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 االمام الهادي عليه السالم وخطط التمهيد 
 لإلمام المهدي و تحصين شيعته..

 
ه القيادية في حكم المعتصم سنة )

ّ
 222مارس اإلمام الهادي )عليه السالم( مهام

ّ
هـ( واسـتـدـهـ  فـي حـكـم الـمـعـتـ 

ة الـكـكـم 252سنة )
ّ
عوا بلذ

ّ
ة من ملوك بني العباس الذين لم يتمت

ّ
هـ( وخالل هذه السنوات األربعة والثالثين ق  عاصر ست

ع آباؤهم ؛ حيث تراوحت فترة خالفة كل منهـم بـيـن سـتـة وخـهـر وخـمـسـة نلـت ثـمـا  سـنـوات سـو  
ّ
والخالفة كما تمت

. 
ً
 المتوكل الذي دام حكمه خمسة عدر عاما

 

ـت 
ّ
 عن وهل البيت )عليهم السالم( ونفسهم ، وتـجـل

ً
بـووـو   ذلـ وق  انتهج المتوكل سياسة العنف تجاه العلويين وخيعة وهل البيت )عليهم السالم( فضال

ـ  تـه في ومره به م قبر اإلمام الكسين بن علي )عليه السالم( وما حوله من ال ور ، بل ومر بكرثه وبذره وسقي مـووـع الـقـبـر ومـنـع الـنـاس مـن  يـار 
ّ
وتـوع

 في سنة )
ّ
ن  اره. وكا  اغتيال اإلمام الهادي )عليه السالم( في حكم المعت 

َ
 هـ( 252بالسجن علت م

 

 :االمام الهادي عليه السالم و تمهيد الشيعة للتعايش مع احتجاب االمام الحجة عليه السالم
 قضية وساسية للمسلـمـيـن بدـكـل عـام ، وألتـبـاب وهـل الـبـيـ

ّ
 قضية اإلمام المه ي )عليه السالم( في عصر اإلمام الهادي )عليه السالم( تع 

ّ
عـلـيـهـم ت )و 

ـام وادة اإلمـام الـمـهـ 
ّ
ما اقـتـربـت وي

ّ
عـلـيـه السـالم( ي )السالم( بدكل خاص ، والظروف التي كانت تكيط باإلمام الهادي )عليه السالم( كانت ت داد حراجة كل

 ه .يعتوغيبته . واب  و  نبكث عن هذه القضية في مكورين : األول منهما خاص باإلمام المه ي)عليه السالم( ، والثاني منهما يرتبط بأتباعه وخ
 

ا المحور األول  
ّ
ـلـع األعـ ا  عـلـيـهـا أم

ّ
، فاإلمام الهادي )عليه السالم( مسؤول عن ترتيب التمهي ات الال مة لوادة اإلمام المه ي )عليه السالم( بـكـيـث يـ 

ـل اإلمـام الـهـ
ّ
فات اإلمام الهادي ونداط ابنه الكسن العسكري )عليهما السالم( . وتدير النصوص نلـت كـيـفـيـة تـ خ

ّ
ة كل تصر

ّ
)عـلـيـه  اديوهم يراقبو  ب ق

افـرت نصـوص تـظـ السالم( اختيار  وجة صالكة لإلمام الكسن العسكري )عليه السالم( بكيث تقوم بال ور الم لوب منها في نخفا  وادة ابنها المنتظر. وق 
ه الذي يـولـ  خـفـيـة و

ّ
 المه ي الذي ينتظر هو حفي ه وول  اإلمام الكسن العسكري )عليه السالم( وون

ّ
ل الـنـاس يـقـواإلمام الهادي )عليه السالم( علت و 

نت هذه النصوص جملة من التعليمات الكفيلة بتكقي
ّ
ه الذي ا ير  خخصه وا يكل ذكره باسمه . وهكذا ، وتضم

ّ
ه لم يول  بع  ، ونن

ّ
 ا  ينسجم مـع ق غعنه نن

ة ااختفا  والغيبة من ِقبل اإلمام المه ي )عليه السالم( .
ّ
 مهم

 

عرف بالصغر  عمل اإلمام علت ربط خيعته ببعض وكالئه بدكل خاص 
ُ
له حـلـقـة وجعومن وجل تكقيق عنصر اارتباط باإلمام في مرحلة الغيبة األولت والتي ت

 ؛ وبـذلـ  يـكـو  
ً
ة الوكالة لإلمام الهادي والعسكري والمه ي )عليهم السالم( معـا

ّ
ت مهم

ّ
ـ  قـ  الوصل بع  كسب ثقة خيعته بهذا الوكيل الذي تول

ّ
مـه

 وتباب وهل البيت )عليهم السالم( قـ  اعـتـادوا عـلـت ا
ّ
ل سفرا  اإلمام المه ي )عليه السالم( من دو  ح وث مضاعفات خاصة ؛ أل 

ّ
تـبـاط بـاإلمـام ار لسفارة وو

 المعصوم من خالله .
 

ة اإلمام المهدي )عليه السالم( :
ّ
 وإليك بعض نصوص اإلمام الهادي )عليه السالم( حول قضي

يـمـ   لـذيعن الصقر بن وبي دلف قال : سمعت علي بن مكم  بن علي الروا )عليهم السالم( يقول : اإلمام بع ي الكسن ابني وبع  الـكـسـن ابـنـه الـقـائـم ا
. 
ً
 وظلما

ً
لئت جورا

ُ
 كما م

ً
 وع ا

ً
 األرض قس ا

ـعـوا  ركـمالكليني ، عن علي بن مكم  ، عن بعض وصكابنا ، عن ويوب بن نو  ، عن وبي الكسن الثالث )عليه السالم( قال : نذا رفـع عـلـمـكـم مـن بـيـن وظـهـ
ّ
فـتـوق

 الفرج من تكت وق امكم .
ا مات وبو جعفر الثاني كتبت الدـيـعـة نلـت وبـي الـكـسـن صـ

ّ
الـعـسـكـر  احـبرو  علي بن نبراهيم عن وبيه ، عن علي بن ص قة ، عن علي بن عب  الغفار قال : لم

ت لك
ّ
ي ، فأن

ّ
 فإذا ن لت بي مقادير الله تبارك وتعالت وتاكم الخلف من

ً
ا
ّ
 الخلف بع  الخلف ؟!.م بيسألونه عن اآلخر فكتب )عليه السالم( : األمر بي ما دمت حي

 

ا المحور الثاني 
ّ
فهو األع اد النفسي وتكقيق ااستع اد الواقعي ل ور غيبة اإلمام المه ي )عليه السالم( من ِقبل خيعة اإلمام )عليه السالم( . وق  وأم

 ه لديعته من تعوي هم علـت ااحـتـجـاب عـنـهـم ، واارتـبـاط بـهـ
ّ
ة نلت عالم الفعلية بما خ 

ّ
ق اإلمام هذا ااستع اد ووخرجه من عالم القو

ّ
ن خـالل م مـحق

فاجأوا بما سي ر عليهم من ظروف ج ي ة لم يألفوها من ذي قبل . وكا  لإلما
ُ
 ي
ّ
ابه ، وتوعيتهم علت الووع المستقبلي ؛ لئال

ّ
لهـادي )عـلـيـه م اوكالئه ونو

ـه 
ّ
ة الله وولي

ّ
ته المستقبلية في الكفاظ علت حج

ّ
ي سـيـولـ  الـذالسالم( وسلوب خاص ل ر  نمامة ابنه الكسن العسكري )عليه السالم( بما يتناسب مع مهم

ـق اا
ّ
ق الغيبة وتكق

ّ
ت ألتباعه اانقياد لإلمام من بع ه والتسليم له فيما سيخبر به من وقوب الوادة وتكق

ّ
 ؛ ليتسن

ً
ا
ّ
اط بـه عـبـر سـفـيـره رتـبـفي ظرف حرج ج 

ن اإلمام الهادي )عليه السالم( في كيفية طر  نمامة الـكـسـن )عـلـيـه السـالم( و مـن طـر  ذلـ
ّ
فت عليه الديعة ووثقت به . ولهذا تفن

ّ
ـة   والذي تعر

ّ
كـيـفـي

 لإلمام الهادي )عليه السـالم
ً
 التعتيم اإلعالمي حتت علت نمامة الكسن العسكري )عليه السالم( كا  مقصودا

ّ
فـتـارة يـنـفـي  ( ،اإلخهاد عليه. ومنه يب و و 

يه وثالثة يصفه ببعض الصفات التي ق  توهم نرادة غيره في بادئ النظر وترخ  نليه في نهاية الم اف كـمـا ورد عـنـه 
ّ
 نمامة غيره ووخر  يكن

ّ
هـذا األمـر  و 

ه ق  مات في حياة وال ه فلم يكن الكبير سو  الكسن )عليه
ّ
ت بأبي جعفر غير ون

ّ
 الكبير هو ) مكم  ( المكن

ّ
 سالم( .ال في الكبير من ول ي . حيث ن 

 

 االمام الهادي عليه السالم و التحصين العقائدي
َل التكصين العقائ ي الذي مارسه اإلمام )عليه السالم( في تبيا  وخر  وتعميق المفاهيم العقائ ية بدكل خاص وال ينية بدكل عام . 

َّ
ـل فـي ك تمث

ّ
ما تمـث

 دفع الدبهات واإلثارات الفكرية التي كانت تت اولها الم ارس الفكرية آنذاك .
ثرت عن اإلمام )عليه السالم( حول الرؤية والجبر وااختيار والتفويض والرد علت الدبهات الـمـثـارة حـول آيـات الـقـرآ  الـكـ 

ُ
ي ريـوالنصوص التي و

ّ
م تـفـيـ  تصـ 

. 
ً
 اإلمام)عليه السالم( لهذا التكصين العقائ ي في الساحة اإلسالمية العامة والخاصة معا

ثار من تساؤات خاصة تعرض ألفراد من  
ُ
 الخاص علت ما كا  ي

ّ
  للرد

ّ
 علت الدبهات العامة بل تص 

ّ
ـن كـا  وتـولم يكتف اإلمام )عليه السالم( بالرد

ّ
بـاعـه وو مـم

م فيهم اإلمام )عليه السالم( اانقياد للكق كبعض الواقفة الذين اهت وا بفضل توجيهات اإلمام )عليه السالم( .
ّ
 يتوس

ـه صـائـف والـنـاس عـلـيـهـم 
ّ
 ون
ّ
 في اإلمامة فرويت السل ا  ق  خرج نلت الصي  في يوم الربيع نا

ّ
بـات الصـيـف ثـ قال علي بن مه يار : وردت العسكر وونا خاك

بو  منه ويقولو  وا ترو  هذا الم ني ما ق  فعل بنفسه 
ّ
قلت فـي ، فوعلت وبي الكسن لباد وعلت فرسه تجفاف لبود وق  عق  ذنب الفرس ، والناس يتعج

 ابـتـ
ّ
ا خرج الناس نلت الصكرا  لم يلبثوا و  ارتفعت سكابة عظيمة ه لت فلم يبق وح  نا

ّ
 ، ما فعل هذا . فلم

ً
حـتـت غـرا بـالـمـ ـر ّل نفسي : لو كا  هذا نماما

ري  و  اسأله عن الجنـب نذا غـرا فـي الـ
ُ
فـقـلـت  ثـوبوعاد )عليه السالم( وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوخ  و  يكو  هو اإلمام ، ثم قلت : و

ي كدف وجهه ثم قال : ن  كا  عرا الجنب في الثوب وجنابته من حرام ا يـجـو  الصـالة 
ّ
ا قرب من

ّ
، ون   فـيـهفي نفسي : ن  كدف وجهه فهو اإلمام . فلم

 فلم يبق في نفسي بع  ذل  خبهة. كا  جنابته من حالل فال بأس .
اانـكـراف مـل و ايضا يعتبر موقف اإلمام الهادي )عليه السالم( الصارم مع الغالة خ وة من خ وات التكصين العقائ ي للجماعة الصالكة ونبعادهـا مـن عـوا
ـتوال يغ العقائ ي الذي ينتهي نلت الكفر بالله تعالت وو الدرك به . ويكمن نداطه )عليه السالم( في فضح حقيقة هذا الخط المنكرف كما تج
ّ
فـي فضـح  ل

 عناصره .
نه )عليه السالم( فيما يلي : فعن وحم  بن مكم  بن عيست قال : كـتـبـت نلـت اإلمـا

ّ
ا كيفية تعامل الجماعة الصالكة ، مع هؤا  فق  بي

ّ
لـهـادي )عـلـيـه م اووم

مو  ويقروو  وحاديث ينسبونها نلي  والت آبائ  فيها ما تدمئ  منها القلوب ، ووخيا  من الفرائض والسنن والمعاصي
ّ
لوها فـإ  تأ السالم( في قوم يتكل

ّ
و

 علت موالي  بما فيه سالمتهم ونجاتهم من هذه األقاويل 
ّ
ن لنا وو  تمن

ّ
عـوا هـذ رويت و  تبي

ّ
رهم نلت العـ ـب والـهـالك ؟ والـذيـن اد

ّ
ه األخـيـا  ، التي تصي

 ؟ فكتـب اإلمـام ا
ً
هم ووليا  ، ودعوا نلت طاعتهم منهم : علي بن حسكة ، والقاسم اليق يني ، فما تقول في القبول منهم جميعا

ّ
وا ون

ّ
دي )عـلـيـه لـهـاادع

 السالم( : ) ليس هذا ديننا فاعت له (.
 

 اعداد: قيس العامري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصادر:
 أعالم الهداية: اإلمام علي بن محمد الهادي)عليه السالم(

 كمال الدين وتمام النعمة / للشيخ الصدوق



 

التمهيد للغيبة ظاهرة متـقـدمـة فـي الـتـراث 

اإلسالمي ونستطيع ان نـقـول بـان الـتـمـهـيـد 

 
ً
لإلمام المهدي عليه السالم ولغيبته أساسا

يعود إلى عصر الرسول صلى الله عـلـيـه و لـه 

وسلم إال ان هذه الظاهرة أخذت في االتساع 

والوضوح تقريبا في عصر اإلمام الرضا عليه السالم ثم في عصر اإلمام الجواد عليـه 

 
ً
السالم ثم في عصر اإلمام الهادي عليه السالم حيث بدت أكثر وضوحا وأشد نصوعا

من ذي قبل، ونحن نجد في ظاهرة التمهيد وجهين الوجه األول هو التمهيد لميالد 

 ان هـنـا  
ً
اإلمام المهدي عليه السالم، والوجه الثاني هو التمهيد لـلـغـيـبـة، عـلـمـا

 تمهيدات لها من قبل األنبياء واألولياء قبل نبينا صلى الله عليه و له وسلم.

 من حديث للشيخ معين دقيق..

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف االنتظار: معارف مهدوية:  



 

كدف رئيس تكالف الفتح هادي العامري، الـخـمـيـس، عـن وقـوف 

الوايات المتك ة األميـركـيـة وحـ ب الـبـعـث الـمـنـكـل ورا  ااحـ اث 

، مؤك ا ونه كـا  يـراد مـن 2202التي رافقت تظاهرات تدرين األول 

 ذل  ااقتتال الديعي الديعي.

 

وقال العامري في كـلـمـة خـالل حـفـل تـأبـيـنـي وقـيـم فـي قضـا  

بع  النصـر عـلـت اارهـاب حصـلـت “المق ادية بمكافظة ديالت ننه 

اح اث تدرين التي خ ط لها ح ب الـبـعـث وامـريـكـا لـ فـع الـعـراا 

 ”.نكو الفووت

 

 ”.الديعي –اله ف من ذل  المخ ط كا  ااقتتال الديعي “ووواف و  

 

مسيرة استذكار القادة الده ا  في الثالث من الدهر المقـبـل سـتـكـ د مسـتـقـبـل “من جانب آخر وك  العامري و  

 ”.ليكن للدعب العراقي صوت واح  باتجاه اخراج المكتل من البالد“، مؤك ا بالقول: ”العراا

 العامري: خمطط تشرين كان يهدف لالقتتال الشيعي الشيعي حدث اليوم: 

اليوم براعم االنتظترت   

يتتلتت لتتوه  تت تتو  تتم 

يف إحتتتيتتت     تتتر  

شتتتت تتتت    ا  تتتت م 

ال   ي عليه السالم 

بتتت لتتتحتتترا   حتتتولتتته 

 وحضو   ج لسه..

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:


