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 في ذكرى وفاة السفير الثاني، بحث حول:

 منصب السفارة 
 إلمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 

 

 

  

 بقلم 

 الشيخ محمد العبيدان القطيفي 

 88 سلسلة قطاف مناسبات الموسم الفاطمي      

 هالل فاطمية أستراليا 
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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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  69244412114/ ا ستاذ أبس أحمي الننانيس   69261611911الناج أبس ىقيةس 
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 مدخل فاطمي:

في آخر يوم من شهر جمادى األولىى تىمىر عىلىيىنىا ذكىرى وفىاة 

السفير الثاني إلمام زمىانىنىا عىجىل الىلىه تىعىالىى فىرجىه الشىريىف، 

وهىىي ذكىىرى فىىي ألىىايىىة األهىىمىىيىىة وتسىىتىىحىى  أيىىام وأيىىام مىىن 

 اإلحياء..  

لذا قررنا في هذه السلسىلىة الىةىاصىة بىىجبىرنىامىج هىالل فىاطىمىيىة 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفىد الىمىعىرفىي لىلىقى ىيىة 

الفاطمية والمناسبات التي تىتىةىلىلىهىا الىفىتىرة الىتىي يىتىم  حىيىاء 

جالموسىم الىفىاطىمىي( بشىيىل سىنىوي خىاللىهىا، ـىمىن  صىداره لى

جسلسلة( تحتوي على جأبحاث معىرفىيىة( تىةىتىزل الىر يىة حىول كىل 

مناسبة من مناسبات تلك الحقبة الزمنية بحيث يةىتىصىر الىطىريى  

على القارئ في معرفة أساسيات ما ينبغي معرفته، تىةىصىيى  

 حلقات حول هذه المناسبة.. 3

 والله ولي التوفي  والسداد..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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4  

 4صفحة 

 كاتب المقالس

 الشيخ منمي العبيياو القطي ي

معي الشيخ منمي اب  الناج أحمي حس  العبيياو م  أهالي القطي  بالمملنة 

للهجرةإ م  طلبة العلسم اليمنية  9116ص ر  40العربية السعس مة المسلس  بتاىمخ 

المشتغلي  العاملي  مم  نال مرتبة علمية عاليةإ فبعي  ىاسته ا كا ممية 

هدإ  9261هد إ ها ر إلى النج  ا شرف سنة  9264رالنسزرمة في مسقط ىأسه سنة 

ر ىس حتى أرل السطسح ليو عي  م  ا عالم م  بينهمس السيي منس  البهشتي 

رالسيي منمي ىضا التننابنيإ رعا  إلى القطي  بسبب بعض الظررف مستنمال 

هد  9291سنسات ليو أهب العلم فيهاإ ثم ها ر إلى قم المقيسة سنة  2اليىاسة 

رراصب التنليب ليو  ملة م  ا ساتذة م  بينهمس السيي علي الميالنيإ رالشيخ 

ها ي آل ىاضيإ رالشيخ ىضساو شراىةإ ثم حضر أبناث الخاىج ليوس السحيي 

الخراسانيإ رالميرزا الشيخ  سا  التبرمزيإ رالسيي كاظم النائريإ رالشيخ مسلم 

اليارىيإ ثم عا  إلى القطي  رتليو للتيىمس رالتألي إ كما تليو في فترة م  

ال ترات إلى القضاءإ رله العيمي م  المؤل ات العلمية رتقرمرات رشررح للنتب 

النسزرمةإ رأمضا اشتغب بالمنبر رمنبره ثري با بناث رالمطالب العلمية رالعقائيمةإ 

 رله مسقع إلنتررني ثري بالمسا  النافعة رالم يية..

 

 المسقع الذي أخذ منه المقالس

 مسقع الشيخ اإللنتررنيس

رهس مسقع إلنتررني معني بنتا ه ال نري رالنسزري رالثقافي رفيه نسافذ كثيرة 

 ممن  السصسل بسهسلة إلى المطلسب 

httpsس//www.alobaidan.org/homepage  
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  44سلسلة قطاف مناسبات المسسم ال اطمي  

 

 

 

 

 

 

 في ذكرى وفاة السفير الثاني، بحث حول:

 منصب السفارة 

 إلمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 

 

 

  

 بقلم 

 الشيخ محمد العبيدان القطيفي 
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 منلب الس اىة

 الشيخ منمي العبيياو القطي ي

 

لقي ألقيا على عاتل اإلمام النس  العسنري ع  مسؤرلية إضافيدة بشدأو اإلمدام 

 لما كاو عليه م  إطالع ا مة عليهإ رأنه اإلمام الخلي ة 
ً
صاحب الزماو ع  إ فمضافا

 ا مة الستقبال المنهجية التي سسف متعاطى بها مدع 
ّ
م  بعيهإ كاو عليه أو معي

 ا سلسب الذي كاو عليده آبدائده ع إ مد  
ً
قساعيه الشعبيةإ إذ أنه ل  منسو مستخيما

 بي  ظهراني ا مةإ بب سسف منسو تدعدامدلده مدعدهدا بدساسدطدةإ رلدهدذا 
ً
التسا ي علنا

أتخذ اإلمام العسنري ع  نظام االحتجابإ رعي  السكالءإ ر عب التساصب بديدنده ربديد  

 قساعيه الشعبية م  خالل ذلكإ رقي عرف له ع  في تلك ال ترة  ملة م  السكالء.

ر و الظررف ا منية الدمدنديدطدة بدعدلدر اإلمدام الدمدندتدظدر عد   فدرضدا عدلديده مدبديأ 

 للن اظ على حياته المبداىكدةإ لدهدذا فدقدي أتدخدذ 
ً
االحتجاب ع  قساعيه الشعبية طلبا

نظام الساسطة بينه ربي  قساعيهإ لننهم لم معرفسا بالدسكدالءإ رإندمدا عدرفدسا بدعدي 

 ذلك بالس راء.

 آخرإ بدب مدا 
ً
رلسنا بلي  النيمث ع  مهامهمإ رما له عالقة بذلكإ فإو لذلك مجاال

نس  النيمث عنه أو أطررحة الس اىة رالس راءإ م  ا مسى التي تميزت بها الدغديدبدة 

اللغرو ع  الغيبدة الدندبدروإ فدإو الدندلدسة الشدرمد دة تدندب عدلدى ر دس   ديدبدتديد  

قدالس أمدا أو للداحدب هدذا  -في حيمدث-للمسلى بأبي رأمي إ فع  أبي عبي الله ع 

 [.9ا مر فيه  يبتي س راحية قليرةإ را خرو طسملة]

ر اء عنه ع  أنه قالس إو للاحب هذا ا مدر  ديدبدتديد س إحدياهدمدا تدطدسل حدتدى مدقدسل 

بعضهمس ماتإ ربعضهم مقسلس قتبإ ربعضهم مقسل ذهبإ فال مدبدقدى عدلدى أمدره 

م  أصنابه إال ن ر مسيرإ ال مطلع على مسضعه أحي م  رلي رال  ديدرهإ إال الدمدسلدى 

 [.4الذي ملي أمره]

رقي  عب أبرز المسائز بي  هاتي  الغيبتي إ مبيأ الس اىةإ الذي كداو مدمدثدب رسديدلدة 

االتلال بينه ىرحي لتراب حافر  سا ه ال ياء  ربي  قساعيه الشعبيةإ بيندمدا لديدسدا 

هناك رسيلة اتلال  لية بينه ربينهم في فترة الغيبة النبروإ  نه قي أركب إ اىة 

 لما صيى عنه في التسقيعس 
ً
الشأو العام لها لسكالئه العامي إ أعني ال قهاءإ رفقا

رأما النسا ث الساقعة فاى عسا فيها إلى ىراة حيمثناإ فإنهم حجتي عدلديدندمإ رأندا 

 حجة الله.

ربناًء على ما تقيمإ فيلزم أو منسو هناك ما مديل عدلدى اندتدهداء مدندلدب السد داىةإ 

 بنلسل الغيبة النبروإ رم يي أو ذلك كاو م  مختلات الغيبة اللغروإ كما ننتاج 

 6صفحة 
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 إلى بياو أنه ال مس ي س اىة خاصةإ رال ركالة خاصة في فترة الغيبة النبرو.

هذا رقبب أو نشير إلى  ساب ذلكإ أر  أو أركي على بياو الطرمل الدذي مدندرز مد  

 
ً
إ  نه متضدمد  تدمدثديدال

ً
خالله س اىة الس يرإ ضررىة أو هذا م  المناصب الخطيرة  يا

 لدبدرهداو 
ً
 لمنلب اإلمامةإ رهذا معني أنه البي رأو منسو إثباته لشخب مستنيا

ً
خاصا

ر ليب ناصع راضح حتى متسنى للقساعي الشعبية لإلمدام الدمدندتدظدر عد   الدتدلديمدل 

بلدنددتدهإ  و مدد  الددمددمدندد  أو مدأتددي أي أحددي رمدديعدي السد دداىة الددخدداصدة لدلددنداحدديددة 

 المقيسةإ فما هس الطرمل لبياو كذبها رزم   عساها.

ال مخ ى أو الطرمل مننلر في ر س  منه  راضح ربرهاو صرمح مسدتدندي إلديده فدي 

 مقام إثبات المنلب لشخب م  ا شخاة.

كما ننتاج أو نعرف ا سباب التي  عا إلى انتهاء السد داىة الدخداصدةإ رإحدالدة ا مدر 

إلى النيابة الدعدامدة بدندلدب الد دقدهداء رالدمدرا دع حد د  الدلده الدبداقديد إ رأطدال فدي 

 أعماىهمإ رىحم الله الماضي  منهم .

 أ لة الس اىةس

 
ً
رممن  صيا ة ما تقيم بلسىة أخروإ كي  متم تعيدي  شخب م  ا شخداة سد ديدرا

 للناحية المقيسةإ ركي  منرز المجتمع الشيعي س اىته؟

م  الطبيعي البي رأو منسو ما مأتي به الس ير الميعي لمنلب السد داىة مشدتدمدب 

 انبي إ مشتمب الجانب اإلعجازي م   هةإ كما مشتمب ما مس ب الدتدلديمدل بدهإ بدأو 

 ليو السسط الشعبيإ رلهذا كاو مدا مدقديمده السد دراء 
ً
 رمألسفا

ً
 معررفا

ً
منسو أمرا

 لهذم  ا مرم س
ً
 على س اىتهم متضمنا

ً
 ا ىبعة  ليال

س لقي اتني الخط الذي تخرج به التسقيعات اللا ىة ع  الناحية الدمدقديسدةإ مدع 
ً
فأرال

 
ً
 معررفا

ً
الخط الذي كانا تخرج به التسقيعات ع  اإلمام العسنري ع إ رقي كاو خطا

 
ً
 عني ركالئه ع إ رطيلة مية الس اىة الخاصةإ رالتي قاىبا السبعيد  عدامدا

ً
رمشخلا

لم مختل  الخط أر متغير حتى مع تغير الس راء م  الس ير ا رلإ الشديدخ الدعدمدري 

 ا ب ىض  حتى الس ير الرابع الشيخ السمري ىه .

 
ً
س عني الر سع للملا ى التاىمخيةإ ركتب السيرإ رالترا مإ رالر الإ نجي أنها  ميعا

ً
ثانيا

تجمع على رثاقةإ بب  اللة الس راء ا ىبعةإ رأنهم بعيديرو كدب الدبدعدي عد  الدندذب 

 سدبدب ىئديدس 
ً
رالشبهةإ رهذا معني أو شها ة الساحدي مدندهدم فدي كدسنده سد ديدرا

 رقي عرفا حالهإ م  حيث المقبسلية رعيم احتمال الدندذب فديدهإ 
ً
لتليمقهإ خلسصا

 فالح .

رال مخ ى أو ا رل مما ذكر أقسو في اإلثبات مد  الدثدانديإ لدندسنده مدندطدسي عدلدى 

  نبة إعجازمة م تقيها الثانيإ فالح .
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 خاىقة للعا ة ال متدلدسى صديرىهدا إال مدمد  
ً
س لقي صيىت على أميمهم ىض  أمسىا

ً
ثالثا

 مم   عب له التسيمي في هنذا مدساى إ فدمد  
ً
 بالجانب الغيبيإ رمسي ا

ً
كاو متلال

تلك المساى  ما خرج على مي الشيخ السمري ىض  الس يدر مد  إخدبداى بدسفداة الشديدخ 

 الليرق ا ب ىه إ مع أنه كاو ببغيا إ رالليرق كاو في قم.

رلم من  الخبر المذكسى منب تلقي رمقبسلية عا مة م  النداضدرمد إ بدب كداو هدنداك 

ننس امتناوإ فقي ذكر الراريإ أو المشائخ كتبدسا تداىمدخ ذلدك الديدسمإ فدسى  عدلديدهدم 

 بسفاة الليرق ا ب في ن س ذلك اليسمإ الذي أخبر به الشيخ السمدري
ُ
الخبر بعي

  ىه .

رمثب ذلك ما  اء ع  الشيخ ب  ىرح ىض  السد ديدر الدثدالدثإ فدقدي ىرو بد  مدتديدب أو 

امرأة تسمى زمندب مد  أهدب آبدةإ عدنديهدا مدال أىا ت إملدالده لدلدنداحديدة الدمدقديسدةإ 

بساسطة الس ير الثالثإ رقي أحبا أو تسصله إلديده بديديهداإ رهدي ال تدندسد  الدندالم 

 لديدندسو 
ً
باللغة العربيةإ رهس ىض  ال مدعدرف لدغدة أهدب آبإ فدأخدذت مدعدهدا مدتدر دمدا

راسطة في اإلمضاح بينهماإ رعنيما اقاما بيد  مديمده ىض  أخدذ مدنديثدهدا بدلدغدتدهداإ 

 رمسألها ع  أحسالها رأحسال أط الهاإ راستغنا ع  المتر م.

ركذا ما صيى مدنده ىض  مد  إخدبداىر لدبخدرمد  بدمدا مدجدسل فدي خدساطدرهدم رقدي شدك 

بعضهم في صيق  عساه الس اىة الخاصة ع  اإلمام المنتدظدر ىرحدي لدتدراب حدافدر 

  سا ه ال ياء .

رم  ذلك ما صيى ع  الس ير الثداندي ىه  الشديدخ الدعدمدري ا بد  مد  إخدبداىه بسدندة 

رفاته رقيامه بعملية االستعيا  لذلك اليسم بتهيئة بعض اللسازم م  لس ح خشدب 

م  الساج كتب عليده آمدات مد  الدقدرآو الدندرمدمإ رأسدمداء ا ئدمدة الدمدعدلدسمديد  ع إ 

 رمتنقل كالمه م   رو تخل  في شيء مما أخبر به.

ركذلك إخباى الس ير الرابع المسالي  للناحية المقيسةإ بأنه سسف ممست بعدي سدتدة 

 في رفاته بعي هدذا 
ً
أمامإ رمقع ما أخبر بهإ فإنه لم تنقب الملا ى التاىمخية اختالفا

 اإلخباىإ أر ررقعسها قبب ذلكإ فتيبر.

رالناصبإ لقي كانا تليى على أميمهم ىض   ملة م  النسا ث راإلخباىات الدغديدبديدة 

التي تثبا أنهم متللسو بنداحديدة  ديدبديدة تدزر هدم بدمدا مدندتدا دسو إلديدهإ رمدبدرزرنده 

 لبخرم  للتليمل بذلك.

س لقي كاو للس ير السابل  رى في تعيدي  الس ير الالحل م  خالل الندب عدلديده 
ً
ىابعا

راإلشاىة إلى أنه هس م  متسلى المنلب م  بعيهإ فناو المقام أشدبده بدالدسصديدةإ 

رم  الطبيعي أو هذا اإلملاء لم من  إال بأمر م  الناحية المقيسةإ رلدذا ندجدي أنده 

قي صيى التسقيع الشرم  للشيخ السمري ىض  بعيم اإلملداء مد  بدعديه  حديإ  نده 

 قي رقعا الغيبة التامة.
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 انتهاء الس اىةس

هذا رقي متساءل البعض ع  السبب الياعي إلى االلتدزام بانتهاء الس اىةإ فديدقدسلس 

لماذا لم تبل الس اىة مستمرة حتى في زم  الغيبة النبروإ رما هس الياعي إلدى 

 البناء على انقضائها بمجر  رفاة الس ير الرابع ىه ؟

كرت أسباب ثالثة تسضح السبب في انقضاء مية الس اىة رانتهداء رقدتدهداإ كدب 
ُ
لقي ذ

س
ً
 مللح أو منسو  سابا

ً
 راحي منها من ر ا

ا رلس إو أهم اليراعي إلى ر س  الغيبة اللغرو معس  إلى اعيا  ا مة رتقبلدهدا 

لمسألة  يبة اإلمام ع  إ رعيم تمننها م  التساصب معده بلدسىة مدبداشدرةإ فدنداو 

 م  خالل إمجا  نظام الس اىة.
ً
 م  تهيئة ذلك تيىمجيا

ً
 الزما

 
ً
 طدرمدقديدا

ً
إ رإندمدا كداو ندظدامدا

ً
 أسداسديدا

ً
ربعباىة أخروإ إو نظام الس اىة ليس نظامدا

مسعى م  خالله تنقيل عملية تهيئة ا مة للغيبة التامةإ رهي الغيبدة الدندبدرو.إ 

 رقي تنقل ذلك بعي مضي سبعي  سنةإ فما عا ت هناك حا ة لالستمراى.

 بنيث أصبنا أصعب مما كانا عليه 
ً
الثانيس تغير الظررف ا منيةإ راز ما ها تعقييا

إ فأصبنا هناك مراقبة رمالحقة للنباى رالعلماء م  قساعي اإلمام الشعبيةإ 
ً
سابقا

 ليى ة أو الس ير ن سه لم من  لينجس م  ذلك التضيديل رالمالحقة.

 بده 
ً
رم  الطبيعي أو مثب هذه ا  ساء ال تمن  الس ير م  القيام بما منسو مناطا

م  مهامإ فال تعس   يرو لس س هإ رلس ر ي س ير  يمي كاو مليره إلى ال شدبإ 

 فالح .

الثالثس إو طسل الزم  مضع  القيىة على الن اظ على السرمة الملتدددزمدة فدي خدط 

[
ً
 فشيئا

ً
 [.1الس اىةإ مما مؤ ي إلى اننشاف أمرها شيئا

 انتهاء الس اىة الخاصةس

بعي هذا نعس  لبياو اليليب الذي مستني إليه فدي أو الدغديدبدة اللدغدرو قدي اندتدهدا 

ررقعا الغيبة النبروإ رأنه قي انتهى منلب الس اىة الدخداصدةإ رأصدبدح الدمدس دس  

 نظام المر عية رالسكالة العامةإ رقي أ يب ع  هذم  ا مرم  فدي الدتدسقديدع 
ً
خاى ا

الشرم  الذي صيى للشيخ السمري ىض إ حيث صيى له م  الناحيدة الدمدقديسدةإ كدمدا 

ىرو ذلك شيخنا الليرق ىه إ رالشيخ الطدسسدي قديه إ أنده خدرج إلديدهس بسدم الدلده 

الرحم  الرحيمإ ما علي ب  منمي السمريإ أعظم الله أ ر إخسانك فيكإ فإنك ميدا 

ما بينك ربي  ستة أمام فا مع أمرك رال تسة إلى أحي مقسم مقامك بعي رفداتدكإ 

[ فال ظهسى إال بعي إذو الله عز ر دبإ رذلدك بدعدي طدسل 2فقي رقعا الغيبة التامة]

إ رسديدأتددي مد  شدديدعدتدي مد  مديعددي 
ً
ا مديإ رقسدسة الددقدلدبإ رامددتدالء ا ىض  ددسىا

 المشاهيةإ أال فم  ا عى المشاهية قبب خررج الس ياني راللينةإ فهس كاذب 
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 [.1م ترإ رال حسل رال قسة إال بالله العلي العظيم]

  اللة التسقيعس

 رقي تضم  التسقيع المباىك مجمسعة أمسىس

ا رلس اإلخباى بنلسل أ ب الشيخ السمري ىض إ رأنه سسف منسو بعي صيرى التسقيع 

 بستة أمام.

الثانيس رقسع الغيبة التامةإ بانتهاء فترة الدغديدبدة اللدغدروإ ربديأ الدغديدبدة الدندبدروإ 

رتختل  الثانية ع  ا رلى في عيم ر س  الس اىة الخاصةإ رإنما هي نيابة عدامدة 

 لل قهاء.

رم  المعلسم أو  عب النيابة الخاصة في الغيبة الندبدرو مدتدندافدى ر دعدب الدنديدابدة 

العامةإ ضررىة أنه ل  مدندسو لدهدا أ ندى فدائدية مدع ر دس  الدنديدابدة الدخداصدةإ رهدذا 

إ فالح .
ً
 مستس ب أو منسو  علها لغسما

الثالثس انقطاع الس اىة الخاصةإ رابتياء النيابة العامةإ لدقدسلده عد  س رسديدأتدي مد  

شيعتي م  ميعي المشاهيةإ أال فم  أ عى الدمدشداهدية قدبدب خدررج السد ديداندي 

 راللينة فهس كذاب م تر.

رأرل ما ملن  في هذا التعبيرإ تخليله ىرحي لتراب حافر  سا ه ال دياء أو الدذي 

سدسف مدديعددى الددمددشدداهددية مدد  شدديددعددتددهإ رهددب مسددتدد ددا  مدد  هددذا أندده لدد  مدديعددي 

 المشاهية أحي م   يرهم؟

لب التقيديي بنسو الميعي لها م  شيعته  رو  يرهم بأمرم س
ُ
 قي ع

 في رال ته رعيمهاإ فإو بينهم م  مدند دي 
ً
ا رلس إو  ير شيعته مختل سو أساسا

حلسل رال ته الشرم ة إلى اآلوإ رأنه سسف مسليإ رهذا معني أنه ل  منسو بينهم 

  عسو المشاهيةإ فتأمب.

الثانيس أنه لس سلم أو الميعي  لها م  القائليد  بدتدندقدل رال تده الدمدبداىكدةإ إال أو 

 لعيم القبسل رالدتدلديمدل بديعدساهإ 
ً
 مس با

ً
كسنه م   ير المسالي  سسف منسو سببا

 فتأمب.

 المقلس  م  المشاهيةس

هذا رال مذهب عليك أو  اللة التسقيع الشرم  على اختلاة فترة الس اىة الخاصدة 

 
ً
 كدلديدا

ً
بخلسة الغيبة اللغروإ رأنه ال تنسو في فترة الغيبة النبرو تعتمي اعتما ا

على تنيمي المقدلدس  مد  الدمدشداهدية فديدهإ فدلدس قديدب أو الدمدقدلدس  مدندهدا هدس 

المشاهية بمعنى الر مةإ فل  تنسو  اللته على الدمديعدى راضدندةإ بدخدالف مدا لدس 

 بني أو المقلس  منها هس الس اىةإ رالتعبير ع  ذلك بالمشاهيةإ إنما هس تعبير 

 01صفحة 



11  

كنائي ليس إالإ رقي اعتمي في تنيمي المقلس  مدنده عدلدى قدرائد إ إمدا  اخدلديدة أر 

 خاى ية.

رعلى أي حالإ فقي أ عي أو المقلس  م  المشاهية في التسقديدع هدي الدر مدةإ 

 رليس المقلس  منها الس اىة.

رال مخ ى أو اليعسو المذكسىة لها ر هإ ضدررىة أو مدقدتدضدى حدمدب ا لد داظ فدي 

 مقام التنارى على ظساهرها مستيعي االلتدزام بما ذكر.

 بديد  
ً
رقي بنى على هذا المدعدندى شديدخدندا  دساة بدنداى ا ندساى قديه  عدلديدهإ  دمدعدا

 على التدسقديدع الشدرمد إ 
ً
التسقيع الشرم إ ربي   يره م  النلسةإ فإنه ذكر تعقيبا

بقسلهس بياوس لعله منمسل على م  ميعي المشاهية مدع الدنديدابدة رإملدال ا خدبداى 

م   انبه ع  إلى الشديدعدةإ عدلدى مدثدال السد دراء لدئدال مدندافدي ا خدبداى الدتدي مضدا 

 [.6رستأتي فيم  ىآه ع إ رالله العالم]

رذكره كسو المقلس  م  المشاهية الس اىة على ننس االحتمالإ منش  على أقدب 

الدتدقدا مدر ر دس  احدتدمدال حدمدب الدلد د  عدلدى ظداهدره عدنديهإ بدندسو الدمدقدلدس  مدد  

 به في كالمهإ لننه مديلدسلده كدمدا 
ً
المشاهية هي الر مةإ رهذا رإو لم من  ملرحا

 هس راضح.

رالظاهر أو حمب المشاهية في التسقيع عدلدى الدر مدةإ ال مدندندلدر بده ىه إ بدب هدس 

ظاهر  ير راحي م  أعالمناإ فإنهم قي عميرا إلى عالج ما متلسى م  معاىضة بديد  

التسقيع الشرم إ ربي  النلسة التي تضمنا إثبات الر مةإ رالننامات التي تدنديثدا 

  ناسإ رما هذا إال  نهم قي حمدلدسا الدمدشداهدية فدي الدتدسقديدع 
ً
ع  رقسعها خاى ا

 عليها.

 المشاهية بمعنى الس اىةس

 منهإ إال أنده 
ً
ركما قلناإ بأو المعنى المذكسى في التسقيع رإو كاو هس الظاهر بيرا

ال ملاى إليه متى ر يت قرمنة مس بة للرف الل   ع  ظداهدرهإ ر عدا إلدى حدمدلده 

على  ير معناهإ كما أنه قي  رت الدعدا ة فدي مدقدام الدمدندارىة أنده لدس كداو حدمدب 

الل   على ظاهره مستس ب لغسمة الل   عما أىمي منهإ رأمن  أو مأرلإ فإنه ملداى 

إلى تأرمله بنمله على خالف ظاهرهإ فلنا على كسو المقلس  م  المشاهية فدي 

 التسقيع الشرم  هي الس اىة الخاصة طرمقاوس

ا رلس ر س  الدقدرمدندة الدياخدلديدة الدمدس دب لدندمدب الدلد د  عدلدى ذلدكإ رهدي رحدية 

 قرمنة عقالئية معسل عليها العقالء في مقام التندارىإ رمدرتدبدسو 
ّ
السياقإ فإنه معي

إ رال مخ ى أو رحية السديداق فدي الدتدسقديدع تسدتدس دب حدمدب الدمدشداهدية 
ً
عليه أثرا

 المن ي فيه على الس اىةإ ذلك أو النيمث فيه راقع ع  انتهاء الس اىة الخاصةإ 

 00صفحة 



12  

 نه قي تضم  أمر السمري ىض  بعيم اإلملاء إلى أحيإ رعلب ا مر بدمدندع الدسصديدة 

بسقسع الغيبة التامةإ رهذا مستس ب أو منسو المن ي في الغيبدة الدتدامدة مدا كداو 

 في الغيبة اللغروإ رهس عباىة ع  الس اىةإ فتيبر.
ً
 مس س ا

ً
 ثابتا

رإو شا فقبإ إو المست ا  م  التسقيع الشرم  أو مد  لدسازم الدغديدبدة الدتدامدة أال 

منسو هناك اتلال مباشر بي  الناحية المقيسة ربي  القساعي الشعبيدةإ رهدذا هدس 

الذي أر ب  لل باب السد داىة الدخداصدةإ  ندهدا كداندا تدمدثدب االتلدال الدمدبداشدر بديد  

 القساعي الشعبية رالناحية المقيسة كما عرفناإ فالح .

 رمشهي لما ذكرنا أمراوس

أرلهماس ر س  الم العهيإ في قسله بأبي رأمدي س الدمدشداهديةإ فدإو الدالم فديدهدا 

هي الم العهيإ ذلك أنه ع   بلدي  مدندع السد داىة الدخداصدة مد  خدالل أمدره بدعديم 

اإلملاءإ رال ىمدب أو مد  لدسازم السد داىة الدخداصدة الدر مدة رااللدتدقداءإ فدهدس مدند دي 

المشاهيةإ رمتى انت ا المشاهيةإ فذلك ميل بالمديلدسل االلدتدددزامدي عدلدى ند دي 

 الس اىةإ فتيبر.

ثانيهماس مس ب ن ي المشاهيةإ فإو التأمب في الدتدسقديدع مد ديدي أو الدياعدي إلدى 

ن يها هس النذى م  التضليب المترتب على  عساهاإ بمعنى أو الميعي للمشاهيةإ 

يي بنسنه م  شيدعدتدهإ رال 
ُ
 امته م  ذلك العمي إلى تضليب المسالي إ رلعله لهذا ق

ىمب أو الميعي للمشاهية ل  تنسو  امته مجر   عساها ليعسو الر مةإ بدب  دامدتده 

هس ا عاء البابية رالس اىةإ رهس بأبي رأمي بلي  ن يها رانقضائهاإ فدأشداى إلدى 

 ذلك.

الثانيس صسو النالم ع  اللغسمةإ فإنه إذا ر ي كالم ركاو الظاهر منه معنىإ إال أو 

حمله عليه مس ب عيم االست ا ة منهإ لس س  ما ممنع م  البناء عليهإ فإنه مدعدمدي 

 له ع  اللغسمدةإ رلدس بدندمدلده عدلدى خدالف ظداهدرهإ رلدندقدرب ذلدك 
ً
إلى تأرملهإ صسنا

بمثالإ فهذا شيخنا اب  قسلسمه مذكر في مقيمة كتابه كامب الزماىاتإ عباىة مدظدهدر 

منها شها ة بسثاقة ىراة كتابهإ رقي رقعا العباىة المدذكدسىة مدندب أخدذ رى  بديد  

أعالمناإ فقي بنى بعضهم ىض  علدى ظدهدسىهدا فدي رثداقدة  دمديدع مد  رقدع فدي 

أسنا  النتابإ إال أو آخرم  حلررا  اللتها فدي خلدسة مشدائدخده ىه إ رالدذي  عدى 

الناصررو بالمشائخ لاللتدزام بذلكإ مع أو العباىة ظاهرة فدي الدياللدة عدلدى رثداقدة 

 ميع م  رقع في أسنا  النتاب صسو العباىة ع  اللغسمةإ  و م  الساقدعديد  فدي 

أسنا  النتاب م  ال متلسى أو مشهي شيخنا اب  قسلسمه بدسثداقدتدهإ كدعدمدر بد  سدعديإ 

رلهذا البي م  اىتناب التدأرمدب فدي الدعدبداىة الدمدذكدسىةإ رلدس بدندمدلدهدا عدلدى خدالف 

 في المقامإ فدإو الدعدبداىة رإو كداندا ظداهدرة 
ً
ظاهرهاإ رهذا بن سه قي منسو  اىما

 في ن ي المشاهية بمعنى الر مةإ رهذا مستس ب رقسع المعاىضة بينها ربي  
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مدع الدتدسدلديدم -النلسة المتضمنة إلمنانهاإ رالقلب المدشدتدمدلدة عدلدى رقدسعدهدا

رعنيهاإ إما أو ملدتدددزم بدرفدع الديدي عد  نلدسة  -بالمعاىضةإ رسيأتي كالم في ذلك

الر مةإ أر ىفع اليي ع  التسقيع الشرم إ أر العمي إلى التأرمب في أحيهما بندمدلده 

على خالف ظاهرهاإ رعديم ىفدع الديدي عدندهإ فديدندمدب لد د  الدمدشداهدية فديده عدلدى 

 الس اىةإ رليس على الر مةإ فالح .

 لما ذكرنا مد  طدرمدقديد إ مد ديدياو أو الدمدقدلدس  مد  الدمدشداهدية فدي 
ً
ثم إنه رفقا

التسقيع هي الس اىةإ متضح أنه ال ر ه لما قيب مد  أنده ال  لديدب فدي الدبديد  عدلدى 

انت ائها رانتهائها بسفاة الشيخ السمري ىض إ مع أو الدقدائدب بدثدبدستدهدا فدي زمداو 

.
ً
 على ذلك أمضا

ً
 الغيبة النبرو ال مملك  ليال

 تس يه في المقامس

هذا رقي مستني القائلسو بنسو المن ي في التسقيع الشرم  هدس خلدسة الدر مدةإ 

رليس المقلس  منها الس اىة الخاصةإ بنسو الياعي لن دي ذلدك مدالحدظدة  رافدع 

 
ً
الغيبة رالياعي إليهاإ رهي كثرة أعيائه ع   رالخسف م  القتبإ رهدذا صداى سدبدبدا

إلى ن ي ى مته رمشاهيتهإ أما رقي زال الخطرإ رلم معي هناك ما مس ب ذلكإ فدال 

 معنى النت ائها.

رالتس يه المذكسى مقسم على أو منشأ الغيبة هس الخسف ركثرة ا عدياءإ رأو ذلدك 

علة تامة للغيبةإ مع أو الظاهر م  النلسة عيم ر س  علدة لدلدغديدبدةإ بدب إو ذلدك 

م  القضاما اإللهيةإ نعم  اء فيها ذكر  ملة م  الننمإ رأو ما ذكر راحدية مدندهدا 

 أخروإ مما معندي عديم الدندلدر فدي هدذهإ 
ً
ليس إالإ رليس علةإ كما أو هناك حنما

 كي ال تقع في عدندقده بديدعدة لدطدا ديدةإ فدقدي ىرو ابد  فضدال عد  أبدي 
ً
فمنها مثال

النس  علي ب  مسسى الرضا ع س قالس كأني بالشيعدة عدندي فدقدياندهدم الدثدالدث مد  

رليي مطلبسو المرعى فال مجيرنه. قلاس رلدم ذلدك مدا ابد  ىسدسل الدلده؟ قدالس  و 

إمامهم مغيب عنهمإ فقلاس رلم؟ قالس لئال منسو  حي فدي عدندقده بديدعدة إذا قدام 

 [.0بالسي ]

س لديدعدلدم الدلده مد  -فدي عدلدة  ديدبدتده-رمنهاس امتناو الناسإ فع  اإلمام الدبداقدر ع 

 [.4مطيعه بالغيب رمؤم  به]

رمنهاس أو لغيبته حنمة مجهسلة ال منش  النقاب عنها إال بعي الظهسىإ فقدي ىرو 

الهاشميإ قالس سمعا اللا ق  ع ر ب  مندمدي ع  مدقدسلس إو للداحدب هدذا ا مدر 

 يبة ال بي منها مرتاب فيها كب مبطبإ فقلا لهس رلم  عدلدا فدياك؟ قدالس  مدر لدم 

مؤذو لنا في كش ه لنم؟ قلاس فما ر ه الننمة في  يبته؟ فقالس ر ده الدندندمدة 

في  يبته ر ه الننمة في ر ه  يبة م  تقيمه م  حدجد  الدلده تدعدالدى ذكدرهإ إو 

 ر ه الننمة في ذلك ال مننش  إال بعي ظهسىهإ كما لم مننش  ر ه الننمة لما 
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أتاه الخضر ع  م  خرق الس ينة رقتب الغالم رإقامة الدجدياى لدمدسسدى ع  إال رقدا 

 [.1افتراقهما]

رىبما منسو المس ب لغيبته بأبي رأمي  أنه المذخر إلقامة اليرلة العالميدة الدتدي 

إ رهذا مستس ب الن اظ على حديداتدهإ 
ً
 ر سىا

ً
 كما ملئا ظلما

ً
 رعيال

ً
تمأل ا ىض قسطا

 فنانا  يبته.

 أو القيىة اإللهية التي  عا إلى طسل العدمدر كد ديدلدة 
ً
رمبعي التس يه المذكسى أمضا

بن ظه رحمامته م  كب عيرإ كما تن لا ذلك م  قبب لمسسدى بد  عدمدراو ع  فدي 

 إلى أو المتبع في حقيقة 
ً
إ مضافا

ً
ظررف حمله ررال تهإ رله بأبي هس رأمي أمضا

 مضدمد  لده السدالمدة 
ً
الغيبة كما ذكر فدي مدندلده أندهدا  ديدبدة الدعدندساوإ رهدذا أمضدا

 رالن   ىرحي لتراب حافر  سا ه ال ياء .

 رهم ر فعس

 على انقطاع صاحب الناحية الدمدقديسدة عد  
ً
إو تنقل الغيبة التامة لما كاو متسق ا

قساعيه الشعبيةإ بعيم ر س  الساسطة الدتدي كداندا بديدنده ربديدندهدم فدي الدغديدبدة 

اللغروإ رر س  راسطة مانع م  تنقل الغيبة التامةإ فيمنننا القسلإ بأنه ممدند  

 رمدزر ه بدمدا 
ً
تنققهاإ مع عيم ر س  الساسطة رذلك بأو مرسب اإلمام ع   س ديدرا

منتاج م  علم لقيا ة الناسإ على أو منسو الس يدر هدس الدقدائدي رالدمدس ده لدندركدة 

 أي اتلال بي  اإلمام رالجماهيرإ فيتنقل عنساو الدغديدبدة 
ً
الجماهيرإ رمنعيم تماما

 التامة القائمة على عيم اللقاءإ رمس ي الس ير في ن س السقا.

رال مخ ى مدا فديدهإ ضدررىة أو مدا ملديى مد  هدذا السد ديدر ال مدخدلدس حدالده عد  أحدي 

 احتمالي س

 للسح الساقع.-9
ً
 أو منسو اللا ى منه مسافقا

 راقعية.-4
ً
 أو منسو اللا ى منه عباىة ع  أحنام ظاهرمةإ رليسا أحناما

أما لس بني على االحتمال الثانيإ فال إشنال في أو هذا هس معنى النيابة الدعدامدة 

التي نلتدزم بهاإ رالتي  ل عليهدا الدتدسقديدع الشدرمد  بداإلى داع لدلد دقدهداء فدي علدر 

 الغيبة النبرو.

رأما لس بني على االحتمال ا رلإ فني  معمب في مدا مسدتدجدي مد  أمدسى لدم مدتدم 

إ رلدس 
ً
التعرض إليهاإ هب مدلدتدقديده بدأبدي رأمدي إ أم سدسف مدلدقدى إلديده ذلدك رحديدا

 بساسطة اإللهامإ أم سسف مجعله مجيب فيه بنسب الظاهر؟

 مستندي 
ً
إو بني على ا خيرإ ى عنا للنيابة العامةإ رإو بني على الثانيإ فننتاج  ليال

 إليه في ذلكإ رإو اختير ا رلإ ى عنا للس اىة الخاصةإ كما ال مخ ى.
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إ فدإو هدذا خدالف الدندلدسة الشدرمد دة رالدتدي 
ً
رلس قيب بأنه ل  منتاج إلى  يمي أبديا

 لدمدا شدرحدنداه فدي مدندلده مد  الدمدقدلدس  مد  
ً
تضمنا أو المعلسم ع  مز ا إ رفقا

 االز ما إ فتيبر.

ربالجملةإ إو التسهم المذكسىإ ال مدثدبدا صدندة  عدسو السد داىة فدي زمداو الدغديدبدة 

 النبرو كما ال مخ ى.

 خاتمةس

هذا رمن ي لالستيالل على عيم ثبست الس اىة الخاصة في زماو الغديدبدة الدندبدروإ 

ما  اء في كلمات صاحب كتاب منيال المناىم م  االستنا  للقاعية المعررفةإ مد  

أو عيم اليليب  ليب على العيمإ فني  إذا كاو الدمدسضدسع مدمدا تدعدم بده الدبدلدسوإ 

رقي  رت عا ة أصنابنا على االعتناء بمدثدب هدذه ا مدسىإ رلديدس مدسضدسع السد داىة 

الخاصة فقط م  المسضسعات التي اعتنى بهاإ بب إو كب مدا هدس مدرتدبدط بده ىرحدي 

لتراب حافر  سا ه ال ياء  قي كاو منط اعتدنداء راهدتدمدام مدندهدمإ حدتدى أندهدم قدي 

أل سا النتب في مد  ىآهإ رسدألده مسدائدبإ رقدي كداو ال مدعدرف أنده صداحدب الدنداحديدة 

 لمنلب الس اىةإ فالح ]
ً
 [.96المقيسةإ رلم من  ميعيا

 رلنختم المقال بنلمتي  لعلمي  م  أعالمنا في البي س

ا رلىس للشيخ النعماني ىه إ قالس فأما الغيبة ا رلى فدهدي الدغديدبدة الدتدي كداندا 

 مدندلدسبديد  ظداهدرمد  مدس دس ي 
ً
الس راء فيها بي  اإلمدام ع  ربديد  الدخدلدل قديدامدا

ا شخاة را عياوإ مخرج على أميمهم  سامض العدلدمإ رعدسمدب الدندندم را  دسبدة 

ع  كب ما مسأل عنه م  المعضالت رالمشنالتإ رهي الغيبة القليرة التي انقضا 

أمامهاإ رتلرما ميتهاإ رالغيبة الثانية هي التي اىتد دع فديدهدا أشدخداة السد دراء 

 [.99رالسسائط لألمر الذي مرميه الله تعالىإ رالتيبير الذي ممضيه في الخلل]

الثانيةس لشديدخدندا ابد  قدسلدسمده قديه إ قدالس إو عدنديندا أو كدب مد  ا عدى ا مدر بدعدي 

 السمري فهس كافر منمس ضال مضب.

رال مخ ى ظهسى كلتا العباىتي إ بب صرمنهدمدا فدي اندقدطداع السد داىة الدخداصدة فدي 

 الغيبة النبرو.
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