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نتعلم من إمام الزمانالسالم على إمام الزمان

ميالد  بذكرى  االحتفال  مر  أنه  من  بالرغم 
اإلمام الهادي عليه السالم في تاريخ هذا 
التاريخ، إال أنه ال يعني ذلك ان نهمل قول 
إن والدته في هذا اليوم، وبغض النظر عن 
الصحة من العدم، فهي فرصة للوفاء لجد 

إمام الزمان عليه السالم..

أسرة التحرير

• والدة اإلمام الهادي على رواية..
• االمام يمر بالمنزل السابع الحاجر

• قيام العباسيين ضد حكومة االمويين
• وفاة الشيخ علي اكبر برهان..
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االمام الهادي عليه السالم وخطط التمهيد لالمام المهدي و تحصين شيعته

إعداد: قيس العامري

 سنة (٢٥٤هـ) 
ّ

ه القيادية في حكم المعتصم سنة (٢٢٠هـ) واستشهد في حكم المعتز مارس اإلمام الهادي (عليه السالم) مهامّ

ع 
ّ
ة الحكم والخالفة كما تمت

ّ
عوا بلذ

ّ
ة من ملوك بني العباس الذين لم يتمت

ّ
وخالل هذه السنوات األربعة والثالثين قد عاصر ست

آباؤهم ؛ حيث تراوحت فترة خالفة كل منهم بين ستة أشهر وخمسة إلى ثمان سنوات سوى المتوكل الذي دام حكمه خمسة 

. 
ً
عشر عاما

السالم)  (عليهم  البيت  أهل  عن   
ً
فضال السالم)  (عليهم  البيت  أهل  وشيعة  العلويين  تجاه  العنف  سياسة  المتوكل  انتهج  وقد 

ى ذلك بوضوح في أمره بهدم قبر اإلمام الحسين بن علي (عليه السالم) وما حوله من الدور ، بل أمر بحرثه وبذره 
ّ
أنفسهم ، وتجل

ن زاره د بالسجن على مَ وسقي موضع القبر ومنع الناس من زيارته وتوعّ

 في سنة (٢٥٤ هـ)
ّ

وكان اغتيال اإلمام الهادي (عليه السالم) في حكم المعتز

االمام الهادي عليه السالم و تمهيد الشيعة للتعايش مع احتجاب االمام الحجة عليه السالم:

أنّ قضية اإلمام المهدي (عليه السالم) في عصر اإلمام الهادي (عليه السالم) تعدّ قضية أساسية للمسلمين بشكل عام ، وألتباع 

ما اقتربت 
ّ
أهل البيت (عليهم السالم) بشكل خاص ، والظروف التي كانت تحيط باإلمام الهادي (عليه السالم) كانت تزداد حراجة كل

ام والدة اإلمام المهدي (عليه السالم) وغيبته . أيّ

 والبد أن نبحث عن هذه القضية في محورين : األول منهما خاص باإلمام المهدي(عليه السالم) ، والثاني منهما يرتبط بأتباعه 

وشيعته .

ا المحور األول ، فاإلمام الهادي (عليه السالم) مسؤول عن ترتيب التمهيدات الالزمة لوالدة اإلمام المهدي (عليه السالم)   أمّ

فات اإلمام الهادي ونشاط ابنه الحسن العسكري (عليهما السالم) . ة كل تصرّ
ّ

لع األعداء عليها وهم يراقبون بدق
ّ
بحيث يط

ل اإلمام الهادي (عليه السالم) الختيار زوجة صالحة لإلمام الحسن العسكري (عليه السالم) بحيث 
ّ

 وتشير النصوص إلى كيفية تدخ

تقوم بالدور المطلوب منها في إخفاء والدة ابنها المنتظر.

وقد تظافرت نصوص اإلمام الهادي (عليه السالم) على أنّ المهدي الذي ينتظر هو حفيده وولد اإلمام الحسن العسكري (عليه 

ه الذي ال يرى شخصه وال يحل ذكره باسمه .
ّ
ه لم يولد بعد ، وإن

ّ
ه الذي يولد خفية ويقول الناس عنه إن

ّ
السالم) وأن

بل اإلمام  ة االختفاء والغيبة من قِ نت هذه النصوص جملة من التعليمات الكفيلة بتحقيق غطاء ينسجم مع مهمّ  وهكذا ، وتضمّ

المهدي (عليه السالم) .

عرف بالصغرى عمل اإلمام على ربط شيعته ببعض وكالئه 
ُ
ومن أجل تحقيق عنصر االرتباط باإلمام في مرحلة الغيبة األولى والتي ت

والعسكري  الهادي  لإلمام  الوكالة  ة  مهمّ ى 
ّ
تول الذي  الوكيل  بهذا  شيعته  ثقة  كسب  بعد  الوصل  حلقة  وجعله  خاص  بشكل 

حدوث  دون  من  السالم)  (عليه  المهدي  اإلمام  سفراء  ل  أوّ لسفارة  د  مهّ قد  يكون  وبذلك  ؛   
ً
معا السالم)  (عليهم  والمهدي 

مضاعفات خاصة ؛ ألنّ أتباع أهل البيت (عليهم السالم) قد اعتادوا على االرتباط باإلمام المعصوم من خالله .

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

عن الصقر بن أبي دلف قال : سمعت علي بن محمد بن علي الرضا (عليهم السالم) يقول : اإلمام بعدي الحسن ابني وبعد الحسن 

. 
ً
 وظلما

ً
لئت جورا  كما مُ

ً
 وعدال

ً
ابنه القائم الذي يمأل األرض قسطا

الكليني ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي الحسن الثالث (عليه السالم) قال : إذا رفع علمكم من 

عوا الفرج من تحت أقدامكم .
ّ

بين أظهركم فتوق

ا مات أبو جعفر الثاني كتبت الشيعة إلى أبي  روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن علي بن صدقة ، عن علي بن عبد الغفار قال : لمّ

 فإذا نزلت بي مقادير الله تبارك وتعالى أتاكم 
ً
ا الحسن صاحب العسكر يسألونه عن اآلخر فكتب (عليه السالم) : األمر بي ما دمت حيّ

ى لكم بالخلف بعد الخلف ؟!.
ّ
ي ، فأن

ّ
الخلف من

ا المحور الثاني فهو األعداد النفسي وتحقيق االستعداد الواقعي لدور غيبة اإلمام  وأمّ

بل شيعة اإلمام (عليه السالم) . المهدي (عليه السالم) من قِ
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طه لشيعته من تعويدهم على االحتجاب عنهم 
ّ
ة إلى عالم الفعلية بما خط ق اإلمام هذا االستعداد وأخرجه من عالم القوّ

ّ
وقد حق

فاجأوا بما سيطر عليهم من ظروف جديدة لم   يُ
ّ
ابه ، وتوعيتهم على الوضع المستقبلي ؛ لئال ، واالرتباط بهم من خالل وكالئه ونوّ

يألفوها من ذي قبل .

ته  مهمّ مع  يتناسب  بما  السالم)  (عليه  العسكري  الحسن  ابنه  إمامة  لطرح  خاص  أسلوب  السالم)  (عليه  الهادي  لإلمام  وكان   

ى ألتباعه االنقياد لإلمام من بعده والتسليم 
ّ
 ؛ ليتسن

ً
ا ه الذي سيولد في ظرف حرج جدّ ة الله ووليّ المستقبلية في الحفاظ على حجّ

فت عليه الشيعة ووثقت به . ق االرتباط به عبر سفيره الذي تعرّ
ّ

ق الغيبة وتحق
ّ

له فيما سيخبر به من وقوع الوالدة وتحق

ة اإلشهاد عليه. ن اإلمام الهادي (عليه السالم) في كيفية طرح إمامة الحسن (عليه السالم) وزمن طرح ذلك وكيفيّ
ّ
 ولهذا تفن

 لإلمام الهادي (عليه السالم) ، 
ً
ومنه يبدو أنّ التعتيم اإلعالمي حتى على إمامة الحسن العسكري (عليه السالم) كان مقصودا

يه وثالثة يصفه ببعض الصفات التي قد توهم إرادة غيره في بادئ النظر وترشد إليه في 
ّ
فتارة ينفي إمامة غيره وأخرى يكن

نهاية المطاف كما ورد عنه أنّ هذا األمر في الكبير من ولدي .

ه قد مات في حياة والده فلم يكن الكبير سوى الحسن (عليه السالم) .
ّ
ى بأبي جعفر غير أن

ّ
 حيث إنّ الكبير هو ( محمد ) المكن

االمام الهادي عليه السالم و التحصين العقائدي

لَ التحصين العقائدي الذي مارسه اإلمام (عليه السالم) في تبيان وشرح وتعميق المفاهيم العقائدية بشكل خاص والدينية 
َّ
 تمث

بشكل عام .

ل في دفع الشبهات واإلثارات الفكرية التي كانت تتداولها المدارس الفكرية آنذاك .
ّ
 كما تمث

آيات  المثارة حول  الشبهات  الرؤية والجبر واالختيار والتفويض والرد على  (عليه السالم) حول  ثرت عن اإلمام 
ُ
أ التي   والنصوص 

. 
ً
ي اإلمام(عليه السالم) لهذا التحصين العقائدي في الساحة اإلسالمية العامة والخاصة معا القرآن الكريم تفيد تصدّ

ثار من تساؤالت خاصة تعرض ألفراد  ى للردّ الخاص على ما كان يُ  ولم يكتف اإلمام (عليه السالم) بالردّ على الشبهات العامة بل تصدّ

م فيهم اإلمام (عليه السالم) االنقياد للحق كبعض الواقفة الذين اهتدوا بفضل توجيهات اإلمام  ن كان يتوسّ من أتباعه أو ممّ

(عليه السالم) .

ه صائف والناس 
ّ
 أن

ّ
 في اإلمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم الربيع إال

ّ
 قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك

بون منه ويقولون أال  عليهم ثبات الصيف وعلى أبي الحسن لباد وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرس ، والناس يتعجّ

 ، ما فعل هذا .
ً
ترون هذا المدني ما قد فعل بنفسه ، فقلت في نفسي : لو كان هذا إماما

بالمطر وعاد (عليه  ابتلّ حتى غرق   
ّ
إال ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد  يلبثوا أن  الناس إلى الصحراء لم  ا خرج   فلمّ

ريد أن اسأله عن الجنب إذا غرق في 
ُ
السالم) وهو سالم من جميعه ، فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو اإلمام ، ثم قلت : أ

الثوب فقلت في نفسي : إن كشف وجهه فهو اإلمام .

ي كشف وجهه ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ال يجوز الصالة فيه ، وإن كان جنابته من حالل 
ّ
ا قرب من  فلمّ

فال بأس .

 فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

الصالحة  للجماعة  العقائدي  التحصين  الغالة خطوة من خطوات  الصارم مع  السالم)  (عليه  الهادي  ايضا يعتبر موقف اإلمام  و 

وإبعادها من عوامل االنحراف والزيغ العقائدي الذي ينتهي إلى الكفر بالله تعالى أو الشرك به .

ى في فضح عناصره .
ّ
 ويكمن نشاطه (عليه السالم) في فضح حقيقة هذا الخط المنحرف كما تجل

نه (عليه السالم) فيما يلي : فعن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت  ا كيفية تعامل الجماعة الصالحة ، مع هؤالء فقد بيّ وأمّ

مون ويقرأون أحاديث ينسبونها إليك والى آبائك فيها ما تشمئز منها القلوب ، 
ّ
إلى اإلمام الهادي (عليه السالم) في قوم يتكل

ن لنا وأن تمنّ على مواليك بما فيه سالمتهم ونجاتهم من هذه  لوها فإن رأيت أن تبيّ وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوّ

هم أولياء ، ودعوا إلى طاعتهم منهم : علي 
ّ
وا أن عوا هذه األشياء ، ادعّ رهم إلى العطب والهالك ؟ والذين ادّ األقاويل  التي تصيّ

 ؟ فكتب اإلمام الهادي (عليه السالم) : ( ليس هذا ديننا 
ً
بن حسكة ، والقاسم اليقطيني ، فما تقول في القبول منهم جميعا

فاعتزله ).

ي
دو

ه
 م

ق
عب



٤

Hilal Fatimiat Australia
 http://helalfatimaitaustralia.com/
klbfadk@gmail.com

يوميات منتظرون

الـصـــــــاحــــب

بة
غي

 ال
ن

زم
ي 

 ف
ذر

لح
ا

نا
ام

إم
 و

نا
مت

أئ
هدوية

ف م
معار

عاءات أحمد إسماعيل البصري ادّ

من كتاب الرد القاصم (الحلقة الرابعة)

ه كتاب الله، والقرآن الكريم الناطق.
َّ
١٢ _ أن

ا سبق أنَّ أحمد هو رسول المهدي، وكتاب الله، والقرآن الكريم الناطق) . ن لك ممَّ قال: (فتبيَّ

ه رسول اإلمام المهدي عليه السالم، فينبغي أن يكون 
َّ
ه إمام معصوم وأن

َّ
قلت: إذا كان أحمد إسماعيل يزعم أن

 كان أحدهما 
َّ

ه ال يجتمع إمامان في عصر واحد إال
َّ
ت على أن

َّ
؛ ألنَّ الروايات دل

ً
، ال ناطقا

ً
 صامتا

ً
في هذا العصر إماما

.
ً
صامتا

فقد روى الكليني قدس سره بسند صحيح عن الحسين بن أبي العالء، قال: قلت ألبي عبد الله عليه السالم: تكون 

 وأحدهما صامت).
َّ

األرض ليس فيها إمام؟ قال: (ال). قلت: يكون إمامان؟ قال: (ال، إال

ى به، وذكر اسمه ونسبه وصفته. ١٣ _ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصَّ

ى بي، وذكر  ه وصَّ
َّ
ي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ألن قال: (لن أشكوكم إلى الله، بل سيشكوكم جدّ

اسمي، ونسبي، وصفتي).

ة عليهم السالم ذكروه باسمه ونسبه وصفته وسكنه. ١٤ _ أنَّ األئمّ

هم ذكروني باسمي، ونسبي، وصفتي، وسكني).
َّ
ة عليهم السالم؛ ألن قال: (وسيشكوكم آبائي األئمّ

نوا أمره ألهل األرض قبل سنين طويلة. ا البربري بيَّ
ّ
١٥ _ أنَّ أشعيا وأرميا ودانيال ويوحن

نوا أمري ألهل األرض قبل سنين طويلة، كلّ هذا  هم بيَّ
َّ
ا البربري؛ ألن

ّ
قال: (وسيشكوكم أشعيا وأرميا ودانيال ويوحن

وتخذلونني؟).

١٦ _ أنَّ دماء اإلمام الحسين عليه السالم سالت في كربالء لله، وألجل أبيه عليه السالم، وألجل أحمد إسماعيل 

نفسه.

قال: (وستشكوكم دماء الحسين عليه السالم التي سالت في كربالء لله، 

وألجل أبي عليه السالم، وألجلي).


