
َ
أ

وبعد هذا التوضيح نقول:

أّمــا ثانيــًا: فبالنســبة لإمــام املهــدي ¨ فقــد جــاءت الروايــات املتواتــرة لتؤكــد 

أن اإلمــام ¨ ســيكون حمفوفــًا باملعجــزات واخلــوارق عنــد ظهــوره الريــف 

إلثبــات مهدويتــه وحجيتــه، فــال طريــق لذلــك إاّل هــذا الطريــق ابتــداًء مــن النــداء 

الســاوي وانتهــاًء بــكل املعجــزات التــي جــاء هبــا األنبيــاء الســابقون ݜ فقــد جــاء 

عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »مــا مــن معجــزة مــن معجــزات األنبيــاء واألوصيــاء إاّل 

ويظهــر اهلل تبــارك وتعــاىٰل مثلهــا يف يــد قائمنــا إلمتــام احلجــة عــٰى األعــداء«)1(.

وال خيفــٰى أن هــذا املعنــٰى مــن التعريــف بشــخصية اإلمــام ¨ للنــاس وكمقدمــة 

للقيــام بمروعــه واالنتصــار فيــه هــو متوقــف عــٰى املعجــزة اإلهليــة وحتققهــا، وإاّل 

كيــف يصــدق النــاس أنــه هــو املهــدي املوعــود ¨.

ولكــن الســؤال الــذي يكثــر طرحــه واالستفســار عنــه هــو دور املعجــزة وحجــم 

وجودهــا وتأثريهــا يف معادلــة انتصــار الدولــة املهدويــة، ويف أغلــب األحيــان يتجــه 

هــذا التســاؤل بالتحديــد حــول املعــارك واحلــروب التــي يقودهــا اإلمــام املهــدي ¨ 

ضــد أعدائــه وخصومــه، لكوهنــا هــي العقبــة الكــربٰى يف نــر العــدل والقضــاء عــٰى 

الظلــم.

1. إثبات اهلداة للحر العاميل: 3 / 700.
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ــا  ــو معناه ــزة ه ــن املعج ــود م ــول: إن كان املقص ــك نق ــن ذل ــواب ع وللج

العــام والــذي يشــمل عرفــًا كل صــور التأييــد الغيبــي والتســديد اإلهلــي، فهــذا 

املعنــٰى رشط واجــب يف هنضــة اإلمــام املهــدي ¨، بــل يف كل حركــة يتحركهــا 

ــم  ــأل أحده ــد س ــأي يشء، وق ــوم ب ــتطيع أن يق ــه ال يس ــن وبدون ــان املؤم اإلنس

اإلمــام الكاظــم ݠ عــن القــدرة والقــوة اللتــن يمتلكهــا اإلنســان هــل يســتطيع 

ــت  ــوة إن أعطي ــت الق ــد أعطي ــال ݠ: »ق ــه، فق ــه وأعال ــؤدي تكاليف ــا أن ي هب

ــاء  ــَم إعط ــال: فِل ــق«؛ ق ــال: »التوفي ــة؟ ق ــا املعون ــل: ف ــه الرج ــال ل ــة«، ق املعون

التوفيــق؟ قــال: »لــو كنــَت موفقــًا كنــَت عامــاًل، وقــد يكــون الكافــر أقــوٰى منــك 

وال ُيعطــٰى التوفيــق فــال يكــون عامــاًل«)1(.

ونفهــم مــن هــذه الروايــة وغريهــا أن اإلمــام ¨ لــن يكــون مســتغنيًا يف هنضتــه 

ومروعــه عــن هــذا الدعــم اإلهلــي والتوفيــق.

غايــة األمــر أن التوفيــق الغيبــي مــن اهلل تعــاىٰل له أســباب وعلــل ومظاهــر وصور، 

فيوســف ݠ لــوال الرؤيــا التــي رآهــا ملــك مــرص ولــوال اجلــدب والقحــط الــذي 

مــرَّ عــٰى أهلهــا ولــوال اإلهلــام اإلهلــي لــه بتعبــري الرؤيــا ملــا اســتطاع أن يكــون عزيــزًا 

ــه  ــه مل يكــن لينتــرص يف معاركــه أو ينــر دين ملــرص، وهكــذا بالنســبة للنبــي ݕ فإن

اعتــادًا فقــط عــٰى جهــاد املســلمن وقدراهتــم اخلاصــة فقــط، بــل إن التأييــد اإلهلــي 

ــول  ــار، يق ــة االنتص ــق معادل ــم يف حتقي ــري احلاس ــه التأث ــوح ول ــارضًا بوض كان ح

ــْنَ  لَّْفــَت َب
َ
يعــاً مــا أ رِض َجِ

َ
ْنَفْقــَت مــا ِف األ

َ
ـَـْو أ ــْم ل ــْنَ قُلُوبِِه ــَف َب لَّ

َ
تعــاىٰل: ﴿َوأ

ــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم﴾ )األنفــال: 63(. ــَف بَيْنَُهــْم إِنَّ لَّ
َ
قُلُوبِِهــْم َولِكــنَّ اهلَل أ

1. فقه اإلمام الرضا ݠ: ص351.
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وبنفــس املســتوٰى فــإن الدعــم اإلهلــي ســيكون حــارضًا وبقــوة يف الدولــة 

املهدويــة، ولــواله ال يكتــب هلــا النجــاح واالنتصــار، وتبــدء عجلــة هــذا التأييــد يف 

ــارك  ــواد ݠ: »إن اهلل تب ــام اجل ــن اإلم ــد ورد ع ــام ¨، فق ــور اإلم ــة لظه أول حلظ

ــب  ــٰى ݠ، إذ ذه ــه موس ــر كليم ــح أم ــا أصل ــة ك ــره يف ليل ــه أم ــح ل ــاىٰل ليصل وتع

ــل«)1(. ــي مرس ــو نب ــع، وه ــارًا فرج ــه ن ــس ألهل ليقتب

ــد روي  ــه، فق ــاره وأصحاب ــي يف أنص ــد الغيب ــذا التأيي ــر ه ــرٰى مظاه ــك ن وكذل

عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »فــإذا بلغــوا إىٰل اخلليــج كتبــوا عــٰى أقدامهــم شــيئًا ومشــوا 

ــه  ــؤالء أصحاب ــوا: ه ــاء، قال ــٰى امل ــون ع ــروم يمش ــم ال ــر إليه ــإذا نظ ــاء، ف ــٰى امل ع

يمشــون عــٰى املــاء، فكيــف هــو؟ فعنــد ذلــك يفتحــون هلــم بــاب املدينــة فيدخلوهنــا 

ــدون«)2(. ــا يري ــا ب ــون فيه فيحكم

بــل حتــٰى اســتقرار األوضــاع والرفاهيــة االقتصاديــة التــي تتحــدث عنهــا 

ــوم  ــٰى، وإاّل فمــن املعل ــة، فهــي متوقفــة عــٰى ذات املعن ــة املهدوي ــات يف الدول الرواي

أن انبســاط الــرزق وكثــرة األمــوال مدعــاة لطغيــان اإلنســان وانحــراف املجتمعــات، 

رِض﴾ )الشــورٰى: 27(، 
َ
ََغــْوا ِف األ ْزَق ِلِعبــاِدهِ لَ يقــول تعــاىٰل: ﴿َولـَـْو بََســَط اهلُل الــرِّ

ــده اخلــاص، فقــد روي  ــه تعــاىٰل وتأيي ــع ويتالشــٰى بإرادت ــا يمتن ولكــن كل ذلــك إن

عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »ويوســع اهلل عــٰى شــيعتنا، ولــوال مــا يدركهــم مــن الســعادة 

لبغــوا«)3(، وال نريــد أن نطيــل يف ذكــر مصاديــق ومفــردات هــذا املعنــٰى فإهنــا أكثــر 

مــن أن حتــٰى.

ولكــن األمــر الــذي البــد مــن اإلشــارة إليــه والتوقــف عنــده أن كل هــذا التأييــد 

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: 377.
2. غيبة للشيخ النعامين: 334.

3. تفسري العيايش: ج2، ص61.
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والعــون والتوفيــق ال يتــم بــدون مــالكات وأســباب موضوعيــة، بــل البــد قبــل ذلك 

مــن رضورة توفــر مقدماهتــا وعللهــا ليفيــض اهلل تعــاىٰل حينهــا نــرصه وتأييــده عــٰى 

ــه  ــام ¨ ومؤهالت ــخصية اإلم ــس ش ــباب يف نف ــك األس ــت تل ــواء أكان ــاس، س الن

ــإن اهلل تعــاىٰل كتــب  ــاس واملجتمــع البــري، ف اخلاصــة أم مــن حيــث اســتعداد الن

عــٰى نفســه أاّل يغــري مــا بقــوم حتــٰى يغــريوا مــا بأنفســهم، وهــي ســنة عامــة ال تقبــل 

ــا هــو نــرص مــن اهلل تعــاىٰل  ــدر إن االســتثناء، فاالنتصــار الــذي حصــل يف معركــة ب

ولكنــه متوقــف أيضــًا عــٰى أســباب البــد أن تتوفــر يف طبيعــة نفــس املســلمن قبــل 

ذلــك، فــإذا فقــدوا تلــك األســباب ُيرفــع عنهــم النــرص ويرمــون التأييــد ليهزمــوا 

أو يفشــلوا كــا حصــل ذلــك يف معركــة ُأحــد.
ولــو كان األمــر غــري ملحــوظ فيــه األســباب والــروط الســابقة ملــا كان هنــاك 
ــاىٰل  ــا اهلل تع ــل وألقامه ــن الطوي ــذا الزم ــة كل ه ــة املهدوي ــري الدول ــة لتأخ حاج

ــه األرض. ــان في ــأ اإلنس ــوم وط ــن أول ي ــر م ــزة والقه باملعج
ــدة  ــرة املدي ــذه الف ــة هل ــرك البري ــة وت ــة الطويل ــذه الغيب ــم أن ه ــا نفه ــن هن وم
ليــس جمــرد أمــر اعتباطــي أو عفــوي، بــل هــو مــن ضمــن حيثيــات هــذا اإلعــداد 
ــتعداداهتم  ــأن اس ــن ش ــع م ــاس ترف ــدٰى الن ــة ل ــة اختياري ــورة قناع ــد لبل والتمهي
ــة  ــي والنعم ــاء اإلهل ــن بالعط ــتحقن وجديري ــك مس ــد ذل ــوا بع ــم ليكون وقابلياهت

ــة. اإلهلي
ــذا  ــق ه ــإن حتق ــك، ف ــر كذل ــول: إن كان األم ــض ويق ــكل البع ــد يستش ــا ق وهن
ــع  ــم املمتن ــه بحك ــد جيعل ــكان ق ــد بم ــة والتعقي ــن الصعوب ــاس م ــرط يف الن ال
واملســتحيل، فمتــٰى تبلــغ املجتمعــات اإلنســانية واإلنســان عمومــًا هــذه املرحلــة مــن 
ــدروا يف  ــر انح ــن أكث ــم الزم ــٰى عليه ــا م ــم كل ــال أهن ــتعداد، واحل ــة واالس األهلي

ــر؟! ــر وأكث ــاد أكث ــقوط والفس الس
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واجلــواب عــن ذلــك: أن الدولــة املهدويــة غــري متوقفــة عــٰى صــالح املعارصيــن 

ــاوية  ــة س ــي وخط ــروع إهل ــي م ــل ه ــور، ب ــرص الظه ــرورة يف ع ــن بال واملتزامن

جيــري اإلعــداد هلــا منــذ أول اخلليقــة وإىٰل آخــر يــوم، ولــن تتوقــف عــٰى مــن يكــون 

يف عــرص الظهــور باخلصــوص حتــٰى لــو افرضنــا انحــراف مجيــع النــاس حينــذاك.

روي عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »وإن صاحــب هــذا األمــر حمفــوظ لــه، فــال تذهبــن 

ــاء اهلل  ــد، جل ــٰى أح ــٰى ال يبق ــًا حت ــروا مجيع ــاس كف ــو أن الن ــاالً... ول ــًا وال ش يمين

ر وقــٰى أن يظهــر هــذا  هلــذا األمــر بأهــل يكونــون مــن أهلــه«)1(، فــإن اهلل تعــاىٰل قــدَّ

الديــن عــٰى الديــن كلــه ولــو كــره املركــون، وإنــا ينتخــب اهلل تعــاىٰل مــن املؤمنــن 

ــاء لــه وجنــودًا ليقومــوا هبــذا املــروع  ســواء يف املــايض أم احلــارض واملســتقبل أولي

وعــٰى أكتافهــم وبجهادهــم.

وكل مؤمــن ســواء يف عرصنــا احلــايل أم قبله أم بعــده إذا حمض الصــدق يف إيانه 

وعقيدتــه هــو مــن ضمــن ممهــدات هــذه الدولــة ونجاحهــا، فــإن أدركــه األجــل 

واملــوت بعثــه اهلل تعــاىٰل مــن قــربه)2( لنــرصة اإلمــام ¨ وإنجــاح دولتــه، وهــذه 

ــث  ــات األحادي ــا مئ ــي ورد فيه ــا، والت ــة منه ــة واحلكم ــفة الرجع ــن فلس ــي م ه

والروايــات والتــي تؤكــد هــذه احلقيقــة، وهــذا هــو املعنــٰى الصحيــح لالنتظــار 

الــذي جيــب عــٰى املؤمنــن أن يتحلــوا بــه يف خمتلــف األزمنــة فإنــه ال معنــٰى ألن 

تنتظــر شــيئًا أنــت غــري ملحــوظ فيــه أو مدعــو إليــه، ولــذا وجدنــا يف األحاديــث 

ــن  ــن كان يف زم ــٰى مل ــلمن حت ــع املس ــف جلمي ــو تكلي ــار ه ــوب االنتظ أن وج

1. بصائر الدرجات: 194.
2. عــن املفضــل بــن عمــر، قــال: ذكرنــا القائــم ݠ ومــن مــات مــن أصحابنــا ينتظــره، فقــال لنــا 
أبــو عبــد اهلل ݠ: »إذا قــام أتــٰى املؤمــن يف قــره فيقــال لــه: يــا هــذا، إنــه قــد ظهــر صاحبــك، 
ــيخ  ــة للش ــم« ]الغيب ــك فأق ــة رب ــم يف كرام ــأ أن تقي ــق، وإن تش ــه فاحل ــق ب ــأ أن تلح ــإن تش ف

ــويس: ص459، ح470[. الط
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رســول اهلل ݕ، فقــد روي عنــه ݕ: »أفضــل أعــال أمتــي انتظــار الفــرج مــن 

اهلل «)1(، ومــا ذلــك إاّل ألن بــاب النــرصة املهدويــة ليــس حمبوســًا أو مقتــرصًا 

عــٰى فئــة أو جمموعــة قــد يتفــق وجودهــا وتعارصهــا مــع ظهــوره الريــف، ولذا 

نفهــم أن التاريــخ اإلنســاين بمجموعــه العــام هــو مــورد االنتخــاب واالجتبــاء 

هلــؤالء األنصــار والقائمــن بالدولــة اإلهليــة عــٰى يــد اإلمــام املهــدي ¨.

جــاء يف احلديــث القــديس: »فإنــه يــوم قضيــت وحتمــت أن أطهــر األرض ذلــك 

اليــوم مــن الكفــر والــرك واملعــايص، وأنتخــب لذلــك الوقــت عبــادًا يل امتحنــت 

قلوهبــم لإيــان«)2(.

ــا واهلل ال  ــال أم ــادق ݠ: »ق ــام الص ــن اإلم ــح ع ــث الصحي ــاء يف احلدي وج

تذهــب األيــام والليــايل حتــٰى ييــي اهلل املوتــٰى ويميــت األحيــاء ويــرد اهلل احلــق إىٰل 

أهلــه ويقيــم دينــه الــذي ارتضــاه لنفســه ونبيــه، فأبــروا ثــم أبــروا ثــم أبــروا فــو 

ــم«)3(. ــق إاّل يف أيديك ــا احل اهلل م

دور األسباب والعوامل الطبيعة يف االنتصار املهدوي:

بنــاء عــٰى مــا تقــدم يف الفقــرة الســابقة ســيكون واضحــًا لدينــا أمهيــة األســباب 

والعوامــل الطبيعيــة وكذلــك الظــروف املوضوعيــة ومــا هلــا مــن دخالــة مبــارشة يف 

حتقيــق الدولــة املهدويــة، وارهتــان قيامهــا بأمريــن ال غنــٰى عنهــا:

األول: الدور البري واإلنساين.

الثاين: الدعم والتأييد اإلهلي.

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص644.
2. سعد السعود البن طاووس: ص34.

3. الكايف للشيخ الكليني: ج3، ص538.

دي
دا

بغ
ر ال

ما
 ع

يخ
لش

ا



30

ــاين  ــر الث ــه األم ــد عن ــببًا يتول ــّدة وس ــة مع ــل عّل ــر األول يمث ــٰى أن األم وال خيف

ــًا كنتيجــة ترتــب عليــه، وبالتــايل ســوف يكتســب هــذا  ويرتبــط بــه ارتباطــًا عضوي

ــا  ــو م ــا وه ــة وتفاصيله ــدة املهدوي ــل العقي ــا إىٰل جمم ــربٰى يف نظرتن ــة ك ــع أمهي التفري

ــع  ــجموا م ــن انس ــاس مم ــن الن ــن م ــان الكثريي ــائدة يف أذه ــة الس ــف الرؤي ــد خيال ق

األطروحــة الغيبيــة املحضــة التــي ترتبــط بظهــور وانتصــار الدولــة املهدويــة، الســيا 

ــة االنتصــار تلــك  ــة يف معادل ــن القــوٰى والنفــوذ املادي ــا يف احلســبان موازي إذا وضعن

ــات  ــوم املوعــود، عــٰى أن هــذه الفكــرة بحــد ذاهتــا ليســت هــي مــن بن بالنســبة للي

ــه اإلنســان أن يقــق  أفــكار هــذا اجليــل املعــارص أو الــذي قبلــه، الــذي اســتطاع في

الكثــري مــن مصــادر القــوة والقــدرة والتــي يــكاد أن يكــون افــراض التغلــب عليهــا 

والوقــوف بوجههــا رضبــًا مــن اإلعجــاز واخراقــًا لــكل مــا هــو طبيعــي ومتعــارف، 

فقــد كان يتــداول بــن بعــض أصحــاب األئمــة ݜ أن انتصــار الدولــة املهديــة لــن 

يعــدو أن يكــون بالعوامــل الغيبيــة وحســب مــن دون جهــد وال جهــاد وإنــا تســتقيم 

األمــور لإمــام ¨ عفــوًا مــن غــري مشــقة وال عــر وهــو األمــر الــذي نفــاه اإلمــام 

الباقــر ݠ متامــًا، فقــد روٰى النعــاين يف كتابــه الغيبــة: عــن بشــري النبــال، ملــا قلــت 

ــوًا  ــور عف ــه األم ــتقامت ل ــام الس ــو ق ــدي ل ــون إن امله ــم يقول ــر ݠ: إهن أليب جعف

وال هيريــق حمجمــة دم، فقــال: »كال والــذي نفــي بيــده، لــو اســتقامت ألحــد عفــوًا 

ــذي  ــه، كال وال ــج يف وجه ــه، وش ــت رباعيت ــن أدمي ــول اهلل ݕ ح ــتقامت لرس الس

نفــي بيــده، حتــٰى نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق، ثــم مســح جبهتــه«)1(.

ــا  ــرض يف مالحظاهت ــابقة تف ــراءة الس ــول: إن الق ــن أن نق ــال يمك ــٰى كل ح وع

ــات،  ــات ومقارن ــن حيثي ــا م ــا فيه ــكل م ــارصة ب ــة املع ــتصحاب احلال ــا اس وأفكاره

1. الغيبة للشيخ النعامين: 294.
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ــدة  ثــم ســحبها إىٰل عــرص الظهــور ليبقــٰى العنــرص اإلعجــازي هــو الوســيلة الوحي

ــن  ــاص م ــب وال من ــة، وال ري ــة املهدوي ــار الدول ــي يف انتص ــد اإلهل ــق الوع لتحقي

ــات  ــال أن الرواي ــايل، واحل ــا احل ــٰى وضعه ــور ع ــت األم ــو بقي ــا ل ــري في ــذا التفك ه

ــي  ــو يك ــتقبل بنح ــك املس ــترفت ذل ــا اس ــن أيدين ــي ب ــة الت ــث الريف واألحادي

ــي  ــٰى الروائ ــك كان املعط ــايل، ولذل ــا احل ــهده يف زمانن ــًا عــا نش ــرًا متام ــريًا مغاي مص

عنــد اخلاصــة والعامــة يتفــق يف رؤيتــه يف حصول الكثــري مــن املتغــريات واالنقالبات 

يف األوضــاع وجمريــات األحــداث، ولذلــك تــربز عندنــا بجــالء ووضــوح الصــورة 

ــع  ــة ويف مجي ــر البري ــي تنتظ ــن الت ــن واملح ــواع الفت ــا أن ــم فيه ــي ترس ــة الت القامت

ــع. ــاة واملجتم ــل احلي مفاص

ــديد  ــوف ش ــٰى خ ــم إاّل ع ــوم القائ ــر ݠ: »ال يق ــام الباق ــن اإلم ــاء ع ــد ج فق

مــن النــاس، وزالزل، وفتنــة وبــالء يصيــب النــاس، وطاعــون قبــل ذلــك، وســيف 

قاطــع بــن العــرب، واختــالف شــديد بــن النــاس، وتشــتيت يف دينهــم، وتغيــري يف 

حاهلــم، حتــٰى يتمنــٰى املتمنــي املــوت صباحــًا ومســاًء مــن ِعَظــِم مــا يــرٰى مــن َكَلــِب 

النــاس وأكل بعضهــم بعضــًا«)1(.

ــد اهلل ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليان ب ــن س ــا روي ع ــك م وكذل

يقــول: »قــدام القائــم موتتــان: مــوت أمحــر ومــوت أبيــض، حتــٰى يذهــب مــن كل 

ــون«)2(. ــض الطاع ــوت األبي ــيف، وامل ــر الس ــوت األمح ــة، امل ــبعة مخس س

ــوع  ــنة جي ــم س ــام القائ ــّدام قي ــون ق ــد أن يك ــه ݠ: »الب ــا روي عن ــك م وكذل

فيهــا النــاس، ويصيبهــم خــوف شــديد مــن القتــل، ونقــص مــن األمــوال واألنفــس 

1. الغيبة للشيخ النعامين: 240.
2. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص655.
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ــْم  َبْلَُونَُّك
َ

ــة: ﴿ونل ــذه اآلي ــال ه ــم ت ــن«، ث ــاب اهلل لب ــك يف كت ــرات، وإن ذل والثم

 ِ
ــراِت وبـَـرِّ ــِس واثلََّم ْنُف

َ
ــواِل واأل ْم

َ
ــَن األ ــٍص ِم ــَن اخلَــوِْف واجلُــوِع وَنْق ٍء ِم ِــَيْ ب

ابِِريــَن﴾ ]البقــرة: 155[)1(. الصَّ

عــٰى أن حصــول كل تلــك التقلبــات والكــوارث ال يعنــي بالــرورة أهنا بتســبيب 

غيبــي خــارق تبــارشه الســاء بإرادهتــا االبتدائيــة لكــي تســتهدف مــن خاللــه إجلــاء 

ــدي ¨،  ــام امله ــد اإلم ــٰى ي ــل ع ــذي يص ــري ال ــاع بالتغي ــا واالقتن ــاس إىٰل الرض الن

وإنــا يكفــي أن تــرك األمــور عــٰى حاهلــا مــن غري عنايــة أو نظــر لينحــدر اإلنســان إىٰل 

أســوأ خماوفــه كنتيجــة ســننية جينيهــا لســلوكيات منحرفــة تراكمــت عــٰى مــرِّ العصــور 

حتــٰى بلغــت ذروهتــا يف حلظــة تارخييــة حتقــق عندهــا اإلنســان مــن قصــوره وعجــزه 

عــن معاجلــة تلــك األخطــاء الفادحــة والتــي أوصلتــه إىٰل مــا وصــل إليــه.

وهــذا املــآل الدقيــق مــن احلصــاد املــر يمكــن أن يســتظهر يف عــدة آيــات قرآنيــة 

وأحاديــث رشيفــة:

ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ )النحل: 118(.
َ
يقول تعاىٰل: ﴿َوما َظلَْمناُهْم َولِكْن اكنُوا أ

ْهِلِه﴾ )فاطر: 43(.
َ
 بِأ

َّ
يُِّئ إِل يُق الَمْكُر السَّ ويقول تعاىٰل: ﴿َول َيِ

ــاء  ــاالة الس ــن المب ــا ورد م ــٰى م ــم معن ــن أن نفه ــه يمك ــياق ذات ــذا الس ويف ه

ــاء  ــروب يف كل أرج ــات وح ــن رصاع ــا م ــج عنه ــا ينت ــان وم ــر الزم ــداث آخ يف أح

العــامل، روي عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »ليخربــن العــرب كــا خيــرب البيــت اخلــرب، 

ــب«)2(. ــن غل ــايل اهلل م ــًا، ال يب ــم بعض ــل بعضه ــاًل، يقت ــريون ثل يص

وال شــك أن التعبــري بعــدم املبــاالة صياغــة لفظيــة أخــرٰى عــن رفــع يــد العنايــة 

1. الغيبة للشيخ النعامين: ص259.
2. منتخب األثر: ج1، ص5.
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واللطــف اإلهلــي عــن البريــة وتركهــا وحدهــا لتحصــد مــا زرعتــه بســوء خياراهتــا 

الســابقة.

وعــٰى ضــوء مــا تقــدم، لــن يكــون مــن العســري استكشــاف أمهيــة هــذا املوضــوع 

ومــا يتفــرع عنــه مــن لــوازم ونتائــج ســوف تنتهــي بنــا إىٰل حقيقــة مهمــة تــؤرش إىٰل 

فعاليــة الــدور اإلنســاين ودخالــة الظــروف املوضوعيــة والســنن الطبيعيــة وتأثريها يف 

قيــام الدولــة املهدويــة، عــٰى أن الفكــرة الســابقة التــي ناقشــناها ســابقًا والتــي تقــرص 

عوامــل االنتصــار عــٰى اجلانــب الغيبــي فقــط تبقــٰى تعــاين عجــزًا كبــريًا عــن تفســري 

الروايــات واألحاديــث التــي حتدثــت عــن الــروط والعوامــل التــي تدخــل يف هتيئــة 

ــدة  ــار والقاع ــر األنص ــط بتوف ــا يرتب ــيا في ــة، ال س ــة املهدوي ــام الدول ــة لقي األرضي

ــام أحــد األئمــة ݜ  ــارك وعــدم قي الشــعبية وكذلــك إشــكالية تأخــر الظهــور املب

بالــدور املهــدوي مــع توفرهــم عــٰى كل املؤهــالت واملقومــات التــي يتصفــون هبــا.

اكتامل احللقة:

إضافــة للروايــات التــي استشــهدنا هبــا والتــي تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه من كــون مبدأ 

اإلعجــاز لــن يكــون هــو العلــة التامــة لالنتصــار املهــدوي، وإنــا يكــون حضــوره 

تبعــًا للعوامــل واألســباب الطبيعيــة، تبقــٰى تســاؤالت يلــزم عنــد طرحهــا احلاجــة 

إىٰل اجلــواب والبيــان، بــل هــي يف حقيقتهــا أقــرب إىٰل اإلشــكال منهــا إىٰل االستفســار 

واالســتيضاح، مــن قبيــل رشطيــة وجــود األنصــار واألتبــاع بلحــاظ كوهنــم اجلاعــة 

ــتعن  ــينارصونه ويس ــن س ــور، والذي ــرص الظه ــه ¨ يف ع ــري حتــت ركاب ــي ستس الت

ــات  ــم الرواي ــد أحصته ــي، وق ــدل اإلهل ــة الع ــد حكوم ــاء قواع ــة إرس ــم يف عملي هب

عــددًا وفئــات، فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق ݠ أّنــه قــال: »إذا كمــل لــه العقــد 

وهــو عــرة آالف رجــل خــرج بــإذن اهلل «. ويف روايــة أخــرٰى: »حتَّــٰى يكــون يف 
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مثــل احللقــة«. قــال الــراوي: ومــا احللقــُة؟ قــال: »عــرُة آالف رجــل«)1(.

ــم  ــد اهلل ݠ: ك ــا عب ــة أب ــل الكوف ــن أه ــل م ــأل رج ــال: س ــري، ق ــن أيب بص وع

خيــرج مــع القائــم ݠ، فإهنــم يقولــون إّنــه خيــرج معــه مثــل عــّدة أهــل بــدر ثالثائــة 

وثالثــة عــر رجــاًل؟ قــال: »ومــا خيــرج إاّل يف أويل قــّوة، ومــا تكــون أولــوا القــّوة 

أقــل مــن عــرة آالف«)2(.

بــل يظهــر مــن بعــض الروايــات أن عــدد أصحــاب األلويــة والنخبــة اخلاصة 

ــد  ــه بـــ)313(، وكل واح ــرب عن ــروف واملع ــدد املع ــو الع ــه ¨ ه ــن أصحاب م

منهــم يقــود )300( رجــاًل، فقــد روٰى يونــس بــن ظبيــان: قــال: كنــت عنــد أيب 

عبــد اهلل ݠ، فذكــر أصحــاب القائــم ݠ، فقــال ݠ: »ثالثائــة وثالثــة عر، 

وكل واحــد يــرٰى نفســه يف ثالثائــة«)3(.

فيكــون عددهــم مــع الذيــن معهــم أكثــر مــن تســعن ألفــًا مــن املؤمنــن، ولذلــك 

ــدد  ــاره بالع ــددت أنص ــي ح ــار الت ــٰى األخب ــًا ع ــي ¨ تعليق ــيخ املجل ــال الش ق

ــر  ــة ع ــة وثالث ــو ثالثائ ــوره ه ــد ظه ــدي عن ــار امله ــدد أنص ــه: )إّن ع )313( بقول

ــل  ــوره(، ب ــد ظه ــه بع ــون ب ــوف يلتحق ــن س ــة آخري ــايف أّن مجاع ــذا ال ين ــل، وه رج

ذلــك مــا يظهــر واضحــًا مــن بعــض األخبــار التــي حكــت أن اهلل تعــاىٰل ســوف جيمــع 

ــل  ــا ݠ يف تأوي ــام الرض ــن اإلم ــاء ع ــد ج ــامل، فق ــاء الع ــع أنح ــن مجي ــيعته م ــه ش ل

ــاً﴾  يع ــُم اهلُل َجِ ِت بُِك
ْ
ــأ ــوا يَ ــا تَُكونُ ــَن م ْي

َ
ــْراِت أ ــتَِبُقوا اخلَ ــاىٰل: ﴿فَاْس ــه تع قول

)البقــرة: 148( قولــه ݠ: »وذلــك واهلل أن لــو قــد قــام قائمنــا جيمــع اهلل إليــه شــيعتنا 

مــن مجيــع البلــدان«)4(.

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: 378.

2. كامل الدين للشيخ الصدوق: 654.
3. دالئل اإلمامة - الطري )الشيعي(: ص575.

4. تفسري العيايش: 1 / 66.
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وعــٰى ضــوء هــذه الروايــات واألخبــار ال يمكــن بــأي حــال أن نفهــم مــا تضمنته 

ــس  ــرص الرئي ــو العن ــازي ه ــد اإلعج ــو كان الُبع ــا ل ــار في ــر األنص ــن رضورة توف م

ــاك  ــة، إذ لــو كان األمــر كذلــك مل يكــن هن ــة املهدوي الــذي يقــف وراء حتقــق الدول

حاجــة إىٰل هــذه األعــداد، بــل وال األقــل منهــا، لبداهــة أن حضــور املعجــزة وحدهــا 

يكفــي ألن يكــون مــالكًا وســببًا وحيــدًا للقضــاء عــٰى كل مظاهــر الظلــم، ومصــادر 

قوتــه كــا حصــل مــع نبــي اهلل موســٰى ݠ ومواجهتــه مــع فرعــون، والتــي أدَّت إىٰل 

القضــاء عليــه وجنــوده بربــة عصــا واحــدة، وعــٰى كل حــال فالروايــات متظافــرة 

يف كــون توفــر القاعــدة املؤمنــة واملخلصــة والتــي متتلــك االســتعداد التــام للجهــاد 

والتضحيــة ليــس جمــرد رشط ثانــوي يدخــل يف املعادلــة عــٰى نحــو هامــي أو فرعي، 

ت عنهــا بعــض الروايــات بأهنا الســبب  بــل هــو أمــر جوهــري ورضورة حموريــة عــربَّ

يف تأخــر قيــام اإلمــام ¨ وحتملــه املشــاق واملحنــة طيلــة هــذه الغيبــة الطويلــة، فقــد 

ــه: »إن  ــه ألصحاب ــادق ݠ يف قول ــام الص ــن اإلم ــة ع ــه الغيب ــاين يف كتاب روٰى النع

ــٰى يــرٰى  الــذي تطلبــون وترجــون إنــا خيــرج مــن مكــة، ومــا خيــرج مــن مكــة حت

الــذي يــب، ولــو صــار أن يــأكل األغصــان أغصــان الشــجر«)1(.

وال خيفــٰى أن التعبــري الــوارد يف الروايــة »ولــو صــار أن يــأكل األغصــان« كنايــة 

عــن حتمــل اإلمــام ¨ للمشــاق واملعانــاة يف أيــام غيبتــه حتــٰى تتوفــر مجيــع الــروط 

واألســباب التــي تتيــح لــه القيــام بوظيفتــه التــي أنيطــت بــه.

طول أيام الغيبة:

ــول  ــر احلص ــواب يع ــن ج ــث ع ــها وتبح ــرض نفس ــرٰى تف ــكالية أخ ــذه إش ه

عليــه إن مل يكــن ممتنعــًا مــع االفــراض الــذي يذهــب إىٰل حموريــة اإلعجــاز يف انتصــار 

1. الغيبة للشيخ النعامين: 185.
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الدولــة املهدويــة وقيامهــا يف األرض، فــال نختلــف يف كثــرة الروايــات التــي حتدثــت 

عــن طــول أيــام الغيبــة وامتــداد زماهنــا، وهــو الفهــم الــذي مل يكــن يطــرأ عــٰى بــال 

أكثــر الشــيعة يف العصــور املتقدمــة، بــل وال أكثــر املتشــائمن منهــم، مــع أن القــارئ 

ــم  ــوح حماوالهت ــظ بوض ــن ݜ يلح ــة املعصوم ــث األئم ــات وأحادي ــع لرواي واملتتب

ــرٰى  ــة جم ــئ يف طبيع ــور اخلاط ــن التص ــا ع ــد إّم ــئ واملتول ــم الناش ــذا الفه ــري ه لتغي

ــا  ــوا يكابدوهن ــي كان ــاع الت ــن األوض ــل م ــالص العاج ــًا للخ ــة أو طلب ــنن اإلهلي الس

ويتعرضــون هلــا، وألجــل ذلــك واظــب األئمــة املتقدمــون ݜ عــٰى ترســيخ هــذا 

ــا  ــع م ــور، وم ــد الظه ــن موع ــل أن ي ــة قب ــام الغيب ــول أي ــٰى ط ــد ع ــٰى والتأكي املعن

حتملــه هــذه الفكــرة بحــد ذاهتــا مــن وعــورٍة قــد يرتــب عليهــا بعــث حالــة اليــأس 

واإلحبــاط يف قلــوب الشــيعة آنــذاك، فقــد كان إيصــال الرســالة إىٰل األجيــال القادمــة 

هــو األولويــة األهــم بالنســبة إليهــم ݜ خشــية عــٰى تلــك األجيــال أن يعــرض هلــم 

مــا عــرض عــٰى األُمــم الســابقة بعــد أن طــال عليهــم أمــد االنتظــار، فقــد ورد عــن 

وتـُـوا الِكتــاَب 
ُ
يــَن أ ِ

َّ
اإلمــام الصــادق ݠ يف تفســري قولــه تعــاىٰل: ﴿َول يَُكونـُـوا اَكل

ــود  ــد: 16(، أن املقص ــْم﴾ )احلدي ــْت قُلُوُبُه ــُد َفَقَس َم
َ
ــُم األ ــاَل َعلَيِْه ــُل فَط ــْن َقبْ ِم

بذلــك هــم أهــل زمــان الغيبــة وأن األمــد إنــا هــو أمــد الغيبــة والــذي يمتــد بــويل 

ــم  ــام القائ ــف اإلم ــواد ݠ أن توصي ــام اجل ــن اإلم ــل ورد ع ــاء اهلل، ب ــا ش اهلل إىٰل م

ــن  ــف ع ــن أيب دل ــر اب ــأله الصق ــد س ــه، فق ــام غيبت ــول أي ــن إاّل لط ــر( مل يك بـ)املنتظ

ســبب تســميته بذلــك، فقــال: »ألن لــه غيبــة يكثــر أيامهــا ويطــول أمدهــا، فينتظــر 

خروجــه املخلصــون وينكــره املرتابــون ويســتهزئ بذكــره اجلاحــدون، ويكــذب فيهــا 

الوقاتــون، وهيلــك فيهــا املســتعجلون، وينجــو فيهــا املســلمون«)1(.

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص378.
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ــي  ــا، فه ــة وعلله ــباب الغيب ــر أس ــن ذك ــات ع ــل الرواي ــال مل تغف ــة احل وبطبيع

ــث  ــدد البح ــن بص ــن وإن مل نك ــار، ونح ــوعات األخب ــة يف موس ــتفيضة ومفصل مس

عــن ذلــك ولكــن مــا يمكــن رصــده يف هــذه العجالــة أن تلــك األســباب التــي بيَّنتها 

الروايــات مل تكــن عــٰى جهــة واحــدة أو ســبيل واحــد، فهنــاك مــن الروايــات التــي 

حتدثــت عــن أصــل ســبب الغيبــة كاخلــوف عــٰى اإلمــام ¨ مــن مالحقــة الظاملــن 

طلبــًا للقضــاء عليــه، وهنــاك مــا حتدثــت عــن ســبب طــول الغيبــة وامتــداد أيامهــا.

ومهــا أمــران خمتلفــان كــا هــو واضــح، ولذلــك خيتلــف التفســري والتعليــل بــن 

ــة، وال  ــل الغيب ــأ وأص ــم ݜ يف منش ــات عنه ــرت البيان ــا تكث ــن هن ــذا وذاك، وم ه

يصــح أن توضــع كل تلــك البيانــات التعليليــة يف ســلة واحــدة فنتوهــم أهنــا جــاءت 

ــات  ــرٰى الرواي ــذي ن ــدة ووجــه واحــد، ففــي الوقــت ال لتتحــدث عــن جهــة متح

تتحــدث عــن اخلــوف مــن القتــل كســبب واقعــي لغيبتــه ¨، نراهــا تتحــدث ثانيــة 

عــن ســبب آخــر ال يقــرب مــن التعليــل األول كالــذي نــراه يف تفســري الغيبــة بســبب 

ــد روٰى  ــم، فق ــَدْد غيباهت ــتيفاء ُم ــه ¨، ورضورة اس ــاء ݜ في ــنن األنبي ــان س جري

ســدير عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »إن للقائــم منــا غيبــة يطــول أمدهــا«، فقلــت لــه: يــا 

بــن رســول اهلل، ومل ذلــك؟ قــال: »ألن اهلل  أبــٰى إاّل أن جتــري فيــه ســنن األنبيــاء ݜ 

يف غيباهتــم، وإنــه البــد لــه يــا ســدير مــن اســتيفاء ُمــَدد غيباهتــم، قــال اهلل تعــاىٰل: 

ــٍق﴾ ]االنشــقاق: 19[ أي ســنن مــن كان قبلكــم«)1(. َكــُنَّ َطبَقــاً َعــْن َطبَ ﴿لََتْ

ــواب  ــه إىٰل اجل ــي من ــواب النق ــرب للج ــو أق ــري ه ــل األخ ــذا التعلي ــع أن ه م

ــذة  ــن ناف ــة وم ــود ثاني ــؤال يع ــإن الس ــه، ف ــة بتام ــز الغيب ــل لغ ــذي ي ــم ال احلاس

ــك،  ــة يف ذل ــم والعل ــن ُأممه ــاء ع ــس األنبي ــات نف ــبب غيب ــو س ــه نح ــرٰى ليتج أخ

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: ص481.
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والــذي يمكــن رصــده واســترافه مــن جممــل األحاديــث أن تأخــري الظهــور وطــول 

ــٰى  ــذا املعن ــد ورد ه ــا، وق ــة وجتلياهت ــة اإلهلي ــر احلكم ــن مظاه ــو م ــا ه ــه ¨ إن غيبت

واضحــًا يف روايــة عبــد اهلل بــن الفضــل اهلاشــمي عــن اإلمــام الصــادق ݠ يف قولــه: 

ــت: ومل  ــل«، فقل ــا كل مبط ــاب فيه ــا، يرت ــد منه ــة الب ــر غيب ــذا األم ــب ه »إن لصاح

جعلــت فــداك؟ قــال: »ألمــر مل يــؤذن لنــا يف كشــفه لكــم«؟ قلــت: فــا وجــه احلكمــة 

يف غيبتــه؟ قــال: »وجــه احلكمــة يف غيبتــه وجــه احلكمــة يف غيبــات مــن تقدمــه مــن 

حجــج اهلل تعــاىٰل ذكــره، إن وجــه احلكمــة يف ذلــك ال ينكشــف إاّل بعــد ظهــوره كــا 

مل ينكشــف وجــه احلكمــة فيــا أتــاه اخلــر ݠ مــن خــرق الســفينة، وقتــل الغــالم، 

وإقامــة اجلــدار ملوســٰى ݠ إىٰل وقــت افراقهــا، يــا بــن الفضــل: إن هــذا األمــر أمــر 

  مــن )أمــر( اهلل تعــاىٰل، ورسٌّ مــن رسِّ اهلل، وغيــٌب مــن غيــِب اهلل، ومتــٰى علمنــا أنــه

ــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــري منكشــف«)1(. ــا ب حكيــم، صدقن

وال خيفــٰى أن صفــة احلكمــة إنــا هــي مــن صفــات اهلل  يف مقــام الفعــل والصنــع 

ــر  ــم، وإذا كان األم ــر هل ــن التقدي ــاد وحس ــري يف العب ــان التدب ــن إتق ــي ع ــي حتك والت

ــة  ــطب دخال ــاين أو نش ــع اإلنس ــن الواق ــرف ع ــض الط ــن أن نغ ــال يمك ــك ف كذل

الظــروف املوضوعيــة التــي حتيــط هبــم يف معادلــة ظهــور اإلمــام املهــدي ¨، ألننــا 

ــة التــي حتكــي عــن الــذات املقدســة والتــي ال يتوقــف  ال نتكلــم يف الصفــات الذاتي

االتصــاف هبــا عــٰى وجــود اخللــق أو عــدم وجودهــم، وإنــا الــكالم يف صفــة فعليــة 

يســتلزم االتِّصــاف هبــا وجــود طــرف آخــر غــري اخلالــق تعــاىٰل، حتــٰى يصــح وصــف 

ــاص  ــال من ــك ف ــٰى ذل ــاء ع ــري، وبن ــن التدب ــة وحس ــف احلكم ــم بوص ــل معه التعام

مــن األخــذ بنظــر االعتبــار طبيعــة األشــياء وقابليــات النــاس واســتعدادهم يف تنــزل 

1. كامل الدين للشيخ الصدوق: 482.
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الفيــوض اإلهليــة عليهــم، فكيــف ونحــن نتكلــم عــن أعظــم مــروع ُيــراد حتقيقــه 

للبريــة للبلــوغ هبــم إىٰل أســمٰى معــاين الكــال والتكامــل، والــذي مل يكــن لــه مثيــٌل 

عــٰى األرض منــذ نشــوئها، وهــو األمر الــذي يتــاج يف واقعــه إىٰل األرضيــة والقاعدة 

التــي متتلــك القابليــة عــٰى ذلــك بعيــدًا عــن القــر والقهــر الــذي ينشــأ عــن فــرض 

األمــر الواقــع باإلعجــاز أو التكويــن، بــل البــد مــن ســاعة ســوف ُيشــكل الوصــول 

ــن  ــفه م ــا نستش ــذا م ــة، وه ــة املهدوي ــام الدول ــاح لقي ــح النج ــة تتي ــا انعطاف إليه

حديــث اإلمــام الصــادق ݠ: »إنــا هلــك النــاس مــن اســتعجاهلم هلــذا األمــر، إن 

اهلل ال يعجــل لعجلــة العبــاد، إن هلــذا األمــر غايــة ينتهــٰى إليهــا، فلــو قــد بلغوهــا مل 

يســتقدموا ســاعة ومل يســتأخروا«)1(.

وتلــك الســاعة )وال يمكــن فهمهــا بطبيعــة احلــال كمرحلــة زمنيــة طارئــة( هــي 

التــي تشــكل الضــان األتــم لنجــاح قيــام الدولــة املهدويــة.

1. الغيبة للشيخ النعامين: 306.
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حرف العني

76 - عامر بن واثلة:
ــن  ــري املؤمن ــة أم ــيِّ ݕ واألئمَّ ــاب النب ــن أصح ــويس ݥ م ــيخ الط ه الش ــدَّ ع
اد ݜ، وقــال عنــه: )أدرك ثــان ســنن مــن حيــاة النبــيِّ ݕ، ُولـِـَد  واحلســن والســجَّ
ــن ݠ)2(،  ــري املؤمن ــاب أم ــواصِّ أصح ــن خ ــي ݥ م ه الربق ــدَّ ــد()1(، وع ــام ُأُح ع
ــن، وكان  وهــو آخــر مــن بقــي مــن صحــب رســول اهلل ݕ، وشــهد مــع عــيٍّ صفِّ

مــن خملــي الشــيعة)3(. 
ــد اهلل ݠ:  ــت أليب عب ــال: قل ــه، ق ــد ربِّ ــن عب ــهاب ب ــن ش ــيِّ ݥ ع روٰى الك
كيــف أصبحــت ُجعلــت فــداك؟ قــال: »أصبحــت أقــول كــا قــال أبــو الطفيــل عامــر 

بــن واثلــة:

اها أرجي وأرقب«. وإنَّ ألهل احلقِّ ال شكَّ دولة       عٰى الناس إيَّ

1. رجــال الطــويس )ص 44/ الرقــم 52/330، وص 70/ الرقــم 8/646، وص 95/ الرقــم 3/941، 
وص 118/ الرقــم 24/1192(.
2. رجال الرقي )ص 42/ الرقم 37(.

3. رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )ج 8/ ص 38(.

السيد أسعد القايض

ون رواة مهدويُّ
احللقة الثانية
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قال: »أنا واهلل ممَّن ُيرجي وسريقب«)1(.
ــًا، وكان  ــواب فصيح ــارض اجل ــاًل، ح ــاًل عاق : )وكان فاض ــربِّ ــد ال ــن عب ــال اب ق
ــٰى  ــم ع ــر، ويرحَّ ــر وعم ــيخن أيب بك ــٰى الش ــي ع ــه، ويثن ل ــيٍّ وُيفضِّ ــيِّعًا يف ع متش
عثــان. َقــِدَم أبــو الطفيــل يومــًا عــٰى معاويــة فقــال لــه: كيــف َوْجــدك عــٰى خليلــك 
أيب احلســن؟ قــال: كَوْجــد ُأمِّ موســٰى عــٰى موســٰى، وأشــكو إىٰل اهلل التقصــري، وقــال 
لــه معاويــة: كنــت فيمــن حــرص عثــان؟ قــال: ال، ولكنِّــي كنــت فيمــن حــر. قــال: 
ــه ريــب  فــا منعــك مــن نــرصه؟ قــال: وأنــت فــا منعــك مــن نــرصه إذ تربَّصــت ب
املنــون، وكنــت مــع أهــل الشــام وكلَّهــم تابــع لــك فيــا تريــد؟ فقــال لــه معاويــة: 

ــك كــا قــال أخــو جعفــي: أَومــا تــرٰى طلبــي لدمــه نــرصًة لــه؟ قــال: بــٰى، ولكنَّ
دتني زادًا)2( ال ألفينَّك بعد املوت تندبني           ويف حيايت ما زوَّ

ــه - كان  ت ــا بصحَّ ــان - إْن قلن ــر وعث ــر وعم ــٰى أيب بك ــاءه ع ــدو أنَّ ثن ــذي يب وال
ــًة. تقيَّ

وُرِمــَي بالكيســانيَّة، ويظهــر مــن روايتــه عــن أيب جعفــر ݠ حســن حالــه 
ــة كيســانيَّته)3(. ورجوعــه عــٰى فــرض صحَّ

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:
الغيبة للطويس )ص 436/ ح 426(.

77 - العبَّاس بن عامر القصباين:
قــال النجــايش ݥ: )العبَّــاس بــن عامــر بــن ربــاح أبــو الفضــل الثقفــي القصباين، 

الشــيخ الصــدوق الثقــة، كثري احلديــث()4(.

1. رجال الكشِّ )ج 1/ ص 308 و309/ ح 149(.
2. االستيعاب )ج 4/ ص 1697/ الرقم 3054(.

3. الكنٰى واأللقاب )ج 1/ ص 111(.
4. رجال النجايش )ص 281/ الرقم 744(.
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ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب اإلمــام الكاظــم ݠ تــارًة، ويف مــن مل  عــدَّ

يــرِو عنهــم ݜ ُأخــرٰى)1(.

ــن  ــد م ــل واح ــدُّ رج ــيخ ݞ ع ــن الش ر م ــرَّ ــي ݥ: )تك ــيِّد اخلوئ ــال الس وق

ــه مناقضــة ظاهــرة()2(. ــرو عنهــم ݜ، وفي أصحــاب أحــد املعصومــن، وممَّــن مل ي

ة مــن الروايــات تبلــغ مائــة وتســعة  وقــع بعنــوان العبَّــاس بــن عامــر يف إســناد عــدَّ

ــوردًا)3(. عر م

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 360/ باب 34/ ح 2(. كال الدِّ

78 - عباية بن ربعي:

ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب اإلمامــن أمــري املؤمنــن  عــدَّ

ه الربقــي مــن خــواصِّ أمــري املؤمنــن ݠ)5(. واحلســن ݟ)4(. وعــدَّ

ه  ه، فهــو عبايــة بــن عمــرو بــن ربعــي، كــا عــدَّ ــه منســوب إىٰل جــدِّ واألظهــر أنَّ

ــٰى ݠ)6(. ــوان مــن أصحــاب احلســن املجتب الشــيخ الطــويس أيضــًا هبــذا العن

تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 266/ باب 14/ ح 17(.

الغيبة للطويس )ص 341/ ح 291(.

1. رجال الطويس )ص 341/ الرقم 38/5077، وص 434/ الرقم 65/6222(.
2. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 247/ الرقم 6183(.
3. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 248/ الرقم 6183(.

4. رجال الطويس )ص 71/ الرقم 18/656، وص 95/ الرقم 1/939(.
5. رجال الربقي )ص 42/ الرقم 40(.

6. رجال الطويس )هامش ص 95(.
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79 - عبد األعىٰل احللبي:

ليس له ذكر يف ُكُتب الرجال.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

تفسري العيَّايش )ج 2/ ص 140/ ح 8(.

80 - عبد األعىٰل موىٰل آل سام:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

ــن أعــن العجــي، لكــن الســيِّد  ــد األعــٰى ب ــه متَّحــد مــع عب ذهــب مجاعــة إىٰل أنَّ

ــه)2(. ــه عــٰى حســنه ووثاقت ــل ردَّ مــا اســُتِدلَّ ب ــي نفــٰى ذلــك، ب اخلوئ

وقع يف أسناد مجلة من الروايات تبلغ تسعة وعرين موردًا)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 163/ ح 123(.

اج: 81 - عبد الرمحن بن احلجَّ

ــاع  ــويف، بيَّ ــم، ك ــي مواله ــاج البج ــن احلجَّ ــن ب ــد الرمح ــايش ݥ: )عب ــال النج ق

الســابري، ســكن بغــداد، وُرِمــَي بالكيســانيَّة، روٰى عــن أيب عبــد اهلل وأيب احلســن ݟ، 

ــًة،  ــًة ثق ــا ݠ، وكان ثق ــٰى الرض ، ولق ــقِّ ــع إىٰل احل ــن ݠ، ورج ــد أيب احلس ــٰى بع وبق

ثبتــًا، وجهــًا، وكانــت بنــت بنــت ابنــه خمتلطــة مــع عجائزنــا تذكــر عــن ســلفها مــا 

ــادة()4(. ــن العب ــه م كان علي

1. رجال الطويس )ص 242/ الرقم 235/3326(.
2. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 279 و280/ الرقم 6240(.

3. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 280/ الرقم 6240(.
4. رجال النجايش )ص 237 و238/ الرقم 630(.
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ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الصادق والكاظم ݟ)1(. عدَّ

ة روايــات، منهــا مــا رواه الكــيِّ ݥ عــن نرص بــن الصباح،  وردت يف فضلــه عــدَّ

ــاج شــهد لــه أبــو احلســن ݠ باجلنَّــة، وكان أبــو عبــد  قــال: عبــد الرمحــن بــن احلجَّ

ــم أهــل املدينــة فــإينِّ ُأِحــبُّ أْن  اهلل ݠ يقــول لعبــد الرمحــن: »يــا عبــد الرمحــن، كلِّ

ُيــرٰى يف رجــال الشــيعة مثلــك«)2(.

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ مخسائة وعرة موارد)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 316 و317/ باب 30/ ح 1(. كال الدِّ

82 - عبد الرمحن بن سليط:

ــارة  ــن ݠ البش ــن احلس ــروه. روٰى ع ــليط: مل يذك ــن س ــن ب ــد الرمح عب

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة الوحي ــه املهدويَّ ــي روايت ــدي ݠ)4(، وه بامله

ين ومتام النعمة )ص 317/ باب 30/ ح 3(. كال الدِّ

83 - عبد الرمحن بن سيابة:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)5(. عدَّ

دفــع اإلمــام الصــادق ݠ إليــه دنانــري ليقســمها يف عيــاالت مــن ُقتِــَل مــع زيــد 

ــان أربعــة دنانــري)6(. بــن عــيٍّ ݠ، فقســمها فأصــاب عيــال عبــد اهلل بــن الزبــري الرسَّ

1. رجال الطويس )ص 236/ الرقم 124/3215، وص 339/ الرقم 2/5041(.
2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 741/ ح 830(.

3. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 345/ الرقم 6370(.
4. مستدركات علم رجال احلديث )ج 4/ ص 399/ الرقم 7681(.

5. رجال الطويس )ص 235/ الرقم 118/3209(.
6. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 628 و629/ ح 622(.
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ــا()1(، لكــن يبــدو  ــه كان زيديًّ مــة احلــيِّ ݥ: )وهــذه الروايــة ُتعطــي أنَّ قــال العالَّ

أنَّ هــذه الداللــة ضعيفــة.

ــا واآلخــرة)2(. وهــو مــن  وقــد أعطــاه اإلمــام الصــادق ݠ دعــاء حلوائــج الدني

ــارات(. رجــال )كامــل الزي

وقع يف أسناد سبع وثالثن رواية)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 347 و348/ باب 33/ ح 36(. كال الدِّ

84 - عبد الرمحن القصري:

اد ݠ)4(. ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام السجَّ عدَّ

ي(، وممَّن روٰى عنه حمّمد بن أيب عمري. وهو من رجال )تفسري القمِّ

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 485 و486/ ح 86/482(.

85 - عبد الرحيم القصري:

ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب اإلمامــن الباقــر والصــادق ݟ، قائــاًل:  عــدَّ

)عبــد الرحيــم بــن روح القصــري األســدي، كــويف، روٰى عنهــا ݟ، وبقــي بعــد أيب 

عبــد اهلل ݠ()5(.

1. خالصة األقوال )ص 371 و372/ الرقم 17(.
2. الكايف )ج 2/ ص 590/ باب دعوات موجزات جلميع احلوائج/ ح 31(.

3. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 361/ الرقم 6396(.
4. رجال الطويس )ص 118/ الرقم 33/1201(.

5. رجال الطويس )ص 139/ الرقم 12/1477، وص 237/ الرقم 150/3241(.
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وقع يف أسناد مخس عرة رواية)1(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 233 و234/ باب 13/ ح 9(.

86 - عبد الرمحن بن كثري:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)2(. عدَّ

وقــال النجــايش ݥ: )عبــد الرمحــن بــن كثــري اهلاشــمي مــوىٰل عبَّــاس بــن حمّمــد 

بــن عــيِّ بــن عبــد اهلل بــن العبَّــاس، كان ضعيفــًا، غمــز أصحابنــا عليــه، وقالــوا: كان 

يضــع احلديــث()3(.

ــه  ــروي عن ــن ي ــي(، وم ــري القمِّ ــارات( و)تفس ــل الزي ــال )كام ــن رج ــو م وه

احلســن بــن حمبــوب، لكــن الســيِّد اخلوئــي ݥ قــال: )إنَّ توثيــق عــيِّ بــن إبراهيــم 

ــاه، فلــم تثبــت وثاقتــه()4(،  عبــد الرمحــن بــن كثــري معــارض بتضعيــف النجــايش إيَّ

ــالمته)5(. ــه وس ــن عقيدت ــٰى حس ــدلُّ ع ــات ت ــاك رواي ــم هن نع

وقع بعنوان عبد الرمحن بن كثري يف إسناد اثنتن وأربعن رواية)6(.

تان، إليك مصدرمها: وله روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 251/ باب 13/ ح 43(.

الغيبة للطويس )ص 426/ ح 413(.

1. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 14/ الرقم 6500(.
2. رجال الطويس )ص 237/ الرقم 139/3230(.
3. رجال النجايش )ص 234 و235/ الرقم 621(.

4. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 374/ الرقم 6440(.
5. ُانظر: مستدركات علم رجال احلديث )ج 4/ ص 415/ الرقم 7757(.

6. معجم رجال احلديث )ج 10/ ص 374/ الرقم 6440(.
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87 - عبد السالم بن صالح اهلروي:

قــال النجــايش ݥ: )عبــد الســالم بــن صالــح أبــو الصلــت اهلــروي، روٰى عــن 

الرضــا ݠ، ثقــة، صحيــح احلديــث. لــه كتــاب وفــاة الرضــا ݠ()1(.

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الرضا ݠ)2(. وعدَّ

ــه ݠ  ــاعة وفات ــوره س ــا حض ــا ݠ، منه ــام الرض ــع اإلم ــرية م ــف كث ــه مواق ل

ــة طويلــة مشــهورة رواهــا الشــيخ الصــدوق ݥ، وذكــر يف آخرهــا أنَّ املأمــون  يف قصَّ

حبســه ســنة وضــاق عليــه احلبــس، فدعــا اهلل تعــاىٰل بدعــاء ذكــر فيــه حمّمــدًا وآلــه ݜ، 

ــه  ــل علي ــٰى دخ ــاء حتَّ ــتتّم الدع ــم يس ــه، فل ج عن ــرِّ ــم أْن ُيف ه ــاىٰل بحقِّ ــأل اهلل تع وس

ــا الصلــت، ضــاق صــدرك؟«، فقلــت: إي واهلل،  ــا أب اإلمــام اجلــواد ݠ، فقــال: »ي

فأخــذ بيــده وأخرجــه مــن احلبــس)3(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 652/ باب 57/ ح 12(. كال الدِّ

88 - عبد الصمد بن بشري:

قــال النجــايش ݥ: )عبــد الصمــد بــن بشــري العرامــي العبــدي موالهــم، كــويف، 

ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب  ثقــة ثقــة، روٰى عــن أيب عبــد اهلل ݠ()4(، وعــدَّ

ــي(. اإلمــام الصــادق ݠ)5(، وهــو مــن رجــال )تفســري القمِّ

1. رجال النجايش )ص 245/ الرقم 643(.
2. رجال الطويس )ص 360/ الرقم 14/5328(.

3. عيون أخبار الرضا ݠ )ج 2/ ص 271 - 274/ ح 1(.
4. رجال النجايش )ص 248/ الرقم 654(.

5. رجال الطويس )ص 241/ الرقم 228/3319(.
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وقع يف أسناد مجلة من الروايات تبلغ مخسة وثالثن موردًا)1(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 269/ باب 14/ ح 20(.

89 - عبد العظيم احلسني:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن اهلادي والعسكري ݟ)2(. عدَّ

ــيعة  ــن الش ــل م ــه يف دار رج ــريِّ ونزول ــه إىٰل ال ــة هروب ــايش ݥ قصَّ روٰى النج

ــن  ــدد م ــام ع ــره أم ــر أم ــيئًا ُيظِه ــيئًا فش ــدأ ش ــّم ب ــبه، ث ــره ونس ــار أم ــدم إظه وع

الشــيعة، فــرأٰى بعضهــم رســوَل اهلل ݕ يف املنــام يقــول لــه: »إنَّ رجــاًل مــن ولــدي 

ــار بــن عبــد  ــاح يف بــاغ عبــد اجلبَّ ُيَمــل مــن ســكة املــوايل وُيدَفــن عنــد شــجرة التفَّ

ــل ُوِجــَد يف  د لُيغسَّ ــويفِّ ݥ، فلــاَّ ُجــرِّ ــاب«، وبعدهــا مــرض عبــد العظيــم وُت الوهَّ

جيبــه رقعــة فيهــا ذكــر نســبه، فــإذا فيهــا: أنــا أبــو القاســم عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل 

بــن عــيِّ بــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن بــن عــيِّ بــن أيب طالــب ݜ()3(.

ــٰى أيب  ــت ع ــال: دخل ، ق ــريِّ ــل ال ــض أه ــن بع ــنده ع ــه ݥ بس ــن قولوي وروٰى اب

احلســن العســكري ݠ، فقــال: »أيــن كنــت؟«، فقلــت: زرت احلســن بــن عــيٍّ ݟ، 

فقــال: »أَمــا إنَّــك لــو زرت قــرب عبــد العظيــم عندكــم لكنت كمــن زار احلســن ݠ «، 

لكــن هــذا ينــايف مــا يف بعــض ُنَســخ رجــال الشــيخ الطــويس ݥ مــن أنَّه مــن أصحاب 

اإلمــام العســكري ݠ. واهلل العــامل.

1. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 26/ الرقم 6528(.
2. رجال الطويس )ص 387/ الرقم 1/5706، وص 401/ الرقم 20/5875(.

3. رجال النجايش )ص 247 و248/ الرقم 653(.
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وقــع بعنــوان عبــد العظيــم بــن عبــد اهلل احلســني يف أســناد مجلــة مــن الروايــات 

تبلــغ اثنــن وعريــن مــوردًا)1(.

ة، إليك مصدرها: وله مخس روايات مهدويَّ

كفاية األثر )ص 280 و281(.

الغيبة للنعاين )ص 192/ باب 10/ فصل 4/ ح 37(.

ين )ص 303/ باب 26/ ح 14، وص 379/ باب 37/ ح 1(. كال الدِّ

90 - عبد الكريم:

ــه  ــادق ݠ، وروٰى عن ــام الص ــن اإلم ــال، روٰى ع ــب الرج ــر يف ُكُت ــه ذك ــس ل لي

ــا: ــك مصدره ــة، إلي ــدة واملهدويَّ ــه الوحي ــي روايت ــة، وه ــن قدام ــدة ب زائ

الغيبة للنعاين )ص 159/ باب 10/ فصل 1/ ح 20(.

91 - عبد اهلل بن أيب عقبة الشاعر:

ــو  ــو أب ــوف وه ــاد املكف ــه زي ــن ݠ. وروٰى عن ــري املؤمن ــمع أم ــروه. س مل يذك

ــا: ــك مصدره ــدة، إلي ــة الوحي ــه املهدويَّ ــي روايت ــارود)2(، وه اجل

ين ومتام النعمة )ص 304/ باب 26/ ح 17(. كال الدِّ

92 - عبد اهلل بن أيب يعفور:

قــال النجــايش ݥ: )عبــد اهلل بــن أيب يعفــور العبــدي، واســم أيب يعفــور واقــد، 

وقيــل: وقــدان، ُيكنَّــٰى أبــا حمّمــد، ثقــة ثقــة، جليــل يف أصحابنــا، كريــم عــٰى أيب عبــد 

1. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 54/ الرقم 6591(.
2. مستدركات علم رجال احلديث )ج 4/ ص 471/ الرقم 8021(.
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ه الشــيخ  امــه، وكان قارئــًا يقــرئ يف مســجد الكوفــة()1(، وعــدَّ اهلل ݠ، ومــات يف أيَّ

الطــويس ݥ مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق ݠ)2(.

ــد أيب  ــا عن ــهد هب ــهادة فش ــه ش ــور لزمت ــن أيب يعف ــي ݥ أنَّ اب ــد روٰى الكلين وق

يوســف القــايض، فقــال أبــو يوســف: مــا عســيت أْن أقــول فيــك يــا بــن أيب يعفــور 

وأنــت جــاري مــا علمتــك إالَّ صدوقــًا طويــل الليــل، ولكــن تلــك اخلصلــة، قــال: 

ومــا هــي؟ قــال: ميلــك إىٰل الرفُّــض، فبكــٰى ابــن أيب يعفــور حتَّــٰى ســالت دموعــه، 

ثــّم قــال: يــا أبــا يوســف، تنســبني إىٰل قــوم أخــاف أْن ال أكــون منهــم، قــال: فأجــاز 

شــهادته)3(.

ة روايات: وروٰى الكيِّ ݥ يف مدحه وجاللته عدَّ

ام، قــال: قــال يل أبــو عبــد اهلل ݠ: »مــا وجــدت أحــدًا  منهــا: عــن زيــد الشــحَّ

ــد  أخــذ بقــويل وأطــاع أمــري وحــذا حــذو أصحــاب آبائــي غــري رجلــن >: عب

ــيعتنا،  ــن ش ــان م ــان خالص ــا مؤمن ــا إهنَّ ــن، أَم ــن أع ــران ب ــور ومح ــن أيب يعف اهلل ب

ــدًا«)4(. ــٰى اهلل حمّم ــذي أعط ــن ال ــاب اليم ــاب أصح ــا يف كت ــاؤهم عندن أس

ل  ومنهــا: عــن عــيِّ بــن احلســن العبيــدي، قــال: كتــب أبــو عبــد اهلل ݠ إىٰل املفضَّ

ــل، عهــدت إليــك  بــن عمــر اجلعفــي حــن مــٰى عبــد اهلل بــن أيب يعفــور: »يــا مفضَّ

ــوات  ــٰى )صل ــه(، فم ــوات اهلل علي ــور )صل ــن أيب يعف ــد اهلل ب ــدي كان إىٰل عب عه

ــَض )صلــوات  ــًا هلل  ولرســوله وإلمامــه بالعهــد املعهــود هلل، وُقبِ ــه( موفي اهلل علي

ــا اهلل  ــًا برض ــه مرحوم ــورًا ل ــعي مغف ــكور الس ــر مش ــود األث ــه( حمم ــٰى روح اهلل ع

1. رجال النجايش )ص 213/ الرقم 556(.
2. رجال الطويس )ص 230/ الرقم 15/3106(.

3. الكايف )ج 7/ ص 404/ باب النوادر/ ح 8(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 418/ ح 313(.
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ورســوله وإمامــه عنــه، فــوالديت مــن رســول اهلل ݕ مــا كان يف عرصنــا أحــد أطــوع 
ه إىٰل  هلل ولرســوله وإلمامــه منــه. فــا زال كذلــك حتَّــٰى قبضــه اهلل إليــه برمحتــه وصــريَّ
جنَّتــه، مســاكنًا فيهــا مــع رســول اهلل ݕ وأمــري املؤمنــن ݠ أنزلــه اهلل بــن املســكنن 

مســكن حمّمــد وأمــري املؤمنــن )صلــوات اهلل عليهــا(«)1(.
ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسري القمِّ

مات يف حياة اإلمام الصادق ݠ سنة الطاعون)2(.
ة من الروايات تبلغ مائتن وستَّة وعرين موردًا)3(. وقد وقع يف أسناد عدَّ

ة، إليك مصدرها: وله مخس روايات مهدويَّ
دالئل اإلمامة )ص 456/ ح 40/436(.

ــاب 18/ ح 12،  ــاب 14/ ح 16، وص 315/ ب ــاين )ص 266/ ب ــة للنع الغيب
وص 353/ بــاب 26/ ح 1(.

ين ومتام النعمة )ص 338/ باب 33/ ح 12(. كال الدِّ

93 - عبد اهلل بن سنان:

ــي هاشــم، يقــال:  ــن طريــف مــوىٰل بن ــن ســنان ب ــد اهلل ب ــال النجــايش ݥ: )عب ق

ــاس. كان خازنــًا للمنصــور واملهــدي  مــوىٰل بنــي أيب طالــب، ويقــال: مــوىٰل بنــي العبَّ

واهلــادي والرشــيد، كــويف، ثقــة، مــن أصحابنــا، جليــل، ال ُيطَعــن عليــه يف يشء، روٰى 

ــل: روٰى عــن أيب احلســن موســٰى ݠ وليــس بثبــت()4(،  ــد اهلل ݠ، وقي عــن أيب عب

ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمامــن الصــادق والكاظــم ݟ)5(. وعــدَّ

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 518/ ح 461(.

2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 515/ ح 454(.
3. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 108/ الرقم 6691، وج 23/ ص 160/ الرقم 15039(.

4. رجال النجايش )ص 214/ الرقم 558(.
5. رجال الطويس )ص 264/ الرقم 687/3778، وص 339/ الرقم 14/5053(.
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ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات( و)تفسري القمِّ

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ ألفًا ومائة وستَّة وأربعن موردًا)1(.

ة، إليك مصدرها: وله ثان روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاين )ص 243/ بــاب 13/ ح 27، وص 261 و267 و274/ بــاب 

14/ ح 11 و19 و33(.

يــن ومتــام النعمــة )ص 152/ بــاب 6/ ح 14، وص 340 و348  كــال الدِّ

بــاب 33/ ح 18 و40 و49(. و351/ 

94 - عبد اهلل بن رشيك:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

روٰى الكيِّ ݥ يف مدحه روايتن:

ــد اهلل  ــال: »كأينِّ بعب ــر ݠ، ق ــن أيب جعف ــرية، ع ــن املغ ــيِّ ب ــن ع ــا: ع إحدامه

بــن رشيــك العامــري عليــه عامــة ســوداء وذؤابتاهــا بــن كتفيــه مصعــدًا يف حلــف 

ــرورون«)3(. ون ومك ــرُّ ــة آالف مك ــت يف أربع ــل البي ــا أه ــدي قائمن ــن ي ــل ب اجلب

ــول: »إينِّ  ــد اهلل ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ل، ق ــاَّ ــة اجل ــن أيب خدجي ــة: ع الثاني

ــة  ــه منزل ــاين في ــد أعط ــه ق ــٰى، ولكنَّ ــدي فأب ــه بع ــاعيل أْن ُيبقي ــألت اهلل يف إس س

ل منشــور يف عــرة مــن أصحابــه، ومنهــم عبــد اهلل بــن رشيك  ــه يكــون أوَّ ُأخــرٰى، إنَّ

ــه«)4(. وهــو صاحــب لوائ

ي(، وممَّن روٰى عنه حمّمد بن أيب عمري. وهو من رجال )تفسري القمِّ

1. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 217/ الرقم 6916(.
2. رجال الطويس )ص 139/ الرقم 4/1469، وص 265/ الرقم 702/3793(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 482/ ح 390(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 482 و483/ ح 391(.
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وهو من رجال )كامل الزيارات(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 190 و191/ ح 153(.

95 - عبد اهلل بن عبَّاس:

ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب رســول اهلل ݕ واإلمامــن أمــري املؤمنن  عــدَّ

ݟ)1(. واحلسن 

مــة احلــيِّ ݥ: )عبــد اهلل بــن العبَّــاس، مــن أصحــاب رســول اهلل ݕ،  قــال العالَّ

ــن ݠ  ــري املؤمن ــالص ألم ــة واإلخ ــه يف اجلالل ــذه، حال ــيٍّ ݠ وتلمي ــا لع كان حمبًّ

ــن قدحــًا فيــه، وهــو أجــلُّ  أشــهر مــن أْن خيفــٰى. وقــد ذكــر الكــي أحاديــث تتضمَّ

مــن ذلــك، وقــد ذكرناهــا يف كتابنــا الكبــري وأجبنــا عنهــا )ريض اهلل تعــاىٰل عنــه(()2(.

ــول اهلل ݕ  ــمع رس ــه س ــة بأنَّ ــد معاوي ــهادته عن ــدوق ݥ ش ــيخ الص روٰى الش

قــال: »أنــا أوىٰل باملؤمنــن مــن أنفســهم«، ثــّم ذكــر بعــد ذلــك عــيَّ بــن أيب طالــب، 

ــعة ݜ)3(. ــن، وأوالده التس ، واحلس ــيٍّ ــن ع ــن ب واحلس

ــن ݠ،  ــري املؤمن ــة أم ــة وأحّقيَّ ــول اإلمام ــر ح ــع عم ــدة م ــرات عدي ــه مناظ ول

ــن أيب  ــة( الب ــج البالغ ــا يف )رشح هن ــرة، وأكثره ــدود )11( مناظ ــا ح ــا منه وصلن

ــد)4(. احلدي

ــة  ــات الدالَّ ــرَي والرواي ــب السِّ ــة يف ُكُت ــار املرويَّ ــي ݥ: )األخب ــيِّد اخلوئ ــال الس ق

1. رجال الطويس )ص 42/ الرقم 6/284، وص 70/ الرقم 3/641(.
2. خالصة األقوال )ص 190 و191/ الرقم 1(.

3. اخلصال )ص 477/ ح 41(.
4. ُانظر عٰى سبيل املثال: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )ج 12/ ص 80 و81(.
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عــٰى مــدح ابــن عبَّــاس ومالزمتــه لعــيٍّ ومــن بعــده احلســن واحلســن ݜ كثــرية، 

ث املجلــي ݞ مقــدارًا كثــريًا منهــا يف أبــواب خمتلفــة مــن كتابــه  وقــد ذكــر املحــدِّ

)البحــار(... ونحــن وإْن مل نظفــر بروايــة صحيحــة مادحــة، ومجيــع مــا رأينــاه مــن 

ــنادها،  ــر يف إس ــن النظ ــا ع ــتفاضتها أغنتن ــف، إالَّ أنَّ اس ــنادها ضع ــات يف إس الرواي

فمــن املطمــأنِّ بــه صــدور بعــض هــذه الروايــات عــن املعصومــن إمجــاالً()1(.

تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 442 و443/ ح 19/415(.

الغيبة للنعاين )ص 256 و257/ باب 14/ ح 2(.

96 - عبد اهلل بن عجالن:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)2(. عدَّ

ه ابن شهر آشوب ݥ من خواصِّ أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. وعدَّ

وقــد روٰى الكــيِّ عــن ميــر بــن عبــد العزيــز، قــال: قــال يل أبــو عبــد اهلل ݠ: 

»رأيــت كأينِّ عــٰى جبــل فيجــيء النــاس فريكبونــه، فــإذا كثــروا عليــه تصاعــد هبــم 

اجلبــل، فيســقطون فلــم يبــَق معــي إالَّ عصابــة يســرية أنــت منهــم وصاحبــك األمحر، 

يعنــي عبــد اهلل بــن عجــالن«)4(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 460/ ح 474(.

1. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 250/ الرقم 6954(.
2. رجال الطويس )ص 139/ الرقم 10/1475، وص 264/ الرقم 690/3781(.

3. مناقب آل أيب طالب )ج 3/ ص 400(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 512/ ح 443(.
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ي: 97 - عبد اهلل بن عطاء املكِّ

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

ــتقت إىٰل أيب  ــال: اش ــي، ق ــاء املكِّ ــن عط ــد اهلل ب ــن عب ــار ݥ ع ــد روٰى الصفَّ وق

ــي  ــه، فأصابتن ــوقًا إلي ــا إالَّ ش ــا َقِدمته ــة، وم ــت املدين ــة، فَقِدم ــا بمكَّ ــر ݠ وأن جعف

تلــك الليلــة مطــرة وبــرد شــديد، فانتهيــت إىٰل بابــه نصــف الليــل، فقلــت: مــا أطرقــه 

ــا  ــول: »ي ــمعته يق ــك إذ س ــر يف ذل ــح، وإينِّ ألُفكِّ ــٰى أصب ــر حتَّ ــاعة وأنتظ ــذه الس ه

جاريــة، افتحــي البــاب البــن عطــاء فقــد أصابــه يف بــرد شــديد هــذه الليلــة«، قــال: 

ــه)2(. ــاب فدخلــت علي فجــاءت ففتحــت الب

ة، إليك مصدرها: له أربع روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاين )ص 173/ بــاب 10/ فصــل 3/ ح 10، وص 236 و237/ 

بــاب 13/ ح 13 و17(.

ين ومتام النعمة )ص 325/ باب 32/ ح 2(. كال الدِّ

98 - عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــن  ــارث ب ــن احل ــة ب ــد اهلل بب ــن عب ــل ب ــن الفض ــد اهلل ب ــايش ݥ: )عب ــال النج وق

نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد املطَّلــب أبــو حمّمــد النوفــي، روٰى عــن أيب عبــد اهلل ݠ، 

ثقــة. لــه كتــاب رواه عنــه حمّمــد بــن أيب عمــري()4(.

1. رجال الطويس )ص 139/ الرقم 6/1471، وص 231/ الرقم 47/3138(.
2. بصائر الدرجات )ص 277/ ج 5/ باب 14/ ح 1(.

3. رجال الطويس )ص 229/ الرقم 3/3094(.
4. رجال النجايش )ص 223/ الرقم 585(.
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طة  مــة احلــيِّ ݥ: )عبــد اهلل بــن الفضــل بــن عبــد اهلل ببــة - بالبــاء املنقَّ وقــال العالَّ
دة - ابــن احلــارث  طــة حتتهــا نقطــة املشــدَّ حتتهــا نقطــة واحــدة املفتوحــة، والبــاء املنقَّ
بــن نوفــل بــن احلــارث بــن عبــد املطَّلــب، أبــو حمّمــد النوفــي، روٰى عــن أيب عبــد 

اهلل ݠ، ثقــة()1(.
مــة وابــن داود أنَّ ببــة لقــب لعبــد  وقــال التفــريش ݥ: )ويظهــر مــن كالم العالَّ
ــه  اهلل بــن احلــارث، ونســب ابــن طــاوس ݥ مــا ذكــره النجــايش إىٰل الســهو، ولعلَّ

الصــواب()2(.
تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 481 و482/ باب 44/ ح 11(. كال الدِّ
علل الرائع )ج 1/ ص 245 و246/ باب 179/ ح 8(.

99 - عبد اهلل بن حمّمد الرازي:
ــن  ــروه. روٰى ع ــي، مل يذك ــرازي القمِّ ــاس ال ــن العبَّ ــد ب ــن حمّم ــد اهلل ب عب

ــا ݠ)3(. الرض
تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص452/ ح 32/428، وص 453/ ح 33/429(.

100 - عبد اهلل بن مسعود:
عبد اهلل بن مسعود بن غافل اهلذيل أبو عبد الرمحن.

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)4(. عدَّ

1. خالصة األقوال )ص 202/ الرقم 48(.
2. نقد الرجال )ج 3/ ص 130/ الرقم 205/3165(.

3. مستدركات علم رجال احلديث )ج 5/ ص 93/ الرقم 8678(.
4. رجال الطويس )ص 42/ الرقم 8/286(.
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وهــم، وقــال: )قــد  هــو مــن االثنــي عــر الذيــن أنكــروا عــٰى أيب بكــر بيعتــه وحاجُّ
علمتــم وعلــم خياركــم أنَّ أهــل بيــت نبيِّكــم ݕ أقــرب إىٰل رســول اهلل ݕ، وإْن كنتــم 
ــل  ــا، فأه ــابقة لن ــون: إنَّ الس ــول اهلل ݕ وتقول ــة رس ــر بقراب ــذا األم ــون ه ع ــا تدَّ إنَّ
نبيِّكــم أقــرب إىٰل رســول اهلل منكــم وأقــدم ســابقًة منكــم. وعــيُّ بــن أيب طالــب ݠ 
وا عــٰى أعقابكــم  صاحــب هــذا األمــر بعــد نبيِّكــم، فأعطــوه مــا جعلــه اهلل لــه وال ترتــدُّ

فتنقلبــوا خارسيــن()1(.

ــت األرض  ــال: »ُخِلَق ــن ݠ، ق ــري املؤمن ــن أم ــدوق ݥ ع ــيخ الص وروٰى الش

، وســلان، واملقــداد،  لســبعة هبــم ُيرَزقــون، وهبــم ُيمَطــرون، وهبــم ُينــرَصون: أبــو ذرٍّ

ــا إمامهــم«، وهــم  ــد اهلل بــن مســعود«، قــال عــيٌّ ݠ: »وأن ر، وحذيفــة، وعب وعــاَّ

الذيــن شــهدوا الصــالة عــٰى فاطمــة ݝ)2(.

وقــال الكــيِّ ݥ: )وُســِئَل )الفضــل بــن شــاذان( عــن ابــن مســعود وحذيفــة؟ 

ــعود  ــن مس ــًا، واب ــة كان ركن ــعود، ألنَّ حذيف ــن مس ــل اب ــة مث ــن حذيف ــال: مل يك فق

ــم()3(. ــال هب ــم وق ــال معه ــوم وم ــط وواىٰل الق خل

ــه مل يتبــع أمــري املؤمنــن ݠ ومل يشــايعه،  قــال الســيِّد اخلوئــي ݥ: )ويــدلُّ عــٰى أنَّ

ــات يف  ــن الرواي ــا ورد م ــه، وم ــاواه يف الفق ــن فت ــَل م ــا ُنِق ــره م ــتقلَّ يف أم ــل اس ب

ــأن)4(. ــذا الش ــات يف ه ــالث رواي ــر ث ــّم ذك ــه(، ث ختطئت

ة، إليك مصدرها: له أربع روايات مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 444 و445/ ح 22/418، وص 477/ ح 71/467(.

الغيبة للطويس )ص 180 - 182/ ح 140 و141(.

1. اخلصال )ص 464/ ح 4(.
2. اخلصال )ص 360 و361/ ح 50(.

3. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 178 و179/ ح 78(.
4. معجم رجال احلديث )ج 11/ ص 345/ الرقم 7172(.
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101 - عبد اهلل بن عمر:
ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)1(. عدَّ

ــا ݠ، قــال املســعودي يف ذكــر  وهــو أحــد الذيــن مل يبايعــوا أمــري املؤمنــن عليًّ
ــروا إالَّ  ــة مل ي ــة عثانيَّ ــه مجاع ــن بيعت ــد ع ــيٍّ ݠ: )وقع ــن ع ــري املؤمن ــة أم خالف
ــع  ــر، وباي ــن عم ــد اهلل ب ــاص، وعب ــن أيب وقَّ ــعد ب ــم: س ــر، منه ــن األم ــروج ع اخل

ــروان()2(. ــن م ــك ب ــد امَلِل ــاج لعب ــك، واحلجَّ ــد ذل ــد بع يزي
: )كان مــن أهــل الــورع والعلــم...، وكان لورعه قد أشــكلت  قــال ابــن عبــد الــربِّ

عليــه حــروب عــيٍّ ݤ، وقعــد عنــه، وندم عــٰى ذلك حــن حرتــه الوفــاة()3(.
ــة وصلــب ابــن الزبــري راح عبــد اهلل بــن عمــر إليــه وقــال:  ــاج مكَّ لـــاَّ دخــل احلجَّ
ُمــدَّ يــدك ألُبايعــك لعبــد امَلِلــك، قــال رســول اهلل ݕ: »مــن مــات ومل يعــرف إمــام 
ــاج رجلــه، وقــال: خــذ رجــي فــإنَّ يــدي  زمانــه مــات ميتــة جاهليَّــة«، فأخــرج احلجَّ
ــاج: يــا أمحــق بنــي عــدي،  مشــغولة، فقــال ابــن عمــر: أتســتهزئ منِّــي؟ قــال احلجَّ
مــا بايعــت مــع عــيٍّ وتقــول اليــوم: مــن مــات ومل يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة 
ــل  ــيِّ ݕ، ب ــول النب ــت إيلَّ لق ــا جئ ــك؟ واهلل م ــام زمان ــيٌّ إم ــا كان ع ــة، أَوَم جاهليَّ

جئــت خمافــة تلــك الشــجرة التــي ُصِلــَب عليهــا ابــن الزبــري)4(.
روٰى الكيِّ ݥ يف شأنه روايتن:

إحدامهــا: عــن أيب جعفــر ݠ، قــال: »أاَل ُأخربكــم بأهــل الوقــوف؟«، قلنــا: بــٰى، 
قــال: »ُأســامة بــن زيــد وقــد رجــع فــال تقولــوا إالَّ خــريًا، وحمّمــد بــن مســلمة، وابــن 

ــًا«)5(. ــات منكوب عمر م

1. رجال الطويس )ص 42/ الرقم 7/285(.
2. مروج الذهب )ج 2/ ص 353(.

3. االستيعاب )ج 3/ ص 951/ الرقم 1612(.
4. الكنٰى واأللقاب )ج 1/ ص 363(.

5. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 194 و195/ ح 81(.
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الثانيــة: عــن أيب عبــد اهلل، عــن آبائــه ݜ، قــال: »كتــب عــيٌّ ݠ إىٰل وايل املدينــة: 

ــإينِّ قــد  ــد ف ــن زي ــا ُأســامة ب ــن عمــر مــن الفــيء شــيئًا، فأمَّ ال تعطــن ســعدًا وال اب

عذرتــه يف اليمــن التــي كانــت عليــه«)1(.

ــه قــال حــن حرتــه الوفــاة: )مــا آســٰى عــٰى يشء إالَّ أينِّ  وروٰى ابــن عبــد الــربِّ أنَّ

مل ُأقاتــل مــع عــيٍّ ݤ الفئــة الباغيــة()2(.

له رواية مهدوية واحدة، إليك مصدرها:

ين ومتام النعمة )ص 317 و318/ باب 30/ ح 4(. كال الدِّ

102 - عبد اهلل بن عمرو بن العاص:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب النبيِّ ݕ)3(. عدَّ

ــه قــال: كنــت أكتــب كلَّ يشء أســمعه مــن رســول  روٰى أمحــد بــن حنبــل عنــه أنَّ

ــك تكتــب كلَّ يشء تســمعه مــن  اهلل ]ݕ[ ُأريــد حفظــه، فنهتنــي قريــش، فقالــوا: إنَّ

ــم يف الغضــب والرضــا، فأمســكت  رســول اهلل ]ݕ[ ورســول اهلل ]ݕ[ بــر يتكلَّ

ــي  ــذي نف ــب، فَوال ــال: »ُاكت ــول اهلل ]ݕ[، فق ــك لرس ــرت ذل ــاب، فذك ــن الكت ع

.)4(» بيــده مــا خــرج منِّــي إالَّ حــقٌّ

وروٰى الكــيِّ ݥ أنَّ احلســن ݠ كتــب إىٰل معاويــة كتابــًا، فدخــل عــٰى معاويــة 

عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص فــأراه الكتــاب، فقــال: ومــا يمنعــك أْن جتيبــه بــا 

ــا قــال ذلــك يف هــوٰى معاويــة)5(. يصغــر إليــه نفســه؟ وإنَّ

1. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 197 - 199/ ح 82(.
2. االستيعاب )ج 3/ ص 953/ الرقم 1612(.

3. رجال الطويس )ص 43/ الرقم 18/296(.
4. مسند أمحد )ج 11/ ص 57 و58/ ح 6510(.

5. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 259/ ح 99(.
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ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 185/ ح 144(.

103 - عبد امَللِك بن أعني:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

ــد  ــر عب ــذا األم ــرف ه ــن ع ل م ــالته أنَّ أوَّ ــزراري ݥ يف رس ــب ال ــو غال روٰى أب

امَلِلــك، عرفــه مــن صالــح بــن ميثــم، ثــّم عرفه محــران عــن أيب خالــد الكابــي ݑ)2(.

ة روايات نقترص عٰى اثنتن منها: وروٰى الكيِّ ݥ يف فضله وجاللته عدَّ

ــران،  ــايخ أنَّ مح ــي املش ثن ــال: حدَّ ــن، ق ــن يقط ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن احلس األُوىٰل: ع

وزرارة، وعبــد امَلِلــك، وبكــريًا، وعبــد الرمحــن بنــي أعــن كانــوا مســتقيمن، ومــات 

ــر ݠ،  ــاب أيب جعف ــن أصح ــوا م ــد اهلل ݠ، وكان ــان أيب عب ــة يف زم ــم أربع منه

ــي)3(. ــا لق ــي م ــن ݠ فلق ــد أيب احلس ــي زرارة إىٰل عه وبق

الثانيــة: عــن زرارة، قــال: قــال يل أبــو عبــد اهلل ݠ بعــد مــوت عبــد امَلِلــك بــن 

ه يف ثقــل  ــا عنــده خريتــك مــن خلقــك، فصــريِّ ــا الريــس كنَّ ــمَّ إنَّ أب ُه أعــن: »اللَّ

حمّمــد ݕ يــوم القيامــة«، ثــّم قــال أبــو عبــد اهلل: »أَمــا رأيتــه - يعنــي يف النــوم -؟«، 

ــرت فقلــت: ال، فقــال: »ســبحان اهلل، مثــل أيب الريــس مل يــأِت بعــد؟«)4(. فتذكَّ

تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 182/ باب 10/ فصل 4/ ح 19، وص 312/ باب 18/ ح 4(.

1. رجال الطويس )ص 139/ الرقم 15/1480، وص 238/ الرقم 162/3253(.
2. رسالة يف آل أعن )ص 27(.

3. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 382/ ح 270(.

4. رجال الكيِّ )ج 1/ ص 411/ ح 301(.

ضي
قا

د ال
سع

د أ
سي

ال



62

104 - عبيد بن زرارة:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

قــال النجــايش ݥ: )عبيــد بــن زرارة بــن أعــن الشــيباين، روٰى عــن أيب 

عبــد اهلل ݠ، ثقــة ثقــة، عــن، ال لبــس فيــه وال شــّك. لــه كتــاب يرويــه 

مجاعــة عنــه()2(.

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ ثالثائة واثني عر موردًا)3(.

ة، إليك مصدرها: وله ثالث روايات مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 531/ ح 113/509(.

الغيبة للنعاين )ص 271 و272 و285 و286/ باب 14/ ح 25 و60(.

105 - عبيد اهلل بن العالء:

ــازي ݥ شــخصًا بنفــس  ــب الرجــال، نعــم ذكــر الشــيخ عــيٌّ الن ــر يف ُكُت مل ُيذَك

ــه مــن رواة خطبــة أمــري املؤمنــن ݠ يف  ــه مل يذكــره الرجاليُّــون، وأنَّ االســم، وذكــر أنَّ

جوامــع التوحيــد)4(، لكنَّــه غــري الــراوي الــذي نحــن بصــدد ترمجتــه، والــذي مل ُيذَكــر 

يف ُكُتــب الرجــال أيضــًا، ألنَّ ذاك يــروي عــن اإلمــام أمــري املؤمنــن ݠ وهــذا عــن 

اإلمــام الصــادق ݠ، كــا يف روايــة النعــاين ݥ التــي رواهــا بالســند التــايل: )أخربنــا 

ثنــا عبــد اهلل  ثنــا عبيــد اهلل بــن موســٰى العلــوي، قــال: حدَّ عــيُّ بــن أمحــد، قــال: حدَّ

ثنــا  ثنــا إبراهيــم بــن عبيــد اهلل بــن العــالء، قــال: حدَّ ــاد األنصــاري، قــال: حدَّ بــن محَّ

1. رجال الطويس )ص 243/ الرقم 264/3355(.
2. رجال النجايش )ص 233/ الرقم 618(.

3. معجم رجال احلديث )ج 12/ ص 54/ الرقم 7407(.
4. مستدركات علم رجال احلديث )ج 5/ ص 187 و188/ الرقم 9149(.
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ــة،  ــدة واملهدويَّ ــه الوحي ــد ݟ(، وهــي روايت ــن حمّم ــر ب ــد اهلل جعف أيب، عــن أيب عب

إليــك مصدرهــا:

الغيبة للنعاين )ص 283/ باب 14/ ح 55(.

106 - عثامن بن سعيد:

ــة الثالثــة اهلــادي والعســكري  ســة، ثقــة األئمَّ ل للناحيــة املقدَّ الســفري األوَّ

ݜ. واملهــدي 

ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب اإلمــام اهلــادي ݠ، قائــاًل: )عثــان بــن  عــدَّ

ــات، خدمــه ݠ ولــه  ن، ويقــال لــه: الزيَّ ــٰى أبــا عمــرو الســاَّ ســعيد العمــري، ُيكنَّ

إحــدٰى عــره ســنة، ولــه إليــه عهــد معــروف()1(.
ه مــن أصحــاب اإلمــام العســكري ݠ، قائــاًل: )عثــان بــن ســعيد  كــا عــدَّ
ــٰى أبــا عمــرو، جليــل القــدر، ثقــة،  ن، ُيكنَّ ــات، ويقــال لــه: الســاَّ العمــري الزيَّ

ــه ݠ()2(. وكيل
ــر. وكان  ــٰى األم ــًة ع ــمن تغطي ــر يف الس ــه كان يتَّج ن، ألنَّ ــاَّ ــه: الس ــال ل وكان يق
ــذوا  ــوال أنف ــن األم ــه م ــم محل ــب عليه ــا جي ــد ݠ م ــوا إىٰل أيب حمّم ــيعة إذا محل الش
ــًة  ــه إىٰل أيب حمّمــد ݠ تقيَّ إىٰل أيب عمــرو، فيجعلــه يف جــراب الســمن وزقاقــه ويمل

ــًا)3(. وخوف
ــه الكثــري، فقــد روٰى الشــيخ الطــويس ݥ عــن أمحــد بــن  ورد يف فضلــه وجاللت
ــوات اهلل  ــد )صل ــن حمّم ــيِّ ب ــن ع ــٰى أيب احلس ــت ع ــال: دخل ــي، ق ــحاق القمِّ إس
ــأ يل  ــهد، وال يتهيَّ ــب وأش ــا أغي ــيِّدي، أن ــا س ــت: ي ــام، فقل ــن األيَّ ــوم م ــه( يف ي علي

1. رجال الطويس )ص 389/ الرقم 36/5741(.

2. رجال الطويس )ص 401/ الرقم 22/5877(.
3. الغيبة للطويس )ص 353 و354/ ح 314(.
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الوصــول إليــك إذا شــهدت يف كلِّ وقــٍت، فقــول مــن نقبــل وأمــر مــن نمتثــل؟ فقــال 
يل )صلــوات اهلل عليــه(: »هــذا أبــو عمــرو الثقــة األمــن، مــا قالــه لكــم فعنِّــي يقولــه، 
ــد  ــو احلســن ݠ وصلــت إىٰل أيب حمّم ــاَّ مــٰى أب ــه«، فل ي ــي ُيؤدِّ اه إليكــم فعنِّ ومــا أدَّ
ابنــه احلســن العســكري ݠ ذات يــوم، فقلــت لــه ݠ مثــل قــويل ألبيــه، فقــال يل: 
»هــذا أبــو عمــرو الثقــة األمــن ثقــة املــايض وثقتــي يف املحيــا واملــات، فــا قالــه لكــم 

يــه«)1(. ــي ُيؤدِّ ٰى إليكــم فعنِّ ــي يقولــه، ومــا أدَّ فعنِّ
ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

كفاية األثر )ص 296(.

107 - عقبة:
ــن  ــويس ݥ م ــيخ الط ه الش ــدَّ ــة، ع ــن عقب ــح ب ــد صال ــس وال ــن قي ــة ب ــو عقب ه

ــادق ݠ)2(. ــام الص ــاب اإلم أصح
ة واحدة، إليك مصدرها: له راوية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 287/ باب 25/ ح 5(. كال الدِّ

108 - العالء بن سيابة:
ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ي(، وممَّن روٰى عنه حمّمد بن أيب عمري. وهو من رجال )تفسري القمِّ
ة من الروايات تبلغ سبعة وعرين موردًا)4(. وقع يف أسناد عدَّ

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ
الغيبة للنعاين )ص 206/ باب 11/ ح 15(.

1. الغيبة للطويس )ص 354 و355/ ح 315(.
2. رجال الطويس )ص 261/ الرقم 624/3715(.
3. رجال الطويس )ص 247/ الرقم 349/3440(.

4. معجم رجال احلديث )ج 12/ ص 189/ الرقم 7778(.
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109 - عيلُّ بن أيب محزة:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الصادق والكاظم ݟ)1(. عدَّ

ــو  ــي أب ــامل - البطائن ــزة س ــم أيب مح ــزة - واس ــن أيب مح ــيُّ ب ــايش: )ع ــال النج ق

احلســن مــوىٰل األنصــار، كــويف، وكان قائــد أيب بصــري ييــٰى بــن القاســم، ولــه أخ 

ــن أيب  ــٰى ݠ، وروٰى ع ــن موس ــن أيب احلس ــزة، روٰى ع ــن أيب مح ــر ب ٰى جعف ــمَّ ُيس

ــّم وقــف، وهــو أحــد عمــد الواقفــة()2(. ــد اهلل ݠ، ث عب

ة روايات: ه وسبب وقفه عدَّ وروٰى الكيِّ ݥ يف ذمِّ

 ، منهــا: عــن عــيِّ بــن أيب محــزة، قــال، قــال أبــو احلســن موســٰى ݠ: )يــا عــيُّ

أنــت وأصحابــك شــبه احلمــري()3(.

ــن أيب  ــوت اب ــد م ــال بع ــا ݠ ق ــن الرض ــا احلس ــا أنَّ أب ــا: روٰى أصحابن ومنه

ــٰى إيلَّ  ــٰى انته ــائهم حتَّ ــة ݜ بأس ــن األئمَّ ــِئَل ع ــربه فُس ــد يف ق ــه ُأقع ــزة: »إنَّ مح

ــارًا«)4(. ــربه ن ــأل ق ــة امت ــه رضب ــٰى رأس َب ع ــُرِ ــف، ف ــِئَل فوق فُس

ــس  ــن ݠ ولي ــو احلس ــات أب ــال: م ــن، ق ــد الرمح ــن عب ــس ب ــن يون ــا: ع ومنه

امــه أحــد إالَّ وعنــده املــال الكثــري، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحودهــم  مــن قوَّ

موتــه، وكان عنــد عــيِّ بــن أيب محــزة ثالثــون ألــف دينــار)5(.

ــا احلديــث عــن وثاقتــه وقبــول روايتــه فقــد ذكــر الســيِّد اخلوئــي ݥ وجوهــًا  أمَّ

هــا)6(. اســُتِدلَّ هبــا عــٰى وثاقته وردَّ

1. رجال الطويس )ص 245/ الرقم 311/3402، وص 339/ الرقم 10/5049(.
2. رجال النجايش )ص 249 و250/ الرقم 656(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 705/ ح 754(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 705 و706/ ح 755(.

5. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 706/ ح 759(.
6. معجم رجال احلديث )ج 12/ ص 245 وما بعدها/ الرقم 7846(.
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ــي(، وممَّــن روٰى عنــه صفــوان  وهــو مــن رجــال )كامــل الزيــارات( و)تفســري القمِّ
وحمّمــد بــن أيب عمــري والبزنطــي.

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ مخسائة ومخسة وأربعن موردًا)1(.
ة، إليك مصدرها: وله سبع روايات مهدويَّ

الغيبــة للنعــاين )ص 194/ بــاب 10/ فصــل 4/ ح 41 و43، وص 219/ بــاب 
12/ ح 20، وص 251/ بــاب 13/ ح 44، وص 314/ بــاب 18/ ح 9، وص 

ــاب 20/ ح 11(. 330/ ب
الغيبة للطويس )ص 454/ ح 461(.

110 - عيلُّ بن جعفر:
ــوات اهلل  ــادي )صل ــواد واهل ــا واجل ــم والرض ــه الكاظ ــه وأخي ــاب أبي ــن أصح م
عليهــم(، جليــل القــدر عظيــم الشــأن ثقــة باالتِّفــاق، لــه كتــاب املناســك واملســائل، 

ــا)2(. ــار وغريمه ــائل والبح ــه يف الوس ــهور روٰى عن ــروف مش ــائل مع ــاب املس وكت
ــة الصــادق والكاظــم  ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب األئمَّ عــدَّ

ݜ)3(. والرضــا 
قــال النجــايش ݥ: )عــيُّ بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن عــيِّ بــن احلســن أبو احلســن، 

ســكن العريــض مــن نواحــي املدينة فنُِســَب ولــده إليهــا()4(.

ــه روايــات كثــرية، منهــا مــا رواه الكــيِّ ݥ عــن عــيِّ  وردت يف فضلــه وجاللت

بــن جعفــر بــن حمّمــد، قــال، قــال يل رجــل أحســبه مــن الواقفــة: مــا فعــل أخــوك أبــو 

1. معجم رجال احلديث )ج 12/ ص 248/ الرقم 7846(.
2. مستدركات علم رجال احلديث )ج 5/ ص 319/ الرقم 9770(.

الرقــم   /359 وص   ،5/5044 الرقــم   /339 وص   ،288/3379 الرقــم   /244 )ص  الطــويس  رجــال   .3
.)3 /5317

4. رجال النجايش )ص 251/ الرقم 662(.

ية
ثان

ة ال
لق

حل
- ا

ون 
ويُّ

هد
ة م

روا



67

ــه  ــت: اقتســمت أموال ــذاك؟ قل ــك ب ــا ُيدري ــال: وم ــد مــات، ق احلســن؟ قلــت: ق

ــده؟  ــن بع ــق م ــن الناط ــال: وم ــده. ق ــن بع ــق م ــق الناط ــاؤه ونط ــت نس وُأنكح

ــه مــات؟  ، قــال: فــا فعــل؟ قلــت لــه: مــات، قــال: ومــا ُيدريــك أنَّ قلــت: ابنــه عــيٌّ

ــال: ومــن  ــق مــن بعــده. ق ــاؤه ونطــق الناط ــه وُنِكَحــت نس ــَمت أموال قلــت: ُقِس

الناطــق مــن بعــده؟ قلــت: أبــو جعفــر ابنــه، قــال، فقــال لــه: أنــت يف ســنِّك وقدرك 

وابــن جعفــر بــن حمّمــد تقــول هــذا القــول يف هذا الغــالم؟ قــال، قلــت: مــا أراك إالَّ 

شــيطانًا، قــال: ثــّم أخــذ بلحيتــه فرفعهــا إىٰل الســاء ثــّم قــال: فــا حيلتــي إْن كان اهلل 

رآه أهــاًل هلــذا ومل يــَر هــذه الشــيبة هلــذا أهــاًل)1(.

ــه مــن  ــه جميئ ل ݥ: )ســمعت أنَّ أهــل الكوفــة التمســوا من قــال املجلــي األوَّ

ة، وأخــذ أهــل الكوفــة األخبــار عنــه، وأخــذ  املدينــة إليهــم، وكان يف الكوفــة مــدَّ

ــٰى مــات  ــون نزولــه إليهــم، فنزهلــا، وكان هبــا حتَّ منهــم أيضــًا، ثــّم اســتدعٰى القّميُّ

ــه  ــا كون ــاين ݥ: )وأمَّ ــي الث ــده املجل ــال ول ــاه()2(، وق ــه وأرض ــا، ريض اهلل عن هب

مدفونــًا يف قــم فغــري مذكــور يف الُكُتــب املعتــربة، لكــن أثــر قــربه الريــف موجــود 

قديــم وعليــه اســمه مكتــوب()3(. 

ــٰى  ــدة ع ــة عدي ــر أدلَّ ــم، وذك ــربه يف ق ــون ق ــٰى ك ــوري ݥ نف ــريزا الن ــن امل لك

ذلــك، ثــّم قــال: )واحلــقُّ أنَّ قــربه بعريــض كــا هــو معــروف عنــد أهــل املدينــة، 

ــا  ــار ك ــاعده االعتب ــة، ويس ــة عالي ــه قبَّ ــفارنا وعلي ــض أس ــده يف بع ــا عن ــد نزلن وق

ــاده()4(. ــن أحف ــون م ــن أْن يك ــم فيمك ــود يف ق ــا املوج ــت، وأمَّ عرف

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 728/ ح 803(.
2. روضة املتَّقن )ج 14/ ص 191(.
3. بحار األنوار )ج 99/ ص 273(.

4. خامتة املستدرك )ج 4/ ص 487/ الرقم 214(.
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وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ ثالثائة ومخسة ومخسن موردًا)1(.

ة، إليك مصدرها: وله أربع روايات مهدويَّ

كفاية األثر )ص 268(.

ين ومتام النعمة )ص 359 و360/ باب 34/ ح 1 و3(. كال الدِّ

الغيبة للطويس )ص 337/ ح 284(.

111 - عيلُّ بن رئاب:

ه الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق ݠ)2(، وقــال ݥ يف  عــدَّ

)الفهرســت(: )عــيُّ بــن رئــاب الكــويف، لــه أصــل كبــري، وهــو ثقــة جليــل القــدر()3(.

ــام  ــة أيَّ ــنة ثالث ــان يف كلِّ س ــا جيتمع ــوارج، وكان ــاء اخل ــن عل ــان م ــوه الي وأخ

يتناظــران، ثــّم يفرقــان. وال ُيســلِّم أحدمهــا عــٰى اآلخــر وال خياطبــه. وكان حمبــوب 

ــكلِّ حديــث يســمع ويكتــب مــن  ــه احلســن ب ــوب ُيعطــي ابن ــن حمب ــد احلســن ب وال

ــدًا)4(. ــًا واح ــاب درمه ــن رئ ــيِّ ب ع

ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسري القمِّ

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ أربعائة وثانية ومخسن موردًا)5(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 336/ باب 33/ ح 8(. كال الدِّ

1. معجم رجال احلديث )ج 12/ ص 310/ الرقم 7973(.
2. رجال الطويس )ص 246/ الرقم 315/3406(.

3. الفهرست )ص 151/ الرقم 2/375(.
4. مستدركات علم رجال احلديث )ج 5/ ص 371/ الرقم 10010(.

5. معجم رجال احلديث )ج 13/ ص 21/ الرقم 8139(.
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ار: 112 - عيلُّ بن عبد الغفَّ
ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام اهلادي ݠ)1(. عدَّ

ــٰى  ــيِّن ع ــاب العبَّاس ــار عت ــد الغفَّ ــن عب ــيِّ ب ــن ع ــنده ع ــي ݥ بس روٰى الكلين
صالــح بــن وصيــف لـــاَّ حبــس عنــده اإلمــام العســكري ݠ، فقــال هلــم صالــح: 
لــت بــه رجلــن مــن أرّش مــن قــدرت عليــه، فقــد صــارا مــن  ومــا أصنــع؟ قــد وكَّ
العبــادة والصــالة والصيــام إىٰل أمــر عظيــم، فقلــت هلــا: مــا فيــه؟ فقــاال: مــا تقــول 
ــا  ــاغل، وإذا نظرن ــم وال يتش ــه، ال يتكلَّ ــل كلَّ ــوم اللي ــار ويق ــوم النه ــل يص يف رج
ــا مــا ال نملكــه مــن أنفســنا، فلــاَّ ســمعوا ذلــك  ــا ويداخلن ــه ارتعــدت فرائصن إلي

ــن)2(. ــوا خائب انرصف
ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 382/ باب 37/ ح 8(. كال الدِّ

113 - عيلُّ بن عمر بن عيلِّ بن احلسني:
ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــد  ، وق ــة األُمِّ ــن جه ــريض ݔ م ــٰى وال ــن املرت ــيِّدين الريف ــدُّ الس ــو ج وه
ــا عــيُّ بــن عمــر  ــات(، فقــال: )وأمَّ مــة كتابــه )النارصيَّ ذكــره املرتــٰى ݥ يف مقدَّ

ــث()4(. ــد روٰى احلدي ــًا، وق ــه كان عامل األرشف، فإنَّ
تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 481 و482/ ح 79/475(.
الغيبة للطويس )ص 420/ ح 397(.

1. رجال الطويس )ص 388/ الرقم 13/5716(.
2. الكايف )ج 1/ ص 512/ باب مولد أيب حمّمد احلسن بن عيٍّ ݟ/ ح 23(.

3. رجال الطويس )ص 244/ الرقم 285/3376(.
4. النارصيَّات )ص 63(.
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114 - عيلُّ بن مهزيار:

ــة الرضــا واجلــواد واهلــادي ݜ،  ه الشــيخ الطــويس ݥ مــن أصحــاب األئمَّ عــدَّ

وقــال: )عــيُّ بــن مهزيــار، أهــوازي، ثقــة، صحيــح()1(.

ــل  ــوازي ݥ، جلي ــار األه ــن مهزي ــيُّ ب ــًا: )ع ــويس ݥ أيض ــيخ الط ــال الش وق

ــن  ــن ب ــب احلس ــل ُكُت ــًا مث ــون كتاب ــة وثالث ــه ثالث ــة، ل ــة، ثق ــع الرواي ــدر، واس الق

ــاب البشــارات()2(. ــاء، وكت ــاب األنبي ــاب حــروف القــرآن، وكت ــادة كت ســعيد، وزي

وقــال النجــايش ݥ: )عــيُّ بــن مهزيــار األهــوازي أبــو احلســن، دورقــي األصــل، 

ــري،  ــو صغ ــلم وه ــًا أس ــا أيض ــل: إنَّ عليًّ ــد قي ــلم. وق ــا فأس ــوه نرصانيًّ ــوىٰل. كان أب م

ــر ݟ،  ــه، وروٰى عــن الرضــا وأيب جعف ــذا األمــر، وتفقَّ ــة ه ــه بمعرف ومــنَّ اهلل علي

ــه منــه، وكذلــك أبــو احلســن  ل لــه وعظــم حملُّ واختــصَّ بــأيب جعفــر الثــاين ݠ وتــوكَّ

ل هلــم يف بعــض النواحــي، وخرجــت إىٰل الشــيعة فيــه توقيعــات  الثالــث ݠ، وتــوكَّ

بــكلِّ خــري، وكان ثقــًة يف روايتــه ال ُيطَعــن عليــه، صحيحــًا اعتقــاده()3(.

: )كان عــيُّ بــن مهزيــار نرصانيًّــا فهــداه اهلل، وكان مــن أهــل هندكان  وقــال الكــيِّ

قريــة مــن قــرٰى فارس، ثــّم ســكن األهــواز فأقــام هبــا، قــال: كان إذا طلعت الشــمس 

ســجد، وكان ال يرفــع رأســه حتَّــٰى يدعــو أللــف مــن إخوانــه بمثــل مــا دعــا لنفســه، 

وكان عــٰى جبهتــه ســجادة مثــل ركبة البعــري()4(.

ــة خــروج  ة روايــات، منهــا قصَّ ــة قــدره عــدَّ وروٰى الكــيِّ ݥ يف فضلــه وجالل

ــأ بالقرعــاء يف  نــور مــن مســواكه لــه شــعاع مثــل شــعاع الشــمس لـــاَّ خــرج يتوضَّ

1. رجال الطويس )ص 360/ الرقم 22/5336، وص 376/ الرقم 7/5568، وص 388/ الرقم 3/5706(.
2. الفهرست )ص 152/ الرقم 6/379(.

3. رجال النجايش )ص 253/ الرقم 664(.
4. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 825/ ح 1038(.
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آخــر الليــل. كــا روٰى ݥ بعــض ُكُتــب اإلمــام اجلــواد ݠ إليــه)1(، حيــث يقــول 

ــة  ــة واخلدم ــة والطاع ــك يف النصيح ــك وخربت ــد بلوت ، ق ــيُّ ــا ع ــا: »ي يف إحداه

والتوقــري والقيــام بــا جيــب عليــك، فلــو قلــت: إينِّ مل أَر مثلــك لرجــوت أْن أكــون 

صادقــًا، فجــزاك اهلل جنَّــات الفــردوس نــزالً، فــا خفــي عــيَّ مقامــك وال خدمتــك 

ــق للقيامــة أْن  يف احلــرِّ والــربد يف الليــل والنهــار، فأســأل اهلل تعــاىٰل إذا مجــع اخلالئ

ــه ســميع الدعــاء«)2(. يبــوك برمحــة ُتغتَبــط هبــا، إنَّ
ــة ¨ بعــد  ف بلقــاء احلجَّ وهــو غــري عــيِّ بــن إبراهيــم بــن مهزيــار الــذي تــرَّ

ــة بطلبــه)3(. أْن حــجَّ عريــن حجَّ
تان، إليك مصدرمها: له روايتان مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 380/ باب 37/ ح 2(. كال الدِّ
الغيبة للطويس )ص 453/ ح 459(.

115 - عيلُّ بن يقطني:
ــو  ــكنها، وه ــدادي س ــٰى البغ ــن موس ــن ب ــن يقط ــيُّ ب ــايش ݥ: )ع ــال النج ق
ــٰى  ــن موس ــن ب ــوه يقط ــن، وكان أب ــو احلس ــد، أب ــي أس ــوىٰل بن ــل، م ــويف األص ك
داعيــة)4( طلبــه مــروان فهــرب، وُولِــَد عــيٌّ بالكوفــة ســنة أربــع وعريــن ومائــة، 
ــه هربــت بــه وبأخيــه عبيــد إىٰل املدينــة حتَّــٰى ظهــرت الدولــة ورجعــت.  وكانــت ُأمُّ
ــن جعفــر ݠ ببغــداد، وهــو  ــام موســٰى ب ــة يف أيَّ مــات ســنة اثنتــن وثانــن ومائ

ــع ســنن()5(. ــه أرب حمبــوس يف ســجن هــارون، بقــي في

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 825 و826/ ح 1038 - 1040(.
2. الغيبة للطويس )ص 349/ ح 306(.

3. الكنٰى واأللقاب )ج 1/ ص 433(.
4. أي: من الدعاة إىٰل بني العبَّاس.

5. رجال النجايش )ص 273/ الرقم 715(.
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ة روايات: وروٰى الكيِّ ݥ يف فضله وجاللة قدره عدَّ

ــيَّ  ــن ݠ: إنَّ ع ــت أليب احلس ــال: قل ــاج، ق ــن احلجَّ ــن ب ــد الرمح ــن عب ــا: ع منه

بــن يقطــن أرســلني إليــك برســالة أســألك الدعــاء لــه، فقــال: »يف أمــر اآلخــرة؟«، 

قلــت: نعــم، قــال: فوضــع يــده عــٰى صــدره، ثــّم قــال: »ضمنــت لعــيِّ بــن يقطــن 

ــه النــار أبــدًا«)1(. أالَّ متسَّ

ومنهــا: عــن عبــد اهلل بــن ييــٰى الكاهــي، قــال: كنــت عنــد أيب إبراهيــم ݠ إذا 

ه أْن  أقبــل عــيُّ بــن يقطــن، فالتفــت أبــو احلســن ݠ إىٰل أصحابــه، فقــال: »مــن رسَّ

يــرٰى رجــاًل مــن أصحــاب رســول اهلل ݕ فلينظــر إىٰل هــذا املقبــل«، فقــال لــه رجــل 

ــه  ــا أنــا فأشــهد أنَّ مــن القــوم: هــو إذن مــن أهــل اجلنَّــة؟ فقــال أبــو احلســن ݠ: »أمَّ

مــن أهــل اجلنَّــة«)2(.
ــال ݥ يف  ــم ݠ)3(، وق ــام الكاظ ــاب اإلم ــن أصح ــويس م ــيخ الط ه الش ــدَّ وع
ــد  ــة عظيمــة عن ــه منزل ــل القــدر، ل ــن يقطــن ݤ، ثقــة، جلي )الفهرســت(: )عــيُّ ب
أيب احلســن موســٰى ݠ، عظيــم املــكان يف الطائفــة. وكان يقطــن مــن وجــوه الدعــاة، 
فطلبــه مــروان فهــرب، وابنــه عــيٌّ بــن يقطــن هــذا ُولـِـَد بالكوفة ســنة أربــع وعرين 
ــه وبأخيــه عبيــد بــن يقطــن إىٰل املدينــة، فلــاَّ ظهــرت الدولــة  ومائــة، وهربــت بــه ُأمُّ
ــزل يقطــن يف خدمــة  ــد. فلــم ي اهلاشــميَّة ظهــر يقطــن وعــادت ُأمُّ عــيٍّ بعــيٍّ وعبي
اح واملنصــور، ومــع ذلــك كان يتشــيَّع ويقــول باإلمامــة وكذلــك ولــده، وكان  الســفَّ
يمــل األمــوال إىٰل جعفــر الصــادق، ونــمَّ خــربه إىٰل املنصــور واملهــدي، فــرصف اهلل 

عنــه كيدمهــا()4(.

1. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 729 و730/ ح 807(.
2. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 730/ ح 810(.

3. رجال الطويس )ص 340/ الرقم 17/5056(.
4. الفهرست )ص 154 و155/ الرقم 15/388(.
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ــام  ــوال إىٰل اإلم ــه األم ــن ومحل ــيُّع يقط ــة تش ــي ݥ ردَّ قضيَّ ــيِّد اخلوئ إالَّ أنَّ الس

ــن: ــادق ݠ بأمري الص

أحدمها: هناك روايات دلَّت عٰى عدم تشيُّع يقطن.

والثــاين: أنَّ اإلمــام الصــادق ݠ ُتــويفِّ يف حيــاة املنصــور، فكيــف يمكــن أْن ينمَّ 

خــرب محــل يقطــن األمــوال إليــه ݠ إىٰل املهــدي؟! بــل الصحيــح أنَّ محــل األمــوال 

إنَّــا كان مــن عــيِّ بــن يقطــن إىٰل اإلمــام الكاظــم ݠ، وقــد نــمَّ خــربه إىٰل هــارون، 

فــرصف اهلل عنــه كيــده بواســطة اإلمــام الكاظــم ݠ)1(.

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ مائة وسبعة وثانن موردًا)2(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 341 - 343/ ح 292(.

ر الدهني: 116 - عامَّ

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــًة يف  ر ثق ــاَّ ــوه ع ر: )وكان أب ــاَّ ــن ع ــة ب ــر معاوي ــد ذك ــايش ݥ عن ــال النج وق

ــم()4(. ــا حكي ــم وأب ــا القاس ــة وأب ــا معاوي ــٰى أب ــًا، ُيكنَّ ــة، وجه العامَّ

ــة(، فذكــر الســيِّد  وقــد اختلفــوا يف توجيــه عبــارة النجــايش ݥ: )ثقــة يف العامَّ

ــة أيضــًا، وإالَّ مل يقــل:  ــه كان ثقــة عنــد العامَّ اخلوئــي ݥ أنَّ املقصــود منهــا ليــس أنَّ

ــك  ــون ذل ــم، فيك ــة ومجاعته ــًة يف رواة العامَّ ــه كان ثق ــاه أنَّ ــل معن ــة، ب يف العامَّ

1. ُانظر: معجم رجال احلديث )ج 13/ ص 250/ الرقم 8601(.
2. معجم رجال احلديث )ج 13/ ص 252/ الرقم 8601(.

3. رجال الطويس )ص 251/ الرقم 434/3525(.
4. رجال النجايش )ص 411/ الرقم 1096(.
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ــه مل يكــن شــيعيًّا)1(، وذكــر الشــيخ عــيٌّ النــازي ݥ أنَّ  شــهادة مــن النجــايش عــٰى أنَّ

ــه مــن  ــة يثقــون بــه وُيعظِّمونــه، ال أنَّ ــة يــدلُّ عــٰى أنَّ العامَّ التقييــد بكونــه ثقــة يف العامَّ

ــة)2(. العامَّ

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للطويس )ص 462/ ح 477(.

117 - عمر بن أبان:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)3(. عدَّ

ــة،  ــويف، ثق ــوىٰل، ك ــص م ــو حف ــي أب ــان الكلب ــن أب ــر ب ــايش ݥ: )عم ــال النج ق

روٰى عــن أيب عبــد اهلل ݠ()4(.

وهو من رجال )كامل الزيارات(.

وقع يف أسناد مجلة من الروايات تبلغ أربعة عر موردًا)5(.

تان، إليك مصدرمها: وله روايتان مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 472/ ح 68/464(.

الغيبة للطويس )ص 450/ ح 453(.

118 - عمر بن عيلِّ بن أيب طالب ݠ:

جهــا  ــة تزوَّ هــا الصهبــاء صبيَّ ــة ُأمُّ قــال ســبط ابــن اجلــوزي: )عمــر األكــرب ورقيَّ

ــي  ــن بن ــة م ــت ربيع ــب بن ــا: ُأمُّ حبي ــال هل ــاء يق ــس، والصهب ــت عمي ــاء بن ــد أس بع

1. معجم رجال احلديث )ج 13/ ص 269/ الرقم 8646(.
2. مستدركات علم رجال احلديث )ج 6/ ص 6/ الرقم 10649(.

3. رجال الطويس )ص 253/ الرقم 470/3561(.
4. رجال النجايش )ص 285/ الرقم 759(.

5. معجم رجال احلديث )ج 14/ ص 13/ الرقم 8695(.
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وائــل، أصاهبــا خالــد بــن الوليــد لـــاَّ أغــار عــٰى بنــي تغلــب بناحيــة عــن التمــر، 

ــث، وكان  ــر احلدي ــد روٰى عم ــد، وق ــا بع ــريته يف م ــر س ــرب نذك ــر األك ــذا عم وه

ج أســاء بنــت عقيــل بــن أيب طالــب، وعــاش مخســًا وثانــن ســنة  فاضــاًل، وتــزوَّ

ــن ݠ()1(. ــري املؤمن ــه أم ــرياث أبي ــف م ــاز نص ــٰى ح حتَّ

ــه لـــاَّ ويل عبــد امَلِلــك بــن مــروان اخلالفــة ردَّ إىٰل عيِّ  وروٰى الشــيخ املفيــد ݥ أنَّ

بــن احلســن ݟ صدقــات رســول اهلل ݕ وصدقــات أمــري املؤمنــن عــيِّ بــن أيب 

طالــب ݠ وكانتــا مضمومتــن، فخــرج عمــر بــن عــيٍّ إىٰل عبــد امَلِلــك يتظلَّــم إليــه 

مــن ابــن أخيــه. فقــال عبــد امَلِلــك: أقــول كــا قــال ابــن أيب احلقيــق: )2(

ــا إذا مالــت دواعــي اهلــوٰى للقائــل إنَّ الســامع   وأنصــت 

 نقــي بحكــم عــادل فاصــل واصطــرع النــاس بألباهبــم

ــا وال ــل حقًّ ــل الباط بالباطــل ال نجع احلــقِّ  دون   نلــظُّ 

ــل)2( نخــاف أْن تســفه أحالمنــا ــع اخلام ــر م ــل الده  فنخم

)3(، فــإْن  وقــد عــدَّ ابــن شهرآشــوب ݥ عمــر بــن عــيٍّ مــن بــن قتــٰى الطــفِّ

ــع  ــَل م ــا ُقتِ ــر، أحدمه ــم عم ــدان باس ــن ݠ ول ــري املؤمن ــون ألم ــذا فيك ــحَّ ه ص

أخيــه احلســن ݠ، واآلخــر بقــي إىٰل زمــان عبــد امَلِلــك بــن مــروان. واهلل العــامل.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 158/ باب 10/ فصل 1/ ح 18(.

1. تذكرة اخلواصِّ )ص 57(.
2. اإلرشاد )ج 2/ ص 150(.

3. مناقب آل أيب طالب )ج 3/ ص 259(.
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119 - عمرو بن ثابت:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)1(. عدَّ

اد مــوىٰل بنــي  قــال النجــايش ݥ: )عمــرو بــن أيب املقــدام ثابــت بــن هرمــز احلــدَّ

ــاب  ــه كت ــد اهلل ݜ. ل ــر وأيب عب ــن وأيب جعف ــن احلس ــيِّ ب ــن ع ــل، روٰى ع عج

ــف()2(. لطي

وروٰى الكــيِّ ݥ عــن رجــل مــن قريــش، قــال: كنَّــا بفنــاء الكعبــة وأبــو عبــد اهلل ݠ 

!«، فمــرَّ عمــرو بــن أيب  ! فقــال ݠ: »مــا أقــّل احلــاجِّ قاعــد، فقيــل لــه: مــا أكثــر احلــاجِّ

.)3(» املقــدام، فقــال: »هــذا مــن احلــاجِّ

وهو ممَّن روٰى عنه ابن أيب عمري واحلسن بن حمبوب والبزنطي)4(.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

ين ومتام النعمة )ص 323/ باب / ح (. كال الدِّ

120 - عمر بن حنظلة:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)5(. عدَّ

ــّص عــٰى توثيقــه، ومــع ذلــك ذهــب  ــي ݥ: )إنَّ الرجــل مل ُينَ ــال الســيِّد اخلوئ ق

ــر  ــّم ذك ــوه(، ث ــك بوج ــٰى ذل ــتدلَّ ع ــه، واس ــاين إىٰل وثاقت ــهيد الث ــم الش ــة منه مجاع

هــا)6(. وجوهــًا ســتَّة وردَّ

1. رجال الطويس )ص 141/ الرقم 43/1508، وص 248/ الرقم 379/3470(.
2. رجال النجايش )ص 290/ الرقم 777(.

3. رجال الكيِّ )ج 2/ ص 690/ ح 738(.
4. خامتة املستدرك )ج 5/ ص 24/ الرقم 234(.

5. رجال الطويس )ص 142/ الرقم 64/1529، وص 252/ الرقم 451/3542(.
6. معجم رجال احلديث )ج 14/ ص 32/ الرقم 8738(.
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ــن  ــع ع ــة يف املن ــن حنظل ــر ب ــة عم ــازي ݥ: )ومقبول ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة للفقهــاء معروفــة مشــهورة  املراجعــة إىٰل قضــاة اجلــور وجعــل احلكومــة الرعيَّ

ــة مذكــورة...،  ــاب التعــارض واحلكومــة الرعيَّ ــجٌّ هبــا يف ب ــول، حمت ــاة بالقب متلقَّ

ــه()1(. ــرص بروايت ــة منح ــار الرؤي ــتند خي ــه، ومس ــوا روايات ــاب قبل واألصح

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ سبعن موردًا)2(.

ة، إليك مصدرها: وله ثالث روايات مهدويَّ

دالئل اإلمامة )ص 487/ ح 90/486(.

الغيبة للنعاين )ص 261/ باب 14/ ح 9(.

الغيبة للطويس )ص 436 و437/ ح 427(.

121 - عمرو األهوازي:

ــن  ــم م ــذا صاحبك ــال: »ه ــم ݟ، وق ــه القائ ــكري ابن ــد العس ــو حمّم أراه أب

ــة، إليــك مصدرهــا: بعــدي«)3(، وهــي روايتــه الوحيــدة واملهدويَّ

الكايف )ج 1/ ص 328/ باب اإلشارة والنصِّ إىٰل صاحب الدار ݠ / ح 3(.

122 - عمر بن سعد:

ــاص جعلــه عبيــد اهلل بــن زيــاد أمــريًا عــٰى اجليــش  عمــر بــن ســعد بــن أيب وقَّ

ــاء  ــم امل ــه ومنعه ــن مع ــارصه وم ــن ݠ، فح ــام احلس ــرب اإلم ــرج حل ــذي خ ال

ــم. ــاءهم وذرارهي ــبٰى نس ــم وس ــل هب ــم ومثَّ وقتله

1. مستدركات علم رجال احلديث )ج 6/ ص 85/ الرقم 10991(.
2. معجم رجال احلديث )ج 14/ ص 34/ الرقم 8738(.

3. ُانظــر: مســتدركات علــم رجــال احلديــث )ج 6/ ص 26 و27/ الرقــم 10734(، ومعجــم رجــال احلديــث 
)ج 14/ ص 76/ الرقــم 8853(.

ضي
قا

د ال
سع

د أ
سي

ال



78

روٰى عبــد اهلل بــن رشيــك العامــري، قــال: كنــت أســمع أصحــاب عــيٍّ ݠ إذا 

دخــل عمــر بــن ســعد مــن بــاب املســجد يقولــون: هــذا قاتــل احلســن بــن عــيٍّ ݠ، 

وذلــك قبــل قتلــه بزمــان. وروٰى ســامل بــن أيب حفصــة، قــال: قــال عمــر بــن ســعد 

للحســن ݠ: يــا أبــا عبــد اهلل، إنَّ ِقَبَلنــا ناســًا ســفهاء، يزعمــون أينِّ أقتلــك، فقــال 

ــه يقــرُّ عينــي أالَّ تأكل  ــم ليســوا بســفهاء ولكنَّهــم حلــاء، أَمــا إنَّ لــه احلســن ݠ: »إهنَّ

ُبــرَّ العــراق بعــدي إالَّ قليــاًل«)1(.

ــن عــيٍّ ݟ يقــول: »واهلل ليجتمعــنَّ  وعــن حذيفــة، يقــول: ســمعت احلســن ب

عــٰى قتــي طغــاة بنــي ُأميَّــة، ويقدمهــم عمــر بــن ســعد«، وذلــك يف حيــاة النبــيِّ ݕ، 

ــال:  ــه، فق ــيَّ فأخربت ــت النب ــال: »ال«، فأتي ــول اهلل؟ فق ــذا رس ــأك هب ــه: أنب ــت ل فقل

ــا لنعلــم بالكائــن قبــل كينونتــه«)2(. »علمــي علمــه، وعلمــه علمــي، وإنَّ

ــاص املــدين نزيــل الكوفــة صــدوق  قــال ابــن حجــر: )عمــر بــن ســعد بــن أيب وقَّ

 ،... ولكــن مقتــه النــاس لكونــه كان أمــريًا عــٰى اجليــش الذيــن قتلــوا احلســن بن عــيٍّ

ــد  ــة فق ــره يف الصحاب ــن ذك ــم م ــا، ووه ــتِّن أو بعده ــس وس ــنة مخ ــار س ــه املخت قتل

ــاب()3(. ــه ُولـِـَد يــوم مــات عمــر بــن اخلطَّ جــزم ابــن معــن بأنَّ

ــري  ــه غ ــو يف نفس ــري. ه ــاص الزه ــن أيب وقَّ ــعد ب ــن س ــر ب ــي: )عم ــال الذهب وق

ــه بــارش قتــال احلســن وفعــل األفاعيــل. روٰى شــعبة، عــن أيب إســحاق،  متَّهــم، لكنَّ

عــن العيــزار بــن حريــث، عــن عمــر بــن ســعد، فقــام إليــه رجــل فقــال: أَمــا ختــاف 

اهلل تــروي عــن عمــر ابــن ســعد؟ فبكــٰى وقــال: ال أعــود. وقــال العجــي: روٰى عنــه 

النــاس، تابعــي ثقــة. وقــال أمحــد ابــن زهــري: ســألت ابــن معــن: أعمــر بــن ســعد 

1. اإلرشاد )ج 2/ ص 131 و132(.
2. دالئل اإلمامة )ص 183 و184/ ح 6/101(.

3. تقريب التهذيب )ج 1/ ص 717/ الرقم 4919(.
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ثقــة؟ فقــال: كيــف يكــون مــن قتــل احلســن ثقــة؟()1(.

ــا  ــق عليه ــي ݥ وعلَّ ــا املجل ــدة، ذكره ــة واح ــة مهدويَّ ــند رواي ــع يف س وق

فــًا مغلوطــًا وكــون ســنده منتهيــًا  ــا أوردت هــذا اخلــرب مــع كونــه مصحَّ بقولــه: )إنَّ

إىٰل رشِّ خلــق اهلل عمــر بــن ســعد )لعنــه اهلل( الشــتاله عــٰى اإلخبــار بالقائــم ݠ، 

ــه(()2(. ــوات اهلل علي ــه )صل ــف علي ــف واملؤال ــؤ املخال ــم تواط لُيعَل

ــه عمــرو  ولكــن الشــيخ عــيٌّ النــازي ݥ قــال: )هــذا اشــتباه عجيــب منــه، فإنَّ

ــي يف  ث القمِّ ــدِّ ــن املح ــتباه م ــذا االش ــع ه ــعد...، ووق ــن س ــر ب ــعيد ال عم ــن س ب

الســفينة يف ترمجــة عمــر، ومل يبــَق لعمــر بــن ســعد ولــد، بــل قطــع اهلل رمحــه بدعــاء 

موالنــا احلســن ݠ يــوم عاشــوراء()3(.

وإليك مصدر الرواية:

الغيبة للنعاين )ص 149 - 151/ باب 10/ ح 5(.

123 - عمرو بن شمر:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمامن الباقر والصادق ݟ)4(. عدَّ

قــال النجــايش ݥ: )عمــرو بــن شــمر أبــو عبــد اهلل اجلعفــي عــريب، روٰى عــن 

ــب  ــي ُينَس ــر اجلعف ــب جاب ــث يف ُكُت ــَد أحادي ا، ِزي ــدًّ ــف ج ــد اهلل ݠ، ضعي أيب عب

بعضهــا إليــه، واألمــر ملبــس()5(.

ــن  ــل ع ــك، فنق ــٰى ذل ــكال ع ــد إش ــازي ݥ: )وللوحي ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

1. ميزان االعتدال )ج 3/ ص 198 و199/ الرقم 6116(.
2. بحار األنوار )ج 52/ ص 227/ ح 90(.

3. مستدركات علم رجال احلديث )ج 6/ ص 90/ الرقم 11016(.
4. رجال الطويس )ص 141/ الرقم 45/1510، وص 250/ الرقم 416/3507(.

5. رجال النجايش )ص 287/ الرقم 765(.
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ــارًا  ــم روٰى أخب ــن إبراهي ــيَّ ب ــم أنَّ ع ــال: اعل ــه ق ل أنَّ ــي األوَّ ــة املجل م ه العالَّ ــدِّ ج

ــاب،  ــي األصح ــذا باق ــر، وك ــن جاب ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــريه ع ــرية يف تفس كث

ــة  ــه حجَّ لــه: إينِّ أعتقــد أنَّ ــه قــال يف أوَّ ــه كثــريًا مــع أنَّ ــه روٰى عن والصــدوق يف الفقي

ــه بخــالف باقــي  . ومل أطَّلــع عــٰى روايــة تــدلُّ عــٰى ضعفــه وذمِّ فيــا بينــي وبــن ريبِّ

ــا فيهــا  أصحــاب جابــر...، والظاهــر أنَّ وجــه اســتضعافه هــو رواياتــه التــي توهــم أهنَّ

ــات مذهــب  ا ُيَعــدُّ اآلن مــن رضوريَّ ه القدمــاء غلــوًّ ، ويظهــر أنَّ بعــض مــا يعــدُّ الغلــوُّ

ــريًا، وهــو واضــح()1(. مــة املامقــاين كث الشــيعة، كــا اعــرف بذلــك العالَّ

ي(. وهو من رجال )كامل الزيارات(، و)تفسري القمِّ

وقع يف أسناد كثري من الروايات تبلغ مائة وسبعة وستِّن موردًا)2(.

ة واحدة، إليك مصدرها: وله رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 297 و298/ باب 15/ ح 8(.

124 - عمرية بنت نفيل:

ــن  ــويس ݥ م ــيخ الط ــا الش ه ــي عدَّ ــل الت ــت نفي ــرة بن ــع عم ــدة م ــا متَّح لعلَّه

ــن ݠ)3(. ــري املؤمن ــام أم ــاب اإلم أصح

ــن  ــا. روت ع ــل: مل يذكروه ــت نفي ــرية بن ــازي ݥ: )عم ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة،  ــدة واملهدويَّ ــا الوحي ــي روايته ــا(()4(، وه ــوات اهلل عليه ــيٍّ )صل ــن ع ــن ب احلس

ــا: ــك مصدره إلي

الغيبة للطويس )ص 437 و438/ ح 429(.

ف. 1. مستدركات علم رجال احلديث )ج 6/ ص 45/ الرقم 10813( بترصُّ
2. معجم رجال احلديث )ج 14/ ص 118/ الرقم 8938(.

3. رجال الطويس )ص 89/ الرقم 2/916(.
4. مستدركات علم رجال احلديث )ج 8/ ص 589/ الرقم 18130(.
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125 - عيسٰى بن أعني:

ه الشيخ الطويس ݥ من أصحاب اإلمام الصادق ݠ)1(. عدَّ

قــال النجــايش ݥ: )عيســٰى بــن أعــن اجلريــري األســدي مــوىٰل، كــويف، ثقــة، 

ــب  ــن صاح ــن أع ــٰى ب ــن عيس ــد ب ــن عبي ــد اهلل ݠ، وروٰى ع ــن أيب عب روٰى ع

.)2() ــزِّ ــن الق ــض م ــاب البي ــي الثي ــبوب، وه الس

روٰى الشــيخ الطــويس ݥ عــن ابــن أيب عمــري، قــال: كان عيســٰى بــن أعــن إذا 

ــٰى يفيــض النــاس، قــال:  حــجَّ فصــار إىٰل املوقــف أقبــل عــٰى الدعــاء إلخوانــه حتَّ

فقيــل لــه: ُتنِفــق مالــك وُتتِعــب بدنــك حتَّــٰى إذا رصت إىٰل املوضــع الــذي تبــثُّ فيــه 

احلوائــج إىٰل اهلل  أقبلــت عــٰى الدعــاء إلخوانــك وتركــت نفســك؟! فقــال: إينِّ 

عــٰى ثقــة مــن دعــوة امَلَلــك يل ويف شــكٍّ مــن الدعــاء لنفــي)3(.

وهو ممَّن روٰى عنه حمّمد بن أيب عمري وصفوان بن ييٰى.

ة واحدة، إليك مصدرها: له رواية مهدويَّ

الغيبة للنعاين )ص 310 و311/ باب 18/ ح 2(.

اب: 126 - عيسٰى اخلشَّ

ــت  ــال: قل ــروه. ق ــاب: مل يذك ــٰى اخلشَّ ــازي ݥ: )عيس ــيٌّ الن ــيخ ع ــال الش ق

ــة،  للحســن بــن عــيٍّ ݠ: أنــت صاحــب هــذا األمــر؟()4(، وهــي روايتــه املهدويَّ

ــا: ــك مصدره إلي

ين ومتام النعمة )ص 318/ باب 30/ ح 5(. كال الدِّ

1. رجال الطويس )ص 258/ الرقم 569/3660(.
2. رجال النجايش )ص 296/ الرقم 803(.

3. هتذيب األحكام )ج 5/ ص 185/ ح 20/616(.
4. مستدركات علم رجال احلديث )ج 6/ ص 157/ الرقم 11341(.
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مقدمة:
بعــد أن اســتعرضنا الفصــل األول مــن املهــدي يف األصــول الرجاليــة األربعــة 
والــذي نــر كقســم أول يف العــدد )12(، نســتعرض الفصــول الثالثــة األخــرية 
ــام  ــة اإلم ــل موضوع ــك تكتم ــث، وبذل ــن البح ــاين م ــم الث ــي القس ــي ه والت

ــة. ــة األربع ــب الرجالي ــدي ¨ يف الكت امله
ــا )6(  ــي وذكرن ــيخ الك ــاب الش ــدي ¨ يف كت ــام امله ــاك: اإلم ــا هن ــد ذكرن فق
مــوارد مــع العــرض والتحليــل، واآلن نذكــر باقــي املــوارد الـــ)64( التــي ذكــرت يف 

رجــال الشــيخ وفهرســته ورجــال النجــايش.

الفصل الثاين: فهرست الشيخ:
وفيه نقطتان:

النقطة األوىٰل: تعريف موجز بالشيخ الطويس وفهرسته:
هــو الشــيخ حممــد بــن احلســن بــن عــي بــن احلســن الطــويس ݞ كنيتــه أبــو جعفر 
ــال  ــه والرج ــيخ( يف الفق ــظ )الش ــالق لف ــه إط ــرصف إلي ــة وين ــيخ الطائف ــه ش ولقب

الشــتهاره هبــا.

الشيخ حممد رضا الساعدي 

اإلمام املهدي ¨ يف األصول الرجالية
القسم الثاني



84

ينســب إىٰل مدينــة طــوس وهــي إحــدٰى مــدن إقليــم خراســان حيــث مرقــد اإلمــام 
اهلــام عــي بــن موســٰى الرضــا ݠ، ولــد فيهــا يف شــهر رمضــان ســنة )385هـ(.

هاجــر منهــا إىٰل بغــداد حيــث كانــت الزعامــة يومئــٍذ للشــيخ املفيــد ݞ، وحــر 
عنــده بضــع ســنن حتــٰى تــويف ســنة )413هـــ( وبعــده حر عنــد الســيد املرتــٰى ݞ 
ــن الغضائــري احلســن بــن  ــد اب ــاء عن ــه ســنة )436هـــ(، وحــر يف األثن ــٰى وفات حت

عبيــد اهلل ݞ املتــويف ســنة )411هـــ(.
بلغ مشاخيه الذين روٰى عنهم أكثر من مخسن شيخًا من أعالم الفريقن.

ــار  ــٰى وص ــتاذه املرت ــاة أس ــد وف ــًا بع ــًا وعملي ــيعة علمي ــة الش ــص بزعام اخت

ــل  ــٰى انتق ــنة( حت ــدة )12 س ــت ݜ مل ــل البي ــيعة أه ــًا لش ــرخ مرتع ــه يف الك بيت

منهــا - ألســباب أمنيــة - الجئــًا إىٰل جــوار حامــي اجلــار أمــري املؤمنــن عــي بــن 

أيب طالــب ݠ، حيــث أســس حــوزة العلــم والديــن يف النجــف األرشف، بقــي 

فيهــا )12 ســنة( كســني زعامتــه يف بغــداد حتــٰى انتقــل إىٰل الرفيــق األعــٰى يف 22 

ــًا. حمــرم ســنة 460 عــن عمــر يناهــز )75 ســنة( تقريب

دفــن يف داره التــي أصبحــت مســجدًا بحســب وصيتــه وقــربه اليــوم مــزاٌر يتــربك 

بــه أهــل اإليــان ومســجده مرتــٌع للبحــث العلمــي.

ــر العلــوم واملعــارف  ــًا بأكث ــات مــن العامــة واخلاصــة وكان مل ــذه املئ بلــغ تالمي

ــدت )50(  ــي تع ــه الت ــًا...، ومؤلفات ــًا وأدب ــًا وكالم ــاالً وحديث ــوالً ورج ــًا وأص فقه

مؤلفــًا تــدل عــٰى ذلــك ومــن أبرزهــا: التبيــان اجلامــع لعلــوم القــرآن، االســتبصار، 

ــا. ــدة... وغريه ــة، الع ــوط، النهاي ــت، املبس ــويس، الفهرس ــال الط ــب، رج التهذي

ــيعة  ــب الش ــت كت ــويس )فهرس ــيخ الط ــاه الش ــا س ــو ك ــت: فه ــا الفهرس أّم

ــن  ــاء م ــب وأس ــول والكت ــاب األص ــم وأصح ــن منه ــاء املصنف ــم وأس وأصوهل

ــم(. ــو منه ــس ه ــم ولي ــف هل صن
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وهــذا الكتــاب )الفهرســت( أســبق مــن كتابــه )رجــال الطــويس( تأليفــًا، بدليــل 
أنــه أرجــع يف الرجــال يف مواطــن عــدة إىٰل الفهرســت والراجــح أنــه أّلــف الفهرســت 

يف مــدة إقامتــه يف بغــداد.

مميزاته:
1 - يف الكتــاب حماولــة جلمــع أســاء األصــول واملصنفــات واملصنفــن مــن علــاء 
ــة وإن كانــت غــري جامعــة - كــا رصح الشــيخ  ــه، وهــي حماول الشــيعة الســابقن ل

نفســه - إاّل أهنــا كانــت رائــدة يف نفســها.
2 - إنــه رتــب أســاء األشــخاص ترتيبــًا أبجديــًا، حيــث ترجــم فيــه لـــ)912( 

ــًا. ــاًل ومصنف ــن )2000( أص ــر م ــر أكث ــخصًا وذك ش
3 - وثــق ومــدح فيــه )92 شــخصًا( وضعــف وقــدح بـــ)21 شــخصًا( وأمهــل 

الباقــن بــال قــدح وال مــدح.
4 - ذكــر أوصافــًا علميــة ومعلومــات عــن الكتــب واملصنفــات ككوهنــا كثــرية أو 

كبــرية أو مبوبــة أو قيِّمــة...
ــات ومل يذكــر  ــه ذكــر بعــض طرقــه إىٰل تلــك املصنفــات واألصــول لرواي 5 - إن

ــاًل. ــه األخــرٰى كالتهذيــب مث طرقهــا يف مصنفات
6 - إنــه اعتمــد يف أكثــر روايــات هــذا الكتــاب عــٰى مشــاخيه الكبــار وهــم مخســة: 

املفيــد والغضائــري وابــن عبــدون وابــن الصلــت وابــن أيب جيد ݓ.
وغريها.

النقطة الثانية: املوارد التي ذكرها الشيخ يف الفهرست:
ــدي ¨  ــام امله ــص اإلم ــوردًا خي ــت )21( م ــويس يف الفهرس ــيخ الط ــر الش ذك

ــوارد. ــذه امل ــرد هب ــذا ج ــه، وه وقضيت

ي 
عد

سا
ا ال

ض
د ر

حمم
خ 

شي
ال



86

املورد األول: تأليف إبراهيم األنامطي لكتاب يف الغيبة:
قــال ݥ: )إبراهيــم بــن صالــح األناطــي، كــويف، يكنـّـٰى أبــا إســحاق، ثقــة. ذكــر 

أصحابنــا أّن كتبــه انقرضــت، والــذي أعــرف مــن كتبــه: كتــاب الغيبــة()1(.

املورد الثاين: إبراهيم النهاوندي وتأليف كتاب عن الغيبة:
قــال ݥ: )إبراهيــم بــن إســحاق، أبــو إســحاق األمحــري النهاونــدي، كان ضعيفــًا 
ــف كتبــًا مجاعــة، قريبــة مــن الســداد، منهــا: كتــاب  يف حديثــه، مّتهــًا يف دينــه، وصنّ
ــاب  ــري، كت ــر األرسار كب ــاب جواه ــن، كت ــاب الدواج ــة، كت ــاب املتع ــام، كت الصي

ــي ݟ()2(. ــن ع ــن ب ــل احلس ــاب مقت ــة، كت ــاب الغيب ــوادر، كت الن

املورد الثالث: أمحد بن ميثم وتأليف كتاب عن املالحم:
ــن -  ــه دك ــر - ولقب ــن عم ــل ب ــم: الفض ــن أيب نعي ــم ب ــن ميث ــد ب ــال ݥ: )أمح ق
بــن مّحــاد ابــن زهــري، مــوىٰل آل طلحــة بــن عبيــد اهلل، أبــو احلســن، كان مــن ثقــات 
ــاب  ــل، كت ــاب الدالئ ــا: كت ــات، منه ــه مصنّف ــم. ول ــن وفقهائه ــا الكوفي أصحابن

ــع()3(. ــراء والبي ــاب ال ــم، كت ــاب املالح ــوادر، كت ــاب الن ــة، كت املتع

املورد الرابع: أمحد األيادي وتأليف كتاب يف الغيبة:
ــرازي اخلضيــب  ــو عــي - ال ــو العبــاس - وقيــل أب قــال ݥ: )أمحــد بــن عــي أب
ــقاء  ــاب الش ــه كت ــو. و ل ــم بالغل ــث، ويّته ــة يف احلدي ــك الثق ــن بذل ــادي، مل يك األي

ــاب اآلداب()5(. ــض، كت ــاب الفرائ ــن، كت ــة)4(، حس ــالء يف الغيب واجل

1. فهرست كتب الشيعة: ص9.
2. املصدر: ص16.

3. ص62.
4. كان عند ابن شهرآشوب، ينقل عنه يف املناقب.

5. الفهرست.
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املورد اخلامس: أمحد بن أيوب اجلوهري:

لــه أربعــة كتــب يف اإلمــام املهــدي ¨، كتــاب يف األئمــة االثنــي عــر بــا فيهــم 

اإلمــام احلجــة ¨، وكتــاب يف رجــال اإلمــام املهــدي ¨، وكتــاب مــا أنــزل مــن 

القــرآن يف املهــدي ¨ وكتــاب يف وكالء اإلمــام املهــدي ¨.

قــال ݥ: )أمحــد بــن حمّمــد بــن عبيــد اهلل بــن احلســن بــن عّيــاش بــن إبراهيــم 

بــن أيــوب اجلوهــري، أبــو عبــد اهلل، كان ســمع احلديــث وأكثــر، واختــّل يف آخــر 

عمــره، وكان جــّده وأبــوه وجهــن ببغــداد، وأّمــه ســكينة بنــت احلســن بن يوســف 

بــن يعقــوب بــن إســاعيل بــن إســحاق، بنــت أخــي القــايض أيب عمــر حمّمــد بــن 

ــي  ــة االثن ــدد األئّم ــر يف ع ــب األث ــاب مقتض ــا: كت ــًا، منه ــف كتب ــف. وصنّ يوس

عــر ݜ، كتــاب األغســال، كتــاب أخبــار أيب هاشــم اجلعفــري، كتــاب شــعر أيب 

هاشــم اجلعفــري، أخبــار جابــر اجلعفــي، كتــاب االشــتال عــٰى معرفــة الرجــال، 

فيــه مــن روٰى عــن إمــام، إمــام، خمتــرص، كتــاب مــا نــزل مــن القــرآن يف صاحــب 

األمــر ¨، كتــاب يف ذكــر الشــجاج، كتــاب عمــل رجــب، كتــاب عمــل شــعبان، 

ــه  ــؤ وصنعت ــاب يف اللؤل ــيد، كت ــار الس ــاب أخب ــان، كت ــهر رمض ــل ش ــاب عم كت

وأنواعــه، كتــاب ذكــر مــن روٰى احلديــث مــن بنــي نــارشة، كتــاب أخبــار وكالء 

األئمــة ݜ األربعــة، خمتــرص()1(.

املورد السادس: احلسن الكويف وتأليف كتاب الغيبة:

قــال ݥ: )احلســن بــن حمّمــد بــن ســاعة الكــويف، واقفــّي املذهــب، إاّل أّنــه جّيــد 

التصانيــف، نقــي الفقــه، حســن االنتقــاء. ولــه ثالثــون كتابــًا، منهــا: كتــاب القبلــة، 
ــاب  ــض، كت ــاب الفرائ ــع، كت ــراء والبي ــاب ال ــام، كت ــاب الصي ــالة، كت ــاب الص كت

1. الفهرست: ص78.
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ــاب  ــد اهلل ݠ، كت ــاة أيب عب ــاب وف ــض، كت ــاب احلي ــالق، كت ــاب الط ــكاح، كت الن

الطهــور، كتــاب الســهو، كتــاب املواقيــت، كتــاب الزهــد، كتــاب البشــارات، كتــاب 

الدالئــل، كتــاب العبــادات، كتــاب الغيبــة()1(.

املورد السابع: احلسني بن سعيد األهوازي وتأليف كتاب املالحم واملزار:

قــال ݥ: )احلســن بــن ســعيد بــن مّحــاد بــن ســعيد بــن مهــران - مــن مــوايل عــي 

ــاين  ــر الث ــن أيب جعف ــا)2( وع ــن الرض ــة، روٰى ع ــوازي، ثق ــن ݟ - األه ــن احلس ب

وأيب احلســن الثالــث ݜ.

وأصلــه كــويف، وانتقــل مــع أخيــه احلســن إىٰل األهــواز ثــّم حتــّول إىٰل قــم، فنــزل 

عــٰى احلســن بــن أبــان وتــويف بقــم.

ــزكاة،  ــاب ال ــالة، كت ــاب الص ــوء، كت ــاب الوض ــي: كت ــًا، وه ــون كتاب ــه ثالث ول

ــا،  ــاب الوصاي ــالق، كت ــاب الط ــكاح، كت ــاب الن ــّج، كت ــاب احل ــوم، كت ــاب الص كت

كتــاب الفرائــض، كتــاب التجــارات واإلجــارات، كتــاب الشــهادات، كتــاب األيــان 

ــاب  ــاب البشــارات، كت ــات، كت ــاب الدي ــاب احلــدود، كت ــارات، كت ــذور والكّف والن

ــة، كتــاب اخلمــس، كتــاب  ــة، كتــاب املكاســب، كتــاب التقّي الزهــد، كتــاب األرشب

املــروءة والتجّمــل، كتــاب الصيــد والذبائــح، كتــاب املناقــب، كتــاب املثالــب، كتــاب 

التفســري، كتــاب املؤمــن، كتــاب املالحــم، كتــاب املــزار، كتــاب الدعــاء، كتــاب الــرّد 

عــٰى الغاليــة، كتــاب العتــق والتدبــري()3(.

1. الفهرست: ص133.
2. )د. م. ر(: عليه السالم.

3. الفهرست: 149.
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املورد الثامن: داوود اجلعفري اللقاء باإلمام املهدي ¨ والرواية عنه:

ــداد،  ــل بغ ــن أه ــم، م ــا هاش ــٰى أب ــري، يكن ــم اجلعف ــن القاس ــال ݥ: )داود ب ق

جليــل القــدر، عظيــم املنزلــة عنــد األئّمــة ݜ وقــد شــاهد مجاعــة، منهــم: )الرضــا 

واجلــواد واهلــادي والعســكري وصاحــب األمــر ݜ، وقــد روٰى عنهــم كّلهم ݜ، 

ولــه أخبــار ومســائل، ولــه شــعر جّيــد فيهــم(، وكان مقّدمــًا عنــد الســلطان()1(.

املورد التاسع: عيل بن فضال له كتاب االصفياء:

ــري  ــويف، كث ــة ك ــب، ثق ــي املذه ــال، فطح ــن فّض ــن ب ــن احلس ــي ب ــال ݥ: )ع ق

ــر إىٰل  ــب األم ــد، وكان قري ــري معان ــف، غ ــد التصاني ــار، جي ــع األخب ــم، واس العل

ــر. ــي ع ــن باالثن ــة القائل ــا اإلمامي أصحابن

ــًا،  ــون كتاب ــا ثالث ــل: إهّن ــنة، وقي ــار، حس ــتوفاة يف األخب ــه مس ــه يف الفق وكتب

منهــا... كتــاب صفــات النبــي ݕ، كتــاب املثالــب، أخبــار بنــي إرسائيــل، كتــاب 

األصفيــاء()2(.

املورد العارش: عيل بن بابوية وكتاب اإلمامة والتبرصة من احلرية:

ــه(، كان  ــة اهلل علي ــه )رمح ــن بابوي ــٰى ب ــن موس ــن ب ــن احلس ــي ب ــال ݥ: )ع ق

فقيهــًا، جليــاًل، ثقــة. ولــه كتــب كثــرية، منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب الوضــوء، 

ــرية()3(. ــن احل ــرية م ــة والبص ــاب اإلمام ــز، كت ــاب اجلنائ ــالة، كت ــاب الص كت

1. الفهرست: 181.

2. الفهرست: 272.
3. الفهرست: ص273.
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املورد احلادي عرش: عيل بن احلسني له كتاب اإلمامة وكتاب املقنع يف الغيبة:
قــال ݥ: )عــي بــن احلســن بــن موســٰى بــن حمّمــد بــن موســٰى بــن إبراهيــم بــن 
موســٰى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب صلــوات 
اهلل عليهــم أمجعــن، كنيتــه أبــو القاســم املرتــٰى األجــل علــم اهلــدٰى، طــّول اهلل عمره 
وعضــد اإلســالم وأهلــه ببقائــه وامتــداد أّيامــه، متوّحــد يف علــوم كثــرية، جممــع عــٰى 
فضلــه، مقــّدم يف علــوم: مثــل علــم الــكالم والفقــه وأصــول الفقــه واألدب والنحــو 
والشــعر ومعــاين الشــعر واللغــة وغــري ذلــك، ولــه ديــوان شــعر يزيــد عــٰى عريــن 
ألــف بيــت. ولــه مــن التصانيــف ومســائل البلــدان يشء كثــري، يشــتمل عــٰى ذلــك 
ــايف يف  ــاب الش ــا: كت ــا. منه ــه وكباره ــان كتب ــر أعي ــري إيّن أذك ــروف، غ ــته املع فهرس
ــار بــن أمحــد - وهــو  ــد اجلب اإلمامــة، نقــض كتــاب اإلمامــة مــن كتــاب املغنــي لعب

كتــاب مل يصنّــف مثلــه يف اإلمامــة -...، ولــه كتــاب املقنــع يف الغيبــة...()1(.

ــات  ــائل والتوقيت ــة واملس ــاب اإلمام ــه كت ــريي ل ــد اهلل احلم ــرش: عب ــاين ع ــورد الث امل
ــرية: ــرة واحل ــاب الف ــة وكت والغيب

ــة.  ــي، ثق ــاس، القّم ــا العّب ــٰى أب ــريي، يكنّ ــر احلم ــن جعف ــد اهلل ب ــال ݥ: )عب ق
لــه كتــب، منهــا: كتــاب الدالئــل، كتــاب الطــب، كتــاب اإلمامــة، كتــاب التوحيــد 
املســائل  كتــاب  اإلســناد،  قــرب  كتــاب  والبــداء،  واألفاعيــل  واالســتطاعة 
والتوقيعــات، كتــاب الغيبــة، ومســائله عــن حمّمــد بــن عثــان العمــري، وغــري ذلــك 
ــرية،  ــرة واحل ــاب الف ــة: كت ــن بّط ــه. وزاد اب ــت كتب ــه وفهرس ــه ومصنّفات ــن روايات م

ــرب()2(. ــل الع ــاب فض كت

1. الفهرست: 288.
2. الفهرست: ص294.
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املورد الثالث عرش: الفضل بن شاذان وكتاب الرجعة:
ــه  ــل القــدر. ل ــه، جلي ــم، فقي ــن شــاذان النيشــابوري، متكّل قــال ݥ: )الفضــل ب
ــالة،  ــٰى الغ ــرّد ع ــاب ال ــة، كت ــات الرجع ــاب يف إثب ــا... كت ــات، منه ــب ومصنّف كت
كتــاب تبيــان أصــل الضاللــة، كتــاب التوحيــد مــن كتــب اهلل تعــاىٰل املنّزلــة األربعــة، 
وهــو كتــاب الــرّد عــٰى يزيــد بــن بزيــع اخلارجــي، كتــاب الــرّد عــٰى أمحــد بــن ييــٰى، 
ــات  ــك مصنّف ــري ذل ــه غ ــد... ول ــد والوعي ــاب الوع ــم، كت ــٰى األص ــرّد ع ــاب ال كت

ــاءها()1(. ــرف أس ــرية مل تع كث

املورد الرابع عرش: حممد بن اجلنيد وكتاب عن الغيبة:
ــد التصنيــف  ــا عــي، وكان جي ــٰى أب ــد، يكنّ ــن اجلني ــن أمحــد ب ــد ب قــال ݥ: )حمّم
ــا.  ــّول عليه ــه ومل يع ــك كتب ــرك لذل ــاس ف ــول بالقي ــرٰى الق ــه كان ي ــنه، إاّل أّن حس
ــو  ــري، نح ــة، كب ــكام الريع ــيعة ألح ــب الش ــاب هتذي ــا: كت ــرية، منه ــب كث ــه كت ول
مــن عريــن جمّلــدًا يشــتمل عــٰى عــدد كتــب الفقــه، عــٰى طريقــة الفقهــاء، وكتــاب 
ــة  ــهب املحرق ــاب الش ــردًا، وكت ــه جم ــدي يف الفق ــه املحّم ــدي للفق ــرص األمح املخت
باأللســن املســرقة يــرّد فيــه عــٰى أيب القاســم ابــن البّقــال املتوســط، كتــاب اإلفهــام 
ــن  ــداء ع ــة ال ــاب إزال ــه، كت ــربي لكتب ــالة الط ــرٰى رس ــري جم ــكام جي ــول األح ألص

ــة...()2(. ــاب الغيب ــٰى كت ــوان يف معن ــوب اإلخ قل

ــر  ــن ذك ــوٰى م ــا احت ــكايف وم ــاب ال ــي وكت ــيخ الكلين ــرش: الش ــس ع ــورد اخلام امل
ــدي ¨: ــام امله لإلم

قــال ݥ: )حمّمــد بــن يعقــوب الكلينــي، يكنـّـٰى أبــا جعفــر، ثقــة، عــارف باألخبار. 
لــه كتب، منهــا: كتــاب الــكايف...()3(.

1. الفهرست: 361.

2. الفهرست: 392.
3. املصدر: 393.
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املورد السادس عرش: حممد العيايش وكتاب األوصياء واألئمة ݜ:
قــال ݥ: )حمّمــد بــن مســعود العّيــايش، مــن أهــل ســمرقند، وقيــل: إّنــه مــن بنــي 
ــع  ــة، مّطل ــري بالرواي ــار، بص ــع األخب ــدر، واس ــل الق ــر، جلي ــا الن ــٰى أب ــم، يكنّ متي
ــن  ــه اب ــت كتب ــر فهرس ــف، ذك ــي مصنّ ــٰى مائت ــد ع ــرية تزي ــب كث ــه كت ــا،... ل عليه

ــاء...()1(. ــاب األوصي ــة ݜ، كت ــاء واألئّم ــاب األنبي ــم... كت ــحاق الندي إس

املورد السابع عرش: حممد الشيباين وكتاب الوالدات الطاهرة:
ــا املفّضــل، كثــري  ــٰى أب قــال ݥ: )حمّمــد بــن عبــد اهلل بــن املطلــب الشــيباين، يكنّ
الروايــة، حســن احلفــظ، غــري أّنــه ضّعفــه مجاعــة مــن أصحابنــا. لــه كتــاب الــوالدات 

الطيبــة، ولــه كتــاب الفرائــض، ولــه كتــاب املــزار، وغــري ذلــك()2(.

املورد الثامن عرش: حممد الصفار وبصائر الدرجات:
قــال ݥ: )حمّمــد بــن احلســن الصّفــار، قّمــي. لــه كتــب مثــل كتــب احلســن بــن 
ــا إىٰل أيب  ــب هب ــائل كت ــه مس ــريه، ول ــات، وغ ــر الدرج ــاب بصائ ــادة كت ــعيد، وزي س

ــد احلســن بــن عــي ݟ()3(. حمّم

املورد التاسع عرش: ابن بابويه وكتاب يف الغيبة:
قــال ݥ: )حمّمــد بــن عــي بــن احلســن بــن موســٰى بــن بابويــه القّمــي، يكنـّـٰى أبــا 
جعفــر. كان جليــاًل، حافظــًا لألحاديــث، بصــريًا بالرجــال، ناقــدًا لألخبــار، مل يــر يف 
القمّيــن مثلــه، يف حفظــه وكثــرة علمــه. لــه نحــو مــن ثالثائــة مصنّــف، وفهرســت 

كتبــه معــروف، وأنــا أذكــر مــا يــرين يف الوقــت مــن أســاء كتبــه.

1. الفهرست: 397.

2. الفهرست: 401.
3. الفهرست: ص408.
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منهــا... رســالة يف الغيبــة إىٰل أهــل الــري واملقيمــن هبــا وغريهــم، كتــاب مدينــة 
ــه،  ــره الفقي ــن ال ي ــاب م ــه، كت ــره الفقي ــن ال ي ــاب م ــن كت ــرب م ــم، أك العل
كتــاب التوحيــد، كتــاب التفســري، مل يتمــه، كتــاب الرجــال مل يتمــه، كتــاب املصبــاح 
لــكل واحــد مــن األئّمــة ݜ، كتــاب الزهــد لــكل واحــد مــن األئّمــة ݜ، كتــاب 
ــة  ــاب الغيب ــار، كت ــاين األخب ــاب مع ــال، كت ــاب األع ــاب عق ــال، كت ــواب األع ث
كبــري، كتــاب ديــن اإلماميــة، كتــاب املصبــاح، كتــاب األمــايل، كتــاب االعتقــادات، 
كتــاب اخلصــال، كتــاب عيــون أخبــار الرضــا ݠ، كتــاب فضــل املســاجد(، وغــري 

ذلــك مــن الكتــب والرســائل الصغــار، مل يــرين أســاؤها()1(.

املورد العرشون: حممد الدهقان وكتاب الفرج يف الغيبة:
ــا  ــٰى أب ــان، يكنّ ــويف الدهق ــن متّــام الك ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )حمّم ق
احلســن)2(، كثــري الروايــة. ولــه كتــب، منهــا كتــاب الفــرج يف الغيبــة، كبري حســن()3(.

ــة  ــاب الغيب ــام ككت ــه يف اإلم ــويس وتأليفات ــيخ الط ــرشون: الش ــد والع ــورد الواح امل
ــام ¨: ــن اإلم ــن رووا ع ــال وم ــب الرج وكت

ويعد كتابه الغيبة من أهم ما كتب يف غيبة اإلمام ¨.

الفصل الثالث: رجال الشيخ:
وفيه نقطتان:

النقطة األوىٰل: تعريف موجز برجال الشيخ:
بعد أن مر الكالم يف ترمجة الشيخ ݥ بقي الكالم يف ترمجة كتابه.

1. الفهرست: 442.
2. )ر(: أبا احلسني.

3. الفهرست: 446.
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ــن  ــرض م ــح، وكان الغ ــٰى األص ــت ع ــد الفهرس ــا بع ــا أرشن ــيخ ك ــه الش ألف

تأليفــه اســتقصاء أســاء مــن روٰى عــن املعصومــن ݜ ومــن مل يــرو عنهــم ابتــداء 

مــن النبــي األعظــم حممــد ݕ وانتهــاء باألئمــة املعصومــن ݜ، ســواء كان ذلــك 

ــًا. ــًا أم خمالف ــراوي مؤالف ال

ومن أهم مميزاته:

1 - إنــه رسد أســاء مــا يقــارب )6429 راويــًا( وهــو األكثــر ترمجــة، قياســًا بباقــي 

الكتــب املعــارصة لــه كرجــال النجــايش مثــاًل الــذي ذكــر )1229 راويــًا( فقط.

ــف )72 رجــاًل( ووصــف )50 رجــاًل(  2 - إنــه وثــق ومــدح )157 رجــاًل( وضعَّ

باملجهوليــة وســكت عــن الباقن.

ــم الكتــاب إىٰل )13 فصــاًل( بحســب طبقــات، وكل بــاب يمثــل طبقــة  3 - إنــه قسَّ

للــرواة عــن أحــد املعصومــن ݜ.

4 - إنــه قــام برتيــب أســاء الــرواة ترتيبــًا هجائيــًا بحســب حــروف املعجــم مــن 

األلــف إىٰل اليــاء.

وغريها من املميزات.

النقطة الثانية: املوارد التي ذكرها الشيخ يف رجاله:

ذكر الشيخ الطويس يف كتاب الرجال ثالثة موارد ختص اإلمام املهدي ¨.

املورد األول: رواية رواها حممد بن عطية تبني أرشاط الساعة:

ــُه  ــيِّ ]ݕ[ َأنَّ ــِن النَّبِ ــن، َرَوٰى َع ــداده يف احلجازي ــة ع ــن عطي ــد ب ــال ݥ: حمّم ق

ــَراُب«)1(. ــَر اخلَ ــُر وَأْن ُيْعَم َب الَعاِم ــرَّ ــاَعِة َأْن خُيَ اِط السَّ ــْن َأرْشَ ــاَل: »ِم َق

1. رجال الطويس: ص50.
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أقــول: هــذا مقطــع مــن خطبــة طويلــة ذكرهــا الديلمــي يف إرشــاده عــن النبــي 

األعظــم حممــد ݕ يبــنِّ أرشاط الســاعة، نذكــر منهــا: َخَطــَب َرُســوُل اهللِ ݕ َفَقاَل: 

ــا وُكلُّ  »َأْصــَدُق احلَِديــِث ِكَتــاُب اهللِ وَأْفَضــُل اهلـَـْدِي َهــْدُي اهللِ ورَشُّ األُُمــوِر حُمَْدَثاهُتَ

ــاَعُة؟ َفَقــاَل: »َما  بِْدَعــٍة َضاَلَلــٌة«، َفَقــاَم إَِلْيــِه َرُجــٌل، وَقــاَل: َيــا َرُســوَل اهللِ، َمَتــٰى السَّ

اَطَهــا،  ــاِئِل، ال َتْأتِيُكــْم إاِلَّ َبْغَتــًة«، َفَقــاَل: َفَأْعِلْمنـَـا َأرْشَ ــا ِمــَن السَّ امَلْســُؤوُل بَِأْعَلــَم هِبَ

ــُن  ــَر الِفَت اَلِزُل وَتْكُث ــزَّ ــَر ال ــُم وَتْكُث ــَض الِعْل ــٰى ُيْقَب ــاَعُة َحتَّ ــوُم السَّ ــاَل: »اَل َتُق َفَق

ــَراُب  ــَر اخلَ ــُر وُيْعَم َب الَعاِم ــرَّ ــَواُء وخُيَ ــُم األَْه ــَر فِيُك ــْرُج وَتْكُث ــْرُج وامَل ــَر اهلَ وَيْظَه

ــَع  ــَرِب وَتْطُل ــَرِة الَع ــٌف بَِجِزي ــِرِب وَخْس ــٌف بِامَلْغ ِق وَخْس ــْرِ ــٌف بِامَل ــوَن َخْس وَيُك

ــِرَ َيْأُجــوُج وَمْأُجــوُج  ــاُل وَينَْت جَّ ــَر الدَّ ــُة وَيْظَه ابَّ ــُرَج الدَّ ــا وخَتْ ــْن َمْغِرهِبَ ــْمُس ِم الشَّ

ــة  ــات املرتبط ــض العالم ــٰى بع ــتمل ع ــي تش ــم...«)1(، وه ــُن َمْرَي ــٰى ْب ــِزَل ِعيَس وَينْ

باإلمــام املهــدي ¨ كنــزول عيســٰى بــن مريــم ݠ.

املورد الثاين: جعفر بن حممد بن مالك وروايته عن مولد القائم ¨:

قــال ݥ: )جعفــر بــن حمّمــد بــن مالــك، كــويف، ثقــة، ويضعفــه قــوم، روٰى يف 

مولــد القائــم أعاجيــب()2(.

املورد الثالث: عيل بن إبراهيم اخلياط وذكر مسجد السهلة:

ــنة  ــات س ــوالً، م ــد أص ــه محي ــاط، روٰى عن ــم اخلي ــن إبراهي ــّي ب ــال ݥ: )ع ق

ــجد  ــد مس ــن عن ــوي ودف ــد العل ــن حمّم ــم ب ــه إبراهي ــٰى علي ــن، وص ــبع ومائت س

ــهلة()3(. الس

1. إرشاد القلوب: ج1، ص66.
2. املصدر: 418.

3. ص430.
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الفصل الرابع: رجال النجايش ݞ:

وفيه نقطتان:

النقطة األوىٰل: تعريف موجز بالنجايش ورجاله:

الشــيخ النجــايش هــو أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي بــن أمحــد بــن العبــاس الشــهري 

بالنجــايش جــده األكــرب كان واليــًا عــٰى األهــواز يف عــرص اإلمــام الصــادق ݠ.

ــأيب احلســن كــا ذكــر الســيد  ــٰى ب ــل يكن ــاس عــٰى املشــهور، وقي ــو العب ــه أب كنيت

ــده)1(. ــوم يف فوائ ــر العل بح

قــال فيــه العالمــة احلــي: )كان أمحــد يكنــٰى أبــا العبــاس ݥ، ثقــة معتمــد عليــه. 

لــه كتــاب الرجــال نقلنــا منــه يف كتابنــا هــذا وغــريه، أشــياء كثــرية، ولــه كتــب ُأَخــر 

ذكرناهــا يف الكتــاب الكبــري، وتــويف أبــو العبــاس ݥ بمطرآبــاد يف مجــادٰى األول ســنة 

مخســن وأربعائــة، وكان مولــده يف صفــر ســنة اثنتــن وســبعن وثالثائــة()2(.

ــر  ــرة، وح ــن مبك ــم يف س ــب العل ــدأ بطل ــنة )372هـــ( وب ــر س ــد يف صف ول

ــري األب ݓ  ــن عبــدون والســريايف وابــن شــاذان والغضائ ــد واب ــد الشــيخ املفي عن

ــيخًا(. ــه )32 ش ــّد ل ــٰى ع ــم حت وغريه

وكان الشيخ الطويس ݞ زمياًل له يف الدرس.

لــه عــدة كتــب ككتــاب اجلمعــة وكتــاب الكوفــة وكتــاب أنســاب بنــي نــرص بــن 

قعــن وكتــاب خمتــرص األنــوار وغريهــا، ومل يصــل إلينــا منهــا ســوٰى كتــاب الرجــال، 

تــويف يف ســنة )450هـ(.

1. الفوائد الرجالية - السيد مهدي بحر العلوم: ج2، ص23.
2. رجال احليل: ص20.

ني
لثا

م ا
قس

- ال
ية 

جال
الر

ول 
ص

األ
يف 

 ¨
ي 

هد
م امل

إلما
ا



97

أهم مميزات رجال النجايش:
ــة  ــبقه يف كتاب ــا وإن س ــة إلين ــيعية الواصل ــارس الش ــل الفه ــن أوائ ــه م 1 - إن

ــا. ــل إلين ــا مل تص ــريه إاّل أهن ــارس غ الفه
ــا  ــوا اثن ــواء أكان ــارهبم س ــالف مش ــٰى اخت ــيعة ع ــي الش ــم ملصنف ــه ترج 2 - إن

ــم. ــاعلية أم غريه ــة أم إس ــة أم فطحي ــة أم زيدي عري
ــن  ــدد م ــغ ع ــد بل ــال، فق ــن الرج ــرية م ــداٍد كب ــف أع ــق وتضعي ــام بتوثي 3 - ق
ــن  ــغ م ــم )115( وبل ــن ضعفه ــدد م ــغ ع ــاًل( وبل ــم )693 رج ــم أو مدحه وثقه
ــد  ــل عن ــرح والتعدي ــادًا يف اجل ــر اعت ــدر األكث ــو املص ــاًل( فه ــم )570 رج أمهله

ــاطينه. ــن وأس ــاب الف أرب
4 - كان يدقــق يف الــراوي وصفاتــه العلميــة والعمليــة والنســبية وكنيتــه ومذهبــه 

وعيوبــه اجلســدية.
5 - حوٰى عٰى معلومات أخرٰى كتاريخ احلديث عند الشيعة.

 6 - اســم الكتــاب اشــتهر أنــه رجــال النجــايش كــا هــو ظاهــر مجلــة مــن األعالم 
وذهــب بعض آخــر إىٰل أن اســمه فهرســت أســاء مصنفي الشــيعة.

7 - رتب الكتاب عٰى حروف اهلجاء ليسهل الرجوع إليه.
وغريها من املميزات.

النقطة الثانية: املوارد التي ذكرها النجايش:
ــة  ــة املهدوي ــص القضي ــوردًا( خت ــن م ــه )أربع ــايش يف رجال ــيخ النج ــر الش ذك

ــي: ــا ي ــا ب نذكره
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املــورد األول: احلســن بــن أيب محــزة وتأليــف كتــب يف الفتــن واملالحــم وكتــاب الغيبــة 
والرجعة:

قــال ݥ: )احلســن بــن عــي بــن أيب محــزة واســمه ســامل، البطائنــي قــال أبــو عمــرو 
ــن  ــد ب ــال حمم ــال: ق ــه، ق ــد عن ــن حمم ــر ب ــن جعف ــد ع ــه حمم ــا ب ــا أخربن ــي في الك
مســعود: ســألت عــي بــن احلســن بــن فضــال عــن احلســن بــن عــي بــن أيب محــزة 
البطائنــي فطعــن عليــه، وكان أبــوه قائــد أيب بصــري ييــٰى بــن القاســم. هــو احلســن 
بــن عــي بــن أيب محــزة مــوىٰل األنصــار كــويف، ورأيــت شــيوخنا ݑ يذكــرون أنــه كان 
مــن وجــوه الواقفــة. لــه كتــب، منهــا: كتــاب الفتــن وهــو كتــاب املالحــم، أخربنــا 
أبــو عبــد اهلل بــن شــاذان عــن عــي بــن أيب حاتــم قــال: حدثنــا حممــد بــن أمحــد بــن 
ــه  ــه. ول ــن ب ــن احلس ــزاز ع ــرو اخل ــن عم ــن ب ــن احلس ــي ب ــا ع ــال: حدثن ــت ق ثاب
ــاه أمحــد بــن حممــد بــن هــارون عــن أمحــد بــن حممــد  كتــاب فضائــل القــرآن أخربن
ــاد اجلعفــي  ــن محــزة زي ــن يعقــوب ب ــن يوســف ب ــا أمحــد ب ــال: حدثن ــن ســعيد، ق ب
القصبــاين يعــرف بابــن اجلــال )احلــال( بعــرزم قــال: حدثنــا إســاعيل بــن مهــران بــن 
ــل،  ــاب الدالئ ــري، وكت ــم الصغ ــاب القائ ــه. وكت ــن ب ــن احلس ــرص ع ــن أيب ن ــد ب حمم
وكتــاب املتعــة، وكتــاب الغيبــة، وكتــاب الصــالة، وكتــاب الرجعــة، وكتــاب فضائــل 

ــض()1(. ــاب الفرائ ــن ݠ، وكت ــري املؤمن أم

املورد الثاين: احلسن بن سامعة وتأليف كتاب يف الغيبة:
قــال ݥ: )احلســن بــن حممــد بــن ســاعة أبــو حممــد الكنــدي الصــرييف من شــيوخ 
ــه ثقــة وكان يعانــد يف الوقــف ويتعصــب... ولــه كتــب،  الواقفــة كثــري احلديــث فقي
ــت،  ــور، الوق ــهو، الطه ــة، الس ــات، القبل ــدود، الدي ــالق، احل ــكاح، الط ــا: الن منه
ــالة،  ــد، الص ــج، الزه ــض، احل ــض، الفرائ ــارات، احلي ــة، البش ــع، الغيب ــرٰى، البي ال

ــاس...()2(. ــز، اللب اجلنائ

1. رجال النجايش: ص36.

2. رجال النجايش: ص40.

ني
لثا

م ا
قس

- ال
ية 

جال
الر

ول 
ص

األ
يف 

 ¨
ي 

هد
م امل

إلما
ا



99

املــورد الثالــث: احلســن بــن عــيل بــن احلســن وكتــاب أنســاب األئمــة ومواليدهــم 
ومولــد صاحــب األمــر ݜ:

قــال ݥ: )احلســن بــن عــي بــن احلســن بــن عمــر بــن عــي بــن احلســن بــن عي 
بــن أيب طالــب أبــو حممــد األطــروش ݥ، كان يعتقــد اإلمامــة، وصنــف فيهــا كتبــًا، 
منهــا: كتــاب يف اإلمامــة صغــري، كتــاب الطــالق، كتــاب يف اإلمامــة كبــري، كتــاب 
ــة  ــاب فصاح ــم، كت ــل منه ــل الفض ــل أه ــهداء وفض ــاب الش ــس، كت ــدك واخلم ف
ــاب أنســاب األئمــة  ــا نقــم عليهــم، كت ــر بنــي هاشــم في ــاب معاذي أيب طالــب، كت

ومواليدهــم إىٰل صاحــب األمــر ݜ()1(.

املورد الرابع: احلسني بن سعيد وكتاب املالحم:
ــن  ــي ب ــوىٰل ع ــران م ــن مه ــاد ب ــن مح ــعيد ب ــن س ــن ب ــال ݥ: )احلس ق
ــب  ــن يف الكت ــاه احلس ــارك أخ ــوازي، ش ــد األه ــو حمم ــن ݠ، أب احلس
الثالثــن املصنفــة، وإنــا كثــر اشــتهار احلســن أخيــه هبــا وكان احلســن بــن 
ــدود،  ــاب احل ــض، كت ــاب الفرائ ــا، كت ــاب الوصاي ــورائي... كت ــد الس يزي

ــاء()2(. ــاب الدع ــم، كت ــاب املالح ــات، كت ــاب الدي كت

املورد اخلامس: احلسن بن محزة وكتاب الغيبة:
قــال ݥ: )احلســن بــن حممــد بــن ييــٰى بــن احلســن بــن جعفــر بــن عبيــد اهلل بــن 
احلســن بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ، أبــو حممــد، املعــروف 
بابــن أخــي طاهــر. روٰى عــن جــده ييــٰى بــن احلســن وغــريه، وروٰى عــن املجاهيــل 
ــة  ــاب الغيب ــب، وكت ــاب املثال ــه كت ــه. ل ــا يضعفون ــت أصحابن ــرة رأي ــث منك أحادي

1. ص57.

2. ص58.
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وذكــر القائــم ݠ. أخربنــا عنــه عــدة مــن أصحابنــا كثــرية بكتبــه. ومــات يف شــهر 
ربيــع األول ســنة ثــاين ومخســن وثالثائــة، ودفــن يف منزلــه بســوق العطــش()1(.

املورد السادس: أمحد بن حممد وكتاب عن الغيبة:

قــال ݥ: )أمحــد بــن حممــد بــن عمــران بــن موســٰى أبــو احلســن املعــروف بابــن 

اجلنــدي أســتاذنا )أســتادنا( ݥ، أحلقنــا بالشــيوخ يف زمانــه، لــه كتــب، منهــا: كتــاب 

األنــواع - كتــاب كبــري جــدًا، ســمعت بعضــه يقــرأ عليــه، - كتــاب الــرواة والفلــج، 

كتــاب اخلــط، كتــاب الغيبــة، كتــاب عقــالء املجانــن، كتــاب اهلواتــف، كتــاب العــن 

والــورق، كتــاب فضائــل اجلاعــة ومــا روٰى فيهــا()2(.

املــورد الســابع: أمحــد بــن حممــد بــن عبيــد اهلل وكتــاب يف األئمــة االثنــي عــرش وكتاب 

مــا أنــزل مــن القــرآن يف املهــدي وكتــاب أخبــار وكالء األئمــة األربعة:

قــال ݥ: )أمحــد بــن حممــد بــن عبيــد اهلل بــن احلســن بــن عيــاش بــن إبراهيــم بــن 

أيــوب اجلوهــري أبــو عبــد اهلل. وُأّمــه ســكينة بنــت احلســن بــن يوســف بــن يعقــوب 

ــف. كان  ــن يوس ــد ب ــر حمم ــايض أيب عم ــي الق ــت أخ ــحاق بن ــن إس ــاعيل ب ــن إس ب

ــوه  ــن وج ــوه م ــده وأب ــره، وكان ج ــر عم ــرب يف آخ ــر واضط ــث وأكث ــمع احلدي س

أهــل بغــداد أيــام آل محــاد والقــايض أيب عمــر.

ــاب  ــر، كت ــي ع ــة االثن ــدد األئم ــر يف ع ــب األث ــاب مقتض ــا: كت ــب، منه ــه كت ل

ــعر أيب  ــاب ش ــري، كت ــم اجلعف ــن القاس ــم داود ب ــار أيب هاش ــاب أخب ــال، كت األغس

هاشــم، أخبــار جابــر اجلعفــي، كتــاب االشــتال عــٰى معرفــة الرجــال ومــن روٰى عن 

إمــاٍم إمــام، كتــاب مــا نــزل مــن القــرآن يف صاحــب الزمــان ]ݠ[... كتــاب أخبــار 

1. ص64.

2. ص85.
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وكالء األئمــة األربعــة. رأيــت هــذا الشــيخ، وكان صديقــًا يل ولوالــدي، وســمعت 

منــه شــيئًا كثــريًا، ورأيــت شــيوخنا يضعفونــه، فلــم أرِو عنــه شــيئًا وجتنبتــه، وكان 

مــن أهــل العلــم واألدب القــوي وطيــب الشــعر وحســن اخلــط، رمحــه اهلل وســاحمه، 

ومــات ســنة إحــدٰى وأربعائــة()1(.

املــورد الثامــن: أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد وكتــاب أن املهــدي مــن ولــد احلســني ݜ 
ــار القائم ¨: وكتــاب أخب

قــال ݥ: )أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد أبــو عــي اجلرجــاين نزيــل مــرص، كان ثقــة 
يف حديثــه، ورعــًا، ال يطعــن عليــه، ســمع احلديــث وأكثــر مــن أصحابنــا والعامــة. 
ذكــر أصحابنــا أنــه وقــع إليهــم مــن كتبــه كتــاب كبــري يف ذكــر مــن روٰى مــن طــرق 
أصحــاب احلديــث أن املهــدي مــن ولــد احلســن ݠ، وفيــه أخبــار القائــم ݠ()2(.

ــة  ــوكالء األربع ــار ال ــاب أخب ــاس وكت ــن العب ــيل ب ــن ع ــد ب ــع: أمح ــورد التاس امل
لصاحــب األمــر ¨:

ــن نــوح الســريايف نزيــل البــرصة كان  ــن العبــاس ب قــال ݥ: )أمحــد بــن عــي ب
ثقــة يف حديثــه، متقنــا ملــا يرويــه، فقيهــًا، بصــريًا باحلديــث والروايــة، وهــو أســتاذنا 
ــاب  ــه كتــب كثــرية، أعــرف منهــا: كت ــه. ول )أســتادنا( وشــيخنا ومــن اســتفدنا من
ــن  ــايض ب ــاب الق ــام، كت ــكل إم ــة ݜ ل ــن األئم ــن روٰى ع ــر م ــح يف ذك املصابي
احلديثــن املختلفــن، كتــاب التعقيــب والتعفــري، كتــاب الزيــادات عــٰى أيب العبــاس 
ــار  ــتوىٰف، أخب ــالم مس ــا( الس ــه )عليه ــد علي ــن حمم ــر ب ــال جعف ــعيد يف رج ــن س ب

ــة()3(. ــوكالء األربع ال

1. ص86.

2. ص86.
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املورد العارش: أمحد بن حممد بن طلحة وكتاب مواليد األئمة ݜ وأعامرهم:
قــال ݥ: )أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن طلحــة أبــو عبــد اهلل وهــو ابــن أخــي أيب 
احلســن عــي بــن عاصــم املحــدث، يقــال لــه العاصمــي، كان ثقــة يف احلديــث ســاملًا 
خــريًا، أصلــه كــويف وســكن بغــداد، روٰى عــن الشــيوخ الكوفيــن. لــه كتــب، منهــا: 
كتــاب النجــوم، وكتــاب مواليــد األئمــة وأعارهــم أخربنــا أمحــد بــن عــي بــن نــوح 

قــال: حدثنــا احلســن بــن عــي بــن ســفيان عــن العاصمــي()1(.

املورد احلادي عرش: سالمة بن حممد وكتاب الغيبة وكشف احلرية:
قــال ݥ: )ســالمة بــن حممــد بــن إســاعيل بــن عبــد اهلل بــن موســٰى بــن أيب األكرم 
أبــو احلســن األرزين ... لــه كتــب، منهــا كتــاب الغيبــة وكشــف احلــرية، كتــاب املقنــع 
يف الفقــه، كتــاب احلــج عمــاًل، ومــات ســالمة ســنة تســع وثالثــن وثالثائــة أخربنــا 
حممــد بــن حممــد واحلســن بــن عبيــد اهلل وأمحــد بــن عــي قالــوا: حدثنــا أبــو احلســن 

حممــد بــن أمحــد بــن داود عــن ســالمة بكتبــه()2(.

املورد الثاين عرش: عبد اهلل بن جبلة وكتاب الصفة يف الغيبة:
ــريب  ــد ع ــو حمم ــاين أب ــر الكن ــن أبج ــان ب ــن حي ــة ب ــن جبل ــد اهلل ب ــال ݥ: )عب ق
ــة عــٰى  ــاب الصفــة يف الغيب ــاب الرجــال، وكت ــه كتــب، منهــا: كت صليــب، ثقــة... ل

ــرة...()3(. ــاب الفط ــزكاة، كت ــاب ال ــالة، كت ــاب الص ــة، كت ــب الواقف مذاه

املورد الثالث عرش: عبد اهلل بن جعفر وكتاب يف الغيبة واحلرية:
ــريي  ــع احلم ــن جام ــك ب ــن مال ــن ب ــن احلس ــر ب ــن جعف ــد اهلل ب ــال ݥ: )عب ق
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أبــو العبــاس القمــي. شــيخ القميــن ووجههــم، قــدم الكوفــة ســنة نيــف وتســعن 
ومائتــن، وســمع أهلهــا منــه، فأكثــروا، وصنــف كتبــًا كثــرية، يعــرف منهــا: كتــاب 
اإلمامــة، كتــاب الدالئــل، كتــاب العظمــة والتوحيــد، كتــاب الغيبــة واحلــرية، كتــاب 

ــداء...()1(. ــد والب ــاب التوحي ــرب، كت ــل الع فض

املورد الرابع عرش: عيل بن مهزيار وكتاب القائم:
قــال ݥ: )عــي بــن مهزيــار األهــوازي أبــو احلســن دورقــي األصــل، مــوىٰل. كان 
أبــوه نرصانيــًا فأســلم. وقــد قيــل: إن عليــًا أيضــًا أســلم وهــو صغــري، ومــن اهلل عليــه 
ــأيب  ــص ب ــر ݟ، واخت ــا وأيب جعف ــن الرض ــه، وروٰى ع ــر، وتفق ــذا األم ــة ه بمعرف
جعفــر الثــاين ]ݠ[ وتــوكل لــه وعظــم حملــه منــه، وكذلــك أبــو احلســن الثالــث ݠ 
ــكل خــري،  ــه توقيعــات ب ــوكل هلــم يف بعــض النواحــي، وخرجــت إىٰل الشــيعة في وت
وكان ثقــة يف روايتــه ال يطعــن عليــه، صحيحــًا اعتقــاده. وصنــف الكتب املشــهورة... 

كتــاب القائــم، كتــاب البشــارات، كتــاب األنبيــاء، كتــاب النــوادر...()2(.

املورد اخلامس عرش: الطاطري وكتاب عن الغيبة:
ــري  ــروف بالطاط ــي املع ــي اجلرم ــد الطائ ــن حمم ــن ب ــن احلس ــي ب ــال ݥ: )ع ق
وإنــا ســمي بذلــك لبيعــه ثيابــًا يقــال هلــا الطاطريــة، يكنــٰى أبــا احلســن، وكان فقيهــًا، 
ثقــة يف حديثــه، وكان مــن وجــوه الواقفــة وشــيوخهم، وهــو أســتاذ احلســن بــن حممد 
بــن ســاعة الصــرييف احلرمي. ومنــه تعلــم، وكان يركــه يف كثــري من الرجــال، وال 
يــروي احلســن عــن عــي شــيئًا، بــٰى منــه تعلــم املذهــب. لــه كتــب، منهــا: ]كتــاب[ 
ــة،  ــة، املعرف ــاة، الصــالة، املتعــة، الفرائــض، الفطــرة، الغيب ــد، اإلمامــة، الوف التوحي
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النــكاح، الطــالق، األوقــات، القبلــة، املناقــب، احلجــج يف الطــالق، احلــج، الواليــة، 
الدعــاء، احليــض والنفــاس، اإلمامــة()1(.

املورد السادس عرش: عيل بن أيب صالح وكتاب املالحم:
قــال ݥ: )عــي بــن أيب صالــح واســم أيب صالــح حممــد يلقــب بــزرج، يكنــٰى أبــا 
ــواب  ــاب ث ــًا عــدة، منهــا: كت ــه كتب ــد يف فهرســته: ســمعت من ــال محي احلســن... وق
إنــا أنزلنــاه ]يف ليلــة القــدر[، كتــاب األظلــة، كتــاب البــداء واملشــيئة، كتــاب الثــالث 
واألربــع، كتــاب اجلنــة والنــار، كتــاب النــوادر، كتــاب املالحــم، وليــس أعلــم هــذه 

الكتــب لــه أو رواهــا عــن الرجــال()2(.

املورد السابع عرش: عيل بن حممد املعروف بعالن وكتابه أخبار القائم:
ــروف  ــي املع ــرازي الكلين ــان ال ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــي ب ــال ݥ: )ع ق
بعــالن يكنــٰى أبــا احلســن. ثقــة، عــن. لــه كتــاب أخبــار القائــم ]ݠ[، أخربنــا حممــد 
قــال: حدثنــا جعفــر بــن حممــد قــال: حدثنــا عــي بــن حممــد. وقتــل عــالن بطريــق 
مكــة، وكان اســتأذن الصاحــب ݠ يف احلــج فخــرج: توقــف عنــه يف هــذه الســنة، 

ــف()3(. فخال

املــورد الثامــن عــرش: عــيل بــن احلســني بــن موســٰى ابــن بابويــه وكتــاب التبــرصة مــن 
: ة حلري ا

قــال ݥ: )عــي بــن احلســن بــن موســٰى بــن بابويــه القمــي أبــو احلســن، شــيخ 
القميــن يف عــرصه، ومتقدمهــم، وفقيههــم، وثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع 
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أيب القاســم احلســن بــن روح ݥ وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــٰى يــد عــي 
بــن جعفــر بــن األســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إىٰل الصاحــب ݠ ويســأله فيها 
الولــد. فكتــب إليــه: قــد دعونــا اهلل لــك بذلــك، وســرزق ولديــن ذكريــن خرييــن. 
ــد اهلل احلســن بــن  ــو عب ــد اهلل مــن أم ولــد. وكان أب ــو عب ــه أبــو جعفــر وأب ــد ل فول
عبيــد اهلل يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب األمــر ݠ، 
ويفتخــر بذلــك. لــه كتــب، منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب الوضــوء، كتــاب الصــالة، 

كتــاب اجلنائــز، كتــاب اإلمامــة والتبــرصة مــن احلــرية...()1(.
ــال  ــه: ق ــن بابوي ــوت اب ــد م ــه ¨ بموع ــدي عن ــام امله ــل اإلم ــرب وكي ــد أخ وق
ــي  ــة، وه ــن وثالثائ ــع وعري ــنة تس ــن س ــن احلس ــي ب ــات ع ــايش ݥ: )وم النج
الســنة التــي تناثــرت فيهــا النجــوم. وقــال مجاعــة: مــن أصحابنــا: ســمعنا أصحابنــا 
يقولــون: كنــا عنــد أيب احلســن عــي بــن حممــد الســمري ݥ فقــال: رحــم اهلل عــي 
بــن احلســن )حســن( بــن بابويــه. فقيــل لــه: هــو حــي، فقــال: إنــه مــات يف يومنــا 

هــذا. فكتــب اليــوم، فجــاء اخلــرب بأنــه مــات فيــه()2(.

املورد التاسع عرش: أبو القاسم الكويف وكتابه يف الغيبة:
ــو القاســم الكــويف، رجــل مــن أهــل الكوفــة كان  قــال ݥ: )عــي بــن أمحــد أب
ــا  ــاب م ــه... كت ــد مذهب ــره وفس ــر أم ــال يف آخ ــب، وغ ــن آل أيب طال ــه م ــول: إن يق
تفــرد بــه أمــري املؤمنــن ݠ مــن الفضائــل، كتــاب الصــالة والتســليم عــٰى النبــي 
وأمــري املؤمنــن ݟ، كتــاب الرســالة يف حتقيــق الداللــة، كتــاب الــرد عــٰى أصحاب 
االجتهــاد يف األحــكام، كتــاب يف اإلمامــة، كتــاب فســاد االختيــار، رســالة إىٰل بعض 
الرؤســاء، الــرد عــٰى املثبتــة، كتــاب الراعــي واملرعــٰى، كتــاب الدالئــل واملعجــزات، 
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كتــاب ماهيــة النفــس، كتــاب ميــزان العقــل، كتــاب أبــان حكــم الغيبــة، كتــاب الــرد 
عــٰى اإلســاعيلية يف املعــاد، كتــاب تفســري القــرآن...()1(.

املورد العرشون: السيد املرتىٰض وكتاب املقنع يف الغيبة:
قــال ݥ: )عــي بــن احلســن بــن موســٰى بــن حممــد بــن موســٰى بــن إبراهيــم بــن 
ــن أيب طالــب ݜ  ــن عــي ب ــن احلســن ب ــن عــي ب ــن حممــد ب ــن جعفــر ب موســٰى ب
أبــو القاســم املرتــٰى حــاز مــن العلــوم مــا مل يدانــه فيــه أحــد يف زمانــه، وســمع مــن 
احلديــث فأكثــر، وكان متكلــًا شــاعرًا أديبــًا، عظيــم املنزلــة يف العلــم والديــن والدنيــا 
صنــف كتبــا منهــا:... كتــاب تنزيــه األنبيــاء واألئمــة ݜ، مســألة يف التوبــة، مســألة 
يف الواليــة مــن قبــل الســلطان، كتــاب الشــايف يف اإلمامــة، كتــاب املقنــع يف الغيبــة، 
ــاب،  ــل اخلط ــألة يف دلي ــد، مس ــألة يف التأكي ــه، مس ــول الفق ــالف يف أص ــاب اخل كت

املصبــاح يف الفقــه، رشح مســائل اخلــالف، مســألة يف املتعــة...()2(.

املورد الواحد والعرشون: العباس بن هشام وكتاب الغيبة:
ــة،  ــريب ثق ــدي ع ــارشي األس ــل الن ــو الفض ــام أب ــن هش ــاس ب ــال ݥ: )العب ق
ــا:  ــب، منه ــه كت ــس. ل ــل عبي ــمه فقي ــر اس ــة، ك ــري الرواي ــا، كث ــل، يف أصحابن جلي
ــاب  ــاب املثالــب ســاه كت ــاب الصــوم[، وكت ــالة، ]وكت ــاب الص ــج، وكت ــاب احل كت
خالــدات فــالن وفــالن، وكتــاب جامــع احلــالل واحلــرام، وكتــاب الغيبــة، وكتــاب 
نــوادر. والــرواة كثــرية عنــه يف هــذه الكتــب، أخربنــا أبــو عبــد اهلل النحــوي األديــب 
قــال: حدثنــا أمحــد بــن حممــد بــن ســعيد قــال: حدثنــا جعفــر بــن عبــد اهلل املحمــدي، 
ــه. ومــات عبيــس ݥ ســنة عريــن ومائتــن أو قبلهــا بســنة()3(. عــن عبيــس بكتب
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املورد الثاين والعرشون: عيسٰى بن مهران وكتاب املهدي:
قــال ݥ: عيســٰى بــن مهــران املســتعطف يكنــٰى أبــا موســٰى لــه عــدة كتــب، منها: 
كتــاب مقتــل عثــان، وكتــاب الفــرق بــن اآلل واألُّمــة، وكتــاب املحدثــن، وكتــاب 
ــاب  ــل، وكت ــاب الفضائ ــف، وكت ــاب الكش ــاة، وكت ــاب الوف ــركة، وكت ــنن املش الس
ــا أبــو احلســن بــن اجلنــدي قــال: حدثنــا ابــن مهــام عــن أمحــد بــن  الديبــاج، أخربن
ــالم  ــد الس ــد عب ــٰى أيب أمح ــه ع ــدي، قرأت ــاب امله ــا. وكت ــه هب ــي عن ــن النوف ــد ب حمم
بــن احلســن األديــب قــال: قرأتــه عــٰى أيب بكــر بــن جلــن الــدوري قــال: قرأتــه()1(.

ــاب  ــة وكت ــات الرجع ــاب اثب ــاذان وكت ــن ش ــل اب ــرشون: الفض ــث والع ــورد الثال امل
ــم ¨: القائ

ــابوري  ــد األزدي النيش ــو حمم ــل أب ــن اخللي ــاذان ب ــن ش ــل ب ــال ݥ: )الفض ق
ــاين،  ــر الث ــن أيب جعف ــس، وروٰى ع ــاب يون ــن أصح ــوه م ــابوري( كان أب )النيس
ــن.  ــاء واملتكلم ــا الفقه ــد أصحابن ــة، أح ــًا ݟ وكان ثق ــا أيض ــن[ الرض ــل ]ع وقي
ولــه جاللــة يف هــذه الطائفــة، وهــو يف قــدره أشــهر مــن أن نصفــه. وذكــر الكنجــي 
أنــه صنــف مائــة وثانــن كتابــًا وقــع إلينــا منهــا... كتــاب إثبــات الرجعــة، كتــاب 
الرجعــة حديــث، كتــاب الــرد عــٰى الغاليــة املحمديــة، كتــاب تبيــان أصــل الضاللــة، 
كتــاب الــرد عــٰى حممــد بــن كــرام، كتــاب التوحيــد يف كتــب اهلل... كتــاب اللطيــف، 
كتــاب القائــم ݠ، كتــاب املالحــم، كتــاب حــذو النعــل بالنعــل، كتــاب اإلمامــة 
ــاب  ــة، كت ــة اهلــدٰى والضالل ــاب معرف ــاب فضــل أمــري املؤمنــن ݠ، كت كبــري، كت

ــة...()2(. ــال يف اإلمام ــاب اخلص ــل، كت ــري واحلاص التع
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ــاب  ــن حس ــة م ــدد األئم ــاب ع ــم وكت ــن حات ــارس ب ــرشون: ف ــع والع ــورد الراب امل
ــل: اجلم

ــا  ــل م ــكر، ق ــل العس ــي نزي ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب ــال ݥ: )ف ق
روٰى احلديــث إاّل شــاذًا. لــه كتــاب الــرد عــٰى الواقفــة، وكتــاب احلــروب، وكتــاب 
ــٰى  ــرد ع ــاب ال ــل، وكت ــاب اجلم ــن حس ــة ]ݜ[ م ــدد األئم ــاب ع ــل، وكت التفضي

ــاعيلية()1(. اإلس

املورد اخلامس والعرشون: مؤمن الطاق والرجعة:

قــال ݥ: )حممــد بــن عــي بــن النعــان بــن أيب طريفــة البجــي مــوىٰل، األحــول أبــو 

جعفــر، كــويف، صــرييف، يلقــب مؤمــن الطــاق وصاحــب الطــاق، ويلقبــه املخالفــون 

ــاب  ــن ݠ، وكت ــري املؤمن ــة أم ــاج يف إمام ــاب االحتج ــه كت ــاق... ول ــيطان الط ش

كالمــه عــٰى اخلــوارج، وكتــاب جمالســه مــع أيب حنيفــة واملرجئــة، وكانــت لــه مــع أيب 

حنيفــة حكايــات كثــرية، فمنهــا أنــه قــال لــه يومــًا يــا ]أ[بــا جعفــر تقــول بالرجعــة؟ 

فقــال لــه: نعــم، فقــال لــه: أقرضنــي مــن كيســك هــذا مخســائة دينــار فــإذا عــدت أنــا 

وأنــت رددهتــا إليــك فقــال لــه يف احلــال: أريــد ضمينــًا يضمــن يل أنــك تعــود إنســانًا 

فــإين أخــاف أن تعــود قــردًا فــال أمتكــن مــن اســرجاع مــا أخــذت منــي()2(.

املورد السادس والعرشون: حممد بن أورمة وكتاب املالحم:
قــال ݥ: )حممــد بــن أورمــة أبــو جعفــر القمــي ذكــره القميــون وغمــزوا عليــه 
ــل  ــن أول اللي ــي م ــدوه يص ــه، فوج ــك ب ــن يفت ــه م ــٰى دس علي ــو حت ــوه بالغل ورم
ــزكاة،  ــاب ال ــاب الصــالة، كت ــاب الوضــوء، كت ــه: كت ــه... كتب إىٰل آخــره فتوقفــوا عن
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كتــاب الصيــام، كتــاب احلــج... كتــاب تفســري القــرآن، كتــاب الــرد عــٰى الغــالة، 
كتــاب املثالــب، كتــاب املناقــب، كتــاب التجمــل واملــروة، كتــاب املالحــم، كتــاب 

ــض...()1(. ــاب الفرائ ــا، كت ــاب الوصاي ــة، كت ــاب التقي ــاء، كت الدع

املورد السابع والعرشون: حممد بن عيسٰى بن عبيد وكتاب التوقيعات:
قــال ݥ: )حممــد بــن عيســٰى بــن عبيــد بــن يقطــن بــن موســٰى مــوىٰل أســد بــن 
خزيمــة، أبــو جعفــر، جليــل يف )مــن( أصحابنــا، ثقــة، عــن، كثــري الروايــة، حســن 
التصانيــف... لــه مــن الكتــب: كتــاب اإلمامــة، كتــاب الواضــح املكشــوف يف الــرد 
عــٰى أهــل الوقــوف، كتــاب املعرفــة، كتــاب بعــد اإلســناد، كتــاب قــرب اإلســناد، 
كتــاب الوصايــا، كتــاب اللؤلــؤة، كتــاب املســائل املجربــة، كتــاب الضيــاء، كتــاب 

الطرائــف، كتــاب التوقيعــات...()2(.

املورد الثامن والعرشون: حممد بن مجهور وكتاب املالحم الكبري:
قــال ݥ: )حممــد بــن مجهــور أبــو عبــد اهلل العمــي ضعيــف يف احلديــث، فاســد 
املذهــب، وقيــل فيــه أشــياء اهلل أعلــم هبــا مــن عظمهــا. روٰى عــن الرضــا ݠ. ولــه 

كتــب: كتــاب املالحــم الكبــري، كتــاب نــوادر احلــج، كتــاب أدب العلــم()3(.

املورد التاسع والعرشون: حممد بن عباس وكتاب املالحم:
قــال ݥ: )حممــد بــن عبــاس بــن عيســٰى أبــو عبــد اهلل، كان يســكن بنــي غــارضة، 
ثقــة، روٰى عــن أبيــه واحلســن بــن عــي بــن أيب محــزة وعبــد اهلل بــن جبلــة. لــه كتــب، 
ــاب  ــاء، كت ــاب الدع ــم، كت ــاب املالح ــد اهلل ݠ، كت ــارة أيب عب ــاب زي ــا: كت منه
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ــن  ــا احلســن، عــن أمحــد ب ــاب التفســري. أخربن ــار، كت ــة والن ــاب اجلن الفرائــض، كت
جعفــر، عــن محيــد، عــن حممــد هبــا()1(.

ــام  ــم اإلم ــت ݜ ومنه ــل البي ــول أه ــعر ح ــع وش ــد املفج ــون: حمم ــورد الثالث امل
املهــدي ¨:

قــال ݥ: )حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلل أبــو عبــد اهلل البــرصي امللقــب باملفجــع، 

ــن  ــب حس ــح املذه ــث، وكان صحي ــة واألدب واحلدي ــل اللغ ــوه أه ــن وج ــل م جلي

االعتقــاد، ولــه شــعر كثــري يف أهــل البيــت، يذكــر فيــه أســاء األئمــة ]ݜ[، ويتفجع 

عــٰى قتلهــم حتــٰى ســمي املفجــع وقــد قــال يف بعــض شــعره:

ا()2(. ُع مهًّ ُع نبزًا                   فلعمري أنا الـُمَفجَّ إن يكن قيل يل الـُمَفجَّ

ــة  ــائل األئم ــاب رس ــي وكت ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــون: حمم ــد والثالث ــورد الواح امل

ــا: ــام وغريه ــن اإلم ــه ع ــكايف وحديث ــاب ال ــة وكت ــل يف األئم ــا قي ــاب م وكت

قــال ݥ: )حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق أبــو جعفــر الكلينــي وكان خالــه عالن 

الكلينــي الــرازي شــيخ أصحابنــا يف وقتــه بالــري ووجههــم، وكان أوثــق النــاس يف 

احلديــث، وأثبتهــم. صنــف الكتــاب الكبــري املعــروف بالكلينــي يســمٰى الــكايف، يف 

ــد،  ــاب التوحي ــم، كت ــل العل ــاب فض ــل، كت ــاب العق ــه: كت ــنة. رشح كتب ــن س عري

كتــاب احلجــة...()3(.
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املورد الثاين والثالثون: حممد بن مهام وكتاب تاريخ األئمة:
قــال ݥ: )حممــد بــن أيب بكــر مهــام بــن ســهيل الكاتــب اإلســكايف شــيخ أصحابنا 

ومتقدمهــم. لــه منزلــة عظيمــة، كثري احلديــث....
لــه مــن الكتــب كتــاب األنــوار يف تاريــخ األئمــة ݜ. أخربنــا أبــو احلســن أمحــد 
ــه.  ــن مهــام ب ــي ب ــو ع ــا أب ــال: حدثن ــدي ق ــراح اجلن ــن اجل ــٰى ب ــن موس ــد ب ــن حمم ب
ومــات أبــو عــي بــن مهــام يــوم اخلميــس إلحــدٰى عــرة ليلــة بقيــت مــن مجــادٰى 
ــون  ــت خل ــن لس ــوم االثن ــده ي ــة، وكان مول ــن وثالثائ ــت وثالث ــنة س ــرة، س اآلخ

ــن()1(. ــن ومائت ــان ومخس ــنة ث ــة، س ــن ذي احلج م

املورد الثالث والثالثون: حممد بن مملك وكتاب مواليد األئمة:
ــكن  ــان وس ــه جرج ــاين أصل ــك األصبه ــن ممل ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــال ݥ: )حمم ق
ــًا  ــة، كان معتزلي ــدر واملنزل ــم الق ــا، عظي ــل يف أصحابن ــد اهلل، جلي ــو عب ــان، أب أصبه
ورجــع عــٰى يــد عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن جربويــه ݥ. لــه كتــب، منهــا: كتــاب 
ــة،  ــات يف اإلمام ــائل واجلواب ــاب املس ــري، و، كت ــكالم كب ــواب ال ــائر أب ــع يف س اجلام

ــي()2(. ــي اجلبائ ــع أيب ع ــه م ــاب جمالس ــة ݜ، كت ــد األئم ــاب موالي كت

املورد الرابع والثالثون: حممد بن داود وكتاب صلوات الفرج وأدعيتها:
ــو احلســن شــيخ هــذه الطائفــة  قــال ݥ: )حممــد بــن أمحــد بــن داود بــن عــي أب
وعاملهــا، وشــيخ القميــن يف وقتــه وفقيههــم حكــٰى أبــو عبــد اهلل احلســن بــن عبيد اهلل 
أنــه مل يــر أحــدًا أحفــظ منــه، وال أفقــه وال أعــرف باحلديــث. وُأّمــه أخــت ســالمة بــن 
حممــد األرزين. ورد بغــداد فأقــام هبــا وحــدث. وصنــف كتبــًا: كتــاب املــزار، كتــاب 
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الذخائــر، كتــاب البيــان عــن حقيقــة الصيــام، كتــاب الــرد عــٰى املظهــر الرخصــة يف 
املســكر، كتــاب املمدوحــن واملذمومــن، كتــاب الرســالة يف عمــل الســلطان، كتــاب 
العلــل، كتــاب يف عمــل شــهر رمضــان، كتــاب صلــوات الفــرج وأدعيتهــا، كتــاب 
الســبحة، كتــاب احلديثــن املختلفــن، كتــاب الــرد عــٰى ابــن قولويــه يف الصيــام()1(.

املورد اخلامس والثالثون: حممد بن الفضل وكتاب ما روي يف عدد األئمة:
ــن  ــداذ ب ــن بن ــكن ب ــن س ــام ب ــن مت ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )حمم ق
ــكن  ــب بس ــر، وكان لق ــهريار األصغ ــن ش ــاه ب ــن مياذرم ــزاذ ب ــن فرخ ــر ب داذمه
ــه  ــف. ل ــد التصني ــاد، جي ــح االعتق ــًا، صحي ــة، عين ــه. وكان ثق ــم ل ــبب إعظامه بس
كتــب، منهــا: كتــاب الكوفــة، كتــاب موضــع قــرب أمــري املؤمنــن ݠ، كتــاب خمتــرص 

ــة()2(. ــدد األئم ــا روي يف ع ــاب م ــان، كت ــاب اإلي ــض، كت الفرائ

املورد السادس والثالثون: الشيخ الصدوق وعدة كتب عن املهدي وقضيته:

ــو  ــي أب ــه القم ــن بابوي ــٰى ب ــن موس ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــال ݥ: )حمم ق

جعفــر، نزيــل الــري، شــيخنا وفقيهنــا ووجــه الطائفــة بخراســان، وكان ورد بغــداد 

ــه شــيوخ الطائفــة وهــو حــدث الســن.  ــة، وســمع من ســنة مخــس ومخســن وثالثائ

ــة  ــات الوصي ــاب إثب ــوة، كت ــاب النب ــد، كت ــاب التوحي ــا: كت ــرية، منه ــب كث ــه كت ول

ــات  ــاب إثب ــه، كت ــص علي ــات الن ــاب إثب ــه، كت ــات خالفت ــاب إثب ــي ݠ، كت لع

النــص عــٰى األئمــة ]ݜ[، كتــاب املعرفــة يف فضــل النبــي وأمــري املؤمنــن واحلســن 

ــرض  ــاب الع ــه، كت ــع يف الفق ــاب املقن ــم، كت ــة العل ــاب مدين ــن ݜ، كت واحلس

عــٰى )يف( املجالــس، كتــاب علــل الرائــع، كتــاب ثــواب األعــال، كتــاب عقــاب 
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األعــال، كتــاب األوائــل، كتــاب األواخــر، كتــاب األوامــر، كتــاب املناهــي، كتــاب 

الفــرق، كتــاب خلــق اإلنســان، كتــاب الرســالة األولــة يف الغيبــة، كتــاب الرســالة 

الثانيــة، كتــاب الرســالة الثالثــة، كتــاب الرســالة يف أركان اإلســالم...، كتــاب جامــع 

ــاب  ــج، كت ــزل يف احل ــري املن ــع تفس ــاب جام ــج، كت ــل احل ــع عل ــاب جام ــج، كت احل

ــات  ــاب صف ــة ]ݜ[... كت ــج األئم ــع حج ــاب جام ــاء، كت ــج األنبي ــع حج جام

الشــيعة، كتــاب اللعــان، كتــاب االستســقاء، كتــاب يف زيــارة موســٰى وحممــد ݟ، 

ــاب  ــة، كت ــاب املتع ــاع، كت ــم الفق ــاب يف حتري ــا ݠ، كت ــارة الرض ــع زي ــاب جام كت

الرجعــة... كتــاب عالمــات آخــر الزمــان... كتــب املصابيــح: املصبــاح األول ذكــر 

ــال  ــر الرج ــر ذك ــس ع ــاح اخلام ــال... املصب ــن الرج ــي ݕ م ــن النب ــن روٰى ع م

ــات...()1(. ــم التوقيع ــت إليه ــن خرج الذي

املورد السابع والثالثون: حممد بن قضاعة وكتاب الغيبة وكشف احلرية:
ــن مهــران  ــن صفــوان ب ــن قضاعــه ب ــد اهلل ب ــن عب ــن أمحــد ب قــال ݥ: )حممــد ب
اجلــال، مــوىٰل بنــي أســد أبــو عبــد اهلل، شــيخ الطائفــة، ثقــة، فقيــه، فاضــل... ولــه 
كتــب، منهــا: كتــاب ثــواب القــرآن، كتــاب الــرد عــٰى ابــن ربــاح املمطــور، كتــاب 
الــرد عــٰى الواقفــة، كتــاب الغيبــة وكشــف احلــرية، كتــاب اإلمامــة، كتــاب الــرد عــٰى 

أهــل األهــواء، كتــاب يف الطــالق الثــالث، كتــاب اجلامــع يف الفقــه...()2(.

املورد الثامن والثالثون: السيد الريض وخصائص األئمة:
قــال ݥ: )حممــد بــن احلســن بــن موســٰى بــن حممــد بــن موســٰى بــن إبراهيــم 
بــن موســٰى بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن عــي بــن أيب طالب ݜ 
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أبــو احلســن، الــريض، نقيــب العلويــن ببغــداد، أخــو املرتــٰى، كان شــاعرًا مــربزًا. 
ــاب خصائــص  ــاب جمــاز القــرآن، كت ــل، كت ــق التنزي ــاب حقائ ــه كتــب، منهــا: كت ل

األئمــة ]ݜ[، كتــاب هنــج البالغــة()1(.

املورد التاسع والثالثون: الشيخ املفيد له عدة كتب يف اإلمام املهدي ¨:
قــال ݥ: )حممــد بــن حممــد بــن النعــان بــن عبــد الســالم بــن جابــر بــن النعــان 
بــن ســعيد بــن جبــري بــن وهيــب بــن هــالل بــن أوس بــن ســعيد بــن ســنان بــن عبــد 
الــدار بــن الريــان بــن قطــر بــن زيــاد بــن احلــارث بــن مالــك بــن ربيعــة بن كعــب بن 
احلــارث بــن كعــب بــن علــة بــن خلــد بــن مالــك بــن أدد بــن زيــد بــن يشــجب بــن 
عريــب بــن زيــد بــن كهــالن بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان شــيخنا 
ــة  ــة والثق ــكالم والرواي ــه وال ــف يف الفق ــن أن يوص ــهر م ــه أش ــتاذنا ݤ. فضل وأس
والعلــم. لــه كتــب: الرســالة املقنعــة، األركان يف دعائــم الديــن، كتــاب اإليضــاح يف 
ــاب املســائل العــرة  ــاب اإلرشــاد... كت ــاب اإلفصــاح يف اإلمامــة، كت اإلمامــة، كت
ــاب  ــد اهلل، كت ــري أيب عب ــات األم ــاب جواب ــة... كت ــرص يف الغيب ــاب خمت ــة، كت يف الغيب
جوابــات الفارقيــن يف الغيبــة، كتــاب نقــض اخلمــس عــرة مســألة عــٰى البلخــي، 
كتــاب نقــض اإلمامــة عــٰى جعفــر بــن حــرب، كتــاب جوابــات ابــن نباتــة، كتــاب 
جوابــات الفيلســوف يف االحتــاد... الــرد عــٰى ابــن كالب يف الصفــات، كتــاب النقض 
عــٰى الطلحــي يف الغيبــة، كتــاب يف إمامــة أمــري املؤمنــن ݠ مــن القــرآن، كتــاب يف 
ــِر﴾ ]النحــل: 43؛ األنبيــاء: 7[... كتــاب 

ْ
ك ْهــَل الِّ

َ
لُوا أ

َ
تأويــل قولــه تعــاىٰل: ﴿فَْســأ

األمــايل املتفرقــات كتــاب نقــض كتــاب األصــم يف اإلمامــة، كتــاب جوابــات مســائل 
ــتبصار  ــاب االس ــة، كت ــدي يف اإلمام ــٰى اخلال ــرد ع ــاب ال ــكالم، كت ــن ال ــف م اللطي
فيــا مجعــه الشــافعي، كتــاب الــكالم يف اخلــرب املختلــق بغــري أثــر، كتــاب الــرد عــٰى 
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العتيقــي يف الشــورٰى، كتــاب أقســام مــوىٰل يف اللســان، كتــاب جوابــات أيب احلســن 
احلصينــي، مســائل الزيديــة، كتــاب ]جوابــات[ املســألة يف أقــٰى الصحابــة، مســألة 
يف حتريــم ذبائــح أهــل الكتــاب، كتــاب مســألة يف البلــوغ، كتــاب مســألة يف العــرة، 
كتــاب الزاهــر يف املعجــزات، كتــاب جوابــات أيب جعفــر حممــد بــن احلســن الليثــي، 
النقــض عــٰى غــالم البحــراين يف اإلمامــة، كتــاب النقــض عــٰى النصيبــي يف اإلمامــة، 
ــرآن،  ــدوث( الق ــدث )ح ــكالم يف ح ــاب ال ــي، كت ــص اجل ــألة يف الن ــاب مس كت
ــرد عــٰى  ــوار يف ال ــاب مقابــس األن ــن، كت ــات الرقيــن يف فــروع الدي ــاب جواب كت
أهــل األخبــار، الــرد عــٰى الكرابيــي يف اإلمامــة، كتــاب الكامــل يف الديــن، كتــاب 
ــرد عــٰى اجلبائــي يف  ــاب ال ــة واملحكــي، كت ــرد عــٰى القتيبــي يف احلكاي االفتخــار، ال
التفســري، كتــاب اجلوابــات يف خــروج ]اإلمــام[ املهــدي ]ݠ[ كتــاب الــرد عــٰى 
ــل األئمــة ]ݜ[ عــٰى  ــاب تفضي ــخ الريعــة، كت ــاب تاري أصحــاب احلــالج، كت
ــألة  ــال، مس ــٰى األفع ــل ع ــة العق ــاب قضي ــة، كت ــألة اجلنبلي ــاب املس ــة، كت املالئك
ــرد  ــاب يف ال ــتان، كت ــل طربس ــات أه ــاب جواب ــاريس، كت ــر الف ــن اخل ــد ب حمم
ــألة  ــاب مس ــة، كت ــدد والرؤي ــل يف الع ــل املوص ــات أه ــاب جواب ــعيبي، كت ــٰى الش ع
ــٰى قــول النبــي ݕ أصحــايب كالنجــوم،  ــام، كتــاب مســألة يف معن يف ختصيــص األي
كتــاب مســألة فيــا روتــه )رواه( العامــة، كتــاب مســألة يف القيــاس خمتــرص، كتــاب 
ــوق،  ــون يف املخل ــن ع ــٰى اب ــرد ع ــاب ال ــان، كت ــج عث ــة يف تزوي ــألة املوضح املس
ــألة  ــاب مس ــن«، كت ــم الثقل ــف فيك ــه ]ݠ[: »إين خمل ــٰى قول ــألة يف معن ــاب مس كت
يف خــرب ماريــة، كتــاب يف قولــه ]ݕ[: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســٰى«، 
كتــاب جوابــات ابــن احلامــي، كتــاب يف الغيبــة... كتــاب الــرد عــٰى ابــن رشــيد يف 
اإلمامــة... كتــاب الرســالة إىٰل األمــري أيب عبــد اهلل وأيب طاهــر بــن نــارص الدولــة يف 
جملــس جــرٰى يف اإلمامــة، كتــاب مســألة يف معرفــة النبــي ]ݕ[ بالكتابــة، مســألة يف 
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وجــوب اجلنــة ملــن تنســب والدتــه إىٰل النبــي ]ݕ[... مــات ݥ ليلــة اجلمعــة لثالث 
]ليــال[ خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة ثــالث عــرة وأربعائــة، وكان مولــده يــوم 
احلــادي عــر مــن ذي القعــدة ســنة ســت وثالثــن وثالثائــة، وصــٰى عليــه الريــف 
ــاس  ــٰى الن ــاق ع ــنان، وض ــدان األش ــن بمي ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــٰى أب املرت
مــع كــربه، ودفــن يف داره ســنن، ونقــل إىٰل مقابــر قريــش بالقــرب مــن الســيد أيب 

جعفــر ݠ، وقيــل مولــده ســنة ثــان وثالثــن وثالثائــة()1(.

املــورد األربعــون: الشــيخ الطــويس ومــا روي عــن األئمــة ݜ وكتــاب الفهرســت 
والرجــال وذكــر اإلمــام املهــدي ¨ فيهــام:

قــال ݥ: )حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس أبــو جعفــر جليــل يف أصحابنــا، 
ــب  ــاب[ هتذي ــا: ]كت ــب، منه ــه كت ــد اهلل. ل ــيخنا أيب عب ــذة ش ــن تالم ــن، م ــة ع ثق
األحــكام وهــو كتــاب كبــري، وكتــاب االســتبصار، وكتــاب النهايــة، وكتــاب املفصــح 
ــول  ــدة يف أص ــاب الع ــه، وكت ــالل ب ــف اإلخ ــع املكل ــا ال يس ــاب م ــة، وكت يف اإلمام
الفقــه، وكتــاب الرجــال مــن روٰى عــن النبــي ]ݕ[ وعــن األئمــة ]ݜ[، وكتــاب 
ــة  ــه، ومقدم ــوط يف الفق ــاب املبس ــن، وكت ــاء املصنف ــيعة وأس ــب الش ــت كت فهرس
ــل  ــألة يف العم ــض، ومس ــاز يف الفرائ ــاب اإلجي ــكالم، وكت ــم ال ــل إىٰل عل يف املدخ
ــاب  ــود، كت ــل والعق ــاب اجلم ــل، كت ــا ال يعل ــل وم ــا يعل ــاب م ــد، وكت ــرب الواح بخ
تلخيــص الشــايف يف اإلمامــة، مســألة يف األحــوال، كتــاب التبيــان يف تفســري القــرآن، 
رشح املقدمــة وهــو رياضــة العقــول، كتــاب متهيــد األصــول وهــو رشح مجــل العلــم 

ــل...()2(. والعم

1. ص399.

2. ص403.
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خامتة:
كان فيــا مــٰى جولــة رسيعــة يف مســتند اخــر يضــاف اىٰل املســتندات الدالــة عــٰى 
عراقــة القضيــة املهدويــة وأصالتهــا دينيــًا، وتنــوع العلــوم التــي ذكرهتــا كعلــم تراجم 

الرجــال والســري فضــاًل عــن التفاســري وكتــب احلديــث والــكالم والفقــه وغريهــا.
ــرٰى  ــة الصغ ــرص الغيب ــن ع ــًا ع ــرب زمان ــه يق ــتند كون ــذا املس ــة ه ــن أمهي وتكم
لإمــام احلجــة ¨، باإلضافــة إىٰل الوقــوف عــٰى بعــض روايــات القضيــة املهدويــة 
ــة  ــة ورجالي ــرٰى عقدي ــوث أخ ــن بح ــا م ــا رافقه ــي، وم ــيخ الك ــات الش كرواي
ــاد  ــق الدام ــات كاملحق ــك الرواي ــن رشح تل ــة م ــا مجل ــا هب ــة أفادن ــة وتارخيي ولغوي
واملحــدث صاحــب البحــار ݔ وغريمهــا مــن األعــالم، باإلضافــة لبعــض الفوائــد 
يف التعليــق والــرح، وفــق اهلل اجلميــع للكتابــة يف القضيــة املهدويــة وإثرائهــا يف كل 

ــتقبله. ــن ومس ــة الدي ــا قضي ــا ألهن جوانبه
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متهيد:
اإلمــام املهــدي ¨: هــو اإلمــام الــذي بــر بــه القــرآن املجيــد والنبــي الكريــم ݕ 
وهــو الــذي نعتقــد أن اهلل تعــاىٰل ســيظهر بــه اإلســالم عــٰى الديــن ُكلــه ويمأل بــه األرض 
قســطًا وعــدالً بعــد أن متتلــئ ظلــًا وفســادًا، وهــو الــذي يصــي خلفــه عيســٰى ݠ وهــو 
عنــد مجيــع فــرق اإلســالم مــن ولــد عــي بــن أيب طالــب أمــري املؤمنــن وفاطمــة الزهــراء 
بنــت حممــد رســول اهلل ݕ وهــو ابــن اإلمــام احلســن العســكري بــن عــي اهلــادي بــن 
ــد  ــن حمم ــادق ب ــر الص ــن جعف ــم ب ــٰى الكاظ ــن موس ــا ب ــي الرض ــن ع ــواد ب ــد اجل حمم
الباقــر بــن عــي الســجاد بــن احلســن الشــهيد بــن عــي بــن أيب طالــب أمــري املؤمنــن 

)صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن( عنــد الشــيعة اإلماميــة.
وقضيــة اإلمــام املهــدي ¨ أعــرف وأوضــح مــن أن يســتدل عليهــا ألهنــا قضيــة 
ــل يمكــن أن  ــز؛ ب ــة اإلســالم العزي الســاء والقــرآن وأهــل البيــت ݜ، فهــي قضي
يدعــٰى بــرس قاطــع أهنــا ليســت قضيــة ثابتــة باألدلــة التــي تأبــٰى اجلــدل فحســب، 
بــل هــي دليــل عــٰى أحقيــة اإلســالم املحمــدي احلــق، فهــي دليل عــٰى صحــة وصدق 
وحقانيــة مذهــب اإلماميــة إلمجــاع علــاء اإلســالم عــٰى أن املهــدي مــن أهــل البيــت 
ــن مل  ــٰى الذي ــة حت ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــوص م ــار ݜ وباخلص ــد األطه ــن آل حمم م

السيد عبد النافع املوسوي

ضرورة االعتقاد باإلمام املهدي ¨
وأدلة وجوده
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يقولــوا بإمامــة األئمــة مــن قبلــه أذعنــوا هبــذه احلقيقــة، ألن كثــرة األدلــة وتواترهــا 
ــأن مهــدي هــذه األمــة هــو مــن  أخــذت بأعناقهــم راضــن أو مرغمــن للتســليم ب

ولــد عــي وفاطمــة ݟ فتوقــف هنــا وتأمــل.
حتــٰى الذيــن عــّدوا خلفــاء اثنــي عــر فيهــم مــن غــري آل النبــي ݕ ســلَّموا بــأن 
ــه وأرصح  ــٰى بينات ــا أج ــبحان اهلل م ــة ݜ، فس ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــو م ــدي ه امله

ــاده؛ فلننظــر ولنتدبــر يف اآليــات أوالً: حججــه عــٰى عب
يــِن  ٰ الِّ

َ
ـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع

ْ
ُهــدٰى وَِديــِن احل

ْ
ُ بِال

َ
رَْســَل رَُســول

َ
ي أ ِ

َّ
قــال تعــاىٰل: ﴿ُهــَو ال

ُمْشـــِرُكوَن﴾ )التوبــة: 33؛ الصف: 9(.
ْ
ُكِّــِه َولـَـْو َكــِرَه ال

ــا  رَْض يَِرثُه
َ
نَّ األ

َ
ــِر أ

ْ
ك ــِد الِّ ــْن َبْع ــوِر ِم ُب ــا ِف الزَّ ــْد َكتَبْن ــال ســبحانه: ﴿َولََق وق

احِلُــوَن﴾ )األنبيــاء: 105(. ِعبــاِدَي الصَّ

َْعلَُهــْم 
َ

رِض َون
َ ْ
يــَن اْســتُْضِعُفوا ِف األ ِ

َّ
ٰ ال

َ
ْن َنُمــنَّ َع

َ
وقــال جــل وعــز: ﴿َونُِريــُد أ

واِرِثــَن﴾ )القصص: 5(.
ْ
َْعلَُهــُم ال

َ
ــًة َون ئِمَّ

َ
أ

ــاِت  احِل ــوا الصَّ ــْم وََعِملُ ــوا ِمنُْك ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ــَد اهلُل ال ــل: ﴿وََع ــن قائ ــز م ــال ع وق

رِض﴾ )النــور: 55(.
َ ْ
لَيَْســتَْخِلَفنَُّهْم ِف األ

ــة  ــان ووراث ــع األدي ــٰى مجي ــالم ع ــور اإلس ــن ظه ث ع ــدَّ ــم يتح ــرآن الكري فالق
ــة  ــم أئم ــتضعفن يف األرض وجعله ــٰى املس ــنٍّ ع ــن وم ــاد الصاحل ــن العب األرض م
وقــادة وســادة واســتخالفًا للمؤمنــن فيهــا، وكل ذلــك مفــر بظهــور دولــة العــدل 
ــه كتــب  ــد شــحنت ب ــٰى ق ــذا املعن ــد املهــدي مــن آل حممــد ݜ، وه اإلهلــي عــٰى ي

ــات. ــات والبدهيي ــن الروري ــار م ــٰى ص ــن حت ــد الفريق ــري عن ــث والتفس احلدي
فعــٰى ســبيل املثــال جــاء عــن أمــري املؤمنــن ݠ بعــد ســؤاله عــن قولــه تعــاىٰل: 
ــٰى  ــِه َوَك ــِن ُكِّ ي ٰ الِّ

َ
ــَرُه َع ــقِّ ِلُْظِه َ ــِن احلْ ــدٰى وَِدي ُه

ْ
ُ بِال

َ
ــول ــَل رَُس رَْس

َ
ي أ ِ

َّ
ــَو ال ﴿ُه

بِــاهلِل َشــِهيداً﴾ )الفتــح: 28(، قــال: »أظهــر َبْعــُد ذلــك«؟ قالــوا: نعــم، قــال: »كال، 
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فوالــذي نفــي بيــده حتــٰى ال تبقــٰى قريــة إاّل وينــادٰى فيهــا بشــهادة أن ال إلــه إاّل اهلل 
بكــرة وعشــيًا«)1(.

وعــن املفضــل، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول: »إن رســول اهلل ݕ نظــر 

إىٰل عــي واحلســن واحلســن ݜ فبكــٰى، وقــال: أنتــم املســتضعفون بعــدي«، قــال 

املفضــل: فقلــت لــه: مــا معنــٰى ذلــك يــا بــن رســول اهلل؟ قــال: »معنــاه أنكــم األئمــة 

رِض 
َ ْ
يــَن اْســتُْضِعُفوا ِف األ ِ

َّ
ٰ ال

َ
ْن َنُمــنَّ َع

َ
بعــدي، إن اهلل  يقــول: ﴿َونُِريــُد أ

واِرِثــَن﴾ ]القصــص: 5[، فهــذه اآليــة جاريــة فينــا إىٰل 
ْ
َْعلَُهــُم ال

َ
ــًة َون ئِمَّ

َ
ــْم أ َْعلَُه

َ
َون

يــوم القيامــة«)2(.

أّمــا األحاديــث ففــي أعــٰى مســتويات الرصاحــة يف املدعــٰى، فعــن النبــي األكــرم ݕ: 

»املهــدي مــن عــريت مــن ولــد فاطمــة«)3(.

وأيضــًا روٰى هــذا املعنــٰى البخــاري يف التاريــخ الكبــري عــن ســعيد بــن املســيب 

أنــه ݕ قــال: »املهــدي مــن ولــد فاطمــة«)4(.

ــأل  ــٰى متت ــاعة حت ــوم الس ــه ݕ: »ال تق ــنده عن ــل يف مس ــن حنب ــد ب وروٰى أمح

ــي  ــل بيت ــن أه ــريت أو م ــن ع ــل م ــرج رج ــم خي ــال: »ث ــًا«، ق ــًا وعدوان األرض ظل

ــورًا«)5(. ــًا وج ــت ظل ــا ملئ ــدالً ك ــطًا وع ــا قس يملؤه
وروٰى ابــن ماجــة عــن الرســول ݕ: »املهــدي منــا أهــل البيــت، يصلحــه اهلل يف 

ليلــة«)6(.

1. جممع البيان الطربيس: ج9، ص464.
2. معاين األخبار: ص28.

3. جامع األصول - أبو داوود: ص49، ح7810.
4. ج8، ص406.

5. ج3، ص36.
6. صحيح ابن ماجة: ج6، ص30.
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والرمــذي عنــه ݕ: »ال تذهــب أو ال تنقــي الدنيــا حتــٰى يملــك العــرب رجــل 
مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي«)1(.

ويف غيبــة الطــويس عــن أيب ســعيد اخلــدري، قــال: ســمعت رســول اهلل ݕ يقــول 
عــٰى املنــرب: »إن املهــدي مــن عــريت، مــن أهــل بيتــي خيــرج يف آخــر الزمــان ينــزل اهلل 
لــه مــن الســاء قطرهــا، وخيــرج مــن األرض بذرهــا، فيمــأل األرض عــدالً وقســطًا، 

كــا مألهــا القــوم ظلــًا وجــورًا...«)2(.
والروايــات يف هــذه املعــاين يصعــب إحصاؤهــا كثــرة وتواتــرًا ومعروفيــة وثبوتــًا، 
ممــا يؤســس ألن تكــون قضيــة اإلمــام املهــدي ¨ رضورة إســالمية إنكارهــا يلــزم 

منــه تكذيــب رســول اإلســالم ݕ وهــو يف حــد الكفــر، أعاذنــا اهلل تعــاىٰل.
هنا نلفت لرورة الركيز يف أمرين:

ــه »مــن  ــري عــن اإلمــام املهــدي ¨ بأن ــي األكــرم ݕ يف التعب ــد النب األول: تأكي
عــريت« أو »مــن أهــل بيتــي« أو »منــا أهــل البيــت« أو »مــن ولــد فاطمــة«، والربــط 
بينــه وبــن حديــث الثقلــن وغــريه مــن األحاديــث التــي حتــرص اهلدايــة يف التمســك 
بــاع القــرآن املجيــد والعــرة الطاهــرة ݜ جيعــل الطالــب للحــق يقطــع أن إمامــة  واتِّ
ــل مــن  ــد للحــق واحلقيقــة، ب ــدة ال ينكرهــا إاّل معان ــة عقي آل حممــد عــٰى هــذه األُم

الذيــن خيتــارون اهلــالك عــن بينــة.
خصوصــًا إذا التفتنــا إىٰل أن مــن دالالت حديــث الثقلــن أنــه يثبــت رضورة 
ــة يف  ــٰى املعي ــو مقت ــذا ه ــم، ألن ه ــرآن الكري ــع الق ــرة م ــرة الطاه ــتمرار الع اس
احلديــث، األمــر الــذي يثبــت رضورة وجــود اإلمــام املهــدي ¨ بــل ويثبــت غيبتــه.

الثــاين: إن الناظــر يف أحاديــث اإلمــام املهــدي ¨ الــواردة يف كتــب الســنة عــٰى 
كثرهتــا وشــموهلا عــٰى تفاصيــل كثــرية مــن أحوالــه وفضائلــه وظــروف وجــوده ¨ 

1. صحيح الرمذي: ج2، ص46.
2. ص: 111.
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ــث  ــري يف األحادي ــل كان التعب ــان، ب ــر الزم ــه يف آخ ــرصح بوالدت ــًا ي ــد حديث ال جي
ــدة الشــيعة التــي ســيأيت الــكالم  )خيــرج، يصلحــه اهلل، يملــك( وهــذا يعضــد عقي
عنهــا إن شــاء اهلل تعــاىٰل أنــه ولــد وهــو موجــود وصاحــب الزمــان وإمــام القــوم، 
ــاد  ــر هــو يعنــي وقــوف أدلتهــم عــٰى احلي فعــدم ترصيهــم بذلــك عــٰى أقــل تقدي
مــن جهــة والدتــه قبــل ذلــك، ولعلنــا ال نبالــغ إذا قلنــا إن هــذا التوجــه مقصــود يف 
دفــع احلــق عــن أهلــه كــا لــه أشــباه ونظائــر يف حتريــف الروايــات وتغــري معانيهــا، 

بــل وضــع عــدة منهــا خدمــة للمذاهــب املخالفــة ملذهــب احلــق.

يف وجوده وحياته ¨:
قــد عرفــت حتميــة ظهــور اإلمــام املهــدي̈  يف روايــات أتبــاع أهــل البيــت ݜ، 
وعنــد العامــة، بــل إن جمــيء املخلــص واملنقــذ عقيــدة هيوديــة ومســيحية أســس هلــا 
ــدة  ــي عقي ــك فه ــن ذل ــر م ــل، وأكث ــوراة واإلنجي ــد يف الت ــم واجلدي ــدان القدي العه
حتــٰى عنــد أتبــاع األديــان غــري الســاوية، ممــا يكشــف عــن ارتكازهــا يف الوجــدان 

البــري.
ــة  ــنية وبقي ــرٰى الس ــيعية واألخ ــدة الش ــن العقي ــري ب ــرق جوه ــاك ف ــم هن نع
ــدي ¨  ــام امله ــرون أن اإلم ــَرق ي ــب والِف ــة املذاه ــاع بقي ــل، فأتب ــان واملل األدي
ســيولد يف آخــر الزمــان، بيــد أن شــيعة أهــل البيــت ݜ يعتقــدون بوالدتــه وحياتــه 

ــك: ــة ذل ــض أدل ــك بع ــوره ¨، وإلي ــٰى ظه ــة حت الطويل
نـْـَت ُمنـْـِذٌر َوِلــُلِّ قـَـْوٍم هــاٍد﴾ )الرعــد: 7( الــدال عٰى 

َ
1 - قولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّمــا أ

ــود  ــه رضورة وج ــزم من ــال، ويل ــع األجي ــن وجلمي ــاٍد يف كل زم ــود ه ــوب وج وج
اإلمــام املهــدي ¨.

ال يقــال: نعــم نســلم بوجــود اهلــادي، لكنــه ليــس اإلمــام املعصــوم، فقــد يكــون 
غــري املعصــوم مــن اهلــداة.
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ــر يف  ــم والتدب ــل العل ــن أه ــدر م ــن أن يص ــراض ال يمك ــذا اع ــال: ه ــه يق فإن
ــاء  ــاىٰل ج ــو تع ــٰى، فه ــذا املعن ــن إرادة ه ــع م ــياق يمن ــز، فالس ــرآن العزي ــات الق آي
نـْـَت ُمنـْـِذٌر﴾، وهــذا يــدل 

َ
بعبــارة ﴿َوِلــُلِّ قَــْوٍم هــاٍد﴾ بعــد قولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّمــا أ

ــن  ــي م ــريف واألخالق ــتواه املع ــرب يف مس ــو األق ــادي ه ــون اهل ــة أن يك ــٰى البدي ع
النبــي األكــرم ݕ مــن مجيــع النــاس وليــس ذلــك إاّل املعصــوم مــن آل حممــد ݜ.

لــذا جــاء يف تفســري اهلــادي يف روايــات املســلمن عــن نبيهــم ݕ أنــه عــي بــن أيب 
طالــب ݠ، ومــن ذلــك قــول النبــي األكــرم ݕ: »أنــا املنــذر، وعــي اهلــادي، وبــك 

يــا عــي هيتــدي املهتــدون مــن بعــدي«)1(.
بــل يمكــن القــول: إن اآليــة ال يمكــن أن تقصــد غــري املعصــوم ألنــه بنفســه يتاج 
إىٰل هــاٍد، ألن الفــرض أنــه غــري معصــوم، وبالتــايل قــد يقــع يف اخلطــأ فيحتــاج إىٰل مــن 

هيديــه، فــإن كان هــو املعصــوم فبهــا، وإاّل تسلســل وهــو باطــل.
2 - حديــث الثقلــن العطــر الذكــر واملتواتــر لــدٰى الفريقــن، الــدال عــٰى عــدم 
االفــراق املعنــوي والزمــاين بــن العــرة الطاهــرة مــن أهــل البيــت ݜ، حيــث قــال 
مــن ينطــق بالوحــي ݕ: »ولــن يفرقــا حتــٰى يــردا عــيَّ احلــوض«، فــادام أن هنــاك 
قرآنــًا فهنــاك مــن العــرة ݜ، وإاّل لــزم إّمــا تكذيــب النبــي ݕ، أو عــدم حتقــق مفاد 

احلديــث وانتفــاء املعيــة، وكالمهــا باطــل.
3 - حديــث النبــي األكــرم ݕ: »مــن مــات وليــس لــه إمــام...«، واملــروي عنــد 
الفريقــن، ففــي روايــة الــكايف الريــف عــن ابــن أيب يعفــور، قــال: ســألت أبــا عبــد 
ــة  ــه ميت ــام«، فميتت ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــول اهلل ݕ: »م ــول رس ــن ق اهلل ݠ ع
جاهليــة؟ قــال: قلــت: ميتــة كفــر؟ قــال )أي اإلمــام الصــادق ݠ(: »ميتــة ضــالل«، 
قلــت: فمــن مــات اليــوم وليــس لــه إمــام، فميتتــه ميتــة جاهليــة؟ فقــال: »نعــم«)2(.

1. كنز العال - املتقي اهلندي: ج6، ص157.
2. الكايف - الكليني: ج1، ص376.
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ورواه ابــن حنبــل قــال: قــال رســول اهلل ݕ: »مــن مــات بغــري إمــام مــات ميتــة 
جاهليــة«)1(.

ــل  ــكل جي ــان ول ــام يف كل زم ــود إم ــٰى وج ــة ع ــح الدالل ــث واض ــذا احلدي وه
ــة  ــن طاع ــويل م ــة والت ــوازم املعرف ــع ل ــه م ــويل ل ــه والت ــاس معرفت ــٰى الن ــب ع جي

ــاىٰل. ــاهلل تع ــاذ ب ــالل، والعي ــة ض ــات ميت ــداء، وإاّل م واقت
ال يقال: إنَّ اإلمام هو احلاكم من امللوك والرؤساء.

فيقــال: هــذا ممــا يضحــك الثــكٰى، فليــس هنــاك مــن أهــل العلــم يف اإلســالم من 
يقــول إن مــن يمــوت وليــس لــه رئيــس أو َمِلــك، مــات ميتــة جاهليــة، أو بوجــوب 
معرفــة امللــوك والرؤســاء، ألن هــذا احلديــث جــاء ببعــض األلســنة: »مــن مــات ال 

يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة...«)2(.
4 - أحاديــث عــدم خلــو األرض مــن حجــة، املتواتــرة معنــٰى، وهــي كثــرية، منها 
مــا عــن احلســن بــن أيب العــالء، قــال: قلــت أليب عبــد اهلل ݠ: تكــون األرض ليس 

فيهــا إمــام؟ قــال: »ال«، قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: »ال، إاّل وأحدمها صامــت«)3(.
وعــن أيب جعفــر الباقــر ݠ قــال: »واهلل مــا تــرك اهلل أرضــًا منــذ قبــض آدم ݠ 
إاّل وفيهــا إمــام هيتــدٰى بــه إىٰل اهلل، وهــو حجتــه عــٰى عبــاده، وال تبقــٰى األرض بغــري 

إمــام حجــة هلل عــٰى عبــاده«)4(.
وعــن اإلمــام الرضــا ݠ قــال: »نحــن حجــج اهلل يف خلقــه، وخلفــاؤه يف عبــاده 
ــهداء اهلل  ــن ش ــٰى، ونح ــروة الوثق ــوٰى، والع ــة التق ــن كلم ــٰى رسه، ونح ــاؤه ع وأمن

1. املســند أمحــد بــن حنبــل: ج4، ص96؛ وانظــر أيضــًا صحيــح ابــن حيــان واملعجــم الكبــري للطــرباين ومســند 
أيب يعــٰى.

2. الكايف - الكليني: ج1، ص377.

3. الكايف - الكليني: ج1، ص178.
4. نفس املصدر: ص179.
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وأعالمــه يف بريتــه، بنــا يمســك اهلل الســاوات واألرض أن تــزوال، وبنــا ينــزل الغيــث 

وينــر الرمحــة، وال ختلــو األرض مــن قائــم منــا ظاهــر أو خــاف، ولــو خلــت يومــًا 

بغــري حجــة ملاجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)1(.

ــو  ــت: ختل ــا ݠ، قل ــن الرض ــا احلس ــألت أب ــال: س ــري، ق ــليان اجلعف ــن س وع

ــاخت  ــة، لس ــن حج ــٍن م ــَة ع ــت األرض طرف ــو خل ــال: »ل ــة؟ ق ــن حج األرض م

ــا«)2(. بأهله

فهــذه الروايــات متفقــة يف املعنــٰى، ويف أنــه البــد مــن اإلمــام عــٰى األرض، ألنــه 

يمثــل األمــان عليهــا ألهلهــا، ولــواله لســاخت األرض وهلــك النــاس. وحيــث إهنــا 

مل تســخ، ومل هيلــك النــاس، إذن هــذا يعنــي أن األمــان - وهــو اإلمــام ݠ - موجود، 

ــان  ــت األم ــات جعل ــه، ألن الرواي ــدم معرفت ــه أو ع ــدم رؤيت ــذا ع ــد ه ــر بع وال ي

ورتبتــه عــٰى الوجــود الواقعــي لإمــام، ال عــٰى ظهــوره أو حّتــٰى عــٰى معرفتــه.

يضــاف إىٰل ذلــك أن هنــاك روايــات كثــرية، بضمهــا إىٰل روايــات رضورة احلجــة 

ــو  ــن ه ــدد م ــي حت ــات الت ــي الرواي ــدي ¨ وه ــو امله ــه ه ــج أن ــٰى األرض، تنت ع

ــدي. امله

وإليــك بعــض الروايــات التــي حتــدد أن القائــم املهــدي ¨ هــو التاســع مــن ولــد 

احلســن ݠ ألهنــا تــراث هائــل وعــدد كثــري تــورث للمطَّلــع عليهــا أعــٰى درجــات 

ــن )2305  ــض املحقق ــٰى بع ــد أح ــان، وق ــب اإلي ــق مرات ــن، وأعم ــع واليق القط

روايــة()3( جــاء فيهــا نســب إمــام الزمــان ¨ بألســنة خمتلفــة وتفاصيــل متعــددة، أّمــا 

نحــن فنذكــر مــا فيــه الكفايــة إن شــاء تعــاىٰل مناســبة ملنهــج هــذا البحــث:

1. كال الدين ومتام النعمة - الصدوق: ص202 - 203.
2. بصائر الدرجات - الصفار: ص508.

3. منتخب األثر - الشيخ لطف اهلل الصايف.
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1 - عــن ســلان املحمــدي ݤ قــال: دخلــت عــٰى النبــي ݕ فــإذا احلســن بــن 
ــل عينيــه ويلثــم فــاه، ويقــول: »أنــت ســيد ابــن ســيد،  عــي عــٰى فخــذه، وهــو يقبِّ
أنــت إمــام ابــن إمــام أبــو أئمــة، أنــت حجــة اهلل ابــن حجتــه وأبــو حجــج تســعة مــن 

صلبــك، تاســعهم قائمهــم«)1(.
2 - عــن أيب جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يكــون تســعة أئمــة بعــد احلســن بــن عــي 

تاســعهم قائمهــم«)2(.
ــد  ــة وجح ــع األئم ــرَّ بجمي ــن أق ــال: »م ــادق ݠ ق ــد اهلل الص ــن أيب عب 3 - ع
ــه:  ــل ل ــه«، فقي ــدًا ݕ نبوت ــد حمم ــاء وجح ــع األنبي ــرَّ بجمي ــن أق ــدي، كان كم امله
يــا بــن رســول اهلل، فمــن املهــدي مــن ولــدك؟ قــال: »اخلامــس مــن ولــد الســابع، 

ــميته«)3(. ــم تس ــل لك ــخصه وال ي ــم ش ــب عنك يغي
ــه، وال  ــن ال ورع ل ــن مل ــال: »ال دي ــا ݠ ق ــٰى الرض ــن موس ــي ب ــن ع 4 - ع
ــن  ــا ب ــه: ي ــل ل ــة«، فقي ــد اهلل أعلمكــم بالتقي ــه، إن أكرمكــم عن ــة ل ــان ملــن ال تقي إي
ــا  ــروج قائمن ــوم خ ــو ي ــوم، وه ــت املعل ــوم الوق ــال: »إىٰل ي ــٰى؟ ق ــول اهلل، إىٰل مت رس
أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيــة قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا«، فقيــل لــه: يــا بــن 
رســول اهلل، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: »الرابــع مــن ولــدي، ابــن ســيدة 

ــه األرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل ظلــم«)4(. اإلمــاء، ُيطهــر اهلل ب

ــن  ــد احلس ــٰى أيب حمم ــت ع ــال: دخل ــعري، ق ــحاق األش ــن إس ــد ب ــن أمح 5 - ع

بــن عــي )العســكري( ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن اخللــف مــن بعــده، فقــال يل 

ــق  ــذ خل ــل األرض من ــاىٰل مل خي ــارك وتع ــحاق، إن اهلل تب ــن أس ــد ب ــا أمح ــًا: »ي مبتدئ

1. اإلمامة والتبرصة - ابن بابويه: ص110.
2. الكايف - الكليني: ج1، ص533.

3. كال الدين - الصدوق: ص333.

4. كال الدين - الصدوق: ص372.
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آدم ݠ وال خيليهــا إىٰل أن تقــوم الســاعة مــن حجــة هلل عــٰى خلقــه، بــه يدفــع البــالء 

ــه خيــرج بــركات األرض«، قــال: فقلــت  ــه ينــزل الغيــث، وب عــن أهــل األرض، وب

ــًا  ــض ݠ مرع ــدك؟ فنه ــن بع ــف م ــام واخلل ــن اإلم ــول اهلل، فم ــن رس ــا ب ــه: ي ل

ــدر مــن  ــة الب ــم خــرج وعــٰى عاتقــه غــالم كأنَّ وجهــه القمــر ليل فدخــل البيــت، ث

  ــٰى اهلل ــك ع ــوال كرامت ــحاق، ل ــن إس ــد ب ــا أمح ــال: »ي ــنن، فق ــالث س ــاء الث أبن

ــه  ــه ســميُّ رســول اهلل ݕ وكنيُّ وعــٰى حججــه، مــا عرضــُت عليــك ابنــي هــذا، إن

الــذي يمــأل األرض قســطًا وعــدالً كــا ملئــت جــورًا وظلــًا، يــا أمحــد بــن إســحاق، 

َمَثلــه يف هــذه األُمــة َمَثــل اخلــر ݠ، وَمَثلــه َمَثــل ذي القرنــن، واهللِ ليغيبــن غيبــة 

ــا  ــه فيه ــه، ووفَّق ــول بإمامت ــٰى الق ــه اهلل  ع ــن ثبَّت ــة إاّل م ــن اهللك ــا م ــو فيه ال ينج

ــا مــوالي فهــل  للدعــاء بتعجيــل فرجــه«، فقــال: أمحــد بــن إســحاق: فقلــت لــه: ي

مــن عالمــة يطمئــن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــالم ݠ بلســان عــريٍب فصيــح، فقــال: 

»أنــا بقيــة اهلل يف أرضــه واملنتقــم مــن أعدائــه، فــال تطلــب أثــرًا بعــد عــن يــا أمحــد 

بــن إســحاق«، فقــال أمحــد بــن إســحاق: فخرجــت مــرورًا فرحــًا، فلــا كان مــن 

الغــد عــدُت إليــه فقلــت لــه: يــا بــن رســول اهلل، لقــد عظــم رسوري بــا مننــت بــه 

ــا  ــة ي ــه مــن اخلــر وذي القرنــن؟ فقــال: »طــول الغيب ــة في ــنَّة اجلاري ، فــا الُس عــيَّ

ــر  ــذا األم ــن ه ــع ع ــٰى يرج ــال: »إي وريب حت ــول؟ ق ــه لتط ــت: وإن غيبت ــد«، قل أمح

ــه  ــا، وكتــب يف قلب ــٰى إاّل مــن أخــذ اهلل  عهــده بواليتن ــه، وال يبق ــر القائلــن ب أكث

ــده بــروح منــه، يــا أمحــد بــن إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر اهلل، ورسٌّ مــن  اإليــان، وأيَّ

رس اهلل، وغيــٌب مــن غيــب اهلل، فخــذ مــا أتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن 

ــا غــدًا يف عليــن«)1(. معن

1. كال الدين - الصدوق: ص385-384.
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غيبة اإلمام املهدي ¨:
شــاء املــوىٰل  أن يمتحــن خلقــه بغيبــة اإلمــام املهــدي ¨ وحلكمــة معينــة، وال 
يــر عــدم علمنــا هبــا بعــد علمنــا بأنــه تعــاىٰل حكيــم وأن أفعالــه معللــة بالغايــات، 
ــة  ــة حقيق ــألون، والغيب ــم ُيس ــل وه ــا يفع ــأل ع ــذي ال ُيس ــو ال ــه ه ــك فإن ولذل
ــر يف  ــر ومتوات ــكل واف ــف بش ــد والتعري ــر والتمهي ــن الذك ــاس م ــٰى أس ــة ع عقائدي
أحاديــث النبــي ݕ والعــرة الطاهــرة ݜ مــن قبــل أن يولــد اإلمــام املهــدي ¨ 
ــوة  ق نب ــدَّ ــد مــن ص ــة الوضــوح عن ــك املســألة يف غاي ــل، ممــا جيعــل تل بزمــن طوي
ــه،  ــت عن ث ــه، وحدَّ ــاء ب ــا ج ــكل م ــليم وب ــق التس ــا ح ــلَّم هب ــد ݕ وس ــا حمم نبين

وإليــك غيــض مــن فيــض أحاديــث املقــام:

ــول  ــال رس ــال: ق ــه ݜ، ق ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن اإلم ــري ع ــن أيب بص 1 - ع

اهلل ݕ: »املهــدي مــن ولــدي اســمه اســمي وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس يب َخلقــًا 

وُخلقــًا تكــون لــه غيبــة وحــرية، حتــٰى يضــل اخللــق عــن أدياهنــم، فعنــد ذلــك ُيقبل 

كالشــهاب الثاقــب فيمألهــا عــدالً وقســطًا كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا«)1(.

2 - وعــن أمــري املؤمنــن ݠ، قــال: قــال رســول اهلل ݕ: »املهــدي مــن ولــدي، 

ــاء ݜ فيمألهــا  ــأيت بذخــرية األنبي ــم، ي ــة وحــرية تضــل فيهــا األُم ــه غيب تكــون ل

عــدالً وقســطًا كــا ملئــت ظلــًا وجــورًا«)2(.

ــال:  ــه ق ــن ݠ أن ــري املؤمن ــن أم ــه ع ــن آبائ ــواد ݠ ع ــام اجل ــن اإلم 3 - ع

»للغائــب منــا غيبــة َأمدهــا طويــل، كأين بالشــيعة جيولــون جــوالن النعــم يف غيبتــه 

ــة«)3(. ــوم القيام ــي ي ــي يف درجت ــو مع ــه، فه ــال جيدون ــٰى ف ــون املرع يطلب

1. كال الدين ومتام النعمة - الصدوق: ج1، ص286.
2. إثبات اهلداة، احلر العامي: ج6، ص390.

3. كال الدين ومتام النعمة - الصدوق: ج1، ص303.
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4 - عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل )الصــادق( ݠ يقــول: »إن للغــالم 

غيبــة قبــل أن يقــوم«، قــال: قلــت: ولِـــَم؟ قــال: »خيــاف« - وأومــأ بيــده إىٰل بطنــه -، 

ثــم قــال: »يــا زرارة هــو املنتظــر، وهــو الــذي يشــك يف والدتــه، منهــم مــن يقــول: 

ــل(،  ــو مح ــوه وه ــات أب ــل )أي م ــول: مح ــن يق ــم م ــف، ومنه ــال َخَل ــوه ب ــات أب م

ومنهــم مــن يقــول: إنــه ُولـِـد قبــل مــوت أبيــه ســنتن، وهــو املنتظــر، غــري أنَّ اهلل يب 

أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب املبطلــون يــا زرارة«، قــال: قلــت: جعلــت 

فــداك، إن أدركــُت ذلــك الزمــان، أي يشء أعمــل؟ قــال: »يــا زرارة، إن أدركــَت هــذا 

الزمــان، فــادع هبــذا الدعــاء: اللهــم عرفنــي نفســك، فإنــك إن مل تعرفنــي نفســك مل 

فني رســولك مل أعــرف حجتك،  أعــرف نبيــك، اللهــم عــريف رســولك فإنــك إن مل تعرِّ

فنــي حجتــك ضللــت عنــي دينــي...«)1(. فنــي حجتــك فإنــك إن تعرِّ اللهــم عرِّ

5 - وعــن عبيــد بــن زرارة عــن أيب عبــد اهلل الصــادق ݠ قــال: »للقائــم غيبتــان، 

يشــهد يف أحدمهــا املواســم، يــرٰى النــاس وال يرونــه«)2(.

6 - عــن حممــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول: »إن بلغكــم 

عــن صاحــب هــذا األمــر غيبــة فــال تنكروهــا«)3(.

فلسفة الغيبة:

قــد يســأل ســائل: إذا كان وجــود اإلمــام احلجــة املعصــوم بــن ظهــراين النــاس مــن 

ــاس، وجتســيد  ــة الن ــذي جيــب أن يكــون، ألن وظيفــة اإلمــام هداي اللطــف اإلهلــي ال

احلجــة فيهــم وحفــظ الديــن، فلــاذا إذن غــاب اإلمــام املهــدي احلجــة بــن احلســن ¨ 

ومــا ســبب غيبتــه؟

1. الكايف - الكليني: ج1، ص337.
2. نفس املصدر: ج1، ص339.

3. الكايف - الكليني: ج1، ص338.
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وقــد أجــاب أصحــاب الــدار وأهــل البيــت ݜ بأجوبــة متعــددة وافيــة وكافيــة 
ــون  ــم يدث ــة ألهن ــة خمتلف ــوا بأجوب ــم ݜ أجاب ــة أهن ــب للحقيق ــظ الطال إذا الح

النــاس عــٰى قــدر عقوهلــم ومبلــغ فهمهــم.
واألحاديث أكثر من أن حتٰى يف بيان تلك األجوبة، منها:

ــٰى  ــوي ع ــي ينط ــدي ¨ رٌس إهل ــام امله ــة اإلم ــة غيب ــواب األول: إن قضي اجل
ــا نؤمــن بحكمــة اهلل تعــاىٰل فــال يــر بعــد  ــه مادمن ــة وكــا تقــدم، فإن حكمــة رباني
ــه  ــا إىٰل ذلــك أن ــي بوجــه احلكمــة، خصوصــًا إذا ضممن ــا التفصي ذلــك عــدم علمن
ــا  ــذا م ــه، وه ــل ألفعال ــم والعل ــف كل احلك ــم إىٰل أن يكش ــو احلكي ال رضورة تدع
نجــده يف روايــة عبــد اهلل بــن الفضــل اهلاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق ݠ يقــول: 
»إن لصاحــب هــذا األمــر غيبــة البــد منهــا يرتــاب فيهــا كل مبطــل«، فقلــت: ولِـــَم 
ُجعلــت فــداك؟ قــال: »ألمــر مل ُيــأذن لنــا يف كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه احلكمــة 
م مــن  يف غيبتــه؟ قــال: »وجــه احلكمــة يف غيبتــه وجــه احلكمــة يف غيبــات مــن تقــدَّ
حجــج اهلل تعــاىٰل ذكــره، إن وجــه احلكمــة يف ذلــك ال ينكشــف إاّل بعــد ظهــوره كــا 
مل ينكشــف وجــه احلكمــة فيــا آتــاه اخلــر ݠ مــن خــرق الســفينة وقتــل الغــالم 
وإقامــة اجلــدار ملوســٰى ݠ إىٰل وقــت افراقهــا، يــا بــن الفضــل، إن هــذا األمــر أمــٌر 
  مــن أمــر اهلل تعــاىٰل، ورٌس مــن رس اهلل، وغيــٌب مــن غيــب اهلل، ومتــٰى علمنــا أنــه
حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــري منكشــف لنــا«)1(.
ــل  ــاة، ب ــذه احلي ــة يف ه ــنة إهلي ــي س ــق، وه ــان للخل ــا امتح ــاين: إهن ــواب الث اجل
يمكــن القــول إن امتحــان اخللــق واختبارهــم ممــا البــد منــه مادامــوا يف عــامل الدنيــا 
ْن َيُقولـُـوا آَمنَّــا 

َ
ُكــوا أ ْن ُيْتَ

َ
َحِســَب انلَّــاُس أ

َ
األمــر الــذي يشــري إليــه قولــه تعــاىٰل: ﴿أ

ــة  ــإن الغيب ــا، ف ــوت: 1-2( ومــن هن ــا...﴾ )العنكب ــْد َفتَنَّ ــوَن 2 َولََق ــْم ل ُيْفتَنُ َوُه

1. علل الرائع - الصدوق: ج1، ص246-245.
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ــرب  ــٰى الص ــم ع ــة اختباره ــن جه ــن م ــار املؤمن ــاليب اختب ــات وأس ــن آلي ــدة م واح
عــٰى فقــدان إمامهــم وهــل أهنــم ســيثبتون عــٰى مبادئهــم ودينهــم أو ال.

ــٰى  ــه موس ــن أخي ــه( ع ــوان اهلل علي ــر )رض ــن جعف ــي ب ــل ع ــيد اجللي ــن الس فع
ــم،  ــاهلل اهلل يف أديانك ــابع، ف ــد الس ــن ول ــس م ــد اخلام ــال: »إذا فق ــم ݠ، ق الكاظ
ــٰى  ــة حت ــن غيب ــر م ــذا األم ــب ه ــد لصاح ــه الب ــيَّ إن ــا بن ــد، ي ــا أح ــم عنه ال يزيلك
يرجــع عــن هــذا األمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــي حمنــة مــن اهلل  امتحــن هبــا 

ــه...«)1(. خلق
ــواره  ــتحقاقهم جل ــدم اس ــاد وع ــال العب ــوء أع ــاب لس ــا غ ــث: إن ــواب الثال اجل
وعــدم أهليَّتهــم لرؤيتــه ¨، وهــذا مــا نجــده يف غــري روايــة، فعــن حممــد بــن الفرج، 
قــال: كتــب إيلَّ أبــو جعفــر )اجلــواد( ݠ: »إذا غضــب اهلل تبــارك وتعــاىٰل عــٰى خلقــه 

نّحانــا عــن جوارهــم«)2(.
وعــن مــروان األنبــاري، قــال: خــرج مــن أيب جعفــر الباقــر ݠ: »إن اهلل إذا كــره 

لنــا جــوار قــوٍم، نزعنــا مــن بــن أظهرهــم«)3(.
وهــذه الروايــات ال يقصــد منهــا رفــع احلجــة عــن األرض متامــًا، وإاّل لســاخت 
ــالءم مــع تغييــب  ــا هــي تت ــي تقــدم بعضهــا، وإن ــات الت ــت الرواي بأهلهــا كــا نصَّ
ــن  ــا ع ــا« و»نّحان ــات بـ»نزعن ت الرواي ــربَّ ــذا ع ــاس، ول ــارشه الن ــن أن يب ــة ع احلج

ــم«. جواره
ــة  ــه ¨ وعــن غــريه مــن األئمــة ݜ مــن أن الغيب ــا ورد عن ــع: م اجلــواب الراب
ــن  ــه ݜ، فع ــع آبائ ــل م ــا حص ــامل ك ــة ظ ــر ¨ ملبايع ــل أن ال يضط ــت ألج كان
إســحاق بــن يعقــوب أن اإلمــام املهــدي ¨ قــال: »وأّمــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة 

1. الكايف - الكليني: ج1، ص336.
2. نفس املصدر: ج1، ص343.

3. علل الرائع - الصدوق: ج1، ص244.
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ْشــياَء إِْن ُتبـْـَد لَُكــْم 
َ
لُوا َعــْن أ

َ
يــَن آَمنُــوا ل تَْســأ ِ

َّ
ــَها ال ُـّ ي

َ
فــإن اهلل  يقــول: ﴿يــا أ

ــه  ــت يف عنق ــي إاّل وقع ــن آبائ ــد م ــن أح ــه مل يك ــدة: 101[؛ إن ــْؤُكْم﴾ ]املائ تَُس
بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإين أخــرج حــن أخــرج وال بيعــة ألحــد مــن الطواغيــت يف 

ــي«)1(. عنق
ــام  ــن اإلم ــث، فع ــن حدي ــر م ــه ݜ يف أكث ــن آبائ ــٰى ع ــذا املعن ــاء ه ــًا ج وأيض
ــه عــٰى هــذا اخللــق، لئــال  الصــادق ݠ قــال: »صاحــب هــذا األمــر تعمــٰى والدت

ــرج«)2(. ــة إذا خ ــه بيع ــد يف عنق ــون ألح يك
ــه  ــه غــري مــأذون ل ــًا مــن القتــل، وهــذا يعنــي أن اجلــواب اخلامــس: غــاب ¨ خوف
 ، بالظهــور مــن املــوىٰل  ادِّخــارًا لــه لدولــة العــدل اإلهلــي التــي ســتتحقق عــٰى يديــه̈ 
ــاح  ــة لنج ــروف املوضوعي ــرت الظ ــإذا توف ــباهبا، ف ــٰى أس ــور ع ــري األم ــاىٰل جي ــو تع فه
ــه،  ــدة مــن جهــة شــغف وتــوق البــر لظهــوره، واســتعدادهم لنرصت ــه املجي هنضت
ــال:  ــن زرارة، ق ــوىٰل ، فع ــإذن امل ــر ب ــه، ظه ــق أهداف ــل حتقي ــن أج ــال م والنض
ــاف« -  ــه خي ــوم، إن ــل أن يق ــة قب ــم غيب ــول: »إن للقائ ــد اهلل ݠ يق ــا عب ــمعت أب س

ــن زرارة. ــل م ــري بالقت ــل)3(، والتفس ــي القت ــه - يعن ــده إىٰل بطن ــأ بي وأوم

فائدة اإلمام الغائب ¨:
فــإن قيــل: مــا فائــدة اإلمــام الغائــب املســتور عــن النــاس، ألن وظائــف اإلمــام 

احلجــة إنــا ترتــب عــٰى ظهــوره؟
ــه  ــب وارتباط ــة املجي ــن عصم ــف ع ــة يكش ــة يف املعرف ــد غاي ــواب عتي ــا ج وهن
ــددة  ــاٍن متع ــه ملع ــواب، ومحل ــذي يف اجل ــبيه ال ــة التش ــم دق ــوان  لعظي ــرب األك ب

1. كال الدين ومتام النعمة: ص436.
2. نفس املصدر: ص436.

3. الكايف - الكليني: ج1، ص340.
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ــق  ــن أراد احل ــع مل ــق مقن ــواب ح ــاك ج ــس هن ــه لي ــول: إن ــن الق ــل يمك ــة، ب وجليل
وســعٰى للحقيقــة إاّل هــذا، وهــو مــا أفادتــه أحاديــث عــن أهــل البيــت ݜ، نذكــر 

منهــا:
1 - عــن جابــر بــن يزيــد اجلعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري، 
ِطيُعــوا اهلَل 

َ
يــَن آَمنُــوا أ ِ

َّ
ــَها ال ُـّ ي

َ
يقــول: مّلــا أنــزل اهلل  عــٰى نبيــه حممــد ݕ: ﴿يــا أ

ــول اهلل،  ــا رس ــت: ي ــاء: 59[، قل ــْم﴾ ]النس ــِر ِمنُْك ْم
َ ْ
وِل األ

ُ
ــوَل َوأ ــوا الرَُّس ِطيُع

َ
َوأ

عَرفنــا اهلل ورســوله، فَمــن أويل األمــر الذيــن قــرن اهلل طاعتهــم بطاعتــك؟ فقــال ݕ: 
»هــم خلفائــي يــا جابــر وأئمــة املســلمن مــن بعــدي، أوهلــم عــي بــن أيب طالــب، ثــم 
احلســن واحلســن، ثــم عــي بــن احلســن، ثــم حممــد بــن عــي املعــروف يف التــوراة 
بالباقــر، وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســالم، ثــم الصــادق جعفــر 
بــن حممــد، ثــم موســٰى بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســٰى، ثــم حممــد بن عــي، ثــم عي 
بــن حممــد، ثــم احلســن بــن عــي، ثــم ســمّيي وكنيــي، حجــة اهلل يف أرضــه وبقيتــه يف 
عبــاده، ابــن احلســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح اهلل )تعــاىٰل ذكــره( عــٰى يديــه مشــارق 
األرض ومغارهبــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة ال يثبــت فيهــا عــٰى 
القــول بإمامتــه إاّل مــن امتحــن اهلل قلبــه لإيــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 
اهلل، فهــل يقــع لشــيعته االنتفــاع بــه يف غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبوة، 
إهنــم يســتضيئون بنــوره وينتفعــون بواليتــه يف غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 
جتللهــا ســحاب، يــا جابــر، هــذا مــن مكنــون رس اهلل وخمــزون علمــه، فاكتمــه إاّل عــن 

أهلــه«)1(.
ــف  ــادق ݠ: فكي ــت للص ــال: فقل ــش، ق ــران األعم ــن مه ــليان ب ــن س 2 - ع
ينتفــع النــاس باحلجــة الغائــب املســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)2(. الس
1. كال الدين - الصدوق: ج1، ص253.
2. كال الدين - الصدوق: ج1، ص207.
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( إىٰل إســحاق بــن عــار عٰى  3 - خــرج مــن الناحيــة املقدســة )اإلمــام املهــدي̈ 
يــد حممــد بــن عثــان: »... وأّمــا وجــه االنتفــاع يب يف غيبتــي فكاالنتفــاع بالشــمس 
إذا غيَّبهــا عــن األبصــار الســحاب، وإين أمــان ألهــل األرض كــا أن النجــوم أمــان 

ألهــل الســاء«)1(.
ــة عــٰى وجــود اإلمــام  ــد املرتب ــر بالقــول: إن الفوائ ويمكــن توضيــح ذلــك أكث

املعصــوم احلجــة كثــرية، مــن أمههــا:
ــح:  ــٰى أوض ــارك، بمعن ــي املب ــوده الواقع ــض وج ــٰى حم ــة ع ــد املرتب 1 - الفوائ
ــيخ  ــن الس ــا م ــان ألهله ــل األم ــن قبي ــٰى األرض م ــٌي ع ــو ح ــوده وه ــرد وج جم
واملــوج، ووســاطته يف الفيوضــات اإلهليــة عــٰى أهــل األرض، فهــذا حاصــل ألنــه 
ــن  ــو األرض م ــدم خل ــة يف ع ــنَّة اإلهلي ــة الُس ــبة أن قضي ــرزق ¨، وباملناس ــي ي ح
حجــة ليســت عقيــدة شــيعية فقــط، بــل هــي عنــد طبقــات مــن علــاء أهــل الســنة 
وأتباعهــم، فقــد رووا وصححــوا عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »ال يــزال هــذا األمــر يف 

قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«)2(.
وليــس هــذا الــذي عندهــم إاّل الــذي عنــد الشــيعة مــن عــدم خلــو األرض مــن 

حجــة وإمــام، وإنــا االختــالف يف املصــداق تبعــًا لعقائــد الفريقــن.

وقــال ابــن حجــر العســقالين يف فتــح البــاري يف رشح صحيــح البخــاري: )ويف 

صــالة عيســٰى خلــف رجــل مــن هــذه األُمــة مــع كونــه يف آخــر الزمــان وقــرب قيــام 

الســاعة داللــة للصحيــح مــن األقــوال إن األرض ال ختلــو عــن قائــم هلل بحجــة، واهلل 

أعلــم()3(.

1. نفس املصدر وصدر الرواية تقدم يف مطلب فلسفة الغيبة املتقدم؛ وأيضًا هو مروي يف الغيبة للطويس: ص177.
2. سلسلة األحاديث الصحيحة - األلباين: ج1، ص718، ح375.

3. فتح الباري: ج8، ص93-92.
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2 - الفوائــد املرتبــة عــٰى وجــوده مــن حيــث هــو هــادي لأُلمــة، قــال تعــاىٰل: 
نـْـَت ُمنـْـِذٌر َوِلــُلِّ قَــْوٍم هــاٍد﴾ )الرعــد: 7(، بمعنــٰى آخــر: مــا يرتــب عٰى 

َ
﴿إِنَّمــا أ

وجــوده املعــريف والعلمــي، وهــذا يمكــن حصولــه بغــري املبــارشة منــه ¨، كتســديد 
العلــاء، وليــس هنــاك مانــع عقــي أو رشعــي منــه وقــد وقــع يف قضايــا رشعيــة كثــرية 

ليــس هــذا حمــل ذكرهــا.
ــالد،  ــاد والب ــائس للعب ــد وس ــو قائ ــث ه ــن حي ــوده م ــٰى وج ــة ع ــد املرتب 3 - الفوائ
ــن  ــام م ــوا اإلم ن ــدوا ومكَّ ــو اهت ــاس، فل ــٰى إرادة الن ــف ع ــح متوق ــو واض ــا ه ــذا ك وه
قيادهتــم وإدارة شــؤوهنم لتصــدٰى ¨ لذلــك، وإن ضلــوا ومالــوا عــن احلــق اعتــزل ¨، 
وهــذا حصــل يف شــطرين مــن حيــاة اإلمــام أمــري املؤمنــن ݠ، فمــدة مــن حياتــه اعتــزل 
ومــدة تــوىٰل القيــادة، وكذلــك حيــاة بقيــة األئمــة ݜ، فاإلمــام إمــام قــام أو قعــد، 
كــا جــاء عــن النبــي األكــرم ݕ، قــال عــن اإلمــام احلســن واحلســن ݟ: »ابنــاي 

هــذان، إمامــان قامــا أو قعــدا«)1(.

تتمة:
قد يقال: كيف يطول عمر اإلمام املهدي ¨ كل هذه القرون؟

وجوابه من وجوه:
1 - هــذا جمــرد اســتبعاد وهــو يف مقابــل قــدرة اهلل تعــاىٰل عــٰى كل يشء، فالقائلــون 
بوالدتــه وحياتــه إنــا يعتقــدون جزمــًا أنــه بأمــر اهلل تعــاىٰل وأن طــول عمــره ¨ وقــع 

حتــت قدرتــه املطلقــة )عــز شــأنه(.
ــا  ــدث مثله ــابقة مل ي ــر وال بس ــن األم ــًا م ــس بِْدع ــره ¨ لي ــول عم 2 - إن ط
ــس اهلل  ــه، ألي ــه وأعدائ ــن أوليائ ــٍض م ــار بع ــاىٰل أع ــال اهلل تع ــد أط ــل، فق ــن قب م
تعــاىٰل أطــال عمــر نــوح ݠ، وأبقــٰى اخلــر ݠ حيــًا، ورفــع عيســٰى ݠ إليــه، 

1. الشيخ املفيد يف النكت: ص48.
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وأنظــَر إبليــس إىٰل يــوم يبعثــون، وأهــل الســنة يعتقــدون بحيــاة الدجــال مــن زمــن 
النبــي ݕ إىٰل حــن قتلــه يف زمــن اإلمــام املهــدي ¨؟ فطــول العمــر واقــع لغــري 

اإلمــام املهــدي ¨، فِلــَم ال يكــون لــه بإذنــه تعــاىٰل بعــد ثبــوت ذلــك بالدليــل.
3 - ليــس هنــاك مانــع عقــي وال رشعــي يمنــع مــن طــول عمــره الريــف ¨، 
فــال يلــزم منــه اجتــاع النقيضــن وال يرجــع إليــه، وليس هنــاك آيــة قرآنيــة أو حديث 
نبــوي رشيــف يــدد عمــر اإلنســان عامــًة بمــدة معينــة، بــل اآليــات واألحاديــث 

عــٰى خــالف التحديــد لــو أراد اهلل تعــاىٰل.
4 - بعــد أن ثبتــت والدتــه وحياتــه ¨ بالنصوص الكثــرية الصحيحــة واملتواترة، 
عــاء أحــد ُيعتــّد بــه ذلــك، فاســتبعاد طــول  وعــدم الدليــل عــٰى موتــه، بــل وعــدم ادِّ

عمــره الريــف اجتهــاد يف مقابــل النص.
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ــَت  ــم، َوأوَجب ــَت طاَعَتُه ــَن َفَرض ِذي ــَك، الَّ ــِن أولياِئ ــَك َواب ــٰى َولِيِّ ــلِّ َع ــمَّ َص اللُه

ــِه  ــرِص بِ ــرُصُه َوانَت ــمَّ ان ــريًا، اللُه ــم َتطِه رهَتُ ــَس َوَطهَّ ــم الرج ــَت َعنُه ــم َوأذَهب ُه َحقَّ

ــم. ــا ِمنُه ــاَرُه، َواجَعلن ــيَعَتُه َوأنص ــاَءُه َوِش ــاَءَك َوأولي ــِه أولي ــرُص بِ ــَك َوان لِِدينِ

ــا  ــاه، مل ــه ومزاي ــام بصورت ــا ¨ واالهت ــام زمانن ــف إم ــرواُة يف وص ــاض ال أف

ــة  ــة اإلهلي ــوع اإلمام ــل بموض ــة تّتص ــري خافي ــرية غ ــن دالالت كب ــك م ــس ذل يعك

ــام  ــن األي ــادم م ــٰى الق ــس ع ــا ينعك ــة، ومل ــة الكريم ــك الدوح ــبية بتل ــه النس وصلت

وتشــخيص شــخصه عنــد ظهــوره الريــف وقيــام الدولــة اإلهليــة الكــربٰى، أو متيــزه 

ــًا  ــه، وهــذه مــن أهــم ثمــرات هــذا البحــث، مضاف ــد مشــاهدته والتــّرف بلقائ عن

ــرٰى. ــة األخ ــارف املهّم ــن املع ــٍة م ــواّده بجمل ــال م الّتص

إّن تلــك الصفــات الظاهريــة إلمــام زماننــا ¨ بمجموعهــا حتكــي كريــم خصالــه 

ــك  ــتأثرت تل ــد اس ــف، وق ــه الري ــه وهبائ ــه ومجال ــه وإرشاق طلعت ــال ُخلق وك

ــف  ــٰى خمتل ــالمية ع ــارب اإلس ــع املش ــن مجي ــاء م ــرواة والعل ــام ال ــاف باهت األوص

ــالمي  ــا اإلس ــرت يف تراثن ــه ¨ وتوات ــاف ل ــض األوص ــّررت بع ــور، وتك العص

ــن  ــٌل م ــدّي رج ــي ݕ: »امله ــن النب ــدي ع ــي اهلن ــا أورده املّتق ــل م ــام، مث ــكل ع بش

الشيخ حممد مجعة بادي

لون بَشرة اإلمام املهدي ¨
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ــدّري«)1(. ــب ال ــه كالكوك ــدي، وجه ول
وقريــٌب منــه مــا روي عــن النبــي ݕ: »والكوكــب الــدّري القائــم املنتظــر، الــذي 

ــدالً«)2(. يمأل األرض ع
إاّل أّن الروايــة األوىٰل ناظــرٌة إىٰل خصــوص وجهــه الريــف ¨، وهــي توحــي 
ــام  ــس إم ــرٌة إىٰل نف ــي ناظ ــة فه ــة الثاني ــا الرواي ــتدارة، وأّم ــاء واالس ــور والبه بالن
ــم،  ــديس العظي ــره الق ــن جوه ــة ع ــة املنعكس ــه الظاهري ــكّل صفات ــا ¨ ب زمانن

ــوره وفيضــه. ــه ون ــه بضيائ وهــو ¨ مــرٌق عــٰى الكــون كّل
وُروي عــن رســول اهلل ݕ: »املهــدي مــن ولــدي، ابــن أربعــن ســنة، كأّن وجهــه 
ــن  ــه م ــان، كأّن ــان قطويت ــه عباءت ــود، علي ــال أس ــن خ ــده األيم ــٌب دّري، يف خ كوك

رجــال بنــي إرسائيــل، يســتخرج الكنــوز ويفتــح مدائــن الــرك«)3(.
ــان  ــيأيت بي ــا س ــوره ك ــد ظه ــنة«، أي عن ــن س ــن أربع ــه ݕ: »اب ــود بقول واملقص

ــث. ــر البح ــة يف أواخ ــك يف رواي ذل
وُروي يف وصــف شــكله ¨ عمومــًا عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي األكــرم ݕ: 
»املهــدّي رجــٌل مــن ُولــدي، وجهــه كالقمــر الــدّري، اللــون لــون عــريب، واجلســم جســم 

إرسائيي«)4(.
ووصفــوا لونــه وجســمه ¨ فقالــوا: إّن لونــه لــون النبــي ݕ، أبيــض مــرب 
ــم ݠ  ــو إبراهي ــرف بن ــد ُع ــوب ݠ، وق ــاء يعق ــام أبن ــمه كأجس ــرة، وجس بحم
بكــال األجســام ومجــال الوجــوه، وهــذا يعنــي أن صفــات النبــي ݕ هــي صفــات 

ــم ݠ وهــي صفــاٌت ظاهــرة يف اإلمــام املهــدي ¨. إبراهي

1. كنز العّال 264/14.
2. بحار األنوار 264/90.

3. الوايف للفيض الكاشاين 468/2.
4. بحار األنوار 91/51.
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ــه عــن جــده ݜ قــال: »قــال أمــري  وُروي عــن اإلمــام حممــد الباقــر عــن أبي

املؤمنــن ݠ وهــو عــٰى املنــرب: خيــرج رجــٌل مــن ولــدي يف آخــر الزمــان، أبيــض 

ــاش  ــم مش ــن، عظي ــض الفخذي ــن، عري ــدح البط ــرة، مب ــرب بُحم ــون، م الل

ــامة  ــبه ش ــٰى ش ــامة ع ــده، وش ــون جل ــٰى ل ــامة ع ــامتان، ش ــره ش ــن، بظه املنكب

ــي ݕ«)1(. النب

ــر العينــن، املــرف  وُروي عــن اإلمــام الباقــر ݠ: »ذاك املــرب محــرة، الغائ

ــم اهلل  ــر، رح ــه أث ــزاز، وبوجه ــه ح ــن، برأس ــن املنكب ــا ب ــض م ــن، العري احلاجب

ــٰى«)2(. موس

والكالم يف لون برشته ¨:

ــا  ــد وردت رواياتن ــام، وق ــكٍل ع ــة بش ــه الريف ــة وصفات ــه الكريم ــذه مالحم ه

مســتفيضة بصفاتــه مــن ِقَبــل آبائــه الطاهريــن ݜ، وهــي تّتحــد وتتفــاوت يف كتبنــا 

بــن وصفــه قبــل والدتــه املباركــة، وبــن أخبــار مــن تــّرف بمشــاهدته يف غيبتــه 

الصغــرٰى، وبــن أخبــار مــن فــاز برؤيتــه يف غيبتــه الكــربٰى، وبــن الروايــات التــي 

تصفــه عنــد ظهــوره الريــف، وجمموعهــا يــدّل عــٰى جوهــٍر واحــد.

ــات  ــإّن الرواي ــاص، ف ــكٍل خ ــه بش ــون برت ــف ل ــٰى وص ــا ع ــا بحثن وإذا رّكزن

ــاف: ــة أوص ــه ¨ بخمس تصف

1. البياض.

2. البياض املرب باحلمرة.

3. الّسمرة.

1. كال الدين 653.
2. كتاب الغيبة للنّعاين 223.
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4. األدمة.
5. اللون العريب.

ــمرة، وســنتعرض - إن شــاء اهلل  واجلامــع بــن تلــك األوصــاف هــو البيــاض والسُّ
تعــاىٰل - إىٰل مــا يــدّل عــٰى كّل منهــا، ثــّم نبــّن وجــوه اجلمــع بــن تلــك األوصــاف 

الريفــة.

وصفه ¨ بالبياض:
ــات  ــه إىٰل كتــب اللغــة، وقــد وَردت رواي ــاُج يف تقريب البيــاض معــروف، وال نحت

تصــُف إمــام زماننــا ¨ بالبيــاض، ويف أخــرٰى بالبيــاض امُلــرِب باحلُْمــَرة.

1. روٰى الشــيخ الصــدوق ݥ بإســناده إىٰل يعقــوب بــن منقــوش، قــال: دخلــُت 

عــٰى أيب حممــد احلســن بــن عــي ݠ وهــو جالــس عــٰى ُدّكان)1( يف الــدار، وعــن يمينه 

بيــٌت عليــه ســٌر ُمســبل، فقلــُت لــه: يــا ســّيدي، مــن صاحــب هــذا األمــر؟ فقــال: 

»ارفــع الّســر«، فرفعُتــُه، فخــرج إلينــا غــالم مخــايسٌّ لــه عــر أو ثــان أو نحــو ذلــك، 

واضــح اجلبــن، أبيــض الوجــه، ُدّريُّ املقلتــن، شــثن الكّفــن، معطــوف الركبتــن، يف 

خــّده األيمــن خــال، ويف رأســه ُذؤابــة، فجلــس عــٰى فخــذ أيب حممــد ݠ، ثــم قــال 

يل: »هــذا صاحبكــم«)2(.

ــل  ــن رج ــي، ع ــي العج ــن ع ــوء ب ــناده إىٰل ض ــي ݥ بإس ــيخ الكلين 2. روٰى الش

مــن أهــل فــارس ســّاه، قــال: أتيــُت ســامّرا ولزمــُت بــاب أيب حممــد ݠ فدعــاين، 

ــة يف  ــت: رغب ــال: قل ــك«؟ ق ــذي أقدم ــا ال ــال: »م ــّلمُت، فق ــه وس ــُت علي فدخل

خدمتــك، قــال: فقــال يل: »فالــزم البــاب«، قــال: فكنــت يف الــدار مــع اخلــدم، ثــم 

ــة توضــع للجلــوس واالســراحة عليهــا يف  1. ليــس املعنــٰى مــن دّكان مــا هــو متــداول يف زماننــا اآلن وإنــا هــي دكَّ
داخــل الــدار.

2. كال الدين 407.
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رصُت أشــري هلــم احلوائــج مــن الســوق، وكنــُت أدخــل عليهــم مــن غــري إذن إذا 

ــال. ــدار رج كان يف ال

ــت،  ــًة يف البي ــمعُت حرك ــال، فس ــو يف دار الرج ــًا وه ــه يوم ــُت علي ــال: فدخل ق

ــيَّ  ــت ع ــرج، فخرَج ــل وال أخ ــر أن أدخ ــم أج ــربح«، فل ــك ال ت ــاداين: »مكان فن

ــة،  ــادٰى اجلاري ــُت ون ــل«، فدخل ــاداين: »أدخ ــم ن ــٰى، ث ــا يشء مغّط ــة معه جاري

ــض،  ــالم أبي ــن غ ــفت ع ــك«، فكش ــّا مع ــفي ع ــا: »اكش ــال هل ــه، فق ــت إلي فرجَع

حَســن الوجــه، وكشــف عــن بطنــه فــإذا شــعٌر نابــت مــن ُلّبتــه إىٰل رستــه، أخــر 

ليــس بأســود، فقــال: »هــذا صاحبكــم«، ثــم أمَرهــا فحملتــه، فــا رأيتــه بعــد ذلــك 

ــد ݠ)1(. ــو حمم ــٰى أب ــٰى م حت

3. روٰى الشــيخ الصــدوق ݥ عــن أيب اجلــارود زيــاد بــن املنــذر، عــن أيب جعفــر 

حممــد بــن عــي الباقــر عــن أبيــه عــن جــّده ݜ، قــال: »قــال أمــري املؤمنــن ݠ 

وهــو عــٰى املنــرب: خيــرج رجــٌل مــن ولــدي يف آخــر الزمــان أبيــض اللــون، ُمــرٌب 

ــره  ــن، بظه ــاش املنكب ــم مش ــن، عظي ــض الَفِخَذي ــن، عري ــدح الَبط ــرة، مب باحلُم

شــامتان، شــامة عــٰى لــون جلــده وشــامة عــٰى شــبه شــامة النبــي ݕ، لــه اســان: 

اســٌم خيفــٰى، واســٌم ُيعلــن، فأّمــا الــذي خيفــٰى فأمحــد، وأّمــا الــذي ُيعلــن فُمحّمــد، 

إذا هــّز رايتــه أضــاء هلــا مــا بــن املــرق واملغــرب، ووَضــع يــده عــٰى رؤوس العبــاد 

ــّوة  ــاىٰل ق ــاه اهلل تع ــد، وأعط ــر احلدي ــن زب ــّد م ــه أش ــار قلب ــٌن إاّل ص ــٰى مؤم ــال يبق ف

ــربه،  ــو يف ق ــة وه ــك الفرح ــه تل ــت علي ــت إاّل دخل ــٰى مّي ــاًل، وال يبق ــن رج أربع

ــه(«)2(. ــم )صلــوات اهلل علي ــام القائ ــارشون بقي ــزاورون يف قبورهــم، ويتب وهــم يت

1. الكايف 329/1.
2. كال الدين 653.
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4. روي عــن محــران بــن أعــن، قــال: قلــت أليب جعفــر الباقــر ݠ: جعلــت فداك، 
ــه ألــف دينــار، وقــد أعطيــت اهلل عهــدًا  إين قــد دخلــت املدينــة ويف حقــوي مهيــان في
أننــي أنفقهــا ببابــك دينــارًا دينــارًا، أو جتيبنــي فيــا أســألك عنــه، فقــال: »يــا محــران، 
ــْب، وال ُتنفَقــّن دنانــريك«، فقلــُت: ســألتك بقرابتــك مــن رســول اهلل ݕ، أنــت  َســْل جُتَ
ــت وأمــي؟  ــأيب أن ــُت: فمــن هــو ب ــال: »ال«، قل ــه؟ ق ــم ب صاحــب هــذا األمــر والقائ
ــن  ــا ب ــض م ــن، العري ــرف احلاجب ــن، امل ــر العين ــرة، الغائ ــرب مُح ــال: »ذاك امُل فق

املنكبــن، برأســه حــزاز، وبوجهــه أثــر، رحــم اهلل موســٰى«)1(.
ويف روايــة محــران بــن أعــن آنفــًا، فإنــه وإن مل يــرد ذكــر األبيــض املــرب باحلمرة، 

م مــن الروايات. إاّل أنــه ُيَمــل عــٰى ذلــك بقرينــة مــا تقــدَّ
ــة  ــال: ويف رواي ــر، ق ــن حج ــا رواه اب ــة، م ــات العاّم ــف يف رواي ــذا الوص وورد ه
أيب صالــح عــن ابــن عبــاس: املهــدّي اســمه حمّمــد بــن عبــد اهلل، وهــو رجــٌل ربعــة 
ــه كّل  ــرصف بعدل ــرب، وي ــة كّل ك ــذه األّم ــن ه ــه ع ــّرج اهلل ب ــرة، يف ٌب بُحم ــرَّ ُم

ــور...)2(. ج
وهذه الرواية يرد عليها عن ما ورد سابقًا واجلواب هو اجلواب.

وصفه ¨ بالّسمرة:
جاء يف لسان العرب البن منظور 376/4 )خمترصًا(:

ــل  ــاس واإلب ــوان الن ــواد، يكــون ذلــك يف أل ــاض والس ــن البي ــة ب ــمرة: منزل السُّ
ــر... ــل أكث ــة يف اإلب ــا، إاّل أّن األدم ــا يقبله ــك مم ــري ذل وغ

ــه ݕ،  ــي، ويف صفت ــواد خف ــرب إىٰل س ــون ي ــو ل ــمر، وه ــون األس ــمرة ل الّس
ــن األثــري: ووجــه  ــًا بُحمــرة«. قــال اب ــة: »أبيــض ُمرب كان أســمر اللــون، ويف رواي

1. غيبة النعاين 224.
2. فتح الباري: 184/13.
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ــره  ــاب وتس ــه الّثي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــربز إىٰل الش ــا ي ــا أّن م ــع بينه اجلم
ــض. ــو أبي فه

والغــرض مــن ذكــر مــا جــاء يف لســان العــرب البــن منظــور بيــان معنٰى الســمرة 
وإن كان كالم ابــن األثــري يف وجــه اجلمــع بــن كــون رســول اهلل ݕ أبيضــًا مربــًا 
بحمــرة وبــن كونــه أســمر، ال بــأس بــه عــٰى مــا يــأيت مــن وجــوه اجلمــع يف لــون 

اإلمــام املهــدي ¨.
وممــا ورد مــن الروايــات يف وصــف اإلمــام ¨ بالســمرة مــا روي عــن اإلمــام 
موســٰى الكاظــم ݠ وفيهــا، قــال الــراوي: قلــُت: مــن املدعــو لــه؟ قــال ݠ: »ذاك 
املهــدي مــن آل حممــد ݕ«، ثــم قــال: »بــأيب املنتــدح البطــن، املقــرون احلاجبــن، 
أمحــش الســاقن، بعيــد مــا بــن املنكبــن، أســمر اللــون، َيعَتــِوُرُه مــع ســمرته صفــرة 
ــن ال  ــأيب م ــًا، ب ــاجدًا وراكع ــوم س ــٰى النج ــه يرع ــن ليل ــأيب م ــل، ب ــهر اللي ــن س م

يأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، مصبــاح الدجــٰى، بــأيب القائــم بأمــر اهلل«)1(.
وقد يستشهد لوصف السمرة با روي من مشاهدات له ¨، ومنها:

1. روٰى الشيخ الصدوق ݥ اخلرب املشهور عن أيب األديان:
كنــُت أخــدم احلســن بــن عــي بــن حممــد بــن عــي بــن موســٰى بــن جعفــر بــن 
حممــد بــن عــي بن احلســن بــن عــي بــن أيب طالــب ݜ، وأمحــل كتبــه إىٰل األمصار، 
فدخلــت عليــه يف عّلتــه التــي ُتــويف فيهــا )صلــوات اهلل عليــه( فكتــب معــي كتبــًا، 
وقــال: »امــِض هبــا إىٰل املدائــن فإنــك ســتغيب مخســة عــر يومــًا، وتدخــل إىٰل رّس 

مــن رأٰى يــوم اخلامــس عــر وتســمع الواعيــة يف داري، وجتــدين عــٰى املغتســل«.
قــال أبــو األديــان: فقلــت: يــا ســّيدي فــإذا كان ذلــك فمــن؟ قــال: »مــن طالبــك 
بجوابــات كتبــي فهــو القائــم مــن بعــدي«. فقلــت: زدين. فقــال: »مــن يصــي عــيَّ 

1. بحار األنوار 82/83.
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فهــو القائــم بعــدي«. فقلــت: زدين. فقــال: »مــن أخــرب بــا يف اهلميــان فهــو القائــم 
بعــدي«. ثــم منعتنــي هيبتــه أن أســأله عــا يف اهِلميــان.

ــوم  ــن رأٰى ي ــت رس م ــا ودخل ــذت جواباهت ــن، وأخ ــب إىٰل املدائ ــت بالكت وخرج
اخلامــس عــر كــا ذكــر يل ݠ، فــإذا أنــا بالواعيــة يف داره، وإذا بــه عــٰى املغتســل، 
وإذا أنــا بجعفــر بــن عــي أخيــه ببــاب الــدار، والشــيعة مــن حولــه يعّزونــه وهينّونــه، 
ــه  ــت أعرف ــة، أليّن كن ــت اإلمام ــد بطل ــام فق ــذا اإلم ــن ه ــي: إن يك ــت يف نف فقل
ــت،  ــور، فتقّدمــت فعّزيــت وهنّي ــذ ويقامــر يف اجلوســق ويلعــب بالطنب يــرب النبي

ــن يشء. ــألني ع ــم يس فل
ــه،  ــلِّ علي ــم وص ــوك، فق ــن أخ ــد ُكّف ــّيدي، ق ــا س ــال: ي ــد، فق ــرج عقي ــم خ ث
ــي  ــن ع ــن ب ــّان واحلس ــم الس ــه يقدمه ــن حول ــيعة ِم ــي والش ــن ع ــر ب ــل جعف فدخ
ــن عــي  ــدار إذا نحــن باحلســن ب ــا يف ال ــّا رصن ــل املعتصــم املعــروف بســلمة، فل قتي
نــًا، فتقــّدم جعفــر بــن عــي ليصــّي عــٰى أخيــه،  )صلــوات اهلل عليــه( عــٰى نعشــه مكفَّ
ــج،  ــنانه تفلي ــط، بأس ــعره قط ــمرة، بش ــه ُس ــيٌّ بوجه ــرج صب ــري، خ ــمَّ بالتكب ــّا ه فل
فجــذب بــرداء جعفــر بــن عــي، وقــال: تأّخــر يــا عــم، فأنــا أحــّق بالصــالة عــٰى أيب، 
ــه، ودفــن إىٰل  م الصبــي وصــّىٰ علي ، فتقــدَّ ــرَّ ــدَّ وجهــه واْصَف فتأّخــر جعفــر وقــد ارَب

ــه ݠ. ــرب أبي ــب ق جان

ــه،  ــا إلي ــك«، فدفعته ــي مع ــب الت ــات الكت ــات جواب ــرصي، ه ــا ب ــال: »ي ــم ق ث

فقلــت يف نفــي: هــذه بّينتــان، بقــي اهِلمَيــان، ثــم خرجــُت إىٰل جعفــر بــن عــي وهــو 

يزفــر، فقــال لــه حاجــز الوّشــاء: يــا ســّيدي مــن الصبــي؟ لنقيــم احلّجــة عليــه، فقال: 

واهلل مــا رأيتــه قــط، وال أعرفــه، فنحــن جلــوس إذ قــدم نفــر مــن قــم فســألوا عــن 

احلســن بــن عــي ݠ فعرفــوا موتــه، فقالــوا: فمــن نعــّزي؟ فأشــار النــاس إىٰل جعفــر 

بــن عــي، فســّلموا عليــه وعــّزوه وهنّــوه، وقالــوا: إن معنــا كتبــًا ومــاالً، فتقــول ممـّـن 
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الكتــب؟ وكــم املــال؟ فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول: تريــدون منــا أن نعلــم الغيــب؟ 

قــال: فخــرج اخلــادم، فقــال: معكــم كتــب فــالن وفــالن وفــالن، ومِهَيــان فيــه ألــف 

دينــار، وعــرة دنانــري منهــا مطليــة، فدفعــوا إليــه الكتــب واملــال، وقالــوا: الــذي 

وّجــه بــك ألخــذ ذلــك هــو اإلمــام)1(.

ــًا يف  ــربٰى أيض ــة الك ــمرة يف الَغيب ــه ¨ بالّس ــف وصف ــذا الوص ــّرر ذات ه ويتك

ــّددة: ــاٍت متع رواي

2. روٰى الشيخ الطويس ݥ بسنده إىٰل حممد بن أمحد بن خلف، قال:

نزلنــا مســجدًا يف املنــزل املعــروف بالعباســية، عــٰى مرحلتــن مــن فســطاط مرص، 

ــه  ــي... يف زاويت ــالم أعجم ــجد غ ــي يف املس ــي مع ــزول، وبق ــاين يف الن ــّرق غل وتف

شــيخًا كثــري التســبيح، فلــّا زالــت الشــمس ركعــُت وصّليــت الظهــر يف أول وقتهــا، 

ودعــوت بالطعــام، وســألت الشــيخ أن يــأكل معــي فأجابنــي، فلــّا طَعمنــا ســألُت 

عــن اســمه واســم أبيــه وعــن بلــده وحرفتــه ومقصــده، فذكــر أن اســمه حممــد بــن 

عبــد اهلل، وأّنــه مــن أهــل قــم، وذكــر أنــه يســيح منــذ ثالثــن ســنة يف طلــب احلــق 

ــنة  ــن س ــو عري ــة نح ــة واملدين ــن مك ــه أوط ــواحل، وأن ــدان والس ــل يف البل ويتنق

يبحــث عــن األخبــار ويتبــع اآلثــار.
ــام  ــار إىٰل مق ــم ص ــت ث ــاف بالبي ــن ط ــعن ومائت ــالث وتس ــنة ث ــّا كان يف س فل
إبراهيــم ݠ فركــع فيــه وغلبتــه عينــه فأنبهــه صــوت دعــاء مل جيــر يف ســمعه مثلــه، 
ــه  ــن صورت ــّط يف ُحس ــَمر، مل أر ق ــابٌّ أس ــو ش ــإذا ه ــي ف ــت الداع ــال:( فتأمل )ق
ــه  ــي أن ــع اهلل  يف نف ــه وأوق ــعٰى، فاتَّبعت ــرج وس ــّىٰ فخ ــم ص ــه، ث ــدال قامت واعت
ــدت  ــعاب، فقص ــض الش ــد بع ــعيه قص ــن س ــرغ م ــا ف ــان ݠ، فل ــب الزم صاح

1. كــال الديــن 275/2 وللحديــث تتّمــة، وعنــه ثاقــب املناقــب 265، وإثبــات اهلــداة: 485/3 و672، وتبــرصة 
ــار332/50 و67/52. الويل 776، والبح
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أثــره، فلــّا قربــت منــه إذ أنــا بأســود مثــل الفنيــق قــد اعرضنــي، فصــاح يب بصــوت 
ــاك اهلل«؟ فأرعــدُت ووقفــُت، وزال الشــخص  ــد عاف ــا تري ــه: »م مل أســمع أهــول من
عــن بــرصي وبقيــت متحــرّيًا، فلــّا طــال يب الوقــوف واحلــرية انرصفــت ألــوم نفــي، 
وأعذهلــا بانــرصايف بزجــرة األســود، فخلــوُت بــريّب  أدعــوه وأســأله بحــّق رســوله 

ــد يف بــرصٰى. ــه قلبــي، ويزي ــت ب ــب ســعيي، وأن يظهــر يل مــا يثّب ــه أن ال خيّي وآل
فلــّا كان بعــد ســنن ُزرت قــرب املصطفــٰى ݕ، فبينــا أنــا أصــي يف الروضــة التــي 
ــا  ــإذا أن ــتيقظت، ف ــي فاس ــرك يركن ــإذا حم ــي ف ــي عين ــرب، إذ غلبتن ــرب واملن ــن الق ب

ــك! ــد هلل، وأذّم ــت: احلم ــت«؟ فقل ــف كن ــربك؟ وكي ــا خ ــال: »م ــود، فق باألس
ــريًا،  ــريًا كث ــَت خ ــد أدرك ــه، وق ــك ب ــا خاطبت ــرُت ب ــإين ُأم ــل، ف ــال: »ال تفع فق

ــَت«)1(. ــَت وعاين ــا أدرك ــٰى م ــكر هلل  ع ــن الش ــًا وازَدد م ــْب نْفس فطِ
3. ورَوٰى الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أيب القاســم جعفــر بــن حممــد بــن قولويــه، 
ــة( للحــج، وهــي الســنة  ــا وصلــت بغــداد يف ســنة تســع وثالثــن )وثالثائ قــال: مّل
التــي رد القرامطــة فيهــا احلجــر إىٰل مكانــه مــن البيــت، كان أكــرب مهــي الظفــر بمــن 
ــه  ــه ينصب ــذه، وأن ــة أخ ــب قص ــاء الكت ــه يف أثن ــي، ولعّل ــه يم ــر، ألّن ــب احلج ينص
ــن ݠ يف  ــن العابدي ــه زي ــاج وضع ــان احلّج ــا يف زم ــان، ك ــة يف الزم ــه احلّج يف مكان

ــه فاســتقر. مكان

ــه،  ــدُت ل ــا قص ــأ يل م ــي، ومل يتهّي ــٰى نف ــا ع ــت منه ــة خف ــة صعب ــت عّل فاعتلل

ــّدة  ــن م ــا ع ــأل فيه ــة، أس ــة خمتوم ــه رقع ــام، وأعطيُت ــن هش ــروف باب ــتنَبُت املع فاس

عمــري، وهــل تكــون املنيــة يف هــذه العلــة أم ال؟، وقلــت: مّهــي إيصــال هــذه الرقعــة 

ــا أندبــك هلــذا. ــه، وإّن ــه، وأخــذ جواب إىٰل واضــع احلجــر يف مكان

قــال: فقــال املعــروف بابــن هشــام: مّلــا حصلــت بمكــة وعــزم عــٰى إعــادة احلجــر، 

1. الغيبة للشيخ الطويس 153وللحديث تتّمة.
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بذلــت لســدنة البيــت مجلــة متكنــُت معهــا مــن الكــون بحيــث أرٰى واضــع احلجــر 

ــد  ــا عم ــاس، فكّل ــام الن ــي ازدح ــع عنّ ــن يمن ــم م ــي منه ــُت مع ــه، وأقم يف مكان

إنســان لوضعــه اضطــرب ومل يســتقم، فأقبــل غــالم أســمر اللــون، حَســن الوجــه، 

فتناولــه ووضعــه يف مكانــه فاســتقام كأنــه مل يــزل عنــه، وعَلــت لذلــك األصــوات، 

ــي  وانــرصف خارجــًا مــن البــاب، فنهضــُت مــن مــكاين أتبعــه، وأدفــع النــاس عنّ

يمينــًا وشــاالً، حّتــٰى ظــّن يب االختــالط يف العقــل، والنــاس ُيفرجــون يل، وعينــي ال 

تفارقــه، حتــٰى انقطــع عــن النــاس، فكنــُت أرسع الســري خلفــه، وهــو يمــي عــٰى 

ــَت إيّل  ــف والتف ــريي، وق ــراه غ ــد ي ــث ال أح ــل بحي ــّا حص ــه، فل ــُؤَدة وال أدرك َت

فقــال: »هــاِت مــا معــَك«، فناولتــه الرقعــة، فقــال مــن غــري أن ينظــر فيهــا ُقــل لــه: 

»ال خــوَف عليــَك يف هــذه العّلــة، ويكــون مــا البــد منــه بعــد ثالثــن ســنة«. قــال: 

فوقــع عــيَّ الزمــع)1( حتــٰى مل أطــق ِحــراكًا، وتركنــي وانــرصف.
قــال أبــو القاســم: فأعلمنــي هبــذه اجلملــة، فلــّا كان ســنة تســع وســّتن اعتــل 
ــه،  ــب وصّيت ــربه، وكَت ــازه إىٰل ق ــل جه ــره، وحتصي ــر يف أم ــذ ينظ ــم، فأخ ــو القاس أب
ــل اهلل  ــو أن يتفّض ــوف؟ وترج ــذا اخل ــا ه ــه: م ــل ل ــك، فقي ــدَّ يف ذل ــتعمل اجِل واس
تعــاىٰل بالّســالمة، فــا عليــك خموفــة، فقــال: هــذه الســنة التــي ُخوفــت فيهــا، فــات 

ــه)2(. يف علت

4. وروٰى: أّن أبــا حممــد الدعلجــي كان لــه ولــدان، وكان مــن خيــار أصحابنــا، 

وكان قــد ســمع األحاديــث، وكان أحــد ولديــه عــٰى الطريقــة املســتقيمة، وهــو أبــو 

احلســن، وكان يغســل األمــوات، وولــد آخــر يســلك مســالك األحــداث يف فعــل 

احلــرام، ودفــع إىٰل أيب حممــد حجــة يــّج هبــا عــن صاحــب الزمــان ݠ، وكان ذلــك 

1. اخلوف عٰى ما يف لسان العرب مادة )زمع(.
2. اخلرائج 475/1.
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عــادة الشــيعة وقتئــٍذ، فَدفــع شــيئًا منهــا إىٰل ابنــه املذكــور بالفســاد، وخــرج إىٰل احلــج، 

ــه،  ــن الوج ــاّبًا حَس ــه ش ــرأٰى إىٰل جانب ــف، ف ــًا باملوق ــه كان واقف ــٰى أّن ــاد حك ــّا ع فل

أســمر اللــون، بذؤابتــن، ُمقبــاًل عــٰى شــأنه يف الدعــاء واالبتهــال والتــّرع وُحســن 

العَمــل، فلــّا قــُرَب نْفــر النــاس التفــَت إيلَّ وقــال: »يــا شــيخ، مــا تســتحي«؟ قلــُت: 

ــن تعلــم، فتدفــع منهــا إىٰل  ــا ســّيدي؟ قــال: »ُيدفــع إليــك حّجــة عّم مــن أي يشء ي

فاســق يــرب اخلمــر! يوشــك أن تذهــب عينــك هــذه«، وأومــأ إىٰل عينــي، وأنــا مــن 

ذلــك اليــوم إىٰل اآلن عــٰى وَجــل وخمافــة)1(.

5. وروٰى الشــيخ الصــدوق ݥ عــن إبراهيــم بــن مهزيــار، قــال: قِدمــُت مدينــة 

ــري ݠ،  ــي األخ ــن ع ــن ب ــد احلس ــار آل أيب حمم ــن أخب ــُت ع ــول ݕ فبحث الرس

ــا  ــا أَن فلــم أقــع عــٰى يشء منهــا، فرحلــُت منهــا إىٰل مّكــة مســتبحثًا عــن ذلــك، فبينَ

ــل  ــة، ُيطي ــل املخيل ــن، مجي ــع احلُْس ــون، رائ ــمر الل ــٰى أس ــراءٰى يل فت ــواف إذ ت يف الط

ــه  ــُت من ــّا قرب ــه، فل ــدُت ل ــا قص ــاَن م ــه عرف ــاًل من ــه مؤّم ــدُت إلي ، فُع ــم يفَّ التوسُّ

ســّلمت، فأحســن اإلجابــة ثــم قــال: »مــن أّي البــالد أنــت«؟ قلــُت: رجــٌل مــن أهــل 

ــواز)2(. ــن األه ــت: م ــراق«؟ قل ــن أّي الع ــال: »م ــراق، ق الع
ــٌل  ــا رج ــرابادي: كان يف زمانن ــاء األس ــة لق ــي ݥ قص ــة املجل 6. وروٰى العالم
رشيــٌف صالــٌح كان ُيقــال لــه: أمــري إســحاق األســرآبادي، وكان قــد حــّج أربعــن 
حّجــة ماشــيًا، وكان قــد اشــتهر بــن النــاس أنــه ُتطــوٰى لــه األرض، فــوَرد يف بعــض 
الســنن بلــدة أصفهــان، فأتيتــه وســألُته عــّا اشــتهر فيــه، فقــال: كان ســبب ذلــك أين 
كنــُت يف بعــض الســنن مــع احلــاج متوّجهــن إىٰل بيــت اهلل احلــرام، فلــّا وصلنــا إىٰل 
ــا وبــن مّكــة ســبعة منــازل أو تســعة تأخــرت عــن القافلــة لبعــض  موضــع كان بينَن

1. اخلرائج 480/1.
2. كال الدين 2 /445.
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األســباب حّتــٰى غابــت عنـّـي، وضللــت عــن الطريــق، وحتــرّيت وغلبنــي العَطــش.

ــدونا إىٰل  ــح، أرش ــا صال ــا أب ــح، ي ــا صال ــُت: ي ــاة، فناَدي ــن احلي ــت م ــٰى آيس حت

الطريــق يرمحكــم اهلل، فــراءٰى يل يف منتهــي الباديــة شــبٌح، فلــّا تأّملتــه حــَر عنــدي 

ــة  ــٰى هيئ ــَمر، ع ــاب، أس ــّي الّثي ــه، نق ــن الوج ــاّبًا حَس ــُه ش ــري، فرأيُت ــان يس يف زم

الرفــاء، راكبــًا عــٰى مجــل، ومعــه إداوة، فســّلمت عليــه فــردَّ عــيَّ الســالم، وقــال: 

ــُت. ــاين اإلداوة فرب ــم، فأعط ــت: نع ــان«؟ قل ــَت عطش »أن

ــه  ــه، وتوّج ــي خلف ــم، فأردفن ــت: نع ــة«؟ قل ــق القافل ــد أن تلح ــال: »تري ــّم ق ث

نحــو مّكــة، وكان مــن عــاديت قــراءة احلــرز اليــاين يف كل يــوم، فأخــذت يف قراءتــه، 

ــري  ــاٌن يس ــٰى إاّل زم ــا م ــال: ف ــذا«، ق ــرأ هك ــع: »اق ــض املواض ــال ݠ يف بع فق

حتــٰى قــال يل: »تعــرف هــذا املوضــع«؟ فنظــرُت فــإذا أنــا باألبطــح، فقــال: »انــزل«، 

فلــّا نزلــُت رجعــُت وغــاب عنــي ! فعنــد ذلــك عرفــت أّنــه القائــم ݠ، فندمــُت 

وتأّســفُت عــٰى مفارقتــه، وعــدم معرفتــه، فلــّا كان بعــد ســبعة أّيــام أتــت القافلــة، 

فــرأوين يف مكــة بعــد مــا أيســوا مــن حيــايت، فلــذا اشــتهرت بطــّي األرض.
ــازين  ــه وأج ــاين وصّححت ــرز الي ــده احل ــرأت عن ــد ݥ: فق ــال الوال ق

هلل)1(. واحلمــد 

طريق اجلمع بني الروايات:
قــد متّخــض مــن خــالل هــذا العــرض وجــود روايــات بعضهــا تــرّصح بالبياض، 
ــمرة، وكيــف كان، فهنــاك طــرق  ووجــود روايــة تعضدهــا مشــاهدات دالــة عــٰى السُّ

للجمــع والتوفيــق بينهــا، وهي:
أوالً: إذا قلنــا إن روايــات األبيــض املــرب باحلمــرة أكثــر شــهرة وروايــًة حيــث 

1. بحار األنوار 175/52.
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ــل  ــول يف مقاب ــة وهــو كاشــف عــن تلّقيهــا بالقب ــا الروائي وردت يف ُأمهــات مصادرن
ــات  ــذا رواي ــٰى ه م ع ــدَّ ــدة، فُتق ــة واح ــا إاّل رواي ــرد فيه ــي مل ي ــمرة الت ــات الس رواي
البيــاض ويؤخــذ هبــا ونــرك روايــة الســمرة، عــٰى أنــه يمكــن محــل روايــة الســمرة 

عــي. عــٰى بعــض الوجــوه التاليــة مــن وجــوه اجلمــع التربُّ
ثانيــًا: بنــاًء عــٰى إمــكان تغــرّي لــون برتــه ¨ حســب املؤّثــرات اخلارجيــة فإننــا 
نقــول بعــد ترجيــح روايــة البيــاض املــرب باحلمــرة يمكــن أن يكــون هنــاك ســار 

اعتــادًا عــٰى إحــدٰى الوجــوه التاليــة:
1. تأثري الظروف املناخية الطبيعية:

ــروف  ــٰى الظ ــاًء ع ــه بن ــّدل أوصاف ــة وتتب ــورة طبيعي ــان بص ــات اإلنس ــرّي صف تتغ
واملؤّثــرات املحيطــة بــه، ويتأّثــر اإلنســان بمجموعــة مــن العوامــل التــي تصــوغ لــون 
بَرتــه وطبيعتهــا، مثــل طبيعــة املنــاخ وتعّرضــه للشــمس وموقــع ســكنه وحركتــه، 

ــمرة عروضــًا بحســب تلــك املؤّثــرات. فيتغــرّي البَيــاض وتعــُرُض عليــه السُّ

وبنــاًء عليــه، فإّنــه يمكننــا أن نحتمــل كــون البَيــاض املــرب باحلُمــرة هــو اللــون 

األصــي لبرتــه ¨، إاّل أّن تغيــري الوصــف إىٰل الّســمرة قــد طــرأ عليــه بتأثــري املنــاخ 

والعوامــل الطبيعيــة، التــي يفرضهــا موقــع ســكنه ومواضــع تنّقالتــه، فــإّن املناطــق 

ــٰى  ــت ع ــد طبع ــا ¨ ق ــام زمانن ــا إم ــا ويقطنه ــل بينه ــي يتنّق ــار الت ــاخ احل ذات املن

ــا،  ــاز وحميطه ــراق واحلج ــال يف الع ــو احل ــا ه ــٍح، ك ــكٍل واض ــمرة بش ــا ُس قاطنيه

وهــذه بالــّذات هــي حميــط تنّقالتــه التــي يمكننــا أن نتعــّرف عليهــا مــن خــالل أخبــار 

ــا املعتــربة. مــن رآه ¨ يف الغيبــة الصغــرٰى والكــربٰى املذكــورة يف كتبن

ــّل  ــوب األرض، وي ــع، وجي ــاع واملواق ــن البق ــل ب ــا ¨ يتنّق ــام زمانن ــا أّن إم ك

يف حمــاّل ســكن رعّيتــه، ويتواجــد يف األماكــن التــي تســكن فيهــا شــيعته عــٰى تنــّوع 

ــة. ــًا بســر الغيب بقاعهــا ومناخهــا، حمتجب
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ــون اهلل  ــة أن يك ــذه األُّم ــر ه ــا تنك ــه: »ف ــادق ݠ قول ــام الص ــن اإلم روي ع
ــود  ــوم املجح ــم املظل ــون صاحبك ــف ݠ، أن يك ــل بيوس ــا فع ــه م ــل بحّجت يفع
حّقــه، صاحــب هــذا األمــر يــرّدد بينهــم ويمــي يف أســواقهم ويطــأ فرشــهم، وال 
يعرفونــه حّتــٰى يــأذن اهلل لــه أن يعّرفهــم نفســه، كــا أذن ليوســف ݠ حّتــٰى قــال لــه 

ــا يُوُســُف﴾ ]يوســف: 90[«)1(. نَ
َ
نْــَت يُوُســُف قــاَل أ

َ َ
ــَك أل إِنَّ

َ
إخوتــه: ﴿أ

ــا البقــاع التــي خيتارهــا إمــام زماننــا ¨ ســكنًا لــه فهــي ذات طبيعــة جبليــة  أّم
وِعــَرة ونائيــة، وهــي أشــّد قســوة وتأثــريًا عــٰى البــَرة مــن مناطــق تنّقلــه حَســب 
ــّرف  ــا ت ــار عندم ــن مهزي ــم ب ــه إلبراهي ــال ¨ يف كالم ــه ق ــروٰى أّن ــر، وُي الظاه
بلقائــه ¨: »إّن أيب عهــد إيلَّ أن ال ُأوّطــن مــن األرض إاّل أخفاهــا وأقصاهــا، 
إرسارًا ألمــري، وحتصينــًا ملحــّي، ملكائــد أهــل الضــالل واملــَردة مــن أحــداث األُمــم 

ــم األرض«)2(. ــت رصائ ــال، وجب ــة الرم ــذين إىٰل عالي ــوال، فنب الض
ــا إىٰل  ــا وعائره ــن قراه ــة، م ــن املدين ــد م ــة نج ــن جه ــا كان م ــة: كّل م والعالي
ــم األرض« أي  ــت رصائ ــا »جب ــافلة، وأّم ــك الس ــا كان دون ذل ــة، وم ــة العالي هتام
ــٰى األرايض املحصــود زرعهــا.  قطعــت ودرت مــا انــرصم مــن معظــم الرمــل، يعن
وىٰف بعــض النســخ »خبــت« باخلــاء املعجمــة: وهــو املطمئــن مــن األرض فيــه رمــل.

وُروي عــن أيب بصــري أن اإلمــام الباقــر ݠ قــال: »البــد لصاحــب هــذا األمــر 
ــزل  ــم املن ــة، ونِع ــن وحش ــن م ــا بثالث ــّوة، وم ــن ق ــه م ــد يف عزلت ــة، والب ــن ُعزل م

ــة«)3(. طيب
ــه ¨ يســكن يف رضــوٰى، وهــو جبــل ُمطــّل عــٰى الروحــاء بــن  وقــد قيــل: إّن
ــزل  ــذي ن ــع ال ــو املوض ــة، وه ــن املدين ــاًل م ــن مي ــو أربع ــٰى نح ــة ع ــة واملدين مّك

1. الغيبة 163.
2. كال الدين 2 /445.

3. بحار األنوار 153/52.
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ــام هبــا وأراح فســّاها  ــة، فأق ــد مّك ــة يري ــال أهــل املدين ــع حــن رجــع مــن قت ــه ُتّب ب

ــاء)1(. الروح

وروٰى الشــيخ الطــويس ݥ بســنده إىٰل عبــد األعــٰى مــوىٰل آل ســام، قــال: خرجــُت 

ــال يل:  ــا، فق ــالًّ عليه ــا مط ــر إىٰل جبله ــاء نظ ــزل الروح ــّا ن ــد اهلل ݠ، فل ــع أيب عب م

ــا فنقلــه  ــال فــارس، أحّبن ــٌل يدعــٰى رضــوٰى، مــن جب ــرٰى هــذا اجلبــل؟ هــذا جب »ت

ــه كّل شــجر ُمطعــم، ونعــَم أمــان للخائــف - مّرتــن -، أمــا إّن  ــا، أمــا إّن في اهلل إلين

لصاحــب هــذا األمــر فيــه غيبتــن: واحــدة قصــرية، واألُخــرٰى طويلــة«)2(.

ــام  ــه اإلم ــار إلي ــا أش ــذا م ــوٰى، وه ــكن يف ذي ط ــه ¨ يس ــل: إّن ــد قي وق

ــذه  ــض ه ــة يف بع ــر غيب ــذا األم ــب ه ــون لصاح ــه: »يك ــر ݠ يف قول الباق

ــوٰى«)3(. ــة ذي طِ ــده إىٰل ناحي ــأ بي ــّم أوم ــعاب، ث الش

2. تأثري احلالة النفسية عىٰل الوجه:

تتغــرّي أوصــاف الوجــه بحســب املؤّثــرات النفســية أحيانــًا، وتؤّثــر حالــة الرضــا 

يف انبســاط شــائل الوجــه وطالقــة املحّيــٰى وتطبــع مالمــح الســعادة واالرتيــاح، كــا 

ــية  ــان النفس ــة اإلنس ــمرته، فحال ــه وُس ــه وجتّهم ــرة الوج ــب يف مح ــة الغض ــر حال تؤّث

ــرٌة يف تشــكيل العــارض والوصــف، فاملهمــوم امُلثقــل املوتــور الــذي  ــة مؤّث والصحي

تراكــم عليــه األحــزان يتأّثــر وجهــه بســهر الليــل، ويظهــر ذلــك يف وجهــه وحمّيــاه!

3. مقتٰى تبّدل أدوار احلياة وتقّدم الُعمر:

ــان  ــرة اإلنس ــٰى ب ــع ع ــة تطب ــا املتعاقب ــاة وأدواره ــل احلي ــال: إّن مراح ــد يق ق

بعــض الصفــات، وتتعــّرض أوصافــه إىٰل التغيــري، مــع طــول حياتــه وعمــره املديــد، 

1. معجم البلدان 236/4.
2. كتاب الغيبة 103.

3. تفسري العّيايش 56/2 وللّرواية تتّمة.
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وهــذا مــا نجــده يف مــن يعيــش أدوار العمــر املتعارفــة، فكيــف إذا كان يعيــش مئــات 
الســنن، كــا هــو احلــال يف ســّيدنا وموالنــا صاحــب األمــر أطــال اهلل تعــاىٰل عمــره 

يف خــري وعافيــة.
ــه ¨ ال  ــواردة بأن ــات ال ــه يقــال إن هــذا االحتــال ال ينســجم مــع الرواي ولكن
هيــرم بمــرور الليــايل واأليــام، كــا يف روايــة املرويــة عــن أيب الصلــت اهلــروي: قلــت 
للرضــا ݠ: مــا عالمــات القائــم منكــم إذا خــرج؟ قــال: »عالمتــه أن يكــون شــيخ 
ــٰى أّن الناظــر إليــه ليحســبه ابــن أربعــن ســنة أو دوهنــا،  الســن، شــاب املنظــر، حّت

وإّن مــن عالماتــه أن ال هيــرم بمــرور األيــام والليــايل حتــٰى يأتيــه أجلــه«)1(.

من أسباب االختالف يف الوصف:

ــًا إىٰل  ــع أحيان ــاف يرج ــالف باألوص ــار أّن االخت ــن االعتب ــذ بع ــا أن نأخ علين

الناظــر وليــس إىٰل املنظــور، وإّن الزاويــة التــي ينظــر منهــا تؤّثــر يف التشــخيص، كــا 

أّن توفــر الضــوء وتفــاوت نســبه هلــا دوٌر يف تفــاوت الوصــف، خصوصــًا فيــا يتعّلق 

باأللــوان وحتديدهــا الدقيــق، كــا أّن النظــر يف الليــل خيتلــف عنــه يف النهــار، فتأّمــل!

ــاالت ُبعــٌد ظاهــر، كــا  ــال، ويف بعــض االحت ــرة االحت ــّدم كالٌم يف دائ ــا تق وم

أّن بعضهــا جديــٌر بالتأّمــل والنظــر والتتّبــع، وقــد لفــت انتباهــي وجــود عــن هــذا 

ــاه  ــا نقلن ــك م ــّر علي ــد م ــرم ݕ، وق ــي األك ــف النب ــه يف وص ــالف بتفاصيل االخت

عــن كتــاب لســان العــرب يف كالمــه عــن الّســمرة، قــال ويف صفتــه ݕ: كان أســمر 

بــًا بُحمــرة. قــال ابــن األثــري: ووجــه اجلمــع بينهــا  اللــون، ويف روايــة: أبيــض ُمرَّ

ــض.  ــو أبي ــره فه ــاب وتس ــه الثي ــا تواري ــمر، وم ــمس كان أس ــربز إىٰل الش ــا ي أّن م

)انتهــٰى(

1. كال الدين 652.
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ــٰى  ــدو، حّت ــا يب ــاق في ــق اخلن ــد ضي ــري بع ــن األث ــه اب ــار ل ــا ص ــٌد، وإّن ــذا بعي وه
جيمــع بــن مــا يظــّن تناقضــه وهتافتــه، ثــّم إّن تلــك أوصــاف اللــون والبــرة تشــري 
ــإذا  ــادًة، ف ــتور ع ــد املس ــي اجلس ــم، وال تعن ــب األع ــه يف الغال ــوص الوج إىٰل خص

ــك. ــباه ذل ــرص وأش ــول والق ــه بالط ــد وصفت أرادت اجلس
: وكيف كان، فإّن كّل ذلك يؤّكد لنا أمرًا مهّاً

ــا  ــة، إاّل أهّن ــة متعارف ــت عربي ــدي ¨ وإن كان ــام امله ــرة اإلم ــون ب ــو أّن ل وه
ممتــازة كبقيــة صفاتــه وأوصافــه، فكــون لوهنــا متعارفــًا ال ينفــي اختالفــه عــن ســائر 
النــاس وامتيــازه بصفــات خاّصــة، وهلــذا فإهّنــا تكــون حمــالًّ لالختــالف والتفــاوت 
عنــد التدقيــق فيهــا والتحّقــق منهــا، كــا هــو احلــال يف جــّده النبــي األعظــم ݕ عــٰى 

فــرض صّحــة مــا ذكــره ابــن منظــور.
وممـّـا يؤّكــد قولنــا هــذا، هــو وقــوع االختــالف يف وصــف بعــض األئمــة الطاهرين 
مــن آبائــه ݜ، فقــد وقــع اخلــالف بــن مجــٍع يف حتديــد لــون بــرة جــّده اإلمــام عــي 

اهلــادي ݠ كــا يف هــذه الرواية:
روٰى الشــيخ الراونــدي ݥ عــن أيب القاســم بــن القاســم، عــن خــادم عــي بــن 
ــد،  ــن حمم ــي ب ــول إىٰل ع ــن الدخ ــاس م ــع الن ــوّكل يمن ــال: كان املت ــد ݠ، ق حمم
فخرجــُت يومــًا وهــو يف دار املتــوّكل، فــإذا مجاعــة من الشــيعة جلــوٌس بقــرب الباب، 
فقلــت: مــا شــأنكم جلســتم ههنــا؟ قالــوا: ننتظــر انــرصاف موالنا لننظــر إليه ونســّلم 

عليــه وننــرصف، قلــت هلــم: وإذا رأيتمــوه تعرفونــه؟ قالــوا: كّلنــا نعرفــه.
فلــّا واىٰف قامــوا إليــه فســّلموا عليــه، ونــزل فدخــل داره، وأراد أولئــك االنرصاف، 
فقلــت: يــا فتيــان، اصــربوا حتــٰى أســألكم، أليــس قــد رأيتــم موالكــم؟ قالــوا: بــٰى، 
قلــُت: َفِصُفــوه؟ فقــال واحــد: هــو شــيخ أبيــض الــرأس، أبيــض مــرب بحمــرة، 
وقــال آخــر: ال، يكــذب، مــا هــو إاّل أســمٌر أســود اللحيــة، وقــال اآلخــر: ال، لعمري 
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ــمرة، فقلــت: أليــس زعمتــم أّنكم  مــا هــو كذلــك، هــو كهــٌل مــا بــن البَيــاض والسُّ
تعرفونــه؟ انرصفــوا يف حفــظ اهلل)1(.

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــخيصهم م ــون يف تش ــاس خيتلف ــٰى أن الن ــدّل ع ــذا ي وه
ــه  ــع في ــٌر يق ــادي ݠ أم ــي اهل ــام ع ــرة اإلم ــد ب ــٰى أّن حتدي ــدّل ع ــه ي ــرٰى فإّن أخ

ــّدم. ــا تق ــق ك ــق والتحق ــد التدقي ــالف عن اخل
وهناك وجٌه معقول للجمع بن تلك األوصاف أخريًا.

ثانيًا: تفاوت نسبة البَياض:
ــتغرب،  ــري مس ــٌر غ ــاس أم ــد الن ــا عن ــوان وحتديده ــف األل ــالف يف وص االخت
ــق  ــة، وُيطل ــورٍة عاّم ــاض بص ــمرة أو البَي ــف بالسُّ ــن الوص ــود م ــاوت املقص إذ يتف
ــمرة يف مقابــل  وصــُف الَبيــاِض وتتفــاوت درجاتــه بــَن النــاس، فأحيانــًا ُتطلــُق السُّ
البَيــاض الشــديد، وأحيانــًا تطلــق يف مقابــل الســواد، فيكــون لذلــك مدلــوٌل آخــر!

ــاض  ــمرة والبَي ــٍذ أن نجمــع بــن الَوصفــن، إذ إّن اجتــاع السُّ ــا حينئ فيمكــن لنَ
 ،) ــيٌّ ــالٌن )حنط ــول: ف ــاس، فنق ــض الن ــا لبع ــرّب يف وصفن ــَا ُنع ــٌن، ك ــرة ممك واحلُم

ــمرة اخلفيفــة وبيــاض لــون البــَرة. ــه بــن السُّ ــه الــذي يمتــزج لون ونعنــي ب
ويف مثــل هــذه احلالــة يمكننــا أن نصــف البــرة بتلــك األوصــاف منفــردة، فهــو 

أبيــض، وهــو مــرب باحلُمــرة، وهــو أســمر.
ويّتضــح هــذا األمــر إذا مــا الحظنــا وصفــه̈  بـــ )رجــل آدم( يف هــذه الروايــة، 

وفيهــا إشــارة األدمــة، وفيهــا مفتــاح مهــم لتشــخيص لــون برتــه.
ــال:  ــر ݠ، ق ــن أيب جعف ــي، ع ــر اجلعف ــن جاب ــويس ݥ ع ــيخ الط روٰى الش

ــل آدم«)2(. ــو رج ــة، وه ــد فاطم ــن ول ــل م ــدّي رج »امله

1. اخلرائج واجلرائح 403/1.
2. كتاب الغيبة 187.
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وجاء يف لسان العرب البن منظور 11/12 )خمترصًا(:

ــل  ــة يف اإلب ــيده: األُدم ــن س ــمر. اب ــاس: األس ــن الن ــمرة، واآلدم م ــة: السُّ األدم

ــاء  ــل: يف الظب ــح، وقي ــاض الواض ــو البي ــل: ه ــًا، وقي ــوادًا أو بياض ــرب س ــون م ل

ــمرة. ــان الس ــًا، ويف اإلنس ــرب بياض ــون م ل

ــواد  ــع س ــاض م ــل: البي ــة يف اإلب ــاض. واألدم ــة البي ــة: األدم ــو حنيف ــال أب ق

املقلتــن، وهــي يف النــاس الســمرة الشــديدة. وقيــل: هــو مــن أدمــة األرض، وهــو 

لوهنــا، قــال: وبــه ســمي آدم أبــو البــر ݠ. الليــث: واألدمــة يف النــاس رشبــة مــن 

ســواد، ويف اإلبــل والظبــاء بيــاض. يقــال: ظبيــة أدمــاء، قــال: ومل أســمع أحــدًا يقــول 

ــاء أدم، قــال: وإن قيــل كان قياســًا. للذكــور مــن الظب

وقــال األصمعــي: اآلدم مــن اإلبــل األبيــض، فــإن خالطتــه مُحــرة فهــو أصهــب، 

فــإن خالطــت احلمــرة صفــاء فهــو مدمــٰى. قــال: واألدم مــن الظبــاء بيــض تعلوهــن 

جــدد فيهــن غــربة، فــإن كانــت خالصــة البيــاض فهــي اآلرام.

واختلــف يف اشــتقاق اســم آدم فقــال بعضهــم: ســمي آدم ألنــه خلــق مــن أدمــة 

األرض، وقــال بعضهــم: ألدمــة جعلهــا اهلل تعــاىٰل فيــه. وقــال الزّجــاج: يقــول أهــل 

اللغــة يف آدم: إن اشــتقاقه مــن أديــم األرض، ألنــه خلــق مــن تــراب، وكذلــك األدمــة 

إنــا هــي مشــّبهة بلــون الــراب. )انتهــٰى(

فــكالم أهــل اللغــة يعــن عــٰى هــذا اجلمــع املتقــّدم، فهــي أوصــاف قابلــة لالجتاع 

كــا أهّنــا قابلــة لالفــراق، واجلامــع بينهــا هــو الوصــف باحلنطيــة كــا تقــّدم، وهــو 

اللــون املتعــارف للبــرة يف األعــم األغلــب يف العــراق واجلزيــرة العربيــة، وهلــذا فقــد 

وصفتــه ¨ بعــض الروايــات باللــون العريب.
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كا ُروي عن حذيفة بن اليان، عن النبي ݕ:
»املهــدّي مــن ولــدي، وجهــه كالقمــر الــدّري، اللــون لــون عريب، اجلســم جســم 
إرسائيــي، يمــأل األرض عــدالً كــا ُملئــت جــورًا، يــرىٰض بخالفتــه أهــل الســاوات 

وأهــل األرض، والطــري يف اجلــو، يملــك عريــن ســنة«)1(.

ثمرة يف خامتة:
إّن وصــف إمــام زماننــا ¨ وحتديــد لــون برتــه بشــكٍل عــام وحضــور ماّدتــه الثرية 
يف مصادرنــا املعتــربة، لــه دالالت ارتباطيــة وروحيــة مهّمــة عنــد املؤمنــن بــه ¨، وقــد 
كان أصحابنــا وســلفنا الصالــح ومنــذ أوائــل زمــان غيبتــه ¨ يســألون عــن أوصافــه 
ــه منــذ زمــان النبــي ݕ  ــة بــل وكان الســؤال عــن تفاصيــل بدن وخصائصــه البدني
ــد  ــره للعدي ــم ݠ وذك ــٰى الكاظ ــام موس ــة اإلم ــدم يف رواي ــا تق ــة ݜ، ك واألئم
مــن أوصافــه بــل وذكــر ذلــك عــن النبــي ݕ كــا يف الروايــة التــي رواهــا عنــه ݕ 
حذيفــة بــن اليــان وتقدمــت يف أوائــل البحــث، والروايــات يف هــذا الصــدد والتــي 

أرشنــا إىٰل مجلــة منهــا كثــرية.

1. بحار األنوار 91/51.
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مقدمة:

احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون، وال يــي نعــاءه العــاّدون، وال يؤدي 

حقــه املجتهــدون، الــذي ال يدركــه ُبعــد اهلمــم، وال ينالــه غــوص الفطــن)1(، وصــٰى 

ــه أمجعــن  ــٰى وعــٰى آل ــد املصطف ــه املبعــوث رمحــة للعاملــن، حمم ــيد خلق اهلل عــٰى س

الطيبــن الطاهريــن.

اإلنســان عندمــا خلقــه اهلل تعــاىٰل عــٰى هــذه األرض، خلقــه ضعيفــًا فقــريًا حمتاجــًا 

 : إىٰل مــن يعينــه عــٰى ســد احتياجاتــه مــن أبنــاء نوعــه، كــا يســتفاد هــذا مــن قولــه

ْنتـُـُم الُفَقــراُء﴾ )فاطــر: 15(، فلــذا نجــده يبــدأ بنســيج اجتاعي 
َ
ــَها انلَّــاُس أ ُـّ ي

َ
﴿يــا أ

يوافــق طبعــه، فيبــدأ مــن بيتــه، ثــم حميطــه - وبيئتــه - املتمثــل بأفــراد املجتمــع، ثــم 

يــاول االنفتــاح عــٰى جمتمعــات أخــرٰى؛ لتبــادل املنافــع والتجــارات، وهــذا بــدوره 

يفــرز عــدة أمــور:

ــع  ــع املصنّ ــدرة املجتم ــز ق ــر، وتعزي ــوال أكث ــب أم ــات لكس ــور الصناع 1 - تط

ــريه. ــٰى غ ــه ع وتفوق

1. هنج البالغة خطبة )1(: 2.

الشيخ ماهر احلجاج

عناصر القوة يف دولة آخر الزمان
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2 - تطــور اجلانــب التجــاري وتوســعه إىٰل جوانــب خمتلفــة، بحيــث يتمكــن أغلب 
أفــراد املجتمــع أن يكونــوا أعضــاء فاعلــن يف نمــو التجــارة املتداولة.

3 - تطــور اجلانــب اإلداري املجتمعــي، املتمثــل بنصــب احلــكام وطاقمــه 
احلكومــي، وذلــك حلفــظ أمــن واســتقرار املجتمــع.

ــاكل  ــا ش ــيادهتا وم ــدول وس ــرة ال ــق فك ــث تنبث ــراز الثال ــالل اإلف ــن خ 4 - وم
ــك. ذل

ــري  ــذي تش ــع(، وال ــدين بالطب ــان م ــة: )اإلنس ــة املتداول ــرصه الكلم ــا ختت ــذا م وه
ناُكــْم ُشــُعوباً َوقَبائِــَل ِلَعاَرفُــوا﴾ )احلجــرات: 13(.

ْ
إليــه اآليــة الكريمــة: ﴿وََجَعل

ــم،  ــرت األم ــارات، وازده ــدول واحلض ــأت ال ــدن وُأنش ــق التم ــم انبث ــن ث وم
وذاقــت الشــعوب رفاهيــة العيــش، ولكــن ذلــك مل يســتمر ومل يــدم للنــاس؛ بســبب 
ــك  ــم؛ وذل ــا بينه ــم في ــّكام وجتاذهب ــالف احل ــا، واخت ــارات وتعدده ــالف احلض اخت
ــا  ــارة - وم ــه األّم ــه نفس ــه علي ــا متلي ــع، مل ــٰى اجلمي ــو ع ــد أن يعل ــم يري أن كاًل منه
ــه مــن الطمــع واجلشــع ولــو كان عــٰى حســاب أرواح النــاس  ــه الشــيطان - علي يث

ــاء. ــفك الدم ــل وس ــعوب إىٰل التقات ــو الش ــا يدع ــذا م ــاء، وه األبري
إذن: كلــا توســعت احلضــارات وانتــرت - وتوســع العلــم وفنونــه وتطــورت - كان 
النــوع البــري هــو اخلــارس األّول واألخــري، حيــث هــو بيــده يــزرع بــذرة التحــر 
ــي  ــار الت ــوٰى بالن ــان - فيك ــب األحي ــلبًا - يف أغل ــا س ــه نتائجه ــس علي ــم تنعك ث

أوقدهــا.
ــة  ــة يف اآلون ــه البري ــت ب ــا تنعم ــوره، وم ــم وتط ــل العل ــر فض ــذا وال ُينك ه
األخــرية، مــن اختصــار املســافات، وتالقــح األفــكار بــن العــامل أمجــع، ولكــن هــذا 
ــو رأس كل  ــذي ه ــا ال ــب الدني ــو ح ــه ه ــع إلي ــد الداف ــه نج ــل في ــا نتأم ــه عندم كل
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ــم  ــاد والظل ــن اإلحل ــن براث ــة م ــل البري ــة لينتش ــور الرمح ــق ن ــا ينبث ــن هن وم
والتعســف ببعــث األنبيــاء، إاّل أن األمــر اجلــي والــذي ال خفــاء فيــه - عــٰى طــول 
ــاء - هــو أهنــم مل يصلــوا إىٰل غاياهتــم بالتــام والكــال، ومل يســتطيعوا  مســرية األنبي
القيــام بالدولــة العادلــة، ولعــل أكثرهــم مــات قتــاًل مــن دون إمتــام عمــره الطبيعــي، 

ومــن هــؤالء النبــي ݕ واالئمــة املعصومــون ݜ مــن بعــده. 
إاّل أن احلــال ليــس كذلــك بالنســبة إىٰل إمامنــا احلجــة̈  الــذي ينتظــره املؤمنــون 
حقــًا، والــذي اّدخــره اهلل تعــاىٰل لكــي يمــأل بــه األرض قســطًا وعــدالً بعــد مــا ملئت 
ظلــًا وجــورًا، فإّنــه̈  - كــا هــو الثابــت يف اآلثــار واألخبــار - ســوف يظهــر بعــد 
طــول غيابــه ويقيــم احلــق ويدحــض الباطــل بإقامــة دولــة احلــق الكــربٰى، وعندهــا 
تــرق األرض بنــور رهبــا، وتنــزل الــربكات عــٰى النــاس، وإىٰل ذلــك يشــري مــا ورد 
يف دعــاء االفتتــاح: »اللهــم اجعلــه الداعــي إىٰل كتابــك والقائــم بدينــك، اســتخلفه يف 
األرض كــا اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مّكــن لــه دينــه الــذي ارتضيتــه لــه، أبدلــه 

مــن بعــد خوفــه أمنــا، يعبــدك ال يــرك بــك شــيئًا.
ــم  ــزًا. الله ــرصًا عزي ــرصه ن ــه، ان ــرص ب ــرصه وانت ــه، وان ــزز ب ــزه وأع ــم أع الله
أظهــر بــه دينــك وملــة ]وســنة[ نبيــك، حتــٰى ال يســتخفي بــيء مــن احلــق خمافــة 

أحــد مــن اخللــق.
ــذل  ــه، وت ــالم وأهل ــا اإلس ــّز هب ــة، تع ــة كريم ــك يف دول ــب إلي ــا نرغ ــم إّن الله
ــادة إىٰل ســبيلك،  ــا فيهــا مــن الدعــاة إىٰل طاعتــك، والق ــه، وجتعلن هبــا النفــاق وأهل

ــرة«)1(. ــا واآلخ ــة الدني ــا كرام ــا هب وترزقن
ــة  والنقطــة املهمــة يف هــذا البحــث هــي: مــا هــي العوامــل التــي تتوفــر يف دول
ــث  ــأرسه، بحي ــامل ب ــال الع ــوة يف قب ــام بق ــٰى القي ــاعدها ع ــي تس ــان والت ــر الزم آخ

1. مصباح املتهجد: 581.
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ــاًل؟ ــا طوي ــم فيه ــن احلك ــة ¨ م ــام احلج ــتطيع اإلم يس

أو قــل بعبــارة أخــرٰى: مــا هــي عنــارص القــوة التــي تقــّوم بنــاء دولــة آخــر الزمــان 

وديمومتهــا، بحيــث يعيــش النــاس فيهــا ســعداء قريــري العن؟

ــة  ــوة يف دول ــارص الق ــم عن ــٰى أه ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــث نح ــذا البح ويف ه

آخــر الزمــان، وذلــك ملعرفــة بعــض التفاصيــل والنتائــج املســتفادة مــن خــالل مجــع 

العنــارص مــع بعضهــا، بحيــث ننظــر إليهــا نظــرة جمموعيــة ال نظــرة مفــردة، فنكــّون 

مــن خــالل ذلــك صــورة جديــدة عــن دولــة آخــر الزمــان. واحلمــد هلل رب العاملــن.

العنرص األّول: القائد اإلهلي:

مــن أهــم العنــارص املؤثــرة يف الدولــة وقيامهــا هــو القائــد الفــذ، فكلــا كان القائــد 

ــال  ــات الك ــدًا لصف ــا كان فاق ــر، وكل ــة أكث ــه ناجح ــت قيادت ــال كان ــًا بالك متصف

كانــت قيادتــه فاشــلة ودولتــه أفشــل، وذلــك للقاعــدة القائلــة: )إن فاقــد الــيء ال 

ــْن  مَّ
َ
ْن يُتَّبَــَع أ

َ
َحــقُّ أ

َ
ٰ احلـَـقِّ أ َفَمــْن َيْهــِدي إِىلَ

َ
يعطيــه(، وكــا قالــت اآليــة الريفــة: ﴿أ

ُْكُمــوَن﴾ )يونــس: 35(.
َ

ْن ُيْهــدٰى فَمــا لَُكــْم َكيْــَف ت
َ
 أ

َّ
ي إِل ل يَِهــدِّ

ــات  ــه صف ــر في ــح تتوف ــخص صال ــود ش ــٰى وج ــف ع ــة متوق ــاح الدول إذن: نج

ــر  ــة آخ ــم يف دول ــد واحلاك ــروض أن القائ ــام املف ــال، ويف املق ــات الك ــادة وصف القي

الزمــان هــو احلجــة بــن احلســن العســكري ¨، الــذي حــوٰى مــن صفــات الكــال 

ــات: ــك الصف ــن تل ــه، وم ــزدان ب ــة ت ــل احلكوم ــا جيع مم

1 - إنــه إمــام منصــوب مــن اهلل تعــاىٰل ومفــرض الطاعــة؛ وذلــك بقولــه تعــاىٰل: 

يَّــِي﴾ )البقرة: 124(،  رِض َخِليَفــًة﴾ )البقــرة: 30(، و﴿َوِمــْن ُذرِّ
َ
﴿إِنِّ جاِعــٌل ِف األ

ــاِس بِإِبْراِهيــَم﴾ )آل عمــران: 68(. ٰ انلَّ ْولَ
َ
و﴿إِنَّ أ
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ومنصــوص عليــه مــن قبــل النبــي ݕ وأهــل بيتــه ݜ، كــا ورد يف الروايــات 
الكثــرية املتضافــرة، ومنهــا:

مــا ورد عــن األصبــغ بــن نباتــة عــن ابــن عبــاس عــن رســول اهلل ݕ يف حديــث 
طويــل قــال فيــه: »... فاألئمــة بعــدي أوهلــم عــي وآخرهــم املهــدي«)1(.

ــهداء احلســن  ــن احلســن، عــن ســيد الش ــن عــي ب ــيد العابدي ــا ورد عــن س وم
بــن عــي، عــن ســيد األوصيــاء أمــري املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ݜ، قــال: »قــال 
ــم  ــي، وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوهل ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول اهلل ݕ: األئم رس
ــه مشــارق األرض ومغارهبــا«)2(. ــم، الــذي يفتــح اهلل )تعــاىٰل ذكــره( عــٰى يدي القائ

ومــا ورد عــن أيب حــازم، عــن ســلان الفــاريس ݥ قــال: قــال رســول اهلل ݕ: 
ــوا اثنــي عــر«، ثــم وضــع  ــاء بنــي إرسائيــل، وكان »األئمــة مــن بعــدي بعــدد نقب
يــده عــٰى صلــب احلســن ݠ وقــال: »تســعة مــن صلبــه، والتاســع مهدهيــم، يمــأل 

األرض قســطًا وعــدالً كــا ملئــت جــورًا وظلــًا، فالويــل ملبغضيهــم«)3(.
ومــا ورد عــن ســعد اإلســكاف عــن حممــد بــن عــي بــن عمــر بــن عــي بــن أيب 
ه أن ييــٰى حيــايت، ويمــوت ميتتــي،  طالــب ݠ قــال: »قــال رســول اهلل ݕ: مــن رسَّ
ــه غرســه  ــة عــدن منــزيل قضيــب مــن قضبان ــة ريب التــي وعــدين - جن ويدخــل جن
ريب )تبــارك وتعــاىٰل( بيــده فقــال لــه: كــن فــكان - فليتــول عــي بــن أيب طالــب ݠ 
واألوصيــاء مــن ذريتــه، إهنــم األئمــة مــن بعــدي، هــم عــريت مــن حلمــي ودمــي، 
ــن  ــي، القاطع ــن أمت ــم م ــن فضله ــل للمنكري ــي، ووي ــي وعلم ــم اهلل فض رزقه

صلتــي، واهلل ليقتلــن ابنــي، ال أناهلــم اهلل شــفاعتي«)4(.

1. االختصاص: 223- 224، ينابيع املودة 3: 254 / 59، رشح إحقاق 5: 91.
2. أمايل الصدوق: 173 / 175 /11. 

3. كفاية األثر: 47.
4. بصائر الدرجات: 70 / 7؛ اإلمامة والتبرصة: 42.
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ــه،  ــة في ــة الرعي ــة يف األرض(، والوصي ــة اإلهلي ــو: )اخلالف ــب وه ــذا املنص وه
يعنــي أن لــه الســلطة عــٰى كل يشء يف هــذا العــامل، وكل يشء مســخر لــه، فــال تقــف 

ــة بتســديد اهلل تعــاىٰل كــا ســيتضح إن شــاء اهلل. أمامــه عقب
ويعنــي أيضــًا: أن الشــخص املتصــف بذلــك عامــل بأمــر اهلل تعــاىٰل ومطيــع لــه، 
وأن أفعالــه مطابقــة لرعــه متامــًا، وليــس ألحــد عليــه منـّـة يف تنصيبــه أو انتخابــه، أو 

يف إعطائــه املنصــب.
2 - وإنــه معصــوم؛ ألنــه ِعــدل القــرآن وحليــف اهلــدٰى، حيــث ورد يف الروايــة 
ــه  ــر في ــل ذك ــث طوي ــا ݠ يف حدي ــام الرض ــن اإلم ــت ع ــن الصل ــان ب ــن الري ع
احتجاجــه عــٰى املأمــون وبعــض مــن حــر فــورد فيــه: ... فقــال املأمــون: مــن العرة 
الطاهــرة؟ فقــال الرضــا ݠ: »الذيــن وصفهــم اهلل يف كتابــه فقــال : ﴿إِنَّمــا يُِريــُد 
َرُكــْم َتْطِهراً﴾ ]األحــزاب: 33[،  ْهــَل اَليـْـِت َوُيَطهِّ

َ
اهلُل ِلُْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّْجــَس أ

وهــم الذيــن قــال رســول اهلل ݕ: إين خملــف فيكــم الثقلــن: كتــاب اهلل وعــريت أهــل 
بيتــي، وإهنــا لــن يفرقــا حتــٰى يــردا عــيَّ احلــوض، فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا، 

أهيــا النــاس ال تعلموهــم فإهنــم أعلــم منكــم« )1(.
وداللــة هــذه الروايــة عــٰى العصمــة واضحــة جــدًا؛ حيــث إن اإلمــام الرضــا ݠ 
اســتدل بآيــة التطهــري التــي هــي نــص يف العصمــة والطهــارة، وبحديــث الثقلــن الــوارد 
ــر ¨،  ــب األم ــرة إىٰل صاح ــرة الطاه ــال الع ــٰى اتص ــدل ع ــذي ي ــي ݕ ال ــن النب ع
بمعنــٰى أن هــذه اآليــة مل تنتــه عنــد حــدود أصحــاب الكســاء اخلمســة، بــل هــي تشــمل 

كل األئمــة مــن ذريــة احلســن ݜ.
ــة عــدم االفــراق  ــدل القــرآن، بقرين ــدل أيضــًا عــٰى عصمــة األئمــة ألهنــم ِع وي
والــورود عــٰى رســول اهلل ݕ وهــو عــٰى احلــوض، ومعلــوم أن أهــل اجلنــة يــردون 

احلــوض، ومعلــوم أن مــن ال يعــي أبــدًا هــو مــن مل يفــرق عــن القــرآن.

1. أمايل الصدوق: 615- 616 / 1/843.
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والعقــل أيضــًا يــدرك لــزوم عصمــة اإلمــام املنصــوب مــن اهلل تعــاىٰل؛ وذلــك أن 

ــة  ــم األئم ــن ه ــر الذي ــة أويل األم ــول ݕ وطاع ــة الرس ــه وطاع ــر بطاعت اهلل  أم

ْمــِر 
َ
وِل األ

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
مطلقــًا، كــا يف اآليــة الريفــة: ﴿أ

ِمنُْكــْم﴾ )النســاء: 59(.

ــن  ــر الذي ــم ݜ أويل األم ــث كوهن ــن حي ــة ݜ، م ــكل األئم ــاملة ل ــي ش وه

افــرض اهلل تعــاىل طاعتهــم، كــا ورد عــن احلســن بــن أيب العــالء، قــال: قلــت أليب 

 : عبــد اهلل ݠ: األوصيــاء طاعتهــم مفرضــة؟ قــال: »نعــم، هــم الذيــن قــال اهلل

ْمــِر ِمنُْكــْم﴾ ]النســاء: 59[، وهــم الذيــن 
َ
وِل األ

ُ
ِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأ

َ
ِطيُعــوا اهلَل َوأ

َ
﴿أ

ــاَة  يــَن يُِقيُمــوَن الصَّ ِ
َّ

ــوا ال يــَن آَمنُ ِ
َّ

ُ َوال
ُ

قــال اهلل : ﴿إِنَّمــا َوِلُُّكــُم اهلُل َورَُســول

ــوَن﴾ ]املائــدة: 55[«)1(. ــْم راِكُع اكَة َوُه ــزَّ ــوَن ال َوُيْؤتُ

ــب  ــب الذن ــن أن يرتك ــن املمك ــه م ــٰى أن ــوم - بمعن ــري معص ــام غ ــو كان اإلم فل

ــح،  ــب القبي ــكاب الذن ــٰى يف ارت ــه حت ــه وطاعت ــاس اتباع ــٰى الن ــب ع ــح - لوج القبي

وهلــم الثــواب عــٰى ذلــك؛ ألمــر اهلل هلــم بطاعتــه، ولكــن الــالزم باطــل، وهــو لــزوم 

متابعتــه حتــٰى يف ارتــكاب القبيــح، ألن ذلــك خمالــف للنصــوص الرصيــة الواضحــة 

القرآنيــة، ومنهــا:

ــِي  ــوا انلَّْفــَس الَّ ﴿َول َتْقَرُبــوا الَفواِحــَش مــا َظَهــَر ِمنْهــا َومــا َبَطــَن َول َتْقتُلُ

اُكــْم بِــِه لََعلَُّكــْم َتْعِقلُــوَن﴾ )األنعــام: 151(.  بِاحلـَـقِّ ذِلُكــْم وَصَّ
َّ

َم اهلُل إِل َحــرَّ

َمَرنــا بِهــا قُــْل إِنَّ اهلَل ل 
َ
﴿َوإِذا َفَعلـُـوا فاِحَشــًة قالـُـوا وََجْدنــا َعلَيْهــا آباَءنــا َواهلُل أ

ٰ اهلِل مــا ل َتْعلَُمــوَن﴾ )األعراف: 28(.
َ

َتُقولـُـوَن َع
َ
ُمــُر بِالَفْحشــاِء أ

ْ
يَأ

ــْيَ  ــَم َواَل ــَن َواإِلْث ــا َومــا َبَط ــَر ِمنْه ــَش مــا َظَه َ الَفواِح َم َربِّ ــرَّ ــْل إِنَّمــا َح ﴿قُ

1. الكايف 1: 189 / 16.
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ٰ اهلِل مــا ل 
َ

ْن َتُقولـُـوا َع
َ
طاناً َوأ

ْ
 بـِـِه ُســل

ْ
ل ْن تُْشـــِرُكوا بـِـاهلِل مــا لـَـْم ُيــَزِّ

َ
بَِغــْرِ احلـَـقِّ َوأ

ــراف: 33(. َتْعلَُموَن﴾ )األع
إذن: فامللــزوم - وهــو ان اإلمــام غــري معصــوم - باطــل، وبنفــس الدليــل، إذ إن 
ــري  ــع اخل ــو منب ــد أن كان ه ــة بع ــر باملعصي ــو األم ــاين وه ــق الث ــل الش ــاىٰل أبط اهلل تع
وِل 

ُ
والطهــارة، كــا يف اآليــات الســابقة، وعليــه فأمــره املتقــدم بالطاعــة - يف آيــة ﴿أ

ْمــِر ِمنُْكــْم﴾ - دال عــٰى أن أويل األمــر معصومــون ومنزهــون عــن املعصيــة دائــًا 
َ
األ

وأبــدًا، ويتضــح األمــر أكثــر مــع االلتفــات إىٰل آيــة التطهــري)1(.
ــن  ــوب م ــوم - املنص ــام املعص ــد واإلم ــه القائ ــا يفعل ــي أن م ــة تعن ــذه الصف وه
ــم  ــه، وأهن ــه علي ــه ومتابعت ــاس طاعت ــزم الن ــه، ويل ــب في ــق ال ري ــو ح ــاء - ه الس

ــة. ــة اخلالص ــك الطاع ــٰى تل ــاىٰل ع ــوان اهلل تع ــون رض ــون وينال يثاب
ــة، وقراراهتــا  ــادة حقيقي ــة آخــر الزمــان قي ــة يف دول ــادة اإلهلي وهــذا يعنــي أن القي
صائبــة وحمكمــة، فهــي تضــع الشــخص املناســب يف املــكان املناســب، وال حتكــم فيهــا 
األهــواء، وال املحابــاة، وال الطائفيــة أبــدًا، فلــذا نجدهــا تقــوٰى وتتســع وتنتــرص يومــًا 
بعــد آخــر، حتــٰى متــأل األرض قســطًا وعــدالً بعــد مــا ملئــت ظلــًا وجــورًا، إن شــاء 

اهلل تعــاىٰل.
ــٰى  ــامل حت ــريه، وع ــه وغ ــامل بمجتمع ــه، وع ــط ب ــكل يشء يي ــامل ب ــه ع 3 - وإن
ــون،  ــا يك ــا كان وب ــامل ب ــوان، وع ــن واحلي ــن اجل ــم م ــات غريه ــر ولغ ــات الب بلغ
ــٍن﴾  ــاٍم ُمِب ــاُه ِف إِم ْحَصيْن

َ
ٍء أ ــة: ﴿َوُكَّ َشْ ــة الريف ــه اآلي ــص علي ــا تن ــو م وه

)يــس: 12(، قــال ســدير الصــرييف: دخلــت عــٰى أيب عبــد اهلل ݠ وقــد اجتمــع عــٰى 
مــايل)2( بيــان فأحببــت دفعــه إليــه، وكنــت حبســت منــه دينــارًا لكــي أعلــم أقاويــل 

1. األحزاب: 33.
2. يف البحار: ج47، ص130: ]اجتمع إيّل ماله فأحببت دفعه إليه[.
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النــاس، فوضعــت املــال بــن يديــه، فقــال يل: »يــا ســدير خنتنــا، ومل تــرد بخيانتــك 
إيانــا قطيعتنــا«، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ذلــك؟ قــال: »أخــذت شــيئًا مــن حقنــا 
ــا أردت أن أعلــم قــول  ــا«، قلــت: صدقــت جعلــت فــداك؛ إن لتعلــم كيــف مذهبن

أصحــايب، فقــال يل: »أمــا علمــت أن كل مــا يتــاج إليــه نعلمــه وعندنــا ذلــك، أمــا 

ــم  ــم أن عل ــٍن﴾، اعل ــاٍم ُمِب ــاُه ِف إِم ْحَصيْن
َ
ٍء أ ــاىٰل ﴿َوُكَّ َشْ ــول اهلل تع ــمعت ق س

األنبيــاء حمفــوظ يف علمنــا جمتمــع عندنــا، وعلمنــا مــن علــم األنبيــاء، فأيــن يذهــب 

ــداك)1(. ــت ف ــت جعل ــت: صدق ــك«؟ قل ب

ــت  ــة وإن كان ــة الريف ــذه اآلي ــوم ه ــت عم ــل حت ــرية تدخ ــات كث ــد رواي وتوج

ــة: ــا خمتلف مواضيعه

ــام:  ــال هش ــة ݜ، ق ــىٰل األئم ــدر ع ــة الق ــة يف ليل ــزول املالئك ــات ن ــا: رواي منه

ْمــٍر َحِكيــٍم﴾ 
َ
قلــت أليب عبــد اهلل ݠ: قــول اهلل تعــاىٰل يف كتابــه: ﴿ِفيهــا ُيْفــَرُق ُكُّ أ

ــون  ــا يك ــاج، وم ــد احل ــا وف ــب فيه ــدر، يكت ــة الق ــك ليل ــال: »تل ــان: 4[؟ ق ]الدخ

فيهــا مــن طاعــة أو معصيــة، أو مــوت أو حيــاة، ويــدث اهلل يف الليــل والنهــار ومــا 

يشــاء، ثــم يلقيــه إىٰل صاحــب األرض«، قــال احلــرث بــن املغــرية البــرصي: قلــت: 

ــم«)2(. ــال: »صاحبك ــب األرض؟ ق ــن صاح وم

وعــن أيب اهلذيــل عــن أيب جعفــر ݠ، قــال: قــال: »يــا أبــا اهلذيــل، إنــا ال خيفــٰى 

علينــا ليلــة القــدر، إن املالئكــة يطوفــون بنــا فيهــا«)3(.

ــد  ــن أيب عب ــري، ع ــن أيب بص ــم ݜ، فع ــامل عليه ــرض األع ــات ع ــا: رواي ومنه

اهلل ݠ قــال: »تعــرض األعــال عــٰى رســول اهلل ݕ - أعــال العبــاد - كل صبــاح 

1. مناقب آل أيب طالب: ج3، ص354.
2. بصائر الدرجات: 241 / 4.
3. بصائر الدرجات: 241 / 5.
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ــْم  ــَرَٰى اهلُل َعَملَُك ــاىٰل: ﴿فََس ــول اهلل تع ــو ق ــا، وه ــا فاحذروه ــا وفّجاره أبراره

﴾ ]التوبــة: 105[« وســكت)1(. ُ َورَُســولُ

 : وعــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: ســألت أبــا عبــد اهلل ݠ عــن قــول اهلل

ــوَن﴾ ]التوبــة: 105[، قــال:  ُ َوالُمْؤِمنُ
ُ

ــوا فََســَرَٰى اهلُل َعَملَُكــْم َورَُســول ﴿اْعَملُ

»هــم األئمــة«)2(.

ــد،  ــه القريــب والبعي ــط ب ــكل مــن يي ــم ب ــد هــو العل ومــن أهــم مقومــات القائ

ــة تامــة بخصوصيــات النــاس وبالتفصيــل، عــٰى مــا  فهــو عــٰى اطــالع كامــل ودراي

ــوم. ــال يف كل ي ــرض األع ــدر ويف ع ــة الق ــه يف ليل ــاىٰل ل ــه اهلل تع بين

وال خيفــٰى مــا هلــذا العلــم - وهبــذا النحــو مــن التفصيــل - مــن أثــر بالــغ األمهيــة 

عــٰى كيفيــة التعامــل مــع النــاس كأفــراد، ومــع املجتمعــات الداخليــة يف دولتــه ¨، 

واملجتمعــات اخلارجيــة التــي يف الــدول األخــرٰى، ومــع هــذا العلــم التفصيــي بــكل 

يشء ال يتــاج معــه اإلمــام ݠ إىٰل جهــد اســتخباري أبــدًا، بــل جهــده االســتخباري 

هــو مــا يطلعــه عليــه رب الســاوات واألرض.

ومــن خــالل هــذا العلــم يســتطيع اإلمــام ݠ اإلطاحــة بــكل املؤامــرات التــي 

ــي  ــان الت ــر الزم ــة آخ ــات دول ــن خصوصي ــذا م ــة، وه ــه املبارك ــك بدولت ــاك للفت حت

ــاىٰل. ــاء اهلل تع ــه إن ش ــري إلي ــا سنش ــن داود ك ــليان ب ــم س ــا حك ــري فيه جي

4 - إنــه ݠ مؤيــد بـ)الرعــب(، الــذي كان قــد أيــد اهلل بــه النبــي ݕ)3( يف حروبه 

1. الكايف 1: 219 / 1.

2. الكايف 1: 219 / 2.
3. ورد عــن إســاعيل اجلعفــي: أنــه ســمع أبــا جعفــر الباقــر ݠ يقــول: »قــال رســول اهلل ݕ: أعطيــت مخســًا مل 
ــت  ــب، وأعطي ــرصت بالرع ــم، ون ــل يل املغن ــورًا، وأح ــجدًا وطه ــت يل األرض مس ــي: جعل ــد قب ــا أح يعطه

ــدوق ص 285 / 315 / 6[.ݛ ــايل الص ــفاعة«. ]أم ــت الش ــم، وأعطي ــع الكل جوام
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مع الكفار، كا أشار إىٰل ذلك القرآن الكريم يف عدة مواضع، منها:

ــاهلِل  ُكــوا بِ ْشَ
َ
يــَن َكَفــُروا الرُّْعــَب بِمــا أ ِ

َّ
ــوِب ال ِق ِف قُلُ

ْ
قولــه تعــاىٰل: ﴿َســنُل

طاناً﴾ )آل عمــران: 151(.
ْ
 بـِـِه ُســل

ْ
ل مــا لـَـْم ُيــَزِّ

ــوا  ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ــوا ال ــْم َفثَبِّتُ نِّ َمَعُك
َ
ــِة أ ٰ الَمائَِك ــَك إِىلَ ــوِح َربُّ ــه: ﴿إِْذ يُ وقول

ــوا  ُب ــاِق َواْضِ ْعن
َ
ــْوَق األ ــوا فَ ُب ــَب فَاْضِ ــُروا الرُّْع ــَن َكَف ي ِ

َّ
ــوِب ال ــالِق ِف قُلُ َس

ــاٍن﴾ )األنفــال: 12(. ــْم ُكَّ بَن ِمنُْه

ْهــِل الِكتــاِب ِمــْن ِديارِِهــْم 
َ
يــَن َكَفــُروا ِمــْن أ ِ

َّ
ْخــَرَج ال

َ
ي أ ِ

َّ
وقولــه: ﴿ُهــَو ال

ُهــْم مانَِعتُُهــْم ُحُصوُنُهــْم ِمــَن اهلِل  نَّ
َ
ــوا أ ْن َيْرُُجــوا َوَظنُّ

َ
ــْم أ ِل احلَْشـــِر مــا َظنَنْتُ وَّ

َ
أِل

تاُهــُم اهلُل ِمــْن َحيـْـُث لـَـْم َيْتَِســبُوا َوقَــَذَف ِف قُلُوبِِهــُم الرُّْعــَب ُيِْرُبــوَن ُبيُوَتُهــْم 
َ
فَأ

يْــِدي الُمْؤِمِنــَن﴾ )احلــر: 2(.
َ
يِْديِهــْم َوأ

َ
بِأ

ــا  ــة ݜ أن إمامن ــت العصم ــن بي ــواردة ع ــة ال ــات الريف ــت الرواي ــد بين وق

ــات: ــك الرواي ــن تل ــهر، وم ــرية ش ــب مس ــد بالرع ــة ¨ مؤي احلج

مــا رواه محــاد بــن عثــان، عــن أيب عبــد اهلل ݠ عــن النبــي ݕ يف حديــث طويل 

ذكــر فيــه اإلرساء واملعــراج وذكــر خطــاب اهلل تعــاىٰل للنبــي ݕ حيــث، قــال: »... 

ثــم أخــرج مــن صلبــه ذكــرًا بــه أنــرصك، وإن شــبحه عنــدي حتــت العــرش، يمــأل 

األرض بالعــدل ويطبقهــا بالقســط، يســري معــه الرعــب، يقتــل حتــٰى يشــك فيــه«)1(.

ــي ݟ  ــن ع ــد ب ــر حمم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــايل، ق ــزة الث ــو مح ــا رواه أب وم

يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل حممــد ݜ لنــرصه اهلل باملالئكــة املســومن واملردفــن 

ــه، وإرسافيــل  واملنزلــن والكروبيــن، يكــون جربئيــل أمامــه، وميكائيــل عــن يمين

ــن  ــون م ــة املضم ــة قريب ــادق ݠ رواي ــام الص ــن اإلم ــكايف ع ــي يف ال ــن والكلين ــي يف املحاس وروٰى الربق ݚ 
الروايــة إســاعيل، املحاســن 1: 287 / 431؛ الــكايف 2: 17 / 1.

1. كامل الزيارات: 549-547 / 840 / 12.
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ــن  ــه وع ــن يمين ــه وع ــه وخلف ــهر أمام ــرية ش ــري مس ــب يس ــاره، والرع ــن يس ع

ــاله...«)1(. ش
ومــا ورد عــن أمــري املؤمنــن ݠ أنــه قــال: »وتقبــل رايــات رشقي األرض ليســت 
بقطــن وال كتــان وال حريــر، خمتمــة يف رؤوس القنــا بخاتــم الســيد األكــرب، يســوقها 
ــك  ــرب كاملس ــا باملغ ــد ريه ــرق يوج ــري بامل ــوم تط ــد ݕ، ي ــن آل حمم ــل م رج

األذفــر، يســري الرعــب أمامهــا شــهرًا«)2(.
ــم ݠ،  ــاب القائ ــد اهلل ݠ يف أصح ــن أيب عب ــار، ع ــن يس ــل ب ــا رواه الفضي وم
ــوا يف  ــون أن يقتل ــهادة، ويتمن ــون بالش ــفقون، يدع ــية اهلل مش ــن خش ــم م ــال: »وه ق
ــم  ــب أمامه ــري الرع ــاروا يس ــن ݠ، إذا س ــارات احلس ــا لث ــعارهم: ي ــبيل اهلل، ش س

ــهر«)3(. ــرية ش مس
ال يقــال: إن روايــة الفضيــل والتــي قبلهــا تثبــت التأييــد بالرعــب ألنصــار اإلمــام ¨ 

وليــس لإمــام نفســه، فــال داعــي لذكرهــا هنــا.
ألننا نقول:

1 - إن مــا ورد يف روايــة أيب محــزة وروايــة محــاد بــن عثــان املتقدمتــن مهــا الفيصل 
ــات  ــا إلثب ــتدالل هب ــا االس ــام ¨، فيكفين ــد إىٰل اإلم ــبة التأيي ــن لنس ــام، واملب يف املق
التأييــد بالرعــب لإمــام ¨، فــإذا كان أصحــاب اإلمــام هــذا شــأهنم فلإمــام ¨ 

مــن بــاب أوىٰل.
2 - ثــم إن هــؤالء األنصــار هــم أنصــار اإلمــام ¨، فهــم ليســوا بمعــزل عنــه ¨ إذ 
، وثانيــًا وبالعرض  هــو معهــم وفيهــم، فثبــوت التأييــد بالرعــب أوالً وبالــذات لإمــام̈ 

. ر نصا لأل

1. الغيبة للنعامين: 234 / 22؛ خمترص بصائر الدرجات: 212.
2. خمترص بصائر الدرجات: 200.

3. مستدرك الوسائل 11: 114 / 12556 / 7.
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3 - ومــن املمكــن أن يكــون التأييــد بالرعب لكليهــا، أي: اإلمــام ¨ وأصحابه، 

وليــس ببعيــد ملــا ُيفهــم من اآليــات الريفــة)1(.

وبعــد معرفــة أن اإلمــام ¨ مؤيــد هــو وأنصــاره بالرعــب، بمعنــٰى أن الرعــب 

ــي  ــن الطبيع ــم، فم ــوا إليه ــل أن يصل ــداء قب ــوب األع ــل يف قل ــم ويدخ ــري معه يس

أن يكــون األمــن والســكينة واالطمئنــان ألصحابــه وأنصــاره ¨، كــا ينــص عليــه 

القــرآن الكريــم:

يــَن آَمنـُـوا  ِ
َّ

نِّ َمَعُكــْم َفثَبِّتُــوا ال
َ
ٰ الَمائَِكــِة أ قــال تعــاىٰل: ﴿إِْذ يـُـوِح َربُّــَك إِىلَ

يــَن َكَفــُروا الرُّْعــَب﴾ )األنفــال: 12(. ِ
َّ

َســالِق ِف قُلـُـوِب ال

ــاهلِل مــا  ــْم بِ تُ
ْ
ك ْشَ

َ
نَُّكــْم أ

َ
ــوَن أ افُ

َ
ــْم َول ت تُ

ْ
ك ْشَ

َ
خــاُف مــا أ

َ
وقــال: ﴿َوَكيْــَف أ

ْمــِن إِْن ُكنْتُــْم َتْعلَُمــوَن 
َ
َحــقُّ بِاأل

َ
يُّ الَفِريَقــْنِ أ

َ
طاناً فَــأ

ْ
 بـِـِه َعلَيُْكــْم ُســل

ْ
ل لـَـْم ُيــَزِّ

ْمــُن َوُهــْم ُمْهتَُدوَن﴾ 
َ
وئلـِـَك لَُهــُم األ

ُ
ــٍم أ

ْ
ِبُســوا إِيماَنُهــْم بُِظل

ْ
يــَن آَمنُــوا َولـَـْم يَل ِ

َّ
81 ال

)األنعــام: 81 - 82(.

ــوُْهْم  ــْم فَاْخَش ــوا لَُك ــْد َجَُع ــاَس قَ ــاُس إِنَّ انلَّ ــُم انلَّ ــاَل لَُه ــَن ق ي ِ
َّ

ــال: ﴿ال وق

ــَن اهلِل  ــٍة ِم ــوا بِِنْعَم ــُل 173 فَاْنَقلَبُ ــَم الَوِكي ــبُنَا اهلُل َونِْع ــوا َحْس ُ ــاً َوقال ــْم إِيمان فَزاَدُه

بَُعــوا رِْضــواَن اهلِل َواهلُل ُذو فَْضــٍل َعِظيــٍم 174 إِنَّمــا  َوفَْضــٍل لـَـْم َيْمَسْســُهْم ُســوٌء َواتَّ

ــَن﴾  ــْم ُمْؤِمِن ــوِن إِْن ُكنْتُ ــْم وَخافُ افُوُه
َ

ــا ت ــاَءُه فَ ْوِل
َ
ــوُِّف أ ــيْطاُن ُيَ ذِلُكــُم الشَّ

)آل عمــران: 175-173(.

ــد بجربائيــل، وإرسافيــل،  ويؤيــد هــذا الروايــات التــي ذكــرت أن اإلمــام ¨ مؤيَّ

ــمعت  ــال: س ــايل، ق ــزة الث ــة أيب مح ــة، كرواي ــن املالئك ــم م ــدس، وغريه وروح الق

أبــا جعفــر حممــد بــن عــي ݟ يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل حممــد ݜ لنــرصه 

1. األنفال: 12.
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ــه،  ــل أَمام ــون جربئي ــن، يك ــن والكروبي ــن واملنزل ــومن واملردف ــة املس اهلل باملالئك

وميكائيــل عــن يمينــه، وإرسافيــل عــن يســاره«)1(.
ــات  ــض الرواي ــان بع ــد ورد يف لس ــن فق ــرص املؤمن ــة يف ن ــذه القضي ــة ه وألمهي

ــا: ــن، ومنه ــداء الدي ــم أع ــب يف قلوهب ــاء الرع ــاء بإلق الدع
مــا ورد عــن أمــري املؤمنــن ݠ، حيــث قــال: »اللهــم عــّذب كفــرة أهــل الكتــاب 

الذيــن يصــدون عــن ســبيلك، وجيحــدون آياتــك، ويكذبــون رســلك.
ــزل عليهــم رجــزك  اللهــم خالــف بــن كلمتهــم، وألــق الرعــب يف قلوهبــم، وأن

ــرده عــن القــوم املجرمــن«)2(. ــذي ال ت ونقمتــك، وبأســك ال
ــه ألهــل الثغــور حيــث قــال:  ومــا ورد عــن اإلمــام زيــن العابديــن ݠ يف دعائ
ــض  ــب، واقب ــم الرع ــأل أفئدهت ــدد، وام ــم الع ــص منه ــدد، وانق ــم امل ــع عنه »واقط

ــق«)3(. ــن النط ــنتهم ع ــزم ألس ــط، واخ ــن البس ــم ع أيدهي

تنبيهات حول روايات مسرية الرعب:
ــام  ــه - ألن اإلم ــدة مع ــل ومتعاض ــاب، ب ــة للكت ــات موافق ــذه الرواي األّول: إن ه
ــُم  ــه الذيــن وعدهــم اهلل تعــاىٰل بأهنــم ﴿ُه احلجــة ¨ وأنصــاره هــم حــزب اهلل وعيبت
الغاِلُــوَن﴾ )املائــدة: 56(، وأهنــم ﴿ُهــُم الُمْفِلُحــوَن﴾ )املجادلــة: 22(، وهــم املؤمنون 
ْمــُن 

َ
وئلـِـَك لَُهــُم األ

ُ
ــٍم أ

ْ
ِبُســوا إِيماَنُهــْم بُِظل

ْ
يــَن آَمنـُـوا َولـَـْم يَل ِ

َّ
حقــًا قــال اهلل تعــاىٰل: ﴿ال

 ٰ ــَك إِىلَ ــوِح َربُّ ــاىٰل: ﴿إِْذ يُ ــال اهلل تع ــث ق ــام: 82( - حي ــُدوَن﴾ )األنع ــْم ُمْهتَ َوُه
ــُروا  ــَن َكَف ي ِ

َّ
ــوِب ال ــالِق ِف قُلُ ــوا َس ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــوا ال ــْم َفثَبِّتُ نِّ َمَعُك

َ
ــِة أ الَمائَِك

الرُّْعــَب﴾ )األنفــال: 12(.

1. الغيبة للنعامين: 234 / 22؛ خمترص بصائر الدرجات: 213.
2. من ال حيرضه الفقيه 1: 432 / 1263.

3. الصحيفة السجادية: 96.
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فمــن جهــة إثبــات صحــة صدورهــا مــن حيــث األســناد فمــن املمكــن أن يناقــش 
فيهــا، إاّل أهنــا موافقــة للكتــاب العزيــز قطعــًا وبــال ريــب، ومعلــوم أن مــا موافــق 

الكتــاب فهــو قطعــي الصــدور)1( وال نقــاش يف إثبــات صــدوره.
ــرية  ــدار مس ــد مق ــبة إىٰل حتدي ــاهنا بالنس ــف لس ــات اختل ــذه الرواي ــاين: إن ه الث
ــه  ــر ل ــب« ومل يذك ــه الرع ــري مع ــال: »يس ــان ق ــن عث ــاد ب ــة مح ــي رواي ــب، فف الرع
مقــدار، بينــا روايــة أمــري املؤمنــن ݠ وروايــة أيب محــزة وروايــة الفضيــل ورد فيهــا: 
»يســري الرعــب أمامهــا شــهرًا«، أي: أن الرعــب يدخــل عــٰى مــن خالــف اإلمام ݠ 

وحاربــه قبــل أن يصــل إليهــم بشــهر.

وإن اختــالف التعبــري عــن مســرية الرعــب ال يعنــي أن هنــاك نوعــن مــن 

ــر  ــوف أم ــب واخل ــك ألن الرع ــام ¨، وذل ــاوأ اإلم ــن ن ــٰى م ــالن ع ــب يدخ الرع

بســيط وهــو: حالــة مــن اهللــع تنتــاب اإلنســان ألمــر يــذر مــن وقوعــه. نعــم هــو 

ــه بنــاء عــٰى مــا تقــدم)2( تكــون الروايــات مــن  يقبــل الشــدة والضعــف، وعليــه فإّن

بــاب اإلمجــال والتفصيــل، بمعنــٰى أن روايــة محــاد أمجلــت املطلــب باختصــار، بينــا 

الروايــات األخــرٰى بّينــت املطلــب بالتفصيــل، فإّنــه وإن ورد يف روايــة محــاد قولــه: 

ــم  ــل إليه ــل أن يص ــداء قب ــٰى األع ــب ع ــل الرع ــه يدخ ــايف كون ــو ال ين ــه«، فه »مع

بشــهر، فمثــل الرعــب مثــل املصبــاح الليــزري احلديــث الــذي يــيء إىٰل مســافات 

ــد  ــل إىٰل أبع ــت يص ــس الوق ــوءه يف نف ــك إاّل أن ض ــاح وإن كان مع ــدة، فاملصب بعي

نقطــة، فلــو مل يكــن الرعــب معهــم فكيــف يصــل إىٰل مــن هــم قاصدونــه، فهــو يســري 

ــارج. ــخصًا يف اخل ــيئًا متش ــه ش ــٰى كون ــاح، ال بمعن ــوء املصب ــم كض ــم وأمامه معه
وهنــاك أمــر آخــر يســتفاد مــن هــذه الروايــات وهــو: أن الرعــب الــذي خيالــط 

1. كام ذكره الشيخ الطويس يف االستبصار 1: 3- 4.
2. يف قولنا: )ال يقال( وجوابه.
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األعــداء ســار يف كل نقــاط مســرية شــهر، بمعنــٰى أن الرعــب ال خيتــص فقــط بالنقطــة 
التــي تنتهــي إليهــا مســرية الشــهر، بــل الرعــب يعــم كل نقــاط املســري مــن االبتــداء 
ــوف  ــة فاخل ــة إىٰل الكوف ــن مك ــه م ــام توج ــا أن اإلم ــو فرضن ــاء، أي: ل ــٰى االنته وحت
يســري أمامــه مســرية شــهر، فــإذا وصــل الكوفــة فــإّن ذلــك ال يعنــي انتهــاء التأييــد 
بالرعــب عنــد انتهــاء املســري ال أبــدًا، بــل حتــٰى مــع وصولــه إىٰل غايــة الســري فالتأييــد 

بــاق عــٰى حالــه.
الثالــث: مــا هــو املــراد مــن كلمــة: »مســري شــهر«، هــل املــراد منهــا: مســرية شــهر 

عــٰى األقــدام وجمــرد عــن أي وســيلة نقــل؟
ــات الســفر يف ذلــك الزمــان، أي الســفر عــٰى  ــراد منهــا هــو الســري بمقتضي أم امل
الدابــة، وهــي خمتلفــة الرعــة، فــإّن الســفر عــٰى احلــار أبطــأ منــه عــٰى البعــري، وعــٰى 
البعــري أبطــأ منــه عــٰى الفــرس، فــإّن لــكل منهــا مســافة حمــددة يف قطــع مســرية شــهر.

ــورة إىٰل  ــة املن ــن املدين ــّدر م ــان تق ــك الزم ــادي يف ذل ــري الع ــهر بالس ــرية ش ومس

كربــالء املقدســة، كــا نجــده يف مســرية اإلمــام احلســن ݠ مــن املدينــة إىٰل العــراق، 

حيــث قطــع املســافة مــن املدينــة املنــورة إىٰل مكــة يف مخســة أيــام، حيــث خــرج مــن 

املدينــة يف الثامــن والعــرون مــن رجــب، ودخــل مكــة يف الثالــث مــن شــعبان، ثــم 

خــرج مــن مكــة يف الثامــن مــن ذي احلجــة، ودخــل كربــالء يف الثــاين أو الثالــث مــن 

ــًا، كــا ذكــره بــن كثــري)1(. املحــرم، )5 + 25 = 30( أو )29( يومــًا تقريب

أم املــراد منهــا هــو الســري بــا يقتضيــه زمــان الظهــور الريــف، حيــث هــو زمــان 

التطــور التكنلوجــي، فوســائل النقــل فيــه متعــددة وخمتلفــة يف الرعــة والبــطء أيضًا، 

فأبطأهــا الدراجــة اهلوائيــة، ثــم الســيارة االعتياديــة، وهكــذا إىٰل أن تصــل إىٰل أرسعهــا 

وهــي الطائرة.

1. البداية والنهاية 8: 171.
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ــري  ــد أي نحــو مــن الس ــة - وحتدي ــذه القضي ــع والبــت يف ه ــق: أن القط والتحقي

ــك  ــا ال نمتل ــك أنن ــة، وذل ــرّي للغاي ــر حم ــق - أم ــا الطري ــع هب ــي يقط ــيلة الت والوس

ــور  ــار وتط ــان ازده ــو زم ــل ه ــدس، ه ــور املق ــان الظه ــن زم ــة ع ــة الكافي املعلوم

ــو  ــال اآلن، وه ــا احل ــورة ك ــتخدام آالت متط ــن اس ــان م ــن اإلنس ــث يتمك بحي

ــك  ــكل يشء، وذل ــل ل ــراب وتعطي ــان خ ــو زم ــن؟ أم ه ــادر إىٰل الذه ــد يتب ــذي ق ال

بعــد حلــول الكــوارث الطبيعيــة كالســيول والــزالزل وظهــور الشــمس مــن املغــرب 

وغــري ذلــك، فــال يتمكــن اإلنســان مــن اســتخدام اآلالت املتطــورة احلديثــة، فهــو 

ــة. ــل البدائي ــائل النق ــوع إىٰل وس ــر إىٰل الرج مضط

ويمكــن أن يدعــٰى يف املقــام - بقرينــة زمــان صــدور النــص -: أن االقــرب هــو 

ــفر  ــان، كالس ــك الزم ــة يف ذل ــة املتعارف ــائل البدائي ــفر يف الوس ــهر بالس ــرية ش مس

بركــوب اخليــل وغريهــا، وعليــه مســرية شــهر تكــون مــن املدينــة املنــورة إىٰل كربــالء 

ــًا. ــة تقريب املقدس

نعــم يمكــن أن يكــون ذكــر »مســرية شــهر« كنايــة عــن دخــول الرعــب يف قلــوب 

ــم،  ــل إليه ــل أن يص ــام ݠ، أي قب ــن اإلم ــم وب ــافة بينه ــد املس ــٰى بع ــداء ع األع

وليــس املــراد منهــا معناهــا احلــريف الــذي هــو بالنســبة إلينــا جممــل ومبهــم كــا تقــدم 

بيانــه.

الرابــع: بعــد أن عرفنــا بعــض التفاصيــل املتعلقــة بمســرية الرعــب مــع اإلمــام̈  

وأنصــاره، يبقــٰى ســؤال مهــم وهــو: هــل أن الرعــب يســري باجتــاه واحــد وهــو جهــة 

األمــام، كــا يســتفاد مــن روايــة الفضيــل حيــث ورد فيهــا: »يســري الرعــب أمامهــم 

مســرية شــهر«، أم أن الرعــب يســري مــن كل االجتاهــات األربــع؟
والــذي جييــب عــن هــذه الســؤال هــو مــا رواه أبــو محــزة الثــايل عــن أيب جعفــر 
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حممــد بــن عــي ݟ قــال: »... والرعــب يســري مســرية شــهر أمامــه وخلفــه وعــن 
يمينــه وعــن شــاله«)1(، وهــذا يعنــي أن الرعــب يســري يف كل االجتاهــات األربعــة.

وهــذا النــص ال يصطــدم مــع روايــة أمــري املؤمنــن ݠ وروايــة الفضيــل حيــث 

ذكرتــا جهــة )األَمــام( دون غريهــا مــن اجلهــات؛ وذلــك أن روايــة الفضيــل مل تنــف 

اجلهــات البقيــة أبــدًا، وإنــا عّينــت جهــة واحــدة وتركــت الباقــي، فــإن املتعــارف هو: 

أن الســري إنــا يكــون إىٰل اإلمــام وليــس إىٰل اخللــف، وخصوصــًا يف زحــف العســاكر، 

ــري  ــرص يس ــم للن ــري معه ــذي يس ــب ال ــن إىٰل أن الرع ــبق الذه ــي أن ينس ــن الطبيع فم

أمامهــم ال خلفهــم.

ــري  ــد غ ــذا التأيي ــد أن ه ــب، جي ــام ¨ بالرع ــد اإلم ــة تأيي ــل يف قضي ــن املتأم ولك

ــه  ــام ¨ واجت ــة اإلم ــد بجه ــدد التأيي ــو ح ــه ¨ ل ــٰى أن ــدة، بمعن ــة واح ــدد بجه حم

اإلمــام غربــًا، فالرعــب يدخــل عــٰى األعــداء يف الغــرب دون غريهــم، وهــذا يعنــي 

أن أعــداءه ¨ الذيــن عــٰى يمينــه أو شــاله أو خلفه ســوف يأمنــون وال خيافــون، وإذا 

زال عنهــم اخلــوف قويــت شــوكتهم، واقربــوا مــن النيــل مــن اإلمــام ¨ وأنصــاره 

األبطــال، وهــذا خــالف التأييــد مــن قبــل اهلل تعــاىٰل بالرعــب، وعليــه األصــح هــو 

دخــول الرعــب عليهــم يف كل االجتاهــات، وجهــة األَمــام إنــا ُذكــرت يف الروايــات 

مــن بــاب أبــرز املصاديــق.

ــه  ــري مع ــال: »يس ــث ق ــاد، حي ــة مح ــا ورد يف رواي ــر م ــذا أكث ــد ه ــذي يؤي وال

الرعــب«، فــإّن املعيــة تقتــي دخــول الرعــب عــٰى األعــداء مــن كل جانــب، وهــو 

ــزة. ــة أيب مح ــه رواي ــا تثبت م
اخلامــس: إن مــا ورد يف الروايــات مــن أن اإلمــام احلجــة̈  مؤيــد بالرعــب فإهنــا 
ــب  ــص - حس ــٰى ن ــر ع ــرم ݕ، ومل نعث ــده األك ــام ¨ وج ــا اإلم ــرد هب ــة تف خاصي

1. الغيبة للنعامين: 234 / 22.
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ــو  ــن ݜ، وه ــة الطاهري ــن األئم ــد م ــة ألح ــذه الصف ــت ه ــدود - يثب ــا املح تتبعن
ــن  ــات املؤمن أمــر مهــم جــدًا يف حســم املعــارك، وكســب االنتصــار، ورفــع معنوي

ــن. املقاتل

العنرص الثاين: أنصار اإلمام ¨:
إن كل ثورة مها كانت صغرية أو كبرية يوجد فيها عنرصان فاعالن:

األّول: هو قائد الثورة، وقد تقدم الكالم عنه يف العنرص األّول.
ــه  ــد يف حركت ــوار، وهــم مــن يعــن القائ ــه، أو قــل: الث ــاين: أنصــاره وأعوان والث

ــه. وثورت
ــوال  ــه: »ل ــن ݠ بقول ــيد املتق ــه س ــار إلي ــد أش ــوت، وق ــي الثب ــر بدهي ــذا أم وه
ــاء أال  ــٰى العل ــذ اهلل ع ــا أخ ــارص، وم ــود الن ــة بوج ــام احلج ــارض، وقي ــور احل حض
يقــاروا عــٰى كظــة ظــامل وال ســغب مظلــوم، أللقيــت حبلهــا عــٰى غارهبــا«)1(، حيــث 

بــّن فيهــا هذيــن العنرصيــن بوضــوح تــام.
ــٰى أن  ــات ع ــرت الرواي ــن توات ــن - الذي ــة ¨ احلقيقي ــام احلج ــار اإلم فأنص
عدهتــم ثالثائــة وثالثــة عــر - هــم العنــرص املهــم يف تثبيــت دولــة الــدول يف آخــر 

ــان. الزم
وعليــه فيلزمنــا الوقــوف عندهــم، والتأمــل يف النصــوص الرعيــة الــواردة فيهم، 
حيــث ذكــرت أوصافهــم بنحــو دقيــق، وليــس للباحــث طريــق إىٰل التعــرف عليهــم 
ســوٰى تلــك النصــوص؛ ألهنــم بالنســبة إلينــا مــن األمــور الغيبيــة، واملتكهــن فيهــم 

خــارج تلــك الروايــات ال يــدرك الصــواب.
وعندما نرجع إىٰل الروايات نجدها تتناول ذكرهم من عدة حماور:

1. هنج البالغة خطبة )3(: 6.
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املحور األّول: صفاهتم الشخصية:
1 - إهنــم شــباب وقليــل منهــم كهــول، كــا ورد يف الروايــة عــن أمــري املؤمنــن ݠ: 

»شــباب ال كهــول فيهــم إاّل كالكحــل يف العــن«)1(.

ــًا عليهــا أســاؤهم وأنســاهبم وحليتهــم)2(، بــل  2 - إهنــم يملــون ســيوفًا مكتوب

هــذه الســيوف ليســت ســيوفًا عادّيــة حســب الظاهــر، وإنــا هــي واحــدة مــن مصادر 

العلــوم لــدٰى قــادة اجليــش املبــارك، حيــث ورد يف الروايــة عــن اإلمام الصــادق ݠ: 

»عليهــم ســيوف مكتــوب عليهــا ألــف كلمــة، كل كلمــة مفتــاح ألــف كلمــة«)3(.

ــن األرض،  ــة م ــاع خمتلف ــن بق ــم م ــل ه ــدة، ب ــالد واح ــن ب ــوا م ــم ليس 3 - إهن

ــن  ــف ع ــث الري ــد ورد يف احلدي ــة، فق ــه يف مك ــه وقدرت ــاىٰل بإذن ــم اهلل تع جيمعه

ــة  ــدر ثالثائ ــه مــن أقــايص البــالد، عــٰى عــدد أهــل ب رســول اهلل ݕ: »جيمــع اهلل ل

ــاًل«)4(. ــر رج ــة ع وثالث

ــادات،  ــع، والع ــان، والطبائ ــون، واللس ــكل، والل ــم بالش ــي اختالفه ــذا يعن وه

ــود  ــًا، تس ــن أيض ــن ومتوافق ــم متفق ــه جتده ــذا كل ــع ه ــم م ــك، ولكنه ــري ذل وغ

ــة تبــّن حاهلــم مــن التوافــق مــا  ــا إليــه ســابقًا، بــل الرواي مجيعهــم الرمحــة كــا أرشن

هــو فــوق التصــور، حيــث ورد عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »كأهنــم مــن أب واحــد، وأم 

واحــدة«)5(، بمعنــٰى أهنــم متآلفــون ومتعارفــون ومتوافقــون كأفــراد العائلــة الواحــدة.
4 - هنــاك عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم ذكرهــا األئمــة األطهــار ݜ يف بيــان 

أوصــاف أنصــار اإلمــام ¨ وبعــض مــا يتعلــق هبــم، ومــن ذلــك:

1. الغيبة للطويس: 476 / 501؛ بحار األنوار 52: 333- 334 / 63.
2. الغيبة للنعامين: 313 / 5.
3. الغيبة للنعامين: 314 / 7.

4. اخلرائج واجلرائح 2: 551-550 / 11.
5. جممع النورين: 330.
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ٰ الُمْؤِمِنــَن 
َ

ِذلَّــٍة َع
َ
بُّونـَـُه أ بُُّهــْم َوُيِ ِت اهلُل بَِقــْوٍم ُيِ

ْ
أ - قولــه تعــاىٰل: ﴿فََســوَْف يـَـأ

ٰ الاكفِِريــَن﴾ )املائــدة: 54(، كــا ورد وصفهــم بذلــك يف الروايــة الريفــة 
َ

ٍة َع ِعــزَّ
َ
أ

عــن ســليان بــن هــارون العجي قــال: ســمعت أبــا عبــد اهلل ݠ يقــول: »إن صاحب 
هــذا األمــر حمفوظــة لــه أصحابــه، لــو ذهــب النــاس مجيعــًا أتــٰى اهلل لــه بأصحابــه، 
نــا بِهــا قَْومــاً لَيُْســوا 

ْ ــإِْن يَْكُفــْر بِهــا هــُؤلِء َفَقــْد َوكَّ
وهــم الذيــن قــال اهلل : ﴿فَ

ِت اهلُل 
ْ
ــأ بِهــا بِكافِِريــَن﴾ ]األنعــام: 89[ وهــم الذيــن قــال اهلل فيهــم: ﴿فََســوَْف يَ

ٰ الاكفِِريَن﴾ ]املائــدة: 54[«)1(، 
َ

ٍة َع ِعــزَّ
َ
ٰ الُمْؤِمِنــَن أ

َ
ِذلَّــٍة َع

َ
بُّونـَـُه أ بُُّهــْم َوُيِ بَِقــْوٍم ُيِ

وهــذه اآليــة تقــرر ثالثــة أمــور:
 ٰ

َ
األّول: إن اآليــة تؤكــد الوعــد اإلهلــي الــذي وعــده نبيــه بقولــه : ﴿ِلُْظِهــَرُه َع
يــَن آَمنـُـوا ِف احلَيــاِة  ِ

َّ
َنُْصـــُر رُُســلَنا َوال

َ
يــِن ُكِّــِه﴾ )التوبــة: 33(، وقولــه: ﴿إِنَّــا نل الِّ

رِض﴾ 
َ
يَن اْســتُْضِعُفوا ِف األ ِ

َّ
ٰ ال

َ
ْن َنُمــنَّ َع

َ
نْيــا﴾ )غافــر: 51(، وقولــه: ﴿َونُِريــُد أ الُّ

ــات،  ــذه اآلي ــذي ورد يف ه ــد ال ــم الوع ــار ه ــؤالء األنص ــإّن ه ــص: 5(، ف )القص
ِت اهلُل بَِقــْوٍم﴾.

ْ
بقرينــة اآليــة التــي ذكرناهــا: ﴿فََســوَْف يَــأ

وهــذا أمــر مهــم جــدًا، ألن اهلل تعــاىٰل إذا وعــد ال خيلــف امليعــاد، فمجــيء األنصار 
أمــر واقــع ال حمالــة، فهــو مــن احلتميــات التــي ال ترديــد فيها.

ــي:  ــة وه ــة يف األمهي ــة غاي ــٰى حقيق ــد ع ــة يؤك ــن اآلي ــاين م ــع الث ــاين: واملقط الث
ــذه  ــُه﴾، وه بُّونَ ــْم َوُيِ بُُّه ــم ﴿ُيِ ــاىٰل هب ــأيت اهلل تع ــوف ي ــن س ــوم الذي ــؤالء الق أن ه
ــال  ــث ق ــب ݠ)2( حي ــن أيب طال ــي ب ــص إاّل لع ــد بالن ــت ألح ــة مل تثب اخلصوصي
رســول اهلل ݕ يــوم خيــرب: »ألعطــن الرايــة غــدًا رجــاًل يــب اهلل ورســوله ويبــه 

ــرار«)3(. ــري ف ــرار غ ــوله، ك اهلل ورس

1. الغيبة للنعامين: 316 / 12.
2. وهي أيضًا ثابتة لألئمة ݜ كا ورد يف الزيارة اجلامعة.

3. الكايف 8: 351؛ اخلصال: 311 / 87؛ مسند أمحد 5: 333. 
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ونتيجــة هــذا احلــب اإلهلــي هلــذه الثلــة الطاهــرة هــي: أن اهلل تعــاىٰل يعطيهــم كل 
ــث ال  ــم بحي ــوىٰل أموره ــو يت ــن، وه ــة يف الداري ــم الكرام ــل هل ــألوه، وجيع يشء س
ْمِرهِ يُْســـراً﴾ 

َ
ُ ِمــْن أ

َ
يقدمــون عــٰى أمــر إاّل وهلل فيــه رضــا، فيؤيدهــم بنــرصه ﴿َيَْعــْل ل

ــن اهلل  يف  ــي ݕ ع ــن النب ــادق ݠ ع ــام الص ــن اإلم ــد ورد ع ــالق: 4(، فق )الط
حديــث قــديس قــال فيــه: »ومــا تقــرب إيلَّ عبــٌد بــيٍء أحــب إيلَّ ممــا افرضــت عليــه، 
وإنــه ليتقــرب إيلَّ بالنافلــة حتــٰى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، 
وبــرصه الــذي يبــرص بــه، ولســانه الــذي ينطــق بــه، ويــده التــي يبطــش هبــا، إن دعاين 

أجبتــه، وإن ســألني أعطيتــه«)1(.
الثالــث: ثــم تؤكــد اآليــة عــٰى أمــر ثالــث مهــم جــدًا يف تالحــم املجتمــع وتــراص 
صفوفــه هــو: املحبــة فيــا بينهــم واأللفــة واإلخــاء والراحــم، والشــدة عــٰى الكفــار: 
ٰ الاكفِِريــَن﴾ )املائــدة: 54(، كــا ورد يف قولــه تعــاىٰل: 

َ
ٍة َع ِعــزَّ

َ
ٰ الُمْؤِمِنــَن أ

َ
ِذلَّــٍة َع

َ
﴿أ

يــَن  ِ
َّ

ــبُّ ال ــاِر رَُحــاُء بَيْنَُهــْم﴾ )الفتــح: 29(، وقولــه: ﴿إِنَّ اهلَل ُيِ ٰ الُكفَّ
َ

اُء َع ِشــدَّ
َ
﴿أ

ــد ورد يف  ــف: 4(، فق ــوٌص﴾ )الص ــاٌن َمرُْص ــْم بُنْي ُه نَّ
َ
ــا َكأ ــِبيِلِه َصفًّ ــوَن ِف َس يُقاتِلُ

الروايــة عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »قلوهبــم جمتمعــة باملحبــة والنصيحــة«)2(.
ــن  ــدة تزي ــيج واح ــة نس ــه كقطع ــون أصحاب ــدًا يف ك ــم ج ــرص مه ــذا العن وه
بعضهــا ببعــض، وهبــا يكــون هــؤالء كاجلبــل األشــم ال هتــزه العواصــف، وال تؤملــه 

ــف. القواص

ــوا  ــاً لَيُْس ــا قَْوم ــا بِه ن
ْ ــْد َوكَّ ــُؤلِء َفَق ــا ه ــْر بِه ــإِْن يَْكُف

ــاىٰل: ﴿فَ ــه تع ب - قول

ــام  ــا اإلم ــي يذكره ــة - الت ــة الريف ــذه اآلي ــام: 89(، وه ــَن﴾ )األنع ــا بِكافِِري بِه

الصــادق ݠ)3( يف حــق أنصــار اإلمــام ¨ - تقــرر حقيقــة اعتقــاد وإيــان أنصــار 

1. الكايف 2: 352 / 7؛ ومثله ورد يف مسند أمحد 6: 256.
2. املجمع النورين: 330.

3. الغيبة للنعامين: 316 / 12، وتقدمت يف املحور األول نقطة رقم )4( الرواية، فراجع.
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اإلمــام ¨ باإلســالم احلقيقــي وعــدم كفرهــم بــه، فإهنــم مؤمنــون حقــًا مــن حيــث 

االعتقــاد بتوحيــد اهلل، بمعنــٰى أهنــم ال يركــون بــاهلل حتــٰى عــٰى مســتوٰى املعصيــة 

 َوُهــْم ُمْشـــِرُكوَن﴾ )يوســف: 106(، ﴿إِنَّــُه لَيـْـَس 
َّ

َرُُهــْم بـِـاهلِل إِل
ْ
ك

َ
﴿َومــا يُْؤِمــُن أ

ــَن  ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طانُُه َع
ْ
ــل ــا ُس ــوَن 99 إِنَّم

ُ ــْم َيتََوكَّ ــوا َوَعٰ َربِِّه ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طاٌن َع
ْ
ــل ُ ُس

َ
ل

يــَن ُهــْم بـِـِه ُمْشـــِرُكوَن﴾ )النحــل: 99 - 100(، فالشــيطان بعيد عنهم  ِ
َّ

َّْونـَـُه َوال َيتََول

وليــس لــه عليهــم ســلطان، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »وهم 

وّحــدوا اهلل حــق توحيــده«)1(.

ــون  ــث يصوم ــاىٰل، حي ــة هلل تع ــة يف الطاع ــم غاي ــًا فه ــادة أيض ــث العب ــن حي وم

هنارهــم ويقومــون ليلهــم، كــا ورد عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »هلــم يف الليــل أصــوات 

كأصــوات الثــواكل مــن خشــية اهلل تعــاىٰل، قيــام يف ليلهــم، وصــّوام يف هنارهــم«)2(.

ــِديٍد﴾  ــٍن َش ْو آِوي إِىٰل ُرْك
َ
ًة أ ــوَّ ــْم قُ نَّ ِل بُِك

َ
ــْو أ َ ــاَل ل ــاىٰل: ﴿ق ــه تع ج - قول

)هــود: 80(، كــا ورد عــن اإلمــام أيب عبــد اهلل الصــادق ݠ يف هــذه اآليــة قــال: 

ًة﴾: القائــم، والـ﴿ُرْكــٍن َشــِديٍد﴾: ثــالث مائة وثالثــة عر أصحابــه«)3(. »﴿قُــوَّ

فهــذه اآليــة تقــرر قــوة وشــجاعة وســطوة أصحــاب احلجــة ¨، فإهنــم شــجعان 

ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــوة والصالب ــد يف الق ــوب كاحلدي ــم قل ــة، هل ــوث املغضب كاللي

أمــري املؤمنــن ݠ يف وصــف شــجاعة األنصــار: »كأهنــم ليــوث قــد خرجــوا مــن 

غــاب، قلوهبــم مثــل احلديــد، لــو أهنــم مهــوا بإزالــة اجلبــال الــروايس ألزالوهــا عــن 

ــا«)4(. مواضعه

1. جممع النورين: 330.
2. املصدر نفسه.

3. تفسري العيايش 2: 156- 157 / 55؛ بحار األنوار 12: 170 / 30.
4. جممع النورين: 330.

اج
حلج

ر ا
اه

خ م
شي

ال



184

ــٍة َمْعــُدوَدٍة﴾ )هــود: 8(،  مَّ
ُ
ْرنــا َعنُْهــُم الَعــذاَب إِىٰل أ خَّ

َ
د - قولــه تعــاىٰل: ﴿َولـَـِنْ أ

هــذه اآليــة أيضــًا تقــرر قضيتــن:

األوىٰل: الوعــد اإلهلــي بمجــيء األمــة القويــة التــي هبــا ينتــرص اهلل لدينــه، ويبســط 

احلــق والعــدل عــٰى هــذه البســيطة، كــا تقدمــت اإلشــارة إليــه يف ذيــل اآليــة األوىٰل.

والثانيــة: إن هــذه األمــة التــي توعــد هبــا اهلل الظاملــن حمــددة بعــدد خــاص وهــو: 

ــٍة َمْعــُدوَدٍة﴾، فقــد ورد  مَّ
ُ
)ثالثمئــة وثالثــة عــر(، ال يزيــدون وال ينقصــون فهــم ﴿أ

عــن اإلمــام الباقــر ݠ حيــث قــال: »... يعنــي أصحــاب القائــم الثالثائــة والبضعــة 

عــر رجــاًل، قــال: وهــم واهلل األمــة املعــدودة«)1(.

ــا  ــَن م ْي
َ
ــْراِت أ ــتَِبُقوا اخلَ ــا فَاْس ه

ِّ
ــَو ُمَول ــٌة ُه ــُلٍّ وِْجَه ــاىٰل: ﴿َوِل ــه تع هـــ - قول

ــري  ــة تش ــة الريف ــذه اآلي ــرة: 148(، وه ــاً﴾ )البق يع ــُم اهلُل َجِ ِت بُِك
ْ
ــأ ــوا يَ تَُكونُ

إىٰل كيفيــة اجتــاع أصحــاب القائــم ¨، حيــث جيمعهــم اهلل مــن األقطــار املختلــف 

فيــأت هبــم مجيعــًا، وهــذه نازلــة يف أصحــاب اإلمــام احلجــة ¨ كــا روي عــن اإلمام 

ــه  ــه صحابت ــت ل ــرباين، فأتيح ــمه الع ــا اهلل باس ــام دع ــادق ݠ: »إذا أذن اإلم الص

الثالثائــة وثالثــة عــر، قــزع كقــزع اخلريــف، فهــم أصحــاب األلويــة، منهــم مــن 

يفقــد مــن فراشــه ليــاًل فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرٰى يســري يف الســحاب هنــارًا، 

ــم  ــم أعظ ــداك أهي ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت ــم أبي ــمه واس ــرف باس يع

إيانــا؟ قــال: »الــذي يســري يف الســحاب هنــارًا، وهــم املفقــودون، وفيهــم نزلــت هــذه 

يعــاً﴾ ]البقــرة: 148[«)2(. ِت بُِكــُم اهلُل َجِ
ْ
ْيــَن مــا تَُكونُــوا يَــأ

َ
اآليــة: ﴿أ

ومــن جممــوع هــذه اآليــات ومــا ورد يف بياهنا نســتخلص عــدة صفــات األصحاب 
ــام ¨، وهي: اإلم

1. الكايف 8: 313 / 487؛ بحار األنوار 52: 288 / 26. 
2. الغيبة للنعامين: 312 / 3.
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1 - إهنم وعد اهلل املحتوم الذي البد منه.
2 - إهنــم يبهــم اهلل ورســوله ويبــون اهلل ورســوله، بمعنــٰى أهنــم الصفــوة مــن 

املؤمنــن.
3 - إهنــم رمحــاء بينهــم متآلفــون، أشــداء عــٰى الكفــر والكافريــن، ال جياملــون 

عــٰى حســاب دينهــم أبــدًا.
4 - إهنــم مؤمنــون حقــًا وحقيقــًة، وعــٰى حــد تعبــري الروايــات »حمضــوا اإليــان 

حمضــًا«)1(.
5 - إن هلــم مــن الشــجاعة والقــوة مــا لــو أقبلــوا هبــا عــٰى إزالــة اجلبــال الــروايس 

ألزالوهــا عــن مواضعها.
ــدون  ــر(، ال يزي ــة ع ــة وثالث ــاص )ثالثمئ ــم خ ــور برق ــم حمص 6 - إن عدده

ــدودة. ــة مع ــم أم ــون، فه ــه وال يقل علي

املحور الثاين: حملهم من دولة اإلمام ¨:
إن الروايــات تؤكــد أن هــؤالء األنصــار - الذيــن تقــدم وصفهــم - هم ليســوا من 
األنصــار العاديــن، وإنــا هــم القــادة األفــذاذ الذيــن يفتــح هبــم اهلل األرض بأرسهــا، 
فهــم غــري اجليــش الــذي يقاتــل بإمــرة اإلمــام ¨، كــا قــال اإلمــام الصــادق ݠ: 
»فهــم أصحــاب األلويــة«)2(، فهــم النــواة األوىٰل وحجــر األســاس يف بنــاء دولــة آخر 

الزمــان، حيــث ال خيفــٰى مــا للقــادة املخلصــن مــن أثــر يف بنــاء دولــة آخــر الزمــان.

املحور الثالث: كيفية اجتامعهم يف مكة:
عندمــا نتأمــل يف الروايــات الــواردة يف أنصــار اإلمــام ¨ والتــي تتحــدث عــن 

اجتاعهــم ولقائهــم اإلمــام ¨، نجدهــا تذكــر ذلــك يف عــدة نقــاط، منهــا:

1. الكايف 2: 425 / 3، و3: 235 / 1؛ خمترص بصائر الدرجات: 43.
2. الغيبة للنعامين: 312 / 3.
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، فــإذا دعــا باســم اهلل اجتمــع لــه أصحابــه  النقطــة األوىٰل: دعــاء اإلمــام احلجــة̈ 
ــة الريفــة عــن اإلمــام الصــادق ݠ: »دعــا اهلل باســمه العــرباين  كــا ورد يف الرواي

فأتيحــت لــه صحابتــه الثالثمئــة وثالثــة عــر«)1(.
وهذه الرواية فيها احتاالن يتوجهان إىٰل زمان دعاء اإلمام ¨:

األّول: إن هــذا الدعــاء متقــدم زمانــًا عــٰى حتــّرك أنصــاره مــن بلداهنــم نحــو مكــة، 
فيكــون هــذا الدعــاء هــو عّلــة اجتاعهــم عنــده ¨، فيكــون فقــد املفقــود مــن عــٰى 

فراشــه أو مــي مــن مشــٰى عــٰى الســحاب هــو بــإذن اإلمــام ¨ وبربكــة دعائــه.
والثــاين: إن هــذا الدعــاء متأخــر عــن خروجهــم مــن بلداهنــم واجتاعهــم يف مكة، 
فــال يكــون هــذا الدعــاء هــو علــة خلروجهــم، بــل يكــون علــة الجتاعهــم عنــده يف 
البيــت احلــرام يف ســاعة واحــدة مــن غــري ميعــاد، كــا سنشــري إليــه إن شــاء اهلل تعــاىٰل.

فالروايــة مــرددة بــن هذيــن االحتالــن، والثاين أقــرب إىٰل ظاهــر الروايــة، واألّول 
ــاع  ــة الجت ــاء عل ــون الدع ــث ك ــن حي ــه، فم ــان وتقدم ــول الزم ــه إاّل يف ط ال ينافي
األنصــار عنــده فهــا متفقــان، وهــذا يكفــي يف املقــام مــع الغــض عــن طــول الزمــان 

وقــرصه، أو تقّدمــه وتأخــره، املهــم أن الدعــاء متقــدم عــٰى اجتاعهــم عنــده ¨.
النقطــة الثانيــة: إن جمــيء األنصــار هــو بنحــو متفــرق زرافــة تلــو أخــرٰى، وهــذا 
مــا اســتفاضت بــه الروايــات بأهنــم: »قــزع كقــزع اخلريــف«)2(، كــا ورد عــن أمــري 
املؤمنــن ݠ أنــه قــال: »ثــم جيتمعــون قزعــًا كقــزع اخلريــف مــن القبائــل، مــا بــن 
الواحــد واالثنــن والثالثــة واألربعــة واخلمســة والســتة والســبعة والثانيــة والتســعة 

ــرة«)3(. والع

1. الغيبة للنعامين: 312 / 3.
ــه  ــه أرسع في ــف ألن ــه باخلري ــاء، وخص ــدة هب ــع والواح ــحاب املتقط ــك: الس ــزع بالتحري ــدراين: )الق ــال املازن 2. ق

ــكايف 12: 437[. ــول ال ــًا( ]رشح أص ــة واجتامع حرك
3. الغيبة للنعامين: 312 / 2.
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ــد  ــالف بالدهــم وبع ــة - عــٰى اخت ــول األنصــار إىٰل مك ــة: إن وص النقطــة الثالث
ــه طــرق متعــددة: مدهنــم - ل

أ - بعضهــم يشــد رحــال الســفر نحــو مكــة ويســافر كــا يســافر النــاس عندمــا 
ــي باملســري واىٰف يف  ــة: »فمــن كان ابت ــرٰى العالمــات اجتمعــت، كــا ورد يف الرواي ي
تلــك الســاعة«)1(، ومل تذكــر الروايــات كــم يســتغرقون مــن الزمــان يف ســفرهم هذا.

ب - وبعضهــم يفقــد مــن فراشــه ليــاًل، أي إذا أوٰى إىٰل فراشــه ونــام تلــك الليلــة 
ْيــَن مــا تَُكونـُـوا 

َ
نقلــه اهلل بقدرتــه إىٰل مكــة، وهــو مــا فــرت بــه اآليــة الريفــة: ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( يف الروايــات العديدة)2(. ِت بُِكــُم اهلُل َجِ
ْ
يـَـأ

قــال اإلمــام الصــادق ݠ: »بينــا شــباب الشــيعة عــٰى ظهــور ســطوحهم نيــام إذ 
توافــوا إىٰل صاحبهــم يف ليلــة واحــدة عــٰى غــري ميعــاد، فيصبحــون بمكــة«)3(.

وهذه الرواية فيها إشارة إىٰل عدة أمور:
األّول: إن قولــه ݠ: »شــباب الشــيعة عــٰى ظهــور ســطوحهم«، ال يعــم مجيــع 
ــا إليهــا مــا يــي  أنصــار اإلمــام ¨، حيــث ال عمــوم فيهــا، وخصوصــًا إذا ضممن
مــن الروايــات ومــا تقــدم، حيــث إن بعــض الروايــات فّصلــت يف ذلــك فذكــرت 
أن بعضهــم يســافر إىٰل مكــة، وبعضهــم يفقــد عــٰى فراشــه، وبعضهــم يمــي عــٰى 
ــن  ــر م ــض اآلخ ــض دون البع ــاملة لبع ــة ش ــذه الرواي ــح أن ه ــحاب، فيتض الس

ــاب. األصح
الثــاين: فقدهــم ليــاًل ووصوهلــم صباحــًا إىٰل مكــة، وقد يكــون معنــٰى »فيصبحون 
بمكــة« هــو: أهنــم عندمــا يفقــدون يف الليــل مــن فراشــهم يصلــون يف نفــس الوقــت 
ــا  ــايل، فعنده ــوم الت ــر الي ــل أو فج ــذ اللي ــة من ــون يف مك ــه، فيكون ــدوا في ــذي فق ال

يســفر الصبــح عليهــم وهــم يف مكــة.
1. الغيبة للنعامين: 314 / 6.

2. الكايف 8: 313 / 487؛ االختصاص: 257؛ الغيبة للنعامين: 312/ 3 و313 / 4 و314 / 6. 
3. الغيبة للنعامين: 316 / 11.
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الثالــث: إن نومهــم كان نــوم الفقــراء وليــس نــوم املرفــن؛ وذلــك أهنــم ينامــون 

فــوق ســطوح دورهــم، ومل ينامــوا داخــل البيــوت الفارهــة املكيفــة، وهــذا مــا يشــري 

إىٰل أهنــم مــن الطبقــة الفقــرية، أو لعلــه كنايــة عــن املتعــارف.

الرابع: اجتاعهم بغري موعد مسبق، وال تنسيق بينهم أبدًا.

ــم،  ــو أفضله ــاس وه ــراه الن ــٰى ت ــحاب حت ــٰى الس ــيًا ع ــأيت مش ــم ي ج - وبعضه

فقــد ورد عــن املفضــل بــن عمــر عــن اإلمــام أبــو عبــد اهلل الصــادق ݠ قــال: »إذا 

أذن اإلمــام دعــا اهلل باســمه العــرباين، فأتيحــت لــه صحابتــه الثالثائــة وثالثــة عــر، 

ــاًل  ــة، منهــم مــن يفقــد مــن فراشــه لي قــزع كقــزع اخلريــف، فهــم أصحــاب األلوي

فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرٰى يســري يف الســحاب هنــارًا، يعــرف باســمه واســم 

ــذي  ــال: »ال ــًا؟ ق ــم إيان ــم أعظ ــداك، أهي ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت أبي

ــارًا«)1(. ــحاب هن ــري يف الس يس

ــون  ــم يلتق ــة، فإهن ــة املكرم ــع إىٰل مك ــل اجلمي ــد أن يص ــم بع ــة: ث ــة الرابع النقط

ــد  ــن دون موع ــدة وم ــاعة واح ــرام يف س ــجد احل ــام يف املس ــد اإلم ــون عن وجيتمع

مســبق، فقــد ورد عــن اإلمــام أيب جعفــر الباقــر ݠ قــال: »جيتمعــون واهلل يف ســاعة 

ــف«)2(. ــزع اخلري ــزع كق ــدة ق واح

املحور الرابع: ابتالء أنصار اإلمام القائم ¨:

ــام الســامي واملنزلــة  ــم مــن املق ــا هل إن أصحــاب اإلمــام احلجــة ¨ مــع م

الرفيعــة واإليــان التــام، كــا بينــاه ســابقا، إاّل أهنــم مل يســلموا مــن قانــون التمحيــص 

واالختبــار، وذلــك ال لنقــص فيهــم أو عيــب، وإنــا الــدار التــي نحــن فيهــا هــي دار 

1. الغيبة للنعامين: 312 / 3.
2. الكايف 8: 313 / 487.
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اختبــار وامتحــان حتــٰى لــو بلــغ اإلنســان مــن اإليــان أعــٰى املراتــب، كــا قــال اهلل 

ْحَســُن َعَمــًا﴾ )هــود: 7؛ امللــك: 2(.
َ
يُُّكــْم أ

َ
ــْم أ تعــاىٰل: ﴿ِلَبْلَُوُك

وهذا املعنٰى من االبتالء العام ورد يف عدة من الروايات:
منهــا: مــا ورد عــن أيب عبــد اهلل الصــادق ݠ قــال: »واهلل لتمحصــن، واهلل 
لتميــزن، واهلل لتغربلــن حتــٰى ال يبقــٰى منكــم إاّل األنــدر«، قلــت: ومــا األنــدر؟ قــال: 
ــد أكل  ــه ق ــم خيرج ــه، ث ــّن علي ــام يط ــه الطع ــل في ــل الرج ــو: أن يدخ ــدر، وه »البي
بعضــه بعضــًا، فــال يــزال ينقيــه ثــم يكــّن عليــه، ثــم خيرجــه حتــٰى يفعــل ذلــك ثلــث 

ــٰى يبقــٰى مــا ال يــره يشء«)1(. مــرات، حت
ومنهــا: مــا ورد عــن أيب عبــد اهلل ݠ - أيضــًا - أنــه قــال: »... البــد للنــاس مــن 

أن يمّحصــوا ويميــزوا ويغربلــوا، وخيــرج مــن الغربــال خلــق كثــري«)2(.
إذن: أصحاب اإلمام احلجة ¨ غري مستثنن من قانون االبتالء والغربلة.

ولكــن ابتــالء كل بحســبه، فابتــالء األنصــار خــاص ويف مرحلــة مســرية الفتــوح، 

كــا يفهــم مــن الروايــات التــي ذكــرت أصحــاب داود ݠ - الذيــن كان عددهــم 

ــم داود  ــث أنبأه ــوت، حي ــال جال ــم لقت ــا أخذه ــر)3( - عندم ــة ع ــة وثالث ثالثمئ

ــا  وهــم أثنــاء املســرية بــأن اهلل تعــاىٰل مبتليهــم بنهــر، كــا ورد يف قولــه تعــاىٰل: ﴿فَلَمَّ

فََصــَل طالـُـوُت بِاجلُنُــوِد قــاَل إِنَّ اهلَل ُمبْتَِليُكــْم بِنََهــٍر َفَمــْن َشَِب ِمنـْـُه فَلَيـْـَس ِمنِّ 

 قَِليًا 
َّ

 َمــِن اْغــَتََف ُغْرفَــًة بِيَــِدهِ فََشـــِرُبوا ِمنـْـُه إِل
َّ

إِنَّــُه ِمــنِّ إِل
َوَمــْن لـَـْم َيْطَعْمــُه فَ

ُــوَت  ــْوَم ِبال ــا الَ َ ــَة نلَ ُــوا ل طاقَ ــُه قال ــوا َمَع ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ــَو َوال ــا جــاَوزَُه ُه ــْم فَلَمَّ ِمنُْه

ُهــْم ُماقُــوا اهلِل َكــْم ِمــْن فِئَــٍة قَِليلـَـٍة َغلَبَــْت فِئَــًة  نَّ
َ
يــَن َيُظنُّــوَن أ ِ

َّ
وَُجنُــوِدهِ قــاَل ال

1. تفسري العيايش 1: 199 / 146.
2. الغيبة للنعامين: 205-204 / 7.

3. جممع النورين: 330.
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ــا بـَـَرُزوا جِلالـُـوَت وَُجنُــوِدهِ قالـُـوا َربَّنــا  ابِِريــَن 249 َولَمَّ َكِثــَرًة بـِـإِْذِن اهلِل َواهلُل َمــَع الصَّ

ٰ الَقــْوِم الاكفِِريــَن 250 َفَهَزُموُهــْم 
َ

قْداَمنــا َوانُْصـــْرنا َع
َ
 َعلَيْنــا َصــْراً َوَثبِّــْت أ

ْ
فْــِرغ

َ
أ

بِــإِْذِن اهلِل َوَقتَــَل داوُُد جالـُـوَت﴾ )البقــرة: 249 - 251(، ومــن تلــك الروايــات مــا 

رواه أبــو بصــري، عــن أيب عبــد اهلل الصــادق ݠ حيــث قــال: »إن أصحــاب طالــوت 

ابتلــوا بالنهــر الــذي قــال اهلل تعــاىٰل: ﴿ُمبْتَِليُكــْم بِنََهــٍر﴾، وإن أصحــاب القائــم ݠ 

يبتلــون بمثــل ذلــك«)1(.
وهــذه العبــارة التــي يف ذيــل هــذه الروايــة وهــي: »يبتلــون بمثــل ذلــك«، تفتــح 
ــا إىٰل  ــر يلجئن ــذا األم ــام ¨، وه ــاب اإلم ــه أصح ــيبتٰى ب ــا س ــث ع ــاب البح ــا ب لن
التأمــل يف اآليــات التــي ذكــرت قصــة طالــوت والتــي تقــدم ذكرهــا، فقــد ورد فيهــا 

عــدة أمــور:
األمر األّول: االبتالء بالنهر الذي ال جيوز هلم الرب منه.

ــه -  ــوا ب ــذي ابتل ــر ال ــبة إىٰل النه ــاب داود ݠ - بالنس ــاين: إن أصح ــر الث األم
ــام: ــة أقس ــٰى ثالث ــاروا ع ص

1 - بعضهم رشب من النهر حتٰى ارتوٰى منه.
2 - وبعضهم رشب غرفة واحدة منه دون أن يرتوي كاماًل.

3 - وبعضهم مل يرب منه ومل يطعمه أبدًا.
ــوا مــن النهــر، ونســب مــن مل  األمــر الثالــث: إن داود ݠ تــربأ مــن الذيــن رشب

يــرب بنفســه.
ــوا  ــع: ونتيجــة الــرب مــن هــذا النهــر هــي: أهنــم تكاســلوا وختاذل األمــر الراب

ــوت. ــة جال ــرصة داود يف مقارع ــن ن ع
وعندمــا نمحــص هــذه األمــور التــي تكلمــت عنهــا اآليــات الريفــة بالنســبة إىٰل 

1. الغيبة للنعامين: 316 / 13؛ الغيبة للطويس: 472 / 491.
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أصحــاب داود ݠ وتطبيقهــا عــٰى أصحــاب اإلمــام احلجــة ¨، نجــد عندنــا عــدة 
أمــور التــي حتــول عــن الســقوط يف هــذا االختبــار:

1 - درجــة اإليــان التــي يمتلكهــا أصحــاب القائــم ¨، كــا تقدمــت اإلشــارة 

ــَن﴾  ــا بِكافِِري ــوا بِه ــاً لَيُْس ــا قَْوم ــا بِه ن
ْ ــْد َوكَّ ــاىٰل: ﴿َفَق ــه تع ــان قول ــه يف بي إلي

)األنعــام: 89()1(، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــري املؤمنــن ݠ: »وهــم وّحــدوا 

ــن ليــس للشــيطان عليهــم ســلطان. ــده«)2(، فإهنــم مــن الذي اهلل حــق توحي

ــر  ــث إن النه ــر، حي ــذا النه ــالء هب ــة االبت ــاز عقب ــدًا يف اجتي ــم ج ــر مه ــذا أم وه

مــن مغريــات احليــاة الدنيــا التــي هناهــم اإلمــام عــن اقراهبــا، وهــو مــن خطــوات 

ــيطان  ــوات الش ــي خط ــا ه ــون م ــم يعلم ــقوط؛ ألهن ــال س ــه ب ــيطان، فيجتازون الش

ــون. ــف تك وكي

ــون  ــم ال يرب ــر فه ــذا النه ــوا هب ــة ¨ وإن ابتل ــام احلج ــاب اإلم إذن: إن أصح

منــه.

ــم  ــم وه ــو منه ــٰى ه ــل يبق ــم، ب ــربأ منه ــام ¨ ال ي ــك: إن اإلم ــىٰل ذل ــرع ع ويتف

منــه.

ويتفــرع عليــه أيضــًا: إهنــم ال يتكاســلون وال جيبنــون عــن مالقــاة العــدو، قلوهبــم 

كاحلديــد وهــم كالليــوث املغضبــة ال هتــم بــيء إاّل نالتــه.
ــال يمــل  ــه إىٰل القت 2 - ورد يف الروايــات: أن اإلمــام ¨ عندمــا يســري بأصحاب
معــه حجــرًا منــه رشهبــم وأكلهــم وســقي دواهبــم، كــا ورد عــن اإلمــام الباقــر ݠ 
ــد  ــن أح ــه: أال ال يمل ــادي منادي ــة ين ــن مك ــم ݠ م ــرج القائ ــال: »إذا خ ــث ق حي

1. كــا أشــار إليــه اإلمــام الصــادق ݠ يف أن هــذه اآليــة تشــري إىٰل أصحــاب اإلمــام احلجــة ¨، الغيبــة للنعــاين: 
.12 / 316

2. جممع النورين: 330.
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ــر بعــري،  ــن عمــران ݠ، وهــو وق ــًا، ومحــل معــه حجــر موســٰى ب طعامــًا وال رشاب
فــال ينــزل منــزالً إاّل انفجــرت منــه عيــون، فمــن كان جائعــًا شــبع، ومــن كان ظمآنــًا 

روي، ورويــت دواهبــم، حتــٰى ينزلــوا النجــف مــن ظهــر الكوفــة«)1(.

ــذي  ــر ال ــذا النه ــؤون هب ــون وال يعب ــم ¨ ال يبال ــاب القائ ــإّن أصح ــه ف وعلي

يبتلــون بــه بعــد وجــود هــذا احلجــر معهــم، الــذي يلبــي كل احتياجاهتــم مــن حيــث 

ــل إىٰل ذلــك النهــر. املــأكل واملــرب، فــال يبقــٰى هلــم جمــال للمي

هــذا ولكــن قولــه ݠ يف ذيــل الروايــة: »حتــٰى ينزلــوا النجــف مــن أرض الكوفة« 

يوقــف الباحــث متأمــاًل يف هــذه الغايــة التــي تنتهــي يف الكوفة:

فهــل هــي غايــة حلمــل احلجــر معهــم، بمعنــٰى أهنــم إذا خرجــوا إىٰل مــكان أخــر 

ليفتحــوه وانطلقــوا مــن الكوفــة - مثــاًل - ال يملونــه معهــم أبــدًا؟

ــي يف  ــذي ينته ــفر ال ــذا الس ــام يف ه ــزاد والطع ــل ال ــن مح ــي ع ــة للنه ــي غاي أم ه

الكوفــة، بمعنــٰى أن اإلمــام ¨ وأصحابــه إذا خرجــوا إىٰل القتــال مــن الكوفــة جــاز 

ــزاد والطعــام وإن كان احلجــر معهــم؟ هلــم محــل بعــض ال
فــإن كان غايــة حلمــل احلجــر - وكان النهــر يف طريقهــم الواقــع بــن مكــة 
والكوفــة - صــح الــكالم املتقــدم، وهــو أهنــم يف غنــٰى عــن الــرب مــن النهــر بعــد 

ــهولة. ــة بس ــذه العقب ــازون ه ــارك، فيجت ــر املب ــك احلج ــم لذل اصطحاهب
وأّمــا إذا كان ذلــك النهــر الــذي وعــدوا باالبتــالء بــه ليــس يف هــذا املســري - وهــو 
الطريــق الواقــع بــن مكــة والكوفــة - وإنــا يبتلــون بــه يف أحــد األســفار األخــرٰى 
التــي ينطلقــون هبــا بعــد اســتقرارهم يف الكوفــة، واملفــروض أن احلجــر غــري حممــول 
معهــم، فيقــع االبتــالء والتمحيــص يف ذلــك النهــر، حيــث يكونــون حمتاجــن إىٰل املــاء 

لرفــع الظمــأ وإرواء الــدواب.

1. كامل الدين ومتام النعمة: 670 / 17؛ الكايف 1: 231 / 3؛ الغيبة للنعامين: 238 / 29.
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ولكنهــم جيتــازون النهــر مــع كل هــذه احلاجــة امللّحــة للــاء بإياهنــم وببصريهتــم، 
كــا تقدمــت اإلشــارة إليــه.

ــم إذا  ــٰى أهن ــراب، بمعن ــام وال ــل الطع ــة حلم ــول غاي ــك الق ــا إذا كان ذل وأّم
ــع  ــذا م ــم، ه ــزاد معه ــل ال ــم مح ــاز هل ــر ج ــكان أخ ــة إىٰل أي م ــن الكوف ــافروا م س
ــك  ــاز ذل ــهل يف اجتي ــون أس ــة تك ــه فالقضي ــم، وعلي ــارك معه ــر املب ــم للحج محله

ــر: ــك النه ــن ذل ــتغناء ع ــن لالس ــم طريق ــث إن لدهي ــر؛ حي النه
أ - احلجر املحمول معهم.

ب - والزاد الذي اختاروه ألنفسهم.

يبقــٰى يشء واحــد لتصحيــح االبتــالء - عــٰى هــذا الفــرض األخــري - وهــو: أن 

ينفــد كل زادهــم مــن الطعــام والــراب، وال يــأذن اهلل هلــذا احلجــر بــأن ينبــع منــه 

املــاء يف تلــك املنطقــة التــي فيهــا النهــر، فتشــتد حاجــة األصحــاب إىٰل املــاء، فعندمــا 

يصلــون إىٰل ذلــك النهــر املنهــي عنــه يمحصــون ويبتلــون بــه مــع حاجتهــم الشــديدة 

إليــه.
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــدارة، ب ــار بج ــذا االختب ــازون ه ــه جيت ــذا كل ــع ه ــم م ولكنه

ــابقًا. ــاه س ــا بين ــاىٰل ك ــاهلل تع ــب ب ــي وصل ــان حقيق إي

العنرص الثالث: الوعد اإلهلي:
ــران: 9؛  ــاَد﴾ )آل عم ــُف الِميع ــه ﴿ل ُيِْل ــيء فإّن ــاده ب ــد عب إن اهلل  إذا وع
ــة)1(،  ــن خمتلف ــز وبمضام ــاب العزي ــأنه( يف الكت ــل ش ــه )ج ــا بين ــد: 31(، ك الرع

ِلــُف املِيعــاَد﴾ - عــدة آيــات يف الكتــاب العزيــز تؤكــد عــٰى أن اهلل ال خيلــف  1. وقــد ورد هبــذا املضمــون - ﴿ال خُيْ
وعــده: )آل عمــران: 194، الرعــد: 31، الزمــر: 20(، وورد يف آيــات أخــرٰى بمضمــون اخــر ﴿إِنَّ َوْعــَد اهللِ 
﴾ يف عــرة مــورد مــن القــران: )يونــس: 55، الكهــف: 21، القصــص: 13، الــروم: 60، لقــان: 33،  َحــقٌّ

فاطــر: 5، غافــر: 55 و77، اجلاثيــة: 32، األحقــاف: 17(.
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بمعنــٰى أن اهلل إذا قطــع عــٰى نفســه وعــدًا معينــًا فإّنــه ســوف يفــي بــه ولــو بعــد حــن، 
فــال خيلفــه وال يتنصــل عنــه، ألن خلــف الوعــد ناجــم عــن أحــد أمــور:

أ - إّما أنه - والعياذ باهلل تعاىٰل - كان يكذب عٰى الناس.
ب - وإّما أنه - والعياذ باهلل تعاىٰل - ني وعده.

ج - وإّما أنه - والعياذ باهلل تعاىٰل - ليس له القدرة عٰى الوفاء به.
د - وإّما أنه - والعياذ باهلل تعاىٰل - وعد عبثًا وامتنع تشهيًا.

﴾ )األنعام:  ُ احلـَـقُّ
ُ

والــكل باطــل؛ ألن اهلل تعــاىٰل منــزه عــٰى الكــذب، لقوله: ﴿قـَـْول
73( والكــذب مــن الباطــل، وخلــف الوعــد مــن صفــات الشــيطان، كــا ورد يف قوله 
ــيْطاُن  تعــاىٰل يف حكايــة كالم إبليــس عندمــا خياطــب اتباعــه يف جهنــم: ﴿َوقــاَل الشَّ
ْخلَْفتُُكــْم َومــا 

َ
ــَد احلَــقِّ َووََعْدتُُكــْم فَأ ــُر إِنَّ اهلَل وََعَدُكــْم وَْع ْم

َ
ــا قُِضـــَي األ لَمَّ

ــتََجبْتُْم ِل﴾ )إبراهيــم: 22(،  ْن َدَعْوتُُكــْم فَاْس
َ
 أ

َّ
طاٍن إِل

ْ
ــل ــْن ُس اكَن ِل َعلَيُْكــْم ِم
وهــو قبيــح يف حــد نفســه.

وأيضًا: إن اهلل  ال ينسٰى أبدًا؛ حيث قال: ﴿َوما اكَن َربَُّك نَِسيًّا﴾ )مريم: 64(.
ــر ﴿إِنَّ اهلَل َعٰ ُكِّ  ــٰى كل يشء قدي ــو ع ــذي ه ــق، وال ــي املطل ــه الغن ــًا: فإّن وأيض
ٍء قَِديــٌر﴾ )البقــرة: 20(، فــال ضيــق يف قدرتــه، وال يعجــزه إتيــان متعلــق وعــده  َشْ

والوفــاء بــه.
وأيضــًا: إن اهلل تعــاىٰل إنــا يفعــل لغايــة وحكمــة فــال عبــث وال تشــّهي يف ســاحة 

قدســه: ﴿إِنَّ َربَّــَك َحِكيــٌم َعِليــٌم﴾ )األنعــام: 83(.
ــٰى  ــيئته، فمت ــع ملش ــاءه تاب ــن وف ــه، ولك ــيء وىٰف ب ــد ب ــاىٰل إذا وع إذن: إن اهلل تع
شــاء صــدر الوفــاء بالوعــد، فهــو  ال خيلــف ميعــاده أبــدًا، ألن خلــف امليعــاد مــن 

صفــات النقــص، مــع أن اهلل تعــاىٰل كامــل وغنــي مطلــق.

ــم وعــود مــن اهلل تعــاىٰل بأشــياء خمتلفــة، وواحــد مــن  وقــد ورد يف القــرآن الكري

ــار  ــرص وإظه ــن بالن ــه واملؤمن ــد نبي ــاىٰل وع ــو: أن اهلل تع ــرآن ه ــود يف الق ــم الوع أه

ان
زم

ر ال
خ

ة آ
دول

يف 
وة 

لق
ر ا

ص
عنا



195

ــْرُ  ــق و﴿َغ ــد ح ــه وع ــان وأن ــر الزم ــك يف آخ ــري ذل ــألرض وغ ــة ل ــق والوراث احل

ــد ظهــور اإلمــام  ــد بّينهــا أهــل البيــت ݜ بأهنــا عن ــُذوٍب﴾ )هــود: 65(، وق َمْك

ــا: ــات، فمنه ــن الرواي ــدة م ــد ¨ يف ع ــم آل حمم ــو قائ ــر وه ــاين ع الث

رَْض يَِرثُهــا 
َ
نَّ األ

َ
ــِر أ

ْ
ك ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الِّ ــا ِف الزَّ ــْد َكتَبْن 1 - قــال تعــاىٰل: ﴿َولََق

احِلـُـوَن﴾ )األنبيــاء: 105(. ِعبــاِدَي الصَّ

هــذه اآليــة املباركــة تشــري إىٰل الوعــد اإلهلــي يف هنايــة هــذا العــامل، وهــو: أن زمــام 

األمــور ســوف تكــون بيــد عبــاد اهلل الصاحلــن، وأهنــم ســوف يظهــرون بــكل قــوة 

ويقيمــون دولــة احلــق بعــد مــا ظلمــوا وقهــروا، وهــذا معنــٰى وراثتهــم لــألرض.

ــه اهلل تعــاىٰل يف الكتــب الســاوية الســابقة عــٰى القــرآن  ــد أثبت وإن هــذا الوعــد ق

ــد  ــوراة)1(، وعن ــود يف الت ــد اليه ــد عن ــذا الوع ــور داود ݠ، وورد ه ــم كزب الكري

ــتية)3(. ــد الزرادش ــٰى عن ــودة حت ــي موج ــل ه ــًا)2(، ب ــل أيض ــيح يف اإلنجي املس

ــاِدَي  ــه : ﴿ِعب ــن قول ــراد م ــات أن امل ــة الرواي ــة بضميم ــذه اآلي ــد ه وتؤك

احِلـُـوَن﴾ يف هــذه اآليــة هــو اإلمــام املهــدي̈  وأصحابــه، كــا ورد عــن اإلمــام  الصَّ

احِلـُـوَن﴾: هــم  رَْض يَِرثُهــا ِعبــاِدَي الصَّ
َ
نَّ األ

َ
أيب جعفــر ݠ أنــه قــال: »قولــه : ﴿أ

أصحــاب املهــدي ¨ يف آخــر الزمــان«)4(.

ــن  ــد للمؤمن ــك وع ــال: »إن ذل ــه ق ــر ݠ أن ــام أيب جعف ــن اإلم ــا ورد ع وأيض

ــع األرض«)5(. ــون مجي ــم يرث بأهن

1. املنقذ يف األديان: 88 - 95.
2. املنقذ يف األديان: 112 - 116.

3. املنقذ يف األديان: 88.
4. تفسري جممع البيان 7: 120، تفسري الرهان 5: 257 / 5، بحار األنوار 14: 33.

5. التبيان 7: 284.
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ــِد  ــْن َبْع ــوِر ِم ُب ــا ِف الزَّ ــْد َكتَبْن ــه: ﴿َولََق ــي: وقول ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
احِلُــوَن﴾،  رَْض يَِرثُهــا ِعبــاِدَي الصَّ

َ
نَّ األ

َ
ــِر﴾، قــال: »الكتــب كلهــا ذكــر«، و﴿أ

ْ
ك الِّ

ــه«)1(. ــم ݠ وأصحاب ــال: »القائ ق
ولــو قيــل يف هــذه الروايــات: إهنــا مرفوضــة ســندًا فــال يمكــن االعتــاد عليهــا يف 

تفســري اآليــة.
ــة ¨  ــام احلج ــٰى يف أن اإلم ــرة معن ــات املتوات ــدة بالرواي ــات معتض ــذه الرواي ــا: إن ه قلن
وأنصــاره ســوف يأتــون يف آخــر الزمــان ويقيمــون دولــة احلــق، وال يمكــن ألحــد أن يناقــش 
يف تواتــر تلــك الروايــات؛ حيــث إن عددهــا فــاق حــد التواتر، وعليــه فهــذه الروايات 

ال غبــار عليهــا، بــل هــي موافقــة للكتــاب العزيــز، فهــي معتــربة بــال ريــب.
ــن  ــث م ــرص الثال ــان العن ــا - يف بي ــا يكفين ــزالً، فإنن ــة تن ــك املقال ــا تل ــو قبلن ول
عنــارص القــوة - مــا ورد يف رصيــح هــذه اآليــة مــن الوعــد اإلهلــي بحكومــة عبــاد اهلل 

ــدة هلــا، فينقطــع الــكالم. ــات مؤي الصاحلــن، فتكــون الرواي
َْعلَُهــْم 

َ
رِض َون

َ
يــَن اْســتُْضِعُفوا ِف األ ِ

َّ
ٰ ال

َ
ْن َنُمــنَّ َع

َ
2 - قولــه تعــاىٰل: ﴿َونُِريــُد أ

ــاَن  ــْوَن َوهام ــِرَي فِرَْع رِض َونُ
َ
ــْم ِف األ ــَن لَُه ــَن 5 َوُنَمكِّ ــُم الواِرِث َْعلَُه

َ
ــًة َون ئِمَّ

َ
أ

وَُجنُوَدُهمــا ِمنُْهــْم مــا اكنُــوا َيْــَذُروَن﴾ )القصــص: 5 - 6(.
هــذه اآليــة الريفــة أيضــًا تؤكــد الوعــد اإلهلــي باملــنِّ عــٰى الذيــن اســتضعفوا يف 
ــن هلــم يف كل  ــاء يف األرض ويمكِّ ــم خلف ــاىٰل ســوف جيعله ــذه األرض، وأن اهلل تع ه
يشء، وأنــه تعــاىٰل ســوف يــري الطغــاة مــن هــؤالء مــا مل يتســبوا، كغلبتهــم وهــدم 

عروشــهم وزوال ملكهــم.
وقــد ورد يف تفســري هــذه اآليــة عــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل ݟ أهنــا قــاال: »إن 
هــذه اآليــة خمصوصــة بصاحــب األمــر الــذي يظهــر يف آخــر الزمــان ويبيــد اجلبابــرة 

1. تفسري القمي 2: 77.
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والفراعنــة، ويملــك األرض رشقــًا وغربــًا، فيمألهــا عــدالً كــا ملئــت جــورًا«)1(.

ــْوَم  ــا َوَي نْي ــاِة الُّ ــوا ِف احلَي يــَن آَمنُ ِ
َّ

َنُْصـــُر رُُســلَنا َوال
َ

ــا نل 3 - قولــه تعــاىٰل: ﴿إِنَّ

ْشــهاُد﴾ )غافــر: 51(.
َ
َيُقــوُم األ

ُهــْم لَُهــُم الَمنُْصــوُروَن 172  وقولــه: ﴿َولََقــْد َســبََقْت َكَِمتُنــا ِلِعباِدنـَـا الُمرَْســِلَن 171 إِنَّ

َوإِنَّ ُجنَْدنــا لَُهــُم الغاِلُوَن﴾ )الصافــات: 173-171(.

ــاَة  ــوَن الصَّ ــَن يُِقيُم ي ِ
َّ

ــوا ال ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ُ َوال
ُ

ــول وقولــه: ﴿إِنَّمــا َوِلُُّكــُم اهلُل َورَُس

ــإِنَّ 
ــوا فَ ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ُ َوال

َ
ــول ــَولَّ اهلَل َورَُس ــْن َيتَ ــوَن 55 َوَم ــْم راِكُع اكَة َوُه ــزَّ ــوَن ال َوُيْؤتُ

ــوَن﴾ )املائــدة: 55 - 56(. ِحــْزَب اهلِل ُهــُم الغاِلُ

ل إِنَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم الُمْفِلُحوَن﴾ )املجادلة: 22(.
َ
وئلَِك ِحْزُب اهلِل أ

ُ
وقوله: ﴿أ

هــذه اآليــات الريفــة تؤكد عــٰى الوعــد اإلهلــي بالنــرص والغلبــة ألنبيائه ورســله 
وللمؤمنــن عــٰى الطغــاة بشــكل تــام، بحيــث تكــون هلــم الســطوة يف األرض، وهبــم 

تكــر شــوكة الكفــر وأهلــه، وينتعــش اإلســالم وأهله.
فهــذه النصــوص الريفــة تؤكــد النــرص والغلبــة والفــالح حلــزب اهلل املؤمنــن بــه 
حــق اإليــان، واملطيعــن لــه حــق الطاعــة، وإاّل يف احلقيقــة هــم ليســوا حزبــًا كباقــي 

األحــزاب املنّظمــة، وإنــا اهلل تعــاىٰل أطلــق عليهــم ﴿ِحــْزُب اهلِل﴾.
وقــد ورد - يف بيــان زمــان النــرص املوعــود بــه املؤمنــون - يف الروايــة عــن مجيــل 
َنُْصـــُر رُُســلَنا 

َ
بــن دراج عــن أيب عبــد اهلل ݠ قــال: قلــت لــه: قــول اهلل : ﴿إِنَّــا نل

ْشــهاُد﴾ ]غافــر: 51[، قــال: »ذلــك 
َ
نْيــا َوَيــْوَم َيُقــوُم األ يــَن آَمنُــوا ِف احلَيــاِة الُّ ِ

َّ
َوال

واهلل يف الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء اهلل كثــريًا مل ينــرصوا يف الدنيــا وقتلــوا، وأئمــة 
قــد قتلــوا ومل ينــرصوا، فذلــك يف الرجعــة«)2(.

1. تفسري الرهان 6: 58 / 13.
2. خمترص بصائر الدرجات: 18.
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فْواِهِهــْم َواهلُل ُمِتــمُّ نُــورِهِ َولـَـْو 
َ
4 - قولــه تعــاىٰل: ﴿يُِريــُدوَن ِلُْطِفــُؤوا نُــوَر اهلِل بِأ

يــِن  ٰ الِّ
َ

ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع
َ

رَْســَل رَُســول
َ
ي أ ِ

َّ
َكــِرَه الاكفِــُروَن 8 ُهــَو ال

ُكِّــِه َولَْو َكِرَه الُمْشـــِرُكوَن﴾ )الصــف: 8 - 9(.
ــمَّ نُــورَُه  ْن يُِت

َ
 أ

َّ
َبٰ اهلُل إِل

ْ
ــأ فْواِهِهــْم َوَي

َ
ْن ُيْطِفــُؤوا نُــوَر اهلِل بِأ

َ
وقولــه: ﴿يُِريــُدوَن أ

َولـَـْو َكــِرَه الاكفِــُروَن﴾ )التوبــة: 32(.
وقوله: ﴿ِلُِحقَّ احلَقَّ َوُيبِْطَل الاِطَل َولَْو َكِرَه الُمْجِرُموَن﴾ )األنفال: 8(.

هــذه اآليــات املباركــة تشــري إىٰل أن الديــن اإلســالمي - الــذي جــاء بــه النبــي ݕ 
ــة، وســعوا  وهــو ديــن اهلــدٰى والصــالح، الــذي واجهــه الكفــار بالرفــض واملحارب
ــدرس وأن  ــل وال ين ــه أن ال يبط ــاء اهلل ل ــق - ش ــة احل ــل كلم ــه وقت ــن إلبطال جاهدي
ــوف  ــالم س ــأن اإلس ــه ݕ ب ــد نبي ــاىٰل وع ــه تع ــك فإّن ــن ذل ــر م ــل وأكث ــر، ب ينت
ــرة  ــوف الكف ــٰى أن ــًا ع ــات، رغ ــٰى كل الديان ــايل ع ــر والع ــن الظاه ــو الدي ــون ه يك

ــه. ــن ل واملعارض
ــأل األرض  ــات املســتفيضة بقوهلــم ݜ: »يم ــة مــن الرواي ــده مجل ــا تؤك ــذا م وه
قســطًا وعــدالً، بعــد مــا ملئــت ظلــًا وجــورًا«)1(، فــإّن االمتــالء بالعــدل هــو عبــارة 

أخــرٰى عــن انتشــار اإلســالم وبطــالن الكفــر وأهلــه.
وقــد ورد تفســري هــذه اآليــة ﴿يُِريــُدوَن ِلُْطِفــُؤوا﴾ يف عــدة مــن الروايــات بأهنــا 

يف القائــم املنتظــر ¨، ومــن ذلــك:

مــا رواه حممــد بــن الفضيــل، عــن أيب احلســن املــايض ݠ أنــه قــال: ســألته عــن 

ــْم﴾؟ قــال: »يريــدون ليطفئــوا  فْواِهِه
َ
ــوَر اهلِل بِأ ــُؤوا نُ قــول اهلل : ﴿يُِريــُدوَن ِلُْطِف

واليــة أمــري املؤمنــن ݠ بأفواههــم«، قلــت: ﴿َواهلُل ُمِتــمُّ نـُـورِهِ﴾؟ قــال: »واهلل متــم 

1. اإلمامــة والتبــرصة: 119-120 / 114؛ علــل الرائــع 1: 160 / 3؛ كفايــة األثــر: 47؛ مســند أمحــد 3: 27؛ 
ــنن أيب داود 2: 309 / 4282. س
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ــن: 8[  ــا﴾ ]التغاب
ْ

نَْزنل
َ
ي أ ِ

َّ
ــوِر ال ــوِلِ َوانلُّ ــاهلِل َورَُس ــوا بِ ــه  ﴿فَآِمنُ اإلمامــة؛ لقول

﴾؟  ــقِّ ــِن احلَ ــدٰى وَِدي ُ بِالُه
َ

ــول ــَل رَُس رَْس
َ
ي أ ِ

َّ
ــَو ال ــور هــو اإلمــام«، قلــت: ﴿ُه فالن

قــال: »هــو الــذي أمــر رســوله بالواليــة لوصيــه، والواليــة هــي ديــن احلــق«، قلــت: 

يــِن ُكِّــِه﴾؟ قــال: »يظهــره عــٰى مجيــع األديــان عنــد قيــام القائــم«،  ٰ الِّ
َ

﴿ِلُْظِهــَرُه َع

قــال: »يقــول اهلل: ﴿َواهلُل ُمِتــمُّ نـُـورِهِ﴾ واليــة القائــم، ﴿َولَْو َكــِرَه الاكفـِـُروَن﴾ بوالية 

ــريه  ــا غ ــل، وأّم ــرف فتنزي ــذا احل ــا ه ــم، أّم ــال: »نع ــل؟ ق ــذا تنزي ــت: ه ــي«. قل ع

ــل«)1(. فتأوي
ــَو  ومنهــا: مــا ورد عــن أيب بصــري، قــال: قــال أبــو عبــد اهلل ݠ يف قــول اهلل : ﴿ُه
يــِن ُكِِّه َولـَـْو َكِرَه الُمْشـــِرُكوَن﴾  ٰ الِّ

َ
ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع

َ
رَْســَل رَُســول

َ
ي أ ِ

َّ
ال

ــرج  ــٰى خي ــا حت ــزل تأويله ــد، وال ين ــا بع ــزل تأويله ــا ن ــال: »واهلل م ــة: 33[، فق ]التوب
القائــم ݠ، فــإذا خــرج القائــم ݠ مل يبــق كافــر بــاهلل العظيــم، وال مــرك باإلمــام، 
إاّل كــره خروجــه حتــٰى أن لــو كان كافــرًا أو مــركًا يف بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن 

يف بطنــي كافــر فاكــرين واقتلــه«)2(.
ومنهــا: مــا قالــه الشــيخ الطــويس يف التبيــان: )ويف اآليــة داللــة عــٰى صــدق نبوتــه ݕ؛ 
ألهنــا تضمنــت الوعــد بظهــور اإلســالم عــٰى مجيــع األديــان، وقــد صــح ظهــوره عليهــا، 

وقــال أبــو جعفــر ݠ: »إن ذلــك يكــون عنــد خــروج القائــم ݠ «()3(.
ــم  ــه الكري ــه ݕ يف كتاب ــد نبي ــد وع ــاىٰل ق ــك يف أن اهلل تع ــب وال ش إذن: ال ري
ــوف  ــاىٰل س ــأن اهلل تع ــًا، ب ــدة مضمون ــانًا واملتح ــة لس ــات املختلف ــن اآلي ــدة م يف ع
يظهــر ديــن اإلســالم، وينــرص املؤمنــن وجيعلهــم خلفــاء يف األرض، ويكــر شــوكة 
الكافريــن ويذهلــم رش ذلــة عــٰى يــد وليــه املنتظــر ¨، وهــذا الوعــد واقــع ال حمالــة.

1. الكايف 1: 432 / 91.
2. كامل الدين: 670 / 16؛ تفسري نور الثقلني 2: 211 / 122.

3. التبيان 5: 209.
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العنرص الرابع:
ــي:  ــي تعن ــة، والت ــي الرجع ــور ه ــان الظه ــل زم ــي حتص ــة الت ــور املهم ــن األم م
ــن  ــم الذي ــوت، وه ــا بامل ــم منه ــد خروجه ــا بع ــوات إىٰل الدني ــض األم ــوع بع رج

ــًا)1(. ــر حمض ــوا الكف ــًا، أو حمض ــان حمض ــوا اإلي حمض
ــا ورد يف  ــة، ك ــنة الريف ــاب والس ــن الكت ــرية م ــة الكث ــا األدل ــت عليه ــد دل وق

ــم. ــف)3( وغريه ــاب الكه ــر ݠ، وأصح ــوب ݠ)2(، وعزي ــي اهلل أي ــة نب قص
وقــد أوضحــت الروايــات الرجعــة بالتفصيــل، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أيب حممــد 
- يعنــي أبــا بصــري - قــال: قــال يل أبــو جعفــر ݠ: »ينكــر أهــل العــراق الرجعــة«؟ 
ــاً﴾  ــٍة فَوْج مَّ

ُ
ــْن ُكِّ أ ــُر ِم ُْشـ

َ
ــْوَم ن ــرآن ﴿َوَي ــرؤون الق ــا يق ــال: »أم ــم، ق ــت: نع قل

]النمل: 83[ اآلية«)4(.
ــارك،  ــور املب ــان الظه ــون يف زم ــوف يرجع ــن س ــات الذي ــددت الرواي ــد ح وق
ومنهــم النبــي ݕ)5( واألئمــة األطهــار ݜ)6(، وأصحــاب احلســن ݠ)7(، وقيامهم 
ببعــض املهــام لتثيبــت أركان دولــة آخــر الزمــان، كاخلــوض يف احلــروب دفاعــًا عــن 

الديــن)8(، واحلكــم يف بعــض بقــاع األرض)9( وغــري ذلــك.
إذن: واحــد مــن أهــم عنــارص القــوة يف دولــة آخــر الزمان هــو: رجــوع املعصومن 
ــة  ــد حكوم ــل تعضي ــن أج ــك م ــل، وذل ــوت أو القت ــا بامل ــد أن فارقوه ــا بع إىٰل الدني

صاحــب الزمــان ¨ عنــد القيــام باألمــر إن شــاء اهلل تعــاىٰل.

1. املنتهٰى 1: 203.
2. سورة ص: 43-42.

3. الكهف: 21-19.
4. خمترص بصائر الدرجات: 25؛ املنتهٰى 1: 241.

5. عيون اخبار الرضا 1: 33 / 35؛ خمترص بصائر الدرجات: 24.
6. اخلرائج واجلرائح 2: 848 / 63.

7. بحار األنوار 53: 76.
8. املنتهٰى 1: 268-267.

9. خمترص بصائر الدرجات: 22.
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فــإذا كانــت الدولــة يديرهــا إمــام معصــوم مفــرض الطاعة ومبســوط اليــد، وكان 
معــه أيضــًا عــدة مــن آبائــه املاضــن املعصومــن أيضــًا، كانــت تلــك الدولــة يف منتهٰى 

ــوة والرصانة. الق
وهــذا األمــر يــزداد قــوة لــو الحظنــا نــزول عيســٰى ݠ، وظهــور اخلــر ݠ، 

وغريهــم مــن األنبيــاء والصاحلــن.

العنرص اخلامس: منجزات دولة آخر الزمان:
ــا  ــا أبناءه ــدم هب ــي خت ــا الت ــي منجزاهت ــة ه ــوة يف الدول ــارص الق ــم عن ــن أه م
ورعاياهــا، وكلــا كانــت املنجــزات حقــة وحقيقيــة ومتــس واقــع النــاس وأمنهــم، 
ــن  ــم م ــون ه ــاس العادي ــار الن ــاس، وص ــوب الن ــذت إىٰل قل ــد نف ــة ق ــت الدول كان
ــام  ــة اإلم ــجل لدول ــاح يس ــو النج ــاح تل ــد النج ــذا نج ــة، ول ــّوم الدول ــع ويق يداف
ــازات  ــن اإلنج ــان م ــك الزم ــاس يف ذل ــراه الن ــا ي ــك إاّل مل ــا ذل ــة ¨، وم احلج

ــازات: ــك اإلنج ــن تل ــرة، وم الباه

ــل  ــن، وأه ــار واملنافق ــإّن الكف ــاق، ف ــر والنف ــوكة الكف ــر ش ــز األّول: ك املنج

ــن اهلل  ــدة ع ــزاب البعي ــن، واألح ــوال، واملتنفذي ــاب رؤوس األم ــايص، وأصح املع

ــون  ــوف ال يك ــادًا، س ــوا يف األرض فس ــن عاث ــم مم ــؤالء وغريه ــوله ݕ، ه ورس

ــال  ــار وال جم ــة األخي ــا دول ــك ألهن ــان، وذل ــر الزم ــة آخ ــدم يف دول ــئ ق ــم موط هل

ــو  فيهــا للفجــار وغريهــم مــن األرشار، كــا يســتفاد مــن قــول النبــي ݕ: »واهلل ل

ــة  ــار يف دول ــوق األخي ــه ف ــًا ترفع ــه ري ــث اهلل  إلي ــر لبع ــر بئ ــع يف قع أن الوضي

األرشار«)1(، وهــذه الدولــة التــي يكمهــا اإلمــام ¨ هــي دولــة األخيــار فــال جمــال 

ــدًا. ــا أب ــألرشار فيه ل

1. من ال حيرضه الفقيه 4: 362.
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ــن  ــن، أي ــوكة املعتدي ــم ش ــن قاص ــة: »أي ــاء الندب ــا ورد يف دع ــًا إىٰل م ــذا مضاف ه

هــادم أبنيــة الــرك والنفــاق، أيــن مبيــد أهــل الفســوق والعصيــان والطغيــان، أيــن 

ــع  ــن قاط ــوال، أي ــغ واأله ــار الزي ــس آث ــن طام ــقاق، أي ــي والش ــروع الغ ــد ف حاص

ــاد  ــاة واملــردة، أيــن مســتأصل أهــل العن حبائــل الكــذب واالفــراء، أيــن مبيــد العت

ــن  ــة م ــل احلال ــداء«)1(، فتص ــذل األع ــاء وم ــز األولي ــن مع ــاد، أي ــل واإلحل والتضلي

ــِن  ْتَ
َ

ــا ل ــاىٰل: ﴿ي ــه تع ــا يف قول ــًا ك ــوا تراب ــون أن يكون ــار يتمن ــوان للكف ــذل واهل ال

ــم،  ــد ينجيه ــم وال أح ــن يأوهي ــدون م ــا ال جي ــأ: 40(، وعنده ــاً﴾ )النب ــُت تُراب ُكنْ

ــة عــن أمــري املؤمنــن ݠ:  ــٰى احلجــر كــا يف الرواي فيســّخر اهلل عليهــم كل يشء حت

ــه«)2(. ــر اقتل ــي كاف ــن حتت ــا مؤم ــول: ي ــجر يق ــر والش ــزال احلج »ال ي

ــلطة،  ــن الس ــن ع ــري املخلص ــن وغ ــواء واملحتال ــاء كل ذوي األه ــم إقص ــإذا ت ف

ــالم. ــان وس ــاس يف أم ــاش الن ــة وع ــتقرت الدول ــه، اس ــر وأعالم ــادة الكف وإب

ــد  ــر أح ــال يفّك ــوكته، ف ــر ش ــر وك ــة الكف ــة لتصفي ــذه احلمل ــراء ه ــن ج وم

باالعتــداء عــٰى هــذه الدولــة، أو االعتــداء عــٰى اآلخريــن؛ ألن احلســاب فيهــا عســري 

ــة. للغاي

املنجــز الثــاين: هــو إجــراء حكــم داود وســليان ݟ، أي: احلكــم عــٰى الباطــن 

ــذا  ــة، وه ــة وبين ــوٰى حج ــٰى الدع ــام ع ــن دون أن يق ــاس م ــٰى الن ــي ع ــا خف وم

احلكــم مل يتــح الحــد مــن األئمــة قبــل اإلمــام احلجــة ¨، فإّنــه ¨ يكــم بعلمــه ال 

بالبينــة التــي جيــوز عليهــا الكــذب واالشــتباه عقــاًل، وهــذا مــا نطقــت بــه عــدة مــن 

ــوص: النص

ــر  ــم يأم ــال: »... ث ــه ق ــد ݠ أن ــن حمم ــر ب ــن أيب جعف ــب، ع ــن تغل ــان ب ــن أب ع

1. إقبال األعامل 1: 509.
2. معجم أحاديث املهدي 3: 123-122.
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ــٰى  ــأل ع ــليان ݟ، ال يس ــاء داود وس ــي بقض ــدي يق ــذا امله ــادي: ه ــًا فين منادي

ــة«)1(. ــك بين ذل

عــن أيب عبــد اهلل ݠ أنــه قــال: »... ويبعــث اهلل الريــح مــن كل واد تقــول: هــذا 

املهــدي يكــم بحكــم داود وال يريــد بينــة«)2(.

وهــذا معنــاه: أن املجــرم ينــال جــزاءه العــادل بــأرسع وقــت، وال يشــفع لــه أنــه 

مــن الفرقــة الفالنيــة أو احلــزب الفــالين، أو خمادعــة النــاس بأنــه تــاب أو عســاه أن 

يتــوب.

ــه  ــاص ورسعت ــراء القص ــٰى إج ــم ع ــر عظي ــن أث ــر م ــذا األم ــا هل ــٰى م وال خيف

ــه، بحيــث يعــم األمــان عــٰى البــر،  مــن املجرمــن، والقضــاء عــٰى الفســاد ومادت

ــدًا. ــا أب ــل هل ــة ال مثي ــون بدول وينعم

املنجــز الثالــث: انتعــاش املجتمــع اقتصاديــًا بعــد أن عانــٰى مــرارة العيــش 

وقســاوته، فبــإذن اهلل تعــاىٰل ختــرج الكنــوز، وتظهــر األرض بركاهتــا، وتنــزل الســاء 

قطرهــا، فتنبــت األرض وتثمــر األشــجار بربكــة اإلمــام ¨، كــا ورد يف عــدة مــن 

ــات: الرواي

ــل  ــال: »... يرس ــول اهلل ݕ ق ــن رس ــدري ع ــعيد اخل ــن أيب س ــا ورد ع ــا: م منه

الســاء عليهــم مــدرارًا، وال تدخــر األرض مــن نباهتــا شــيئًا، ويكــون املــال كدوســًا، 

قــال: جيــيء الرجــل إليــه فيقــول: يــا مهــدي أعطنــي أعطنــي، قــال: فيحثــي لــه يف 

ثوبــه مــا اســتطاع أن يمــل«)3(.

1. الغيبة للنعامين: 313 / 5.

2. الغيبة للنعامين: 314 / 7.
3. رشح اصول الكايف 6: 256؛ بحار األنوار 51: 87؛ مسند أمحد بن حنبل 3: 21.
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ومنهــا: مــا ورد عــن رســول اهلل ݕ أنــه قــال: »يكــون يف آخــر أمتــي خليفــة يثــي 
املــال حثيًا ال يعــده عــددًا«)1(.

ــدي،  ــن ج ــي أيب، ع ــال: »حدثن ــد اهلل ݠ ق ــام أيب عب ــن اإلم ــا ورد ع ــا: م ومنه
عــن آبائــه ݜ عــن أمــري املؤمنــن ݠ يف حديــث طويــل قــال فيــه: ... ولــو قــد قــام 

قائمنــا ألنزلــت الســاء قطرهــا، وال خرجــت األرض نباهتــا«)2(.
ــه  ــا فإّن ــام قائمن ــال: »... إذا ق ــر ݠ ق ــن أيب جعف ــر ع ــن جاب ــا ورد ع ــا: م ومنه

ــر«)3(. ــم والفاج ــرب منه ــن، ال ــق الرمح ــدل يف خل ــوية ويع ــم بالس يقس
إذن: تصــل احلالــة يف العطــاء مــن األمــوال للمحتاجــن أن حتثــٰى حثــوًا وال تعــد 
عــدًا كــا يف الروايــة الســابقة، وهــذا مــا يعــرب عــن انتعــاش اقتصــاد الدولــة املهدوية 

بشــكل ال نظــري لــه.
ــد  ــة، وق ــة العاملي ــوة الدول ــز ق ــم ركائ ــن أه ــو م ــادي ه ــاش االقتص ــذا االنتع وه

ــة)4(. ــة املبارك ــذه املجل ــدم يف ه ــتقل تق ــال مس ــك يف مق ــكالم يف ذل ــطنا ال بس
املنجــز الرابــع: توحيــد العــامل عــٰى الديــن اإلســالمي احلنيــف، فإّنــه مــن أهــم مــا 
يقــوم بــه إمامنــا املنتظــر ¨، حيــث ينــر اإلســالم فيعلــو عــٰى كل األديــان، وهــو 
فْواِهِهــْم َواهلُل ُمِتــمُّ 

َ
مــا وعــد بــه اهلل تعــاىٰل يف قولــه: ﴿يُِريــُدوَن ِلُْطِفــُؤوا نُــوَر اهلِل بِأ

ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه 
َ

رَْســَل رَُســول
َ
ي أ ِ

َّ
نـُـورِهِ َولـَـْو َكــِرَه الاكفِــُروَن 8 ُهــَو ال

يــِن ُكِّــِه َولـَـْو َكــِرَه الُمْشـــِرُكوَن﴾ )الصــف: 8 - 9(، فــإذا ظهــر الديــن احلــق  ٰ الِّ
َ

َع
وتربــع عــٰى عــرش األديــان، بطلــت كل البــدع املخرعــة، واهنــارت رصوح الضاللــة 
والغوايــة، واندحــر الكفــر والنفــاق، فيعيــش النــاس ســعداء بنعمــة اإلســالم وبظــل 

1. صحيح مسلم 8: 185؛ الدر املنثور 6: 56.
2. اخلصال: 626.

3. علل الرشائع: ج1، ص161، ح3.
4. )دراسة مقارنة للوضع االقتصادي بني الغيبة والظهور( جملة املوعود العدد الثامن: ص201- 233.
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أهــل البيــت ݜ، وهــذا مــا يشــري إليــه قوهلــم ݜ: »يمألهــا قســطًا وعــدالً كــا 
ملئــت ظلــًا وجــورًا«.

ــالن كل  ــي بط ــك يعن ــإّن ذل ــالم ف ــة اإلس ــت راي ــة حت ــد البري ــا تتوح فعندم
ــاٌن  ــْم بُنْي ُه نَّ

َ
ــا َكأ ــع ﴿َصفًّ ــون املجتم ــالت، فيك ــات والتكت ــميات والتحزب املس

ــْم﴾  ــاُء بَيْنَُه ــاِر رَُح ٰ الُكفَّ
َ

اُء َع ــدَّ ِش
َ
ــًا ﴿أ ــف: 4(، ويكــون أيض ــوٌص﴾ )الص َمرُْص

ــون)2(. ــون)1( واملفلح ــزب اهلل الغالب ــم ح ــون ه ــا يكون ــح: 29(، فعنده )الفت
فــإن الوحــدة واإلخــاء وســيادة ديــن اإلســالم وحكمــه، هــي مــن أهــم أســباب 
ــن  ــس م ــٰى العك ــه ع ــا، ولكن ــاس فيه ــاين الن ــا وتف ــا وثباهت ــة وقوهت ــاح الدول نج
التفرقــة والتحــزب، فإّنــه يكــون مــن أهــم أســباب ضعــف واهنيــار الدولــة، وتفــرق 
النــاس وتشــتتهم عنهــا، فتبقــٰى دولــة فارغــة املعنــٰى، وفاقــدة ألهــم نــواة وقاعــدة 

ــة واملجتمــع الــذي حتكمــه. تقــوم عليهــا، أال وهــي الرعي
ــة  ــدة واأللف ــٰى الوح ــث ع ــده ي ــث نج ــم، حي ــرآن الكري ــده الق ــا يؤك ــذا م وه
ــن  ــٰى ع ــه، وينه ــر وأهل ــام الكف ــدًا أم ــًا واح ــوف صف ــم والوق ــة والتالح واملحب
التفــرق والتحــزب، ويعــد ذلــك مــن أســباب الضــالل واالبتعــاد عــن الديــن، ألن 
يــَن ِعنـْـَد اهلِل اإلِْســاُم﴾ )آل عمــران: 19(، وأّما  الديــن واحــد حيــث ورد: ﴿إِنَّ الِّ
التحزبــات فهــي مــن الســبل التــي ســوف تتفــرق بأهلهــا وال توصلهــم إىٰل شــاطئ 

ــدًا، ومــن تلــك اآليــات: األمــان أب
َق  ــبَُل َفتََفــرَّ نَّ هــذا ِصاِط ُمْســتَِقيماً فَاتَِّبُعــوُه َول تَتَِّبُعــوا السُّ

َ
قولــه تعــاىٰل: ﴿َوأ

بُِكــْم َعْن َســِبيِلِه﴾ )األنعــام: 153(.
ٍء إِنَّمــا  قُــوا ِدينَُهــْم َواكنُــوا ِشــيَعاً لَْســَت ِمنُْهــْم ِف َشْ يــَن فَرَّ ِ

َّ
وقولــه : ﴿إِنَّ ال

ٰ اهلِل ُثــمَّ يُنَبِّئُُهــْم بِمــا اكنُــوا َيْفَعلُــوَن﴾ )األنعــام: 159(. ْمُرُهــْم إِىلَ
َ
أ

1. املائدة: 56.
2. املجادلة: 22.
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ــوَن﴾  ــْم فَرُِح يِْه َ ــا لَ ــْزٍب بِم ــراً ُكُّ ِح ــْم ُزُب ــْم بَيْنَُه ْمَرُه
َ
ــوا أ ُع ــه: ﴿َفتََقطَّ وقول

ــون: 53(. )املؤمن
ــًة  ْهلَهــا ِشــيَعاً يَْســتَْضِعُف طائَِف

َ
رِض وََجَعــَل أ

َ
ــْوَن َعــا ِف األ وقولــه: ﴿إِنَّ فِرَْع

ــْم﴾ )القصص: 4(. ِمنُْه
قُــوا ِدينَُهْم َواكنُوا ِشــيَعاً  يــَن فَرَّ ِ

َّ
قولــه: ﴿َول تَُكونـُـوا ِمــَن الُمْشـــِرِكَن 31 ِمــَن ال

يِْهــْم فَرُِحوَن﴾ )الــروم: 31 - 32(. َ ُكُّ ِحــْزٍب بِمــا لَ
فــإن هــذه اآليــات رصيــة بــأن الفرقــة والتحــزب هــي عنــرص فاعــل يف ضعــف 

املجتمــع والدولــة القائمــة عليــه.
املنجــز اخلامــس: هــو قتــل إبليــس وانتهــاء أمــده يف ظهــور اإلمــام ¨، وهــو اليــوم 
املعلــوم، فــإّن اهلل تعــاىٰل عندمــا أمــر إبليس بالســجود وعــٰى، طرده مــن اجلنــة، فعندها 
طلــب إبليــس مــن اهلل  أن يعطيــه مهلــة وفرصــة بــأن ال يميتــه إىٰل يــوم القيامــة، فلــم 
يوافــق اهلل تعــاىٰل عــٰى هــذا األمــد وإنــا أعطــاه فرصــة إىٰل الوقــت املعلــوم، كــا ورد يف 
إِنَّــَك ِمــَن الُمنَْظِريــَن 37 

نِْظــْرِن إِىٰل يـَـْوِم ُيبَْعثـُـوَن 36 قــاَل فَ
َ
قولــه تعــاىٰل: ﴿قــاَل رَبِّ فَأ

إِىٰل يـَـْوِم الَوقـْـِت الَمْعلـُـوِم﴾ )احلجــر: 36-38؛ ص: 81-79(.
وقد جاء بيان املراد من قوله: ﴿يَْوِم الَوقِْت الَمْعلُوِم﴾ يف الروايات الريفة:

منهــا: مــا ورد عــن وهــب بــن مجيــع مــوىٰل إســحاق بــن عــار، قــال: ســألت أبــا 
ــاَل  ــوَن 79 ق ــْوِم ُيبَْعثُ ــْرِن إِىٰل يَ نِْظ

َ
ــاَل رَبِّ فَأ ــه: ﴿ق ــس قول ــن إبلي ــد اهلل ݠ ع عب

ــا  ــال: »ي ــو؟ ق ــوم ه ــوِم﴾ أي ي ــِت الَمْعلُ ــْوِم الَوقْ ــَن 80 إِىٰل يَ ــَن الُمنَْظِري ــَك ِم إِنَّ
فَ

وهــب، أحتســب أنــه يــوم يبعــث اهلل تعــاىٰل النــاس؟ ال، ولكــن اهلل  أنظــره إىٰل يــوم 
ــه،  ــرب عنق ــه وي ــذ بناصيت ــا فيأخ ــث اهلل  قائمن ــإذا بع ــا، ف ــث اهلل  قائمن يبع

فذلــك ﴿يـَـْوِم الَوقْــِت الَمْعلُــوِم﴾«)1(.

1. دالئل اإلمامة: 453 / 430 / 34.
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ويف روايــة أخــرٰى)1(: »إن الــذي يقتلــه رســول اهلل ݕ، بعــد مــا تــدور بينــه وبــن 
ــة  ــه بحرب ــأيت رســول اهلل ݕ ويطعن أمــري املؤمنــن ݠ حــرب رضوس، فعندهــا ي

مــن نــور فيقتلــه«.
وهــذه الروايــات وإن اختلــف لســاهنا يف صيغــة قتــل إبليــس، ومــن يقتلــه، وكيفية 
قتلــه، إاّل أهنــا متفقــة عــٰى أن إبليــس يقتــل يف زمــن الظهــور املبــارك، وتنتهــي حيــاة 

ــوي الرجيم. ــون الغ امللع
ــي  ــوف ينته ــس س ــل إبلي ــه بقت ــٰى أن ــدل ع ــا ي ــات م ــد يف الرواي ــن ال يوج ولك
الــر ويبطــل متامــًا، وال يبقــٰى يف الدنيــا إاّل اخلــري والصــالح، وذلــك ألمــور، منهــا:

1 - إن اإلمــام ¨ إنــا يكــم يف الدنيــا وهــي دار بــالء واختبــار، فــإذا زال الــر 
مطلقــًا صــارت الدنيــا ليســت بــدار اختبــار أصــاًل.

2 - إن إلبليــس جنــودًا كثــرية وشــياطن متعــددة، فلــو قتــل رئيســهم بقــٰى أعوانه 
مــن شــياطن اجلــن واألنــس أحيــاء، وقــد يــؤدون بعــض أدوار كبريهــم ولــو بنحــو 

. ئي جز
3 - هذا مضافًا إىٰل وجود النفس األمارة بالسوء عند الناس.

قــد يقــال: إذن مــا هــي فائــدة قتــل إبليــس وهزيمتــه مــع جيشــه؟ فــإذا كان الــر 
حتــٰى بعــد قتــل إبليــس موجــودًا وباقيــًا فقتلــه وعدمــه ســيان؟

نقــول: األمــر ليــس كذلك، فــإّن الــر ليــس مناطًا بشــخص إبليــس الكبــري ذاته، 
حتــٰى إذا قتــل زال الــر، وإنــا هــو كان يــرأس الــر وأهلــه، فــإذا قتــل الرئيــس بقٰى 

أعوانــه مــن اجلــن واإلنــس فهــم يــؤدون بعــض أدواره كــا ذكرناه ســابقًا.
ثــم إن إبليــس طلــب مــن اهلل تعــاىٰل املهلــة يف األجــل فأعطــاه أجــاًل طويــاًل جــدًا 
ــريه،  ــن تغي ــوم ال يمك ــل حمت ــو أج ــان ¨، فه ــب الزم ــة صاح ــام دول ــد إىٰل أي يمت

ــدة هــي إجــراء وعــد اهلل احلــق. فالفائ

1. خمترص بصائر الدرجات: 26.
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ــس -  ــن واإلن ــن اجل ــه م ــن أعوان ــة - م ــياطن الباقي ــال الش ــؤول ح ــن أن ي ويمك
ــذي  ــكل ال ــاس بالش ــن أذٰى الن ــم م ــي متنعه ــالل الت ــض األغ ــن ببع أرسٰى مقيدي
كانــوا عليــه أيــام املهلــة وقبــل األرس، فيكــون حاهلــم كــا هــو يف زمــان ســليان بــن 
داود ݠ حيــث جعلهــم يعملــون حتــت إمرتــه وال يمكنهــم معصيتــه، ومــن عصــاه 
ــياِطِن َمــْن َيُغوُصــوَن  فيجــد العــذاب أمامــه ماثــاًل، كــا يف قولــه تعــاىٰل: ﴿َوِمــَن الشَّ

ــا لَُهــْم حافِِظــَن﴾ )األنبيــاء: 82(. ــوَن َعَمــًا ُدوَن ذلـِـَك َوُكنَّ ُ َوَيْعَملُ
َ

ل
وعليــه فــإذا قتــل إبليــس بطــل كيــده وســحره ومــا حاكــه للنــاس مــن املكائــد، 
ــا  ــة، فعنده ــوس الربيئ ــل النف ــاء وقت ــوء والفحش ــن الس ــري م ــه الكث ــع زوال وزال م
ــوكة  ــر ش ــون، وتنك ــعد املؤمن ــر: 69( ويس ــا﴾ )الزم ــوِر َربِّه رُض بِنُ

َ
ــرق ﴿األ ت

ــْم  ِْه
َ

ــدُّ إِل ــِي ُرُؤوِســِهْم ل يَْرتَ الظلــم وأهلــه، فيصــريون مــن الــذل ﴿ُمْهِطِعــَن ُمْقِن
ــال  ــا ق ــم ك ــًا عليه ــدم بادي ــون الن ــم: 43(، فيك ــواٌء﴾ )إبراهي ــْم َه فْئَِدُتُه

َ
ــْم َوأ َطْرُفُه

ْنَفــَق ِفيهــا﴾ )الكهــف: 42(، وقــال: ﴿َوإِذا 
َ
يـْـِه َعٰ مــا أ ْصبَــَح ُيَقلِّــُب َكفَّ

َ
تعــاىٰل: ﴿فَأ

ناِمــَل ِمــَن الَغيـْـِظ قُــْل ُموتـُـوا بَِغيِْظُكــْم إِنَّ اهلَل َعِليــٌم 
َ
ــوا َعلَيُْكــُم األ َخلَــْوا َعضُّ

ــران: 119(. ــُدوِر﴾ )آل عم ــذاِت الصُّ بِ
ــدول يف آخــر الزمــان؛  ــة ال ــوة دول ــارص املهمــة جــدًا يف ق وهــذا احلــال مــن العن

ــذل فيهــا األعــداء. ــاء وي حيــث يعــز فيهــا األولي

خامتة:
إذا شــاءت األقــدار وتوفــرت رشائــط االقتــدار، وأراد النــاس أن ينهضــوا بأعبــاء 
ــة، فعليهــم أن يوفــروا أســباهبا ومقوماهتــا األساســية  ــة أو شــبه العادل ــة العادل الدول

التــي ال بــد منهــا، وهــي كالتــايل:
1 - توفر األنصار املؤمنن باهلل ورسوله املستميتن يف سبيله.

2 - أن تكــون احلكومــة عادلــة وصارمــة، ال يأخذهــا يف اهلل لومــة الئــم يف إقامــة 
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ــدل  ــق والع ــام احل ــواء أم ــة س ــم والرعي ــع، فاحلاك ــٰى اجلمي ــط ع ــو يبس ــدل، فه الع
ــة دبلوماســية ألحــد عــٰى حســاب آخــر. ــدًا، فــال حصان ــال تفــاوت أب ــون ب والقان

3 - فــإذا جــد منهــم ذلــك جاءهــم نــرص اهلل، وفتــح هلــم وعليهــم أبــواب الســاء 
ــوم  ــك ق ــان مل ــك يف زم ــون ذل ــرط أن يك ــن ب ــة، ولك ــة والربك واألرض بالرمح
انقــٰى أجلــه، فإّنــه إذا مل ينقــض أجــل امللــك مل يســتتب األمــر أبــدًا، كــا نــص عليــه 
رســول اهلل ݕ حيــث قــال: »يــا عــي، إن إزالــة اجلبــال الــروايس أهــون مــن إزالــة 

ملــك مؤجــل مل تنقــض أيامــه«)1(.
4 - يــب أن يكــون للدولــة منجــزات ملموســة ظاهــرة ينعــم هبــا اجلميــع، مثــل 
اســتتباب األمــن وحتســن الوضــع املعــايش واالقتصــادي للنــاس، وإزاحــة الفســاد 

وأهلــه عــن وجــه الدولــة.
ــة  ــٰى أي دول ــئ ع ــه مل يتك ــام ¨ أن ــة اإلم ــر يف حكوم ــت للنظ ــن امللف 5 - وم
ــه  ــدأ بنهضت ــل يب ــوره، ب ــام أم ــذ بزم ــدًا لألخ ــد ي ــل ألح ــدًا، ومل جيع ــوره أب يف ظه
ــرص،  ــون والن ــه الع ــتمدًا من ــٰى اهلل، ومس ــوكاًل ع ــول ݕ مت ــدأ الرس ــا ب ــة ك املبارك

ــدًا. ــد أب ــا يري ــه م ــي علي ــد أن يم ــتطيع أح ــال يس ف
ــاده  ــاىٰل عب ــد اهلل تع ــي وع ــة الت ــة املبارك ــوة يف الدول ــارص الق ــم عن ــذه أه فه

بظهورهــا يف آخــر الزمــان.
واحلمد هلل رب العاملن، وصٰى اهلل عٰى حممد آله الطاهرين.

1. من ال حيرضه الفقيه 4: 354.

اج
حلج

ر ا
اه

خ م
شي

ال





211

املقدمة:
ــف  ــا تكش ــع، ألهن ــرد واملجتم ــاة الف ــريٌة يف حي ــٌة كب ــاء أمهي ــرية العظ ــة س لدراس
عــن جتارهبــم وأعاهلــم التــي قامــوا هبــا فأصبحــوا عظــاء، ومــن َثــم تتقــٰى األجيــال 

آثارهــم وتنهــل مــن جتارهبــم إذا مــا أرادت العــزة والعظمــة.
ــة دراســة ســرية ســفراء اإلمــام  ــاة األُمَّ ــة املهمــة يف حي ومــن الدراســات التارخيي
ــالميٍة،  ــدٍة إس ــس لعقي ــا تؤس ــه، كوهن ــة عن ــادي يف النياب ــم القي ــدي ¨ ودوره امله
ــاول  ــرٰى حت ــوات أخ ــود أص ــل وج ــدي ¨ يف ظ ــام امله ــود اإلم ــات وج ــي إثب وه
إنــكار وجــوده، متغافلــن عــن الــراث احلديثــي للمعصومــن ݜ وســريهتم التــي 

أكــدت مــرارًا وتكــرارًا عــٰى وجــود اإلمــام املهــدي ¨ قــوالً وفعــاًل.
فبإثبــات الســفارة تثبــت الغيبــة الصغــرٰى لإمــام ¨ مــن خــالل التواقيــع التــي 

خرجــت عــٰى يــد ســفرائه.
ــث  ــذا البح ــاء ه ــدًا فج ــة ج ــال قليل ــذا املج ــات يف ه ــه أن الكتاب ــف ل ــا يؤس ومم
ــادي  ــريته ودوره القي ــة يف س ــان ݥ، دراس ــن عث ــد ب ــاين حمم ــفري الث ــوم: )الس املوس
والدينــي( ليســاهم يف التعريــف بأحــد ســفراء اإلمــام املهــدي ¨، ودوره يف النيابــة 

عــن املعصــوم.

م. د ساجد صباح ميس العسكري

السفري الثاني حممد بن عثمان ݥ
دراسة يف سريته ودوره القيادي والديين
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ــا يف  ــفارة وأمهيته ــن الس ــد ع ــبقها متهي ــب س ــة مطال ــٰى أربع ــث ع ــم البح وقس
ــالمي. ــر اإلس الفك

وتناول املطلب األول: سريته ومكانته العلمية واالجتاعية ومرقده الريف.
وتناول املطلب الثاين: دوره القيادي يف السفارة عن اإلمام املهدي ¨.

وتنــاول املطلــب الثالــث: دوره يف التمهيــد لســفارة مــن بعــده ودوره يف مواجهــة 
عــي الســفارة. مدَّ

وتناول املطلب الرابع: دوره الديني يف الرواية عن املعصوم.
ــذي ينبغــي أن  ــرج البحــث بالشــكل ال ــدًا مــن أجــل أن خي ــا جه ــد بذلن ــذا وق ه
عــي الكــال، فالنقــص مــن ســات املمكــن، ونلتمســكم العــذر. يكــون عليــه، وال ندَّ

متهيد: السفارة وأثرها يف الفكر اإلسالمي:
ــول()1(،  ــح والرس ــٰى )الصل ــة بمعن ــفارة يف اللغ ــاءت الس ــة: ج ــفارة يف اللغ الس

ــح. ــول ومصل ــو رس ــفري فه ــٰى الس ــه معن ــن يتمل وكال املعني
ــة عــن اإلمــام املهــدي ¨ يف زمــن  ــٰى االصطالحــي: هــي النياب والســفارة باملعن
الغيبــة الصغــرٰى مــن قبــل أشــخاص نــصَّ عليهــم املعصــوم بالشــخص، يضطلعــون 
بشــؤون القيــادة الدينيــة ويكونــون واســطة بــن اإلمــام املهدي ¨ وشــيعته وتســمٰى 
بالنيابــة اخلاصــة، وكــا كان الغــرض مــن الســفارة الوســاطة بــن اإلمــام املهــدي ¨ 

والشــيعة، فإهنــا كانــت متهيــدًا للغيبــة الكــربٰى لإمــام ¨ واحتجابــه عــن النــاس.

ــل  ــن قب ــربٰى م ــة الك ــن الغيب ــًا يف زم ــة ديني ــادة األُمَّ ــي قي ــة فه ــة العام ــا النياب أّم

الفقهــاء املجتهديــن مــن دون نــص عــٰى شــخوصهم، بــل النــص عــٰى عنواهنــم العــام 

»فأّمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــًا لنفســه، حافظــًا لدينــه، خمالفــًا عــٰى هــواه، مطيعــًا 

1. ينظر املخصص، ابن سيده: 165/3، لسان العرب: 370/4.
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ملــواله، فللعــوام أن يقلــدوه«)1(.
والســفارة عــن اإلمــام املهــدي ¨ أمــٌر عظيــٌم ال ينالــه إاّل مــن كانــت لــه منزلــٌة 
عظيمــٌة عنــد املعصــوم وشــيعته؛ لــذا ال تكــون إاّل بالنــص مــن قبــل املعصــوم عــٰى 
ــفري  ــري فالس ــعيد العم ــن س ــان ب ــفري األول عث ــا يف الس ــمه، ك ــر اس ــخص بذك ش
الثــاين حممــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري، أو مــن خــالل نــص الســفري الســابق 
عــٰى الســفري الالحــق بإشــارة مــن املعصــوم كــا هــو يف الســفري الثالــث احلســن بــن 

روح النوبختــي، فالســفري الرابــع حممــد بــن عــي الســمري ݑ.
ــوص  ــم، ونص ــم وعدالته ــٰى وثاقته ــة ع ــت الطائف ــن أمجع ــة مم ــفراء األربع والس
ــا ورد يف  ــتقامتهم)2(، وم ــم واس ــٰى صالحه ــاهد ع ــري ش ــة خ ــٰى الوثاق ــوم ع املعص
ــرباءة مــن  ــك وال ــد اهلل ومــواالة أوليائ ــر مــن زيارهتــم: »جئتــك خملصــًا بتوحي األث

ــوىٰل«)3(. ــة امل ــا حج ــوك ي ــن خالف ــن الذي ــم وم أعدائه
ــة،  ــد املنحرف ــاء العقائ ــلطة وأدعي ــار الس ــفارة وأخط ــاء الس ــفراء أعب ــل الس حتمَّ

ــنة. ــة 70 س ــدت قراب ــي امت ــفارة الت ــرة الس ــة ف طيل
ــرة  ــر يف ف ــلطة، وكث ــر الس ــن خط ــة ع ــة ال يقــل أمهي ــد املنحرف كان خطــر العقائ
الغيبــة الصغــرٰى املدعــون للســفارة، لــذا تطلــب األمــر مــن الشــيعة يف ذلــك الوقــت 
عــاه، فقــد جــاء يف االحتجاج  اختبــار الســفري وطلــب املعجــزة عــٰى إثبــات صحــة مدَّ

1. االحتجاج، الطريس: 263/2.
2. روٰى الشــيخ الكلينــي بســنده عــن أبــو عــي أمحــد بــن إســحاق، عــن أيب احلســن ݠ قــال: ســألته وقلــت: مــن 
ــؤدي،  ــي ي ــي فعن ــك عن ــا أدٰى إلي ــي ف ــري ثقت ــه: »العم ــال ل ــل؟ فق ــول مــن أقب ــذ، وق أعامــل أو عمــن آخ
ومــا قــال لــك عنــي فعنـّـي يقــول، فاســمع لــه وأطــع، فإنــه الثقــة املأمــون«، وأخــربين أبــو عــي أنــه ســأل أبــا 
يــا إليــك عنــي فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــاال  حممــد ݠ عــن مثــل ذلــك، فقــال لــه: »العمــري وابنــه ثقتــان، فــا أدَّ
لــك فعنّــي يقــوالن، فاســمع هلــا وأطعمهــا فإهنــا الثقتــان املأمونــان«، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك. 

]الكلينــي: 330/1[.
3. الوايف، الفيض الكاشاين: 14/ 1590.
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للطــربيس: )ومل تقبــل الشــيعة قوهلــم إاّل بعــد ظهــور آيــة معجــزة تظهــر عــٰى يــد كل 
واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب األمــر ݠ، تــدل عــٰى صــدق مقالتهــم، وصحــة 

بابيتهــم()1(.
ــذي  ــم ال ــم وهدفه ــل منهجه ــم متث ــا فيه ــب توفره ــية جي ــفارة أركان رئيس وللس
هنجــوه كــون هدفهــم واحــدًا ومنبعهــم واحــدًا، فهــم يســتقون علومهــم وأوامرهــم 
مــن املعصــوم، ومــن أهــم تلــك األركان واخلصائــص التــي أخــذت مــن الواقــع ومن 
مشــاهدات مــا متتــع بــه الســفراء مــن خصائــص، وتبقــٰى بعــض اخلصائــص خافيــة 
ــذا  ــل ه ــن جع ــة م ــه مصلح ــا في ــٰى م ــع ع ــو املطل ــام ݠ فه ــة باإلم ــا ومرتبط علين

ــخص أو ذاك: الش
ــن  ــدي ¨، م ــام امله ــة لإم ــعبية املوالي ــم الش ــادة قواعده ــالع بقي 1 - االضط
الناحيــة الفكريــة والســلوكية طبقــًا ألوامــره، أو بتعبــري آخــر: التوســط يف قيــادة اإلمام 
املهــدي ¨ للمجتمــع وتطبيــق تعاليمــه فيــه بــكل إخــالص، طبقــًا للمصالــح التــي 

يراهــا ويتوخاهــا)2(.
ــة  ــم طبيعي ــم وجتاراهت ــون حياهت ــر، وأن تك ــًا للنظ ــم ملفت ــون عمله 2 - أن ال يك
جــدًا، غــري مثــرية ألي تســاؤل أمــام الدولــة وعمالئهــا وقواعدهــا الشــعبية، التزامــًا 
ــة اخلواطــر  ــًا لتهدئ ــة: مهــا أحوجهــم األمــر إىٰل ذلــك وجيعلوهنــا طريق منهــم بالتقي
عليهــم وإبعــاد النظــر عنهــم لكــي تنفســح هلــم فرصــة أوســع وجمــال أكــرب للعمــل، 
ممــا إذا كانــوا مراقبــن ومطارديــن بشــكل مســتمر، وممــا ســاعد يف ذلــك أهنــم ليســوا 
مــن العلويــن إلبعــاد خطــر الســلطة التــي ترصــد حتــركات العلويــن وعــدم إفــادة 

التقيــة يف ذلــك كوهنــم معــرويف العقيــدة واألهــداف غالبــًا )3(.

1. االحتجاج: 297/2.
2. ينظر: موسوعة اإلمام املهدي ¨، حممد صادق الصدر: 1/ 383.

3. ينظر: املصدر نفسه: 1/ 383 -384.
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ــاين  ــمن)1( والث ــر بالس ــاألول يتاج ــة، ف ــم الطبيعي ــون حياهت ــوا يارس ــم كان فإهن
ــة. ــاطاهتم الديني ــة نش ــبياًل ملارس ــك س ــن ذل ــن م ــخ، متخذي ــل)2(... ال ــر باخل يتاج
واملالحــظ أن نشــاطهم يركــز يف بغــداد، وممــا يشــهد لذلــك ســريهتم ومراقدهــم 

فهــم مجيعــًا دفنــوا يف بغــداد.

املطلب األول: سريته ومكانته العلمية:

أوالً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه:
حممــد بــن عثــان بــن ســعيد الَعمــري بفتــح العــن، يكنــٰى أبــا جعفــر)3(، تــرف 
ــعيد  ــن س ــان ب ــوه عث ــه، وأب ــة عن ــة اخلاص ــان ¨ والنياب ــب الزم ــة صاح بخدم

ــدي ¨. ــام امله ــفري األول لإم الس
ــد  ــده، فق ــبًة إىٰل ج ــه، نس ــق أبي ــل يف ح ــا قي ــٰى م ــادًا ع ــري، اعت ــب بالَعم وُلقِّ
ــن  ــد احلس ــا حمم ــيعة: إن أب ــن الش ــوم م ــال ق ــة )ق ــويس يف الغيب ــيخ الط روٰى الش
بــن عــي ݠ قــال: »ال جيمــع عــٰى امــرئ بــن عثــان وأبــو عمــرو« وأمــر بكــر 

ــري()4(. ــل العم ــه، فقي كنيت
ــب باخلــالين، نســبة إىٰل بيعــه اخلــل حيــث كان يكتســب بــه تســرًا بالكســب  وُلقِّ
عــن ضغــط بعــض املتعصبــن مــن أهــل اخلــالف، كــا كان والــده عثــان بــن ســعيد 
ــه  ــه وعقليت ــه وورع ــن حلم ــه م ــل: إن ــان)5(، وقي ــرف بالس ــٰى ع ــمن حت ــع الس يبي
اجلبــارة، ووداعتــه وصفائــه، وكان ال يمــل حقــدًا عــٰى أحــد قــط، فهــو ِخــلٌّ لــكل 

1. ينظر: الغيبة، الطويس: 354.
2. ينظر: الكشكول املبوب، حسني الشاكري: 92.

3. ينظر خالصة األقوال، العالمة احليل: 250.
4. الغيبة: 354.

5.  ينظر: الكشكول املبوب، حسني الشاكري: 92.
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إنســان، صاحــب وصديــق، فاشــتهر عنــد النــاس باخلــالين)1(.
ــب باألســدي، وقبيلــة بنــي أســد مــن القبائــل  وينتســب لقبيلــة بنــي أســد لــذا ُلقِّ
العربيــة العدنانيــة العريقــة التــي يرجــع نســبها إىٰل مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان 
ــالم)2(،  ــور اإلس ــة ظه ــدًا يف بداي ــة حتدي ــراق يف الكوف ــكنوا الع ــم س ــد ث ــكنوا نج س
ولقبيلــة بنــي أســد مواقــف مرفــة مع الرســول ݕ ومــع األئمــة املعصومــن ݜ)3(.

ثانيًا: مكانته العلمية واالجتامعية:
كان عــٰى درجــة عاليــة مــن الوثاقــة والعدالــة وأن لــه منزلــة عظيمــة عنــد الشــيعة، 

ــة عــٰى جاللــة شــأنه وعظــم مقامــه)4(. وتضافــرت الروايــات الدالَّ
ــم  ــه)5(، ث ــه، ووكيل ــادي ݠ، وباب ــام اهل ــاب اإلم ــواص أصح ــن خ ــوه م كان أب

ــدي ¨. ــام امله ــفري األول لإم ــكان الس ــة، ف ــة اخلاص ــام النياب ــرف بمق ت
ــدح  ــوص امل ــن نص ــري م ــه ݔ كث ــان وأبي ــن عث ــد ب ــيخ حمم ــق الش ــاء يف ح ج
ــاء يف  ــا ج ــري، ومم ــم والس ــاب الراج ــن ݜ، وأصح ــان املعصوم ــٰى لس ــاء ع والثن

ــا: حقه
مــا رواه الكلينــي بســنده عــن اإلمــام العســكري ݠ أنــه قــال: »العمــري وابنــه 
يــا إليــك عنـّـي، فعنـّـي يؤديــان، ومــا قــاال لــك فعنـّـي يقــوالن، فاســمع  ثقتــان، فــا أدَّ

هلــا وأطعمهــا فإهنــا الثقتــان املأمونــان، فهــذا قــول إمامــن قــد مضيــا فيــك«)6(.
ومــا رواه الشــيخ الطــويس بســنده إىٰل عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــريي، قــال: خــرج 
التوقيــع إىٰل أيب جعفــر حممــد بــن عثــان بــن ســعيد الُعَمــري يف التعزيــة بأبيــه، وفيــه: 

1. ينظر: مراقد املعارف، حرز الدين: 1/ 278.
2. ينظر معجم قبائل العرب، عمر كحاله: 21/1.

3. ينظر سلسة القبائل العربية يف العراق:74-17/5.
4. ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 426/4.

5. ينظر: رجال ابن داود: 133.
6. الكايف، الكليني: 330/1.
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»أجــزل اهلل لــك الثــواب، وأحســن لــك العــزاء، ُرِزئــت وُرِزئنــا وأوحشــك فراقــه 
ه اهلل يف ُمنقلبــه، وكان مــن كــال ســعادته أن رزقــه اهلل تعــاىٰل ولــدًا  وأوحشــنا، فــرَّ
مثلــك خيلُفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه يف أمــره، ويرحــم عليــه«، إىٰل أن يقــول لــه: 
»أعانــك اهلل وقــّواك وعضــدك ووّفقــك، وكان لــك وليــًا وحافظــًا وراعيــًا وكافيــًا«.

وروٰى الشــيخ الطــويس بســنده عــن عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــريي قــال: خــرج 

التوقيــع إىٰل الشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري قــدس اهلل روحه 

ــره  ــليًا ألم ــون تس ــه راجع ــا إلي ــا هلل وإن ــه: »إن ــاىٰل عن ــه ريض اهلل تع ــة بأبي يف التعزي

ــه  ــه بأوليائ ــه اهلل وأحلق ــدًا، فرمح ــات محي ــعيدًا وم ــوك س ــاش أب ــه، ع ورىٰض بقضائ

ومواليــه ݜ، فلــم يــزل جمتهــدًا يف أمرهــم، ســاعيًا فيــا يقربــه إىٰل اهلل  وإليهــم، 

ــه عثرتــه«)1(. نــر اهلل وجهــه، وأقال

ــان  ــن عث ــا حممــد ب ــع اإلمــام املهــدي ¨: »... وأّم ــه أيضــًا مــا جــاء بتوقي ومن

ــايب...«)2(. ــه كت ــي وكتاب ــه ثقت ــل، فإن ــن قب ــه م ــن أبي ــه وع ــري ريض اهلل عن العم

وروٰى الشــيخ الطــويس بســنده عــن حممــد بــن إبراهيــم بــن مهزيــار األهــوازي 

أنــه خــرج إليــه بعــد وفــاة أيب عمــرو: »واالبــن وقــاه اهلل مل يــزل ثقتنــا يف حيــاة األب 

ــا جمــراه، ويســد مســده، وعــن  ــه وأرضــاه ونــر وجهــه، جيــري عندن ريض اهلل عن

أمرنــا يأمــر االبــن وبــه يعمــل...«)3(.

فهــذا الثنــاء مــن املعصــوم والــريض عليــه يــدل عــٰى عظيــم املنزلــة، وكونــه أهاًل 

ألن ينــوب منــاب اإلمــام ¨ يف الغيبــة الصغرٰى.
ــكري ݠ  ــن العس ــام احلس ــن اإلم ــري ع ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ حمم روٰى الش

1. الغيبة، الشيخ الطويس: 361.
2. الغيبة، الطويس: 291.

3. املصدر السابق.
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، ولــه كتــٌب مصنَّفــة يف الفقــه ممـّـا ســمعه منهــا ومــن أبيــه عثــان ݔ  واإلمــام املهــدي̈ 
ــة()1(. ــاب )األرشب عــن اإلمامــن اهلــادي والعســكري ݟ، منهــا كت

ــة  ــد الوصي ــن روح ݥ عن ــن ب ــم احلس ــد أيب القاس ــارت يف ي ــا ص ــر أهّن ــد ُذك وق
ــمري ݥ)2(. ــي الس ــن ع ــد ب ــن حمم ــّم إىٰل أيب احلس ــه، ث إلي

حتمــل الشــيخ العمــري أعبــاء الســفارة وســار هبــا بأحســن مــا يكــون، رغــم أن 
ــر  ــًا، األم ــفارة كذب ــون للس ع ــا املدَّ ــر فيه ــفارات، وكث ــول الس ــن أط ــفارته م ــدة س م
ــب منــه املواجهــة احلاســمة معهــم، ثــم مهــد بعــد ذلــك لســفارة احلســن  الــذي تطلَّ

بــن روح مــن خــالل أســاليب عديــدة ســنذكرها الحقــًا إن شــاء اهلل تعــاىٰل.
فــكان حقيقــًا بــأن يكــون الشــخص املناســب يف تلــك املرحلــة، بتأديــة مــا ُكّلــف 

بــه مــن قبــل املعصــوم عــٰى أكمــل وجــه.

ثالثًا: وفاته ومرقده ݥ:
كان الشــيخ حممــد بــن عثــان العمــري ݥ عــٰى علــم بزمــن موتــه، إذ حفــر لنفســه 
قــربًا وســواه بالســاج قبــل شــهرين مــن وفاتــه)3(، فقــد روي الشــيخ الطــويس بســنده 
عــن أيب احلســن عــي بــن أمحــد الــدالل القمــي، قــال: )دخلــت عــٰى أيب جعفــر حممــد 
بــن عثــان ݤ يومــًا ألســلِّم عليــه، فوجدتــه وبــن يديــه ســاجة ونّقــاٌش ينقــش عليها 
ويكتــب آيــًا مــن القــرآن وأســاء األئمــة ݜ عــٰى حواشــيها. فقلــت لــه: يــا ســيدي 
مــا هــذه الســاجة؟ فقــال يل: هــذه لقــربي تكــون فيــه أوضــع عليهــا، أو قــال: أســند 
ــه  ــه فأقــرأ جــزءًا مــن القــرآن في ــزل في ــوم أن ــا يف كل ي ــه، وأن إليهــا وقــد عرفــت من
ــه، فــإذا كان يــوم كــذا وكــذا مــن شــهر  ــه قــال: فأخــذ بيــدي وأراني فأصعــد، وأظن

1. ينظر: معجم رجال احلديث، اخلوئي: 296/17.
2. ينظر: الغيبة، الطويس: 363.
3. ينظر: املصدر السابق: 365.
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كــذا وكــذا مــن ســنة كــذا وكــذا رصت إىٰل اهلل  ودفنــت فيــه وهــذه الســاجة معي.
ــر  ــا تأخ ــك، ف ــه ذل ــًا ب ــره ومل أزل مرقب ــا ذك ــت م ــده أثب ــن عن ــت م ــّا خرج فل
األمــر حتــٰى اعتــل أبــو جعفــر، فــات يف اليــوم الــذي ذكــره مــن الشــهر الــذي قالــه 

مــن الســنة التــي ذكرهــا، ودفــن فيــه()1(.
وُأختلــف يف تاريــخ وفاتــه، فقــد روي أّنــه وجــد بخــط أيب غالــب الــزراري أنــه 

تــويف يف آخــر مجــادي األوىٰل ســنة 305هـــ، وروي أنــه تــويف ســنة 304 هـــ)2(.
دفــن يف بغــداد يف الرصافــة، يف بــاب الكوفــة قديــًا يف حملــة اخلــالين التــي ســميت 
نســبًة إليــه، وهــو أحــد املراكــز الشــيعية املهمــة يف بغــداد، واليــوم يطــل مرقــده عــٰى 
شــارع اجلمهوريــة العــام يــراه الرائــي مــن بعيــد، ولــه حــرم جملــل إىٰل جانــب جامــع 

عامــر باملصلــن ســمي بجامــع اخلــالين نســبة إليــه، أمامــه صحــن واســع.
ــن  ــٰى م ــه أع ــالمي يف أن قبت ــامل اإلس ــراق والع ــع الع ــن جوام ــع ع ــز اجلام يتمي
منارتــه، وفيــه مكتبــة عامــرة ذات كتــب وخمطوطــات قيمــة، تعــرف بمكتبــة اخلــالين 

ــنة 1364هـ)3(. ــت س تأسس
ــيخ  ــرب الش ــقي ق ــي الدمش ــن الصديق ــال الدي ــن ك ــٰى ب ــة مصطف ــر الرحال ذك
حممــد بــن عثــان العمــري يف كتابــه )كشــط الصــدا وغســل الــران يف زيــارة العــراق 
ــنة 1139هـــ -  ــداد س ــه يف بغ ــد نزول ــة 57(، عن ــدان، الورق ــن البل ــا م ــا وااله وم

1726م)4(.
ُجــدد مرقــده ســنة 1349هـــ، ثــم جــددت قبتــه وحــرم الشــيخ مــن قبــل املتــربع 

1. املصدر السابق.
2. ينظر املصدر السابق: 366.

3. ينظر مراقد املعارف: 62/2.
4. جامع- اخلالين يف املوسوعة احلرة )ويكيبيديا( عىٰل االنرتنت.
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احلــاج إبراهيــم بــن حســن بــن وهيــب احلامــي عــام 1391هـــ - 1971م)1(.

وكان املســجد وال يــزال منــارًا، ُتلقــٰى مــن عــٰى منــربه كلــات الوعــظ واإلرشــاد، 

وتقــام فيــه الشــعائر الدينيــة، ولطاملــا ارتقــٰى الشــيخ أمحــد الوائــي ݥ منــربه، ليكــون 

انطالقــًة للوعــي والثقافــة اإلســالمية.

ــزارات يف  ــت امل ــي حلق ــة الت ــداءات اإلرهابي ــن االعت ــجد م ــزار واملس ــلم امل مل يس

العــراق، فقــد تعــرض العتــداٍء إرهــايب بشــاحنٍة مفخخــٍة بتاريــخ 2007/6/19م، 

ــن، وأســفر أيضــًا عــن  ــر مــن 200 آخري أدَّت إىٰل استشــهاد 78 شــهيدًا وجــرح أكث

تدمــري جــزٍء كبــرٍي مــن جامــع اخلــالين)2(.

املطلب الثاين: دوره القيادي يف النيابة اخلاصة عن اإلمام املهدي ¨:

أوالً: سفارته: 

ــام  ــن اإلم ــة ع ــة اخلاص ــري بالنياب ــان العم ــن عث ــد ب ــيخ حمم ــرف الش ت

ــدأ  ــفري األول، ومب ــري الس ــعيد العم ــن س ــان ب ــه عث ــاة أبي ــد وف ــدي ¨ بع امله

ــول. ــه جمه ــاة أبي ــخ وف ــوالً؛ ألّن تاري ــفارة جمه ــه الس تولي

ولكــن املقطــوع بــه أنــه كان ســفريًا لإمــام املهــدي ¨ قبــل ســنة 267هـــ؛ ألّن 

ابــن هــالل الكرخــي والــذي تــويف يف ســنة 267هـــ، طعــن يف ســفارة الشــيخ حممــد 

ــن  ــد ب ــيخ حمم ــٰى أن الش ــدل ع ــا ي ــه، مم ــن خط ــن ع ــن املنحرف ــان، وكان م ــن عث ب

عثــان كان ســفريًا قبــل وفــاة ابــن هــالل الكرخــي)3(.

1. موقع )املجمع العاملي ملعرفة الشيعة( عىٰل االنرتنت.
2. موقع )الطريق إىٰل كربالء( عىٰل االنرتنت.

3. ينظر موسوعة اإلمام املهدي ¨: 1/ 404.
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روٰى الشــيخ الطــويس أن مــدة ســفارته امتــدت نحــو اخلمســن عامــًا)1(، ومــن 
املحققــن مــن يــرٰى مــدة ســفارته نحــو أربعــن عامــًا)2(، ألّن بدايــة الغيبــة الصغــرٰى 
عــام 260هـــ، ووفــاة الشــيخ حممــد بــن عثــان العمــري عــام 305هـــ، وحيــث إن 
ــوىٰل الســفارة عــدة أعــوام فتكــون ســفارته بحــدود األربعــن ســنة، )وهبــذا  ــاه ت أب
ــفارة  ــاء يف الس ــفراء بق ــول الس ــه أط ــرف أن ــتطيع أن نع ــفارته، نس ــدة س ــد مل التحدي
ومــن ثــم يكــون أكثرهــم توفيقــًا يف تلقــي التعاليــم مــن اإلمــام املهــدي ¨ 
وأوســعهم تأثــريًا يف الوســط الــذي عــاش فيــه، والــذي كان مأمــورًا بقيادتــه وتدبــري 

ــؤون()3(. ش

ثانيًا: دوره يف التمهيد لسفارة احلسني بن روح ݔ:
ــع  ــب م ــذا املنص ــغل ه ــارز لش ــح الب ــي املرش ــن روح النوبخت ــن ب ــن احلس مل يك
جاللــة قــدره إاّل أنــه مــن بــن عــرة مــن الشــخصيات التــي كان بعضهــم أكثــر قربًا 

منــه، ففيهــم أبــو ســهل النوبختــي وجعفــر بــن متيــل ݥ وغريمهــا.
روٰى الشــيخ الطــويس بســنده عــن جعفــر بــن أمحــد بــن متيل القمــي يقــول: )كان 
حممــد بــن عثــان أبــو جعفــر العمــري ݤ لــه مــن يتــرصف لــه ببغــداد نحــو مــن 
عــرة أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلهــم كانــوا أخــص بــه مــن أيب 
القاســم بــن روح حتــٰى أنــه كان إذا احتــاج إىٰل حاجــة أو إىٰل ســبب ينجــزه عــٰى يــد 
غــريه ملــا مل يكــن لــه تلــك اخلصوصيــة، فلــا كان وقــت مــي أيب جعفــر ݤ وقــع 
االختيــار عليــه وكانــت الوصيــة إليــه()4(، ومل يكــن للحســن بــن روح تاريــٌخ حافــٌل 

1. ينظر الغيبة:366.
2. موسوعة اإلمام املهدي ¨: 404/1.

3. املصدر السابق.
4. الغيبة للطويس: 234.
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بإطــراء وتوثيــق املعصومــن ݜ كــا كان للســفريين اللذيــن ســبقاه)1(؛ لــذا توجــب 
عــٰى الســفري الثــاين أيب جعفــر العمــري ݥ ترســيخ فكــرة ســفارة احلســن بــن روح 
ــيعة يف  ــاين الش ــفري الث ــر الس ــث أم ــه، حي ــل وفات ــيعة قب ــواص الش ــوام وخ ــد ع عن

حياتــه بإعطــاء أمــوال احلقــوق للحســن بــن روح حتــٰى يمهــد لســفارته.
ــي  ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــا أب ــاال: )حدثن ــندهيا ق ــويس بس ــدوق والط روٰى الص
األســود ݤ قــال: كنــت أمحــل األمــوال التــي جتعــل يف بــاب الوقــف إىٰل أيب جعفــر 
حممــد بــن عثــان العمــري ݤ فيقبضهــا منــي، فحملــت إليــه يومــًا شــيئًا مــن األموال 
ــم  ــليمه إىٰل أيب القاس ــرين بتس ــنن فأم ــالث س ــنتن أو ث ــه بس ــل موت ــه قب ــر أيام يف آخ
الروحــي ݤ وكنــت أطالبــه بالقبــوض، فشــكا ذلــك إىٰل أيب جعفــر العمــري ݤ فأمــرين 
أن ال أطالبــه بالقبــض، وقــال: كلــا وصــل إىٰل أيب القاســم وصــل إيل، قــال: فكنــت أمحــل 

بعــد ذلــك األمــوال إليــه وال أطالبــه بالقبــوض()2(.
كــا قــام برســيخ ذلــك بشــكل عمــي عنــد خــواص الشــيعة وأعياهنــم يف املجلــس 
الــذي مجعهــم قبــل وفــاة الســفري الثــاين بأيــام أن أخــذ بيد احلســن بــن روح وأجلســه 

بقربــه وأىٰص لــه بالســفارة.
ــا  روٰى الطــويس بســنده عــن جعفــر بــن أمحــد بــن متيــل قــال: )ملــا حــرت أب
ــأله  ــه أس ــد رأس ــًا عن ــت جالس ــاة كن ــري ݤ الوف ــان العم ــن عث ــد ب ــر حمم جعف
ــرت أن  ــال: أم ــم ق ــت إيلَّ ث ــه، فالتف ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه، وأب وأحدث
أويص إىٰل أيب القاســم احلســن بــن روح. قــال: فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد 

ــه()3(. ــد رجلي ــت إىٰل عن ــكاين وحتول ــته يف م ــم وأجلس أيب القاس
بــل مــا قــام بــه ذكاء خــادم الســفري الثــاين مــن تســليم مــا أوصــاه ســيده بتســليمها 

1. ينظر موسوعة اإلمام املهدي ¨، حممد صادق الصدر: 408/1.
2. كامل الدين للصدوق: 501، الغيبة للطويس: 235.

3. الغيبة للطويس: 235.
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إىٰل الســفري الثالــث مــا هــو إاّل أســلوب من أســاليب ترســيخ فكرة الســفارة للحســن 
بــن روح عنــد الشــيعة.

روٰى ابــن طــاووس يف مهــج الدعــوات بســنده أنــه: )ملــا مــٰى ســيدنا الشــيخ 
ــاه وزاده  ــه وأرض ــري ريض اهلل عن ــعيد العم ــن س ــان ب ــن عث ــد ب ــر حمم ــو جعف أب
علــوًا فيــا أواله وفــرغ مــن أمــره، جلــس الشــيخ أبــو القاســم احلســن بــن روح 
بــن أيب بحــر زاد اهلل توفيقــه للنــاس يف بقيــة هنــار يومــه يف دار املــايض ݤ فأخــرج 
ــذ  ــة، فأخ ــب مدهون ــة خش ــكازًا وحق ــًا وع ــض مدرج ــادم األبي ــه ذكاء اخل إلي
ــاله،  ــه بش ــه وأحلق ــدرج بيمين ــذ امل ــه وأخ ــٰى فخذي ــره ع ــا يف حج ــكاز فجعله الع
فقــال الورثــة يف هــذا املــدرج ذكــر ودائــع فنــره فــإذا هــي أدعيــة وقنــوت موالينــا 

ــد ݜ()1(. ــن آل حمم ــة م األئم
وكان لتوقيــع اإلمــام املهــدي ¨ الــذي كان فيــه دعــاء مــن اإلمــام للحســن بــن 
روح بالــغ األثــر يف علــو مكانــة احلســن بــن روح عند عــوام الشــيعة وخواصهــم)2(.

عي السفارة: املطلب الثالث: دوره يف مواجهة مدَّ
عــاء الســفارة عــن اإلمــام املهــدي ¨ كذبــًا مــن األمــور اخلطــرية ملــا يرتــب  ادِّ
عــي ذلــك املقــام كذبــًا مــن  عليهــا مــن أثــر عقائــدي ودينــي، لــذا ُيلعــن كل مــن يدَّ

قبــل املعصــوم وتكــون عاقبــة أمــره خــرًا.
ــًا وزورًا يف فــرة الســفري  عــون للســفارة عــن اإلمــام املهــدي ¨ كذب ــر املدَّ وكث
ــات  ــا الرصاع ــرت فيه ــرة كث ــي ف ــة وه ــنوات طويل ــدت لس ــا امت ــاين، ألهّن الث
ــري ݥ: ــان العم ــن عث ــد ب ــفارة حمم ــرة س ــر يف ف ــن ظه ــة، ومم ــية والديني السياس

1. مهج الدعوات، ابن طاووس: 46.
2. ينظر الغيبة للطويس: 237.
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1 - الرشيعي:
اســمه احلســن ويكنــٰى بــأيب حممــد، كان مــن أصحــاب اإلمامــن اهلــادي 
عــٰى البابيــه والســفارة بعــد وفــاة الســفري األول  والعســكري ݟ، وهــو أول مــن ادَّ
ثــم ظهــر منــه القــول بالكفــر واإلحلــاد واحللــول، فصــدر مــن اإلمــام التوقيــع بلعنــه 
والــرباءة منــه، فقــد جــاء عــن اإلمــام املهــدي ¨ يف التوقيــع الــذي خــرج عــٰى يــد 
احلســن بــن روح النوبختــي يف لعــن الشــلمغاين: »أعلمهــم تــوالك اهلل، أننــا يف التوقي 
ــه، مــن  الريعــي،  ــه ممــن تقدمــه مــن نظرائ ــا علي ــل مــا كن ــه عــٰى مث واملحــاذرة من

ــم«)1(.  ــاليل وغريه ــاليل، والب ــريي، واهل والنم
عــي البابيــة واملنحرفــن عــن خــط الســفارة  ذمــه اإلمــام ¨ مــع جمموعــة مــن مدَّ

كالنمــريي واهلــاليل والبــاليل والشــلمغاين)2(.

2 - النمريي: 
ــي، وكان  ــد الريع ــفارة بع ــٰى الس ع ــري، ادَّ ــري الفه ــري النم ــن نص ــد ب ــو حمم ه
مــن أصحــاب اإلمــام العســكري ݠ، اســتخدم صحبتــه لإمــام ملنافــع شــخصية، 
ــنده  ــي بس ــد روٰى الك ــه، فق ــرباءة من ــًا يف ال ــكري ݠ كتاب ــام العس ــب اإلم فكت
ــرء إىٰل اهلل مــن الفهــري،  ــه: »أب ــداًء من عــن العبيــدي، قــال: كتــب إيلَّ العســكري ابت
واحلســن بــن حممــد بــن بابــا القمــي، فابــرء منهــا، فــإين حمــذرك ومجيــع مــوايل، وإيّن 
ــا النــاس، فتانــن مؤذيــن آذامهــا اهلل  ألعنهــا عليهــا لعنــة اهلل، مســتأكلن يــأكالن بن

ــًا«)3(. ــة ركس ــها يف الفتن وأركس
ــاس  ــله للن ــه أرس ــه وأن ــول بربوبيت ــادي ݠ ويق ــام اهل ــالة يف اإلم ــن الغ وكان م

ــواط)4(. ــل الل ــارم، وحتلي ــة املح ــخ، وإباح ــول بالتناس ــًا، وكان يق نبي
1. االحتجاج: 290/2.

2. ينظر الغيبة، الطويس: 397.
3. رجال الكش: 2/ 805.

4. ينظر: رجال الكش: 805/2.
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وكان مؤيــدًا مــن قبــل الســلطة ألّن حممــد بــن موســٰى بــن الفــرات مــن مجاعــة 
النمرييــة، وهــذا األخــري ابــن وزيــر املقتــدر الــذي اســتوزره عــام 299هـــ)1(.

ــر  ــه، وظه ــرّبٰى من ــان ݥ وت ــن عث ــد ب ــه حمم ــفارة لعن ــام الس ــٰى مق ع ــا ادَّ مل
التوقيــع مــن اإلمــام املهــدي ¨ بلعنــه عــٰى يــد احلســن بــن روح عندمــا حــذر مــن 

ــلمغاين)2(. الش

3 - أمحد بن هالل العربتائي:
ذكــره الشــيخ الطــويس ضمــن املذمومــن الذيــن اّدعــوا البابيــة، إلنــكاره ســفارة 

حممــد بــن عثــان العمــري ݥ.
ــن ݜ،  ــع املعصوم ــة م ــه صحب ــه، ول عائ ــل ادِّ ــالٍح قب ــتقامٍة وص ــٰى اس كان ع
إذ عــارص مخســة مــن املعصومــن ابتــداًء بعــي بــن موســٰى الرضــا وانتهــاًء باإلمــام 

املهــدي ݜ، فهــو ولــد عــام 180هـــ، وتــوىٰف عــام 267هـــ.
حــج أربعــًا ومخســن حجــة، منهــا عــرون حجــة مشــيًا عــٰى قدميــه، ولــه كتــب، 
منهــا: كتــاب يــوم وليلــة وكتــاب نــوادر)3(، وروٰى عنــه مجاعــة، ولكــن ســوء عاقبتــه 
ــكار  ــه يف إن ــواب، وحجت ــادة الص ــن ج ــرف ع ــه ينح ــاين جعل ــفري الث ــده للس وحس
ســفارة الشــيخ حممــد بــن عثــان أنــه مل يســمع نصــًا عــٰى ســفارته، فقــد روٰى الشــيخ 
الطــويس بســنده عــن أيب عــي بــن مهــام قــال: )كان أمحــد بــن هــالل مــن أصحــاب أيب 
حممــد ݠ، فاجتمعــت الشــيعة عــٰى وكالــة حممــد بــن عثــان ݤ بنــص احلســن ݠ 
يف حياتــه، ومّلــا مــٰى احلســن ݠ قالــت الشــيعة اجلاعــة لــه: أال تقبــل أمــر أيب جعفــر 

حممــد بــن عثــان وترجــع إليــه وقــد نــص عليــه اإلمــام املفــرض الطاعــة؟

1. ينظر: املصدر السابق.
2. ينظر الغيبة، الطويس: 411.

3. رجال النجايش: 83.
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فقــال هلــم: مل أســمعه ينــص عليــه بالوكالــة، وليــس أنكــر أبــاه - يعنــي عثــان بــن 
ــه،  ــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمــان فــال أجــر علي ــا أن أقطــع أن أب ســعيد -، فأّم
ــر،  ــٰى أيب جعف ــف ع ــمعتم، ووق ــا س ــم وم ــال: أنت ــريك، فق ــمعه غ ــد س ــوا: ق فقال

ــه()1(. ــوه وتــربؤا من فلعن
صــدر يف حقــه الــذم واللعــن مــن قبــل الناحيــة املقدســة بعــد أن ظهــر انحرافــه، 
فكتــب اإلمــام إىٰل قوامــه يف العــراق: »احــذروا الصــويف املتصنــع«)2(، ونعتــه اإلمــام 

ــذ مســلك التصــوف. بالصــويف؛ ألّنــه اختَّ
ــا  ــره، مل ــت ݜ يف أم ــل البي ــاع أه ــض أتب ــردد بع ــه ت ــذم بحق ــدور ال ــد ص وبع
تعــارف لدهيــم مــن صالحــه وحســن ســريته قبــل انحرافــه، األمــر الــذي جعلهــم 
يراجعــون القاســم بــن العــالء يف أمــره، فصــدر التوقيــع يف ذمــه والــذي نصــه: »قــد 
ــا نفــذ إليــك يف املتصنــع ابــن هــالل ال رمحــه اهلل بــا قــد علمــت مل يــزل ال  كان أمرن
ــا وال رىٰض، يســتبد  ــا بــال إذن منّ غفــر اهلل لــه ذنبــه، وال أقالــه عثرتــه، دخــل يف أمرن
برأيــه فيتحامــٰى مــن ديوننــا، ال يمــي مــن أمرنــا إيــاه إاّل بــا هيــواه ويريــد أرداه اهلل 

ــا...«)3(. ــٰى بــر اهلل عمــره بدعوتن ــا عليــه حت ــار جهنــم، فصربن يف ن
ــرج  ــرٰى، فخ ــرة أخ ــالء م ــن الع ــم ب ــوا القاس ــك فراجع ــد ذل ــم بع ــردد بعضه ف
التوقيــع بلعنــه أيضــًا، فجــاء فيــه: »ال شــكر اهلل قــدره، مل يــدع املرزئــة بــأن ال يزيــغ 
قلبــه بعــد أن هــداه، وأن جيعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقرًا، وال جيعلــه مســتودعًا، وقــد 
علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان)4( عليــه لعنــة اهلل وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدله 

1. الغيبة: 399.
2. رجال الكش: 816/2.

3. بحار األنوار: 318/50. 
ــة بــن ييــٰى الدهقــان، روٰى الشــيخ الكــي بســنده عــن حممــد بــن موســٰى اهلمــداين: أن عــروة بــن  4. هــو عروٰي
ييــٰى البغــدادي املعــروف بالدهقــان لعنــه اهلل وكان يكــذب عــٰى أيب احلســن عــي بــن حممــد بــن الرضــا ݜ 
وعــٰى أيب حممــد احلســن بــن عــي ݟ بعــده، وكان يقطــع أموالــه لنفســه دونــه ويكــذب عليــه، حتــٰى لعنــهݛ 

ين
دي

وال
ي 

اد
قي

ه ال
ور

ود
ه 

ريت
 س

يف
ة 

اس
در

 -
ݥ 

ن 
ما

عث
ن 

د ب
حمم

ي 
ثان

ري ال
سف

ال



227

اهلل باإليان كفرًا حن فعل ما فعل، فعاجله اهلل بالنقمة ومل يمهله«)1(.

4 - حممد بن عيل الباليل:
ــام  ــاب اإلم ــن أصح ــاليل، كان م ــالل الب ــن ب ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو طاه ــو أب ه

ــث. ــض األحادي ــه بع ــكري ݠ وروٰى عن العس
اختلــف أصحــاب الرجــال فيــه فعــّده ابــن طــاووس مــن وكالء اإلمــام يف الغيبــة 
ــة  ــدي يف الوثاق ــعري واألس ــالء واألش ــن الع ــم ب ــة القاس ــو بمنزل ــرٰى وه الصغ
واجلاللــة)2(، وعــّده الشــيخ الطــويس مــن املذمومــن الذيــن اّدعــوا البابيــة)3(، وتوقف 

العالمــة احلــي يف مــا يرويــه مــن أجــل ذلــك)4(.
ذكــر الشــيخ الطــويس أّنــه امتنــع عــن دفــع األمــوال التــي عنــده لإمــام ¨ ومل 

عــٰى أنــه الوكيــل)5(. يســلمها للشــيخ حممــد بــن عثــان وادَّ
ــة مــن أجــل  ــان العمــري معــه أســاليب خمتلف ــن عث اســتخدم الشــيخ حممــد ب
ــض  ــوع بع ــر يف رج ــه أث ــك، إاّل أن ــح يف ذل ــم يفل ــه، فل ــم انحراف ــه وتقوي ردع
أصحابــه عنــه، فقــد روي أنــه قــال للبــاليل: )يــا أبــا طاهــر نشــدتك بــاهلل أمل يأمــرك 
؟ فقــال: اللهــم نعــم، فنهــض  صاحــب الزمــان ݠ بحمــل مــا عنــدك مــن املــال إيلَّ
أبــو جعفــر ݤ منرصفــًا، ووقعــت عــٰى القــوم ســكتة، فلــا جتلَّــت عنهــم قــال لــه 
أخــوه أبــو الطيــب: مــن أيــن رأيــت صاحــب الزمــان؟ فقــال أبــو طاهــر: أدخلنــي 

ݚأبــو حممــد ݠ وأمــر شــيعته بلعنــه، والدعــاء عليــه لقطــع األمــوال، لعنــه اهلل. ]اختيــار معرفــة الرجــال: 
842/2[، وترجــم لــه العالمــة احلــي بــأن )غــال ملعــون( ]خالصــة األقــوال: 383[.

1. بحار األنوار: 319/50.
2. ينظر: نقد الرجال، التفريش: 4/ 272.

3. ينظر: الغيبة: 400.
4. ينظر: خالصة األقوال: العالمة احليل: 242. 

5. ينظر الغيبة: 400.
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أبــو جعفــر ݤ إىٰل بعــض دوره، فــأرشف عــيَّ مــن علــو داره فأمــرين بحمــل مــا 
ــه صاحــب  ــن علمــت أن ــو الطيــب: ومــن أي ــه أب ــال ل ــه، فق ــال إلي ــدي مــن امل عن
الزمــان ݠ؟ قــال: )قــد( وقــع عــيَّ مــن اهليبــة لــه ودخلنــي مــن الرعــب منــه مــا 

علمــت أنــه صاحــب الزمــان ݠ()1(.

املطلب الرابع: دوره الديني يف الرواية عن املعصوم:

ــكري  ــن العس ــن اإلمام ــث ع ــن رواة احلدي ــان ݥ م ــن عث ــد ب ــيخ حمم كان الش

ــث  ــب احلدي ــت كت ــد دون ــه، وق ــالل أبي ــن خ ــطة أو م ــن دون واس ــدي ݟ م وامله

ــا: ــا، منه ــي رواه ــث الت ــن األحادي ــريًا م كث

أوالً: بعض التوقيعات الصادرة من اإلمام املهدي ¨ عىٰل يده:
ــاين؛ ألّن  ــفري الث ــد الس ــٰى ي ــة ع ــة املقدس ــن الناحي ــات م ــر التوقيع ــت أكث خرج
ســفارته امتــدت نحــو أربعــن ســنة، نقتــرص عــٰى ذكــر بعضهــا بــا يناســب املقــام:

ــاب  ــدي ݤ والكت ــر األس ــن جعف ــد ب ــن حمم ــة أيب احلس ــا ورد يف أجوب 1 - م

ــوع  ــد طل ــالة عن ــن الص ــه م ــألت عن ــا س ــا م ــه: »أّم ــاء يف مطلع ــل، ج ــل الذي طوي

الشــمس وعنــد غروهبــا فلئــن كان كــا يقولــون إن الشــمس تطلــع بــن قرين الشــيطان 

وتغــرب بــن قــرين الشــيطان فــا أرغــم أنــف الشــيطان أفضــل مــن الصــالة، فصلِّهــا 

وأرغــم أنــف الشــيطان...«)2(.
2 - تأبينــه للســفري األول عثــان بــن ســعيد العمــري، وقــد تقــدم ذكــره يف املبحث 

األول.
3 - مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن حممــد بــن عثــان والــذي نصــه: »بســم 

1. االحتجاج، الطريس: 2/ 296.
2. كامل الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق: 520.
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اهلل الرمحــن الرحيــم لعنــة اهلل واملالئكــة والنــاس أمجعــن عــٰى مــن اســتحل مــن مالنــا 
.)1(» درمهًا

4 - مــا ورد يف أجوبــة إســحاق بــن يعقــوب، والــذي جــاء يف مطلعــه: »أّمــا مــا 
ــا،  ــا وبنــي عمن ــه أرشــد اهلل وثبتــك مــن أمــر املنكريــن يل مــن أهــل بيتن ســألت عن
فاعلــم أنــه ليــس بــن اهلل  وبــن أحــد قرابــة، ومــن أنكــرين فليــس منــي...«)2(.
ــا،  ــا إىٰل رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع ــوادث الواقع ــا احل ــًا: »وأّم ــه أيض ــاء في وج

ــم«)3(. ــة اهلل عليك ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فإهن
5 - جوابــه للمفوضــة ردًا عــٰى اعتقاداهتــم، والــذي رواه الشــيخ يف الغيبــة، ونصه: 
ــم وال  ــس بجس ــه لي ــم األرزاق، ألن ــام وقس ــق األجس ــذي خل ــو ال ــاىٰل ه »إن اهلل تع
حــال يف جســم، ليــس كمثلــه يشء وهــو الســميع العليــم، وأّمــا األئمــة ݜ فإهنــم 
يســألون اهلل تعــاىٰل فيخلــق ويســألونه فــريزق، إجيابــًا ملســألتهم وإعظامــًا حلقهــم«)4(.
6 - روٰى الصــدوق بســنده عــن أيب عــي حممــد بــن مهــام يقــول: )ســمعت حممــد 
ــن  ــه »م ــط أعرف ــع بخ ــرج توقي ــول: خ ــه( يق ــدس اهلل روح ــري )ق ــان العم ــن عث ب
ســّاين يف جممــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة اهلل« قــال أبــو عــي حممــد بــن مهــام: 

وكتبــت أســأله عــن الفــرج متــٰى يكــون؟ فخــرج إيلَّ »كــذب الوقاتــون«()5(.

ثانيًا: الروايات التي ختص اإلمام املهدي ¨، وأحداث الغيبة:
ــا  ــة والكتــب اخلاصــة باإلمــام املهــدي ¨ ب استشــهدت كثــري مــن كتــب الغيب
رواه الشــيخ حممــد بــن عثــان العمــري، ومــن األحاديــث التــي رويــت عنــه يف هــذا 

املجــال منهــا:

1. املصد السابق: 522.
2. الغيبة، الطويس: 290.
3. الغيبة، الطويس: 290.
4. املصدر السابق: 294.

5. كامل الدين: 483.
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1 - روٰى الصــدوق يف كــال الديــن يف بــاب مــن شــاهد القائــم ورآه وكلمــه عــن 
الشــيخ حممــد بــن عثــان العمــري: )عــرض علينــا أبــو حممــد احلســن بــن عــي ݟ 
ونحــن يف منزلــه وكنــا أربعــن رجــاًل فقــال: »هــذا إمامكــم مــن بعــدي، وخليفتــي 
عليكــم، أطيعــوه وال تتفرقــوا مــن بعــدي يف أديانكــم فتهلكــوا، أمــا إنكــم ال ترونــه 
ــٰى  ــل حت ــام قالئ ــا مضــت إاّل أي ــده ف ــا مــن عن ــوا: فخرجن بعــد يومكــم هــذا«، قال

مــي أبــو حممــد ݠ()1(.
2 - روٰى الصــدوق والطــويس بســندهيا عــن عبــد اهلل بــن جعفــر احلمــريي، قــال: 
ــر؟  ــذا األم ــب ه ــت صاح ــه: أرأي ــت ل ــري ݤ فقل ــان العم ــن عث ــد ب ــألت حمم س
فقــال: نعــم، وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت اهلل احلــرام وهــو يقــول: »اللهــم أنجــز يل 

مــا وعدتنــي«)2(.
ويف حديــث آخــر باإلســناد نفســه عــن حممــد بــن عثــان: رأيتــه صلــوات اهلل عليــه 

متعلقــًا بأســتار الكعبــة يف املســتجار وهــو يقــول: »اللهــم انتقــم يل مــن أعدائــي«)3(.

ثالثًا: روايته األدعية واألعامل:
ــة واألعــال، فقــد روٰى الســيد  روٰى الشــيخ حممــد بــن عثــان كثــريًا مــن األدعي
ابــن طــاووس ݞ بســنده، عــن أيب عمــرو حممــد بــن حممــد بــن نــرص الســكوين ݤ، 
ــة  ــرج إيلَّ أدعي ــدادي أن خي ــان البغ ــن عث ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــا بك ــألت أب ــال: س ق
شــهر رمضــان التــي كان عمــه أبــو جعفــر حممــد بــن عثــان بــن ســعيد العمــري ريض 
اهلل عنــه وأرضــاه يدعــو هبــا، فأخــرج إيلَّ دفــرًا جملــدًا بأمحــر، فنســخت منــه أدعيــة 

كثــرية)4(.

1. كامل الدين ومتام النعمة: 436.
2. كامل الدين للصدوق: 440؛ الغيبة للطويس: 251.

3. املصدر السابق.
4. مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار - املجليس: 123/5.
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ونذكر باختصار أهم ما رواه من تلك األدعية واألعال:
1 - صالة احلاجة التي يروهيا الشيخ الطويس يف مصباح املتهجد)1(.

2 - دعاء االفتتاح املعروف الذي ُيقرأ يف ليايل شهر رمضان)2(.
ــاووس يف  ــن ط ــيد اب ــد رواه الس ــر، وق ــوم الفط ــر ي ــالة الفج ــد ص ــاء بع 3 - دع
اإلقبــال والــذي أولــه: »اللهــم إين توجهــت إليــك بمحمــد ݕ إمامــي، وعــي مــن 

خلفــي وعــن يمينــي، وأئمتــي عــن يســاري...«)3(.
4 - دعــاء الســات الــذي رواه عــن أبيــه عــن حممــد بــن أســلم عــن حممــد بــن 
ــادق ݟ،  ــد الص ــن حمم ــر ب ــام جعف ــي اإلم ــر اجلعف ــن عم ــل اب ــن املفض ــنان ع س

ــة)4(. ــوم اجلمع ــار ي ــر هن ــه آخ ــٰى ب ــتحب أن يدع ويس
5 - دعــاء كل يــوم مــن رجــب الــذي رواه الشــيخ الطــويس يف مصبــاح املتهجــد، 
وقــد جــاء يف مطلعــه: »اللهــم إين أســألك بمعــاين مجيــع مــا دعــاك بــه عبــادك الذيــن 

اصطفيتهــم لنفســك املأمونــون عــٰى رسك املحتجبــون بغيبــك...«)5(.
6 - حديــث يف اســتجابة الدعــاء والــذي نصــه: روينــا عــن العــامل ݠ أنــه قــال: 
»إذا دعــا املؤمــن يقــول اهلل : صــوت أحــب أن أســمعه، اقضــوا حاجتــه فاجعلوهــا 
معلقــة بــن الســاء واألرض حتــٰى يكثــر دعــاؤه، شــوقًا منـّـي إليــه، وإذا دعــا الكافــر 
ــمع  ــٰى ال أس ــا حت لوه ــه وعجِّ ــوا حاجت ــاعه، اقض ــره س ــوت أك ــول اهلل : ص يق

صوتــه ويشــتغل بــا طلبــه عــن خشــوعه«)6(.

1. مصباح املتهجد: 330.
2. مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار: 124/5. 

3. إقبال األعامل: 469/1.
4. مجال األسبوع، ابن طاووس: 321.

5. مصباح املتهجد: 543.
6. مستدرك الوسائل، حسني النوري: 5/ 196. 
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اخلامتة:

يف اخلتام توصل البحث إىٰل عدة نتائج:
ــام  ــود اإلم ــات وج ــث يف إثب ــو البح ــفارة ه ــات الس ــث يف إثب 1 - البح
ــفراء  ــاة الس ــن حي ــرية ع ــات كث ــاج إىٰل كتاب ــذي يت ــر ال ــدي ¨، األم امله
وســريهتم؛ الرتباطهــا بعقيــدة إســالمية حموريــة هلــا مســاحة يف الفكــر 

ــًا. ــًا وحديث ــالمي قدي اإلس
ــار  ــري أنظ ــي تث ــخصيات الت ــن الش ــدي ¨ م ــام امله ــفراء اإلم ــن س 2 - مل يك
الســلطات كثــريًا، النشــغاهلم بأعــال التجــارة وغريهــا مــن األعــال التــي امتهنوهــا 

ــا. ــوا هب ــي اضطلع ــة الت ــٰى املهم ــة ع للتغطي
3 - كانــت ســفارة الشــيخ حممــد بــن عثــان العمــري مــن أطــول الســفارات، إذ 
ــة يف ظــل ظهــور دعــاوٰى منهــا  ــه صعب امتــدت نحــو أربعــن ســنة ممــا جعــل مهمت
دعــاوٰى الســفارة، والبابيــة، والغلــو، واحللــول، والتناســخ، ويف جانــب آخــر ظهــور 
ــٰى  ــم ع ــية ووزرائه ــة العباس ــاء الدول ــب خلف ــارعة وتعاق ــية متس ــورات سياس تط

احلكــم.
4 - كان أول ظهــور لدعــوات الســفارة الكاذبــة يف عهــد الشــيخ حممــد بــن عثــان 
العمــري، وأول مــن ادِّعاهــا الريعــي، ثــم مــن بعــده النمــريي واهلــاليل والبــاليل... 

. لخ ا
ــفارة  ــم الس ــل اّدعائه ــوا قب ــم كان ــد أهن ــفارة جي ــي الس ــري مدع ــع لس 5 - املتتب
ــث،  ــم األحادي ــة ݜ، ورووا عنه ــع األئم ــة م ــم صحب ــالح وهل ــتقامة وص ــٰى اس ع
ولكــن ســوء عاقبتهــم جعلتهــم يّدعــون أمــرًا مل يســتحقوه، فــكان للســفراء دوٌر كبــرٌي 
ــن  ــي م ــم دور دين ــكان هل ــم ف ــاد عقيدهت ــان فس ــم وبي ــح اّدعائه ــم وفض يف مواجهته

ــث. ــة احلدي ــرات ورواي ــالل املناظ خ
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ــام  ــن اإلم ــطة ب ــٰى الواس ــان ع ــن عث ــد ب ــيخ حمم ــفارة الش ــرص س 6 - مل تقت

ــة  ــالل مواجه ــن خ ــي م ــادي ودين ــه دور قي ــا كان ل ــيعته، وإن ــدي ¨ وش امله

ــة  ــًا يف رواي ــه دورًا مه ــا أن ل ــدة، ك ــد الفاس ــاب العقائ ــفارة وأصح ــي الس ع مدَّ

ــوم. ــن املعص ــث ع احلدي
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كل البريــة تنتظــر خــروج املخّلــص واملنقــذ آخــر الزمــان وتنتظــر نــر القســط 
ــر  ــق الفك ــط بعم ــر يرتب ــار أم ــٰى االنتظ ــورة، وأن معن ــاء املعم ــة أرج ــدل يف كاف والع
اإلنســاين وباملبــادئ والقيــم العاليــة، ولكــن املثــري حقــًا أن االنتظــار خيتلــف مــن فــرد 
آلخــر ومــن مجاعــة ألخــرٰى، ويعتمــد ذلــك بنــاًء عــٰى القيــم واألهــداف واملصالــح 
التــي يقرهــا األفــراد واجلاعــات وينطلقــون منهــا، وهكــذا نجــد مــن ينتظــر وكلــه 
شــوق وهلفــة لرؤيــة الطلعــة البهيــة، واألمــل واحللــم بالعيش يف دولــة العــدل اإلهلي، 
فيســتعد وهييــئ الظــروف املؤاتيــة إلنجــاح مقتضيــات الظهــور وحتقيــق رشائــط اليوم 
املوعــود، ويعمــل لُيمهــد األرضيــة ملقــدم املخّلــص آخــر الزمــان، ومــن جهــة أخــرٰى 
نجــد مــن تتعــارض مصاحلــه مــع هــذا اخلــروج فيضــع العقبــات ويصنــع احلواجــز 
لتأخــري الظهــور، ويعمــل بجديــة ومحــاس وبشــكل خفــي لتقويــض عقيــدة املخّلــص 

ونســف أصــل الفكــرة.
ــن  ــارة ع ــي عب ــارص، وه ــا املع ــي يف عاملن ــي وواقع ــر حقيق ــة أم ــروب الري احل
ــكل  ــا بش ــرٰى تطبيقه ــي جي ــة الت ــراءات اخلفي ــال واإلج ــن األفع ــة م ــم جمموع تراك
مســتقل أو مرابــط عــٰى مراحــل زمنيــة متعاقبــة ويف مواجهــة قضيــة حمــددة )كالقضية 
املهدويــة مثــاًل(، رغــم أن بعــض األشــخاص ربــا ال يشــعر هبــا، ويف األســاس هــي 

جمتبٰى الساده

احلرب السرية
ضد اإلمام املهدي ¨ حاليًا
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مواجهــة أيديولوجيــة وثقافيــة وسياســية، ويف بعــض األحيــان عســكرية غــري مبارشة، 
ــكل  ــل بش ــرف املقاب ــٰى الط ــرصاع ع ــزاع وال ــه الن ــن في ــة ال يعل ــذه املواجه ويف ه
رســمي، إنــا يتــم ذلــك خلــف الكواليــس ويف اخلفــاء، وهــي تركــز بأســاليبها عــٰى 
االســتالة والتزييــف واإلغــواء واجلــذب ومــن دون أن تظهــر أهدافهــا للعيــان، علــًا 
بــأن أســاليب ووســائل الــرصاع اخلفــي تتطــور مــع مــرور األيــام حســب املراحــل 
ــا  ــن بصدده ــي نح ــرب الت ــة، واحل ــة الراهن ــات الثقافي ــارصة واملناخ ــة املع التارخيي
تتمحــور حــول اإلمــام املهــدي ¨ خُمّلــص آخــر الزمــان، وباخلصــوص األطروحــة 
اإلماميــة )االثنــي عريــة(، والوجــه اآلخــر )األعــداء( عبــارة عــن النظــام الســيايس، 
الــذي اهنمــك يف صياغــة وتصميــم هــذه احلــرب بنــاًء عــٰى مصاحلــه، والــذي يــرٰى 

أن املهدويــة تتعــارض مــع األهــداف والغايــات الكــربٰى لديــه.

االنطالقة األخرية للحرب اخلفية:
ــالمية،  ــد اإلس ــويه العقائ ــًا لتش ــودون حرب ــداء يق ــالم واألع ــة اإلس ــذ انطالق من
ومنهــا باخلصــوص العقيــدة املهدويــة، وقــد مــارس األعــداء احلــرب ضــد املهدويــة 
منــذ تاريــخ طويــل حتــٰى قبــل أن يولــد اإلمــام املهــدي ¨ عــام 255هـــ، فارســت 
الدولــة األمويــة تشــوهيًا فكريــًا وثقافيــًا ضــد املهدويــة، وشــنَّت الســلطات العباســية 
محلــة شــعواء فكريــة وأمنيــة ضــد اإلمــام املهــدي وآبائــه ݜ، واســتمر هــذا العــداء 
ــا هــذا، وهــذه املعــاداة تأخــذ  ــٰى يومن ــًا حت متواصــاًل مــع مــرور الزمــن والزال ثابت
أشــكاالٌ خمتلفــة وبسياســات ومنهجيــات متنوعــة حســب ظــروف املحطــات التارخيية 

املتعاقبــة، وهــو حلقــة مــن رصاع دؤوب بــن اخلــري والــر وبــن احلــق والباطــل.
يف املحطــة الزمنيــة األخــرية وعــٰى ضــوء التحــوالت والتقلبــات السياســية الكربٰى 
يف العــامل اإلســالمي بعــد عــام 1979م، وقــع الغــرب حتــت تأثــري عقائــد ونبــوءات 
آخــر الزمــان، وترســخ أكثــر بعــد أحــداث 2001م وخماضــات 2003م، فقــد 
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ــة،  ــوءات توراتي ــاد بنب ــدد االعتق ــن اجل ــيحين واإلنجيلي ــن املس ــكا ب ــاع يف أمري ش
ممــا خلــق مناخــًا وظروفــًا مؤاتيــة لظهــور شــكل جديــد مــن هجــوم الغــرب عــٰى 
املهدويــة - وإن كانــت هنــاك ســوابق تارخييــة ولكنهــا أقــل رشاســة - وهكــذا كثــف 
ــض  ــعون إىٰل تقوي ــم يس ــدي ¨، وه ــام امله ــد اإلم ــري ض ــم ال ــداء رصاعه األع
ــة املنغرســة يف وعــي األمــة اإلســالمية، وهنــاك شــواهد وإثباتــات  العقيــدة املهدوي
ــرب  ــنها الغ ــي يش ــة( الت ــرية )الري ــرب األخ ــٰى أن احل ــدل ع ــدة ت ــدة ومؤك عدي
واالســراتيجيات والتكتيــكات املســتخدمة فيهــا أكثــر رشاســة وأقــوٰى حّديــة مــن 

املواجهــات التــي قبلهــا.
لقــد غــزت أمريــكا وبريطانيــا وبعــض دول التحالــف العــراق عــام 2003م)1(، 
ومل يكتفــوا بذلــك بــل حرصــوا عــٰى تعميــق الــرصاع املذهبــي وإثــارة الفتنــة الطائفية 
ــَف وال يــزال العديــد مــن حــركات وتيــارات ذات طابــع دينــي  بقــوة، والــذي َخّل
ولــكل منهــا أهــداف خاصــة، ويف خضــم هــذه األحــداث ظهــرت عــدة مجاعــات 
ــكال  ــن األش ــكل م ــًا بش ــا ارتباط ــم أن هل ــفارة زورًا أو تزع ــة أو الس ــي املهدوي تّدع
ــارة  ــارصة، عب ــة املع ــراق يف اآلون ــا يف الع ــٰى كثرهت ــركات وع ــذه احل ــة، وه باملهدوي
عــن مؤامــرة ضــد العقيــدة املهدويــة وهدفهــا الرئيــس مناهضــة اإلمــام املهــدي ¨.

إن أحــداث احلــادي عــر مــن ســبتمرب 2001م، وأحــداث غــزو العــراق 
ــا  ــريت معه ــة، تغ ــد املهدوي ــة ض ــرب اخلفي ــًا يف احل ــوالً مفصلي ــرب حت 2003م تعت
األســاليب واالســراتيجيات وتغــول األعــداء عــٰى اإلمــام ¨ تغــوالً مضاعفــًا عــا 
ــم وعدواهنــم  ــل صلفه ــًا، ووص ــاروا يتحركــون علن ــود، وص ــذ عق ــه من ــوا علي كان

1. غــزو العــراق )19 مــارس - 1 مايــو 2003(، ومــع إهنــاء االحتــالل وبــدء ســحب القــوات األمريكيــة، إاّل أن 
االضطرابــات والرصاعــات والعمليــات اإلرهابيــة ال تــزال ســارية يف العــراق حتــٰى اليــوم، وهــو مــا يعنــي أن 

انتهــاء األعــال العســكرية ال يعنــي انتهــاء احلــرب.
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إىٰل تفجــري قبــة اإلمامــن العســكرين ݟ عــام 2006م)1( وهدفهــم مــن وراء ذلــك 

عــدة أمــور منهــا:

- تعميق الفتنة الطائفية بن املسلمن كافة والعراقين خاصة.

- حماربة فكر وعقيدة صاحب املقام احلايل بقية اهلل ¨.

- احلصول عٰى البصمة الوراثية )DNA( لإمام املنتظر ¨.

ومــن املؤكــد أن كل اإلجــراءات الريــة يف احلقبة األخــرية واملوجهة ضــد املهدوية 

بطريقــة غــري مبــارشة كانــت مدبــرة وخمططــًا هلــا بإحــكام، وتديرهــا أيــٍد خفيــة تتــوىٰل 

رســم السياســات وإشــعال املؤامــرات مــن وراء الكواليــس وتوجــه أذناهبــم للتحــرك 

ــب  ــاس يف الكت ــا الن ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــات الغامض ــذه الكيان ــاك، فه ــا وهن هن

ــًا شــديد الغمــوض ظهــرت عــٰى حقيقتهــا  ــة باعتبارهــا شــيئًا رّسي والربامــج الثقافي

ــا  ــا ولكنن ــًا ال نراه ــة، عملي ــة وعجيب ــاليب خبيث ــا أدوات وأس ــر هل ــراق، وظه يف الع

نــرٰى آثارهــا وأفعاهلــا وكأهنــا شــبح خميــف أويت قــدرات خارقــة، ويتضــح لنــا األمــر 

بجــالء عندمــا نقــرأ كتــاب )بروتوكــوالت حكــاء صهيــون()2( أو الكتــاب الشــهري 

ــام  ــاء اإلم ــكري ݟ آب ــن العس ــادي واحلس ــي اهل ــن ع ــح اإلمام ــة لري ــري اإلرهابي ــة التفج ــت عملي 1. حدث
ــراق. ــامراء يف الع ــة س ــر 2006، يف مدين ــاء 22 فرباي ــوم األربع ــاح ي ــدي ¨ يف صب امله

2. بروتوكــوالت حكــاء صهيون: عبــارة عــن جمموعــة مــن النصــوص تتمحــور حــول خطــة لســيطرة اليهود عٰى 
ــانت  ــا يف مدينة س ــدة زنامي ــية يف جري ــة الروس ــرة يف اإلمرباطوري ــوص ألول م ــذه النص ــر ه ــم ن ــامل. ت الع
ــدة،  ــات املتح ــوالت يف الوالي ــل للربوتوك ــص الكام ــع الن ــم طب ــام1921م ت ــربغ عام 1903م، يف ع بطرس
ويف عــام 1934 قــام الطبيب الســويري زاندر )Zander( بنــر سلســلة مــن املقــاالت يصــف فيــه 
الربوتوكــوالت بأهنــا حقيقــة تارخييــة ولكنــه تعــرض للمحاكمــة لنــره تلــك املقــاالت، أن تاريــخ 
عــٰى  اليهــود  دولة إرسائيل ونفــوذ  وإنشــاء  العــامل  يف  اليهــودي  االقتصــادي  احلركة الصهيونية والنفــوذ 
ــا ورد يف تلــك  ــة بصــورة أو بأخــرٰى مل القــرار الســيايس يف عــدد مــن دول العــامل مــا هــي إاّل تطبيقــات عملي

الربوتوكــوالت.
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)أحجــار عــٰى رقعــة الشــطرنج()1(، ويبقــٰى الســؤال قائــًا: مــن يقــف خلــف هــذا 

، ويديــر احلــرب الريــة ضــده، ويدعــم ويســاند مجاعــات ادعــاء  العــداء لإمــام̈ 

املهدويــة؟ ومــا األهــداف االســراتيجية واملســوغات الفكريــة واألســباب احلقيقيــة 

وراء هــذا الــرصاع؟

من هم األعداء؟
ــن  ــي، وكل م ــط اإلهل ــدل والقس ــادئ الع ــع مب ــه م ــارب مصاحل ــن تتض كل م
خيــاف املنقــذ الربــاين تــراه ال يتمنــٰى خروجــه، وكل مــن يمــل مبــادئ وســلوكيات 
وأهدافــًا ختالــف مــا يملــه املهــدي يكــّن البغــض والكراهيــة لــه، وكل مــن يعتقد أن 
زوال ســلطته ونفــوذه وحكمــه عــٰى يديــه تــراه يعلــن العــداء للمهــدي قبــل ظهوره، 
ــدو  ــز الع ــي متي ــداف الت ــة األه ــا وطبيع ــة النواي ــدرك حقيق ــب أن ن ــا جي ــن هن وم
ــرة  ــة الري ــق الطبيع ــح ودقي ــكل واض ــّخص بش ــام ¨، وأن نش ــي لإم احلقيق
للمعســكر املعــادي، بالرغــم مــن أن أئمتنــا األطهــار ݜ قــد رصحــوا مــرارًا بــأن 

ــة. ــح املادي ــا واملصال أعداءهــم قــد حاربوهــم ألجــل الدني

ال يســاورنا أدنــٰى شــك يف أن أعــداء اإلســالم يقفــون خلــف مشــاريع مناهضــة 

املهدويــة، وأن مجيــع املــؤرشات واملعطيــات يف ملــف احلــرب الريــة تشــري إىٰل أن 

ــض  ــل يف تقوي ــية تتمث ــه الرئيس ــربٰى ومصلحت ــه الك ــذي غايت ــي وال ــدو احلقيق الع

ــع  ــث مجي ــة()2(، حي ــي )الصهيوني ــدي ¨ ه ــام امله ــٰى اإلم ــاء ع ــة والقض املهدوي

1. أحجــار عــٰى رقعــة الشــطرنج - التطبيــق العمــي للربوتوكوالت: هــو كتــاب للمؤلــف الكندي وليــام 
جــاي كار )William Guy Carr(  صــدر عــام 1955م، يكشــف دور املنظــات الريــة العامليــة يف 
صنع احلروب والثــورات التــي أحدثــت اخلــراب والدمــار عــٰى البريــة ويــرح خمططاهتــم الريــة 

ــامل. ــٰى الع ــيطرة ع للس
ــزل  ــودور هرت ــاوي ثي ــودي النمس ــرب اليه ــام 1897م، ويعت ــت ع ــامل، تأسس ــول الع ــر ح ــة تنت ــة هيودي 2. حرك

ــية. ــة السياس ــس الصهيوني مؤس
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ــة  ــط رسي ــود خط ــربر وج ــذي ي ــذا ال ــه، وه ــٰى يدي ــم ع ــا تتحط ــا وآماهل أحالمه

جيــري رســمها وحتضريهــا بــن الصهيونيــة واليمــن اإلنجيــي األمريكــي، والــذي 

ــاك -  ــة( )االيب ــؤون العام ــة للش ــة اإلرسائيلي ــة األمريكي ــن )اللجن ــه م ــل أعضائ ج

ــن  ــاع ع ــربون الدف ــوين، ويعت ــان الصهي ــدي الكي ــن مؤي ــم م ــا أهن AIPAC()1(، ك

وجــوده وأمنــه رســالة مقدســة للمســيحين األصوليــن األمريكيــن وواجبــًا دينيــًا 

مقدســًا، ومــن أهــم أهدافهــا التــي رصحــت هبــا: )الدفــاع عــن إرسائيــل مــن أخطار 

ــودي  ــر وج ــريي، وخط ــد مص ــرب هتدي ــكل أك ــة تش ــإن املهدوي ــد ف ــد(، وبالتأكي الغ

عــٰى دولــة إرسائيــل يف احلــارض واملســتقبل، وكذلــك مصــدر اخلطــر احلقيقــي عــٰى 

ــامل. ــة يف الع ــة الصهيوني احلرك
ــة،  ــه احلالي ــة بصورت ــن للمهدوي ــداء املناهض ــكيل األع ــط األســايس لتش إن الراب
ــر األســايس للحــرب(  ــة )املحــرك واملنظِّ ــة يف الصهيوني ــه املتمثل ــل بركيبت هــو املتمث
وحتالفــه مــع اليمــن املســيحي املتصهــن يف الغــرب )املنفــذ الســراتيجيات احلــرب 
الريــة(، فــإن هــذا الكيــان تكــّون بنــاًء عــٰى تغــريات جوهريــة ومفصليــة يف الرؤيــة 
املســيحية لليهــود، فوفقــًا للعقيــدة الكاثوليكيــة، فــإن الكنيســة املســيحية ســابقًا )تأخذ 
بمنهــج التفســري الالهــويت املجــازي وليــس بالتفســري احلــريف للتــوراة، وكانــت تــرٰى 
أن عــودة اليهــود إىٰل األرايض املقدســة )يف فلســطن( ال تنطبــق عــٰى الفقــرات الــواردة 
يف التــوراة، لكوهنــم قــد اقرفــوا إثــًا فطردهــم اهلل تعــاىٰل مــن فلســطن إىٰل منفاهــم يف 
بابــل، وعندمــا أنكــروا أن يســوع هــو املســيح املنتظــر نفاهــم اهلل تعــاىٰل ثانيــة، وبذلــك 

1. االيبــاك: كانــت تعــرف ســابقًا باســم: )اللجنــة الصهيونيــة األمريكيــة للشــؤون العامــة(، وقــد تــم تغيــري االســم 
عــام 1953م، حيــث بدلــت كلمــة الصهيونيــة إىٰل اآلرسائيلــة، وتعتــرب )ايبــاك( مــن أقــوٰى وأقــدم اللوبيــات يف 
أمريــكا، وتســيطر تقريبــًا عــٰى القــرار الســيايس والعســكري األمريكــي وجتنــده ملصلحــة إرسائيــل، وتــرصح 
ــة  ــاوز 2000 مقابل ــي تتج ــرس األمريك ــاء الكونج ــع أعض ــا م ــمي: أن مقابالهت ــا الرس ــٰى موقعه ــاك ع ايب

ســنويًا، تقــدم هلــم خالهلــا تقاريــر ودراســات اســراتيجية عــن الــرق األوســط والعــامل.
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ــل  ــك متي ــاس ذل ــٰى أس ــد، وع ــة( إىٰل األب ــة اليهودي ــمٰى )األم ــا يس ــود م ــٰى وج انته
ــٰى،  ــن القدام ــن والعرباني ــود املعارصي ــن اليه ــل ب ــة إىٰل الفص ــة الكاثوليكي الكنيس
واعتــربت فلســطن الوطــن املقــدس الــذي أورثــه املســيح ألتباعــه املســيحين، وأن 
القــدس هــي مدينــة العهــد اجلديــد املقدســة وليســت صهيــون اليهوديــة()1(، ولكــن 
مــا الــذي حــدث حتــٰى وصلنــا للوضــع احلــايل، ووجــدت املســيحية الصهيونيــة؟ 

وكيــف تغــريت نظــرة ورؤيــة بعــض املســيحين 180 درجــة؟
بعــد عقود مــن جهــود املاســونية والصهيونية يف أوســاط الكنائس املســيحية، وبعد 
ظهــور حركــة اإلصــالح الدينــي )املســيحية( يف القــرن الســادس عــر يف أوربــا)2(، 
ــة، وذلــك بخلــق  ــة جتــاوز هــذه اإلشــكاليات بتبســيط القضي اســتطاعت الصهيوني
وصنــع نظــرة جديــدة عــن املــايض واحلــارض اليهــودي، حيــث تنكــرت لالعتقــاد 
الكاثوليكــي التقليــدي حــول اليهــود، ونجحــت يف بعــث ونــر فكــرة أن اليهــود 
ــيايس  ــا الس ــيحية بعده ــت للمس ــيحين، فأعط ــاط املس ــة يف أوس ــارة مفّضل ــة خمت أم
ــراتيجية  ــح االس ــن املصال ــزاوج ب ــة الت ــتغلت الصهيوني ــد اس ــي، وق األيديولوج
لليهــود وبــن التطلعــات املســيحية املســتقبلية، فحققــت نجاحــًا واســعًا جــدًا عندمــا 

1. منقــول بتــرصف مــن كتــاب: اإلدارة األمريكيــة املحافظــة، وتســييس نبــوءات التــوراة آلخــر الزمــان - مــروان 
املــايض: ص 127- 128.

هو حركة داخــل  أو اإلصــالح األورويب(  اسم اإلصالح الربوتســتانتي  عليــه  ُيطلــق  اإلصالح )الــذي   .2
املســيحية الغربيــة يف أوروبــا يف القــرن الســادس عــر شــكلت حتديــًا دينيــًا وسياســيًا للكنيســة الكاثوليكيــة 
الرومانيــة والســلطة البابويــة بشــكل خــاص، اعتــرب أنــه بــدأ مــع نــر القضايــا اخلمــس والتســعن التــي كتبها 
ــا  ــن جتاوزاهت ــّد م ــة واحل ــالح الكنيس ــا إىٰل إص ــذي دع ــام 1517م وال ــر( يف ع ــن لوث ــاين )مارت ــب األمل الراه
واضطهادهــا للنــاس، ولقــد كانــت املنــاداة هبــذا اإلصــالح مقّدمــًة نتــج عنهــا فيــا بعــد: فصــل الديــن عــن 
ــيطرهتا  ــن س ــّد م ــا واحل ــم أوروب ــاركة يف حك ــن املش ــا( ع ــة )روم ــاُء كنيس ــة، وإقص ــة والسياس ــدان الدول مي
عــٰى حيــاة اإلنســان األورويب والتدّخــل يف كلِّ تفاصيلهــا، والــذي أوجــد أرضــًا خصبــة النتشــار املســيحية 
اليهوديــة، حصــل نــزاع عــٰى هنايــة عرص اإلصــالح، أو أنــه مل ينتــه أبــدًا بســبب وجــود بروتســتانتين حتــٰى 

اليــوم.
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تســللت إىٰل عمــق التفكــري املســيحي الربوســتانتي)1(، وأخذتــه نحــو منحــٰى جديــد 
ــة  ــدون كمقدم ــة هرجم ــربٰى ومعرك ــل الك ــام إرسائي ــن قي ــام ب ــالزم ت ــالل ت ــن خ م
ورشط لعــودة املســيح، وهــذا أكــرب وأخطــر تأثــري قامــت بــه احلركــة الصهيونيــة عــٰى 
ــراق  ــك باالخ ــم، وذل ــة منه ــال السياس ــٰى رج ــوص ع ــة وباخلص ــعوب الغربي الش
الصهيــوين لعمــق معتقــدات املســيحية ومفاهيمهــا، واألمــر األخطــر مــن ذلــك هــو 
حتويلهــا إىٰل رســالة عامليــة، وعــٰى أســس ومبــادئ مل يثبــت أهنــا آتيــة مــن الســاء عــٰى 

الوجــه القطعــي.
ويف ضــوء الثقافــة الصهيونيــة املهيمنــة اليــوم، وانطالقــًا مــن رواســب النبــوءات 
التوراتيــة، فــإن اليمــن املســيحي املتصهــن، - وبنــاًء عــٰى مصالــح سياســية ودوافــع 
دينيــة - يقــوم بدعــم إرسائيــل ويدافــع عنهــا بشــكل منقطــع النظــري، ويكــّن العــداء 
الراســخ للمهدويــة، ويواصــل هجاتــه املحمومــة عــٰى اإلمــام ¨، وليــس غريبــًا أن 
نجــد مجيــع دعــاة النبــوءات وحرفيــة الكتــاب املقــدس مــن زعــاء اليمــن املســيحي 
يربطــون النبــوءات ربطــًا مبــارشًا بيهــود اليــوم وبدولــة إرسائيــل، ثــم تطبيــق هــذه 
النبــوءات وخطــة اهلل تعــاىٰل بأكملهــا عــٰى األحــداث املعــارصة التــي تتعلــق بإرسائيــل 
بالدرجــة األوىٰل، ونتيجــة الرتبــاط األهــداف االســراتيجية أو املســوغات والركائــز 
ــة،  ــة للصهيوني ــة مالزم ــة صف ــداء للمهدوي ــح الع ــربٰى، يصب ــون الك ــام صهي بقي
وذلــك ألن املهــدي يشــكل عقبــة يف طريــق األهــداف، وال ســيا أن حتقيــق النبــوءات 
ــاوز  ــٰى جت ــًا ع ــل أيض ــا، ب ــة يف تنفيذه ــة واخلط ــٰى الرغب ــط ع ــد فق ــة ال يعتم التوراتي
العقبــات التــي حتيــُل دون حتقيقهــا، أخذيــن بعــن االعتبــار حقيقــة املهدويــة 
وأهدافهــا، وأن بدايــة ظهــوره ســيكون مــن مكــة املكرمــة وســينطلق لتحريــر 

1. بعــد حركــة اإلصــالح الدينــي يف أوربــا، أصبــح العهــد القديــم املرجــع األعــٰى لالعتقــاد الربوســتانتي، ومصــدر 
املســيحية النقيــة الثابــت، وجــزءًا مــن طقــوس العبــادات والصلــوات يف الكنائــس، والنبــوءات املتعلقــة بنهايــة 

الزمــان والعــرص األلفــي واملجــيء الثــاين للمســيح.
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املســجد األقــٰى يف القــدس، وهكــذا نجــد األعــداء مازالــت وســتظل لفــرة طويلــة 
تضــع املهدويــة حمــل اهتامهــا، ومــا انتشــار هــذا الكــم الكبــري مــن مظاهــر العــداء 
لإمــام̈  واألســاليب العديــدة ذات املغــازي املشــبوهة إاّل دليــل عــٰى ذلــك، ومــن 
ــة يف  ــونية والصهيوني ــل املاس ــيطرة وتغلغ ــدرة وس ــًا ق ــتوعب أيض ــرٰى نس ــة أخ جه
مؤسســات اهليمنــة السياســية الغربيــة، ودفعهــا بشــكل خــارق لعــداء اإلمــام ¨.
بعــد كل هــذه احلقائــق الفكريــة والتارخييــة الدامغــة، فــإن اجلهــة أو الكيــان الــذي 
يــارب اإلمــام ¨ هــي...، بالتأكيــد اجلــواب جتــده عنــد مــن لــه الســطوة والتأثــري 
يف أروقــة املؤسســات السياســية األوربيــة واألمريكيــة، وجتــده أيضــًا عنــد حاخامات 
ودهاقنــة سياســة ومــال وإعــالم، والذيــن يديــرون الرصاعــات الدوليــة واألزمــات 

العامليــة خْفيــة مــن وراء الكواليــس وفــق مصاحلهــم وأهدافهــم.

املسوغات الفكرية والركائز العقائدية ملعاداة املهدي ¨:
قــد يســتند الفــرد يف اإلجابة عــٰى ســؤال: )ملــاذا ياربون املهــدي؟( إىٰل مســوغات 
فكريــة أو دينيــة أو تارخيية أو سياســية أو فلســفية أو حتٰى سوســيولوجية)1(، وال شــك 
أن لــكل واحــدة منهــا شــطرًا مــن املصداقيــة يف كشــف األســباب، إاّل أن األكيــد أن 

تظافرهــا ســينتج إجابــات أقــرب إىٰل مطابقــة احلقائــق وفهــم الواقع.

ــيح،  ــة للمس ــودة الثاني ــان، والع ــر الزم ــوءات آخ ــدات وتنب ــت معتق ــد احتل لق

واملخّلــص املنتظــر مكانــًا بارزًا يف الســنوات األخــرية يف فضــاء الثقافة لدٰى الشــعوب 

الغربيــة، وقــد نشــأ عــن هــذه املعتقــدات ميــل مســيحي قــوي لالعتقــاد بــأن قــدوم 

ــر  ــة والظواه ــات البري ــك املجموع ــانية وكذل ــات اإلنس ــة املجتمع ــي دراس ــيولوجيا: يعن ــح السوس 1. مصطل
ــة  ــن الناحي ــدول م ــول ال ــك أص ــلوكيات وكذل ــريات يف الس ــباب التغ ــة أس ــة لدراس ــة، باإلضاف االجتاعي
السياســية والقانونيــة، والسوســيولوجيا اصطالحــًا هــي كلمــة نظــرية لعلــم االجتــاع الــذي يقــوم بدراســة 

ــريات. ــك التغ ــاه تل ــؤ باجت ــع والتنب ــٰى املجتم ــر ع ــي تؤث ــورات الت ــريات والتط التغ

ده
سا

ى ال
تب

جم



244

املســيح ينتظــر إنشــاء دولــة إرسائيــل الكــربٰى)1( وبنــاء اهليــكل ومعركــة هرجمــدون، 

ولكــن اخلطــر األكــرب كان يف امليــل إىٰل اســتخدام القــوة العســكرية يف ســبيل الوصــول 

ــي  ــس األمريك ــٰى الرئي ــا منّ ــة: مثل ــات الدولي ــوية النزاع ــة يف تس ــة، خاص إىٰل النهاي

)بــوش االبــن( نفســه )بــأن اهلل هيــأ لــه مجيــع الظــروف ملعركــة )هرجمــدون( وقــدوم 

ــاح  ــوم اجتي ــان( ي ــس )رجي ــاز الرئي ــم بامتي ــذا احلل ــبقه إىٰل ه ــد س ــيح(، وكان ق املس

إرسائيــل للبنــان 1982م حيــث قــال: )إن معركــة هرجمــدون بــدأت عالماهتــا 

ليظهــر املســيح()2(، وهلــذا ضاعفــت الصهيونيــة نشــاطها، ونجحــت إىٰل مــدٰى بعيــد 

ــا  ــة بثقافته ــس الغربي ــه الكنائ ــتطاعت أن توج ــيحية، واس ــاط املس ــب األوس يف كس

ــذري إىٰل  ــكل ج ــيحية بش ــتقبلية املس ــة املس ــّول الرؤي ــة، وأن حت ــة والتلمودي التوراتي

اليهوديــة، وأن تتبنــٰى الكنائــس املســيحية الغربيــة وجهــات النظــر اإلرسائيليــة، حتــٰى 

أصبــح )العهــد القديــم()3( هــو املرجــع الروحــي للمســيحين الغربيــن بشــكل عــام، 

ــوراة  ــة ومواقفهــا، متســكهم بالت ــذا يعــزٰى لقناعــات مؤسســات السياســية الغربي ول

ونبوءاهتــا، باإلضافــة إىٰل أن هنــاك عوامــل ومفاهيــم عديــدة رفــدت الفكــر اليهــودي 

ــتغالالً  ــم اس ــذه املفاهي ــة ه ــتغلت الصهيوني ــد اس ــنن، وق ــر الس ــٰى م ــيحي ع واملس

ــري  ــا، وسنش ــة أهدافه ــق خلدم ــوي احلقائ ــاول أن تل ــة، وحت ــة الغربي ــًا يف الثقاف خبيث

ــودي  ــري اليه ــب التفس ــة حس ــدود الدول ــري حل ــارة تش ــي عب ــة، وه ــل الكامل ــربٰى أو أرض إرسائي ــل الك 1. إرسائي
لكتاهبــم املقــدس كــا يف ســفر التكويــن 18:15 - 21 حيــث يذكــر عهــد اهلل مــع إبراهيــم: )يف ذلــك اليــوم 
عقــد اهلل ميثاقــًا مــع إبــرام قائــاًل: )ســأعطي نســلك هــذه األرض مــن وادي العريــش إىٰل النهــر الكبــري(، هــذا 
االدعــاء تشــمل احلــدود اجلغرافيــة مــن النيــل إىٰل الفــرات، وهــذا معنــٰى الرائــط الزرقــاء يف العلــم اإلرسائيي، 

التــي متثــل هنــري النيــل والفــرات.
2. كتاب: اإلدارة األمريكية املحافظة وتسيس نبوءات التوراة آلخر الزمان - مروان املايض: ص 122.

3. الكتــاب املقــدس لليهــود، وهــو اجلــزء األكــرب مــن الكتــاب املقــدس ويتــوي عــٰى 46 ســفرًا وهــي عبــارة عــن 
ــوراة(،  ــوي عــٰى أســفار موســٰى اخلمســة )الت ــاخ، وهــو يت ــع كتــب اليهــود ويعــرف عندهــم باســم التن مجي

واألســفار التارخييــة وأســفار األنبيــاء واحلكمــة، كزبــور داود.
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ــاداة  ــوي ملع ــز ق ــوغ ومرتك ــط كمس ــل فق ــة عوام ــة إىٰل ثالث ــة البحثي ــذه الورق يف ه

ــة: املهدوي
* املفهــوم التــورايت ألرض امليعــاد: أي إن دولــة إرسائيــل احلديثــة تصبــح امتــدادًا 

إلرسائيــل التوراتيــة)1( )األرض املقدســة وأرض امليعــاد وصهيــون الكــربٰى(.
* مســألة تــزاوج املفاهيــم ودمــج األهــداف: مــن خــالل عــودة اليهــود إىٰل أرض 

صهيــون، وإعــادة بنــاء اهليــكل، ومعركــة هرجمــدون، كمقدمــة لقــدوم املســيح.
* مفهــوم اإلعــداد لألحــداث العظيمــة املرتقبــة: التعــاون لتحقيــق النبــوءة التــي 
ــذي  ــال )ال ــقوط الدج ــد س ــربٰى( بع ــل الك ــة )إرسائي ــيس الدول ــم تأس ــول: يت تق

ــدي(. ــه امله ــه زورًا بأن يصورن
أي بمعنــٰى آخــر: تدعــو للتكاتــف ملواجهــة كافــة التحديــات التــي تقــف عائقــًا 
أمــام قيــام دولــة اليهــود الكــربٰى، والدعــوة إىٰل إبــادة املناهضــن لذلــك، كــرط مــن 

رشوط حتقيــق النبــوءات املقدســة يف خطــة الكــون.
ــم  ــد القدي ــقيه )العه ــدس بش ــاب املق ــدة يف الكت ــًا عدي ــاك نصوص ــد أن هن بي
واجلديــد( تقــّوض هــذه األكاذيــب مــن أساســها، إاّل أن الصهيونيــة تــرّوج ملفهومهــا 
وتفســريها للنبــوءات وتشــجع عــٰى رســم اخلطط لتحقيــق هدفهــم الرئيس )تأســيس 
ــوين  ــري الصهي ــر الفك ــة للتزوي ــامل(، ونتيج ــٰى الع ــيطرة ع ــربٰى والس ــل الك إرسائي
لتفســري النبــوءات، تســلل إىٰل العقليــة الغربيــة ربــط نــزول املســيح بقيــام إرسائيــل، 
وربــط تأســيس الدولــة اليهوديــة الكــربٰى بقتــل الدجــال اإلســالمي، وهلــذا تــروج 
الصهيونيــة يف العقــود األخــرية الندمــاج األهــداف وتسلســل خــط ســري النبــوءات، 
واعتبــار أن اليهــود املوجوديــن حاليــًا رشكاء ال غنــٰى عنهــم يف األحــداث العظمــٰى 

ــون( عــٰى  ــة يف 1948م يفكــرون بإطــالق اســم )صهي ــام: كان زعــاء الصهيوني ــرية لالهت ــة مث 1. معلومــة تارخيي
ــل(. ــم )إرسائي ــي اس ــرروا تبن ــة ق ــم يف النهاي ــدة، ولكنه ــة اجلدي الدول
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املقبلــة قبــل جمــيء املســيح، وحرفــت أيضــًا يف الفكــر اليهــودي واملســيحي كمســوغ 

أيديولوجــي وســيايس، بأنــه مل يعــد املخّلــص ملــكًا هيوديــًا مــن نســل داود ننتظــره، 

ــيحي  ــيح املس ــاث املس ــة النبع ــا، كمقدم ــربٰى ننتظره ــل الك ــت إرسائي ــل أصبح ب

وليــس املســيح اليهــودي فقــط، وهــذا مــا نلمســه هــذه األيــام مــن الساســة الغربيــن 

ــة  ــوءات توراتي ــول إىٰل نب ــة، والوص ــط الصهيوني ــق اخلط ــدؤوب يف حتقي ــعيهم ال وس

ــأن اهلــدف  ــًا ب ــة، عل أســطورية ضمــن اخلطــط املرســومة يف اســراتيجيات الصهاين

ــاس يف  ــبب األس ــًا، والس ــًا وحديث ــة قدي ــونية والصهيوني ــي للاس ــس والنهائ الرئي

نشــأهتا هــو: إقامــة دولــة إرسائيــل )مملكــة اليهــود العظمــٰى( وتتويــج ملــك اليهــود 

يف القــدس )الــذي هــو مــن نســل داود(، ثــم التحكــم يف العامل، وتســخريه ملا يســمونه 

)شــعب اهلل املختــار(، عــٰى أن تكــون بقيــة األمــم والشــعوب األخــرٰى خدمــًا هلــم.

بشــكل عــام وباختصــار شــديد، فــإن الصهيونيــة قــد أعلنــت حربــًا أيديولوجيــة 

عــٰى الغــرب، وكان املســتهدف هــم املســيحين وبشــكل خــاص )اإلنجيليــن( 

وذلــك جلعلهــم يؤمنــون ويتبنــون أفكارهــا، وعملــوا كثــريًا عــٰى التحريــف يف عمــق 

ــدرك أن اليهــود تعتقــد: )أن املســيح  ــا ن معتقداهتــم وآرائهــم، ويف هــذا الســياق فإنن

مل يظهــر بعــد، وأن ظهــوره ســيتم يف إرسائيــل، ويعتقــدون كذلــك أن مــن عالمــات 

ظهــوره وقــوع حمنــة عامليــة كبــرية، فيــأيت املســيح لُِيخّلــص اإلنســانية وجيــدد اليهوديــة 

التــي تســود العــامل(، مقابــل ذلــك، هنــاك فئــة مــن املســيحين )اإلنجيليــن( بــدأت 

ــة  ــام دول ــروط قي ــذه ال ــن ه ــًا، وم ــيح رشوط ــة للمس ــودة الثاني ــأن للع ــن: )ب تؤم

ــة إىٰل هجــوم مــن  ــة اليهودي ــم تتعــرض الدول ــع هيــود العــامل فيهــا، ث ــون وجتّم صهي

غــري املؤمنــن وخصوصــًا مــن املســلمن بقيــادة الديكتاتــور واإلرهــايب )املهــدي((، 

ثــم بعــد ذلــك مبــارشة ينــزل املســيح إىٰل األرض ليحكــم العــامل مــن القــدس، بيــد أن 
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إيــان املســيحية املتصهينــة هبــذه األفــكار واملعتقــدات، ال حبــًا باليهــود بالــرورة، 

ولكــن للمســاعدة عــٰى حتقيــق النبــوءات التوراتيــة التــي متّهــد لعــودة املســيح.

ــع  ــه واس ــديس( يف كتاب ــال لين ــي )ه ــس األمريك ــإن الق ــار، ف ــذا اإلط ويف ه

ــة  ــا احلرك ــي تطرحه ــكار الت ــرض األف ــة()1( يع ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــار )آخ االنتش

ــي  ــة الت ــات الديني ــة، واملنظ ــدة األمريكي ــات املتح ــيحية يف الوالي ــة املس الصهيوني

ــّون  ــة، وتك ــة للحرك ــات الفكري ــج للمنطلق ــية للروي ــالل كنس ــت ظ ــل حت تعم

بالتــايل ضمــريًا دينيــًا مجاعيــًا بوجــوب دعــم إرسائيــل حتقيقــًا لنبــوءات مســتخرجة 

مــن التــوراة، بــا يتوافــق مــع األهــداف االســراتيجية إلرسائيــل، ويف كتابــه ذائــع 

الصيــت يرســم لينــديس ســيناريو معركــة هرجمــدون، وباختصــار سنشــري لتسلســل 

ــا)2(: ــا يفرضه ــداث ك األح

1 - قيام الدولة اليهودية الكربٰى )صهيون( من النيل إىٰل الفرات.

2 - عودة اليهود من الشتات إىٰل أرض امليعاد.

3 - إعادة بناء معبد اهليكل يف مدينة القدس.

4 - تعرض إرسائيل إىٰل هجوم كبري من الكفار )املسلمن واحللفاء(.

 .The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey , 1st 1970 , Zordervan Co .1
هــو الكتــاب األكثــر مبيعــًا يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا لعــام 1970م، وقــد أعلنــت صحيفــة نيويــورك   
تايمــز )أنــه أفضــل كتــاب غــري خيــايل مبيعــًا يف الســبعينات(، حيــث بيــع منــه أكثــر مــن 35 مليــون نســخة 
بحلــول عــام 1999م، وترجــم إىٰل أكثــر مــن 50 لغــة، وتــم إنتاجــه كفلــم وثائقــي عــام 1978م مدتــه ســاعة 

ونصــف.
ــة،  ــرة أرضي ــم ك ــر أعظ ــاب )The Late Great Planet Earth - Hal Lindsey(، أي: آخ ــدر: كت 2. املص
ملخــص للصفحــات مــن 162-170، ويتحــدث عــن الدمــار يف كل العــامل، وال يقتــرص عــٰى ميــدان املعركــة 
فقــط، ويقــول يف صفحــة 168: مــع بلــوغ معركــة هرجمــدون ذروهتــا الرهيبــة، ويبــدو أن كل أشــكال احليــاة 
ــراض  ــن االنق ــان م ــذ اإلنس ــيح وينق ــوع املس ــيعود يس ــذات س ــة بال ــذه اللحظ ــٰى األرض، يف ه ــتدمر ع س

الــذايت.
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5 - قيــام ديكتاتــور إســالمي )الدجــال: املهــدي( بتزعــم القــوات املهامجة ويشــد 
ــون جندي. 200 ملي

6 - خضوع معظم العامل لسيطرة هذا الديكتاتور ملدة سبع سنوات.
ــات املاليــن مــن البــر  ــة، ويقتــل فيهــا مئ 7 - وقــوع معركــة هرجمــدون النووي

ــكان األرض(. ــث س )ثل
8 - تشــارك قبائــل يأجــوج )الصــن( ومأجــوج )روســيا( يف املعركــة مع املســلمن 

ــادة الدجال. بقي
ــوق أرض  ــاء ف ــم إىٰل الفض ــة، ورفعه ــزة إهلي ــيح بمعج ــن باملس ــاة املؤمن 9 - نج

ــة. املعرك
ــه  ــة إىٰل األرض ومع ــاء املعرك ــن انته ــام م ــبعة أي ــد س ــيح بع ــزول املس 10 - ن

ــه. ــون ب املؤمن
ــادرون إىٰل  ــة، ويب ــد املعرك ــاة بع ــد احلي ــٰى قي ــط ع ــود فق ــث اليه ــيبقٰى ثل 11 - س

ــيح. ــان باملس اإلي
ــٰى  ــالم حت ــدل وس ــام بع ــف ع ــدة أل ــدس مل ــن الق ــامل م ــيح الع ــم املس 12 - يك

ــة. ــوم القيام تق
ــت  ــابق إىٰل تثبي ــة تتس ــية الغربي ــة السياس ــات اهليمن ــد أن مؤسس ــا نج ــن هن م
ــة  فكــرة معركــة هرجمــدون بتفســريها اليهــودي )الصهيــوين( لــدٰى الشــعوب الغربي
للحصــول عــٰى مكاســب سياســية، وتنفيــذًا ملــآرب الصهيونيــة العاملية وإرضــاًء لدولة 
ــة )جريــس هالســل( يف كتاهبــا  ــة األمريكي ــل، ويف هــذا الســياق تقــول الكاتب إرسائي
النبــوءة والسياســة مــا نصــه: )إن النبــوءات التوراتيــة حتولــت يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة إىٰل مصــدر يســتمد منــه عــرات املاليــن مــن النــاس نســق معتقداهتــم، 
ــم  ــة، وكله ــة األمريكي ــات الرئاس ــهم النتخاب ــحون أنفس ــاس يرش ــم أن ــن بينه وم
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ــجعون  ــم يش ــذا فه ــدون، وهل ــة هرجم ــوع معرك ــامل ووق ــة الع ــرب هناي ــدون ق يعتق
التســلح النــووي ويســتعجلون وقــوع هــذه املعركــة باعتبــار أن ذلــك ســيقّرب جمــيء 
ــن العمــل )الســيايس أو العســكري(  ــة ب ــإن العالق املســيح()1(، ويف هــذا الصــدد ف
واإليــان الدينــي هبــذه النبــوءات هــي عالقــة مبــارشة، ذلــك أن الصهيونيــة تــروج 
ــف كل  ــيحي( أن يوظ ــودي أو مس ــن )هي ــان املؤم ــب اإلنس ــن واج ــر أن م وتن
إمكاناتــه وقدراتــه لتحقيــق إرادة اهلل، وهــذا يعنــي أن اإليــان بـ)هرجمــدون( يتطلــب 
ــوره،  ــل ظه ــيح( قب ــادي للمس ــور )املع ــة الديكتات ــة ملحارب ــروف مؤاتي ــق ظ خل
ــب  ــالمي حس ــال اإلس ــدي( أي الدج ــو )امله ــًا وه ــوده حالي ــون بوج ــذي يؤمن وال

ــم. ــم وتصوره زعمه

ــداث  ــع لألح ــإن املتتب ــق، ف ــذه احلقائ ــتعراض كل ه ــد اس ــك بع ــن ش ــا م وم

ــوىٰل  ــد الط ــم الي ــا هل ــة وزعاءه ــرٰى أن الصهيوني ــة، ي ــداء للمهدوي ــر الع وملظاه

واملحــرض األســايس لتلــك األحــداث، فبعــد أن اســتيقنت الصهيونيــة مــن وجــود 

وثبــات دولــة إرسائيــل احلاليــة عــٰى أرض الواقــع، وأصبحــت معرفــًا هبــا يف أروقــة 

ــد: أن  ــكل تأكي ــم ب ــٰى هل ــف وانج ــه تكّش ــفون بأن ــم يأس ــة، ولكنه ــات الدولي املنظ

اخلطــر املحــدق هبــا، وأن زواهلــا ســيتم عــٰى يــد القائــد املســلم )املهــدي(، وذلــك 

مــن خــالل الــراث الدينــي )النبــوءات التوراتيــة( والوثائــق القديمــة لدهيــم )مثــل: 

ــدي  ــرب امله ــأن ح ــأت ب ــي أنب ــراداموس(، والت ــؤات نوس ــاال وتنب ــاب الكاب كت

ــرآن  ــك الق ــد ذل ــد أك ــم، وق ــودًا ينتظره ــريًا أس ــة، وأن مص ــة ال حمال ــود قادم لليه

الكريــم )يف ســورة اإلرساء(، ممــا خلــق لدهيــم حالــة مــن الرعــب والقلــق مــن كل ما 

لــه عالقــة باملهــدي ¨، وهــذا مــا يفــر مســاعيهم الدائمــة ملعــاداة املهدويــة، ولــذا 

ــة 1424هـــ،  ــة الثاني ــامك، الطبع ــد الس ــة: حمم ــل، ترمج ــس هالس ــف: جري ــة - تألي ــوءة والسياس ــاب النب 1. كت
2003م، دار الــرشوق - القاهــرة.

ده
سا

ى ال
تب

جم



250

ــة  ــي اختلقتهــا الصهيوني ــرة والبدعــة الت ــة واســعة لنــر الفك ــة إعالمي قامــوا بحمل

)حماربــة املهــدي( يف مجيــع أرجــاء الــدول الغربيــة، وانتــرت الفكــرة برعــة وتبنتهــا 

األقطــار الغربيــة دون أن يــاول أحــد مناهضتهــا، ممــا أدٰى إىٰل جعلهــا حمــورًا يلتــف 

ــق النبــوءات. ــوا عليهــا آمــاالً لتحقي ــه الساســة يف الغــرب، وأن يبن حول
ــداف  ــز واأله ــوغات والركائ ــة املس ــق يف دراس ــث إىٰل التعم ــد الباح ــا يعم عندم
ــي  ــة الت ــباب الواهي ــرًا لألس ــف حائ ــة يق ــاداة املهدوي ــؤدي إىٰل مع ــت ت ــي ال زال الت
يتبنوهنــا وينطلقــون منهــا، وجيــد أهنــا أطاعًا اســتعارية حتــت جلــد النبــوءات الدينية، 
وبالرغــم مــن أن كثــريًا مــن قــادة الــدول الغربيــة يقدمــون الدعــم واملســاندة يف هــذه 
احلــرب الظاملــة وألســباب ال عالقــة هلــم هبــا، وال يوجــد ألّي منهــم مــربر قومــي جييز 
لــه الدخــول أو املشــاركة فيهــا، ولكــن أملتــه معتقــدات دينيــة مبنيــة عــٰى تنبــوءات 
توراتيــة، وبتوجيــه وضغــط مــن احلركــة الصهيونيــة واملاســونية، وهكــذا هتيــأ ساســة 
العــامل الغــريب خلــوض احلــرب الريــة ضــد اإلمــام املهــدي ¨، واملســتفيد الوحيــد 
منهــا اليهــود فقــط، وهنــا نتســاءل: أليــس مــن الغريــب مــن ساســة علانيــن توظيف 
ــة  ــة - الرعي ــة رسي ــٰى تأخــذ قراراهتــم - ذات مظاهــر عدواني ــة حت ــوءات توراتي نب
واملصادقــة عليهــا، واألمــر األعجــب يف هــذه القــرارات واإلجــراءات إضفــاء ثقافــة 
ــة  ــاة يف املجتمعــات الغربي ــرٰى احلي ــا ت ــة، بين ــة عليهــا وإكســاهبا تصــورات غيبي ديني

قائمــة عــٰى العلــم واملوضوعيــة واملاديــة والعلانيــة؟

ملاذا حياربون املهدوية؟

األسباب احلقيقية:
ــت ݜ -  ــل البي ــات أه ــا يف رواي ــروم ك ــرب - ال ــة الغ ــة وراء حمارب ــألة احلقيقي إن املس
ــا  ــون هب ــي يرصح ــز الت ــوغات والركائ ــن املس ــري م ــع بكث ــًا وأوس ــة متام ــة خمتلف للمهدوي
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ويروجوهنــا، والتــي هــي عبــارة عــن حجــج واهيــة وإثباتــات غــري مقنعــة يتشــبثون 
ــام  ــرأي الع ــعوهبم وال ــام ش ــة أم ــداء للمهدوي ــراءات الع ــر إج ــة لتربي ــا كذريع هب
ــة  ــل اخلالص ــل متث ــي األص ــة فف ــع الواقعي ــة والدواف ــباب احلقيقي ــا األس ــي، أّم العامل
واجلوهــر والنهايــة للــرصاع ضــد العقيــدة اإلســالمية، وهــذه إحــدٰى جبهــات 
األعــداء املفتوحــة، فمناهضــة املهدويــة هــو نــزاع وحتــٍد قديــم انطلــق يف الغــرب عــٰى 
أســاس أيديولوجــي وعــٰى أعــٰى املســتويات السياســية )وهــو يف نظرنــا أكثــر خطــرًا 
مــن املجاهبــة العســكرية(، ولكــن مــع مــرور الســنن وتراكــم خرباهتــم أيقنــوا اليــوم 
أن املهدويــة متثــل أكــرب عقبــة أمــام مصاحلهــم وأهدافهــم النهائيــة ســواًء يف الغــرب أو 
يف الــرق األوســط، وهــذا مــا دفعهــم يف اآلونــة األخــرية لتصعيــد درجــة احلــرب يف 
كثــري مــن اجلبهــات، وإن كانــت وراء الكواليــس، وهــو مــا يمكــن تســميته اختصــارًا 

بـ)احلــرب الريــة ضــد املهدويــة(.
ــًا يف الدراســات االســترافية ومراكــز  ــة كانــت حــارضة دائ ــة املهدوي إن القضي
البحــوث االســراتيجية الغربيــة، ولكــن منــذ عــام 1979م رجــع الصــدٰى لذلــك 
اخلــوف املغــروس يف أعــاق الذاكــرة الغربيــة، وأصبحــت املهدويــة موضوعــًا يتســم 
ــية  ــة السياس ــات اهليمن ــدٰى مؤسس ــة ل ــة ووجودي ــة مصريي ــدة وذا صف ــة متزاي بأمهي
والعســكرية الغربيــة، ولــذا نجــد حــاالت ومظاهــر متناميــة وبشــكل علنــي 
ــا  ــم ربطه ــًا يت ــة، ودائ ــة الغربي ــة والثقافي ــائل اإلعالمي ــة يف الوس ــض املهدوي لتقوي
ــة  ــة يف خالص ــل الصهيوني ــع تأم ــاب، وم ــف واإلره ــاهد العن ــع مش ــق م ــا يتواف ب
نتائــج الكتابــات االســترافية وتوصيــات مراكــز البحــوث، بــدأت األيــدي اخلفيــة 
االســتخباراتية ترويــج )املهــدي فوبيــا()1( يف املجتمعــات الغربيــة وعنــد الــرأي العام 

ــة واخلــوف مــن اإلمــام املهــدي ¨ أو كل يشء  ــا(: ينطــوي عــٰى التحامــل والكراهي 1. مصطلــح )املهــدي فوبي
يرتبــط بــه، وباألخــص عندمــا ينظــر للمهدويــة كقــوة جيوسياســية أو كعــدو ومصــدر لإرهــاب، ممــا يــؤدي 

إىٰل النظــر لقيمهــا ومبادئهــا بدونيــة ومنزلــة أقــل مــن الثقافــة الغربيــة.
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ــاذا هــذا اخلــوف واهللــع مــن اإلمــام  ــا: مل ــذي يثرين ــأيت للســؤال ال ــا ن العاملــي، وهن
املهــدي ¨، ومــا هــي مــربرات العــداء لــه، ومــا هــي الدوافــع الواقعيــة واألســباب 

ــة؟ احلقيقي
مــا مــن شــك أن أســباب اخلــوف والرعــب مــن العقيــدة املهدويــة ومــن اإلمــام 
املهــدي شــخصيًا، لــه بواعــث وحوافــز عديــدة وأهــداف غــري معلنــة، ولكــن أخطــر 
ــق  ــل املنطل ــوم ومتث ــد ي ــًا بع ــا يوم ــم دوره ــي يتعاظ ــداف والت ــع واأله ــذه الدواف ه

األســاس للحــرب الريــة ضــده، تــدور حــول ثالثــة عنــارص جوهريــة وهــي:

األول: اخلوف من املهدوية مستقباًل:

ــارض  ــو تع ــدي ¨، ه ــام امله ــداء لإم ــة األع ــة وراء حمارب ــألة احلقيقي إن املس

مصاحلهــم مــع منهــج اإلمــام، وتضارهبــا مــع مبــادئ العــدل والقســط اإلهلــي الــذي 

ســيطبقه املهــدي، وفــوق ذلــك إدراكهــم للمصــري األســود الــذي ينتظرهــم عــٰى يــد 

القائــد العظيــم، هــذا هــو الســبب والدافــع الرئيــِس لرصاعهــم مــع املهدويــة حاليــًا 

ومســتقباًل، ودون ريــب، يشــعر الصهاينــة باخلطــر املحــدق عندمــا يتذكــرون املشــاهد 

التارخييــة: جلــالء الرســول ݕ لبنــي قينقــاع وبنــي النضــري مــن املدينــة ومصــري بنــي 

ــب  ــم الرع ــيطر عليه ــذا يس ــرب، ول ــود يف خي ــي ݠ لليه ــام ع ــال اإلم ــة، وقت قريظ

ويــذرون أن تكــون هلــم نفــس العاقبــة عــٰى يــد احلفيــد اإلمــام املهــدي ¨.

ــة  ــاك أدل وعندمــا نســتقرئ أســباب القلــق والرعــب لــدٰى األعــداء، نجــد أن هن

ــا  ــاوية مجيعه ــب الس ــدة يف الكت ــات عدي ــارات وتلميح ــة وإش ــهادات ديني واستش

ــوءات  ــة إىٰل أن هــذه النب ــة ظهــور املخّلــص آخــر الزمــان، باإلضاف تؤكــد عــٰى حتمي

ترّســخ حقيقــة أن املخلــص املنتظــر يف مجيــع الــراث الدينــي الســاوي هــو شــخص 

واحــد، وبالتــايل مــا ينتظــره اليهــود ومــا ينتظــره املســيحيون ومــا ينتظــره املســلمون 
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ومــا تنتظــره البريــة مــن قديــم الزمــان وإىٰل اآلن، ليقيــم دولــة العــدل اإلهلــي هو يف 

الواقــع شــخص حمــدد بعينــه بحســب نصــوص عديــدة يف الكتــاب املقــدس)1(، وممــا 

يعــزز الرعــب والفــزع لــدٰى الصهاينــة أيضــًا، أن الــراث الدينــي اإلســالمي يتــوي 

عــٰى آيــات قرآنيــة وأحاديــث رشيفــة كثــرية يســتدل هبــا عــٰى هنايــة اليهــود وســقوط 

دولتهــم )إرسائيــل( وزواهلــا مــن الوجــود عــٰى يــد خاتــم األوصيــاء آخــر الزمــان، 

وعنــد تتبــع هــذه النصــوص اإلســالمية)2( يمكــن تبويبهــا عــٰى النحــو التــايل:

ــٰى  ــق إاّل ع ــود ال تنطب ــص املوع ــات يف املخل ــا وخصوصي ــاول قضاي ــان تتن ــارات األدي ــة أن بش ــع مالحظ 1. م
ــّرض  ــل: تع ــه، مث ــرت ب ــذي م ــي ال ــع التارخي ــت ݜ والواق ــل البي ــة أه ــة مدرس ــز أطروح ــا يمي ــرز م أب
ــوظ  ــه حمف ــٰى أن ــد ع ــم التأكي ــه، ث ــؤدي إىٰل غيبت ــي ت ــه والت ــاء والدت ــة أثن ــل والتصفي ــر القت ــص خلط املخل
ــة اإلماميــة،  ــٰى موعــد ظهــوره، وهــذا مــن خصائــص األطروحــة املهدوي ــاء غيبتــه حت ــة أثن ــة اإلهلي بالرعاي
حيــث وردت اإلشــارة إىٰل ذلــك برصاحــة ووضــوح تــام يف ســفر رؤيــا يوحنــا: اإلصحــاح 12: 1 - 6 مــا 
نصــه: )وظهــرت آيــة عظيمــة يف الســاء امــرأة متربلــة بالشــمس، والقمــر حتــت رجليهــا، وعــٰى رأســها 
ــرٰى يف  ــة أخ ــرت آي ــد، وظه ــة لتل ــة متوجع ــرصخ متمخض ــٰى ت ــي حب ــًا، وه ــر كوكب ــي ع ــن اثن ــل م إكلي
الســاء، هــوذا تنــن عظيــم أمحــر لــه ســبعة رؤوس وعــرة قــرون، وعــٰى رؤوســه ســبعة تيجــان وذنبــه جيــرُّ 
ثلــث نجــوم الســاء، فطرحهــا إىٰل األرض، والتنــن وقــف أمــام املــرأة العتيــدة أن تلــد حتــٰى يبتلــع ولدهــا 
متــٰى ولــدت، فولــدت ابنــًا ذكــرًا عتيــدًا أن يرعــٰى مجيــع األمــم بعصــًا مــن حديــد، واخُتطــف ولدهــا إىٰل اهلل 
وإىٰل عرشــه، واملــرأة هربــت إىٰل الربيــة حيــث هلــا موضــع معــد مــن اهلل(، وكذلــك ذكــر أنــه الثــاين عــر مــن 
سلســلة مباركــة متصلــة، نظــري مــا ورد يف )التــوراة: ســفر التكويــن، اإلصحــاح 17، نــص 21، مــا نصــه: 
)وأّمــا إســاعيل فقــد ســمعت قولــك فيــه، وهــا أنــا ذا أباركــه وأنميــه وأكثــره جــدًا جــدًا، ويلــد اثنــي عــر 
رئيســًا، وأجعلــه ُأمــة عظيمــة(، وقــد ثبــت ذلــك فعليــًا وواقعيــًا يف التاريــخ اإلســالمي، وعليــه يتجــٰى لنــا 
أن البشــارات هتــدي إىٰل حقيقــة هــي: أن املخّلــص املنتظــر هــو اإلمــام املهــدي خاتــم هــؤالء االثنــي عــر، 
ــاح  ــا: اإلصح ــفر إرمي ــرات - س ــر الف ــد هن ــهد عن ــن ݠ املستش ــدم احلس ــم ل ــف املنتق ــة إىٰل وص باإلضاف
46: 9 - 10 مــا نصــه: )اصعــدي أيتهــا اخليــل، وهيجــي أيتهــا املركبــات، ولتخــرج األبطــال، فهــذا اليــوم 
ــم، ألن  ــن دمه ــوي م ــبع ويرت ــيف ويش ــأكل الس ــه في ــن مبغضي ــام م ــة االنتق ــوم نقم ــود ي ــيد رب اجلن للس
للســيد الــرب ذبيحــًة يف أرض الشــال عنــد هنــر الفــرات(، وهنــاك أمثلــة كثــرية ال يتســع املجــال لذكرهــا.

2. ملزيــد مــن التفاصيــل واالطــالع عــٰى األحاديــث هبــذا اخلصــوص، ارجــع إىٰل كتــاب: ســقوط إرسائيــل مــن 
ــزوال، الصفحــات مــن 86-90، باإلضافــة ص 158. العلــو واإلفســاد إىٰل ال
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ــاد  ــٰى اإلفس ــورة اإلرساء)1( ع ــات س ــض آي ــزت بع ــد رك ــرآين: فق ــد الق الوع

ــون  ــث تك ــتقباًل، بحي ــود مس ــتحل باليه ــاين س ــاد الث ــة اإلفس ــي، وأن عقوب اإلرسائي

ــيكون  ــاب س ــأن العق ــرآن ب ــرَّ الق ــد ب ــة، وق ــا قائم ــم بعده ــوم هل ــاحقة وال تق س

ــر ¨. ــدي املنتظ ــادة امله بقي

ــود،  ــن الوج ــل م ــة زوال إرسائي ــٰى حتمي ــا ع ــت بمعناه ــي دل ــث الت األحادي

ــان، وســيادة حكمــه عــٰى العــامل  ــع األدي ــًا عــٰى مجي ت بظهــور اإلســالم عاملي وبــرَّ

ــدي ¨. ــام امله ــادة اإلم ــان بقي ــر الزم ــه يف آخ كل

ــع  ــلمن م ــارك املس ــٰى مع ــح ع ــكل رصي ــا وبش ــت بظاهره ــي دل ــث الت األحادي

اليهــود، إلزالــة الكيــان اإلرسائيــي مــن الوجــود، وعــٰى وقــوع حــروب رشســة آخــر 

الزمــان والنــرص فيهــا للمســلمن.

ــم  ــود، وطلبه ــن اليه ــدي ¨ م ــام امله ــف اإلم ــت موق ــي تناول ــث الت األحادي

األمــان منــه بعــد ســقوط دولتهــم، واالحتجــاج عليهــم بالتــوراة األصليــة، فيؤمــن 

ــه. ــٰى يدي ــالم ع ــم باإلس ــري منه ــدد كب ع

األحاديــث التــي أخــربت عــن ســيطرة اإلمــام ¨ عــٰى مدينــة القــدس، إىٰل حــن 

نــزول النبــي عيســٰى ݠ مــن الســاء، ومشــاركته مع املهــدي يف قيــادة احلــرب العاملية 

ضــد الــدول الغربيــة الكــربٰى )الــروم(.

ا َكِبــراً 4  َْعلُــنَّ ُعلُــوًّ َتــْنِ َولَ رِض َمرَّ
َ
ُْفِســُدنَّ ِف األ 1. قولــه تعــاىٰل: ﴿َوقََضيْنــا إِىٰل بَــِن إِْساِئيــَل ِف الِكتــاِب لَ

يــاِر َواكَن وَْعــداً  ٍس َشــِديٍد فَجاُســوا ِخــاَل الِّ
ْ
وِل بـَـأ

ُ
ــا أ

َ
ولُهمــا َبَعثْنــا َعلَيُْكــْم ِعبــاداً نل

ُ
ــإِذا جــاَء وَْعــُد أ

فَ

ــَرَ نَِفــراً 6 إِْن 
ْ
ك

َ
ناُكــْم أ

ْ
ْمــواٍل َوَبنِــَن وََجَعل

َ
ْمَدْدناُكــْم بِأ

َ
َة َعلَيِْهــْم َوأ َمْفُعــوًل 5 ُثــمَّ رََدْدنــا لَُكــُم الَكــرَّ

ــإِذا جــاَء وَْعــُد اآلِخــَرِة ِليَُســوُؤا وُُجوَهُكــْم َوِلَْدُخلُــوا 
ُتْم فَلَهــا فَ

ْ
َســأ

َ
ْنُفِســُكْم َوإِْن أ

َ
ْحَســنْتُْم أِل

َ
ْحَســنْتُْم أ

َ
أ

ْن يَرَْحَُكــْم َوإِْن ُعْدُتــْم 
َ
وا مــا َعلَــْوا تَتِْبــراً 7 َعَســـٰى َربُُّكــْم أ ُ ٍة َوِلُتَــرِّ َل َمــرَّ وَّ

َ
الَمْســِجَد َكمــا َدَخلُــوُه أ

اكفِِريــَن َحِصــراً﴾ )اإلرساء: 8-4(.
ْ
نــا َجَهنَّــَم لِل

ْ
ُعْدنــا وََجَعل
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باإلضافــة إىٰل ذلــك، هنــاك جمموعة مــن النصوص والنبــوءات يف الكتــاب املقدس 
ــٰى، إاّل أهنــا فــرت  )العهــد القديــم والعهــد اجلديــد( تعضــد نفــس املفهــوم واملعن
بشــكل ســلبي ملصالــح سياســية، فســامهت إىٰل حــد كبــري يف صناعــة اخلــوف لــدٰى 
الصهيونيــة وداخــل الوعــي اجلمعــي للمؤسســات السياســية الغربيــة مــن املســتقبل 
ــدوٰى  ــدم ج ــم بع ــق، وأن تقنعه ــذه احلقائ ــداء ه ــتوعب األع ــدل أن يس ــم، وب املظل
ــد  ــف نج ــا لألس ــي، لكنن ــد إهل ــل وع ــه يف األص ــدي ¨، ألن ــام امله ــة اإلم مناهض
أن مجيــع املشــاعر الســلبية يف الغــرب جتــاه املهدويــة مــا هــي إاّل صــدٰى يف أبعادهــا 
النفســية والفكريــة ألزمــة اخلــوف مــن املســتقبل، بــل أزمــة فقــدان املصالــح والقــوة 
ــم  ــتضاءة بالتعالي ــل واالس ــرة والعق ــياق وراء الفط ــن االنس ــًا ع ــيطرة، وعوض والس
الســاوية، إذ هبــم ينجــّرون خلــف طائفــة مــن الذرائــع املوغلــة يف معــاداة املهــدي، 
ــتمرار يف  ــيطانية، واالس ــح الش ــداف واملصال ــع األه ــايرة م ــورة متس ــث بص والله

حــرب رسيــة خــارسة مــع ويل اهلل األعظــم.

الثاين: اخلوف من الديناميكية الكامنة يف العقيدة املهدوية:
قــد توجــس األعــداء مــن املهدويــة قديــًا وحديثــًا، للفاعليــة املؤثــرة التــي يلعبهــا 
اإليــان باملهدويــة، وقــد ترســخ وتكــرس هــذا اخلــوف يف العقــود األربعــة األخــرية، 
ــدأت  ففــي ضــوء التحــوالت السياســة الكــربٰى التــي عاشــها العــامل اإلســالمي، ب
ــي  ــن الت ــن املواط ــث ع ــد( تبح ــتعار اجلدي ــة )االس ــية الغربي ــات السياس املؤسس
تشــكل بــؤرة هتديــد وخطــر عليهــم، وتــدرس أســباب هــذه املخاضــات النهضويــة 
والثوريــة يف املجتمعــات اإلســالمية، وباخلصــوص يف البــالد الشــيعية، ومــن 
ــية  ــورات السياس ــالمية والتط ــا اإلس ــداث يف منطقتن ــاض األح ــة خم ــالل مراقب خ
ــزت  ــي ه ــة الت ــدة الفكري ــٰى العقي ــرف ع ــزت إىٰل رضورة التع ــا، حتف ــة فيه والفكري

ده
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املصالــح الغربيــة وســببت هــذه التغــريات يف ثقافــة شــعوب املنطقــة، وبعــد التمعــن 
والتدقيــق توصلــوا إىٰل نتيجــة جوهريــة مفادهــا: قــد تولــد نشــاط ثقــايف جتديــدي يف 
ــه  ت ــري غذَّ ــاض التغي ــجعة ملخ ــاعدة واملش ــة املس ــز الفكري ــة، واحلواف ــاط املؤمن األوس
الرؤيــة اجلديــدة للقضيــة املهدويــة، وقــد تأكــد هــذا االنتعــاش بعــد انتصــار الثــورة 
ــان  ــيعية اإلي ــات الش ــر يف املجتمع ــون وينت ــذ يتك ــد أخ ــران، فق ــالمية يف إي اإلس
ــام املهــدي ¨ ومنهــاج أهــل البيــت ݜ والعمــل عــٰى  ــاد بمــروع اإلم واالعتق
ــدة مــن خــالل االنســجام والتعامــل  ــل هــذه العقي حتقــق مقدمــات الظهــور، وتفعي

ــًا سياســيًا ينتظــر إنجــازه. ــًا اجتاعي ــًا ميداني ــده مروعــًا عملي ــأن عن ب
ــع  لقــد تبــن للمؤسســات السياســية يف الغــرب وبشــكل قاطــع أن خوفهــم ســببه ينب
ــًا وفاعليــة إجيابيــة  ــًا وحضاري مــن املهدويــة، حيــث وجــدوا فيهــا: عقيــدة متجــددة فكري
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــوص أتب ــالمية، وباخلص ــات اإلس ــٰى املجتمع ــرة ع ومؤث
فكثــري مــن الدراســات االســتراقية ومراكــز البحــوث االســراتيجية الغربيــة والتقاريــر 
ــة  ــث بطاق ــا تبع ــرة ألهن ــدة خط ــة عقي ــان باملهدوي ــد: )أن اإلي ــتخباراتية تؤك االس
إجيابيــة حتــرك الشــعوب املســتضعفة نحــو الثــورة والتغيــري، فمــن الثابــت أن املهدويــة 
ــا  ــه اخلــاص، وإن ــه وميدان ــة يعيشــها الفــرد يف نفســه أو يف ظرف ــدة فردي ليســت عقي
هــي عقيــدة تقتــي االرتبــاط باملجتمــع ومحــل املســؤولية باملوقــف الســيايس 
ــة أن  ــة، باإلضاف ــة فعلي ــريات خارجي ــات وتوجهــات وتأث واالجتاعــي، وهلــا تداعي
ــية  ــاة السياس ــع )احلي ــت بالواق ــث ارتبط ــات حي ــص وصف ــدة خصائ ــذه العقي يف ه
ــك  ــد ذل ــد أك ــه(، وق ــري علي ــع التأث ــن موق ــال وم ــوي وفع ــكل حي ــة( وبش والفكري
ــاعد  ــل مس ــو عام ــة ه ــوالت الفكري ــذه التح ــوا أن ه ــترقن)1( وافرض ــض املس بع

1. كتــاب: الســيادة العربيــة والشــيعة واإلرسائيليــات يف عهــد بنــي أميــة، ج. فــان فلوتــن، ترمجــة: حســن إبراهيــم 
وحممــد زكــي، الطبعــة األوىٰل 1934م - القاهــرة، وكمثــال نستشــهد بــا قالــه هــذا املســترق اهلولنــدي: )أّمــا 
ــدة املهــدي )واملهــدي املنتظــر بوجــه خــاص( أنظــار املســترقن  نحــن معــر الغربيــن فقــد اســرعت عقي

منــا، ملــا كان هلــا مــن األثــر يف سياســة الــرق حتــٰى اليــوم(، ص 109.
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عــٰى التطــور والتغيــري الســيايس، وأن العقيــدة املهدويــة املتجــذرة يف نفــوس وعقول 
الشــيعة تلبــي احتياجــات العــرص حــارضًا ومســتقباًل، وتعطــي املجتمــع الشــيعي 
ــة  ــات الديني ــود املرجعي ــن وج ــاًل ع ــوض، فض ــري والنه ــة والتغي ــة للحرك الدافعي

الشــيعية املتعاقبــة احلاملــة هلــذا الفكــر والعاملــة بــه. 
لــذا مــن يتعــرف عــٰى حقيقــة املهدويــة فإنــه يــرٰى أهنــا منهــج فاعــل وعقيــدة 
تطبيقيــة، ال يمكــن جتاوزهــا أو القفــز عليهــا، والتــي هــي انعــكاس مبــارش 
ــذر يف  ــس واحل ــدة التوج ــد زادت ح ــداء، وق ــدٰى األع ــوف ل ــق واخل ــبب القل لس
اآلونــة األخــرية مــن التطــورات املفصليــة التــي فرضتهــا نجاحــات قــوٰى املقاومــة 
اإلســالمية الشــيعية يف املنطقــة، وهلــدف القضــاء عــٰى هــذه اإلجيابيــة والفاعليــة عند 
ــة االنتظــار، تتوســل مؤسســات  ــل نفســية األمــل وروحي ــة، وقت ــن باملهدوي املؤمن
اهليمنــة الغربيــة بحــروب ناعمــة )رسيــة( لتقويــض أمــر املهدويــة ودحــض ثقافتها، 
وهلــذا الســبب فقــد خططــوا ومنــذ أمــد بعيــد ملحاربــة اإلمــام ¨ والقضــاء عليــه، 
وتدمــري كل مــا يمكــن أن يشــكل قــوة لــه، ولــذا ال نســتغرب مــن منحــٰى التصاعــد 
احلاصــل يف حجــم اهلجــوم اخلفــي الــذي يشــنه األعــداء عــٰى املهدويــة يف الوقــت 

احلــايل.

الثالث: اخلوف من انتشار مبادئ وقيم املهدوية يف الغرب:
ِمـــاَّ يــؤدي لتخــي الشــعوب الغربيــة عــن الــوالء حلكوماهتــا، بــكل تأكيــد أن 
املهدويــة ليســت جمــرد عقيــدة فلســفية يف الفكــر اإلســالمي أو نظريــة ثقافيــة جامدة 
ال متــس مهــوم وآمــال شــعوب العــامل، ولــو كانــت كذلــك ملــا خافــوا منهــا، ولكــن 
ــم  ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا حتمل ــص، وم ــا وخصائ ــن مزاي ــة م ــه املهدوي ــف ب ــا تتص م
ــاح،  ــن بنج ــا لآلخري ــم ذاهت ــات يف تقدي ــن مقوم ــه م ــا متتلك ــا، وم ــداف ُعلي وأه
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ــا  ــا جيعله ــد، ومِمَّ ــال والرش ــة الك ــل ملرحل ــانية لتص ــوض باإلنس ــا للنه ــا يؤهله م
رسيعــة االنتشــار والقبــول ملــن يعرفهــا ويّطلــع عــٰى حقيقتهــا، ولــذا فقــد صــدرت 
عــدة دراســات وأبحــاث وتقاريــر اســتخباراتية حتــذر مــن عواقــب انتشــار املعــارف 
واحلقائــق عــن املهدويــة األصليــة )كــا هــي يف أطروحــة مدرســة أهــل البيــت ݜ( 
ــع ومكثــف لتشــويه  ــات تركــز عــٰى العمــل بشــكل رسي ــّل التوصي يف الغــرب، وُج
صورهتــا وتزييــف حقيقتهــا وبــث الشــكوك حوهلــا وبمختلف الوســائل واألســاليب، 
حلايــة واحتــواء الشــعوب الغربيــة وختويفهــم وترهيبهــم منهــا - أي حتصــن املجتمــع 
األوريب واألمريكــي مــن وجهــة نظرهــم - وكل هــذا التوجــس والفــزع عــٰى املواطــن 
الغــريب مــن أن يتعــرف عــٰى املهدويــة األصليــة بــكل أبعادهــا وحقائقهــا، ويــدرك أن 
اخلــالص اإلنســاين األمثــل واألكمــل، والــذي يتــالءم مــع وجــدان الفطــرة ويتوافــق 
مــع برهــان العقــل ويتعاضــد مــع اإلرشــاد الســاوي ينطبــق عليهــا فقــط، فــال مفــر 
حينهــا مــن التصديــق هبــا وتأييدهــا، وســتكون يف نظــره امللبيــة لطموحــات البريــة 
واملحققــة آلمــال وأمنيــات اإلنســانية، وهــذا يف جوهــره واحــد مــن ضمــن األســباب 

والدوافــع احلقيقيــة للخــوف والذعــر مــن املهدويــة.
ــرب  ــة تعت ــات الغربي ــة واحلكوم ــت الصهيوني ــات جعل ــق واملعطي ــذه احلقائ كل ه
ــاءل  ــن يتس ــين الغربي ــؤولن السياس ــض املس ــد كان بع ــا، وق ــدوا هل ــة ع املهدوي
ــا(!  ــس بن ــة ولي ــن باملهدوي ــوا معجب ــا أن يكون ــن ملواطنين ــف يمك ــتغراب: )كي باس
ولذلــك كان الســعي الدائــم ملحاربــة املهدويــة مــن أجــل القضــاء مســبقًا عــٰى ُحــب 
ــة وال  ــانية جذاب ــة إنس ــح أيديولوجي ــا، وال أن تصب ــة هل ــعوب الغربي ــرام الش واح
ــربٰى،  ــا الك ــت أهدافه ــرب إذا توضح ــة يف الغ ــب الفكري ــن والنخ ــن املثقف ــيا ب س
ــٰى  ــعوهبم ع ــرف ش ــن أن تتع ــديد م ــق ش ــوف وقل ــهم خ ــرية تلّبس ــة األخ ويف اآلون
ــم  ــي يت ــة الت ــورة املزيف ــن الص ــدًا ع ــانية بعي ــة إنس ــدة وبصبغ ــة جدي ــة برؤي املهدوي
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ــذوا  ــي ليتخ ــام العامل ــرأي الع ــر ال ــرك ضائ ــن أن تتح ــرب، وم ــا يف الغ ــج هل الروي
ــا فــإن أكــرب الفــزع واهللــع عندهــم  موقفــًا واضحــًا ورصيــًا مؤيــدًا هلــا، ومــن هن
ــرض  ــم ع ــة، ويت ــذه احلقيق ــت ݜ ه ــل البي ــة أه ــاع مدرس ــدرك أتب ــوم: أن ي الي
ــيتحقق  ــاذا س ــه وم ــص دولت ــاعة خصائ ــة، وإش ــة حضاري ــورة ورؤي ــة بص املهدوي
ــة،  ــة املجتمعــات الغربي ــا يتناســب وعقلي ــج هلــا ب ــه يف املســتقبل، والروي عــٰى يدي
فاملهدويــة هــي اجلوهــر احلقيقــي لأُلمنيــة الكــربٰى التــي تبحــث عنهــا البريــة منــذ 

ــٰى اآلن. ــدم وحت الق
ــرب  ــه: أن الغ ــد علي ــز والتأكي ــّوغ واحلاف ــذا املس ــراز ه ــي بإب ــار نكتف وباختص
ــور  ــاداة، وتتط ــول إىٰل مع ــة، وتتح ــض للمهدوي ــد والبغ ــة احلق ــل ثقاف ــا يم عندم
ــة  ــات تلمودي ــة وأطروح ــن صهيوني ــٰى مضام ــات ع ــا يقت ــة، فإن ــرب رسي إىٰل ح
ونبــوءات توراتيــة، وهــذا جتــٍل ملبــدأ متجــذر يف عقيدهتــم السياســية )بروتوكــوالت 
حكــاء صهيــون(، وجــزء رئيــي مــن االســراتيجيات النهائيــة والغايــات الكــربٰى 
للصهيونيــة وملؤسســات اهليمنــة السياســية الغربيــة، التــي لدهيــا الرغبــة يف الســيطرة 

ــة واهلــدف. ــري مــن القــوٰى يف العــامل املخالفــة هلــا يف الرؤي عــٰى الكث

األهداف االسراتيجية للحرب الرسية:
ــرب  ــراتيجية احل ــن اس ــورة م ــر خط ــرب أكث ــة تعت ــرب الري ــراتيجية احل إن اس
العســكرية، ويعــزٰى ذلــك الســتخدامها ألســاليب نفســية ووســائل القــوة الناعمــة، 
ــم  ــم ووجداهن ــم ومعنوياهت ــاس وعقائده ــول الن ــٰى عق ــارش ع ــا املب ــون تأثريه ويك
ــاس إىٰل  ــه الن ــث ال ينتب ــا بحي ــا ورسيته ــا يف خفائه ــن خطورهت ــتقبلهم، وتكم ومس
ــر  ــتطيع أن تدم ــكرية تس ــرب العس ــا، فاحل ــون منه ــذرون أو يتاط ــا وال ي أهدافه
القــوات واملعــدات، واحلــرب االقتصاديــة حتــرم اخلصــم مــن املــوارد املاليــة 
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واحليويــة، أّمــا احلــرب الريــة )وكثــري مــن جوانبهــا نفســية ودعائيــة( فهــي أخطــر 
ــدة،  ــان والعقي ــو اإلي ــه وه ــا لدي ــن م ــن أثم ــرد م ــّرد الف ــا جت ــرًا، ألهن ــق أث وأعم
وهــي تســتهدف عقلــه وتفكــريه وقلبــه وعواطفــه وحتطــم روحــه املعنويــة )بمعنــٰى: 

ــدان(. ــل األب ــول قب ــٰى العق ــيطرة ع الس
ــارشة أو  ــدي مب ــهامها إىٰل امله ــه س ــام ¨ ال توج ــد اإلم ــة ض ــرب الري إن احل
قاعدتــه الشــعبية أو املجتمعــات املؤمنــة بــه فقــط، بــل تشــمل أيضــًا الشــعوب الغربية 
والــرأي العــام)1(، وهكــذا يتبلــور اهلــدف وخيتلــف باختــالف املجتمــع املســتهدف، 
ففــي وضــع - كاألمــة اإلســالمية واملؤمنــن بــه واملوالــن لــه - يكــون اهلــدف تغيــري 
ــعوب  ــر - كالش ــع آخ ــة و...، ويف وض ــروح املعنوي ــم ال ــة وحتطي ــات الفكري القناع
ــورة  ــة )الص ــة احلالي ــز الرؤي ــدف تعزي ــون اهل ــي - يك ــام العامل ــرأي الع ــة وال الغربي
الكاذبــة واملزيفــة(، وحتصــن املجتمــع مــن التأثــر بقيــم ومبــادئ املهدويــة، بــل خلــق 

رأي عــام مناهــض هلــا.
ــة  ــة وتكتيكي ــة وهنائي ــداف أولي ــن أه ــدي ¨ م ــام امله ــد اإلم ــرب ض ــق احل تنطل
ــية  ــة األساس ــة العام ــل، واخلط ــوات ومراح ــٰى خط ــا ع ــم تنفيذه ــراتيجية، ويت واس
ــة  ــداء يف املرحل ــة األع ــن وظيف ــاًل، ولك ــا طوي ــا وقت ــتغرق حتقيقه ــع أن يس ــن املتوق م
ــدأه  ــدة والعمــل عــٰى إكــال املــروع الــذي ب ــذرة خلطــط جدي ــة هــي زرع الب احلالي
ــدٰى وذات  ــدة امل ــة بعي ــاملة متكامل ــة ش ــن خط ــم ع ــام نتكل ــكل ع ــالفهم، وبش أس
أهــداف متعــددة، يســتخدمون فيهــا أســاليب قديمــة وحديثــة وأدوات ووســائل القــوة 
الناعمــة ملواجهــة حجــم القضيــة التــي ينتظروهنــا، وتكمن أبــرز خطوط اســراتيجيتهم 
ونقــاط ارتكازهــم يف مخســة حمــاور رئيســية، وبقيــة األســاليب والتكتيــكات والعناوين 

املختلفــة تنــدرج أو تنطــوي حتــت مظلــة أحــد هــذه األطــر العامــة:

1. الــرأي العــام: هــو الــرأي الســائد بــن أغلبيــة الشــعب أو وجهــة نظــر األكثريــة جتــاه قضيــة معينــة )عامــة( يف 
ــة  ــة واألمريكي زمــن معــن، والــرأي العــام الغــريب: هــو الــرأي الســائد بــن جمموعــة مــن الشــعوب األوربي

ــة(. ــيحية - علاني )مس
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أوالً: نسف العقيدة املهدوية من األساس والتشكيك يف مصداقيتها:
ــال  ــم اخلي ــن وه ــالمية( م ــة اإلس ــرة )املهدوي ــل الفك ــاء أن أص ــك بإي وذل
ومقتبســة مــن الديانــات الســابقة )املســيحية واليهوديــة والزرادشــتية(، وأهنــا نتــاج 
ــدي  ــس للمه ــخ، ولي ــوال التاري ــيعة ط ــه الش ــرض ل ــية تع ــية ونفس ــروف سياس ظ
ــل  ــدم األص ــاس: ه ــم األس ــاء، وهدفه ــاط بالس ــرة( أي ارتب ــدت الفك )إن وج
الفكــري )الغــزو الثقــايف مــن الداخــل(، وقتــل نفســية األمــل والتفــاؤل مــن اإليــان 
باملهدويــة، وإجهــاض اإلجيابيــة يف روحيــة االنتظــار، باإلضافــة إىٰل هتيئــة األرضيــة 

ــًا وزورًا. ــة كذب ــّي املهدوي ــي ملدع ــاخ االجتاع ــة واملن ــة والثقافي الفكري

ثانيًا: خلق حالة من الكره النفيس والعقيل لإلمام ¨ وللعقيدة املهدوية:
ــة،  ــاة املهدوي ــن دع ــدة م ــدة وعدي ــات جدي ــكار مجاع ــق وابت ــرب خل ــك ع وذل
ــة  ــاء املهدوي ــرة ادع ــار ظاه ــورة يف أن انتش ــن اخلط ــاندهتم، وتكم ــم ومس ودعمه
وبكثــرة يف اآلونــة األخــرية، وتكــرار فشــلها عــٰى أرض الواقــع، ســيؤدي إىٰل اقــران 
الفشــل املتكــرر بتكويــن كــره نفــي للعقيــدة املهدويــة عنــد الشــعوب اإلســالمية، 
ــة  ــدة واملهدوي ــرة والعقي ــن الفك ــرة م ــادة ومنّف ــف مض ــاذ مواق ــا الخت ــا تدفعه مم
األصليــة، وهدفهــم األســاس: فصــل اجلاهــري املؤمنــة عــن العقيــدة املهدويــة احلقــة 

ــا. وصاحبه

ثالثًا: رضب املرجعية الدينية الشيعية:
ــًا،  ــا تدرجيي ــتغناء عنه ــا، وباالس ــة إليه ــدم احلاج ــة بع ــري املؤمن ــاء للجاه باإلي
ــي  ــؤازرة مدع ــم وم ــرب دع ــك ع ــيايس، وذل ــايل والس ــتقالهلا امل ــن اس ــل م والني
الســفارة والبابيــة، وتكمــن اخلطــورة يف إشــاعة أن املرجــع الدينــي يعيــش مرحلــة 
احلكــم الظاهــري )أي إن الفتــوٰى تظــل حكــًا ظاهريــًا ظنيــًا أقــرب منــه إىٰل الواقع(، 
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وهــذه املرحلــة قــد انتهت بظهــور الســفري )املدعــي للســفارة والنيابة اخلاصــة( والذي 
يرجــع لإمــام الغائــب مبــارشة، وبالتــايل ينقــل األحــكام واملســائل احلقــة واملطابقــة 
للواقــع، وهدفهــم األســاس: القضــاء عــٰى القلعــة احلصينــة للشــيعة، ورأس احلربــة 

يف املواجهــة، وفصــل اجلاهــري عــن نــواب اإلمــام ¨.

رابعــًا: إضعــاف القاعــدة الشــعبية لإلمــام ¨ وحماربــة األرضيــة املؤيــدة واملعاضــدة 
لــه قبــل خروجــه:

وذلــك عــرب سلســلة مــن احلــروب العســكرية واالقتصاديــة والفكريــة، وبعناويــن 
ــروب  ــه احل ــعبًا أهنكت ــد ¨ إاّل ش ــٰى ال جي ــارشة، حت ــري مب ــة وغ ــميات خمتلف ومس
واحلصــار وال يســتطيع مســاعدة إمامــه، ويأملــون هبــذه اإلجــراءات ســهولة القضــاء 
عليــه ¨ بدايــة ظهــوره، فاألعــداء يعرفــون مــن الــراث الدينــي ومنــذ أمــد بعيــد 
ــود  ــات الس ــتخرج الراي ــران س ــن إي ــوٰى، فم ــز الق ــرصاع ومراك ــاحة ال ــل س تفاصي
ــدي ¨،  ــدون للمه ــار ومؤي ــم أنص ــاين وه ــيخرج الي ــن س ــن اليم ــاين وم ــم اخلراس وقائده
وســيتخذ مــن الكوفــة يف العــراق مركــزًا لدولتــه، ومــن مكــة املكرمــة أول انطالقتــه، 
وســيجعل يف مــرص منــربًا إعالميــًا، فهــذه املعطيــات مكشــوفة بالنســبة هلــم وخيططون 
عــٰى ضوئهــا، وهدفهــم األســاس: إضعــاف شــعوب ودول املنطقــة، وتدمــري كل مــا 
ــه  ــم ¨ يف حرب ــد العظي ــتغلها القائ ــا ويس ــتفيد منه ــد يس ــوة ق ــل ق ــن أن يمث يمك

القادمــة ضدهــم.

خامســًا: حتصــني الشــعوب الغربيــة والــرأي العــام العاملــي مــن التأثــر بمبــادئ وقيــم 
املهدويــة األصيلــة:

والعمــل عــٰى احتــواء املجتمعــات الغربيــة وتنفريهــا مــن التعــرف عــٰى املهدويــة، 
وينبــع القلــق واخلــوف عــٰى املواطــن الغــريب أن تعــرض عليــه احلقائــق واملعلومــات 
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عــن املهدويــة بــكل أمانــة وصــدق، عرضــًا موضوعيــًا ومنطقيــًا وحضاريــًا، فحينهــا 
ــه  ــق آمال ــا حتق ــد أهن ــه، وجي ــه وقلب ــا عقل ــيفتح هل ــا وس ــن هب ــا ويؤم ــوف يتقبله س
ــز  ــوث مراك ــترقن وبح ــات املس ــآزر كتاب ــذا تت ــة، ول ــربٰى والنهائي ــه الك وأمنيات
ــون يف  ــدي ¨ لتك ــورة امله ــويه ص ــول تش ــة ح ــراتيجية الغربي ــات االس الدراس
جمموعهــا ســدًا أمــام انتشــار املعــارف املهدويــة احلقيقيــة يف فضــاء الثقافــة الغربيــة، 
ــد  ــٰى ي ــم ع ــذي ينتظره ــول ال ــري املجه ــم املص ــي إدراكه ــم احلقيق ــث خوفه ومبع
ــه  ــريب، أو صمت ــامل الغ ــد الع ــٰى تأيي ــول ع ــاس: احلص ــم األس ــام ¨، وهدفه اإلم
عــن اإلجــراءات املتخــذة ضــده عــٰى األرض، وأن ال تفقــد احلكومــات الغربيــة والء 
شــعوهبا، وتوجيههــا نحــو االنحيــاز ملؤسســات الكفــر العاملــي، والعمــل عــٰى جعــل 
العــامل الغــريب عــاٍص ومتمــردًا عــٰى مــروع اإلمــام ¨، وحينئــٍذ ال يمكــن لإمــام 

أن ينتــرص ويقــق أهدافــه.
هــذه مخســة عناويــن كبــرية لألهــداف االســراتيجية للحــرب الريــة، وال مناص 
مــن النظــر إليهــا مــن زواياهــا املختلفــة واألبعــاد املنعكســة وراءهــا، وكذلــك معرفــة 
األدوات واألســلحة اخلفيــة واألســاليب والوســائل التــي يتــم تنفيــذ هــذه اخلطــط 

هبــا عــٰى أرض الواقــع.
جيــب أن نــدرك: أن احلــرب الريــة ضــد اإلمــام املهــدي ¨ والعقيــدة املهدويــة 
وبأســاليبها اخلبيثــة خطــرية عــٰى اإلطــالق، فاإلنســان أو املجتمــع ال يكتشــف برعة 
ــرض  ــا، ويتع ــف أهدافه ــل أن يكتش ــا قب ــا، فيتجرعه ــا ودعاياهت ــا وراء خططه م
لتأثريهــا دون أن يشــعر، ألهنــا تتســلل إىٰل عقلــه ووجدانــه مســترة وراء يشء ظاهري 
ال غبــار عليــه، أي إنــه يتنــاول الســم يف العســل، فاحلــرب الريــة ضــد اإلمــام ¨ 
أو الناعمــة أو اخلفيــة أو البــاردة أو الظــل أو أي مســمٰى آخــر، تســتند بالدرجــة األوىٰل 
عــٰى معطيــات علــم النفــس وعلــم االجتــاع وعلــم األديــان ووســائلهم، وحتــاول 
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الصهيونيــة مــن خــالل جممــل اآلليــات وأســاليب احلــرب الريــة والنفســية والتــي 
ــز  ــض الركائ ــص يف بع ــداف، وتتلخ ــن األه ــة م ــق جمموع ــدان حتقي ــا يف املي تطبقه

النفســية اآلتيــة:
ــام ¨  ــوايل لإم ــراد املجتمــع املؤمــن وامل ــوط يف نفــوس أف ــأس والقن ــث الي - ب

بســبب طــول الغيبــة.
ــد  ــن( والقائ ــعبية )املؤمن ــدة الش ــن القاع ــة ب ــدان الثق ــن فق ــة م ــداث حال - إح

ــام(. )اإلم
- إضعــاف اجلبهــة الداخليــة للمجتمــع املؤمــن وذلــك بمــؤازرة حــركات دعــاة 

املهدويــة والســفارة.
ــاض  ــة، وإجه ــدة املهدوي ــان بالعقي ــن اإلي ــاؤل م ــل والتف ــية األم ــل نفس - قت
. اإلجيابيــة يف روحيــة االنتظــار، وحتطيــم الــروح املعنويــة للمجتمــع املــوايل لإمــام̈ 

ــري  ــرب تغي ــا ح ــرص، ألهن ــرب الع ــة ح ــرب بمثاب ــام ¨ تعت ــد اإلم ــرب ض إن احل
ــي  ــعوب، فه ــراد والش ــاحتها األف ــا وس ــيات، وميداهن ــات والنفس ــد والقناع العقائ
غــري حمــددة بزمــان ومــكان وتســتهدف التأثــري عــٰى البريــة كافــة، وحماولــة تغيــري 
الرؤيــة ملســتقبل التاريــخ اإلنســاين، وذلــك باملحافظــة والبقــاء عــٰى الظلــم واجلــور 
والقتــل والفســاد وجعلــه مســتمرًا ومتواصــاًل وكأنــه أمــر طبيعــي، ووضــع املعوقــات 

والعراقيــل أمــام نــر القســط والعــدل.

املهدي ¨ كام يصوره األعداء:
اإلشــاعات  ونــر  احلقائــق،  وطمــس  التشــويه  سياســة  األعــداء  يــارس 
ــة  ــرب الري ــدان احل ــاطري، ويف مي ــالت واألس ــث اخلزعب ــة، وب ــف الكاذب واألراجي
ــرأي  ــٰى ال ــري ع ــرة للتأث ــا بكث ــة ويكرروهن ــن املهدوي ــة ع ــات زائف ــون معلوم يروج
ــيج  ــن النس ــزء م ــة وج ــق ثابت ــا حقائ ــح وكأهن ــٰى تصب ــي، حت ــريب والعامل ــام الغ الع
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الثقــايف الغــريب، ويتمحــور ذلــك يف مســار التثقيــف الســلبي والتضليــل اإلعالمــي 
ــام ¨. ــة لإم ــة والناصع ــورة احلقيقي ــويه الص ــة لتش ــرب الناعم واحل

لقــد وجــدت )الصهيونيــة( يف الدراســات االســترافية والعقليــة االســتخباراتية 
ــمها  ــراد رس ــي ي ــورة الت ــز الص ــر وتعزي ــدي املنتظ ــو امله ــا نح ــس نظرهت أداة لتكري
ــتفزة يف  ــززة ومس ــورة مق ــع ص ــة م ــة املهدوي ــأت إىٰل مقارن ــك جل ــار ذل ــه، ويف إط ل
الثقافــة الغربيــة ومســتندة عــٰى الــراث الدينــي )الدجــال أو معــادي املســيح(، ممــا 
ــقاط  ــا إس ــراد منه ــي ي ــتهدفة والت ــخصية املس ــات الش ــم معطي ــًا لرس ــكل أساس يش
ــة القائــد اإلســالمي املنتظــر، بحيــث تكــون آراء أفــراد املجتمــع بشــكل عــام  رمزي
حاملــة طابــع العــداء والســلبية هلــا، باإلضافــة إىٰل أن هنــاك دوافــع نفســية وبواعــث 
أيديولوجيــة وراء ترويــج األكاذيــب وتزييــف صــورة اإلمــام املهــدي ¨ الواقعيــة.

- تشويه الصورة:
قبــل احلديــث عــن الصــورة التــي يــاول األعــداء رســمها للمهــدي ¨ حاليــًا، 
نحــاول الوقــوف عــٰى الصــورة األشــمل للنبــي حممــد ݕ يف الدعايــة الصهيونية ويف 
عيــون الغــرب، فمنــذ البدايــة يتــم تشــويه اإلســالم والنبــي ݕ وكل مــا لــه عالقــة 
ــترافية  ــات االس ــدة: كالدراس ــائل عدي ــالل وس ــن خ ــالمية، وم ــدة اإلس بالعقي
ــر  ــك ن ــٰى ذل ــال ع ــري مث ــريه، وخ ــة وغ ــج التلفزيوني ــة والربام ــص األدبي والقص
ــوان )إمــام الزمــان: قصــة  ــة بعن ــة أدبي ــارة عــن رواي ــة: عب ــاب باللغــة االنجليزي كت
مــن املــايض إىٰل احلــارض()1(، صــدر يف ينايــر 2018م يف الواليــات املتحــدة، لكاتــب 
يدعــٰى إف. دبليــو. بــوريل )اســم مســتعار(، قصــة خياليــة مؤســفة تســتغل األحداث 
السياســية األخــرية يف إيــران، وهتــدف لتشــويه اإلســالم وصــورة النبــي األكــرم ݕ 

وصــورة إمــام الزمــان ¨.

1. The Imam of Time: A Novel of Then and Now, by: F.W. Burleigh, Publisher: 
Zenga Books - January 29, 2018. 
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- املهدي الدجال:
ــاط  ــرية يف األوس ــنوات األخ ــادة يف الس ــات ح ــث ودارت نقاش ــر احلدي ــد كث لق
الثقافيــة يف العــامل الغــريب، حــول )نبــوءات هنايــة الزمــان يف الكتــاب املقــدس(، وقــد 
ــل  ــالمي( مقاب ــال اإلس ــدي - الدج ــدة )امله ــريًا قاع ــة كث ــات الغربي ــررت الكتاب ك
ــة( أو )املنقــذ اليهــودي - املســيح املنتظــر(، وأن  ــه الثاني )املخّلــص - املســيح وعودت
ــي  ــراث الدين ــن يف ال ــش أو التن ــاوية أو الوح ــان الس ــوذ يف كل األدي ــال املنب الدج
ــالمي(،  ــدي )اإلس ــع امله ــًا م ــابه متام ــدس( يتش ــاب املق ــارٰى )الكت ــود والنص لليه
ويف هــذا اإلطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب مثــل: كتــاب جويــل ريتشاردســون 
ــر  ــب األكث ــّدر الكت ــذي تص ــة()1( ال ــق صادم ــالمي - حقائ ــال اإلس ــيح الدج )املس
ــاب يتكلــم عــن  ــة عــام 2015م، هــذا الكت مبيعــًا بقائمــة نيويــورك تايمــز األمريكي
تنبــؤات آخــر الزمــان مــن وجهــة نظــر دينيــة )الكتــاب املقــدس وعقائــد املســلمن(، 
ــه الكاتــب )أن  ــة للمهــدي اإلســالمي، يزعــم في ويتحــدث عــن رؤيــة غربيــة حديث
املهــدٰى املنتظــر الــذٰى تنتظــر األمــة اإلســالمية ظهــوره إلنقــاذ العــامل يتشــابه متامــًا 
مــع املســيح الدجــال الــذٰى ينتظــر املســيحيون ظهــوره يف آخــر الزمــان، كــا وصــف 
ــب  ــه الكات ــا قال ــال(، ومم ــال وداني ــة حلزيق ــوءات اليهودي ــا، ويف النب ــفر الرؤي يف س
ــيح  ــم املس ــش ويالئ ــة للوح ــورة التوراتي ــم الص ــالمي يالئ ــدي اإلس ــًا: )أن امله أيض
ــاب  ــدر كت ــًا ص ــرب أيض ــورة يف الغ ــيخ الص ــدس(، ولرس ــاب املق ــال يف الكت الدج
ــة الزمــان ورس املهــدي: مفاتيــح غمــوض الوحــي  مايــكل يوســف)2( بعنــوان )هناي

1. The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast - Joel 
Richardson. 

ــدة، يف  ــات املتح ــه إىٰل الوالي ــل جميئ ــرتاليا قب ــان وأس ــاش يف لبن ــرص وع ــد يف م ــارص(: ول ــف )مع ــكل يوس 2. ماي
عــام 1984 حقــق حلــم الطفولــة يف أن يصبــح مواطنــًا أمريكيــًا، وهــو الراعــي املؤســس لكنيســة الرســل يف 

ــكا. ــا، أمري ــا - جورجي اتالنت
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والدجــال()1(، نــر يف 2016م يف الواليــات املتحــدة، وفيــه يــدرس املؤلــف 
ــخ  ــات التاري ــوءات هناي ــوء نب ــش يف ض ــة داع ــود حرك ــرية وصع ــداث األخ األح

ــالم. ــدي اإلس ــال ومه ــن الدج ــابه ب ــاد التش ــب إجي ــاول الكات ــه ي ــري، وفي الب

- املهدي اإلرهايب:

يف هــذا الســياق فقــد ُصــورت شــخصية اإلمــام املهــدي ¨ كزعيــم إســالمي 

ــدة  ــة )كالقاع ــركات اإلرهابي ــاء احل ــية لزع ــال الوحش ــا باألفع ــتقبي وربطه مس

وداعــش( فتأثــرت الصــورة اســتنادًا إىٰل: )مبــدأ الســياق( يف علــم النفــس و)نظريــة 

النســق( يف علــم االجتــاع، حيــث اســتطاعت اإلمرباطوريــة اإلعالميــة الصهيونيــة 

ــل  ــاب والقت ــبح اإلره ــادة ش ــدف إع ــايب، هب ــدي اإلره ــورة امله ــويق ص ــٰى تس ع

والوحشــية إىٰل أذهــان الشــعوب الغربيــة وأحــداث تأثــري واســع عــٰى الــرأي العــام، 

ويف هــذا اإلطــار صــدرت العديــد مــن الكتــب والقصــص اخلياليــة، مثــل: كتــاب 

ــة  ــن رواي ــارة ع ــو عب ــاٰى(، وه ــاين )كارل م ــب األمل ــدي()2( للكات )يف أرض امله

ــد  ــة، وأعي ــة األملاني ــام 1896م باللغ ــرة ع ــدرت ألول م ــدات، ص ــة جمل ــن ثالث م

ــر 2020م -  ــخ 3 فرباي ــة بتاري ــا طبع ــرة - منه ــرية 35 م ــنوات األخ ــا يف الس طبعه

ــا، وتصــوره القصــة  وهــي حتكــي عــن مغامــرة لرجــل يســمٰى )املهــدي( يف أفريقي

ــق،  ــار الرقي ــف لتج ــه حلي ــة، وأن ــوش الغاب ــن وح ــر م ــر ورشس أكث ــه رشي بأن

ــًا يف الصــاق صــورة  وهــو يمــل غطرســة الــر عــٰى الشــعوب األخــرٰى، وإمعان

ــد  ــة، فق ــركات اإلرهابي ــاء احل ــة لزع ــور احلقيق ــا بالص ــدي، وربطه ــة امله إرهابي

1. End Times and the Secret of the Mahdi: Unlocking the Mystery of Revelation and 

the Antichrist, by: Michael Youssef, Publisher: Worthy Publishing - February 

23, 2016.  
2. In het land van de Mahdi , by: Karl May - 1842 - 1912.   
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صمــم الغــالف يف الطبعــات األخــرية عــٰى شــكل رجــل عــريب قبيــح، ويلبــس غــرة 

ــذا  ــجد، وهك ــارة مس ــه من ــر خلف ــس، وتظه ــه عاب ــة ووج ــة كثيف ــاالً وذي حلي وعق

ــٰى  ــة، حت ــة ووحشــية املهــدي يف الشــارع األديب وفضــاء الثقافــة الغربي تــروج إرهابي

تصبــح هــذه الصفــة ســائدة يف ذهنيــة الفــرد الغــريب، لدرجــة تصويرهــا وكأهنــا جــن 

ــدي. ــي للمه وراث

- املهدي صنيعة االستخبارات:
يف األدب الثقــايف الغــريب وبتأثــري صهيــوين، اتســمت صــورة املهــدي بأنــه صنيعــة 
االســتخبارات الدوليــة، وأن فكــرة مهــدي املســلمن غــري حقيقيــة بــل هــي خمتلقــة 
مــن اخليــال، وإذا خــرج املهدي يف املســتقبل فهــو أداة مــن أدوات املخابــرات األجنبية، 
ينطلــق يف مهمتــه بتدبــري ودعــم ومســاندة منهــم، مثــل احلركــة البابيــة والبهائيــة أو 
القاديانيــة واألمحديــة، ويف هــذا املجــال نــرت روايــة: )املهــدي()1( للكاتــب )ايــه. 
جــي. كونيــل(، وهــذا اســم مســتعار لضابــط خمابــرات، قصــة أدبيــة خياليــة مــن عــامل 
اجلاسوســية، صــدرت يف 1982م وتكــرر إعــادة طبعهــا عــدة مــرات، حيــث تــدور 
أحــداث الروايــة: يف معمعــة رصاع ومؤامــرات بــن االســتخبارات الدوليــة للســيطرة 
ــة  ــتخباراتية مركزي ــة اس ــن جه ــر م ــدر األم ــم ص ــه، ث ــريب بأكمل ــامل الع ــٰى الع ع
بابتــكار واخــراع شــخصية )املهــدي( يف منــزل قائــد أحــدٰى البعثــات االســتخبارية، 
قبــل خروجــه إىٰل املجتمــع والشــارع العــريب، أســلوب خبيــث وراءه مــا خفــي مــن 

أغــراض ودوافــع لتشــويه صــورة اإلمــام املهــدي ¨ عنــد الشــعوب الغربيــة.
تلــك هي الصــورة التــي رســمتها وصنعتهــا األقــالم واألســاطري الغربيــة بتحريك 
ــم  ــزءًا من عل ــة ج ــدي الكاذب ــورة امله ــة ص ــار صناع ــن اعتب ــة، ويمك ــن الصهيوني م

1. The Mahdi, by: A.J. Quinnell, Publisher: William Morrow & Co; 1st U.S. edition - 

January 1, 1982. 
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اإلعالم واالســتخبارات  تلعبه أجهــزة  الــذي  للــدور  الســيايس نظرًا  النفــس 
بتزييــف حقيقــة اإلمــام املهــدي ¨ وفــق خطــة مدروســة، حيــث تظافــرت عوامــل 
ــروف  ــا الظ ــتهجنة، منه ــعة واملس ــورة البش ــذه الص ــة ه ــامهت يف صياغ ــرية س كث
ــيطرة  ــوذ والس ــا النف ــي، ومنه ــب الدين ــاب والتعص ــروب واإلره ــة واحل التارخيي
الصهيونيــة، حيــث وظفــت كثــري مــن العنــارص لتربيــر عدائهــم للدجــال اإلســالمي 
والزعيــم اإلرهــايب كــا يروجــون لــه، ومــن أكــرب املهــات لدهيــم هــو التأثــري عــٰى 
ــا  ــموها، وهن ــي رس ــة الت ــورة املهدوي ــة( بص ــيحية والعلاني ــة )املس ــعوب الغربي الش
ــرأي العــام  كانــت فرصــة خلــرباء احلــرب النفســية واالســراتيجية لكــي يقنعــوا ال
الغــريب بــأن املهدويــة هــي اإلرهــاب بعينــه، وأن داعــش والقاعــدة صــورة مصغــرة 
مــن ذلــك، والبــدء يف خلــق حالــة مــن )املهــدي فوبيــا( يف الغــرب، وهكــذا نجــد 
أن ممارســة كل هــذا اخلــداع بنقــل صــورة املهــدي املزيفــة إىٰل العــامل وبشــكل مغايــر 
للحقيقــة والواقــع، يصــب يف عمليــة تضليــٍل ضخمــة للــرأي العــام الغــريب والعاملــي 
ــرصاع  ــة ال ــن لغ ــس رضب م ــداع والتدلي ــذا اخل ــد أن ه ــن املؤك ــم، وم ــري ناع وبتأث
اخلفــي، لتحقيــق غــرض رســم صــورة مــزورة وكاذبــة وغرســها يف عقليــة وثقافــة 
الــرأي العــام املســتهدف بديــاًل عــن الصــورة احلقيقيــة، وبذلــك يتــم حتقيــق بعــض 

ــة. أهــداف احلــرب الري
ويف ضــوء مــا ســبق، فــإن مســؤولية ذلــك التشــوية والتقبيــح لصــورة املهدويــة 
ــاف  ــٰى أكت ــع ع ــا يق ــزء منه ــا ج ــط، وإن ــداء فق ــة واألع ــة بالصهيوني ــت خمتص ليس
ــة  ــة احلالي ــة املهدوي ــدل عــٰى قصــور املنهــج الفكــري للثقاف ــن: وي ــن واملوال املؤمن
عــن معاجلــة تلــك الــدالالت والتصــورات اخلاطئــة يف فضــاء الثقافــات األخــرٰى، 
ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــف مهدوي ــن تعري ــا ع ــف رؤيتن ــا وضع ــق أفقن ــن ضي وع

ــلمة. ــري املس ــارات غ للحض
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ساحات احلرب الرسية وطبيعتها:
ــات  ــاحات ونطاق ــالث س ــام ¨ يف ث ــد اإلم ــة ض ــرب الري ــٰى احل ــدور رح ت
وأماكــن، ومجيعهــا تتمحــور حــول قضيــة واحــدة وهــي تقويــض القضيــة املهدويــة 
وإضعافهــا والقضــاء عليهــا قبــل موعــد ظهورهــا، وعــٰى هــذا فإن وســائل وأســاليب 
ــة اخلاصــة،  ــدان عــٰى حســب الظــروف والبيئ الــرصاع واملواجهــة ختتلــف يف كل مي
ــة  ــي موجه ــبها، وه ــة لكس ــبل املمكن ــة والس ــات املواجه ــع معطي ــب م ــا يتناس وب

ــًا: ــة حالي ــرصاع احلقيقي ــة وال ــاحات املواجه ــل س ــارات، متث ــة مس ــزة يف ثالث ومرك

أوالً: ساحة املواجهة مع اإلمام شخصيًا:
وهــي أشــد الســاحات خطــورة وأكثرهــا صعوبــة، وباعتبــار أننــا نعيــش يف عــرص 
ــرية  ــوان( كب ــة عن ــي )غيب ــٰى التخف ــام ¨ ع ــاءة اإلم ــدرة وكف ــربٰى، وق ــة الك الغيب
جــدًا، تصبــح هــذه اجلبهــة مــن الــرصاع أصعــب ســاحات املواجهــة عنــد األعــداء، 
ــكاد  ــده ت ــن تواج ــام ¨ وأماك ــخص اإلم ــول ش ــات ح ــر املعلوم ــد إن توف وبالتأكي
ــة  تكــون معدومــة )صفــر أو أقــل(، فاملخابــرات الدوليــة ومؤسســات الكفــر العاملي
ــة  ــا احلديث ــتخدام تقنياهت ــا وباس ــة وعمالئه ــا الري ــن أجهزهت ــري م ــدت الكث جن
ــل  ــدل أو توص ــات ت ــداه( أو أي معلوم ــي ف ــام )روح ــن اإلم ــري ع ــث والتح للبح
إليــه، وقــد كان أكــرب التحديــات املهمــة والطموحــة واخلطــرية لدهيــم هــو احلصــول 
عــٰى صورتــه الشــخصية أو بصمتــه الوراثيــة، وهــذا يفــر حضــور فريــق عســكري 
أمريكــي مكــون مــن 5 ضبــاط بينهــم نســاء بعــد تفجــري قبــة العســكرين ݟ عــام 
ــة العســكرية إىٰل املقــربة اخلاصــة  2006م بســاعة واحــدة، ودخلــوا مــع ســدنة العتب
ببيــت اإلمــام املهــدي ¨، ومهمتهــم أن يأخــذوا عينــات مــن )DNA( مــن رفــات 
عائلــة وأقــارب اإلمــام ¨، لعلهــم يكتشــفون عــرب األقــار الصناعيــة مــن تتطابــق 
ــام  ــخص اإلم ــم لش ــك يوصله ــا ذل ــة، ورب ــة الوراثي ــات للبصم ــذه املواصف ــه ه مع
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املهــدي )روحــي فــداه()1(، إاّل أن مجيــع خمططاهتــم وتدابريهــم باتــت بفشــل ذريــع 
يف هــذا املجــال، وهــذا العجــز واإلخفــاق مراكــم منــذ قــرون عديــدة - منــذ زمــن 
ــل  ــا جيع ــر، مم ــدم يذك ــاك أي تق ــن هن ــوم - ومل يك ــٰى الي ــية وحت ــلطات العباس الس

ــارشة غــري واردة عــٰى اإلطــالق. ــال أو املواجهــة املب ــة واالغتي ــار التصفي خي
ــة  ــرات األمريكي ــدٰى املخاب ــًا ل ــرًا ضخ ــاك تقري ــا: إن هن ــي رسًا إْن قلن ال نخف
)CIA( واإلرسائيليــة )املوســاد(، بــه كل املعلومــات املتاحــة واملتوفــرة عــن اإلمــام 
ــات،  ــب البيان ــخصية لصاح ــورة الش ــه الص ــف ينقص ــذا املل ــدي ¨، إاّل أن ه امله
ــة  ــة بالقضي ــي هلــا عالق ــم رصــد كل األنشــطة والتحــركات الت ــر يت ويف هــذا التقري
املهدويــة، وهنــاك تركيــز واهتــام خــاص بعالمــات الظهــور، وهنــا تكمــن حكمــة 
وعبقريــة أهــل البيــت ݜ لعلمهــم املســبق بــأن الروايــات الريفــة التــي تتحــدث 
ــمع  ــرأٰى ومس ــتكون بم ــوره س ــات ظه ــدي ¨ وعالم ــام امله ــار اإلم ــن أخب ع
ــار اإلمــام  ــه ݜ أخب مــن األعــداء، وال نتصــور أن يضــع الرســول ݕ وأهــل بيت
ــؤدي  ــا ي ــة، مم ــتخبارات العاملي ــزة االس ــاول أجه ــور يف متن ــخصية وأرسار الظه الش
إىٰل تشــكيل خطــر عــٰى شــخص اإلمــام أو فشــل حركتــه يف بدايــة انطالقتهــا، ولــذا 
نفهــم ســبب صياغــة عالمــات الظهــور بصــورة رمزيــة غامضــة وبلغــة كليــة عامــة، 
وذلــك مراعــاة حلساســية هــذه األخبــار لــدٰى مؤسســات الكفــر العاملــي وامتداداتــه.
ــام  ــٰى اإلم ــاء ع ــو القض ــم ه ــون أن هدفه ــة يرصح ــرب الري ــن باحل إن القائم
املهــدي ¨ وقتلــه وتصفيتــه، وليــس هــذا بأمــر غريــب أو غــري متوقــع عــٰى قتلــة 
األنبيــاء، وال هــو نتيجــة أحــداث آنيــة أو أهــواء شــخصية، بــل هــو عــداء مغــروس 
ــب  ــن قل ــًا م ــة، وانطالق ــونية والصهيوني ــا املاس ــن هب ــي تؤم ــدة الت ــز العقي يف مرك

ــم  ــرة التعلي ــه دائ ــذي أقامت ــر، ال ــة املنتظ ــام احلج ــرٰى والدة اإلم ــان ذك ــارضة يف مهرج ــات: حم ــدر املعلوم 1. مص
ــة  ــارس 2021( برعاي ــعبان 1442 هـــ - 31 م ــداد )17 ش ــراق - بغ ــالمية، الع ــات اإلس ــي والدراس الدين

ــي. ــيعي العراق ــف الش ــوان الوق ــس دي رئي
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ــب  ــنده رواس ــام ¨، وتس ــتقباًل لإم ــب مس ــدور املرتق ــن ال ــًا م ــم، وخوف أهدافه
احلقــد عــٰى اإلســالم، والكــره للرســول حممــد ݕ، ولكــن مــن املؤكــد اليــوم، ليــس 
بيــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو الصهيونيــة ذلــك العنفــوان والغطرســة املتخيلــة 
ــن دول  ــا م ــا وأصدقائه ــام أعدائه ــره أم ــذي تظه ــل وال ــاء املفتع ــو والكربي أو العل
ــري  ــن اليس ــرصاع وال م ــن ال ــاحة م ــذه الس ــال يف ه ــهل املن ــس س ــًا لي ــامل، وجزم الع
ــر  ــح هــو التصاغ ــل الواض ــداء، ب ــن التفــوق والنجــاح لألع ــة م ــٰى درج إظهــار أدن
والفشــل واخليبــة واإلخفــاق أمــام الطــرف املقابــل )اإلمــام( الــذي يــرز الكثــري مــن 
ــدة  ــة واملؤهــالت الفري ــرًا مــن عنــارص القــوة الكامن ــه واف التقــدم والظفــر، ألن لدي
ــذا  ــة ه ــي لعظم ــا ذروة التج ــا، وهن ــا أو جتاوزه ــن إدراكه ــداء ع ــز األع ــي يعج الت

ــر ¨. ــد املنتظ القائ

ثانيًا: ساحة املواجهة مع قاعدته الشعبية:
وهــي الســاحة األكثر نشــاطًا وفاعليــة يف املواجهــة والــرصاع حاليًا، ويف الســنوات 
األخــرية شــهدت العديــد من التغــريات العميقــة والتطــورات الكبرية حيــث احتدمت 
ــفارة،  ــة والس ــاة املهدوي ــركات دع ــات وح ــن مجاع ــد م ــور العدي ــزاع بظه ــة الن جبه
ويمكــن القــول: إن هــذه احلــركات أهــم أداة مــن أدوات احلــرب الريــة يف حماربــة 
ــه  ــع قاعدت ــرصاع م ــة يف ال ــوط األمامي ــا يف اخلط ــذ مكاهن ــام ¨، وتأخ ــار اإلم أنص
ــراق  ــا - يف الع ــا وتتابعه ــات وكثرهت ــذه اجلاع ــور ه ــب ظه ــن يراق ــعبية، وأن م الش
مثــاًل - منــذ عــام 2003م وحتــٰى اآلن، يــدرك أهنــا تشــبه حــرب االســتنزاف، وأن 
الصهيونيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة متثــل الينبــوع األســايس هلــذه اجلاعــات، 
وبــا تتســم بــه مــن تطــرف وعنــف وإلغــاء لآلخــر، فحــركات مثــل: جنــد الســاء 
واليــاين والربــاين والقحطــاين واملولــوي والرصخــي واجلاعــات األخــرٰى، إنــا هــي 
ــرك  ــي(، وتتح ــدو اخلارج ــس للع ــور خام ــدة )طاب ــة واح ــوه حلقيق ــع وج يف الواق

يًا
حال

 ¨
ي 

هد
 امل

ام
إلم

د ا
ض

ة 
ري

س
ب ال

حلر
ا



273

ــر ممــا حتركهــم  ــة، أكث ــة واألمريكي بخطــط وإمــالءات صانعــي السياســة الصهيوني
معايــري مســتقلة خاصــة هبــم، ورغــم متيــز إحداهــا عــن األخــرٰى يف بعــض 
ــوي  ــركة وتنض ــم املش ــن القواس ــري م ــٰى الكث ــي ع ــا تلتق ــات، إاّل أهن اخلصوصي
حتــت مظلــة واحــدة، وهنــاك تعــاون وتنســيق فيــا بينهــا، ومــع تــوايل ظهــور مثــل 
هــذه احلــركات واجلاعــات وتكــرار الربــات وكثــرة الســهام اخلبيثــة تكمــن قــوة 
هــذه املنــاورات، باعتبارهــا مــروَع هــدٍم فكــري وســيايس واجتاعــي وعــٰى أعــٰى 
وأخطــر املســتويات، وهــذا مــا يتوافــق مــع قواعــد وأســس احلــرب الريــة، وهــم 
يطمحــون مــن وراء ذلــك أن هتتــز صــورة املهدويــة وتضعــف عقيــدة املؤمنــن هبــا، 
ــا،  ــا وإرادهت ــم معنوياهت ــام ¨ وحتطي ــعبية لإم ــدة الش ــاف القاع ــة إىٰل إضع إضاف
ــة بــن فئاهتــا، ومــن املهــم أن نــدرك  ــة مــن التناقضــات حــول املهدوي وخلــق حال
التكتيــكات اخلفيــة واملســارات اجلديــدة واألســاليب احلديثــة، للتأثــري عــٰى األفــكار 
والعقائــد والتــي قــد تدفــع بعــض أفــراد املجتمــع الشــيعي اىٰل حافــة الكفــر بالعقيدة 
املهدويــة، بــل قــد تدفعهــم إىٰل حماربتهــا، وهــذا حتــّول خطــري وتطــور مهــم ببلــورة 
اســراتيجية جديــدة يف الــرصاع مفادهــا أن رؤيــة األعــداء )الصهيونيــة( للمواجهــة 
مــع القاعــدة الشــعبية لإمــام ¨ تركــز عــٰى إنشــاء أعــداء مــن الداخــل، تقــوم 

باملهمــة والــدور مثــل )حــرب بالوكالــة(.
وبالرغــم مــن اتســاع نطــاق ميــدان املواجهــة يف هــذه الســاحة، إاّل أن األعــداء 

جياهبــون حموريــن أساســين، ومهــا:

األول: املرجعية الدينية )نواب اإلمام(:
ــدي ¨،  ــام امله ــة اإلم ــن غيب ــة يف زم ــيعة اإلمامي ــد الش ــة عن ــادة الديني القي
فاملرجــع الدينــي )املجتهــد( يتصــدٰى لرعايــة مصالــح النــاس الدينيــة وغريهــا نيابــة 
عــن اإلمــام املعصــوم )الغائــب(، لقــد قامــت املرجعيــة بــدور جوهــري يف الشــؤون 
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السياســية واالجتاعيــة منــذ بدايــة الغيبــة الكــربٰى وحتــٰى اآلن، وأن الفتــاوي 
ــة  ــورة اإليراني ــن والث ــورة العري ــاك وث ــورة التنب ــل: ث ــا، مث ــية هل ــف السياس واملواق
ــة  ــن ماهي ــون ع ــريب يبحث ــرار الغ ــاع الق ــت صنّ ــا، جعل ــعبي وغريه ــد الش واحلش
ــا،  ــري عليه ــا والتأث ــبل اخراقه ــم( وس ــف وق ــيعية يف )النج ــة الش ــة الديني املؤسس
وصعوبــة ذلــك تكمــن بحكــم اســتقالهلا )اإلداري واملــايل( وعــدم تدخــل أي جهــة 
يف تعيينهــا، ممــا جعلهــا تشــكل حجــر العثــرة الرئيــي ورأس احلربــة أمــام األعــداء 
ــة  ــاة املهدوي ــركات دع ــة ح ــا جماهب ــا، ومنه ــن القضاي ــري م ــة يف كث ــاحة املواجه يف س

ــليمة. ــدة الس ــن العقي ــاع ع والدف
إن اخلصــم احلقيقــي للصهيونيــة يف هــذه الســاحة مل تكــن اجلاهــري املؤمنــة فقــط، 
ــو  ــك ه ــا، وكان ذل ــة العلي ــي املرجعي ــم ه ــذي يتملكه ــرب ال ــس األك ــل كان اهلاج ب
ــذا كان الطــرف املســتهدف  ــه الشــعبية، ول اجلانــب القــوي مــن الــرصاع مــع قاعدت
ــع  ــس املرج ــن أن يناف ــي يمك ــع دين ــاد مرج ــل إجي ــا جع ــة، مم ــوزة العلمي ــي احل ه
ــة تكمــن يف احلصــول  األعــٰى للطائفــة مهمــة ملحــة عنــد األعــداء، ولكــن الصعوب
عــٰى: شــخصية دينيــة ذات مكانــة علميــة رفيعــة ولــه صلــة باالســتخبارات األجنبيــة 
ــات  ــت رضوري ــتحيلة، فحتَّم ــبه مس ــة ش ــة، مهم ــيعية املؤمن ــري الش ــه اجلاه وتتقبل
احلــرب الريــة اخــراع وابتــكار مرجعيــة بديلــة وتابعــة كـ)الرصخــي مثــاًل(، لعلــه 
يصــل عــٰى موقــع مناســب ويصنــع لــه دور يف املجتمــع الشــيعي، ويشــجع الشــيعة 

ــة. ــة الديني ــة واملرجعي عــٰى االنفــالت مــن معقــل احلــوزة العلمي

الثاين: اجلامهري املؤمنة )القاعدة الشعبية لإلمام(:
أفــراد الطائفــة الشــيعية أكثــر احرامــًا وحبــًا وتقديســًا ألئمتهــم االثنــي عــر ݜ، 
ــارون مــن قبــل اهلل تعــاىٰل، وأهنــم احلجــج عــٰى  ألهنــم يعتقــدون ويؤمنــون أهنــم خمت
ــيعة إىٰل  ــور الش ــر مجه ــك ينظ ــم، وكذل ــاء اهلل هل ــون الصطف ــم مقّدس ــق، وأهن اخلل
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ــري،  ــر كب ــرام وتقدي ــب( باح ــام الغائ ــن اإلم ــام ع ــب الع ــن )النائ ــم الديني مراجعه
وقــد لعبــت الطائفــة الشــيعية يف العقــود األخــرية دورًا بــارزًا عــٰى مجيــع األصعــدة 
الثقافيــة والسياســية، وكان هلــم األثــر األكــرب يف التحــوالت السياســية التــي طالــت 
العــامل اإلســالمي، فهــم يشــكلون القــوام الرئيــي للمقاومة ضــد الكيــان الصهيوين، 
ــة، ويف  ــم املهدوي ــادئ والقي ــة واملب ــدة والثقاف ــعبية للعقي ــة الش ــًا احلاضن ــم أيض وه
اآلونــة األخــرية تصاعــد اخلــط البيــاين للوعــي اجلاهــريي والتوســع األفقــي 
للشــيعة، وهــم يف املســتقبل سيشــكلون القاعــدة الشــعبية املؤيــدة واملنــارصة لإمــام 
ــطتها  ــه، وبواس ــوام جيش ــية األوىٰل لق ــة األساس ــم اللبن ــر، وه ــدي ¨ إذا ظه امله

ــة العــدل اإلهلــي. ســيتمكن مــن إقامــة دول
كل هــذه املعطيــات تدفــع األعــداء لشــن هجــوم اســتباقي شــامل ضــد قواعــد 
ــة لقيادتــه واملســتعدة للتضحيــة يف  ــام الشــعبية املؤمنــة بأطروحتــه واملطيع اإلم
ــكلون  ــم يش ــع( ألهن ــه )املراج ــٰى نواب ــة األوىٰل ع ــز بالدرج ــون الركي ــبيله، ويك س
ــة الــكأداء الكــربٰى ضــد مجيــع مشــاريع األعــداء يف ســاحة الــرصاع الــري  العقب

ــة. ــع املهدوي م
مــن الــروري يف هــذه الســاحة أن ال نغفــل: أن جوهــر خطــة األعــداء قائمــة 
ــاءات  ــات االدع ــع مجاع ــا م ــدة يفتعلوهن ــة عدي ــارك جانبي ــتدراجنا ملع ــٰى اس ع
ــن  ــاع ع ــات الدف ــية بعملي ــة والنفس ــا الفكري ــتفراغ طاقاتن ــغالنا واس ــة، إلش الكاذب
ــذه  ــوره(، وه ــد لظه ــية )التمهي ــا الرئيس ــن مهمتن ــا ع ــة، ورصفن ــدة املهدوي العقي
ســاحة ال ينبغــي أن نســتدرج إليهــا أو نعطيهــم الفرصــة لتشــتيت تفكرينــا، فتســتمر 
الغفلــة وحتّجــم املهمــة وتضيــع جهودنــا وأوقاتنــا يف معايشــة األزمــات، فمــن فتنــة 
إىٰل أخــرٰى ومــن مشــكلة إىٰل شــاكلة، بــل علينــا أن نتجــاوز املعــارك والفتــن الفكريــة 
ــتدراجنا  ــٰى اس ــون ع ــوم واملناوئ ــل اخلص ــي يعم ــة والت ــة باملهدوي ــة املرتبط واألمني
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إليهــا، ونبــادر إىٰل ســاحات أخــرٰى ومياديــن جديــدة ونســتبدل الدفــاع إىٰل هجــوم، 
ــا األوىٰل  ــة يف مهمتن ــٰى ثابت ــي بخط ــا ونم ــراتيجي ألهدافن ــار االس ــدرك املس ون

ــِس. ــا الرئي وهدفن

ثالثًا: ساحة املواجهة مع الرأي العام الغريب والعاملي:
ــدٰى  ــي إح ــة، وه ــرصاع واملواجه ــدة يف ال ــل ح ــا أق ــيطة ولكنه ــاحة نش ــي س وه
اجلبهــات الســهلة واملكشــوفة لألعــداء، بحكــم املعرفــة بخصائــص املجتمــع الغــريب 
وأبعــاده وســات واقعــه االجتاعــي، والتمتــع فيهــا بقــدر كبــري مــن حريــة احلركــة، 
ــام ¨،  ــدي اإلم ــارصي ومؤي ــن من ــاحة م ــذه الس ــس يف ه ــود أي مناف ــدم وج وع
ــٰى  ــا ع ــان تأثريه ــا لض ــة وتوجيهه ــوٰى الناعم ــائل الق ــٰى وس ــيطرة ع ــهولة الس وس
أفــراد املجتمــع املســتهدف، واملــي قدمــًا وهبــدوء تــام الســتحداث ثقافــة مزيفــة، 
ــة، تصــب يف اجتــاه تقويــض  ــة الشــعوب الغربي ــة ومتناغمــة مــع عقلي ولكنهــا جاذب
ــي  ــة الت ــورة الكاذب ــج للص ــريب، وتروي ــام الغ ــرأي الع ــدٰى ال ــة ل ــة املهدوي القضي
ــار أن املهــدي اإلســالمي هــو  ــة واإلعــالم، عــٰى اعتب ــه يف فضــاء الثقاف رســمت عن
ــات،  ــدو للحري ــايب ع ــه إره ــدس(، وأن ــاب املق ــي )الكت ــراث الدين ــال يف ال الدج
وصنيــع املخابــرات األجنبيــة املعاديــة، وليــس لــه أي ارتبــاط بالســاء، والبــدء يف نر 
حالــة مــن )املهــدي فوبيــا( لــدٰى املجتمعــات الغربيــة، وبذلــك حتــاول )الصهيونيــة( 
حتقيــق واحــد مــن أهــم أهــداف احلــرب الريــة، واملتمثــل يف توحيــد وتأييــد وتعبئــة 
العــامل الغــريب ضــد اخلصــم اإلمــام املهــدي ¨، وتشــويه صورتــه وإضعــاف موقفــه 

وحتريــك الكراهيــة ضــده والنفــور منــه.
ــم  ــات لعمله ــض النجاح ــداء بع ــق األع ــرصاع حّق ــن ال ــاحة م ــذه الس ويف ه
الــدؤوب واملســتمر منــذ فــرة طويلــة، ومتكنــوا مــن حتديــد ماهيــة الوســائل 
ــع  ــي، ووض ــريب والعامل ــام الغ ــرأي الع ــٰى ال ــال ع ــكل فع ــرة بش ــاليب املؤث واألس
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أســس ومعــامل املنهــج الثقــايف األكثــر مالئمــة للمجتمــع الغــريب، واســتخدام 
معطيــات ذلــك ونتائــج وتوصيــات الدراســات والبحــوث القديمــة واحلديثــة حــول 
ــا،  ــة هل ــم احلالي ــيخ نظرهت ــة وترس ــوءات الديني ــم للنب ــس رؤيته ــة، يف تكري املهدوي

ــم. ــدم مصاحله ــا خي ــعوهبا ب ــة ش ــات وثقاف ــٰى آراء واجتاه ــري ع ــان التأث وض
ــوة  ــهولة أو ق ــة: س ــص املهدوي ــن خصائ ــإن م ــر، ف ــرف اآلخ ــب الط ــن جان وم
نفوذهــا واســتعداد املخالــف - غــري املســلم - لتقبلهــا، وكذلــك متتلــك املقومــات 
الروريــة واحلضاريــة يف تقديــم ذاهتــا لآلخريــن بنجــاح، ويف هــذه الســاحة نطمــح: 
أن تتحــول قيــم ومبــادئ وأهــداف املهدويــة )كالعــدل واحلريــة واملســاواة و...( إىٰل 
ــعوب  ــك الش ــة لتل ــة ثقافي ــح مرجعي ــث تصب ــة بحي ــة متقدم ــة ودرج ــة راقي مكان

ــه األنظمــة والقوانــن. ــًا تســتقي من وســندًا قانوني
ــون  ــون أو متقاعس ــعبية( غائب ــا الش ــن أو قاعدهت ــن )كموال ــف نح ــن لألس ولك
عــن هــذه الســاحة، ويتجــٰى لنــا هــذا الغيــاب يف: عــدم امتالكنــا ملــروع عمــي أو 
ــات  ــة إىٰل املجتمع ــة األصيل ــة املهدوي ــال حقيق ــف وإيص ــة لتعري ــراتيجية فكري اس
ــا التقاعــس  ــة لألمــم واحلضــارات املختلفــة، وكذلــك يتجــٰى لن ــات الثقافي والكيان
يف: عــدم توفرينــا أي كتــب مهدويــة أو مصنفــات ثقافيــة ختاطــب الــرأي العــام الغريب 
ــة  ــة برؤي ــم املهدوي ــدم هل ــه، وتق ــب مع ــي تتناس ــة الت ــلوب والعقلي ــي باألس والعامل
إنســانية وحضاريــة، وتكشــف هلــم عــن حقيقتهــا وخصائصهــا ومزاياهــا، وتوضــح 
األهــداف والنتائــج التــي ســتتحقق عــٰى يديــه يف املســتقبل يف ظــل دولتــه العادلــة، 
حتــٰى تتعــرف شــعوب العــامل عــٰى حقيقــة اإلمــام ¨، ومــن ثــم ســتؤمن بأهدافــه 
وستشــارك يف مروعــه وتشــتاق ليومــه املوعــود، فــإذا أخذنــا عــٰى عاتقنــا مســؤولية 
التبشــري للمهدويــة يف املجتمعــات الغربيــة، وحققنــا ذلــك بإجيابيــة وهــدوء وأّدينــا 
املهمــة بنجــاح، نكــون حينهــا قــد ســامهنا يف تثبيــط وإفشــال خطــط األعــداء يف هــذه 
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ــات  ــة مقتضي ــاركنا يف هتيئ ــادرة، وش ــدان املب ــا إىٰل مي ــرصاع، وانتقلن ــن ال ــاحة م الس
الظهــور.

آليات احلرب الرسية:
ــع مصالــح  ــة م ــة الغربيــة واألمريكي ــح مؤسســات اهليمن ــت مصال لقــد التق
ــة، وهــا هــم اآلن  ــرأي العــام الغــريب والعاملــي عــٰى املهدوي ــة يف تأليــب ال الصهيوني
ــايب والدجــال،  ــة لوصــف املهــدي باإلره ــة واإلعالمي يوظفــون كل إمكاناهتــم املالي
وأن هدفهــم األســاس هــو تقويــض املهدويــة حتــٰى يبقــٰى العــامل اإلســالمي )الشــيعة 

ــًا. ــًا وأمني ــًا فكري ــام ¨( مضطرب ــعبية لإم ــدة الش - القاع
ومــا املســوغات الكاذبــة الكثــرية التــي ينروهنا حيــال املهــدي إاّل صــدٰى للحرب 
)الريــة( التــي يكنوهنــا جتاهــه، والتــي مازالــت مســتمرة وتنفــذ عــٰى أرض الواقــع 
يف أكثــر مــن مــكان يف العــامل، والتــي أصبــح فيهــا ألســاليب ووســائل القــوة الناعمــة 
الــدور البديــل ألدوات الــردع العســكرية، ومــن املعلــوم أن احلــروب اخلفيــة تشــتمل 
عــٰى جوانــب متعــددة وكيانــات خمتلفــة وتنطــوي عــٰى نزاعــات نشــطة بصــورة غــري 
مبــارشة، والتــي تعمــل كمنظومــة متفاعلــة حتــاول إحــداث تأثــريات إمجاليــة ختــدم 
ــج  ــم النتائ ــل وتراك ــس الطوي ــة النََف ــٰى سياس ــاس ع ــدة يف األس ــداف، ومعتم األه
)القــوة الذكيــة( ولــو اســتغرق ذلــك عــرات الســنن، وتطبــق كجــزء رئيــي مــن 

اخلطــط واالســراتيجيات التــي تصــب يف حتقيــق الغايــات الكــربٰى.
جتــدر اإلشــارة، بأنــه تتبايــن الوســائل واآلليــات التــي تســتخدمها االســراتيجية 
النهائيــة لتحقيــق هدفهــا املرحــي تبعــًا للتبايــن يف طبيعــة وأمهيــة ذلــك اهلــدف، وتبعــًا 
ــٰى  ــرص ع ــاندة، واحل ــواء املس ــروف واألج ــة، وللظ ــدرات املتاح ــات والق لإمكان
حتقيــق وتأمــن التوافــق والتــالؤم بــن الوســيلة واهلــدف، وكأمثلــة تطبيقيــة آلليــات 
احلــرب الريــة املســتخدمة ضــد اإلمــام املهــدي ¨، نشــري إىٰل بعــض اإلجــراءات 
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كوســائل أو أســاليب، ومتــارس كآليــات يف بعــض مياديــن الــرصاع واملواجهــة:

امليدان العميل:
إن األعــداء تســتهوهيم فكــرة: هــل هنــاك مــن هــو أفضــل من املســلمن )الشــيعة( 

ملكافحــة ومصارعــة املهدي؟
وقــد بــدأت تلــك الفكــرة تتجســد عــٰى أرض الواقــع عــن طريــق تعبئــة 
ــه  ــة وحتارب ــة املهدوي ــة تتلبــس القضي ــرات الدولي مجاعــات وحــركات تابعــة للمخاب
ــركات  ــذه احل ــض ه ــق بع ــاء وخل ــم إنش ــل ت ــيعي، وبالفع ــت الش ــل البي ــن داخ م
ــم  ــام، ويت ــة لإم ــة واملوالي ــات املؤمن ــيعية ويف املجتمع ــاط الش ــبوهة يف األوس املش
ــداء  ــا األع ــق فيه ــراتيجية يق ــذه اس ــًا و...، وه ــًا وأمني ــاندهتم مالي ــم ومس دعمه
ــي  ــة ه ــفارة يف احلقيق ــة والس ــاة املهدوي ــركات دع ــبية، فح ــات النس ــض النجاح بع
أحــد األســلحة الرئيســية يف احلــرب اخلفيــة يف ســاحة القاعــدة الشــعبية لإمــام ¨ 
ومــن أكثــر الوســائل إثــارة للســخط، وهــو ســالح لــه نتائــج وآثــار ســلبية يف فضــاء 

ــن. ــع املؤم ــة للمجتم ــروح املعنوي ــة وال ــدة املهدوي العقي
ــه ¨ وذلــك  ــم مع ــداء ثغــرة حقيقيــة وخطــرية يف رصاعه لقــد خلــق األع
ــام ¨  ــة عامــة عــن اإلم ــع هلــم( كواجهــة نياب ــة )تاب ــة ديني ــة إجيــاد مرجعي بمحاول
ــالح  ــب يف س ــم صع ــة رق ــن إضاف ــارة ع ــون عب ــا، ويك ــة العلي ــة للمرجعي ومنافس
األعــداء، وهــم بذلــك يعــدون العــدة ملــدٰى زمنــي بعيــد وبنََفــس طويــل، ووظيفتهــم 
احلاليــة هــي زرع وتأســيس احلــركات املعاديــة وإثــارة الفتــن واإلشــكاالت بالعقيــدة 
املهدويــة، ولــذا نــدرك ســبب تركيــز مجاعــات مّدعــي املهدويــة )كاليــاين والرصخي( 
عــٰى األطفــال واألشــبال والشــباب والتــي هــي رسيعــة التأثــر، وهــذه االســراتيجية 

بعيــدة الرؤيــة وحمــل ارتيــاب شــديد وخطــورة مســتقبلية.
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إن مظاهــر املواجهــة العمليــة وتنفيــذ خطــوات الرصاع احلــايل وتطبيقهــا عٰى أرض 
الواقــع قــد تكــون البدايــة فقــط، ممــا يدفعنــا إىٰل احلــذر والرقــب ممــا هــو أســوأ، علــًا 
بــأن العــدو لديــه جتربــة كبــرية يف مثــل هــذه احلــروب وتاريــخ طويــل مــن حماوالتــه 
تقويــض الديــن اإلســالمي وتشــوهيه، وكذلــك خــربة احلــرب البــاردة مــع االحتــاد 
الســوفيتي، واحلــرب التجاريــة )الناعمــة( مــع الصــن كأحــد أهــم األمثلــة يف وقتنــا 
احلــارض، مــع األخــذ يف االعتبــار امتالكهــم للســات املعــارصة للقــوة الناعمــة، ممــا 
جيعــل احلــرب ضــد املهدويــة حربــًا ذات مغــازي عميقــة، وحتمــل يف طياهتــا أبعــادًا 
ــات  ــراد املجتمع ــول أف ــكار وعق ــٰى أف ــدٰى ع ــد امل ــري بعي ــة ذات تأث ــية وثقافي نفس

الشــيعية والقاعــدة الشــعبية لإمــام ¨.

امليدان الثقايف:
إن مــن يتتبــع النتــاج الثقــايف الغــريب يف الســنوات األخــرية، ســواء عــٰى الصعيــد 
الفكــري أو األديب أو الســينائي جيــد أن احلــرب الريــة ضــد اإلمــام املهــدي ¨ يف 
أوّج قمتهــا ونشــاطها، فــإن الصهيونيــة واملخابــرات الدوليــة كرســت مــوارد واســعة 
ــح  ــد املالم ــة، وأح ــة للمهدوي ــة املناهض ــة الثقافي ــج رسي للدعاي ــل برنام ــن أج م
األساســية هلــذا الربنامــج هــو احلــرص الشــديد عــٰى أن يبــدو ال وجــود لــه، أمــا إدارة 

هــذه اجلبهــة الثقافيــة الريــة فــكان ركيزهتــا جهتــن:

1 - رجال الصهيونية واملخابرات الدولية:
ــث  ــها، حي ــا وانتعاش ــة يف ذروة حيويته ــة الثقافي ــإن احلمل ــة ف ــرة احلالي ويف الف
قامــت بتكريــس ترســانة مــن األســلحة الثقافيــة )صحــف، كتــب، روايــات، 
ــام  ــرأي الع ــٰى ال ــري ع ــل التأث ــن أج ــالت...( م ــالم، مسلس ــدوات، أف ــرات، ن مؤمت
ــة  ــد املهدوي ــم ض ــة وحتريضه ــعوب الغربي ــول الش ــٰى عق ــتيالء ع ــي واالس العامل
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ــول  ــم ح ــة عليه ــة الصهيوني ــالء الرؤي ــون، وإم ــا يروج ــالمي ك ــال اإلس أو الدج

ــتقبلية. ــة املس ــوءات التوراتي ــالص والتنب اخل

2 - حركات دعاة املهدوية يف العامل اإلسالمي:

ــي يف األســاس  ــاطها، وه ــات نش ــذه اجلاع ــعت ه ويف اآلونــة األخــرية وّس

مــروع الصهيونيــة املــراوغ واملضلــل، واملمــول واملدعــوم مــن املخابــرات األجنبية، 

ــل فاســد وخبيــث يف املجتمــع  وقــد أصبحــت هــذه احلــركات أشــبه باحتــاد أو تكت

ــالح  ــايف وكس ــب الثق ــم اجلان ــة هل ــات املوكل ــذه اجلاع ــام ه ــد مه ــالمي، وأح اإلس

جتهيــل وتضليــل، فــإن هلــم نتائــج مؤثرة يف ميــدان تقويــض الثقافــة املهدويــة األصيلة 

وخاصــة يف أوســاط األشــبال والشــباب الشــيعي، عــرب نــر األفــكار املشــبوهة وفــن 

الكــذب واخلــداع وتشــويه اهليبــة الثقافيــة املهدويــة احلقيقيــة، ومتهيــد الطريــق أمــام 

مصالــح الصهيونيــة والرويــج ألفكارهــا، ويظــل هــذا الــدور واحــدًا مــن أكثــر آثــار 

احلــرب الريــة اســتفزازًا.

بالتأكيــد أن االطــالع عــٰى خطــط ومعــامل احلــرب الريــة لألعداء، يكشــف ســر 

مواقــف وحتــوالت عديــدة يف ميــدان الثقافــة والنواحــي الفكريــة املرتبطــة بالقضيــة 

ــا دون أن  ــريات ويرقبه ــذه التغ ــرٰى ه ــن ي ــن املؤمن ــريًا م ــث إن كث ــة، حي املهدوي

يــدري أســباهبا ودوافعهــا واملحــرك األســايس هلــا، ومــن دون ريــب هنــاك جمموعــة 

مــن العمــالء تنفــذ خطــط األعــداء الثقافيــة والفكريــة، وتــروج لرؤيتهــم ونظرهتــم 

حــول اخلــالص واملخّلــص، وتصوراهتــم حــول املهدويــة، ويف احلقيقة حتــاول رضب 

املهدويــة يف مقتــل بتزييــف ثقافتهــا وحتريــف فكرهــا األصيــل، ورسقــة كل النواحــي 

اإلجيابيــة والفاعليــة املكنونــة فيهــا.
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امليدان اإلعالمي:
ــروب  ــة يف احل ــوة الناعم ــم أدوات الق ــداء، وأه ــائل األع ــرز وس ــن أب ــو م وه
ــدٰى  ــو ص ــداف )وه ــة األه ــف خلدم ــذي يوظ ــة، وال ــة والثقافي ــية واالجتاعي النفس
فاضــح للحــرب الريــة(، وأمثلــة الوســائل اإلعالميــة املســتخدمة يف حماربــة القضيــة 

ــاح: ــط لإيض ــن فق ــتعرض مثال ــن سنس ــرية، ولك ــة كث املهدوي
1 - لقــد أسســت أجهــزة املخابــرات األجنبيــة منصــة إعالميــة )قنــاة تلفزيونيــة( 
ــالم،  ــة واإلع ــاحة الدعاي ــهام يف س ــو إس ــري، وه ــم ال ــم ودعمه ــدر برعايته تص
ــم  ــي، وت ــط اإلقليم ــع يف املحي ــار الواس ــم واالنتش ــوذ الناع ــم النف ــيلة لدع ووس
ــن  ــوم - اب ــاين املزع ــة )الي ــي املهدوي ــات مدع ــدٰى مجاع ــوىٰل إح ــٰى أن تت ــاق ع االتف
ــروع:  ــذا امل ــن وراء ه ــداء م ــية لألع ــة الرئيس ــاة، وأن املصلح ــع( إدارة القن كاط
ــرب  ــك بإجيــاد من ــة(، وذل ــة )املهدوي ســد النقــص اإلعالمــي املوجــود يف جمــال حمارب
إعالمــي يف العــامل اإلســالمي يبــث أفــكار ومفاهيــم العــدو، وكان القــرار أن تكــون 
بصبغــة شــيعية ليصبــح تأثريهــا مضاعفــًا وإضفــاء نــوع مــن املصداقيــة عليهــا، حيــث 
ــة،  ــداع والري ــق اخل ــن طري ــا إاّل ع ــؤيت أكله ــامة ال ت ــة الس ــة اإلعالمي إن اجلرع
إضافــة إلعطائهــا فرصــة للولــوج إىٰل ســاحة النقــاش واحلــوار الثقــايف حــول 
املهدويــة يف املجتمعــات املواليــة، وأن تكــون متوائمــة يف ميــدان تزريــق األفــكار مــع 
احتياجــات األعــداء، وتتاهــٰى مــع الــرؤٰى الثقافيــة التــي يطلقهــا املســترقون حــول 
املهدويــة، وعــن طريقهــا تتيــر الفرصــة خلــداع أكــرب رشيــة ممكنــة، وتكــون واجهــة 

ــيعية. ــة ش ــة عام ــت مظل ــدد، وحت ــراد ج ــتقطاب أف الس
ــام  ــن ع ــوم األول م ــة يف الي ــة الرفيهي ــس األمريكي ــة نتفليك ــت رشك ــد بث 2 - لق
ــون  ــص( ويتك ــوان )املخّل ــات، بعن ــدة لغ ــًا بع ــًا ومرمج ــاًل تلفزيوني 2020م مسلس
ــر ألول  ــل يظه ــول رج ــة ح ــداث القص ــدور أح ــات، وت ــن 10 حلق ــزء األول م اجل
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ــام  ــه أم ــا قال ــيح( وأول م ــص - املس ــه )املخّل ــي أن ــوريا، ويدع ــق بس ــرة يف دمش م
حشــد مــن اجلاهــري )اخلــالص قريــب( وكررهــا عــدة مــرات، ويصنــع املعجــزات يف 
مجيــع أنحــاء العــامل، ويتكلــم عــدة لغــات: العربيــة والعربيــة واإلنجليزية والفارســية، 
فيصبــح حمــط أنظــار العــامل وجيذب عقــول النــاس إليــه، ويصبــح مقصد املســتضعفن 
ومــالذ اليائســن الباحثــن عــن اخلــالص، املسلســل يتقاطــع مــع إشــارات منتظــرة 
آلخــر الزمــان يف العقيــدة اإلســالمية، وهــي )ظهــور املهــدي املنتظــر، وعــودة الســيد 
املســيح، وخــروج الدجــال(، وأحــداث القصــة تركــز عــٰى أن )املخّلــص( ال يمكــن 
لــه التحــرك بحريــة يف عرصنــا احلــايل، فاملخابــرات األمريكيــة واإلرسائيلية ســتالحقه 
كــا يصــور املسلســل، وثمــة أيــاد خفيــة توجهــه وتســانده، وأخــريًا تكشــف تفاصيــل 
مفزعــة عــن تاريــخ الشــخص املدعــو باملخّلــص، فهــو جمــرد شــاب إيــراين يتعــاون 
ــة نفســية يعتقــد فيهــا  ــه يف األصــل مصــاب بحال ــرات الروســية، وأن رسًا مــع املخاب
أنــه )املســيح - املخّلــص(، أثــار املسلســل الكثــري مــن اجلــدل يف األوســاط الدينيــة 
املختلفــة، وهــذا النمــط مــن الدرامــا يشــمل أهدافــًا تتعــدٰى الرفيــه، وبالتأكيــد يمل 
ــود  ــص املوع ــي: أن املخّل ــة( وه ــونية - صهيوني ــع )ماس ــة وذات دواف ــالة خبيث رس
ــًا  ــًا )نرصاني ــدي( أو أمريكي ــلًا - امله ــًا )مس ــواء كان عربي ــة: س ــة ديني ــن أي طائف م
ــع  ــٰى م ــا يتاه ــذا م ــرات، وه ــع للمخاب ــيًا وتاب ــض نفس ــًا مري ــو حت ــيح( فه - املس

أهدافهــم برويــج ثقافــة ُتكــّون رأيــًا عامــًا عامليــًا ضــد املخّلــص القــادم.

امليدان الشامل:
ــة(  ــكرية )الصلب ــرب العس ــن احل ــة ع ــري منفصل ــة( غ ــة )الناعم ــرب الري إن احل
بــل تتناغــم معهــا، وأن املــزج والتــوازن بينهــا هــي احلــرب الذكيــة، والتــي تنطــوي 
ــق  ــدو وحتقي ــائر بالع ــاق اخلس ــأهنا إحل ــن ش ــة م ــيلة متاح ــتخدام أي وس ــٰى اس ع
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األهــداف، وإحــدٰى الغايــات األساســية للحــرب ضــد املهدويــة إضعــاف القاعــدة 
ــرب  ــراتيجي للح ــط االس ــن املخط ــة م ــة أولي ــذه مرحل ــام ¨، وه ــعبية لإم الش
الريــة، وســواًء متــت العمليــة بشــكل هــادي أو أخــذت مســارًا خمتلفــًا، فــإن لــكل 
مواجهــة ظروفهــا اخلاصــة ونوعهــا املالئــم، فمــن جهــة يتــم تنفيــذ حــرب سياســية 
ــدث يف  ــذي ي ــكرية )كال ــرب عس ــان( أو ح ــة يف لبن ــد املقاوم ــدث ض ــذي ي )كال
ــران(، واهلــدف تدمــري  ــة )كالــذي يــدث يف إي ســوريا وغريهــا( أو حــرب اقتصادي
مســارح التمهيــد، وتدخــل ضمــن الدائــرة الكبــرية لتقويــض املهدويــة، وتتاهــٰى مــع 
ــعبية،  ــه الش ــكل قاعدت ــي تش ــه والت ــة ب ــات املؤمن ــق املجتمع ــاف ومتزي ــط إضع خمط
والتــي ســتلتف حولــه وتؤيــده وتنــارصه يف حــال خروجــه، باإلضافــة لتهيئــة البيئــة 
واملنــاخ املناســب خلــروج أعــداء اإلمــام ¨ املبارشيــن - الــذي ذكرهتــم الروايــات 

ــم. ــفياين وغريه ــيصباين والس ــة - كالش الريف
وجيــب إيضــاح أن معتنقــي الصهيونيــة املســيحية يؤمنــون بــأن العديد مــن املواقف 
السياســية والعســكرية األمريكيــة كاحلــرب عــٰى العــراق واملعــارك الدبلوماســية التــي 
يشــنها البيــت األبيــض ضــد دول املنطقــة وبقيــة أعــداء إرسائيــل هــي )التــزام دينــي( 
مــن شــأهنا أن تــّرع عــودة املســيح إىٰل األرض وإضعــاف موقــف الديكتاتــور العــريب 
ــالمية  ــة اإلس ــادة املقاوم ــال ق ــرون يف اغتي ــك ي ــادم، وكذل ــالمي الق ــال اإلس والدج

املناهضــن إلرسائيــل والصهيونيــة )انتقامــًا إهليــًا مــن أعــداء إرسائيــل(.
ويف هــذا الســياق، فــإن بعــض اخلطــوات والتحــركات ذات الطابــع العســكري يف 
املنطقــة والتــي يتخذهــا وينفذهــا األعــداء حاليــًا، هــي بمثابــة إجــراء ردعــي يثبــت 
للجاهــري املؤمنــة أنــه ليــس مــن احلكمــة حتــدي الغــرب وصنيعتــه إرسائيــل، وبتعبــري 
ــأنه أن  ــن ش ــن، وم ــن املنتظري ــة للمؤمن ــروح املعنوي ــة لل ــة قاصم ــل رضب ــر: يمث آخ
ــة حســم املواجهــة مــع اجلــربوت األمريكــي  ــأس لعــدم إمكاني ــة مــن الي خيلــق حال
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ــتثناء  ــة، وباس ــتمرار يف املواجه ــن االس ــدة م ــايل ال فائ ــريب، وبالت ــف الغ والتحال
اجلانــب الــري لألهــداف وغاياهتــا األيديولوجيــة، فإهنــا يف أحــد جوانبهــا 
ــق  ــعبية، وختل ــه الش ــاكًا لقاعدت ــدث إرب ــة أن حت ــية، والني ــرب النفس ــتمرار للح اس
ــه، وتدمــري  ــه وتضعــف الثقــة في شــكوكًا يف قــدرات اإلمــام املهــدي ¨ وإمكانيات

ــيعته. ــه وش ــات أتباع إرادة ومعنوي

ــة،  ــع األحــداث امليداني ــب م ــا يتناس ــط ب ــور اخلط ــة تتط ــرب الري ويف احل

وضمــن االســراتيجية الشــاملة والغايــات النهائيــة، فتأخــذ أشــكاالً وأدوارًا متنوعــة 

ــة،  ــائل إعالمي ــة ووس ــاليب ثقافي ــكرية وأس ــراءات عس ــية وإج ــرب نفس ــن ح ب

ــة ملناهضــة اإلمــام ¨، ويف ضــوء ذلــك  وكلهــا حمــاوالت ممنهجــة ومنظمــة وخفي

نــرٰى خيوطــًا تتحــرك يف العلــن وأخــرٰى يف اخلفــاء، ومعركــة تــدار عالنيــة تــارة ومن 

خلــف الســتار تــارة أخــرٰى، وأيــاٍد حتــرض يف الداخــل وأصابــع تعبــث يف اخلــارج، 

ــة تفتــح هلــا الطريــق، وهكــذا تتــآزر جهــود  وقــوٰى أجنبيــة تتكالــب وقــوٰى داخلي

ــة. ــض املهدوي ــة لتقوي ــداء جمتمع األع

ــرٰى مل  ــن أخ ــاك ميادي ــإن هن ــرصاع، ف ــات ال ــة ونطاق ــات التطبيقي ــار اآللي ويف إط

نتطــرق هلا، حلساســية املوضــوع وصعوبــة احلصول عــٰى املعلومــة، كامليدان الســيايس 

ويف أعــٰى املناصــب واملســتويات، فينصــّب اجلهــد عــٰى ختويــف ساســة الــدول عــٰى 

مصاحلهــم الشــخصية، واهلــدف حشــد قواهــم ضــد اإلمــام املهــدي ¨ وخاصــة دول 

ــٰى  ــول ع ــس، وللحص ــن وراء الكوالي ــرب م ــاركتهم يف احل ــان مش ــة، ولض املنطق

ــلحة  ــاك أدوات وأس ــإن هن ــام ف ــكل ع ــرصاع، وبش ــن ال ــاندة يف ميادي ــم واملس الدع

تنّفــذ اخلطــط واالســراتيجيات، وباســتخدام خمتلــف األســاليب الثقافيــة والدعائيــة 

وبمــؤازرة وســائل القــوة الناعمــة املوجهــة للجاهــري، فيتــم هبــدوء تزييــف احلقائــق، 
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وبطــرق الكــذب واخلــداع تشــوه صــورة املهدويــة وتوضــع ثقافــة بديلــة ومــزورة، 

عــٰى أن تكــون جاذبــة ومتناغمــة مــع عواطــف شــعوب املياديــن املختلفــة، وبشــكل 

خمتــرص فــإن لــكل ميــدان وســاحة مــا يناســبه مــن آليــات الــرصاع.

شذرات مهدوية يف خضم احلرب:

يف ظــل طــور الغيبــة الكــربٰى ودورهــا، نجــد مــن مزاياهــا عــدم حاجــة اإلمام ¨ 

إىٰل أي مظلــة أمنيــة أو سياســية، فإنــه يتمتــع بقــدر اكــرب مــن حريــة احلركــة إزاء خطط 

األعــداء وأســاليبهم ووســائلهم، باإلضافــة لإمكانيــات والكفــاءة الشــخصية التــي 

يوزهــا القائــد الربــاين ¨، فضــاًل عــن الدعــم والتوفيــق واحلفــظ اإلهلــي، فــإن كل 

ــد األعــداء وإفشــال خططهــم، ويرّســخ  ذلــك يســاعده عــٰى االلتفــاف حــول مكائ

أساســًا قويــًا ملكانــة املهدويــة يف املجتمعــات املؤمنــة وحتصــن قاعدتــه الشــعبية.

بالتأكيــد لإمــام ¨ دور إجيــايب وفاعليــة نشــطة لصــد هجــات األعــداء، خاصــة 

ــرص  ــش يف ع ــا نعي ــن باعتبارن ــب، ولك ــن واملذه ــظ الدي ــية حف ــه الرئيس وإن وظيفت

ــي  ــط الت ــج واخلط ــو املنه ــا ه ــل، وم ــاذا يفع ــة م ــا معرف ــوب عن ــه حمج ــة فإن الغيب

يســتخدمها حيــال ذلــك، باعتبــار أن نشــاطه خفــي عــن األصدقــاء واألعــداء، وهــذا 

هــو الطابــع والربنامــج العــام لــه، ولكــن األعــداء يشــعرون بتحركاتــه ويتلمســوهنا، 

يف أحــد دروس)1( الشــيخ الســند ينقــل عــن تقريــر موقــع ويكيليكــس مــا خالصتــه 

)أن القائــد اخلفــّي - للشــيعة - قابــع يف العــراق وعنــده علــم مــن األســباب الطبيعيــة 

ــا،  ــارك ضدن ــود املع ــًا، ويق ــاالً وجنوب ــارًا وش ــًا ويس ــا يمين ــا، ويأخذن ــوق علومن تف

ولكــن لــن هنــدأ معــه، وأن الدوائــر الغربيــة تؤكــد: وجــود اإلمــام املهــدي ¨ وأّنــه 

1. الــدرس العقائــدي للمرجــع الدينــي الشــيخ حممــد الســند، 13 شــعبان 1439 هـــ، رشح دعــاء الندبــة، الــدرس 
53، العــراق - النجــف.
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صاحــب قــدرة، وأهنــم لكوهنــم أصحــاب قــدرة يعرفــون مــن يصارعهــم(، وقــد 

علــق الشــيخ الســند عــٰى التقريــر بقولــه: )إن هــذا الدليــل ال يفهمــه إاّل مــن هــو 

ــا مــن هــو خــارج عنهــا فــال يفهــم ذلــك  ــادة والســيطرة، أّم جالــس يف غرفــة القي

أصــاًل، وإنــا يــرٰى جمــرد أحــداث متناثــرة مــن دون أن يــدرك أســباهبا وحمركاهتــا(.

ويف هــذا الســياق، يؤكــد )فرانســوا تويــال()1( يف كتابــه )الشــيعة يف العــامل، صحوة 

املســتبعدين واســراتيجيتهم()2( إذ يتعــّرض فيــه لعقيــدة اإلمــام املهــدي ¨ ويقــول 

ــار:  ــذا باختص ــب، وه ــام الغائ ــودة اإلم ــار ع ــون يف انتظ ــيعة يعيش ــه: )إن الش في

املنهــج الــذي تنتهجــه هــذه الطائفــة يف مراهــا الدنيــوي(، ويف جانــب آخــر مــن 

ــدة  ــت عقي ــيعة ليس ــد الش ــدي عن ــام امله ــدة اإلم ــًا: )إن عقي ــول أيض ــاب يق الكت

ــدة مــروع دويل عاملــي ُأممــي(، ويضيــف بالقــول:  ــل هــي عقي ــة ب ــة مجودي جتريدي

ــة  ــة وال مجاع ــة وال نحل ــده يف أّي مّل ــري ال نج ــوح اخلط ــذا الطم ــكلة أن ه )واملش

أخــرٰى(، ويقــول يف مــكان آخــر: )إن الغيبــة شــاءها اهلل كــي يســمح للمهــدي بــأن 

ــن  ــٰى املراقب ــب ع ــك جي ــول: )فلذل ــّذر بالق ــّم ي ــة(، ث ــة خفي ــاس بطريق ــود الن يق

الدوليــن أن يلتفتــوا إىٰل خطــورة هــذه العقيــدة فإهّنــا ليســت عقيــدة وحســب، بــل 

François Thual .1: معــارص، ولــد يف نوفمــر 1944م يف فرنســا، اخلبــري األمنــي واالســرتاتيجي، واملستشــار 
ــات  ــص يف الدراس ــيس، املتخص ــيوخ الفرن ــس الش ــطية يف جمل ــة الوس ــام للمجموع ــني الع ــب األم ــم نائ ث
ــو يف  ــية، عض ــوش الفرنس ــا للجي ــة العلي ــة احلربي ــة يف املدرس ــات األكاديمي ــر الدراس ــية ومدي اجليوسياس
ــات  ــري للثقاف ــل الكب ــس املحف ــو مؤس ــام 2003م، وه ــادره يف ع ــا وغ ــري بفرنس ــوين الكب ــل املاس املحف
والروحانيــات )GLCS( يف يونيــو 2011م، والســيد الكبــري والفخــري للمحفــل العاملــي الكبــري يف مــرص 
)GLMM(، مؤلــف لنحــو أربعــني كتابــًا جيوسياســيًا، منهــا: اجلغرافيــا السياســية للامســونية عــام 1994م، 
وكذلــك كتــاب: اجلغرافيــا السياســية للشــيعة عــام 1995م، حصــل عــىٰل جائــزة أفضــل كتــاب جيوســيايس 

ــا. ــام 2009م يف فرنس ع
ــية إىٰل  ــن الفرنس ــه ع ــيعة(، نقل ــية للش ــا السياس ــاب )Géopolitique du chiisme - اجلغرافي ــة كت 2. ترمج

ــة األوىٰل 2007م. ــريوت، الطبع ــارايب - ب ــرش دار الف ــون، ن ــيب ع ــة: نس العربي
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ــن  ــكل مؤم ــعار ل ــرب ش ــروع أك ــذا امل ــّيا أن ه ــل، الس ــي متكام ــروع عامل ــي م ه

ــة املطلقــة(. ــة وهــو العدال بالعدال
هكــذا يفهــم األعــداء الطــرف اآلخــر مــن الــرصاع، ويفهمــون كذلــك أن القيــادة 
ــتغل  ــا، وتس ــراتيجية العلي ــوىٰل االس ــي تت ــي الت ــوة، وه ــدر ق ــتار مص ــن وراء الس م
ــرصاع،  ــود وإدارة ال ــي للصم ــدر احلقيق ــا املص ــة باعتباره ــة يف األم ــوة املعنوي الق
ولــذا فاملذهــب الشــيعي بالرغــم مــن كثــرة مــا تعــرض لــه مــن أزمــات ومعارضــة 
وهتميــش وإقصــاء، ومــا القــاه الشــيعة مــن ظلــم واضطهــاد وقتــل عــٰى يــد مناوئيهم 
ومــن قبــل احلكومــات املتعاقبــة عــٰى مــر التاريــخ اإلســالمي، وعــٰى كثــرة الربــات 
ــزداد  ــذي ي ــد ال ــالمي الوحي ــب اإلس ــه املذه ــك فإن ــع ذل ــر، وم ــة للظه القاصم
نمــوًا وتطــورًا فكريــًا وعدديــًا باســتمرار، فضــاًل عــن الصمــود والبقــاء، يف الوقــت 
ــه،  ــرة األخطــار املحيطــة ب الــذي يشــهد الواقــع التارخيــي واألحــداث املعــارصة كث
ــو تعــرض هلــا أي مذهــب إســالمي آخــر النتهــٰى، كــا حــدث مــع الكثــري مــن  ول
ــد  ــب للقائ ــار للمذه ــاء واالزده ــذا البق ــل يف ه ــع الفض ــة، ويرج ــب املنقرض املذاه
الغائــب الــذي يرعــاه ويميــه، ونجــد أياديــه وبصاتــه واضحــة يف املفاصــل التارخييــة 
للمذهــب، ويف عرصنــا احلديــث ال خيتلــف الوضــع بــل يــكاد يكــون دور اإلمــام ¨ 
يف املحطــات اخلطــرية واضحــًا وبــارزًا، وهــذا مــا يتلمســه ويشــعر بــه األعــداء قبــل 

ــاء. األصدق
ويبقٰى السؤال: ما هو طريق إفشال احلرب الرية القذرة ضد اإلمام ¨؟

وهل نرك اإلمام ¨ يواجه هذه احلرب الرسة بمفرده؟
ــا دور يف صــد اهلجــات وإفشــال اخلطــط اخلبيثــة لألعــداء، وتكــون  أم يكــون لن
ــح الــرصاع، أو عــٰى األقــل التقليــل مــن  ــر لرب ــد فاعلــة ونشــاط إجيــايب ومؤث ــا ي لن

آثــاره؟
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خالصة القول والثمرة:
ــة  ــة الري ــي يف غاي ــة، وه ــرب جاري ــن ح ــرء ع ــب امل ــري أن يكت ــٍد كب ــه لتح إن
واخلفــاء )مل يــرصح هبــا أحــد رســميًا(، ويف هــذا البحــث حاولنــا مــا أمكــن أن نصيغه 
ــروب،  ــل احل ــل تفاصي ــة لنق ــر الصحفي ــورة التقاري ــن ص ــدًا ع ــري بعي ــع فك بطاب
فاســتعرضنا فتــات مــن املعطيــات الفكريــة واألصــول التارخييــة واملعتقــدات الدينيــة 
لألعــداء، والتــي تؤكــد وتثبــت أن املهدويــة تواجــه حربــًا حقيقيــة ومنظمــة، حيــث 

يتــم تنفيذهــا بطــرق مهنيــة واحرافيــة جــدًا.
ــه  ــًا تواج ــة عموم ــًا والبري ــالمية خصوص ــة اإلس ــك يف أن األُم ــن ش ــس م لي
ــدل  ــة الع ــة دول ــات إقام ــة مقدم ــا عرقل ــد، غايته ــة األم ــة طويل ــا خفي ــوم حرب الي
اإلهلــي وتأخــري تكامــل البريــة، وخططهــا االســراتيجية تســتهدف: تدمــري األمــل 
والتفــاؤل واإلجيابيــة يف أنفســنا وأرواحنــا، ورسقــة املخّلــص واملنقــذ واملهــدي مــن 
ــذا  ــة ه ــل حقيق ــي أن ال نغف ــذا ينبغ ــم، ول ــٰى مصاحله ــًا ع ــا، حفاظ ــا وعقولن إيانن
الــرصاع وأن نقلــل مــن شــأنه، فالقتــال العســكري لــه هنايــة يومــًا مــا، أّمــا احلــرب 
الريــة فليــس هلــا هنايــة بــل هــي مســتمرة ودائمــة يف الســلم واخلصــام عــٰى حــٍد 
ســواء، وكلــا اقربنــا مــن اليــوم املوعــود ومــن ســاعة الفجــر املقــدس، كلــا ضــاق 
ــدة  ــه ح ــزداد مع ــر، فت ــر وأكث ــم أكث ــم وخوفه ــداء، وزاد فزعه ــٰى األع ــاق ع اخلن

ــا. ــاع نطاقه ــرب واتس ــة احل ورشاس
وبالتفكــر والتأمــل قليــاًل ســنالحظ مــؤرشات وعالئــم بــارزة عــن مــدٰى اتســاع 
ــوات  ــرب خط ــا أن نعت ــة، ويمكنن ــة كاف ــمل البري ــث تش ــة حي ــاحات املواجه س
ــاداة  ــة، فمع ــتمرة وطويل ــرب مس ــدًا يف ح ــاًل جدي ــة فص ــرصاع احلالي ــة وال املجاهب
اإلمــام ¨ ومناهضتــه كانــت موجــودة ســابقًا، ولكنهــا تبلــورت يف الفــرة احلاليــة 
ــد  ــل اجلدي ــدأ الفص ــد ب ــوٰى رضاوة، وق ــة وأق ــر رشاس ــة أكث ــرب رسي ــة ح يف صيغ
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مــن هــذه احلــرب يف انطالقتــه األخــرية مــع انتصــار الثــورة يف إيــران عــام 1979م، 
ــيحية  ــي )املس ــي األمريك ــيحي االنجي ــن املس ــة واليم ــداء: الصهيوني ــل األع ــن قب م
ــإذا  ــة(، وزادت حــدة ورشاســة احلــرب مــع غــزو العــراق عــام 2003م، ف املتصهين
ــتقرار وال  ــرب أن ال اس ــام خت ــة والش ــاحة العراقي ــوص الس ــة وباخلص ــداث املنطق بأح
ــة  ــة ولعن ــؤات ورصاع اآلهل ــاطري والتنب ــكون باألس ــداء املس ــق األع ــالم يف منط س
اجلغرافيــا، فمــن الثابــت أن املواجهــة مــع اإلمــام املهــدي ¨ حاليــًا تنــدرج 
ــول  ــا احلص ــن فيه ــة، وال يمك ــري املتكافئ ــارشة وغ ــري املب ــروب غ ــاق احل ــن نط ضم
ــٌب عــن الســاحة )بشــكل  عــٰى انتصــار حاســم، حيــث أحــد أطــراف الــرصاع غائ

ــدال. ــن اجل ــٌد ع ــري(، وبعي ظاه
يمكن اعتبار أن العدو انتزع مكسبًا نسبيًا من خالل:

ــًا  ــام ¨ حالي ــد اإلم ــة ض ــع الصهيوني ــن م ــة الغربي ــف الساس ــان حتال * ض
ومســتقباًل.

* إنشاء وتأسيس بعض مجاعات وحركات دعاة املهدوية يف العامل اإلسالمي.
* حتييد الشعوب الغربية من التأثر باملهدوية نوعًا ما.

ولكــن ذلــك املكســب غــري حمســوم وبانتظــار تتمــة األحــداث والنتائــج اخلتاميــة، 
ولــذا ســتبقٰى احلــرب كامنــة والنــزاع مســتمرًا وطويــل األمــد.

لقــد أذهلــت هــذه احلــرب بطــول مدهتــا، وتعقيداهتــا وخبــث أســاليبها، كل مــن 
ــض  ــف بع ــة موق ــري للدهش ــن املث ــا كان م ــا، ك ــم دوافعه ــتها أو تفهُّ ــاول دراس ح
ــن  ــود، وم ــن اليه ــدالً م ــذة ب ــد املنف ــوا الي ــث أصبح ــرصاع، بحي ــن ال ــيحين م املس
املعلــوم أن الصهيونيــة قدمــت عــدة تربيــرات لشــن احلــرب ضــد املهدويــة، والتــي 
ــدون  ــة هرجم ــوع معرك ــربٰى، ووق ــل الك ــة إرسائي ــام دول ــٰى: قي ــًا ع ــزت أساس ترك
ــيح،  ــودة املس ــبق ع ــب أن تس ــارات جي ــي إش ــة، وه ــوءات التوراتي ــداق للنب مص
بالتأكيــد ليــس األمــر إاّل جمــرد منــاورة كــربٰى تصيغهــا الصهيونيــة لــرصف األنظــار 
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ــة،  ــد املهدوي ــطينين وض ــد الفلس ــة ض ــتبدة عميق ــراءات مس ــن إج ــه م ــا تفعل ع
متخــذة مــن املســوغات الدينيــة غطــاًء لتمريــر مروعهــا الســيايس العاملــي الرامــي 

ــربٰى. ــون الك ــة صهي ــيس دول إىٰل تأس

إن احلــرب الريــة )ســواء القــوة الناعمــة أو الشــاملة( رغــم مغريــات شــعاراهتا 

وجاذبيــة أداهتــا، فــإن نتائجهــا ال تقــل خطــورة عــن النتائــج املرتبــة عــٰى اســتخدام 

القــوة العســكرية وأدوات الضغــط االقتصاديــة، وقــد ُقيِّمــت عــٰى أهنــا مــن احلروب 

اخلطــرية، نظــرًا إىٰل مــا اســُتخدم فيهــا مــن وســائل متنوعــة ومــا أنتهــج مــن أســاليب 

خبيثــة، ومــن املؤكــد أن أحــد اخلطــط الرئيســية الســراتيجية احلــرب طويلــة املــدة 

والتــي هيــدف القــادة )الصهاينــة( إىٰل ممارســتها ضــد اإلمــام املهــدي )روحي فــداه(، 

ــه  ــة قاعدت ــة يف مواجه ــاة املهدوي ــركات دع ــٰى ح ــي ع ــكل رئي ــاد بش ــو االعت ه

الشــعبية، وبنــاًء عــٰى نظرهتــم وفهمهــم القــارص أن اإلمــام ¨ اآلن يف طــور الغيبــة 

- فقــدان املعنــٰى احلقيقــي للغيبــة)1( - واملحتمــل أن جتعلــه غــري قــادر أو مقيــدًا عــن 

ــة  ــدة املهدوي ــار العقي ــا أدت إىٰل اهني ــذه احلــرب، ورب مواجهــة خطــط وأســاليب ه

مــن قلــوب شــيعته حتــت رضبــات ســهام هــذه اجلاعــات.

القوميات:

ــي  ــزاع اخلف ــذا الن ــن ه ــق ع ــات واحلقائ ــن املعطي ــري م ــتعراض الكث ــد اس وبع

ــة هــذا البحــث أن نســوق بعــض مــن  ــا يف هناي طويــل األمــد واملســتمر، يتســنٰى لن

ــل: ــكل جمم ــات وبش التوصي

ــائل  ــاليب ووس ــتخدم أس ــة تس ــوة عاملي ــام ق ــا أم ــٰى أنن ــا أن ال ننس ــب علين جي

ــه  ــيعته ووكالئ ــده وش ــه بقواع ــع عالقت ــام ¨ مل يقط ــإن اإلم ــوان( ف ــة عن ــربٰى )غيب ــة الك ــول الغيب ــع حص 1. م
ــه. ــام ب ــة القي ــن املصلح ــبًا وم ــراه مناس ــا ي ــد ب ــه ويرش ــل كان يوّج ــًا، ب ــن كلي العاّم
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خفيــة وخبيثــة ضــد املهدويــة وقاعدهتــا الشــعبية وضــد الــرأي العــام العاملــي كذلــك، 

ــذه  ــود ه ــرف أوالً بوج ــا: أن نع ــه ملواجهته ــق من ــب أن ننطل ــذي جي ــاس ال واألس

احلــرب، وأن هنــاك مــن خيطــط ويــرف عــٰى تنفيذهــا، والتــي بــدأت بشــكل جــي 

ــد حــد معــن، ولكــن الســجال  ــن تتوقــف عن وقــوي يف العقــود األخــرية، وهــي ل

يصــل بحســب طريقــة أدائنــا واجلهــود التــي نبذهلــا، لــذا جيــب أن نضعهــا نصــب 

أعيننــا، مــن أجــل أن هنيــئ العــدة املناســبة للتصــدي هلــا وتقليــص آثارهــا، ونتمكــن 

يف األخــري مــن ربــح املعركــة الطويلــة.

ــة،  ــام ¨ احلالي ــد اإلم ــرب ض ــث احل ــع وبواع ــٰى دواف ــالع ع ــك أن االط ال ش

ــد  ــاءة للتمهي ــة بن ــتقبي، وإضاف ــدوي املس ــروع امله ــًا يف امل ــاًل مه ــكل مفص يش

لظهــوره وإن كان بشــكل غــري مبــارش، وأن دراســة األســباب احلقيقيــة هلــذا الــرصاع 

وكذلــك حتليــل املــربرات الظاهــرة أمــر رضوري، ألن أي نــزاع بــن طرفــن يتــاج 

ــا  ــرب لوجدن ــذه احل ــات ه ــا دالالت ومعطي ــو حللن ــا ل ــة أنن ــري، واحلقيق إىٰل تفس

دوافــع عميقــة لألعــداء وراءهــا، كمنافــع اقتصاديــة ومصالــح سياســية كــربٰى بعيــدًا 

ــذا يســتدعي التحقــق مــن  ــة، وه ــة أو املســوغات األيديولوجي ــربرات الديني عــن امل

اجلــذور احلقيقيــة للحــرب وخاصــة لكيانــات وجمتمعــات علانيــة، ألن ذلــك يشــكل 

ــع  ــا وض ــهل علين ــا يس ــرصاع، وحينه ــة ال ــداف وطبيع ــة األه ــة ملاهي ــرة العميق النظ

ــة  خارطــة طريــق للتصــدي جلوهــر الــرصاع، وعــدم االنجــرار وراء املعــارك اجلانبي

ــة. ــات الثانوي واملناوش

ــة  ــة والنهائي ــداء املرحلي ــراتيجيات األع ــط واس ــل خط ــة وحتلي ــن دراس ــد م الب

ــات  ــات وآلي ــم تقني ــتخدمها، وأن ُنقّي ــي يس ــاليب الت ــائل واألس ــم الوس ــة، وفه بدق

احلــرب مــن منظــور فكــري ونفــي وقانــوين، فمــن خــالل نتائــج الدراســة والتحليل 
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نتمكــن مــن رصــد نقــاط القــوة والضعــف لــدٰى العــدو، ونرّكــز عــٰى حمــاور القــوة 

ــا،  ــدون عليه ــي يعتم ــع الت ــادر واملناب ــة املص ــا، ومعرف ــٰى تفكيكه ــل ع ــه ونعم لدي

ــي جيــب أن نتمســك هبــا  ــا والت ومــن جهــة أخــرٰى نشــّخص مصــادر القــوة عندن

ــّد  ــا وس ــٰى عالجه ــل ع ــا والعم ــب تفادهي ــي جي ــور الت ــي القص ــخها، ونواح ونرّس

الثغــرات فيهــا، وهــذا أمــر يف غايــة األمهيــة.

ــة وطبيعــة الــرصاع،  ــة شــاملة عــن مناهضــة املهدوي ــن رؤي ــا تكوي ــم علين يتحت

وحتديــد مســتوٰى خطــورة حــرب هــذه األيــام وتقييــم عمقهــا، ورصــد األهــداف 

االســراتيجية مــن ورائهــا، وبنــاء منظومــة فكريــة شــاملة )عقائديــة وثقافيــة وأمنيــة 

ونفســية واجتاعيــة وتقنيــة وإعالميــة و...( عــن تاريــخ معــاداة املهدويــة، بحيــث 

ــة،  ــة الراهن ــات للمرحل ــع أولوي ــهل وض ــة، ويس ــربات معرفي ــا خ ــم لدين تراك

فيتســنٰى لنــا اختــاذ تدابــري وقائيــة غــري تقليديــة وأن تكــون مؤثــرة وفاعلــة، والبــد 

ــري. ــع التأث ــاع إىٰل دور اهلجــوم وموق ــع االطــالع ودور الدف أن ننتقــل مــن موق

ــا أن  ــك علين ــل ذل ــرب، وقب ــذه احل ــة ه ــع فداح ــة م ــي بإجيابي ــن التعاط ــد م الب

ــل  ــوص جي ــا )وباخلص ــن جمتمعاتن ــوب لتحص ــا املطل ــدرك دورن ــتوعب ون نس

ــة أو ضــد  ــة الديني الشــباب واألشــبال( جتــاه ســهام األعــداء، ســواء ضــد املرجعي

ــر هبــا، وأن  القاعــدة الشــعبية بشــكل عــام، وأن ال ننخــدع باحلــرب النفســية ونتأث

ــة جتــاه اجلاعــات املشــبوهة  ــادر لدفــع الســلطات الرســمية الختــاذ مواقــف أمني نب

املســتغلة للقضيــة املهدويــة، وأن حتقــق قانونيــًا يف بواعثهــم احلقيقيــة ومــدٰى 

ــي  ــة تلب ــة مهدوي ــر ثقاف ــك ن ــق ذل ــة، ويراف ــتخبارات األجنبي ــم باالس ارتباطاهت

ــرصاع. ــات ال ــة ورضوري ــات املرحل احتياج
ــام ¨  ــن اإلم ــوهة ع ــة واملش ــورة املزيف ــح الص ــة إىٰل تصحي ــّس احلاج ــا بَأَم إنن
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ــورة  ــض الص ــك وتقوي ــٰى تفكي ــل ع ــي، والعم ــريب والعامل ــام الغ ــرأي الع ــدٰى ال ل
التــي رســمها األعــداء، ولنبــادر إىٰل تعريــف مهدويــة أهــل البيــت ݜ إىٰل الشــعوب 
ــة  ــم راقي ــن قي ــه م ــا حتتوي ــة وب ــة املهدوي ــورة حقيق ــرٰى، وبل ــارات األخ واحلض
ــا اىٰل  ــلم، وإيصاهل ــري املس ــة غ ــب عقلي ــكل يناس ــة وبش ــانية وحضاري ــادئ إنس ومب
املنظومــة الفكريــة للشــعوب الغربيــة، واالســتفادة مــن حريــة الــرأي واإلعــالم احلــر 

ــًا. ــة حالي ــة امللّح ــات الفكري ــم األولوي ــن أه ــذا م ــم، فه لدهي

مــن املهــم تصميــم منظومــة اســراتيجية بعيــدة املــدٰى )خارطــة طريــق( شــاملة 

ــذه  ــاوز ه ــة لتج ــية، صاحل ــة والسياس ــة واالجتاعي ــة والفكري ــاد األمني ــكل األبع ل

احلــرب وتقليــص تأثريهــا، ومتابعــة آخــر املســتجدات التــي وصلــت إليهــا خطــط 

ــوات أو  ــذه اخلط ــوم هب ــا نق ــة، وعندم ــداف النهائي ــل األه ــة يف ظ ــداء امليداني األع

املهــات، البــد أن نســتوعب: أن هــذه مســؤولية دينيــة قبــل أن تكــون مهمــة حضارية 

ــانية. وإنس

ــة، وإدراك  ــة احلالي ــرب الري ــورة احل ــا خلط ــو معرفتن ــدة ه ــق وبش ــذي يقل إن ال

ــا، ولكــن نتســاءل: مــن  ــي تتغلغــل يف أوســاط جمتمعن فظاعــة أســاليبها الناعمــة الت

ــم؟! ــة هل ــواب مرع ــل األب جع

ويف اخلتام:

البــد أن نثــري ســؤاالً مهًا: لِـــَم كل هــذا العــداء للمهدويــة يف الغرب، ولِـــَم زادت 

حــّدة الــرصاع يف الوقــت الراهــن، وماهــي املعطيــات واألســباب املســتجدة؟

واســتفهام كبــري يشــغل بالنــا منــذ زمــن طويــل: أهنــا حــرب رسيــة ضــد املهدويــة 

ــا  ــؤولية فنواجهه ــدر املس ــٰى ق ــيعته( ع ــن )ش ــل نح ــة، فه ــة اخلامت ــد اإلمام وض

ــكل كاف؟ ــا بش ــدٰى هل ونتص

يًا
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وعليه:

نســوق هــذه احلقيقــة البدهييــة: أن اإلمــام )روحــي فــداه( خاتــم األوصيــاء وبقيــة 

ــادرًا  ــه ق ــل، مــا جيعل ــم جلي ــام عظي ــات ومق ــاءة وإمكاني ــاه اهلل مــن كف ــا حب اهلل، وب

عــٰى أن يتحــدٰى وجيابــه كل قــوٰى الكفــر العاملــي بــا متتلكــه مــن إمكانيــات عســكرية 

ي  ِ
َّ

ــَو ال ــاىٰل: ﴿ُه ــه تع ــيتحقق قول ــد س ــن املؤك ــة، وم ــة هائل ــة وإعالمي ــة ومالي وتقني

يــِن ُكِّــِه َولَْو َكــِرَه الُمْشـــِرُكوَن﴾  ٰ الِّ
َ

ُ بِالُهــدٰى وَِديــِن احلـَـقِّ ِلُْظِهــَرُه َع
َ

رَْســَل رَُســول
َ
أ

ــْم  ــوا ِمنُْك ــَن آَمنُ ي ِ
َّ

ــَد اهلُل ال ــة: 33(، وفــوق ذلــك، هــذا وعــد إهلــي: ﴿وََع )التوب

ــور: 55(. رِض﴾ )الن
َ
ــتَْخِلَفنَُّهْم ِف األ ــاِت لَيَْس احِل ــوا الصَّ وََعِملُ

ده
سا

ى ال
تب

جم
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