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:
والظروف   Aاجلواد حممد  اإلمام  منذ شهادة 
قد  وقادهتا  الشيعية  بالطائفة  املكتنفة  السياسية 
 Aاهلادي اإلمام  عىل  املحتم  من  وبات  تغريت 
نوع جديد من  احلّقة عىل  والفرقة  الشيعة  تدريب 
االتصال  ُأسلوب  عن  باالبتعاد  متمثاًل  التعامل 
الكبرية  للضغوط  ونتيجة   ،Aباإلمام املبارش 
 Aاهلادي باإلمام  أحاطت  التي  اجلّمة  واملخاطر 
كان   Aاإلمام إن  حتى  به  واعتقد  شايعه  ومن 
به، بل والسالم عليه  اللقاء  يويص أصحابه بعدم 

عالنية حفاظًا عىل حياهتم ودينهم.

وأكد اإلمام اهلاديA عىل أسلوب االتصال 
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غري املبارش بالشيعة عن طريق الوكالء أو الرسائل 
النهج اإلمام احلسن  واملكاتبات، وسار عىل ذات 
العسكريA الذي ظل مقياًم جمربًا عىل اإلقامة يف 
إدارة  استطاع   Aأنه إال  بسامراء  العسكر  منطقة 
ذكر  وقد  وكالئه،  بواسطة  والعباد  البالد  أمور 

التاريخ أسامءهم وألقاهبم بل وسريهتم.

ى صاحب العرص  األمر ذاته انتهجه إمامنا املفدَّ
والزمان وعديل القرآن املهدي املنتظر# أرواحنا 
أن  إال  الفداء،  مقدمه  لرتاب  العاملني  وأرواح 
األمر بات خمتلفًا عن هنج آبائه B بشدة التسرت 
الَغيبة  فرتة  يف  السفارة  أو  اخلاصة  النيابة  وظهور 
الصغرى، حيث يتصل باإلمام# نائب واحد هو 
الوكيل اخلاص يأخذ عىل عاتقه مهام إيصال أوامر 
األسئلة  حيمل  إليه  ومنهم  املؤمنني  إىل  اإلمام# 

واملطالب.



7

الَغيبة الصغرى: 

اإلمام  بشهادة  الصغرى،  الَغيبة  فرتة  بدأت 
A عام 260هـ حيث كان عمر  احلسن العسكريِّ
ت  واستمرَّ تقريبًا  سنني  مخس   # املهديِّ اإلمام 
انتهت  حيث  هـ   329 عام  حتى  سنة   70 قرابة 

بوفاة السفري الرابع، وبداية الَغيبة الكربى. 

السفارة اخلاصة :

  النواب األربعة: إّن اإلمام املهدي# يف فرتة 

الَغيبة الصغرى كان وثيق الصلة بقواعده الشعبية 
وهذه  َغيبتة#  مع  تتناسب  متاس  بطريقة  لكن 
الطريقة متثلت بنص السفراء. حيث كان املؤمنون 
الَغيبة  فرتة  خالل  احلّجة#  باإلمام  يّتصلون 
دين كانوا يأخذون من  الصغرى عرب أشخاص حُمدَّ
اإلمام#  إىل  ليوصلوها  مكتوبة  أسئلتهم  الناس 
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فيجيب عنها بالكتابة أيضًا وتعاد لصاحبها. 

عليهم  اْصُطِلَح  دين  امُلحدَّ األشخاص  هؤالء 
تناوبوا  أشخاص  أربعة  وكانوا  السفراء  باسم 
اإلمام  هلم  أوكلها  التي  اخلاّصة  املهاّم  هذه   عىل 

احلّجة#.

ومسألة السفراء من املسائل املهّمة واحلساسة يف 
ذلك الوقت بمعنى: كيف نعرف أّن هذا الشخص 
سفري عن اإلمام#  ال سيام وأّننا نعلم أن هنالك 
السفارة  مقام  أّن  باعتبار  كذبًا  السفارة  ادعى  من 
مقام مقدس وعظيم وأقرب يشء  اإلمام#  عن 
الشيعية  للطائفة  الوحيد  األعىل  املرجع  مقام  من 
كلها يف العامل، فال يبعد أن يتنافس عليه الكثري وأن 
زمن  يف  املهدي#  لإلمام  وكان  الكثري،  يّدعيه 
الَغيبة الصغرى - كام هو معروف- أربعة نواب، 

وهؤالء السفراء هم عىل التوايل:



9

األول: أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري، كان 
ب  أسديًا فنُسب إىل جده الُّمه فقيل العمري، وُيلقَّ
من  بالسَّ يّتجر  كان  ألنَّه  )الزّيات(؛  أو  )بالساّمن( 
إىل  محلوا  إذا  الشيعة  وكان  نشاطه  عىل  تغطيًة 
اإلمام احلسن العسكرّيA ما جيب عليهم محله 
من األموال أنفذوا إىل عثامن بن سعيد فيجعله يف 
 جراب السمن وزقاقه وحيمله إىل اإلمامA تقّيًة)1(.
وقد وثَّقه اإلمام اهلاديA بقوله: )هذا أبو عمرو 
أّداه  وما  يقوله،  فعنّي  لكم  قاله  ما  األمني،  الثقة 
Aإليكم فعنّي يؤّديه()2(. ووثَّقه اإلمام العسكري 
عند  املهدي#  اإلمام  عليه  م  وترحَّ ذلك  بمثل 
وفاته حينام أرسل رسالة تعزية إىل ولده أيب جعفر. 

يف  استمرَّ  أن  بعد  265هـ  سنة  وفاته  وكانت 

)1(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص 214.
)2(  املصدر السابق: ص354.
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سفارته مخس سنوات.

قال أبو نرص هبة اهلل بن حممد: وقرب عثامن بن 
سعيد باجلانب الغريب من مدينة السالم، يف شارع 
امليدان، يف أول املوضع املعروف )بدرب جبلة( يف 
مسجد الدرب يمنة الداخل إليه، والقرب يف نفس 

قبلة املسجد)1(.

بن  عثامن  بن  حمّمد  جعفر  أبو  الثاين: 
تلقيبه  وسبب  باخلالَّين  امللقب  العمري  سعيد 
اإلمام  وثَّقه  بأصحابه،  اختالئه  لكثرة  باخلالَّين 
 :Aاحلّجة اإلمام  عنه  وقال   Aالعسكري 
ا حمّمد بن عثامن ريض اهلل عنه وعن أبيه من  )...وأمَّ

قبل فإنَّه ثقتي وكتابه كتايب()2(. 

اإلمام   عن  وسفارته  نيابته  كانت  وقد 

)1(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص358.
)2(  كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق: ص485.
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وقد  والسفارة  النيابة  فرتات  أطول  املهدي# 
وزهده   بتواضعه  عرف  وقد  بغداد.  يف  قضاها 
أيب  إىل  )فرصت  الدينوري:  أمحد  عنه  قال  حتى 
عليه  متواضعًا  شيخًا  فوجدته  العمري  جعفر 
ليس  صغري  بيت  يف  لبد  عىل  قاعدًا  بيضاء  مبطنة 
وجدت  ما  والفرس  املرّوة  من  له  وال  غلامن   له 

لغريه()1(.

نقش  )خشبة(  ساجة  وعمل  ملوته  استعدَّ  وقد 
عليها يوم وفاته وتويّف يف آخر مجادي اآلخرة سنة 

)305هـ(.

ودفن عند والدته يف شارع باب الكوفة ببغداد 
الرشقي  الباب  منطقة  يف  اآلن  شاخص  ومرقده 

يسّمى: مرقد الشيخ اخلالَّين.  

)1(  دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي: ص521.



12

بن  روح  بن  احلسني  القاسم  أبو  هو  الثالث: 
سفريًا  عثامن  بن  حمّمد  عيَّنه  النوبختي،  بحر  أيب 
روح  بن  احلسني  القاسم  أبو  )هذا  بقوله:  ثالثًا 
والسفري  مقامي  القائم  النوبختي  بحر  أيب  بن 
بينكم وبني صاحب األمرA والوكيل له والثقة 
إليه يف أموركم وعّولوا عليه يف  األمني، فارجعوا 

مهاّمتكم()1(.  

فه  عرَّ )نعرفه،  بقوله:  احلّجة#  اإلمام  وثَّقه 
وقفنا  بالتوفيق،  وأسعده  ورضوانه  كّله  اخلري  اهلل 
باملنزلة  عندنا  وإنَّه  عليه،  هو  بام  وثقتنا  كتابه  عىل 
إنَّه  إليه  اللذين يرّسانه، زاد اهلل يف إحسانه  واملحّل 

ويلٌّ قدير()2(.   

الثالث  القرن  من  الثاين  النصف  يف  ولد 

)1(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص371 و372.
)2(  املصدر السابق: ص372.
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من شعبان  عرش  الثامن  يف  ببغداد  وتويّف   اهلجري 
سنة )326هـ()1(.

وكان قوي اإلرادة شديد الصالبة يف احلق يقول 
أبو سهل النوبختي: )لو كان احلّجةA  حتت ذيله 

وقّرض باملقاريض ما كشف الذيل عنه( )2(.   

مشهور  الرصافة  جانب  ببغداد  ومرقده 
معروف مشيَّد عامر، عليه قّبة صغرية، وفوق دّكة 
قربه شّباك جُملَّل يزدحم عليه الزائرون املتعّبدون، 
ُيعَرف موضع قربه خلف سوق الشورجة التجارّي 
ببغداد عىل جانب شارع اجلمهورية، يف زقاق غري 

نافذ، وُيعّد مرقده من املراكز الشيعّية يف بغداد.

حمّمد  بن  عيل  احلسن  أبو  الشيخ  الرابع: 
واملشهور  الصيمري(  أو  السيمري،  )أو  السمري 

)1(  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ج2، ص48.  
)2(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص391.
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القرن  من  الثاين  النصف  يف  ولد  )السمري(، 
الثالث)1(.

بن  حمّمد  جعفر  أيب  عن  الطويس:  الشيخ  قال 
ثني أبو حمّمد  عيل بن احلسني بن بابويه، قال: حدَّ
احلسن بن أمحد املكتَّب، قال: كنت بمدينة السالم 
يف السنة التي تويّف فيها الشيخ أبو احلسن عيل بن 
وفاته  قبل  فحرضته  رسه،  قدس  السمري  حمّمد 
اهلل  )بسم  نسخته:  توقيعًا  الناس  إىل  فأخرج  بأّيام 
الرمحن الرحيم، يا عيل بن حمّمد السمري أعظم اهلل 
أجر إخوانك فيك، فإنَّك مّيت ما بينك وبني سّتة 
أّيام، فامجع أمرك وال توص إىل أحد فيقوم مقامك 
بعد وفاتك، فقد وقعت الَغيبة التاّمة، فال ظهور إالَّ 
األمد،  طول  بعد  وذلك  ذكره،  تعاىل  اهلل  إذن  بعد 
وسيأيت  جورًا.  األرض  وامتالء  القلوب،  وقسوة 

)1(  أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني: ج2، 48.
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عي املشاهدة، أال فمن ادَّعى املشاهدة  شيعتي من يدَّ
مفرت،  كّذاب  فهو  والصيحة  السفياين  خروج  قبل 

ة إالَّ باهلل العيل العظيم( )1(.  وال حول وال قوَّ

شعبان  من  عرش  اخلامس  يف  وفاته   وكانت 
سنة 329 هـ.

احلسن  أيب  قرب  أنَّ  اهلل  هبة  أبو نرص  وقد روى 
السمري ريض اهلل عنه يف الشارع املعروف بشارع 
قريب  املحول  باب  ربع  من   - ببغداد  اخللنجي- 
يف  اآلن  القرب  وهذا  عتاب)2(.  أيب  هنر  شاطي  من 

منطقة الرساي يف باب املعظَّم ببغداد.

األهداف  من  مجلة  حّققت  الصغرى  الَغيبة 
أمّهها: 

أّوالً: إثبات وجود اإلمام املهدي# ملا حّفت 

)1(  الَغيبة للشيخ الطويس : ص395.
)2(  املصدر السابق: ص396 .
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والدته من ظروف من خالل ما يصل إىل الشيعة 
وبّينات  تواقيع  من  والوكالء  السفراء  عرب  عنه 

وبيانات.

 ثانياً:    اعتياد        الناس عىل أسلوب          استتار اإلمام #
األئمة  يعارصون  كانوا  ما  بعد   واحتجابه 
السابقنيB ويتمّكنون من مقابلتهم واالتصال 

هبم مبارشة.

اإلمام؛  اختفاء  يف  الناس  مع  التدّرج  ثالثًا: 
ألّن انسحاب القائد بشكل مبارش من الساحة قد 
األحداث  مواجهة  يستطيعون  وال  الناس  يصدم 
عن  بمعزل  والدنيوية  الدينية  أمورهم  وتدبري 
عىل  معتادة  كانت  القواعد  هذه  ألّن  اإلمام؛ 
معه  والتفاعل  عرص  كل  يف   Aباإلمام االتصال 
غاب  فإذا  املتنوعة  املشاكل  حل  يف  إليه  والرجوع 
باالنقطاع  وشعروا  فجأة  شيعته  عن   Aاإلمام
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الَغيبة  والفكرية سّببت هذه  الروحية  قيادهتم  عن 
املفاجأة اإلحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف 
حكمة  يفرس  وهذا  شمله،  ويشّتت  كله  بالكيان 
فهو  االحتجاب  يف  تدرجه  يف  املهدي#  اإلمام 
ولكن  السفارة  من  األوىل  الفرتة  يف  اعتزاالً  أقل 
مل نبلغ عرص السفري الرابع حتى ال يكاد ينقل عن 

اإلمام  احلجةA أي مشاهدة.

ومل تنته هذه املرحلة - فرتة السفارة اخلاصة - 
حتى نشأ جيل جديد مستعد لتقبل غيبة اإلمام# 
القيادة بشكل غري مبارش، وال يرى  والتعامل مع 
بأسًا يف انقطاع السفارة واحتجاب اإلمام# عن 

قواعده.

خالل  من  اإلمام#  استطاع  القول:  وصفوة 
التخطيط لالرتباط به عن طريق الوكالء، وبذلك 
تدرجيي  بشكل  وتقبلوه  األمر  هذا  الشيعة  اعتاد 
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وهكذا  والشك،  االرتياب  عوامل  كل  معه  يزيح 
كانت غيبة اإلمام# الصغرى أيضًا متهيدًا للغيبة 
الكربى التي أمر اإلمامA شيعته بالرجوع إىل رواة 
حديثهم واتباع الفقهاء العدول من أتباع مدرستهم.

السفارة العامة:

  ملا استوفت الَغيبة الصغرى أغراضها صدر من
األخري  توقيعه  الرابع  السفري  إىل   اإلمام# 
سنة 329هـ وهو: )بسم اهلل الرمحن الرحيم يا عيل 
فيك؛  إخوانك  أجر  اهلل  أعظم  السمري  حممد  بن 
فإّنك مّيت ما بينك وبني ستة أيام، فامجع أمرك وال 
توِص ألحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت 
ذكره،  تعاىل  اهلل  بإذن  إال  ظهور  فال  الثانية  الَغيبة 
وامتالء  القلوب  وقسوة  األمد  طول  بعد  وذلك 

األرض جورًا()1(.

)1(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص395.
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الَغيبة الكبرى:

 بدأت سنة 329 هجرية بوفاة السفري الرابع، 
وال تزال مستمرة حتى اآلن  وستستمر حتى يأذن 
ليمأل  بالظهور؛  املهدي#  لإلمام  وَجلَّ  َعزَّ  اهلل 

األرض قسطًا و عدالً كام ملئت ظلاًم وجورًا.

لَِم كان لإلمام احلجة# َغيبتان؟ :

هو  وجّل  عّز  واهلل  نعرفه،  ال  ما  هذا  اجلواب: 
العامل بذلك، حيث إن القرار قرار إهلي، ومل ترصح 
 االحاديث    بسبب   ذلك رغم أهنا ذكرت أن للقائم #
الَغيبة  أن  إىل  يعود  السبب يف ذلك  َغيبتني. ولعل 
بالنسبة  خفيفة  َغيبة  باعتبارها  )الصغرى(  األوىل 
الثانية )الكربى( كانت رضورية الجياد  الَغيبة  إىل 
اخلواص  وبني  املهدي#  اإلمام  بني  االرتباط 
عامًا   70 طالت  التي  الفرتة  هذه  ويف  شيعته،  من 
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املدة  هذه  وكانت  االرتباط،  هذا  حصل  تقريبًا 
اإلمام#، لدى شيعة  الَغيبة  ثقافة   كافية لرتسيخ 
أكثر  مرحلة  يف  الَغيبة  دخلت  الغرض  وبحصول 
ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن  روي  ما  هذا  يؤكد  ومما  عمقًا، 
ٍر، َقاَل : َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل A: )لِْلَقائِِم َغْيَبَتاِن،  َعامَّ
ا َقِصرَيٌة َو اأْلُْخَرى َطِويَلٌة، اْلَغْيَبُة اأْلُوىَل اَل  إِْحَدامُهَ
ُة ِشيَعتِِه، َو اأْلُْخَرى اَل  َيْعَلُم بَِمَكانِِه فِيَها إاِلَّ َخاصَّ

ُة َمَوالِيِه()1(.    َيْعَلُم بَِمَكانِِه فِيَها إاِلَّ َخاصَّ

عام  خلط  تكون  الكربى  والَغيبة  يف  والنيابة 
خالل  من   Aالعسكري احلسن  اإلمام  ضبطه 
اخلصائص العامة الذي جيب أن تتوافر يف الفقيه، 
فقد ورد عنهA: )فأّما من كان من الفقهاء صائنًا 
ألمر  مطيعًا  هلواه،  خمالفًا  لدينه،  حافظًا  لنفسه، 

)1(  الكايف للشيخ الكليني: ج1، ص340.  
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مواله فللعوام أن يقّلدوه()1(. 

وعن إسحاق بن يعقوب قال: سألت حممد بن 
عثامن العمري أن يوصل يل كتابا قد سألت فيه عن 
موالنا  بخط  التوقيع  فورد  عيل،  أشكلت  مسائل 
أرشدك  عنه  سألت  ما  )أما  الزمان#:  صاحب 
اهلل وثبتك - إىل أن قال: - وأما احلوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجتي عليكم 

وأنا حجة اهلل()2(. 

 :Aوعن عمر بن حنظلة عن اإلمام الصادق
حديثنا،  روى  قد  منكم  كان  من  إىل  انظروا   ...(
أحكامنا،  وعرف  وحرامنا،  حاللنا  يف  ونظر 
حاكاًم؛  عليكم  جعلته  قد  فإيّن  حكاًم،  به  فارضوا 
اهلل  بحكم  فإّنام  منه،  يقبله  ومل  بحكمنا  حكم  فإذا 

)1(  وسائل الشيعة للحر العاميل: ج27، ص131.
)2(  الَغيبة للشيخ الطويس: ص291. 
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عىل  وهو  اهلل،  عىل  راّد  وهو  رّد  وعلينا  استخّف، 
حّد الرشك باهلل...()1(. 

ويف ضوء ما تقدم فان نظام السفراء والوكالء 
من أرقى ما توصل إليه الفكر اإلمامي يف الدعوة 
حضور  عن  األمني  البديل  فيه  ويرى  والتبليغ، 
الوسيط  ألنه  األمامية؛  الواجهة  يف   Aاإلمام
عىل  والقائم  وأوليائه،  اإلمام  بني  به  املوثوق 
مشاريع اإلمام# يف قبض املال وتوزيعه يف مظان 
سبيل  وهو  املوازين،  طبق  ومرشوعيته  استحقاقه 
األحكام،  شؤون  يف  االستفتاءات  عن  اإلجابة 
باملسؤولية  القيام  عىل  التناوب  من  نوع  وهو 
،Aالرشعية بام خيفف ولو جزئيًا من أعباء اإلمام 
وفيه ضامن للسالمة من اهلزات األمنية واالحتقان 
تثري  التي  األضواء  عن  واالبتعاد  السيايس، 

)1( الكايف للشيخ الكليني: ج7، ص412.
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حساسية السلطان.

ومن هنا كان هذا التخطيط األمثل هو األصل 
يف قيام مرجعية فقهاء أهل البيتB فيام بعد، إذ 
أحكامهم عن  تلقي  األئمةB عىل  أولياء  اعتاد 
طريق نيابة الوكالء، وقد قام عىل أساسه نظام آخر 
بأوليائهم  االرتباط  يف   Bالبيت أهل  مع  يمتد 
عىل  لإلسالم  العاملية  الدولة  وقيام  الظهور  حتى 
هو  العريق  النظام  ذلك  املنتظر#،  اإلمام  يدي 
نظام )املرجعية الدينية( املنطلق من التوقيع الرفيع 
لصاحب األمر: )..وأما احلوادث الواقعة فارجعوا 
وأنا  عليكم  حجتي  فإهنم  حديثنا،  رواة  إىل  فيها 

حجة اهلل()1(. 

ولقد جاء عن أهل البيتBمدح العلامء من 
املؤمنني يف عرص الَغيبة ووصفهم بأمجل الصفات 

)1( الَغيبة للشيخ الطويس: ص291.
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كام يف الروايات التالية:

عن اإلمام حممد بن عيل اجلوادC: )من تكفل 
بأيتام آل حممدB املنقطعني عن إمامهم املتحريين 
يف جهلهم األسارى يف أيدي شياطينهم ويف أيدي 
النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم 
وقهر  برد وساوسهم  الشياطني  وقهر  من حريهتم 
ليحفظوا  أئمتهم  ودالئل  رهبم  بحجج  الناصبني 
عهد اهلل عىل العباد بأفضل املوانع بأكثر من فضل 
واحلجب  والكريس  والعرش  األرض  عىل  السامء 
عىل السامء، وفضلهم عىل العباد كفضل القمر ليلة 

البدر عىل أخفى كوكب يف السامء()1(. 

من  )لوال   :Cحممد بن  عيل  اإلمام  وعن 
الداعني  العلامء  من   Aقائمكم َغيبة  بعد  يبقى 
اهلل  بحجج  دينه  عن  والذابني  عليه  والدالني  إليه 

)1(  االحتجاج للشيخ الطربيس: ج1، ص10.
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واملنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبليس ومردته 
ومن فخاخ النواصب ملا بقي أحد إال ارتد عن دين 
أزمة قلوب ضعفاء  الذين يمسكون  اهلل، ولكنهم 
سكاهنا،  السفينة  صاحب  يمسك  كام  الشيعة 

أولئك هم األفضلون عند اهلل عز وجل()1(.  

القوامون  شيعتنا  علامء  )يأيت  قال:   Aوعنه
واألنوار  القيامة  يوم  واليتنا  وأهل  حمبينا  بضعفاء 
منهم  واحد  كل  رأس  عىل  تيجاهنم،  من  تسطع 
تاج هباء قد انبثت تلك األنوار يف عرصات القيامة 
ودورها مسرية ثالثامئة ألف سنة، فشعاع تيجاهنم 
ينبث فيها كلها فال يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن 
إال  أخرجوه  التيه  حرية  ومن  علموه  اجلهل  ظلمة 
تعلق بشعبة من أنوارهم، فرفعتهم إىل العلو حتى 
منازهلم  عىل  ينزهلم  ثم  اجلنان،  فوق  هبم  حتاذي 

)1(  االحتجاج للشيخ الطربيس: ج1، ص10.
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وبحرضة  ومعلميهم،  أستادهيم  جوار  يف  املعدة 
أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون، وال يبقى ناصب 
إال  التيجان  تلك  شعاع  من  يصيبه  النواصب  من 
عميت عينه وأصمت أذنه وأخرس لسانه، وحتول 
عليه أشد من هلب النريان، فيحملهم حتى يدفعهم 

إىل الزبانية فيدعوهنم إىل سواء اجلحيم()1(.  

اإلمام  إىل  املنسوب  التفسري  عن  روي  ما  ويف 
هذا  يتم  من  وأشد   ...( قال:  أنه   Aالعسكري
اليتيم يتيم انقطع عن إمامه، ال يقدر عىل الوصول 
إليه، وال يدري كيف حكمه فيام يبتىل به من رشائع 
دينه، أال فمن كان من شيعتنا عاملًا بعلومنا، فهذا 
يف  يتيم  مشاهدتنا  عن  املنقطع  برشيعتنا  اجلاهل 
رشيعتنا،  وعلمه  وأرشده  هداه  فمن  أال  حجره، 
كان معنا يف الرفيق األعىل . حدثني بذلك أيب عن 

)1(  االحتجاج للشيخ الطربيس: ج1، ص10.
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.)Fأبيه عن آبائهم عن رسول اهلل

وقال اإلمام عيلA: )من كان من شيعتنا عاملًا 
برشيعتنا، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم 
إىل نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة عىل 
العرصات،  تلك  ألهل  يضئ  نور  من  تاج  رأسه 
وحلة ال يقوم ألقل سلك منها الدنيا بحذافريها . 
ثم ينادي مناد: هذا عامل من بعض تالمذة آل حممد، 
أال فمن أخرجه يف الدنيا من حرية جهله، فليتشبث 
بنوره ليخرجه من حرية ظلمة هذه العرصات إىل 
الدنيا  يف  علمه  كان  من  كل  فيخرج  اجلنان،  نزه 
أو أوضح  قلبه من اجلهل قفال  أو فتح عن  خريا، 

له عن شبهة()1(. 

)1(  تفسري اإلمام العسكري: ص345.
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غير مهملني ملراعاتكم:

أول من برز من العلامء األعالم يف بداية الَغيبة 
الشيخ  الدينية هو  املرجعية  قيادة  الكربى واستلم 
الفقيه احلسن بن عيل بن أيب عقيل العامين، ثم أبن 
بعد  ثم  اإلسكايف،  أمحد  بن  حممد  عيل  أبو  اجلنيد 
ذلك بسنوات ملع نجم الشيخ املفيد ببغداد حيث 
جملس  حيرض  وكان  هناك  العلمية  احلوزة  أسس 
أمثال  من  والفضالء  العلامء  من  العرشات  درسه 

السيدان الرشيف الريض والرشيف املرتىض.

اإلمام  عناية  حمل   Hاملفيد الشيخ  كان  ولقد 
الرسالتني  من  كام هو واضح  املهدي# ورعايته 

اللتني بعثهام إليه وأشار فيهام إىل ذلك بالقول: 

)لألخ السديد، والويل الرشيد، الشيخ املفيد، أيب 
عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن أدام اهلل إعزازه، 
اهلل  بسم   . العباد  عىل  املأخوذ  العهد  مستودع  من 
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الويل  أهيا  عليك  سالم  بعد:  أما  الرحيم.  الرمحن 
فإنا  باليقني  فينا  املخصوص  الدين،  يف  املخلص 
نحمد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، ونسأله الصالة 
الطاهرين،  وآله  حممد  ونبينا  وموالنا  سيدنا  عىل 
ونعلمك - أدام اهلل توفيقك لنرصة احلق، وأجزل 
أذن  قد  أنه   :  - بالصدق  عنا  نطقك  عىل  مثوبتك 
لنا يف ترشيفك باملكاتبة، وتكليفك ما تؤديه عنا إىل 
املهم  وكفاهم  بطاعته،  اهلل  أعزهم  قبلك،  موالينا 
عىل  بعونه  اهلل  أيدك  فقف  وحراسته،  هلم  برعايته 
أذكره، وأعمل يف  ما  دينه عىل  املارقني من  أعدائه 

تأديته إىل من تسكن إليه بام نرسمه إن شاء اهلل.

نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن 
من  لنا  تعاىل  اهلل  أراناه  الذي  حسب  الظاملني، 
ما دامت دولة  املؤمنني يف ذلك  الصالح ولشيعتنا 
وال  بأنبائكم،  علام  نحيط  فإنا  للفاسقني،  الدنيا 
بالذل  ومعرفتنا  أخباركم،  من  شئ  عنا  يعزب 
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كان  ما  إىل  منكم  كثري  جنح  مذ  أصابكم  الذي 
السلف الصالح عنه شاسعًا، ونبذوا العهد املأخوذ 
وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون . أّنا غري مهملني 
ملراعاتكم، وال ناسني لذكركم، ولوال ذلك لنزل 
اهلل  فاتقوا  األعداء،  اصطلمكم  أو  الألواء،  بكم 
قد  فتنة  من  انتياشكم  عىل  وظاهرونا  جالله  جل 
وحيمى  أجله،  حم  من  فيها  هيلك  عليكم،  أنافت 
عنها من أدرك أمله، وهي أمارة ألزوف حركتنا، 
كره  ولو  نوره  متم  واهلل  وهنينا،  بأمرنا  ومباثتكم 

املرشكون...()1(. 

أيب  الطائفة  شيخ  دور  جاء  املفيد  الشيخ  وبعد 
عىل  كان  الذي  الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر 
األرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  تأسيس  يديه 

التي ما تزال تشع أنوارها حتى زماننا احلارض.

)1(  هتذيب األحكام للشيخ الطويس: ج1، ص38.
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إظهار  يف  لوليك  تأذن  أن  نسألك  إّنا  الّلهم 
عدلك يف عبادك، وقتل أعدائك يف بالدك، حّتى 
وال  قصمتها،  إال  دعامة  رّب  يا  للجور  تدع  ال 
بقّية إال أفنيتها، وال قّوة إال أوهنتها، وال ركنًا إال 
هدمته، وال حّدًا إال فللته، وال سالحًا إال أكللته، 
وال  قتلته،  إال  شجاعًا  وال  نّكستها،  إال  راية  وال 
جيشًا إال خذلته... وعّذب أعداءك وأعداء ولّيك 
وليك  بيد  وآله،  عليه  صلواُتك  رسولك  وأعداء 

وأيدي عبادك املؤمنني.
واحلمُد هلل ربِّ العاملني

وسالٌم عىٰل عبـاده
الذيـن اصطفٰى

حممـد وآله
الطاهرين
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