








ثمـــت ظاهرة تلوح في األفق وتتردد على ألســـنة البعـــض، بل لعل البعض قد 
استولت عليه هواجسها وتداعياتها... هذه الظاهرة هي ظاهرة العنف واالنتقام 
التي سيجعلها اإلمام المهديQ محورًا لتحركاته.. ففي بعض البحوث التي تناولت قضية 
اإلمـــامQ تعهدت بالتركيز على سياســـة اإلمامQ في تعاطيه مع األحـــداث وأن ظاهرة 
الســـيف هي التي ســـتظهر علـــى مجمل تحركات اإلمـــام، وبهذا فإن القضية ســـتأخذ في 
أذهـــان البعض مأخـــذًا يتراءى لهم أن هدف اإلمام ما هـــو اال حركة يقصد منها االنتقام 
والبطـــش بأعدائه.. اال أن أدنى تأمٍل نقرؤه في مســـيرة اإلمام نجـــد أن حركته تنطلُق من 
منطلٍق ســـلمي أي أن محور األحداث تدور حول محاوالتهQ في اقناع الناس ومحاوراتهم 
بما ينســـجُم وصيغ التفاهـــم وإلقاء الحجة، ولم يكن من شـــأن حركة االصالح أن تتقدم 
بصيـــغ العنف، ما لم يكن للحوار شـــأٌن في تقديم رؤيتها حـــول مجمل األحداث التي تأمل 
في اصالحها.. إن سيرة العنف ال تنسجم مع ما يصبو إليه اإلمام في حركته اإلصالحية، 
ومـــا يتعـــارف عليه بعضهم من أن حركة اإلمام هي حركة الســـيف ليـــس دقيقًا، نعم؛ إن 
ما تقتضيه حـــاالت المواجهة والتصدي من بعض جيوب اإلرهاب أو من جماعات الرفض 
لحركة اإلمام اإلصالحية يتطلب من اإلمام أن يجابه هذه التمردات بعد حواره معها وطلبه 
منهـــا أن ال تتعـــرض إليه بقوة العنف والتنكيل، وإال ســـيجابهها بالعنف كذلك، وهو الرد 
المناســـب لهـــذه التمردات، في حين تجـــد أن التركيز على الحركـــة المهدوية في كتابات 
البعـــض بأنهـــا حركة االنتقام الغيًة معها جميع ما ورد من روايات من أن اإلمام ال يأتي إال 
 Qلغرض اإلصالح وبسط العدل والسالم، في حين يتم ترويج مفهوم الرعب في حركته
وبما ال ينســـجم والرؤيـــة العامة لمجمل حركة اإلمامQ، من هنـــا نعرف أن الغرض من 
إثـــارة هذه الرؤية من قبل البعض يجعـــل تطلعات األمل الغيًة في ظِل هذه التوقعات، كما 
أننا ال ننســـى أن رؤية أهل البيتK وشيعتهم تهدف إلى الحوار في تعاطيها مع األحداث 

السيد محمد علي الحلوألنهم سبل السالم.
رئيس التحرير

ث



دراسات



للتعـــرف علـــى معالـــم النظـــام 
الديني في مدرسة أهل البيت 
بعد وضوح كون رأس هذا النظام يمثله اإلمام 
المعصـــومQ كخليفـــة هللا تعالى فـــي أرضه 
حيـــث قـــال تعالى: cإِنِّـــي جاِعٌل ِفـــي األَْْرِض 

َخلِيَفًةd.(١) البد أن ندرس الفقرات اآلتية:
١ ـ دور الفقهاء في عصر الغيبة والظهور:
البـــد أن نتعـــرف علـــى بقية فقـــرات بناء 
ذلك النظام حيث تشـــير اآلية الكريمة cَفَلْو 
ال َنَفـــَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقـــٍة ِمْنُهْم طاِئَفـــٌة لَِيَتَفقَُّهوا 
ِفي الدِّيِن َولُِيْنِذُروا َقْوَمُهـــْم ِإذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم 
َلَعلَُّهـــْم َيْحَذُروَنd(٢) وهـــذه اآلية قد نزلت في 
عهد الرســـولN وابتدأ العمل بها منذ ذلك 
الحيـــن في العصـــر النبـــوي ومفادها محكم 
إلـــى قيام الســـاعة وهي ترســـم حلقـــة مهمة 

مـــن حلقات النظام الدينـــي الذي يفصح عن 
هيكله القرآن الكريم، وهذه الحلقة هي دور 
الفقهاء كواســـطة بيـــن المعصومQ وقاعدة 
يقـــوم  أن  الديـــن  معرفـــة  وأن  المؤمنيـــن، 
الفقهـــاء بالدور النيابي عن المعصوم لنشـــر 
معارفه في مختلف القوميات والبلدان، وأن 
التعرف علـــى أحكام الدين وشـــرايعه ال يتم 
إال بقيـــام فئات من األمة تأخـــذ على عاتقها 
اكتســـاب العلـــوم الدينيـــة والتفقـــه والتفهم 
للكتـــاب العزيز والســـنة المطهـــرة حتى بلوغ 
مرحلـــة الفقاهـــة ليقومـــوا بعد ذلـــك بإنذار 
الناس بالحالل والحرام والفرائض والسنن 
بعد أن يكون مســـتقاهم ومنبعهم هو الكتاب 
والســـنة، وهذا الدور باق بنص إطالق اآلية 
إلى قيام الساعة، أي شـــامل لعصر الظهور 

سماحة الشيخ محمد السند

معالم النظام الديني في مدرسة 
*Kأهل البيت

ل

* بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول في اإلمام المهدي الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 
اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.





لدولـــة اإلمـــام المهـــديQ  ولدولـــة الرجعة 
.Kألئمة أهل البيت

وكذلك تشـــير اآلية الكريمة األخرى cإِنَّا 
ــْوراَة ِفيهـــا ُهـــدًى َوُنوٌر َيْحُكـــُم ِبَها  َأْنَزْلَنـــا التـَّ
النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن هاُدوا َوالرَّبَّاِنيُّوَن 
ِ َوكاُنوا  َواألَْْحباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب اهللاَّ
َعَلْيِه ُشَهداَء َفال َتْخَشـــُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوال 
َتْشـــَتُروا ِبآياِتي َثَمنًا َقلِيًال َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبما 
َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَنd(٣) إلى نيابة 
الفقهاء كأيدي وســـواعد للمعصوم في إقامة 
الحكم اإللهي، فإن الـــدور األول للنبيين ثم 
لألوصيـــاء وهـــم الربانيون ثـــم للعلماء وهم 

األحبار، وهذا الرســـم للنظام الديني حكم 
قائم إلهي.

ومـــن ذلك بـــزغ دور الفقهـــاء النيابي في 
 Nالعهد األول لإلســـالم في عصر الرسول
والحســـنينL وكذلك   Qالمؤمنين وأمير 
 Kاستمر في عهد السجاد والباقر والصادق
وبقيـــة أئمة أهل البيتK إلـــى عصر الغيبة 
الغيبـــة  عصـــر  لفقهـــاء  فـــكان  الصغـــرى، 
الصغـــرى دور كبير فـــي القيام بمســـؤوليات 
 Kخطيرة في إقامة معالم منهاج أهل البيت
والعبور من شدة الظروف التي يمّر بها أتباع 
األئمةK نظير أحمد بن إسحاق األشعري 

القمي، وســـعد 

هـــذه الحلقـــة هـــي دور الفقهـــاء كواســـطة بيـــن المعصـــومQ وقاعدة 
المؤمنيـــن، وأن معرفـــة الديـــن أن يقـــوم الفقهـــاء بالـــدور النيابـــي 
والبلـــدان، القوميـــات  مختلـــف  فـــي  معارفـــه  لنشـــر  المعصـــوم  عـــن 

ومـــن ذلك بـــزغ دور الفقهاء النيابي في العهد األول لإلســـالم 
Lوالحســـنين  Qالمؤمنيـــن وأميـــر   Nالرســـول عصـــر  فـــي 

َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَنd(٣) إلى نيابة 
الفقهاء كأيدي وســـواعد للمعصوم في إقامة 
الحكم اإللهي، فإن الـــدور األول للنبيين ثم 
لألوصيـــاء وهـــم الربانيون ثـــم للعلماء وهم 

الصغـــرى دور كبير فـــي القيام بمســـؤوليات 
Kخطيرة في إقامة معالم منهاج أهل البيت
والعبور من شدة الظروف التي يمّر بها أتباع 
األئمةK نظير أحمد بن إسحاق األشعري 

القمي، وســـعد 

ومـــن ذلك بـــزغ دور الفقهاء النيابي في العهد األول لإلســـالم 
المؤمنيـــن وأميـــر   



دراسات



بن عبد اهللا األشـــعري، ومحمد بن الحســـن 
الصفـــار، ومحمد بن عبـــد اهللا الحميري، 
وعلـــي بن بابويه والد الصـــدوق، ومحمد بن 
يعقوب الكلينـــي صاحب كتاب الكافي، وأبي 
محمد هارون بن موســـى التلعكبـــري، وأبي 
محمد همـــام وغيرهم العشـــرات من زعماء 
فقهاء المذهب، وكان دورهم جنبًا إلى جنب 
مع النواب األربعة السفراء إال أن لكٍل دائرته 

وحدود مسؤوليته.
٢ـ  التكافل بين دور السفراء ودور الفقهاء 

ومحدودية صالحية السفراء:
فـــإن دور الفقهـــاء النيابـــي كمـــا مـــّر قد 
قـــّرر وفّعـــل منـــذ نـــزول اآليتيـــن فـــي مجال 
اإلفتـــاء وبيان أحـــكام الدين المســـتمدة من 
 Kكتـــاب اهللا تعالى وأحاديـــث المعصومين
وكذا فـــي مجـــال القضاء وإنفـــاذ األحكام، 
كان  الســـفراء  األربعـــة  النـــواب  دور  بينمـــا 
فـــي مجـــال إقامـــة جســـر اإلرتبـــاط باإلمام 
المهـــديQ وإيصـــال أوامرهQ إلـــى عموم 
المؤمنيـــن ضمـــن دائرة وســـقف محدود من 
األوامـــر والخطوات، وكذلـــك إيصال أجوبة 

األســـئلة التي يوجههـــا عموم النـــاس، ومن 
ثـــم يالحـــظ أن أجوبـــة اإلمامQ فـــي كثير 
منها يرجـــع الســـائلين إلى التـــراث الروائي 
المروي عن آبائـــه المعصومينK ويعلمهم 
كيفية استنباط واســـتخراج الحكم الشرعي 
مـــن تلك األحاديـــث، وهذا منـــه¨ تبيان لما 
يجب أن يقـــوم به الفقهاء في دورهم النيابي 
في اســـتخراج األحكام الشـــرعية من أدلتها 

الشرعية.
ولذلك نالحظ أن النائب والسفير الثالث 
الحســـين بن روح النوبختي عندما أّلف كتابًا 
في الفقه والحديث جمعه مما رواه عن الرواة 
عن األئمة السابقينK عرض ذلك الكتابـ  
كما روى ذلك الطوسي في كتاب الغيبة ـ على 
فقهاء قم ومحدثيهـــا، فصححوا رواياته إال 
روايـــة واحدة في مقـــدار زكاة الفطرة فإنهم 
خّطؤوه في روايتـــه، وهذا الموقف مما يدلل 
على محدودية صالحيات النائب والســـفير، 
فإنه في اســـتخراج األحكام شـــأنه شأن بقية 
الفقهـــاء في كيفية التوصـــل إليها عبر األدلة 
 Qالشـــرعية المرســـومة إال ما أطلعه اإلمام

إن تلقي غير المعصوم في اليقظة من االمام المعصومQ يكون 
في معرض الخطأ فكيف حال ما يتلقاه غير المعصوم في المنام

وهـــذا الموقف ممـــا يدلل علـــى محدودية صالحيـــات النائب 
والســـفير، فإنـــه فـــي اســـتخراج األحـــكام شـــأنه شـــأن بقيـــة 
الفقهـــاء فـــي كيفيـــة التوصـــل إليهـــا عبـــر األدلة الشـــرعية





بيانـــات  مـــن 
خاصة.

تلقـــي  ـ   ٣
المعصوم وتلقي 

غير المعصوم:
هنـــاك  إن 
فارقًا بين قدرة 
فـــي  المعصـــوم 
عن  يتلقـــاه  مـــا 
وبيـــن  الغيـــب 
غير المعصوم، 
األنبيـــاء  فـــإن 
ء  صيـــا و أل ا و
حجـــة  رؤياهـــم 
وتعّد  شـــرعية، 
وحيـــًا  رؤياهـــم 
علمـــًا  أو  إلهيـــًا 

 ، نيـــًا لد
فـــي  كمـــا 

النبـــي  رؤيـــا 
أو   Qإبراهيـــم

 Nاألنبياء سيد  رؤيا 
أو رؤيا سيد الشهداء لجده 

المصطفـــى وأمـــره لـــه بالنهضة 
ضد بني أمية، وأمـــا تلقي واتصال غير 

المعصـــوم بالغيب فال يعّول عليـــه وال يكون 
مـــدارًا للحجية وال ميزانًا شـــرعيًا، وإن رأى 

المعصـــوم  غيـــر 
في الرؤية اإلمام 
أو   Qالمعصـــوم
النبيN، وذلك 
غيـــر  رؤيـــا  ألن 
المعصوم ليســـت 
علمـــًا  وال  وحيـــًا 
ثم  ومن  لدنيـــًا، 
ال يســـتغني ـ غير 
مهما  المعصـــوم 
كانـــت درجته في 
واليقين  التقـــوى 
عـــن  ـ  واإليمـــان 
الكتـــاب والســـنة 
ألنـــه  المطهـــرة 
مـــن  يتمكـــن  ال 
بالغيب  اإلرتباط 
تمكـــن  كمـــا 
ل  ســـو ر
أو   Nاهللا
تمكـــن األئمـــة من 

.Kأهل البيت
غيـــر  تلقـــي  إن  بـــل 
المعصـــوم في اليقظـــة من االمام 
المعصـــومQ يكون فـــي معـــرض الخطأ 
فكيف حال ما يتلقاه غير المعصوم في المنام 
 ،Qوإن كانت هي رؤيـــا رأى فيها المعصوم

لو كان غير المعصوم في ما يتلقاه عن الغيب مأمونًا عن الخطأ 
الستغنى الكثير عن النبيN ورسالته واإلمام المعصومQ وهدايته

بيانـــات  مـــن 
خاصة.

تلقـــي  ـ   ٣
المعصوم وتلقي 

غير المعصوم:
هنـــاك  إن 
فارقًا بين قدرة 
فـــي  المعصـــوم 
عن  يتلقـــاه  مـــا 
وبيـــن  الغيـــب 
غير المعصوم، 
األنبيـــاء  فـــإن 
ء  صيـــا و أل ا و
حجـــة  رؤياهـــم 
وتعّد  شـــرعية، 
وحيـــًا  رؤياهـــم 
علمـــًا  أو  إلهيـــًا 

 ، نيـــًا لد
فـــي  كمـــا 

النبـــي  رؤيـــا 
أو   Qإبراهيـــم

Nاألنبياء سيد  رؤيا 
أو رؤيا سيد الشهداء لجده 

المصطفـــى وأمـــره لـــه بالنهضة 
ضد بني أمية، وأمـــا تلقي واتصال غير 

المعصـــوم بالغيب فال يعّول عليـــه وال يكون 

المعصـــوم  غيـــر 
في الرؤية اإلمام 
أو   Qالمعصـــوم
النبيN، وذلك 
غيـــر  رؤيـــا  ألن 
المعصوم ليســـت 
علمـــًا  وال  وحيـــًا 
ثم  ومن  لدنيـــًا، 
ال يســـتغني ـ غير 
مهما  المعصـــوم 
كانـــت درجته في 
واليقين  التقـــوى 
عـــن  ـ  واإليمـــان 
الكتـــاب والســـنة 
ألنـــه  المطهـــرة 
مـــن  يتمكـــن  ال 
بالغيب  اإلرتباط 
تمكـــن  كمـــا 
ل  ســـو ر
أو   Nاهللا
تمكـــن األئمـــة من 

.Kأهل البيت
غيـــر  تلقـــي  إن  بـــل 
المعصـــوم في اليقظـــة من االمام 
المعصـــومQ يكون فـــي معـــرض الخطأ 
فكيف حال ما يتلقاه غير المعصوم في المنام 



دراسات



بســـنده الدرجات بصائر صاحـــب كمـــا روى
قال رســـول  الباقـــرQ قال جعفـــر عـــن أبي
محدثًا (أي اثنا عشـــر بيتي أهل اهللاN: من
:Qجعفر أبو فقـــال لدني)... علم ذا إمامـــًا
تأويل يدر لم أبو الخطاب فيها هلك التي هي
يبين  الرواية هذه .(٤) وفي والنبـــي) المحّدث
خواص  من وكان الخطـــاب الباقـــرQ أن أبا
على كثير  اطلـــع والصادقL وممن الباقـــر
إلى يشـــير ما هناك بل علومهما مـــن أســـرار
ذلك كل رغم أنه إال عنهما، نيابتـــه الخاصة
يدر  لم قبلهماL ألنـــه مـــن وطرد انحـــرف
تأويـــل بعض معارف مدرســـة بفهـــم صحيح
فـــي  ســـمعها البيـــتK ممـــا كان قـــد أهـــل
فإذا ،Lالصادقين اإلماميـــن من اليقظة
إليه مـــا يتوصل في المعصوم غير كان حـــال
اإلنحراف معرض في هو اليقظة في ويتلقـــاه
فكيف لرعاية الموازين لم يوفق إذا والهالك
المعصوم في المنام غير ترى حـــال ما يتلقاه
يتلقاه ما في المعصوم غير كان ولـــو والرؤيا.
الكثير الستغنى الخطأ عن مأمونًا الغيب عن
 Qالمعصوم واإلمام النبيN ورســـالته عن

. ـ باهللا تعالى والعياذ وهدايته ـ
ومحكمـــات  العقليـــة ٤ ـ هيمنـــة البديهـــة

والسنة: الكتاب
مدرســـة في المعرفة قواعد أصول إن من
هي  الثقلين البيتK مدرســـة وأهل القرآن
أحكام العقل على المعرفة واإليمـــان مدارية
وعلى المبهمة، النظرية ال الفطرية البديهية
المطهرة، والســـنة الكتاب أحكام بديهيـــات
اْآلياِت َلُكـــُم اهللاَُّ cَكذلِـــَك ُيَبيُِّن قال تعالـــى:

ِفي َيَتَفكَُّروا َتَتَفكَُّروَنd(٥) وقـــال cَأَوَلْم َلَعلَُّكْم
َواألَْْرَض ـــماواِت السَّ َخَلـــَق اهللاَُّ مـــا َأْنُفِســـِهْم
ىd(٦) وقال  ُمَســـمًّ َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإالَّ َبْيَنُهما َوما
َلَعلَُّكْم آياِتِه َوُيِريُكْم اْلَمْوتى اهللاَُّ ُيْحِي cَكذِلَك
ِلَقْوٍم ُل اْآلياِت َتْعِقُلـــوَنd(٧) وقال cَكذِلَك ُنَفصِّ

(٨).dَيْعِقُلوَن
آياٌت ِمْنُه اْلِكتاَب َعَلْيَك cَأْنَزَل تعالى وقال
َفَأمَّا ُمَتشاِبهاٌت َوُأَخُر اْلِكتاِب ُأمُّ ُهنَّ ُمْحَكماٌت
ِمْنُه َتشـــاَبَه ما َفَيتَِّبُعوَن َزْيٌغ ُقُلوِبِهْم الَِّذيَن ِفي
ِإالَّ َتْأِويَلُه َيْعَلُم َوما َتْأِويلِِه َواْبِتغاَء اْلِفْتَنِة اْبِتغاَء
أن  اآلية فتبين (٩)dاْلِعْلِم ِفي َوالرَّاِسُخوَن اهللاَُّ
إتباع المحكم وترك متابعة المتشـــابه الالزم
الدين والتمســـك معالم من ما وضح أي اتباع
فيه ويتردد معناه يستراب في مما والحذر به
عن فالزائغ المنسوبة إلى الدين، من األمور
وفيه مرتاب بما هو الذي يتشـــبث هو الطريق
من معالم ظاهـــر بّين هو التـــردد ويترك مـــا
المعرفة عمود يقام به وهذا ميـــزان الدين،

والهداية. بالدين
اإلمتحانات: المعرفة أشد صحة ـ ٥

إناالفتتانفيالبصيرةوالمعرفةهيأشد
اإللهية السنة جرت ولقد اإللهية االمتحانات
واإلمتحان المعرفـــة الفتنة فـــي علـــى وقـــوع
شـــهب وســـباق البصائر نفوذ في واالبتـــالء
تعالى حكمة منه ذلك كل فـــي الفطنة األنوار
جمودها وعدم وتكاملها المعرفة تعالي ألجل
أعماق في الغور دون والســـطوح عند القشور
أمثلة القرآن قّص لنا واألعيان. ولقد الحقائق
في اإلبتالء من النمط هذا وقوع في ذلك في
كاَن cما تعالى قولـــه كما في األمم الســـابقة





َحتَّى َعَلْيِه َأْنُتـــْم ما َعلى اْلُمْؤِمِنيَن َر لَِيـــذَ اهللاَُّ
(١٠).dيِِّب الطَّ ِمَن اْلَخِبيَث َيِميَز

كما  الســـامري أمة موســـىQ فتنة ففـــي
َلُه َجَســـدًا ِعْجًال َلُهْم cَفَأْخَرَج تعالى قوله في
 (١١)dَفَنِسَي ُموسى َوإِلُه إِلُهُكْم هذا َفقاُلوا ُخواٌر
هو ما أشارت إليه ومنشـــأ الصوت في العجل
قاَل * ســـاِمِريُّ يا cقاَل َفمـــا َخْطُبَك اآليـــة
َقْبَضًة َفَقَبْضـــُت ِبِه َيْبُصـــُروا َلْم ِبما َبُصـــْرُت
َســـوََّلْت ِلي َوَكذِلَك َفَنَبْذُتها الرَُّســـوِل ِمْن َأَثِر
قبضة من  أخذ َنْفِســـيd(١٢) أي أن الســـامري
ملكوت من عالـــم الـــذي تـــراب أثر الفـــرس
عندما  جبرئيلQ يعتليـــه الـــذي كان النـــور
لينجيهم البحر إسرائيل وببني سار بموســـى
خاصية لذلك التراب حيث كان فرعون، من
اسرائيل بنو فافتتن الجماد، في الحياة بعث
ســـبيل فـــي الســـامري بذلـــك األثـــر ووظفـــه

الغواية.
عيسىQ حيث  بنو إسرائيل وأمة وكذلك
تعالى  قوله فـــي افتتنـــوا بقتل عيســـىQ كما
َوِإنَّ ُشـــبَِّه َلُهْم َولِكْن َوما َصَلُبـــوُه cَومـــا َقَتُلوُه
ِبِه َلُهْم ما ِمْنـــُه ِفيِه َلِفي َشـــكٍّ اْخَتَلُفوا الَِّذيَن
َبْل * َيِقينًا َقَتُلوُه َوما نِّ الظَّ اتِّباَع ِعْلٍم ِإالَّ ِمـــْن
 (١٣)dَعِزيـــزًا َحِكيمًا إَِلْيِه َوكاَن اهللاَُّ اهللاَُّ َرَفَعـــُه
على رجل عيســـى شـــبه اهللا تعالى فإنه ألقى
الذي أن في حسهم بنو اسرائيل فأبصر آخر
حسهم على واعتمدوا عيســـى قتل وصلب هو
والمعرفة اليقين مصـــادر أحد وهو البصري
أشـــد هو ما ذلك مقابل فـــي ولكنهـــم تركـــوا
عيســـىQ لهم  النبي قول وهو وبرهانًا يقينا
ينتشـــر حتى يموت ولن يقتل لن أنه قبل ذلك
أرجـــاء األرض فـــي اإللهـــي العـــدل والديـــن

كافة.
الشائكة الصعبة االمتحانات من وغيرها
بصائر في الكريـــم القرآن التي يســـتعرضها
إلبـــالغ ذلـــك كل الســـابقة األمـــم وفطنـــة 
االســـتعداد على واإلنذار الحـــذر المؤمنيـــن
الدينية المعرفة فـــي الفتن لخوض واليقظـــة
في أبلغ هو ما واتباع والتحري التثبـــت ولزوم
األوضح، في البرهان والداللة الحجية وأبين
ودرجات ورتب مراتب والدالئل األدلة في وأن
ال منها فاألعلى مراعاة األعلـــى يجـــب ويلزم
منها واألبين فاألدون منها األدون على اإلتكاء
واألشد فالمتشابه منها المتشـــابه ال فاألبين

فالمريب. المريب ال فاألحكم منها إحكامًا

الهوامش

.٣٠ البقرة/ (١)
.١٢٢ البراءة/ (٢)
.٤٤ المائدة/ (٣)

.٦٨ /٢٦ األنوار بحار (٤)
.٢١٩ البقرة/ (٥)

.٨ الروم/ (٦)
.٧٣ البقرة/ (٧)
.٢٨ الروم/ (٨)

.٧ عمران/ آل (٩)
.٧٩ عمران/ آل (١٠)

.٨٨ طه/ (١١)
٩٥ ـ ٩٦. طه/ (١٢)
.١٥٨ النساء: (١٣)



دراسات



القمـــي  إبراهيـــم  بـــن  علـــي  روى 
بإســـناده عن أبي خالـــد الكابلي قال: 
قال أبو جعفر الباقر عليه الســـالم: واهللا لكأني 
انظر إلى القائم عليه الســـالم وقد أســـند ظهره 

إلى الحجر, ثم ينشد اهللا حقه, ثم يقول:
يـــا أيها الناس.. مـــن يحاجني فـــي اهللا فأنا 

أولى باهللا..
أيها النـــاس من يحاجني فـــي آدم فأنا أولى 

الناس بآدم..
يا أيها الناس من يحاجني في نوح فانا أولى 

الناس بنوح..
أيهـــا الناس مـــن يحاجني فـــي إبراهيم فأنا 

أولى الناس بإبراهيم..
يا أيهـــا الناس من يحاجني في موســـى فانا 

أولى الناس بموسى..

أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى 
الناس بعيسى.. 

أيها الناس من يحاجني في رسول اهللا محمد 
صلى اهللا عليه وآله فانا أولى الناس برسول اهللا 

محمد صلى اهللا عليه وآله 
أيها الناس مـــن يحاجني في كتاب اهللا  فانا 

أولى الناس بكتاب اهللا.
ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين وينشـــد 

اهللا  حقه. 
ثـــم قال أبـــو جعفر عليـــه الســـالم: هو واهللا 
المضطر فـــي كتاب اهللا في قولـــه: cَأمَّْن ُيِجيُب 
ـــوَء َوَيْجَعُلُكـــْم  اْلُمْضَطـــرَّ ِإذا َدعـــاُه َوَيْكِشـــُف السُّ

.dُخَلفاَء األَْْرِض
فيكون أول من يبايعه جبرائيل ثم الثالثمائة 

والثالثة عشر رجال.

السيد عالء الموسوي
أستاذ في الحوزة العلمية

الخطاب المهدوي 
في زمن الظهور*

ر

* بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول في اإلمام المهدي الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 
اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.





مســـامع أهل علـــى اإلمام هكـــذا ســـيخطب
ظهور أول فـــي نفســـه, بتعريف ويبدأ العالـــم,
ودهورا, دهورا امتدت طويلة غيبة بعد له علني
ولغاتهم ليتعرفالناسبكافة أعراقهم ودياناتهم
برنامجه في وعلى األعظـــم, المصلح هذا على
وعلى األمور, سياســـية في وطريقته اإلصالح,
منها, يرفضه وما البشر, تجارب من يتبناه ما
ومن والمصلحين, األنبيـــاء مـــن و علـــى موقفه
تعاليم من به أتوا وما اإللهية, وكتبهم دياناتهم

ومبادئ.
في انطباع من و ما يتركه إن اللقـــاء األول,
في شـــأن في غاية الخطورة أمر لهـــو النفوس,
الذي األول الخطـــاب هـــذا فـــان البشـــر, ولـــذا
في ولغاتهم أعراقهـــم بكافـــة سيســـمعه النـــاس
(الهوية العقائدية يعد األرض ومغاربها.. مشارق

المصلح.. لهذا والسياسية)
يجب الحـــاالت.. هذه مثـــل في ان التعريـــف
المهمة, خطـــورة الدعوى وعظـــم مع أن يطـــرد
وبقدر ما تكون خطيرة, المهمة فبقـــدر ما تكون
أكثر التعريف يكـــون أن كبيـــرة, البد الدعـــاوى
مقاليدها في تســـلم ال الناس ألن ووضوحا. دقة
تعرف وال تعرفـــه, إلى من ال الخطيـــرة األمـــور
مسلماتها مواقفه إزاء وأهدافه, وتجهل جذوره
الدعاوى كانت إذا والفطرية.خصوصـــا الفكرية
من وراء القادم هذا من ستســـمعها كالتي كبيرة

الغيب.

أجمع.. إصالح العالم دعوى إن
بقاع األرض..  في الموحدة وإقامة الدولة
الحياة.. زوايا كل في اإللهي العدل وتطبيق

الذيـــن  األنبيـــاء مشـــاهير  ودعـــوى تمثيـــل
منهم والتزم واتبعهم الكثيـــر البشـــر, آمن بهم
والمرســـلين األنبياء جميع تمثيل بل تعاليمهم,
لهي الخاتمـــة, النبوة إلـــى آدم اهللا منـــذ بعـــث
التوضيح, من الكثير إلى تحتاج خطيرة دعاوى
هذا حقيقـــة الســـتيعاب البيـــان, والكثيـــر مـــن

. من أعماق التاريخ القادم
الحاضر: الغائب

المتعاقبة..  األمـــم عاصر الذي  المخضـــرم
تتكون وتنمو كيـــف وعايشـــها والدول المتوالية,
ليحل وتنهاروتتالشـــى.. تضمـــر وكيف وتتســـع,
في الخالق ســـنها طبيعية دورة في غيرها محلها
السلطة في تداول الخالق سنة البشـــر..  مجتمع

وتبادل األيام:
.dالنَّاِس َبْيَن ُنداِوُلها األَْيَّاُم cَوتِْلَك

َوَلْن َتِجَد َقْبُل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن ِفي اهللاَِّ cُســـنََّة
.dاهللاَِّ َتْبِديًال ِلُسنَِّة

على يتقلب دهورا عاش الذي الجديد القادم
ويعيش البشـــر, مظالم يرى وهو الهموم فراش
آهات األلم أســـماعه وتمأل اإلنســـانية, نكبات
مر على األيتام ماليين حناجـــر من التـــي تنطلق
صخب يخنقها التي الرعب وصيحـــات التاريخ,

واالعتداء. والنهب القتل

النـــاس سيســـمعه الـــذي األول الخطـــاب لـــذا فـــإن هـــذا 
ومغاربها.. األرض مشـــارق فـــي ولغاتهم بكافـــة أعراقهـــم
المصلـــح.. لهـــذا والسياســـية)  يعـــد (الهويـــة العقائديـــة
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ويمنينا  العـــدل, يعدنا الـــذي  هـــذا القادم
رســـول وجه إلى ننظر أن إلى ويدعونا الرخـــاء,
المؤمنين أمير غرة ونستشـــرف وجهه, في اهللا
البشـــر بما على ويحتج محياه. في عليه الســـالم
وألواح وحكمة. كتب من كافة أنبياء اهللا على نزل
وفرقان عيسى وأنجيل موســـى داود وتوراة بزبور
كل تلك يقرأ أجمعين. عليهم صلوات اهللا محمد
الســـماء من أنزلت وكما أهلهـــا, الكتب بلســـان
أبي جعفر رواية ففـــي شـــائبة. صحيحة نقية بال

السالم: عليه الباقر
أهل وبين بالتوراة, التوراة أهل بين (ويحكم
بالزبور, الزبور أهـــل وبين باالنجيل, االنجيـــل
النعماني غيبـــة وبين أهـــل القـــرآن بالقـــرآن.)

.٢٤٣
أخطر من ســـتكون هذه.. التعريف إن لحظة
الســـالم, اإلمام عليه حركة في اللحظات وأهم
البشـــر, لجميع األول) االنطباع ســـتعطي( ألنها
األعظـــم, المصلـــح هويـــة حقيقـــة وســـتوضح 
والمقدســـات األنبياء تاريخ وبين بينه وســـتربط
استثناء, حتى بال جميع البشـــر بها يعتقد التي
بما أجمعين للنـــاس وســـتثبت الالدينيين منهم.
إال امتداد هو ما القادم هذا أن الشـــك.. ال يقبل
البشرية بهم آمنت الذين األنبياء لجميع شرعي
لعلومهم الـــوارث إال هو وما تاريخها. على طـــول

وتعاليمهم.
الكامـــل  لإلنســـان الحقيقـــي    وهـــو المثـــال
يؤمن وال باألديـــان يتصـــل ال مـــن والحجـــة على
cَفلِلَِّه على النـــاس الحجـــة بهـــا, هكذا ســـتقوم

.dاْلباِلَغُة ُة اْلُحجَّ
فـــي  والشـــمول  االســـتيعاب هـــذا وبـــدون   
بها يعتقد التـــي المبادئ وتمثيل تمثيـــل األنبيـــاء
منقوصة وستكون عليهم الحجة تتم لن البشـــر,
فئات.هذه ستضيع فئة أقنعت ولئن مخدوشـــة,
التهرب من أحد يتمكن ال التي البالغة الحجة هي

ووضوحها. لزومها من
واالحتجاج: الخطاب تفاصيل

به  يعرف الـــذي األول  هكـــذا يبـــدأ الخطاب
الى نصرته ويدعوهم العالـــم أمام اإلمام نفســـه
هذه اإللهي على العدل حكومـــة إلقامة ومؤازرته
تعالى بـــاهللا منـــذ قابيل. يبدأ األرض المنكوبـــة

الواهب. الخالق الواحد
الواهب: الخالق اهللا..

باهللا. فأنا أولى في اهللا من يحاجني
واالحتجاج, النقـــاش باب لفتح هذه بدايـــة
فان أيضا, والنتيجـــة النهايـــة وهي فـــي الواقع
ســـيثبت للناس أن الســـالم بعـــد اإلمـــام عليـــه
من سيكون والمرســـلين, األنبياء بجميع أولويته
يخفى تعالـــى.وال باهللا األولى هـــو الطبيعـــي أنه
تعني والتي الكبيـــرة, الدعـــوى أن البـــدء بهـــذه
اهللا إلى األقرب يدعي انه هـــو المتكلـــم أن هـــذا
للحوار تحفيـــز هو الناس, بقيـــة تعالـــى, دون
القادم إليه يدعو الذي ..األمر لالحتجاج وإثارة

تحقيقه. ويحرص على الجديد
؟ األولوية هذه معنى هو ما لكن..

البشر أولى من بقيتهم معنى أن يكون أحد ما

إنلحظةالتعريفهذه..ستكونمنأخطروأهماللحظاتفيحركةاإلمامعليه السالم,
وستوضححقيقةهوية المصلح األعظم االنطباعاألول)لجميعالبشر, ألنهاستعطي(





؟ ما زمن تعالى في باهللا
عـــن  الخـــاص تصـــوره  إن لـــكل مـــن البشـــر
اليه, الناس األقرب مـــن هو وعمن اهللا تعالـــى
التي هذا المجال, في تصوراته مثال له فاليهودي
تصوراته وللمســـيحي وقـــد تخطىء, قد تصيب
مبـــادئ علـــى يتفقـــون كذلـــك, لكنهـــم جميعـــا
اهللا إلى األقرب اإلنسان شخصية في وأساسيات
هو أنه المبادئ: تلك من المتيقن والقدر تعالى,
خصوصيات في الحديـــث على القادر الشـــخص
أهلها بها يتحدث ممـــا بأدق وتفاصيلها األديـــان
أرباب ســـيخبر الشـــخص الذي وهو ومعتنقيها,
وعلى عليها ومـــا جرى ديانتهم الديانـــات بتاريخ
للشك مجاال ال يدع بما التاريخ. مر على كبرائها
أعرف وهو بالغيـــب, متصل أن هـــذا المتحـــدث
وهو الشـــخص أنفســـهم. وبنبيهم من بديانتهم
والمعاجز للعادات بالخوارق اإلتيان علـــى القادر
أهل االختصاص كافة بهـــا اإلتيان عن يكل التـــي

البشر. من
عدة يعنـــي يعنـــي فيمـــا أن هـــذا االحتجـــاج

أمور:
األرض فهو  فـــي حجـــة هللا كان إذا أوال: أنـــه

غيره. ال الشخص هذا
الغيب  كان للبشر اتصال بعالم إذا ثانيا: انه

األتم. الشخص بشكله في هذا منحصر فهو
فـــي  مخـــول مـــا ثالثـــا: أنـــه إن كان شـــخص
فهو هذا أرادته, وبيـــان تعالى أحكام اهللا بيـــان

ال غير. الشخص
للخالق عز وأرضاهم الخلق أنه أقرب رابعا:
الذي عليه.بالشـــكل وأكرمهم إليه وأحبهم وجل 
التي الكرامـــات والمعجزات إظهار من ســـيمكنه

مجاراتها. عن البشر كافة يعجز

أقرب أنـــه عليه الســـالم اإلمـــام وإذا أثبـــت
بعد ما ســـيثبته اهللا تعالى, فان أول الخلـــق إلى
ليس بدعًا وأنه األنبيـــاء بخط ارتباطه هو ذلـــك
وإحياء لخطهم اســـتمرار هو ما بل من األولياء,

ألمرهم.
الفطرة: بديع آدم..

فأنا أولى في آدم يحاجنـــي من الناس (أيها
بآدم).

وأول للفطرة بديع أول هو الســـالم عليه آدم
بذلك وهو الســـجية, هذه علـــى تعالى خلـــق هللا
اإلنسانية للفطرة األولى, والمسحة الرمز يمثل
كل من والطاهرة النقية ريبـــة, كل من البريئـــة

شائبة.
المدعي هـــذا يختبر إنســـانية أن فمـــن أراد
بعد جاء اإلنســـان الـــذي هذا ليرى إن فليتقـــدم
بيـــن آدم يحمـــل ذريـــة آدم  آالف األجيـــال مـــن
في النقية الصافيـــة فطرتـــه جنبتيـــه, ويحمـــل

قلبه.
افتراض هذا االحتجـــاج مـــن وليـــس المراد
ويحتجون يحملونها وأتبـــاع باقية ديانـــة أن آلدم
إنما الســـالم , المهـــدي عليه بهـــا على األمـــام
في من آدم تبقـــى ما هو المقصـــود واهللا العالـــم
وثوابت إنسانية تصلح ســـليمة من فطرة البشـــر
يفتخر انســـان كل ســـيجد حينذاك , لالحتجاج
هو االمام هذا أن آدم وفطرته النقيـــة بانســـانية
الجميلة. وسجاياه الكاملة.. بفطرته بعينه, آدم

شيخ األنبياء:   نوح..
أولى فأنا الناس من يحاجني في نوح أيها (يا

بنوح)
ِإْن َقْوِم يا ِلَقْوِمِه ُنوٍح ِإْذ قاَل َنَبَأ َعَلْيِهْم cَواْتُل
َفَعَلى اهللاَِّ ِبآياِت َوَتْذِكيِري َمقاِمي َعَلْيُكْم َكُبَر كاَن
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ال َيُكْن ُثمَّ َوُشَركاَءُكْم َأْمَرُكْم َفَأْجِمُعوا ِ َتَوكَّْلُت اهللاَّ
ُتْنِظُروِن َوال إَِلـــيَّ اْقُضوا ُثمَّ ُغمَّـــًة َعَلْيُكْم َأْمُرُكـــْم
َأْجِرَي ِإْن َأْجـــٍر ِمْن َفما َســـَأْلُتُكْم َتَولَّْيُتْم * َفـــِإْن
* ِمَن اْلُمْســـلِِميَن َأُكوَن َأْن ِ َوُأِمْرُت اهللاَّ َعَلـــى ِإالَّ
َوَجَعلْناُهْم اْلُفْلِك ِفـــي َمَعُه َوَمْن ْيناُه َفَنجَّ َفَكذَُّبـــوُه
َكْيَف َفاْنُظْر ِبآياِتنا َكذَُّبوا الَِّذيَن َوَأْغَرْقَنا َخالِئَف

٧٢-٧٣- ٧١ يونس .dاْلُمْنَذِريَن عاِقَبُة كاَن
عليه نوح عن عنـــوان الحديث هي المعاناة..
دعوة في قضاها التي المدة طول فمن السالم,
إلى شدة سنة, وخمســـون تســـعمائة قومه  وهي
به.إلى وبالمؤمنين به استهزائهم وكثرة عنادهم
فـــي بناء إليه الموكلـــة اإللهيـــة صعوبـــة المهمـــة
زرعه بيـــده, وانتظر جـــذوع نخل من الســـفينة
لبناء تصلح طويلة جذوعـــا ليعود ونما حتـــى كبر
اليوم, ذلك إلـــى البشـــر في تاريخ أكبر ســـفينة
ما إلى بها وتنجـــو المخلوقات ولتحمل أصنـــاف
جديدا من جيال لتكـــون الطوفان العظيم, بعـــد

الخلق على وجه األرض.
فـــي ولـــده وهـــو إلـــى فقدانـــه لبعـــض أهلـــه
غير ألنـــه عمل من أهله خروجه بـــل الطوفـــان,
السفينة في رحلة النجاة عاناه في ما إلى صالح.
والتي العاتية, األمـــواج وتالطم األنـــواء وتقلب
اهللا تعالى إلى والدعاء بالتوســـل ينج منها إال لم

بيته. وبأهل الزمان آخر بنبي
يسرا أوضح الدعوات من دعوة نوح كانت لقد
فطريا لم يطلب من قومه إال أمرا فهو وسهولة,
إلى إال األمر يحتاج البشر, وال دواخل كامنا في
اهللا توحيد وهو طبقـــه, على والســـير به اإلقرار

سواه. اآللهة تعالى ونبذ
َلُكْم َنِذيٌر إِنِّي َقْوِمِه إِلى ُنوحًا َأْرَســـلْنا cَوَلَقْد
َعَلْيُكْم َأخاُف إِنِّي اهللاََّ ِإالَّ َتْعُبـــُدوا َأْن ال ُمِبيـــٌن *

هود. ٢٥-٢٦ .dَألِيٍم َيْوٍم َعذاَب
األلف حدود لقومه دعوته طالت ذلـــك.. ومع
منهم قليلة عدة علـــى فيها إال لم يحصل ســـنة,
وغربلها طول معه, وصبـــرت به وصدقته آمنت

األقل. إال لم يبق منهم حتى البالء
من  نرى الســـنين.. من آالف بعد  وها نحـــن
الحامل ألنه بنـــوح.. أولى البشـــر بأنه يحتج على
والشـــارح نوح وآلالمه, والمحيي لدعوته لهمـــوم
الفطرة التوحيد والـــى إلـــى لمبادئـــه, الداعـــي

باإلسالم.. المتجسدة
المئات صبر قد الســـالم عليه نوح كان فإذا
األيمان بالخالق, إلـــى قومه داعيا من الســـنين
هو فها التوحيـــد, بكلمة قومـــه وجاهـــد  إلقناع
كلمة ليعيـــد الســـنين يحصى من ال الصابـــر مـــا
والمرابط البشـــر, حيـــاة إلى التوحيـــد بحقهـــا
عن طولها علـــى واأليام الليالـــي الـــذي ال تعييـــه
الوحيد الغائب أذنه. وانتظار اهللا ألمـــر التربص
في يستكن وال جبل, إلى يؤوي الذي ال الشـــريد
بقعة إلى أخرى, ومن إلى مـــن دار ينتقل واد,
طلبه ما يطلب خائفا حزينا, مستوحشا ثانية,
عليه أجله ومات من جاهد ما ويســـعى إلى نوح,

وجميع األنبياء. هو
األنبياء: شيخ إبراهيم

فأنا فـــي إبراهيم يحاجني مـــن أيهـــا الناس

والمحيي نـــوح وآلالمه, لهموم الحامل ألنه بنـــوح.. أولى بأنه البشـــر على نـــرى من يحتج

باإلســـالم.. المتجســـدة الفطرة والى الداعـــي إلـــى التوحيـــد لدعوتـــه والشـــارح لمبادئـــه,





بإبراهيم.. الناس أولى
َوهَذا اتََّبُعوُه َللَِّذيَن ِبإِْبراِهيَم النَّاِس َأْوَلى cِإنَّ

.dآَمُنوا َوالَِّذيَن النَِّبيُّ
َســـِفَه إِْبراِهيَم ِإالَّ َمْن ِملَِّة َعْن َيْرَغُب cَوَمـــْن

.dَنْفَسُه
وبقيت  ملته تنسخ لم الذي النبي هو إبراهيم  
رســـالة اإلسالم, ضمن حتى البشـــر حجة على
وأضاع سفه نفسه ممن فهو عن ملته يرغب ومن
مرارا الحقيقة هذه نبي اإلســـالم حظه.وقد أكد
الســـمحة, الســـهلة بالحنيفة جئتكم وهو يكرر:

. إبراهيم ملة وهي
ابراهيم: بملة بالتمسك نبيه اهللا أمر وقد

َحِنيفًاd النساء ١٢٥ إِْبراِهيَم ِملََّة cَواتََّبَع
إِْبراِهيـــَم ــَة اتَّبِـــْع ِملـَّ َأِن إَِلْيـــَك cُثـــمَّ َأْوَحْينـــا

َحِنيفًاd النحل ١٢٣ 
دورا تأسيســـيا عليه اهللا صلوات إلبراهيم إن

له. التالية في األديان
من دون تعبد كانت التي األصنام حطم فلقد
تســـبق جريئة لم فريدة خطوة في اهللا بيديـــه, 
أنبياء من تعالى الدعاة إلى اهللا من قبل بمثلهـــا
من فريدة عقوبة نتيجة لذلك وواجه وأوصيـــاء,
إذ له نمـــرود طاغية زمانه, أعدها أيضا نوعها
التي النار قلب إلـــى الهواء بالمنجنيق في قذفـــه
للوجوه حارقة حتى عـــادت وليال أياما ســـجرها
إلى التوحيد دعا الذي بإبراهيم بعد, وإذا على
بلسانه وتثبيته للناس ســـبيل إيضاحه في وجاهد
التوحيـــد ويثبته يوضـــح اليـــوم وبيانـــه, إذا بـــه
وبوثوقه أذهـــل باطمئنانه إذ وبجوارحه, بفعلـــه
قيد تراجعه عنها دعوته وعـــدم على واســـتقامته
أمامه الحاطمة الحارقة النار يرى وهو شـــعرة,
وعموم نمرود أذهل لغيره.. ال له فقط هيأت وقد

إلى بذلك ســـمع من وكل اليوم, ذلك من حضر
الدهر. آخر

التوحيد الســـالم عليه إبراهيـــم لقد جســـد
لربه به العبد عبـــدا خالصا العملـــي الذي يكـــون
جاءه حينمـــا غيره, يرجـــو وال ال يخـــاف ســـواه
الحرجة اللحظة الســـالم في تلك عليه جبرائيل
بلحظة.. إلى النـــار يبلغ قبـــل أن وهـــو في الهواء
؟ حاجة من هل قائـــال: وعـــرض عليه خدماته..
فال.وأما أليك أمـــا بربه: جـــواب الواثق فأجابه

فنعم. اهللا إلى
يتحمل ال ألن نمرود وطنه من بعدها وأخـــرج
من بعد نجاته النـــاس حديث أصبح وقد وجـــوده
انتهى حتى وحيـــدا خائفا.. غريبا فخرج النـــار..
وبناء فيه بالوقوف قفر.. فأمر بلد إلى المسير به

المشرفة. الكعبة
البيت  الســـالم عليـــه  لقـــد أســـس إبراهيـــم
إسماعيل, ليكون ولده بمعونة بيده الحرام وبناه
ومحجا اإلسالم ألهل وقبلة ألفئدة الناس مهوى
الشاخص وليكون إسماعيل. أبناء جميع إليه يحج
في واإلخالص التوحيـــد شـــواخص االكبـــر مـــن

البشر. هللا تعالى إلى منتهى حياة العبودية
زالت من ال التي الحنيفية بالســـنن جاء كما
وهي آداب في ديانة اإلسالم, المؤكدة الســـنن
في وخمسة الرأس منها في خمســـة في الجســـم
بنفســـها.. قائمة أمة ذلك جميع في وهو البدن.
بال أتباع.. وحيدا دعوته حيـــاة من مدة كان ألنه
إال اهللا فيها يعبد ال على األرض فترة ولقد مرت

عليه. إبراهيم صلوات اهللا
َوَلْم َيُك َحِنيفًا ِهللاَِّ قانِتًا ُأمًَّة إِْبراِهيَم كاَن cِإنَّ
َوَهداُه ألَِْنُعِمِه اْجَتباُه * شـــاِكرًا ِمَن اْلُمْشـــِرِكيَن

.١٢٠-١٢١ النحل .dِصراٍط ُمْسَتِقيٍم إِلى



دراسات



مستمرة اإلمامة تعالى أن تكون اهللا ولقد قدر
جعله أن بعد القيامة, يوم إلى إبراهيم عقب في
وكلمات عســـيرة اختبارات عقـــب للنـــاس إماما
موفقا: ناجحا منها وخرج إبراهيم أتمهن ثقيلة
قاَل َفَأَتمَُّهنَّ ِبَكلِماٍت َربُُّه إِْبراِهيَم اْبَتلى cَوِإِذ
ال قاَل ُذرِّيَِّتي َوِمْن قاَل ِإمامًا لِلنَّاِس جاِعُلَك إِنِّـــي

.١٢٤ البقرة: .dاِلِميَن الظَّ َعْهِدي َيناُل
اهللا صلى فـــي نبينا العظمى فكانـــت اإلمامة
بعده من األثني عشـــر األئمـــة عليـــه وآلـــه ثم في
هو الذي السالم, المهدي عليه وآخرهم اإلمام
ذريته, اإلمام من بإبراهيـــم, فهو الناس أولى
الحنيفية, لسننه والمحيي بمبادئه المنادي وهو
أبواه بناهـــا التي الكعبة إلـــى ظهره وهـــو مســـند

وإسماعيل. إبراهيم
إلى االســـتناد واضحة إشـــارة يعد فيمـــا قد
الدعوة هذه في وسيرته وعمله إبراهيم مبدأ إلى

اإلصالح. إلى العالمية
أولى موسى فانا في يحاجني الناس من أيها

بموسى.. الناس
أولى عيسى فأنا في يحاجني الناس من أيها

بعيسى.. الناس
محمد اهللا في رسول من يحاجني الناس أيها
برسول اهللا الناس أولى فانا وآله عليه اهللا صلى

وآله. عليه اهللا محمد صلى
األهداف ووحدة الخط وحدة على التأكيد إن
وبين جهـــة.. المهـــدي ودعوتـــه من بين اإلمـــام
هو .. جهة أخـــرى مـــن جميعا دعـــوات األنبيـــاء
البيان في هـــذا نلحظه األساســـي الذي المحور
وظهوره. حركتـــه اإلمـــام بـــه األول الـــذي يعلـــن
حملوا الذين ومشايخهم األنبياء خصوصا سادة

عليه. اهللا صلوات كإبراهيم راية التوحيد
وردت  التي الروايـــات في متمعنـــة  إن نظـــرة
صلوات محمد وآل بمحمـــد األنبيـــاء عـــن عالقة
االرتباط عمق مدى توضح أجمعين.. عليهم اهللا
مدى علـــى واألوصيـــاء واألوليـــاء بيـــن األنبيـــاء
صلوات من بعـــده واألئمة نبينـــا وبين التاريـــخ..
عليه بعد اهللا تاب إنما فآدم أجمعين. عليهم اهللا
إنما ونوح ..Nمحمد وآل بمحمد إليه أن توســـل
توســـله بأســـمائهم صلوات بعد نجا من الطوفان
ببركة من النار نجا إبراهيم عليهم.. وهكذا اهللا
هللا خليال بحقهم.وأصبح واالعتراف التوسل بهم
محمد. على محمد وآل صالته كثرة ببركة تعالى
عليهم اهللا أخـــذ األنبيـــاء الذيـــن وهكـــذا بقيـــة
بيته شـــرطا أهل وإمامة محمد بنبـــوة أن يقـــروا

نبوة. أو إمامة من المنصب اإللهي لتبوئهم
اهللا: وكتاب المهدي

فانا اهللا كتاب في يحاجني مـــن الناس أيها
اهللا. بكتاب الناس أولى

آياته قرآنا فصلـــت كتاب الكتـــاب الكريـــم.. 
هدى شـــيء.. كل تبيان فيه يعلمون.. لقوم عربيا
به ونور..يحكم هـــدى فيـــه ورحمـــة للمؤمنيـــن..

النبيون..
للمتقين.. فيه.. هدى ريب ال

في  بـــل هو آيـــات بينات  منـــه آيـــات بينات..
العلم.. أوتوا الذين قلوب

ثم  آياته أحكمـــت كتاب شـــيء.. لكل  تبيانـــا
آيات الكتاب حكيم خبير.... تلك من لدن فصلت

.. للمحسنين ورحمة هدى الحكيم
مـــن النـــاس لتخـــرج كتـــاب أنزلنـــاه اليـــك
صراط العزيز الى ربهم بأذن النور الظلمات الى





الحميد..
الرشد عجبا يهدي الى قرآنا

نـــزل الفرقان على عبده ليكون  الذي  تبارك
نذيرا. للعالمين

الكتـــاب أن يـــدع هـــذا لـــم يشـــأ اهللا تعالـــى
بل الهـــدى والحجج.. ســـاحة في العجيب وحيدا
غوامضه وتفسر آياته تبين ناطقة بحجة شـــفعه
فصيحا ناطقا مبينـــا بشـــرا وتثبـــت محكماتـــه..
جعل من الزلـــل.. مصونـــا الخطأ معصومـــا مـــن
وهداه وبيانه, بتفســـيره مرهونة الكتاب أحكام
وســـكونه, وحركته فعلـــه مـــدار وبيناتـــه دائـــرة
لكل شيء.. تبيان الكتاب الذي هو وأودعه أسرار
اال البشـــر وما ذلك قلبه.. بينات في آيات وجعله

الطاعة. المفترض المعصوم االمام
لهذه الوارث هو السالم عليه المهدي االمام
الطاهرين.. آبائـــه بعد لهـــا الخصال والمجســـد
دعوى ليســـت تعالـــى.. اهللا بكتـــاب فهـــو االولـــى
العملي بالبرهان مدعومـــة دعوى بال دليـــل.. بل
يريـــد والحجـــة الفوريـــة .. اذ ســـيدعو كل مـــن
حاجز ذلك بال الـــى الكريم بالكتاب االحتجـــاج
عنه من يســـأل ما على كل وســـيجيب وال مانـــع..
جـــده النبي وبيانه على لســـان الكتاب وتفســـيره
المشرفة الكعبة عند ذاك موقفه في .Nالكريم
في ســـيتمكن وأســـماع العالم الذي وامام أنظار
التفاصيل. كل ومشاهدة سماع من اللحظة تلك

ســـيقف شـــيء.. لكل تبيانا الكتاب الذي جاء
البشر انتظرها التي بالحقائق ناطقا الناس أمام
االحتجاب, أزمنة مدى على العلماء لها وتشـــوق

الى يدعوهـــم الـــذي الرجل متجســـدا في هـــذا
كشـــف والى الصريـــح.. الحـــوار الصدق..والـــى
تتضح أن قضيـــة دون أي تأجيل وعدم الحقائـــق

وأسرارها..  بكل جوانبها
بالصدق,  جاء اهللاN الذي ابن رسول هذا
المؤمنين عليه الســـالم الذي صدق وابـــن أميـــر
يـــوم رفع فـــي أصحابه بـــه.. الـــذي كان يصـــرخ
وأنا الصامت اهللا كتاب هـــذا ويلكم المصاحف:

.. اهللا الناطق كتاب
والبينات.. باآليات المؤيد المعصوم هو هـــذا
اال فـــي أذهان البشـــر الـــذي لن يتـــرك مبهمـــة
اال العلوم عويصات مـــن عويصة وال وأوضحها,
اال العظيم القرآن حقائق من حقيقة وال وبينها..
يلمسه واقعا البشـــر حياة في تعود حتى وأحياها
من االشياء يتلمس كما ويتلمسه ويحسه . الناس

حوله.
بيـــده الكريمـــة ســـيمر هـــذا االمـــام  الـــذي
لقبول مهيئة كاملـــة فتعود رؤوس الخالئق علـــى
قبل كانت التـــي الحقائق االســـالم..تلك حقائق
االســـماع.. الشـــمئزاز القلوب ونفور ذلك مدعاة
ألن القلوب مدخولة والعقول عليلة. اال ذلـــك وما
اإلمام هـــذا به ســـيجيء ما هو وعالجهـــا فقـــط
على به ..ومـــا ســـيفيض والوضوح مـــن الصـــدق
المعصوم, المنطلق الروحـــي تأثيره من الناس
اهللا صلى الكريم وهدي النبي القرآن ثقافة مـــن

وآله. عليه

وآخرهم بعده من عشـــر األثني األئمة في ثم وآله عليه اهللا صلى نبينا في العظمى فكانت اإلمامة

المناديبمبادئه وهو فهواإلمام منذريته, أولىالناسبإبراهيم, الذيهو المهديعليهالسالم, اإلمام



دراسات



هنــــاك حقيقــــة عالميــــة اعترفت 
بهــــا جميع األديــــان الســــماوية، وهي 
ضــــرورة ظهــــور المصلح المنقــــذ والمخلص في 
آخر الزمان إلشاعة العدل والسالم بين شعوب 
األرض، مــــع اختــــالٍف فــــي شــــخصية وماهية 

ومصداق ذلك المصلح.
وحقيقة إســــالمية أخرى اعترفت بها جميع 
مذاهب اإلســــالم الفقهيــــة والعقائدية، وهي: 
القــــول بظهور اإلمام المهدي الذي ســــوف يمأل 
األرض قسطًا وعدًال بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا، 
وحفلــــت بالحديــــث عنها جميــــع كتــــب الفرقاء 
المســــلمين، ولكنهــــا شــــأنها شــــأن الكثيــــر من 
العقائــــد التي صّورت على انها خاصة بالشــــيعة 
اإلمامية على وجه االحتــــكار رغم كونها عقيدة 
إســــالمية عامة يقول ويعتقد بهــــا الجميع أمثال 

مبدأ التقية والبــــداء، ومنها القضية المهدوية 
التي احتســــبت قضية شيعية صرفة رغم اعتقاد 

الجميع بها سواء عن طريق العقل أو النقل.
وما أحوجنا إلى العناية بنشــــر هذا الجانب 
وااللتفات إلى ما يتضمن من مفردات ومفاهيم 
ومصاديق من شأنها أن تساعد في إلغاء الفجوة 
الطائفية التي ينوء بحملهــــا الجميع، ومحاولة 

التقريب بين المذاهب اإلسالمية.
لقد زخرت كتب الحديث والسيرة والفضائل 
بمزيد من األحاديث التي أخبر رسول اهللا فيها 
أمتــــه، فوقعــــت طبقًا ألحاديثــــهN، وكان من 
 ،Nاألمور المستقبلية التي أخبر عنها الرسول
 Qولــــم تقع لحــــد اآلن، ظهور اإلمــــام المهدي

وقيام دولته دولة العدل والحق.
وقد روى أحاديث المهديQ جميع مصنفي 

د. حسين سامي شير علي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة

حقيقة اإلمام المهديQ في 
روايات ومصادر العامة

من وسائل التقريب ونبذ الطائفية*

هـ

* بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول في اإلمام المهدي الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 
اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.





لمصادرهم حاجة بنا إلى اإلشارة الشيعة، وال
إليها التنبيــــه يكــــون بحيث كونهــــا من الشــــهرة
طائــــل ال التــــي واإلطالــــة ضــــرب مــــن التكــــرار

وراءها.
 Qروى أحاديــــث المهــــدي ومــــن ثــــم فقــــد
صحاحهــــم فــــي الســــنة جماعــــة مــــن محدثــــي
السجستاني داود وأبي كالترمذي ومســــانيدهم
وأســــندوها ماجة، وابن والحاكم النيســــابوري
علي المؤمنين كأمير الصحابة مــــن إلى جماعة
بن وعبد اهللا طالبQ، وابن عباس، أبي بــــن
عبد بن وطلحــــة مســــعود، بن اهللا عمــــر وعبــــد
وأم الخــــدري ســــعيد وأبي اهللا، وأبــــي هريــــرة
اهللاN يردد  رسول سمعوا ممن وغيرهم سلمة

بظهوره. أهل البيت ويبشر مهدي حديث
العبــــاد(١) في  المحســــن قــــال الشــــيخ عبــــد
اهل الســــنة واألثر بعنوان (عقيدة له محاضــــرة
األمور بيــــن من (ان المنتظــــر): فــــي المهــــدي
عند الزمان، آخر في تجري التي المســــتقبلية
بــــن مريمQ مــــن الســــماء، هو  نزول عيســــى
أهل بيــــت النبوة، من ولد علي خــــروج رجل من
 Nاسم الرسول اســــمه طالبQ يوافق أبي بن
المســــلمين إمرة يتولــــى ويقــــال لــــه المهــــدي،
لداللة  وذلك خلفه Qمريم بن عيســــى ويصلي
اهللاN التي  رسول عن المســــتفيضة األحاديث

إّال واعتقــــدت بموجبها بالقبول، تلقتهــــا األمــــة
شّذ منها).(٢) من

المهديQ عقيدة  اإلمــــام بوجود فاإليمان
وليســــت المســــلمون جميعا بها إســــالمية يؤمن
واإلرهاب الكبــــت ظروف ولدتهــــا فكرة شــــيعية
التــــي أرهقها النفوس والبــــؤس. للتخفيف عــــن
على التجني للبعض يحلو كما والتســــلط. الظلم

.Nالرسول لسنة والتنكر اإلسالمية العقائد
صبحــــي في كتابــــه (نظرية وذكــــر د. احمد
انتظار فــــي االعتقــــاد شــــاع االمامــــة) إنــــه قــــد
لم  وان السنة، أهل من جماعة المهديQ عند
الحال هو عقيدتهم كما من أصول كأصل يتقرر
علمائهم بعض فيه تحــــدث أن بعد لدى الشــــيعة
أخبار في (البيان كتابه في الشــــافعي كالكنجي
(العرف كتابه في والســــيوطي صاحب الزمان)
كتابه (القول فــــي الهيثمي حجر وابن الــــوردي)
المنتظــــر) المختصــــر فــــي عالمــــات المهــــدي
في الدرر (عقد في المقدسي يحيى بن ويوسف

المنتظر).(٣) اإلمام أخبار
بالمهدي وشارك في االعتقاد يقول: ومضى
الســــنة بالرغم علماء من آخــــر المنتظــــر فريق
ألكثر وإنكارهم من عدائهــــم التقليدي للشــــيعة
الحديث بصحة تيمية ابــــن فيعتقد عقائدهــــم،
عن النبــــيN وجاء فيه:  ابن عمــــر الــــذي رواه

تقع ولم ،Nالرســـول عنهـــا أخبر المســـتقبلية التـــي وكان مـــن األمـــور
العـــدل والحق. دولة دولته المهديQ وقيـــام اإلمـــام ظهـــور لحـــد اآلن،

المسلمون  بها يؤمن إسالمية عقيدة Qالمهدي اإلمام بوجود فاإليمان
والبؤس. الكبـــت واإلرهاب ظروف ولدتها شـــيعية فكرة جميعا وليســـت
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اســــمه ولدي من رجل الزمــــان يخرج فــــي آخر
كما عدًال األرض يمــــأل كنيتي، كاســــمي وكنيته
حديث آخر وفي المهدي، هو وذلك ملئت جورًا
كما فاطمة، ولد عترتي ومــــن من لــــه: المهدي
حول والترمذي وأبو داود ما رواه أحمد ان يــــرى

الصحاح.(٤) من المهدي
ورد قد انه إعلم شبر: اهللا الســــيد عبد قال
البشارة متظافرة وأحاديث متواترة روايات في
طرق  غيبة مــــن لــــه بالمهــــديQ وبأنــــه تكــــون
العامة مــــن ذلك روى وقد العامــــة والخاصــــة،
ومؤلف والترمــــذي داود وأبــــو البخاري ومســــلم

وغيرهم. األصول جامع
المعتبرة واألصول العامة كتــــب في وقد ورد
يزيد  في القائــــمQ ما المقــــررة مــــن الروايات
البن المحرقة الصواعق وفي حديث، ألف على
يخلف ولم لفظه: ما العســــكري أحوال حجر في
الحجةQ وعمره  محمد القاســــم أبي غير ولده
فيها لكــــن آتاه اهللا ســــنين خمس أبيه عند وفاة
 Qألنه قيل المنتظــــر، الحكمة وســــمي القائم
ذهب. أين وغــــاب، ولم يعــــرف ســــتر بالمدينة
خلكان كابن العامــــة من غيره وذكــــر نحو ذلــــك
الســــؤول ومطالب المهمة، وصاحــــب الفصــــول

النبوة.(٥) وشاهد
استعراض من الدراســــة هذه تتضمنه اّن ما
في جديدا ليس هــــو ونصوصي روائي وإحصــــاء
توظيف هذه عمليــــة ولكن يخفــــى، ال بابــــه كما
موضوعيًا، العقائدية المقاربــــة باتجاه المــــادة
إســــالمية وحدة نحو الفكري التعميم ومحاولــــة
أن ما يمكن وهو العامــــة، والمبادئ فــــي الرؤى
ملحة للوقــــوف أمام رياح عصرية يمّثــــل حاجــــة

التيارات الفكرية الجديدة بقسميها اإلسالمية
لتحارب التكفير سيف تستخدم التي المتشددة
المادية والغربيــــة وعقيدة، فكــــرًا به اإلســــالم
جميع تحــــرص على اســــتخدام الجديــــدة التــــي
من باإلسالم التشكيك شأنها من التي الوسائل
ولغرض والعقائدية، األخالقيــــة نواحيه جميع
العقائدية الناحية من اإلسالمية الوحدة إثبات
اإلمام بظهــــور القول علــــى اإلجماع من خــــالل
روايات في البحث نتنــــاول المهديQ، ســــوف
االعتقاد العامة التي أشيع عنهم بعدم ومصادر
وحدة العقيدة بعد باتجاه بهذه القضية، لندفع
وحدة التشريع ومبادئ من العلماء أثبت كثير أن

والسلوك. األخالق
ضمن البحــــث هــــذا ينتظم ولذلــــك ســــوف

وهي: مطالب
الــــرواة ألحاديث الصحابة المطلــــب األول:

.Qالمهدي
من  الصحيحيــــن الثانــــي: موقــــف المطلــــب

.Qروايات المهدي
أحاديث  بصحــــة الثالــــث: القــــول المطلــــب

.Qالمهدي
أحاديــــث  الرابــــع: القــــول بتواتــــر المطلــــب

.Qالمهدي
المصنفيــــن  تخريــــج الخامــــس:  المطلــــب

العامة. من Qالمهدي ألحاديث
قضية فــــي التصنيــــف الســــادس: المطلــــب

.Qاإلمام المهدي
بأحاديــــث  االحتجــــاج الســــابع:  المطلــــب

العامة. قبل من المهدي
ألحاديث الــــرواة الصحابة األول: المطلــــب





المهدي:
من  المهــــديQ جمــــع اإلمــــام روى حديــــث
كتب الروايات في بــــه جاءت الصحابة علــــى ما
بن المصنفين: علي بعض العامة، ذكر منهــــم
بن طلحة عفــــان، طالبQ، عثمــــان بن أبــــي
الحسين بن عوف، بن الرحمن عبد اهللا، عبد
سفيان، أبي بنت حبيبة أم سلمة، أم ،Qعلي
عبد بن مسعود، عباس، عبد اهللا بن اهللا عبد
بن العاص، عمرو بن عمر، عبــــد اهللا بن اهللا

أبا بن عبــــد اهللا، الخــــدري، جابر أبــــا ســــعيد
عوف عمار بن ياسر، انس بن مالك، هريرة،
بن قرة ،Nالرســــول مولى ثوبان بن مالــــك،
عبد اليمان، بن حذيفة الهاللي، علي إياس،
عمران بن مالك، عوف بن جزء، الحارث بــــن
الصدفي(٦)  جابــــر الطفيــــل، أبا بن حصيــــن،

وغيرهم.
دخيل ثبتا علــــي محمد علي وأورد االســــتاذ
حديــــث رواة مــــن بأســــماء خمســــين صحابيــــا
المصادر وبين ،Qالمهدي اإلمام في Nالنبي
عن  النظر أحاديثهم(٧) وبغض فيهــــا وردت التي
من ومواقفهم الصحابة لهؤالء الطائفي االنتماء
المهدي  رووا أحاديث قــــد G فإنهم البيت أهــــل
اإلمامّية طــــرق ومن طرقهم من ووصلت إلينــــا
من قبلهم اعتــــراٌف ذلك وفي على حد ســــواء،
 Qالمهدي اإلمام مســــألة ان على حاكم ودليل
فجر منذ اإلســــالمي التفكير عن لم تكن خافية

الصحابة. هؤالء أكثر عاصرها الرسالة التي
من الصحيحيــــن موقــــف المطلــــب الثانــــي:

:Qروايات المهدي
بن عيســــى نزول باب في ١_ روى البخــــاري
:Nاهللا قال: قال رسول عن أبي هريرة، مريم
فيكــــم وإمامكم مريم نزل ابــــن كيف انتــــم إذا

منكم؟(٨)
جابر، صحيحــــه عــــن ٢_ روى مســــلم فــــي
أمتي من طائفة تــــزال ال يقول: النبي انه ســــمع
القيامة، يوم إلــــى ظاهرين الحق عن يقاتلــــون
أميرهم:  بن مريمQ فيقول عيسى قال: فينزل

بعضكم على بعض ان ال، فيقول: بنا صّل تعال
لهذه األمة.(٩) أمراء تكرمًة

لم وان الصحيحين، فــــي هــــذان الحديثان
على تدل المهــــدي بلفظ التصريــــح يكــــن فيهما
فــــي ذلك المســــلمين يؤم صفــــات رجل صالــــح
فــــي الســــنن األحاديــــث الوقــــت، وقــــد جــــاءت
لهذيــــن الحديثين مفســــرة وغيرها والمســــانيد
ذلك ان علــــى ودالة الصحيحين، اللذيــــن فــــي
المهدي، له اسمه محمد ويقال الصالح الرجل
إن  بعضًا(١٠) فضــــًال عن يفســــر بعضها والســــنة
كل كتابيهما في يذكرا لم الصحيحين أصحاب
الرسولN وإنما  عن الواردة الشريفة األحاديث
شــــروطهما، على صحته لديهما ثبت ذكرا مــــا
ملزمة غير لهمــــا ولكنها ملزمة وهذه الشــــروط
غيرهما قد يراه صحيحًا فما يرونه لآلخرين،
ولذلك وبالعكس، كذلــــك ليس من العلمــــاء ما
في كتابه الحاكم النيسابوري اســــتدرك عليهما

الصحيحين). على (المستدرك
فــــي ورد لمــــا المفســــرة األحاديــــث  ومــــن 

روىحديثاإلمامالمهديQجمعمنالصحابةعلىما جاءتبه الرواياتفيكتبالعامة



دراسات



 Qالمهدي اإلمــــام ذكر على داالًّ الصحيحيــــن
قال: ابن ســــيرين عــــن شــــيبة مــــا رواه ابن أبي
عيســــى يؤم الذي وهو األمة، هذه من (المهدي

مريم).(١١) بن
الداني عمرو أبي عــــن نعيم أبو ومــــا أخرجه
قال انه قــــال: حذيفة، عــــن في ســــننه بســــنده
المهدي  يلتفــــت اهللاN _في حديــــث_ رســــول
شعره من يقطر كأنما مريم بن عيسى نزل وقد
بالناس، صــــّل تقدم المــــاء، فيقــــول المهدي:
لك، الصالة أقيمــــت عيســــىQ: إنمــــا فيقول

ولدي.(١٢) من رجٍل خلف فيصّلي
بصراحة توضح الصحيحين شــــروح على ان
في صّرح فقد منكــــم) (وإمامكم المراد بلفــــظ
البخاري بكون صحيح بشــــرح إرشــــاد الســــاري
به  عيســــىQ يقتدي المراد به المهديQ وإن
القاري بشــــرح  في عمدة فــــي الصــــالة(١٣) ومثله

البخاري.(١٤) صحيح
صحيح البخاري عن الباري في فيض وأورد
ثم البخاري حديث يفســــر ماجة ابن عن حديثا
في مصــــداق اإلمام ان فــــي صريح قال: فهــــذا

المهدي(١٥). هو األحاديث
عن بســــنده الصحيح في ٣_ وأخرج مســــلم
:Nاهللا قال: قال رسول انه اهللا، عبد بن جابر
ال حثيًا، المال يحثي خليفة أمتي آخر في يكون

عّدًا. يعّده
مســــلم، صحيح في الوارد ولفــــظ الخليفــــة
المهــــديQ فــــي كتــــب العامة  مفســــر باإلمــــام
الترمذي أخــــرج فقد المعتبــــرة، ومســــانيدهم
 Nالخدري، عن النبي أبي ســــعيد عن بســــنده
قال_ _الى ان المهــــدي أمتي اّن في أنــــه قــــال:

أعطني مهــــدي يا فيقول: الرجــــل فيجــــيء إليه
اســــتطاع ما ثوبه في له المال فيحثي أعطنــــي،

يحمله.(١٦) أن
أحاديث بصحــــة القــــول المطلــــب الثالــــث:

:Qالمهدي
أحاديث محدثــــي العامة أخــــرج العديد من
شــــروطهم،  على بصحتها المهــــديQ وقالــــوا

ومنهم:
٤٠٥هــــــ) (ت النيســــابوري الحاكــــم  _١
في أحاديث عــــدة صاحب المســــتدرك، أخرج
شــــروط  المهــــديQ وصححهــــا علــــى اإلمــــام

الشيخين.(١٧)
ذكر السنة، مصابيح صاحب البغوي، _٢
فضل  المهديQ وجعلها في احاديث من عددًا
منها في  آخــــر وعددًا الصحــــاح(١٨) مــــن كتابه،

الحسان.(١٩) فضل
صاحــــب  (٢٧٠ (ت الترمــــذي  _٣
 Qفــــي المهدي أحاديث عــــدة الســــنن، أخرج

وصححها.(٢٠)
بصحــــة ٧٤٨هــــــ) صــــرح (ت ٤_ الذهبــــي
الحاكــــم في أخرجهــــا بعــــض االحاديــــث التــــي
التي  االحاديث جميع عن المستدرك(٢١) ســــاكتا

ذلك. على اياه موافقا الحاكم صححها
أخرج ٧٧٤هــ) (ت الدمشــــقي كثير ٥_ ابن
رأيتموه  المهديQ (فإذا في ماجة ابــــن حديث
اهللا خليفة فإنــــه الثلج علــــى فبايعــــوه ولــــو حبوا

المهدي).
قوي صحيح.(٢٢) إسناد وقال: وهذا

المقاصد: ٦_ التفتازانــــي، قال في شــــرح
المهدي خروج بحــــث االمامة بباب يلحق (ممــــا





الســــاعة،  عيســــىQ وهما من اشــــراط ونزول
كانت وان هذا الباب أخبار صحاح في ورد وقــــد

أحادا).(٢٣)
مجمــــع صاحــــب ٧_ نــــور الديــــن الهيتمــــي
 Qالمهدي في أحاديــــث أخرج عدة الزوائــــد،

رجالها.(٢٤) بصحتها وثقة وصّرح
٩١١ هــــــ)  (ت الســــيوطي ٨_ جــــالل الديــــن
في أحاديث عــــدة الصغيــــر أخــــرج فــــي الجامع

بصحتها.(٢٥) مصّرحًا Qالمهدي
أحاديث العامة بتواتر الرابع: قول المطلــــب

:Qالمهدي
بتواتــــر االحاديث العامــــة صــــّرح جمع مــــن

:Qالمهدي اإلمام ظهور في الواردة
الحسين بن محمد الحســــن أبو ١_ الحافظ
األبريالسجزيصاحبكتابمناقبالشافعي،

٣٦٣هــ. سنة المتوفى
واســــتفاضت عن االخبار قال (قد تواتــــرت
أهل  من المهــــديQ وأنه اهللاN بذكر رســــول
االرض ســــنين وانــــه يمأل ســــبع بيته وانه يملك
كتابه القيم فــــي ابن ذلك عنــــه عــــدال... ) نقــــل
الحافظ أيضا عنه ونقلــــه المنار وســــكت عليه،
عليه، وســــكت التهذيب ابــــن حجر فــــي تهذيب
الباري فتح في أيضا عليه وسكت ذلك عنه ونقل

.Qمريم بن عيسى نزول باب في
في آخر الســــيوطي ونقــــل ذلــــك عنه أيضــــا
أخبار المهدي وســــكت جزء العرف الوردي في

عليه.(٢٦)

 ١١٠٣ ســــنة المتوفى البرزنجي ٢_ محمــــد
... قال: الساعة ألشراط االشــــاعة في كتابه هــ
المهدي وخروجه وجــــود أحاديث ان قد علمــــت
اهللاN من  رســــول عترة من وانه آخر الزمــــان
معنى فال المعنوي التواتر حد بلغت فاطمة ولد

إلنكارها.(٢٧)
المتوفــــى الســــناريني  محمــــد الشــــيخ   _٣
قال: البهية، االنــــوار لوامع كتابه ١١٨٨هــ فــــي
الروايات _ المهدي _يعني بخروجه كثرت وقد
وأورد االحاديث المعنوي التواتر بلغت حد حتى
الذين الصحابة بعض وأســــماء المهدي بخروج

رووها.(٢٨)
علــــي الشــــوكاني بــــن ٤_ القاضــــي محمــــد
المشــــهور التفســــير ١٢٥٠هــــــ) وهو صاحب (ت
التوضيح كتابه: قال فــــي االوطار، نيل ومؤلــــف
المنتظر والدجال المهدي في جاء تواتر ما فــــي
التي المهدي فــــي الواردة فاالحاديث والمســــيح
فيها خمســــون حديثا منها عليها أمكــــن الوقوف
وهي المنجبــــر والضعيــــف الصحيــــح والحســــن
وصف يصدق بل شــــبهة، وال بال شــــك متواترة
االصطالحات ما هو دونها في جميع على التواتر

االصول.(٢٩) في المحررة
القنوجي حســــن ٥_ الشــــيخ محمــــد صديق
لما كان وما االذاعة في كتابه قال ١٣٠٧هــ) (ت
في الواردة الســــاعة: واالحاديث يدي بين يكون
تبلغ جدا كثيرة رواياتها اختــــالف على المهدي
وغيرها الســــنن في وهي المعنــــوي حــــد التواتر

Qالمهدي اإلمام ظهور في الواردة االحاديث بتواتر من العامة صّرح جمع



دراسات



... والمسانيد المعاجم من االسالم من دواوين
آخر في يخرج المهدي ان شــــك ال قال: إلــــى ان
لما تواتر عام، وال شــــهر في غير تعيين الزمان
االمة جمهور عليه واتفق الباب، في االخبار من

بخالفه.(٣٠) ال يعتد إّال من سلف خلفا عن
(ت الكتاني بــــن جعفــــر ٦_ الشــــيخ محمــــد
في نظــــم المتناثر كتابه فــــي ١٣٤٥هــــــ)، قــــال
ســــيدنا نزول ان ذكروا وقد المتواتر: الحديــــث
ثم  واالجماع، والسنة بالكتاب ثابت Qعيســــى
المهدي في الواردة االحاديث ان والحاصل قال:
فــــي الدجال الواردة وكذا المنتظــــر متواتــــرة،

(٣١).Qمريم بن عيسى سيدنا نزول وفي
الســــيوطي ان الغماري الفيض ابو ٧_ وذكر
في (الفوائد المهدي احاديث على تواتر نص قد
وفــــي المتواتــــرة) االحاديــــث فــــي المتكاثــــرة 
المتناثرة) وغيرها (االزهار المسمى اختصاره

كتبه.(٣٢) من
المكنون) الوهم (إبراز في المغربي ذكر _٨
محمد  المهــــديQ عند اإلمام تواتــــر أحاديــــث
١١١٣هــ ســــنة المتوفى الزرقاني الباقي بن عبد
(شــــرح المواهب في التواتــــر وانــــه صرح بهــــذا

اللدنية).(٣٣)
تواتر (نور االبصار) ذكر الشبلنخي في _٩
اهل  النبيN ان المهــــديQ من عــــن االخبار
تواتر أيضا وذكر عدال، يمأل االرض وانه بيتــــه
 Qعيســــى المهديQ يعاون ان علــــى االخبــــار
فلســــطين بأرض لــــّد بباب علــــى قتــــل الدجــــال

بالشام.(٣٤)
المتوفى دحــــالن زينــــي ١٠_ وقــــال أحمــــد
فيهــــا جــــاء التــــي ١٣٠٤هــــــ: االحاديــــث ســــنة

هو  فيها ما متواتــــرة، المهديQ كثيرة ظهــــور
ضعيف هو ما وفيها حسن هو ما وفيها الصحيح،
مخرجيها وكثــــرة لكثرتها لكنهــــا وهــــو االكثر،
القطع، تفيد صــــارت حتى بعضا يقــــوي بعضها
ولد من وانه من ظهوره البد إنه لكن المقطوع به

عدال.(٣٥) االرض يمأل وانه Pفاطمة
(ت العسقالني حجر ابن الحافظ وقال _١١

التهذيب: تهذيب في ٨٥٢هــ)
بكثرة واســــتفاضت االخبــــار وقــــد تواتــــرت
وانه  المصطفىN فــــي المهــــدي عــــن رواتهــــا
ســــبع ســــنين ويمأل  بيتهN وانه يملك اهل من

عدال...(٣٦) االرض
ما على ١٢_ وقــــال ابــــو الحســــين اآلجــــري
قد الصواعــــق: الهيثمي فــــي نقلــــه ابــــن حجــــر
عن رواتها بكثــــرة واســــتفاضت تواترت االخبار
أهل  من وانــــه المهدي المصطفــــىN بخــــروج

عدال...(٣٧) االرض يمأل بيته وانه
المصري الحنفي محمــــد ١٣_ وقال الشــــيخ
االخبار تواترت قد االسالم): أهل (أتحاف في
اهل  من وانه المهــــدي، النبيN بخــــروج عــــن

عدًال.(٣٨) االرض وانه يمأل بيته
في الحســــن األســــفوي بن ١٤_ وقال محمد
االخبار تواتــــرت قــــد كتــــاب مناقب الشــــافعي:
أهل  من المهــــدي وانه عن رســــول اهللاN بذكر

بيته.(٣٩)
تواترت قد الصبان: محمد الشيخ وقال _١٥
من  وانه المهدي النبيN بخــــروج عن االخبار
يســــاعد وانه عدال يمــــأل االرض وانه اهــــل بيته

الدجال...(٤٠) قتل عن عيسى
باز بن العزيز أوضح عبد فقد ١٦_ وأخيــــرًا





المنورة المدينة في االســــالمية الجامعة رئيس
اإلســــالمية: الجامعة مجلة في له ضمن مقــــال
فيها،  ال شــــك المهــــديQ حقيقة، إن ظهــــور
بقوله: إن ذلــــك جــــاء وأن أحاديثــــه متواتــــرة،
فيــــه معلــــوم، واالحاديــــث أمــــر المهــــدي أمــــر
حكى متعاضدة، وقد متواترة مســــتفيضة، بل
وهي متواترة العلم تواترها، أهل واحد من غير
مخارجها واختالف طرقها لكثرة معنويا تواترا
تدل فهي بحق وصحابتهــــا ورواتها وألفاظهــــا،
ثابت بــــه أمره الموعود الشــــخص علــــى ان هذا

حق.(٤١) وخروجه
المصنفيــــن تخريــــج الخامــــس: المطلــــب 

العامة: من Qالمهدي ألحاديث
من  كثيرة المهديQ جماعة أحاديث خّرج
والمعاجم والسنن الصحاح في السنة أهل أئمة

منهم: وغيرهم والمسانيد
والترمذي السنن، في السجستاني داود أبو
في الســــنن القزويني ماجة فــــي الجامع، وابن
في حنبــــل بــــن وأحمــــد والنســــائي فــــي الســــنن
فــــي الصحيــــح البســــتي المســــند وابــــن حبــــان
والحافظ المستدرك في النيســــابوري والحاكم
األولّيات والمهدي حلية في االصبهاني نعيم أبو
واألوســــط الكبيــــر المعجــــم فــــي والطبرانــــي 
الصحابة، معرفــــة في والصغيــــر، والبــــارودي
بن والحارث المســــند في الموصلــــي وأبــــو يعلى
والخطيب البغدادي المســــند، في أبي أســــامة
والمفترق المتفــــق وفي في تلخيــــص المتشــــابه

في منده في تأريخ دمشق، وابن وابن عســــاكر
الفوائد وابن فــــي الرازي وتمام اصبهان تاريــــخ
في الداني عمــــر وأبو اآلثــــار جرير فــــي تهذيب
الفتن المروزي في كتاب ونعيم بن حماد السنن
اإلسكاف في مسند الفردوس وأبو بكر والديلمي
بــــن المناوي الحســــين األخبار وأبو فــــي فوائــــد
دالئل النبوة فــــي والبيهقي المالحم في كتــــاب
في الجوزي الســــنن وابن في المقري وأبــــو عمر
في ســــعد وابن في المســــند المنتظم والروياني

الطبقات الكبرى.
بن شــــمر، والحســــن وعمرو وابن خزيمة،
ذكر األربعة وهــــؤالء عوانــــة، وأبو بــــن ســــفيان
خّرج ممن كونهم الوردي العرف في الســــيوطي
المهــــديQ دون عــــزو التخريــــج إلى  أحاديــــث

معين.(٤٢) كتاب
 ٣٢ دخيل علــــي محمد علــــي وعــــّد االســــتاذ
فــــي كتبهم فصًال العامة عقــــدوا مصنفــــًا مــــن
قائمــــة  المهــــديQ وأثبــــت إلخــــراج أحاديــــث
إلخراج كتبهــــم في فصــــًال مــــن العامة عقــــدوا
فها ١٤٤  ذكر قائمة أحاديــــث المهديQ واثبت
لذكــــر اإلمام تعرضت العامــــة كتابــــًا من كتــــب

(٤٣).Qالمهدي
التجليل أبو طالب الشــــيخ وأحصى االســــتاذ
الســــنة اهل حفاظ من (١٤٥) مصنفًا التبريزي
المهــــديQ في  اإلمــــام احاديث ممــــن أخــــرج
والعرفان والكالم والتفسير في الحديث كتبهم

والتأريخ.(٤٤) واللغة والتراجم

أهـــل  مـــن أئمـــة المهـــديQ جماعـــة كثيـــرة خـــّرج أحاديـــث
وغيرهم والمســـانيد والمعاجـــم والســـنن الســـنة فـــي الصحاح
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رواية علــــى االتفاق مــــدى ومــــن ذلك يتضح
قبــــل مــــن أحاديــــث المهــــدي واالحتجــــاج بهــــا
وسائر والمؤرخين المحدثين من العامة أعالم

المصنفين.
فــــي موضوع التصنيف المطلــــب الســــادس:

:Qاإلمام المهدي
الواردة االحاديث بجمع العامة علماء اعتنى
المهديQ ضمن  اإلمام شأن في Nالنبي عن
تشــــّكل وهي الموضوع، بهــــذا مؤلفــــات خاصة
من فمنهــــم مصنفاتهــــم، قســــطًا وافــــرًا مــــن
في الســــنن كما العامة ضمن المؤلفات أدرجها
أفردهــــا ومنهــــم مــــن والمســــانيد وغيرهمــــا،

أفردوها بالتأليف: الذين بالتأليف، فمن
حرب، زهير بن خيثمة ابــــي بن ١_ ابوبكــــر
توّغل ولقد تاريخه: مقدمة في خلدون ابن قــــال
السهيلي عنه في نقل ما على خيثمة أبو بكر ابي

(٤٥).Qالمهدي في الواردة لألحاديث جمعه
في الســــيوطي ذكره نعيم، أبو ٢_ الحافظ
بل الوردي، العرف وذكره في الصغير، الجامع
ابو جمعها االحاديث التي لقد لخص الســــيوطي
العرف كتاب المهــــدي، وجعلها ضمن نعيم في
كثيرة وآثارًا أحاديثــــًا عليها فيه وزاد الــــوردي،

جدًا.(٤٦)
ســــماه فقــــد جمع فيه جزًء ٣_ الســــيوطي:
وهو مطبوع المهدي) اخبار في (العرف الوردي
الثاني الجزء فــــي للفتاوي الحاوي ضمــــن كتابه
وســــالم على هللا الحمد أولــــه: منــــه، قال فــــي
فيه جمعت جــــزء هذا اصطفى، عباده الذيــــن
لخصت المهدي فــــي األحاديــــث واآلثار الواردة
وزدت نعيم ابو الحافظ جمعها التي االربعين فيه

صورة (ك).(٤٧) عليه ورمزت فات عليه ما
في قال بن كثير، عماد الدين الحافظ _٤
ذكر في افــــردت والمالحم: وقد كتابــــه الفتــــن

والمنة. الحمد وهللا حدة، جزًء على المهدي
مؤلفه سمى وقد المكي حجر ابن الفقيه _٥
ذكر المنتظر) المهدي عالمات في (المختصر
منه، ونقــــل االشــــاعة، فــــي ذلــــك البرزنجــــي
البهية لوامــــع االنــــوار في وكذلــــك الســــفاريني

متداول. مطبوع والكتاب وغيرها
كنــــز صاحــــب ٦_ علــــي المتقــــي الهنــــدي
رسالة ذكرها المهدي شأن في ألف العمال فقد
أيضًا االشــــاعة وذكر ذلــــك قبله في البرزنجي
شــــرح في المرقاة في الحنفي القاري مال علي

المشكاة.
(المشرب كتابه وسمى القاري، علي مال _٧
االشــــاعة ذكره في مذهب المهدي) في الوردي

كبيرة منه. ونقل جملة
(ت الحنبلــــي يوســــف بــــن مرعــــي   _٨
في ظهور الفكر فوائد مؤلفه ١٠٣٣هــ)، وسمى
في لوامع الســــفاريني ذكره المنتظر: المهــــدي
في القنوجي صديق الشيخ وذكره البهية االنوار

وغيرها. اإلذاعة كتابه
الشــــوكاني، علي بــــن ٩_ القاضــــي محمد
في جاء مــــا تواتر في (التوضيــــح وســــمى كتابه
ذلك ذكر والمسيح، والدجال المنتظر المهدي
منه، جملــــة االذاعــــة ونقل صديق حســــن فــــي
تواتر وحكر ألف بشــــأنه ممن هــــذا والشــــوكاني

فيه. الواردة االحاديث
الصنعاني إســــماعيل محمد بن ١٠_ األمير
١١٨٢هــ المتوفى سنة الســــالم) صاحب (ســــبل





السيد جمع وقد االذاعة: في حســــن قال صديق
اســــماعيل بن محمد المنير الملة العالمة بــــدر
القاضيــــة بخروج األحاديث األميــــر اليمانــــي،
في  يظهر محمدN وانــــه آل من وإنــــه المهدي
إّال زمنه تعيين قال: ولم يأت ثم آخر الزمــــان،

الدجال.(٤٨) قبل خروج يخرج انه
الغماري صديــــق بن احمد الفيض ١١_ أبــــو
كالم المكنون من (ابراز الوهم الشافعي وكتابه
دمشق في الترقي بمطبعة المطبوع خلدون) ابن

١٣٤٧هــ. سنة
(احوال ١٢_ ســــعد الديــــن الحموي وكتابــــه

.(Qالزمان صاحب
وكتابه الرواجيــــن يعقــــوب ١٣_ حمــــاد بــــن

.(Qأخبار المهدي)
يوسف محمد بن عبد اهللا أبو الحافظ _١٤
الشــــافعي الكنجي القرشــــي بن محمد النوفلي
وقد الزمان) اخبــــار صاحب في (البيان وكتابه
االشــــرف في النجف طبعــــة طبــــع مــــرارًا منها
مهدي محمــــد الســــيد ١٣٨٢هــــــ وقدم له ســــنة

الخرسان.
آخــــر مهــــدي عالمــــات ١٥_ البرهــــان فــــي
المتقي الهندي حسام الدين بن الزمان، لعلي

مطبوع. وهو العمال كنز صاحب
وهو بــــن مانع عبــــد العزيز ١٦_ محمــــد بن
كتاب عشــــر له الرابع القرن نجد في من علماء

المنتظر). المهدي أخبار في النظر (تحديق
له ٩٤٠هــ) (ت الحنفــــي ١٧_ كمــــال باشــــا
مهدي آخر عالمات فــــي البيان (تلخيص كتاب
في افندي عاشر في مكتبة نسخة ومنه الزمان)

استانبول.
(اربعون كتاب له العالء الهمدانــــي ١٨_ أبو

الطبري. الحب عنه نقل المهدي) في حديثًا
الهندي المتقي الديــــن ١٩_ علي بن حســــام
أخبار في البيــــان ٩٧٥هــــــ) كتابه (تلخيص (ت

آخر الزمان). مهدي
الحســــيني بن احمد محمد بن ٢٠_ محمد
الوردي في شــــرح (العطر كتــــاب البلبيســــي لــــه
شــــرحه المهدي) اوصاف في القطر الشــــهدي

. ١٢٠٨هــ سنة
المقدســــي علي بن يحيــــى ٢١_ يوســــف بن
في الدرر (عقد كتاب له ٦٨٥هــ) (ت الشــــافعي

متداول. مطبوع وهو المنتظر) المهدي اخبار
(ت الشــــافعي الســــيوطي ٢٢_ جالل الدين

المهدي). (عالمات له كتاب ٩١١هــ)
بن اســــماعيل احمــــد ٢٣_ شــــهاب الديــــن
كتــــاب ١٣٠٨هــــــ) لــــه (ت الشــــافعي الحلوانــــي
في أوصاف الشــــهدي (القطر منظومة ســــماه:

مصر. المهدي) مطبوع في
(ت ابن قيــــم الجوزية ٢٤_ شــــمس الديــــن

(المهدي). كتاب له ٧٥١هــ)

مصنفًا في كتابًا أربعين المحالتي ذبيح اهللا العالمة أحصى وقد

المؤلفة في  للكتب أخرى قائمة وذكر أعالم قبل من Qالمهدي

كتب.  وعشرة مائة إلى فأوصلها الشيعة قبل اإلمام المهديQ من
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له طولــــون ٢٥_ شــــمس الديــــن محمــــد بن
المهدي). في ورد ما إلى (الُمهدي كتاب

اسحاق بن محمد العنبس ابي القاضي _٢٦
٢٧٥هــ) (ت صيمره قاضي الكوفي إبراهيم بن
ابــــن النديم ذكره الزمان) له كتــــاب (صاحــــب
في ألف كتــــاب أقــــدم فــــي الفهرســــت، ولعلــــه
للمؤلف  الحموي ياقــــوت المهديQ وقد ترجم

المعتمد. ادرك انه وذكر معجم األدباء في
اهللا المحالتي ذبيــــح العالمة وقد أحصــــى
قبل  المهــــديQ من أربعيــــن كتابــــًا مصنفًا في
في المؤلفة أخــــرى للكتــــب قائمة أعــــالم وذكر
إلى  فأوصلها الشيعة قبل اإلمام المهديQ من

(٤٩) كتب. وعشرة مائة
محمد علــــي دخيل وأحصــــى األســــتاذ علــــي
من  كتابا المهديQ ثالثيــــن اإلمام في كتابــــه
اإلمــــام المهدي في مصنفــــة كتــــب أهل الســــنة

خاصة.(٥٠)
عقيدة أن لنــــا يتبين تقــــدم ومــــن خــــالل ما
السني، غائبة عن الفكر المهدي لم تكن اإلمام
عندهم شــــأن له ال من إّال ذلك في يناقش ولــــم

الحديث. علم في
بن جاســــم الشــــيخ يقول الباحث الســــعودي
في البرهان لكتاب تعريفه في الياسمين محمد
بدراسته قام الذي الزمان آخر مهدي عالمات
باعتبارها المهدي قضيــــة تتأكد قال: وتحقيقه
والجماعة الســــنة أهل عقائد من قضية عقيدية
لوامع االنوار، في السفاريني ذلك أشار إلى كما
حد بلغت حتى واســــتفاضتها ولثبــــوت األحاديث
بمجيء واليقين للقطع المفيد المعنــــوي التواتر

الموعود.(٥١)

حقيقة يمكن أن ندرك ما مر بنا خالل ومن
ظاهــــرة مرتبطة ليس التقريــــب هامــــة هــــي أن
خاصة سياســــية ظروف وليدة هي وال بعصرنــــا
بعيدة هــــي وال يســــميها أن كمــــا يحلــــو للبعــــض
بل تصويرها، إلــــى البعض يســــعى المنال كما
وأهدافه اإلســــالم روح من انطلقت هي حركــــة
من له حصــــر ال ما وتشــــريعاته وتبلــــورت عبــــر
المســــتوعبين يــــد علــــى المشــــاهد والمواقــــف
على حملها إلــــى والســــاعين ألهداف الرســــالة

ومستقبلهم. زمانهم متطلبات مستوى
بيــــن التقريــــب ان القــــول إلــــى  ونخلــــص 
كل كان نهج الطائفية ونبذ اإلسالمية المذاهب
شهده التأريخ وما وأمتهم، المخلصين لدينهم
الحديث والعصر الغابرة في العهود اإلســــالمية
كان بســــبب إنما وتمــــّزق مــــن اختالف وتفــــّرق
انحراف وبســــبب والسياســــة مصالــــح الحكــــم

االسالمي. النهج عن الحاكمين
بطبيعته اإلسالمية يحمل عصر الصحوة إن
في إطار مذاهبهــــا بجميع األمــــة بشــــائر وحدة
ألمتنا إسالمي أفضل مستقبل إلى رسالي تتطلع

بعزيز. اهللا على ذلك وما ولبلدنا

الهوامش
في االســــالمية الجامعة في العقائــــد (١)  اســــتاذ

المنورة. المدينة
٢٥ السنة/ ٧: الثقلين: العدد/ مجلة رسالة (٢)

.١٦٨ ص
.١٢٣ نظرية االمامة: (٣)

الثاني: عشــــر_ القسم االثني األئمة (٤)  ســــيرة
.٥٢٢





.٢٢٢ /١ اليقين: عبد اهللا شبر، حق (٥)
الســــنة أهل عقيدة العبــــاد، (٦)  عبــــد المحســــن

.٢٥ العدد/ ،١٧١ ص الثقلين: رسالة مجلة واألثر،
اإلمــــام دخيــــل، علــــي (٧)  ينظــــر: علــــي محمــــد

.١٠٣ ١٠١ـــ :Qالمهدي
عن  ما ذكر ٢٠٥ باب /٤ البخاري: (٨)  صحيــــح

إسرائيل. بني
.Qباب نزول عيسى ١٣٦ /١ مسلم: صحيح (٩)
الســــابق: المصدر العباد، (١٠)  عبــــد المحســــن

.١٧٨
.١٩٨ /١٥ شيبة: المصنف، ابن أبي (١١)
.٨١ /٢ للفتاوي: الحاوي السيوطي، (١٢)

.٤١٩ /٥ ارشاد الساري: (١٣)
.٣٩ /١٦ القاري: عمدة (١٤)

.٤٧ ٤٤ـــ /٤ الباري: فيض (١٥)
٥٠٦ رقم ٢٢٣٢. /٤ سنن الترمذي: ظ: (١٦)

٤٤٢و /٤ الصحيحين: المستدرك على ظ: (١٧)
.٥٥٨ ٥٥٣و ٤٦٥و ٤٥٧و

الفتن/  ٤٨٨ كتاب /٣ السنة: مصابيح ظ: (١٨)
الساعة. اشراط باب

.٤٩٣ _٤٩٢ /٣ نفسه: ظ: (١٩)
.٥٠٦ _٥٠٥ /٤ سنن الترمذي: ظ: (٢٠)

المستدرك. تلخيص (٢١)
.٥٥ /١ والفتن: المالحم في النهاية (٢٢)

.٣١٢ /٥ المقاصد: شرح (٢٣)
.١١٦ ١١٥و /٧ الزوائد: مجمع ظ: (٢٤)

/٢ الصغيــــر: الجامــــع الســــيوطي، ظ:    (٢٥)
.٦٧٢

:١ المنتظر. ق المهدي الشــــاكري، (٢٦)  حسين
.٣٢٨

.٣٢٩ نفسه: (٢٧)

.٣٢٩ نفسه: (٢٨)

.٣٣٠ نفسه: (٢٩)

.٣٣٠ نفسه: (٣٠)
الســــنة اهل عقيدة العباد، (٣١)  عبــــد المحســــن

.١٧٦ _١٧٥ واالثر:
.٤٣٤ المكنون: الوهم ابراز المغربي: (٣٢)

.٤٣٤ السابق: المصدر (٣٣)
.١٨٩ _١٨٧ االبصار: الشبلبخي، نور (٣٤)

.٢١١ /٢ االسالمية: الفتوحات (٣٥)
.١٤٤ /٩ التهذيب: تهذيب (٣٦)
.١٦٥ المحرقة: الصواعق (٣٧)

.٦٢ المهدي: هو من التبريزي، (٣٨)
االشــــاعة (٣٩)  محمــــد بــــن رســــول البرزنجــــي،

.٨٧ الساعة: الشراط
.١٤٠ الراغبين: اسعاف (٤٠)

 ١٦٢ _١٦١ االســــالمية: الجامعــــة مجلــــة   (٤١)
األولى. السنة _ ٣ العدد/

الســــابق: المصدر العباد، (٤٢)  عبد المحســــن
.١٧٣ _١٧٢

.٢٧٥ _٢٦٧ :Qالمهدي اإلمام (٤٣)
.٦٨ _٦٢ هو المهدي: من (٤٤)
.٢٣٠ خلدون: ابن مقدمة (٤٥)

.١٧٣ الوردي: السيوطي، العرف ظ: (٤٦)
نفسه. (٤٧)

اهل عقيدة العباد، المحســــن (٤٨)  الشــــيخ عبد
.١٧٥ _١٧٤ واألثر: السنة

.٢١ _١٨ البيت: أهل مهدي كتاب في (٤٩)
.٢٦٥ _٢٥٩ :Qالمهدي اإلمام (٥٠)

الباحث تحقيق _ البرهان الهندي، المتقي (٥١)
٢ ص ٤٧٣. م المذكور أعاله



األدب المهدوي



الشاعر:
 السيد حسين كاظم الزاملي

ÜÓç@Ÿjyc@Ô„g

أهـــواكاخذنـــي إليـــَك فمـــا قصدُت ســـواكا وجوِرهـــا  الســـنيَن  رغـــم 

رزيـــٍة كِل  ورغـــَم  الضيـــاِع  رآكارغـــَم  عســـاُه  َمـــن  أنقَّـــُب  أبقـــى 

والشـــوِك واألصفـــاِد رغـــَم ِعـــداكارغـــَم المســـافاِت البعيدِة واألســـى

أبغـــي ســـوى أن أهتـــدي لرضـــاكاأبقى أســـّبُح باســـمك المشـــفي وال

كثيـــرٌة وهـــي  األيتـــاُم  لـــك  َرحمـــاكاَحّنـــت  ســـيدي  وتصـــرُخ  تشـــكو 

ومخّلصـــي ســـيدي  أحبـــَك  فـــداكاإنـــي  العالميـــن  وكُل  روحـــي 

بـــرداكاأنـــا فـــي شـــتاٍت أســـتغيُث فُدلَّنـــي وضمَّنـــي  يديـــَك  وامـــدْد 

يُهدنـــي والزمـــاُن  انتظرُتـــك  وهنـــاكاإنـــي  ســـيدي  يـــا  هنـــا  جـــوٌر 





مناطرًا الـــدروَب أحتضـــُن بنـــداكامازلـــُت أرتـــوي لعلـــي أصغـــي.. 

الخيـــاَل مضرجًا أســـتبُق مداكاومشـــيُت يحيـــُط مـــن بدمـــي.. ولكـــْن

فمنيتي هـــواَك. فـــي ســـواكاَدعني أســـافر لـــديَّ شـــيئًا  ال أنـــَت هـــي 

عسعســـْت إذا تنّفَس بضيـــاكاأنَت الصبـــاُح وانجَلـــْت الليالـــي كُل 

ســـعادٍة كُل وأنـــَت الحيـــاُة  شـــذاكاأنـــَت  وعطُرهـــن الجنـــاُن أنـــَت 

مجِددا القنـــوَط َذبـــَح ُعالكاأنـــَت الـــذي عزمـــًا يســـتظُل فـــي الـــروِح

ظالـــٍم دابـــِر لقطـــِع المَعـــدُّ لـــواكاأنـــَت  المتقيـــَن كِل ومـــالُذ

بعدمـــا بنـــورَك الدنيـــا مالـــئ  أشـــواكايـــا  وُاتِخَمـــت الظـــالُم  ســـاَد 

والردى الضاللـــِة مـــدَن َعطـــاكايا هادمـــًا المدقعيـــن كل ومعـــَز 

رايـــٍة أعَظـــَم للفتـــِح ناشـــرًا رؤاكايـــا  بفيـــِض الدنيـــا وموحـــَد

ســـفُرها وُيخَتـــُم بهـــداكاال تنتهـــي الدنيـــا لترتقـــي  تعـــوَد حتـــى 

مرســـٍل أكرَم ويا ابَن البتوِل ســـواكايـــا ابَن يلـــوُح أمـــٌل وال ضاقـــْت 

أمُرهـــم تشـــتَت  وقـــد يـــراكاالمنقـــذوَن يْدعيـــِه وفيمـــا كلُّ 

ِحماكاياابَنالحسيِن.أتيُتشخَصكمذنبًا َقصـــدُت قـــد إني رحمـــاَك.



دراسات



لم أجد فيما أحسب تعريفًا واضحًا 
تعريفـــات  ســـوى  المهدويـــة  للحركـــة 
العنف والقتل واالنتقـــام، ويبدو أن هذا االتجاه 
قد أخذ مســـاحاته من الذهنيـــة العامة المتلقية 
لهـــذه الحركـــة المباركة، بل وجد هـــذا االتجاه 
زحفه لـــدى األوســـاط الثقافية التـــي تعثرت في 
قراءتهـــا المنصفة ما لم تجد مـــن حركة اإلمام 
حركة البطش والتنكيل، حتى سار االتجاه العام 
بـــأن تعصف لغـــة العنف بـــكل مبتنيـــات الحركة 
المهدويـــة من خـــالل التركيـــز على لغـــة العنف 
التـــي تضبب هـــذه المفاهيـــم المهدويـــة، أو ان 

الهواجـــس تحيط بهذه الحركـــة ليصفها البعض 
بحركـــة االنتقام دون التركيـــز على الطابع العام 

الذي سيسود هذه الحركة اإللهية.
(حركة الســـالم) هو التعريف األكثر واقعية 
العنـــف  ونبـــذ   ،Qالمهـــدي اإلمـــام  لحركـــة 
واالنتقـــام هـــو المحور األســـاس الذي ستســـير 
على أساســـه هذه الثورة المباركة، ولعل وصفها 
بالثورة يتناقض مع تعريفنا بحركة السالم، إّال 
أن التأمل في تفاصيل هـــذه الحركة اإلصالحية 
يلمـــس أن الحـــوار هـــو األســـلوب الســـائد لهـــذه 
النهضة المهدوية، وسيكون الحوار هو التعاطي 

السيد محمد علي الحلو

فقه الحوار.. ونبذ العنف
*Qفي حركة اإلمام المهدي

ل

* بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول في اإلمام المهدي الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 
اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.

(حركة السالم) هو التعريف األكثر واقعية لحركة اإلمام المهديQ، ونبذ العنف 

واالنتقام هو المحور األســـاس الذي ستســـير على أساسه هذه الثورة المباركة





األســـلوب هو العنف الجميع وطابـــع األمثـــل مـــع
.Qاإلمام قبل من المرفوض

في عظيمًا فتحًا ستشهد المباركة حركته إن
هذا الشـــأن، في الثورية المبانـــي تغييـــر جميع
والعنف األكمل حينئٍذ الشـــعار سيكون فاإلنسان
الطارئ هو بل الحركة هـــذه في األصل هو ليـــس
يتســـاءل قد ذلـــك واالســـتثناء، وعلـــى أســـاس
لكي تحيل العامة الذهنيـــة دعا ما الذي البعـــض

وانتقام؟! عنف حركة إلى هذه السالم حركة
الموضوعي: التقسيم

اإلمـــامQ وما  حركة لغـــرض الوقوف علـــى
وصفها وإمكانيـــة حـــوار أو عنف من يصاحبهـــا
الواردة الروايات نقّسم أن ينبغي الوصفين بأحد

مجموعتين: إلى الشأن هذا في
األولى: المجموعة

واالنتقام: العنف روايات
علـــى واقع هذا االتجاه البدَّ الوقوف ولغرض
داللًة ومناقشـــتها الروايات هذه من اســـتعراض

وسندًا.
ال يستتيب أحدًا: اإلمام أوًال:

عن محمـــد العطـــار بن علـــي بـــن الحســـين
عن الكوفي علي محمد بـــن عن الرازي الحســـن
عن زرارة عـــن أبيه عن بكير ابن عـــن البزنطـــي

قال: Qجعفر أبي
لي _ُأريد سمه الصالحين من له: صالح قلت
أيسير  قلت: اسمي، اســـمه _(١) فقال Qالقائم
اهللاN سار  رســـول إن محمدN؟ قال: بســـيرة
  Qيتألف الناس، والقائم بالليـــن كان في أمته
معه: الذي في الكتاب بذلك أمر بالقتل، يســـير
لمن ويل يســـتتيب أحـــدًا، وال أن يســـير بالقتـــل

ناواه.(٢)

السند: مناقشة
الـــرازي: مشـــترك بين محمـــد بن الحســـن

المجهول. وبين الموثق_ _دون الممدوح
خالد وهو ابن أخت بن علي الكوفي: ومحمد
أبا سمينة، علي بن محمد يلقب عيسى وكان بن
في ال يعتمد االعتقـــاد، فاســـد ضعيـــف جـــدا،
في بالكذب اشـــتهر وقد ورد قم، وكان شـــيء،
مدة عيسى بن محمد أحمد بن على ونزل الكوفة
محمد أحمد بن فجفي وأخرجه اشتهر بالغلو ثم
القهبائي إليه ذهب مـــا هذا قم.. عن بن عيســـى
في الخوئي الســـيد ان إّال الرجـــال، في مجمـــع
الكوفي علي بن محمد يكون ان اســـتبعد معجمه
يكـــون متحدا نفســـه واحتمـــل أن هو أبا ســـمينة
روى الـــذي الثقة القرشـــي علـــي مـــع محمـــد بن
غير الثقة مع ان اتحـــاده القمي، إّال في تفســـير
توثيقاته مبنى عن الخوئي السيد ورجوع معلوم،
القمي تفســـير في وردوا الذيـــن لبعـــض الـــرواة
هذا القرشي توثيق أن يكون قويا احتماًال يحتمل
شـــاذان الفضل بن ضعفه فـــي غير محلـــه، وقد
الكشـــي، رجال في كما الكاذبيـــن ووصفه مـــن
خالصـــة العالمة في كمـــا عليـــه وكاد أن يقنـــت
علي بن شيء فإن محمد ومهما يكن من الحلي،
في إليه المشـــار ـ وهو تضعيفه الكوفـــي إن ثبـــت
مهمل فإنه غيره ظهر أو ـ شاذان بن الفضل قول

روايته. على يعتمد فال بشيء ليس
االعتبار عـــن الرواية ســـاقطة وبذلـــك فـــإن

سندًا.
عن ظرف  حاكية لعلها داللًة: فإن الرواية وأما
إلى يلجؤه ،Qالحجـــة اإلمام به طارئ ســـيمر
ال يكون الذي القوة مع مناوئيه واســـتعمال القتل
االصالحية، أطروحته وإفشـــال قتله إّال هم لهم
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مقتضيـــات معارضة ظـــل وهـــو أمر طبيعـــي في
أمثل  اســـتخدام اإلمـــامQ إلـــى ُتلجـــئ عنيفـــة
ينتظره الذي ما واال إنجاح حركتـــه، في الســـبل
المبرر  غير التمـــرد يواجه حالة اإلمامQ وهـــو

الحوار؟! هؤالء كل سبل مع يستنفد أن بعد
تخلو  ال Qحركتـــه أن إلى تشـــير والروايات
بعنف، متصدية له رافضة مواجهة حركات مـــن
بنفس الحركات هـــذه إّال مواجهة لإلمام وليـــس
لحركته تكتب ألن يمكن واال ال والتحدي، القـــوة

المرجو. نجاحها المباركة
من نذهب إليه إلى ما التالية تشـــير والرواية
كل على السطوة واســـتخدام وجود القوة ضرورة
أو اســـقاط شـــأنها من الحركات المســـلحة التي

اإللهية. الحركة هذه افشال

قدمت قـــال: لمـــا بشـــير فعـــن صفـــوان عن
انا  جعفرQ فإذا أبي منزل إلى انتهيت المدينة
فخرج الدار حيال فجلست بالباب مسرجة ببغلته
وأقبل نحوي فقال البغلة عن فســـلمت عليه فنزل
قال: العراق. أهـــل من قلت: الرجل؟ لي: ممـــن
صحبك من الكوفة، قـــال: من من أيهـــا؟ قلت:
قال: من المحدثة، قوم الطريق؟ قلت: هذا في
هذه ويح فقال: المرجئة، قلـــت: وما المحدثة؟
إذا قام قائمنا؟ غدا يلجأون المرجئـــة، إلى من

ونحن كان ذلـــك كنا لو قـــد يقولون قلـــت: انهـــم
اهللا تاب تاب العدل ســـواء، فقال: من في وأنتم
ومن غيره، يبعد اهللا فال نفاقا أسر ومن عليه،

اهللا دمه. يريق شيئا أظهر
يذبح كما نفسي بيده يذبحهم والذي قال: ثم
انهم قلت: حلقه_ إلى بيده _وأومأ شاته القصاب
له األمور، اســـتقامت ذلك كان إذا انه يقولون:
كال والذي نفســـي فقال: دم، محجمة يريق فال
بيده وأومأ وأنتم العرق والعلق، نمسح حتى بيده

جبهته.(٣) إلى
النبال_ بشير _وهو بشـــير عن آخر وبســـند
انهم :Qألبي جعفر قلـــت لما قال: انه إّال مثلـــه
الســـتقامت له األمور قام لو المهدي ان يقولـــون
والذي كال فقـــال: دم، محجمة يريـــق عفـــوا وال

الستقامت عفوا ألحد اســـتقامت لو بيده نفســـي
في  وُشجَّ رباعيته، أدميت حين Nاهللا لرســـول
نحن حتى نمسح بيده نفســـي والذي كال وجهه،

جبهته.(٤) مسح ثم والعلق، العرق وأنتم
 Qاهللا عبد ســـمعت أبا قال: المفضل وعـــن
يكون  ان ألرجو انـــي القائمQ فقلت: ذكـــر وقد
حتى تمسحوا ذلك يكون فقال: ال سهولة في أمره

والعلق.(٥) العرق
لحركة متصدية قوى هناك ان نعلم هنا ومن

بعنف له متصدية رافضة حركات مواجهة من تخلو ال Qحركته إلى أن الروايات تشير

أن يستخدم القوة  اإلمامQ تلجؤه إلى قوى متصدية لحركة هناك ان

Qوالسيفوهوأمر معقولفي ظلالظروف السياسية المعارضةلإلمام





والسيف  يســـتخدم القوة إلى أن اإلمامQ تلجؤه
السياســـية ظـــل الظروف فـــي وهـــو أمـــر معقول

.Qلالمام المعارضة
اإلمام حركة تكون ان المفروض من كان إذن
من محاولة ألية التصدي بحالة مسددة السلمية
بعض وسيأتي المباركة، حركته تربك أن شأنها

الحقا. في ذلك الكالم
بســـيرة يســـير ال ثانيا: اإلمام عليه الســـالم

الحرب: في Qعلي
بن الرحمن عبد عن الكوفي علـــي بن محمد
 Qاهللا عبد أبي عن خديجة أبي عن هاشـــم أبي
المولي  لي أن أقتل كان علياQ قال: ان قال: أنه
للعاقبة ذلك ولكـــن تركت الجريح، على وأجهز
له والقائم يقتلـــوا، لم جرحوا ان مـــن أصحابي

على الجريح.(٦) ويجهز يقتل المولي ان
السند:

الكالم فيه. مر وقد الكوفي: علي بن محمد
هاشـــم المتحد بين بـــن أبي وعبـــد الرحمن

وغيره. الثقة
معتبرة. غير فالرواية

الداللة:
 Qاإلمام أمير المؤمنين بأن عللت فالرواية
وعـــدم قتل الجريـــح علـــى إنمـــا تـــرك االجهـــاز
حينما يقعون بأيدي أصحابه المولي حفاظا على
اإلمام حقيقي وواقعي وتعليل جرحى، أعدائهم
بناء فإن للتمنـــي، المفيدة باب لعـــل وليـــس من
يخضع ألدنى ال المعصـــوم عند الواقعي الحكـــم
ما ذلك من ويستثنى بعينه الواقع هو بل احتمال
اعداء ان والمعروف المعصوم. مقاصد تدرك ال
الكريم إذ والخلق الوفاء بمستوى يكونوا علي لم
أن يجب والمبـــادئ التي كل القيم انتزعوا انهـــم

فإنهم ببعيد كربالء يوم وما الغيور، يتحلـــى بها
أن عن فضال واألعراف، الذمار حفظ أسوأ من
فهذه  األدبار، يولوا لم Kالبيـــت أهل أصحاب
 Qالحســـن اإلمام معـــارك صفيـــن وتحشـــدات
عن يبلغنا لم الطف معركة وهذه معاوية، قبـــال
ومع متحرفًا لقتال> <إّال نعـــم دبره ولى انه أحـــد
أصحاب يمارســـه لم هذا االســـتثناء ذلـــك حتى
معنى فال بأصحابه أعلم وعلي والحســـين، علي
أصحابه عن العفـــو مندوحة ألعدائه ألن يجعـــل

ذاك. عند
عليـــًاQ أن يعفو عن  دفع آخر لعـــذر ولربما
.Qمختصاته مـــن هـــي أو الجريـــح والمولـــي،
 Qالحجة اإلمام قتل سبب عن ســـاكتة والرواية
 Qعلي اإلمام أعذرت انها مـــع والجريح للمولي
لإلمامQ ســـيما  القتل إجراءات تبرر ولم عمله

والمولي. الجريح على أن يجهز
اإلمامQ سيرى  الرواية بأن ربما توجه نعم؛
الذين هـــؤالء الخصـــوم تصفية مـــن المصلحـــة
ينبغي في مجتمع والشقاق بذور الفتنة سيحملون

وخالف. فتنة سليما ومعافى من يكون أن
محمد: آل من هذا ليس ثالثا:

محمد العطـــار عن عـــن علي بـــن الحســـين
عن الكوفي علي بن محمد عن الحسن بن محمد
أبا ســـمعت قال: محمد عن العال عن البزنطـــي
القائم  يصنع ما الناس يعلم لـــو جعفرQ يقول:
يقتل من يروه مما أكثرهم أن ال ألحـــب خرج إذا
يأخذ منها بقريش فال إّال يبدأ ال انه أما النـــاس
كثير السيف حتى يقول إّال يعطيها وال السيف إّال
من كان لو محمد، آل من هذا ليس الناس: من

لرحم.(٧) محمد آل
مناقشة السند:
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العطار بن يزيد محمـــد لعله العطار: محمد
مجهول. Qأصحاب الصادق الكوفي من

هو إنما والتمييز مشترك؛ الحسن: بن محمد
الســـيد الخوئي عن كما عنه، والمروي بالراوي

وغيره. بين الثقة هو مشترك معجمه. في
كما معروف حالـــه الكوفي علـــي ومحمـــد بن

تقدم.
معتبرة. غير فالرواية

أن اإلمامQ سيكون  تشير إلى الرواية وداللة
قريش، مـــع تعامله فـــي الســـيف اعتمـــاده على
ألهل المخالفين إلـــى يشـــير وقريـــش مصطلـــح
العدائي  موقفهم هؤالء ســـيقفون البيتK ولعل
وســـيقطعون  اإلمـــامQ االصالحية مـــع حركـــة
ومن المباركة الحركـــة هذه تقدم الطريق علـــى
اإلمـــامQ اجراء القوة  يتخذ أن جدًا المناســـب

اإللهية. اطروحته على حفاظا بهم والتنكيل
القتل والبطش اسلوب بأن تشعر ان الرواية إّال
غير وهو أمٌر االصالحية حركته في الســـائد هو
إلى  اإلمامQ سيدعو ان إلى أشـــرنا إذ مقبول،
والعنف هـــذه، الســـالم حركة يكلل فتـــح حـــوار
غير ومن إذن، حركتـــه في هو االصـــل لـــم يكن
نقدًا  تعامله هذا اإلمامQ في يواجه أن الصحيح
بقولهم التحرك هـــذا ليرفضوا من قبل النـــاس
محمد كان من آل ولو محمد، هذا من آل <ليس
آل اناس يعرفون من يصدر وهذا الموقف لرحم>
يرتكز لم وأعداؤهم والتسامح، بالرحمة محمد
في ورد مما نتحفـــظ فلذا التصور، لديهم هـــذا
فقط أسلوبه سيكون اإلمام ان المشـــعرة الرواية
آلل انتســـابه في يشـــكون الناس ان حتى القتل،
من  وقتل. عنف من يمارسه ما البيتK بســـبب

السليمة اإلمام حركة عن بعيدة فإن الرواية هنا
والعفو. الحلم وطابع

يستتيب أحدًا: ال رابعا:
عن البزنطي عـــن المتقدم بنفـــس االســـناد

قال: بصير أبي عن الحناط حميد بن عاصم
بأمر جديد، يقوم القائم :Qجعفر أبو قال
شديد، العرب على جديد وقضاء جديد، وكتاب
تأخذه وال أحدا يستتيب ال السيف، ليس شأن إّال

الئم.(٨) لومة في اهللا
عليه  االعتماد يمكن ال وســـندها: كســـابقتها
بن ومحمد الضعيف الكوفي علي بن محمد لوجود

االعتبار. عن تسقط وبذلك المشترك الحسن
يستتيب  <ال عبارة ورود إذ تامة غير وداللتها:
وإلقاء  للحـــوار بأنهQ ال يوجـــد مشـــعر أحـــدا>
وإال أطروحته في وشأنًا حركته في مكانا الحجة
 Qاإلمام ان إلـــى تشـــير الروايات ان مـــا معنى
مقاتلتهم فإن قبل الحجـــة إلقاء في جهده يبـــذل
وهو الحق إلى وأفاؤا استتابهم الرشد منهم أمل
من صالحهم يئَس وإن عليه، صلوات اهللا مبتغاه
عليه كان كما السيف فيهم وضع فتنتهم وخشـــي
الرواية ورد فـــي آبـــاؤه الطاهرون من قبـــل. وما
في جديد وقضاءه جديـــد وكتابه جديد ان أمـــره
نتيجة الناس يألفـــه لم ما بكل ســـيأتي محلـــه إذ

وكتابه. اهللا الحق بتركه أحكام عن إلعراضهم
إّال السيف: هو ما خامسا:

الكوفي علي بـــن محمد عن وبنفس االســـناد
عن بصير محبوب عن البطائني عن أبي ابن عن
بخروج  تســـتعجلون قال: ما اهللاQ انه عبد ابي
طعامه وال الغليظ، إّال لباسه ما اهللا فو القائم؟
الســـيف، والموت تحت إّال هو وما إّال الجشـــب،





السيف.(٩) ظل
البطائني ســـابقته ففيه عن فضال والســـند:
متهم البطائنـــي كذاب حمزة ابـــي بن وهـــو علي
وهـــو أحد أعمـــدة الواقفة فضال ابن كمـــا قالـــه
،Qالرضا بإمامـــة يعتـــرف لـــم بـــل أصلهـــم،
للســـيد رجـــال الحديث معجـــم والتفصيـــل فـــي

.Hالخوئي
إّال  Qال هم لإلمـــام بـــأن توحـــي وداللتهـــا:
يســـعى إليه الذي الســـيف نافيـــة بذلك الحـــوار
والرواية  الناس، علـــى الحجة اإلمامQ إللقاء
هي حركٍة في ينبغي لـــه ال ما التشـــاؤم فيهـــا من
منها أقرب وللعفو القتل، إلى منها أقرب للسالم
إلى منه أقـــرب وللســـعادة إلى عدم االســـتتابة،
في كما األرض بركاتها إخراج ان كما الحرمان،
ما مع أمرها يســـتقيم ال بعض الروايات نصوص
على تســـيطران والفاقة الحرمان أن ورد هنا من
ذلك ولعل الشـــريف، لعصره االقتصادي الوضع
والعباســـيون الذين األمويون الحكام به قد دفـــع
والقنوط،  اليأس اإلمامQ إلى حركة يصورون
ان مع والفقر والعـــوز الحرمان طابع ويضمـــرون
ال  حثوًا المال يحثو Qبأنه تشـــير التي الروايات
ان إّال نعم الرواية، هـــذه أوردته ما مع يســـتقيم
 Qاإلمام سلوكية في األنسب هو الزهد يقال ان
إضمار تقتضي ولمصلحـــة المياميـــن وأصحابـــه
هل وهو التساؤل يبقى لكن الزهد، وهو األصلح
العالمية االصالح حركة في االوفق هو الزهد ان
القوت محرومي مـــن اليهـــا الماليين التـــي يرنو
أن الحرمان هو وكل متطلبات العيش الكريمة أم
 Qاإلمام حركة ما يصبـــو إليه الحكام إلفشـــال

المحرومين؟!! المستضعفين أمل واحباط
سادسًا: قتل بعض أصحابه:

الحســـن التيملي عن بن علي عن ابـــن عقدة
بن ومحمد يوســـف علي بن بن الحســـن أبيه عن
رجاله عن بعض عن مســـلم علي عن ســـعران بن
على رأس  بينا الرجل اهللاQ أنه قال: عبـــد أبي
فيديرونه  إذ قال أديروه وينهاه القائـــمQ يأمره
يبقى في فـــال عنقه بضـــرب فيأمر إلـــى قدامـــه

خافه.(١٠) إّال شيء الخافقين
مجهول، ومحمد يوســـف: علي بن الســـند:
عن فضال وغيـــره، الثقة بين مشـــترك بن علي
بن مسلم الثقة. ســـعدان رجال ببعض ارســـالها

سندًا. الرواية على يمكن االعتماد ال وبذلك
الرافضة: الجبهات

حركة  اإلمامQ حركتـــه ان قولنـــا ال يعنـــي
الترحيب من حالـــة هناك والحوار بأن الســـالم
استثناء،  دون الجميع لدن تنتظر اإلمامQ من
من المهدوية االطروحة لهذه رفض هناك بل ان
الرفض حالـــة ان عرفنا إذا البعـــض خصوصـــا
المناوئة في الحـــركات تلـــك من هـــذه ســـتنطلق
العالم ان عرفنـــا البيـــتK، واذا آلل فكرهـــا
الفكرية صراعاتهـــا بكل الحركات هذه ســـتعمه
غير ومن ،Kالبيت والسياسية المخالفة ألهل
بأية أطروحة الحـــركات أن تقبل هذه المتصـــور
اإلمامQ هي  أطروحة وأن خصوصـــًا اصالحية
هذه كل تلغي ان شـــأنها التي من البديل أطروحة
لهذه والبد قـــوة، بكل زيفهـــا وتظهر الحـــركات
جهدا وتضحية تتطلب ان البديل> العملية <عملية
االصالح أطروحـــة أصحـــاب متميزيـــن يقدمـــه
يتكبدها الجســـام التـــي التضحيات فضال عـــن
السياســـية  المعارضات تلك اإلمامQ إثر جيش
يكون ال ســـوف االصالحي والتغييـــر المناوئـــة،
المزيفة االعالميـــة الحمـــالت ظـــل في مقبـــوًال
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على الحقائق التمويـــه شـــأنها من التي والكاذبة
المناوئـــة لإلمام السياســـية وســـتقوم االنظمـــة
األكاذيب معه يحمل الذي الجهد اإلعالمي بهذا
المعادية ألطروحةأهلالبيتK والتي من شأنها 
غير التعتيم يضمن وقلبها بمـــا الحقائق تزييـــف
الذي الداعي وهو الناس، من كثير على المبرر
،Qاإلمام حركـــة ضد للوقـــوف يدفـــع البعض
في المهدوية االطروحـــة تقبـــل عدم فضـــال عن
التي تسيطر المتهرئة الفكرية هذه الظروف ظل
أهل عن حقيقة البعيـــدة المجتمعات علـــى أكثـــر

االتجاه. هذا إلى تشير والروايات البيت.
قال: الفضيـــل بســـنده عن روى ابـــن عقـــدة
إذا  قائمنا ان اهللاQ يقـــول: عبـــد ســـمعت أبـــا
استقبله مما اشـــد الناس جهلة من قام اســـتقبل
وكيف  فقلت: الجاهلية جهال اهللاN من رســـول
اهللاN أتى الناس وهم  رســـول كان قال: ذلك؟
والخشـــب والعيدان والصخور الحجارة يعبـــدون
وكلهم الناس أتى قائمنا إذا قام وان المنحوتة،
ثم قال: به، عليه ويحتج عليه كتاب اهللا، يتأول
كما بيوتهم جوف عدله عليهم ليدخلن واهللا أمـــا

والقر.(١١) الحر يدخل
يواجهها التـــي المعارضـــة ان ومعنـــى ذلـــك
جده  واجههـــا التـــي اإلمـــامQ هـــي المعارضـــة
بـــل  قومـــه، قبـــل جهـــال مـــن   Nاهللا رســـول
هي الســـالم عليه اإلمام تنتظر التي المعارضـــة
،Nالنبي عاناها التي المعارضة تلك من أشـــد
إبان عهـــد البعثة الجاهليـــة ذلـــك ألن معارضـــة
تجد ال ســـاذجة بدائية معارضة كانت المباركـــة
تحول هو المبـــرر وان دين محمـــد غيـــر الرفض
أجدادهم اعتقـــاد وإصبـــاٌء عن اآلباء عن ديـــن

الفهم أســـاس على صحيح غير يرونه وهو شـــيء
الجاهلي يحمله الشخص والتعصب الذي القبلي
ُيعـــد تجـــاوزا كـــون ذلـــك إزاء عقيـــدة آبائـــه،
غير أمر وهـــو وأســـالفهم القوم لعقيـــدة أكابـــر
عقيدته، فـــي أباه الولد يخالـــف أخالقـــي حين
اآلباء يعد عقيدة غيـــر عقيدة إلى العدول وكـــون
والعصبة إذن النفس القبلـــي تخطئة آلبائهـــم،
قبول إلى عـــدم الجهـــال هـــؤالء األســـرية تدعو
هذه  رد وســـيكون النبيN الســـماوية أطروحـــة
المعارضات من <القبائلية> أيســـر المعارضـــات
اإلمام معارضو يلتزمها التي والفكرية الفلسفية
حركة هي التأويلية الحركـــة ان الحجـــةQ، إذ
إلى الخضوع في يســـيرة غير واقعها في متمردة
يواجهها المعارضـــات التـــي ان الغيـــر، أو قـــل:
خاضعة  غير تنظيمية اإلمامQ هي معارضـــات
إلرادة خاضعـــة  بـــل والقيـــم  المبـــادئ إلرادة 
أحد والتأويـــل هو فقـــط، السياســـة والمنصـــب
ان علما المعارضـــات، هـــذه تؤطر األطـــر التي
وضعت من هذه الحـــركات أطروحات تنظيريـــة
اإلمـــامQ وعملت  لحركـــة للتصـــدي أول االمـــر
المشـــروع المهدوي احباط على طوال منذ عقود
حيث من كبيـــر ناضجة بشـــكل وبذلك فســـتكون
الجبهات كافة والمعارضة وستعمل على التنظيم
االعالمي المســـتوى على تعمـــل وهي خصوصـــًا
حركـــة اإلمام أمـــام للوقـــوف لتهيئـــة النفـــوس
الجهود الرافضة تعهد حين لم في ،Qالمهدي
المعارضة،  التنظيمية النبـــيN الثقافة لدعوة
تتعدى ال ســـاذجة بدائية حركات وأفكار بـــل هي
كما المبرر غير القبلي والرفض عن التســـاؤالت
الصادقQ وردت  اإلمام تعبير في قلنا، ولذلك





الذي المضاد الجهد قوة إلى إشارة <أشد> كلمة
يبرره  حركته، ولعل ذلك اإلمامQ في سيواجهه
جوف  عدله عليهم <ليدخلن إنه اإلمامQ بقوله
سيالحق الذي التغيير عنف إلى إشـــارة بيوتهم>

وحق. مظلمة كل بالعدل منهم ليقتص هؤالء
انه إّال اللفـــظ نفـــس حمزة ابـــن وفـــي رواية
يلقى فـــي حربه ما القائم <أشـــد> ان بـــدل قوله
اهللاN، والرواية تنفي أســـاليب رســـول يلقـــى
اهللاN ممـــا  رســـول المعارضـــة التـــي عاناهـــا
مشكلة وهو القائم لنفس الســـبب ولده ســـيعانيه

التغيير. رفض التأويل واالصرار على
يكتف إذ لم سابقتها من أصرح رواية أبان بل
أمامها  لإلمـــامQ بالوقـــوف الرافضون هـــؤالء
والبراءة التكفير حالة هنا ستكون بل قبولها وعدم
هؤالء الرافضين من ذلك بعد اللعن توجب التي
الناس  أوســـاط بين لحركة اإلمامQ وإشـــاعته
أهل ألطروحة هـــؤالء الرافضون يفعل تماما كما
أتباعهم  ويلعنـــون يكفـــرون البيـــتK والذيـــن
بل عن االســـالم، بحجـــة انحرافهم وخروجهم
وإليك وأعراضهم، وأموالهم دماءهم يستحلون

الرواية. هذه نص
تغلب بن أبان عن بســـنده أحمد بن روى علي
ظهرت  إذا اهللاQ يقـــول: عبد أبا ســـمعت قال:
لم والغرب، أتدري الشرق أهل الحق لعنها راية
من أهل ال، قال: للذي يلقى الناس قلت: ذلك؟

خروجه.(١٢) قبل بيته
يقرها مشـــروعة أنها تعني ال هنا اللعن وعلة
أن الرفـــض، بل لهـــذا اإلمـــام ويعطـــي تبريـــرًا
خرق  حـــاالت أن إلـــى اإلمـــامQ اراد ان يشـــير
 Kالبيت آلل المنتســـبة الحركات لبعض فكري
أنها حتى العامـــة للذهنية ســـيئًا تعطي انعكاســـا

االصالحية  اإلمامQ بحركتـــه اســـتقبال تود ال
ان الصحيح غير من إذ مرفوض أمٌر وهو هـــذه،
التيارات لبعض الســـلوكي االنحراف الئمة تلقى
التي االصالحيـــة الحـــركات علـــى واالتجاهـــات
مبرر  غير بسبب ذلك اإلمامQ والتبرأ يتزعمها
أولئك المنتســـبين إلـــى يرجـــع وان كان الســـبب
إّال ان  وأطروحاتهم فكرهـــم البيـــتK فـــي آلل
إحباط حالة الناس ســـيكبد السلوكي انحرافهم

.Qاإلمام حركة بسببه يرفضون شديد
 Qاهللا أبي عبد عن حازم بن ورواية منصور
الشـــرق أهل لعنها الحق راية رفعت إذا انه قال:
من يلقون مما ؟ قال: مم ذلك له: قلت والغرب،

هاشم.(١٣) بني
باللعن عنـــه المعبر الرفـــض ويمكـــن تعليـــل
أطروحتهم أو المنتســـبين فـــي ألن بنـــي هاشـــم
البيتK) _ لشـــدة أتباع أهل هاشـــم (أي لبني
كثيرا فـــإن واالنصاف العـــدل ما يمارســـونه من
االتجاه هـــذا يرفضون والغرب الشـــرق من أهل
هم أولئك والغرب أهل الشـــرق عرفنا أن إذا ما

.Kالبيت ألطروحة آل الرافضون
اكثر ســـتكون الســـراج يعقـــوب ولعـــل روايـــة
هذه تسمية إلى تعتمد أنها عرفنا ما إذا وضوحا
بأن قناعة ذلـــك وســـيزيدنا الرافضة الجبهـــات
تقليدية توجهـــات هي الرافضة هذه التوجهـــات
توجهات  أهـــل البيتK  بـــل ألطروحة رافضـــة

الخالفية. ثقافاتها في معادية
يعقوب السراج إلى بسنده أحمد علي بن روى

اهللاQ يقول:  عبد أبا سمعت قال:
القائم يحـــارب وطائفة مدينة ثالث عشـــرة
المدينة، وأهـــل مكة، أهـــل أهلهـــا ويحاربونه:
وأهـــل البصـــرة، أميـــة، وأهـــل الشـــام، وبنـــو
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وضبة، واالعراب، واالكراد، دميســـان، وأهل
وأهل الري.(١٤) وأزد، وغنى، وباهلة،

وحركته يرفضون اإلمام أهل مكة ومعلوم أن
الزكية النفـــس روايـــات بـــه وهـــو مـــا صرحـــت
إليهم يقبلونني.. فيرسل ال مكة اهل ان :Qبقوله
ســـيكون مصيره ان إّال الذي ســـيحاورهم الغالم
الوســـط نفس فهم المدينـــة أهل القتـــل، وأمـــا
هي موحدة ثقافـــات من الـــذي ترتضع الثقافـــي
وألتباعهم،  Kالبيت ألهل معادية طبيعتها في
ما ذلك وهو على شـــاهد العملي الحالي والواقـــع
في يتميزون أن أهل الشـــام كمـــا حقا، يؤســـفنا
الشامية والحركات البيت وألتباعهم عدائهم آلل
_خصوصا   Kالبيـــت آل أتباع التي اســـتباحت
على العدائية شاهدة وممارســـاتهم في العراق_
قبائل موالية  وغنى وباهلة هي أن ضبة ذلك، كما
،Qالمؤمنين أمير لالمـــام المناوئة للحركات
القبائل حضورها لهـــذه كان الجمـــل ففـــي حرب
علـــيQ ومن غير  لإلمام المعادي في الجانـــب
في تترعرع أو الثقافـــة تبقـــى هذه ان المســـتعبد

القادمة. االجيال أوساط
المدن شأن عن البعض يطرحه ســـؤاًال ولعل
البيـــتK كالبصرة  ألهل عرفت بوالئهـــا التـــي
دميسان لفظ من االقرب _وميســـان وهي والري
من ميســـان_ وبالرغم تصحيف ولعـــل دميســـان
وثقافتها فكرهـــا فـــي المناطق مشـــهورية هـــذه
سيحصل  لعله تحوال إّال ان Kالبيت الموالية آلل
وهذا  فيه اإلمـــامQ بالرفض يواجـــه فيمـــا بعد
الذي ســـتعانيه الفكري الفراغ ناتج عن التحـــول
على واالصـــرار الجهـــل وحالـــة هـــذه األوســـاط
فتنشـــأ اإلصالحيـــة األطروحـــات رفـــض قبـــول

لإلمام ثقافـــات رافضة المدن هذه من أوســـاط
وان الرؤية في وتكامـــل لوعي وليس لجهل ولعلـــه
هـــؤالء يدفعهم بين الذي سيستشـــري االصـــرار
حرب إلى دعوات واالنصياع والرفض إلى العناد
اإلمامQ يرفض  أن مـــن اإلمـــامQ، وبالرغم
واقناعهم حوارهم على ويحـــرص بالقتال البدء
يودي بهم بعدم جهلهم أن إّال برجوعهم منه أمًال

.Qلإلمام المشروعة غير والمواجهة القبول
:Qاإلمام حركة في الحوار

 Qالمهدي اإلمـــام حركة في يحتل الحـــوار
ضمـــن الكبيـــر االهتمـــام مســـاحة واســـعة مـــن
هذه ويعمـــل الحـــوار في أطروحتـــه المباركـــة،
لدى األطروحة بهـــذه الثقة تمتين علـــى الحركة
هواجس النـــاس الذين يعيشـــون االوســـاط مـــن
بين الحركـــة هـــذه حلـــول الخـــوف والقلـــق مـــن
الخزين حالة يعيشون يزالون ال وهم ظهرانيهم،
بها أذهانهم الذي تحتفـــظ المعاكس االعالمـــي
المتشائمة حيال اإلمام، المشـــبعة بتلك الرؤية
كذلك المحرض دور المضـــاد وســـيلعب االعالم
ولذا فإن االطروحة هذه ضد فقط المثبط وليس
التعريف  مـــن بحالة اإلمامQ ســـتتوج تحركات
ومقتضيات الثورة مبـــررات اإلمام لبيان يقدمـــه

االصالح.
متكاملة  اإلمامQ رؤية يقدم بيانه األول ففي
حوار من وســـيتمكن حركته، ودواعي ثورته إزاء
التي هواجـــس المحـــذور كل يميـــط من خاللـــه
من التحرك غير واسعة مدياٍت بهؤالء إلى تأخذ
عالقته  Qاإلمام وســـيبين اإلمام، ضد المبرر
حركتهم  إلى تنتسب هذه ثورته باالنبياءK وأن

ومنهاجا. فكرا اليهم هو ينتسب كما





يونس  منصور بن عمير عن ابن أبي أوال: فعن
:Qجعفر أبو قـــال قال: خالـــد الكابلي عن أبي
ظهره  أسند القائمQ وقد إلى أنظر لكأني واهللا
أيها يا يقول: حقـــه ثم اهللا إلى الحجر ثم ينشـــد
أولى باهللا، اهللا فأنـــا في يحاجنـــي من النـــاس
بآدم، أولى فأنا يحاجني في آدم من الناس أيها
الناس أولى فأنا يحاجني في نوح من الناس أيها
إبراهيم فـــي يحاجني مـــن الناس بنـــوح، أيهـــا
يحاجني مـــن الناس أيهـــا بإبراهيم فأنـــا أولـــى
من الناس بموســـى، أيهـــا اولى فأنا في موســـى
أيها بعيســـى، أولـــى فأنا يحاجنـــي فـــي عيســـى
محمدN فأنـــا أولى  فـــي يحاجني النـــاس مـــن
كتاب يحاجني فـــي مـــن بمحمـــد، أيهـــا الناس
المقام إلى ينتهي ثـــم اهللا بكتاب أولى اهللا فأنـــا

حقه. اهللا وينشد ركعتين فيصلي
في واهللا المضطر جعفرQ: هو أبو ثم قـــال
ِإذا اْلُمْضَطرَّ cَأمَّْن ُيِجيـــُب قوله: اهللا فـــي كتاب
َأ إِلٌه األَْْرِض ُخَلفاَء َوَيْجَعُلُكْم وَء َوَيْكِشُف السُّ َدعاُه

.dَتَذكَُّروَن ما َقلِيًال اهللاَِّ َمَع
الثالثمائة ثم جبرئيل يبايعه من أول فيكـــون
وافى، بالمسير ابتلي كان فمن عشـــر، والثالثة
قول وهو فراشه، عن فقد بالمسير يبتل لم ومن
المفقودون اهللا عليه: هم صلوات المؤمنين أمير
cَفاْســـَتِبُقوا اهللا: قـــول وذلـــك عـــن فرشـــهم،
َجِميعًا اهللاَُّ ِبُكـــُم َيـــْأِت َتُكوُنوا مـــا َأْيَن اْلَخْيـــراِت
الخيرات َقِديـــٌرd. قـــال: َشـــْيٍء ُكلِّ َعلـــى اهللاََّ ِإنَّ

الوالية.

لبيان  اإلمامQ يسعى إلى ان والرواية تشير
وأنهQ يبين  هـــذه، نهضته أطروحتـــه ودواعي
هي هذه ثورته بـــأن هناك اجتمعوا الذين للمـــأل
كل وأن خالصـــة جهـــود االنبيـــاء االصالحيـــة،
ســـعوا االصالح دعاوى مـــن االنبياء مـــا طرحـــه
الذل أسباب كل من االنســـانية انتشـــال فيها إلى

والحرمان. والبطش
انتســـاب  هو اإلمامQ لألنبياء انتســـاب ان
بينهQ وبين  فالعالقـــة وأطروحتهم، لخطهـــم
وكونه وأطروحـــة، وفكر منهـــج عالقة االنبيـــاء
وبجميـــع االنبيـــاء النـــاس أولـــى بالنـــاس مـــن
ُمنعت  التي جهودهـــم كل إلتمام كونـــهQ يطمح
قومهم، جهال من والمعارضة التصدي بســـبب
إلى أدى والمقاطعة مما الصـــدود من ومـــا عانوه
طريقها والمبادئ اإللهية هذه القيم تأخـــذ ال ان
هذا  إعادة على واالمامQ عازم المجتمع، فـــي

االصالحية. بثورته وإنجاحه الطموح
اإلمـــامQ علـــى  دأب التـــي ان لغـــة الحـــوار
ثقافة علـــى حرصه خطابه تثبـــت تعاطيهـــا فـــي
في أعطى حركته، فقـــد الحـــوار وإشـــاعتها في
الحركة وانتســـابها إلى مبررات هذه االمر بادئ
في تنتسب الحركة هذه كانت وإذا ،Kاالنبياء
صرفة ســـماوية حركة فإنها االنبياء إلى أصولها
إّال إلى تهـــدف فهـــي حركة ال كذلك وإذا كانـــت
إلى وتصبو محنته من االنساني المجتمع انتشال

ورخاء. وسالم أمن في ينعم ان
إشارة  خطاب اإلمامQ أية في نجد وبهذا لم

خطابه  اإلمـــامQ علـــى تعاطيهـــا فـــي دأب التـــي ان لغـــة الحـــوار
حركتـــه فـــي وإشـــاعتها الحـــوار  ثقافـــة علـــى  تثبـــت حرصـــه 



دراسات



خطابه يكن ولم والتنكيل، والقتـــل االنتقام إلى
يتوجسون من الذين للجميع اطمئنان سوى حالة

الحركة وتوجهاتها. هذه
سمعت أبا  بن عمر قال: ثانيا: روى المفضل
عز وجل للقائمفي  أذناهللا إذا يقول: Qاهللا عبد
نفســـه إلى الناس ودعا المنبر، صعد الخروج،
يســـير وان حقه، إلى ودعاهم بـــاهللا وناشـــدهم
بعمله،  فيهم اهللاN ويعمل بسيرة رســـول فيهم
يأتيه  جبرئيلQ حتـــى جاللـــه جل اهللا فيبعـــث
شـــيء أي إلى له: يقول ثم الحطيم فينزل علـــى
جبرائيلQ انا  فيقول Qالقائم فيخبره تدعو؟
يده، على فيمسح يدك، ابســـط يبايعك أول من
فيبايعونه رجال ثالثمائة وبضعة عشر وافاه وقد
آالف أنفس أصحابه عشرة حتى يتم بمكة ويقيم

المدينة.(١٥) منها إلى يسير ثم
التي الدعوة فـــي أن لســـانها ظاهر والرواية
ثناياها  في تحمل الناس اإلمامQ إلـــى يوجهها
الحواجز هـــذه علـــى إزالة يعمل حـــوارا معرفيـــا
االعـــالم المضاد خلقتها وســـائل التي النفســـية
واضطراب اإلنســـاني المجتمع إرعاب من أجـــل
ستقدم االعالم فوسائل ،Qرؤيته حيال اإلمام
وكونها اإلمـــام حركة عـــن صحيحة قـــراءة غير
موقف فإن لـــذا وانتقام وثأر دمـــاء حركة ســـفك
الخوف لهواجس معارضا ســـلبيا سيكون البعض
اإلنســـاني، لذا المرتكز العام على تهيمن التـــي
الســـالم وتأصيل إلى حواره في يدعو فالخطاب

اإلمام. حركة انطلقت أجلها من التي المعرفة
 Qالحسن أبا سألت قال: بكير ابن عن ثالثا:
َواألَْْرِض ماواِت السَّ ِفي َمْن َأْســـَلَم cَوَلُه قوله عن
نزَلـــت  قـــال  dُيْرَجُعـــوَن َوإَِلْيـــِه َوَكْرهـــًا  َطْوعـــًا 

والنصـــارى  باليهـــود فـــي القائـــمQ إذا خـــرج
في والكفار الـــردة وأهل والصابئيـــن والزنادقـــة
عليهم اإلســـالم عرض االرض وغربها، شـــرق
يؤمر وما والزكاة بالصالة أمره أسلم طوعًا فمن
ضرب لم يسلم اهللا عليه ومن ويوجبه به المسلم
والمغارب أحد المشـــارق يبقى في ال حتى عنقـــه

اهللا. وّحد إّال
أكثر من فـــداك ان الخلـــق قلـــت له: جعلـــت
الكثير، قلل أراد أمرًا اهللا إذا فقـــال: ان ذلك؟

القليل.(١٦) وكّثر
عليهـــم <عـــرض عبـــارة أن ومـــن الواضـــح
سيوجده عرضا معرفيا مشـــعرة بأن اإلســـالم>
هؤالء،  مـــع حواره آليات اإلمـــامQ من خـــالل
والمعرفة واالســـتعالم الحـــوار بـــاب إذ ســـيفتح
هؤالء إلى بالنســـبة الجديد الدين عن الجديـــدة
هذه الجديدة المعرفـــة تلقي وســـيتم المدعوين
بحســـبه، وكل المختارة الحـــوار بواســـطة آليـــة
دعوته يفـــرض عليهم لم اإلمام أن ومعنى هـــذا
الوقوف على خالله يتضمن من حوار دون هكـــذا
من يقتل شأنه ان من وليس الدين الجديد معالم

حوارية. معرفية _ دعوة عليهم دون عرض
 Qاإلمام يفتـــح مكة ألهل األول بيانـــه وفـــي
ويوصيهم الحوار والتفاهم المعرفي آفـــاق معهم
باتخاذ ويطالبهم للمواقف أخرى جديدة بقراءة
يستنقذهم أن شـــانه من الذي الموقف الشـــجاع
الرؤية الوضـــوح فـــي وعـــدم مـــن هـــذا التخبط
الغموض  وإزالة اإلمامQ بنصيحتهم وســـيتعهد

هذه. حركته عن
ســـعيد حدثنا قال: حماد بن نعيم فقـــد روى
قـــال: ثم جعفر أبـــي عن جابر أبـــو عثمـــان عـــن





راية ومعـــه العشـــاء بمكـــة عند يظهـــر المهـــدي
ونور  وعالمات اهللاN وقميصـــه وســـيفه رســـول
صوته نـــادى بأعلى العشـــاء وبيـــان، فإذا صلى
بين النـــاس ومقامكم أيها اهللا أذكركـــم يقـــول:
االنبياء وبعـــث الحجة اتخـــذ فقد يـــدي ربكـــم،
شيئا، به تشـــركوا ال ان وأمركم الكتاب، وأنزل
تحيوا ما وأن رســـوله، طاعة على وان تحافظـــوا
أمات وتكونوا أعوانا على أحيا القرآن وتميتوا ما
دنا قد الدنيـــا فإن التقوى، علـــى الهـــدى ووزرا

بالوداع. وزوالها وآذنت فناؤها
رســـوله والى وجل عز اهللا إلى أدعوكم فإني

و... الخبر.(١٧) الباطل واماتة والعمل بكتابه
اهللا  بين يدي حاججهم بمقامهم Qفاالمام
فينبغي بشـــأنه، والقائمين بيتـــه كونهم ســـدنة
إلى الهداية في القـــدوة مقام في يكونوا لهـــم ان
وذكرهم بالقرآن والهدى الحق اهللا ودعوة ســـبل
بقدر ال تكفي فقراءته مساَء، صباَح الذي يقرؤه
وليـــس قراءته وحقائقه، معانيـــه التعامـــل مـــع
مبرمج إعالمـــي لكســـب حســـن وترتيلـــه بصوت
والعمل النصـــرة معـــروف، ثـــم عـــرض عليهـــم

تعالى. اهللا بكتاب
دعوته  في بدء لإلمامQ بيانات ان والظاهر
واآلخر مكة أهل فيه يستنهض أحدهما المباركة
ليكون منه العالمـــي إلى النـــاس يوجـــه بخطابه

انطالقة حركته وثورته.
الحوار: فقه

قبل اإلســـالم إلى الدعـــوة منـــه والمقصـــود
منهم ظهر بـــل االجمـــاع عليه، القتـــال كمـــا هو
عن الملك بن عبد مســـمع خبر في الوجـــوب كما
:Qالمؤمنين أميـــر آبائهK قال عن الصـــادق
يا علي  فقال: اليمـــن اهللاN إلى رســـول <بعثني

يهدي ألن اهللا وأيم تدعوه، حتى أحدا ال تقاتلن
عليه طلعت ممـــا لك خير رجال يديك اهللا علـــى

يا علي>.(١٨) والؤه ولك وغربت، الشمس
إبراهيم بن علي عن بأســـناده الكليني ورواه
عبد أبي عن الســـكوني عن النوفلي عـــن أبيه عن

مثله. Qاهللا
فعل إلى وان كان ظاهـــره النـــدب  واالرشـــاد
القتال قبل الدعـــوة ان إلى فهو يرشـــد اَألْولـــى،
دعوة غيـــر من القتـــال نعم لمن ســـمع ووعـــى،
وتأكيد اإلسالم نشـــر وهو الداعي خالف أصًال

الحجة.
يبـــدأون أي فال كان وعـــن الجواهـــر: وكيف
الدعوة بلوغ عـــدم مع الكفار الحربيـــون بالقتال
اإلســـالم محاســـن إلى الدعـــاء اليهـــم إّال بعـــد
الدين أصول وما يتبعهما مـــن وهـــي الشـــهادتان
كانوا إعطاء الجزية ان ذلك وعن وامتناعهم عن

وال إشكال... بل أجده خالف بال أهلها من
قال مســـمع الســـابق خبر وفـــي تعليقـــه على
النصوص، من ونحـــوه غيره النص: بعد إيراده
في ظهـــور االدلة وغيره بعد االصل إلـــى مضافا
من فالبد يســـلموا، كي وقتلهم االمر بجهادهم
المال والملك ال طلب ذلـــك المراد ان اعالمهـــم
بدر ولكـــن لو الملوك، يســـتعمله مما ونحوهمـــا
الكفـــار وقتله إلـــى أحد من أحد من المســـلمين
للشـــافعي خالفا ضمان، وال أثـــم قبـــل الدعـــوة
هو الذي الذمـــي على للقياس فحكـــم بالضمـــان
ربما بل الفارق، مع عندنا نفســـه في مع بطالنه
فيه ولكن معا، نفس اَألمريـــن الشـــيخ حكي عن
قبل قتالهم جواز من عدم عرفت لمـــا أنه مناف

الدعوة إلى اإلسالم.(١٩)
اإلمام غير امر عن الجهاد مـــن النهي ولعـــل



دراسات



قبل الدعوة علـــى الحث أســـباب أحد أو معـــه هو
إلى الدعوة هـــو الجهاد علـــة القتـــال فـــإن بعض
بالجهاد بعضهـــم عليه مـــا يطلـــق اإلســـالم وهو
الداعي هذا بحفظ اإلمام أولى االبتدائـــي، فإن
عن _فضال وتخطيـــه تجاوزه فـــي وعـــدم العبث
والظفر قبـــل اإلمـــام مـــن تشـــخيص المصلحـــة
الركون دون اإلمـــام علم عن الناجم بمقتضيهـــا

إليه. االمر وإيكال العادل غير جهل إلى
أبي بـــن إبراهيم عن أبيـــه عن بن فعـــن علي
الملك بن مســـكين عن عبـــد الحكم عميـــر عـــن
يا عبد :Qعبد اهللا أبـــو قال لي قال: بـــن عمرو
هـــذه المواضع أراك تخرج إلى ال لـــي الملـــك ما
وأين؟ قلت بـــالدك؟ قال: أهل اليها يخرج التي
فقلت: وقزوين، والمصيصة وعبادان جدة قال:
لو أي واهللا فقال: بكم واالقتداء ألمركم انتظارا
فإن قلت له: قـــال: إليه، ســـبقونا ما كان خيـــرا
خالف جعفر وبيـــن بيننا ليس يقولـــون الزيديـــة
ال اراه؟! بلى انـــا فقـــال: الجهاد يـــرى ال إّال انـــه
إلـــى ادع علمـــي ان أكـــره ولكـــن واهللا انـــي ألراه

جهلهم.(٢٠)
وظاهره الحذر من الوقوع في محذور الجهل
وما الحجة، وإلقـــاء الدعوة دون ومغبة القتـــال
الموجب بيـــان من الجواهر صاحـــب ذهـــب إليه
طلب ليس ان المراد اعالمهـــم هو الكفار لقتـــال
كلمة نشر القتال ألجل بل والملك والمال، الدنيا
عن الزهري روايـــة أكدته ما اهللا وهـــو ال إلـــه إّال
إلى  H فســـألوه كيـــف الدعوة الحســـين علي بن
الرحيم: الرحمن تقول: بسم اهللا الدين؟ فقال:
وجماعه دينـــه وجـــل والى اهللا عز ادعـــوك إلـــى
عز وجـــل واآلخر معرفـــة اهللا أمـــران: أحدهمـــا

وجـــل؛ اهللا عـــز معرفـــة وان العمـــل برضوانـــه،
والرحمة والعزة بالوحدانية والرأفـــة ان يعـــرف
النافع وأنه شيء، كل على والعلو والقدرة والعلم
االبصار تدركه ال الذي شيء، القاهر لكل الضار
وان الخبير، اللطيـــف وهو االبصار وهو يـــدرك
من الحق هو به ما جاء رســـوله وان عبده محّمدًا
فإذا الباطل، ســـواه هو وجل، وما اهللا عز عند
ما ما للمســـلمين وعليهم فلهم ذلك أجابـــوا إلى

المسلمين. على
ان هذه الظاهر العاملي بقولـــه: الحر وعلـــق
ان  ظاهر الحر وغيره الكيفيات.(٢١) ومـــن افضل
بتعبير مخصـــوص أو بلفظ مقيـــدة الدعـــوة غير
كمـــا ورد، واالفضل االكمـــل هـــو منصـــوص بل
نعم الدعوة يشاء، بما يشاء ما يدعو فلإلمام ان
بدء عند اإلمـــام على تجـــب عمومها ليـــس علـــى
ســـابقا عرفها من حق في تســـقط فقد القتال،
للدعوة وتذكيـــرًا للحجة تأكيـــدًا إّال فيمـــا يكـــون
يظهر كما إطالقه على الوجوب وليس فيســـتحب
والســـرائر النهاية عـــن حكاه وما مـــن الجواهـــر

والتبصرة.
الرغبة تظهر بالمأثور الدعاء استحباب وفي
اإلســـالم إلى للدخول النفـــوس فـــي اســـتجالب
الميمون ففـــي خبر قتالهم، قبل إليه ودعوتهـــم
اميـــر المؤمنينQ كان  عـــن أبي عبد اهللاQ أن
إنك اللهم الدعـــوات: هذه قـــال إذا أراد القتـــال
رضاك، فيـــه جعلت ســـبلك من اعلمت ســـبيال
ســـبلك أشـــرف وجعلته أولياءك، وندبـــت إليـــه
اليك وأحبها مآبـــًا لديك وأكرمهـــا عنـــدك ثوابا
انفسهم من المؤمنين اشـــتريت فيه ثم مسلكا،
اهللا ســـبيل في الجنة يقاتلون لهم بان وأموالهـــم





فاجعلني حقـــا، عليك وعـــدا فيقتلـــون ويقتلـــون
ببيعه ثم وفى لك نفسه، ممن يشـــتري فيه منك
عهدا، ناقض وال ناكـــث غير عليه بايعك الـــذي
وتقربا بل اســـتيجابا لمحبتك، تبديال مبدل وال
فنا وصير فيه عملي، خاتمة فاجعلـــه به اليك،
مشـــهدا توجب وبه فيه لـــك عمـــري، وارزقنـــي
به عنـــي الخطايا، الرضا، وتحط لي به منـــك
بأيدي العداة المرزوقيـــن االحياء فـــي وتجعلني
ماضيا الهدى وراية الحـــق، لواء تحت والعصاة
محدث وال دبرا، غير مولٍّ قدما، نصرتهم على
الجبن مـــن عند ذلك بـــك وأعوذ شـــكا، اللهـــم
مســـاورة عند الضعف ومن موارد االهوال، عند
لألعمـــال، المحبـــط الذنـــب االبطـــال، ومـــن
فيكون أمضـــي بغير يقيـــن أو فاحجـــم من شـــك

مقبول.(٢٢) غير وعملي تباب في سعيي
الداعي أصل الدعاء بيان ان في يظهر ومنـــه
اإلمام ال وأن إلى اإلســـالم مـــن القتـــال والدعوة
الدين محبوبية إلـــى االرشـــاد يســـعه القتال دون

الدعوة. وتتم الحجة لتكتمل التوحيد ومعرفة
ان بل ألجله ذاتًا ليس القتال ان وبهذا ظهـــر
يتم ودونها لم اإلسالم إلى الدعوة هي المصلحة

المصلحة. تتأت ولم الفرض

الهوامش
من الشريف للمنع ذكر اسمه من الراوي يحذر (١)
تحريم مســـألة ويبدو أن ذلك تبعـــًا للروايات الواردة،
أمر وهو وغيـــره الـــراوي عند مرتكز االســـم الشـــريف
حذرا من المنع الحكمة وظاهر عليه الجميع، يتســـالم
ومالحقة الظالمين  حياته في Qاإلمام تشـــخيص من
شـــيعتهم  تثقيف البيتK أرادوا أهـــل وكأن أئمة لـــه،
األذهان  في مركوزًا أمرًا ليكون Qاسمه ذكر عدم على

هل أن البحث إّال ،Kالبيت أهل قامت سنة هذا وعلى
الغيبة بعد حتى ذكر االســـم الشريف ســـاريًا المنع من
أن النـــاس، أم لدى ومعرفته العهـــد الكبـــرى وتطـــاول
ان هل أي االســـم ومعرفته إشـــاعة بعد مرتفع المحذور
إرشادية؟ أم تعبدية الغيبة زمن في االســـم ذكر حرمة
أو الذكر اباحة من العلماء بيـــن النزاع يقوم هذا وعلـــى

حظره؟
.٣٥٣ :٥٢ البحار (٢)
.٣٥٧ :٥٢ البحار (٣)

السابق. المصدر نفس (٤)
نفسه. المصدر (٥)

.٣٥٣ :٥٢ البحار (٦)
السابق. المصدر (٧)

نفسه. المصدر (٨)
.٣٥٤ :٥٢ البحار (٩)

المصدر. نفس (١٠)
.٣٦٢ :٥٢ البحار (١١)
.٣٦٣ :٥٢ البحار (١٢)

المصدر. نفس (١٣)
.٣٦٣ :٥٢ البحار (١٤)
السابق. المصدر (١٥)

نفسه. المصدر (١٦)
.٣٤٥ :١ حماد البن الفتن (١٧)

الجهاد كتاب العاملـــي الشـــيعة للحر (١٨)  وســـائل
االسالم حديث ١. إلى الدعاء وجوب ١٠ باب

.٥٢ :٢١ الجهاد كتاب الكالم جواهر (١٩)
١٢ اشتراط  باب الجهاد الشيعة كتاب وسائل (٢٠)

.٢ حديث: واذنه اإلمام الجهاد بأمر وجوب
المصدر. نفس (٢١)

 ٥٥ باب العـــدو جهاد ابـــواب الجهاد (٢٢)  كتـــاب
.١ حديث: بالمأثور. الدعاء استحباب



دراسات



نقـــف _ نحن الشـــيعة االمامية 
ظاهـــرة  أمـــام  عشـــرية_  االثنـــى 
خطيرة تتمثل في انتهاك أهم عقيدة نؤمن بها 
وهي العقيدة المهدوية، ومن أبرز مصاديق 
هـــذا االنتهاك هو تقمـــص االرذلين االدنين 
ألهم وأبرز شخصيات هذه القضية محاولين 
قيـــادة النـــاس تجـــاه غاياتهـــم المنحرفة، 
مشـــوهين بذلك الوجـــه الجميـــل والحقيقة 
الناصعة لقضية اإلمام المهديQ، فتسبب 
ذلك في انحـــراف الكثير من أبناء مجتمعنا 

وسقوطهم في هاوية الضالل.
فنحـــن اذًا أمام مســـؤولية كبـــرى ومهمة 
عظمى إلنقاذ هؤالء الغرقى من جهة، ومنع 
اآلخرين من الســـقوط في شراك المنتحلين 
والمحتاليـــن بتحصينهـــم بالثقافة المهدوية 

الصحيحة والحقة من جهة ثانية.
قال رســـول اهللاN: <من كتم علما نافعًا 

الجم بلجام من نار>.(١)
وقـــالN: <إذا ظهـــرت الفتـــن وســـكت 

العالم فعليه لعنة اهللا>.(٢)
فتوجـــب علـــى كل مخلص ان يشـــمر عن 
ساعد الجد لتشخيص هذا المرض الخطير 
الذي أخذ يستشري في مجتمعاتنا، وتحديد 
أســـباب ظهـــوره ولمـــاذا ظهـــر فـــي العقيدة 
المهدوية خصوصا دون غيرها من العقائد، 
ولمـــاذا ســـقط ويســـقط الكثير مـــن أبنائنا 
ضحايـــا لمثل هـــذه االدعاءات، ثـــم تحديد 
المنهج االوفق لمعالجـــة هذه الظاهرة ومنع 

حدوثها من جديد.
هـــذا مـــا التفـــت إليـــه مركز الدراســـات 

الشيخ
أحمد عزيز علك الخزعلي
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* بحث مشارك في المؤتمر العلمي األول في اإلمام المهدي الذي عقده مركز الدراسات التخصصية في 
اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.





المهـــديQ فأقام  في اإلمـــام التخصصيـــة
الدورة مساهمة هذه ومنها الدورات العديدة
فجزى الحـــق، منـــه فـــي نصـــرة المذهـــب
جزاء خير المؤمنين عـــن فيه اهللا العامليـــن

المحسنين.
هذه فـــي لمـــا طرح ملخص وفيمـــا يلـــي

الدورة:
المشكلة: تعيين

اإلمـــام شـــخصية تقمـــص ظاهـــرة  ان 
ليســـت البارزيـــن قادتـــه المهـــدي أو أحـــد
ما إلى جذورهـــا تمتـــد وليـــدة الســـاعة بـــل
الحجـــةQ وذلـــك لعدة  اإلمـــام قبـــل والدة
المتمثل المقابل الطـــرف وجود منها عوامل
اســـتحوذ من األول: الناس مـــن بنموذجين
شهواته اتباع فجعل أكبر همه الشيطان عليه
حـــب الدنيا من النفســـية الذاتيـــة ورغباتـــه
الغايات وغيرها من الرئاسة والسلطة وحب

تهديم حســـاب على ذلك كان وان الدنيويـــة
النموذج الحقـــة وهـــذا الديـــن والمعتقـــدات
الحـــركات هـــذه قيـــادة هـــو  الـــذي يتزعـــم
وهم باالتباع المتمثـــل المنحرفـــة. الثانـــي:
المعاندين الســـذج الجهـــال، أو لفيف مـــن
أو المخالفـــة، ومحبـــي الجـــدل أصحـــاب 
آخرتهم باعوا الذين الدنيا بحطام الطامعين
فيه مبالغ بشـــوق الطامحيـــن أو بدنياهـــم،

لإلمامQ أو  الشـــريف الشخص لمشـــاهدة
منه صبرهم نفد الذي الظلـــم من للخالص
بصيرة دون ويتشـــبتون ومن ظهوره فيتأملون
ويعتقدون بـــه يعجبون شـــخص بأي وال دليل

المنقذ. هو انه
فـــي تكمـــن ان خطـــورة هـــذه الظاهـــرة
العقيدة عن المسلم المجتمع أبناء انحراف
لهم الحتمـــي الهـــالك يعنـــي الحقـــة وهـــذا
(سبحانه وعقوبته اهللا لسخط واستحقاقهم
المعتقدات فـــي االنحـــراف وتعالـــى). فـــإن
االمامة أصل عن يعنـــي االنحراف المهدوية
بل زمانه، إمـــام طاعة عن المؤمن وخـــروج
فاتبع اإلمـــام الحق في تشـــخيص إذا أخطأ
مصداقا ســـيكون فإنه والجـــور أئمـــة الظلم
يعرف إمام ولم <من مات :Nالرسول لقول

جاهلية>.(٣) ميتة مات زمانه
هو الحديث هذا والخطير في المخيف ان

الصادقQ فيما  اإلمام لنا بينه معنـــاه الذي
حيث الحرث بـــن المغيرة صحيحة ورد فـــي
رســـول اهللاQ: قال عبد ألبـــي قـــال: <قلت
زمانه مات إمام يعرف ولم من مات :Nاهللا
جاهلية(٤)  قلـــت: نعم، قال: جاهلية؟ ميتـــة
إمامه؟ قال: يعرف ال من جاهلية أم جهالء
وهنـــا اإلمام ونفاق وضـــالل. جاهليـــة كفـــر
زمانه انحرف عن إمام عالنية ان من يصرح

عظمـــى ومهمـــة كبـــرى مســـؤولية أمـــام اذًا  فنحـــن 
اآلخريـــن ومنـــع جهـــة، إلنقـــاذ هـــؤالء الغرقـــى مـــن
والمحتاليـــن المنتحليـــن شـــراك  فـــي الســـقوط  مـــن 



دراسات



يعني ان وهـــذا ضـــال، فهـــو كافـــر، منافق
أدعياء _أو الباطلة اصحاب االدعاءات متبع
ليس ومنافق، والكافر هـــو كافر المهدوية_
مصير من له فيا فيهـــا، خالدًا جهنم لـــه إّال
فما بالك انســـان ألي به نرضى ال مخيـــف،

أصحابنا. واخوان بأبناء
فكيف النوعي المصيبـــة هـــذا هو حجـــم
وســـادت في الظاهرة هذه انتشـــرت بنـــا إذا

مصيبتنا. وكيف سيكون حجم مجتمعنا
الظاهرة: هذه نشوء أسباب

المؤدية إلى العوامل أهـــم تلخيص يمكن
ظهور هذه المشكلة بما يلي:

المهدوية:  القضية وغمـــوض ١_ ضبابية
َأمرين: الضبابية ولدت وهذه

عن وعديدة متنوعة إســـتفهامات األول:
القضية ومفاهيم ومصاديق هـــذه مفـــردات
يمكن بل حسنة تكون قد وهذه اإلستفهامات
باالســـتفهام، إّال يحصـــل علم ال ان القـــول
هـــذه مـــن  االيجابـــي الجانـــب هـــو  وهـــذا 
االســـتفهامات ولكـــن هـــذه االســـتفهامات،
وجود عدم يتمثل في منحى ســـلبيًا قد تأخذ
االذهان عالقـــة في فتبقى حلول مقنعـــة لها
في وطعون شكوك إلى تتحول حتى فتســـتمر

المهدوية. القضية
بمختلف لهذه القضية استنكارات الثاني:
قويًا عامال تمثل االستنكارات وهذه جوانبها
وعدم التصديق القضية هذه إنكار حقائق في

بها.
نتيجة كانت المهدوية القضية ضبابية ان

أهمها: أسباب

باالمـــور  المهدويـــة القضيـــة تعلـــق  أ_ 
باالمور المشـــهودة تعلقها مـــن أكثر الغيبيـــة
يمكن ادراكها ال جوانبها فأكثر المحسوســـة
لم بإمـــام غائـــب مرتبطـــة بالحـــواس فهـــي
دون غاب اين هو ولمـــاذا نعرف وال يشـــاهد
لم تســـبق ظهـــوره وبعالمات باقـــي األئمـــة؟
تشـــخص لحد نعـــرف زمـــن حصولهـــا ولـــم
معينة وال غير محـــددة اآلن، وبشـــخصيات

المعالم. ظاهرة وال
المتعلقة  والروايات اآليات ب_ اشـــتمال
المحكم  المهـــديQ علـــى اإلمـــام بقضيـــة
الفرصة أتاح مما والبين والمجمل والمتشابه
المتشابه على لالستناد الشـــبهات ألصحاب
ادعاءاتهم وتثبيت لتأكيـــد أساســـًا والمجمل
وأصحابـــه، الحـــق بـــه كســـالح يهاجمـــون
نشـــرت عديـــدة مضللـــة دعـــاوى فظهـــرت 
الحقائق ذلـــك فأحاط المنحرفـــة أفكارهـــا
وعدم بالغموض المهـــدي في قضيـــة اإلمام

الوضوح.
بالبحث القضية هـــذه عـــدم إحاطة _ ج
يخرجها الذي المناسب والتحقيق والتدقيق
عالم النور إلـــى والحيرة الغموض من حيـــز
راســـخة للجميع بينة عقيدة لتكون والوضوح

كافة شرائح المجتمع. لدى
القضية  ومفاهيـــم مفردات د_ غمـــوض
وعـــدم التفريق كمفـــردة االنتظار المهدوية
االيجابي، واالنتظـــار الســـلبي بين االنتظار
والحكمـــة منها، ومعناهـــا ومفهـــوم الغيبـــة
ظلمـــا بـــد ان تمـــأل ال  االرض ومفهـــوم ان
المفردات  من وجورا قبل ظهورهQ وغيرها





حتى يملؤها الظـــالم بقي والمفاهيـــم التـــي
فـــي األخـــرى هـــي أســـيء فهمهـــا وتســـببت

المهدوية. العقيدة غموض
على  الحوزوية المؤسســـات _ تركيـــز هــــ
مما الجانب العقائدي الفقهـــي دون الجانب
مـــن القضايا المهـــدي جعـــل قضية اإلمـــام
ولم العلم طالب حياة في المهمة غير الثانوية
هذه لدراسة الجهد لبذل داعيا الطالب يجد
مخزونه بجوانبها المتفرعة فـــكان القضيـــة
نجد قد بل جدا فقيرا العقيدة لهذه الفكـــري
هذه على اطالعا هو أكثر من الطلبة غير من
الحوزة طالـــب دور ضعف وبهـــذا العقيـــدة،
بل القضية المهدوية حقائـــق في نشـــر وبيان
ذلك ونتيجة سؤال أليســـر الطالب قد يحرج
يتعلق وما المهدي اإلمـــام غموض فكرة كله
االختصاص أصحـــاب مـــن الكثير بهـــا عـــن
على القاعدة وضبابيتها يعني غموضها ممـــا

العريضة. الجماهيرية الشعبية
طويلة  زمنية ولفترات الحق دعاة و_ بقاء
وتمنع تحارب وحكومات انظمة سلطان تحت
اإلمـــام المهدي لقضيـــة التثقيـــف والدعـــوة
العقوبات انواع لها ألشـــد المتصدي وتعرض
المبلغيـــن قيـــد العامـــل والمطـــاردة وهـــذا
تجاه الطريق إنـــارة من كبير ومنعهم بشـــكل
المؤسســـات هذه ســـعت بـــل هـــذه القضيـــة.
والحكومات إلىنشرعواملالجهل وترسيخها
والخرافات باألفـــكار وتضليله لدى الشـــعب
وجعل هـــذه التضحيـــة حقيقة البعيـــدة عـــن
وبســـد تافهة بأمور ينشـــغلون أبناء المجتمع
ذلك كل نتيجة وكان المعاشـــية. متطلباتهـــم
والكتمان الســـرية قيد القضية هذه هـــو بقاء

في قويا فـــكان ذلك عامـــال وعـــدم الظهـــور
القضية. هذه على الغموض إضفاء

المهديQ إلى  اإلمام تعرض قضية _٢
من هو ليس من قبـــل والتفســـير من التحليل
المحكم أصحـــاب االختصـــاص فخلط بيـــن
ما وفسر قصد_ أو بغير _بقصد والمتشـــابه
الناقصة امكاناته وقدراته لهواه أو وفقًا فيها

قطعًا. ناقصة النتيجة فكانت
القضية من لهـــذه كمـــا قـــد تصـــدت _٣
هدامة أهداف ذات عقول المعـــادي الطرف
الجميلة لها الحقانية الصورة بتشـــويه قامت
الحقيقة. عن البعد كل بعيد بمظهر وإظهارها
والنزول قصدهم تســـفيه هذا االعتقاد وكان
ابن بطوطة ينقل <كما حد االنحطاط. إلى به
في مشاهداته بطوطة> ابن <رحلة رحلته في
أهل من يخرج الزمـــان ذلك انه في الحلـــة:
وفي المدينة مـــن رجـــل مئة الحلـــة كل ليلـــة
بعد المدينة أميـــر فيأتـــون أيديهـــم ســـيوف
مســـرجا يأخذون منه فرســـا صـــالة العصر
امام واألبـــواق الطبـــول وملجمـــا ويضربـــون
خمســـون وخلفها خمســـون الدابة ويتقدمها
خمسون خمســـون وعن شـــمالها وعن يمينها
يا اخرج أخرج اهللا ويقولون بســـم ويمشـــون
الظلم الفســـاد وكثر قد ظهر الزمان صاحب
عن ياقوت  ما ينقل ظهورك>(٥) أو اوان وهذا
عن يذكر البلدان معجـــم كتابه الحمـــوي في
الشيعة <ان يقول يلي: ما ســـامراء ســـرداب
يقفون الســـرداب بجانب يـــوم كل ينتظـــرون
إليهم وهكذا أن يخـــرج به ويهتفون بالخيـــل

يوم>.(٦) كل يفعلون
الدينية  مؤسســـات التبليغ تولي ٤_ عدم



دراسات



نشر 
الروايات 
ر  فـــكا ال ا و
المهدوية الصحيحة 
الـــذي  والكيـــف  بالكـــم 
يفي بالغـــرض ويالئم حجم 
وأهميـــة هذه القضيـــة، كروايات 
والدتـــه وكيفية غيبته، ومـــكان غيبته 
وأســـبابها وأهـــم توقيعاتـــه ووصايـــاه و... 
الخ من المســـائل المتعلقة بقضيتهQ والتي 

يحتاج اليها الجمهور. مما ساعد 
فـــي بقـــاء الجهل مســـيطرا على 

عقول أبناء المجتمع.
٥_ عدم وضوع االجابة الشـــافية 
عـــن الســـؤال المطـــروح الذي يلـــح على 
عقـــول أبنـــاء المذهـــب الشـــيعي: مـــن هو 
صاحب الحق الشـــرعي فـــي قيادة االمة 
 ،Qالحجة اإلمـــام  بعد غياب 
ترجع  مـــن  والـــى 
أثنـــاء  االمـــة 
فـــي  الغيبـــة 
الحق  تحديد 
الباطل،  مـــن 
ينبغـــي  ومـــاذا 
ان تفعـــل عنـــد طـــرو 
أو ظهور الفتن،  الحوادث 
فبقي صاحب الحق الشرعي في 
خالفه اإلمام الحجةQ غامضا على 
الكثيرين، وكان وال يزال الكثير من أبنائنا 
ال يعرفـــون ان المجتهـــد العـــادل، الحافظ 
لدينه، المخالف لهواه، المطيع ألمر مواله 
هو الشخص الوحيد الذي له الحق في القطع 
فـــي االمور وتحديد ما يجـــب وما ال يجب في 
غيبة اإلمام فقفز إلى ســـاحة القيادة من هو 
ليس أهال لها، وادعى الكثير من المنحرفين 
انهم هم الخلفاء الشرعيون لإلمام الحجة، 

فضل وأضل معه الكثيرين.
٦_ انـــكار بعض الطوائـــف أصل اإلمامة 
وذلـــك النكارهم حـــق اإلمام علـــي باالمامة 
بعـــد النبيN فجرهـــم ذلك إلـــى انكار كل 

نشر 
الروايات 
ر  فـــكا ال ا و
المهدوية الصحيحة 
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وأهميـــة هذه القضيـــة، كروايات 
والدتـــه وكيفية غيبته، ومـــكان غيبته 
وأســـبابها وأهـــم توقيعاتـــه ووصايـــاه و... 
الخ من المســـائل المتعلقة بقضيتهQ والتي 
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فـــي بقـــاء الجهل مســـيطرا على 

عقول أبناء المجتمع.
٥_ عدم وضوع االجابة الشـــافية 
عـــن الســـؤال المطـــروح الذي يلـــح على 
عقـــول أبنـــاء المذهـــب الشـــيعي: مـــن هو 
صاحب الحق الشـــرعي فـــي قيادة االمة 
 ،Qالحجة اإلمـــام  بعد غياب 
ترجع  مـــن  والـــى 
أثنـــاء  االمـــة 
فـــي  الغيبـــة 
الحق  تحديد 
الباطل،  مـــن 
ينبغـــي  ومـــاذا 
ان تفعـــل عنـــد طـــرو 
أو ظهور الفتن،  الحوادث 
فبقي صاحب الحق الشرعي في 
خالفه اإلمام الحجةQ غامضا على 
الكثيرين، وكان وال يزال الكثير من أبنائنا 
ال يعرفـــون ان المجتهـــد العـــادل، الحافظ 
لدينه، المخالف لهواه، المطيع ألمر مواله 
هو الشخص الوحيد الذي له الحق في القطع 
فـــي االمور وتحديد ما يجـــب وما ال يجب في 
غيبة اإلمام فقفز إلى ســـاحة القيادة من هو 
ليس أهال لها، وادعى الكثير من المنحرفين 
انهم هم الخلفاء الشرعيون لإلمام الحجة، 

فضل وأضل معه الكثيرين.
٦_ انـــكار بعض الطوائـــف أصل اإلمامة 
وذلـــك النكارهم حـــق اإلمام علـــي باالمامة 
بعـــد النبيN فجرهـــم ذلك إلـــى انكار كل 





االئمة بعده وإنكار إمامة اإلمام المهديQ؛ 
نعـــم قـــد يؤمـــن بعضهم بـــان هنـــاك مهديًا 
سيظهر، ولكن لو اعترفوا بأنه هو (م ح م د) 
بن الحســـن العســـكري بن علي الهادي بن... 
الخ ألدى بهـــم ذلك إلى التصديـــق باالمامة 
وبإمامـــة اإلمـــام علـــي وهـــذا يعنـــي اتهـــام 
ســـادتهم وأئمتهم بالظلم والكفر وهذا ما ال 
ترضاه نفوســـهم ويأبـــاه تعصبهم. فإنكارهم 
لوجـــود اإلمام المهـــدي وإمامتـــه مبني على 
إنكارهم ألصل االمامة ولهذا يوجهون النفي 
والتشكيك والشـــبهات لفكرة اإلمام المهدي 
ويمارســـون تســـفيه هذه العقيـــدة، أمًال في 
تهديمهـــا وبالتالـــي زعزعة وهـــدم االعتقاد 

باصل االمامة.
والمراكـــز  المؤسســـات  وتقـــدم  تطـــور 
الثقافيـــة واالعالميـــة المعاديـــة والتـــي تثير 
 ،Qالشـــبهات حول قضية اإلمـــام المهدي

االمكانـــات  فـــي  الكبيـــر  للتفـــوق  وذلـــك 
االقتصاديـــة والفكريـــة وللدعـــم الكبير من 
لدن حكوماتهم وأصحـــاب االموال من تجار 
وغيرهـــم، مقارنـــة بمؤسســـاتنا التي كانت 
وال زالـــت تعاني من الفقر والعـــوز في جميع 

الجوانب، وتسلط الغير عليها.
كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟

البـــد لنا قبـــل الولوج فـــي محاولة معرفة 

عـــالج هـــذه الظاهـــرة مـــن ان نفـــرق بيـــن 
شريحتين في المجتمع:

الشـــريحة األولى: أصحاب االختصاص 
الذيـــن يعـــدون المســـؤولين عـــن حـــل هـــذه 

المشكلة ومحوها من الوجود.
الشـــريحة الثانية: القاعدة الجماهيرية 
الواســـعة التي تمثل جانبا مهما في أســـباب 
انتصارنا فـــي الدفاع عن عقيدتنا في اإلمام 

.Qالمهدي
ويجب التفريق في اللغة التي نخاطب بها 
كلتا هاتين الشريحتين والكيفية التي نتوصل 
بها إلى احـــداث قناعة باالفـــكار الصحيحة 
لـــدى كل منهما، إذ البـــد ان يكون الخطاب 
الموجة إلى الشريحة األولى متسما بالبرهان 
والدليل النقلي الدقيـــق والعقلي الحق بعيدا 
عـــن منهـــج الخطابـــة أو االقتنـــاع العاطفي. 
علـــى العكس تمامـــا من أســـلوب التعامل مع 

القاعدة الشعبية والتدقيق في البرهان فإنه 
مدعاة لملل وجزع المســـتمعين ونفورهم عن 
مثل هـــذه المحافل، فال منـــاص إذًا للمبلغ 
حينما يخاطـــب القاعدة الجماهيرية من ان 
يتبع منهج اللغة العامـــة المالئمة والخطاب 
الجماهيـــري المؤثـــر في قلـــوب الجميع وان 
يتفحص جمهوره ومستواهم الثقافي وميولهم 
ورغباتهم وأهم حاجاتهم ومشـــاكلهم ألجل 

أصحـــاب  إلـــى  االمـــر  إيـــكال  علينـــا  يحتـــم  هـــذا 
االختصـــاص فـــي هـــذا الجانـــب ومنـــع المتطفليـــن 
مـــن تصديهـــم للقيـــادة الفكريـــة لهـــذه القضيـــة

نعـــم قـــد يؤمـــن بعضهم بـــان هنـــاك مهديًا 
سيظهر، ولكن لو اعترفوا بأنه هو (م ح م د) 
بن الحســـن العســـكري بن علي الهادي بن... 
الخ ألدى بهـــم ذلك إلى التصديـــق باالمامة 
وبإمامـــة اإلمـــام علـــي وهـــذا يعنـــي اتهـــام 
ســـادتهم وأئمتهم بالظلم والكفر وهذا ما ال 
ترضاه نفوســـهم ويأبـــاه تعصبهم. فإنكارهم 
لوجـــود اإلمام المهـــدي وإمامتـــه مبني على 
إنكارهم ألصل االمامة ولهذا يوجهون النفي 
والتشكيك والشـــبهات لفكرة اإلمام المهدي 
ويمارســـون تســـفيه هذه العقيـــدة، أمًال في 
تهديمهـــا وبالتالـــي زعزعة وهـــدم االعتقاد 

باصل االمامة.
والمراكـــز  المؤسســـات  وتقـــدم  تطـــور 
الثقافيـــة واالعالميـــة المعاديـــة والتـــي تثير 

الشـــبهات حول قضية اإلمـــام المهدي

االمكانـــات  فـــي  الكبيـــر  للتفـــوق  وذلـــك 
االقتصاديـــة والفكريـــة وللدعـــم الكبير من 
لدن حكوماتهم وأصحـــاب االموال من تجار 
وغيرهـــم، مقارنـــة بمؤسســـاتنا التي كانت 
وال زالـــت تعاني من الفقر والعـــوز في جميع 

الجوانب، وتسلط الغير عليها.
كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟

البـــد لنا قبـــل الولوج فـــي محاولة معرفة 

أصحـــاب  إلـــى  االمـــر  إيـــكال  علينـــا  يحتـــم  هـــذا 
االختصـــاص فـــي هـــذا الجانـــب ومنـــع المتطفليـــن 
مـــن تصديهـــم للقيـــادة الفكريـــة لهـــذه القضيـــة



دراسات



خصائصهم وحاجاتهم مع يتناغم خطابه ان
إلى كالمه ويصـــل فيهـــم ورغباتهـــم فيؤثـــر
بـــر االمان إلى ويقودهم وعقولهـــم قلوبهـــم

والنجاة.
مقترحات من فهمناه ما بعض يلي وفيما
هـــذه فـــي بقاءهـــم) أســـاتذتنا (اطـــال اهللا

الشريفة. الدورة
لدراســـة المعرفية تحديـــد النظريـــة _١
الشـــبهات عالج وكيفية المهدوية، العقيدة
نحدد حجم ان التـــي تتعرض لهـــا، فيجـــب
وكيفية العقلي الدليل وحجـــم النقلي الدليل
أو النقلي الدليل مـــع العقلي الدليل تعـــارض
وهل يمكن بينها النقلية فيما األدلـــة تعارض
وهل األخرى العلميـــة االســـتعانة بالوســـائل
المنهاج بهذا المهدوية افكارنـــا بلورة يمكن

ذاك. أو الفكري
إلـــى إيـــكال االمـــر وهـــذا يحتـــم علينـــا
الجانب ومنع هذا فـــي االختصاص أصحاب
الفكرية تصديهـــم للقيـــادة من المتطفليـــن
المقدمات إلى يفتقرون الذين القضية لهذه
العقائدية االفكار لفهم تؤهلهم التي والعلوم

الصحيح. بشكلها المهدي اإلمام لقضية
اتبـــاع منهج هـــو االمر والحـــق في هـــذا
المتشابه وارجاع بالروايات الروايات تفسير
النقل على العقل وتحكيم المحكـــم إلى منها
ضربنا به خالفه وما اخذناه العقل فما وافق
على الحاكم هو القرآن وجعل الجدار عرض
القرآن لم يوافق فما اعتقاداتنا وأفكارنا كل

مردود. زخرف فهو
الحر بـــن عـــن أيوب روي فـــي الصحيـــح

شيء  كل اهللاQ يقول: عبد سمعت أبا <قال:
ال حديث وكل والســـنة، الكتاب مردود إلـــى

زخرف>.(٧) اهللا، فهو كتاب يوافق
عنـــي اهللاN: <إذا أتاكـــم رســـول قـــال
وحجـــة اهللا كتـــاب حديـــث فاعرضـــوه علـــى
فاضربوا واال فاقبلـــوه فإن وافقهما عقولكـــم

الجدار>.(٨) عرض به
االشـــتغال  اصالة تحكيم من لنا ٢_ البد
وان المنحرفة الظواهـــر لهـــذه في التصدي
يكون ذلك وبيان التســـامح، اصالة ال نعمـــل

بأمور:
كبيـــرا يتمثـــل نحـــن نواجـــه خطـــرا أ_
اخذت للدين هدامة فاســـدة عقائد بانتشار
من بين أبناءنا وتتخطـــف بمجتمعنا تعصف
انها إذ بها اعتقد من لكل مهلكة وهي أيدينا
باالمام عقيدتنا وهي لدينا عقيدة اهم تفسد
االمامة ذاتيـــات اصل هي من التي المهـــدي
عن المعتقـــدات خارجًا هذه صاحب فيكـــون
_نســـتجير عن االســـالم بل باالتفاق الملـــة

الفتن_. مضالت من باهللا
عن  كبرى مســـؤولية ب_ نحن مســـؤولون
نشـــاهد ونحن الظواهر، هذه حيال موقفنا
في أبنائنا مـــن والمئـــات ســـقوط العشـــرات
الباطلة، واالعتقـــادات االنحـــراف مهـــاوي
التصدي لهذه االنحرافات لنا إذًا من بد فال
يحل على ما التفـــرج وعدم ومحاولـــة منعها

االيدي. ونحن مكتوفي بمجتمعنا
لهذه  للترويج المتصدي العـــدو ج_ يمتاز
فكثيرًا والتستر بالتخفي الفاسدة المعتقدات
المنحرفة وباالفعال العقائد بهذه ما نســـمع





يتاح فـــال نعرفهم ان غيـــر ومن ألصحابهـــا
عدد وال قائدهـــم شـــخص لنـــا غالبـــا تمييز
في معرفتنا تقتصـــر بل هـــم من وال اتباعـــه
صفاتهـــم واعتقاداتهم على غالب االحيـــان

المنحرفة. وسلوكياتهم
اجمالي علـــم لدينا يوجـــد إذ غالبـــا مـــا
قادتهـــا دون تشـــخيص مـــن بوجـــود الفتنـــة

بها. والمفتونين
اصالة  الجميع وفعلنا تساهلنا مع د_ فإذا
وتركًا للساحة تهاونًا منا ذلك التســـامح كان
له وســـمحنا طمـــوح العدو نفذنا ونكـــون قـــد
ابنائنا عقـــول حرية في وبـــكل بـــأن يتصرف

وإضاللهم.
اصالـــة نتبنـــى ان علينـــا لزامـــًا فـــكان 
قد لكـــي نكون والتثبت والتحقيـــق االشـــتغال
مواجهـــة المنحرفين في علينـــا ادينـــا الذي
التعامل في ان يكون فطنا ذكيا منا لكل فالبد
يخـــدع بالمظاهـــر واالزياء ال وان مع الغيـــر
ذلك مجتمعنا وان نعلـــم والوجـــوه الجميلة،
مـــع الغير التعامل فـــي عقله فنجعلـــه يحكم
تأريخهم نعرف المجهولين الذين ال وخاصة

ومن خلفهم. وحقيقة نواياهم
العامة  من دراسة العقائد للمبلغ البد _٣
وشامل وجدي جيد بشكل المهدوية والعقيدة
العقيدة وبشـــكل هـــذه جوانب ليحيـــط بـــكل
لها الموجهة الشبهات على واالطالع دقيق،
الشـــبهات ليتمكن لهذه الموضوعة والحلـــول
العقيدة هذه حقيقة بيان مسؤولية تحمل من
الباطلة والتصدي االعتقادات من وتجريدها

اليها. الموجهة للشبهات
اإلمـــام بوجـــود االعتقـــاد تثبيـــت  _٤

وأســـبابها وبغيبته ووالدته وبإمامته المهدي
 Qيتعلق بقضيته انتظـــاره، وبكل ما وكيفية
فهم الناس على وتثقيف أذهان المجتمع في
وجعلها بها والتصديق المفاهيم هذه ومعرفة

بديهية لديهم.
ومكرر وبشـــكل مكثف الضوء إلقـــاء _٥
معروفة وجعلها وبيانها الظهور عالمات على
العالمات نكشـــف عن هـــذه واضحـــة بحيث
نفرق لهم ونميز ان علينا الغموض كما يجب
بحيث وغيـــر الحتميـــة منهـــا بيـــن الحتميـــة
الدعوات ودقة وبسرعة يشخص التابع نجعل
فهمه ما تطبيق من خالل المنحرفة الضالة

االدعاءات. هذه على العالمات من
الخرافات  من النـــاس عقول ٦_ تهذيـــب
المهدي اإلمام قضية تكتنف التي واالساطير
القرآنية عن الحقائق إّال منها عقولهم ونجرد
والمنقحـــة والصحيحة المحققـــة والروائيـــة
المهدويـــة القضيـــة مفاهيـــم لتنجلـــي لهـــم

النقية. الناصعة بحقيقتها
الثقافيـــة المؤسســـات تشـــجيع  _٧
الدعم انواع كافة وتقديم الدينية واالعالمية
وجعلها لتطويرهـــا والســـعي اليها واالســـناد

المعادية. على المؤسسات تتفوق أو تواكب
إلـــى  والمخلصيـــن ٨_ دعـــوة المؤمنيـــن
وجيرانهم ونسائهم واخوانهم تهذيبابنائهم
ونشـــر الصالحة واالفكار الحقة العقائد على
منهجهم، والســـير علـــى البيت اخالق اهل
في تبادل التعاون على المجمتع وتثقيف ابناء
الحقة واالخالق المعتقـــدات ونقل المعارف

المجتمع. ابناء جميع إلى الفاضلة
والتثقيف  للتبليغ تصدى من كل ٩_ علـــى
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وان الشبهات مواطن عن يبتعد ان واالرشاد
والحرص الحميـــدة االخـــالق على يحافـــظ
مقدســـة جميلة صورة إعطاء الشـــديد علـــى
محاطون اننا يعلم وان لها وعما الحوزة عـــن
الزلـــة منـــا بخصـــوم يراقبوننـــا وينتظـــرون
الباطلة علينا بالتهـــم ويلقون ليشـــنوا علينـــا
الن العظيم للحوزة الصرح تهديم هذا ألجل
الجدار الحـــوزة هي ان مؤسســـة العدو يعلم
أفكارهم مـــن المجتمع المنيع الـــذي يحمي
مستقال ليس انه كل مبلغ وليعلم وضالالتهم
وتصرفاته افعاله بـــكل يمثل وإنما في عملـــه

بكاملها. الحوزة
والعمل  الجد ســـاعد عن ١٠_ ان نشـــمر
النـــاس تثقيـــف ألجـــل الحثيـــث المتواصـــل
ان الباطلـــة، بمعنى االدعاءات كل وإبطـــال
المشـــكلة هذه لخطر موازيـــًا يكـــون جهدنـــا
فـــي نتهـــاون أو نتســـاهل ال وفداحتهـــا وان
ألنها جذورها من المشـــكلة هذه اســـتئصال
كل في ظهورها ويحتمل جدًا خطيرة مشكلة
الخطورة وإذا كان ســـتزيد وقت والمحتمـــل
لمنع وقوعه وان الطاقـــات بكل العمل فيجب

جدا. ضعيفًا وقوعه احتمال كان
مدعي  الحـــوزة في علمـــاء ١١_ نقـــل رأي
عن الناس ليتنبـــه للناس وبيانها المهدويـــة
االدعاءات هذه من المقدس الشـــارع موقف
اصحاب العلماء حول فتاوى نشـــر اثبته ولقد
اعتقادات تغيير كبير فـــي االباطيل أثر هـــذه
ضد تحصينهم وفي لهؤالء ونظرتهم النـــاس

المنحرفين.
وترســـيخ  بالغيـــب  النـــاس ربـــط   _١٢

مقدســـة الهية غيبية قوة بوجـــود اعتقادهم
يمنعها وال يوجد قانون تشاء ما تفعل حكيمة
الناس وتذكير االلهيـــة، االرادة تحقيق من

اليهم. من القرآن االنبياء ونقلها بقصص
قصـــة علـــى مثـــًال النـــاس  كاطـــالع 
وتعالى  اهللا سبحانه وكيف جعل Qابراهيم
احد يشك التي ال المحرقة هذه النار بقدرته
وسالما بردا فيها سقط من لكل احراقها في
َبْردًا َوَسالمًا ُكوِني يا ناُر cُقلْنا ابراهيم على

(٩).dإِْبراِهيَم َعلى
اهللا لـــه ســـخر وكيـــف أو قصـــة ســـليمان
والجـــن واالنس والجبـــال كل شـــيء الهـــواء
قبل بلقيس له عرش وكيف جلبوا والشياطين
عمر وكيف أطال اهللا طرفـــه، إليه ان يرتـــد
تســـعمائة فقط التبليغ في بقي انه نوح وكيف
َقْوِمِه إِلى ُنوحًا َأْرَسلْنا cَوَلَقْد سنة وخمســـين

(١٠).dعامًا َخْمِسيَن ِإالَّ َسَنٍة َأْلَف ِفيِهْم َفَلِبَث
قدرة تثبت التي القصـــص أو غيرهـــا من
ممدودا وان هنـــاك حبال شـــيء كل اهللا على
يقتنع اإلنســـان فإن األرض إلى من الســـماء
اإلمام عـــن غيبية دقائـــق من بمـــا ينقل لـــه
كل اإلمام غيبة طول بإمكان ويؤمن المهـــدي
يديه من على اهللا سيفتح وبما السنين، هذه

ومعاجز. فتوحات
وقصصه القـــرآن إلى النـــاس إن ارجـــاع
لديهم االمل ويقوي وقدرته إلى اهللا يشدهم
 Qمحمد آل قائـــم بالفـــرج وامـــكان ظهـــور
والتشـــكيك الشـــبهات ضـــد ويحصنهـــم 
شـــيعة بها يؤمـــن التـــي بالمفاهيـــم الغيبـــة
اإلمام وخصوصـــًا أئمتهم حـــول أهـــل البيت





.Qالحجة
بنفســـه  هو يســـعى ان ١٣_ علـــى المبلـــغ
انتشـــارها واماكن الشـــبهات إلـــى مواطـــن
فيذهـــب فيهـــا والمجتمعـــات التـــي يتواجـــد
لينقذ الشـــبهات كل هذه رد على ويعمل اليها
للمبلغ فالبـــد المضلين. شـــراك أهلها مـــن
الناس مشـــاكل المبادر إلى حل هو ان يكـــون
التيارات المنحرفة مواجهة ومساعدتهم في
طلبا الناس بابـــه يطرق حتى وان ال ينتظـــر

للحلول.
ان  بعملنا_ نبدأ أن _وقبل لنـــا ١٤_ البد
القبول عدم أو الرفض احتمال نضع امامنـــا
القاســـي انواع الرد من نـــوع أي أو أو العـــداء
والبد توجهاتنا االصالحيـــة، وضـــد ضدنـــا
فإننا ال واجتهدنـــا فعلنا مهمـــا اننا ان نعلـــم
جميع من كلـــه المرض نســـتطيع اســـتئصال
بل نسعى محال، شـــبه فهذا المجتمع افراد
الباقين على والمحافظة االنحراف تقليل إلى
اجتهد المبلغ ومعالجة المصابين. بمعنى إذا
المتوقعة النتيجة علـــى يحصل ولم في عمله
على متوكال له ان يســـتمر البد بل ييأس فال
اإلمام وتأييد لـــه اهللا بنصـــرة اهللا مســـتعدًا
يهتد لم انـــه تثبت ســـيرة االنبياء ان مؤمنـــًا
سيرة تخلو ال قد بل عاصرهم. من جميع لهم
والتشريد والطعن األذى االنبياء من من نبي
بعض فعال قتل وقد القتل بـــل والى محاوالت

الحق. إلى سبيل دعوتهم في االنبياء
يرتبط  شرائحه بكافة المجتمع _ جعل ١٥
بان االعتقاد وترسيخ بالحوزة وثيقًا ارتباطًا
اإلمام ورثة هم العدول المجتهدين المراجع
لهم الذين الوحيـــدون وهم العاملون ونوابـــه

ينبغي ماذا وتحديد الفتاوى اعطاء في الحق
نفعل: ان ويجب

أوســـاطنا في طرح طالما فهناك ســـؤال
منـــا وتســـببت المخلصيـــن وداهـــم عقـــول
الكثيرين انحراف عنه في الخاطئة االجابـــة
ومفاد هذه الظواهر المنحرفة امثال وظهور
الفتن كثيـــر عصـــر في اننـــا هـــذا الســـؤال:
اإلمام رأي االحداث، فكيف نعـــرف غريـــب
منا  يريد ومـــاذا لنـــا، الحجـــةQ وأوامـــره
هو من اخرى وبعبارة هذه االحـــداث؟ حيال
اآلراء اصـــدار في الشـــرعي صاحـــب الحـــق

الغيبة؟ عصر في لُألمة كقائد
بوصايا الناس بتذكيـــر هو ذلك وجـــواب
إلى الحجـــة بالرجوع اإلمام األئمـــة وخاصة
كل حادثة. فقد والفقهاء فـــي رواة الحديـــث

:Qاإلمام الحجة قول سمعنا
إلى فيها فارجعوا الواقعة الحوادث <واما
وانا حجة عليكم حجتي فإنهم رواة حديثنا؛
جعل  هذا الحديث قد فاإلمامQ في اهللا>(١١)
جعلهم وبينه على بيننا هم الواسطة الفقهاء
ورضاه بطاعتهم طاعته وعلـــق علينا الحجة
ام صغيرا كان حادث حدث برضاهـــم، فإن
اإلمام رأي نعرف فال ام عامًا خاصـــًا كبيرا

العادل. المجتهد إلى بالرجوع إّال فيه
الحديث لرواة الحجة اإلمام ان تنصيـــب
فهو عاص هـــؤالء تجاوز ومن راجع لإلمـــام
غير أو اعتقد له وان ادعى غير متبع لالمـــام
مراجع إّال لالمام الحجة إذا طريق ذلك فال
قائال: بصفاتهم اإلمام عينهم الدين الذين
لنفســـه، صائنا الفقهاء من كان من <فأمـــا
ألمر مطيعـــا لهـــواه مخالفـــا حافظـــا لدينـــه
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يقلدوه>.(١٢) ان فللعوام مواله،
للحـــق القنـــاة الوحيـــدة والخالصـــة: ان
هم العلماء والفقهاء العدول ولالمام الحجة
مخالف طريق للنجاة سواهم وكل طريق فال

وظالل. هالك طريق فهو لطريقهم
المرتبطة  األحاديـــث علـــى ١٦_ التأكيـــد
للناس واظهارهـــا بقضيـــة اإلمـــام المهـــدي
إلـــى مقوالت حتـــى تتحـــول وتكـــرار ذكرهـــا
فإن ابناء المجتمع أذهان راسخة في بديهية
ابناء تحصين في سحري دور االحاديث لهذه

المنحرفة. الظواهر ضد المجتمع
االحاديث هـــذه شـــرح للمبلغ كمـــا ينبغي
المحرفين قبيـــل تأويلهـــا من وبيانهـــا لمنـــع
مرتبطـــة مهدويـــة ثقافـــة ذو ليكـــون التابـــع

االحاديث. تلك اهم يلي وفيما Kباألئمة
(ارواحنا  المهدي لالمام توقيف آخر أ_
توقيع وهو المقدسة: الناحية من صدر فداه)
علي اإلمام إلى السفير الرابع ابو محمد من

محمد السمري: بن
الرحيم الرحمن <بسم اهللا

اهللا أعظم الســـمري، محمد علي بن يـــا
بينك مـــا فيـــك، فإنك ميت اجـــر اخوانـــك
وال توص إلى امرك فاجمع أيام، ســـتة وبين
وقعت فقد وفاتـــك، بعد احد يقـــوم مقامك
اهللا إذن بعد إّال فال ظهـــور التامـــة، الغيبـــة
وقسوة األمد، وذلك بعد طول تعالى ذكره،
وســـيأتي جـــورا، االرض القلـــوب وامتـــالء
فمن ادعى أال المشاهدة، من يدعي شيعتي
الســـفياني والصيحة خروج قبل المشـــاهدة
باهللا قوة إّال وال وال حـــول مفتر، كذاب فهـــو

العظيم>.(١٣) العلي
اظهر اإلمام ان التنبيه له هو ينبغـــي وما
الســـفير. هذا يوم وفاة عن بإخباره معجـــزة
في  باالنام صلـــة أي اإلمامQ قطع ان كمـــا
يدعيها قد التـــي الصلة الغيبة الكبـــرى تلك
أو سفرائه احد اإلمام أو على انه باب البعض
فمن ادعى بقوله <أال الخاصين وذلك نوابـــه
الســـفياني والصيحة خروج قبل المشـــاهدة

مفتر>. كذاب فهو
بل مشـــاهدته امكان ينكر ان اإلمام لـــم
المشـــاهد ان بعنوان المشـــاهدة انكر امكان
اثناء لقائه التعليمات لالمام يتلقى منه باب
كذاب فهو ذلك احد ادعى فإن والتوجيهـــات
بعد الصالحين من احد شاهده لو اما مفتر.
ينفه لم مما فهذا والعبادة التوبة واالخالص

االمامية. علماء من احد
اهللا_ _بـــإذن تنبأ وكذلك فـــإن اإلمـــام
قبل منهم وحذرنا النيابـــة يدعي من بظهور
تحصين المبادرة إلى على يظهروا. فأدبنا ان
ان االدعـــاءات قبل هـــذه مثل من مجتمعنـــا

المرض. ينتشر حتى ننتظر ال وان تظهر
ينبغي  الحجـــةQ الذي اإلمام ب_ قـــول

منه: يخلو عقل امامي ال ان
فيها فارجعوا الواقعـــة < وامـــا الحـــوادث
وانا عليكم فإنهـــم حجتي إلـــى رواة حديثنا؛

حجة اهللا>(١٤).
على وثبات ونور هداية الحديث هذا وفي
اإلمامQ بنفسه  ان إذ المســـتقيم الصراط
نرجع ومراجع لنا قادة العـــدول عين العلماء
ام صغيرة كانت تحدث حادثة فـــي كل اليهم





اإلمام ان كما خاصة. ام كانـــت عامة كبيرة
االعلم للمجتهد المتبع ان أكد الحديث بهذا
:Qيقوله وذلـــك القيامة يـــوم العـــادل نـــاج
 Qاإلمام بين ولقد عليكم>، حجتي <فانهم
منهج على غير سار من كل صريح ان بشـــكل
طريق ال وان منحـــرف ضال فهو المجتهيـــن
إّال واالنحرافات الفتـــن من نجاة هدايـــة وال

العدول. العلماء وهم الحديث رواة باتباع
:Qاإلمـــام العســـكري ج_ مـــا ورد عـــن
لنفسه، صائنا الفقهاء، من كان من <فأما
ألمر مطيعا مخالفا لهـــواه حافظـــا لدينـــه،

يقلدوه>.(١٥) ان فللعوام مواله
ربط جميع يتم الحديث الشـــريف وبهذا
وقيادة واحد أبناء المجتمع الشـــيعي بصـــدر
واحدًا واآلمـــر واحدًا فيكون األمـــر حكيمـــة
اصحاب شـــوكة فتقوى موحدين والمؤتمرون
استشـــرى مرض أخبث من ويتخلصون الحق
الرئاســـة وهو مرض تعدد أال فـــي جســـدهم
احالل الكبير في األثر له كان ممـــا والقيادة

الحقة. الطائفة هذه في والهوان الضعف
لـــم كثيـــرة أخـــرى هنـــاك أحاديـــث د_
فال للملل ومنعـــًا لالختصار رعايـــة نذكرها
في المعتبرة الكتـــب ويراجـــع تفـــوت المبلـــغ

ذلك.(١٦)

الهوامش

 ٣٣٤ ..ص : الســـنية _مخطـــوط (١)  التحفـــة

اهللا الجزائري. عبد السيد

المصدر. نفس (٢)

.٢٢٦ الطوسي/ ص للشيخ االقتصاد،  (٣)

 ٢٩٩ ص: ،١٢ ج: الفائـــدة، مجمـــع   (٤)

االردبيلي. للمحقق

بطوطة. البن _ بطوطة ابن رحلة (٥)

اهللا عبـــد بـــن ياقـــوت _ (٦)  معجـــم البلـــدان

الحموي.

الرصيد  _ ٢٠٣ ص: الفقهيـــة. (٧)  الرســـائل

البهبهاني.

ص هامش ،٢ الكافـــي، ج أصول (٨)  شـــرح

المازندراني. صالح محمد _المولى ٣٤٣

.٦٩ األنبياء: (٩)

.١٤ العنكبوت: (١٠)

كمال الدين ،٩٠ ص االنوار، ج٢، بحار (١١)

.٤٨٤ ص: الصدوق للشيخ النعمة وتمام

القضاء ،١٣١ ص ،٢٧ الشيعة ج (١٢) وسائل

االحتجاج،  ٢٤١ ص االنصاري للشـــيخ والشهادات

.٢٦٣ ص ج٢،

٣٩٥ للشيخ الطوسي (رحمه  (١٣) الغيبة، ص

اهللا).

كمال الدين .٩٠ ص ،٢ االنوار، ج بحار  (١٤)

للشيخ الصدوق. ،٤٨٤ ص النعمة: وتمام

القضاء .١٣١ ص ،٢٧ الشيعة: ج (١٥) وسائل

االحتجاج: .٢٤١ ص االنصاري: للشيخ والشهادات

.٢٦٣ ص ،٢ ج

والبحـــار الشـــيعة وســـائل  راجـــع:    (١٦)

الغيبات...الخ. وكتب واالحتجاج،
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بمدرســـته  الشـــيعي  المذهـــب 
الفكرية المتطـــورة المتكاملة، لم 
يصل إلينـــا جزافًا ومجانًا، فدفع الســـموم 
الخرافـــة  واجتثـــاث  الخبيـــث  واســـتئصال 
ليـــس باألمـــر اليســـير، فاســـتقامته ال بـــّد 
لها من ســـبب، الســـّيما مع كثرة المخالف 
من الســـلطات الجائـــرة وأربـــاب المذاهب 
الفاســـدة وجهالـــة المعانـــد وطلبـــة الملك 
وعشـــاق الســـلطان، فبأدنى تصفح للتاريخ 
نـــرى الهجمـــات وجهت إلى صدر الشـــريعة 
الحقة، إّال أن حمـــاة المذهب تصدوا لهذه 
التوجهـــات الشرســـة ومن خلفهـــم القواعد 
الجماهيرية الشـــيعية الحاضرة بماضيها، 
والفاعلـــة بحاضرهـــا حيـــث كان لهـــا الدور 
المشـــرف فـــي تحريـــك العجلـــة باالســـناد 

واالصغـــاء والتبصـــر فعرفـــت الحـــق وأهله 
فاســـتحقت ثناء العترة الطاهرةK <رحم 

اهللا شيعتنا>.
وفـــي بشـــارة المصطفـــى للطبـــري عن 
الصـــادقQ: <حقوق شـــيعتنا علينا أوجب 
من حقوقنـــا عليهم> قيل لـــه: كيف ذلك يا 
ابـــن رســـول اهللا؟ قـــال: <ألنهـــم يصابرون 

فينا>.
واليـــوم يعيش شـــارعنا ضبابيـــة البابية 
والدعـــاوى الباطلة وموقف (أفكارنا)* على 
طـــول الخـــط مـــن والدة الغيبة هـــو: اتفاق 
العلماء علـــى تكذيب مدعي النيابة الخاصة 
وذلك للتوقيع الصادر من الوكيل األخير في 
عصر الغيبة الصغرى حيث ورد: <بسم اهللا 
الرحمن الرحيم يا علّي بن محّمد الســـمري 

سماحة السيد أحمد االشكوري
باحث وأستاذ في الحوزة العلمية

المذهب الحق في 

مواجهة االنحراف

ا

* وهي سلسلة فكرية بأقالم علماء من الحوزة العلمية تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 
المهدي، صدرت منها ستة لحد اآلن تحت عنوان (أفكارنا).





ما ميت فإنك فيك اخوانك أجر اهللا أعظـــم
وال توص أمرك أيام فاجمع ستة وبين بينك
فقد وفاتك بعـــد مقامـــك فيقوم إلـــى أحـــد
بعد إذن إّال ظهـــور فال التامة الغيبة وقعـــت
القلوب وقســـوة األمد طول بعـــد اهللا وذلـــك
من شـــيعتي وســـيأتي جورًا األرض وامتالء
المشاهدة ادعى فمن المشـــاهدة أال يدعي
كذاب فهو قبل خـــروج الســـفياني والصيحة
العلـــي بـــاهللا إّال  قـــوة  وال مفتـــر وال حـــول

العظيم>.
الخاصة النيابة انقطاع على يؤكـــد ومما
هـــذه أن (الكبـــرى) الثانيـــة الغيبـــة  فـــي 
في المؤثرة والحساســـة الخطيرة المســـألة
للرصد ومحـــل البلوى تغييـــر المســـارعامة
النيابة امكان الدقيقة، فلو كان والمحاسبة
مســـتوى على إلينا إلنعكس مفتوحًا الخاصة
بل الفترة مـــع طول الســـّيما األثر والفتوى،
النفي الفقهيـــة المســـارات المنعكـــس مـــن
الســـلف وتعامل النيابة، بـــاب التـــام لفتـــح
والتصدي لها الكامل معاملة االنسداد معها
وال فيه غموض ال واضح شفافة وكالم بروح
الرواة الذي ســـجل عليه، ففي الوقت غبار
أســـقطوا هذا كيف الجزئية المطالب حّتى
ممكنـــًا، فال يبقى تردد كان لو فيما األمـــر
بعد مســـكة لذي النيابة بعـــدم فـــي الحكـــم
البلوى به تعم أمر في التام والتتبع الفحص

على يدل بشـــيء الظفر وعدم األنام لجميع
المدعي بدعة شـــاهد علـــى خير المرام لهو

لذلك.
إّال تثبت ال الخاصة فالنيابة كان وكيفما

هذه الطرق: بواحدة من
.Qاإلمام نّص _ ١

الخاص. النائب نّص _ ٢
يدعي مـــن علـــى ٣ _ ظهـــور المعجـــزة

النيابة الخاصة.
محلها، في مذكورة شـــرائط وللمعجزة
الناس من الســـذج على التعويـــل فـــال يصح
األســـاليب أبســـط علـــى الذيـــن يعتمـــدون
يرجعون حيث بثبوت المعجـــزة. لالعتراف
واألوهام والخرافات والمنامات الظنون إلى
الهندوســـية الطقوس ممارســـة ومـــا يشـــبه
والتدقيق من التشـــديد بّد ال بـــل ونحوهـــا،
الدعى وإّال الطـــرق، هـــذه في والتمحيـــص
السّيما عبدة الدنيا، كثير من المقام ذلك
كّذابًا الخاصـــة الوكالة مدعـــي بعدمـــا كان
بـــل والنـــص، المذهـــب مـــردودًا باجمـــاع
حّتى إن اإلمامية من ضروريـــات يعد ذلـــك
من  اإلمـــامQ وكثير بوالدة حدثونا الذيـــن
.Qالخصوصياتفيعقيدةاإلمامالمنتظر
في الخاصة نفوا حصـــول النيابة هم الذين
يعني فالتشـــكيك بوثاقتهم الكبرى، الغيبة
يمأل الذي المنقـــذ فكـــرة بأصل التشـــكيك

وذلك النيابـــة الخاصة مدعي تكذيب علـــى اتفـــق العلماء
الصغرى الغيبة في عصر األخير الوكيل من الصادر للتوقيع



دراسات



وعدًال. قسطًا األرض
قال وزعيمها: الطائفة شيخ نص وإليك

الغيبة: كتاب في Hالشيخ
المعـــروف النيابةأّولهـــم (ممـــن ادعـــى
أصحـــاب مـــن كان أنـــه وروي بالشـــريعي 
ادعى مـــن أّول وهو العســـكري الهـــادي ثـــّم
اهللا على فيه وكـــذب اهللا يجعلـــه لم مقامـــًا
ال يليق  مـــا إليهم وعلـــى حججهK ونســـب
براء، فلعنته الشـــيعة وتبرأت منه بهم وهم
منه، والبراءة التوقيع بلعنـــه منه، وخـــرج

واإللحاد. بالكفر القول منه ظهر ثّم

وإليه نصيـــر النميري بن محّمد ومنهـــم
مقام بعد الشريعي النصيرية ادعى تنســـب
وفضحه العمري عثمان بن محّمد جعفر أبي

والجهل...). اإللحاد من فيه ظهر بما اهللا
في روي أيضًا، مـــا ذلـــك يوضح وممـــا
عثمان بن محّمـــد إلى مســـندًا كمال الدين

الثاني): (السفير العمري
هذا إن صاحب (واهللا يقول: سمعته قال

الناس فيرى سنة المواسم كل يحضر األمر
يدعي النيابة واليعرفونه) ومدعي ويعرفهم

معه. ويلتقي يعرفه أنه
األثر: في النعمانـــي قـــول من بـــل يظهر
أحدهما غيبتيـــن األمر هـــذا (إن لصاحـــب
وبعضهم يقـــول بعضهم مـــات تطـــول حّتـــى
يبقى ذهب، فال يقـــول وبعضهم قتل يقـــول
ال يســـير نفر أصحابـــه إّال مـــن علـــى أمـــره
غيره) وال ولي مـــن أحد على موضعه يطلـــع
على يطلعون ال أولياءه أن فالخبر يـــدل على
يظهر ربما نعم غيرهم عـــن نقًال موضعه،

ولكـــن هؤالء ال يخدمونـــه، أن هنـــاك نفـــر
هي أساســـًا ألنه الناس بالنيابة، يحدثـــون

أيضًا. عنهم مسدودًة
الدنيـــة النفـــوس أصحـــاب كان  ولمـــا 
عن الضاللهم يســـتغلون النـــاس الطيبيـــن
عن القـــرآن الصـــواب والحـــق كمـــا حدثنـــا
بّد الســـامري كان ال فتنـــة ضمن ذلـــك فـــي
وحصانة عامة مناعة إيجاد في التفكير من

النـــاس يســـتغلون  الدنيـــة النفـــوس أصحـــاب  كان 
كمـــا والحـــق  الصـــواب  عـــن  الضاللهـــم  الطيبيـــن 
الســـامري فتنة ضمـــن ذلـــك في حدثنـــا القـــرآن عـــن

الرؤيـــة والتشـــرف اســـتحالة ثـــّم أننـــا ال نعنـــي
أو االســـتغالل لمخافـــة  وذلـــك بالمشـــاهدة
بالتصديق نتســـاهل فـــال االختـــراق أو اإلســـاءة





حدثت الروايات الجميع، وقـــد لدى علمية
النعماني روايـــة في قالت حيث عن ذلـــك،
ســـنان بن اهللا عبد عن بســـند صحيـــح عال
 Qاهللا عبد أبي علـــى دخلت أنا وأبي قـــال:
ال حال فـــي صرتم إذا أنتـــم فقـــال: <كيـــف
أبي: أن قال إلـــى هدى... إمـــام تـــرون فيها
فداك جعلت نصنع فكيف البـــالء واهللا هذا
تدركه ولم كان ذلـــك قالQ: إذا حينئـــٍذ؟
لكم يصح حّتـــى أيديكم فـــي بما فتمســـكوا
في بما الصـــدوقH: والمـــراد قال األمـــر>.
والفروع األصول من به أمروا ما هو أيديهم
العاملين وحفظة العلمـــاء ومتابعة والســـنن
زرارة عن وأيضًا الطاهرين، أخبـــار األئّمة
على  <يأتـــي عبـــد اهللاQ قـــال: عـــن أبـــي
له: قلت إمامهم> عنهم يغيب زمـــان الناس
قال: فـــي ذلك الزمـــان؟ الناس ما يصنـــع
يتبين حّتى عليه هم الذي باألمر <يتمسكون
العصمة أهـــل رســـمه الذي لهـــم> فالنهـــج
ثبـــوت النيابة هو: الفتنـــة كملجـــأ من هـــذه
واالجماع  Kواألئّمة النبي بنصوص العامة
وديدن العقالء العظيمة والســـيرة المتصلة
:Nالنبي عن في الخبـــر ورد فقد أيضـــًا،
يا فقيل: ثالثـــًا> خلفائـــي... ارحم <اللهـــم
<الذين :Nقال خلفاؤك؟ ومن اهللا رســـول

وُسّنتي>. حديثي ويروون بعدي يأتون
على لزوم التنبيه مـــن ال بّد أيضًا وعليه
المدعين هؤالء تشخيص في الفطنة إعمال
مجـــال ومواصفاتهـــم فـــال للنيابـــة العامـــة
ذكره ما وهـــذا أيضًا والتهـــاون، للتســـامح

العملية. رسائلهم في العلم أساطين
الرؤية والتشرف استحالة نعني ال أننا ثّم

االســـتغالل لمخافـــة وذلـــك  بالمشـــاهدة
نتســـاهل فـــال  االختـــراق أو اإلســـاءة أو 
معروفـــًا المدعـــي بالتصديـــق، فـــإذا كان
ذاتي نفع جر يقصد والصـــالح وال بالوثاقة
يرتب أن وال يريـــد المشـــاهدة مـــن دعـــوى
عن فضًال الحقيقـــة أثر ســـوى عليهـــا أدنى
والحيطة بالدقة أقرانه بين ُيعـــرف أن كونه
العلمي مقامه ســـابقة مرتبة في وقـــد ُعرف
دعواه تقبل هذا الحـــال ففي أو االجتماعـــي
مشـــاهدته فضًال عـــن أن هـــذا وإّال فـــال،
من على غيره فقـــط وليس عليه حجة تكون
قضايا خطيرة يؤسس مداها ال وأن الناس.
مجمـــوع األدلة المســـتفاد من بل مصيريـــة
لم يؤسســـوا الطاهرة العتـــرة أن الشـــرعية
الذي المتعـــارف الســـبيل غير منهجـــًا آخر
فـــي معرفة الفضالء يتعامـــل عليـــه عامـــة
إذا السيما ومعاشهم حياتهم وتنظيم العلوم
مألوف وغير غريبًا بديًال اآلخر السبيل كان
وتأكيد بيان مزيد إلى وبحاجة أتباعهم عند
وان يمضى الخطابات تترا ان فالبد حينئذ
ايجابية ظاهـــرة فالغيبة الطريـــق الشـــاذ،
وهمجية بســـلبية وليســـت معقولـــة ومقبولة

منظبطة. وغير
نضـــع لـــم إن ومســـكه: رحيـــق الختـــام
علـــى الفرصـــة تفـــّوت واضحـــة موازيـــن 
والمرج الهرج للـــزم ودعاواهم االنتهازيين
وانطمســـت الحق ولضاع الفوضـــى ولعّمـــْت

التمييز. معايير وألقيت الدين معالم
ُيتََّبَع َأْن َأَحـــقُّ اْلَحقِّ إَِلـــى َيْهِدي cَأَفَمـــْن

.dال َيِهدِّي َأمَّْن
*   *   *



األدب المهدوي



ُمنتِظـــِرحتـــاَم االنتظاُر يـــا ابن العســـكري مـــن  النفـــُس  فدْتـــَك  عّجـــل 
أمنيـــٌة ولـــي  العمـــُر  الُعمـــِرتصـــّرَم  انقضـــاء  قبـــل  أرقُبهـــا 
المختصـــِرطالـــت علـــى قلبـــي همومـــي فمتى بالفـــرِج  تكشـــُفها 
وســـيلٌة لنـــا  هـــل  شـــعري  كـــَدِرياليـــَت  ِمـــن  ِبنـــا  مـــا  تجلـــو  إليـــَك 
منبـــر(١)أم هـــل نـــرى ذاَك الهـــالَل الئحـــًا أو  دولـــٍة  ســـريِر  علـــى 
علـــى بالفتـــِح  اللهـــمَّ  لـــه  وانتصـــِرإءَذْن  بـــه  وانصْرنـــا  َأعـــداك 
فيهـــُم مـــا  أعبـــٌد  علينـــا  الصـــوِرطغـــْت  غيـــُر  الرجـــاِل  شـــيِم  مـــن 
منكـــِرلـــم يـــزِل المعـــروُف فيهـــم منكـــرًا غيـــَر  األفعـــاِل  ومنكـــُر 
ُنِطـــْق فلـــم  لُكـــُم  ِوالنـــا  الَحـــذرَمّجـــْت  بعظيـــِم  أذاهـــا  دفـــَع 
ُملجَئـــًة َفضَلُكـــم  جحـــَدْت  بالحجـــِركـــم  إْلقاِمهـــا  إلـــى  لنـــا 
بكـــم لكّنـــا  الخمـــول  لنـــا  أوضـــُح ِمـــن شـــمِس النهـــار الُمســـفِرتهـــوى 
تضّمَنـــْت صحائـــٌف  ُعمـــركأّننـــا  عينـــي  بيـــَن  علـــيِّ  فضـــَل 
طلَعـــْت ُشـــعثًا  خيَلـــَك  نـــرى  المجمهـــر(٢)متـــى  بالعـــدِد  الِعـــدى  علـــى 
الَقطـــا أضاميـــم  مثـــَل  الَكَنْهـــَوِر(٣)تقوُدهـــا  المجلجـــِل  قطـــِع  أو 
الضّمـــرَحوامـــًال إلـــى الوغـــى ُأســـَد شـــرًى مـــن صـــوِت صهيـــل  تطـــرُب 

قصائد مخطوطة

المرحوم الشيخ
عبد الحسين األعسم

 Qارســـل األستاذ الفاضل عبد الرزاق األعسم هذه القصيدة مع سبع قصائد في اإلمام المهدي *
لجّده المرحوم الشيخ عبد الحسين األعسم لم تنشر سابقًا، وكان قد حققها وشرحها وأعاد كتابتها بغية 

إرسالها للطبع مع ديوانه الكامل.

* 





تحَتـــه الـــذراِع مفتـــوِل كل   مـــن 
بالغضْنَفـــر(٤) تنحـــُط  غزالـــٌة

ملمومتِـــه بيـــن ِمنهـــم َتلْـــَق َمـــن 
 

حميـــِر(٥) فـــي ُتّبعـــًا لقْيـــُت َتُقـــْل 

برهـــٌة  الزمـــاِن مـــن حبـــذا  وطـــري يـــا  األعـــادي مـــن بهـــا  أقضـــي 
أْن قبـــَل منهـــا َيـــرْوَن  بغـــارٍة 

 
المحشـــِر يـــوِم أهـــواَل َتْفنيُهـــم

َلـــه  كـــم العســـكرّي  ابـــُن  زعيُمهـــا 
 

لألظهـــِر قاصمـــٍة  صولـــٍة  ِمـــن 
لكّنهـــا الّســـما أمـــالَك ُتعِجـــُب 

 

حيـــدر(٦) مـــن تعرُفهـــا  شنِشـــَنٌة 
َحذاَركـــم للِعـــدى  فيـــه قلـــُت  كـــم 

 
الحـــذر ُعظـــم فيـــه ُيجـــدي كاَن  لـــو 

غـــارٌة  صبََّحْتُهـــم إن  بهـــم كيـــف 
 

الَعثيـــر(٧) بداجـــي الشـــمَس ُتَلثِّـــُم
ترتـــوي  أغـــرٍّ يـــوٍم ِمـــن البـــّد 

 
األحمـــر بالنجيـــع فيـــه  ظبـــاُه 

شـــيعته مـــن  المهـــدّي نـــادَب  الظفـــر يـــا  باقتـــراِب بشـــرى  دونـــَك 
َتُفـــْز لـــُه فاصطبـــْر لقـــاُه دَنـــا 

 

للمصطبـــر الفـــوَز فـــإنَّ  بـــه 
وفضُلـــه لنـــازٍح الفـــدا والبصـــِر روحـــي  لنـــا الســـمِع مـــن   أدنـــى 
فـــإن العضـــُب مغمـــودًا الجوهـــر مـــا هـــو إّال صفـــاء عـــن أبـــدى ُجـــرَِّد 

 
غيَرمـــا منـــه عينـــاك تـــرى  المســـتعبر فـــال  الواجـــِد عيـــَن  يقـــرُّ 
وجِهـــِه فـــي لمعـــْت المحيـــا الممطـــر طلـــُق  الرخـــي العـــاِم  طالقـــُة 
المنـــى َوليَّـــه  اعَطـــْت عزمـــٍة ذو 

 
أبحـــر(٨) بخمـــٍس فاضـــت  وراحـــٍة 

وإن الســـيِف مـــن  ومعـــَوٍل أمضـــى
الـــدرر(٩) بغوالـــي  إال َيهـــِم  لـــم 

ِمن اســـتجمَع مـــا عدَّ لـــن أســـتطيَع
 

بشـــر فـــي  تجتمـــع لـــم  مناقـــٍب 
الهوامش

.Qالحجة اإلمام كناية عن (١)الهالل:
منتشرة. شعثًا: (٢)

الجبال منه أمثال من السحاب، قطع الكنهور: (٣)
منه. العظيم األبيض أو

تسرع. تنحط: الفرس. الغزالة: (٤)

في وردت لقْيـــُت: تقـــْل الجماعـــة. (٥) الملمومـــة:
فيها). (تحسْبُه أخرى وفي فيها). (تحسب نسخة:

الُخُلق). (في الغالية العادة الشنشنة: (٦)
والعجاج. التراب الغبار. العثير: (٧)

والكرم. الجود عن كناية وهنا الكف. الراحة: (٨)
اللسان. المقول: (٩)



دراسات



مـــن المعلـــوم المســـّلم لـــدى 
الجميـــع ان اإلســـالم قـــد جعـــل 
العقل أســـاس العقيـــدة ومرتكز اإليمان، 
والتبعيـــة  األعمـــى  التقليـــد  عـــن  ونهـــى 
العشـــواء، وفرض ضرورة استناد أصول 
االعتقاد فـــي مجملها إلـــى العقل معتمدة 
عليـــه ومســـتمدًة قوتهـــا وصالبتهـــا منـــه 
وحده، دونما مشاركة شيء آخر من هوى 
النفـــس واندفاع العاطفـــة واتباع اآلخرين 
بال حجـــة، وهكذا كان العقـــل هو القائد 
إلى اإليمان باهللا تعالى وهو المرشـــد نحو 
االعتقـــاد الثابت بوجـــوده ووحدانيته، ثم 
كان العقـــل أيضًا هو الدليـــل على ضرورة 
تفريعـــًا عـــن  والمعـــاد  واإلمامـــة  النبـــوة 
اإليمان باهللا عز وجل، أما أحكام الشرع 
ومســـائل الدين فليســـت بحاجة إلى دليل 

عقلـــي خاص بكل مفردة منها على حدة، 
وليس الزمًا أن يقام عليها مثل هذا الدليل 
بعد أن كان األســـاس قائمًا عليه بل يكفي 
في وجوب االقرار بهـــا مجرد ورود النص 
عليها بالطرق الشـــرعية المقـــررة للتعبد 
بالنصـــوص، ومـــن هنـــا آمن المســـلمون 
بصدق ويقين بمسألة وجود المالئكة مثًال 
أو تكلـــم عيســـىQ فـــي المهد أو تســـبيح 
الحصـــى بيد النبيN لـــورود النص على 
ذلـــك، إما في القـــرآن الكريم أو الســـنة 

الصحيحة المتواترة.
واننـــا عندمـــا نبحث موضـــوع المهدي 
المســـلمين  مـــع  نبحثـــه  إنمـــا  وغيبتـــه 
وأســـس  اإلســـالم  بأصـــول  المعترفيـــن 
التشـــريع دون غيرهـــم من منكـــري وجود 
اهللا تعالـــى أو غيـــر المقّرين باإلســـالم، 

بقلم األستاذ: نجم عبد الحسين جبار
عضو اتحاد الصحافة اإلسالمية في العراق

 Qغيبة اإلمام المهدي
بين الشك واليقين

م





وذلك ألن المســـألة معتمـــدة في جوهرها 
على االســـتدالل بالقرآن المجيد والســـنة 
النبويـــة الشـــريفة فال يصح الـــكالم فيها 
مع مـــن ال يؤمن بالكتاب والســـنة. أي اننا 
نبحث هذا الموضوع على أساس االعتقاد 
الديني المستند إلى األدلة الشرعية التي 
أجمع المســـلمون على وجـــوب العمل بها، 
أي اننا سنبحث هذه المسألة بكل جوانبها 
في ضـــوء الكتـــاب والســـنة ألنهـــا مصدر 
التشريع وباب المعرفة عند المسلمين وان 
انكارهما والخروج عليهما انكار لإلسالم 

وخروج على أحكامه وتكاليفه.
وفـــي ضـــوء الســـنة النبويـــة نجـــد ان 
النصـــوص النبوية الشـــريفة التـــي رواها 
حفاظ الحديث ومنهم من اتفق المسلمون 
على صحة ما حدثوا به في ذلك تكرر ذكر 

كلمـــة (الغيبـــة) كثيـــرًا وفي بعضهـــا تكون 
لـــه غيبة وحيـــرة تضل فيها األمـــم(١) وفي 
أخرى يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على 
القـــول بإمامتـــه إال من امتحـــن اهللا قلبه 
لإليمان،(٢) وفي حديث ابن عباس: يبعث 
المهـــدي بعد اياس وحتـــى يقول الناس ال 
مهدي،(٣) وفي حديث آخر وهو طويل جاء 
فيـــه نقًال عن رســـول اهللاNوالذي بعثني 
بالحـــق بشـــيرًا ونذيـــرًا ان الثابتيـــن على 
القـــول بامامته في زمـــان غيبته ألعز من 
الكبريت األحمر فقـــام إليه جابر بن عبد 
اهللا األنصاري فقال: يا رسول اهللا وللقائم 
من ولدك غيبة قال: إي وربي ليمحص اهللا 
الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال: يا 
جابر، ان هذا أمر من أمر اهللا وســـر من 
سر اهللا فإياك والشك فإن الشك في أمر 



دراسات



وجل كفر.(٤) اهللا عز
فـــي وردت كمـــا (الغيبـــة) كلمـــة  ان 
وكمـــا يقتضيها الذكر المـــارة األحاديـــث
إحيـــاء المهدي بعد ال تعني الكالم ســـياق
وإنما وفاته، بعد الدنيا إلى وإعادته موته
عن اختفائـــه واحتجابه إلـــى هي ناظـــرة
له، ومشاهدتهم إياه رؤيتهم وعدم الناس
قراءة عند األذهان إلى المتبادر هو وهذا
(الغيبة) كلمة على والوقوف الروايات تلك
المعنى تأكيدًا يزيد ومما المتكررة فيها،
الذي الشـــريف النبوي الحديث في ما ورد
رســـول عن روايته علـــى اتفـــق المســـلمون
زمانه إمام يعـــرف ولم مات اهللاN: من
بغير مـــات مـــن أو مـــات ميتـــة جاهليـــة،
صريح إذ هو جاهليـــة، ميتـــة إمـــام مات
عصر كل في وجود إمـــام حي فـــي ضرورة
والحضور، الغيبة حالتي يشمل بما وحين
كونه مخالفًا  والقـــول بوفاة المهديQ مع
اإلمامة.. استمرار وحديث الغيبة ألحاديث
يعرف ولم مصادر التاريخ في لم يشـــتهر
مات... متى ألســـنة المؤلفيـــن. خبره على
شـــيع ومتى وشـــهر وســـنة... وفـــي أي يوم
دفن وفي أي وأيـــن تشـــييعه... ومن حضر
الحاكمة الجهـــات تعلن لـــم بلـــد.. ولماذا
شـــيعته لتتخلص من تمســـك تلـــك الوفاة
ان كله يؤكد هـــذا ان بوجوده؟؟ باإليمـــان
أعين عن اختفى وانه يمت لم حي المهدي

وكان ونجاة بنفسه، حفظًا لحياته أعدائه
مرحلتين: على هذا اختفاؤه

الناس أعيـــن عـــن اختفـــاؤه األولـــى:
دار علـــى الخليفـــة حينمـــا هجـــم جيـــش
يتصل  وفاته وكان العسكريQ إثر اإلمام
بــــ (الغيبة االختفاء المســـمى خـــالل هذا
مـــن المخصوصيـــن الصغـــرى) بالثقـــات
منهم ويتسلم وأصحابه وســـفرائه وكالئه
باألجوبة ويمدهم وأسئلتهم شيعته رسائل
للســـائلين إليصالهـــا عليهـــا والـــردود 

والمستفهمين.(٥)
الناس  كل عن الكامل الثانية: اختفاؤه
االختفاء أحد مطلقًا وهو يتصل به ال بحيث
في الكبـــرى) ويقوم المســـمى بــــ (الغيبـــة
الجور من األرض ليطهر بالســـيف آخرها
تعالـــى بقوله اهللا وعـــد والظلـــم ويتحقـــق
َعَلى َنُمنَّ َأْن cَوُنِريـــُد المجيـــد: في كتابه
َوَنْجَعَلُهْم األَْْرِض ِفـــي اْســـُتْضِعُفوا الَِّذيـــَن
وجل: عز وقوله .dاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة
َأنَّ ْكِر الذِّ ِمْن َبْعِد الزَُّبوِر ِفـــي َكَتْبنا cَوَلَقْد

.dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها األَْْرَض
الطوســـيH قـــد توقـــف  وكان الشـــيخ
المعنـــي بالغيبة بحثه فـــي مرة ألكثـــر من
وعلة واالستتار الغيبة سبب عند وشـــؤونها
به: مما بعض ما أفـــاد فـــي ذلـــك، فقال
خوفه اإلمام هو لغيبة سبب أنه يقطع على
إياه الظالمين باخافة القتل من نفسه على





إليه جعل مـــن التصرف فيما إياه ومنعهم
على خاف واذا فيـــه. التدبيـــر والتصرف
اســـتتاره، كما ولزم غيبته نفســـه وجبـــت
وأخرى  الشـــعب في اســـتتر النبيN تارة
من الخوف لذلـــك إال وجـــه وال فـــي الغار
بطول التفرقة فأما إليه. الواصلة المضار
فرق ألنه ال صحيحة فغير وقصرها الغيبة
والطويل المنقطـــع القصر فـــي ذلك بيـــن
االســـتتار في يكن لـــم اذا الممتـــد، ألنـــه
جاز إليه... المســـتتر اذا أحوج على الئمة
أن جاز كمـــا االســـتتار ســـبب أن يتطـــاول
الخوف كان اذا قيـــل: فإن أيامه، تقصر
 Kفقـــد كان آباؤه االســـتتار إلى أحوجـــه
أعدائهم تقيـــة وخوف مـــن عندكم علـــى
كان على مـــا قلنا: يســـتتروا؟ فكيـــف لـــم
لزوم  مـــع أعدائهم آبائـــهK خـــوف مـــن
باإلمامة... التظاهـــر والعدول عن التقيـــة
ألنه  الخـــوف عليه الزمـــانQ كل وامـــام
ويجاهد نفسه إلى ويدعو بالســـيف يظهر
آباءهK متى  علـــى أن مـــن خالفه عليه...
مقامهم يقوم من هناك كان ماتوا أو قتلوا
 Qاألمـــر وصاحـــب مســـدهم... ويســـد 
ال المعلوم أنه ألن مـــن ذلك مـــن بالعكس
فبان مســـده يســـد وال مقامه يقـــوم أحـــد

األمرين.(٦) بين الفرق
وجود بيانه مـــن بعـــد ثبوت مـــا تقـــدم
إلى حياته واســـتمرار المهـــدي واختفائـــه
رئيـــس ســـؤال اليـــوم يقفـــز إلـــى الذهـــن

اإلنســـان بقاء حـــول إمـــكان وملـــح يـــدور
وهل هذه الســـنين علـــى قيد الحياة طوال
اإلجابة وقبل بذلـــك؟ البشـــري يقر العقل
بما القارئ نذكر أن نود على هذا الســـؤال
إذا الشرع حقائق أن من ذكره منا ســـلف
كوننا فإننـــا بحكم الصحيح بالنقل ثبتـــت
ما وقبول بذلك بالتعبد ملزمون مســـلمين
لفهم عقولنا تهتِد لم ولو ورد النص عليـــه
لنا انكار يسوغ وليس سره فلسفته وادراك
األساسية بدعوى الدين تكاليف من شيء
وبحجة فيه، والعلة الحكمة بوجـــه الجهل
أو عدم االقتناع باألمر، الســـر فهم عدم
مئات الحيـــاة وامتـــداد أما طـــول العمـــر
يتصور كما مســـتحيًال فليس من الســـنين
المؤرخون روى فقـــد بعـــض المتصورين،
البشـــرية تاريـــخ فـــي وقـــوع ذلـــك كثيـــرًا
ولقمان  ســـنة ألف فآدمQ عمر الطويل،
وسلمان وخمســـائة ســـنة آالف عمر ثالثة
وادعى فـــي األرض طويًال الفارســـي عمر
 Qالمســـيح عاصر انه بعض المؤرخيـــن
بن عمر أيـــام في وتوفي اإلســـالم وأدرك
مئات ممن عّمر وكثير إلـــى كثير الخطاب
وبخاصة المؤرخون خبرهم وروى السنين
كتاب في أخبارهم جمع الذي السجستاني
معروف. مطبـــوع وهو (المعمرون) ســـماه

التاريخي. االثبات ناحية من هذا
الكالم وهو أصدق القرآن الكريم وأما
وقوله تعالى قـــال اهللا فقد الحجج وأقـــوى



دراسات



في قومه يدعوهم  الحق: إن نوحًاQ لبث
عاش بما واهللا أعلم عامًا (٩٥٠) اهللا إلى
وان الطوفان، وبعـــد والدعوة قبـــل البعثة
الحوت مدة  بطـــن في حيًا يونـــسQ بقي
في عليه لبقي اهللا الزمن ولوال فضـــل من
كاَن َأنَُّه ال cَفَلـــْو القيامة: يـــوم إلى بطنـــه
َيْوِم إِلى َبْطِنِه ِفي َلَلِبَث * اْلُمَسبِِّحيَن ِمَن
يوم  إلى بقاؤه حيـــًا هذا ُيْبَعُثـــوَنd ومعنـــى
هذه خالل معه حيًا الحوت وبقاء القيامـــة
cَلِبُثوا أهل الكهف وان اآلماد المتمادية،
َواْزَداُدوا ِســـِنيَن ِماَئـــٍة َثالَث ِفـــي َكْهِفِهـــْم
دخولهم  قبل عاشـــوا كم نعلم ِتْســـعًاd وال
كله وبعـــد خروجهم منه، هذا في الكهف
ورواة مؤلفو السير تناقله إلى ما باالضافة
والقبول باإلقـــرار وتلقوه رجـــال الحديـــث
قبل الصالـــح الخضر من من حيـــاة العبد
الزمان،  آخر زمان النبي موسىQ وإلى
القرآن به نطق الذي ذلك بكل نصدق فهل
وهل نكفـــر به؟ أم الســـنة به واســـتفاضت
ادعاء ان بمجرد ورفضه إنكاره يصـــح منا
لم يدرك الحاضر بمستواه العقل البشري
خباياها ولم يكشف األمور هذه أسرار بعد

المجهولة؟
 Qالمهدي اإلمـــام غيبـــة إن موضـــوع
والبد لنا بالضبط األساس على هذا قائم
تلك مع جريًا حياته باســـتمرار من القول
للنبيN الذي cَوما وتصديقها النصوص

 dُيوحى َوْحٌي ِإالَّ ُهَو ِإْن * اْلَهوى َعِن َيْنِطُق
cما قوله: فـــي اهللا تعالى ألمـــر وتنفيـــذًا
اإليمان  يكون إذ dَفُخـــُذوُه الرَُّســـوُل آتاُكُم
ولبث بعمر نـــوح لإليمان بذلـــك مســـاوقًا
من الحوت ووالدة عيســـى بطن في يونس
عام مائة والشراب الطعام وبقاء أب غير
المعنى هذا التلف. وإلـــى دون أن يصيبـــه
عن يتحدث وهـــو الكنجي الحافظ يشـــير
بدليل فـــي بقائه امتناع المهـــديQ: وال
بقاءعيسىوإلياسوالخضرمنأولياءاهللا
الملعونين وابليس الدجـــال وبقاء تعالى،
ثبت قد وهـــؤالء تعالى، اهللا مـــن أعـــداء
عليه اتفقوا وقد والســـنة بالكتاب بقاؤهم
المهـــدي.(٧) ويزيد  بقاء جـــواز ثـــم أنكروا
فيقول: بيانـــًا الموضوع الشـــيخ الطوســـي
من الهرم بامتداد الزمان ما يعرض فأما
اإلنســـان ليس بنية وتناقص وعلـــو الســـن
يفعل ال أن تعالى قادر منه... وهو مما البد
هذه ثبتت بفعلـــه.. واذا العـــادة مـــا أجرى
غير ممكن العمر تطـــاول ان ثبت الجملـــة

مستحيل.(٨)
والحديـــث القرآنـــي واذا كان النـــص
اإلنسان بقاء إمكان على دال الشـــريف قد
في ذلك وعلى وقوع عام من ألف أكثر حيًا
فوق فال يصح عده شـــيئًا األمـــم الســـابقة
الحديث العلم ان بـــل وفوق العقل، العلـــم
البقاء آالف اإلنســـان بامكان بأنه يصـــرح





على المحافظة وسائل له تهيأت لو السنين
البقاء، علـــى يســـاعده ما القوى البدنية
بعلمهـــم يقولون: ان الموثوق وان العلمـــاء
الحيوان جسم من الرئيسية كل األنســـجة
اإلمكان في ال نهاية وانه ما إلى البقاء تقبل
الســـنين من آالفًا حيًا اإلنســـان أن يبقـــى
حبل تصرم عـــوارض عليه تعرض إذا لـــم
اإلنســـان  إمكان عمر صح حياتـــه.(٩) واذا
ممكنًا كان والطبيعة االســـتعداد بحســـب
عمر طـــول واليقين بالقطـــع بـــل صحيحًا
بحســـب  القرون المهـــديQ طيلـــة هـــذه
إليها يضاف مـــا وبحســـب (أوًال) الطبيعة
للشـــيء القائلة اإللهية اإلرادة في (ثانيًا)
إن االرتياب والشـــك لذلـــك كـــن فيكون،
في ناشـــئ غيبته أثنـــاء بوجـــود المهـــدي
في الموجود والفساد االنحراف من واقعه
اإلنســـاني لو خلي الفكر وأما العصر هـــذا
الشك، إليه رقى لما ونفســـه المســـتقيم
الصالحين اهللا أوليـــاء أن نـــرى ومـــن هنا
وال قلوبهم إلـــى طريق للفتن الذين ليـــس
إرادتهم قـــوة إلى طريق والظلم للضغـــط
ألن  Qالمهدي في الشـــك إليهم ال يرقى
لذلك المنحرفة والموانع النفسية العوامل
الفطرة على فيبقون غير موجودة لديهـــم
اإليمان من فطـــر اهللا الناس عليهـــا التي
الدليل بنتيجة فيســـلمون وحكمته بقدرته

.Qوجود المهدي على القطعي الدال

وبعد:
أعقد تعيـــش اليوم التي فإن البشـــرية
واالجتماعيـــة وأخطر الفكريـــة ظروفهـــا
في العواقب المجهولة الحضارية مراحلها
المنتظر هـــذا المصلح الحاجة إلى أمـــّس
في قطعًا عليها ســـيطلع أنه شـــك الذي ال
األيام نرجو أن يكون قريبًا ليقود مـــن يوم
ويحمله المثلى غايته إلى اإلنســـانية ركب
العقل المستقيم وان انتهاج الصراط على
ليتطلع المسلم وغير منه المسلم البشري
المنقـــذ المنتظـــر بمنتهى إلـــى مثل هـــذا
وضرورته بحتميتـــه ويقر واللهفة الشـــوق
أو إشـــارة عليه نص هناك لم يكن حتى لو

إليه.

الهوامش

.٤٨٨ ينابيع المودة: (١)
.٤٩٥ المصدر: نفس (٢)

.١٥٢ (٣) الحاوي: ج٢،
.٤٤٨ ينابيع المودة: (٤)

٣٧٨ ـ ٣٨٣. اإلرشاد: (٥)
٩٠ ـ ٩٣. الطوسي: غيبة (٦)

.١٠٢ البيان: (٧)
.١٢٦ الطوسي: غيبة (٨)

.٥٩ ألسنة ٣ ج المصرية المقتظف مجلة (٩)



دراسات



ان مهمة اإلمام المهديQ في 
هـــذه الدولة العالميـــة مهمة ربانية 
ضخمـــة متعددة الجوانـــب جليلة االهداف.. 
فهي عملية تغييرية شـــاملة للحياة اإلنسانية 
علـــى وجـــه األرض، وفيما يلـــي لمحات من 

.Qبعض جوانب مهمته
الظلـــم  مـــن  األرض  تطهيـــر  أوًال: 

والظالمين(١)
ان للظلـــم على األرض نهايـــة، جاء في 
تفســـير قولـــه تعالـــى: cُيْعـــَرُف اْلُمْجِرُموَن 
 (٢)،dِبِســـيماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالنَّواِصي َواألَْْقداِم
عن اإلمام الصادقQ قال: (اهللا يعرفهم، 

ولكـــن نزلت فـــي القائم يعرفهم بســـيماهم 
فيخبطهم بالســـيف هو  وأصحابه خبطًا)، 
وعن امير المؤمنين Q قال (فليفرجن اهللا 
بغتـــة برجل منـــا اهل البيت بأبـــي ابن خيرة 
االماء.. ال يعطيهم اال الســـيف هرجًا ومرجًا 
(أي قتًال قتـــًال) موضوعًا على عاتقه ثمانية 

اشهر. 
وقد يرى البعض في سياسة القتل واالبادة 
 ،Qللظالمين التي يعتمدها اإلمام المهدي
انها قســـوة واســـراف في القتـــل. ولكنها في 
الواقـــع عمليـــة جراحيـــة ضروريـــة لتطهير 
مجتمـــع المســـلمين ومجتمعـــات العالم من 

األستاذة: زكية كاظم جبار
مشرفة تربوية

* 

ا

* من البحوث المشـــاركة في المؤتمر العلمي األول الذي عقده مركز الدراسات التخصصية 
في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م. وقد بدأت الكاتبة 
بمقدمـــة تكلمت فيها عن األوضاع البشـــرية في وقتنا الحاضر والمآســـي التـــي تعاني منها، 
وتكلمـــت عـــن ضرورة ظهـــور المنقذ لها مـــن حكام الجـــور والظلم، وتطرقـــت إلى مقومات 

الظهور، وقد ارتأت المجلة اختصار الموضوع بما يتناسب مع العنوان.





يمكن انهاء ال وبدونها والظالميـــن، الطغاة
اسباب على القضاء وال العدل الظلم واقامة
بقاياهم بها سيقوم التي الجديدة المؤامرات
اللين سياســـة معهم اســـتعمل اإلمام فيما لو
مجتمعـــات العالم في فالظالمـــون والعفـــو،
بل كالغدة الشـــجرة من اليابســـة كالغصون
اجل من اســـتئصالها من البد السرطانية،
الذي االمر. واالمر كلف مهما المريض نجاة
في هذه المترددين عنـــد االطمئنان يوجـــب
 Nالنبي معهـــود من بعهد السياســـة، انها
 Qالمهـــدي اإلمـــام وان اهللا تعالـــى يعطـــي
إلى ينظر فهو بالناس وشـــخصياتهم العلـــم
هو ما فيعرف وعـــال جل اهللا بنور الشـــخص
الذين احـــدًا من يقتـــل ان دواؤه وال يخشـــى
االحاديث وصالحهم. وتدل اهتداءهم يؤمل
ويكون  اإلمام الخضرQ يظهـــر مع ان على
اللدني علمه يســـتعمل ويبدو انه مـــن اعوانه
َلُدنَّا ِمْن َوَعلَّْمنـــاُه ِعْنِدنا ِمْن َرْحَمـــًة cآَتْيناُه
ودفع  الخيـــر، بـــذور ِعْلمـــًاd (٣) فـــي تنميـــة
االحاديث في ورد وقد المؤمنين. عن الشـــر
بين  المهـــديQ يقضي اإلمام ان الشـــريفة
الـــذي يريه اياه الواقعي اهللا بحكـــم النـــاس
أو شـــاهدًا احد مـــن يطلب فـــال اهللا تعالـــى
تقتيل في يستعمل علمه الواقعي وكذلك بينة
للخضر وأصحابه ويكون الظالمين والفجار
عن بأســـناده الخاصة(٤). (وفيه صالحياتهم

عن الثمالي حمزة ابي عن حميد بن عاصم
ألمير  Nاهللا رسول قال : قال Qجعفر ابي
ســـتظهر  قريشـــًا ان المؤمنيـــنQ (يـــا علي
ابني (ينتقم) ان يقول واعلـــم ان إلى عليـــك
وشـــيعتك اوالدك وظالمـــي  مـــن ظالميـــك
عذابًا االخـــرة في ويعذبهم اهللا فـــي الدنيـــا
رســـول يا هو من ســـلمان: شـــديدًا. فقـــال:
 Qالحسين ابني ولد من التاسع قال: اهللا؟
فيعلن امر غيبته الطويلة، بعد يظهـــر الذي
اعدائه(٥). من (وينتقم) اهللا دين اهللا ويظهر
دعوة امام الجبابرة حصـــون وســـتتهاوى كل
الحياة في اإلنســـانية احالم وتتحقـــق اهللا،
به الـــذي وعد وعـــد اهللا الطيبـــة، ويتحقق
الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقـــْد . الصالحين عبـــاده
ِعبـــاِدَي َيِرُثهـــا األرض َأنَّ ْكـــِر الذِّ ِمـــْن َبْعـــِد

.(٦) dاِلُحوَن الصَّ
على وتعميمه اإلسالم مجددًا بعث ثانيًا:

العالم
َرُســـوَلُه َأْرَســـَل cُهـــَو الَِّذي تعالى: قـــال
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه َوِديِن اْلَحـــقِّ ِباْلُهدى

.(٧) dاْلُمْشِرُكوَن َكِرَه َوَلْو
ذلك المؤمنيـــنQ: (أظهـــر عـــن أميـــر
تبقى ال حتى بيـــده. نفســـي والذي بعد؟ كال
اهللا إال إله أّال بشـــهادة فيها اال وينادى قرية
وحتى وعشيا) بكرة رســـول اهللا محمدًا وان
صاحـــب وال نصرانـــي ال يبقـــى يهـــودي وال

اليابســـة كالغصـــون العالـــم فالظالمـــون فـــي مجتمعـــات
مـــن البـــد الســـرطانية، كالغـــدة بـــل الشـــجرة  مـــن 
االمر كلـــف مهمـــا المريـــض اســـتئصالها مـــن اجـــل نجـــاة



دراسات



ترفع وحتـــى اإلســـالم، إلـــى ملـــة اال صـــار
الخنزير، ويقتـــل الجزيـــة ويكســـر الصليب
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلـــى cلُِيْظِهَرُه تعالى: وهو قولـــه
عند قيام  اْلُمْشـــِرُكوَنd وذلك يكون َكِرَه َوَلْو
يبق  لم (لو وعن النبيN قـــال: .Qالقائم
رجًال اهللا لبعـــث واحد يـــوم اال مـــن الدنيـــا
ابا عبد يكنـــى خلقـــي وخلقه اســـمه اســـمي
والمقام، الركن بين الناس لـــه يبايع اهللا،
يبقى فتوحًا فال الدين، ويفتح له اهللا به يرد
اهللا. اله اال يقول ال من اال األرض ظهر على
اهللا رســـول يا وقال الفارســـي فقام ســـلمان
هذا ابني ولد هـــو من ؟ قال : ولدك مـــن أي
هذا خالل .(٨) Qالحسين على بيده وضرب
البدع من متراكم هناك كم الطويل التاريـــخ
في تؤثر سلبًا الخاطئة واالفكار والضالالت
وان االحـــكام اإللهية. وفهم تفســـير القرآن

الشكوك كل ســـوف يزيل ظهوره في المهدي
والبدع، االنحرافات كل من الشريعة ويطهر
انزلها كما اإللهية الشريعة وســـيكون تطبيق
او ناقص بشـــكل البعض كمـــا يفهمها اهللا ال
واالديان الملل عـــن ليرفع اهللا فو مغلـــوط(٩).
قال كما كله واحدًا ويكون الدين االختالف،
 (١٠) dاإلِْْسالُم cِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهللاَِّ ذكره: جل
التســـليم أي بالفطرة اإلســـالم هو (فالدين

واالزلية واالستطالة وبالقدرة بالوحدانية،
االنبياء دين بـــأن الكريم القرآن صرح وقـــد
في قوله فمن البدء منذ هو اإلســـالم جميعًا
ُهَو َأِبيُكـــْم إِْبراِهيَم ــَة cِملـَّ الكريم: القـــرآن
في قصة  اْلُمْســـلِِميَنd(١١) إلـــى قوله َســـمَّاُكُم
ُمْسلَِمْيِن َواْجَعلْنا cَربَّنا وإسماعيل: ابراهيم
إلى قوله .(١٢)dُمْسلَِمًة َلَك ُأمًَّة ُذرِّيَّتِنا َوِمْن َلَك
ِإذا َأْدَرَكُه ــى cَحتـَّ فرعون: قصة فـــي تعالى
آَمَنْت الَِّذي ِإالَّ إِلـــَه ال َأنَُّه آَمْنـــُت اْلَغـــَرُق قاَل
اْلُمْسلِِميَنd(١٣) إلى  ِمَن َوَأَنا ِإْســـراِئيَل َبُنوا ِبِه
.dُمْسلِِميَن cَوْأُتوِني وبلقيس: قصة ســـليمان
 dِهللاَِّ َربِّ اْلعاَلِميَن ُسَلْيماَن َمَع (١٤)  cَوَأْسَلْمُت

اهللاَِّ إَِلى َأْنصـــاِري عيســـىQ cَمْن (١٥) وقول

ِباهللاَِّ آَمنَّا اهللاَِّ َأْنصـــاُر َنْحُن اْلَحواِريُّوَن قـــاَل
وجل: cَوَلُه عز ُمْسلُِموَنd وقوله ِبَأنَّا َواْشـــَهْد
َطْوعـــًا َواألَْْرِض ـــماواِت السَّ ِفـــي َأْســـَلَم َمـــْن

محمدN: ـcال لســـان على َوَكْرهـــًاd وقوله
 dُمْســـلُِموَن َلُه َوَنْحُن ِمْنُهْم َأَحـــٍد َبْيَن ُنَفـــرُِّق
ِفيها َوَجْدنا لوطQ:ـ cَفما قصة في (١٦)وقوله

تعالى: (١٧)وقوله .dاْلُمْســـلِِميَن ِمَن َبْيٍت َغْيـــَر
.dاْلَمْوُت َيْعُقوَب َحَضَر ِإْذ ُشـــَهداَء ُكْنُتْم cَأْم
َوَنْحُن واِحدًا cإِلهًا بنية لسان على قوله إلى
اهللا: هـــو الدين عند ُمْســـلُِموَنd(١٨). هذا َلُه
واالعتراف به التســـليم هللا أي اإلســـالم انه

كما اهللا ال انزلهـــا كمـــا اإللهيـــة وســـيكون تطبيـــق الشـــريعة
اهللا ليرفع فـــو او مغلـــوط. ناقـــص بشـــكل يفهمهـــا البعـــض
واحدًا كلـــه الدين ويكـــون االختـــالف، عـــن الملـــل واالديـــان





.(١٩) األرضية اعرافنا في سميناه مهما
الماديـــة وتحقيق تطوير الحيـــاة ثالثـــًا:

الرفاهية
 Qمناألمورالبارزةفيأحاديثالمهدي
في التكنولوجي والتقدم االقتصادي الرخاء
العلوم وتطور يقيمهـــا التي العالمية الدولـــة
وفيمـــا يلـــي االعتياديـــة بالجهـــود البشـــرية

بعضها.
على ويقســـمها األرض يســـتخرج كنوز .١
ما منها كثيـــرة ذلك في النـــاس واالحاديث
له األرض  (تخـــرج النبـــيN قال: ورد عـــن
يعده عدًا)(٢٠)  اكبادها ويحثو المال وال افالذ
الزمان آخر فـــي اهللاN: يكون رســـول قال

رواية يكون وفـــي ويعده المال خليفة يقســـم
وال حثيًا المـــال يحثو خليفـــة أمتي في آخـــر
فيقول: فيجـــيء الرجـــل وقال يعـــده عـــدًا).
ما ثوبه لـــه فيحثي قـــال: اعطني يـــا مهـــدي
اهللا  وقالN يســـقيه يحمله(٢١). ان اســـتطاع
نباتاتهـــا، وتكثر األرض وتخـــرج الغيـــث،
سنين ســـبع ويعيش االمة وتعظم الماشـــية.
ينعموا لم نعمـــة فيه أمتي تنعـــم او ثمانيـــًا،
الطيور تفرح ذلك قالN: فعنـــد مثلها. ثم
وتفيض بحارها في والحيتان أوكارها، فـــي

اكلهـــا.. ضعـــف األرض وتنبـــت  العيـــون، 
وســـاكن األرض ســـاكن يحبـــه  :Nوقـــال
وتخرج الســـماء قطرها، وترســـل السماء.
منه شيئًا(٢٢).فحينئذ تمسك ال نباتها األرض
بركاتها وتبـــدي كنوزها، له األرض تظهـــر
و لصدقته الرجل منكم موضعًا يجد ال حتى

المؤمنين. جميع الغنى لشمول لبره،
أمتـــي خليفة وقـــالN: يكـــون فـــي آخر
وذلك حين عدًا يعده ال حثيـــًا، المال يحثي
يعطي انه (يعنـــي يضـــرب اإلســـالم بجرانه
دولته، أركان توطيد بعد حساب بال الناس
تكالبهم ويـــزول الناس جميـــع فيعـــم الغنى

الدينار. على

ووســـائل الطبيعيـــة العلـــوم يطـــور  .٢
المعيشة.

 Qالمهـــدي اإلمـــام عصـــر تتطـــور فـــي
الحرب، ووســـائل والمعرفة الرؤية وســـائل
والقضـــاء والحكـــم واســـاليب االقتصـــاد،
كرامات على شـــكل بعضها يكون ان ويظهـــر
وأيـــدي يـــده اهللا علـــى ومعجـــزات يجريهـــا
ان  إلى األحاديـــث هذه أصحابهQ وتشـــير
في  قفزة سيكون الطبيعية تطويرهQ العلوم
جميع في األرض على اإلنسانية الحياة تقدم

تتطور فيعصر اإلمامالمهديQ وسائلالرؤيةوالمعرفة 
والقضاء والحكـــم اإلقتصاد، الحرب، وأســـاليب ووســـائل

قرية تبقى ال حتى العالم، مناطق تشمل المهدي اإلمام دولة إن
ر ُعمِّ إال خراب األرض في يبقى بالشهادتين وال فيها نودي ّإال
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(العلم :Qالصـــادق قال حيـــث مرافقهـــا،
به جاءت فجميع ما وعشـــرون حرفًا. ســـبعة
اليوم حتى الناس يعرف فلم حرفان الرسل
الخمسة اخرج قائمنا قام فإذا الحرفين غير
وضم في النـــاس، حرفـــًا فيها والعشـــرين
وعشـــرون ســـبعة يبعثها إليها الحرفين حتى
المؤمنينQ انا  أميـــر حرفـــًا(٢٣). وقد قـــال
والتأويل والباليـــا، المنايـــا اعطينـــا علـــم
(وكان الخطـــاب...) وفصـــل والتنزيـــل،
زمن  في المؤمن (ان الصـــادقQ قد قـــال:
الذي أخاه ليرى المشرق، في وهو القائم،
يرى المغرب في الذي وكذا المغرب هو فـــي
اإلمامين هذين أعظم المشرق.(فما في أخاه
على وبرهنا زمانهما، معقول تخطيا اللذين
ســـيكون في مجال ما وكل كل ما كان معرفة
الصـــادقQ قال:  اإلمام كل علـــم(٢٤). وعـــن
األمر هذا األمور إلى صاحـــب (إذا تناهـــت
منخفض من كل وتعالى تبـــارك له اهللا رفـــع
تكون حتى مرتفـــع كل له األرض، وخفـــض
كانت لو فأيكم راحته؟ عنده بمنزلـــة الدنيا
وقال اإلمام  يبصرها(٢٥) ولم شعرة راحته في
عند (السموات واألرض :Qالمؤمنين أمير
من ظاهرها يعرف راحته، من كيده اإلمام
عن جاء ثم برها من فاجرها ويعلم باطنهـــا
الدنيا ان :Qوالرضـــا الصـــادق اإلماميـــن
عنه يعزب الجوز فال فلقة لألمام مثل لتمثل
أطرافها كما من ليتناولها وانه منها شيء،

يشاء(٢٦). ما مائدته فوق من أحدكم يتناول
 Qســـليمان ملك من أعظم ملكه رابعًا:

القرنين وذي

مناطق اإلمـــام المهدي تشـــمل ان دولـــة
فيها نودي قريـــة ّإال تبقى حتـــى ال العالـــم،
اال خراب األرض في يبقى وال بالشـــهادتين
اهللا ســـخرها التي وان االمكانيـــات عمـــر،
لســـليمان، اهللا ســـخرها التي تفوق لألمام
االعجـــاز نحـــو ســـواء مـــا كان منهـــا علـــى
للعلوم تطويرًا كان ما او الربانية، والكرامة
وكذلـــك الطبيعيـــة، واســـتثمار االمكانـــات
وانه الدنيا اخر إلى اإلمام تســـتمر دولة مدة
اهللا ان اوالده. من المهديون بعده من يحكم
شيء كل وآتاه من القرنين مكن لذي سبحانه
يبقى ال حتى والمغرب، المشرق ســـببا وبلغ
وطأه، إّال جبل وال سهل من موضع ســـهل وال
له أي للمهـــدي كل كنوز األرض اهللا ويظهـــر
األرض ويمأل به بالرعب وينصره ومعادنهـــا

.(٢٧) وظلمًا جورًا ملئت كما وقسطًا عدًال
السماء عوالم االنفتاح على خامسًا:

وإشـــارات أحاديث عدة ذلك على ويـــدل
ذي الباقرQ: (امـــا ان اإلمـــام حيـــث قـــال
الســـحابين فاختار الذلول قد خير القرنين
: قلت ســـورة قال الصعب. لصاحبكم وذخر
وصاعقة فيه رعد ما كان ؟ قال: الصعب وما
ســـيركب انه اما يركبه او بـــرق فصاحبكـــم
أســـباب األســـباب، فـــي الســـحاب ويرقـــى
خمس السبع، واألرضين الســـبع الســـموات
صعوده ان ويدل على واثنتان خرابات عوامر
واألرضين الســـبع الســـموات يشـــمل عوالـــم
يستعمل انه ذلك يعني أرضنا وال غير الست
بنفســـه،(٢٨) بل  والمركبات هذه المصاعـــد
يكون  ان عصـــرهQ إلى في قد يصـــل االمر





األرضين والى كواكب الســـموات إلى السفر
إلى قارة مـــن عصرنا في االخـــرى كالســـفر
من خمســـًا قولـــهQ: بـــأن اخـــرى ويشـــير
إلى معمورة الســـموات األرضين اومنها من
ذكرت وقد بمجتمعاتها.. سيتم االتصال انه
في توجد انـــه متعـــددة، أحاديـــث شـــريفة
بمجتمعات عامـــرة كثيرة كواكب الســـموات
االنسان نوع من غير اهللا تعالى مخلوقات من
المجلسي اورد العالمة والجن وقد والمالئكة
عدة ذلك إلى أشـــارت األنوار وقد فـــي بحار
اْلِجنِّ cيا َمْعَشـــَر تعالى: كقوله قرآنية آيات
َأْقطاِر ِمْن َتْنُفـــُذوا َأْن اْســـَتَطْعُتْم ِإِن َواْإلِْنِس
ِإالَّ َتْنُفـــُذوَن ال َفاْنُفـــُذوا َواألَْْرِض ـــماواِت السَّ
على األرض  الحياة ان وهذا يعني dِبُسْلطاٍن
عصـــرهQ مرحلة جديدة  في تدخل ســـوف

ما سبقها من مراحل(٢٩). تختلف عن كل
اآلخرة عالـــم علـــى سادســـًا: االنفتـــاح

والجنة
فيها يعيش التي الحركة انواع من اعمـــق
عالم حركة واشـــيائه بزمانه ومكانه عالمنا
عنها يكشف التي الغيب عالم نحو الشـــهادة
بها االهتمام علـــى واإلســـالم ويؤكد القرآن
رجـــوع حركـــة واالنســـجام معهـــا ويســـميها
 Qالمهدي ان دولة تعالى. اهللا إلى االنسان
ان ان المتفق عليه اال الســـاعة من اشـــراط

بعدها. تبدأ الساعة اشراط
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دراسات



قضيــــة اإلمــــام المهــــديQ من 
القضايا التي أخــــذت حيزًا مهمًا في 
تفكيــــر المجتمــــع اإلســــالمي، وباألخص كلما 
كثــــر الجــــور والظلم مــــن الطغاة والســــالطين 
في فتــــرات مختلفة مــــن التاريخ اإلســــالمي، 
وإذا أردنا ان نقدم اســــتقراءًا نالحظ ان زمن 
الدولة العباســــية من أبرز األزمنة التي أثيرت 
فيها هــــذه القضية حيث بــــرزت ظاهرة ادعاء 
المهدوية في فترات متعددة ونستطيع ان نرجع 

ذلك الى عدة أمور منها:
١ ـ شــــدة الظلم والجور الــــذي لحق بالناس 
مــــن طغاة بني أمية مما جعلهم يترقبون الفرج 

.Qبظهور المهدي
٢ـ  اســــتغالل بني العباس في بداية ثورتهم 
لكثيــــر من األمــــور المتعلقة بالفــــرج وعالمات 
آخر الزمان فأصبح لهذه القضية رواجًا واسعًا 
كرفعهم للرايات الســــود محاولة منهم لتطبيق 
مــــا ورد عن الرســــول األكــــرمN بهــــذا األمر 

لكسب الشرعية لثورتهم.
٣ ـ ادعــــاء المنصــــور العباســــي بــــأن ولــــده 
محمــــد هو المهدي المعني بالروايات الصادرة 

.Nعن النبي
٤ ـ جــــور خلفــــاء بنــــي العبــــاس جعــــل مــــن 
المســــتضعفين والمظلوميــــن يترقبــــون ظهــــور 

اإلمام المهديQ في كل وقت.
هذه األمور وغيرها من األمور جعلت قضية 
اإلمــــام المهديQ قضية بــــارزة، لذلك نرى 
كثرة من استغل هذه الظروف وادعى المهدوية 
أو نســــبت إليــــه، ولعل هــــذه القضيــــة قد بدت 
واضحة في عهد االمام الرضاQ حيث أثيرت 
هــــذه المســــألة في فترة إمامتــــه أكثر من غيره 
من األئمة الذين ســــبقوه، ففــــي بداية امامته 
ظهــــرت جماعــــة اطلقت علــــى نفســــها الواقفة 
تدعي بأن اإلمام موســــى الكاظمQ هو اإلمام 
الغائب وانه حي يرزق ولم يمت وهو القائم من 
آل محمــــد وان غيبته كغيبة موســــى بن عمران 

الباحث: علي سعد النجفي
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ذكرته الذي الموعود المهدي هو وانه قومه عن
من الفكــــرة جماعة هذه اشــــاع وقد الروايات.

ومنهم: Qالكاظم وكالء وأصحاب اإلمام
حمزة البطائني. بن أبي علي ـ ١

مروان القندي. زياد بن ـ ٢
وغيرهم. الرواسي... عيسى بن عثمان ـ ٣

المذهب هذا أوتاد الثالثة من هؤالء ويعتبر
انهم حيث له، والدعوة بــــه االعتقاد وأظهروا
Q وخزنة  بن جعفر موسى لإلمام وكالء كانوا
شــــيعته، فأبوا إليه مــــن أموالــــه التــــي تجبــــى
الرضاQ فاخترعوا  إلى ولده اإلمام تســــليمها
الرضاQ هذه  واجه اإلمام القضية، وقد هذه
الذي هو (الوحيد ألنه شــــديدة مواجهة الفرقة
عالية مستويات على عصره في الشــــيعة افتتن
النص المضــــاد إليقاف التوجه جــــدًا من هــــذا
الحقيقي، فتبين بمفهومهــــا اإلمامة وتعطيــــل
الشــــيعة أمور فإن بهذا األمر يصدع لم انــــه إن
تكون وبالنتيجة عقباه تحمد ال ما ســــتصل إلى

تعوض.(١) الخسارة كبيرة ال
في  الرضاQ أساليب شتى اإلمام اتبع وقد

منها: مواجهتهم
الحجــــج  وإلقامهــــم معهــــم  المناظــــرة  ـ  ١
والبطائني وغيرهم المكاري الدافعة كمناظرة

جميع التاريخ لنا ســــجل وقد الواقفة مــــن أوتاد
فعليه ذلــــك رغــــب في ومن هــــذه المناظــــرات
وعيــــون أخبار كاالحتجاج مراجعــــة المصــــادر

.Qالرضا
يتأثــــر ال لكــــي ٢ـ  النهــــي عــــن مجالســــتهم
جهة هــــذا من الضالة، اآلخــــرون بأفكارهــــم
نوعًا من االســــلوب هذا أخرى يعتبر ومن جهة
طائفة وجعلهــــم عليهم الخنــــاق أنــــواع تضييق

المجتمع. في منبوذة
محمد بن  (عــــن قال الكشــــي(٢) فــــي رجاله
محمد  يا الرضاQ يقول: سمعت قال: عاصم
نعم قلت: انك تجالس الواقفة بلغني عاصم بن
قال: لهم. مخالف وأنا جعلت فداك أجالســــهم
cَوَقْد عــــز وجل يقــــول: اهللا ال تجالســــهم فــــإن
اهللاَِّ آياِت ِإذا َسِمْعُتْم ِفي اْلِكتاِب َأْن َعَلْيُكْم َنزََّل
َحتَّى َمَعُهْم َتْقُعُدوا َفــــال ِبها ِبها َوُيْســــَتْهَزُأ ُيْكَفُر

(٣).dِمْثُلُهْم ِإذًا إِنَُّكْم َغْيِرِه َحِديٍث َيُخوُضوا ِفي
روى فقــــد لهــــم ٣ـ  المحاربــــة االقتصاديــــة
قلت قال: يعقوب بن يونس عن بســــنده الكشي
الذين  هــــؤالء الرضــــاQ اعطي ألبي الحســــن
ال قال: الزكاة شيئًا؟ من أباك حي ان يزعمون

زنادقة.(٤) مشركون كفار فإنهم تعطهم
اإلمام  بن محمــــد الثانيــــة اثارها والدعــــوة

بــــأن تدعــــي الواقفــــة 
 Qالكاظــــم اإلمــــام موســــى
الغائــــب وانــــه هــــو اإلمــــام
يمــــت ولــــم يــــرزق  حــــي 
محمد آل مــــن وهــــو القائم

 Qالرضا ألبي الحســــن  قلت
الذيــــن هــــؤالء  اعطــــي 
من أبــــاك حي ان يزعمــــون

تعطهم  قال: ال شيئًا؟ الزكاة
زنادقة. مشركون كفار فإنهم
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ثورة  فبعد الصادقQ في ســــنة ٢٠٠ هـ جعفر
الســــرايا ســــنة أبي بقيادة الكوفة العلويين في
واتســــاعها في  العباســــي ١٩٩ هـــــ ضد المأمون
والحجاز واألهواز العراق تشمل أخرى مناطق
في ثار قادتها وقتل الثورة اخماد وبعد واليمــــن
 Qجعفــــر الصادق بن اإلمام الحجاز محمــــد
آل من والقائــــم األمــــر وادعــــى بأنــــه صاحــــب
إمرة  بذلــــك حتى ادعــــى محمــــد(٥) ولــــم يكتف
العباســــي المأمون إليه أرســــل وقد المؤمنين،
ثورتــــه وقبض علــــى جيشــــًا فحاصــــره وقضــــى
اإلمام موقف وكان خراســــان وحمله إلى عليــــه

النحو التالي: على عمه محمد من Qالرضا
خــــرج ان فبعــــد ١ ـ النصيحــــة والتحذيــــر:
ودعي نفسه إلى الصادق ودعا جعفر بن محمد
دخل بالخالفة لــــه وبويع المؤمنيــــن) بـــــ (أمير
ال تكذب  عّم يا له: وقال Qالرضا عليه اإلمام

ال يتم.(٦) األمر هذا فإن أخاك أباك وال
لم الصادق اإلمام جعفــــر بن محمد ولكــــن
جاء جيش لبــــث ان وما بنصيحة اإلمام يأخــــذ
نفسه. فخلع وهزمه فحاصره الجلودي عيسى

ال  حتى ـ مقاطعتــــه وعــــدم االتصــــال بــــه ٢
بن عمير روى فقــــد يدعيــــه ما يصــــدق الناس
 Qالرضا الحســــن أبي عند كنــــت يزيــــد قال:
اني جعلت :Qفقــــال جعفر بــــن فذكــــر محمد

فقلت بيت سقف واياه يظلني ال على نفســــي ان
ويقول والصلة، بالبــــر يأمرنا هذا في نفســــي:

لعمه! هذا
إّنه والصلة البر مــــن هذا فنظر إلّي فقال:
يصدقه فــــّي فيقول علــــّي ويدخل متــــى يأتينــــي
ولم ادخل عليه، يدخل علي لــــم واذا الناس،

قال.(٧) اذا قوله يقبل لم
في عهده  الثالثة التــــي أثيرت القضية واما
من  اإلمــــامQ وهم شــــيعة بعض فقــــد أثارها
تســــلم بعد بعضهم اعتقــــد أصحابــــه، حيــــث
األرض سيمأل الذي العهد بأنه هو والية اإلمام
وكان موقف الموعود المهدي وهو وعدًال قسطًا

كالتالي: الشبهة هذه من Qالرضا اإلمام
إلى  اإلمــــام أشــــار ـ فــــي أكثــــر المواقــــف ١
هو المأمون وان يتم ال األمر هذا بأن أصحابــــه

بالسم. سيقتله الذي
من بعده  اإلمام بأن أصحابه إلى ـ أشــــار ٢

وأوصاهم باتباعه. Qالجواد محمد ابنه هو
كان  لمن الشــــبهة ـ توضيــــح األمــــر ورفــــع ٣
اإلمــــام الرضــــاQ هــــو المهــــدي  يعتقــــد بــــأن
وأيوب الصلت الريان بن حدث مع كما الموعود
بن فعــــن الريان الخبر، جــــاء في بــــن نوح كما
هذا صاحب انت :Qقلت للرضا الصلت قال:
لست ولكني األمر هذا صاحب انا فقال: األمر؟

اإلمام تســـلم بعـــد بعضهـــم حيـــث اعتقـــد
ســـيمأل األرض الذي هو بأنه العهـــد واليـــة
الموعـــود المهـــدي وهـــو وعـــدًال قســـطًا 





جــــورًا، وكيف ملئت كما بالــــذي أملؤها عــــدًال
بدني، وان ضعف من ترى ما أكون ذلك علــــى
الشيوخ في ســــن كان خرج الذي اذا هو القائم
يده مّد لو حتى بدنه في قويًا الشــــبان، ومنظر
علــــى وجــــه األرض لقلعها. إلى أعظم شــــجرة
صخورها، لتدكدكــــت الجبــــال ولو صــــاح بين
،Lسليمان عصا موسى، وخاتم معه يكون
ســــتره ما في اهللا يغيبه الرابع من ولدي، ذاك
وعدًال قسطًا األرض به فيمأل يظهره شاء، ثم

وظلمًا.(٨) جورًا ملئت كما
الحســــن ألبي قلت قال: نوح بن وعــــن أيوب
هذا صاحب تكــــون أن أرجو الرضــــاQ: إننــــي
فقد سيف، بغير إليك اهللا يسوقه وأن األمر،

باسمك. الدراهم وضربت لك بويع
الكتب، إليه اختلفــــت أحد منا (ما فقــــال:
المســــائل عن وســــئل باألصابع، وأشــــير إليــــه
على مات أو اغتيــــل اال وحملت إليــــه األموال،
اهللا لهذا األمــــر غالمًا يبعــــث فراشــــه، حتــــى
منــــا خفــــي الــــوالدة والمنشــــأ، غيــــر خفي في

نسبه).(٩)
وغيرها األخبــــار هــــذه خالل نالحــــظ من
الموعود، المهدي هو يكون أن نفى اإلمام بأن
هو من المهدي اإلمــــام بأن ألصحابه بين وقــــد
بأن نالحــــظ أيضًا أخرى أخبار ذريته، وفــــي
الذين  األئمة أســــماء الرضاQ قد ذكر اإلمام
في يقع بعض الشــــيعة ال لكي بعده ســــيأتون من
جاء ما على ذلك دليل أخرى، وخير شــــبهات
موسى بنت الســــيدة الفاضلة فاطمة في زيارة
ســــعد االشــــعري  بن جعفرK فعن ســــعد بــــن
القمي قال: عن علي بن موسى الرضاQ قال: 
قبر فداك: جعلت قبر قلت: لنا عندكم سعد يا

من زارها قال: نعم، موســــىQ؟ بنت فاطمة
فقم القبر أتيت فإذا الجنة، فله بحقها عارفًا
وثالثين أربعًا وكّبر القبلة مستقبل رأسها عند
تســــبيحة واحمد وثالثين ثالثًا تكبيــــرة وســــبح
السالم على قل: ثم تحميدة وثالثين ثالثًا اهللا
علي يا عليك (الســــالم إلى آدم صفــــوة اهللا...
يا عليك السالم المرتضى، بن موسى الرضا
عليك يا علي الســــالم التقي، محمد بــــن علي
الســــالم األمين، النقي الناصــــح بــــن محمــــد
الوصي على السالم علي، بن حســــن يا عليك

الخ).(١٠) بعده... من

الهوامش
حبيب رياض محمد تحليلية/ الواقفية دراسة (١)

الناصري.
الكشي ج٢ ص ٧٥٧ حديث ٨٦٤. (٢) رجال

.١٤٠ النساء: (٣)
٢ ص ٧٥٦ حديث ٨٦٢. ج الكشي رجال (٤)

.٤٤٠ ص الطالبيين مقاتل (٥)
الرضــــاQ ج ٢٢ ص ٣٩١، اإلمــــام (٦) عوالــــم

الرضا. أخبار عيون
الرضــــاQ ج ٢٢ ص ٣٩٠، اإلمــــام (٧) عوالــــم

٢ ص ١٥ حديث ٣٥. ج الرضا أخبار عيون
ج٣ ص  Qاإلمــــام المهدي أحاديث (٨) معجــــم
ج ٢ ص ٣٧٦ بــــاب ٣٥ حديث  ١٥٤ عــــن كمــــال الدين

.٧
اإلمــــام المهديQ ج ٣ ص  أحاديث (٩) معجــــم

ج١ ص ٣٤١ حديث ٢٥. الكافي عن ١٥٥
المزار  كتاب ٥٨٠ عــــن ص النســــاء (١٠) اعالم

المفيد. للشيخ



وقفة



في مقالٍة نشرها األستاذ غالب 
الشـــابندر ينتقد فيها نشاط مركز 
 Qالدراسات التخصصية في اإلمام المهدي
الـــذي ُكلّـــف مـــن خاللـــه ثالثة من أســـاتذة 
الحـــوزة العلمية إللقاء محاضرات في شـــأن 
اإلمام المهديQ، وكان األستاذ متحامًال 
كثيـــرًاـ  بل لقد فقد بعـــض لياقته التي ينبغي 
أن تتوفر فـــي أمثاله عند نقد ظاهرة معينة ـ 
وكان األستاذ متشـــنجًا حتى أنه أطلق بعض 
التعبيـــرات غير المســـؤولة فـــي وصف هؤالء 

األســـاتذة األجـــالء بعـــدم إدراكهـــم لمعنى 
الدولة وشؤونها الرسمية، وكأنها إشارة إلى 
المعرفة المتجـــذرة لمعنى الدولة ومفهومها 
التي كتب من خاللها الميرزا النائيني (تنبيه 
األمة) في شـــرح واٍف للدولة الديمقراطية، 
أو تناســـى فهم هؤالء العلماء لسيادة الدولة 
المستباحة حين أعلنوا الجهاد ضد االحتالل 
البريطانـــي آنـــذاك، أو تغافـــل عمـــن كتب 
الدســـتور وهم نخبة من رجال الدين إضافة 
إلـــى أكاديميين فهموا الدولـــة غير ما يفهمه 

بقلم: راصد

محنة 
ثقافات االغتراب (الجليدي)*

ق

* نشر في شبكة النور بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٠٧م ردًا على مقال غالب الشابندر.

إن قلـــق األســـتاذ الشـــابندر علـــى وحـــدة الوطن 
واحترام الدســـتور يفترض أن ينطلـــق من النزول 
المســـتباح الوطـــن  بقـــاع  مـــن  بقعـــة  كل  إلـــى 





بندر  ليلقـــي الشا
على  الذيـــن بالالئمة  أولئـــك 

واجبهـــم  والوطنـــي أدركـــوا  الدينـــي 
إزاء قـــوات الشـــرطة البطلـــة، التـــي كانت 
متلهفة الستماع نصائح وإرشادات العلماء، 
للتعريف بمسؤولية هذه القوات حيال وطنهم 
المســـتباح من فتاوى التكفيرييـــن وأنصاف 
الدينيين، الذين خلطوا بين ثقافة االغتراب 

للمبـــادئ  التهميـــش  ثقافـــة  وبيـــن 
والمتبنيـــات، حتى تولدت رؤية 
ثالثـــة ترتضع مـــن ثقافات 
اآلخر. فالتنظير الذي 
من  هؤالء  يطلقه 
قمـــم  علـــى 
ل  لجبا ا

يـــة  لجليد ا
يأتي باردًا ببرودة 
لمآســـي  تحسســـهم 
دفء  يحمـــل  فـــال  وطنهـــم 
الحنـــان والحـــب لوطـــن أرهقتـــه 
الرؤى غير المسؤولة، وهم ينظرون إلى 
الواقع العراقي على بعـــد آالف الكيلومترات 
ومـــن زاويتهـــم الضيقـــة ولم يكتـــووا بصيف 

االنقطاع الكهربائي الدائم.
إن قلـــق األســـتاذ الشـــابندر علـــى وحدة 
الوطن واحترام الدســـتور يفترض أن ينطلق 
مـــن النـــزول إلى كل بقعـــة من بقـــاع الوطن 
المستباح، والمشاركة في هموم هذا الشعب 
الممتهـــن، أما أن تكون التنظيـــرات منبعثة 
مـــن ثقافـــة اإلغتراب فال، كمـــا نتمنى على 
األســـتاذ أن يقتدي بحرص أولئك األساتذة 

بندر  ليلقـــي الشا
على  الذيـــن بالالئمة  أولئـــك 

واجبهـــم  والوطنـــي أدركـــوا  الدينـــي 
إزاء قـــوات الشـــرطة البطلـــة، التـــي كانت 

للمبـــادئ  التهميـــش  ثقافـــة  وبيـــن 
والمتبنيـــات، حتى تولدت رؤية 
ثالثـــة ترتضع مـــن ثقافات 
اآلخر. فالتنظير الذي 
من  هؤالء  يطلقه 
قمـــم  علـــى 
ل  لجبا ا

يـــة  لجليد ا
يأتي باردًا ببرودة 
لمآســـي  تحسســـهم 
دفء  يحمـــل  فـــال  وطنهـــم 
الحنـــان والحـــب لوطـــن أرهقتـــه 
الرؤى غير المسؤولة، وهم ينظرون إلى 
الواقع العراقي على بعـــد آالف الكيلومترات 
ومـــن زاويتهـــم الضيقـــة ولم يكتـــووا بصيف 

االنقطاع الكهربائي الدائم.
إن قلـــق األســـتاذ الشـــابندر علـــى وحدة 
الوطن واحترام الدســـتور يفترض أن ينطلق 
مـــن النـــزول إلى كل بقعـــة من بقـــاع الوطن 



وقفة



النظام سقوط ُبعيد العراق إلى عادوا الذين
من الخدمات ونقـــص األخطار كل متحّديـــن
وعن المأساة شـــعبهم في هذه أجل مشاركة
األســـتاذ تنظيرات تنحدر حيـــن قـــرب، في
اعتاد توصيات على عاجي برج من الشابندر
الدين، لرجال المنظرون أن يطلقها هـــؤالء
هي األســـتاذ الشـــابندر نظر والدروشـــة في
في رجـــل الديـــن القابع تقدم إحـــدى موانع
إال ال تعـــرف لنهايتهـــا التـــي أزقـــة النجـــف
المكان من مغلقـــة دائرٍة في بداية األخـــرى

والزمان.
الديـــن ال لرجـــال إن خطـــاب الشـــابندر
الفراغ وليد إحســـاس بل هو فراغ من ينطلق
بعض األســـتاذ في المعرفـــي الـــذي تصـــوره
السيســـتانية الظاهرة حديث وليت كتاباته،
أول والتـــي هـــذا نقـــده قـــد اســـتذكره قبـــل
بعض فـــي الشـــابندر األســـتاذ مـــن أطلقها
فيه المشكوك غير حرصه ُتظهر اإلصدارات
موقفًا الموقف الشيعي في بروز تمنياته على
يعيش يـــزال ـ ال ولألســـف أنه إال ناضجـــًا،
بســـبب قبليات تصورها ـ أمل خيبة في حالة
يتمرد ألجأته أن معينة تحت ظروٍف عاشـــها

الدين. لرجال العملي الواقع على

أن ال على حـــرص نقده فـــي إن األســـتاذ
لصالح الحكومية المراكـــز مثل هذه ُتســـيس
ثقافة أن األستاذ فات وقد غيرها، دون فئة
الوحدة آليات إحـــدى هي المهدوية الفكـــرة
الشـــعب العراقي، ومكونـــات بيـــن أطيـــاف
في القاطنة اإلسالمية ـ خصوصًا فالطوائف
علـــى حقيقة وجود اإلمام تختلف ـ ال العـــراق
تشـــير الســـنية المهديQ، وكتب الصحاح
المهدويـــة لكتب أحاديثهـــا فـــي بقدٍر مـــواٍز
جعلوا قضيـــة اإلمام بـــل الحديـــث الشـــيعية
يختلف  ال التـــي المتواترات المهديQ مـــن
اإلمام قضية فضًال عن كـــون اثنان، عليهـــا
تكون  أن قبـــل أخالقية المهـــديQ مســـألة
المهدوي اإلصالح فشـــعار صرفة، عقائدية
منطلق هـــو المهدوية الثقافـــة الـــذي تؤطره
الذي يجب الوطني لإلصالح ورشـــيد ناضج
الطابع أن على الشـــرطة، رجل به أن يتحلى
الســـادة محاضرات على طغى قد األخالقي
عراقي كل مكّون أن يعّبر فما الضير العلماء،
لكن وغيرها الدينية الثقافـــة في عن إرادته

الواحد؟ العراق مظلة تحت
التـــي المعطيـــات أن لـــه وممـــا يؤســـف 
تشاؤمه من تنطلق الشابندر األستاذ أوقعت

المتبنيات أصالـــة للتثقيف على ان فهم الشـــابندر
الوعي الوطني بين خلـــط فقد جدًا، ســـاذج الدينية
الطائفيـــة الفتنـــة وبيـــن والفكـــري  واألخالقـــي 





لســـلوكية رجل الدين بعـــد أن أطلق الظاهرة 
السيســـتانية فـــي الوحدة الوطنيـــة، فهل يا 
ترى سيكون هؤالء العلماء الذين تحركوا في 
اإلطار المرجعي خارجين عن هذه الظاهرة 

المباركة؟
ان فهـــم الشـــابندر للتثقيـــف على أصالة 
المتبنيات الدينية ســـاذج جـــدًا، فقد خلط 
بين الوعي الوطني واألخالقي والفكري وبين 
الفتنـــة الطائفية التي تغاضـــى عمن أطلقها 

وكان السبب في إيقاظها.
وفي نصائح الشابندر تجد العجيب إذ هو 
يرشـــد علماء الدين فـــي كيفية التحرك على 
الساحة التبليغية وينصح بإعتماد التحرك في 
الجوامع والحســـينيات ويتهمهم بالفشل في 
حركـــة التبليغ حتى راحوا يبحثون في مراكز 

التدريـــب ودوائر الدولة في من 
يســـمع منهـــم ويعيـــر إليهـــم 

اهتمامـــه، وهـــي مأســـاة 
الثقافـــة حيـــن  مّدعـــي 

يشعرون <بالنرجسية 
الثقافية> ويطلقون 

التهم بدون وازٍع 
 ، قـــي خال أ

فـــات  وإذا 
ذ  ســـتا أل ا

حركـــة  الكاتـــب 
هـــؤالء العلماء التبليغية بين 

محافظـــات العراق وأقضيتـــه ونواحيه 
وكيف أن برامـــج التثقيف المهـــدوي امتدت 

من الجوامع والحسينيات وشملت المدارس 
والجامعـــات ووصلـــت مراكز الشـــرطة وكل 
منتديات الحيـــاة.. وإذا كانت هـــذه الحركة 
التبليغية ُترعب األســـتاذ الشابندر ليتوجس 
منها الطائفية، فإن في محاوالته االمتهانية 
حيال علماء الدين ورجال الحوزة ألف تساؤل 
وال زالت كراســـاته التســـويقية شـــاهدة على 

حرصه المدعى.. وحقيقته الغائبة..
وأخيـــرًا فلُيهنـــأ األســـتاذ الشـــابندر مـــا 
كتبه صعاليك النظـــام الصدامي وخفافيش 
بمبادرتـــه  مرحبيـــن  التكفيـــري  الظـــالم 
الخاســـرة. فهل من اعتـــذار يتالفى ما فات 
على األســـتاذ مـــن حقائق، أم هي شنشـــنٌة 

أعرفها من أخزم؟!!
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األدب المهدوي



مالبســـه  تلبســـه  أمـــه  كانـــت 
الجديـــدة وتعلـــق خراجـــه الـــذي 
صنعته له وزينته بأشـــرطة الصوف الملونة 
حول عنقه، همســـت في أذنه بحب توصيه 
أن يمـــرح مع رفاقـــه وأن ال يبتعـــد كثيرًا ... 
ولـــم تنـــَس أن تطلـــب منـــه أن يتمنـــى من 
الخيـــر أكثره، فعلى باب اهللا يقف الفقراء 
هذه الليلة، ألن أبـــواب الرزق فيها مفتحة 
والكائنات تحتفل لتنسج ذكرى فرح تحتفظ 

بطعمها  ... 
خـــرج مـــع رفاقـــه تتقافـــز خطواتـــه مع 
ســـكون الليـــل الباكر، وجد نفســـه وســـط 
شارع طويل يتحرك فيه بحرية مع فراشات 
صغيـــرة  تبحث عـــن ألفة الفـــرح، وبلحن 
هادئ كانت تتغنى بتمايل ينعكس مع إيقاع 
فلكلوري جميل، تتراقص حول ضوء ممتد 
بعطـــر ينبعـــث من أبـــواب البيوت تســـبقها 

أبواب القلوب لتتلقاها.
ناصفة حالوة       

على النبي صالوة
تســـابقوا مســـرعين ينشـــدون أهازيـــج 
جديـــدة تتقافـــز ألحانهـــا علـــى ألســـنتهم 
ببريـــق يشـــبه جـــدة مالبســـهم الملونة بل 
أبهـــى ...  كانوا يـــدورون حول بيـــوت الحي 
العطـــر  روح  يزرعـــون  الضيقـــة،  وأزقتـــه 
بأنفاســـهم أينمـــا حلوا، يجمعـــون الحلوى 
ويتباهـــون بكثرتهـــا في أكياســـهم، وكانت 
األضواء تقودهم في ظلمة الليل ألهدافهم 
فثمة منازل تمتاز بعطاء أوســـع عن غيرها 
يسابقون بعضهم في الحصول على النقود.

وفي غمرة جو الفرح تمازح الصغار في 
لحظات مشاكسة متوارية  تتبعثر في سنين 
طفولتهـــم الخجلة، فتشـــابكت أيديهم في 
أكياســـهم ببـــراءة وادعـــة، فُحـــل رباطـــه 

عقيلة آل حريز ـ السعودية ـ 
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وهـــم  عنقـــه  مـــن 
فتبعثرت  يتداعبـــون 
كيســـه،  من  حلـــواه 
انحني ليلتقط بعض 
المتناثـــرة  الحلـــوى 
لـــم  األرض،  علـــى 
ينتبه لمكوثه الطويل 
هكذا فاختفى رفاقه 
شـــيء  ثمـــة   .. عنـــه 
يشده للبعيد، يغريه 
يستكشـــفه،  ألن 
تـــاه عنهـــم بعيـــدًا .. 
لم يســـتطع تتبع أثر 
توقفت   .. أصواتهـــم 
خطواته خارج حدود 
طريقه  فظـــل  قريته 

عنهم.
شـــيء  يبـــق  لـــم 
مـــن صورهـــم  فـــي 
ذاكرته، غير أكياس 
ممتلئـــة  مطـــرزة 
فـــي انتفـــاخ ظاهـــر 
واللوز  الحلوى  بقطع 
وبقايـــا  والفســـتق، 
الحـــي  أســـوار  مـــن 
القديمة يلتف حولها 
يفترشـــون  رجـــال 
 ، هم جيد ســـجا
تدار في  ومسابحهم 

وهـــم  عنقـــه  مـــن 
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يشده للبعيد، يغريه 
يستكشـــفه،  ألن 
تـــاه عنهـــم بعيـــدًا .. 
لم يســـتطع تتبع أثر 
توقفت   .. أصواتهـــم 
خطواته خارج حدود 
طريقه  فظـــل  قريته 
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مـــن صورهـــم  فـــي 
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ممتلئـــة  مطـــرزة 
فـــي انتفـــاخ ظاهـــر 
واللوز  الحلوى  بقطع 
وبقايـــا  والفســـتق، 
الحـــي  أســـوار  مـــن 
القديمة يلتف حولها 
يفترشـــون  رجـــال 
 ، هم جيد ســـجا
تدار في  ومسابحهم 



المهدوي األدب



تراتيلها كانت صالة بخشـــوع في أصابعهم
بالمسك. تعبق

هوية الظالم كثيفا فلم يستطع رؤية بدا
فجفل مكانه الهمس  المكان جيدا، توقف
يتسارع بالذعر قلبه، شعر الرعب توسط و
بعض أبواب واقفًا على ال زال وهو نبضه في
نادى القديم، حيهم أطراف في الخرابات
كان منهم أحد ال لكن ليتداركوه، أصدقاءه

... نداءه يسمع
مكانه في فانزوى الصدى، صوت رجه
ســـالمًا، ألصحابـــه يعـــود أن باكيـــا يدعـــو
حدثته قد أخرى كانت والدته كلمات وتذكر
الناس كان حياة وعن الليلـــة هذه في عنها
عن حدثته كما فقيـــرة أكواخ في يعيشـــونها
فوانيس الجوع .. تكسر تتزين بفوانيس ليلة
بجيده الليل يعلقهـــا الشـــمس لون توقد من
وعن الصغار، وجـــوه في بهجتها فتنعكـــس
للناس، تحـــدث أخرى قصص وحكايـــات
كان أحـــد، يعرفهـــا أو حدثـــت فعـــًال فلـــم
به ويتوســـم منها أنـــس يقطع يســـتعرضها

فجأة. تسللت إليه الوحشة التي حبل
المنطفـــئ الســـكون توســـلت مالمحـــه
روحه داخـــل الحزن فارتســـم من حولـــه،
ينتظر زال وهو ما حدثته نفســـه المرحة،
كثيرة وقصص بحكايات طريقه يستنير أن
يعيد المتضائلة بقامتـــه فوقـــف متداولة،

حوله: من األسئلة نسج
في على قدمين يمشـــي النور يقولون أن

الليلة... هذه
... ستندثر البؤس حياة أن يقولون

بوجـــوده، يقولـــون أن الحـــق ســـيظهر
عبقة لوالدته ذكـــرى تخلد الليلة وأن هـــذه

... الطاهرة
قسطا األرض أن ظهوره سيمأل يقولون

... وجورا ظلما ملئت ما بعد وعدًال
البيـــوت الضعيفة  هاتيـــك أن  ويقولـــون
وأن جوعها الرنانة، ســـتمتلئ بالضحكات
األرض كنـــوز ســـيخرج وأنـــه  سينكســـر 
العدل وسينتشـــر مخابئها، من وخيراتهـــا

.. والسالم والسكينة والحب
ســـيتمايز غني وال فقيـــر ال أن يقولـــون
يبقى ولـــن فجغرافيـــة ســـكانها ســـتتغير،
المستضعفين... رقاب على سلطان للظالم

ينفد: صبره بدأ أن بعد ينادي عاد
لرفاقي سالما.. إلهي أعدني يا

تـــراءت له حتى هـــو، مكـــث مليًا حيث
أصداء فســـمعته بعيـــد، شـــعلة ضوء مـــن
األمل تهتف بشعاع كومض البرق، الفطرة
يدير كان أكثر، منه فاقترب قلبه، داخـــل
ويلتفت المـــكان أرجاء فـــي رأســـه الصغير

ابتعدوا عنه. الذين رفاقه يبحث عن
ينتظر، واقفًا وجده الطريق حافة على
خطواته رجـــل جليل، وهلة أول من بـــدا له
الباسم كضوء يعكســـها وجهه هيبة تســـتند
يـــوزع بيـــده، فانوســـه يحمـــل القمـــر، 
حلوى خـــراج األخرى يـــده وفي ابتســـامته





أول منـــه جفـــل .. الحلـــوى يمتلـــئ بقطـــع
قلبه كوميض غزا االطمئنـــان لكن األمر،
نحوه، تأمل طرفـــه مد .. الخاطف البـــرق
.. الظاهر كفيـــه وبياض نظراتـــه الدافئـــة
تكنس صافح خطواته بهدوء حين اســـتكان
فاســـتجمع شـــجاعته بســـكينة الدرب نحوه

مرتجفا: يخاطبه وأقدم
ارنـــي الطريق الجليل، الرجل يا أيهـــا
أجلـــي يا مـــن ذلـــك فقـــد ضللتـــه، افعـــل

سيدي...
يقول: وتابع البعيد نحو بيده أشار ثم

خلف وتوزعوا عنـــي تباعدوا أصحابـــي
على فتناثرت الحلوى معًا كنا نلهو البيوت،
أن وأريد بعيدًا، هنا نفسي ووجدت األرض
تبتهج ففيها الليلة هذه في فأمرح لهم أعود

القلوب.
تفحصـــه مليـــًا اقتـــرب منـــه الشـــيخ،
وجهه نثر في وطمأنه، منه فانوســـه وقرب
بطمأنينة، روعه أســـكن دافئة، ابتســـامة
وهو يشير ... الحلوى قطع من أعطاه بعضًا

للطريق أمامه قائًال:
داخلك يغتســـل ففـــي بني ال تخـــف يـــا
تســـتظل الحقائق بعض أن واعلم النقـــاء،
هو ذاك فتكون .. وقتها حتى يحين بالحلـــم
؟ جيدا تراه .. هل جئت منه الذي الطريـــق

إذًا. إليه اذهب ببصرك؟ تحسه هل
الصبي مشـــاها التي فقط هي خطوات
البـــدر فـــي كبـــد اكتمـــال مبتعـــدًا يراقـــب
من تلـــك النجوم يعتلي أنـــه ظن الســـماء،

وأخيرًا وتضاحكـــه، يحدثها حولـــه فكأنـــه
إليهم رفاقه عاد وســـط نفســـه التفت ليجد
يحســـبها حلوى قطع يده وفـــي وهو يبتســـم
مع أصحابه يتدفق عـــاد الجنة، من حلوى
يغني وهو شـــعبان من النصف ليل يضيئون
شـــعبان منتصف أهزوجـــة معهـــم  ويشـــدو
حلو موســـيقي فوق ســـلم ويشـــكل نغماتهـــا

األلحان.
ناصفة حالوة 

صالوة النبي على
حالوة    ناصفة  

كريكشون
وعطونا الكيس حلوا

وعطونا وعطونا
وليداتكم يسلم اهللا

سالمين غانمين
ناصفة

حالوة كريكشون
نفســـها تنقـــش كانـــت كلمـــات الرجـــل
بمغزاه ذاكرته احتفظت ســـجل في بداخله
حتى أشهى إيقاعها وكان تقادم األيام، مع
بعد، فيما حصدها التي الحلـــوى من قطع
أن وظن كل ذلك منـــه، ســـمع اقســـم أنـــه
مجـــرد صدفة... مازال ليس معه مـــا حدث
يزوره ذاكرته فـــي متقدًا الليلة طيف تلـــك
ينتصف طفولي نشـــيد ذاكرته في مر كلما
تعرف ال فوانيس للناس يحمل شـــعبان ليلة

الضياع...
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  ١. إبراهيم بن محّمد بن فارس 
النيسابوري:

هو إبراهيم بن محّمد بن فارس النيسابوري 
ممن شــــاهد اإلمام الحجة عليه السالم حيث 
قــــال: لما هــــمَّ الوالي عمــــرو بن عــــوف بقتلي 
وهــــو رجل شــــديد النصــــب، وكان مولعًا بقتل 
الشــــيعة، فأخبرت بذلك، وغلــــب علّي خوف 
عظيــــم، فودعت أهلــــي وأحبائــــي، وتوجهت 
إلى دار أبي محّمد عليه الســــالم ألودعه وكنت 
أردت الهــــرب، فلما دخلــــت عليه رأيت غالمًا 
جالســــًا إلى جنبه، وكان وجهه مضيئًا كالقمر 
ليلــــة البــــدر، فتحيرت من نــــوره وضيائه وكاد 
أن ينســــيني ما كنت فيه من الخوف والهرب، 
فقال: (يــــا إبراهيم ال تهرب، فإن اهللا تبارك 
وتعالى سيكفيك شره) فازداد تحيري، فقلت 
ألبــــي محّمد عليه الســــالم: يا ســــيدي جعلني 
اهللا فــــداك من هــــو؟ فقــــد أخبرني عمــــا كان 
في ضميــــري، فقال: (هو ابنــــي وخليفتي من 

بعدي، وهو الــــذي يغيب غيبة طويلة، ويظهر 
بعد امتــــالء األرض جورًا وظلمًا فيملؤها عدًال 
وقســــطًا)، فسألته عن اســــمه قال: (هو سمي 
رســــول اهللا صلــــى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم وال 
يحل ألحد أن يســــميه باســــمه ويكنيه بكنيته، 
إلــــى أن يظهر اهللا دولته وســــلطنته، فاكتم يا 
إبراهيــــم ما رأيت وســــمعت منا اليــــوم إّال عن 
أهلــــه)، فصليــــت عليهمــــا وآبائهمــــا وخرجت 
مستظهرًا بفضل اهللا تعالى، واثقًا بما سمعته 
من الصاحب عليه الســــالم فبشــــرني علّي بن 
فارس بأن المعتمد قد أرســــل أبــــا أحمد أخاه 
وأمــــره بقتل عمرو بن عوف، فأخذه أبو أحمد 
في ذلك اليوم وقطعه عضوًا عضوًا والحمد هللا 

رب العالمين.
٢. بــــردة رســــول اهللا صلــــى اهللا عليه وآله 

وسلم:
من مواريــــث النبــــوة التي ســــيرثها اإلمام 
المهــــدي عليه الســــالم عــــن آبائه، وســــيكون 

مركز الدراسات التخصصية 
Qفي اإلمام المهدي
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الحســــني أحد الذين يطالبون اإلمام المهدي 
إلثبــــات إمامتــــه وتشــــخيص هويته هــــو إظهار 
بردة رســــول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من 

قبل اإلمام عليه السالم.
٣. التميمي:

قائــــٌد عســــكري يكــــون على مقدمــــة جيش 
اإلمــــام عليــــه الســــالم أو على مقدمــــة جيش 
الروايات،  الخراســــاني، بحســــب اختــــالف 
كما فــــي الروايــــة التالية: عن عّمار بن ياســــر 
قــــال: المهــــدي على لوائه شــــعيب بــــن صالح. 
ومعنى ذلك أن شــــعيب بن صالــــح أحد القادة 
العســــكريين في جيش اإلمام عليه الســــالم، 
فــــي حين تذكر بعض الروايات أنه من قيادات 
الخراساني كما في الرواية التالية: يخرج شاٌب 
من بني هاشم بكفه اليمنى خاٌل من خراسان 
براياٍت سود، بين يديه شعيب بن صالح يقاتل 
أصحاب الســــفياني فيهزمهم. وال تعارض بين 
الروايتيــــن إذ يمكن الجمع بينهما بأن شــــعيبًا 
هذا ســــيكون على رأس جيش الخراساني اّبان 
مقاتلته للسفياني ثّم يترقى بإخالصه وإيمانه 
بحركة اإلمام عليه الســــالم إلــــى قيادة جيش 

اإلمام عليه السالم بعد ظهوره.
علــــى أن شــــعيب بــــن صالح مــــن الطبقات 
المحرومــــة إّال أنــــه يتميز بصالبتــــه وتطلعاته 
لحركــــة اإلمام عليه الســــالم ومحاولة نصرته 
بكل إخالص وتفان وهــــو وإن كان خروجه من 
الري إّال أنه عربي األصل تميمي النســــب فعن 
الحسن: يخرج بالري رجٌل ربعة أسمر من بني 
تميم يقال له شــــعيب بن صالح في أربعة آالف 
ثيابهم بيض وراياتهم ســــود يكون على مقدمة 

المهدي ال يلقاه أحد إّال قتله.

(وثيابهــــم بيــــض) لعلــــه إشــــارة إلــــى نقاء 
ســــرائرهم وصفــــاء نفوســــهم، ولعله إشــــارٌة 
إلى انتمائهم وصحته دون أن تشــــوبها شوائب 
سياسية خاصة، بل هي خالصًة في توجهاتها 

لنصرة اإلمام عليه السالم.
ولعل تســــمية شعيب بن صالح غير حقيقية 
بل هــــي رمزية الحتمال أن اســــمه واســــم أبيه 

يشابه اسم شعيب واسم صالح.
وعلى كل حال فإن شــــعيبًا هذا من قيادات 
حركــــة الظهور ينتصــــر لإلمام عليه الســــالم 

ويسعى لتحقيق هدفه اإللهي.
٤. ثالثمائة وثالثة عشر:

هم عــــدد أصحاب اإلمــــام المهديQ من 
خاصة أصحابه الذين يخرجون معه مســــاوين 

لعدد أصحاب بدر.
٥. الجواري الكنس:

من ألقاب اإلمام المهدي عليه السالم.
والجواري الكنس يعني النجوم التي تتوارى 
تحت شــــعاع الشــــمس كما تتــــوارى الظباء في 

كناسها.
الشــــيخ  وغيبــــة  الديــــن  كمــــال  فــــي  وروي 
الطوســــي وغيبــــة النعماني عن اإلمــــام الباقر 
عليه الســــالم في تفســــير اآلية الشريفة: (َفال 
ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس اْلَجواِر اْلُكنَِّس) أنه قال: (إمام 
يخنس سنة ستين ومائتين ثّم يظهر كالشهاب 

في الليلة الظلماء).
ثّم قال الراوي:

وإذا أدركت زمانه قرت عينك.
٦. الحجاب:

من ألقاب اإلمام المهدي عليه السالم.
ورد في زيارته: (الســــالم عليك يا حجاب 
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اهللا األزلي القديم). (البحار: ج ٩٩).
٧. خاتمة األئّمة:

ذكر المحدث النوري عن جنات الخلود أنه 
من ألقاب اإلمام المهدي عليه السالم.

٨. دابة األرض:
هي الدابة التي تحدث عنها القرآن الكريم 
بقوله تعالى: (َوِإذا َوَقــــَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا 
َلُهــــْم َدابًَّة ِمــــَن األَْْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس كاُنوا 

ِبآياِتنا ال ُيوِقُنوَن) (النمل: ٢٧).
والظاهر أنها من عالمات الساعة. ُاختلف 
فــــي ماهية هذه الدابة فقــــد ذهب بعضهم إلى 
أنها دابة لها مواصفاتها الخاصة تكّلم الناس 
ويمكن رد من اعتقد أن دابة األرض هي مطلق 
الدابة المعروفة وأنها تحمل معها عصا موسى 
وخاتم ســــليمان وتوســــم الكافر والمنافق إلى 
غير ذلك مما اتفق عليه الفريقان، والحقيقة 
إّن إبهــــام هــــذا التفســــير غير مبــــرر، فإن ما 
يروونــــه من مواصفات هذه الدابة ثّم االصرار 
على انها دابة كبقية الداوب ال تتناســــب وواقع 

األمر وذلك:
أّوًال: ان الكالم ال يصــــدر إّال من اآلدميين 

وليس من صفات الدواب الحيوانية.
ثانيــــًا: ان مهمــــة هــــذه الدابــــة _ كمــــا في 
كثير مــــن الروايات _ انها لمحاججة الناس، 
أي أن مهمتهــــا حواريــــة فمن غيــــر المقبول أن 
نقنع أنفســــنا بــــأن هذه الدابة حيــــوان يتصدى 
لمحاججــــة المنحرفين ويحــــاول القاء الحجة 

عليهم.
ثالثــــًا: ان لهذه الدابة شــــأٌن إنســــاني ولها 
مقام رفيع بقرينة حملها لعصا موســــى وخاتم 

ســــليمان وهي من مواريث األنبياء وال يتناسب 
لمثــــل هــــذه المواريــــث أن تكــــون لــــدى دابــــة 

حيوانية.
الحيــــوان  مــــن  أعــــم  الدابــــة  أن  رابعــــًا: 
واإلنســــان، فكل ما يدبُّ على وجه األرض فهو 

دابة كما في قول الشاعر:
زعمتني شيخًا وليست بشيخ

 إنما الشيخ من يدُب دبيبا
أي يسير ببطئ على األرض بسبب ضعفه.

إذن فــــال مناص من القــــول بأن الدابة هي 
إنســــان يخرج لمحاججة الناس والقاء الحجة 
عليهم وقد اتفق أكثر المفسرين ورواة الحديث 
أن هذا اإلنســــان الذي سيقوم بهذه المهمة هو 

علّي بن أبي طالب عليه السالم.
فقــــد روى اإلماميــــة عن جعفر بــــن محّمد 
الصــــادق عليه الســــالم أنــــه قال رجــــل لعمار 
بن ياســــر: يا أبا اليقظــــان، آية في كتاب اهللا 

أفسدت قلبي وشككتني.
قال عّمار: وأية آية هي؟

قال قوله عز وجل: cَوِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم 
َأْخَرْجنا َلُهْم َدابًَّة ِمَن األَْْرِض ُتَكلُِّمُهْم...d فأي 

دابة هذه؟
قــــال عّمــــار: واهللا مــــا أجلــــس وال آكل وال 
أشــــرب حّتــــى أريكها، فجاء عّمــــار مع الرجل 
إلــــى أميــــر المؤمنيــــن عليه الســــالم وهو يأكل 
تمرًا وزبدًا فقال: يا أبا اليقظان اجلس فجلس 
عّمــــار وجعل يــــأكل معه، فتعجــــب الرجل منه 
فلما قام عّمار قال الرجل: ســــبحان اهللا يا أبا 
اليقظان حلفت أن ال تأكل وال تشرب وال تجلس 

حّتى ترينيها.
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قال عّمار: قد أريتكها ان كنت تعقل.
أما علماء الســـنة فقد رووا كما في ميزان 
االعتـــدال للذهبي أن دابة األرض علّي بن أبي 

طالب.
فقـــد روى الذهبي عن جابـــر الجعفي أنه 

كان يقول: دابة األرض علّي بن أبي طالب.
ولم يقتصر األمر على ذلك بل بعض علماء 
أهل الســـنة اعترفوا بأن دابة األرض هي علّي 
عليه الســـالم كما ورد في كالم الشيخ محمود 

شلتوت شيخ جامع األزهر.
٩. ذبح اهللا األعظم:

الشـــمالية  المنطقـــة  آذربايجـــان  تحـــد 
الشـــرقية من العراق ضمن حدود الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية وعاصمة إقليمها تبريز، 
كمـــا ان آذربايجان المســـتقلة هي إحدى دول 

االتحاد السوفيتي سابقًا.
الســـيطرة  أجـــل  مـــن  معـــارك  وللتـــرك 
علـــى آذربايجـــان، إّال أننـــا ال يمكـــن تحديد 
المســـتقلة؟  أي األذربايجانتيـــن، هـــل هـــي 
أم االقليـــم اإليرانـــي لتعـــد احدى تحرشـــات 
األتراك باإليرانيين من أجل التوسعة أو تغيير 
المعادالت السياســـية الدولية؟ ففي المالحم 
بســـنده عـــن مكحـــول عـــن النبـــي صلـــى اهللا 
عليه وآله وســـلم: (للتـــرك خرجتان، خرجة 
منهـــا اخراب آذربايجـــان، وخرجة يخرجون 
فـــي الجزيـــرة... إلـــى أن يقـــول: فينصر اهللا 
المســـلمين، فيهم ذبـــح اهللا األعظم ال ترك 

بعدها).
١٠. الروحي:

السفير الثالث لإلمام الحجة عليه السالم 
إّبان الغيبـــة الصغرى، وقد توالهـــا بعد وفاة 

السفير الثاني محّمد بن عثمان بن سعيد سنة 
(٣٠٥ هـ).

كان حريًا بالســـفارة في وقـــٍت يتطلب فيه 
الظـــرف العام ســـفارًة تمّثل فيهـــا أدق حاالت 
أبـــو القاســـم  الحـــذر والحيطـــة، وقـــد كان 
الحسين بن روح النوبختي أو الروحي يتعاطى 

مع ظروف صعبة وحرجة.
فمن جهته كان النظام يدفع باتجاه كشف 
حقيقة الحسين بن روح وما هي عالقته باإلمام 
عليه الســـالم فيثير مســـألة زعامتـــه للطائفة 
وقيادتـــه الروحية ويتحرى عن حقيقة األمر، 
لذا فهو يدفع بأصحاب المذاهب اإلســـالمّية 
إلى معرفة حقيقة أمـــره وذلك بالدخول عليه 
وســـؤاله عـــن اعتقاده وكان رضـــوان اهللا عليه 
يتعاطى معهم بكل لباقة حّتى أن األخبار تورد 
أن العشرة الذين يدخلون عليه، تسعة يلعنونه 
وواحد يشكك، فيخرجون منه وتسعة يتقربون 
إلى اهللا بمحبته وواحـــد متوقف لما كان عليه 
من اللباقة والكياسة في ُحسن الحوار ومداراة 
الناس، حّتى عاش مدة سفارته البالغة إحدى 

وعشرين عامًا ولم يتعرض إليه أحد بسوء.
ومن جهة أخرى فقد كانت فترة الحســـين 
بن روح حرجة جدًا، إذ في وقته ُفتحت أبواب 
والعبرتائـــي  كالشـــلمغاني  الســـفارة  أدعيـــاء 
والســـريعي وغيرهم، وكان في صدد رد هذه 
الدعاوى الباطلة وغلـــق الباب على مدعيها، 
وبالتأكيـــد فان ذلـــك يتطلب جهدًا اســـتثنائيًا 
يســـتطيع مـــن خالله الســـيطرة علـــى حاالت 
االنحراف والخديعة التي كانت تطال المجتمع 

وقتذاك.
كان الحســـين بـــن روح رضـــوان اهللا عليه 

٩
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يعمـــُل بيـــن يـــدي الســـفير الثاني أبـــي جعفر 
محّمـــد بـــن عثمان بن ســـعيد العمـــري، فقد 
كان وكيًال له في اســـتالم األموال _ خصوصًا 
فـــي الســـنتين األخيرتين من حياتـــه _  وكان 
أبـــو جعفر يمهد له ويســـتقطب ثقة الناس من 
خالل تعامالتـــه الخاصة معه حّتى ُعرف بين 
األوســـاط الشـــيعية بالثقة الجليل، لذا فعند 
وصيته إليه قبيل موته تلقت الناس أمر وصيته 

بالرضا والقبول.
كانت رســـالة اإلمام المهدي عليه السالم 
فـــي مدحـــه وثيقة مهمـــة تقطـــع الطريق على 
أية محاولٍة من شـــأنها أن ُتعرقل انتقال مهمة 
السفارة إليه، فقد كان الكتاب كيًال من مدح 
وثنـــاء وتأييد يصدر من اإلمام عليه الســـالم 
علـــى يد أبي جعفر الســـفير الثاني، وقد جاء 

فيه:
(عرفُه اهللا الخير كله ورضوانه، وأســـعده 
بالتوفيـــق وقفنـــا علـــى كتابه، وثقتنـــا بما هو 
عليه، وإنـــه عندنا بالمنزلـــة والمحل اللذين 
يسرانه، زاد اهللا في إحســـانه إليه، إنه ولي 
قدير، والحمد هللا ال شـــريك له، وصلى اهللا 

على رسوله محّمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا).
التحـــق بالرفيـــق األعلى عـــام ٣٢٦ هـ في 
بغـــداد وُدفـــن بالنوبختيـــة فـــي المـــكان الذي 
كانت فيه دار علّي بـــن أحمد النوبختي، وهو 
اليوم يعرف بســـوق الشـــورجة يؤمه الزائرون 
ويتوافـــدون عليه تعظيمـــًا لمقامه رضوان اهللا 

عليه.
١١. زمان الغيبة: 

ورد في بحار األنوار ج ٧ ص ١٤٦:

أما في زمـــان الغيبة فالمشـــهور انه يجب 
على الفقيه الجامع لشـــرائط الحكم والفتوى 
ارتـــكاب ذلـــك، إما عينـــًا وإما كفايـــة، فان 
كان غرضـــه مـــن ارتكاب ذلـــك إطاعة إمامه 
والشـــفقة علـــى عبـــاد اهللا وإحقـــاق حقوقهم 
وحفـــظ فروجهـــم وأموالهـــم وأعراضهم عن 
التلف، وإن كان غرضه كســـب المال الحرام 
وجلـــب قلوب الخـــواص والعـــوام وأمثال ذلك 

فهي الرئاسة الباطلة التي حذر عنها.
١٢. سفوان:

فـــي معجم البلدان: مـــاء على قدر مرحلة 
من باب الِمربد بالبصرة.

إحدى المدن التي تتعرض لحركة الدجال 
وتخضع لبطشه وتنكيله وقتذاك.

١٣. الشلمغاني:
محّمـــد بـــن علـــّي المعـــروف بابـــن أبـــي 

العزاقر.
مـــن أدعياء الســـفارة كذبـــًا، كان في أّول 
أمره مستقيمًا صحيح العقيدة، وكانت تخرج 
توقيعـــات اإلمام عليه الســـالم علـــى يده عن 
طريق الحسين بن روح وكان له كتاب التكليف 
وكتاب التأديب وكتاب الغيبة وكتاب األوصياء 

وكتب أخرى ذكرها النجاشي.
بـــن  للحســـين  حســـدًا  الســـفارة  ادعـــى 
روح وأظهـــر مقـــاالت منكـــرة وقـــال بالحلول 

والتناسخ.
كان معروفـــًا عنـــد بنـــي بســـطام وكانـــوا 
يعتقدون به فلمـــا ارتد بقوا على اعتقادهم به 
حّتـــى أخذ يدّلـــس عليهم ويغـــرر بهم. تصدى 
لـــه الحســـين بـــن روح وكتب إلى بني بســـطام 
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بلعنـــه والبراءة منه، إّال أن الشـــلمغاني أوهم 
بني بســـطام بدجله فادعى أن لقول الحســـين 
بـــن روح باطنًا وظاهرًا، وهو أن اللعنة بمعنى 
االبعـــاد وهـــو ال يعنـــي إّال الدعاء لـــه باالبعاد 
عـــن النار، هكـــذا حـــاول الشـــلمغاني تغرير 
بنـــي بســـطام ومخادعتهـــم مســـتغًال طيبهم 
وبســـاطتهم واعتقادهم البريء، إّال أن ذلك 
لم يمنع بني بســـطام وغيرهم من الشيعة من 
الوقوف على حقيقته واكتشاف خداعه ودجله 
وذلك بعـــد أن صدر من اإلمام عليه الســـالم 
توقيع يأمر بلعنـــه والبراءة منه وجاء في نص 

التوقيع الشريف:
(ان محّمد بن علّي المعروف بالشـــلمغاني 
وهـــو ممن عّجـــل اهللا لـــه النقمـــة وال أمهله، 
قـــد ارتد عـــن اإلســـالم وفارقـــه، وألحد في 
ديـــن اهللا، وادعـــى ما كفر معـــه بالخالق جل 
وعال، وافترى كذبًا وزورًا، وقال بهتانًا وإثمًا 
عظيمـــًا، كذب العادلون بـــاهللا وضّلوا ضالًال 

بعيدًا، وخسروا خسرانًا مبينًا.
واننا قد برئنا إلى اهللا تعالى وإلى رســـوله 
وآلـــه صلوات اهللا وســـالمه ورحمتـــه وبركاته 
عليهـــم منه، لعناه عليـــه لعائن اهللا تترى من 
الظاهـــر والباطن في الســـر والعلن، وفي كل 
وقت وعلى كل حال، وعلى من شـــايعه وتابعه 
أو بلغـــه هـــذا القـــول منـــا، وأقام علـــى توليه 

بعده.
وأعلمهـــم أننا من التوقـــي والمحاذرة منه 
على مـــا كنـــا عليه ممـــن تقدمه مـــن نظرائه 
مـــن الشـــريعي والنميري والهاللـــي والباللي 
وغيرهـــم، وعادة اهللا عندنا جميلة، وبه نثق 
وإياه نســـتعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم 

الوكيل).
ينتهي بالشلمغاني األمر إلى ادعاء الربوبية 
وهذا األمر لم يحتمله حّتى الخليفة العباســـي 
الراضي حينما رفـــع أمره إليه، وكانت دوافع 
الراضـــي العباســـي فـــي القـــاء القبـــض على 
الشلمغاني سياسية فضًال عن كونها عقائدية 
بعد ادعائه الحلول والتناســـخ فضًال عما ُذكر 
عنـــه أنه ادعى اإللوهية كمـــا وجد ذلك موثقًا 

في مراسالت أصحابه إليه.
١٤. الصفاح:

وهـــي البيداء التـــي يحدث فيها الخســـف 
بجيـــش الســـفياني المتوجـــه إلى مّكـــة لقتال 

اإلمام المهدي عليه السالم.
١٥. حرف الضاد:

....
١٦. الطريد:

أحد ألقاب اإلمام الحجة عليه السالم.
وهو إشــــارة إلى محنته عليه الســــالم حين 

طورد وال يزال مخافًة من الظالمين.
١٧. ظلمة:

عــــن أم هاني قالت: لقيت أبا جعفر محمد 
بن عليQ فســــألته عن هذه اآلية cَفال ُأْقِسُم 
ِباْلُخنَّــــِس * اْلَجــــواِر اْلُكنَّــــِسd قال: الخنس: 
إمام يخنــــس في زمانه عند انقطاع من عالمه 
عنــــد النــــاس ســــنة ســــتين ومئتيــــن ثــــم يبدو 

كالشهاب الواقد في ظلمة الليل.
١٨. عبد اهللا:

الشخص الذي بموته ضمن اإلمام الصادق 
عليه الســــالم ظهور المهدي عليه السالم ُيعد 
عبد اهللا هذا أحد أهم المعادالت السياسية في 
المنطقة والتي لها مدخلية كبرى في عالمات 
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الظهور، فموته ســــيترك فراغًا سياسيًا يؤجج 
النزاع بين فريقين من أســــرٍة حاكمة وستختل 
هذه القوة ممــــا يجعل التمهيــــد لحركة اإلمام 

عليه السالم ضروريًا.
روى المجلســــي بســــنده عن أبــــي عبد اهللا 
عليه الســــالم يقول: (من يضمن لي موت عبد 

اهللا أضمن له القائم).
ثــــّم قــــال: إذا مــــات عبــــد اهللا لــــم يجتمع 
الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا األمر دون 
صاحبكــــم إن شــــاء اهللا ويذهب ُملك الســــنين 

ويصير ُملك الشهور واأليام).
قلت: يطول ذلك؟

قال: (كال).
١٩. غاية الطالبين:

مــــن ألقاب اإلمــــام المهدي عليه الســــالم 
ذكره المحدث النوري رحمه اهللا.

٢٠. الفتح:
من ألقاب اإلمام المهدي عليه السالم كما 

ورد في النجم الثاقب.
٢١. القاسم بن العالء:

من أهل آذربايجــــان، ومن وكالء الناحية 
المقدســــة في عصــــر الغيبة الصغــــرى، يكنى 
بأبي محّمد، وقد ورد عليه نسخة ما كان خرج 
من لعن ابــــن هالل (أحمد بن هالل الكرخي) 
المدعي للوكالة زورًا. فأنكر األصحاب بالعراق 
ذلك لمــــا كانوا قد كتبوا من رواياته وما عرف 
عنــــه من االســــتقامة فــــي ظاهره حّتــــى حملوا 
القاســــم بــــن العــــالء أن يراجع فــــي أمره عدة 
مرات، فخرج إليه من اإلمام عليه السالم ما 
نصــــه: (قد كان أمرنا نفذ إليــــك في المتصنع 

ابــــن هالل _ ال رحمــــه اهللا _ بما قد علمت لم 
يــــزل _ ال غفــــر اهللا لــــه ذنبه وال أقالــــه عثرته 
_ يداخــــل فــــي أمرنا بال إذن منــــا وال رضى، 
يســــتبد برأيه فيتحامى مــــن ديوننا، ال يمضي 
من أمرنــــا إليه إال بما يهواه ويريد، أرداه اهللا 
في نــــار جهنــــم، فصبرنا عليه حّتــــى بتر اهللا 

بدعوتنا عمره... الخ).
ويظهــــر من هــــذا جاللة قدر القاســــم بن 
العالء وما ارتكز عند الناس من قربه لإلمام 
عليه السالم حّتى كلف بمعرفة أمر ابن هالل 

الملعون.
٢٢. كف من السماء:

مــــن  وهــــي  الظهــــور،  عالمــــات  إحــــدى 
المعجزات التي تســــبق يوم الظهور، والظاهر 

أن هذه العالمة تصاحب الصيحة.
ويبدو أن الصيحة ستلبُس بصيحة باطل، 
فان األولى صيحة تشــــير إلــــى أن الحق في آل 
محّمد صلى اهللا عليه وآله وســــلم، والشيطان 
يحاول أن يلبس األمر على الناس فينادي الحق 
مــــع آل فالن، أي مع أعدائهــــم، والظاهر أن 
الكف من الســــماء من محاوالت التمييز وبعث 
الثقــــة في النفــــوس لتأكيد الصــــوت األّول عن 
سعيد بن المســــيب قال: تكون فرقة واختالف 
حّتــــى يطلع كف من الســــماء، وينادي مناٍد أال 

ان أميركم فالن.
وعن ابن المســــيب قال: تكون فتنًة بالشام 
كأن أّولهــــا لعــــب صبيــــان ثــــّم ال يســــتقيم أمر 
الناس على شــــيء وال يكون لهــــم جماعة حّتى 
ينادي مناٍد من الســــماء: عليكم بفالن وتطلع 

كف تشير.
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٢١

٢٢





وقوله: (تشير) الظاهر انها إشارة للتمييز 
بين الصيحتين ليتضح األمر بعد التباسه.

وعلــــّي عليه الســــالم قــــال: (بعد الخســــف 
ينــــادي منــــاٍد مــــن الســــماء: ان الحــــق في آل 
محّمد في أّول النهار، ثّم ينادي مناٍد في آخر 
النهار، ان الحق في ولد عيسى، وذلك نخوة 

من الشيطان).
٢٣. ليلة النصف من شعبان:

هي أفضــــل ليلة بعد ليلة القــــدر فيها يمنح 
اهللا فيهــــا العباد فضله ويغفــــر لهم بمنه، ولد 
فيها اإلمام الحجــــة المنتظرQ، ال يرد فيها 
سائل ما لم يسأل اهللا معصية. وهي الليلة التي 
جعلهــــا اهللا آلل البيــــتK بأزاء مــــا جعل ليلة 

.Nالقدر للنبي
٢٤. المأمول:

من ألقاب اإلمام المهدي عليه السالم كما 
ذكره المحدث النوري رحمه اهللا.

٢٥. نخل خوخا:
موضع رحال الترك الملقبون ببني قنطوراء 
حيــــث ينزلــــون في هــــذا الموضــــع القريب من 

مسجد الكوفة ليتحركوا من هناك.
٢٦. هدنة الروم:

بعد اســــتتباب الوضع لإلمام المهدي عليه 
السالم وتأسيس دولته المهدوية ينخرط بعض 
الغربيين في صفوف معارضة طائشــــة تحاول 
إحبــــاط محاولة اإلمام المهدي عليه الســــالم 
في شــــمول بلدانهم تحت رايته اإللهية فيحاول 
هــــؤالء ارتــــكاب بعض المغامــــرات ضد اإلمام 
المهدي عليه الســــالم إّال أنها تنتهي بالفشــــل 
فيضطر الغــــرب للقبول بهدنة تتم بينهم وبين 

اإلمام عليه السالم فيقبلها الغربيون.

عــــن محّمد بن الحنفية قــــال: ينزل خليفة 
مــــن بني هاشــــم بيــــت المقدس يمــــأل األرض 
عــــدًال يبني بيــــت المقــــدس بناًء لم يبــــن مثله 
يملك أربعين سنة تكون هدنة الروم على يديه 
في سبع سنين بقين في خالفته ثّم يغدرون به 
ثّم يجتمعون له بالعمق فيموت فيها غمًا ثّم يلي 
بعده رجل من بني هاشــــم ثــــّم تكون هزيمتهم 
وفتــــح القســــطنطينية على يديه ثّم يســــير إلى 
روميــــة فيفتحهــــا ويســــتخرج كنوزهــــا ومائدة 
ســــليمان بــــن داود عليهما الســــالم ثــــّم يرجع 
إلى بيت المقدس فينزلها ويخرج الدجال في 
زمانــــه وينزل عيســــى بن مريم عليه الســــالم 

فيصلي خلفه.
٢٧. الوشا: (حاجز بن يزيد)

الملقب بالوشــــا، أحــــد وكالء اإلمام عليه 
الســــالم الممدوحيــــن، روى الشــــيخ المفيــــد 
بإسناده عن الحســــن بن الحميد قال: شككُت 
فــــي أمر حاجز، فجمعُت شــــيئًا ثّم صرت إلى 
العسكر _ يعني ســــامراء _ فخرج إلّي: (ليس 
فينا شــــك، وال فيمــــن يقوم بأمرنــــا، ترّد ما 

معك إلى حاجز بن يزيد).
٢٨. اليهودية:

قرية فــــي اصفهان يخرج منهــــا الدجال، 
ولعلهــــا لم تكن بهــــذا اللفظ بل كونهــــا مجمعًا 
ليهود أصفهان فيخرج أهلها ليلتحقوا بالدجال. 
وفي الخبر: فقام إليه _ أي إلى أمير المؤمنين 
عليه السالم _ األصبغ بن نباتة فقال: يا أمير 
المؤمنيــــن من الدجال؟ فقال: (أال إن الدجال 
صائد بن الصيد فالشقي من صّدقه، والسعيد 
من كذبه يخرج من بلدة يقال لها اصفهان من 

قرية تعرف باليهودية).

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨
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نقــــل لــــي أحــــد المؤمنين عن الســــيد 
جعفــــر بحر العلــــوم، المضمــــون التالي: 
أنه كان يومًا في بيت الســــيد حسين بحر 
العلــــوم، نجل آيــــة اهللا الســــيد علي بحر 
العلــــوم، صاحب كتاب <برهان الفقه>، 
وكان ســــماحته في ديوانه يستقبل الوفود 

والمراجعيــــن، وكان من بين المراجعين 
الذيــــن وفــــدوا عليه مــــرّوض مســــلم من 
الهنــــد، وبعــــد أن اســــتقّر بــــه المجلــــس 
وعّرف نفســــه لســــماحته، قال: بإمكاني 
أن أخبركــــم عــــن كل مــــا تســــألون بالقلم 

والقرطاس.
وبالفعــــل كان يجيــــب بصــــواب علــــى 
األســــئلة العاديــــة التي ُطرحــــْت عليه من 
الحاضرين. وذلك وفق حسابات رياضية 

كان يحّررها على الورق.
حينذاك أقبل ســــماحته عليه، وقال: 
هناك ســــؤال أظنك ال تقدر على الجواب 

عنه.
قال المرّوض: وما هو؟ قال سماحته: 

إنه صعب وخارج عن وسعك.

اختيار: السيد علي البعاج

الذي تسألون عنه
 في بيت الشيخ

الراوي: آية اهللا السيد صادق 
الشيرازي (حفظه اهللا)

التاريخ: حدود سنة ١٩٥٠
المكان: النجف األشرف

القصـــة التاليـــة كتبها آية اهللا الســـيد 
صـــادق الشـــيرازي (حفظـــه اهللا) لمؤلف 
حضـــرت  <شـــيفتكان  بالفارســـية  كتـــاب 
 Qأي عّشـــاق حضرة المهدي <Qمهدي

هذا نّصها:





فإني صعبــــًا وليكــــن قــــال المــــرّوض:
هو؟ فما عنه، اإلجابة أحاول

وقــــد أصــــررَت اآلن قــــال ســــماحته:
فيه يتواجد الــــذي المــــكان فأخبرنــــا عن
اســــتقرْت ومن بوجوده وموالنا، ســــّيدنا
الحســــن بن الحجة الخلق، وُرزق األرض

.Qالعسكري
يبحث عن وبدأ نعم، قال المــــروض:
حســــاباته الرياضية خــــالل الجــــواب من
فــــي أبطــــأ المعقــــدة، لكّنــــه وألول مــــرة
يقول أن إلــــى ســــماحته دعا الجواب مما
تقدر على اإلجابة ال أّنك لك أقل ألم لــــه:

السؤال. هذا عن
لعلي أهتدي قليــــًال اصبروا فأجــــاب:
األمر ليس ثم بعد مدة قال: الجواب. إلى
الشــــيخ طه أّن أفّكر في ولكن كما تظّن،

نجف من هو؟
طه محمد الشيخ إن ســــماحته: أجابه
المعروفين مراجع التقليــــد نجــــف، أحد

األشرف. النجف في عندنا
عنه هو تســــألون الذي قال المرّوض:
أسرع وهنا الشــــيخ وعنده، بيت اآلن في
ونفــــر ســــماحته بصحبــــة الســــيد جعفــــر
اهللا آية المرجع بيت نحو متجهين آخرين
الطريق وفــــي نجف، طه الشــــيخ محمــــد
مفتــــرق طرق ثالثــــة، ينتهي انتهــــوا إلى

التقوا حيــــث الشــــيخ، بيت أحدهــــا إلــــى
يرتدي في الزي العراقي هناك بإنســــان
وعليه الوقار والكوفية، والعقــــال العباءة
هيبة جوانبــــه مــــن والســــكينة، وتطفــــح
إن وما فاجتازوه نحو بيت الشيخ، وعّز،
من مصفرًا الشيخ ديوان رأوا حتى دخلوه
يســــتقبل المراجعين الذي حتى الناس،
الذي لكــــّن والقهوة، المــــاء ويقــــّدم لهم
في جلوس الشــــيخ هــــو فاجأهــــم بالمرة
جلســــة الحزين، ناحيــــة من الحجــــرة،
قطرات تتساقط وزفير، أنين منه ينبعث
قائًال: يتمتم وهو كريمتــــه، على الدموع
انتبهُت ولما له، أنتبه فلم يدي، في صار

يدي. من فلت قد كان
ـ فتعّجــــب الواردون كثيرًا، وتســــاءلوا
الشيخ؟ يبكي عالم التحية والسالم ـ بعد
أيامه، كريمته أواخر قد فقد الشيخ وكان
بعد التحية إال لقدومهم يلتفــــت لم لذلك
إليهم وجلس بهــــم ورّحب فقام والســــالم
حزينًا، تركــــه الذي يحّدثهم بالحــــادث
قائًال: إنكم لوعته ويخفي دموعه يكفكف
في مســــائلهم إلّي برجوع الناس تعلمــــون
أجيبهم واستفتاءاتهم وخصوماتهم، وأنا
وأفتيلهم،وأفصلبينهم،وآخذاألموال
ونحو والمتوّلي القيِّــــم وأعطيها وأنصــــب
واجتهــــاد، ليوافق بتحرٍّ ذلك. كل ذلــــك

عنه تسألون الذي
الشيخ بيت في
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الشرع الشــــريف، غير أنه منذ سنوات، 
أخذْت ُتْقِريني فكرة: هل أّني مصيب في 
كل ما أفتيت وما قضيُت وزاولُت وعملت، 
وهل أني مرضّي عند اهللا ورسوله واألئمة 

الطاهرينK؟
وقبــــل ثالث ســــنوات استشــــفعت إلى 
اهللا بموالي أميــــر المؤمنينQ في ذلك 
وطلبــــُت منه بإلحــــاح أن أِجد في نفســــي 
صــــواب أو خطأ هذه األعمــــال عن قصور 

ال تقصير.
فلما اشتد إصراري وتوسلي رأيت ذات 
 Qليلة فــــي المنام موالي أمير المؤمنين
فأخبرنــــي: إن ما أريده ســــيتم عند ولده 
 Qالمهــــدي صاحــــب العصــــر والزمــــان
فبقيت أرقب األيام والليالي، أنتظر قدوم 
الحبيب في كل آن ولحظة، ولم أحســــب 
ان ســــأحصل عليه وأعِرفه وفي هذا اليوم 
بالذات وقبل مجيئكم بقليل خال الديوان 
مــــن المراجعين وكان خادمنــــا قد ذهب 

ليهيئ بعض لوازم البيت.
فدخــــل رجل كانــــت تدل لهجتــــه على 
أنه من العشــــائر العراقية. فســــألني بعد 
السالم عن مسألة فأجبُت عنها، فأشكل 
عليها إشكاًال علميًا، وحاولت اإلجابة عن 
اإلشــــكال، غير أنه قاطعنــــي ـ وهو عالم 

بمغــــزى جوابي كله ـ بإشــــكال ثاٍن وبدأت 
أجيب عن اإلشكال الثاني فقاطعني للمرة 
الثانية بإشكال علمي ثالث، وهكذا كّلما 
بدأت في الجواب بادرني بإشــــكال علمي 
آخر، حتى خالجتني أفكار متناقضة حول 
الرجــــل وفضله، وأنه كيف يمكن التوفيق 
بين معرفة هذه المباحث الدقيقة، وبين 
ظاهــــر رجل عشــــائري، بعيــــد كل البعد 
عــــن هــــذه المباحــــث العلمية. لكــــن غفلة 
عميقــــة خّيمْت على ذهني، وأنســــتني ما 
كنُت بانتظاره وترّقبه من التشــــّرف بلقاء 

الحبيب.
واســــتمّرْت غفلتي عــــن حاجتي، ولم 
أنتبــــه حتــــى مع ضــــرب الرجل يــــده على 
كتفــــي وقوله لــــي: <أنت َمْرضــــيٌّ عندنا> 
وزاد اســــتغرابي من أن رجــــًال يدّل صوته 
على أنه من أهــــل البادية كيف يقول هذه 

الكلمة لمرجع تقليد؟
وفجأة بعد مغادرته الديوان، انكشفْت 
غفلتــــي، وعاودتنــــي فطنتــــي، وتذكرُت 
أملــــي وأمنيتــــي فطالما كنــــت أفّكر بها، 
وأرجــــو التصرف في حالــــي وموقفي عند 
رّبي ونبيي وأئمتيK وقد أخبرني الرجل 
عــــن ذلك بقولــــه: <أنت مرضــــٌي عندنا> 
ولم أنتبه. إنه الحبيب الذي جّندُت نفسي 





لنصرتــــه وصرفــــُت عمــــري لخدمته حتى 
دخل عندي، فيا أسفي على نفسي، صار 
عندي وبمرأى مني فلــــم أنتبه له. ألتزّود 
منه ومن نوره وبركاته، ولما انتبهُت كان 
قد خرج عن وســــعي، أليس حقيقًا لمثلي 

أن يئن ويبكي؟
فقــــال الســــيد بحــــر العلــــوم للشــــيخ: 
<شــــيخنا لهذا جئنا> واحتملــــوا أن يكون 
الرجــــل ذو المهابــــة والوقــــار الــــذي رأوه 

قريبًا من بيت الشــــيخ هو ســــيدنا وموالنا 
صاحــــب العصر عجــــل اهللا فرجه وجعلنا 
مــــن أنصــــاره وأعوانــــه والمرضيين عنده 

بمحمد وآله الطاهرين.(١)

الهوامش

(١) قصــــص وخواطر../ ص ٢٦٠/ قصة رقم 

.٢١٠
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روى الشيخ عباس القميG في 
مفاتيـــح الجنـــان ص ٥١ـ  ٥٣ طبـــع 
طهران ١٣٩١هــــ عن الكفعمي فـــي المصباح 
عـــن صاحـــب  الصلـــوات مرويـــة  هـــذه  <إن 
األمـــر¨ وقد خرج إلى أبي الحســـن الضّراب 

االصفهاني في مكة...>.
بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهـــم صل على محمد ســـيد المرســـلين 
وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب 
فـــي الميثـــاق، المصطفـــى فـــي الظـــالل، 
المطهر مـــن كل آفة، البريء من كل عيب، 
للشـــفاعة،  المرتجـــى  للنجـــاة،  المؤمـــل 

المفوض إليه دين اهللا.
اللهم شـــرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج 
حجتـــه وارفـــع درجتـــه وأضـــئ نـــوره وبيض 
وجهـــه وأعطـــه الفضـــل والفضيلـــة والمنزلة 

والوســـيلة والدرجـــة الرفيعـــة وابعثـــه مقامًا 
محمودًا يغبطـــه به األولـــون واآلخرون وصل 
على أمير المؤمنين ووارث المرســـلين وقائد 
الغر المحجلين وســـيد الوصييـــن وحجة رب 

العالمين.
وصل على الحسن بن علي إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على الحسين بن علي إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على علي بن الحسين إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. 
وصـــل على محمد بن علي إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على جعفر بن محمد إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على موسى بن جعفر إمام المؤمنين 

اختيار: 
عباس فاضل محمد حسن

Qمن كلمات اإلمام
صلوات الجمعة

ر





ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على علي بن موسى إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصـــل على محمد بن علي إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصـــل على علي بن محمد إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصل على الحسن بن علي إمام المؤمنين 

ووارث المرسلين وحجة رب العالمين.
وصـــل على الخلف الهـــادي المهدي إمام 
رب  وحجـــة  المرســـلين  ووارث  المؤمنيـــن 

العالمين.
بيتـــه  وأهـــل  محمـــد  علـــى  صـــل  اللهـــم 
األئمـــة الهاديـــن العلماء الصادقيـــن األبرار 

المتقين، دعائم دينك، وأركان توحيدك، 
وتراجمـــة وحيـــك، وحججك علـــى خلقك، 
وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك 
واصطفيتهـــم علـــى عبـــادك، وارتضيتهـــم 
لدينـــك، وخصصتهم بمعرفتـــك، وجللتهم 
وربيتهم  بكرامتك، وغشـــيتهم برحمتـــك، 
بنعمتـــك، وغذيتهـــم بحكمتك، وألبســـتهم 
نـــورك، ورفعتهم فـــي ملكوتـــك، وحففتهم 
بمالئكتك، وشـــرفتهم بنبيك صلواتك عليه 
وآله. اللهـــم صل على محمـــد وعليهم صالة 
زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة، ال يحيط بها 
إال أنت، وال يســـعها إال علمك، وال يحصيها 

أحد غيرك.



األدب المهدوي



دوَن أن نلقاَك يا ابَن الحسِنليلُة القدِر مضـــْت في الزمِن

) نسُل األنبياءونداُء (الروح) في أفِق السماْء ظهَر (المهديُّ

الَبـــدِنلم تُجْد فيِه مقاديُر القضاْء فـــي  ِعلـــًة  أورثْتنـــا 

إحملوا الراياِت من خلِف اإلماملم يدوِّ الصوُت في كِل األنام

يرفُع الســـيَف بوجـــِه الفتِنلم نشاهْد شَخصُه قرَب المقام

نطلـــب من اآلبـــاء األعزاء المســـاعدة على تحفيـــظ أبنائهم هذه األنشـــودة بطريقة 
يختارها الطرفان...

أناشيد للصغار

ليلة القدر مضت

شعر: األستاذ حسن الظالمي





وعلى األعـــداِء عزَّ االنتصارطـــاَل واِهللا علينـــا االنتظاْر

طلعـــًة للبـــدِر فـــوَق القنـــِنأنفـــٌس ترقـــُب ليـــًال ونهـــاْر

وعلى األعـــداِء عزَّ االنتصارطـــاَل واِهللا علينـــا االنتظاْر



إصدارات



دأب مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 
المهـــديQ أن يكون له حضور واســـع في مجال 
الثقافة المهدويـــة وتنميتها من خالل ما يصدره 
المركز من دراســـات فضًال عما ينشـــر من كتب 
 Qوموســـوعات تتبنـــى قضيـــة اإلمـــام المهدي
دراســـة وتحليًال، وباب اصـــدارات المركز حول 
االمـــام المهدي يأخـــذ على عاتقه اإلشـــارة الى 
ما يصدر من هذه الكتب ســـواء ما كان من نفس 

المركز أو من خارجه.
مركـــز  عـــن  صـــدر  المنتِظـــر:  مفكـــرة  ـ   ١
المنتِظـــر)  (مفكـــرة  التخصصيـــة  الدراســـات 
لعـــام ٢٠٠٨م، ١٤٢٨/ ١٤٢٩هــــ وقـــد تضمنت 
إضافة إلى التقويم الشـــهري الميالدي والقمري 
والشمسي، تضمنت التوقيت الشرعي للصلوات 
اليومية و٣٦٠ بيتًا من الشـــعر و٣٦٠ معلومة عن 
اإلمام المهديQ، كما تضمنت أدعية وزيارات 
حول اإلمام إضافة إلى بعض المعلومات المهمة 
حـــول مواقـــع االنترنيـــت والمؤسســـات التابعـــة 

للمرجعية ومعلومات أخرى.
طبع منها عشرون ألف نسخة وبطباعة أنيقة 

معززة بالصور الملونة.

٢ ـ كمـــا صـــدر عـــن المركز ـ قســـم الطفولة 
المهدويـــة ـ قصـــة لألطفال بعنـــوان (حجة اهللا) 

هيأة التحرير
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حسنين رســـوم وتلوين ـ النجفي ســـعد كتابة علي
أطفال بين محاورة القصة تتضمن شـــبر، جواد
اإلمام عـــن الجديـــدة صغـــار حـــول المعلومـــات
جميل  قصصي باســـلوب جاءت المهـــديQ وقد

األطفال. مدارك على وسهلة مبسطة وأفكار
الوزيري  من القطع ملونة ١٦ صفحة في وقعت

نسخة. ٥٠٠٠ منها وطبع

والنشـــر  للطباعة الغدير مركز عن ٣ ـ صدر
الموّجـــه) (االنتظـــار بعنـــوان كتـــاب والتوزيـــع 
اآلصفي، مهدي محمد الشيخ لسماحة العالمة
لمســـألة النفســـي التوجيه في المؤلف يبحث فيه
وغير الدينية المدارس في واالنتظار االنتظار،
ثم هم ومن عن جيل الموطئين تكلم ثم الدينية،
واســـماءهم وصفاتهم اإلمام أصحاب قادة عدد
بالعمل وعالقته االنتظار عن قيمة البحث وختم
القطع  من ٧٢ صفحة في الكتاب وقع الحركـــي،

المتوسط.

اإلســـالميةـ   الذخائر مجمـــع ٤ـ  صـــدر عـــن
المنتظر. حيـــاة اإلمـــام كتاب ـ مطبعـــة شـــريعة
القرشـــي شـــريف باقر الشـــيخ تأليـــف ســـماحة
اســـم الكتاب تضمن تحقيـــق مهدي القرشـــي،
البدنية وصفاته وألقابـــه ووالدته ونســـبه اإلمام
حياته تاريـــخ ثـــم ورســـائله والمعنويـــة وادعيتـــه
بعض على الرد وتضمـــن الغيبة إلى من الـــوالدة
وادعياء وحياتهـــم ذكـــر ســـفراءه الشـــبهات ثم
المبشرين وعدد التاريخ عبر والمهدوية السفارة
باشعارهم ذكروه الذين الشـــعراء وذكر بظهوره
وعالماته. المبارك ظهوره بزمان الكتاب وختم

القطع  مـــن ٣٥٢ صفحـــة فـــي وقـــع الكتـــاب
أنيقة. بطباعة الوزيري



األنترنت من
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حيث المهدي اإلمام حول وهو موقع
االنكليزية لغـــات ثـــالث يحتـــوي علـــى
القســـم ويحتوي والفارســـية والعربيـــة

عدة: منه على اقسام العربي
اهللا عجل المهـــدي اإلمـــام ١. حـــول

هذا حيث يحتوي فرجه الشريف تعالى
االسئلة بعض عن اجابات على القســـم

المهدي. اإلمام حول
الوحي. كالم في المهدي اإلمام .٢
كالم فـــي المهـــدي اإلمـــام  .٣





احاديث على حيتوي حيث المعصومين
عنكلالمعصومينحولاإلمامالمهدي
وحول الشـــريف فرجه اهللا تعالى عجل

موضوعات مختلفة.
المهـــدي اإلمـــام  كلمـــات مـــن   .٤
المنســـوبة االدعية بعض على ويحتوي
الشريف فرجه تعالى عجل اهللا لإلمام

واقواله لشيعته.
جمكران. عن مسجد معلومات .٥

ويحتوي المســـجد عن ٦. تصاويـــر
المهدي اإلمـــام حـــول فنية علـــى اثـــار

من المسجد. وصور
بعض  علـــى ويحتـــوي ٧. الكرامـــات

المهدي. كرامات اإلمام

والمقاالت. الكتب . ٨
على ويحتوي والزيارات ٩. االدعيـــة
الخاصـــة والزيـــارات بعـــض االدعيـــة
فرجه تعالى اهللا عجل الحجـــة باإلمام

الشريف.
على وتحتوي الصوتيـــة ١٠. المكتبة
ندوات وعلى حول اإلمام ادعية وزيارات
عليه المهدي حول اإلمام ومحاضرات
الحوزة اســـاتذة مـــن الســـالم لبعـــض

العلمية.
منها أخـــرى اقســـام ويحتـــوي على

والمناظرات. المواقع



نشاطات



قام مركز الدراســـات التخصصية في اإلمام 
المهـــديQ بالكثيـــر مـــن النشـــاطات العلميـــة 

والفنية نذكر منها:
١ـ  أقام مركز الدراسات التخصصية في اإلمام 
المهـــديQ بتاريـــخ ٢٢/ ٧/ ٢٠٠٧ المصادف 
٧/ رجـــب / ١٤٢٨هـ وعلـــى قاعة جامعة النجف 
الدينية في النجف األشرف مؤتمره العلمي األول 
حـــول الفكر والثقافـــة المهدوية بحضـــور ممثلي 
المراجـــع الكبار في النجف األشـــرف وعدد من 
المفكرين ورجـــال الدين واألســـاتذة والباحثين 

المهتمين بالفكر المهدوي.
وقـــد حظـــي المؤتمر بمشـــاركة أســـاتذة في 
الحوزة العلمية وعدد من الباحثين المتخصصين 
من أســـاتذة الجامعات وحضر المؤتمر أكثر من 
ثالثمائـــة وخمســـين شـــخصية علميـــة حوزويـــة 

وأكاديمية.
وقـــد قدم للمؤتمـــر اثنان وأربعـــون بحثًا عن 
اإلمام المهـــديQ تعرضت للكثيـــر من جوانب 

بعض نشاطات المركز

جانب من السادة الحضور

اللجنة العلمية للمؤتمر

هيأة التحرير





وكان االنتظـــار، وعقيـــدة النظريـــة المهدويـــة
األشـــرف كلماتها النجف في الدينية للمرجعيـــة
الحقًا. سنوردها ممثليها من خالل المؤتمر في

الحلو كلمة علـــي محمد الســـيد بعدهـــا ألقى
فيها ثمن المؤتمر على المشـــرفة العلمية اللجنة
في واألكاديميين الحوزوييـــن جهـــود الباحثيـــن
المهدوية، الصعـــد مختلف في تقديم البحـــوث

تباعًا. مجلة االنتظار منها في وسينشر قسم
كتاب وتقديم البحوث في كتابة وقد اشـــترك

من: وباحثون
العراق بمختلف محافظاته. ـ ١

اإلسالمية. الجمهورية ـ ٢
البحرين. دولة ـ ٣

المغربية. المملكة ـ ٤
السعودية. ـ ٥

الفضائيـــة والقنـــوات لالعـــالم  كان  كمـــا 
تغطية فـــي فاعل والمحليـــة والصحـــف حضـــور
عشـــر فقد حضرت وفعالياتـــه بحـــوث المؤتمـــر

إعالمية. قنوات
الذكر مـــن آٍي بقراءة فقراتـــه بـــدأ المؤتمر
الدينيـــة وكلمة المرجعيات كلمـــات الحكيم ثـــم
تحدث ثم المؤتمر. على المشرفة العلمية اللجنة
الدراســـات مركز مدير القبانجي محمد الســـيد
جاء التي له عـــن األهداف في كلمة التخصصية
الثقافي الرابط باعتباره تأسيسه منذ المركز بها
والذي سيســـد المهدويـــة للجماهيـــر بالقضيـــة
ال لكي الشـــيعي الثقافي الكيان فـــي ثغـــرة كبيرة
الصحيحة، التجاهاتهـــا معاكســـة تنمو حركات
مـــن إصـــدارات حول نشـــر وقـــدم مقارنـــة لمـــا
عن  تزيد ال كانت انهـــا اإلمـــام المهديQ مبينًا
اصدار تم حين لحد اآلن فـــي (٢٠٠٠) إصـــدار

الذي نابليون عن بحث ألف مئة من أكثر وتأليف
الفرق إلى النظر الفتـــًا قرون، قبل ثالثة عـــاش

الكريم القرآن قراءة

علي الحلو السيد محمد

القبانجي محمد السيد
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من المزيد بـــذل داعيـــًا إلى الشاســـع بينهمـــا،
المهدوية الثقافة في ســـبيل رفـــد الجهد العلمي
المجال فـــي خاصة الكبيرة بأهميتهـــا بمـــا يليق

األكاديمي والحوزوي.
ثالث موسوعات إنشاء بصدد المركز ان وبّين
وفيها االنتظار معـــارف دائرة األولى: ضخمـــة،
واألماكن للشخصيات مصطلح (٥٠٠٠) أكثر من
مرتبة بقضيـــة االنتظار ترتبط التي والمفاهيـــم
األبجدية، والثانية: موســـوعة الحروف حســـب
يزيد مـــا جمع فيهـــا حيـــث تـــم الغيبـــة الكبـــرى

الكتب بطون فـــي ما ضّمت (١٥٠) مصدرًا علـــى
والثالثة: ،Qالمهـــدي اإلمام حـــول مـــن بحوث

العربية. الصحافة في المهدي اإلمام موسوعة
فيها قدمـــت قصيرة اســـتراحة وبعـــد فتـــرة
العشرة الفائزة البحوث أسماء المرطبات أعلنت

وهي: السكة الذهبية بجائزة
بالحقيقـــة  الوجوديـــة الحقيقـــة التقـــاء  ـ   ١
األستاذ اإلمام الموعود/ شـــخص التاريخية في

المغرب. ـ العاملي يوسف
/Qالمهدي اإلمام ظهـــور عند ٢ـ  البصـــرة

طه اياد والء االستاذ العارضيخالصة بحث احسان االستاذ بحث خالصة

مشكل االستاذ محسن بحث جميلخالصة االستاذ عماد بحث خالصة





ـ البصرة. مشكل فهد العبادي األستاذ محسن
فـــي  وخالفـــة اإلنســـان ٣ ـ اإلمـــام المهـــدي

ـ بغداد. العارضي إحسان األستاذ األرض/
والعالميـــة المهدوية/ األســـتاذ  ٤ ـ العولمـــة

الكوت. ـ خليف جميل عماد
والهدف  الخصائص والمســـيح/ ٥ ـ المهدي
كلية ـ يعقوب جبار ســـحر األستاذة المشـــترك/

القانون جامعة الكوفة.
مجتبى  األستاذ التوقيت/ عن النهي لماذا ـ ٦

السعودية. ـ صفوى ـ السادة
المهدوية /  الحركة مفاهيـــم في ٧ ـ الرجعة

الحلة. ـ طه أياد األستاذ والء
الواحد العلي ـ  عبد الشيخ ٨ ـ أسباب الغيبة/

النجف االشرف. الحوزة العلمية ـ

الصفات /Qالمهـــدي اإلمـــام ٩ـ  أصحـــاب
عدنـــان غســـان األســـتاذ / الذاتيـــة والفكريـــة

حمودي.
ناديـــة  وشـــرائطه/ أســـبابه ١٠ ـ الظهـــور/

الخزرجي. عبادي خضير
ملخصـــًا بالجوائـــز بعدهـــا قـــرأ الفائـــزون
كما فيها المهمـــة النقـــاط على لبحوثهـــم تركـــز
التي تثمن الشـــهادات التقديرية عليهم ووزعـــت

المؤتمر. في مشاركاتهم
المشـــاركة البحـــوث باقـــي وقـــد تم شـــمول
تؤيد التي التقديرية والشـــهادات بالهدايا القيمة

المؤتمر. في مساهماتهم وتشكر
واللجنة الدينية المرجعيات كلمات يلي وفيما

المؤتمر. على المشرفة العلمية

من الهدايا والجوائز والهدايانماذج الجوائز توزيع
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محمد  الســـيد اهللا العظمى مكتب آية كلمة ١ـ 
محمد سماحة السيد نجله الحكيم ألقاها سعيد

الحكيم: حسين
والســـالم والصالة العالمين هللا رب الحمـــد
وآله محمـــد والمرســـلين على أشـــرف األنبيـــاء

الطاهرين. الطيبين
العلماء األخوة المؤمنون أيها عليكم السالم

وبركاته... ورحمة اهللا األفاضل
عجـــل المهـــدي اإلمـــام قضيـــة ارتبطـــت 
العدالـــة بقضيـــة الشـــريف اهللا تعالـــى فرجـــه
االمة أمل عليه اهللا صلـــوات فكان االجتماعية،
فهو صلوات والقرون المتوالية، مر العصور على
بجميع الحق الديـــن القامة المنتظـــر اهللا عليـــه
عدالة مـــن عنه يصدر تفاصيلـــه واحكامـــه ومـــا
ونفســـي اجتماعـــي اجتماعيـــة وتـــوازن وتكافـــل
اهللا صلوات قضيته صـــارت فمن هنا وايمانـــي,
للطائفة الحقة، الشاغل الشـــغل غيبته عليه بعد
وحملت عليهم اهللا صلوات البيت بأهل التي آمنت
صلوات له والترقب االهتمام من وزاد لواءهـــم،
فترات الطائفة مـــن هـــذه عاشـــته اهللا عليـــه ما
الماضية فنتج االثني عشر القرون خالل عصيبة

حالتان: ذلك عن
فترة  وتحديـــد األولـــى: هـــو الترقب الحالـــة
كل قـــرن يتأمل وفـــي عصـــر كل ظهـــوره، ففـــي
اهللا صلوات ظهوره يقربوا أن ويحاولون المؤمنون
واهتزازات من حوادث وما يحدث بعالمات عليه
الناحية من الدنيا سواء وفي هذه الكون هذا في
بعض أو القتـــل االجتماعيـــة مـــن الظلـــم أو مـــن
ان دعت المؤمنين إلى فهـــذه الكونية، الظواهر
اهللا لظهوره صلوات الترقب من في حالة يكونـــوا

السيد الكبير الديني المرجع سماحة مكتب كلمة
الحكيم سعيد محمد

الحكيم حسين محمد السيد

الديني المرجع سماحة مكتب كلمة
النجفي بشير الشيخ
النجفي علي الشيخ

الديني المرجع سماحة مكتب كلمة
الفياض اسحاق الشيخ
الشمري محمد الشيخ





عليه. وسالمه
حالة ان  االنتظـــار وهي الثانية: هي الحالـــة
لظهوره مهيئـــًا منتظرًا المؤمـــن يكـــون االنســـان
من نستفيده االنتظار وآلياته، والذي مستلزمات
وإن عليهم اهللا صلوات االئمة الروايات ان بعض
صلوات لظهوره وقاطعـــة فاصلة عالمات ذكروا
على عدم أكـــدوا المقابل في انهـــم اهللا عليـــه إال
أو الظهور عصر في اآلن ونحن نعيش التوقيـــت،
من روايات أهل نستفيد أن قريب الظهور ويمكن
يرغبون بذلك ال انهم عليهم اهللا البيت صلـــوات
تحديد عدم على النهي والتأكيـــد بعضها بـــل في
اكدت الذي لكن اهللا عليه, صلوات زمـــن ظهوره
الحالة هو على وسيرتهم البيت روايات اهل عليه
الروايات بعض ففي حالة االنتظار، وهي الثانية
كان اهللا عليه صلـــوات لـــه منتظرًا ان مـــن مـــات
عن فســـطاطه مدافعًا أو فســـطاطه في كمن قتل
أن فعلينا عليـــه, اهللا صلـــوات ظهوره في حـــال
اليه يقربنـــا الذي هـــو النه الجانب نهتـــم بهـــذا
وهو عليه اهللا صلوات ظهوره ويهيئ مســـتلزمات
ومطبقًا منتظرًا متهيئًا المؤمن يكون االنسان أن
له وهيأ عمل انتظر شيئًا إن من االنتظار، لحالة
صلوات لـــه مهيئين نكـــون فعلينا أن نفســـه لـــه،
النفســـية وجهاتنا جوانبنا جميـــع في اهللا عليـــه
واالجتماعية والعقائديـــة والســـلوكية وااليمانيـــة
الذي وهو بـــه امرنا الذي هو االنتظـــار الن هـــذا
خطوة كبيـــرة باتجاه ظهوره بنا ويتقدم يوجهنـــا
انه الروايات بعض في ورد كما عليه اهللا صلوات
والمهيئين عليهم يعتمد أصحابه الذيـــن لو وجد
الحقيقيين القادة يكونوا بان االمة لقيادة هذه له
لظهر، عليـــه صلـــوات اهللا لهـــذه االمـــة بظهوره
عليه، اهللا صلوات لظهر أصحابـــه لو كمل يعني

هو للمنتظر الكبـــرى األهمية أن على فهذا يـــدل
عليه. اهللا المتهيئ له صلوات العامل

بشير  الشـــيخ اهللا العظمى مكتب آية كلمة ٢ ـ
الشيخ علي سماحة نجله ألقاها حســـين النجفي

النجفي: بشير
ما على وله الشـــكر ما أنعم هللا علـــى الحمـــد
وأشرف خير بريته والســـالم على والصالة ألهم
الدائمة واللعنة الميامين الهداة وآله محمد رسله

الدين. يوم إلى أجمعين أعدائهم على
َنُمنَّ َأْن cَوُنِريـــُد وتعالـــى ســـبحانه قـــال اهللا
َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم ِفي األَْْرِض اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى
األَْْرِض ِفي َلُهـــْم َو ُنَمكَِّن * َوَنْجَعَلُهـــُم اْلواِرِثيـــَن
كاُنوا ما َوُجُنوَدُهما ِمْنُهْم َوهامـــاَن ِفْرَعْوَن َوُنِرَي

العظيم. العلي اهللا صدق dَيْحَذُروَن
بيـــن اجماعيـــة المنتظـــر¨ اإلمـــام قضيـــة 
وبشـــارات وهناك وعود الســـماوية كلها األديـــان
الرســـول ســـبقوا الذيـــن علـــى ألســـنة األنبيـــاء
وأنه  المنتظر اإلمام بهذا األعظمN بالتبشـــير
ومبدد الجهالة ظلمـــات للبشـــرية من هو المنقذ
المظلومين حقوق ومنقـــذ الطغاة ومبير الظلمـــة

المعتدين. أيدي من
اإلمـــام أن الصـــادق التأمـــل ومقتضـــى 
المنتظرQ ضرورة حتمية بمقتضى قانون العدل 
الســـماوية الشـــرائع إليه دعت الذي واإلنصـــاف
العدالة ولم لتطبق أنشأت إنما الشرائع ألن كلها
لظلت جملة موعودًا منقذًا هناك أن ولو ال تطبق،
يوم السماوية معلقة إلى من أحكام الشرائع وافرة
كالتوحيد منها بعض األساســـية حتى القيامـــة،
أن يعلم ســـبحانه والمعاد، وإذا كان اهللا والنبوة
قوى للتطبيق لمعارضة يوفقوا ســـوف لن األنبياء
تدعو لما النفسي الناس ميل مع والفســـاد الشر
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الوافرة الجملة تلـــك إنشـــاء كان إليه أهواؤهم،
وهذا ذلـــك، اهللا عن تعالى لغـــوًا من األحـــكام
شـــريعة إلى أجلى بالقياس بنحو يظهر المعنـــى
عامة  شـــريعة إنها األعظـــمN حيـــث الرســـول
وإلى اإلنسانية رسالة باعتبارها جمعاء للبشرية
ومن والنهار، الليل وتعاقب الدهر بقي ما األبـــد
الرســـول حتى بكاملها تطبق لـــم إنها الملمـــوس
األحكام  بعض تطبيق من يتمكن األعظمN لـــم
العهد حديثي اســـتعداد وعدم المعارضة لشـــدة

المنافقين. يجاهد فلم للتقبل باإلسالم
عن تعاليم بعيـــدة اليوم البشـــرية ونجد جل
والمستبدون والظلمة الطغاة وهناك اإلســـالم،
الحياة بالســـلطة ومرافـــق بالغيـــر والمتشـــبثون
محجوز يشـــاؤون والديـــن معطل ما كلها يفعلون
الرســـول وعد فلذلك العلماء وأفهام بيـــن الكتب
حفيده  على يد دينه سوف يطبق األعظمN بأنه
نعم  الطاهرون، األئمة بذلك وبشر Qالمنتظر
هذا هوية تحديـــد في بين األمـــم وقـــع الخالف
ســـالم والدته في الخالف منهم وقع كما اإلمام

في هذا: القول نقتضب ونحن اهللا عليه
لم بنحو والدته إثبـــات من العلماء قـــد تمكن
جهة من فالتشـــكيك واالمتراء للريب مجاًال يبق
يصدر من العاقل ألنه أن ال ينبغي الشريف عمره
ســـبحانه على اهللا قدرة في يؤدي إلى التشـــكيك
اهللا ســـالم أتباعه يدعي أحد من وال حيًا إبقائه
اهللا أن نعتقد بـــل الذاتية بقدرتـــه باٍق عليـــه إنه
إلى وفي الرجوع حياته، أراد استمرار ســـبحانه
خروجه عن والمعبرة للـــوالدة الروايـــات المثبتة
دون خفـــاء عن خروجـــه في بالظهـــور الظاهـــر
تطمئن إليه وموئـــل مقنع، الوجود إلى خروجـــه

القلوب.
المهديQ تتطلب  اإلمـــام إن قضية والحـــق
وقائدنا إمامنا يخص أمر ألنه كبيرًا اهتمامًا منا
لم العلماء وأن ومهبط قلوبنا وملجـــأ أمرنا وولي
حول والكتابة عن التحدث يقصروا ولن يقصروا
شؤونها لسعة القضية أن إال القضية هذه جوانب
المؤتمر هذا ومثل ظمأى زالـــت ما غورها وعمق

القالب. هذا في يصب فيه نحن الذي
الفضل أهـــل يمكـــن نرجـــو اهللا ســـبحانه أن

البحر. هذا للخوض في والكمال
الطلعة إلـــى عيوننـــا بالنظـــر اللهـــم أكحـــل
رأفته ورحمته لنا وهب الحميدة الرشيدة والغرة
في اآلخرة وشـــفاعته الدنيا وخيره فـــي ودعـــاءه
والتضحية لوائه اإلنضواء تحـــت توفيق وارزقنـــا
أرحم أنـــت ألوامـــره انك طاعـــة بـــكل مـــا نملك
الميامين. وآله محمد على اهللا وصلى الراحمين

ســـماحة  العظمـــى اهللا آيـــة ٣ـ  كلمـــة مكتـــب
الشـــيخ الفيـــاض ألقاها اســـحاق الشـــيخ محمد

الشمري: محمد
ومنظومة حقيقـــة نورانيـــة الحجـــة الموعود
ومنشـــط قلبية وَمصحٌة روحي وُمطهـــر تكامليـــة
العروج إلى يوصل انحصاري حٍق وصراط فكري
وتتعالى األرواح النفوس، تتســـامى وبه والكمال
الحق بالحق الحق إلى الكدر ويتصل الطيبـــة عن
انحطاط فضاء في المعيـــن الماء هو الموعود،
أفلس كوكٍب ســـماء في المرتقب والنجم القيم،
والنبع الزالل األبـــدي هو الخيـــر، من مجتمعـــه
هو العلوي، والورع المحمدي والجود الســـرمدي
بين من والمصطفى السماء من المبعوث السفير
إليه األولياء الذي يتوجـــه هـــو الوجه الخالئق،





هو الســـماء، إلى الموصل والبـــاب والمحـــراب
هو عصارة المرتقب، والعـــدل المنتظر المؤمل
هو الربانيـــة، المســـيرة الفكـــر اإللهـــي ومتـــوج
المصور البـــاري بريشـــة الموســـوم لوحة الختام
واألولياء األنبياء تحدث عنه الذي المتعـــال، هو
نبع هو السماء، عنان ُوِصيته رواياته بلغت حتى

والخير. الوجود
هو إليه، والمـــؤدى والتوحيـــد هـــو الموّحـــد
القطب هو العليا وصفاته الحســـنى اهللا أســـماء
فاإلمام األعظـــم، واســـمه العالم وقلب والوتـــد
واألخروية،  الدنيوية الحياة قاموس Qالمهدي
والمثـــل الصالـــح والعمـــل هـــو الفكـــر والعقيـــدة

األعلى.
والصراط الســـوي الســـبيل نال به َمْن اتصل
وَطّيب وأّمَن َســـيره العذاب وَأِمَن من المســـتقيم

سريرته.
المرتبَة المنتظر اإلمـــام يحتل أن عجب فال
المرســـوم في المعرفيـــة األهميـــة العاليـــة مـــن
النصاب وبلغْت حتى تظافرت الروايـــات الديني
إال ومنزلتـــه ميراثـــه فـــي األكمـــل فلـــم يخالـــف
به السماوية الشرائع نطقت بل المتعصب الشاذ
يتمناها وظاهرًة األنبيـــاء يرتقبه ُطموحًا وصـــار
ألنه الدين أعداء وتلبس بهـــا أســـاء بل األولياء،

جدال فيه. الثابت الذي ال الحق
هذه يستكشـــفوا إلـــى ان ليســـَع دعـــاة الحق
والقيم للفكـــر رمزًا تكون حتـــى الـــذات الربانية
فتســـد والصالح اإلصالح ومنتهى حركة والتقى

والمتاهات. االنحراف عن وتحجب الثغرات
أن وأنصـــاره البـــد المهـــدي فالحديـــث عـــن
ويسقى العروق في وينتشر وينمو ويتجذر يتأصل
الذي فإن العتـــرة الطاهرة من المبين بالطريـــق

لنـــا طريق  المهـــديQ بّين مكنون حدثنـــا عـــن
التأدب وطريق به االرتباط وطريق التعرف عليه
الذي الكبرى الغيبة عهد في السيما مأدبته على
وهوة االنحراف فجـــوة وتتســـع االفتتان يكثر فيه
المنصـــوص مقابـــل لالجتهـــاد مجـــال  فـــال 
أن الظالم وترك وإعمال الخيـــال واالستحســـان
الفضيلة، فالبد وبحـــر النور في بيت يعشـــعش
الواصل المهدوي الفكـــر أصالة إلى مـــن الدعوة

الهداة. األطهار مائدة من
شـــَططا لقي فقد فمـــن تغذى علـــى غيرهـــا
وفارق الهدى جادة عن وانحرف لظـــى نارًا ونال

السداد.
مـــن تطبيق العمل مســـرح فـــي وأيضـــًا البـــد
والموســـوعة الســـماوي المنهـــج الســـلوك وفـــق
ألن معنى وال التغذي من الغيـــر فنمنـــع الفقهيـــة
زرعها شـــجرة عـــن المهدويـــة ُتْقَتَطـــع القضيـــة
فكل الفقهاء وســـقاها األولياء ورعاهـــا األنبيـــاء
والسيدين بفقه الشـــهيدين بصلة يمت ال ســـلوك
وكل ســـلوك عقيم فهو والجواهـــري واألنصـــاري
وشعبذة فضول فهو سليم له مســـتند ال وورد ذكر

بالعسل. الخل يخلط من وهناك وجزاف
والعلـــم والقلـــم التحقيـــق أربـــاب فندعـــو 
ودعـــاة واإلرادات المتعاليـــة وأصحـــاب الهمـــم
ينطلق لنا محتـــوًى ينســـجوا أن الحـــق والحقيقة
ونبتعد والسليم والجديد الحداثة إلى التراث من
بجمال ونطـــرح العقيـــدة والمنفر عـــن الركيـــك
عندنا ما أن أبناءنا وأجيالنا علـــى ورونق وننبـــه
غيرنا بموجـــود عند ليس والآللئ مـــن الجواهر
عرصات في ونســـوقه المدفون الكنز ونســـتخرج
وذلك الثقة نفوسهم ونزرع في والبرهان الوجود
الغير بضاعة منتوجنا ويقارنوه مـــع بأن يلمســـوا
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فان الموهوم عن البحـــث في وال يتعبوا أنفســـهم
أرواحنا عليه تربو غزير عذب مطٌر إلينا النـــازل
(عليه) تتغذى وحالوٌة نفوســـنا به تشرق وضياٌء
به وتنتعش أحاسيسنا تتنفسه نقي وهواء عقولنا
َيْنَفُع ما َوَأمَّا ُجفاًء َفَيْذَهُب الزََّبُد cَفَأمَّا نفوســـنا

.dِفي األَْْرِض النَّاَس َفَيْمُكُث
الصادقة الكلمة نحو تنحدر فمسيرتنا وعليه
والمفهوم الواضح والتصديق الرصين المنسجم

والعقل. النقل مقولة مع
واإلمام واإلمامـــة فلنوضـــح حقيقـــة النبـــوة
لنا وليكن والروائـــي القرآني بالميـــزان والغيبـــة
الروايات نتحاكـــم فيه النتخـــاب معيـــار وميزان
لإلمـــام ولنعالج العالمـــي المتضمنـــة للمشـــروع
العلمي العنـــف عن بعيدين البـــدوي المتعـــارض
التوقيت ولنمقت بـــأدب االنتظـــار األمة ولنثقف
األجيرة األقالم يـــد واإلســـاءة للتطبيق ولنقطع
 Qالمهدي اإلمام قضية ولنخرج الغريبة واألفواه
العالي ومقامها منزلها إلـــى المحلية من حالتها
الكونية الســـعية الدهرية إلـــى ومـــن آن الزمـــان
التي اآلفات مـــن الظاهـــرة المهدوية ولنحصـــن

اإلسالمية. البلدان بعض بها تمر
المهديQ لنجاح  اإلمام تسييس ونســـتأصل

طموح ذاتي وفردي. مشاريع خاصة ذات
الرقيب  منـــا بوجود فيهQ اعتقادًا ولنكتـــب
نكرة نحن وال بكـــرًا ليس وأن مشـــروعنا العتيـــد
 Qمضمونًا قضيته التأريخ صفحات ونسجل في
فيتفاخرون وتأريخنا ألجيالنا النور ملحمة فنكون
والطوســـي النعمانـــي غيبـــة بميراثهـــم ونجـــدد
ولتكن فصول والمصباح، الكفعمي ونعيش دعاء
وفقهًا  فكرًا وذكرًا القائمQ متناســـقة مدرســـة

ولنوضح وبيانا، وبرهانا واســـلوبا ونهجًا وعمًال
معالم الشريعة، ومحي األنبياء امتداد اإلمام أن
القرآن ومنطقـــه االجتماعية العدالـــة مشـــروعه
والحرام الحالل واحكامـــه الزمان وهو معجـــزة
الزهراء الصديقـــة وأســـوته األنام خير لســـيدنا
واألنبياء عيسى أصحابه المقدام، علي ابن وهو
كله نقاء وشفاء. السماء من وعطاؤه واصل إلينا

الحلو  علـــي كلمة الســـيد محمد ٤ ـ خالصـــة
للمؤتمر) العلمية اللجنة (عضو

والثقافيـــة الفكريـــة فـــي خضـــم التحـــوالت
مركـــز يعقـــد المعـــاش، لواقعنـــا الخطيـــرة 
 Qالمهدي اإلمـــام في التخصصيـــة الدراســـات
،Qاإلمام المهدي األول حـــول العلمي مؤتمـــره
رئاســـة من بطلب وقـــد وجهـــت الهيـــأة العلميـــة
هـــذا العمل إنجـــاح فـــي المركـــز لبـــذل الجهـــد
أهل مخاطبة إلـــى جاهـــدًة المبـــارك، فســـعت
الذين واألكاديمييـــن الحوزوييـــن التحقيق مـــن
أكثر هذه الدعوة ببحوثهم القيمة فوصل أجابـــوا
في مختلف القراءات المعرفية من أربعيـــن بحثًا
المؤتمر هذا يكون أن آملين المهدوية، للقضيـــة
في بالنهوض الحوزوية لألقالم حقيقيًا تحفيـــزًا
المؤتمر هـــذا في ولعل المبدع، الواقـــع العلمـــي
االبداعات، وتحريك القابليـــات لصقل محاولة
هذه إلى تتوجه الجميـــع أنظار أن عرفنا إذا مـــا
مســـؤولية عليها تقـــع والتـــي الحـــوزة المباركـــة
في تعيـــش وهـــي المبـــارك، التمهيـــد لظهـــوره
صلوات ـ الستقباله تأهيله يجب أوســـاط مجتمع
دورًا دور الحـــوزة العلمية ســـيكون أي ـ اهللا عليه
لثقافـــة الظهور المعرفـــي العمـــل مضاعفـــًا فـــي
الفتح وطالئع النصرة لقواعد النفسي والتمهيد





هذا بأهمية عقـــد نشـــعر هنـــا المبـــارك، مـــن
بأن نغفل أن يمكن وال العظيم، المحفل العلمـــي
المؤتمر ُقّيمت من إلى قّدمت هـــذه البحوث التي
فائزة بحوث عشرة ورشـــحت العلمية قبل الهيأة
لتلقى المؤتمر هذا عمل ورقة تكـــون أن بامكانها
الباحثين الســـادة أصحابها قبل من خالصاتهـــا
ودراســـاٍت تساهم في ورؤى من أفكاٍر لما تحمله
على الثقافية، ألجيالنـــا المهدوية الثقافة بعـــث
والتي المقدمة البحوث جميع أهمية نغفل ال أننا
في هذا معلومٍة ايصـــال فكرة أو أصحابها حاول
الســـادة بحوث أن إلى التنويـــه الشـــأن، ويجـــب
الذي المتقـــدم العلمي المحققين مـــن الرعيـــل
ودراســـاته ونشـــر بحوثه المضمار بحث في هذا
وهم المهدوي منه لبعث الوعي مساهمًة قبل من
بحوثهم تدخـــل لم والتأليـــف أســـاتذة التحقيـــق
لفنيات تخضـــع الفائـــزة اذ لم ضمـــن العشـــرة
لجهودهم وتثمينًا لكتابها إجالًال العادي التقييم
المتبع وقّيمت التقليدي التنافس خرجت عن بـــل
وافر لها لنكنَّ التحقيق أســـاتذة بحوث أنها على
التقييم فوق وهـــي والتجليل واالحترام التقديـــر
المركز إدارة أعـــدت فقـــد لذا العـــادي المتبـــع.
تقديرًا المهدوي التحقيق في االســـتاذية شهادة
مشـــاركات تكون أن آملين الرائـــع لهـــذا الجهـــد
انطالقـــا للمزيد من األســـاتذة من هذه النخبة
لجهـــد تحقيقي وتســـجيلها المهدوية المعـــارف
المشاركين السادة دعوة حاولنا اننا على متميز
تعذر بعضهـــم لكن الفائـــزة مـــن ذوي البحـــوث
خصوصًا الشـــقة لُبعد النجف الـــى عن الوصول
اإليرانيـــة اإلســـالمية الجمهوريـــة الســـادة مـــن
عن فضال والمغرب الســـعودية العربية والمملكة
ألســـباب حضورهن تعذر المحققات األخوات أن

خاصة.
هذا مثل لعقـــد األولى التجربة فـــإن وأخيـــرًا
ما االتجاه الصحيح اذا فـــي ُيعد العلمي المؤتمر
االستثنائية التي الظروف حســـاباتنا في وضعنا
بالنجاح تقييمه أن ونعتقد الجريح، بلدنا يعيشها
القادمة المؤتمـــرات تكون أن آملين أمر واقعـــي
التبليغي الجهد المؤتمر ليتعزز هذا خلفيات على
العلميـــة تقديرها الهيأة تخفـــي وال المهـــدوي،
الذيـــن العظـــام المراجـــع ألصحـــاب الســـماحة
مبعوثيهم إرســـال خالل من المؤتمر رعوا هـــذا
وتأييدًا عظيمًا ذلك دفعًا يعد مما ومشـــاركاتهم
لشـــعورهم المبارك العمل هذا به يحضى كريما
المرحلة وخطورة هذا العمل مثل بأهمية الكريم
يحفظهم أن تعالى المولى ســـائلين بها نمر التي
يسدد وأن والمسلمين لإلســـالم ذخرًا ويجعلهم
الذين تجشـــموا الســـادة خصوصًا خطى الجميع
وتقديرهم بمشـــاعرهم وشـــاركوا عناء الحضور
خصوصًا مركز العلميـــة المراكز لجميع داعيـــن
 Qالمهدي اإلمـــام في التخصصيـــة الدراســـات
العظيمة العلمية المنتديات هذه مثل على للعمـــل

اهللا التسديد. ومن

في  الدراســـات التخصصية مركز ٢ ـ شارك
الشـــهادة  ربيع المهـــديQ في معـــرض اإلمـــام
فـــي كربالء الحرمين منطقة بيـــن الثالـــث فـــي
عصر يوم الجمعة المعرض المقدسة حيث افتتح
مـــع ميـــالد  ٨ / ٢٠٠٧ م، وذلـــك تزامنـــًا /١٧
وقد  من شـــعبان الحســـينQ في الثالث اإلمـــام
الكربالئي المهدي عبـــد الشـــيخ افتتح المعرض

الشهادة ربيع مهرجان
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(بين الحرمين) كربالء في المعرض من جوانب

المعرض يفتتح الكربالء المهدي الشيخ عبد





السيد علي ســـماحة الديني األعلى المرجع وكيل
ظله. دام السيستاني

خاص اقباًال بشكل المركز شـــهد جناح وقد
جناح ان كما متميزًا وحضـــورًا غفيرًا جماهيريًا
الخامس فترة إلـــى لوحده مســـتمرًا المركز بقي
بالتنســـيق مع المبارك وذلك عشـــر من شـــعبان
في المقدستين العتبتين عن الجهات المســـؤولة

المقدسة. كربالء
أجنحة خمســـة ضم المركز جنـــاح علمـــًا أن
الكتـــب واصـــدارات ضمنهـــا للعـــرض كان مـــن
باإلمام المهديQ وهكذا  المتخصصـــة المركز
تم وكذا باألطفال الخاصـــة القصـــص والبرامج
بثقافة يرتبـــط ما وكل الفنيـــة عـــرض اللوحـــات
من المهدوية األقراص عرض تم وكما االنتظـــار

محاضرات ومواليد وغيرها.

في األديان برنامج المصلح

الساعدي فرحان الشيخ سماحة

البدري سامي السيد سماحة العالمة

علي الحلو محمد سماحة السيد

الحكيم حسن الدكتور



نشاطات



حلقات  ثالث مـــن برنامجًا المركز ٣ ـ أقـــام
النجـــف مكتـــب ـ العراقيـــة بالتعـــاون مـــع قنـــاة
المصلـــح واألديـــان، عنـــوان: األشـــرف ـ تحـــت
وحوزوية أكاديمية شـــخصيات عدة فيه تحدثـــت
خالل من بينـــوا حيث الشـــأن متخصصـــة بهـــذا
بها تؤمن العالميـــة التـــي البرنامـــج األطروحـــة
ضرورة وهو والوضعية الســـماوية األديان جميـــع

العالمي. والمصلح المنقذ وجود
دقيقة. ٤٥ حلقة كل استغرقت وقد

مركز  وتحت اشراف بلد في مدينة أقيمت ٤ـ 
 Qالمهدي اإلمـــام في التخصصيـــة الدراســـات
إلى األطفال من موجهة رســـالة ألجمل مســـابقة

(٢٥) المسابقة في شارك وقد Qاإلمام المهدي
الرسالتين: هاتين منها نختار وطفلة طفًال

بلد / عباس عبد علي سجاد الطفل:
Qالمنتظر اإلمام وموالي سيدي إلى

أمـــة أدرك الزمـــان، ســـيدي، يـــا صاحـــب
الذنوب بحار فـــي فقد غرقت جـــدك المصطفى
المؤمن أخيه قتل يستحل األُخ وصار والكوارث،
اهللا حرمها أن بعد وعرضه وماله دمه ويســـتبيح
واألرامل، األيتام أكثر ما سيدي: ،Nورســـوله
وقبور والمســـاجد، البيـــوت تهديم ومـــا أبســـط
في فنحن ســـيدي يا أدركنـــا األئمـــة األطهـــار،

اهللا وبركاته. ورحمة عليك والسالم االنتظار
باب ـ ـ بلـــد محمود شـــاكر الطفلـــة: زهـــراء

السور:
اإلمـــام والزمـــان العصـــر صاحـــب  إلـــى 

:Qالمنتظر
أين والعدوان، الجـــور إلزالة المرتجى أيـــن
سيداه، إماماه، وا وا الظلمة، لقطع دابر المعد
لمأســـاة إمامـــاه وا العـــراق، وا غوثـــاه لجـــراح
المحجوب اإلمـــام أيها والمســـلمين، اإلســـالم
كل لنا في يحـــدث لما الغوث الغائـــب المنتظر،
الغوث والثكالى، اليتامى لدمـــوع الغوث مكان،
يا ســـيدي والمظلومية، الصبر لكل جراح عراق
الحزن، عيوننا من حدقات فقد تقرحت ادركنا
من غيرك لنا وليـــس األلم، من وذابـــت أكبادنا

ومعين... مغيث

ألجمل رسالة مسابقة
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