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 مسات أنصار اإلمام املهدي
ال زال الكالم يف السلسلة املهدوية، ويف هذه احللقة نتكلم عن 
روايات  يف  جاء  ما  وفق   ، املهدي  اإلمام  أنصار  سامت  أهم 
قد    املطهرة  الرشيفة ورواياهتم  فأحاديثهم   ، البيت  أهل 
أنصار  هبا  يتصف  أن  البد  التي  الصفات  من  جمموعة  ذكرت 
يف  والبساطة  االختصار  ذلك  يف  مراعني   ، املهدي  اإلمام 

الطرح؛ ليسهل عل الّقراء الكرام فهمه والعمل بمقتضاه.
إنهم املنتظرون:

إن من أساليب حتصني ذواتنا وأنفسنا ضد االنحراف هو أن   
فجر  لبزوغ  مستمر  دائم  ترّقب  حالة  يف  انتظار،  حالة  يف  نكون 
الثورة الكربى، ثورة القائد املنتظر . جيب أن نعيش حالة توّقع 
للحدث األكرب، أسامعنا  متطّلعة  يائس، وال جازع، عيوننا  غري 
بالشوق  مفعمة  أفئدتنا  العظمى،  النهضة  خرب  الستامع  متلهفة 
االستعداد،  أهبة  عل  نكون  أن  اإلهلي.  الوعد  لساعة  والشغف 
ننتظر املفاجأة، ال تغيب عن أذهاننا قضية اإلمام املنتظر، وال 

ننسى الوعد اإلهلي بالنرص الظافر.
هكذا أراد لنا األئّمة  أنفسهم، وسّجلوه كموقف جيب أن 
باستمرار.  ونعيشها  نستشعرها  أن  جيب  نفسية  وكحالة  نتخذه 
يقول:)انتظروا  وهو    عيل  لإلمام  املوايل  إهيا  معي  استمع 
الفرج، وال تيأسوا من روح اهلل، فإّن أحّب األعامل إىل اهلل انتظار 

الفرج(.اخلصال للصدوق:ص616.
اُروِد َقاَل: ُقْلُت أَليِب َجْعَفٍر : َيا اْبَن َرُسوِل اهللَّ  وَعْن َأيِب اجْلَ
َقاَل:  اُكْم؟  إِيَّ وُمَواالِت  إَِلْيُكْم  واْنِقَطاِعي  َلُكْم  ِت  َمَودَّ َتْعِرُف  َهْل 
ِفيَها  ُتِيُبنِي  َمْسَأَلًة  َأْسَأُلَك  َفإيِنِّ  َفُقْلُت:  َقاَل:  َنَعْم،   :َفَقاَل
ِحنٍي  ُكلَّ  ِزَياَرَتُكْم  َأْسَتِطيُع  واَل  امْلَْشِ  َقِليُل  اْلَبرَصِ  َمْكُفوُف  َفإيِنِّ 
اهللَّ  َتِديُن  الَِّذي  بِِدينَِك  يِن  َأْخرِبْ ُقْلُت:  َحاَجَتَك،  َهاِت   :َقاَل
 :َقاَل بِه  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  أَلِديَن  َبْيتَِك  وَأْهُل  َأْنَت  بِه  وَجلَّ  َعزَّ 
أُلْعِطَينََّك  واهللَّ  امْلَْسَأَلَة  َأْعَظْمَت  َفَقْد  ْطَبَة   اخْلُ َت  َأْقرَصْ ُكْنَت  إِْن 
إَِله  اَل  َأْن  َشَهاَدَة  بِه،  َعزَّ وَجلَّ  اهللَّ  َنِديُن  الَِّذي  آَبائَِي  ِدينِي وِديَن 
 ، دًا َرُسوُل اهللَّ  واإِلْقَراَر باَِم َجاَء بِه ِمْن ِعْنِد اهللَّ مَّ إاِلَّ اهللَّ وَأنَّ حُمَ
واْنتَِظاَر  أَلْمِرَنا،  ْسِليَم  والتَّ َنا،  َعُدوِّ ِمْن  اَءَة  واْلرَبَ َنا،  لَِولِيِّ واْلَواَلَيَة 

َقائِِمَنا، وااِلْجتَِهاَد واْلَوَرَع(. الكايف للكليني:ج2،ص22.
إّن مسؤوليتنا هي:

ونسلط   ،واألئمة واملرسلني  األنبياء  هدي  عل  نسري  أن   
الضوء عل مناهجهم وتعاليمهم، ونحث اآلخرين عل سلوك 
حلقة  آخر  إىل  للوصول  عنه؛  االنحراف  وعدم  الطريق  هذا 
الظهور  من حلقاته، وآخر مرحلة من مراحله إال وهي مرحلة 

املبارك.   
الثاين  اهلل  بويل  الغيبة  )..متتد   : بن احلسني  اإلمام عيل  عن 
أهل  إن  خالد  با  يا  بعده،  واألئمة  اهلل  رسول  أوصياء  من  عرش 
أفضل    لظهوره  واملنتظرين  بإمامته  والقائلني  غيبته  زمان 
العقول  من  أعطاهم  ذكره  تعاىل  اهلل  ألن  زمان،  كل  أهل  من 
املشاهدة،  بمنزلة  عنهم  الغيبة  به  صارت  ما  واملعرفة  واألفهام 
وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة املجاهدين بني يدي رسول اهلل 
بالسيف، أولئك املخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إىل 
 دين اهلل رسًا وجهرًا، وقال : انتظار الفرج من أعظم الفرج(.

بحار األنوار:ج36،ص387.
إنهم الثابتون:

 حينام نعرف أّننا عل حق فام علينا إاّل أن نثبت، وحينام نعرف 

اهلل  قال  هلم  نتنازل  ال  أن  إاّل  علينا  فام  ضالل  عل  خصومنا  أّن 
ابِِت(.سورة إبراهيم:27. ِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّ تعاىل: )ُيَثبُِّت اهلل الَّ

 هل تعرفون ثبات أيب ذر، وميثم التاّمر وحجر بن عدي؟ لقد ثبت
للربذة،  نفيه  إىل  اضطّروا  حتى  االنحراف،  ذروأربك  أبو 
مل  ذلك  من  شيئًا  ولكن  القوت،  من  واخلالية  الناس  من  اخلالية 
ولقد  الظاملني،  وجوه  يف  والرصاخ  باحلق،  اإلرصاح  عن  يمنعه 
قال له اإلمام عيل  ساعة توديعه وهو راحل إىل الربذة: )يا أبا 
ذر إّنك غضبت هلل، فارُج َمْن غضبت له. إّن القوم خافوك عل 

دنياهم و خفتهم عل دينك...(.نج البالغة:ج2،ص12.
 ولقد ثبت ميثم التاّمر، ومل يعبأ أن تقطع يداه ورجاله، ثم يقطع 
لسانه، فهو مشدود إىل جذع نخلة، مل ينقطع عنه نزيف الدم، كان 
يفضح الباطل، ويشّهر بحكم الطواغيت، ويعّرف الناس باحلق، 
ألن  خصومه  اضطّر  حتى  والنضال،  الثبات  يف  درسًا  ويلّقنهم 

يقطعوا لسانه فيكّف عن الكالم، وأنت تعرف حجر بن عدي، 
بطل من أبطال جبهة اإلمام عيل ،وغريهم ُكُثر قد نالوا درجة 
وآله  النبي  هلا  أسس  التي  والثوابت  القيم  عل  لثباهتم  الشهادة؛ 

. االطهار
هؤالء كيف ثبتوا؟ لقد علموا أّن احلق معهم، واحلق ال يعدله 
يشء، واهلزيمة عن احلق ارمتاء يف أحضان الضالل، وجرم ليس 
مثله جرم، قال اهلل تعاىل: )َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو 
ْم يف الُدنيا َواآلِخَرة(.سورة البقر:217.  كاِفٌر فأولئك َحبَِطْت َأْعامهُلُ
ولقد شح لنا اإلمام احلسني  قيمة الثبات، وهو يف معرض 
احلديث عن القائد املنتظر، فقال: )...له غيبة يرتّد فيها أقوام، 
ويثبت عل الدين آخرون، ويقال هلم: متى هذا الوعد إن كنتم 
بمنزلة  الصابر يف غيبته عل األذى والتكذيب  أّن  أما  صادقني؟ 
(. كامل الدين ومتام النعمة  املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل 
  َّا ِعْنَد َأيِب َعْبِد اهلل ِر َقاَل: ُكنَّ للصدوق:ص317.  وَعْن َياَمٍن التَّامَّ
ُك  امْلَُتَمسِّ َغْيَبًة،  اأَلْمِر  َهَذا  لَِصاِحِب  )إِنَّ  َلَنا:   َفَقاَل ُجُلوسًا 
َشْوَك  ُيْمِسُك  ُكْم  ...َفَأيُّ  :َقاَل ُثمَّ  لِْلَقَتاِد  اِرِط  َكاخْلَ بِِدينِه  ِفيَها 
اْلَقَتاِد بَِيِده؟ ُثمَّ َأْطَرَق َمِلّيًا، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ لَِصاِحِب َهَذا اأَلْمِر 

ْك بِِدينِه(. الكايف للكليني:ج1،ص336.  ِق اهللَّ َعْبٌد وْلَيَتَمسَّ َغْيَبًة، َفْلَيتَّ
أّنهم الذين أخذ اهلل ميثاقهم: 

قد  قال: )لو  أّنه   الصادق عن عيل بن أيب محزة عن اإلمام 
قًا،  ُموفَّ شابًا  إليهم  يرجع  ألّنه  الناس،  ألنكره    القائم  قام 
الذّر األّول(.الَغيبة  َيثُبت عليه إاّل مؤمٌن قد أخذ اهلل ميثاَقه يف  ال 
للمتذكر  وذكرى  للمعترب  عربة  احلديث  هذا  للنعامين:ص194.ويف 
املتبرص وهو قوله : خيرج إليهم شابًا موفقًا ال يثبت عليه إال 
الذر األول. فهل يدل هذا إال عل  مؤمن قد أخذ اهلل ميثاقه يف 
ظهوره  يف  املدى  ويستطيلون  العمر،  مدة  يستبعدون  الناس  أن 
وينكرون تأخره وييأسون منه، فيطريون يمينا وشامال،   وتتفرق 
هبم املذاهب وتنشعب هلم طرق الفرتة، ويغرتون بلمع الرساب 
من كالم املفتونني، فإذا ظهر بعد سنني طويلة توجب الشيخوخة 
من  أنكره  موفقًا  شابًا  القوى،  وضعف  الظهر  وحنو  والكرب 
احلسنى. اهلل  من  له  سبقت  من  عليه  وثبت  مرض  قلبه  يف   كان 

اُكْم  ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَّ  َيُقوُل: )إِيَّ  َعِن امْلَُفضَّ
ُصنَّ  ْنِويه، َأَما واهللَّ َلَيِغيَبنَّ إَِماُمُكْم ِسنِينًا ِمْن َدْهِرُكْم، وَلُتَمحَّ والتَّ
َعَلْيه  وَلَتْدَمَعنَّ  َسَلَك،  َواٍد  بَِأيِّ  َهَلَك  ُقتَِل  َماَت  ُيَقاَل  َحتَّى 
َفاَل  اْلَبْحِر  َأْمَواِج  يِف  ُفُن  السُّ ُتْكَفُأ  َكاَم  وَلُتْكَفأنَّ   امْلُْؤِمننَِي  ُعُيوُن 
بُِروٍح  َده  اإِلياَمَن وَأيَّ َقْلبِه  يِف  ِميَثاَقه وَكَتَب  اهللَّ  َأَخَذ  َمْن  إاِلَّ  َيْنُجو 

ِمْنه...(.الكايف:ج1،ص336.
إنهم املتفقهون يف دينهم:

الفقه  فإن  اهلل،  دين  يف  )تفقهوا   : الكاظم  اإلمام  عن 
الرفيعة  املنازل  إىل  والسبب  العبادة،  ومتام  البصرية،  مفتاح 
العابد  عل  الفقيه  وفضل  والدنيا،  الدين  يف  اجلليلة  والرتب 
يرض  مل  دينه  يف  يتفقه  مل  ومن  الكواكب،  عل  الشمس  كفضل 
َقاَل  َزَة  مَحْ َأيِب  ْبِن  َعيِلِّ  العقول:ص410.َعْن  له عماًل(.حتف  اهلل 
ه  يِن َفإِنَّه َمْن مَلْ َيَتَفقَّ ُهوا يِف الدِّ  َيُقوُل: )َتَفقَّ َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهللَّ
يِف  ُهوا  )لَِيَتَفقَّ ِكَتابِه:  يِف  َيُقوُل  إِنَّ اهللَّ  َأْعَرايِبٌّ   َفُهَو  يِن  الدِّ يِف  ِمْنُكْم 
َذُروَن(.سورة  حَيْ ُهْم  َلَعلَّ إَِلْيِهْم  َرَجُعوا  إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِينِذُروا  يِن  الدِّ
قال:  نباتة  بن  األصبغ  عن  للكليني:ج1،ص31.  التوبة:آية122.الكايف 
:)... يا بني ليرب صغاركم  خطب اإلمام عيل بن أيب طالب 
كباركم، ولريأف كباركم بصغاركم، وال تكونوا كالغواة اجلفاة 
الذين مل يتفقهوا يف الدين، ومل يعطوا يف اهلل حمض اليقني...(.كنز 
العامل للمتقي اهلندي:ج14،ص594. ويف مقابل ذلك أّن من مل يتفقه يف 
دينه يكون عرضة لالنحراف والتشكيك والضالل، فعن اإلمام 
الناس  جهلة  من  استقبل  قام  إذا  قائمنا  )إن  قال:    الصادق 
أشد مما استقبله رسول اهلل  من جهالة اجلاهلية. قلت: وكيف 
يعبدون  وهم  الناس  أتى    اهلل  رسول  إن   :قال ذلك؟ 
احلجارة والصخور والعيدان واخلشب املنحوته، وإن قائمنا إذا 
به، ثم  يتأول عليه كتاب اهلل، حيتج عليه  الناس وكلهم  أتى  قام 
قال: أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوهتم كام يدخل احلر 

والقر(.الَغيبة للنعامين:ص307.
أّنهم أصحاب البصرية ال تضّرهم الفتنة: 

عل  أقدامهم  يضعون  صائبة،  رؤيا  هلم  البصرية  أصحاب 
الطريق بوعي ونباهة واختيار وجلميع أعامهلم ومواقفهم جذور 
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وال  انتهازية  ال  مبدئية  مواقفهم  ومجيع  دينية،  وُأسس  اعتقادية 
ال  وهم  واجلاهيل،  القومي  التعصب  من  منبثقة  وليست  نفعية، 
لسلطان  يستجيبون  وال  اخلّداعة،  الباطلة  بالدعايات  يتأثرون 
 :القهر. عن أيب بصري، قال: قال أبو جعفر حمّمد بن عيّل الباقر
)إّنام َمَثل شيعتنا َمَثل أندر ) يعني بيدرًا فيه طعام ( فأصابة آِكل 
ما  منه  بقي  فنّقي، حّتى  آكل   أصابه  ثّم  فُنّقي،  السوس-  أي   –
صون حّتى تبقى  ال يرّضه اآلكل؛ وكذلك شيعُتنا ُيميَّزون وُيمحَّ
منهم عصابة ال ترّضها الفتنة(.الَغيبة للنعامين:ص218. وعن اإلمام 
الصادق  أنه قال: )...أّن اهلل تبارك وتعاىل َعِلَم أن أولياءه ال 
يرتابون، ولو علم أّنم يرتابون ما أفقدهم ُحّجَته طرفَة عني، واَل 

اِر النَّاِس(.الكايف للكليني:ج1،ص333. َيُكوُن َذلَِك إاِلَّ َعَل َرْأِس ِشَ
قّلة عددهم: 

بيته  وأهل   ق املصدَّ الصادق  الواردة عن  الرواياُت  هت  َنوَّ
الروايات  إحدى  ووصفتهم  احلّق،  أنصار  بأّنم   األطهار
بأّنم: )...األتقياء األنقياء األبرار األصفياء وما هم يف أمتي إال 

كالشعرة البيضاء يف الثور األسود يف الليل الغابر(.
عيون أخبار الرضا للصدوق:ج2،ص140.

، واهللِ َلَتطرُينَّ  ُصنَّ وعن اإلمام الصادقأّنه قال: )واهللِ َلُتمحَّ
ميثاَقه،  اهلُل  أَخَذ  امرٍئ  إاّل كّل  يبقى منكم  َيمينًا وشاماًل حّتى ال 
وَكَتب اإليامَن يف قلبه، وأّيده بُروح منه(.الَغيبة للنعامين:ص33. ويف 
رواية أخرى عنهم : )حّتى ال يبقى منكم عل هذا األمر إاّل 

األنَدر فاألندر(. الَغيبة للنعامين:ص34.
الوجه يف قلة أنصار اإلمام: السؤال ملاذا هذه القلة يف األعوان 
 اإلمام أليس  األلباب،  حيرّي  كبري  سؤال  هذا  واألنصار؟! 

املوعود؟ لليوم  تعاىل  اهلل  وأعّدها  ادخرها  ربانية   شخصية 
 أليس اإلمام  شخصية عاملية تنتظرها البرشية منذ قديم الزمان؟

من  ليكون  وخروجه  قدومه  بإنتظار  أّنه  يدعي  اجلميع  أليس 
أنصاره وأعوانه؟!

يبدو أن االمر يتلخص كاالتي:
كانوا  ما  بخالف  يأتيهم   احلّجة اإلمام  أن  األول:  األمر 
يتصورون عنه ويعتقدون به، حيث إن تصوراهتم ال تنطبق مع 

حقيقة اإلمام املهدي الذي ادّخره اهلل لإلصالح، عن أيب عبد 
اهلل الصادق أنه قال: )لو قد قام القائم ألنكره الناس، ألنه 
يرجع إليهم شابا موفقا ال يثبت عليه إال من قد أخذ اهلل ميثاقه 
يف الذر األول(.الَغيبة للنعامين:ص194. لذا فهم يواجهون الشخصية 
احلقيقية املخالفة لتصوراهتم السابقة، فيواجهونه بمختلف التهم 
واالفرتاءات، ويكذبون مقالته بأنه هو احلجة القائم   متامًا، 
كام كذب املرشكون واليهود رسول اهلل وافرتوا عليه، وأثاروا 
الناس عليه إىل درجة أفرغوا كرشة الشاة عل رأسه الرشيف وهو 
ساجد يصيل يف بيت اهلل احلرام، ومل يؤمنوا به ألنه جاء عل خالف 
والتزييف. التحريف  بسبب  السابقة،  واعتقاداهتم   تصوراهتم 

أقواهلم  يف  صادقني  ليسوا  الناس  غالبية  أن  الثاني:  األمر   
سبيل  يف  والفداء  التضحية  شعارات  يطلقون  فهم  وادعاءاهتم، 
مبادئهم وقيمهم ولكن عندما يرون أن القضية تتطلب بذل املال 
أو النفس فعاًل فرسعان ما يرتاجعون ويتهربون. فادعاء التدين 
والتمسك بالقيم أحاديث يتحدثون هبا حينام تكون األمور تسري 
عل ما يرام، ولكن إذا ضاقت عليهم احلياة وتطلب األمر اجلهاد 
والصمود فال ترى أحدًا يف امليدان إالّ القليل، وإىل هذه احلقيقة 
أشار اإلمام احلسني قائاًل: )الناس عبيد الدنيا والدين لعق 
عل ألسنتهم حيوطونه ما دّرت معائشهم فإذا حّمصوا بالبالء قلَّ 

الديانون(.شجرة طوبى:ص245.
أّنهم املستضَعفون يف األرض:

بل  والقّوة،  للقدرة  والفاقد  الضعيف  هو  املستضعف  ليس 
حتت  واقع  ولكّنه  وبالقوة،  بالفعل  قوى  لديه  من  املستضعف 
يديه  يف  باألغالل  مكبل  أّنه  وبرغم  واجلبابرة،  الظلمة  ضغوط 
لتحطيم  دائاًم  ويسعى  يستسلم،  وال  ساكت،  غري  فإّنه  ورجليه 
األغالل ونيل احلرية، والتصدي للجبابرة واملستكربين، ونرصة 
مبدأ العدل واحلق. وقد نّص الوعد اإلهلي الذي ال يتخّلف عل 
أّن اهلل تبارك وتعاىل سَيُمّن عل املستضعفني يف األرض وجيعلهم 
تعاىل:  اهلل  قال  األرض  َيِرثون  الذين  الوارثني  وجيعلهم  أئّمة 
ًة  ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ )َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَل الَّ
َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرثنَِي(.سورة القصص:5. وعل الرغم من أّن املصداق 

َسرَيِث  الذي     املهدي  اإلمام  هو  لآلية  واألوضح  األبرز 
األرض، إاّل أّن أصحابه وأنصاره ينطوون أيضًا ضمن مصداق 
قال: )كونوا  املؤمننيأّنه  أمري  الكريمة. وقد روي عن  اآلية 
ري، ليس يشٌء من الطري إاّل وهو َيستضعفها..(.  كالنَّحل يف الطَّ

الَغيبة للنعامين:ص217.
أنهم البسطاء اجملهولون امُلتنّقلون:

الشيعة )يف  ِذكر  إىل  تطّرق  أّنه   الصادق اإلمام  روي عن 
حديث مفّصل( فقيل له: ُجعلت ِفداك، فأين أطلب املوصوفني 
أولئك  األرض،  أطراف  يف  )اطلبهم   :فقال الصفة؟  هبذه 
ُيعَرفوا،  مل  َشِهدوا  إن  الذين  داُرهم،  امُلنتقلُة  َعيُشهم،  اخَلفيُض 
مل  َخَطبوا  وإن  ُيعادوا،  مل  َمِرضوا  وإن  ُيفَتَقدوا،  مل  غابوا  وإن 
جوا، وإن ماتوا مل ُيشَهدوا، أولئك الذين يف أمواهلم يتواسون  ُيَزوَّ
،ويف قبورهم يتزاورون، وال ختتلف أهواؤهم وإن اختلفت هبم 

البلدان(.الَغيبة للنعامين:ص211.
أّنهم الُغرباء الفاّرون بدينهم:

رساٌج  بدا  عيّل  ابني  مات  )إذا   : اجلواد  اإلمام  عن  روي 
بدينه،  الفاّر  للغريب  وُطوبى  للمرتاب،  فويٌل  َخِفي،  ثّم  بعده 
ّم  الصُّ النوايص، وُيسريَّ  ثّم يكون بعد ذلك أحداث َتشيب فيها 
احلرية  هذه  من  أعظم  حرية  أي  للنعامين:ص192.  الب(.الَغيبة  الصِّ
التي أخرجت من هذا األمر اخللق الكثري واجلم الغفري، ومل يبق 
عليه ممن كان فيه إال النزر اليسري، وذلك لشك الناس، وضعف 
يقينهم، وقلة ثباهتم عل صعوبة ما ابتيل به املخلصون الصابرون 
والثابتون والراسخون يف علم آل حممد  الراوون ألحاديثهم 
هذه، العاملون بمرادهم فيها، الدارون ملا أشاروا إليه يف معانيها، 
عن  وروي  باليقني  وأكرمهم  بالثبات،  عليهم  اهلل  أنعم  الذين 
الناَس بأبدانكم،  أمري املؤمننيأّنه قال لشيعته: )... خالِطوا 
قال:  وأّنه  للنعامين:ص33،  وأعاملِكم...(.الَغيبة  بقلوبِكم  وزايِلوهم 

)ال َتستوِحشوا يف طريق اهُلدى لقّلِة أهِله(.نج البالغة:ص181. 
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