








السيد محمد علي الحلو
رئيس التحرير

عاشـــوراء... فيِك يـــا ألق الذكرى تترجـــُل الكلمات عن قافية الخلود لتنشـــر من 
أركان المأســـاة مـــا يربُأ بالنفـــوس الصغيرة أن تعتلـــي مطّهمات الســـبِق في حلباِت 
الصراع.. وبالنفوِس الكبيرة ما تطمح في عاديات الوغى لبلوغ الكمال.. وتتسامى هذه الذكرى 
في ألِق النشـــيج لترسم من طموح الحزن ما يستبدُل االنكسار إلى هيجان االعصار القادم من 

أعماق النفس كما هو من أعماق الماضي السحيق..
انها واقعة كربالء.. تفرض على الماضي أن يزحف إلى أعتاب الحاضر وينتشل من شواطئه 
المرّملة بدماء األجســـاد المضرجة تلك األجســـاد الخاوية ألرواح خانعة غير جديرة بالحياة؛ 

لتبعث فيها الحياة وحيوية النصر المبين.
انهـــا واقعة النصر.. ُتعيد إلى األذهـــان ذلك الماضي الكربالئي العتيد لتربطه بمســـتقبل 
مهـــدوي يســـتقبل من الذاكـــرة الكربالئيـــة كل مديات حركـــة الثـــورة المباركة رافعًا الشـــعار 
االصالحي الحســـيني بكل مفاهيمه وقيمه <ما خرجُت أِشـــرًا وال بطـــرًا، ولكن خرجت لطلب 
االصالح في أمة جدي محمدN> فليســـت ثورة الحســـين وحركة المهديL إال وحدًة واحدًة 
تتجـــذر في أعمـــاق الضرورة االصالحية لتســـتقطَب من الواقع الممتهن حيـــاة األبطال حينما 

تحتبُس النفوس في خنادق الوعد الحق واالنتظار المعطاء..
إنهمـــا الثورتان.. فتلك الحســـينيُة منها ترســـُم في مخيلـــِة الزمان شـــارات الخلود.. وهذه 
المهدوية ترفع للنصر اآلتي هامات الوجود.. وبين الخلود والوجود نسُب االنتماء إلى الثورة بل 
قل إلى االصالح في كل حدوده ومقاســـاته الحســـينية أو المهدوية.. فالثورة المهدوية ال تخرج 
عن حدود القياســـات الحســـينية في النشـــوء واالنطـــالق والحركة والنتيجة.. فللثورتين نســـُب 
االنتماء إلى الرسالة المحمدية تلك التي بعثت في الجسد الخاوي حركة الحياة.. وهما يبعثان 
اســـتمرارية البقاء والخلود.. فالثورتان تعيشـــان في ذاكرٍة واحـــدة ال تخرج في حدودها كذلك 
وفي قياســـاتها عن الثورة المحمديـــة، أي حركة االصالح األولى بـــكل تفاصيلها المحمدية، 

فالذاكرة واحدة مهما تعددت األسماء فهي ذاكرُة كربالء..

ع



دراسات



نشـــأت فكـــرة المهـــدي المنتظر، 
وكذلـــك الدجال في أذهـــان الناس في 
العصـــور اإلســـالمية، ألنها لـــم تكـــن موجودة و 
معروفة قبل اإلســـالم، وهي أفكار تحدثت عنها 
الكتب و األديان الســـماوية الســـابقة لإلســـالم، 

مـــن  بالعديـــد  اإلســـالمية  المصـــادر  وحفلـــت 
 Nاألحاديـــث التي تناقلهـــا الرواة عن الرســـول
والمتضمنة البشـــارة بظهـــور رجل من أحفاده في 
آخـــر الزمان يمأل األرض قســـطًا وعـــدًال بعد أن 
تمأل ظلمًا وجورًا، حتى قال أهل الحديث في أمر 
خروج المهدي واألحاديث التي بشـــرت به: <فقد 
بشـــرت بظهوره أحاديث جمـــة، دونها في كتبهم 
علماء هذه اُألمة، وإن اهللا يبعث من يمهد لواليته 

تمهيـــدًا يتهـــدم له شـــوامخ األطـــواد ويجمع على 
مواالتـــه الحاضر والبـــاد، فيملـــك األرض حزنًا 

وسهًال، ويملؤها قسطًا وعدًال>.(١)
 Nكانت فكرة المهدي التي بشر بها الرسول
رافقـــت  التـــي  األحـــداث  مجمـــل  فـــي  حاضـــرة 

المســـلمين منـــذ عهودهـــم المبكرة اُألولـــى وإلى 
الوقت الحاضر، إذ شـــكل تأكيد الرسولN على 
فكـــرة ظهور المهـــدي فـــي العديد مـــن المواضع 
والمـــوارد ؛ نقطـــة تحـــول في أذهان المســـلمين؛ 
في ترقـــب ظهـــوره واإليمان به حتـــى وصل األمر 
بالقطـــع في أمـــر خروجه ولم يختلـــف عليه اثنان 
مـــن المســـلمين، إذ قال ابـــن خلـــدون (ت ٨٠٨ 
هـ/١٤٠٥م) مبينًا هذا األمر :" إعلم أن المشهور 

د.عمار عبودي نصار
كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

التوظيف السياسي لفكرة المهدي 
في العهود اإلسالمية األولى

ن

 Nالرســـول بهـــا  بشـــر  التـــي  المهـــدي  فكـــرة  كانـــت 
المســـلمين  رافقـــت  التـــي  األحـــداث  مجمـــل  فـــي  حاضـــرة 
الحاضـــر الوقـــت  وإلـــى  اُألولـــى  المبكـــرة  عهودهـــم  منـــذ 





األعصار ممر على اإلســـالم أهل من الكافة بيـــن
ظهور رجل من أهل من الزمان آخر ال بـــّد في أّنه
المسلمون الدين ويظهر العدل ويتبعه يؤيد البيت
ويسمى المهدي اإلسالمية على الممالك ويستولي
الساعة أشراط من وما بعده الدجال خروج ويكون
ينزل عيســـى أثره، وإن الصحيح على في الثابتة
فيســـاعده معه الدجـــال أو ينزل فيقتل من بعـــده

صالته".(٢) في بالمهدي ويأتم قتله على
في عهد بال المســـلمين الفكـــرة شـــغلت هذه
في متداولة وكانت في تاريخ اإلســـالم مبكر جدًا
 Nالرســـول بشـــارة أن إذ آنذاك أذهـــان الناس
بالقبول الناس تلقاها قد الشـــخصية هذه بظهور

والجور. الظلم يستشري أن بعد والترقب،
بالمالحم المتعلقة األخبار في األحاديث أمـــا
ليســـت فهي بالعالـــم العظيمـــة والفتـــن النازلـــة
وفكرة المهدي بظهـــور المتعلقة األحاديث بثـــراء
الدابـــة ويأجـــوج الدجال،فقـــد تعلقـــت بخـــروج
الشمس من مغربها،وهذه األمور ومأجوج وخروج

القرآنية.(٣) اآليات في ضمنت قد
األحاديث  عرضتـــه علـــيQ ما اإلمام أكمـــل
شـــخصية المهدي حـــول تصـــورات النبويـــة مـــن
واهللا  إذ قـــالQ <أمـــا خروجـــه وصفاتـــه ووقـــت
من رجال وليبعثـــن اهللا هذان وابنـــاي ألقتلـــن أنا
وليغيبن بدمائنـــا يطالب الزمـــان آخر ولـــدي في
الجاهل: يقول حتى الضاللـــة ألهل تمييزا عنهم

محمد من حاجة>.(٤) هللا في آل ما

تحديد  عليQ فـــي تســـتمر أحاديث اإلمـــام
 Qنقل عنه بمـــا وخروجه، المهدي وقت ظهـــور
عند ولدي من إذ قال ألصحابـــه: "يخرجن رجل
كما المؤمنين حتى تموت قلوب الساعة، اقتراب
في والشـــدة الضرر لحقها من لما األبدان تمـــوت
وإماتة العظام الفتن والمالحم أثر والقتل الجـــوع
بالمعروف األمـــر وتـــرك البـــدع الســـنن وإحيـــاء
بالمهدي فيحيي اهللا فيجـــيء المنكر عن والنهـــي
وبركته ويســـود بعدلـــه أميتت التي قد به الســـنن

المؤمنين".(٥) قلوب
التقطت ما أخرى مصادر فان آخر ومن جانب
والممهدين  خروجه كيفية عليQ عن اإلمام ذكره
إذ تزامنه، التي والحوادث والظروف األمر لهذا
جمعها عن التـــي الروايات حمـــاد في عـــرض ابن
وصف المهدي وسريته وكيفية  عليQ في اإلمام
أثر من السفياني شخصية تلعبه ما إلى خروجه،
والمذابح التي يرتكبها خـــروج المهدي في تعجيل
المهديQ قبل  يتـــوارى حتى الحجاز في جيشـــه

ظهوره يعلـــن وفيهـــا إلـــى مكة خروجـــه متخفيـــًا
فسد.(٦) ما طلبًا إلصالح وخروجه

المؤمنين أميـــر رواها التـــي كانـــت الروايات
المهدي  ظهور حـــول أخبار المالحم علـــيQ من
والمساند الصحاح كتب استقطاب محل المنتظر
يعطي مما إليه وهذا نسب ما التقاط كل خالل من
عن فضًال الروايات تركته تلك الذي لألثر صورة

نقلتها.(٧) المصادر التي تعدد

النبوية من  األحاديـــث علـــيQ مـــا عرضتـــه أكمـــل اإلمـــام
خروجه وصفاتـــه ووقت المهدي شـــخصية حول تصـــورات



دراسات



األمر  هذا تبيان على Nالرسول صحابة نهج
ـ أيضًا مسعود ألمح ابن الناس، إذ إلى وإيضاحه
المهدي خروج ملحمة إلى ـ رواها التي أحاديثه في
والرخاء واعتبر العـــدل من األرض على يحل ومـــا
الساعة، لقرب الحتمية الشـــروط من األمر هذا
  Nالرســـول لحديث ذكره في بالقـــول إذ يصـــرح
يوافق ولدي من رجل يملك حتى الســـاعة "ال تقوم
أن بعد وعدال يمأل األرض قســـطا اســـمي اســـمه

وجورا".(٨) ظلمًا تمأل
الجوانب من األخرى هي المهدي فكرة كانت
عن المتنوعة أخباره في عنها حذيفة تحدث التي
إذ نجد ،Nاهللا رســـول من ســـمعه بما المالحم
بهذه حذيفة قبل من اهتمامـــًا في ثنايا المصادر
الرســـولN والصحابة،  مع ومناقشـــتها الفكرة
والحروب المهدي صفات عن الحديث عن فضال
أورد  يفتحهـــا.(٩) إذ التي والمـــدن التـــي يخوضها
بلنجر مدينـــة فتح فـــي روايتين (ابـــن المنـــادي)
هذه فتـــح مـــن أحاديـــث فـــي ومـــا قالـــه حذيفـــة
أحد سأله إذ المالحم بأخبار وارتباطها المدينة
الصعوبة عن المدينـــة هذه غزو في المشـــتركين
حذيفة بعد لهم قال إذ فتحها. في يالقونها التـــي
الغزوة لهذه قائدًا عثمان الخليفة قبل من عين أن
يد رجل على إال الديلـــم جبل وال بلنجر " ال تفتـــح
لن " قال الثانية الروايـــة آل محمد"(١٠)،وفي مـــن
يد رجل من بني على إال الديلم جبل وال هي تفتـــح

أمية".(١١)
كانت الروايـــة األولى أّن علـــى دلـــت القرائن
صحة أكثر الثانية ولكـــن منحولة، وربما ضعيفة
أيام هـ/٧٢٢م) ١٠٤) ســـنة المدينة هذه ففتحت
هـــذا الحديث حذيفة قـــال أميـــة(١٢)؛ وربما بنـــي

في فتحهم وفشـــال المســـلمون شـــدة بعد أن القى
تكرر رغم األولى، الفتوحـــات أيام المدينة لهذه

عليها.(١٣) الحمالت
الصحابـــة مـــن هـــو اآلخـــر كان أبـــو هريـــرة
الذيـــن ١٤، ومـــن المالحـــم بأخبـــار المهتميـــن
بإســـهاب،إذ لـــم المهـــدي تحدثـــوا عـــن فكـــرة
المالحم أحاديـــث وأخبـــار عن يكتـــِف باإلخبـــار
الدجال فتنـــة علـــى ذكر المشـــتملة المســـتقبلية
رواها أحاديثه التـــي تناولـــت فقط،بل وأخبـــاره
وخروج رجل مريم بن عيسى ونزول فكرة المهدي
أن بعد وعدًال قسطًا األرض هاشـــم يمأل بني من
مســـاحة الفكرة إذ كانت لهذه وجورًا، ظلمًا تمأل
في أســـهم هريرة،حيث أبي أحاديث كبيرة فـــي
بما المســـلمين أذهان في وإشـــاعتها لها الترويج
الرسولN،إذ فم من حولها تأكيدات من سمعه
المتعلقة األحاديث من مجموعة المصادر رصدت
عددها كان هريـــرة أبـــي إلى بالمهـــدي مســـندة
روتها التـــي األحاديث هـــذه إن تســـعة أحاديـــث،
مســـندة أحاديث ُأخر قـــد أردفتها تلـــك المصادر
خروج ودارت حول هريـــرة أبي إلـــى هـــي األخرى
الناس ســـيفتحها،وحال التي المهدي،والمـــدن
األحاديث تلك المحدثين أحد جمع أيامه،إذ في

مضانِّها.(١٤) ومن وبوبها
هذه  صحـــة درجـــة فـــي  اختلـــف المحدثـــون
هذه الباحثين أحد رصد فقد وضعفها، األحاديث
درجة ذات على إنها منها فخّرج أربعة األحاديـــث
كانت في عداد وخمســـة برأيه من الصحة عاليـــة
برأيه، بهن يعتد ال التي والموضوعـــات الضعاف
على رؤية من معتمـــدة تلك تخريجاته وإن كانـــت
في المروية األحاديث باقي وإســـقاط واحد جانب





األخرى باقي مصادر المســـلمين من الفكرة هذه
يعتنقه.(١٥) الذي المذهبي التوجه تخالف ألنها

الصحابة من اآلخر هو الفارسي ســـلمان كان
الفكرة لهذه والمروجين المهدي الرواة ألحاديث
 Nالرســـول عليه أكد المســـلمين،لما في أذهان
بالمهدي الـــذي وصـــف مـــن معرفتـــه للشـــخص
ســـلمان قال صلبه إذ يظهر مـــن والرجـــل الـــذي
يا  ولدك أي مـــن بـــه للرســـولN بعدمـــا أنبأهم
هذا" ولـــدي من لـــهN: " هو فقـــال اهللا؟ رســـول

(١٦).Qالحسين على بيده وضرب
هذه الرواية  ت٢٨١ هـ) الصدوق ( روى الشيخ
نفسه(١٧)، الســـابق بالمضمون ولكن آخر من وجه
بأخبار متعددة روايات روى قد األحبار كعب وكان
كثيرة روايـــات منها المســـتقبلية،كان المالحـــم

الزمان.(١٨) آخر في وظهوره المهدي فكرة حول
وتداول بين محـــل تناقل الروايات هذه كانـــت
الفكرة هـــذه الشـــعراء ضّمن حتى ألســـنة الناس
عزه كثير قال مســـندة إلى كعب إذ في قصائدهم

الشاعر(١٩):
كعب اخّبرناه المهدي هو

الخوالي الحقب في األحبار اخو
المتعلقة المســـائل ذكر إلى أيضًا كعب تطرق
باشتراط الساعةمنخروج الدجالوالدابة ويأجوج
مريمQ"والمالحم بـــن عيســـى ونزول ومأجـــوج
تستحق التوقف التي العالم"والنقطة النازلة على
اليمن أهـــل لفكـــرة القحطاني من هـــي الترويـــج
في الحادثة والمالحم المهدي خروج يسبق الذي

أحداثها.(٢٠) في اليمن أهل ودور خروجه
في والتداول بالـــرواج الفكـــرة هذه إذ بـــدأت
موقف اإلمام في فنجد اُألمـــوي، العصر بدايات
عنها  الخالفـــة وتنازلـــه الحســـنQ مـــن تركـــه

قد أّنه حتـــى األمر، ذلـــك في لمعاويـــة ارتباطـــًا
هاشـــم ليس لبني أن " : بقولـــه هذا بـــرر موقفـــه
آخر في اهللا يبعثه حق إمام في إّال األمر هذا فـــي

الزمان".(٢١)
عباس بن اهللا عبـــد محاورة في ونجد أيضـــًا
ذلك على شـــاهد أبـــي ســـفيان خير لمعاويـــة بن
من األخيـــر ســـخر إذ الفكـــرة، وترديـــدًا لهـــذه
ملك الناس حول التي تناقلها واألخبار األحاديث
بالمهدي، الزمان يسمى في آخر سيكون هاشمي
وقد زعتمم العباس:" بن اهللا لعبد معاوية قال إذ
والمهدي قائمـــًا، ومهديًا هاشـــميًا أن لكـــم ملكًا
أيدينا حتى فـــي األمر وهـــذا مريم، عيســـى بـــن
وال عاد ما ريح ملكتـــم لئن ولعمري إليه، نســـلمه
من كان فما منكم"، للناس بأهلك ثمود صاعقـــة
"وأّما : قائًال عليـــه رد أن إّال عباس اهللا بن عبـــد
في فالزعم مهديـــًا ملكًا لنا أن زعمنـــا قولـــك إنا
لم لو ملكًا أن لنـــا يشـــهد والكل كتاب اهللا شـــك،
وأن فيه، اهللا واحـــد مّلكه يوم إّال الدنيا من يبـــق
يمأل ألمره بعثه واحد يوم إّال يبق لو لم مهديًا لنـــا
وأّما وظلمًا... كما ملئت جورًا وعدًال األرض قسطًا
ينزل فإّنما مريـــم، بن عيســـى المهدي قولك أن
تذوب كما ذاب رآه الدجـــال، فـــإذا عيســـى على

الشحمة".(٢٢)
المهدي حديث تداول على النصان هذان دلل
(والكل عبـــاس ابن عبـــارة والســـيما بيـــن الناس
الحديث هـــذا انتشـــار مســـاحة يشـــهد) إذ بينت

به. بشر الذي األمر بحدوث والحتمية
اإلســـالمي المجتمع نجـــد فإّننـــا وبالمقابـــل
فكرة ظهور المهدي التي بدأ ينظر إلى آنذاك قد
وجهة مختلفة، من النبوية األحاديث بها بشـــرت
والمذهبية، السياسية ورغباته يتوافق بما وذلك
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الفكرة كل طائفة تحاول توظيف هذه أخذت حيث
مكاســـب لتحقيـــق تجســـدها والشـــخصية التـــي
الكيســـانيون وظفها حيث واجتماعية، سياســـية
في هاشـــم) أبي الحنفية وابنه بن (أتباع محمـــد
الحنفية بن محمد السياســـي، بعدِّهم نشـــاطهم
إذ األحاديـــث(٢٣)، به بشـــرت الذي هو المهـــدي
بين الدعاية هـــذه بترويج الثقفـــي أخـــذ المختار
الذي الحنفية هو المهدي محمد بن الكوفيين بأن
اســـمه(٢٤) حتى  عليه إليهم مع كتاب وبعثه أرســـله
الناس أن أخذ حدًا الـــرواج من هذه دعوته القت
المختار يغالـــي أن إلى ليتطـــور األمر به يلهجـــون
من ويعطيه الحنفية ابن (المهدي) في شـــخصية
ال الســـالح إن مـــن حيث الخصائـــص والصفـــات
المهدي في <إن : الكوفة ألهـــل فيه، فيقول يؤثر
في السوق رجل فيضربه هذا بلدكم عالمة، يقدم

فيه>.(٢٥) تحيك وال تضره ال ضربة بالسيف
لمهدوية محمد بن  بالترويـــج       وصـــل األمـــر
الفكرة أرجوزة بهـــذه المؤمنون أن تّقول الحنفيـــة
مجموعة من ذهبـــت حينمـــا الجن، علـــى لســـان
عبد سجن من الحنفية ابن إلنقاذ المختار أنصار
التضييق على أراد حينما ونصرته، الزبير اهللا بن
وهم سمعوا إنهم إدعوا إذ وإحراقهم، الهاشميين

ويقول(٢٦): يهتف مكة هاتفًا إلى طريقهم في
إلى المهدي أيها الركب يا

المطي من  على عناجيج
الخطي كخشب أعناقها

النبي  عاقبة  لتنصروا
علي بني رأس محمدا

سمي أيما كهل سمي
لتغالي تتعاظم بدأت التي األقاويل هذه دفعت

األخير وســـكوت الحنفية بن محمد في شـــخصية
الحســـين بن علي اإلمام قام أن األقاويل تلك عن
باإلمامة  دعواه في بمحاججته Qالعابديـــن زين
من العوام بذكـــره تلهج عما والمهدية، وســـكوته

دعواه.(٢٧) بضعف أقر أن إلى الناس
بن الحنفية محمد بنعـــت االقتران هذا ولكن
الكيسانيون ليروج وفاته بعد اســـتمر قد بالمهدي
الحياة وإنه قيـــد على الحنفية ابـــن حقيقـــة بقاء
أن إلى المدينة ومكة بين جبل رضوى في متخفي

بالظهور.(٢٨) له اهللا يأذن
أذهان  بعض على مسيطرة الفكرة هذه  بقيت
طبيعة التعـــرف علـــى خـــالل النـــاس ولكـــن مـــن
هذه اآلراء نجد بهـــذه الشـــخصيات التـــي آمنـــت
أوساط النظير بين منقطع رواجًا القت قد القرينة
أن الســـيد علـــى النـــاس، إذ أجمعـــت المصـــادر
المؤمنين  مـــن الحميـــري(٢٩) وكثير عـــزة(٣٠) كانا
طافحة كانت حتى إن أشعارهم الكيسانية بمذهب

الحميري(٣١): قال السيد فقد بذلك،
ُيرى؟ ال بك رضوى ما لمن ِشعَب أيا

قريُب؟ وأنَت يخفى متى فحتى
محمٍد سميَّ ويا الوصيِّ ابَن يا

تذوُب عليك نفسي وكنيَُّه
أليقَنْت نوٍح عمَر عنا غاب لو

بأنَّه سيؤوُب النفوُس ِمنَّا
حقيقـــة مبينـــا آخـــر مـــكان فـــي  ويضيـــف 

دعواه(٣٢):
فدتك نفسي الوصيِّ ياابن وُقل

المقاما الجبِل بذلك أطلَت
منَّا والوك بمعشٍر فمرَّ

وسمَّوك الخليفَة واإلماما



طرًا األرض أهَل فيك وعادوا
عاما ستين عنهُم مقاُمك

موٍت طعَم خولَة ابُن ذاق وما
عظاما أرٌض له وارت وال

رضوى شعِب بمورِق أوفى لقد
الكالما المالئكُة تراجُعُه

صدٍق َلمقيَل به له وإن
كراما تحدُِّثه وأنديًة

جرُتم ألمٍر إذ اهللا هدانا
التماما نلتمس ولديه به

حتى المهديِّ مودة تماَم
َتتَرى نظاما َتروا راياِتنا
عزة الذي كثير بالشـــاعر أيضا األمر وكذلك
الحنفية ونظم أشعارًا في آمن بمهدوية محمد بن

إذ قال(٣٣): تلك، خلجاته حقيقة ذلك بينت
قريٍش من إنَّ األئمَة أال

سواء أربعٌة الحق والُة
بنيه من علي والثالثُة

واألوصياء أسباُطُه ُهُم
وبر سبُط إيمان فسبٌط

وسبٌط غيبته كربالء
حتى الموت يذوُق ال وسبٌط

اللواء يقدُمُه الخيَل يقوَد
زمانا عنهم ُيرى َتَغيََّب ال

وماُء عسٌل عنده برضوى
أن بعد شعره من أخر موضع في كثير ويضيف

الحنفية(٣٤): بن محمد موت نبأ جاءه
المهتدي ابن يا مهدي يا مت ما

ونرتجي به نرضى الذي أنت
نمتري لسنا الحق إمام أنت

النبي بعد من الناس خير إبن أنت

الفكرة هـــذه تأثيـــر شـــدة وصـــل األمـــر مـــن
الالحقـــة الســـنوات فـــي النـــاس عقـــول  علـــى 
بعـــض علـــى المهـــدي اســـم أن أخـــذوا يطلقـــون
أو وتقواه، بشخصيته التأثر الشخصيات،لمجرد
لغرض الشائعة هذا وراء هم الزبيريين أنصار أن
جماعات بإيجـــاد من المختـــار ســـحب البســـاط
لها والتي البـــارزة، الشـــخصيات من معارضة له
إذ وعواّمهم، الناس لدى بســـطاء من المقبولية
بن طلحة بـــن موســـى المهدي على أطلقـــوا لقـــب
وتصرفاته، حتى ســـلوكه من رأوه لما اهللا عبيـــد
حال وصفوا الذيـــن الشـــهود عن نقـــل المؤرخون
البصرة  إلى من المختـــار التي هربت المجموعـــة
علينـــا هاهنا البصـــرة وفيهم "فقدموا قائليـــن :
الناس وكان قال: عبيد اهللا، بن طلحة موسى بن
ناس قال فغشـــيهم المهدي، زمانه هو في يرونه
طويل شيخ فإذا غشيه فيمن من الناس وغشـــيته

والكآبة".(٣٥) الحزن طويل الكالم قليل السكوت
بتطبيقها أيضًا المهدي فكرة اُألمويون وظـــف
احد أن حتى العزيز، عبد بن عمر شخصية على
يحلف كان قد المسيب) بن (ســـعيد التابعين كبار

المهدي".(٣٦) "إن عمرًا هو : باهللا
بفكرة عبد العزيـــز بـــن اهتـــم الخليفـــة عمر
عن الرهبان أحـــد يســـأل فنراه المهـــدي كثيرَا،
تناقلته  كما المهديQ عليه نعت انطبـــاق حقيقة
رجل ولكنك "ال الراهـــب واألفواه فقـــال األلســـن
جعلني الـــذي هللا الحمد عمـــر عليـــه صالـــح فرد
من ترديد وجـــده لما صالحـــا"(٣٧)، وذلك رجـــال
المقصود أيامه، واعتباره الفكرة في لهذه الناس

النعت. بهذا
عمر وإطالق إلى النســـبة (المهـــدي) إن هذه
ســـيرة تركت إذ يبرره، ما له عليه، هـــذا النعت
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المسار العادلة،والشاذة عن عبد العزيز بن عمر
مع التعامل في األمويين من أسالفه اختطه الذي
عمر أن المهدي هو الناس الرعية، أن شـــاع بين
في مرموقة شـــخصيًة إن حتى بن عبـــد العزيز،
بن والفكري (ســـعيد العلمي ولها ثقلها مجتمعهـــا
صفة الفكرة بانطباق لهذه راحت تروج المسيب)
كما العزيز عبـــد بن عمر المهدي على شـــخصية
عمر شـــخصية المغاالة في ولكـــن هذه الحظنا،
التابعين (طاووس حدتها أحـــد تخفيف قد حاول
مالزمة عن سأله أحد المسلمين حينما اليماني)
 Nاهللا به رسول بشر الذي المهدي وانطباق صفة
طاووس فرد عليـــه العزيـــز، عبد علـــى عمر بـــن

كله.(٣٨) العدل يستكمل لم عمر إن مدعيا بالنفي
أثيرت التي اإلشـــاعات على آخر تابعي ويـــرد
"بلغنا بالقول العزيز عبد بن عمر حول شـــخصية
المال يكثر إذ عمـــر " يبلغه لم شـــيء من المهدي
ادخل له فيقـــول المهدي فيســـأله رجل فـــي زمان

فخذ".(٣٩)
أيضا األصفهاني أبو نعيـــم أورد كذلـــك فقـــد
العزيز عبد بن عمر بن عبد اهللا رواية مفادها أن
فيها عليه أتى وقد صومعة له في راهب على وقف
الكتاب مـــن علم إليه ينســـب وكان عمر طويـــل،
قبله، فقال له: أحد إلى هابطًا ُيَر فهبط إليه ولم
بحق أبيك قال: ال قال: ؟ لم هبطت إليك أتـــدري

العدل".(٤٠) أئمة من نجده إنا

لهذه روج منبه قـــد إن وهب بـــن كذلـــك نجد
هو العزيز عبـــد بن عمـــر باعتبار الفكـــرة أيضـــا
مهدي األمة هـــذه في كان "إن قـــال : إذ المهـــدي

العزيز".(٤١) عبد بن عمر فهو
هذه إن نالحـــظ الذكر مـــن النصـــوص آنفـــة
حتى عمر بال تشـــغل كانت (المهدي) قد الفكـــرة
في أي ذلك موضحـــة وانفعاالته نـــرى تصرفاتـــه
اليعقوبي إن عمر إذ ذكر بها، له مســـاس موقف
بن واثلة عامر الطفيل أبا منع قد عبد العزيز بـــن
حتى له ويســـتعد بالمهدي يؤمن ألنه كان عطـــاءه
على للخـــروج االســـتعداد أهبة يجـــد جنده علـــى
سنانه ســـيفه وشـــحذه صقله حيث من الظالمين
رد أن إال الطفيل أبـــي من كان فما ونصله ســـهمه
فاستحيا عمر عند هذا عن ســـائلك اهللا "إن عليه

وأمر له بعطائه".(٤٢) ذلك
ظهوره يتزامن الـــذي الســـفياني كانـــت فكرة
ادعى التي األفـــكار إحـــدى المهدي قبيـــل ظهـــور
يزيد بن خالد إختالقات من المؤرخين أنها أحـــد
يكون حتى لها هذه الفكرة وروج من هول قد وانـــه
على مـــروان وبنوه غلبه حيـــن للنـــاس فيهم طمع

الملك.(٤٣)
٣٥٦ هـ) على  األصفهاني (ت الفـــرج أبو علق
وهذا الزبيري أن قال: من مصعـــب هذه الدعوى
رواه قد الســـفياني (حديث) مصعب فان وهم من
والعامة" روايات الخاصة وتتابعت فيه غير واحـــد

المهـــدي بفكـــرة العزيـــز  عبـــد بـــن  عمـــر الخليفـــة  اهتـــم 
انطبـــاق حقيقـــة عـــن الرهبـــان أحـــد كثيـــرًا، فنـــراه يســـأل
واألفـــواه األلســـن تناقلتـــه كمـــا عليـــه   Qالمهـــدي نعـــت



حقيقـــة هذه تبيـــان في وأخـــذ يســـرد الروايـــات
عن مســـندة األحاديث بعـــض بذكره الشـــخصية
لتصوراتهم  عرضهم أثناء G في البيت أهل أئمة

السفياني.(٤٤) شخصية عن
أخـــرى أوردتها نصوص الفكـــرة أكدت هـــذه
خالد إلى الســـفياني ونسبته حقيقة في المصادر
إن الشخص الملقب بالسفياني من حيث يزيد بن
خالد أحفاد من هو األيام الحق في سيظهر الذي

األموي.(٤٥) باقي أفراد البيت من وليس
لتـــك المعاصريـــن البيـــت وقـــف أئمـــة أهـــل

وذلك بتفهيم إزاءهـــا، صارما موقفـــا الحوادث
وأوان بالمهدي المنعوت الشـــخص حقيقة الناس
للبعض روجـــت التي اإلدعـــات خروجه وإســـقاط
الروايات، بـــه بشـــرت الذي المهدي مـــن كونهم
 ( (المهدي الباقرQ لعقيـــدة اإلمـــام إذ أعطـــى
هذه شـــكلته لما ملحوظًا اهتمامـــًا عنه واألخبـــار
المســـلمين أذهان بالغة على خطورة من العقيدة
قبل مـــن عصره فـــي الفكـــرة فقـــد وظفـــت هـــذه
(الكيســـانية) وأتباعه الثقفـــي أصحـــاب المختار
كما المهدي هـــو الحنفية بـــن محمد فـــي عدهـــم
بن عمر بعض الناس اعتبر آنفًا. وكذلك الحظنـــا
إلى أن األمر وصل حتـــى المهدي هو العزيز عبـــد
الباقرQ هو  علـــي بن محمد اإلمام النـــاس يعدَّ
جمع على ألصحابه :Qقال المهدي نفســـه، إذ
أدنى أجلي وان أني المهدي "يزعمون الناس: من
يأتي أن اجتمعوا على الناس أن يدعون لو ما إلـــى
باب آخر" به من باب لخالفهم حتى يأتي العدل من

لبعض  قال (٤٦)، ويضيـــفQ فـــي مكان آخـــر إذ

قد أمكنت " بالمهـــدي: أصحابـــه الذيـــن ينعتونه
بصاحبكم انتظروا أنا ما واهللا ُأذنيك من الحشـــو

صاحبكم".(٤٧) فهو والدته تخفى على الناس من
الصـــادقQ الذي  باإلمـــام  وكذلـــك الحـــال
اهتماماته جانبا من الفكرة اآلخر لهذه هو أعطى
آمنوا الذيـــن مـــن العديـــد وتفكيـــره، إذ حاجـــج
الكيســـانية مـــن الحنفيـــة بمهدويـــة محمـــد بـــن
إذ عليه، هـــم الذي فســـاد الـــرأي محـــاوًال تبيان
بين جرت إلى مناظرة مهمـــة النصوص أشـــارت

الشاعر  الحميري السيد اإلمام الصادقQ وبين
الصدوق الشـــيخ روى فقد المشـــهور، الكيســـاني
أظهر والتـــي المناظـــرة ( ت٣٨١هــــ) نـــص هـــذه
بها السيد آمن التي العقيدة هشاشة الصادق فيها
محمد بمهدوية المومنيـــن من وأقرانه الحميـــري

الحنفية.(٤٨) بن
حركتها التي الفكرية اإلرهاصـــات هذه أمام
بشـــر بها وخروجـــه التي فكـــرة ظهـــور المهـــدي
لهذه  المعارضة وتوظيـــف النبيN فـــي أحاديثه
األمويين ضد العام الرأي تأجيج لغرض العقيـــدة
الترويج في أو أن األموييـــن أنفســـهم قد أســـهموا
على باالتكاء وذلـــك الدهماء إســـكات لها لغرض
ذلك دفع كل لتخليصهم من الظلم، منقـــذ يظهر
تفهيم  يأخذ على عاتقه أن اإلمام الباقرQ إلـــى
والمســـلمين لشـــيعته وأتباعه خاصة هذه العقيدة
الوهم والدعوات في مزالق يقعوا ال حتـــى عامة،
على اللقـــب هـــذا إطالق فـــي المضلـــة والتســـرع

اهتمامًا  عنه واألخبـــار (المهدي) المباقرQ لعقيـــدة اإلمـــام أعطى
ملحوظًالماشكلتههذهالعقيدةمنخطورةبالغةعلىأذهانالمسلمين



دراسات

الروايات نجـــد ذلك وألجـــل ودب، كل مـــن هـــب
من المهدي عقيـــدة فـــي تفهيـــم المنســـوبة إليـــه
علماء المســـلمين عليها اعتمد الكثرة بمـــكان أن
فقد مصنفاتهـــم، الفكـــرة في الدارســـون لهـــذه
الروايات  ٦٨٥ هــــ) الفضل الســـلمي (ت جمع أبو
اإلمام إلـــى الحديثية في المصـــادر التـــي نســـبت
والتي حـــق المهدي في بن علي محمد أبـــي جعفر
طويلة مســـهبة ثالثيـــن رواية بين من بلغـــت أكثر

ومختصرة مقتضبة.(٤٩)
األحاديث التي أخذ من المهدي حديث أصبح
أبو فقد اتصل عنها، والتفتيش العلم بطلبها أهل
من اآلخر هو الشخص وهذا الحنائي بشعيب قبيل
الكتب القديمة قرأ إذ المالحم بأخبـــار العارفين
أن طلب بعد قبيـــل قال ألبي فقـــد وحـــدث عنها،
أين يخرج؟ ومن بالمهدي وصفته؟ األخير أخباره
المهدي باســـم لحدثتكم شـــئت لو فقال له:"واهللا
أن الكتاب أجد في ولكـــن أين يخرج ومن وصفتـــه

لملعون".(٥٠) يخرج أن قبل به اخبر من
بدأت التي المشـــاعر واألمنيات لهذه ونتيجـــة
أذهانهم بيـــن النـــاس تولدت فـــي تأخـــذ مداهـــا
من الخالص باقتراب تمنيهم هواجس وأمنيـــات
قام التي للثورة فكان دولتهم نجم وأفول أمية بني
تحفيز في األثر أكبر ١٢١هـ علي عـــام بها زيد بن
المالحم أخبـــار تـــدارس إلى مخيلـــة المســـلمين
إذ األخبار، لتلـــك والســـماع كتبها والبحث عـــن
يوضح نصا (ت٢٩٢ هــــ/٩٠٤م) اليعقوبـــي أورد
الناس عليها كان والتوجهات التي الهواجس تلـــك
زيد كان من قتل :"ولمـــا يقول الثورة إذ بعـــد هذه
وظهر بخراســـان الشـــيعة تحركت كان، أمره ما
وجعلوا إليهـــم، ويميل من يأتيهـــم أمرهـــم وكثر

آل ومـــا نالوا من أمية بني أفعال يذكـــرون للناس
فيه هذا فشـــا إال بلد لم يبـــق حتـــى رســـول اهللا،
وتدورست المنامات ورؤيت الدعاة وظهر الخبر،

المالحم".(٥١) كتب
ســـريج في بـــن الحـــارث ومـــا كان فـــي ثـــورة
أمره في ونشاطه هـ/٧٤٥م) ١٢٨ عام( خراسان
تفشت في التي الهواجس هذه نتائج من إال نتيجة
نير األمويين مـــن األمة لهذه المنقـــذ عن النـــاس
على دمشق ســـور إذ ادعى انه ســـيهدم وظلمهم،
ورواتها المالحم كتـــب بذلك أخبرته أهلهـــا كمـــا
بها بشـــرت التي الســـود وهـــو صاحـــب الرايـــات
أمية. بني جور من الناس األحاديث، وهو منقـــذ
أن سيار بن نصر خراسان والي استدعى ما وهذا
كنت  منه قائال:" إن ويســـخر هذا برأيه يســـتخف
وتزيلون ســـور دمشـــق تهدمون وأنكم كما تزعـــم
رأس ومائتي خمســـمائة مني فخذ أمية أمر بنـــي
وآلة الحرب وسر شئت ما األموال من واحمل بعير
يدك لفي إني ذكرت ما صاحب كنت لئن فلعمري
فقال عشيرتك، فقد أهلكت ذلك لست كنت وإن
ال يبايعني ولكن حق هـــذا أن علمت قد : الحـــارث
أنهم اســـتبان فقد نصر فقال صحبنـــي عليـــه من
هم بصيرتك وأنهم مثل لهم وال رأيك على ليســـوا

فأذكرك".(٥٢) ورعاع فساق
إلى قـــد وصل ســـريج بن الحارث نحتمـــل إن
اإلمام إلـــى روايته الذي نســـبت ســـمعة الحديـــث
النهر  وراء بالد ما في يخرج خـــارج عليQ حول
رجل  اهللاN يخرج رســـول :" قال والـــذي مفـــاده
على حراث بـــن الحارث له يقـــال النهر مـــن وراء
آلل يمكن أو يوطئ منصور له يقـــال مقدمته رجل
اهللاN وجب  لرســـول قريش مكنـــت محمـــد كما



إجابته".(٥٣) قال أو نصره مؤمن كل على
لها والتثقيف لفكرة المهدي التوظيف يقف لم
قد العباسيين نجد فحسب ؛ بل األموي في العصر
عل هذه الفكرة لتمرير وإضفاء الشرعية استغلوا
األوائل خلفاؤهم حـــاول إذ وســـلطانهم، دولتهم
األحاديث ؛والســـيما الغيبية األحاديـــث توظيـــف
ادعوا التي الشـــاهد محل هي التي حـــول المهدي
تضمنت إخبارًا  والتي أنبأ بها أن الرســـولN قد
 Nللرســـول منســـوبا حديثًا رووا بدولتهـــم حتـــى
ومنـــا المنصـــور ومنـــا الســـفاح مفاده:"منـــا 

المهدي".(٥٤)
المحدثين تروي  مـــن مجموعة هنالك  بـــدأت
األحاديث فـــي العباس بنـــي بملك عـــن البشـــائر
من الســـلف حـــول هذا األمر تناقله النبوية، وما
الدولة هي ليصل إلـــى جعل هذه الدولة األخبار،
وامتدادها الدجـــال، بمقاتلتها للتاريخ الخاتمـــة
بـــن عيســـى إلـــى إلـــى قيـــام الســـاعة ليســـلموها
العباس بني إن المقدســـي ذكر مريـــم(٥٥)، فقـــد
طريق عن روايته المنســـوبة الحديث قد أشـــاعوا
أقبلت الرايات "إذا : قال إذ عباس، اهللا بن عبد
" ســـلطانه للمهدي يوطئون الســـود من المشـــرق
بخروج األخبار هذه تأويل حاول العباســـيون فقد
عقد الرايات من أول وهو الخراســـاني أبي مسلم
خراســـان فوطأ من وخرج ثيابه، الســـود وســـود

سلطانهم.(٥٦) هاشم لبني

تمرير هذا في حقيقية مشكلة واجه المنصور
بن اهللا عبـــد بن محمد اإلدعـــاء بســـبب توظيـــف
اللقب ونسبته إليه لهذا الحســـن (النفس الزكية)
أبو يقول كما األمر ليصل به الناس اســـتمال حتى
العوام لهجت أن (ت٣٥٦هــــ) األصفهاني الفـــرج
حتى المهـــدي(٥٧)، تســـميه اهللا عبد بن بمحمـــد
اجتماع في لبني هاشـــم أن قال بأبيه األمر وصل
) أن األبواء ) باجتماع يعرف العباسية الثورة سبق
فهلموا المهدي هو هذا ابني أن علمتم قد ": قـــال
هذا الحد عند األمر يقتصـــر فلنبايعـــه"(٥٨)، ولم
أمية آخر خلفاء بني محمد من مروان بن كان بـــل
منه كان فما األخبار هذه مســـامعه إلى قد وصلت

مهديكم".(٥٩) فعل عبد اهللا: "ما ألبيه قال أن إال
بن اهللا عبـــد قبـــل اإلصـــرار من أمـــام هـــذا
المهـــدي الذي هو محمـــد الحســـن في عـــد ولده
 Qالصادق اإلمـــام من كان الرواية، به بشـــرت
كان الذي والحلم الوهم حقيقة ليوضح أن انبـــرى
إذ األمر، وولده بهـــذا نفســـه اهللا عبد بها يمنـــي
ولئن ! األمـــة هذه بمهدي هـــو ما :"واهللا قال لـــه

سيفه ليقتلن".(٦٠) شهر
أن هو الشاغل المنصور شـــغل كان ذلك ألجل
وصلت له حين البيعة إبراهيم محمد وأخوه يعلـــن
إقباال  محمد حققت دعـــوة الخالفـــة.(٦١) حيث له
ومن بل ؛ فحســـب العوام من النظير ليس منقطع
أبـــو الفرج األصفهاني إذ أورد أيضا، العلم أهـــل

في لها والتثقيـــف المهـــدي لفكـــرة لـــم يقـــف التوظيـــف
هذه قد استغلوا نجد العباسيين بل فحســـب؛ األموي العصر
وســـلطانهم دولتهم على الشـــرعية وإضفاء لتمرير الفكـــرة



دراسات

الشـــخصيات طبيعة حـــول بعضـــًا مـــن الروايـــات
األثر ومـــدى الزكية النفـــس محمد التـــي بايعـــت
الناس بجمع بالمهـــدي نفســـه تلقيب الـــذي تركه
التي الدفوع مـــن كان حتى إياه حولـــه ومبايعتهـــم
معه والخارجين لمحمـــد المبايعين برر بهـــا أحد
فيه جاءت أنه المهدي الذي أنـــه ظن من الفقهاء

الرواية.(٦٢)
محمد البنـــه البيعـــة يريـــد كان إن المنصـــور
يعترض جعفر ابنه المهدي وكان لقب عليه وأطلق
فأمـــر بإحضار النـــاس فحضروا عليـــه في ذلـــك
فأكثروا الشـــعراء وقالت فتكلموا الخطباء وقامت
إســـقاط ومحاولة وفضائلـــه فـــي وصف المهـــدي
األحاديث تحدثت بهـــا التـــي الصفات والبشـــائر
المنصور بـــن شـــخصية محمد على عـــن المهدي
جانبا المصادر ذكـــرت العباســـي)، إذ (المهدي
وأهل الشعراء فيها حضر التي المجالس هذه من
مطيع بينهم من كان حيـــث والخطباء، الحديـــث
وإنشاده كالمه في الخطباء من فرغ إياس فلما بن
حدثنا المؤمنين أمير يا للمنصور قال الشعراء في
المهـــدي منا  النبـــيN قال أن فـــالن فـــالن عن
غيرنا يملؤها عدال مـــن وأمه اهللا عبد بن محمـــد
أخوك محمد بـــن العباس جـــورا وهذا كمـــا ملئت
له العبـــاس فقال على أقبل ثـــم ذلك يشـــهد على
من مخافة هل سمعت هذا فقال نعم اهللا أنشـــدك
للمهدي، بالبيعة الناس المنصور فأمر المنصور
محمد العباس بن وكان المجلس ولما انقضى قال
على كذب إذ الزنديق هذا أرأيتم قال به يأنس لم
كذبه  على أشهدني ورسولهN حتى وجل عز اهللا
علي بأني من حضر كل وشـــهد له خوفا فشـــهدت
مطيع وكان أبي جعفر بن الخبر جعفر وبلغ كاذب

عن خدمته وطـــرده فخافه يخدمه منقطعـــا إليـــه
هذا مطيع بلغه قول فلمـــا ماجنا جعفر قـــال وكان
في له فأغلظ البيعة لمحمـــد غاظه وشـــقت عليـــه
اهللا ورســـوله لكذبـــه على القـــول بفحـــش الكالم

بالمهدي.(٦٣) محمد أخاه بتوصيف
القرار بحقيقة خاصته ألحـــد المنصور صرح
إطـــالق نعت (المهدي) على أمر في إتخذه الـــذي
أن بعد قـــال ذلك، إذ ولـــده محمـــد ومبتغاه فـــي
النفس الزكية بالحجاز اهللا عبد بـــن محمد خرج
به، هو واهللا مـــا أمره:" وذاع بالمهـــدي وتســـمى
أقولها وال قبلك، ألحد أقلها لك لم وأخرى أقولها
الذي بالمهـــدي هو مـــا واهللا ألحـــد بعـــدك وابني
وتفاءلت بـــه تيمنت الرواية،ولكننـــي جـــاءت بـــه
بهذا لـــم يصرح عام مجلس في "(٦٤)، ولكنـــه بـــه
ولده عد في المعلن موقفه على بقي إذ الشـــيء،
وبخ حيث األحاديث، به بشـــرت الذي هو المهدي
الزكية النفس محمد مقالة نقـــل ألنه مواليه أحد
أني تشكون ال إنكم " : أصحابه قائال جمع حينما
من المنصور إال كن فما ،" هو أنـــا المهدي، وأنا

بل هو ابني".(٦٥) ؛ عدو اهللا كذب ": قال أن
في قد أرســـل المنصور ذلـــك فإن فضال عن
إلى أرســـل فقد الفكرة، لهـــذه يروج اآلفـــاق من
رســـوال الهمذاني ) ( األعلم حجابه أحد الحجـــاز
بمكة خطيبـــًا فيهم منـــه إلى أهـــل الحجاز فقـــام
ابن لمحمد المؤمنيـــن أميـــر بايع قائـــال : " وقـــد
التربة... يثربي عباسي النسبة وهو المؤمنين أمير
به جـــاءت فـــال يبطر... يملـــك فال يأشـــر ويقدر

العالمات".(٦٦) فيه وظهرت الروايات
موفقا، بالمهدي المنصور ابنه تلقيب يكن لم
بعبارات التوهين والمؤرخون رماه المحدثون فقد



اللقب بهـــذا تتصف التـــي بســـبب أن الشـــخصية
والورع األخالق من قدر عـــال على تكون أن يجـــب
بن عمرو كلمة توضح الناس، إذ لدى والمقبولية
المنصور ســـأل إذ المعنى، هذا عبيد للمنصـــور
عليـــه المنصور بقربه،فرد الواقـــف عـــن الفتـــى
وهـــو ولي المهـــدي، وهو :هـــذا محمـــد ابنـــي،
هو ما لباســـا ألبســـته لقد واهللا أما قال عهـــدي،
ما استحقه بإسم ولقد سميته األبرار، لباس من

(٦٧)." عمال
ت تيميـــة ( كلمـــة ابن فـــي ونجـــد هـــذا األمر
موقف فـــي المحدثين رأي مـــن ٧٢٨هــــ) جانبـــا
"لما قال : إذ بالمهدي، ولده تسمية المنصور في
الســـلف والخلف أن عند المعروف كان الحديـــث
اســـمي  اســـمه يواطىء المهدي النبيN قال في
الناس كثير من يطمع صار أبي أبيه اســـم واســـم
المنصور ابنه  ســـمى حتى المهدي هو يكون في أن
السمه بإسمه واسم مواطأة بالمهدي ولقبه محمدا
به"(٦٨)، الموعود يكن هو لم أبيه ولكن باسم أبيه
) كثير الدمشـــقي ابن موقف المؤرخ وكذلك فـــي
انتابت الخلجـــات التي هذه ٧٧٤هــــ) من حقيقـــة
إذ قال: العباسي، المهدي شخصية الناس حول
به  الموعود يكـــون أن بالمهدي رجاء لقـــب "وإنما
االســـم اشـــتركا في وان به يكن في األحاديث فلم
عند الزمان آخر يأتي ذاك الفعل في افترقا فقـــد
فجورا كما ملئت عدال األرض فيمأل الدنيا فســـاد
عثمان طريق من حديث جاء فـــي وظلما،... وقد
وجاء موقوفا العباس بني من المهدي عفان أن بن
وبتقدير يصح، وال األحبار وكعب عباس ابن على
ورد وقد التعيين على يكون أن يلزم صحـــة ذلك ال
فهو فاطمة ولـــد من المهدي أن أخـــر فـــي حديث

أعلم".(٦٩) واهللا هذا يعارض

مدى التأثير أظهرت التي هذه النصوص أمام
من قبل بارز من أثر فكرة المهدي مارســـته الذي
السياســـية والشـــخصيات التيـــارات المتصارعـــة
عليها القداسة من هالة وضع أرادت التي والدينية
اللقب لما هذا توظيف خالل تصرفاتها من وعلى
بها شـــخصية بشر حول ودالالت معاني يحمله من
أن تمأل  بعد عـــدال األرض لكي تمأل Nالرســـول
البيتK بدور بارز  أهل أئمة قـــام وقد بالجور،
الذين وراء االنجرار مـــن الناس في تنبيه وفاعل

السياسية. لمآربهم الفكرة هذه توظيف أرادوا

الهوامش
..٥ ص السلمي، عقد الدرر، (١)

المقدمة، ص٥٥٥.. خلدون، (٢) ابن
المالحم، ص١٩. المنادي، ابن (٣)

الغيبة، ص١٤٣. (٤) النعماني،
المتقي ،٢١٠ ص المالحـــم، المنادي، (٥) ابـــن

العمال،ج١٤،ص٥٩١. الهندي،كنز
الفتن،ص١٩٩ ـ ٢١٤. ُأنظر، (٦)

ضوء في المنتظر المهدي المبارفوكي، ُأنظر، (٧)
األحاديث، الصحيحة،ج١،ص٢٢.

(٨) الطبرانـــي، المعجم الصغيـــر،ج٢، ص٨٠، 
ج٥، ص٧٥. األولياء، حلية نعيم، أبو

،٢٦٤ ص  والفتن، المالحـــم (٩) ابـــن طاووس،
ص٣٤-٣٥. الدرر، عقد السلمي،

المالحم،ص٣١٢. المنادي، ابن (١٠)
المالحم،ص٣١٢. المنادي، ابن (١١)

.١٥ الرسل، ج٧،ص١٤ـ تاريخ (١٢) الطبري،
البلدان، ص٢٤١، فتوح البـــالذري، (١٣) أنظر،
الرســـل، ج٤، ص٤٠٣- تاريـــخ ص٣١٨، الطبـــري،

.٤٠٧
المالحم، ص١٩. المنادي، ابن (١٤)



دراسات

الدرر،ص١٨ـ،٢٠،٢٨ السلمي،عقد ُأنظر، (١٥)
.١٧٧،٢٠٣،٢١٦ ،٥٦،٥٩،٦٤،٧٣،٨٤،١٥٦،٦٣
في المنتظر المهـــدي المبارفوكـــي، (١٦) أنظـــر،

ج١.،ص١٠١ـ١٢٢. الصحيحة، واآلثار األحاديث ضوء
الدرر، ص٢٤، ص٣٢. عقد (١٧) السلمي،

أخبار الرضا، ج١، عيـــون الصدوق، (١٨) ُأنظر،
ص٤٧ ـ ٤٨.

الدرر، ص٣٨،ص٤٠ عقـــد الســـلمي، (١٩) أنظر
،ص٤١،ص٥١،ص٥٢،ص٥٤،ص٥٨،ص٦٦،ص

.٧٩
دمشـــق،ج٥٤،ص٣٢١  (٢٠) ابن عســـاكر،تاريخ

.٣٢٢ –
الفتـــن، ص٢٥٤ ـ ٢٥٦. حماد، ابن (٢١) ُأنظـــر،
التي قام بها الصلح فلســـفة تبرير في الكاتب يصب <ولم
لظروف سياســـية  الحســـنQ مـــع معاوية تعاطيًا اإلمام
اإلمـــام جيـــش انهزاميـــة مـــن متشـــنجة ومـــا صاحبهـــا
إدراك  عن فضًال المواجهة، وتخاذله عند Qالحســـن
البقيـــة الصالحة من  الحســـنQ مـــن اســـتنقاذ اإلمام
بأن الباحث إثباته األستاذ حاول ما خالف وهذا شيعته،
 Kأهل البيت ينتظره ما بسبب هو لمعاوية اإلمام تنازل
اإلنتظار حالة  فكـــرة المهـــديQ وكأن اإلمام دولة مـــن
أهل قبـــل اتخاذهـــا من يجـــب التـــي إنخـــذال للمواقـــف

معها. للتعاطي الظروف تسنح حينما Kالبيت
البالغة،ج١٦، نهج شـــرح الحديد، أبي (٢٢) ابن

ص٤٤-٤٥..
الدولة العباســـية، أخبـــار (٢٣) مؤلـــف مجهـــول،
والفتن، ص٢٣٨- المالحم طاووس، ابن ص٥١-٥٢،

.٢٤٠
األشراف،ج٣،ص٤٧٥.. أنساب البالذري، (٢٤)

الكبرى، ج٥،ص١٠١. الطبقات سعد، (٢٥) ابن
.١٧ دمشق، ج٩، ص١٦ـ : تاريخ عساكر (٢٦) ابن

النعمة، وإتمام الدين الصدوق،كمال أنظر، (٢٧)
أن <إال ص١٨ـ١٩. الغيبـــة،  الطوســـي، ص٦٦،  ج١، 
وذلك االســـتاذ الباحث، إليها توصـــل غيرما الحقيقـــة

لسببين:
هم اتباع الكيســـانية أن علـــى األول: تأكيـــد الكاتب
محمد يعتقده وخالف ما واقع غير هو الحنفية محمد بن
،Qالحســـين بن زمانه اإلمام علي بامام بن الحنفيـــة
الحنفية بن محمـــد إعتقاد من الكتاب بعـــض وما ادعاه
مـــن الحنفيـــة بـــن محمـــد بمهدويتـــه مخالـــف لموقـــف
إمامة يثبـــت أن محمد حـــاول إذ الكيســـانية المدعـــاة،
زين  وطلب اإلمـــام هـــو أنه الســـجادQ بدعـــواه اإلمـــام
وإقراره  األســـود الحجر أمـــام العابديـــنQ المحاججة
أحقية الطرفـــان الثبات عليها اتفق حالة الحـــق باإلمام
بإمامة  يقـــول دعوى من العابديـــنQ ودفع إمامة زيـــن

الحنفية. بن محمد
محمد لمهدوية يدعو كان المختار أن دعوى الثاني:
األمويون إذ حاول صرفـــة. أموية دعوى هي بـــن الحنفية
بالمختار التهمة يلصقوا هذه المؤرخين أن من واتباعهم

ثورته الحقة. لمصداقية الثقفي تكذيبًا
اإلســـالميين:ج١،ص٩٢, مقـــاالت (٢٨) أنظـــر،
الملل الفرق:٣٦،الشهرستاني، بين الفرق البغدادي،

:ج١، ص١٥٠. والنحل
الحميري، يزيد محمد بـــن (٢٩) هو إســـماعيل بن
البيت مدح آل في متقدم، أكثر شعره هاشم، شاعر أبو
المنزلة، القدر، عظيم جليل ثقة السالم) كان (عليهم
عبيدة من أبو وعّده الســـالم، عليه الصادق اإلمام لقـــي
أكثر هم ثالثة ثالث أبو الفرج وجعله أشـــعر المحدثين،
سنة نعمان في ولد واإلسالم. الجاهلية الناس شـــعرًا في
ج٧، : أنظر، األغاني سنة ١٧٣ هـ. ببغداد ومات ١٠٥ هـ

ج٨، ص٤٤. النبالء أعالم سير ,الذهبي، ٢٤٨
مليح بن األســـود بن الرحمن عبد بن كثير (٣٠) هو



أهل من مشـــهور متيم شـــاعر أبو صخر، مـــن خزاعة،
تاريخ المصادر ولم تحدد مصر إقامته في أكثر المدينـــة
بن يزيد خالفة آخر توفي في ذكرت إنه أنها إلى والدتـــه
بحبه لعزة الحجاز، اشـــتهر ١٠٥هـ في عام الملك عبـــد
بن حفص جميل بنت : عـــزة وهي به وعرفت بها فعـــرف
أبو الفرج أنظر النسب، كنانية غفار بن بني حاجب من
وفيات خلكان، ٩، ص٢٠،ابن ج األغاني األصفهاني،

األعيان،ج٤، ص١٠٦.
٦٨ـ٦٩. :ص الحميري السيد ديوان (٣١)

:ص٣٧٩ـ٣٨٠. الحميري السيد ديوان (٣٢)
الفرجاألصفهاني،األغاني: ج٩،ص٢٠، (٣٣) أبو

.( العين تراه (ال وفيه ديوان كثير عزة،ص٥٢١
عزة،ص٤٩٦. كثير ديوان (٣٤)

الكبرى، ج٥، الطبقات ســـعد، ابن (٣٥) أنظر،
ص١٦٢.

٥ ص  الكبرى،ج الطبقات سعد، ينظر،ابن (٣٦)
.٢٤٥

،٦ دمشـــق، ج٦٨،ص تاريخ : (٣٧) ابن عســـاكر
ابن طاووس،ص٢٤٤. المالحم والفتن،

الفتن،ص٢٢٢. حماد، ابن (٣٨)
الدرر،،ص١٦٨. السلمي،عقد (٣٩)

.٢٥٥ األولياء ج٥،ص حلية (٤٠)
دمشق،ج٤٥،ص١٨٧. عساكر، تاريخ ابن (٤١)

،التاريخ، ج٢،ص٢١٥. (٤٢) اليعقوبي
قريش، ص١٢٩. نسب الزبيري، (٤٣) المصعب

٧، ص٣٤٢. ج األغاني، (٤٤) أنظر،
ص١٦٦، حمـــاد،  ابـــن ُأنظر،الفتـــن،  (٤٥)

ص١٦٩.
دمشق، ج٥٤، ص٢٩١. : تاريخ عساكر (٤٦) ابن

النعمـــة، وإتمـــام الديـــن (٤٧) الصـــدوق، كمـــال
ج١،ص٣٢٥.

النعمـــة، وإتمـــام الديـــن كمـــال أنظـــر،   (٤٨)
ج١،ص٦٣ ـ ٦٥.

المنتظر، أخبـــار فـــي الـــدرر (٤٩) أنظـــر، عقـــد
ص٢٦-٣٩-٤٣-٤٩-٥١-٦٢-٦٤-٦٦.

.٢٢٧ والفتن،ص المالحم طاووس، ابن (٥٠)
.٢٢٨ اليعقوبي،ج٢،ص تاريخ (٥١)

الرسل، ج٧،ص٣٣١. تاريخ (٥٢) الطبري،
المتقي المالحم، ص١٨٥، المنـــادي، (٥٣) ابن

العمال،ج١١،ص١٦٧. الهندي،كنز
دمشق،ج٣٢، ص٢٨٠. عساكر، تاريخ ابن (٥٤)

 ،٥٢ الفتـــن،ص حمـــاد، ابـــن ينظـــر   (٥٥)
الخطيب ج٤،ص٢٦٢، البالذري، أنساب األشراف،
عســـاكر، ج١، ص٦٤، ابن بغداد، تاريخ البغـــدادي،

ـ٣٠٦. دمشق،ج٣٢، ص٣٠٥ تاريخ
والتاريخ، ج٢، ص١٧٤ـ١٧٥. (٥٦) البدء

،ص١٨٤. الطالبين مقاتل (٥٧)
الطالبين، مقاتـــل األصفهاني، (٥٨) أبـــو الفـــرج

ص١٨٥.
، مقاتـــل الطالبين األصفهاني، (٥٩) أبـــو الفـــرج

ص٢٢٩.
، مقاتـــل الطالبين األصفهاني، (٦٠) أبـــو الفـــرج

ص١٨٧.
الرسل، ج٧،ص٥١٨. تاريخ (٦١) الطبري،

الطالبين، ص٢٥٤. (٦٢) مقاتل
،١٣ ج األغانـــي، األصفهانـــي، (٦٣) أبـــو الفـــرج

ص٣١٣.
الطالبين، ص٢١٨. (٦٤) مقاتل
الطالبين، ص١٨٤. (٦٥) مقاتل

األشـــراف ج٤، البالذري،أنســـاب (٦٦) أنظـــر،
ص٣٤٦.

٣، ص٣١٣. ،ج الذهب مروج المسعودي، (٦٧)
٤، ص٩٨. ج ، النبوية السنة منهاج (٦٨)

١٠، ص١٥١. ج والنهاية، البداية (٦٩)



دراسات



إن العقيـــدة بـــكل مـــل تحتويه من 
مفاهيم وقواعد وأصـــول تعد من أهم 
األسس التي يبتني عليها إيمان الفرد وثبات هذا 
اإليمـــان أمام كل التحديات والفتن التي تجابهه. 
ولما كانت العقيدة المهدوية من العقائد واألصول 
اإلسالمية لدى جميع المسلمين بشكل عام ولدى 
شيعة أهل البيت بشكل خاص، على اعتبار أنهم 
يؤمنون بوالية أهـــل البيتK، ويعدون اإلمامة 
أصال مـــن أصول الدين بخـــالف بقية الطوائف 
اإلســـالمية األخـــرى، كان البد مـــن إيالء هذه 
القضية أهمية وعناية خاصة بالبحث والدراســـة 
والتدقيـــق، مـــن جميـــع االتجاهـــات الروائيـــة 

والتفسيرية والعلمية واالجتماعية وغيرها.
ولعـــل من الجوانـــب االجتماعيـــة التي ينبغي 
دراســـتها والوقوف عندها هـــو جانب االنحراف 
عـــن القضيـــة المهدويـــة الـــذي يقع بيـــن الحين 

والحين اآلخر لدى البعض. 
 ليس من الغريب أن يظهر بين فترة أو أخرى 
من يدعي المهدوية ويدعـــو اآلخرين إلى اتباعه 
والســـير خلفه، فهذا التاريخ يحدثنا عن الكثير 
مـــن هـــؤالء الضالين، وال تـــكاد تخلـــو فترة من 
الفترات منهم، فقد ظهر المتمهدي السوداني، 
والمتمهدي الســـعودي وكذلك ظهر في الهند من 
يدعي المهدويـــة وغيرهم كثيـــر، ولكن الغريب 
في القضية أن من يتبع هؤالء يصدق بكل ما يقال 
له دون أدنى تفكير أو إعمال نظر، متناسيا قول 
اهللا تعالى cَوَلَقـــْد َكرَّْمنا َبِني آَدَم َوَحَملْناُهْم ِفي 
اْلَبرِّ َواْلَبْحِرd، فاهللا عز وجل كرم اإلنســـان عن 
ســـائر المخلوقـــات بالعقل وأعطـــاه القدرة على 
التمييز بين الصواب والخطأ، فمن المؤسف أن 
ينحدر اإلنسان إلى هذا المستوى من الالتفكير 
و الالوعـــي بمـــا يجـــري ويـــدور حولـــه، فيصبح 

األستاذ
 عماد جميل خليف/ الكوت


*

إ

* مـــن البحوث المشـــاركة فـــي المؤتمر العلمـــي األول في اإلمام المهـــدي الذي عقده مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.



ومغرياته الشـــخصية أهـــواؤه كالبهيمـــة تســـيره
األمارة بالسوء، نفســـه أســـير فيصبح الذاتية،

واالنحطاط. الهلكة موارد فتورده
تكاد العالمي المهدوية والمصلـــح فالقضيـــة
يكاد وال المجتمع في الواضحات أوضح تكون من
تخلو من من األمـــم ُأمـــة شـــعب من الشـــعوب أو
وإن آخر، إلى زمن من تفاوتت وان الفكرة هـــذه
تحديد في اآلخريـــن مع األمامية نحـــن اختلفنا
أن نثبت باعتبارنا العالمـــي وتشـــخيص المصلح

الحسن¨. بن الحجة هو الموعود المصلح
هذه تنشـــق مـــن أن كمـــا أنـــه ال غرابـــة فـــي
أشخاصًا وتتبع الضالة المجاميع بعض الطائفة
عز اهللا ســـنة واإلبتالء ألن التمحيص منحرفين
َأْن النَّاُس cَأَحِســـَب قال تعالى وجل فـــي خلقه،
َوَلَقْد * ُيْفَتُنـــوَن ال َوُهْم آَمنَّا َأْن َيُقوُلـــوا ُيْتَرُكـــوا
َصَدُقوا َفَلَيْعَلَمنَّ اهللاَُّ الَِّذيَن َقْبلِِهْم ِمْن الَِّذيَن َفَتنَّا

.( ٢-٣) العنكبوت dاْلكاِذِبيَن َوَلَيْعَلَمنَّ

شـــيعة  يا <لتمحصن قال: الباقرQ انه وعن
صاحب وان العين في الكحل تمحيص آل محمـــد
متى يعلم وال عينه في الكحل يقع متى يدري العين
من على شريعة الرجل يصبح منها وكذلك يخرج
شريعة على ويمسي منها خرج وقد ويمسي أمرنا

منها>. خرج ويصبح وقد أمرنا من
المؤمنون. الفتن كي يمحص من فالبد

العبرة إلى أخذ تـــؤدي ما بقدر األمور وهـــذه

إثارة إلى تؤدي البعض بقـــدر ما لدى والموعظة
ظاهرة ذات ألنهـــا اآلخر، البعض الشـــك لـــدى
شـــاخصة تبقى وآثارهـــا حديـــن فـــي التأثيـــر،
لما المجتمـــع الذي تحصـــل فيه، وحاضـــرة في

سلبية. نتائج من فيه تترك
القضايا تمر ال نجعـــل هذه أن لنا البد ولكـــن
من البد بل الكرام، مرور أو عابرًا علينا مـــرورًا
ونتائجها أسبابها وإبراز وتحليلها عندها الوقوف
ال يملكون ممـــن العوام لدى الصـــورة كـــي تتضح
يملكون ال ممن أو هذا المضمـــار كافيًا في وعيـــًا

للتشخيص. الثقافية الواعية الخلفية
دوافع هـــي ما التالي: الســـؤال وهنـــا نطـــرح

المهدوية؟ القضية استغالل من خالل البعض
لنا من التســـاؤل البـــد هذا عن قبـــل اإلجابة
عن االنحراف التي يحصل بهـــا معرفـــة الكيفية
كيفية اســـتغالل البعض المهدوية، أو القضيـــة
الكيفية، عرفنا ثم إننا إذا المهدويـــة، للقضية

انحـــراف البعض ودوافع الغائية، توصلنـــا إلـــى
المهدوية. القضية عن

ناقصًا، استقراًء التاريخ استقراء خالل من
لقصور لالســـتقراء التـــام، المقـــام إذ ال يســـع
لهذا مختلفـــة أنماطا نجـــد فـــي الظرف، إننـــا

منها: االنحراف،
المهدوية.  ادعاء ١ ـ

ادعاء النيابة الخاصة.  ٢ ـ

أوضح من تكون تـــكاد العالمي والمصلح المهدوية القضيـــة
ُأمة الشـــعوب أو من يكاد شـــعب وال المجتمع الواضحـــات فـــي
آخر إلى زمن من تفاوتت وان الفكرة هذه من تخلو األمـــم من



دراسات

العامة. النيابة ادعاء ـ ٣
أنواع عدة عنها يتفـــرع األنواع الثالثة وهـــذه
المدعـــي اختـــالف بحســـب تختلـــف ثانويـــة، 
المدعـــي الشـــخص يترقـــى  فقـــد للمهدويـــة، 
وحتى الرســـالة أو بالنبوة االدعاء إلى للمهدويـــة

باهللا. والعياذ اإللوهية
قد (البابيـــة)، الخاصـــة وادعـــاء الســـفارة
كل في والمشـــاهدة اللقـــاء يتفـــرع عنـــه ادعـــاء
السفارة بالسفراء باب مع انســـداد وقت وحين،

عليهم. تعالى اهللا رضوان األربعة
المدعي تدفع فقد العامـــة النيابة أما ادعاء
على المطلقة والوالية باألعلمية اإلدعاء إلـــى لها
بل مـــن علم، حظ أو حق وجـــه دون المســـلمين
المنفعة تحصيل أجل من إليه الناس وجوه لجلب

فقط. الخاصة

الثالث الدعوات في مناقشة
المهدوية: إدعاء

أكثر مـــن يكـــون إن ادعـــاء المهدويـــة يـــكاد
في التاريخ، ووضوحًا رواجًا الثالثـــة االدعاءات
أوضح مـــن يكون يـــكاد هـــؤالء وبطـــالن ادعـــاء

منها: عديدة ألسباب وذلك الواضحات،
الحجة  اإلمام في المهدوية أوال:- انحصـــار
الروايات على ضوء ما دلت عليه بن الحســـن¨،
طرق عن الســـند والمروية الصحيحة واألخبـــار
الرســـولN وأئمة  والشـــاملة ألحاديث معتبرة،
في شـــاهد اإلمام ممن البيتK، والكثير أهل
يمكن العســـكريQ، والتـــي ال أبيه حياة فتـــرة
بصر أعمـــى إال إذا كان ينكرهـــا، لمنصـــف أن

وبصيرة.
واألمم أن الطوائـــف بعـــض نعـــم قد تدعـــي
األمامية الشـــيعة وتخالفنا نحن منها، الموعود
القضية فـــي يغير وهـــذا األمـــر ال فـــي الـــرأي،
نميل معـــه حيثما مـــع الدليـــل شـــيئًا، إذ نحـــن
العقلية األدلـــة والبراهين كل ولما كانت يميـــل،
اإلســـالمي، المهدي بحقيقة قاطعة والنقليـــة،
مـــع بطالن الحســـن¨، وكونـــه هـــو الحجة بـــن
الشـــرعية وعـــدم وجود األدلة دعـــاوى البعض،
مهديهم، فال إثبـــات فـــي اآلخر لـــدى البعـــض
الصحيح هو العكس علينا بل لهـــم حجة داحضة
اإلمام وانه المهـــدي¨، إثبات فكل حججنـــا في
حجج ،Kالبيـــت أهل أئمـــة من الثانـــي عشـــر

إلـــى للمهدويـــة المدعـــي قـــد يترقـــى الشـــخص
اإللوهيـــة وحتـــى الرســـالة  أو بالنبـــوة االدعـــاء 

اإلمـــام وانـــه المهـــدي¨،  إثبـــات فـــي حججنـــا  كل 
دامغـــة البيـــتK، حجـــج أهـــل أئمـــة مـــن عشـــر  الثانـــي 
الحقيقـــة عـــن يبحـــث كان لمـــن  إنكارهـــا يمكـــن  ال 



عن يبحـــث كان لمـــن إنكارهـــا دامغـــة ال يمكـــن
الحقيقة.

ســـوى  يكونوا لم من هؤالء الكثير ثانيا:- إن
أو تقوى علـــم أو من لهـــم الحظ أنـــاس عادييـــن
في أحقيتهم علـــى الحجة رشـــاد، ولـــم يقيمـــوا
عن اإلحاطة واإلطاعة، وكانوا قاصرين اإلتباع
مما ووقائع، أحـــداث من حولهم يجري بـــكل ما
ولم اتبعهـــم، من بعـــض مع أدى إلـــى هالكهـــم
التي عـــن حقيقتهم غافـــال كان مـــن يتبعهـــم إال
والتلبس المهدويـــة ادعاء بقنـــاع كانـــوا يخفونها
حين أن فـــي والزهد، والتنســـك بـــزي اإليمـــان

ذلك. خالف هي الحقيقة
(المدعين هؤالء كثيرًا مـــن إن الواضح ومـــن
على مطلعين أو محيطيـــن يكونوا لم للمهدويـــة)
الموعـــودة، والتي المهدويـــة تفاصيـــل الحركة
والشريعة كافة، الســـماوية الشرائع بها بشـــرت
خالل اآليـــات القرآنية من خاصة، اإلســـالمية
رســـمت والتـــي الشـــريفة  النبويـــة واألحاديـــث 
صورة بأجلـــى المهـــدوي لنـــا خارطـــة التحـــرك
يحفظوا لكي أتيحت لهم الفرصة ولو وأوضحها،
لهم تســـنى لما بـــأدق تفاصيلهـــا هـــذه الحركـــة
ِإالَّ َتشـــاُؤَن cَوما قال تعالى يدعون. النجاح فيما
ُيْدِخُل َحِكيمًا * َعلِيمًا كاَن اهللاََّ ِإنَّ اهللاَُّ َيشـــاَء َأْن
َعذابًا َأَعدَّ َلُهْم اِلِميَن َوالظَّ َرْحَمتِـــِه ِفي َمْن َيشـــاُء

.(٣٠-٣١) َألِيمًاd اإلنسان

الخاصة: النيابة ادعاء
ادعائها طريـــق فـــان الخاصـــة أمـــا النيابـــة
خالل مـــن المنتظر¨، مســـدود بنـــص اإلمـــام
الســـفير إلى عنه¨، الصـــادر المبارك التوقيـــع
عن روي فقد الســـمري، محمد الرابع علـــي بن
الحسين بن علي جعفر محمد بن أبي عن جماعة
احمد بن الحسن حدثني أبو محمد قال بابويه بن
الســـنة في الســـالم بمدينة قال كنت المكتـــب،
محمد بن علي الحسن أبو الشيخ فيها توفي التي
إلى  فاخرج بأيام وفاته قبل السمريH فحضرته

نسخته: توقيعًا الناس
بن علـــي (بســـم اهللا الرحمـــن الرحيـــم: يـــا
اجـــر إخوانك فيك أعظـــم اهللا محمد الســـمري
أمرك ستة أيام فاجمع ما بينك وبين ميت فانك
وفاتك بعـــد مقامك فيقـــوم احد وال تـــوص إلـــى
إذن إال بعد ظهـــور التامة فال الغيبة فقد وقعـــت
وقســـوة األمد طول بعد وذلك ذكـــره اهللا تعالـــى
لشيعتي وســـيأتي جورًا، األرض وامتالء القلوب
المشـــاهدة ادعى فمن المشـــاهدة أال من يدعي
مفتر كذاب فهو والصيحة قبل خروج الســـفياني
(قال) العلي العظيم). بـــاهللا قوة إال وال حول وال
كان فلما عنده من وخرجنا التوقيع هذا فنسخنا
بنفسه فقيل يجود وهو إليه عدنا الســـادس اليوم
أمر هو (هللا فقـــال بعـــدك؟ وصيك من له: مـــن
رضي منه ســـمع كالم آخر فهذا بالغه) وقضى،

بنص مســـدود ادعائها طريـــق فـــان أمـــا النيابـــة الخاصـــة
الصـــادر المبـــارك المنتظـــر¨، مـــن خـــالل التوقيـــع اإلمـــام
الســـمري محمـــد علـــي بـــن إلـــى الســـفير الرابـــع عنـــه¨، 



دراسات

عنه وأرضاه). اهللا
المنتظـــر¨، لإلمـــام األربعـــة والســـفراء
إن بل سواء حد على والعامة للخاصة بّين أمرهم
مراقدهم يتشرفون بزيارة أبناء العامة من كثيرًا
أشد تقديس، ويقدسونهم بغداد، المعظمة في
وزهد، وورع وتقـــوى إيمان لمـــا علموا منهم من
حتى والقاصي، جعلتهـــم محط أنظـــار الدانـــي
،Kاألئمة قبـــل من الجميل الثنـــاء اســـتحقوا
خروج المكانـــة الرفيعة قبـــل فمـــن يدعي هـــذه
لصريح ونبذه تكذيبه فيجب والصيحة السفياني

ووقوع السفارة الخاصة، انغالق باب في النص
الكبرى. الغيبة

العامة: النيابة ادعاء
رفيعة ودرجة فهـــي مكانة العامة أمـــا النيابة
أعلميتـــه واجتهاده ثبتت عالـــم كل يتشـــرف بها
ذوي والخبـــرة من العلم أهل شـــهادة مـــن خالل
الروايـــات دلـــت وقـــد والشـــأن، االختصـــاص 
إتباع  وجـــوب البيتK على أهـــل عن المرويـــة
التوقيع منها الكبـــرى، الغيبة فترة فـــي العلماء
الحوادث <وأمـــا الحجة¨ اإلمـــام عن المـــروي

فإنهم أحاديثنا، رواة إلى فيها فارجعوا الواقعة
عليهم>. حجة اهللا عليكم وأنا حجتي

:Qالمؤمنين أميـــر عن المـــروي والحديث
العلماء أيـــدي علـــى واألحـــكام مجـــاري األمـــور

وحالله>. حرامه على باهللا، األمناء
اإلنسان يكون لكي كثيرة شـــروط حددت وقد
ذكرها وقـــد العامة، مســـتحقًا لشـــرف النيابـــة
منهـــا: العقل والفقهـــاء، الكثيـــر مـــن العلمـــاء
وغيرها واإليمان والفقاهة واألعلمية، والعدالـــة
المنصب لهـــذا مهيئـــًا تجعله مـــن األمـــور التـــي

<التفســـير فـــي ورد وقـــد الخطيـــر والعظيـــم،
من فأما :Qالعســـكري اإلمـــام إلى المنســـوب
لدينه، لنفســـه، حافظًا صائنًا الفقهاء كان من
أن فللعوام مـــواله، ألمر مطيعًا مخالفًا لهـــواه،

يقلدوه>.
يكون لكي ال يكفي فقـــط الشـــخص فاجتهاد
أكثر من كونـــه اعلم، فـــان فالبـــد نائبـــًا عامـــًا
بوجود مجتهد تقليـــد جواز بعدم يفتـــون العلماء

منه. آخر أعلم مجتهد
واألعلمية والمرجعية العامـــة النيابة فادعاء

يتشـــرف رفيعة ودرجـــة مكانة فهـــي أمـــا النيابـــة العامـــة
خـــالل مـــن واجتهـــاده أعلميتـــه ثبتـــت  عالـــم  كل  بهـــا 
االختصاص والشـــأن ذوي مـــن والخبـــرة العلم شـــهادة أهـــل

البعض قبل واألعلمية من والمرجعية العامة ادعـــاء النيابة
العامة قبـــل إتباعهم من علـــى دليال يكـــون ال يكفـــي لكـــي



على دليال يكـــون لكي يكفي ال البعـــض مـــن قبل
من من التحقق البد إذ العامة قبـــل من إتباعهم
الخبرة سؤال أهل خالل هذا من ادعائهم صحة
لهم ممن ومن هم بدرجتهم، وهم المجتهـــدون
التقوى أهـــل تحصيل العلـــم من بـــاع طويل فـــي

الثقاة. من والورع
تصنيفنا في علينـــا البعض يعترض نعم قـــد
كونه منحرفًا في والمرجعية اإلجتهاد يدعي لمن
القضيـــة إن فيقـــول عـــن القضيـــة المهدويـــة،

آخر. شيء والمرجعية شيء المهدوية
مترابطة واحـــدة القضية بـــان ونحـــن نجيب
إذ اآلخر، البعض عن بعضها ينفك كالسلسلة ال
في الشعبية للقواعد توجيه اإلمام من أن الحكمة
رضوان األربعة الســـفراء وإرشادات أوامر إتباع
نفســـها هي الصغرى الغيبة فترة في اهللا عليهـــم
إلى اإلمـــام الحجة¨ فيها يدعونـــا التي الحكمـــة
الثقاة، المجتهدين األعالم مـــن علمائنا إتبـــاع
النصوص خـــالل من وجوبها إلـــى والتي اشـــرنا
الغيبـــة فتـــرة فـــي الذكـــر، الشـــريفة الســـابقة
الدين على الحفـــاظ يمكن وإال كيـــف الكبـــرى،

الظهور. حين إلى اإلسالمية والشريعة
اإلنحراف الضـــوء على أنـــواع وألجل إلقـــاء
المهدوية، ممن ادعى سنأخذ نماذج العقائدي

العاقبة: سوء على كشواهد التاريخ لنا حفظها
السعودي. المتمهدي *

أحد القحطانـــي، اهللا عبـــد بن هـــو محمـــد
إدعى بـــاز، بـــن العزيـــز تالمـــذة الشـــيخ عبـــد
الموافق ٢٠ تشـــرين  ١٤٠٠ هـ عام في المهدوية
المكرمة هو  مكـــة احتـــل ١٩٧٩ م، وقـــد الثانـــي
المنتظر، أنه على فيها مبايعته تمت وأصحابه،
الحكومة من قبـــل وقتلـــه محاصرته وقـــد تمـــت

ومعروفة، مشهورة وحادثة قصة في الســـعودية
بدأت القصة كيف هو هنا يهمنا ما كل حال علـــى
بدأت المهدوية، ادعاء نفســـه وكيف ســـولت له
بن محمد (وهو صهر جهيمان عندما أتى الفتنـــة
إفريقيا شـــمال رجال من دول ثالثـــة عبـــد اهللا)
مستاًء وكان جهيمان فكر التكفير، يحملون وهم
إن احدها ويقال التي بالدولـــة األمور من بعـــض
فاســـتطاعوا الســـعودية، إلى دخـــول التلفزيون
وعندما قلـــب جهيمـــان، في إن يلقـــوا الشـــبهة
شـــيء رتب كل القحطاني علـــم جهيمـــان بخبـــر
في يبايعه لكـــي والطلبة واألســـلحة مـــن الرجال
األخير مترددًا، هذا وكان النـــاس، وأمام مكة
قرية إلى ذهب مكـــة إلى الطريق ولكن وهـــو في
ذاهب هو وبينما معـــه ومن هو بها لكي يســـتريح
فإذا بالمـــاء، لكي يأتـــي ألصحابـــه إلـــى البئـــر
التفحص، نظرة إليه تنظر واقفة عجوز بامرأة
نعم اهللا؟ قال: عبـــد بن محمد أأنت وقالـــت له:
رأيتك إني من حاجة؟ قالت: واهللا أماه، هل يـــا
الناس تحرر مكة فـــي الذي أنت فـــي المنام إنك
يكون هذا أن ويمكـــن المنتظر!!. وأنت المهـــدي

أيضًا!! جهيمان تدبير من
منطقة قائـــال: نفســـه في ففكـــر القحطاني
حياتي في أرها لم وامرأة عجـــوز آتيها أول مـــرة
المهدي أنـــت اســـمي وتقول لي تعرفنـــي وتعرف

المنتظر؟؟.
هـــو انـــه علـــى بعـــد ذلـــك ســـاير أصحابـــه
المكي الحرم فـــي وقاموا بالتحصن المنتظـــر،
محمد قتل المهـــدي، ثم إعالن ظهور مـــن أجل
أتباعه جميع اعتقال وتم القحطاني اهللا عبد بن

السعودية. السلطات قبل من
الحالج. منصور بن الحسين *



دراسات

الحالج أمر يكشـــف أن تعالى اهللا أراد <لمـــا
اعتقد) (أي لـــه وقع ويخزيـــه ويظهـــر فضيحتـــه
 Jالنوبختي علـــي إســـماعيل بـــن أن أبـــا ســـهل
عليه تنطلي ممن (أي مخرقتـــه ممـــن تجوز عليه
سهل أن أبا وظن إليه يســـتدعيه فوجه أكذوبته)
بفرط جهله األمـــر هذا في الضعفاء كغيره مـــن
به فيتمخرق إليـــه يســـتجره أن ظن) وقـــدر (أي
يجره أن ظن غيـــره (أي على ويتســـوف بانقيـــاده
لقدر (أي الضعفة على والبهرجه الحيلة إليه من
من ومحله في أنفس النـــاس ســـهل أبي لمكانة)
مراسلته في له ويقول عندهم أيضا واألدب العلم
كان  أوًال وبهذا Qالزمان صاحب وكيل إني إيـــاه
وقد غيـــره، إلى يعلو منـــه ثم يســـتجر الجهـــال
النصرة من تريده مـــا أمرت بمراســـلتك وإظهار

األمر. بهذا يرتاب وال نفسك لتقوى لك
لـــه: (واني ســـهلJ، يقول إليه أبو فأرســـل

ما جنب فـــي أســـالك أمـــرا يخـــفُّ مثلـــه عليـــك
وهو والبراهين الدالئـــل مـــن ظهـــر على يديـــك
والشـــيب إليهن واصبو الجواري أحـــب إني رجل
جمعه كل أخضبه في أن عنهن واحتـــاج يبعدنـــي
ذلك، شـــديدة ألستر عنهن مشقة منه وأتحمل
بعدًا فصار القـــرب أمـــري عندهن وإال انكشـــف
عن الخضاب تغنيني إن هجرًا وأريـــد والوصـــال
فاني لحيتـــي ســـوداء وتكفينـــي مؤونتـــه وتجعـــل
إلى وداع بقولك وقائـــل إليك وصائر طـــوع يديك
من ولك البصيرة من ذلك في لي ما مع مذهبك

المعونة).
وجوابه علم قوله الحالج من ذلك سمع فلما
إليه الخروج فـــي وجهل في مراســـلته انـــه أخطأ
ولم جوابًا إليـــه يرد ولـــم عنه بمذهبـــه وأمســـك
سهلJ أحدوثة  أبو وصيره إليه رســـوًال، يرسل
وشـــهر أمره عند كل احد، وضحكـــة ويطنز بـــه
ســـببا الفعل هـــذا وكان والكبيـــر عنـــد الصغيـــر

عنه>. الجماعة وتنفير أمره لكشف
نشير إن نســـتطيع القصتين هاتين من خالل
أن الذي وهو جدًا، مهم أمر إلـــى دقيقة بصورة
هو العقائدي، اإلنحـــراف كبيرا في دورا يلعـــب
لإلنســـان وضعف اهللا الشـــيطان لعنه وسوســـة
الخطأ تمييز علـــى قادر غير يجعله ممـــا اإلرادة
بالسوء، األمارة نفســـه من الصواب، فتصرعه
له كيف وإال والمغريات، أســـير األوهام ويصبح
الحقيقي علمه مـــع المنتظر بأنه نفســـه أن يقنع

يقنع يســـتطيع إن فإذا كان غير ما يدعي، بأنـــه
الرياضات بعض خالل بأنه المنتظر من اآلخرين
توهم التي الشـــاقة النفســـية أو بعـــض األعمـــال
بأنه نفســـه، إقناع له يتأتى فمن أيـــن العامـــة،
بشكل عليها للســـيطرة فاقدًا يكن لم إن المنتظر
بالتوهـــم والخيال أو بالوسوســـة أو بآخـــر، أمـــا
واإلقتصادية االجتماعيـــة العوامـــل إضافة إلـــى

األخرى.
التاريخ فـــي النظـــر خـــالل بعـــد هـــذا ومـــن
في هـــذا المجال واألحـــداث ومجريـــات األمـــور

فيوهم البحته، األهداف الدنيوية بعض لتحقيق يحصل اإلدعاء
المدعيللمهدويةبعضالعامةممنالدينلهمبأنههو المهدي



رئيســـية واضحة دوافع عـــدة نحدد نســـتطيع أن
المهدوية القضية عن العقائدي لإلنحراف وجلية

آنفا): ذكرناه الذي السؤال جواب (وهي
لدى والشخصية النفسية والرغبات ١ـ  األهواء
يحصل فاإلدعاء المهدوية، يدعي ممن البعض
البحته، فيوهم الدنيوية األهداف بعض لتحقيق
لهم دين ال ممن العامة بعض للمهدوية المدعـــي
الموعود، المنتظـــر هـــو وانه بأنـــه هو المهـــدي

موارد الهلكة. فيوردهم فيسيرون خلفه
من إلـــى الحكم والوصول ٢ ـ حـــب التســـلط
فيســـتغلون قبـــل بعـــض المدعيـــن للمهدويـــة،
أهدافهـــم إلـــى للوصـــول المهدويـــة القضيـــة 
العامة اســـتغالل عواطـــف من خالل الســـلطوية
فيظهر بالمهـــدي الموعود، وارتباطهم وحبهـــم
ويجذب والتقوى التدين واإليمـــان هذا البعـــض
دونما فيطيعونه ويمنيهم فيعدهم إليـــه اآلخرين
ولكن وتنســـك، ظاهر إيمان من لما يرون تردد

حتى األمور وتســـتقر له الســـلطة ما أن يصل إلى
أمامه، يقـــف من وبكل بأتباعـــه يبـــدأ بالبطش
العباســـيون من قام به التاريخ ما لنـــا وقد ســـرد
إلى الحكم، يصلوا لكي القضية اســـتغالل لهذه
المهدوية بادعـــاء المنصور العباســـي فقد قـــام
حتى وصل العباسيون للسلطة إن ولكن ما البنه،
اآلباء. عن األبناء يتوارثه عضوضًا جعلوها ملكا
بتجنيـــد اإلســـالم أعـــداء ٣ ـ قيـــام بعـــض
وإضعافها، األمة لتمزيق الجواســـيس والعمالء
أال إســـالمية قضية أهـــم فينفـــذون مـــن خـــالل

العامة عواطف مستغلين المهدوية القضية وهي
فـــي الدنيئـــة، مآربهـــم واندفاعهـــم، لتحقيـــق
وأحقيته اإلسالمي الدين بمصداقية التشـــكيك
الناســـخ باعتباره الســـابقة األديان علـــى جميـــع
وخاصـــة الســـابقة. الســـماوية لجميـــع الشـــرائع
الحقيقـــي الخطـــر أن المهـــدي الموعـــود يمثـــل
ألصول والمجتث الكافريـــن عروش الذي يهـــدد

الظالمين.
وضوحًا على تكاد تكون األكثر الدوافع وهـــذه

غيرها. الكثير وهناك التاريخ مر
أهمية آخر أكثر من طرح ســـؤاٍل لنا ثـــم البد
االنحـــراف عن يحصل لمـــاذا مما ســـبق وهـــو:

المهدوية؟ القضية
الفردية العوامـــل من جملـــة أن نحـــن نعتقد
هذا حصـــول ســـبب بيـــان والجماعيـــة تتشـــاطر
الفرد مســـتوى على عوامـــل اإلنحـــراف فهنـــاك
الديني المســـتوى ضمـــن تدخل الواحـــد والتـــي

ومنها ذاك، أو الشخص لهذا والعلمي والثقافي
تتأثر وهـــي واألمـــة الجماعـــة عوامـــل بمســـتوى
والخارجية التي الداخلية بالظروف كبيـــرًا تأثرا
يتهاوى البعض فتجعل الجماعة أو باألمة تعصف
البعض ويقـــف الطريق منتصـــف في أو يســـقط
هذه ابرز ولعـــل الطريق. إلكمـــال اآلخر شـــامخا

يأتي: ما العوامل
أبناء لـــدى والثقافي الدينـــي ١ ـ قلـــة الوعـــي
المهدوية القضيـــة بحقيقة الجهـــل األمـــة نتيجة
والمســـتقبلية. الماضويـــة وأبعادهـــا التاريخيـــة

الـــذي الحقيقـــي الخطـــر يمثـــل  الموعـــود  المهـــدي  إن 
الظالميـــن ألصـــول والمجتـــث الكافريـــن عـــروش  يهـــدد 



دراسات

على المواظبة مـــن له المســـلم البد إذ أن الفرد
الحقيقية الجذور عن والبحث العلم وطلب التعلم
الحقيقي باإلسالم والتمسك للقضية المهدوية،
لنا وبينه فينـــا غرســـه الذي األصيل المحمـــدي
الصحيحة الروايـــات خالل آل البيـــتK، من
في عنهم يروى ما عنهمK، وخاصـــة الواردة

المهدوي. الشأن
والظـــروف  والنكبـــات ـ الفقـــر والكـــوارث ٢
الغيبة األمة خالل فتـــرة بهـــا التي تمر الصعبـــة
جعلت البعض والتي المهدي¨، لإلمـــام الكبرى
والظلم الناصـــر قلة نتيجـــة يتخبط في مســـيره
ما الجـــور، وخاصة حكام من قبل واالضطهـــاد
المغلوبة على عشـــرية االثنـــي يحصـــل للطائفـــة
حتى مـــن محنة إن تخرج مـــا أمرهـــا، إذ أنهـــا

منها. أشد أخرى في تدخل
التي الصليبيـــة والدســـائس ٣ ـ المؤامـــرات
في تنهش والتي والمسلمين اإلســـالم تحاك ضد
المتآكل في هيكلهـــا العظمي وتنخر األمة جســـد
الشـــعوب أفقرت التي الخاســـرة نتيجة الحروب
مع خاصة والهـــوان، الذل وأورثتها اإلســـالمية
الغرب عمالء مـــن والفســـوق الجور وجود حكام
(كان مثـــال: شـــعوبهم. صـــدور الجاثميـــن على
البابية للفرقة الدعم أكبر البريطانية للســـفارة
وأخذوا ســـنين عشـــر إيران) هناك (في ـ ومكثوا
الفرق كبقيـــة األحـــكام يبتدعـــون شـــيئًا فشـــيئًا

اضطرت إلى إبعادهم السلطات إال أن المنحرفة
اَألخـــوان وهنـــاك تنـــازع إلـــى جزيـــرة قبـــرص
ثم والبهائية، األزليـــة إلـــى فانقســـمت البابيـــة
الحكومة وأخـــذت فلســـطين، إلى إنهمـــا انتقال
البهائيـــة دعـــم فـــي اإلســـرائيلية والبريطانيـــة
وأوروبا، إيران بإنشاء مراكز في دعوتها ونشـــر
الشـــيعة في علماء وتصدى أتباع، لها حتـــى راج
المّد أمامهم بقوة واستنفار شديد فتوقف إيران

للبهائية). المنتشر
يدفعهم مما فيها البعض وطمع الدنيا ٤ـ  حب
وبســـط لجمع الثروة، على العامة اإلحتيال إلـــى
والفقراء المســـتضعفين على والنفوذ الســـيطرة
فهم للحياة به يتمســـكون أمل عن يبحثون الذين
الذي كالغريق المجتمع في السائد الظلم بسبب

الخالص. أجل من غرقه عند بالقشة يتشبث
المشكلة هذه من للتخلص السبيل هو ما إذن

وأخرى؟ فترة بين تظهر التي
ليســـت قلنا كما األمور هذه الحال إن بطبيعة
ذكرها التي هي مـــن األمور بل األمة عن غريبـــة
وحذروا  األطهار بيته وآل Nالمصطفى النبي لنا
 Nاهللا رســـول حذر فقد وتكرارًا، منها مـــرارًا
قالN: (ســـتفترق األمة وتشـــتتها، افتراق من
يهلك فرقـــة، وســـبعين ثالث على أمتي بعـــدي

واحدة).  وتنجو فرقة وسبعون فرقة اثنان
أميـــر عـــن  االحتجـــاج كتـــاب  فـــي  <وجـــاء 

يدفعهمإلىاإلحتيالعلى مما البعضفيها وطمع حبالدنيا
العامةلجمع الثروة،وبسطالسيطرةوالنفوذعلى المستضعفين
للحياة بـــه يتمســـكون أمل عـــن يبحثون والفقـــراء الذيـــن



كم  على اليهـــود لـــرأس المؤمنيـــنQ انـــه قـــال
فرقة. وكذا كذا قال: افترقتم؟

فقال: الناس على اقبل ثـــم فقالQ: كذبت
أهل التوراة لقضيت بين لي الوسادة لو ثنيت واهللا
أهل وبين بإنجيلهم أهل اإلنجيل وبيـــن بتوراتهم

بقرآنهم. القرآن أهل وبين بزبورهم الزبور
وســـبعين فرقة، إحدى على اليهود إفترقت
الجنة، ناجية في وواحدة النار منها في سبعون
.Qموسى نون وصي بن يوشـــع اتبعت التي وهي
فرقـــة، وســـبعين وافترقـــت النصـــارى اثنتيـــن
الجنة في النار وواحدة فرقة في وسبعون إحدى
.Qعيسى التي اتبعت شمعون الصفا وصي وهي
ثالث وســـبعين فرقة، على األمة هـــذه وتفترق
في النـــار وواحـــدة فـــي فرقـــة اثنتـــان وســـبعون
محمدN وضرب  وصي اتبعت التي وهي الجنة،
فرقة ثالث عشـــرة قـــال: ثم بيـــده على صـــدره
مودتي تنتحل كلهـــا فرقة والســـبعين من الثالث
النمط وهـــي منهـــا فـــي الجنة وحبـــي، واحـــدة

النار>. في عشرة واثنتا األوسط
وانحرافهم الحق جادة عـــن البعض فضالل
أمرًا  أو غريبـــًا البيـــتK ليس أهل عـــن طريق
و زمان كل في رؤيته اعتدنا على أمر هو بل طارئًا
المؤمنون، كي يمحص االبتالء من إذ البد مكان
أمور هكذا من نفســـه يقي للمســـلم إن ولكن البد
عن والحياد تؤدي إلـــى الضيـــاع وابتـــالءات قـــد

من خالل: األمر هذا ويحصل الحق جادة
العظام، ومراجعنا األعالم علمائنا ١ ـ إتباع

خلفهم السير فان الكبرى الغيبة زمن في خاصة
الهلكة. من للمسلم منجاة

طلـــب علـــى والحـــرص ٢ ـ الوعـــي الدينـــي
 Kالبيت ألهـــل على الوالية والثبـــات الحقيقـــة
ويجنب والســـالمة، النجاة طريق المؤمن يورد

والفرقة. التمزق األمة
إلى  خصام يؤدي أي جـــدال أو عن ـ النـــأي ٣
الكراهة بينهم، ويورث المسلمين التباغض بين
المســـلمين وحدة علـــى وأبـــدًا والحفـــاظ دائمـــًا
خطر مـــن أي وســـالمتهم أمنهم والدفـــاع عـــن

يحدق بهم.
اإلمام لقضيـــة الحقيقـــي ٤ ـ كذلـــك الفهـــم
بالواجبـــات والقيـــام المنتظـــر¨،  المهـــدي 
الفـــداء، لـــه أرواحنـــا اإلمـــام الشـــرعية تجـــاه
الفرج وتعجيـــل بالحفظ لـــه مـــن خالل الدعـــاء
بنا محيط فاإلمـــام¨ وعمًال، قوًال والنصرة لـــه
في جاء كما لمراعاتنا ناٍس أو مهمل وغير علمـــًا
بأنبائكم، علمـــا نحيط <فانا الشـــريف التوقيع
غير أخباركـــم..... إنا مـــن شـــيء وال يعـــزب عنا
ولوال لذكركم، ناسين وال لمراعاتكم، مهملين
واصطلمكم األعداء>. الألواء، بكم لنزل ذلك

بثقافـــة آل التثقـــف علينـــا كمـــا انـــه يجـــب
على  اإلطـــالع مـــن خالل البيـــتK المهدويـــة
والروايات الصحيحة الشريفة األحاديث النبوية
الحصانة المســـلم يكتســـب كي فـــي هذا المجال
اســـتغالل القضية يحاول تحرك أي تجاه الذاتية

شخصية. إلغراض المهدوية

في زمن خاصـــة العظام، ومراجعنا األعـــالم إتبـــاع علمائنـــا
من الهلكة للمسلم منجاة خلفهم الســـير فان الكبرى الغيبة



دراسات



تؤكــــد اآليات الكريمــــة أن اهللا عز 
وجل ســــيظهر دينه على األديان كافة 
ولو كره المشــــركون، ولما كان الدين اإلسالمي 
لم يســــع المعمورة كلها فال بد من ظهور المنقذ 
الذي يحقــــق هذا الوعد قال تعالــــى: cهَو الذي 
أرســــَل رسولـَه بالهـُدى ودين ِ الحِق ِ ليظهَرُه على 
الديــــن ِ كله ِ ولو كرَه المشــــركونd(١)، ثم الوعد 
اإللهي الذي قطعه اهللا على نفســــه بإنه سيورث 
األرض عبــــاده الصالحين، قــــال تعالى: cولقد 
كتبنــــا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها 
عبــــادي الصالحونd(٢) وال شــــك أن األرض منذ 
أن سـُكنت كان عباُد اهللا فيها هم المستضعفون 

والمطاردون.
ففي الخطــــاب القرآني دالالت كافية وتأكيد 
إلهــــي ووعد صــــادق من اهللا تعالــــى بإقامة دولة 
إلهية عالمية تسود المعمورة يحكم بها المؤمنون 

األرض وفــــق شــــريعة الســــماء لتكــــون نموذجــــًا 
لتطبيــــق اإلرادة اإللهيــــة، ومن أصــــدُق من اهللا 

في تنفيذ وعده؟
Qالفصل األول: حاالت إنتصار اإلمام

أمــــا كيف يتحقق هذا الوعــــد اإللهي بنصرة 
اإلمــــام المهــــديQ وتنفيــــذ مشــــروعه العالمي 

فهناك ثالث أطروحات: 
األولى: إنه ينتصر بطريق اإلعجاز اإللهي: 

وتتلخــــص هذه االطروحة بان اهللا ســــبحانه 
وهــــو القــــادر علــــى كل شــــيء قــــد وعــــد خليفته 
بالنصــــر في آيات كثيرة، وهــــو قادر على نصره 
بأية طريقة كانت، وتمكينه من بســــط سلطانه 
علــــى األرض، وذلك بأن يحصل على األســــلحة 
بطريق المعجزة، وإن األسلحة الحديثة ال تعمل 
ضــــده، وإن األعداء ســــوف يصرفهــــم اهللا عن 

إستنتاج الطرق المؤثرة عليه.

األستاذ حسن عبد األمير الظالمي 
محرر في مجلة االنتظار

Q
*

ت

* مـــن البحوث المشـــاركة فـــي المؤتمر العلمـــي األول في اإلمام المهـــدي الذي عقده مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.



(ناموســــية لقاعــــدة وهــــذا الــــرأي مخالــــف
السند، محمد الشيخ يقول كما اإللهية) السنن
إعجازًا وال إيحــــاًء ليس تغييــــر أي ويضيــــف  (إن
بين هــــو أمــــر وإنمــــا علــــى قاعــــدة كــــن فيكــــون
التأييد وجانب من البشــــر، من جانب أمرين،

اإللهي).(٣)
آمنــــا إذا ) الصــــدر  ويقــــول الســــيد محمــــد
إستنادًا له) ال معنى يكون بالمعجزة فإن ظهوره
الناس لهدى ربــــك شــــاء ولو ) إلــــى قوله تعالى:
على إمتناع تدلل التي األمثلة ويضــــرب جميعًا)
أمكن لو ) فيقــــول الحركــــة إنجاز المعجــــز فــــي
ألمكن  العالم المهديQ علــــى ســــيطرة اإلمام
يسيطر على  أن منه اإلســــالمN وهو خير لنبي
 Qالحســــين والنتصر المعجزة، بطريق العالم
اإللهي الوعد إنجاز وألمكن الكوفة، جيش على
ظلم الظلم، وإمتداد فتأخيره يمكن، ما بأسرع

للبشرية>.(٤)
(إننا الموعود اليوم في سليمان كامل ويقول
يســــيطر إمامنا فنصور عجائز ال نحكي حكايــــا
دعاؤه فيقف الظالمين على بالدعاء أعدائه على
وصواريخهم أعدائــــه وقذائفهم مدافع في وجه

حربهم المفنية).(٥) ومدمراتهم ووسائل
اإلمام عن رواية يســــتندون إلــــى ولعّل هؤالء
جعفــــرQ إنهــــم  ألبــــي الباقــــرQ  قيــــل: قلــــت
األمور له الســــتقامت قام لو المهدي إن يقولون:
(كّال فقال:  دمًا، محجمٍة ملء يريق وال عفوًا،
العرق وأنتم نحن نمسح حتى بيده نفســــي والذي

مسح جبهته)،(٦) ثم أن  ثم الدم): (أي والعلق) 
عن تتحدث الظهور عصر تصف التــــي الروايات
والكوفة والمدينة مكة في اإلمام يخوضها معارك
واليهود السفياني جيوش مع وفلســــطين ودمشق
تحقق التي كانت المعجزة هــــي والــــروم، فــــإذا
المعارك، هذه لمثــــل داعي لإلمام فال النصــــر
الصدد بهذا الصدر محمد السيد قول إلى ونعود
المهديQ على  ســــيطرة بإن يمكن اإللتزام ( ال

إعجازي).(٧) بطريق تكون العالم
األطروحة الثانية:

أن يريــــد ســــبحانه اهللا إن تقــــول: وهــــذه 
الطبيعية، بالقوانيــــن المهــــدي ينتصــــر اإلمام
ال الرأي اإللهيــــة. وهــــذا دون مســــاعدة القــــدرة
من صحة بالرغم عليه أيضــــًا، اإلعتماد يمكــــن
القوانين الطبيعية طبــــق على الســــير القول بإن
،Qالمهدي اإلمام ثورة في العام اإلســــلوب هو
إلهي، وإن تأييــــد بعدم وجــــود ولكــــن االعتقــــاد
من وما له الذاتية بقدراته العالم يواجــــه اإلمام
األســــلحة العظمى ذات ويقاتل الدول األنصار،
الحديثــــة اعتقاد األســــلحة الفتاكــــة وترســــانات
مكة يدخل ومن أين لشــــخص ال يمكــــن قبولــــه،
بال منازع ســــيدًا للعالم أيام بعد فيصبح وحيدًا
يمكن ال دون تأييد إلهــــي، وهذا ذاتية بقــــدرات
اإللهي التأييــــد نجد وإننــــا التســــليم به، ســــّيما

الثالث وهي: اإلمام حركة مراحل في الواضح
من اإلمام علــــى خــــروج التاريــــخ الســــابق ـ أ
لــــه ودعوتهــــم والمؤيديــــن الممهديــــن ظهــــور 

صادق ووعد إلهي وتأكيد كافية دالالت القرآني الخطاب في
المعمورة تســـود عالمية إلهية دولة بإقامة تعالـــى من اهللا



دراسات

لدولته. وتأييدهم
ظهوره المبارك  في وقت اإللهــــي ب ـ التأييد
والنداء مكان أنصاره في مكة من كل إجتماع من
ونزول الســــماوي والخســــف بجيــــش الســــفياني
الحروب  فــــي وإنتصاره عيســــىQ من الســــماء

كلها.
يتحقق  ولم أجمــــع العالم جـ  ســــيطرته علــــى

التاريخ البشري. على طول ذلك
 Qالمهدي اإلمام أن وهي الثالثة: األطروحة
ورجاله ســــالحه وحداثــــة ينتصــــر بقوة جيشــــه
اإللهي. التأييــــد وجود مــــع المحاربين األشــــداء
الفكرة الصدر أصل باقر الســــيد محمد ويشرح
التي اإلجتماعي التغيير عمليات (تتميز فيقــــول:
في ترتبط ال األرض بإنها على الســــماء تفجرها
ألن بالظــــروف الموضوعية، جانبها الرســــالي
تغيير ربانية عمليــــة هنا تعتمدها التي الرســــالة

التنفيذي جانبها في ولكنها السماء، صنع ومن
في أثر لهــــا التي الموضوعيــــة تعتمــــد الظــــروف
منها عمليــــة التغييــــر، من الجانــــب التنفيــــذي
للتغيير والجو العام المناســــب المناخ ما يشــــكل
بعض التفاصيل يشــــكل ما ومنها المســــتهدف،
منعطفاتها خالل حركة التغيير من تتطلبها التي
سبحانه ال يمنع من تدخل اهللا وهذا التفصيلية،
ذلك ومن التفاصيل، بعض يخص فيما أحيانــــًا
تعالــــى اهللا يمنحهــــا التــــي اإلمــــدادات الغيبيــــة
الرســــالة بها يحمي حرجة لحظات في ألوليائــــه

التي الغادرة اليد وشــــل نمرود نار خمود كما في
وغيرها. Nالنبي رأس بالسيف على أرتفعت

الصدر: للســــيد والكالم ذلك، ضوء وعلــــى
عملية لنجــــد أن المهدي اإلمــــام نــــدرس قضية
الناحية مــــن ترتبــــط التغييــــر التــــي ُأِعـــــَد لهــــا
توفير تســــاهم في موضوعية بظروف التنفيذية
التي اإلمام رسالة وإن كما لها، المالئم المناخ
شــــامًال تغييرًا تغيير العالم وهي لها اهللا إّدخره
الرســــالة وصول مجرد ممارســــتها ال يكفــــي في
مســــاعدًا مناخًا تتطلب وإنمــــا والقائــــد الصالح

الموضوعية.(٨) الظروف لهذه
محمد الشــــيخ ذهب إليه ما هو وهــــذا الرأي
إلهية اإلمام ليست سّنة حركة إن ) السند بقوله
بل لوحــــده، إعجــــازًا إلهيًا لوحدهــــا، وليســــت
التأييد زائــــدًا الطبيعية الســــنن هــــي حركة وفق

اإللهي).(٩)

طرفي تعتمد التي الثالثة بالحالة سلمنا فإذا
أن لنا بد كان ال الوســــط، الرأي وهو المعادلــــة
ثم اإلمام حركة في صــــور التأييد اإللهي ندرس

الذاتية. إنتصاره عوامل إلى نأتي
لحركة اإللهي التأييد صــــور الثاني: الفصل

Qاإلمام
اإلمــــام: ويمكن أن نلمس لظهور ١ـ  التمهيــــد
اإلمام لظهور العصر الســــابق في اإللهي التأييد

يلي: فيما
األسلحة  وإنهاء ترســــانات الدول أ ـ إضعاف

ســـالحه  وحداثة بقوة جيشـــه المهديQ ينتصر اإلمام أن
اإللهي مـــع وجـــود التأييـــد ورجالـــه المحاربيـــن األشـــداء



ســــهلة اإلمــــام على أرضية لكــــي يظهــــر
المقاومة علــــى قــــادرة من البشــــر غير
ذلك واضحًا ويتجلى الشديدة عسكريًا،
النبيN وأهل  عن الواردة الروايات في
الدول تنبئ عــــن إنحطــــاط بيتــــه التــــي
لديهــــا، أما وضعف ترســــانة األســــلحة
إحتمالين: في وارد فهو األسلحة ضعف
الكبرى الدول توصل إحتمال األول:
على األســــلحة إلــــى معاهــــدات للقضاء
حدث النوويــــة ومنــــع إنتشــــارها، كمــــا
المنحل الســــوفيتي بين أمريكا واإلتحاد
إحتمال وهــــذا األســــلحة، تلك أو إلغاء
لم الكبرى الــــدول وأن ضعيــــف خاصــــة
لم البعض وأن المعاهــــدات بتلك تلتزم
 ١ / ســــالت معاهدات وما عليها، يوّقــــع
جدوى  ٢ إال مثال علــــى عدم / وســــالت

نهائيًا. تطبق لم حيث اإلحتمال ذلك
هــــذه  تدمــــر أن إحتمــــال  الثانــــي: 
بين ثالثة حرب عالمية بقيام األســــلحة
! يقول األســــلحة تلك التي تمتلك الدول
(هناك الصــــدر: باقــــر الســــيد محمــــد
على قبوله باإلمــــكان إفتراض أساســــي
عنه، تحدثــــت التــــي ضــــوء األحاديــــث
عمليات فــــي لوحظت والتجــــارب التــــي
وهــــو التاريــــخ، فــــي التغييــــر الكبــــرى
حضارية وأزمــــة نكســــة إفتراض ظهور
المجال يتيــــح الفــــراغ خانقــــة، وذلــــك
الجو وتهيئ تمتد أن الجديدة للرســــالة
النكسة هذه وليست لقبولها، النفســــي
تاريخ فــــي مجــــرد حادثــــة تقــــع صدفــــة
نتيجة هي وإنما اإلنســــانية، الحضارة

فتشــــتعل عن اهللا، التاريخ المنقطع تناقضــــات
تلك في ويبــــرز النور تذر وال تبقي ال التي النــــار
عدل األرض علــــى ويقيم النار اللحظة ليطفــــئ

السماء).(١٠)
ترســــانات فيها تدمر عالميــــة وقيام حــــرب

اآلتية: إلى األدلة إستنادًا وارد جدًا األسلحة
بتدميــــر اإللهــــي الوعيــــد أوًال ـ إشــــارة إلــــى
اآلية تقول زينتها، األرض أخــــذ عند الحضارة
ُزْخُرَفهــــا األَْْرُض َأَخــــَذِت cَحتَّــــى ِإذا الكريمــــة
َأتاها َعَلْيها َأنَُّهْم قــــاِدُروَن َأْهُلهــــا َوازَّيََّنــــْت َوَظنَّ
َتْغَن َلْم َكَأْن َحِصيدًا َفَجَعلْناها َنهارًا َأْو َلْيًال َأْمُرنا
(١١).dَيَتَفكَُّروَن ِلَقْوٍم اْآلياِت ُل ُنَفصِّ ِباألَْْمِس َكذِلَك
بيته وأهل النبــــي عن الواردة الروايــــات ـ ب
العالم ثلثي حرب مدمرة ُتـفني بوقوع تخبر التي

الروايات: هذه ومن
المهدي حتى  (ال يخرج Nمحمد النبي قال

سبعة).(١٢) تسعة كل من يقتل
موتــــان:  قــــال الصــــادقQ (قــــدام القائــــم
من كل يذهــــب حتى أبيــــض مــــوت أحمــــر وموت
والموت السيف، األحمر الموت خمســــة، سبعة

الطاعون).(١٣) األبيض:
هــــذا األمر حتى  يكون الصادقQ (ال وقــــال
العالم ثلثا ذهب إذا له: قيل العالم، ثلثا يذهب
الثلث تكونوا أن ترضــــون أما ؟ قال: فمــــن يبقى

كثيرة. الصدد بهذا والروايات الباقي).(١٤)
بزوال  الغربييــــن المفكرين ج ـ تنبــــؤ بعــــض
عن أن ُســـــئل بعد برناردشــــو الحضــــارة، يقول
أعلُمـه ولكن ال هذا إن الثالثة: العالميــــة الحرب
والحجارة.(١٥)  بالعصــــي ســــتكون الحرب الرابعة

الشامل. التدمير دليل
تتجه حيث الوقوع إلى أقرب وهذا اإلحتمال حة
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دراسات

األسلحة تكديس إلى الدول
وغيرهما والذريــــة النوويــــة
إلى يؤدي الحرب وأن وقــــوع
وإلــــى تلــــف هــــذه األســــلحة
والشعوب للدول شامل دمار
دول وإنها سّيما لها المالكة
يبقى فال معادية لإلسالم،

المؤمن. الثلث إلى
كافــــة إنهيــــار ثانيــــًا: 
عنــــد الماديــــة  النظريــــات 
التأييد  معالم التطبيق: ومن
 Qلإلمــــام المهدي اإللهي
كافة قبل ظهوره هــــو إنهيار
البشرية المادية  النظريات 
اإلمام يقول التطبيق، عند
الصــــادقQ: ال يكــــون هذا
صنف ال يبقى حتــــى األمــــر
إال وّلــــوا علــــى مــــن النــــاس
القائل: يقــــول حتى النــــاس
يقوم ثم لعدلنا، ولينا لو إنا
والعدل)(١٦)، بالحق القائم
محمــــد باقر ويقول الســــيد
الناحيــــة (مــــن الصــــدر: 
إنسان شعور يعتبر البشرية
عامًال باإلحباط الحضــــارة
خلــــق المناخ أساســــيًا فــــي
رســــالة المناســــب لتحقيــــق

الجديد).(١٧) العدل
األنظمــــة فشــــل إن  و 
الظهــــور، علــــى الســــابقة 

وإتضــــاح زيفهــــا، وظلمها للبشــــرية،
تعــــرض التــــي األطروحــــات وتهــــاوي 
الظلم، من البشرية تنقذ بإنها نفسها
وأنحسر عن الشــــيوعي كما رحل الفكر
آســــيا، قارة وأجزاء من قــــارة أوروبــــا
المؤهل المبدأ تنتظر البشــــرية وبهــــذا

إلسعادها.
بالممهدين اإللهــــي التأييد ثالثــــًا:

للظهور:
القضيــــة تكتســــب أن أجــــل  ومــــن 
اإلرادة فإن إنتصارها عوامل المهدوية
اإلنتصار ذلــــك أســــباب اإللهيــــة تهيئ
وطرقالتمهيدكثيرةمنها بالتمهيدله،
صرفة، مادية وســــائل بتهيئة ما يتعلق
الصدر باقــــر محمد كمــــا يقول الســــيد
الماديــــة الحديثة (إن شــــروط الحيــــاة
شــــروط الحياة القديمة على أقدر من
 (١٨)(Qالمهدي حركة اإلمام إستقبال
(إن الســــند محمــــد ، ويقــــول الشــــيخ
والحداثــــة مهــــدوي  إعــــداد العولمــــة 
والســــلم ونبذ والعدالة مهدوي، إعداد
اإلنســــان اإلرهــــاب والمطالبــــة بحقوق
إلســــتقبال تأهيل بشــــري كلهــــا عوامل

(١٩).(Qالمهدي اإلمام دولة
فإن العســــكري، الصعيد أمــــا على
لحركة تمهد دول ظهور تؤكد الروايات
طريــــق أحزاب عن تكون اإلمــــام ربمــــا
أنظمــــة عســــكرية أو سياســــية أو قــــوى
من مختلفة دول فــــي تتســــلم الســــلطة
الروايات عليها تطلق األوســــط يقالشرق
طب
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الشرق، من راية الخراساني فهناك (الرايات)
الهاشمي الســــيد وراية اليمن من اليماني وراية
لحركة تمهــــد دوًال يقيمون والذيــــن في العــــراق

اإلمام. ظهور
عصر في العسكري اإلنتصار الثالث: الفصل

الظهور
تمهد لظهور التــــي العوامل هــــذه لعل مع كل
وفشــــل الظالمة, األنظمــــة المنقــــذ , وتهــــاوي
التــــي الرهيبــــة والمعــــارك الفكريــــة األنظمــــة 
تهيئة األرضية الدول, وبعــــد تقع بين أن يمكــــن
الرايــــات بظهــــور اإلمــــام الصالحــــة إلســــتقبال
قيام من هــــذا لعــــل مع كل الموطئــــة لخروجه،
مجهز وجيش منظمة، عســــكرية بحركة اإلمام
عالية تقنية وأجهزة المتطورة األســــلحة بأحدث
تصاحــــب اآللــــة العســــكرية، وجنــــود مؤمنيــــن
له وقائد محنك أجلها، من بالرسالة ومضحين
متطورة، عســــكرية وأدارة بالقتال خبرة عالية
اإلنتصار العوامــــل هي مفــــردات فلعل كل هــــذه
القوية، اإلرادة وتحقيق األرض، على العسكري

العالم. في الهداية ونشر
التي الروايــــات فــــي واضحًا وهــــذا ما نــــراه
يخوضها معارك من الظهــــور عصر عن تتحدث
والشام، والكوفة والمدينة مكة في اإلمام جيش
قسطنطينية وروما إلى البحرية وإرسال الجيوش
الجيوش إلى وإرسال وفتحها، لخوض المعارك
هذا كل , فيها شريعة السماء لنشر العالم دول
معينون يبلغ عددهم وقــــادة محنك قائد بإدارة
أنصار بهم عشــــر قائــــدًا يحيط وثالثة ثالثمائة
اآلالف مئات ثم آالف عشرة إلى تعدادهم يصل
إلى واقعة إســــتنادًا وهذه المعارك ثم الماليين.
اإلستشهاد شرف عن تتحدث التي الروايات تلك

أدرك  الصــــادقQ (من قال اإلمام، بين يــــدي
ومن شــــهيدين، كان له أجُر معه قائمنا فُقـتــــل
شهيدًا).(٢٠)  عشرين أجر كان له عدوًا معه قـَتـَل
دعاء يأتي البيت المأثورة عن أهل األدعية وفــــي
معمورًا فإجعل بذكــــره قلبي جعلت فكما (اللهــــم

مشهورًا).(٢١) بنصرته سالحي
لإلمام العســــكري اإلنتصار عوامل ونبحــــث

التالية: الفقرات في المهدي
ويظهر جليًا المعارك في اإللهي التأييد أوًال:

فيما يلي:
روايــــات وردت لقــــد التأييــــد بالمالئكــــة: ـ أ
وتعالــــى ســــبحانه اهللا وأن تؤكــــد هــــذا المعنــــى
للقتال، المهيئيــــن المســــومين يمده بالمالئكة
محمد  الباقرQ (لو خــــرج قائم آل اإلمام قــــال
والمردفين المســــومين بالمالئكة اهللا لـَـَنَصــــَرُه
أمامه جبرئيل يكــــون والكروبيين، والمنزليــــن
يســــاره وإســــرافيل عــــن وميكائيــــل عــــن يمينــــه
 Qالصادق وقال ، مســــيره أمامه)(٢٢) والرعب
والمؤمنين المالئكة أجنــــاد: بثالث اهللا (يؤيده

والرعب).(٢٣)
إذا  تعترضــــه: التــــي ب ـ تســــهيل الصعــــاب
ما المشاق من فيه العســــكري الجهاد أن عرفنا
يطاق كان التأييد مــــا ال الصعاب ومن ال يحتمــــل
مطلوبًا، وهو ما تتحدث اإللهي في هذا المجال
تناهت  الصادقQ يقول:(إذا عن الرواية، عنه
اهللا تبارك رفــــع األمر هذا صاحــــب إلى األمــــور
لــــه كل مرتفع وخفض منخفــــض كل وتعالــــى له

راحته).(٢٤) بمنزلة عنده الدنيا تكون حتى
ما تسميه وهو بإســــمه: النداء الســــماوي ـ ج
النائم تفزع التي الفزعة أو بالصيحــــة الروايات
وتخرجالعذراءمنخدرها،وهيدعوةللمؤمنين



دراسات

في الرعب وإلثارة لنصرته، واإلســــتعداد للتهيؤ
ليلة الســــماء في الصيحة وتكون قلوب أعدائه،
المبارك، شــــهر رمضان من الثالث والعشــــرين
بالخالئق  صائــــح الباقــــرQ (ثم يصيــــح يقــــول
في ُيـســــمع من عربي بلســــان من عين الشــــمس
مهدي هنا الخالئق معشر يا واألرض السماوات
أمره).(٢٥)  وال تخالفوا فإتبعوه خرج قد محمد آل
الحديثة اإلتصال وسائل عن كناية الشمس وعين

والفضائيات.
وعنصر التوقيــــت: في عنصــــر المباغتــــة ـ د
عسكري، إجراء أي في الكبير األثر له المباغتة
بوقت محدد غير سبحانه أمر وليه اهللا لذا جعل
 Kالبيت أهل أئمــــة من التأكيد وجاء معلــــوم،
:Qالمؤمنين أمير قال الوقاتون)، (كذب بأنه
الناس).(٢٦)  من حيــــن غفلة المهدي على يخرج

بغتة. أمرنا إن :Qالمهدي وقال
اإللهــــي المباشــــر اإلعجــــاز ثانيــــًا: تدخــــل
أن  البحث مراحــــل في فــــي المعــــارك: لقــــد ورد
في  الســــنن الطبيعيــــة اإلمــــامQ يســــتند إلــــى
بعض اإللهي في والتأييد النصر وإلى الجهــــاد،
في واضحًا نجده التأييد اإللهي وهذا المراحل،

بما يأتي: العسكرية اإلمام حركة مراحل
عالمات مــــن البيداء: وهو الخســــف فــــي ـ أ
فالروايات المعالــــم، واضحــــة التأييــــد اإللهــــي
وإستيالئه مكة اإلمام في ظهور إلى إنه بعد تشير
السفياني بجيش الحجاز أمراء يستنجد عليها
الجيش للقضاء فيتحرك المدينة، الموجود في
كما األرض بهم اهللا فيخسف اإلمام حركة على
بن حذيفة عن ،Nاهللا ورد فــــي حديث رســــول
اهللاN وهو يصف جيش  رسول قال: قال اليمان

حتى متوجهين إلى مكة السفياني (ثم يخرجون
فيقول: يا جبرئيل اهللا بعــــث بالبيداء إذا كانــــوا
ضربة برجله  فأبدُهْم فيضربها جبرئيــــل إذهب

إال رجالن).(٢٧) يفلت وال عندها بهم ُيـخسف
وهي  السماء: عيســــىQ من النبي نزول ـ ب
بأن ينزل وليه بها نصر اهللا أراد إعجازية عالمة
اإلمام  السماء ليصلي خلف من Qعيسى النبي
عن والروايــــات تتحدث األقصى، في المســــجد
فلســــطين في والصليبين لليهــــود تحشــــيد هائل
إنطاكية إلى العريش من الساحل يمألون بحيث
لمقاتلة أســــلحتهم بكامل ومعهم عشــــرون ملكًا
ويصلي السماء المســــيح من جيش اإلمام فينزل
صفوف  فــــي البلبلة اإلمــــامQ فتحــــدث خلــــف
باإلمام، الصليبي فمنهم من يلتحــــق الجيــــش
مــــن يبقى ومنهم ومنهــــم من يتــــرك الحــــرب،
الــــذي يصلي  اهللاN (منا للقتــــال. قــــال رســــول
 Nالنبي عن البخاري وفي خلفه)(٢٨) مريم أبن
وإمامكم فيكم ابن مريــــم نزل إذا ( كيــــف أنتــــم

منكم).(٢٩)
لإلمام: القيادة العسكرية ثالثًا:

فــــي القياديــــة تتجلــــى مالمــــح الشــــخصية
والتي  بها، التي يتمثل المؤهالت في Qاإلمــــام
الحرب، بأمور ذا خبــــرة فذًا قائدا جعلــــت منه
عنــــد العــــام الــــرأي وإدارة المعــــارك، وكســــب
الدليل وقوة المحاججــــة، والبالغة في اإلقناع
المعركة وفي جوانب حركتــــه، إلى عند الدعوة

خالل: األخرى، من
من عشــــر الثاني المعصوم هو إن اإلمــــام ـ أ
اإللهي المنصب هذا يحمله بما البيت أهل أئمــــة
والعلم والمعــــارف الملكوتية اإللهية من العلــــوم



يريهاهللامنحقائقاألشياء، اللدني الذاتيوبما
يقم  لم القائم خرج الباقرQ (إذا اإلمام يقــــول
الرحمن إال عرفه صالحًا من خلق يديه بين أحد
للمتوســــمين)(٣٠) ،  آيه وفيه طالحًا، أال هــــو أم
معرفة في هام عنصر اإلمام عمر طول وإن كما
على واقع واإلطالع ومعايشــــتها والشعوب األمم
على والتعرف البشــــرية بهــــا مرت النظــــم التي
من يمكنه مما بها يحيط وما وطبائعها عاداتهــــا

حربًا. أو سلمًا معها التعامل
األعداء علــــى بالنصــــر إيمانــــه المطلــــق ـ ب
كافة البشرية إلى إلهية رسالة بأداء مكلف كونه
أعدائه على النصــــر من ســــبحانه اهللا بما وعده
واليقين اإلرادة قوة من اإليمان هــــذا يخلقه وما

بالنصر. الثابت
مواريــــث  يحمــــل القائــــد هــــذا  إن  ـ  ج 
الحروب مجــــاالت في الســــالم) األنبياء(عليهم
واألنبياء  Nمحمد نبينا خاضها التي والمعارك

اإلنتصار على أعدائه. في يساعده مما قبله من
المؤمن بقضيته: القوي رابعًا: الجيش

بأســــلحتها وأعدادها قويــــة هنــــاك جيــــوش
الراســــخ تملك اإليمان ال ألنها بســــرعة إنهــــارت
تضحــــي الهــــدف الــــذي بقضيتهــــا وال بقدســــية
كثيرة فئة فئة قليلة غلبــــت من من أجله، وكــــم
بدر مسلمو ذلك وعقيدتها وشاِهُدنا في بإيمانها
إن شك وال وغيره، قريش، على في إنتصارهم
بها يتصف بصفــــات منوط النصر فــــي الحروب
والشــــعور بالهدف اإليمان من المقاتل الجنــــدي

والتضحية واإلخالص للقائد تجاهه بالمسؤولية
جيش بهــــا يتمتع الصفــــات مــــن أجلــــه، وهــــذه
 Qالمؤمنين أميــــر يصفهم اإلمــــام وأنصــــاره،
كأنهم ليوث وثالثة عشــــر ثالثمائة (وهم فيقول
الحديد ُزبـُر قلوبهم مثــــل غــــاب قــــد خرجوا من
ألزالوها الرواســــي الجبال هموا بإزالة لو إنهــــم
(يخرج :Qالصادق ويقول مواضعها)(٣١)، عــــن
فيها وأتخذ لهدمهــــا الجبال بجيــــش لو أســــتقبل
زين اإلمام كذلك أنصاره ووصف طريقــــًا)(٣٢)،
قوة  ُيـعطى الرجل منهم (إن العابدينQ يقول:
الحديد، زبر من ألشد قلبه وإن أربعين رجًال،

لقطعوها).(٣٣) الحديد بجبال مروا ولو
بل هذه الصفات يملك وحــــده وليس الجيش
قال الموالين: شــــعبية عريضة من قاعدة إن له
كان المهــــدي قائمنا الصــــادقQ: (فــــإذا قــــام
من وأمضى ســــيف أجرأ من محبينا من الرجــــل

سنان).(٣٤)

المتطورة: العسكرية األجهزة خامسًا:
الحضــــارة  المهــــديQ ال يلغــــي إن اإلمــــام
تاريخها عبر البشرية إكتســــبتها التي اإلنسانية
حروبه في يوظفها إلنتصــــاره إنــــه الطويــــل، بل
دولته إلدارة مســــاعدًا عامًال المرتقبة ويجعلها
أن نفترض أن الصحيح مــــن فليس المتراميــــه،
والعصا الســــالح البدائي عصر إلى يعود العالم
نشــــر تشــــير إلى الروايات كل بل إن والحجارة،
(إذا :Qالصادق اإلمام يقول العلم والمعارف:
العباد، رؤوس علــــى يده اهللا قام قائمنــــا وضع

اإلنســـانية  الحضـــارة يلغـــي ال   Qالمهـــدي اإلمـــام  إن 
الطويـــل تاريخهـــا عبـــر البشـــرية إكتســـبتها التـــي 



دراسات

أحالمهم)(٣٥) ،  بــــه وكملت عقولهم فجمع بهــــا
الصحيح من (ليس السند: محمد الشــــيخ ويقول
بل الـبداوة ويعيد العلم اإلمام يجمــــد القول: إن
يضيفـه بما متقـدمة مرحلــــة إلى يصل إن العلــــم
االنتصار، ليـكـسـبـه األخـرى العلـوم إلى اإلمام
نســــمع اإلمام العلمي التطور على هذا وكشــــاهد
وجل عز اهللا مّد القائم قام (إذا يقول: الصادق
يكون حتى ال وأبصارهم أســــماعهم في لشيعتنا
فيســــمعون، يكلمهم بريد، القائم وبين بينهــــم
وهــــي أماكنهــــم)، وينظــــرون إليــــه وهــــم فــــي
الحديثة اإلتصــــال إلى أجهــــزة إشــــارة واضحة
ويقول الفضائية، والقنوات واألنترنيت كالنقال
وهو  القائم زمن في (المؤمن الصــــادقQ أيضًا
وكذا المغرب فــــي الذي أخاه في المشــــرق يرى
المشــــرق) في الذي أخاه يرى المغرب الذي في
إلســــتخدام العملــــي التطبيــــق صعيــــد  وعلــــى 
اإلمام يقول عصــــر اإلمام: في الحديثة التقنية
أقاليم فــــي بعث القائم الصــــادقQ: (إذا قــــام
كفك في عهدك يقول: كل إقليم رجًال في األرض
القضاء تنظر وال تفهمــــه ال أمر عليك ورد فــــإذا
فيها)،(٣٦)  وأعمل بمــــا إلــــى كفك فيــــه، فأنظر
أجهزة إســــتعمال إال تفســــير الرواية وليس لهذه
وأقاليمهــــا الدولــــة إلدارة اإلتصــــال المتطــــورة

المترامية.
لألجهزة اإلمــــام إســــتخدام وفــــي معــــرض
(أما :Qزين العابدين اإلمــــام يقول لمتطورة،
وهو األسباب) في ويرتقى السحاب أنه سيركب
حديثة بأسباب الســــحاب يعلو على إنه دليل على
أمير اإلمــــام حديــــث مــــن متطــــورة) ونستشــــف
محجل أدهم فرس علــــى المؤمنينQ: (يركب

أهل يبقى ال ينتفض به إنتفاضة شمراخ يزهر له
يكون آية حتى الشــــمراخ ذلك نور إال أتاهم بالد
كل أهل بلد  اإلشارة إلى رؤية هذه وهل له)،(٣٧)
إلى التلفزيون إشارة في محلهم إال وهم لإلمام

المتطورة. اإلتصاالت وأجهزة
الحربية: سادسًا: اآللة

الذي نوعية الســــالح آراء في هنــــاك ثالثــــة
علــــى اإلنتصــــار لتحقيــــق اإلمــــام يســــتخدمه 

األعداء:
الروايات التي مــــع إننا ويقول األول: الــــرأي
والتي البيــــت (عليهم الســــالم) وردت عــــن أهل
وغيرها واألسنة والخيول للســــيف ذكر ورد فيها
التي الزمان كالرواية ذلك عليه أهل تعارف مما
القائم (إذا خرج الصادقQ: يقــــول عن وردت
الســــيف إال والفرس العرب وبيــــن لــــم يكن بينه
فهم  بــــه)(٣٨) ، إال يعطيها إال بــــه وال ال يأخذهــــا
هو مع هذه الروايات، وإن الســــيف نحن يقولون
أحد وفي اإلمــــام، بها ينتصر التي آلة الحــــرب
الســــيف يوقف (إن المؤلف يقول الحديثة الكتب
فيسقطها الطائرة على ويهم الحركة عن الدبابة

البحر). في أعماق الغواصة وهي ويفجر
بأن تقدم لمــــا الرأي بهذا األخــــذ وال يمكــــن
من الحضارة، البشــــري الرصيد يلغي ال اإلمام
األعمال إال هذه بمثل الســــيوف تقوم أن يعقل وال
وحده باإلعجاز نســــلم ولم عن طريق اإلعجاز،

.Qاإلمام إنتصار في عامًال
تعد  التي اإللهية إن المعجزة الثاني: الــــرأي
الحربية على تعطيل اآللة بالنصر قادرة  اإلمام
عملهــــا عــــن أداء األســــلحة المعاديــــة وإيقــــاف
الحربية الخطط عن المعتديــــن وصرف أذهان



بشكل المعجز إلى يستند الرأي وهذا الناجحة.
الركون إليه. يمكن وال كامل،

إليه  الثالث: وهو الــــرأي الذي يذهب الــــرأي
 Qالمهدي اإلمام إن وهو المعاصرون، علماؤنا
يظهر فيه بســــالح عصره الــــذي يخــــرج مقاتًال
ويحمل لحركتــــه، المعــــادون به والــــذي يقاتلــــه
وأحدث بل يحملونها، التي المتطورة األســــلحة
للنصر أخرى مقومــــات من منهــــا مع مــــا يمتلكه

عنها. تكلمنا
الصدر محمد السيد عنه تحدث الرأي وهذا
المهــــدي إن بالضــــرورة فقــــال (ومــــن الواضــــح
وال السالح هذا كان أيًا عصره ســــالح يســــتعمل
اإلنتصار إمكان لعدم آخر إلستعمال سالح معنى
من  بد (ال رزق خليــــل الشــــيخ بــــه)(٣٩) ، ويقــــول
يراد به على المعنى الرمزي الذي حمل الســــيف
الشيخ محمد إليه يذهب وهو ما سالح)(٤٠)، أي
الناس ال يرجع ريب أن اإلمام ويقول (ال الســــند
أســــلحته أن تكون محالة وال متخلفة، إلى حالة

البشري). للتطور تبعًا
بأنه السيف تشــــير إلى الروايات التي وعللوا
وليس يســــتخدم من ســــالح، ما ولكل رمز للقوة
قدر إبراهيم (إذا حبيب الكاتب بعينه. وقال هو
تزال ال المعاصرة والحضــــارة يخرج أن لإلمام
قوة وسالح وســــائل من عليه تشــــتمل قائمة  بما
الطغيان سيواجه اإلمام أن الجائز فمن متطور

آنذاك).(٤١) الموجود السالح بنفس
تتحدث التي للروايــــات قراءتنا ومن خــــالل
من تشــــير عند ظهوره نجدها اإلمام عن ســــالح
يستخدمها التي المتطورة األسلحة إلى تلك بعيد
ولكنها ذلك العصر أهل يفهمه ال بما معاركه في
حســــب الروايات تلك قســــمنا مفهومة اآلن. وقد

عنه: تتحدث التي السالح نوعية
الطائرات: ـ أ

سبع  في القائم الباقرQ (ينزل اإلمام قال
ينزل في ظهر حين أيها في نعلم نور ال من قباب
يركبها  التي النوريــــة القباب الكوفــــة)(٤٢) ولعــــّل
ترمز للطائرات إلــــى الكوفة المدينة من اإلمام
اإلمام وقال متطورة في الطيران. أجهزة أو أيــــِة
الســــحاب ســــيركب العابدينQ: (أما إنه زيــــن
آخر على  األســــباب)(٤٣) وهو دليــــل في ويرتقــــى
الســــحاب، على تعلــــو التــــي ركــــوب الطائــــرات
بالرعب  منصــــور منا الباقرQ (القائــــم وقــــال
يفهم  وال ، األرض)(٤٤) لــــه تطوى بالنصر مؤيد
المركبات الطائــــرات أو بركوب إال طــــي األرض

الفضائية.
البرية: الحرب ـ ب

قد  المؤمنينQ (كأني به أمير اإلمام يقــــول
مقربة على السهلة مسجد إلى السالم وادي عبر
 Nرســــول اهللا درع لبس وقد من نجف الكوفة،
يزهر شــــمراخ له محجل أدهم فرس يركب على

يســـتعمل المهـــدي إن بالضـــرورة الواضـــح  مـــن 
معنـــى وال الســـالح هـــذا كان أيـــًا عصـــره  ســـالح 
بـــه اإلنتصـــار إمـــكان لعـــدم إلســـتعمال ســـالح آخـــر
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بالد إال أهل ال يبقــــى إنتفاضة به ينتفض حيــــن
له).(٤٥)  آية حتى يكون الشــــمراخ ذلك نور أتاهم
والغرب الشرق ليراه ينتفض الذي الفرس فهذا

عاديًا. شيئًا ليس
 Qالصادق اإلمام يقول للمفضل حديثه وفي
وأي كنــــوز بالطالقــــان. اهللا كنــــوز  (فتجيبــــه 
هي رجال بــــل ذهب أو فضة مــــن كنوز، ليســــت
بأيديهم الشــــهب البراذين علــــى كزبــــر الحديد
علــــي الحلو: محمد الســــيد الحــــراب)، ويقــــول
القوية السريعة للخيول صفٌة الشــــهب البراذين
والمعــــارك، ولعــــل المســــتخدمة فــــي الحــــروب
اآللة العســــكرية الظهــــور عصر مــــا يقابلها فــــي
جيشــــه في المســــتخدمة المتطــــورة والوســــائل
(إن :Qالباقر اإلمــــام المنتصــــر)(٤٦)، ويقول
ولها أجنحة)(٤٧) ،  ملجمة خيل مســــرجة للقائم
من أوضح أفتريد بالقول: ســــليمان كامل ويعقب
أما فهي األجنحــــة ذكر يترك لــــم وصفهــــا الذي
دبابات أو طائــــرة صحون أو أطباق أو طائــــرات

متحركة).(٤٨)
الفردية الحرب البرية األسلحة وسائل ومن
يســــتخدم فجيشــــه للجنــــود، الشــــخصية  أو 
ذلــــك العصــــر، يقول ســــيوفا ليســــت كســــيوف
بجيش لو أســــتقبل  اإلمــــام الصادقQ (يخــــرج
والجبال طريقًا)، فيهــــا وأتخذ لهدمها الجبال
إلى وال تنســــفها الجرافات إال تهدمهــــا اليــــوم ال
أصحاب أخرى تصف المتفجرات، وفي روايــــة
من ســــيوف لهم رجاًال اإلمام تقــــول(أن لإلمام
أحدهم ضــــرب لو الحديــــد, حديــــد غير هــــذا
ســــاعته)(٤٩)  من يفصله حتى لقّده جبًال بســــيفه

الليزر. من فال بد إنه سيف القطع هو والقد

البحرية: الحرب في ـ ج
بإنشــــاء المهدي يأمــــر تقــــول الروايــــة (ثــــم
ســــاحل في أربعمائــــة ســــفينة المراكــــب فيبنــــي
ويتقدم فيفتحها طرسوس المهدي ويوافي عكا،
القســــطنطينية ويهاجم فيفتحها إلى أنطاكيــــة
بالد إلى ويتوجــــه فيفتحها ـ حاليــــًا ـ إســــطنبول
مــــع أصحابــــه)(٥٠) ويجب  رومية الــــروم فيفتــــح
المعركة ســــاحة في اإللهي التأييــــد أن ال ننســــى
عن اإلمام الــــواردة الرواية عنــــه وهو مــــا تتكلم
الســــفياني المهدي المؤمنيــــنQ: (يواقع أمير
اهللا خلق ويغضب الســــفياني على فيغضــــب اهللا
والجبال بأجنحتهــــا الطيــــر لغضبــــه فترشــــقهم
ســــاعة تكون بصخورها والمالئكة بأصواتها وال
كلهم).(٥١) وهذه  الســــفياني أصحاب حتى يهلك
الرمزية المعانــــي ســــوى تعني ال أســــلحة غيبية

العسكرية. معاركه في اإلمام تساعد التي
(يضاف الكوراني الشــــيخ بقول الباب ونختم
 Qالمهدي إمتالك الغيبي اإلمداد وســــائل إلى
تتفوق أو تكافئ أسلحة الغربيين متطورة أسلحة

عليها).(٥٢)

الهوامش
.٩ / الصف (١)

.١٠٥ / (٢) األنبياء
الهندي مسجد في الســــند (٣) محاضرة للشــــيخ

م. ١٥ / ٣ / ٢٠٠٧
.٣٥٩ / الظهور بعد ما تاريخ (٤)

/ ص٢٢٨. سليمان كامل / الخالص يوم (٥)
جـ٥٢ص٣٥٨ /  / / بحار األنوار (٦) المجلســــي

.١٥٢ / النعماني غيبة



ص / محمد الصدر / الظهور ما بعد (٧) تاريــــخ
.٣٢٩

شــــرارة جبار / تحقيق د. المهدي حول (٨) بحث
.١١٦ ص /

 / ١٥ / ٣ في الهنــــدي (٩) محاضرة في مســــجد
م. ٢٠٠٧

/ ص٩٠. المهدي حول (١٠) بحث
.٢٤ / يونس (١١)

النعماني ص٣٣٥. (١٢) غيبة
الشــــيخ / المهدي اإلمام (١٣) معجــــم أحاديــــث

جـ٣ / ٤٤٠. / الكوراني علي
.٥٢ / ١١٣ البحار (١٤)

الصدر محمد السيد / الظهور بعد ما تاريخ (١٥)
/ ص٣٣٧.

م ص٣٣٥. (١٦) ن.
/ ص٧. المهدي حول (١٧) بحث

. / ص١١٧ المهدي حول (١٨) بحث
 / ١٥ / ٣ في الهندي مســــجد في (١٩) محاضرة

م. ٢٠٠٧
.٥٢ / ١٢٣ / البحار (٢٠)

.٢٩٩ / حكيمي / مرتضى المغرب شمس (٢١)
.١٢٢ النعماني غيبة (٢٢)

.١٢٢ / ن. م (٢٣)
.٥٢ / ٢٣٦ / البحار (٢٤)

.٥٢ / ٢٧٩ البحار (٢٥)
.٥١ / ١٢٠ / البحار (٢٦)

المالحم / ص٧٥، للشــــافعي (٢٧) عقد الدرر
ص٤٩. طاووس إبن للسيد والفتن

/ المهــــدي (٢٨) العــــرف الــــوردي فــــي أخبــــار
جـ٢ص٦٤.

رزق خليل / الموعود واليوم المهدي اإلمام (٢٩)
/ ص٢٧٣.

/ جـــــ٥٢  / للمجلســــي / األنــــوار بحــــار   (٣٠)

ص٣٢٥.
/ ص٢٤٧. للكاظمي / اإلسالم (٣١) بشارة

ص٣٤١. / ج١٣ لالريلي الغمة كشف (٣٢)
.٥٢ / ٣٠٨ / للمجلسي / األنوار (٣٣) بحار

رزق خليل / الموعود واليوم المهدي اإلمام (٣٤)
.٣٩٦ /

/ اهللا الصافــــي / لطــــف (٣٥) منتخــــب األثــــر
ص١٧٠.

للكليني ج٨ ح ٣٢٩ ص ٢٤١. (٣٦) الكافي
األنوار/ ج٥٢ باب ٢٧ ح ٢١٤. بحار (٣٧)

.٢٥ / ٣٨٩ / للمجلسي / الحار (٣٨)
محمد الســــيد / الظهــــور (٣٩) تاريــــخ مــــا بعــــد

ص٤٠٤. / الصدر
خليل / الموعــــود واليوم (٤٠) اإلمــــام المهــــدي

.١٧٢ رزق
المهدي اإلمام / الهديبي / حبيب إبراهيم (٤١)

/ ص٩٣.
ص١٠٣. / جـ٣ / العياشي تفسير (٤٢)

/ ص٢٤٩. سليمان كامل / الخالص يوم (٤٣)
(٤٤) ن. م ص٢٤٩.

٢٧ ح ٢١٤. باب األنوار/ ج٥٢/ بحار (٤٥)
محمد السيد / الغيبة معارف دائرة موجز (٤٦)

.٢٤ ص / الحلو علي
.٢٤ ص ن. م (٤٧)

/ ص٢٦١. سليمان كامل / الخالص يوم (٤٨)
سليمان الحلي/ حســــن البصائر/ (٤٩) منتخب

.٨٥ ص
.٢٢٤ الحائري/ الناصب/ الزام (٥٠)

االمــــام المهديQ/ ج٣/ احاديث (٥١) معجــــم
.١٠٧ ص

.٢٢٩ ص الظهور عصر (٥٢)



دراسات



يحــــاول البعض ان يــــروج ـ بقصد 
االنتقــــاص والتشــــويه لمذهــــب أهــــل 
 Kـ فــــي أن المهدي مــــن آل محمد Kالبيــــت
إنما هو صورة ونســــخة عن الدجــــال اليهودي، 
متذرعيــــن لذلــــك بحجــــج وادعــــاءات واهية ال 
تقوم بظن، فضــــًال عن ان تكون حجة يعتمدها 

البعض في التخاطب العلمي والعقائدي.
ويدعــــي هؤالء ان مهــــدي الشــــيعة االمامية 
االثنــــي عشــــرية هــــو نفســــه الدجال مــــن خالل 
قراءة مغلوطة ومبتورة لبعض الروايات المروية 
في كتب االمامية االثني عشــــرية <مع ان الكثير 
من هذه المضامين قد وردت في روايات مصادر 
ابناء العامة كهذه الرواية التي رواها ابن عساكر 
في تاريخ دمشق ج٤٥ص١٨٦عن قتادة قال كان 
يقال إن المهدي ابن أربعين ســــنة يعمل بأعمال 

بني اسرائيل>.
فيدعــــي هــــؤالء ان الروايــــات تصــــرح بــــان 
المهــــدي الشــــيعي يحكــــم بحكــــم نبــــي اليهــــود 

.Qداوود
ولكي نستوعب هذا المطلب جيدًا ونقف مع 
مفاصل هذا البحث وقفة تفّحص وتحقيق نحاول 
ان نمحور بحثنــــا بهذه المحاور التي بمجموعها 
تكتمل عندنــــا صورة واضحة عمــــا يعتقده اتباع 

هذه المدرسة الحقة في هذه المسألة.
المحور االول: الدين واحــــد ام متعدد ودور 

الشرائع في الدين.  
المحــــور الثانــــي: اعتقــــاد الشــــيعة االمامية 
بعصمــــة االنبيــــاء واالئمــــةK ومدخليــــة هــــذه 

العقيدة في محل البحث.
المحــــور الثالث: النســــخ في الشــــرائع وهل 

حميد عبد الزهرة 
 قسم التبليغ في االنترنت

¨
*

ي

* مـــن البحوث المشـــاركة فـــي المؤتمر العلمـــي األول في اإلمام المهـــدي الذي عقده مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.



شــــريعٌة لنا؟ قبلنا من شريعة
أي مبنائــــي، هنــــا والبحــــث 
عليه لمــــا انــــه جــــاء مجــــاراة
ســــيتضح كمــــا ابنــــاء العامــــة
التفصيلــــي، البحــــث اثنــــاء 
االماميــــة االثني عليه اما مــــا
ليس آخر مجــــال فله عشــــرية
ويمكن اآلن محل بحثنــــا فيــــه
والتوسعة التبســــيط لمن يريد
تفاســــير بعض من االســــتفادة
والبيــــان االماميــــة كالميــــزان

وغيرها. واالمثل والتبيان
الرابــــع: روايــــات  المحــــور
هذا في العامــــة أبناء واقــــوال

الباب.
الخامس: روايات  المحــــور
بحكم المهــــدي حكــــم اإلمــــام
فيهــــا التشــــبيه ومحــــل داوود 
لســــان علــــى وتفســــيرات لهــــا

االمامية. علماء
اقوال الســــادس: المحــــور
حكم في ابناء العامــــة علمــــاء

القاضي بعلمه.
االول: المحور

متعــــدد ام  واحــــد  الديــــن 
بها يجيء التي وهل الشــــريعة
عن تختلف الشــــرائع اصحاب
بمعنى للدين العامة المفردات
من كل شــــريعة صاحب هل أن
بشــــريعة يأتي عندما االنبيــــاء
ومســــائل مفردات فهي تحوي

ومســــائل بالضد من مفردات تتناقــــض وتكــــون
ان أو بعــــده, وهل قبلــــه جاءت الشــــريعة التــــي
تتناقض االنبياء من بشــــريعة يأتي من شــــريعة
تناقضًا نتصور ان لنا يمكن ال أو الدين ومبادئ
شريعة وبين اخرى وشريعة شــــريعة بين وتهافتًا

والدين. الشرائع من
جميع وان واحد الديــــن من ان فــــاذا فرغنا
يأت لم أو بشريعة منهم جاء من االنبياء ســــواء
نقول الدين فاننا بهذا آمنوا منهم بشــــريعة قد
بعضها ان هل أو فيما بينها تتضاد هل الشــــرائع

ال. أو الدين يضاد
للمسألة: قرآني عرض

.dاإلِْْسالُم cِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهللاَِّ تعالى: قال
إِْبراِهيــــُم َبِنيِه ى ِبهــــا cَوَوصَّ وقــــال تعالــــى:
َفال الدِّيَن َلُكُم اْصَطفى اهللاََّ ِإنَّ َوَيْعُقوُب يــــا َبِنيَّ

.dُمْسلُِموَن َوَأْنُتْم ِإالَّ َتُموُتنَّ
أصًال المباركــــة تقرر القرآنية هذه اآليــــات
أن وهو أحــــد ينحــــاد عنــــه أن مؤصــــًال ال يجــــوز
اهللا الذي أمر الوحيد االلهي الدين هو اإلسالم
ووصفه دينًا ويتخذوه يتبعوه أن عبــــاده به تعالى
ال الذي الدين وأنــــه االديان أحســــن تعالى بأنه
دينًا يريد منتحل ينتحل أن يجوز غيره وال يبتغى
آمن من االســــالم, وأن أول دين إال وجه اهللا به
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تقرر المباركة القرآنية اآليات
ينحاد أن يجوز ال مؤصًال أصًال
اإلســـالم هو أن وهو أحد عنه
الوحيـــد الذي االلهي الديـــن
بـــه عبـــاده تعالـــى  أمـــر اهللا 



دراسات

.Kاالنبياء الدين هم بهذا
ســــبحانه اهللا من كله عليهــــم وأن مــــا ُأنزل
وشــــرائعه وإن كانت مناهجه واحد وهو وتعالــــى
واننــــا لذلــــك, المصلحــــة مختلفــــة القتضــــاء
ال أن الكريمات اآليات هذه خالل من مأمــــورون
نفرق  وأن ال Kاألنبياء ما انزل على بين نفرق

منهم. أحد بين
نبي  داودQ بانه النبي نصف أن فال يجــــوز
فانهم  النصارى نبي عيسىQ بانه أن أو اليهود
االســــالم إلى جميعًا ويدعون اهللا أنبياء جميعًا
ذلك المتقدمة القرآنيــــة اآليــــات كمــــا وصفــــت
داوودQ انه  فــــي الحكيم الذكر من جاء وممــــا
إِلى َأْوَحْينا َكمــــا إَِلْيَك َأْوَحْينا cإِنَّــــا تعالى: قال
إِْبراِهيَم َوَأْوَحْينا إِلــــى َبْعــــِدِه ِمْن ُنــــوٍح َوالنَِّبيِّيَن
َوِعيسى َواألَْْسباِط َوَيْعُقوَب َوِإْســــحاَق َوِإْسماِعيَل
داُوَد َوآَتْينا َوُســــَلْيماَن َوهــــاُروَن َوَأيُّــــوَب َوُيوُنــــَس

.dَزُبورًا
فضلهم اهللا  الذيــــن االنبياء وداوودQ مــــن
قال: اذ النبييــــن بعــــض ســــبحانه وتعالــــى على
َوآَتْينا َبْعٍض َعلــــى النَِّبيِّيَن َبْعَض لْنا َفضَّ cَوَلَقــــْد
آَتْينــــا ُحْكمًا تعالــــى: cَوُكالًّ َزُبــــورًاd وقال داُوَد
 dْيَر َوالطَّ اْلِجباَل ُيَسبِّْحَن داُوَد ْرنا َمَع َوَسخَّ َوِعْلمًا
خليفة وجعله وتعالى ســــبحانه اهللا ثم استخلفه
َجَعلْناَك إِنَّا داُوُد cيا فقال: الناس بين وحاكمــــًا

.dاألَْْرِض ِفي َخلِيَفًة
الكريمات من  اآليــــات فــــداوودQ في هــــذه
ســــبحانه اهللا آتاهــــم الذيــــن األنبيــــاء الملــــوك
فســــاد ودفع به والنبوة الملك والحكمة وتعالــــى
فضلهم اهللا  الذين األنبياء وهوQ مــــن االرض
نقلنا وقد ,dَزُبــــورًا داُوَد cَوآَتْينــــا زبــــورا وآتــــاه

تفضيــــل داود تصريــــح القــــرآن
األنبياء مــــن وتقديمــــه وجعلــــه
لهم الحكم يّســــر الذين الملوك
حكمه أن حتــــى الدنيا فــــي هذه
كما االيات الكريمات وصف في
لســــانهQ انــــه حكم  جــــاء على
ما بعــــده، وهذا ألحد ال ينبغي
له تعالى اهللا من تسخير يظهر
الجبــــال والطير والريح واإلنس
والشــــياطين إذ يقول بل والجن
ياِطيِن الشَّ cَوِمَن قائل: من عز

.dَمْن َيُغوُصوَن َلُه
التي العظيمة المرتبة فهذه
 Qداوود بهــــا تعالى اهللا رتــــب
بعين نأخذهــــا يجــــب علينــــا أن
أن نريــــد عندمــــا االعتبــــار 
النبي هذا شــــخصية عن نتكلم

العظيم.
أن نشــــير وممــــا يجــــدر بنا
تعالى: اهللا قــــول هو أن لــــه هنا
 dاإلِْْسالُم cِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اهللاَِّ
من محكم يريد أن يشــــير إلــــى
االنبياء أن جميــــع القــــول وهــــو
 Nمحمد النبي ســــبقوا الذين
ويعدون بنبوتــــه كانوا يبشــــرون
مــــا تظافرت وهذا به اقوامهــــم
عــــن فضــــًال الروايــــات عليــــه 

اآليات.
يرشــــد أن يريد الذي وإنما
دين أن هو إليه الكريم ن القــــرآن
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خاصة ليست وُأصوله االسالم
برســــالة يؤمن بمن ومختصــــة
بل يجب  الرسولN بعد بعثته
حتى لها واالذعان االيمان بها
أشــــارت ما وهــــذا قبــــل بعثته
قوله فــــي لــــه اآليــــة الكريمــــة
ِمْن َربُّــــَك cَوِإْذ َأَخــــَذ تعالــــى:
ُذرِّيََّتُهْم ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم َبِني
َأ َأْنُفِســــِهْم َعلــــى َوَأْشــــَهَدُهْم
َشِهْدنا َبلى قاُلوا ِبَربُِّكْم َلْســــُت
ُكنَّا إِنَّا اْلِقياَمِة َيــــْوَم َتُقوُلوا َأْن

.dغاِفلِيَن هذا َعْن
الذيــــن االنبيــــاء فجميــــع 
والشعوب إنما اإلمم إلى بعثوا
اتفقت قد للدين باركاٍن بعثوا
ولــــم االنبيــــاء جميــــع عليهــــا 
بل آخر نبــــي عن فيها يختلــــف
(واالختالف ذلك لهم يتأت لم
من بســــبب وقع الواقــــع انمــــا
على قيميــــن انفســــهم نصبوا 
األنبياء بعــــد حق بغير الديــــن
هي وهــــذه االركان واألولياء)
النبي بنبوة واالقرار التوحيــــد
هي  شــــريعته محمــــدN وبأن
وانها الخاتمة الحقة الشريعة
اهللا يريد التــــي هي الشــــريعة
يصلوا أن عبــــاده تعالــــى مــــن
إن وهذا اليه عــــن طريقهــــا,
االقرار أن على يدل دل فانمــــا
ركن  بنبوة النبيN وبشريعته
الدين عند أصــــول وأصــــل من

االنبياء. جميع
وادخاله االمر هذا إلى االلتفات بنا فيجــــدر
وعدم له العلميــــة والتنبه في ضمن محاســــباتنا
جملٌة كبيرة إليه أشــــارت يؤكد ما وهذا اغفالــــه
تلوناها اآليات التــــي عــــن فضًال مــــن الروايات
اهللا عنــــد وحدانيــــة الديــــن والتــــي تــــدل علــــى
هذا في الحكيم الذكــــر اليه اشــــار تعالــــى ومما
َيُهوِديًّا إِْبراِهيــــُم cمــــا كاَن تعالى: قولــــه الباب
وقوله ,dُمْســــلِمًا َحِنيفًا كاَن َولِكْن َوال َنْصراِنيًّــــا
َكلَِمٍة َسواٍء إِلى َتعاَلْوا اْلِكتاِب يا َأْهَل cُقْل تعالى:
ِبِه َشْيئًا َك ُنْشــــرِ َوال اهللاََّ ِإالَّ َنْعُبَد َأالَّ َوَبْيَنُكْم َبْيَننا
َفِإْن اهللاَِّ ُدوِن َأْربابــــًا ِمْن َبْعضًا َبْعُضنا َوال َيتَِّخــــَذ
في  واآليات dُمْسلُِموَن ِبَأنَّا اْشــــَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا
تفوق حد والروايــــات كثيرة جــــدًا هذا المعنــــى

االحصاء.
ما تقدم جملة خالل من إليه ننتهــــي فالذي
ان منذ تعالى اهللا ديــــن محكمات ان مــــن آيــــاٍت
تعالى اهللا يرث إلى أن وكلف العباد الخليقة بدأ
إال هو وليس واحــــد دين عليها هو االرض ومــــن
وآمن به بــــه وبشــــر به دين اإلســــالم الذي جاء
ورســــل انبياء من تعالى اهللا ارســــل جميــــع مــــن

وعباد. وائمة واولياء
الثاني: المحور

األنبياء بعصمــــة االمامية اعتقــــاد الشــــيعة
محل  في العقيــــدة واألئمــــةK ومدخليــــة هــــذه
انهم العقيدة هذه على يتفرع مما فإن البحث,
أو صغيرة الذنــــوب ارتكاب جواز يقولون بعــــدم
األنبياء على المعاصي فعــــل جواز وعدم كبيــــرة

واالئمة.
بحثًا ُأشــــبع أعتقــــد أن هــــذا الموضــــوع قــــد
نجد فال واالجيال االزمــــان مدار على وتحقيقًا هللا
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دراسات

وحدودها العصمة فيها عــــن كتب وقد إال حقبــــًة
وموجباتها. وشروطها

فضًال تأكيدها نريد التــــي ال االبحاث وهذه
والنكات مفاصلها بعض إلى نشير تأسيسها عن
في عونًا لنــــا فيها لتكون الرئيســــية والمحوريــــة

فيها. االبحاث التي نريد الخوض فهم
بشكل على العصمة عادة التي تقدم واألدلة
األدلة األدلــــة, مــــن صنفين عــــام تقســــم إلــــى
الفلسفي ما كان منها على المذاق سواء العقلية
هنا كاشارة إليها ونذكر الكالمي المذاق على أو

األدلة: عناوين بعض هذه إلى
قــــد اإللهيــــة ان النصــــوص الدليــــل األول:
الرعية من واالنبياء الرســــل اتباع وجوب حتمت
يجوز من باتبــــاع الحكيم يأمر أن ومــــن القبيــــح

الخطأ. عليه
لزوم  هناك مفروغية من الثاني: ان الدليل
كل عن بالعصمة إال تتأتــــى وال االلهيــــة االمامة

معصية.
كثيرة االلهيــــة لــــزوم االمامة واألدلــــة علــــى
المشــــارب بحســــب أيضــــًا جــــدًا (وهــــي تقســــم
وأدلة فطرية األدلة إلى أدلــــة التي تســــقى منها
وأدلة كالمية برهانيــــة وأدلة برهانيــــة فلســــفية
على يقف أن يريد وروائية) يمكن لمــــن قرآنيــــة
السبحاني للشــــيخ االلهيات يراجع أن التفاصيل
الســــند للشــــيخ اإللهية الجــــزء الثالث واإلمامة
للســــيد كمال الجــــزء االول والثانــــي والعصمــــة
على تامًا ويوقفه اغناًء يغنيه يجــــد ما الحيدري
على عشرية اإلثني اإلمامية ساقتها التي األدلة

اإلمامة اإللهية. في عقيدتهم
تجويز  العصمــــة: ان علــــى الدليــــل الثالــــث

المكلــــف علــــى الخطــــأ 
هناك ان يكــــون يســــتدعي
إلى ويقوده عليه يوقفه من
ذلــــك يكــــون الصــــواب وال
على فوجــــب إال للمعصــــوم
نفسه على كتب بما الحكيم
من يعصم ان من الرحمــــة

الهي. دور قيادي ذا يكون
كثيــــرة أدلــــة  وهنــــاك 
إلثبات العلماء ساقها جدًا
واالولياء االنبيــــاء عصمــــة

محلها. من تطلب
على النقلية أما األدلــــة
فهي كثيــــرة أيضًا العصمة

منها: بعٍض إلى نشير
تعالى: cقاَل _ قولــــه ١
َأْجَمِعيَن ألَُْغِوَينَُّهْم َفِبِعزَِّتَك
ِمْنُهــــُم ِعبــــاَدَك ِإالَّ   *
اْلُمْخَلِصيَنd فلو دخل غير 
كان المخلصين في االنبياء
وال أولى (األنبيــــاء) دخــــول
دون الســــتخالصهم  معنى
كان لمــــا عصمتهــــم, واال 
لالســــتثناء, محل هنــــاك
cَواْذُكْر ِعباَدنا تعالى: وقال
َوَيْعُقوَب َوِإْســــحاَق إِْبراِهيَم
* َواألَْْبصاِر األَْْيــــِدي ُأوِلي
ِبخاِلَصــــٍة إِنَّــــا َأْخَلْصناُهــــْم
تعالى:  ِذْكَرى الدَّاِرd وقال
ُموســــى اْلِكتاِب ِفي ـنcَواْذُكْر
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.dَرُسوًال َنِبيًّا ُمْخَلصًا َوكاَن كاَن إِنَُّه
لَِنْصِرَف تعالى: cَكذِلَك _ قوله ٢
ِعباِدَنا إِنَُّه ِمْن َواْلَفْحشــــاَء وَء السُّ َعْنُه

.dاْلُمْخَلِصيَن
cَوما َأْرَســــلْنا ٣ _ قولــــه تعالــــى:
,dَِّبِــــِإْذِن اهللا لُِيطاَع ِإالَّ َرُســــوٍل ِمــــْن
البشــــر على اهللا من فرض اآلية وفي
للطاعــــة معنــــى بطاعــــة االنبيــــاء وال

بالعصمة. المطلقة إال
ِعبــــاٌد cَبــــْل  تعالــــى:  قولــــه  _ ٤
َوُهْم ِباْلَقْوِل َيْســــِبُقوَنُه ال * ُمْكَرُموَن

.dَيْعَمُلوَن ِبَأْمِرِه
اهللاََّ َيْعُصوَن cال تعالى: ٥ _ قوله

.dُيْؤَمُروَن ما َوَيْفَعُلوَن َأَمَرُهْم ما
القرآنيــــة األدلــــة مــــن وغيرهــــا 
األنبياء عصمة على تدل التي الكثيرة

اهللا وسالمه عليهم. صلوات جميعًا
كثيرة فهــــي النقليــــة امــــا األدلــــة
في واستيعابها اســــتقصاؤها ويتعسر
عن األبحاث المسهبة فضًال األبحاث

المجملة.
ربي صلوات إذن فعصمة األنبياء
تقدير أقل على منه مفروغ أمر عليهم
البيتK مطلقًا,  أهــــل على مذهب
فــــي االخــــرى وعلــــى رأي المذاهــــب

التبليغ. دائرة حدود
االئمةK فهي  عصمــــة أدلة أمــــا
المقاســــم إلى وتنقســــم كثيــــرة أيضًا
السابقة التقسيمات في قسمناها التي
هنا األدلة بعينهــــا هي واألدلــــة هناك
ذكرت التي األدلــــة فمثًال من وزيــــادة

إِنِّي تعالــــى: cقــــاَل االئمــــةK قولــــه بعصمــــة
ال قاَل ُذرِّيَِّتي َوِمــــْن قاَل ِإمامــــًا لِلنَّاِس جاِعُلــــَك
وإســــهاب  اِلِميَنd على تفصيل الظَّ َعْهــــِدي َيناُل

العقائد. التفسير وأصول كتب في
َعْنُكُم لُِيْذِهَب اهللاَُّ ُيِريُد cإِنَّما تعالى: وقوله
َتْطِهيرًاd أيضا  َوُيَطهَِّرُكــــْم اْلَبْيِت َأْهــــَل الرِّْجَس
انطباق لمعرفــــة محله من يطلــــب علــــى تفصيل

ومصاديقها. االية
ذكرناها التي النتيجة هنا إلى فنســــتخلص
االنبيــــاء أن وهــــي الثانــــي فــــي عنــــوان البحــــث
عن  منزهــــون واالئمــــةK جميعــــًا معصومــــون
والدنــــس صغيره والرجس الذنــــوب واالخطــــاء

وكبيره.
عصمهم اهللا الذين االنبياء بين هؤالء ومن
وجعلهم تطهيــــرًا وطهرهم تعالــــى من الرجــــس
يحكمون ارضه في له وخلفاء وقادًة وهداة ائمة

.Qاهللا داوود هو نبي ويحيون دينه بحكمه
ان وهل الشرائع في النســــخ الثالث: المحور

لنا. شريعة قبلنا من شريعة
يدعيها هنا جاء لــــرد دعوى البحث بمــــا أن
آل إن مهدي فيها يقولون العامة من ابناء جمهور
ومن اليهود بسمات يتسم الشــــيعة عند محمد¨
كما يدعون اليه ويســــتندون به يحتجون أهم ما
لذلك يكون بحثنا في انه سيحكم بحكم داوود،
القول هو مــــا بيان على هــــذا المبحــــث مقتصرًا

المسألة. هذه في قوٍل من عندهم الفصل
عشــــرية االثني االمامية الشــــيعة أمــــا عنــــد
بعــــد اتفاقهم البحــــث هذا فــــال موجب لطــــرح
بحكم محمــــد¨ آل مــــن المهدي علــــى أن حكــــم
 Qالمهدي سؤال بعدم للتشبيه جاء إنما داوود
مفصًال ســــيتضح ما وهذا للمتخاصميــــن البينة ره
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دراسات

شــــاء إن الخامس) (المحور في االبحاث اآلتية
تعالى. اهللا

واالزالة في اللغة بانه الرفــــع عرف النســــخ
عليه للوقــــوف خــــالف ففيــــه وامــــا في الشــــرع
البي اسحق الفقه في أصول اللمعة كتاب يراجع

ص١٣٦.
من والفقهاء االصولييــــن عنــــد والخالفات
كبيرة النســــخ شــــروط تحديد في ابنــــاء العامة
تقنين يهمنا في مما منها بعٍض جدًا نشــــير إلى

اليها: المشار القاعدة
المنســــوخ  _ ان يكون الناســــخ متأخرًا عن ١

الناسخ ظنيًا. ال يكون وان
العام ينسخ الناسخ خاصًا فال يكون ٢ _ أن
فــــال يثبت معلومًا الناســــخ الخــــاص وان يكــــون

يعلمه. على من لم النسخ
حيــــاة  فــــي _ أن يكــــون النســــخ قــــد وقــــع ٣
النص  ثبــــوت فرع النســــخ النبــــيN ألن ثبــــوت

.Nوالنص في حياته
هو  هل كون الناســــخ خالف في _ هنــــاك ٤

القرآن. أم القطعية السنة أم واحد خبر
أم  رافع النسخ أن هل في خالف هناك _ ٥
ذلك في خالف على الحكــــم أمد النتهاء مبيــــٌن

أيضًا.
حدود النســــخ  في _ هنــــاك خــــالف كبيٌر ٦
بما خاص ام الدين اصول االصول فــــي وهل هو
للوقوف على العبادات كبعض وجهين يجوز على
التالية: المصادر يراجع المســــائل هذه تفاصيل
المغنيالبنقدامةالجزء االولص١٨٠وص٥٢٧ 

االول  الجزء للعينــــي القارئ وص٧٠٠ وعمــــدة
الجزء  للجصــــاص وص٢٤٦ والفصــــول ص٣٠
البن  واالحكام وص١٧٠ وص١٦٨ ص١٥٠ االول
اســــحق  البي ص١٧٠ واللمع االول الجــــزء حزم
الكثيرة  المصادر من وص١٦٣ وغيرها ص١٥٩

اختصارًا. تركناها التي
من اليها التــــي توصلنا البحث ونتيجة هــــذا
نص في ورد ما هــــي العلماء كلمات خــــالل تتبع
الفوزان فوزان بن صالح الشيخ إلى وجه ســــؤاٍل
العربية المملكــــة علمــــاء وهــــو مــــن احــــد كبــــار
من شريعة نص السؤال هل حيث كان السعودية
هذه الجواب: فكان ال؟ ام لنا تعتبر شريعًة قبلنا
قبلنا من شريعة ان فيها الصحيح اصولية مسألة
فما يرد في شــــرعنا بخالفه لــــم ما شــــريعٌة لنا
السابقة في الشرائع ســــبحانه وتعالى اهللا ذكره
هذا لنا شرع فانه ينسخه ما شرعنا في يرد ولم

اعلم. المسألة واهللا الصحيح في هو
(عندهم) الفصليــــة النصية هذه القاعــــدة
ان على تصرح وتنصص الكالم يفصل بها التي
وان وهو االســــالم واحد اهللا تعالى عند الديــــن
الشريعة  اهللاN هي شريعة رسول الشرائع قبل
في  اهللاN وان مــــا ثبت رســــول بها التــــي جــــاء
في  شــــريعتهN ثابــــت ســــبقت الشــــرائع التــــي
هذا ويكون ناسخ فيها يرد لم ما هذه الشــــريعة
الذي الخالف علــــى بالثبوت الناســــخ محكومــــًا

نسخه. يثبت وكيف الناسخ حكم في تقدم
في  العامة الرابــــع: روايــــات أبنــــاء المحــــور

الباب.

بخالفه شـــرعنا في يرد لم ما لنا شـــريعٌة قبلنا من  ان شـــريعة



ومنهاجًا شــــرعة معنى <ان حجر ذكر ابــــن
البخاري ذكره وهذا ما بينًا واضحًا) سبيًال (أي
(شــــرعًة  ص٨ عــــن ابــــن عبــــاس االول الجــــزء

(١) وسنًة)>. ومنهاجا سبيًال
مــــا بينــــاه علــــى وهــــذا إن دل فإنمــــا يــــدل
وســــتوافيك مصادرهــــم، مفصًال(حســــب
جميــــع األنبياء عنــــد الديــــن اقوالهــــم) مــــن أن
اهللا بعــــض أنبياء بين وأن الفارق هــــو اإلســــالم
الدين هــــذا إيصال في ســــبلهم الذيــــن اختلفت
األوقات بهم في والمؤمنين إلى أتباعهم الواحد
نظير عصورهم تناســــب والتي بهــــا التــــي بعثوا
نبوته النبي بإثبــــات بهــــا يجيء المعجــــزة التي
إلى عيســــى إلى موســــى من اختلفت فإنهــــا وإن
حقانية  وهي إثبــــات حقيقتها محمــــدN ولكــــن
كل بين عليه ومتفــــق واحد صاحــــب الدعوة أمر
أراد أن فموسى والمعاجز والسبل االشكال هذه
يثبت أن أراد وعيسى السحر بابطال نبوته يثبت
ومحمــــدN أراد أن يثبت  الموتى بإحياء نبوتــــه
كان وإن السبيل في التعدد القرآن بإعجاز نبوته
نبي كل أهداف تعدد عن ال يكشــــف واقعًا إال أنه

رسالته. ومبادئ
به البخاري على جاء فحسب التفسير الذي
السبل لتحقيق ان جليًا يتضح هنا بن حجر لسان

إال واحد. مختلفة والدين حقيقًة ليس الدين
(شــــرعًة قتــــادة عــــن وفــــي عمــــدة القــــارئ
والشــــريعة واحــــد  الديــــن قــــال: ومنهاجــــا) 
اقوال  مــــن نقل بما مختلفــــة,(٢) وفســــر العينــــي
حجر ابن وشرحه البخاري به فسر بما المنهاج

الذكر، اآلنف للمصــــدر المراجع كما يالحــــظ
الذي الحديــــث شــــرح في معرض وذكــــر أيضــــًا
:N اهللا رســــول قــــال قــــال, رواه ابــــو هريــــرة
الدنيا فــــي مريم بن الناس بعيســــى (انــــا أولــــى
شــــتى امهاتهم لعالة اخــــوٌة واالنبياء واآلخــــرة
التوحيد أي واحد ودينهم قوله واحد), ودينهم
cِلُكلٍّ تعالى: قــــال فيها لالختالف دون الفــــروع

أي  دينهم َوِمْنهاجًاd ويقال ِشــــْرَعًة ِمْنُكْم َجَعلْنا
الدين واصول الطاعات واحٌد والكيفيات اصول

الطاعة مختلفٌة.(٣) والكميات في
كل في الطاعات ان اصول هنا يبرز فالعيني
الشــــرائع كل في الدين واصول واحدٌة الشــــرائع
والكميات. الكيفيات االختالف في وانما واحدٌة
اصول حكم فيــــه انه مــــن وحيــــث انــــه ممــــا

القاضي بعلمه. حكم الفروع (الطاعات)
لنا هنا يتبين فانــــه ذلك عن وبغــــض النظر
ابناء عليه ما بيان (بحسب من تقدم ما وحسب
الشــــرائع كيفيٌة خاتمة في يرد لم ما إن العامة)
االصول أو الطاعات مــــن أصل أو لطاعة معينــــة
فإنه التي ســــبقت الشــــرائع في فقــــد بين ذلــــك
وطريقًا وسبيًال ومنهاجًا شريعًة للمسلمين يكون

اهللا تعالى. من قبل الطاعة المطلوبة لتحقيق
َجَعلْنا cِلُكلٍّ تعالــــى: قوله وقال الجصاص:
والشــــريعة  َوِمْنهاجًاd الشــــرعة ِشــــْرَعًة ِمْنُكــــْم
فيه الذي المــــاء إلى واحــــد, ومعناهــــا الطريق
من اهللا بها األمور التي تعبــــد فســــمى الحياة,
إليصالها العاملين وشــــرعة شريعة جهة السمع

في النعيم الباقي. إلى الحياة الدائمة بها

ال أنـــه إال  واقعـــًا كان وإن الســـبيل فـــي التعـــدد 
رســـالته ومبـــادئ نبـــي كل أهـــداف تعـــدد عـــن  يكشـــف 



دراسات

عباس  ابن cَوِمْنهاجًاd قــــال قولــــه تعالــــى:
وسبيًال. سنًة والضحاك: وقتادة ومجاهد

واضحًا. كان إذا نهج طريق ويقال
cِشْرَعًةd القرآن,  بقوله وأراد مجاهد: قال
قتادة وغيره: شــــريعة النه لجميع الناس, وقال

اإلنجيل وشريعة القرآن. وشريعة التوراة
قبلنا لزوم شرائع من من نفى يحتج به وهذا
لكل جعل بأنه إلخباره نسخها لم يثبت وإن ايانا

ومنهاجًا. األنبياء شرعًة من نبي
ما ألن مــــا قالــــوا, علــــى وليــــس فيــــه دليــــل
أن بعث  إلى لموسىQ فلم ينســــخ كان شــــريعًة
شــــريعًة للنبيQ وكان  صارت النبــــيN, لقد
اآلية على في داللة فال لغيره شريعًة سلف فيما
أحٌد يختلف فال الشرائع وأيضا أحكام اختالف
موافقة بشريعة رســــوله اهللا يتعبد أن في تجويز
ينف فلم من االنبيــــاء, قبلــــه كان لشــــرائع من
َوِمْنهاجًاd ان  ِشــــْرَعًة ِمْنُكْم َجَعلْنا cلِــــُكلٍّ قوله:
شرائع  من لكثير النبيQ موافقة شــــريعة تكون

(٤) المتقدمين. االنبياء
تعالــــى أنه جعل (وأخبره وقــــال ابن تيميــــة:
شــــرعًة والقرآن واالنجيل التوارة لكٍل من أهــــل
اهللا انزل بمــــا بالحكم تعالــــى ومنهاجــــا وأمــــره
ليس والقرآن واالنجيل التــــوراة الهل عامًا امرًا
ما بغير يحكــــم أن االوقات مــــن ألحــــد في وقت
اتفقت واحد ديٌن هو اهللا أنزله اهللا والذي أنزل
أصول في متفقــــون وهم والرســــل عليــــه الكتــــب
الشرعة في تنوعوا وان الشــــريعة وقواعد الدين
بتنوع شــــبيه فهو ومنســــوخ والمنهاج بين ناســــخ
مأمورين أوًال كانوا المســــلمين فان حال الكتاب
يصلوا أن ثــــم أمــــروا المقدس بالصــــالة لبيــــت

كال وفــــي الحــــرام للمســــجد 
أنزل ما إنما اتبعــــوا االمريــــن

وجل).(٥) عز اهللا
القرآن فجعل أيضًا: وقال
الشــــاهد مهيمنــــًا والمهيمــــن
يحكم فهو المؤتمــــن الحاكــــم
(التوراة واإلنجيل) فيهما  بما
ويشــــهد اهللا ممــــا لم ينســــخه
لم ممــــا فيهمــــا بتصديــــق مــــا
َجَعلْنا cلِــــُكلٍّ يبدل ولهذا قال

(٦).dَوِمْنهاجًا ِشْرَعًة ِمْنُكْم
العرض هــــذا ومــــن خالل
والتفســــيري واقوال الروائــــي
العامــــة ابنــــاء مــــن العلمــــاء 
فــــي يتضــــح لنــــا مــــا اثبتنــــاه
أن مــــن األبحــــاث المتقدمــــة
لنا شــــريعًة من قبلنا شــــريعة
علمائهم اثبتته اقوال ما (هذا
الشــــيخ كفتــــوى وفتاواهــــم 
صالــــح بن فــــوزان الفــــوزان)
ان قطعي بدليــــل يثبت ما لــــم
الثابتة لالحكام ناســــخ هناك
المتقدمــــة للشــــرائع والســــبل
شــــريعة ومنهاج علــــى ســــبيل
يشــــهد  االنبياءN ومما خاتم
الباري ما ذكــــره بصحــــة هذا
آي من كتابه محكم في تعالى
التَّْوراَة ُتِقيُمــــوا cَحتَّــــى كريم
الكريم  القرآن َواْإلِْنِجيَلd فان
رةيخاطــــب أهــــل التــــوراة وأهل
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واإلنجيل التوارة بإقامة ملزمون بأنهم اإلنجيل
بما واإلقــــرار اإليمان إلــــى تؤدي ألنهــــا بالتالــــي

وشريعته. Nعليه النبي محمد
في تيمية: ابــــن قاله لذلــــك ما ومما يشــــهد
ُتِقيُموا cَحتَّــــى الكريمة معرض تفســــيره لآليــــة
أمــــر  أن هــــذا َواْإلِْنِجيــــَلd هــــذا يبيــــن التَّــــْوراَة
بعث  ألهــــل الكتاب الــــذي لمحمــــدN أن يقــــول
التوراة يقيموا حتى شيء على ليسوا أنهم اليهم
ذلك من ربهــــم فدل واإلنجيــــل ومــــا انزل اليهم
انــــه منــــزل من اهللا يعلم مــــا علــــى ان عندهــــم
مما قرره كان ذلك وانهــــم مأمورون باقامته إذا
ما امر  كل ان محمــــٌدN ولم ينســــخه. ومعلــــوم
النبي الثاني ينسخه ولم نبي على لســــان اهللا به
نبي بعد نبي لسان على به آمرًا اهللا كان بل أقره
اتباع ما وجوب يضاد الثاني ما بعثة في ولم يكن

الثاني. النبي وقرره به النبي األول أمر
بالكتــــاب ينســــخ إن اهللا يقــــال وال يجــــوز أن
إنما األول بالكتــــاب شــــرعه الثانــــي جميــــع مــــا
عليه اتفقــــت ما إلــــى بالنســــبة المنســــوخ قليــــٌل

والشرائع).(٧) الكتب
شريعٌة قبلنا من شريعة ان إلى ننتهي وبهذا
فروعها من وفرع في مسألة ناسخ يرد لم ما لنا
الشــــرائع بتلك االجمالي اإليمــــان ويجــــب علينا

.Nالخاتم شريعة على السابقة
اإلمــــام  الخامــــس: روايــــات حكــــم المحــــور
فيهــــا التشــــبيه المهــــدي بحكــــم داوود ومحــــل

علماء اإلمامية. لسان على وتفسيرات لها
أحمد بن حدثنــــا الدرجــــات ففــــي بصائــــر
بن هشــــام عن محبوب بن محمــــد عن الحســــن
ألبي عبد قال قلت عن عمار الســــاباطي ســــالم
بحكم  فقــــال حكمتم إذا اهللاQ بمــــا تحكمــــون

شئ ليس عندنا علينا ورد فإذا و حكم داود اهللا
(٨). القدس روح به تلقانا

بن عن الحســــن محمــــد حدثنــــا أحمد بــــن
ســــالم عن عمار أو غيره بن محبوب عن هشــــام
إذا  تحكمون اهللاQ فبمــــا عبــــد ألبي قلت قــــال
وحكــــم داود وحكــــم اهللا حكمتــــم فقــــال بحكــــم
على  في كتاب ليس ما ورد علينا محمدN فإذا

الهاما.(٩) اهللا والهمنا القدس روح به تلقانا
أمرهم  ظهر إذا األئمةK أنهــــم فــــي باب
يســــألون وال داود  وآل داود  بحكــــم  حكمــــوا 

.Kالبينة
عبيدة  أبي عن نقله إبراهيم، بن - علــــي ١ 
جعفــــرQ حين  : كنا زمــــان أبي الحــــذاء قــــال
لها، فلقينا ســــالم راعي ال كالغنم قبض نتردد
من عبيدة فقــــال لي : يا أبــــا بــــن أبــــي حفصة،
آل محمــــد فقال : هلكت أئمتي فقلت ؟ إمامــــك
جعفرQ يقول  أبا وأنت أنا ســــمعت أما وأهلكت
؟ جاهلية ميتة عليه إمام مات وليس مات : مــــن
بثالث ذلك قبل لعمري، ولقد كان بلى : فقلــــت
اهللا  فرزق Qعبد اهللا أبي على دخلت أو نحوها
اهللاQ: إن ســــالما عبد ألبي فقلت المعرفــــة،
يــــا أبا عبيدة : فقال : قال قــــال لي كــــذا وكذا،
بعده من يخلف من حتــــى منا ميت يموت إنــــه ال
ما إلى ويدعو بســــيرته ويســــير عمله يعمل بمثل
أعطي ما يمنع لــــم إنه عبيدة يــــا أبا دعــــا إليه،
عبيدة أبا يا : قال ثم ســــليمان، أعطي داود أن
داود  بحكم محمدQ حكــــم قائــــم آل إذا قــــام

بينة. ال يسأل وسليمان
قال  عن أبــــان - محمــــد بــــن يحيــــى نقله ٢ 
تذهب الدنيا  ال : اهللاQ يقــــول عبد أبا ســــمعت
آل داود وال بحكومة يحكم مني حتى يخرج رجل



دراسات

حقها. نفس كل يعطي بينة، يسأل
عمــــار الســــاباطي  - محمــــد نقلــــه عــــن ٣ 
إذا تحكمون بما :Qاهللا عبــــد قــــال: قلت ألبي
ورد فإذا داود وحكم اهللا بحكم : ؟ قال حكمتم
روح به تلقانا عندنــــا، ليس الــــذي علينا الشــــئ

القدس.
جعيــــد  عــــن نقلــــه - محمــــد بــــن أحمــــد ٤
عليهمــــا الحســــين بــــن الهمدانــــي، عــــن علــــي
قال ؟ حكم تحكمون بأي : سألته قال السالم،
روح به شــــئ تلقانا فإن أعيانا آل داود، : حكم

. القدس
عمــــار عــــن نقلــــه  ٥ - أحمــــد بــــن مهــــران
منزلة ما :Qاهللا عبد ألبي : قلت قال الساباطي
القرنيــــن وكمنزلة ذي كمنزلة األئمــــة ؟ قــــال :
: قال ســــليمان، صاحب آصف يوشــــع وكمنزلة
داود آل اهللا وحكم بحكم : قال تحكمون ؟ فبما

القدس.(١٠) روح به ويتلقانا Nوحكم محمد
االول): (للحديث الشرح

نحوها)  أو كان قبل ذلك بثالث (ولقد قوله
جعفرQ أو  أبي قبض قبل الســــماع كان أي وقد

. نحوها أو سنين بثالث سالم لقاء قبل
(Qاهللا عبــــد أبــــي علــــى (دخلــــت  قولــــه   
دخلت : فقال ؟ فعلــــت ما : كأنه قيل اســــتئناف
جعله تخليفا من بعده) خلفه يخلف (حتى قولــــه

كاستخلفه. خليفة
أن أعطي  داود) أعطي ما يمنع لم  قوله (إنه
حكما أعطى داود سبحانه أن اهللا كما ســــليمان
الحرث في حكما كما آخر حكما سليمان وأعطى
األول يمنعه إعطاء القوم ولم فيه غنم نفشت إذ
كل لوقوع واحد أن دينهما مع الثاني إعطاء مــــن

حكما األئمة أعطى كذلــــك مصلحة، على وفق
بعلمه يحكم أنه وهو آخر حكما قائمهم وأعطى
 Qبــــه أمير المؤمنين كما حكم بينة وال يطلــــب
 Lوســــليمان داود وحكم به القضايا في بعض
آل قائم قــــام وقولــــه (إذا فــــي بعض األوقــــات:
إذا والجزئيــــة ألن محمــــدN) يحتمــــل الكليــــة
يفيد اللغة وبحســــب يفيد الكلية بحســــب العرف
فيه الشــــرع عرف ألن أظهر واألخيــــر الجزئيــــة

اللغة. عرف على بقاؤه معروف فاألولى غير
الثالث): (للحديث الشرح

الــــذي ليس الشــــيء علينا ورد قولــــه (فــــإذا
 Qداود تلقى كما القدس) روح به تلقانا عندنا
أخذ هذا إن فقال : رجل استعدى على رجل في
أبا قتل المســــتعدي هذا أن إليه فأوحى مالــــي،
فقتل فأمر داود بالمســــتعدي ماله، هــــذا وأخذ
فعجب عليه المســــتعدى إلى وأخذ مالــــه فدفعه
معه بشــــاب شــــيخ تعلق في النــــاس . وكما تلقاه
إن اهللا نبي : يــــا الشــــيخ فقال عنب عنقــــود من
بغير وأكل منه بستاني وخربه هذا الشــــاب دخل
به، وأقر ؟ تقول ما للشاب : داود فقال إذني،
اقتحم قد الشيخ هذا إن داود يا أن إليه فأوحي
وغصب بســــتانه فقتله في الغالم هذا علــــى أبي
في فدفنها ألف درهم منه أربعين وأخذ بستانه
أن ومره سيفا الشــــاب فادفع إلى جانب بســــتانه
أن البستان ومره إليه وادفع عنق الشيخ يضرب

ماله. ويأخذ كذا موضع يحضر
الخامس): (للحديث الشرح

التشبيه وجه القرنين) ذي كمنزلة (قال قوله
وليس والرفعــــة والقرب أو العلــــم إمــــا الوصيــــة
 Kألنهم بالكامل الناقص إلحاق منــــه الغرض



الغرض بــــل وأجل أرفع وشــــأنهم أعلم وأقــــرب
والقرب بالعلــــم بالمعروفين منه هــــو اإللحــــاق
يجب ال وبالجملة األول، الصــــدر فــــي والرفعــــة
أن لجواز أقــــوى به المشــــبه في أن يكــــون الوجه
المخاطب، عند مسلم الثبوت له مشهورا يكون
األئمةK بمن  أن في باب توضيح ذلك مر وقد
وحكم اهللا (بحكــــم قوله مضــــى. يشــــبهون ممن
المــــراد بحكم محمــــدN) لعل آل داود وحكــــم
اهللا  وبحكم الشــــريعة بظاهر محمدN الحكم
بالواقع الحكم وهو بباطنها الحكم داود حكم أو
ما على داللة وفيه القدس روح إليهم يلقي وبمــــا
يحكم بحكم داود قد القائم أن أشــــرنا إليه من
دائما، ال يحكم به كان قد داود كما أن دائما ال

كالم الشارح. .انتهى فليتأمل
الروايات؟ هذه في به التشبيه محل أين

فان المتخاصميــــن البينة هــــو عــــدم ســــؤال
الظاهــــري  بالحكــــم يحكــــم كان   Nالرســــول
بينكــــم بااليمان احكم حيــــث اثر عنهN انمــــا
بعض  في يحكــــم داودQ  فكان والبينــــات امــــا
ان نالحظ الواقعــــي لذلــــك المــــوارد بالحكــــم
 Qالمهدي االمام حكــــم التي شــــّبهت الروايات
فقالــــت وال ذكــــرت محــــل الشــــبه داود بحكــــم
في  االمــــامQ يحكم ان بمعنى أي يســــأل بّينــــة
طلب البينة ان يحتاج الى بــــدون بعض االحيان
عبد ابي عن الكافــــي ففي مــــن المتخاصمين،
اهللا عز  بعث فــــإذا قال: له اهللاQ فــــي حديــــث
ال اهللا فيهما بحكم البيت حكم قائمنا اهل وجل

عليهما بّينة).(١١) يريد
 Qالمؤمنين امير ان التاريخ ويحدثنا هذا،
دون التمــــاس بعــــض االحيــــان فــــي كان يحكــــم
القرائن مــــن مجموعة اليهــــا يضيف البينــــة او

 Qيعلق ثم ويحكم بها اليها عادًة يلتفت التي ال
غيره بــــه يحكم لم بــــه حكم بعــــد ذلــــك بان مــــا
اخرى  جهة ومن جهة, من ســــوى داودQ هذا
أن على الفريقين العلماء من أغلب كلمة إتفقت
نقل قريبا يحكم بعلمه كما ســــياتي أن للقاضــــي
كان للقاضي فــــاذا ذلك، على الدالة اقوالهــــم
بعلمه االحــــكام, الحكــــم ظاهــــر الــــذي يعلــــم
ومعنى علم الكتاب علم علمــــه فكيف لمن يكون
االحكام واقع بل يعلم القرآن فقط الكتاب ليس
كلهــــا اذن فالمهــــديQ يحكم بحكم  الدينيــــة
ذكرناه وشــــاهد ما بينة يريد وآل داود وال داود
في الراوندي الدين قطب رواه ما الروايات مــــن
لهاQ: بينــــي وبينك فقــــال منه اخذنا حديــــث
منطق ويعرف داود وآل بحكــــم داود مــــن يحكم

شهود..(١٢) الى يحتاج الطير وال
 Qالعاملي عنالصادق وفيحديثآخر رواه
وال يحتاج الى بينة داود بحكم يحكم (انه قال:
بما قــــوم كل ويخبر يلهمــــه اهللا فيحكــــم بعلمــــه

بالتوسم.(١٣) من عدّوه استنبطوه ويعرف ولّيه
ج٥٢  البحــــار في المجلســــي نقــــل العالمــــة
الطبرســــي فــــي كتــــاب ص٣٨٢ قــــوًال للعالمــــة
قال وانه حيث المعنى لهذا تحليًال الورى اعالم
ذلك  واشباه بينة يحكم بحكم داودQ ال يســــأل
وان بها االخبار غيــــر مقطوع هذه والجــــواب ان
واذا يعلمه فيما بعلمه يحكم انه صّحت فتأويلها
أن األمور فعليه من أمرًا الحاكم أو االمام علــــم

العلماء  إتفقـــت كلمـــة أغلـــب
أن علـــى الفريقيـــن مـــن 
بعلمـــه يحكـــم أن للقاضـــي



دراسات

نســـخ هذا وال يســـأل عنه وليس في يحكـــم بعلمه
للشريعة.

ال  انه معنى داود بحكم يحكم Qاإلمام إذن
. اوًال هذا بينة يسأل

َأَحٍد َبْيَن ُنَفرُِّق cال تعالى قـــال اهللا إن وثانيـــًا
تعالى cإِنَّا ُمْســـلُِموَنd(١٤) وقـــال َلُه َوَنْحُن ِمْنُهـــْم
ِمْن ُنـــوٍح َوالنَِّبيِّيَن إِلى َأْوَحْينا َكمـــا إَِلْيَك َأْوَحْينـــا
َوِإْســـحاَق َوِإْســـماِعيَل إِْبراِهيَم إِلى َوَأْوَحْينا َبْعِدِه
َوُيوُنـــَس َوَأيُّـــوَب َوِعيســـى َواألَْْســـباِط َوَيْعُقـــوَب
َزُبورًاd(١٥) وغيرها  داُوَد َوآَتْينا َوُســـَلْيماَن َوهاُروَن
هذه الجمع بين من آيات. فبمقتضـــى ممـــا تقدم
هناك نعم أمر واحد أن الموحى به يتضح اآليات
فحكم اإلمام وعليه المناهج والشـــرائع في فرق
اإلسالمي الدين ألحكام حكم الكتاب يعلم الذي

جدًا. واضح التشبيه ومحل
العامة أبناء علماء أقوال الســـادس: المحور

بعلمه. والقاضي بل Nالنبي حكم في
(أن  N(ولـــه) للبهوتي القنـــاع ففي كشـــاف
بعلمه يقضي غضبان، وأن ويفتي (وهو يقضي)
وولده، لنفســـه ويشـــهد وولده، ويحكم لنفســـه
لحديث  . لولده أو Nله يشهد من ويقبل شـــهادة
اهللا  لعبد المغني خزيمـــة وألنه معصوم(١٦) وفـــي

قدامه. بن
بعلمه؟ يقضي أن لـــه هل القاضي على بنـــاًء
به في دمشـــق أخبـــره قاضي علـــى روايتيـــن ألن
هذا كقول القاضي ومذهب الشـــافعي في عمله

ههنا.(١٧)
المقتصد: ونهاية المجتهد بداية وفي

يقضي القاضي أن على أجمعوا <إن العلمـــاء
بعلمه>.(١٨)

الصحابـــة  مـــن والســـلف وفـــي االســـتذكار
على بعلمه قضاء القاضي مختلفون في والتابعين
من ذلك ومما فقهاء األمصـــار اختالف حســـب
فيما بعلمه يقضي القاضـــي قال إن من به احتـــج
من ذكره ما رويناه مـــا قدمنا مع علمه به قضى
جميعا مجاهد وعن عروة عن واحد) (غير طريق
مخزوم اســـتعدى بني من رجال ان واحد بمعنى
انه حرب بن ســـفيان أبي على الخطاب عمـــر بن
اني عمر فقال وكـــذا موضع كذا ظلمه حـــدا في
فيه وأنت لعبت انـــا وربمـــا بذلك العلـــم النـــاس
سفيان بابي فاتني مكة قدمت فإذا ونحن غلمان
ســـفيان فقال  بابي المخزومي اتاه مكة قدم فلما
كذا موضع إلى بنا (انهض سفيان أبا يا عمر: له
هذا خذ سفيان) أبا فقال: يا عمر ونظر فنهضوا
ال افعل واهللا فقال ها هنا فضعه هنا الحجـــر من
ال واهللا ال لتفعلن فقـــال واهللا عمر (فقـــال ذلـــك
فعاله عمر أفعل فقال ال واهللا لتفعلن فقال) أفعل
فإنك هنا ها ـ وضعه لك أم ال ـ وقال خذه بالـــدرة
ووضعه ســـفيان الحجـــر أبو فاخذ قديـــم الظلم
وقال القبلة اســـتقبل عمر إن ثم عمر حيث قـــال
على غلبت حتـــى تمتني لم إذ الحمـــد اللهـــم لك
قال باإلســـالم لي فأذللته راية ســـفيان على أبا
الحمد لك اللهم وقال سفيان أبو القبلة فاستقبل
االسالم من قلبي حتى جعلت في تمتني لم الذي
عمر ففي هذا الخبـــر قضاء لعمـــر به مـــا ذللت

واليته>.(١٩) قبل علمه قد فيما بعلمه
بخالف يقضـــي وال مغنـــي المحتـــاج: وفـــي
عقيدته، قال بخـــالف فيه حكمه ينـــدرج علمه
فيـــه اتفـــاق أن يدعـــى يمكـــن البلقينـــي: وهـــذا
بما حاكم مـــن يبرم إنما الحكـــم ألن العلمـــاء،



قبل علمه ولو بعلمه) يقضي أنه (واألظهر يعتقده
في وســـواء أكان محل واليته . غير في أو واليتـــه
الظن يفيد بما حكم إذا ألنه ال، بينة أم الواقعة
. أولى فبالعلم ويمين شـــاهد أو وهو الشـــاهدان
في المال قطعا، وكذا يقضي بعلمه وعلى هـــذا

األظهر.(٢٠) القذف في القصاص وحده في
القاضي أن الصحيـــح علـــى وفـــي المجمـــوع

بعلمه.(٢١) يقضى
عالما القاضـــي كان <ولـــو العزيز وفي فتـــح
كانت لو بعلمه فهو كما يقضـــى إنه وقلنا بالحـــال

بينة>.(٢٢) له
الباب هـــذا في مـــن االقوال وهنـــاك الكثير

لالختصار. طلبا تركت
الدكتور عـــن نقل ســـقم مـــا ومـــن هنا يتبين
الكليني وثقتـــه االســـالم لشـــيخ ذٍم الغفاري من
هذا بأن عليه شـــّنع حيث الباب هذا لعقيدته في
به ُمألت عليه ما وخفي عنصر يهودي، العنصر

فضًال عن غيرها من تراٍث يهودي. الصحاح
ناظرة وغيره الكافي احاديث ان لك تبّين اذ
التشـــبيه  لمكان داود حكمـــهQ بحكـــم ان الـــى
داود كان ان فكمـــا بّينـــة، الى بعـــدم االحتيـــاج
اهللا آتاه الـــذي بعلمه ملكه شـــؤون يحكـــم ويدير
قال  الصـــادقQ اذ االمام حد تعبيـــر ايـــاه على
عندك  هو كما الحق ارني رب يا داودQ قال (ان
العامة ابناء وقد روت مصادر به...) اقضي حتى
فقد ملكه شـــؤون داود بعلمه روايات تدبير قبلنـــا
 ٤١٣٥ الرقم مســـتدركه تحـــت في روى الحاكـــم
قاضيًا ونوره، فلم يـــزل داود يدبر بعلم اهللا ...)
اراد ما اذا حتـــى حرامه، عن ناهيـــًا بحاللـــه،
اســـتودع نور ان اليه اوحى اليـــه اهللا ان يقبضـــه
ابنك الى بطـــن وما منها ظهر اهللا وحكمتـــه مـــا

سليمان ففعل).
االبحـــاث مـــن المســـتخلصة اذن فالنتيجـــة
حكمـــه بحكم داود  االمامQ انما المتقدمـــة ان
مما بذلك وليس البينة عن السؤال عدم جهة من

كما هو بين. يشان به علينا

الهوامش
الجزء الثامن ص٢٠٣. فتح الباري (١) في

االول ص١٧٧. الجزء للعيني (٢)

ص٣٦. ١٦ الجزء في العيني (٣)
الثاني ص٥٥٢. الجزء القرآن احكام (٤) في
التفسير. دقائق من الثاني ص٥٦ (٥) الجزء

دقائق  الثاني ص٥٢ في الجـــزء تيمية في (٦) ابـــن
التفسير.

التفسير. دقائق في الثاني ص٥٦ الجزء (٧) في
.٤٧١ ص الصفار/ الحسن بن محمد (٨)

.٤٧٢ ص ن. م (٩)
للكليني/ ج١ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨. (١٠) الكافي

ح ٥. الزكاة منع (١١) الكليني: ج٣ ص ٥٠٣ باب
١ ص ٢٩١ بـــاب ٦ في  ج والجرائـــح (١٢) الخرائـــج

اإلمامQ ح ٢٤. معجزات
٢ ص ٢٥٤. ج المستقيم الصراط (١٣)

.١٣٦ البقرة/ (١٤)
.١٦٣ النساء/ (١٥)

٥ ص ٣٧. ج (١٦)
١١ ص ٤٧٨. ج (١٧)

/ ج٢ ص ٣٨٥. الحفيد رشد (١٨) ابن
البر/ ج٧ ص ٩٤ ـ ٩٥. عبد (١٩) ابن

الشربيني ج٤ ص ٣٩٨. احمد بن (٢٠) محمد
النووي/ ج١٢ ص ١٥٠. الدين (٢١) محي

الرافعي: ج٥ ص ٥٠٣. الكريم (٢٢) عبد
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مما هــــو مقطوع فيــــه أن المنقذ 
العالمي شخص واحد سماه اإلسالم 
المهدي وســــماه الســــابقون: اليهود والنصارى 
بالمسيح، وسماه آخرون بأسماء أخرى. ومعه 
يثبت إن المســــيح والمهدي شخصان مختلفان 
إال انــــه توجــــد ثمــــة مشــــتركات تجمــــع اإلمام 
المهدي¨ مع النبي عيســــىQ. لذا حاولنا في 
هذا المبحث الخوض في بيان تلك الخصائص 

وإيراد بعض منها في ثالثة مطالب:
تنــــاول األول منهــــا مرحلــــة الطلــــب قبــــل 
الوالدة، أما الثاني فقد أشــــار إلى مالبســــات 
الــــوالدة فــــي حيــــن تطــــرق الثالث إلــــى الغيبة 

واالختالف.
المطلب األول: مرحلة الطلب قبل الوالدة

ورد فــــي الوصية الثانيــــة من اإلنجيل األول 
بلفــــظ األجيــــال وفيهــــا  <ذكــــر مولــــد عيســــى 
المســــيح وإقبال مجوس من المشرق إلى بيت 
المقدس يقولــــون أين هو ملــــك اليهود، ألننا 
رأينا نجمة في المشــــرق، فقدمنا لندخل في 
طاعتــــه . فلما ســــمع الملك اضطرب وتشــــاءم 
وجمع رؤساء الكهنة والكتبة وسألهم أين يولد 
المســــيح. فقالوا في  بيت لحم من أرض يهوذا 

هو مكتوب نبي>. 
مــــا ورد في هــــذه الوصية يؤكــــد لنا معرفة 
علمــــاء المجــــوس المســــبقة بــــوالدة نبــــي اهللا 
عيســــىQ من خــــالل إشــــارات موجــــودة في 
كتبهــــم، والتــــي تؤكــــد والدتــــه، وبيــــان تلــــك 
الحادثــــة وكيفية التنبؤ مــــن خالل ظهور نجمة 

األستاذة: سحر جبار يعقوب
كلية القانون ـ جامعة الكوفة

L
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* مـــن البحوث المشـــاركة فـــي المؤتمر العلمـــي األول في اإلمام المهـــدي الذي عقده مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.



للدخول طلبــــه فــــي جدوا فــــي الســــماء لذلــــك
هذا مقابل في واأليمان برســــالته. فــــي طاعته
ملك يمثل الذي األخر المعســــكر نجد الموقف
ال معرفته علــــى عزم الــــذي اليهــــود هيردوس
على سلطانه, خوفًا عليه سوى القضاء لشيء
بين االلتقــــاء األولى نقطــــة مــــن هنا نجــــد أن
هــــي  المســــيحQ واإلمــــام المهــــدي¨ عيســــى
أمر اكتشــــاف الحاكمــــة على عزم الســــلطات
دولة أن نرى كله هذا من منه. للتخلص الوليد
فيها كانت الســــلطة علــــى الظلــــم والقابضين
لوجود األزمان مر على األمام طلــــب في جادة
والعدل الحق من يقيم دولة أن إذ علم مســــبق
ومواصفات مؤهــــالت يحمــــل اإللهي شــــخص
الشــــخص هذا منهم أحد في تتوافر ال معينــــة
تجعلــــه قادرا على إلهية بقــــدرة مؤيد ومســــدد
االبتعاد العبادة بعد حظيرة العباد إلــــى إعادة
على من الشرك دولة يزيل المنقذ هذا عنها،
عوالم علــــى العالم هــــذا وجــــه األرض ويفتــــح

إدراكها. عن عقولنا قصرت أخرى
قضيــــة المخلــــص المهــــدي قضيــــة  إذن 
المهــــدي روى أحاديــــث فقــــد ال غبــــار عليهــــا.
صحاحهم في الســــنة أهل من جماعة بالذات

ماجــــة، وابــــن ود، داو وأبــــي  كالترمــــذي، 
كعلي الصحابة جماعة من خيار إلى وأسندوها
عمر، وابن عباس، وابن ،Qطالب أبي بن

وغيرهم. سلمه وأم وطلحة، مسعود، وابن
عشــــرات  فــــي   Nالرســــول أكــــد كمــــا 
تواترت كما المهدي, قضية على المناسبات
أخر  بعد األئمةK واحدًا من عليه النصــــوص
وخالل الشهور عشــــر الحادي اإلمام ال ســــيما
على إمامته منــــه تأكيدًا شــــهادته األخيرة من
انه كما وخواصهــــم, أصحابة وبحضور ثقــــاة
لتثبيــــت إمامة المشــــاهدة اســــتخدم طريقــــة
والدتــــه علــــى والتأكيــــد الحجــــة¨, اإلمــــام 
ولــــد والدة بعــــدم قيــــل ووجــــوده ونفــــي كل مــــا
من الالزم بــــات العســــكريQ. لذلك لإلمام
بمــــا وإجراءاتهــــا الغيبــــة, أن تتخــــذ تدابيــــر
عن بعيد حيًا اإلمــــام على هذا اإلبقاء يضمــــن
األطروحة مع تعاملت التي العباســــية الســــلطة
من أن المؤكد ومن حقيقيًا. تعامــــًال المهدوية
 Kاألئمة سيتعامل مع هذه الهواجس, يعيش
وضعت فقد والخــــوف. تعامًال مشــــوبا بالحذر
بعض على الجبرية اإلقامة العيــــون, وفرضت
إذ .Qالعســــكري اإلمام األئمةK والســــيما
الخطر بدرء كفيلة أمنيــــة إجراءات تم اتخاذ
مرحلة اســــتكمال قبل قدر اقل على أو تطويقه

الوالدة.
الــــوالدة مالبســــات الثانــــي:  المطلــــب 

المباركة
من العديد الفــــرد يجد فــــي هذا المطلــــب

Qوالحجة االلتقاء بين المسيح نقاط

بين األولى االلتقاء نقطـــة أن

واإلمـــام   Qالمســـيح عيســـى

الســـلطات  هـــي عزم المهدي¨ 

اكتشـــاف علـــى الحاكمـــة

منـــه للتخلـــص الوليـــد أمـــر 



دراسات

الوالدة خفاء الفرع األول:
النبي والدة الشــــريفة الروايات لقد ذكرت
فقد  المنتظــــر¨ عيســــىQ واإلمــــام المهــــدي
إذ خفي إعجازيا، جانبًا تحمل والدتهما كانت
ورد المقربين، اقرب عن والوالدة أمر الحمل
طويل،<ان  عــــن أبي عبــــد اهللاQ في حديــــث
في  وكانــــت الحمــــل, مريــــمP ظهــــر عليهــــا
حملته وقال: يعبــــدون. واٍد فيه خمســــمائة بكر
من خرجت الطلق ضربها فلما لسبع ســــاعات

لهم>. دير بيت إلى المحراب
العامة الخطوط متفق على الكل أن شك ال
دب االختالف أن إال المسيح, لوالدة الرئيسية
كيفية إلقاء بعض الجزئيات والتفاصيل أو في
فيه مقطوع هو مما أن مدة الحمل،إال أو الروح
 Qمثله كآدم أب غيــــر من أن عيســــىQ ولد
ينكر أن ال يمكن أم، لذلك أو أب غير من خلق

.Qمريم بن المسيح أحد والدة
العصــــر¨ صاحــــب والدة إلــــى وبالعــــودة 
األمور على أننــــا متفقون الشــــيء إال نجد ذات
الــــوالدة بحادثــــة المتعلقــــة الكليــــة والجزئيــــة
عن الواردة فــــي الروايات جاء فقد المباركــــة.
تثبت أن التي الصحيحة والشــــيعة أهل الســــنة
الوالدة بالحمل إال قبل لم تعلم السيدة نرجس
حكيمة السيدة قول ذلك على ويدل بلحظات،
حادثة  نقلــــت العســــكريQ التي اإلمام عمــــة
حديث في روت فقد بها. يتعلق ما وكل الــــوالدة
اجعلي عمة فقال يا األمام إليها <أنه بعث طويل
من النصف ليلة فإنهــــا الليلة عندنا إفطــــارك

هذه في سيظهر تبارك وتعالى اهللا شعبان وان
من فقالت أرضه في حجته وهــــو الحجة الليلة
فداك جعلني واهللا له: قالت نرجس قال أمه؟
لي قال ... ثم لك ما أقول هو اثر فقال: بها ما
لك  الفجر يظهر وقــــت محمدQ إذا كان أبــــو
يظهر لم موســــى أم مثل مثلها بهــــا الحمل فان
والدتها وقت إلى أحد بها يعلم ولــــم بها الحبل
طلب في الحبالى بطون يشــــق كان الن فرعون

.<Qموسى نظير هذا و Qموسى
نرجس الســــيدة الرواية أن هذه يظهــــر في
تظهر التي عالمــــات الحمــــل لم تظهــــر عليها
للحمل، االعتياديــــة الحالة فــــي على النســــاء
والدته وأن والدة األمام, خفاء يدلل على مما

اعجازية. جنبه تحمل كانت
الفرع الثاني: النطق

النطق على القدرة العنــــوان بهذا ال نقصد
يبلــــغ الطفــــل حينمــــا االعتياديــــة التــــي تكــــون
إنما لذلــــك, و تؤهله الني المرحلــــة العمريــــة
في التكلم وهــــي اإلعجازية، قصدنــــا الحالــــة
مباشــــرة, الرحم، والتكلم بعد الوالدة ظلمة
التحدث الطفــــل أقران علــــى بحيث يســــتحيل
الروايات أشارت لقد المبكرة. الســــن في تلك
وبعد وضعه  أمــــه بطن في أن عيســــىQ تكلم
ثم لينفي تجهيزه, كيفيــــة أمه ليعلم مباشــــرة
جاءت حينما إســــرائيل بنو به اتهمها عنهــــا ما
حينما مريم أن البحار في ورد فقد تحمله. بــــه
وقالــــت: cيا إليه عيســــىQ نظــــرت وضعــــت
ماذا   dَنْســــيًا َمْنِسيًّا َوُكْنُت هذا َقْبَل ِمتُّ َلْيَتِني



إســــرائيل؟ لبني أقــــول لخالي؟ ومــــاذا أقــــول
َقْد َتْحَزِني تحتها؟ cَأالَّ عيسىQ من فناداها
إَِلْيِك نهرا cَوُهزِّي َسِريًّاd أي َتْحَتِك َجَعَل َربُِّك

.dَجِنيًّا ُرَطبًا َعَلْيِك ُتساِقْط النَّْخَلِة ِبِجْذِع
ولعل ,Qالمســــيح فيــــه تكلم هــــذا مــــورد
إلى تحمله بــــه جاءت حينما المــــورد األخــــر,
في شــــأنه. فزعوا واختلفوا قومها فلمــــا رأوها
اهللا عبد البعض هو وقال اهللا هو بعضهم فقال
 Qلعل المسيح اهللا، ابن اليهود وقالت ونبيه.
أصابها مما ساحتها يبرئ كي المه رحمة تكلم
بالزنا حينما بعدما قذفوها إســــرائيل من بني

.dَفِريًّا َشْيئًا ِجْئِت َلَقْد َمْرَيُم cيا قالوا
المصلح والدة هذه الحالة مع مقارنة وعند
الصالح الخلف ولــــد لما أنه فيروى العالمــــي،
فصاح األرض بمساجده... يتلقى ولد ســــاجدًا
ثم  عمــــة،... يا ابني أبو محمــــدQ هلم إلــــي
أال اله اشــــهد أن ال فقال: بني؟ يا قــــال: تكلــــم
رسول محمد أن واشهد له شريك اهللا وحده ال
وعلى  المؤمنين أمير علي على صلى اهللاN ثم

أحجم. ثم أن وقف على أبيه إلى األئمة
النشأة الثالث: الفرع

واألمــــام   Qالمســــيح بــــه يشــــترك ممــــا 
لنشــــأة المخالفــــة النشــــأة المنتظــــر¨, هــــو 
عــــن ود الجــــار أبــــي األطفــــال. فقــــد ورد عــــن
الباقرQ لما ولد  األمــــام عن المنذر بن زياد
شــــهرين أما  ابن كأنه عيســــىQ كان ابن يوم
الروايــــات ومنها دلت فقــــد األمــــام الغائب¨.
كانت أن نشــــأته حكيمــــة مــــا ذكرتــــه الســــيدة
العادية. تذكر األوالد نشــــأت بصــــورة تخالــــف

أبن إلي ووجه الغالم رد يومــــًا أنــــه بعد أربعين
بصبي  أنا فإذا عليه فدخلت أخــــيQ فدعاني
هذا سيدي يا فقلت: يديه بين يمشــــي يتحرك
ألنبياء  أوالد أن قال: ثم Qفبتسم سنتين ابن
على ينشــــئون فإنهم أئمة كانوا إذا واألوصياء
إذا أتى خــــالف ما ينشــــأ غيرهم وأن الصبــــي
من هذا كله سنة عليه يأتي كمن عليه شهر كان
من أناس مختارون هؤالء أن هي بنتيجة نخرج
مهمة والســــتالم البشــــرية لقيادة قبل الباري
عالمية على األرض، دولة إلهية, وهي إقامة
يوجد مثل أن اإللهيــــة الحكمة لذلك اقتضــــت

الطرفين. بين الواضح التشابه هذا
واالختالف الثالث: الغيبة المطلب

واإلمــــام   Qالمســــيح بــــه يلتقــــي ممــــا 
غيبة منها لكل الغيبة, إذ كانت هو المنتظر¨
عن فضًال غيبة. كل في تفاصيــــل مع اختالف
هذين الشخصين، بشــــأن الناس هذا أختلف

ذلك. المطلب في هذا سنذكر ولعلنا
الغيبة الفرع األول:

كيفيــــة رفع تفســــيره يذكــــر القرطبــــي في
قتــــل  اليهــــود أراد المســــيحQ <أنــــه حينمــــا
أيكم  المسيحQ للحواريين قال هنا Qعيسى
فقال: الجنــــة؟ معي في ويكــــون يخــــرج ويقتل

 Qممـــا يلتقـــي به المســـيح
الغيبة,  المنتظر¨ هو واإلمام 
مع غيبة لكل منهـــا إذ كانـــت
اختالففيتفاصيلكلغيبة



دراسات

فكســــاه اهللا أما المســــيح اهللا, نبي يا رجل أنا
المطعم لذة عنــــه وقطع النور الريش والبســــه

إلى السماء>. المالئكة مع فطار والمشرب,
الغيبة عن نتحــــدث كنا بال أدنى شــــك إذا
ليســــت أنها إال غيبة له كانت المنتظر فموالنا
من إحداهــــن أطــــول واحــــدة و إنمــــا غيبتــــان
فيها ســــفراء له كان األولــــى األخــــرى، ففــــي
الناس. االتصال بينه وبين حلقة يشكلون أربعة
النيابة مسألة أوكل فقد الكبرى الغيبة في أما
فيهم تتوفر ممــــن العدول الفقهاء إلى العامــــة
أال لإلمــــام خــــروج وال الشــــروط المطلوبــــة.,
الثورة الوقــــت المحدد لتفجيــــر في بــــأذن اهللا
الفســــاد جذور كل اســــتئصال على التــــي تعمل
نذكر ان المفيد ومن المجتمع من واالنحطاط
الســــيدة تذكر الصغرى, اإلمام غيبة بدء آلية
اذهبي  عمة محمدQ يا لي أبو ثم قال حكيمة
واتينــــي به، فذهبت عليها ليســــلم به إلى أمه
إذا  عمة قالQ يــــا ثم وردته به فســــلم عليهــــا
فلما حكيمة: قالــــت الســــابع فأتينا كان اليــــوم
,Qمحمد ال ســــلم على أبــــى أصبحــــت جئت
أره:  الســــيدQ فلــــم ال تفقد وفتحــــت الســــتر
يا بســــيدي؟ فقال: فعل ما فداك فقلت جعلت
موسى,أما أم استودعته الذي استودعناه عمة

الســــفير وفاة بعد بدأت فقد الكبرى, الغيبــــة
الرابع لإلمام.

االختالف الثاني: الفرع
المسيحQ سواء  بشأن إسرائيل بنو اختلف
هو أو اهللا ابن فبعضهــــم قال: أنه والدته- في
قتله. في أو إليهم - مبعوث اهللا اهللا أو هو نبي
تفرق يقتــــل وهكذا لم ال أو قتــــل فقــــد قيل أنه
ســــدير عن رواية بإســــناد اليهود بشــــأنه. ففي
اهللاQ قال: أما غيبة  عبد عن أبى الصيرفــــي
اتفقت على  والنصــــارى عيســــىQ فان اليهود
cَوما بقوله عز وجــــل فكذبهم الباري أنــــه قتل
إلى وبإسناد .dَلُهْم ُشبَِّه َولِكْن َصَلُبوُه َوما َقَتُلوُه
في أن جعفر قــــال: عن أبى محمــــد بن مســــلم
من  خمسة من البيتK شبهًا من أهل القائم
فاختالف  Qعيســــى وأما شبهه من الرســــل.
ولد، طائفــــة منهم ما قالت فيه. من اختلــــف
وصلب. قتل قالت واخرى مات، طائفة وقالت
موالنا الغائب¨, قضيــــة في نراه ذات الشــــيء
المقدس الوجود في أصل االختالف دب فقــــد
إلى العامة أهــــل من جماعة لإلمام, ذهبــــت
فقد  لألمــــام العســــكريQ ولد.  أنــــه لم يولد
األمر  هذا صاحــــب الرضاQ يقول: ورد عــــن
أبى خرج عن كما يولــــد. لم الناس: مــــن يقول
من  هذا جزاء الزبيــــري: محمــــدQ حين قتل
زعم أوليائه في وتعالى تبارك اهللا على افترى
قدرة اهللا رأى فكيف عقب لي وليس أنه يقتلني

د. م ح م سماه ولد وولده
محمــــدQ حين ولد  أبو قال انه كمــــا روي

المهدي¨  األمام به يلتقي ما
استالمهم  هو Qمع المســـيح
للمهمةاإللهيةفيوقتمبكر



ليقطعوا يقتلوني إنهــــم الظلمة الحجة¨ زعــــم
المؤمل. اهللا وسماه قدرة رأوا فكيف النسل هذا
الحسن هو القائم أن القول إلى آخرون وذهب
إلى  مستندين موته بعد يعيش عليQ وأنه بن
قائما  القائم سمي روي عن الصادقQ إنما ما
الموت هنا قصد إنما يموت. و بعدما ألنه يقوم
بإمامته. القائلين أكثر وارتداد ذكره موت هــــو
.Qبإمامة العسكري القول أن فيه ال ريب ومما
حادي  العسكريQ هو الن األمام مردود قول
ثاني العالمي والمصلــــح عشــــر أئمة الهــــدى,
روي ما عن هــــذا فضــــًال عشــــر أئمة الهــــدى.
ألبي قلت قــــال: أنه الثمالــــي عــــن أبي حمــــزة
فقال:  أمام؟ بغيــــر األرض اهللاQ تبقى عبــــد
ذهب كما لســــاخت. ســــاعة لو بقيت بغير أمام
وهذا بالتأكيد جعفر بإمامة إلى القول جماعة
وما معصومًا يكن لم جعفر مرفوض الن ادعاء
فضــــًال عن كونه العصمة األمــــام يشــــترط في

أهل زمانه باألحكام. اعلم
المطروحة, اآلراء هذه كل إلــــى باإلضافة
المهدوية بدعاوى جنحوا مهديين الال أن نجد
المهدي¨ األمــــام عقيدة إنــــكار الســــابقة إلى
بمهدوية االدعاء خالل الزمــــان، من في أخر
محمد بن مهدويــــة أو العزيز، عمــــر بن عبــــد
ذلك ونحــــو عبــــد اهللا، والمهــــدي العباســــي.
من أساســــًا لها تجد التــــي ال مــــن االدعــــاءات

الصحة.
المشترك الهدف الثاني: المبحث

المواضيع من العنوان العديــــد يحمــــل هذا
بحيث الكثيــــر الشــــيء األهمية التــــي لها مــــن

عما الســــتار ليزيل أمامها، تســــتوقف الفــــرد
تتعلق الســــيما أنها من غموض بها قد يحيــــط
األطروحة مــــن يطبــــق بشــــخصين احدهما,
ذخر هللا نبــــي واآلخر األرض, علــــى العادلــــة
إقامة في مشاركة اإلمام اال وهي إلهية لمهمة

الدولة. تلك
استالم المهمة اإللهية األول: المطلب

األمــــام المهــــدي¨ مع بــــه لعــــل مــــا يلتقــــي
اإللهية  للمهمــــة المســــيحQ هــــو اســــتالمهم
الحكمة, إتيانهمــــا بمعنــــى في وقــــت مبكر,
وقت في الجليــــل المنصب لهــــذا واعتالئهمــــا
واليــــة اســــتلم المهــــدي¨ الصغــــر, فاإلمــــام
لم يبلغ صبــــي ســــنوات ابن خمس العهــــد وهو
الشــــبهات التي من تعد النقطة الحلــــم . هــــذه
الشــــيعة معتقدات على المقابــــل قــــد يطرحها
الرد يمكن أنه أال المبكــــرة. فــــي إمامة الغائب
هذه أن أكدنا سيما إذا ال سهولة، وبكل عليها
أمر في أن تفســــر أن يمكن المســــألة الكالمية
بيد الباري والخالفة والنبوة واإلمامة الرسالة
أو أي دخل الناس ألحــــد من وليس . جل وعال
يكون النبي صغيرا يجــــوز أن إذ فيها، اختيار
ذلك دون يحول وال مانع عقلي يبلغ الحلم, لم

 Qالمسيح أن الروايات دلت
األمـــام خلـــف يصلـــي 

هو  األمـــام المهـــدي¨ وأن
الصالة مـــن يتقـــدم فـــي



دراسات

يجمع في أن علــــى قادر شــــأنه جل الن الباري
ال العقل واإلمامة. إذ الرسالة شرائط الصبي
ويجعله وليًا أن يتخذ أحدًا الباري من يســــتبعد
الكناســــى يزيد رســــوًال أو نبيــــًا. فقــــد ورد عن
 Qعيســــى اهللاQ كان عبد ألبــــي قلت قــــال:
عظمته جلت اهللا المهد حجــــة حين تكلــــم في
تكلم حين يومئذ قــــال: كان زمانه؟ على أهــــل
في كالمه سمع على من نبيًا وحجة عنها وعبر
مضت حتى تكلم ثم صمت، ثم ، الحال تلــــك
زكرياQ الحجــــة على الناس  وكان له ســــنة،
زكريا  مــــات عيســــىQ بســــنتين بعــــد صمــــت
صبي  وهو والحكمة عيســــىQ الكتــــاب فورثه
تكلم  عيســــىQ ســــبع ســــنين بلغ فلما صغيــــر
 Qعيســــى وكان إليه حين أوحى اهللا بالنبــــوة
لعل أجمعين. الناس وعلــــى يحيى على الحجة
قدرته جل شــــاهد على دليل وابلغ هــــذا اصدق
صغارًا فقد والرســــل في اتخاذه األولياء وعال
كما ذكر صبــــي وهو يجــــوز أن يعطــــى الحكمة
وفاة ذكر بعد المحرقة صواعقه في حجر ابن
العسكريQ قال: ولم يخلف غير ولده  األمام
وفاة عند له كان الحجة¨ محمد أبي القاســــم

الحكمة. فيها اهللا أتاه لكن سنين خمس أبيه
في خلــــف أباه الغائب¨ موالنــــا ولــــذا فــــان
كان أمام انــــه يعني وهذا إمامــــة المســــلمين،
تحويه من وبكل ما الكلمة، تعنيه هذه بــــكل ما
فاإلمامة مبكر. وقت في وروحي فكري محتوى
من آبائه، ســــبقه إليها عــــدد المبكرة ظاهرة
في  وهــــو الجــــوادQ تولــــى اإلمامــــة فاإلمــــام

توالها  Qالهادي واإلمام العمر، من الثامنة
هذا من يالحظ من عمــــره. وهو في التاســــعة
أمامنا ذروتهــــا في بلغت المبكرة أن اإلمامــــة
نســــميها الجوادQ, ونحن واإلمام المهدي¨
آبائه من عدد إلى بالنســــبة كانت ألنها ظاهره
المســــلمون عاشــــه جليًا تشــــكل مدلوًال حســــيًا

آخر. بشكل األمام مع في تجربتهم ورعوه
 Qعيســــى صالة النبي المطلــــب الثانــــي:

Qالمهدي األمام خلف
خلف  المســــيحQ يصلي أن دلت الروايات
مــــن يتقدم هو األمــــام وأن األمــــام المهــــدي¨
الجهاد, فــــي التقدم رتبــــة وله فــــي الصــــالة.
وصحتها طرقها ثبتــــت مما األخبار هذه ولعــــل
على السنة أهل يرويها وكذلك عند الشــــيعة،
عن صحيح مســــلم في حــــد ســــواء، فقــــد ورد
ســــمعت قال: األنصــــاري اهللا جابــــر بن عبــــد
فيقول مريم بن فينزل عيسى يقول: ص النبي
على ان بعضكم بنا، فيقول: ال صل أميرهــــم:
فهذا األمــــة لهذه اهللا بعــــض أمــــراء، تكرمــــه
هذا عدا وما كافــــة من أهل اإلســــالم اإلجماع
الحســــن ورد عن فقد فقوله مردود، اإلجماع
بيعه  في عنقه ويقع أال أحد من ما Qعلي بــــن
اهللا روح الذي يصلي القائم أال لطاغيــــة زمانه

خلفه. Qعيسى
دولة  عيســــىQ في دور الثالث: المطلــــب

األمام¨
من  أكثر فــــي للمســــيحQ دورًا أن ال ريــــب
في القرآن الموعــــودة األمام مجال في دولــــة



ِفي الَِّذيَن اْســــُتْضِعُفوا َعَلــــى cَوُنِريــــُد َأْن َنُمــــنَّ
.dاْلواِرِثيَن َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم األَْْرِض

من فــــي أكثر الدور هذا ويمكــــن أن نلمــــس
مجال.

االحتقــــان حالــــة  تخفيــــف األول: الفــــرع 
الغرب وحكومات األمام¨ بين السياسي

التخبط حالة بل نعيش اليــــوم نحن نشــــهد
. الغربي العالــــم دول تعيشــــها والتهتــــك التــــي
المخالف يمثل الخط الخط فان هذا وبالتأكيد
أهل وخط الحنيف, اإلســــالمي لمعالم الدين
عند المهــــدي¨ األمــــام ينتهجه البيــــت الــــذي
األمــــام ومــــن المؤكــــد أن ظهــــوره الشــــريف,
في ربوع الدين اإلســــالمي نشــــر ســــيعمل على
بأنه الروايات تصفه الذي الدين هذا العالم,
إلى ويدعو سيظهر انه بمعنى جديد, إســــالم
ال  Nالخاتم بــــه جاء الذي الدين اإلســــالمي
دنيوية. لخدمــــة مصلحة به التالعب الــــذي تم
الطائفي االحتقــــان حالــــة على لــــذا ســــيقضي
دول العالم ســــيجعل اذ المذهبي, والتعصــــب
التي تعيش اليوم العربية الغربي وبعض الدول
بالمذهب أالثني تديــــن األرض عظمتها علــــى
الغربي ســــتعمل العالم دول لهذا فان عشــــري.
على الثــــورة وإخمادها القضــــاء جاهــــدة على
إلى اإلســــالم نور وصول دون مــــن والحيلولــــة
واإللحاد الكفــــر تحــــت القابعة تلــــك البلــــدان
اإلمام بوجه نجدها ســــتقف لهذا والزندقــــة,
الحــــرب بينها فتيل إشــــعال وتحــــاول جاهــــدة
نزول المســــيحQ من  توقيت لذا فان وبينــــه,
وســــيلة ســــيكون اإلمام الســــماء وصالته خلف

هذه النقمــــة وتخفيف حدة العداء المتصاص
المسيحQ في  سيشــــارك وعندها الحاصل,
تســــتمر حســــب والروم األمام بين عقــــد هدنة
الغــــرب أن ســــبع ســــنين، إال الروايــــات الــــى
وتحريضهم ســــيغدرون اليهــــود مع وبالتعــــاون
وبعض أو ســــنتين. ســــنين ثالث باإلمــــام بعد
حمل في الهدنــــة تنقــــض أن الروايــــات تذكــــر
ســــتقع الهدنة نقض بعد حال أية على امرأة،
من أعظــــم ســــتكون المعركــــة العظيمــــة التــــي
اليهود معركــــة تحريــــر القدس, إذ ســــيحاول
حكومات تأليــــب القــــدس الذيــــن هربــــوا مــــن
هــــذه المعركة وفي انه اإلمــــام أال الغــــرب ضد

برمتهم. اليهود على القضاء سيتم
البشرية الثاني: هداية الفرع

هذه فكرة المنقــــذ فكرة ظهور أن ال شــــك
فقرات في أســــلفنا كما ـ األديان أهل آمــــن بها
على وبناًء الشعوب. معظم واعتنقتها ـ ســــابقة
الغربي العالم في المسيح لظهور هذا ســــيكون
مرحلة في سيظهر انه الســــيما األكبر، الوقع
تلك في يؤثر وجوده إن إذ العالم. في حاســــمة
للظهور الالحق التخطيط مرحلــــة وفي ألدوله
وهم والنصارى، اليهود إيمان إلى سيؤدي إذ
لهم يثبت إذ من البشرية كبيرا قســــما يمثلون
الناصري يسوع المسيح انه الواضحة بالحجة
وليســــت هكذا هي إنما والتــــوراة وان اإلنجيــــل
التي الدولة وان معهودا كان الذي على شــــكلها
دولة هي إنمــــا الكتب المقدســــة بشــــر لها فــــي
دورا  المســــيحQ ســــيلعب فان لذا المهــــدي،
التبليغ، مهمة عاتقه على ستقع وحيث مهما,
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ومن الدول. تلك إلى اإلسالمي الدين وإيصال
في الموعود البشرية منقذ لظهور أن الطبيعي
الفرح انتشار إلى يؤدي ما المســــيحية الديانة
ألنه المخلص تلك المنطقة شعوب في والسرور
العالم وســــيدخل واالضطهاد, الظلم لهم من
سيتيســــر اذ الدين اإلســــالمي في المســــيحي
إيمان نتيجة بل قتال, دون من العالمي الفتــــح
في الفكري الجانب سيما أن له وإذعان بالحق
الجانب من بكثير أوسع سيكون العالمي الفتح

العسكري.
الدجال قتل الثالث: الفرع

القضــــاء على فــــي دور الشــــك ان للمســــيح
بــــن ورد عــــن جعفــــر حركــــة الدجــــال، فقــــد
أبى جعفرQ قال:  إلــــى الفزاري رفعه محمد
يعرفون ال على النــــاس زمان ســــيأتي يا خثيمه
خروج الدجال يكون حتى والتوحيد اهللا مــــا هو
ويقتل السماء من مريم بن عيسى ينزل وحتى
الرواية هذه من يديه. يظهر على اهللا الدجــــال
أن ظهوره تبشــــر بحركة الدجال التي وغيرها
دولة قيام قصيرة من غير بعد مدة يكون إنمــــا

وظهور لدول العالم وعمــــوم الرفاهية األمام,
تعد فحركته لذلــــك الحديثــــة العلــــم والتقنيــــة

والبطر. الترف من ناتجة إباحية حركة
حركة تعــــد الدجال حركــــة صفــــوة القــــول
إذ وسياســــية، عقائدية أبعاد وذات متطــــورة
ادعاءاته في الوسائل أحدث الدجال يستخدم
والنســــاء اليهود مــــن وســــيكون أكثــــر متبعيــــه
وعندها ســــتحدث والمراهقات والمراهقيــــن 
هذه الرواية من ســــنرى فتنة عند المســــلمين.
تكون إنما الدجال على تقضي التي الضربة أن
يستخدمها التي بأحدث األســــلحة العســــكرية
يدعي  كما تقليدية بأسلحة المسيحQ وليست

البعض.
التشكيلة  المســــيحQ ضمن الرابع: الفرع

لألمام¨ الحكومية
دولة  أقطاب المســــيحQ أحد يعد عيســــى
تلك فــــي وزيــــر ســــيكون إذ األمــــام المهــــدي¨
للشــــخصيات يكون أن الطبيعي ومن الدولــــة,
الموعــــودة الــــوزن والثقل الدولة العاملــــة فــــي
األنبياء بين من أنهم ســــيكونون األكبر ســــيما
واألمم العصر واألتقياء من صالحي وخلفائهم
خاصة حكومية تركيبــــة أنها بمعنى الســــابقة.
أصحاب من من عدد ـ ذكر فضًال عما تتألف ـ
لعيسىQ دورًا  أن الروايات تذكر .Nالرسول
ويقصد وزيرًا أما ســــيكون إذ األمام، في دولة
للدول القديمــــة الهيكليــــة بالوزيــــر في تعبيــــر
أو للوزير نائبــــًا اليوم، أو بلغة رئيس الــــوزراء
بتعبير سيكون أنه يعني المال. بيت على عامًال

مختصر وبشكل القول يمكن
المهـــدي¨  األمـــام أن جـــدًا 
ادخرهما  والمسيحQ شخصان
إلهية، جليلة الباري لمهمة
الجوانب متعـــددة  األهـــداف



المرتقبة األمام دولــــة في وزيرًا للمالية اليــــوم
العالم. واهللا

فإنما  للقائم عيســــىQ يقول أن عن كعب
 Nاهللا رسول أميرا وعن ابعث وزيرًا ولم بعثت
األيمن للقائم  الوزير Qوهو أي عيســــى قال:
المطلب في ذكر ما جملة مــــن ونائبه وحاجبه
يمكن  دور ال Qعيســــى للنبي أن نجد الســــابق
للحظة ألنه مشارك إغفاله ولو عنه أو التنصل
مساعد وعامل األمام, دولة في وعنصر فعال
على الدول وخاتمتها تعد آخــــر في إقامة دولة
المتقون. بها اهللا وعد التي الدولة تلك األرض

الخاتمة
بين من المشــــتركات جملة تم اســــتعراض
عيســــىQ.  وقــــد والنبــــي اإلمــــام المنتظــــر¨
تركناها التي الشبهة نقاط بعض عن تجاوزنا
غير الروايــــات بعــــض في خوفــــًا مــــن الوقــــوع
فقط، وجدناه ما علــــى توقفنا لهذا الدقيقــــة.
الموجز نجد البحث هــــذا فقرات وبعــــد إكمال

منها: نتائج الخروج بعدة المفيد من
خلف المســــيحQ, وصالتــــه ١ـ  أن ظهــــور
يكون زمــــن في يكــــون إنما األمــــام المهــــدي¨
وهو مســــاعد إال إلى الحاجة األمــــام¨ بأمــــس
نزول المسيح لتوقيت بمعنى أن ,Qالمســــيح
يحمله فضًال عما الكثير, الشيء الفائدة من
يسأل البعض أن والســــيما اإللهية. من الجنبة
ظهور  المســــيحQ قبــــل نزول يكــــن لمــــاذا لم
اإلمام، وقــــت يقترب من ظهور في أو اإلمام

مكة؟ في المبايعين ضمن يكن لم لماذا
 Qغيبة المســــيح لمســــألة ـ أن التصدي ٢

الفرد ذهنية تفتح بها واأليمان عليها والتعرف
تطرح قد وتبعد عن ذهنه أي شبهه المســــلم،
طول أو موالنــــا المنتظــــر¨ غيبة فــــي موضــــوع
المسيحQ غاب  أن ســــيما الشريف، ال عمره
ما وهذا مرفوع إلى الســــماء. وهو غيبة واحدة
كان وإذا التقليدي اإلسالمي الفكر به اعترف
إذن الســــماء وانه يعيش في يمــــت هــــو حيا لم
بالبقاء, سنا أولى منه هو اصغر من بقاء فان
األرض فــــي معنــــا الغائــــب ســــيما وان األمــــام
بالناس يلتقــــي في األولــــى كان ولــــه غيبتــــان:
ســــفراء له وكان معينة, عــــن طريق أســــاليب
أمر أوكل فــــي الغيبة الكبرى التي أما معينون.
_فالمشــــاهدة العدول الفقهــــاء الشــــيعة إلــــى
 Qعيســــى بغيبة التصديق فان لهذا متعــــذرة.
من عمر أطول عمــــره أن ســــيما وطول عمره,
موالنــــا غيبــــة مــــن موالنــــا الغائــــب¨ ســــيجعل
إن إذ بديهي, شــــيء عمره المهــــدي¨ أو طول
من الحكمة هي ذات غيبة عيســــى من الحكمة
على عمر يزيد إذ إن عمره حيا، بقاء الخضر

المهدي. المسيح واإلمام
أن جدًا مختصــــر وبشــــكل يمكن القول ٣ـ
شــــخصان   Qوالمســــيح المهــــدي¨ األمــــام 
جليلة األهداف لمهمة إلهية، ادخرهما الباري
تغيير شاملة عملية هي تلك متعددة الجوانب،
وإقامة األرض، وجــــه على للحياة اإلنســــانية
هذه تعنيــــه وتحملــــه ما مرحلــــة جديــــدة بــــكل
على االنفتاح مرحلــــة معاني، هي من الكلمــــة

األخرى. العوالم
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تكثــــر فــــي اآلونــــة األخيــــرة وفــــي 
أيامنــــا هــــذه تداعيــــات كثيــــرة حــــول 
موضــــوع األمــــام صاحب الزمــــان، وتنقــــل لنا 
وســــائل األعــــالم أن أكثــــر بنــــي البشــــر الذين 
يؤمنون بالرســــاالت الســــماوية وغيرهم يأملون 
حضــــور شــــخص يســــمى لديهــــم (المخلِّص) أو 
المصلح األكبر في آخر الزمان، وكال الفريقين 
يترقب بشــــغف البشــــارات والعالمات السماوية 
واألحــــداث علــــى األرض. ونحــــن شــــيعة أهــــل 
البيتK من أكثر الشــــعوب واألمم والمذاهب 
انتظــــارًا للفــــرج الشــــريف والنــــور األكبر. حيث 
يــــود كثير مــــن المؤمنين األحيــــاء أن يكونوا في 
عصر الظهور ليتشــــرفوا بالطلعــــة البهية والنور 
العظيــــم والفوز األكبر جنبــــًا إلى جنب مع قائم 
آل محمــــد¨، وتصدح حناجرهــــم بالدعاء ليًال 

ونهارًا ســــرًا وجهارًا لإلمام بالفرج، حتى ندب 
كثيــــر من المؤمنين نفســــه للتصــــدق عن اإلمام 
تعجيــــًال للفــــرج وحرصــــًا على الدعــــاء بدعائي 
العهد والندبة يــــوم الجمعة ٠٠٠ وبالرجوع إلى 
مضمــــون األدعيــــة نجــــد تمنــــي المؤمنين ممن 
محــــض األيمان الرجوع مــــع قائم آل محمد إلى 

الحياة الدنيا.
اعلم إن الرجعة ســــر من إسرار اهللا والقول 

بها من ثمار اإليمان بالغيب.

األستاذ: والء أياد طه
رابطة وحدة الكلمة ـ بابل


*

نحـــن شـــيعة أهـــل البيتK ت
مـــن أكثـــر الشـــعوب واألمـــم 
للفـــرج  انتظـــارًا  والمذاهـــب 
األكبـــر والنـــور  الشـــريف 

* مـــن البحوث المشـــاركة فـــي المؤتمر العلمـــي األول في اإلمام المهـــدي الذي عقده مركز الدراســـات 
التخصصية في اإلمام المهديQ في مدينة النجف االشرف في ٢٢/ تموز/ ٢٠٠٧م.



األئمةK وشــــيعتهم  رجــــوع بهــــا و المــــراد
اإليمان مــــن الفريقين محض ممــــن وأعدائهم
الدنيا في اهللا فان من أهلكه أو الكفــــر محضًا،
قــــال اهللا تعالى: الدنيا. إلى يرجــــع ال بالعــــذاب
.dَيْرِجُعوَن َقْرَيٍة َأْهَلْكناها َأنَُّهْم ال َعلى cَوَحراٌم

األنبياء ٩٥ اآلية
عليهمــــا عنهمــــا القمــــي روى 
اهللا اهلك قريــــة <كل قال الســــالم
فــــي يرجعــــون ال بالعــــذاب أهلهــــا 

الرجعة>.
والدليــــل  ..Qالصــــادق وقــــال
قوله تعالى الرجعة في أن هذا على
ِممَّْن َفْوجًا ُكلِّ ُأمٍَّة ِمْن َنْحُشُر cَوَيْوَم
<اآليات أمير  ُيَكذُِّب ِبآياِتناd قــــال:

.<..Kواألئمة المؤمنين
تزعم العامة إن فقــــال الرجــــل:
ِمْن َنْحُشــــُر cَوَيْوَم تعالــــى: إن قوله
يــــوم َفْوجــــًاd، يعنــــى فــــي ُكلِّ ُأمَّــــٍة

القيامة؟
عــــز فقــــالQ..: أفيحشــــر اهللا
فوجًا أمة كل مــــن القيامة وجل يوم
فــــي ولكنــــه ال، ؟ الباقيــــن ويــــدع 
فهي: القيامــــة آيــــة الرجعــــة. وأمــــا
ِمْنُهــــْم ُنغــــاِدْر َفَلــــْم cَوَحَشــــْرناُهْم

(١).dَأَحدًا
مــــن أحــــد (ليــــس   :Qوعنــــه
يموت حتى ويرجع إال المؤمنين قتل
األيمان مــــن محــــض إال وال يرجــــع

محضًا). الكفر ومحض محضًا
قوله  وفــــي الكافــــي عنهQ فــــي
ُأوِلي َلنا ِعبادًا َعَلْيُكْم cَبَعْثنا تعالى:

(٢).dَشِديٍد َبْأٍس
اهللا قبل يبعثهم قوم إنهم
يدعون  فال Qالقائم خــــروج

قتلوه. آلل محمد إال وترًا
َتْأِتي cَيْوَم تعالى: وبقوله
ِبُدخاٍن ُمِبيٍن*َيْغَشى ماُء السَّ
 (٣)dَألِيٌم َعــــذاٌب هذا النَّــــاَس
الســــاعة في حديث أشــــراط
الدخان اآليات أول :Nعنــــه
ونــــار   Qعيســــى ونــــزول ؛ 
أبين، عــــدن قعر تخــــرج من
المحشــــر إلى الناس تســــوق 
فتال ؛ قيــــل: ومــــا الدخــــان ؟
اآليــــة،  اهللاN هــــذه رســــول
بين المشــــرق (يمأل ما وقال:
يومًا يمكث أربعين والمغرب،
فيصيبه المؤمــــن أما وليلة،
فهو الكافر وأما الزكام كهيئة
منخريه من يخرج كالسكران

ودبره). وأذنيه
بــــن علــــى تفســــير وفــــي 
<ذلــــك فــــي إبراهيــــم قــــال:

cإِنَّا قال: ثم قال: أن إلــــى من القبر... الرجعة
عائِــــُدوَنd(٤) يعني  إِنَُّكْم َقلِيًال اْلَعذاِب كاِشــــُفوا
ماُء السَّ َتْأِتي قوله: cَيْوَم كان ٠ ولو القيامة يوم
يقــــل: cإِنَُّكْم لــــم ُمِبيــــٍنd فــــي القيامة ِبُدخــــاٍن
والقيامة حالة  اآلخــــرة بعد ليس عائِــــُدوَنd ألنه
اْلَبْطَشــــَة َنْبِطُش قال: cَيْوَم ٠ ثم يعــــودون إليها
 dُمْنَتِقُموَن فــــي القيامة cإِنَّا اْلُكْبرى..d(٥) يعني

أنتهى٠
) معنى أبين من قعر عــــدن أقــــول: قولــــه: ( ب
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دراسات

من الثاني وهــــو أبيــــن أســــم رجــــل
موضع؛ اســــم وعدن األعرابييــــن.
من الناس تســــوق التي يعنــــي النار
ذلك باطن مضمرات فتن مسببات

األعرابي.
لألكثريــــن قــــول وفــــي الجملــــة
المتكثرة لألخبــــار مــــن اإلماميــــة
الكثيرة. واآليــــات معنى المتواتــــرة
ولم األمامية بعــــض وقــــد أنكرهــــا
ألنــــه القائــــم¨  خــــروج إال  يثبــــت 
المســــلمين بين عليه من المجمــــع
ثالثة على القائم فــــي وإن اختلفوا
عيســــى قال: مــــن أقــــوال: فمنهــــم
هو  قال: مــــن مريمQ ومنهم بــــن
كما العبــــاس، بنــــي المهــــدي من
(الصواعق). فــــي حجر رجحه ابن
بن محمــــد هو ومنهــــم مــــن قــــال:
قول جميع الحسن العسكري،وهو
من  البيــــتK وقليل شــــيعة أهــــل

الجمهور.
ينكرون فأنهم (الجمهور) وأما
على ويشنعون اإلنكار أشد الرجعة
بذلك القول في وينسبونهم الشيعة
األثير في إلــــى االبتــــداع. قال ابــــن
قوم مذهب والرجعــــة (النهايــــة):
معروف الجاهليــــة في من العــــرب
فرق من ومذهب طائفــــة عندهــــم
واألهواء؛ البدع أولي من المسلمين
إلى الحياة الميت يرجع يقولون: إن

كان. كما حيًا فيها ويكون الدنيا

الصدر األول في كانوا المخالفين واعلم أن
طالبQ ليصرفوا  أبي بن علي ينافون ما كثيرًا
عن إليهــــم. فكانوا يســــألون عنه وجــــوه النــــاس
ويتكلفون بخالفها فيقولون واعتقاداته أحكامه
الحق المذهب يوافق ما ويؤولون بدع على األدلة
صورة في العامة التي تخفى على الُشبه ويوردون
يفهم وعــــذرًا لهم علــــى من ال الحــــق دليًال لهم
الهدىK أدلة الحق  يفهم. فنصب أئمة عمــــن
لحجج والنافية الرشــــاد طريــــق الموصلــــة إلــــى
وقواعد مجمالت بين ما والعناد. الخالف أهــــل
والقواعد المجمالت فمن وشواهد. ومفصالت
وهو ألف باب به ينفتح أصًال به وجعلوه أمروا ما
القوم خالف بما (خذ عليهم: صلــــى اهللا قولهم
ذلك أن فــــي والعلة خالفهــــم) في فان الرشــــد
عليQ واعتقاده. (والرجعة)  قــــول هو خالفهم
أنكروها بيته، بها هو وأهل أخبر لمــــا من ذلك
الشــــبه تمويهًا على عليها وأوردوا غاية اإلنــــكار

٠ بالباطل الحق
ما  بين الرجعة مسألة في تباين سؤال/ ثمة
٩٩ـ أية سورة المؤمنون من قوله تعالى في تقرأه
ِفيما صاِلحًا َلَعلِّــــي َأْعَمُل * اْرِجُعوِن َربِّ cقــــاَل
الزيارة الجامعة  في ما نقرأه َكالdَّ وبين َتَرْكــــُت
بين نوفق برجعتكــــم> فكيف فــــي قولنا<مصدٌق

النّصين؟
/ مســــألة الرجعــــة هي مــــن األمور  جــــواب
األمامية، مذهب عنــــد المســــّلمات الثابتة ومن
ُخلص من مجموعة عــــودة عن عبارة والرجعــــة
األمــــام المهدي¨ ظهــــور المؤمنيــــن في زمــــان
القرآن  جاء أهل البيتK(٦) وقد ســــائر ورجوع
األمامية عن األخبار به وتظافرت ذلك, بصحة ــة
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منهم. شّذ إّال من عليه بأجمعها
من مجموعة رجــــوع أيضًا والرجعــــة تشــــمل
والعناد. والشــــرك بالكفر محض ممن األفــــراد
مرًة الدنيا الحياة إلى جميعــــًا يعودون إن هؤالء
أن القول عن وغنــــي تعالى، اهللا بقدرة أخــــرى
مجـال وفي ذاتًا. ممتنع ممكن وغيــــر هذا األمر
ذكر العالمة المســـــألة فقد الواردة في األخبار
األخبار المأتين مــــن يقــــارب ما أن المجلســـــي
عــــن أهــــل البيــــتK فـــــي  واألحاديــــث نقلــــت
الواجبات من يعد إجماًال بها الرجعة. واالعتقاد
بالتفاصيل عن للعلم ضــــرورة ثمة تكون دون أن
األفراد. من تشــــمل ومن الرجعة ومدتها كيفيــــة
كيف توفق المثارة في الســــؤال وجواب الشــــبهة
تتحــــدث صراحة عن التي الكريمــــة بيــــن اآليــــة
الدنيا إلى العــــودة في الكفار دعوة عــــدم إجابة
نقول فيما الحكيم , العزيز من قبل طلبهم ورد
سيعودون الكفار بعض بأن بالرجعة عقيدتنا في

أخرى. مرة الدنيا الحياة إلى
في اإلجابــــة يكمــــن جوهـــــر فــــي الواقــــع إن
فاآلية الموضوعين بين االختالف إلى االلتفات
إلى عــــودة الكافــــرون من يتمناه تتحــــدث عمــــا
هذه) (ألمنيتهم اإليمان الدنيا لتحصيل الحياة
آخر لهدف الكافرين لبعض فتكون الرجعة أمــــا
الكريمــــة, إذ هم اآليــــة عنه غير مــــا تتحــــدث
تعالـى بقــــدرة اهللا الدنيــــا الحياة يعــــادون إلــــى
محمدN ثم  آلل الحقــــة اإللهية ليروا الســــلطة
 Nمحمد آل أيــــدي وعلى أيديهم يقتلــــون علــــى
أخر لهدف تتــــم هؤالء عــــودة أن ومــــن الواضح
عن الــــذي يختلــــف الخــــاص ولهـــــا موضوعهــــا
عنهما اآلية اللذين تتحــــدث والموضوع الهــــدف
الكفار من البعض هؤالء فرجعة السـؤال، مورد

اقترفوه لمــــا والجزاء االنتقــــام من تكــــون كنوع
كما تمامًا الدنيــــا حياتهم في من أعمال ســــيئة
الدنـيا إلى المؤمنيــــن ورجعتهم بعض أن عــــودة
أهدافهم أن يروا بهدف الظهــــور تكون في زمن
حياتهم فــــي إليه ويســــعون يتمنونه ومــــا كانــــوا
وهذا األمر  Nمحمد آل ســــلطة قيام من الدنيا
عما والتعويض المجازاة مــــن نوع هو في الواقع
وغموم وهمـــــوم متاعب من القــــوه في حياتهـــــم
عودة إن تقول أن ثانية تســـــتطيع وبعبارة وآالم.
الحياة إلــــى والمؤمنين الكفــــار مجموعــــة مــــن
بمثابة تكون إليها ورجعتهم الظهور وقت الدنيــــا
الثواب والعقاب ودرجات مراتب مــــن تحقق نوع
تكميل بهدف تكون ال لــــكل منهما وهـي بالتالـــــي
الصالح. وال للقيام بالعمــــل اإليمــــان وتحصيلــــه
من بعض يفهم كما الرجعة قضية لذلك جاءت
البعض أن حتى من القيامة جزء لتعتبر األخبار
في بعض الــــواردة الســــاعة يذهــــب إلــــى تأويــــل
كما الرجعة زمان هو منها المقصود بأن اآليات
ثالثة:يوم اهللا أيام (إن األحاديث في بعض جاء
وفي رواية ( القيامــــة ويوم الكرة الظهور ويــــوم

ويوم القيامة). ويوم الكرة (يوم الموت أخرى
على العقيدة هــــذه نضع أن بــــأس واآلن.. ال
وحقيقتها أبعادها على لنطلع التشريح، طاولة
اهللا رســــول اهللا وســــنة كتــــاب ونعرضهــــا علــــى
موقف القرآن والســــنة والعقل لننظر والعقــــل،
الى يدعو فيها شــــيئا وهل أن العقيدة من هــــذه

واإلستهزاء؟! التهريج
الرجعة في اللغة:

ومعناه العود الرجــــوع في المرة هى بالفتــــح
الموت. الدنيا بعد الى

الــــراء والجيم <َرَجــــع: قــــال ابــــن فــــارس:



دراسات

على يدل منقاس، مطــــرد أصٌل كبير والعين،
عاد إذا رجوعــــًا يرجع َرَجع تقــــول: رّد وتكــــرار.
والِرجعة... الَرجعة وهــــى امراته الرجل وراجع

الرجعة...(٧). واالسم
االصطالح: في الرجعة

اإللهية الحجــــج رجوع بمعنــــى وهــــي عندنا
المؤمنين ثلة من ورجوع األئمة الطاهرين ورجوع

المهدي. دولة الدنيا بعد قيام إلى وغيرهم
ال الحق دولــــة برجوع البعــــض وقد فســــرها
ال شــــاذ تفســــير وهو الدنيا إلى رجــــوع األموات

االمامية. مشهور به يقول
اليــــه تذهــــب <إن الــــذي ١ـ قــــال الصــــدوق:
ظهور عند يعيد تعالى اهللا َاّن الشيعة االمامية،
شــــيعته من موته تقدم كان ممن قومًا المهــــدي

أعدائه>.(٨) من وقومًا
على االماميــــة <اتفقــــت ٢ـ وقــــال المفيــــد:
الدنيا قبل إلى األمــــوات كثير من رجعة وجــــوب
الرجعة معنى كان بينهم فــــي يوم القيامــــة وان

اختالف>.(٩)
عند الــــى الدنيا يرجع <إنمــــا و قــــال أيضا:
الكفر محض أو اإليمان محض من القائم قيام
يوم الــــى هذيــــن فالرجوع محضــــًا فأما ســــوى

المأب>.(١٠)
باالختالف المراد لعــــل االختالف: توضيح
تأويل بعض هو اليه الشــــيخ المفيد الذى اشــــار
في المســــتفيضه لالخبــــار الشــــيعة االماميــــة،

االمر ورجوع الحــــق، رجــــوع دولة الرجعــــة الى
واخذهم  شــــيعتهم األئمةK والى إلى والنهــــي
االشــــخاص. دون رجوع اعيان االمور، بمجارى
قومًا <واّن قائال: الصدوق الشــــيخ واليه اشــــار
رجوع معناها: علــــى من الشــــيعة تأّولوا الرجعة
االشخاص رجوع دون من والنهي الدولة واالمر

االموات>.(١١) وإحياء
والوقوع: االمكان

الفكرة، االدلة واثبات هذه في الخوض قبل
امر الرجعة هل اّن وهو يطرح نفسه سؤال لدينا

ومحال. ممتنع ام ذاتًا ممكن
في اّى اســــتبعاد اليــــرى العقــــل والجــــواب:
كاجتماع العقلية الممتنعــــات ذلك واليراها من
الرجعة الن مفــــاد وذلك والضدين النقيضيــــن
احيــــاء بعض عبــــارة عــــن التــــى نعتقدهــــا هــــى
ذاقت الموت مــــا بعد النشــــأة هذه النفــــوس في
معقول، وشي والوقوع الحصول ممكن امر وهذا
الذي تعالى الخالق قدرة رشحات من وهو كيف

الممكنات. جميع قدرته عّمت
المنافات وال محال بها القول من يلزم ال اذن
االلتزام من فيهــــا المستشــــكل على للتكليف بل
ان ودعوى الصغــــرى انكار باحد االمريــــن: اما

الممكنة. من االمور ليست الرجعة
ليس بقادرـ  ان اهللا الكبرى ودعوى او انــــكار
يحيي الموتى، وكالهما ان ـ على باهللا والعيــــاذ

بالريب. المنع حيَّز في

رجعـــة وجـــوب علـــى االماميـــة اتفقـــت المفيـــد:  قـــال 
القيامـــة يـــوم قبـــل الدنيـــا إلـــى  األمـــوات مـــن  كثيـــر 



هذه على الصحيحة وحينئذ: فلوقامت االدلة
وااللتزام الالزم قبولها فمن والفكــــرة. العقيدة
التي االســــالمية العقائد من عقيدة كأّى بهــــا،
لقيام بها نتيجــــة والتزمــــوا تبّناهــــا المســــلمون

القاطعة. البراهين الصحيحة واالدلة
واقع؟ الرجعة امر هل

ولكن ممكن امر الرجعــــة أّن هب قــــد يقال:
هو واقع ممكن امر كل ليس اذ واقع؟ هو امٌر هل

ايضًا.
وأحاديث  والجــــواب: لدينا شــــواهد قرآنيــــة
بالحياة تصــــرح تاريخيــــة، شــــريفة ونصــــوص
الرجعة وتحقــــق الدنياـ هــــذه بعــــد الموت ـ فــــي
المرحومة االمــــة هذه وفي الســــابقة فــــي االمم
هذا في الســــنة علماء بعض صنف وقد بالــــذات
الذين باســــماء قائمة واوردوا مصنفات الحقــــل
الدنيا ابي ابن الموت.هذا بعد الدنيا الى رجعوا
المشهور  ـ ق ٢٠٨ والمتوفى ٢٨١ هـ عام المولود
الرقائق في الذائعة النافعة الكثيرة بالتصانيف
كثير(١٢)  ابن عن كما ـ الحافظ الصدوق وغيرها
مصنفاته من مصنفًا يخصص تراه ـ واالديــــب،
بعد عاش <مــــن ويســــميه الدنيا بمن رجــــع إلى

الموت>.
الرجعة: من الهدف

من رجوع ثلة من الهدف عن قد يســــأل احد
الدنيا...؟ الى الفاسقين من وثلة المؤمنين

في  االمور كثير مــــن والجــــواب: اوال لدينــــا
الغرض لنا يتضح والتشــــريع. لــــم عالم التكوين

فيه يكن انه لم معناه ليــــس وهذا منها والهدف
منه. هذا فليكن غرض

ثانيًا،قديقالانذلكالجل تشّفيالمؤمنين
في منهم واالنتقام الظالمين عذاب يرون حينما
لم االخرة في الظالمين عذاب وذلك الن الدنيا
مضمون هذا هو ولعل المؤمنين بمنظر من يكن
والســــرور المؤمن لزيادة الفرح يرجع الحديــــث

والهم. الغم لزيادة والكافر
نحو الكمال للسير والتشجيع ثالثًا: الترغيب
وااللتزامبتعاليمالدينالحنيف،كييوفقبلقاء
تحذير للمنافقين انــــه الدنيا.كما في المعصوم
قبل وضاللهم غيِّهم عــــن ليرتدعوا والظالمين
نقاط وهناك اآلخرة قبل الدنيا بعذاب يبتلوا أن

لالختصار. رعاية تركناها أخرى وجهات
الرجعة: مفهوم

والمعــــاد البعــــث نــــوع مــــن الرجعــــة  إنَّ 
الدنيا في موقــــوت بعث أنها غير الجســــماني،
القيامة، يوم قبل ويحدث وكيفًا، كمًا ومحدود
ليالقوا القيامة يــــوم جميعًا ُيبعث الناس بينمــــا
وأهوال الخالــــدة، حياتهــــم حســــابهم ويبدأوا

ونصـــوص شـــريفة وأحاديـــث  قرآنيـــة شـــواهد  لدينـــا 
الدنياـ هـــذه في ـ بعد الموت تصرح بالحيـــاة تاريخيـــة،

البعث نوع من الرجعـــة إنَّ
غير والمعـــاد الجســـماني،
فـــي موقـــوت أنهـــا بعـــث
كمًا وكيفًا الدنيا ومحدود



دراسات

أعظم من وأمرها وأغــــرب أعجب يــــوم القيامة
الرجعة.

ظاهرتان متماثلتان  والمعاد أنَّ الرجعة وبما
المعاد إمــــكان فالدليل على من حيــــث النــــوع،
الرجعة، إمــــكان علــــى دليــــًال يمكــــن أن يقــــام
يوم من جديد الحيــــاة بإمكان بعث واالعتــــراف
بإمكان الرجعة االعتــــراف عليه يترتب القيامة
المسلمين جميع أّن ريب وال الدنيوية، حياتنا في
عقيدتهم، من ُأصول اإليمان بالمعاد يعتبــــرون

الرجعة. بإمكانية يذعنون فجميعهم إذن
الذي أّن المرتضىH: إعلــــم الســــيد  يقــــول
بيــــن خــــالف ال الرجعــــة يقولــــه اإلماميــــة فــــي
وأّنه في جوازه، الموحدين بل بين ـ المســــلمين
في الخــــالف بينهم وإّنما تعالــــى، مقــــدور هللا
يخالف ليس كذلــــك.وال محالــــة أو ال أّنــــه يوجد
عــــن أقوال خارج إّال األمــــوات في صحــــة رجعة
إيجاد على قادر تعالى َالنَّ اهللا التوحيــــد، أهل
قادرًا، عليها كان وإذا إعدامها، بعد الجواهر

شاء.(١٣) متى يوجدها أن جاز
به  أمرًا مســــّلمًا الرجعــــة  فــــإذا كان إمــــكان
اآللوســــي: قال حتــــى ـ عنــــد جميــــع المســــلمين
الدنيا إلى واإلرجــــاع اإلماتة بعد اإلحياء وكــــون
ينتطح ال وجلَّ مّمــــا عزَّ له المــــدورة مــــن األمور
وقوعه.(١٤) إذن  فــــي أّن الكالم إّال فيه كبشــــان،
؟ الرجعة لوقــــوع واالســــتغراب فلمــــاذا الشــــّك
يعتقد بهــــا لورود بمن ولمــــاذا التشــــنيع والنبــــز
 Kالهدى أئمة عن المتواترة الصحيحة اإلخبار
(ال المظفر: رضا الشيخ محمد يقول ؟ بوقوعها
معهود غير أمر أّنها الرجعة إّال الستغراب سبب
وال نعرف من الدنيا، حياتنا في ألفناه فيما لنا

أو اعترافنا إلى بها ُيقــــّر ما موانعها أســــبابها أو
أن يتقّبل عليه يسهل ال وخيال اإلنسان يبعدها،
البعث يستغرب كمن وذلك يألفه، لم ما تصديق
َرِميٌمd فيقال  َوِهَي الِعَظاَم cَمن ُيحيــــي فيقول:
َخلٍق ِبُكلِّ َوُهَو َمرٍة أَوَل أنَشأها الَِّذي cُيحييها له:
عقلي  دليل ال ذلك، مما مثل نعم في (١٥).dَعلِيٌم
وجود عدم نتخّيــــل إثباته، أو أو لنــــا على نفيــــه
الدينية النصوص إلى الرضوخ يلزمنا الدليل،
في وقد ورد اإللهي، الوحي من مصدر هي التي
الدنيا إلى الرجعة وقوع يثبت ما الكريم القرآن
إحياء  عيســــىQ في كمعجزة األموات، لبعض

الموتى.
الرجعة: أدلة

من  البــــاب الثاني في العاملــــي  أورد الحــــر
على الهجعــــة بالبرهــــان مــــن كتابــــه (اإليقــــاظ
االعتقاد دليًال على صحة عشــــر اثني الرجعة)
على اإلمامية بــــه اســــتدل ما وأهم بالرجعــــة،
عن النبي المتواترة الكثيرة األحاديث ذلك هــــو
المعتمــــدة،  الكتــــب واألئمــــةK المرويــــة فــــي
الرجعة ثبــــوت على المحقــــة وإجمــــاع الطائفــــة
اإلمامية مذهب من ضروريــــات حتــــى أصبحت
والمصنفين المعروفيــــن عنــــد جميــــع العلمــــاء
باآليــــات أيضــــًا اســــتدلوا كمــــا المشــــهورين، 
األمم علــــى وقوع الرجعــــة في القرآنيــــة الدالــــة
المستقبل في وقوعها على الدالة أو الســــابقة،
المعتمدة األحاديث بمعونة أو إما نصــــًا صريحًا
بعض نســــوق يلي وفيما تفســــيرها، الواردة في

القرآنية: باألدلة نبدأها األدلة
السابقة: األمم في أوًال: وقوعها

العبارة بصريح الكريــــم القرآن لقــــد حّدثنا



أقوام رجوع عن التأويــــل أو الحمل يقبل ال وبمــــا
ما رغم الدنيا الحيــــاة إلى مــــن األمم الســــابقة
الحياة من وخروجهــــم عرف وثبت مــــن موتهم
األزمنة في حدوثها فإذا جاز الموتى، عالم إلى
cُسنََّة مستقبًال: حدوثها يجوز ال الغابرة، فلم
اِهللا ِلُســــّنِة َتِجَد َوَلْن َقبُل ِمن َخَلوا الَِّذيَن في اِهللا

(١٦).dَتبِديًال
الحسن  عن الصدوق باإلسناد الشــــيخ  روى
يا أبا :Qللرضا المأمون قال قال: الجهم، بن

؟ الرجعة في تقول ما الحسن،
األمم كانت في قد <إّنها الحّق، :Qفقــــال 
رســــول قال وقد القــــرآن، بها الســــالفة ونطــــق
األمم في كان ما كل األمة هذه في يكون :Nاهللا
بالقذة، والقــــذة بالنعــــل النعل الســــالفة حــــذو
نزل ولــــدي مــــن وقــــالN: إذا خــــرج المهــــدي
:Nوقال خلفــــه، مريــــمQ فصلى بن عيســــى
فطوبى غريبًا، وسيعود غريبًا بدأ اإلســــالم إنَّ
؟ ماذا يكون ثــــم اهللا، رســــول للغرباء. قيل: يا

أهله>.(١٧) إلى الحّق يرجع ثم :Nقال
على  الدالة اآليــــات ونتأمل نقرأ يلي  وفيمــــا

الموتى: إحياء
السابقة: األمم في الرجعة

إسرائيل: من بني قوم إحياء
ِمن َخَرُجوا إلــــى الَِّذيَن cألم َتَر تعالى: قال
اُهللا َلُهم َفَقاَل َحَذَر الَمــــوِت ُأُلوٌف َوُهم ِدياِرِهــــم
النَّاِس على َفضٍل لُذو إنَّ اَهللا أحَياُهم ُثمَّ ُموُتــــوا

(١٨).dَيشُكُروَن ال النَّاِس أكَثَر َوَلِكنَّ
هذه  تفســــير في الواردة  فجميــــع الروايــــات
مدة ماتوا هــــؤالء أنَّ علــــى تدل اآليــــة المباركــــة
إلى فرجعوا تعالــــى، اهللا أحياهم طويلة، ثــــم

طويلة. مدة وعاشوا الدنيا،

هؤالء ســــبعين  كان الصــــدوق:  قال الشــــيخ
ســــنة، الطاعون كّل فيهم وكان يقع ألف بيت،
الفقــــراء ويبقــــى لُقّوتهــــم، فيخــــرج األغنيــــاء
يخرجون، الذين في الطاعون فيقّل لضعفهم،
فيقول الذين يقيمون: في الذين يقيمون، ويكثر
الذين الطاعون، ويقول أصابنــــا لما لو خرجنا

أصابهم. كما ألصابنا أقمنا خرجوا، لو
ديارهم  من جميعًا يخرجوا أن على  فأجمعوا
بأجمعهم، فخرجوا الطاعــــون، إذا كان وقــــت
رحالهم وضعوا فلّما البحر، شاطئ على فنزلوا
جميعًا، فكنســــتهم فماتوا اهللا: موتوا، ناداهم

اهللا. بذلك ما شاء فبقوا الماّرة عن الطريق،
يقال  إسرائيل بني أنبياء من نبّي بهم مّر  ثم
ألحييتهم، ربِّ يا شــــئت لو أرميا(١٩)، فقال: له
مع ويعبدوك عبادك، ويلدوا بالدك، فيعمروا
أفتحبَّ إليــــه: تعالى فأوحــــى اهللا مــــن يعبدك،
اهللا فأحياهــــم قــــال: نعــــم. ؟ أن أحييهــــم لــــك
إلى ورجعوا ماتوا، معه، فهؤالء وبعثهم تعالــــى

بآجالهم.(٢٠) ماتوا ثم الدنيا،
الموت، بعد الدنيا الحيــــاة إلى فهذه رجعة
جعفر اإلمام أبــــا بن أعيــــن وقد ســــأل حمــــران
نظر  حتى أحياهم قائًال: هؤالء، عن Qالباقر
رّدهم أو يومهم، من أماتهم ثم إليهم، الناس
الطعام، وأكلوا الدور، ســــكنوا حتى إلى الدنيا

النساء؟ ونكحوا
الدور، سكنوا حتى <بل رّدهم اهللا :Qقال
بذلك ولبثوا النســــاء، ونكحوا الطعام، وأكلــــوا

بآجالهم>.(٢١) ثم ماتوا اهللا، شاء ما
أرميا: أو عزير إحياء

وهي على قريٍة مرَّ تعالى: cأو كالَّــــذي  قــــال
اُهللا هذِه ُيحيــــي أنَّى قال ُعُروِشــــَها على خاويــــٌة
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كم قال بعثُه ُثمَّ عاٍم مائَة اُهللا فأماَتُه بعَد موِتها
َلِبثَت قال بل يوٍم بعــــَض أو َلِبثُت يومًا قال َلِبثــــَت
يتسنَّه وشراِبَك لم طعاِمَك إلى عاٍم فانُظر مائَة
وانُظر للنَّاِس آيًة ولنجَعَلَك إلى حمــــاِرَك وانُظر
َلحَمًا نكُســــوها ُثمَّ ُننِشــــُزها كيــــَف إلــــى الِعَظام
شــــيٍء ُكلِّ على اَهللا أعلــــُم أنَّ قال لُه فلّمــــا َتبيــــَن

(٢٢).dقديٌر
تحديد في الروايات والتفاسير اختلفت لقد
أّنه على مّتفقة لكنها قرية، على الذي مرَّ هــــذا
فيها، ثم وبقي إلى الدنيا ورجع سنة مات مائة

الدنيا. الحياة إلى رجعة فهذه بأجله، مات
هو  قرية علــــى مــــرَّ الذي  قــــال الطبرســــي:
هللاQ وقيل:  عبدا أبي عن المروي وهو عزير،

(٢٣).Qجعفر أبي عن المروي وهو أرميا، هو
الكريم القرآن في وردت أخرى أمثلة وهناك
المثال سبيل الموتى نذكر منها على إحياء على

الحصر: ال
.Qموسى من قوم رجًال سبعين إحياء ـ ١

الموتى. لبعض Qالمسيح إحياء ـ ٢
الكهف. أصحاب إحياء ـ ٣

في  ورد كما إسرائيل بني في قتيل إحياء ٤ ـ
البقرة. سورة

.Qأيوب إحياء أهل ـ ٥
قبــــل وقوعهــــا علــــى ثانيــــًا: اآليــــات الدالــــة

القيامة:
َعليهم القوُل cوإذا وقــــَع تعالى: قولــــه أوًال:
أنَّ الناَس ُتَكلُِّمُهم األرض دابًَّة ِمَن َلـُهم أخَرجنا
ُكلِّ ِمن َنحُشــــُر ويوَم ُيوِقُنوَن * ال بآياِتنا كاُنــــوا
* َفُهم ُيوزُعوَن بآياِتنــــا ُيكذُِّب ممن ُأّمٍة فوجــــًا
ولم ُتحيُطوا قال أكّذبُتم بآياتي إذا جاُءوا حتَّــــى

قوله  َتعمُلــــوَنd(٢٤) إلى ُكنُتــــم بهــــا ِعلمــــًا أمَّــــاذا
في من َفَفــــِزَع وِر الصُّ فــــي cويــــوَم ُينفُخ تعالى:
وكلٌّ اُهللا شاَء من إّال األرض ومن في ــــماواِت السَّ

(٢٥).dداخريَن أتوُه
المباركة  اآليات ســــياق في النظر  من أمعن
هناك أّن يالحظ تفســــير، من حولها ومــــا قيل
بمجموعها وهي عليها، تدلُّ مهمة أحداث ثالثة

وهي: الساعة يدي بين تقع عالمات على تدلُّ
َلـُهم األرض: cأخَرَجنا من دابة  ١ ـ إخــــراج

.dاألرض دابًَّة من
من ُكلِّ َنحُشــــُر الخاص: cويوَم  ٢ ـ الحشــــر

.dُأّمٍة َفوجًا
ُينفُخ القيامــــة: cويوَم ثم  ٣ ـ نفخة النشــــور
داِخريــــَنd، وســــوف أتــــوُه وُكلٌّ ــــوِر... فــــي الصُّ
واضحة داللة مــــن تلك اآليات في عّما نتحــــدث

اآلتي: النحو وعلى بالرجعة االعتقاد على
تحدث  التي بالوقائــــع  فاآليــــة األولــــى تتعلق
عليه ويدلُّ المفسرين، باّتفاق القيامة يوم قبل
هريرة، أبي مردويه عن ابــــن أخرجه ما أيضًا
<إنَّ بين يدي الساعة :Nاهللا رســــول قال قال:
والدخــــان ومأجــــوج ويأجــــوج الدجــــال والدابــــة

مغربها>.(٢٦) الشمس من وطلوع
الرجعة: على Kاألئمة استدالل

 Kالبيت آل أئمة الهدى مــــن  لقد اســــتدل
بالرجعة، االعتقــــاد صحــــة بهــــذه اآليــــة علــــى
قــــال: قال لي أّنه بصيــــر، فقــــد روي عــــن أبــــي
؟> الرجعة العــــراق جعفرQ: <ينكــــر أهل أبــــو
cويوَم القــــرآن يقرأون <أما قــــال: قلــــُت: نعم،
بن  علي ؟>.(٢٧) وروى dفوجًا ُأّمٍة ِمن ُكلِّ َنحُشــــُر
عن حماد، عن باالســــناد إبراهيم في تفســــيره



هذه في النــــاس يقول <ما الصــــادقQ، قــــال:
قلُت: ُأّمٍة فوجًاd؟>. ِمن ُكلِّ َنحُشــــُر cويوَم اآلية

القيامة. في إّنها يقولون
في ذلك إّن يقولــــون، كما  قــــالQ: <ليس
ُأّمة كلِّ مــــن القيامة في اهللا أيحشــــر الرجعة،
قوله: القيامــــة آية إّنمــــا الباقين؟ فوجــــًا ويــــدع

(٢٨).<dأحدًا ُنغاِدر ِمنُهم cَوَحَشرناُهم َفَلم
أعالم الشيعة: استدالل

علماء الشيعة  من جملة أيضًا  واســــتدل بها
الحياة إلى اَالموات عودة صحة على ومفسريهم
اهللا إنَّ :Hالمفيد الشيخ القيامة، قال يوم قبل
موتهم  محمدN بعد ُأمة من قومًا يحيي تعالى
به آل يختص مذهــــب وهذا قبل يــــوم القيامة،
ذكر في عزَّ وجــــل اهللا محمــــدN، وقد أخبــــر
فلم cَوَحَشــــرناُهم القيامة يــــوم اَالكبر الحشــــر
حشر في سبحانه وقال ،(٢٩)dأحدًا منُهم ُنغاِدر
ِمن ُكلِّ نحشــــُر cويوَم القيامة: يوم قبل الرجعة

أنَّ الحشر  فأخبر dبآياِتَنا ِممن ُيكذُِّب فوجًا ُأّمٍة
حشران عام وخاص.(٣٠)

بهذه الطبرســــيH: اســــتدل وقــــال الشــــيخ
ذلك إلى ذهــــب من الرجعــــة صحة اآليــــة علــــى
في (من) أّن دخــــول قــــال: بأن مــــن اِالمامية،
أنَّ على ذلــــك فدّل التبعيــــض، الــــكالم يوجب
دون قوم اآلية يحشر فيه في إليه المشــــار اليوم
يقول الذي القيامة يوم صفة ذلك وليس قــــوم،

سبحانه: فيه
.dأحــــدًا منُهــــم ُنغــــاِدر cَوَحَشــــرناُهم فلــــم
من آل الهدى أئمــــة عن اَالخبار وقــــد تظافــــرت
قيام  عند ســــيعيد تعالى أّن اهللا محمــــدK في
أوليائه  من تقدم موتهــــم ممن القائــــمQ قومًا
ومعونتــــه، نصرتــــه بثــــواب ليفــــوزوا وشــــيعته 

من قومًا أيضًا ويعيــــد دولته، بظهور ويبتهجــــوا
يستحقونه ما بعض وينالوا منهم لينتقم أعدائه
أيدي علــــى مــــن القتل الدنيا مــــن العقــــاب فــــي
من علّو يشــــاهدون بما والخــــزي شــــيعته والذّل
هللا تعالى هذا مقدور أنَّ عاقل كلمته، واليشــــّك
ذلك اهللا فعــــل نفســــه، وقد غير مســــتحيل في
عدة في بذلك القرآن ونطــــق الخالية في اُالمم
عن صّح وقد وغيــــره، عزير قصة مثل مواضــــع
ما  كل ُأمتــــي في <ســــيكون النبــــيN أّنــــه قال:
والقذة بالنعل النعل حذو إســــرائيل بني كان في
ضبٍّ ُجحر دخــــل أحدهــــم أنَّ بالقــــذة حتى لــــو

لدخلتموه>.
في الرجعة: األشكال العقلي

من زعمه بما ابطال الرجعــــة رام وبعضهــــم
بحسب الموت إن حاصله ما فقال العقلي الدليل
يســــتكمل حّي حتى يطرأ على ال اإللهية العنايــــة
في الفعل القوة الــــى كمــــال الحياة ويخــــرج من
بعد الدنيا إلــــى فرجوعه الكمــــال كل مالــــه من
محال بالفعل، هذا وهــــو موتــــه رجوع الى القوة
وهو اهللا ســــبحانه صادق به مخبر إال أن يخبــــر
قصص في به أخبــــر كما أو خليفــــة مــــن خلفائه

وغيرهم. Kوإبراهيم وعيسى موسى
في أمر الرجعة منهم وال تعالى منه يرو ولم
أخذ تام، ثم به المثبتون غير وما يتمسك شيء
وال صحيحة منها يدع فلم الروايات تضعيف في
هذا المســــكين أّن دليله هذا ولم يدر ســــقيمة،
فما ذيله، أبطــــل صدره عقًال دليال لو تم هــــذا
ينقلب ولم يقبل اســــتثنائًا لم ذاتيــــًا كان محاال
المخبر وأن ممكنــــًا الصــــادق باخبــــار المخبــــر
فرض صدقه ولو يكون صادقًا المحال ال بوقــــوع
كالمه تأويل اضطــــرارًا ذلك فــــي اخباره اوجب
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ليس بأن الواحد أخبر لو كما يكون ممكنًا ما الى
كاذب. صادق فهو بعينه االثنين وان كل نصف

القوه من خرج ما عود امتناع من ذكره ومــــا
الصغرى لكن ثانيًا، حق الى القوه الفعل، الــــى
في المذكور يلزم المحــــال انما ممنوعــــة، فانه
الخروج بعد الدنيا الى ورجوعهم الموتى احياء
الذى الطبيعى المــــوت بعد ذلك كان عنهــــا اذا
بعد النفــــس البــــدن تفــــارق افترضــــوه وهــــو أن
خروجــــًا تامًا الفعــــل الــــى خروجهــــا مــــن القوة
االخترامي الموت واما بطباعها البدن مفارقتها
فال مرض او كقتــــل قاســــر، الذي يكون بقســــر
فان محذورًا بعــــده الدنيا الى يســــتلزم الرجــــوع
في لكمال موجود االنسان يستعد ان من الجائز
فيموت الدنيوية االولى، زمان حياته بعد زمان
في الزمان لــــه المعّد ثم يحيى لحيــــازة الكمال
حياة بتخلل مشــــروط لكمال يســــتعد الثانى، او
بعد اســــتيفاء الدنيا الــــى فيعود ما فــــي البرزخ
الى الرجعة الفرضين احد على فيجوز الشرط.

محذور المحال... من غير الدنيا
ما واما الروايــــات: مناقشــــة الجــــواب عــــن
أن ففيه: الروايــــات مــــن ناقشــــه فــــي كل واحد
البيت، اهل أئمة عــــن معنى متواترٌة الروايــــات
بالرجعة عنــــد المخالفين من حتى عــــّد القــــول
الصدر االول. لدن من وأئمتهم مختصات الشيعة
للخدشــــة الروايات آحاد بقبول اليبطل والتواتر
النازلة االيــــات عدة من أن علــــى والمناقشــــة،
قابلة الداللة تامة الوارده فيها فيها، والروايات
كانت وان للرجعة المثبة والروايات لالعتماد....
في متحدة كثرتها علــــى أنها اال االحاد مختلفــــة
متوجه الدنيوي النظام سير أن وهو واحد معنى

الظهور، فال كل اهللا فيه آيــــات تظهر يوم الــــى
عبادة بل يعبــــد يعصى فيــــه ســــبحانه وتعالى،
اغواء يعتريه وال نفــــس هوى خالصة اليشــــوبها
من اولياء بعض االمــــوات ويعود فيه الشــــيطان
من الحق ويفصل الدنيا الى وأعدائه تعالى اهللا

الباطل.
مراتب يوم مــــن الرجعة يوم أن وهذا يفيــــد
الشــــر الظهور المكان في كان دونه وان القيامة
ولذلك يوم القيامة دون في الجملة فيه والفساد
تمام  المهديQ أيضًا ظهور يوم به ألحق ربمــــا

الرجعة. دون هو أيضًا كان وان الظهور
أيام اهللا اهــــل البيــــت: ائمة وقــــد ورد عــــن

القيامة. ويوم الكرة ويوم الظهور يوم ثالثة:
ويوم الموت اهللا ثالثة يوم أيام بعضها: وفي
االتحاد أعنى المعنى وهذا القيامة ويــــوم الكرة
المراتب بحســــب واالختالف الحقيقة بحســــب
بعض .Kتفســــيرهم من ورد لما هــــو الموجب
وبالظهور أخرى وبالرجعة تارة بالقيامة االيات
في ممكن هذا اليــــوم عرفــــت.... أن ثالثة وقــــد
يدل على المنكــــر دليل مع وال نفســــه بل واقــــع،

نفيه>.(٣١)
الكريم: بالقرآن االستدالل

االســــتدالل من والتفصيل البســــط بعد هذا
واالشــــكال، للشــــبهة مجال يبقى ال والشــــواهد
والعصبية اللجــــاج وتــــرك صاغية لمن لــــه اذن
البحث تكملة ألجل ولكن فهم الحقائــــق، واراد
بها اســــتدل التي الكريمة اآليات لبعض نتطّرق
في غايــــة الوضوح االيــــات علماؤنــــا وان كانــــت

والظهور:
أنهــــم ال  اهلكناهــــا قريــــة ١ ـ وحــــرام علــــى



القرآنية  اعظم الدالئــــل من يرجعــــون(٣٢) وهــــى
ينكر ال اإلسالم أهل أحدًا من الن الرجعة، في
هلك من القيامة: يرجعون إلى كلهم ان النــــاس
المراد يكون ان فالبــــد يهلك... لــــم منهــــم ومن
cال يرجعــــونd غيــــر القيامة وهو  تعالى بقولــــه
القيامــــة: فيرجعون أما الدنيــــا، الرجعــــة ـ في

النار. يدخلوا حتى
صحة على برهان اكبر الشــــريفة هذه اآلية
الكبرى الرجعة في أنه ضــــرورة بالرجعة القول
تبارك يحشــــرون، فتخصيصــــه جميــــع الخلــــق
عليه أقــــوى دليل بالعــــذاب أهلكه وتعالــــى بمــــن
cيوم نحشــــر من ما يأتي في قوله تعالى: نظير

(٣٣).dفوجًا امة كل

الهوامش
.٤٧ الكهف:اآلية سورة (١)
.٥ آلية اإلسراء: سورة (٢)

.١٦،١٥،١١،١٠ سورة الدخان اآليات (٣)

.١٦،١٥،١١،١٠ سورة الدخان اآليات (٤)

.١٦،١٥،١١،١٠ سورة الدخان اآليات (٥)
في الرجعة. الشيخ المفيد (٦)

.٤٩٠ ص ،٢ ج اللغة، مقائيس معجم (٧)
.١٣٢ ،١ الشيعة، اعيان (٨)

.٤٦ المقاالت، اوائل (٩)
.٩٠ االعتقاد، تصحيح (١٠)

.١٣٢ ،١ الشيعة، ٧٦.اعيان االعتقادات: (١١)
.٧١ ،١١ والنهاية، البداية (١٢)

ـ   ١٣٥ :٣ المرتضــــى الشــــريف رســــائل   (١٣)
قم. ـ الكريم القرآن دار ـ الدمشقيات

التــــراث  ٢٧ دار إحيــــاء :٢٠ المعانــــي (١٤) روح
العربي ـ بيروت.

٧٨ ـ ٧٩. :٣٦ يس سورة (١٥)

.٦٢ :٣٣ األحزاب سورة (١٦)
.٥٩ | ٤٥ :٥٣ األنوار بحار (١٧)

.٢٤٣ :٢ البقرة سورة (١٨)
:٨ الكافي فــــي الكلينــــي (١٩) فــــي روايــــة الشــــيخ
ورواية  ١٧٠ | ٢٣٧ عــــن اإلمــــام الباقر عليه الســــالم
له يقال وغيره: عن أبي مالك الســــّدي الســــيوطي عن

حزقيل.
مؤتمر  ٦٠ نشــــر للصــــدوق: (٢٠) االعتقــــادات،
المنثــــور، والــــدر المفيــــد. الذكــــرى األلفيــــة للشــــيخ

بيروت. ـ الفكر دار ٧٤١ ـ ٧٤٣ :١ للسيوطي
١٣٠ | ٤٣٣ المكتبــــة  :١ العياشــــي (٢١) تفســــير

طهران. ـ العلمية
.٢٥٩ :٢ البقرة سورة (٢٢)

دار   ٦٣٩ :٢ للطبرســــي البيــــان، مجمــــع   (٢٣)
بيروت. ـ المعرفة

٨٢ ـ ٨٤. :٢٧ سورة النمل (٢٤)
.٨٧ :٢٧ سورة النمل (٢٥)

.٣٨٠ :٦ للسيوطي المنثور، الدر (٢٦)
٢٥. وبحــــار (٢٧) مختصــــر بصائــــر الدرجــــات:
مــــن وااليقــــاظ  .٦  | ٤٠ :٥٣ للمجلســــي اَالنــــوار،
 | ٥٥ لالســــترآبادي: ٢٧٨ | ٩١. والرجعة، الهجعة:

.٣٠
بصائــــر ٢٤. ومختصــــر :١ القمــــي (٢٨) تفســــير
:٥٣ اَالنوار وبحار .٤١ بن سليمان: الدرجات، للحسن

.٧٧ | ٤٨ لالسترآبادي: والرجعة، .٦٠ | ٤٩
.٤٧ :١٨ سورة الكهف (٢٩)

صائب اُالستاذ تحقيق الســــروية، (٣٠) المسائل
.Hالمفيد الشيخ مؤتمر نشر ٣٣ عبدالحميد:

.١٠٨ ،٢ الميزان، تفسير (٣١)
.٩٥ األنبياء، (٣٢)

.١٦١ ،٢ والرجعة، الشيعة (٣٣)



دراسات



مع ان القرآن الكريم هو معجزة 
نبينا محمدN الخالدة المتجددة 
فـــي كل عصـــر وجيـــل، فـــإن مـــن معجزاته 
المتجددة أيضا ما أخبر بهN عن مســـتقبل 
الحياة ومسيرة اإلســـالم فيها إلى ان يجيء 
عصـــره الموعود فيظهره اهللا على الدين كله 

ولو كره المشركون.
يبـــدو بالنظرة األولـــى ان تطهير االرض 
من الظلـــم والقضاء نهائيًا علـــى الطواغيت  
والظالميـــن أمـــر غيـــر ممكـــن فقـــد تعودت 
االرض على أنيـــن المظلومين وآهاتهم حتى 
ال يبدو ألستغاثتهم مجيب وتعودت على وجود 
الظالميـــن. حتـــى ال يخلـــو منهـــم عصر من 
العصور. فهم كالشجرة الخبيثة المستحكمة 
الجـــذور ما أن ُتقلع منهـــم واحدة حتى تنبت 
عشـــر ومـــا ان يقضـــى عليهم فـــي جيل حتى 

يفرقوا أفواجا في أجيال.
ولكـــن اهللا تعالى الذي قضـــت حكمته ان 

يقيم حياة الناس على قانون صراع الحق مع 
الباطل والخير مع الشـــر قد جعل لكل شـــيء 
حـــدًا، ولكل أجل كتـــاب وللظلم على االرض 

نهاية.
جاء في تفسير قوله تعالى:

َفُيْؤَخُذ  ِبِســـيماُهْم  اْلُمْجِرُمـــوَن  cُيْعـــَرُف 
.dِبالنَّواِصي َواألَْْقداِم

<اهللا  قـــال   Qالصـــادق اإلمـــام  عـــن 
يعرفهـــم> ولكـــن نزلت فـــي القائـــم يعرفهم 

الباحثة: سهام جودة لفتة
معهد العقيلة زينب للدراسات اإلسالمية

ÖÏ«Ï‡€a@ÜË‡€a@‚bfl�a
·Ìäÿ€a@Êeä‘€aÎ@

قضت حكمته ان يقيم حياة م
النـــاس علـــى قانـــون صراع 
الحـــق مـــع الباطـــل والخيـــر 
مـــع الشـــر قـــد جعـــل لـــكل 
شـــيء حدًا، ولكل أجل كتاب 
وللظلـــم علـــى االرض نهاية



وأصحابه هو بالســـيف فيذبحهم بســـيماهم
خبطًا.(١)

<فليخرجن  أميـــر المؤمنينQ قال وعن
البيـــت، بأبي ابن أهل منا برجـــل اهللا بغتـــة
هرجا إّال الســـيف، يعطيهم ال األحياء خيرة
عاتقه على موضوعا قتال_ مرجـــا _أي قتال

ثمانية أشهر>.(٢)
رســـول  <ان الباقرQ قال: اإلمـــام وعن
والمـــن وكان  باللين أمتـــه اهللاN ســـاَر فـــي
وال بالقتل يســـير والقائـــم يتآلـــف النـــاس،
الذي فـــي الكتاب أمر بذلك أحدا. يســـتتيب

ناواه>.(٣) لمن ويٌل معه
له المعهود العهد هـــو معه الذي والكتاب

.Nرسول اهللا من جده
 Nاهللا رســـول جـــده مـــن وأمـــا ســـنته
اهللا تعالى أعـــداء وقتله بالســـيف فخروجـــه
والطواغيـــت والجباريـــن  رســـوله. وأعـــداء 
له ترد وأنه ال والرعـــب بالســـيف وأنه ينصر

راية>.(٤)
القتـــل سياســـة فـــي وقـــد يـــرى البعـــض
اإلمام التـــي يعتمدهـــا واالبـــادة للظالميـــن
ولكنها  القتل في واســـرافًا المهديQ قسوة
لتطهير ضرورية جراحيـــة عملية فـــي الواقع
من العالـــم ومجتمعـــات مجتمـــع المســـلمين

يمكن انهاء ال وبدونها والظالميـــن، الطغاة
اسباب على القضاء وال العدل الظلم وإقامة
بقاياهم بها سيقوم التي الجديدة المؤامرات
اللين سياســـة معهم اســـتعمل اإلمام فيما لو
مجتمعـــات العالم فـــي والعفـــو. فالظالمـــون
بل كالغدة في الشجرة، اليابســـة كالغصون
من اســـتئصالها البـــد من التي الســـرطانية

االمر. كلف مهما المريض نجاة أجل
عنـــد االطمئنـــان يوجـــب واالمـــر الـــذي
بعهد أنهـــا هـــذه السياســـة المتردديـــن فـــي
تعالى  وان اهللا Nمحمـــد النبي معهود مـــن
بالناس  المهـــديQ العلـــم يعطـــي اإلمـــام
بنور الشخص إلى ينظر فهو وشـــخصياتهم.

وراءه. هو ما فيعرف تعالى اهللا
يؤمل من الذين أحدا ان يقتل وال يخشـــى
تعالى اهللا اخبر كما اهتداؤهم وصالحهم،
مع  قصته فـــي الخضـــرQ للغالم عـــن قتـــل
وكفرًا.  طغيانًا أبويه يرهق ال حتى Qموسى
الخضرQ يظهر  ان على األحاديـــث تدل بل
أعوانه ويبدو  المهديQ ويكون من اإلمام مع
عليه يدل ما وهذا اللدني، علمه يستعمل انه
cآَتْينـــاُه َرْحَمًة اآليـــة القرآنيـــة: من خـــالل
ِعْلمـــًاd.(٥) في  َلُدنَّا ِمـــْن َوَعلَّْمناُه ِمـــْن ِعْنِدنـــا
عن المؤمنين. الخير ودفع الشـــر بذور تنمية

للظالمين واالبـــادة القتل سياســـة فـــي قـــد يرى البعض
القتل  في واسرافًا المهديQ قســـوة يعتمدها اإلمام التي
لتطهير ضروريـــة جراحية عمليـــة ولكنهـــا في الواقـــع
والظالمين الطغاة من العالم ومجتمعات المسلمين مجتمع



دراسات

والشر. الفساد على والقضاء
الَِّذي cُهَو تعالـــى: قوله جاء في تفســـير
لُِيْظِهَرُه اْلَحـــقِّ َوِديِن ِباْلُهدى َرُســـوَلُه َأْرَســـَل

(٦).dَكِرَه اْلُمْشِرُكوَن َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى
ذلك <اظهر :Qالمؤمنيـــن قيـــل ألميـــر
ال حتى بيده، نفســـي والذي كال بعـــد؟ قال:
إله إّال ال أن ونودي فيها بشهادة قرية إّال تبقى
بكرة وعشيًا>.(٧) اهللا رسول محمدا وان اهللا

يهودي يبقي ال <حتى قال عباس ابن وعن
إلى صـــار إّال ملـــة صاحـــب وال وال نصرانـــي
ويكسر الصليب الجزية ترفع االسالم وحتى
cلُِيْظِهَرُه تعالـــى وهو قولـــه ويقتـــل الخنزير
اْلُمْشـــِرُكوَنd وذلك  َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدِّيـــِن َعَلى
الجزية  ترفع القائـــمQ (٨) ومعنى قيام عند

اإلسالم. أهل الكتاب إّال ال يقبل من أي
الشريفة اآلية هذه تفسير عن أيضا وجاء
أبو  ســـأله عـــن اإلمـــام الصـــادقQ عندمـــا
ما ذلك فقـــالQ: <واهللا تأويـــل بصيـــر عن
ومتى فداك جعلـــت قلت: بعد. نـــزل تأويلهـــا
ان شاء القائم يقوم حتى قال: ينزل تأويلها؟
وال كافر يبق القائم لم فإذا خرج تعالى اهللا
أو ان كافرا لو حتـــى خروجه كره إّال مشـــرك
لقالـــت يا مؤمن الصخرة بطـــن مشـــركا في
فاقتلـــه فيجيؤه مشـــرك أو كافر فـــي بطنـــي

فيقتله>.
هذه  الباقرQ في تفســـير اإلمـــام وعـــن
أقر إّال احد يبقى ال <يكون ان :Qقال اآليـــة

(٩).<Nبمحمد
 Qأبي سئل قال Qالصادق اإلمام وعن
َكافًَّة اْلُمْشـــِرِكيَن cَوقاتُِلوا تعالـــى: عن قوله

َمـــَع اهللاََّ َأنَّ َواْعَلُمـــوا َكافَّـــًة َكمـــا ُيقاتُِلوَنُكـــْم
الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكـــوَن ال اْلُمتَِّقيَنd cَحتَّى
ولو  هذه اآلية، تأويل <لم يجيء ِهللاdَِّ فقـــال:
يكون ما يدركـــه من بعد ســـيرى قـــام قائمنا
بلغ  محمدN ما دين اآلية ويبلغن هذه تأويل
علـــى وجه االرض شـــرك يكون ال حتى الليل

اهللا تعالى>.(١٠) قال كما
cِإْن تعالـــى: قولـــه تفســـير  فـــي  وجـــاء 
َبْعـــَد َنَبـــَأُه َلَتْعَلُمـــنَّ َو ُهـــَو ِإالَّ ِذْكـــٌر لِْلعاَلِميـــَن
خروج <عند :Qالباقر قال اإلمام ،dِحيٍن

(١١).<Qالقائم
آياِتنا cَسُنِريِهْم تعالى قوله وفي تفســـير
َأنَُّه َلُهْم َيَتَبيََّن َأْنُفِســـِهْم َحتَّى َوِفي اْآلفاِق ِفي

 (١٢).dُّاْلَحق
في  <يريهم الباقرQ قـــال: اإلمـــام عن
انتقاض في اآلفاق أنفسهم المسخ، ويريهم
أنفســـهم في اهللا قدرة فيرون عليهم اآلفـــاق
َأنَُّه َلُهـــْم َيَتَبيَّـــَن ــى cَحتـَّ وقوله اآلفـــاق وفـــي
اهللا  من الحق هو القائم خروج يعني dُّاْلَحـــق

منه>.(١٣) البد هذا الخلق يراه وجل عز
الكافرين بعض بأن االحاديث في ورد وقد
المهديQ يمســـخون  أعداء من والمنافقين
انتقاض معنـــى وأن وخنازيـــر. فجـــأة قـــردة
بلدانهـــم وخروج اآلفـــاق عليهـــم اضطـــراب
آفاق ســـلطتهم وانتقاض تحت من شـــعوبهم

لهم. تظهر بآيات السماء
cَوَلـــُه تعالـــى: وجـــاء فـــي تفســـير قولـــه
َطْوعـــًا َواألَْْرِض ـــماواِت السَّ ِفـــي َأْســـَلَم َمـــْن

(١٤).dَوَكْرهًا
في  <نزلت الكاظمQ قـــال: اإلمام عـــن



والنصارى (أمر) باليهـــود خـــرج القائم إذا
في والكفار الردة وأهل والزنادقة والصابئين
اإلسالم عليهم فعرض وغربها االرض شرق
وما والزكاة بالصالة أمره طوعا أســـلم فمن
لم عليـــه ومن اهللا ويوجب يؤمـــر به المســـلم
في المشارق يبقى ال حتى عنقه ضرب يسلم
جعلت قلت تعالى اهللا وّحد إّال من والمغـــارب
اهللا ان فقال: ذلك من أكثر الخلق ان فداك

وكثر القليل>.(١٥) الكثير قلل أراد أمرًا إذا
ووسائل  اآليات في Qالمهدي يعطاه وما
تكثير هـــو العالم على والســـيطرة االتصـــال

القليل.
َرَأْيُتْم َأ cُقْل قوله تعالى: في تفسير وجاء
ِبماٍء َفَمـــْن َيْأِتيُكـــْم َغـــْورًا ماُؤُكـــْم ِإْن َأْصَبـــَح

(١٦).dَمِعيٍن
الصـــادقQ قـــال:  جعفـــر قـــال اإلمـــام
إمامكم اصبح اإلمام فقـــال: ان <نزلت فـــي
بأخبار يأتيكم ظاهر بإمام يأتيكم فمن غائبا
وبحرامه>.(١٧) اهللا وبحالل واالرض السماء

الخاتمة
اآليـــات خـــالل مـــن االســـتدالل  يمكـــن 
 Qالمهدي اإلمام بظهور المفسرة الشريفة
ان على إليه، المشيرة الشـــريفة واالحاديث
جليلة الجوانب متعددة ضخمة ربانية مهمته
شـــامل للحياة تفســـير عملية فهي االهداف
فصل وإقامـــة االرض وجـــه علـــى االنســـانية

الكلمة. معنى بكل منها جديد

اإلسالم  بعث إّال Qمهمته من يكن لم ولو
العادلة الربانية حضارتـــه وإقامة من جديد
مع ولكنها لكفـــى، العالم على وتعميـــم نوره
البشـــرية تطويرًا الحياة تطوير ذلك مهمـــة
الحياة نعمـــة تقاس ال بحيـــث ماديـــًا كبيـــرًا
التي بعـــدهQ بالحياة  في عصـــره والعصور
متقدمة كانـــت مهما الســـابقة فـــي المراحل

ومتطورة.

الهوامش
.١٣٧ للنعماني ص (١) الغيبة

٢ ص ١٧٨. نهج البالغة: ج شرح  (٢)
.١٢١ النعماني ص (٣) غيبة

٥١ ص ٢١٨. (٤) البحار ج
.٦٥ الكهف: (٥)
.٣٣٠ التوبة: (٦)

.٨٦ للبحراني ص (٧) المحجة

.٩٧ للبحراني ص (٨) المحجة
٢ ص ٨٧. العياشي ج (٩) تفسير

٢ ص ٥٦. العياشي ج تفسير  (١٠)
.٢٨٧ الكافة ص (١١) روضة

.٥٣ السجدة: (١٢)
.١٤٣ النعماني: ص (١٣) غيبة

.٨٣ عمران آل (١٤)
١ ص ١٨٣. العياشي ج (١٥) تفسير

.٣٠ الملك: (١٦)
.١٥٨ الطوسي: ص (١٧) غيبة

وإقامة  جديد من اإلســـالم بعث من مهمتهQ إّال يكـــن لو لم
لكفى العالم علـــى العادلـــة وتعميم نوره حضارتـــه الربانيـــة
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مسافر في حياة اآلخرين، هكذا 
كنت وال أزال أفــــرح لفرحهم وأحزن 
لحزنهم وأشــــاركهم مفــــردات ودقائق أيامهم 
حتى ليخيل إلــــي بأنني أحمل هموم أمة، ربما 
يعود منشــــأ هذا األمر إلى مــــا تعلمته من ديننا 
حول االهتمام بشــــؤون المسلمين وغيرهم من 
نظائرنــــا فــــي الخلق، وربما يتعــــارض هذا مع 
نظرية كثير من التجار الذين يســــعون لتحقيق 
منافع شــــخصية حتــــى ولو كانت على حســــاب 
غيرهــــم، لكنه مبدأ مرفــــوض جملة وتفصيًال 
لــــدي ولعل هــــذا هو ســــر نجاحي فــــي عملي، 
وهو ما اكســــبني الكثير من المحبين كصديقي 
اإلماراتــــي (صالــــح)، هــــذا الفتــــى الصادق، 
المؤتمــــن، ذو األخالق الرفيعة الكاشــــفة عن 
روح شــــفافة ال تطلب إال الحقيقة، والتي بينها 
لــــي تعدد اللقــــاءات بيننا في دبــــي عند ذهابي 

إليها إلنهاء معامالت نقل بضاعتي إلى بيروت 
عبــــر المينــــاء. وها نحــــن اليوم معــــًا في مصر 
(أم الدنيــــا) في حي ســــيدنا الحســــين في قلب 
القاهرة، للتعاقد على إنشــــاء شركة بيننا يقع 
فرعها الرئيسي في هذا المكان الشعبي الرائع 
الذي يشدك نحو األصالة العربية شدًا ويحكم 

قبضته عليها.
إال اننــــا ومــــا أن ينتهــــي الكالم فــــي العمل 
حتــــى نتعــــرض للكثيــــر  ممــــا نختلــــف فيه من 
آراء، تاريخية وعقائديــــة وفقهية وغيرها من 
المواضيــــع والتي ترجع جذورها إلى دراســــتنا 
الدينيــــة المتخصصــــة فــــي بلدينــــا فــــي مقتبل 
عمرينا والتي تعتبر أهم رابط في صداقتنا لما 

بينته من تقارب واضح في أفكارنا ورؤانا.
ومنها مســــائل مهمة حول اإلمام المهدي، 
وفي أحد األيام عّرفنا أحد نزالء الفندق الذي 

›ÌÖb‰”




السيد طارق الصافي
محرر في مجلة اإلنتظار
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صاحب المعين) (عبــــد الحاج على نســــكن فيه
في األزقة أحد ليمين المجاورة (األنوار) مكتبة
وإعجابا له تكــــرار زياراتنا خالل ومن الحي،
شــــافعي انه لنا تبّين إذ وعمقه تفكيره برصانة
ارتضيناه حكمًا فقد العقيدة اشــــعري المذهب
(كمال بولديه مســــتنجدين فيــــه فيمــــا اختلفنا
الشــــريعة بكلية الطالبين (راضي)، و الدين)
على الحصــــول أردنا كلمــــا بجامعــــة األزهــــر،
مســــألة وأول معلومــــات بواســــطة الحاســــوب.
صحــــة األحاديث هــــي تعــــرض لهــــا (صالــــح)
ولد العباس مــــن بكونه المهدي الواردة بشــــأن

بقوله: الحاج بادرنا حيث Nالنبي عم
التمــــدن (مجلــــة تــــرون _ بيــــن يــــدي كمــــا
يوضح األلباني للشيخ مقال وفيها اإلســــالمي)
عند الصراع حلبة تدخل التي الروايات أن فيه
ان وحيث تكون متكافئــــة، أن بــــد التعــــارض ال
لروايات مكافئة غيــــر العباس مهدوية روايــــات
التعارض تدخل حلبــــة ال فإنهــــا مهدويــــة غيره
مقدمة أو حجة أو لها معارضة كونها عن فضًال
مدفوعة علة العبارة يقول: (وهذه ونص عليهــــا
الثبوت في قوة التســــاوي شــــرطه ألن التعارض
فمما وضعيف قــــوي بين التعارض وأما نصــــب
والتعارض المزعوم منصف، ال يســــوغه عاقل
(كمال) إلى الحاج التفت ثم القبيل). هذا مــــن
تفصيليًا، فقال: جوابًا لديك ان وقال: اعتقد
ذلك، تبين األحاديث بعــــض هناك نعم،
عــــن النبيN انه  رواه ابــــن عباس منهــــا: مــــا
اإلســــالم بي ابتدأ اهللا (إن لعمه العباس: قال
يتقدم الذي وهــــو ولدك من وســــيختمه بفــــالن

مريم). بن لعيسى
تاريخه، البغدادي في رواه الخطيب ما وهو
مخلد بــــن ضعــــف بمحمد قد وهــــذا الحديــــث
في ميزان الذهبــــي عليه العطار علــــى ما نص
الصفحة التاسعة في الجزء األول في االعتدال
مخلد بن عن محمد (رواه حيث قال: والثمانين
روي فقد اآلخر الحديث أما آفته). فهو العطار
عن سعيد الهاللية الحارث بنت الفضل أم عن
عباس  النبــــيN انه قــــال: (يا عن بــــن خيثــــم
لك فهي وثالثين ومائة خمس ســــنة كانت فإذا
المنصور ومنهم ومنهم الســــفاح منهم ولولدك
تاريخ روي فــــي المهــــدي). وهــــذا الحديث قد
بأحمد ضعفه من بالرغم دمشق وتاريخ بغداد
في الذهبي ذكــــر ما علــــى بــــن راشــــد الهاللي
اختلقه الذي (فهو قال: حيث االعتــــدال ميزان
غاية المقصــــود عن داللــــة بعيد بجهــــل). فهــــو
وهناك حديث متأمل. على يخفى ال كمــــا البعد
المهدي كعب (.... عــــن حماد ابن عن قــــد روي
ســــنده عن وهو بغض النظر العباس) مــــن ولد
البعض وإرســــال بعضها لتعدد طرقــــه وضعف
تدل ال مداليلها بمجموع الروايات أن اآلخر إال
العباس من ولد هو الزمان مهدي آخر أن على
بالمهدي يلقــــب ولد للعبــــاس ان بــــل تــــدل على

التاريخ. لنا وحكاه ما حصل فعًال وهذا
النتيجة وكأنه كان يعــــرف تبســــم (صالح)

مسبقًا وقال:
ولكن كذلــــك ســــيكون كنــــت ادري أن الــــرد
تعرضي الهدف مــــن هــــي لــــدي قضيــــة أخرى
في هــــذه الورقة دونت للمســــالة األولــــى، فقد
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يبعث اهللا حتى تذهــــب الدنيا (ال الحديث هذا
اسمي واسم اسمه يواطي بيتي، أهل رجًال من
المصنف في شيبة خرجه ابن أبي). أبيه اســــم
في والحاكم الكبيــــر المعجــــم في والطبرانــــي
ســــننه في داود ألبي قريب المســــتدرك وبلفظ
عبد عن زر نجود عن أبي عاصم بن عن وكلهم
(المهدي اآلخــــر والحديث اهللا بــــن مســــعود،
وقد اسم أبي). أبيه واسم اسمه اسمي يواطي
وابن تاريخه فــــي البغــــدادي خرجــــه الخطيب
أبي بن عــــن عاصم المختصر القول حجــــر في

مسعود. ابن عن نجود
حتى تقوم الســــاعة (ال آخر حديث وهاهنا
اســــمه يواطي بيتي أهل من رجل يملك الناس
أخرجه أبو أبي). وقد أبيه اســــم اســــمي واسم
البغدادي والخطيــــب ســــننه في عمــــر الدانــــي
الســــديد الرأي بيان منكم وأريد فــــي تاريخــــه.
في الواردة أبــــي) أبيه اســــم في زيادة (واســــم

يقول: بـ(راضي) فإذا الحديث.
وذلك الزيــــادة موضوع حديث ان أنــــا أقول
وهما بارزين شخصين لوجود األول لســــببين،
اهللا عبد وهــــو محمــــد بــــن المهــــدي العباســــي
بن محمد وهــــو الحســــني المنصــــور والمهدي
ملقب وكالهما المثنــــى الحســــن بن عبــــد اهللا
هاتين ظهور ان هــــو بالمهدي. والســــبب الثاني
الحظر رفع زمن قرب مع يتزامن الشخصيتين
لحظات الصمت لألحاديث. ســــاد عن التدوين
الذي يجلس هادئًا (كمال) منتظريــــن الرد من

فقال: الحاسوب جهاز أمام

لم انه يشــــكل على هذا الحديث ما إن أهم
ليس الذي الكتب المعتبرة للروايات إال يرو في
رواه من أنفسهم هم رووه الذين وان زيادة فيه
معتبرًا الحديث هــــذا كان فلو بعــــدم الزيادة،
والترمذي احمــــد اإلمام مثــــل عنــــد المحدثين

بزيادته. لرووه والطبراني
من اقترب وكأنه (صالح) أسارير انفرجت
هذا في القليلون إال ينالها ال عظيمة جائزة نيل

الدفء: يملؤه بصوت وقال العالم
الشريف المقام هذا صاحب بحق أســــألكم
ان لي يثبت أن على الطاهــــر، من منكم قــــادر

الحسن؟! الحسين ال المهدي من ولد
ولكن أنــــا المعيــــن): فقــــال الحــــاج (عبــــد
واإلقامة اإلمارات زيارة إلى أن تدعونا بشرط

(صالح): أسبوعًا، فقال فيها
الدار ونحن أهل انتم حاج يا أسبوع فقط،

وقال: فضحك الحاج الضيوف.
واحدة فقط رواية هناك سيدي، اســــمع يا
في المهــــدي كتــــاب في داوود فــــي ســــنن أبــــي
وإحدى ثالثمائة الصفحــــة فــــي الجــــزء الثاني

فقلت: (٤٢٩٠) رقم والحديث عشر
ذاكرة عمالقة لديك حاج، يا اهللا شاء ما

فأجابني قائًال:
واليكم اهللا سبحانه وتعالى، فضل من هذا
بن هارون عن ُحدثــــت داود أبو الحديــــث: قال
عن قيس أبي بن حدثنا عمرو قال، المغيرة،
(قال علي قال: إسحاق أبي عن خالد شعيب بن
فقال: الحسن) (ونظر إلى ابنه عنه اهللا رضي





النبيN وسيخرج  سماه كما سيد هذا ابني ان
يشــــبهه باســــم نبيكم من صلبــــه رجل يســــمى
يمأل قصة: ذكر يشبهه بالخلق، ثم وال بالخلق

عدًال). األرض
االعتبار من عن ساقط الحديث هذا أن إال

وجوه
 Nالرســــول عند بحديث ليــــس منهــــا انــــه

(راضي): فقال به االحتجاج فيسقط
علي به يكون مكذوبًا على ومن المحتمل أن
آل محمود زيد بن اهللا عبد ذكره الشيخ ما وهو
الدينية الشــــرعية والشــــؤون رئيــــس المحاكــــم
بعد ينتظر مهــــدي كتابــــه (ال بدولــــة قطر فــــي
يا  محتمًال هذا أليس البشر). خير Nالرسول

الحاج: فقال والدي
ولكنــــي أقول ان احترمه، هــــذا رأيك وأنــــا
بن المغيرة هــــارون عن ُحدثت يقول: أبــــا داود
حدثه عنه باإلضافة الذي هو يذكر لنا من ولم
كما منقطعة والرواية معنعــــن الحديث إلــــى ان
المنيف (المنــــار في الجوزيــــة يذكر ابــــن قيم
أبا ان إلــــى مضافًا والضعيــــف). فــــي الصحيح
له تثبت ولم رؤيــــة عليًا رأى إســــحاق الســــبيعي
أبي ســــنن مختصر المنذري في قال كما رواية
مائة واثنين الصفحة في الثاني في الجزء داود

وستين.
الجزري وأمــــا مســــك الختــــام فقــــد ذكــــر
في المناقب أســــمى فــــي الدمشــــقي الشــــافعي
من ذرية انه (واألصح المطالب أســــمى تهذيب
على لنــــص أميــــر المؤمنين علي الحســــين بن
رحلة المســــند شــــيخنا به ذلــــك فيمــــا اخبرنا

عليه قال: قراءًة الرقي الحسن بن زمانه عمر
بن عمر أنبأنا البخــــاري بن الحســــن أنبأنا أبو
الكرخي البــــدر أبــــو أنبأنا محمــــد الدارقــــزي
الهاشمي عمر أبو أنبأنا الخطيب بكر أبو أنبأنا
الحافظ داود أبو أنبأنا اللؤلــــؤي علي أبو أنبأنا
حدثنا قال المغيرة بين هارون عن حدثت قال
أبي عن خالد بن شــــعيب عن قيس أبي عمر بن
الحسين ابنه إلى ونظر علي قال قال، إسحاق
من الحاج انتهــــى وعندما ثم ذكر الحديــــث).
هــــي التي خفية يــــدًا ان هناك كالمــــه علمــــت
الثابت ألن الحقيقــــة جمعتنــــا لنســــتضيء بنور
اإلمام ان المصــــادر من من خــــالل الروايــــات
الدليل  بطالن وبعد Pفاطمة من ولد المهدي
الحســــن ولد ذلك (أي انه من الوحيد إلثبــــات
أهل من جملة عليه كما السالم علي عليهما بن
ولد من يكون المهــــدي إال أن يبقــــى الســــنة) ال

.Qاإلمام الحسين
وقلت له: (صالح) نظرت إلى

اإلمارات. إلــــى معك حقائبنــــا هيا نحــــزم
وقال: فضحك

على فانا كال، معكم؟ امزح باني تعتقدون
ومدة ســــفركم نفقات أتم االســــتعداد لتحمــــل
يكون فمن لي شرفًا هذا اعتبر إقامتكم، ألني

كلها رابحة. أيامه تكون صديقًا لكم
فيــــه اختلطــــت بهيــــج جــــو  المــــكان  عــــم 
أن على البعض لبعضنــــا بالدعاء االبتســــامات
أنا لمرافقتنا وأوالده بالحــــاج الغــــد نلتقــــي في

الخليج. إلى وصديقي
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من أجل ترســــيخ ثقافــــة االنتظار 
 Qلبقية اهللا وحجته اإلمام المهدي
نــــورد بعض المفــــردات التي ترد فــــي الحديث 
عــــن حياته، أو التــــي تتعلق بحركتــــه المباركة 

ونهضته الميمونة وغيبته.
وألجــــل اســــتيعاب معانــــي المفــــردات فقد 
ارتــــأت (االنتظار) أن تأخــــذ مفردة واحدة من 
كل حــــرف وحســــب الحــــروف الهجائية راجين 
أن ينتفــــع بهــــا المؤمنــــون المنتظــــرون لظهور 

.Qاإلمام
ابن بابا القمي:

الحسن بن محّمد بن بابا القمي أحد مدعي 
.Qالوكالة عن اإلمام المهدي

الباللي:
محّمــــد بــــن علــــّي بــــن بــــالل، أبــــو طاهر 

الباللي.
 Qأحد مدعي الســــفارة عن اإلمام الحجة

كذبًا.
تابعــــه جماعة منهم أخوه أبــــو الطيب وابن 
حــــرز وغيرهم. لم يأُل أبو جعفر العمري جهدًا 
في فضح دجلــــه وأكاذيبه حّتى قصده إلى داره 
وكان عنــــده جماعــــة منهــــم أخــــوه أبــــو الطيب 
وابــــن حرز فســــأله أبو جعفر العمــــري بحضور 
الجماعــــة قائًال: يا أبا طاهر أنشــــدتك باهللا، 
ألــــم يأمرك صاحــــب الزمان بحمــــل ما عندك 
من المال إلــــّي؟ فقال ابن بــــالل: اللهم نعم، 
فنهض أبــــو جعفرJ منصرفــــًا، ووقعت على 
القوم سكتة، فلما تجّلت عنهم قال له أخوه أبو 
الطيــــب: من أين رأيت صاحــــب الزمان؟ فقال 
أبــــو طاهر: أدخلني أبو جعفر إلى بعض دوره، 
فأشرف علّي _ يعني صاحب الزمانQ _ من 
علــــّو داره، فأمرني بحمل مــــا عندي من المال 

إليه _ يعني إلى العمري.
فقــــال لــــه أبــــو الطيــــب: ومــــن أيــــن علمت 

مركز الدراسات التخصصية   
Qفي اإلمام المهدي



م

اإلمام
ابن بابا القمي:

الوكالة عن اإلمام المهدي
الباللي:





أنــــه صاحــــب الزمان؟ قــــال: قد وقــــع علّي من 
الهيبة له، ودخلني منــــه ما علمت أنه صاحب 

.Qالزمان
تكريت:

بلــــدة تقــــع إلــــى شــــمال بغــــداد مــــن أرض 
الجزيــــرة، تكون مــــأوى عوف الســــلمي إحدى 
شــــخصيات عصــــر الظهــــور والذي ســــيتحرك 
منطلقًا من تكريت بعد أن تكون مقرًا له ويقتل 
في دمشق بعد خسارته في المعركة التي يشنها 
ضد الســــفياني. فقد روى حذلم بن بشير قال: 
قلــــت لعلــــّي بن الحســــينQ: صف لــــي خروج 
المهدي وعرفني دالئله وعالماته فقال: <يكون 
قبل خروجه رجل يقال له عوف السلمي بأرض 
الجزيــــرة ويكون مــــأواه تكريت وقتله بمســــجد 
دمشــــق...> إلى آخــــر الرواية. (بحــــار األنوار: 

ج٥٢).
ثمانون فرقة: 

اإلمــــام  تحــــارب  التــــي  الفــــرق  عــــدد  هــــو 
المهديQ بعد نقضهم الهدنة معه بعد معركة 

مرج عكا مع الروم.
جعفر:

روى الشــــيخ الصدوق في كمــــال الدين عن 
حمزة بن الفتح أنه قال: ولد البارحة في الدار 
مولود ألبــــي محّمدQ وأمــــر بكتمانه. قلت: _ 

فسأله الحسن بن المنذر _: وما اسمه؟
قال: سمي بمحّمد وكنّي بجعفر.

قــــال المحــــدث النــــوري تعليقًا علــــى ذلك: 
والظاهــــر أنه ليس المــــراد الكنية المعروفة بل 
المقصــــود هو عــــدم التصريح باســــمه بل يعبر 

عنه بالكناية بجعفر خوفًا من عمه جعفر.
وفــــي غيبــــة النعماني خبــــران عــــن اإلمام 
الباقــــرQ ُعــــّد فيهما أنــــه كني بعمــــه أو يكنى 
بعمــــه... واحتمل العالمة المجلســــي: لعل كنية 
بعض أعمامه أبو القاسم أو هوQ مكنى بأبي 

جعفر أو أبي الحسين أو أبي محّمد أيضًا.
:Qحرز اإلمام المهدي

الســــيد  رواه   Qالمهــــدي اإلمــــام  حــــرز 
ابــــن طــــاووس طاب ثــــراه قــــال: حــــرز لموالنا 

:Qالقائم
<بســــم اهللا الرحمــــن الرحيــــم: يــــا مالــــك 
الرقــــاب، ويــــا هــــازم األحــــزاب، يــــا مفتــــح 
األبواب، يا مســــبب األسباب سبب لنا سببًا ال 
نســــتطيع له طلبًا، بحق ال إله إّال اهللا، محّمد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أجمعين>.
الخضر:

العبــــد الصالــــح الــــذي أطــــال اهللا عمره، 
وهو صاحب موســــىQ فــــي القصــــة القرآنية 
المعروفــــة وهــــو المشــــار إليــــه في قولــــه تعالى 
يحكي حال موســــىQ حين يتحدث عن العالم 
الذي أوحى اهللا إليــــه فقال: cَفَوَجدا َعْبدًا ِمْن 
ِعباِدنا آَتْيناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َوَعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّا 

ِعْلمًاd (الكهف: ٦٥).
ال يــــزال الخضــــرQ حيًا يــــرزق غائبًا عن 
النــــاس يحضــــر كل موســــم فيقضي مناســــكه 
جميعهــــا، ويبــــدو مــــن الروايــــات أنــــه يــــالزم 
اإلمامQ في غيبته ليؤنس وحشته ومن األولى 

أن يكون كذلك مالزمًا لهQ عند ظهوره.
روى الصدوق رحمه اهللا في اإلكمال بسنده 

تكريت:

ج
ثمانون فرقة: 

جعفر:

حرز اإلمام المهدي

الخضر:
العبــــد الصالــــح الــــذي أطــــال اهللا عمره، 
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إلى الحســــن بن علــــّي فضال قال: ســــمعت أبا 
الحســــن علّي بن موســــى الرضاQ يقول: <ان 
الخضرQ شــــرب مــــن مــــاء الحيــــاة فهو حي 
ال يمــــوت حّتى ينفــــخ في الصور، وأنــــه ليأتينا 
فيسّلم فنســــمع صوته وال نرى شــــخصه، وأنه 
ليحضــــر حيــــث ما ذكــــر، فمــــن ذكــــره منكم 
فليســــلم عليه، وأنه ليحضر الموســــم كل سنة 
فيقضي جميع المناســــك ويقــــف بعرفة فيؤمن 
على دعاء المؤمنين، وســــيؤنس اهللا به وحشة 

قائمنا في غيبته ويصل به وحدته>.
دجلة:

النهــــر المعــــروف، وللتأكيــــد علــــى نــــزول 
األتراك في العراق ورد في الخبر: تنزل الترك 

آمد وتشرب من دجلة والفرات.
ذو القرنين:

عبٌد صالــــح احتج اهللا به على عباده ومكنه 
اهللا من شــــرق األرض وغربها بعــــد غيبٍة طال 
مداهــــا من قومه الذين لم يقبلوا منه رســــالته 
حّتــــى ضربوه علــــى قرنه فغاب عنهــــم ثّم رجع 
فأبلــــغ قومه فلم يقبلوه حّتــــى ضربوه على قرنه 
اآلخر فســــمي بذي القرنين، وقد وصف النبي 
 Qصلــــى اهللا عليه وآله وســــلم اإلمام المهدي
وغيبته بذي القرنين حّتى يملك اإلمام ما ملكه 
ذو القرنين فتكون ُســــنًة من ُســــنِة ذي القرنين 

في غيبته وعند ظهوره.
روى الشــــيخ الصــــدوق رحمه اهللا بإســــناده 
عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال: ســــمعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول: <إن 

ذا القرنين كان عبدًا صالحًا جعله اهللا عز وجل 
حجًة على عباده، فدعا قومه إلى اهللا وأمرهم 
بتقواه، فضربــــوه على َقرنه فغاب عنهم زمانًا 
حّتى قيل مات أو هلك بأي واٍد ســــلك؟ ثّم ظهر 
ورجــــع إلى قومــــه فضربوه على قرنــــه اآلخر، 
وفيكــــم من هــــو على ســــنته، وان اهللا عز وجل 
مّكــــن لذي القرنين فــــي األرض، وجعل له من 
كل شيء ســــببًا، وبلغ المغرب والمشرق، وان 
اهللا تبــــارك وتعالى ســــيجري ســــنته في القائم 
مــــن ولــــدي، فيبلغــــه شــــرق األرض وغربها، 
حّتى ال يبقي منهــــًال وال موضعًا وال جبًال وطأه 
ذو القرنيــــن إّال وطــــأه، ويظهــــر اهللا عز وجل 
له كنــــوز األرض ومعادنهــــا، وينصره بالرعب 
فيمأل األرض به عدًال وقســــطًا كما ملئت جورًا 

وظلمًا>.
الرجعة:

وهــــي العودة إلــــى الحياة بعــــد الموت، أي 
رجعة األموات إلى عالم الحياة.

تُعُد الرجعــــة من الحــــوادث الغيبية التي ال 
يمكــــن أن يقف منها العقل موقــــف الرافض أو 
المشكك، نعم يمكن أن يتعاطى معها اإلنسان 
علــــى أســــاس االعتقــــاد التعبــــدي الــــذي ُيتيح 
لــــه أن يقبلهــــا على أســــاس ما ورد مــــن اآليات 

والروايات.
ان الرجعة من الحــــوادث المالزمة لظهور 
اإلمــــام المهديQ، كما أن خروج الســــفياني 
واليمانــــي مــــن مالزمــــات عالمــــات الظهور، 
فهــــذه تتحقق عنــــد ظهورهQ، وتلــــك تحدث 

قائمنا في غيبته ويصل به وحدته>.
دجلة:

ذو القرنين:
الرجعة:





قبيل ظهوره _ أي السفياني واليماني وغيرهما 
من العالمات _.

ان الرجعــــة أمــــٌر يتالئــــم ومــــا وعــــد اهللا 
تعالى المؤمنين من أدالــــة الحق ونصرته على 
أيديهم، وإذالل الكافرين والمنافقين بشــــكل 
يتالئم ودواعي الوعد اإللهي في االســــتخالف 

.Qوالتمكين وذلك عند دولة اإلمام المهدي
وللرجعة أدلتها القرآنية وأحاديثها النبوية 
بما ال يدع مجاًال للشك أو الترديد. وللمزيد من 

اإلطالع يراجع ما كتب في الرجعة وأدلتها.
زيتون الشام:

بنــــي  رجــــال  دارت  إذا  قــــال:  كعــــب  عــــن 
العّباس وربط أصحاب الرايات السود خيولهم 
بزيتون الشــــام يهلك اهللا لهــــم األصهب ويقتله 
وعامــــة أهل بيتــــه على أيديهــــم، حّتى ال يبقى 
أمــــوي منهم إّال هــــارب، أو مختٍف، ويســــقط 
الســــعفتان بنو جعفر وبنو العباس ويجلس ابن 
آكلة األكباد على منبر دمشــــق، ويخرج البربر 
إلى ســــرة الشــــام فهو عالمة خــــروج المهدي. 

(كتاب الفتن).
السيد:

أحــــد ألقــــاب اإلمــــام الحجةQ فقــــد كان 
يرمز له عنــــد الحديث عنه خوفــــًا من معرفته 
كما في رواية أبــــي جعفر العمري قال: لما ولد 

:Qقال أبو محّمد ،Qالسيد
<ابعثوا إلى أبــــي عمرو فبعث إليه فقال له: 
اشتر عشرة آالف رطل خبز وعشرة آالف رطل 
لحم وفرقه، وَأحَســــبُه قال: على بني هاشم، 

وعق عنه بكذا وكذا شاة>.

وروت جاريــــة أبي محّمــــدQ إنها حضرت 
والدة السيدQ، وان اسم أم السيد صقيل.

الشيصباني:
قائد إلحدى الحركات العسكرية التي تخرج 
قبيل ظهــــور اإلمامQ، والظاهــــر انه رجل ال 
يختلــــف عن الســــفياني في عقيدتــــه وتوجهاته 
السياســــية، إّال أنه أحد المنافسين للسفياني 
فيقاتله السفياني وسينهزم أمام قوة السفياني 

الهائلة، وسيكون مقر الشيصباني الكوفة.
عــــن جابر الجعفــــي قال: ســــألت أبا جعفر 
الباقــــرQ عــــن الســــفياني فقــــال: <وأنى لكم 
بالسفياني حّتى يخرج قبله الشيصباني يخرج 

من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء>.
ومن سياق الرواية فإن توجهات الشيصباني 
ال تختلف عن الســــفياني قط. وكونــــه ينبع كما 
ينبع الماء إشــــارة إلى مفاجــــأة ظهوره وفوريته 
دون أمر سابق فضًال عن تسارع جريان الماء، 
وهكذا هو الشــــيصباني يفاجئ الناس بظهوره 

وسرعة تحركه كذلك.
صاعقة:

ُتعتبــــر كثــــرة الصواعــــق إحــــدى عالمــــات 
الظهــــور، ولعل التغيــــرات الكونيــــة تتدخل في 
كثــــرة الصواعــــق وتزايدها بحيث يكــــون ذلك 
أمرًا مألوفــــًا وان كان فيه خوف وحذر من قبل 

الناس.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم: <تكثر الصواعق عند 
اقتــــراب الســــاعة فيصبح القــــوم فيقولون: من 

صعق البارحة فيقولون: صعق فالن وفالن>.

اإلطالع يراجع ما كتب في الرجعة وأدلتها.
زيتون الشام:

السيد:

الشيصباني:

صاعقة:
ُتعتبــــر كثــــرة الصواعــــق إحــــدى عالمــــات 



ببلوغرافيا



ضعفاء الشيعة
ورد في الحديــــث الثناء على العلماء الذين 
يوجهــــون الناس ويشــــدون من أزرهــــم ويقوون 
عقيدتهم ويرشدونهم عند غيبة اإلمامQ وقد 
وصفهم الحديث بأنهــــم <األفضلون عند اهللا> 
بصيغــــة التفضيل وكأن الحديث يريد أن يصف 
هــــؤالء العلماء الذين يذبــــون عن دين اهللا عند 
تالطم أمواج الفتن واألهواء بأنهم أفضل أهل 

زمانهم وأقربهم إلى اهللا تعالى.
قال علّي بن محّمدQ: <لوال من يبقى بعد 
غيبة قائمكــــمQ من العلمــــاء الداعين إليه، 
والداليــــن عليه والذابين عــــن دينه بحجج اهللا 
والمنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباك إبليس 
ومردته ومــــن فخاخ النواصب، لمــــا بقي أحٌد 
إّال ارتد عن دين اهللا، ولكنهم الذين يمسكون 
أزمة قلوب ضعفاء الشــــيعة كما يمسك صاحب 
الســــفينة ســــكانها، أولئك هم األفضلون عند 

اهللا عز وجل>.
وضعفــــاء الشــــيعة أولئك الذيــــن تتقاذفهم 
األهواء وتحوم عليهم الفتن وتتناهبهم الُشــــبه 
حّتى يستغل األعداء ضعف عقيدتهم وسذاجة 
تفكيرهــــم، ووصفهــــم بالضعفــــاء، ال وصــــف 
حالهم بل صفة عقيدتهم وبساطة معرفتهم لما 
ينبغي فهمه من حكمــــة الغيبة وفائدتها، فإذا 
طــــال بهم األمد عن إمامهم اســــتهوتهم اآلراء 
المنحرفــــة التــــي تريــــد الوقيعــــة باعتقادهم، 
وتلــــوث فطرتهم، ودور العلماء هو انقاذ هؤالء 
من ورطــــة الشــــك ومحنة الشــــبهة واضطراب 

المعرفة.
طلوع الشمس من مغربها:

ُتعــــُد ظاهــــرة طلــــوع الشــــمس مــــن مغربها 
مــــن العالمات الكونيــــة المهمــــة إّال أن البعض 
فّســــر ذلــــك بأنه ظهــــور اإلمامQ بعــــد غيبته 
مســــتبعدين بذلك المعنى الحقيقي للطلوع من 
المغرب، ويبدو أن هنــــاك عوامل مؤيدة لهذه 
الظاهرة تساعد على تفسير العالمة بالحقيقة 
ال المجاز، وذلك ألمر مجازي يثبت اهللا تعالى 

.Qمن خالله المعجزة لإلمام
اعتبر علماء أهل السنة هذه اآلية من آيات 
اشــــراط الســــاعة إّال أن بعض علمــــاء اإلمامية 
جعلوها من عالمات الظهور كالشــــيخ الصدوق 

والشيخ المفيد رضوان اهللا عليهم.
ولعــــل هذه اآليــــة قد تكون قليلــــة الفائدة أو 
منعدمة الفائدة عند قيام الســــاعة، في حين 
تتحقــــق فائدتهــــا عند ظهــــور اإلمــــامQ فهي 
محاولة اســــترعاء انتباه النــــاس والفاتهم إلى 
حدٍث خطير والقاء للحجة عليهم فمناســــبتها 
ليــــوم الظهــــور أوفق منــــه من مناســــبتها لقيام 

الساعة.
لعلــــه  الموعــــود  المذنــــب  أن ظهــــور  علــــى 
يساهم بتغيير القانون الطبيعي لحركة األرض 
وعالقتهــــا بالشــــمس وتأثيره علــــى جاذبيتها، 
فضــــًال عن العوامــــل األخرى كارتفــــاع درجات 
حــــرارة األرض بفعل االحتبــــاس الحراري في 
بواطــــن األرض كل ذلــــك يؤثــــر علــــى جاذبيــــة 
األرض وحركتهــــا وعالقتهــــا بالشــــمس ومنــــه 

ضعفاء الشيعة
طلوع الشمس من مغربها:

ُتعــــُد ظاهــــرة طلــــوع الشــــمس مــــن مغربها 





ســــيكون التأثير على موضع الشــــمس وطلوعها 
أمرًا ممكنًا.

في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرQ في 
تفسير قوله تعالى: cِإنَّ اهللاََّ قاِدٌر َعلى َأْن ُيَنزَِّل 

آَيًةd قال: <... وطلوع الشمس من مغربها>.
عمرو األهوازي:

 .Qمــــن أصحــــاب أبي محّمــــد العســــكري
وممن شــــاهد اإلمــــام الحجة كما فــــي الرواية 

التالية:
روى المفيد بإســــناده عن عمــــرو األهوازي 
قــــال: ارانيــــه _ أي اإلمــــام الحجــــةQ _ أبــــو 

محّمد وقال: <هذا صاحبكم>.
الغيبة الصغرى:

اإلمــــام  فيهــــا  غــــاب  التــــي  الفتــــرة  وهــــي 
المهديQ عن الناس، وكان اتصاله بقواعده 
ومواليه عن طريق سفرائه األربعة وهم عثمان 
بــــن ســــعيد العمــــري وولــــده محّمد بــــن عثمان 

والحسين بن روح وعلّي بن محّمد السمري.
اختلــــف في تاريخ ابتدائهــــا فمنهم من قال 
انها بــــدأت منذ والدتــــه ومنهم مــــن ذهب إلى 
انها بــــدأت منذ شــــهادة والده اإلمام الحســــن 
العســــكريQ حيــــث رؤي يصلي عليــــه وبعدما 
انفتــــل من صالتــــه لم ُيــــَر بعد ذلــــك. ويذهب 
اآلخر إلى أن غيبته بدأت بعد والدتهQ بفترة 
أيــــام أبيــــه العســــكريQ حيــــث أعلــــن اإلمام 
 Qعن غيبته كما ورد في كالمه Qالعســــكري
بعدمــــا أراهم ولــــده اإلمام المهــــديQ فقال: 
<أال وإنكــــم ال ترونه من بعد يومكــــم هذا حّتى 
يتم له عمر>. ولعل هذا الرأي _ وهو غيبته في 

حياة والده العســــكريQ _ أقــــرب إلى الواقع 
العملــــي الذي يتناســــب وخطــــورة مهمة اإلمام 
العســــكريQ في تهيئة العقليــــة العامة لقبول 
 Qالغيبــــة ومالزماتها وكون اإلمام العســــكري
يتحّمل مهمة تبليغ رســــالة غيبــــة اإلمام وكونه 
 Qالشــــاهد عليهــــا، أي أن اإلمام العســــكري
يعمل اآلن على ترويض النفســــية الشيعية على 
قبــــول أمر الغيبــــة وكونه في حياته أمر شــــيعته 
بالتســــليم لمســــألة الغيبة وقبولها دون أن تجد 
أدنــــى اعتــــراض من ِقبــــل القواعد الشــــيعية، 
ولتقطــــع الطريــــق علــــى تخرصات المشــــككين 
ومكائــــد األفاكيــــن الذين ســــوف يحولون دون 

القبول بمسألة الغيبة واطروحتها.
وعلــــى كل التقاديــــر فــــإن الغيبــــة الصغرى 
مدتهــــا أكثــــر من ســــبعين عامــــًا وبأيــــة نظريٍة 
نأخذ فإن غيبتهQ بدأت ســــنة مائتين وخمس 
وخمســــين للهجرة، إذ الفوارق بين النظريات 
الثالث ال تعدو عن بضعة أشهر من حين والدته 
المباركة حّتى وفاة آخر سفرائه علّي بن محّمد 

السمري رضوان اهللا عليه.
الفتح:

مــــن ألقاب اإلمام المهــــديQ كما ورد في 
النجم الثاقب.

قزع الخريف:
القــــزع بمعنى الســــحاب، وقــــزع الخريف 
الســــحاب المتفــــرق، ولعل من صفاته تســــارع 
حركتــــه، فأصحاب اإلمــــام المهديQ الذين 
يســــتجيبون إليــــه وهــــم عــــدة أهــــل بــــدر _ اي 
الثالثمائة _ يلتحقــــون باإلمامQ عند دعوته 

عمرو األهوازي:

محّمد وقال: <هذا صاحبكم>.
الغيبة الصغرى:

السمري رضوان اهللا عليه.
الفتح:

النجم الثاقب.
قزع الخريف:



ببلوغرافيا



إليهم فيســــتجيبون إليه ســــراعًا إال أنهم يأتون 
 Qبمجاميــــع متفرقــــة تجمعهم دعــــوة اإلمام
وبشــــكل فــــوري ال يتيــــح ألحــــد اإلطــــالع علــــى 
اجتماعهــــم هــــذا فضــــًال عــــن تفرقهــــم حيــــن 
لئــــال ينكشــــف أمرهــــم وتنفضــــح  التحاقهــــم 

خطتهم.
ففــــي حديث اإلمام الباقــــرQ حين يصف 
التحــــاق أصحــــاب اإلمــــام المهــــديQ إلى أن 
يقول: <فيظهر في ثالثمائة وثالثة عشر رجًال 
عــــدة أهــــل بدر علــــى غير ميعــــاد قزعــــًا كقزع 
الخريف رهبان بالليل أســــٌد بالنهار فيفتح اهللا 
أرض الحجاز ويســــتخرج من كان في الســــجن 

من بني هاشم... >.
كلب:

اســــم قبيلة تخــــرج مع الســــفياني وتناصره 
فــــي مهمتــــه، وهم أخوالــــه حينئــــذ فينحازون 
إليــــه ويتبعونــــه فــــي مســــيره ولعلهــــم يشــــكلون 
األغلبية العظمى من جيشه وإلى ذلك أشارات 
الروايات: <الخائب يومئذ من خاب من غنيمة 
كلــــب>. والظاهــــر أن إضافــــة الغنائــــم لكلــــب 
إشــــارة إلى أن أغلبية جيش السفياني من كلب 
فأضيفت غنائم السفياني لكلب. يبدو أن هؤالء 
سيشــــكلون قوة الســــفياني الضاربــــة والجدير 
بالذكــــر أن قبائلية هــــؤالء تدفعهــــم لالنتصار 
إلى الســــفياني لكونهــــم أخواله فــــإن حرصهم 
القبائلــــي في التعصب لحركة الســــفياني يؤدي 
بهم لالنخراط في هذا المسلك الظالم حّتى لو 
علموا خطأ ما هم عليه، والرواية التالية تؤكد 

هذه العالقة بين الكلبيين وبين السفياني: وانه 
_ أي السفياني _ يخرج بجيوش عظيمة هائلة 
إلــــى أن ينتهي إلى الشــــام فتجتمــــع عليه قبيلة 
تســــمى بنو كلب وهم أخواله وهــــم أكثر الناس 

عددًا.
إذن فالكلبيــــون هم جيش الســــفياني وقوته 

الساندة إليه والضاربة له.
لعن:

ورد فــــي حديــــث عميــــرة بنت نفيــــل قالت: 
ســــمعت الحســــن بن علّيL يقــــول: <ال يكون 
هذا األمــــر الذي تنتظرونه حّتــــى يبرأ بعضكم 
من بعض ويلعن بعضكم بعضًا، ويتفل بعضكم 
فــــي وجه بعض، وحّتى يشــــهد بعضكم بالكفر 

على بعض>.
قلت: ما في ذلك خير.

قال: <الخير كله في ذلك، عند ذلك يقوم 
قائمنا فيدفع ذلك كله>. (الغيبة/ الطوسي).

وهــــو إشــــارة ألمر االضطــــراب الــــذي يعم 
النــــاس واتهــــام بعضهم بعضــــًا بالكفــــر ليبرأ 
بعضهم عــــن بعض ويلعن بعضهــــم بعضًا حّتى 
يصــــل األمــــر إلــــى أن يتفــــل بعضهم فــــي وجه 
بعض، وهي ظاهــــرة التشــــنجات االجتماعية 
نتيجة افرازات سياســــية غير رشــــيدة ودواعي 
عقائدية غيــــر حميدة تــــودي باالجتماع وتعمل 
علــــى الفرقة والفتنة. وهذه الظاهرة وان كانت 
غير حســــنة إال أن نتائجها تؤول إلى خير حيث 
يعقبها ظهور اإلمــــام المهديQ على خلفيات 

شيوع الظلم والفوضى واالضطهاد.

من بني هاشم... >.
كلب:

لعن:





محّمد بن أّيوب بن نوح:
 ،Qمن أصحاب اإلمام الحسن العسكري
وممن وقف على والدتهQ وشاهده مع أربعين 

رجًال من ثقاة األصحاب.
نحرير الخادم:

مــــن أزالم النظــــام العباســــي، أحــــد أتباع 
المعتمــــد أوكلت إليه مهمــــة مراقبة أمر اإلمام 
الحجــــة عجــــل اهللا فرجه الشــــريف علــــى أمل 

الوقوف على والدة الوليد الموعود.
كان نحريــــر قــــد أودع بعــــض الجــــواري في 
دار عيال اإلمــــام لتقوم نســــاؤه بمراقبتها وقد 
ورد فــــي رواية الصدوق عند خبــــر وفاة اإلمام 
الحســــن العســــكريQ ومــــا رواه مــــن وقائــــع 
شــــهادته إلى أن قــــال: ... وبعث الســــلطان إلى 
داره من يفتشــــها ويفتش حجرها، وختم على 
جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده وجاءوا بنســــاء 
يعرفن بالحبل، فدخلن علــــى جواريه فنظرن 
إليهــــن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل 
فأمر بهــــا فجعلت في حجــــرة ووكل بها نحرير 

الخادم وأصحابه ونسوة معهم.
إّال أن الرواية لم تصّرح بأن الجارية هي أم 
اإلمامQ _ الســــيدة نرجس _ ولربما أوهمن 
جواري النظام باإلشــــارة إلى الجواري اللواتي 
فعًال كان بهن حمل أو لم تكن كذلك، محاولة 
منهــــن في ايهــــام النظام والســــعي الخفاء أمر 

الوليد الموعود.
هالك العباسي:

إشارة إلى هالك أحد بني العباس وانتهاء 
نظام حكمه وسقوطه، ولعل (هالك العباسي) 

إشــــارة إلى هالك أحد الظالمين، والعباســــي 
تعبيــــٌر عــــن كل توجــــٍه يخالــــف عقيــــدة أهــــل 

.Kالبيت
وساطة عيسى:

يذكر البعــــض أن اإلمامQ يعقد هدنة مع 
الــــروم ويكون عيســــىQ وســــيطًا فيهــــا فيغدر 
الــــروم وينقضون الهدنة ويأتــــون بثمانين فرقة 
فــــي كل فرقــــة اثنا عشــــر ألف وتكــــون هذه هي 
المعركــــة الكبرى التي يقتــــل فيها أعداء اهللا، 
وهــــي الملحمــــة العظمى، ومأدبــــة مرج عكا، 
أي مأدبــــة الســــباع وطيور الســــماء مــــن لحوم 

الجبارين.
يوم الجمعة:

وهــــو مختص ومتعلق بإمــــام العصرQ من 
وجهين:

أحدهما: ان مولده السعيدQ كان في هذا 
اليوم.

واآلخر: ان ظهورهQ سوف يكون في ذلك 
اليوم أيضــــًا، والترقــــب واالنتظــــار للفرج في 
هــــذا اليوم أكثر مــــن باقي األيــــام، كما صرح 
 Qبذلك فــــي جملة مــــن األخبار وفــــي زيارته

المخصوصة بهذا اليوم:
<يــــا مــــوالي يــــا صاحــــب الزمــــان صلوات 
اهللا عليــــك وعلــــى آل بيتك، هذا يــــوم الجمعة 
وهــــو يومك المتوقــــع فيه ظهــــورك والفرج فيه 

للمؤمنين على يديك... > إلى آخر الدعاء.
وقد وردت روايات أخرى باستحباب الدعاء 
بدعــــاء الفرج في هــــذا اليوم وهــــو <اللهم كن 

لوليك...> كما يستحب الدعاء بدعاء الندبة.

نحرير الخادم:
وساطة عيسى:

يذكر البعــــض أن اإلمام

يوم الجمعة:

هالك العباسي:



ببلوغرافيا



الدراســــات  مركــــز  يحتفــــظ 
 Qالتخصصيــــة فــــي االمــــام المهدي
بمجموعــــة من الكتب الخطية المصورة لمؤلفين 
 Qمن لغــــات مختلفة كتبوا في االمــــام المهدي
وقد وضعها في متناول الباحثين والدارسين في 
القضية المهدوية خدمة للحقيقة ونشــــرًا لثقافة 

االنتظار.
(١١٥)

١٠/٢/٤
(عقائد _ الفارسية)

اسم الكتاب: أسرار الهداية وعالمات قيام 
القائم.

أولــــه: بعد البســــملة، در ذكر عالمات قيام 
...Qقائم

آخره: تحرير رســــالة أســــرار الهداية صورة 
انجام واختتام يافت.

اسم الناسخ: المؤلف.
سنة التأليف: مجهولة.

تاريخ ومحل النسخ: شعبان سنة ١٢٣٥هـ .
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مركز 

احياء التراث اإلسالمي/ قم.
نوع الخط: نستعليق.

أبعاد حجم الكتاب: ٢١×٣٠ سم.
عدد الصفحات: ١٢٦.

المالحظــــات: النســــخة في المركــــز أعاله 
وهي ما زالت غير داخلة في الفهرست. الظاهر 

غير مطبوعة.
(١١٦) 

١٠/٢/٥
(أخبار _ الفارسية)

اسم الكتاب: أخبار الظهور.
اسم المؤلف: مجهول.

أولــــه: در أخبــــار در محــــل ظهــــور وبعض آن 
عالمات...

آخره: فيقتل السفياني تحت شجرة بخارج.
اســــم الناســــخ وســــنة التأليف وتاريخ ومحل 

سماحة الشيخ رعد الجميلي
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االنتظار.

غير مطبوعة.





النسخ: مجهول.
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 

آستان قدس رضوي/ مشهد.
نوع الخط: نسخ.

أبعاد الكتاب: ١٨×١١ سم.
عدد الصفحات: ٤٠٩.

رقم الفلم: مجهول.
تاريخ التصوير: مجهول.

المالحظــــات: ينقــــل فــــي الكتاب عــــن بحار 
األنــــوار المجلســــي وعــــن محّمــــد هــــادي علــــوي 

الفاطمي الواعظ.
(١١٧)

١٠/٢/٦
اسم الكتاب: الغيبة.

اسم المؤلف: الشيخ الطوسي.
ينظر رقم (٣٤) من فهرسنا هذا.

اسم الناسخ: محّمد معروف.
تاريخ ومحل النسخ: ١٠٧٤هـ الغرّي.

اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
آستان قدس رضوي/ مشهد/ الرقم: ٦٣٧.

نوع الخط: نستعليق.
حجم الكتاب: ٢٠×١٢ سم.

عدد الصفحات: ٤٣٤.
(١١٨) 

١٠/٢/٧
اسم الكتاب: الغيبة.

اسم المؤلف: الشيخ الطوسي.
ينظر رقم (٣٤) من فهرسنا هذا.

اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
آستان قدس رضوي/ مشهد.

نوع الخط: نسخ.

حجم الكتاب: ١٩×١٣ سم.
رقم الفلم: ١٨٨.

عدد الصفحات: ٣٩٦.
(١١٩)

١٠/٢/٨
اسم الكتاب: الغيبة.

اسم المؤلف: الشيخ الطوسي.
ينظر رقم (٣٤) من فهرسنا هذا.

اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
آستان قدس رضوي/ مشهد.

حجم الكتاب: ٢٠×١٣,٣ سم.
عدد الصفحات: ٢٨١.

(١٢٠) 
١٠/٢/٩

(دعاء _ فارسي)
اسم الكتاب: شرح دعاء السمات.

اسم المؤلف: الشيخ محمود بن محّمد باقر 
البهبهاني.

أوله: الحمد هللا الذي ال يخيب من دعاه...
آخــــره: وســــاير المؤمنين بحــــق محّمد وآله 

الطاهرين.
اسم الناسخ: كتب في آخره: حرره محّمد.

اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
آستان قدس رضوي/ مشهد/ الرقم: ٣٦٩.

نوع الخط: نسخ.
رقم الفلم: مجهول.

عدد الصفحات: ٣٧٣.
المالحظات: الظاهر غير مطبوع.

(١٢١) 
١٠/٢/١٠

(دعاء _ عربي)

الفاطمي الواعظ.

عدد الصفحات: ٣٩٦

٢٨١

المالحظات: الظاهر غير مطبوع.



ببلوغرافيا



اسم الكتاب: شرح دعاء السمات.
اســــم المؤلــــف: يوســــف بــــن محّمــــد مهدي 

الخونساري.
أوله: اعتصام دعاي سمات...

آخره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء.

سنة التأليف: 
اسم الناسخ: المؤلف.

تاريخ ومحل النسخ: ٢٩ شوال ١٣٢٠هـ .
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 

آستان قدس رضوي/ مشهد.
عدد الصفحات: ٣٠٧.

المالحظات: الظاهر غير مطبوع.
(١٢٢) 

١٠/٢/١١
(عقائد _ الفارسية)

اسم الكتاب: النجم الثاقب.
النــــوري  الميــــرزا حســــين  المؤلــــف:  اســــم 

(١٣٠٠)هـ .
أوله: سباس بيردن از اندازه وقياس...

آخره: سر من رأى حامدًا مصليًا مستغفرًا.
اسم الناسخ: المؤلف.

سنة التاليف: ١٤ ذو القعدة/ ١٣٠٣هـ .
القعــــدة/  ذو   /١٤ النســــخ:  ومحــــل  تاريــــخ 

١٣٠٣هـ .
نوع الخط: نسخ.

حجم الكتاب: ٣١×١٧ سم.
عدد الصفحات: ٣٨٧.

مدرك النسخة: مكتبة آستان قدس رضوي/ 
مشهد.

المالحظــــات: الكتاب مطبوع عــــدة طبعات 
وباللغتين الفارسية والعربية.
(١٢٣) 

١٠/٢/١٢
(عقائد _ الفارسية)

رسالة: جهارده حديث رجعت.
اسم المؤلف: العالمة المجلسي ١١١١هـ .
ينظر رقم (١٥) و(١٦) من فهرسنا هذا.

أوله: الحمد هللا رب العالمين...
آخــــره: ممــــن حضتــــه مــــن بــــاس المعتدين 

اللهم.
حجم الكتاب: ٣٣×٢٨ سم.

عدد الصفحات: ٣٥.
مدرك النســــخة: مكتبة المســــجد األعظم/ 

قم.
المالحظــــات: النســــخة ناقــــة مــــن آخرهــــا 

قليًال.
(١٢٤) 

١٠/٣/٥١
(عقائد _ عربي)

أخبــــار  فــــي  الــــدرر  عقــــد  الكتــــاب:  اســــم 
المنتظر.

اســــم المؤلف: يوســــف بــــن يحيى بــــن علّي 
المقدسي الشافعي ق ٧.

أولــــه: الحمــــد هللا الواحــــد العلــــّي الواحــــد 
الغنّي...

آخره: وما كان فيــــه من صواب قريب رميته 
من غير رام.

اسم الناســــخ: الشيخ جعفر ابن الشيخ رفيع 
ابن الرفيع.

المالحظات: الظاهر غير مطبوع.

وباللغتين الفارسية والعربية.





تاريخ ومحل النسخ: كربالء.
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 

اإلمام الحكيم العامة/ النجف.
.B الرقم:٢ـ ٢٤٠

نوع الخط: نسخ.
.B حجم الكتاب:٢ـ ٢٤٠

عدد الصفحات: ١١٤.
المالحظــــات: الكتاب مطبوع عــــدة طبعات 

ومحقق.
(١٢٥) 

١٠/٣/٥٢
(شعر _ عربي)

اســــم القصيدة: بنفســــي بعيد الــــدار قّر به 
الفكر.

اســــم الناظــــم: الشــــيخ محّمد الحســــين آل 
كشف الغطاء.

أوله: الحمد هللا رب العالمين.
آخره: يعاجلها خزي ويعقبها خسر.

اسم الناسخ: مجهول.
نوع الخط: نسخ.

.Aحجم الكتاب:٤
عدد الصفحات: ١٢.

اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
اإلمام الحكيم العامة/ النجف.

.B الرقم:٥ـ ٣١٦
المالحظــــات: القصيدة مطبوعــــة مع كتاب 

.Gكشف األستار للنوري
(١٢٦) 

١٠/٣/٥٣
(شعر _ عربي)

اسم الكتاب: وســــيلة الفوز واألمان في مدح 

صاحب الزمان.
اسم الناظم: الشيخ البهائي.

أوله: سرى البرق من نجد فجّدد تذكاري...
آخره: أحاد نجد ال تمل بتكرار.

اسم الناسخ: الشيخ محمد السماوي.
تاريــــخ النســــخ ومحلــــه: النجــــف ١٣ رجــــب 

١٣٦٢هـ .
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 

.B اإلمام الحكيم/ النجف/ الرقم:١٥ـ ٥٧
عدد الصفحات: ٣.

(١٢٧)
١٠/٣/٥٤

(عقائد _ عربي)
اســــم الكتــــاب: جــــواب مســــألة فــــي غيبــــة 

.Qاإلمام
اســــم المؤلف: محّمد بن الطاهر الســــماوي 

١٣٧٠هـ .
أوله: الحمد هللا حمدًا مرتبطًا للنعم...

آخــــره: واهللا المســــتعان وبه التوفيــــق وعليه 
التكالن.

اسم الناسخ: المؤلف.
تاريخ ومحل النســــخ: النجف األشــــرف/ ١٧ 

رجب ١٣٣٥هـ .
اسم المكتبة ومحلها ومدرك النسخة: مكتبة 
اإلمــــام الحكيم العامــــة/ النجــــف/ الرقم:١٥ـ 

.B٤٥٨ـ
عدد الصفحات: ٤.

المالحظات: الظاهر غير مطبوعة.
(١٢٨) 

١٠/٣/٥٥
(عقائد _ عربي)

ومحقق.

Gكشف األستار للنوري

٣

المالحظات: الظاهر غير مطبوعة.



ببلوغرافيا



اسم الكتاب: رسالة في الغيبة.
اسم المؤلف: الشيخ المفيد ت ٤١٣هـ .

أوله: ان سأل سائل اخبروني عّما...
آخره: وسالمه على نبيه وآله.

تاريخ ومحل النســــخ: ســــلخ رجب ١٣٣٤هـ/ 
الكاظمين.

نوع الخط: رقعة.
.Aحجم الكتاب:٤
عدد الصفحات: ٥.

اســــم المكتبــــة ومحلهــــا ومــــدرك النســــخة: 
مكتبة اإلمام الحكيم العامة/ النجف/ الرقم:٨ 

.Bـ ٩٩٨ـ
المالحظات: مطبوعة.

(١٢٩) 
١٠/٣/٥٦

(عقائد _ عربي)
اسم الكتاب: مناظرة في الغيبة.

اسم المؤلف: الشيخ المفيد ٤١٣هـ .
أوله: قال الشيخ رضي اهللا منه حضرت...

آخره: القوم يصرحون في المجالس.
اسم الناسخ: مجهول.

اســــم المكتبــــة ومحلهــــا ومــــدرك النســــخة: 
مكتبة اإلمام الحكيم العامة/ النجف/ الرقم:٧ 

.Bـ ٩٩٨ـ
نوع الخط: نسخ.

.Aأبعاد حجم الكتاب:٤
عدد الصفحات: ٤.

المالحظات: النسخة غير تامة. مطبوعة.
(١٣٠) 

١٠/٣/٥٧

(عقائد _ عربي)
اســــم الكتاب: القول المختصر في عالمات 

المهدي المنتظر ت ٩٧٤هـ .
اسم المؤلف: ابن حجر الهيثمي.

بعظيــــم  يليــــق  حمــــدًا  هللا  الحمــــد  أولــــه: 
سلطانه...

آخره والسالم على من ال نبي بعده.
اسم الناسخ: مجهول.
تاريخ النسخ: مجهول.

مدرك النسخة: مكتبة اإلمام أمير المؤمنين 
Q/ النجف األشرف.

عدد الصفحات: ٣٠.
المالحظات: النســــخة ُســــجل عليهــــا تأليف 
جالل الدين السيوطي واألصح ما ذكرناه يراجع 
تراثنــــا ٩٧/١٨، ٢٦٢/٥٢، هديــــة العارفيــــن 
٣٦٩/١. وكتــــب في آخرها عــــدة تواريخ لوفيات 
علماء الســــنة وذكر ناســــخها أن النسخة فويلت 

على نسخة المؤلف.
(١٣١)

١٠/٣/٥٨
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: نبذة من كتاب إثبات الرجعة.
اســــم المؤلف: ابن محّمد الفضل بن شاذان 

بن الخليل النيشابوري.
أوله: هذه نبذة يسيرة من كتاب...

آخره: فتقبل إليه شيعته.
اســــم الناســــخ: شــــير محّمد بن صفــــر علّي 

الهمداني الجورقاني.
تاريخ ومحل النســــخ: ١٦ شهر جمادى اآلخر 

.Lسنة ١٣٥٠ بمشهد الكاظمين

المالحظات: مطبوعة.

المالحظات: النسخة غير تامة. مطبوعة.

على نسخة المؤلف.





 /Qمدرك النســــخة: مكتبة أمير المؤمنين
النجف األشرف.

عدد الصفحات: ١٣.
المالحظات: النسخة نقلت عن نسخة الحر 

العاملي.
(١٣٢) 

١٠/٣/٥٩
(عقائد _ عربي)

اسم الكتاب: نبذة من كتاب إثبات الرجعة.
اســــم المؤلف: أبي محّمد الفضل بن شاذان 

بن الخليل النيشابوري.
يراجع رقم (١٣١) من فهرسنا هذا.
اسم الناسخ: محّمد الحر العاملي.

 /Qمدرك النســــخة: مكتبة أمير المؤمنين
.B النجف/ الرقم:٥ ـ ٣١٦

عدد الصفحات: ٤.
المالحظــــات: كتــــب فــــي آخرهــــا: هــــذا ما 
وجدناه منقوًال من رســــالة إثبات الرجعة للفضل 
بن شــــاذان بخط بعض فضــــالء المجدثين وقد 

قوبل بأصله، حرره محّمد الحر وعليه فتحه.
(١٣٣) 

١٠/٣/٦٠
(فقه _ عربي)

اسم الكتاب: رسالة في العدالة.
اسم المؤلف: مجهول.

أوله: الحمد هللا لّما كانت العدالة...
آخــــره: تمــــت الرســــالة بعــــون اهللا تعالى في 

سنة...١٠.
اسم الناسخ: مجهول.

عدد الصفحات: ٥.
 /Qمدرك النســــخة: مكتبة أمير المؤمنين

النجف األشرف.
(١٣٤) 

١٠/٣/٦١
(فقه _ عربي)

اسم الكتاب: رسالة في العدالة.
اسم المؤلف: المحقق نور الدين الكركي.

أوله: الحمد هللا لما كانت العدالة...
آخرها: أو كان سببًا لألشهاد فائدة.

اسم الناسخ: مجهول.
 /Qمدرك النســــخة: مكتبة أمير المؤمنين

النجف األشرف.
عدد الصفحات: ٣.

المالحظات: النسخة ناقصة.
(١٣٥)

١٠/٣/٦٢
(عقائد _ عربي)

اســــم الكتاب: وقفة عتاب مع الدكتور عداب 
قبل يوم الحساب.

اسم المؤلف: السيد محّمد مهدي ابن السيد 
حسن الخرسان (معاصر).

أولــــه: قبــــل عشــــر ســــنين تقريبــــًا علــــى ما 
أظن...

آخره: ومن أضل ممن أتبع هواه.
اسم الناسخ: المؤلف.

تاريخ ومحل النســــخ: بعــــد ١٣٩١هـ/ النجف 
األشرف.

مصدر النسخة: مكتبة السيد نفسه.
عدد الصفحات: ٥٠.

العاملي.

قوبل بأصله، حرره محّمد الحر وعليه فتحه.

النجف األشرف.

المالحظات: النسخة ناقصة.



األدب المهدوي



Ûvmä‡€a@‚bfl�a
الشاعر: الشيخ عبد الحسين الظالمي

يعُلـــِقتركـــُت الهـــوى والنديـــَم الشـــقّي لـــم  بذينـــك  فقلبـــي 
الوجـــود ربِّ  بـــاهللا  ُيخَلـــِقوآمنـــت  لـــم  اهللا  يـــُد  فلـــوال 
أحمـــٍد فـــي  النبـــّوَة  نبـــيِّ الـــورى، بدِرها المشـــرِقوأّن 
حيـــدٌر لـــُه  الوصـــيَّ  أبـــو حســـٍن خيـــُر َمـــن قـــد بقيوأّن 
األوصيـــاء بعـــدُه  األوفـــقوأبنـــاؤه  العمـــل  إلـــى  ُهـــداة 
مفروضـــٌة اإلمامـــَة  ـــّبقفـــإّن  السُّ القـــادة  الُحجـــج  إلـــى 
التقـــيإلى الحسِن الســـبِط ثّم الحسين علـــّي  الحســـين  وشـــبِل 
وينبوِعـــِه علـــٍم  األوثـــٍقوباِقـــر  الصـــادِق  وجعفـــٍر 
النقـــيوموســـى بـــِن جعفـــِر خيـــِر األنام واإلمـــام  وعالمهـــا 
والجـــواد بعـــدَه  الرضـــا  والمنطـــِقعلـــيِّ  الـــرأي  ذي  محّمـــِد 
الـــذي علـــيِّ  البرايـــا  نســـتقيوهـــادي  طلعتـــِه  بغـــّرة 
بعـــده الحســـُن العســـكري َيعَشـــِقومـــن  لـــم  اهللاِ  رضـــا  لغيـــِر 
لإللـــه حّجـــٌة  المســـَبِقوآخُرهـــم  علمـــه  فـــي  تغّيـــَب 
واســـُمه المصطفـــى  كنيـــُة  تلتقـــيلـــه  شـــمائلُه  وفيـــه 

الشاعر: الشيخ عبد الحسين الظالمي
تركـــُت الهـــوى والنديـــَم الشـــقّي





ُترتجـــى طلعـــٌة لـــه إمـــاٌم 
 

والمشـــرِق األرِض  على مغـــرِب
األنـــاَم ويهـــدي فيمحـــو الظـــالَم

 
المطبـــِق جهلِهـــا  لتصحـــَو مـــن

الـــورى بيـــن بالعـــدِل  واألحمـــِق ويحُكـــُم  المنافـــِق  برغـــِم
الصواَب ويحكـــي الكتاَب وُيحيـــي

 
منطـــِق فـــي شـــّذ إذا شـــّذ َمـــن

 
الوصـــّي ونجـــُل النبـــيِّ وريـــُث 

 
ُيلحِق لـــم بالفضـــِل بمـــا ُخـــّص

فيَلقـــًا  الهـــدى لنصـــِر فيلـــق يقـــوُد  مـــن  للنصـــِر  فُبـــورَك 
الُطغـــاة قلـــوَب رعبـــًا شـــقي فيمـــُأل  عـــدٍو  كلَّ  ويهـــزُم
مفتوحـــٌة األرِض مـــن ترتقـــي كنـــوٌز أمـــُة بهـــا  لديـــِه 
األمـــان وعصـــِر المـــورِق لعصـــِر الرخـــاِء غِدهـــا فـــي تمّتـــُع 

 
العالميـــن اهللاِ فـــي ُتخلـــِق فهـــم ُحجـــج لـــم الهدايـــِة  لغيـــِر 
حييـــُت مـــا أحمـــد  بنـــي ُأحـــّب 

 
أطـــرِق لـــم الُمعاديـــن وبـــاَب 

 
حبِّهـــم علـــى صغيـــرًا َمفرقي نشـــأُت  حبِّهـــم فـــي وقد شـــاَب

 
األنبيـــاء أشـــرِف علـــى المرتقـــي صـــالٌة  المصطفـــى  محمـــٍد 



مشاركات القرآء



القــــراء  مشــــاركات  تعــــد 
المحور األساس لعمل المجلة 
الثقافي، وقد حرصت هيأة التحرير 
أن تدخل أكبر عدد من مشــــاركاتهم 
ليتســــنى لهم أن يقدموا ما بوســــعهم 
في ثقافة االنتظار، والرســــائل التي 
بين أيدينا إشــــارة إلى حالة المعافاة 
التي يمر بهــــا الفكر العام عند قراءة 

الثقافة المهدوية.
جهــــود  تبــــارك  إذ  والمجلــــة 
المشــــاركين تشــــّد على أيدي الجميع 
بمواصلــــة االســــتمرار ببنــــاء ثقافــــة 
مهدوية ناضجة، وعلى هذا فالمجلة 
بانتظــــار مشــــاركات القــــراء الكرام. 

وهي غير مسؤولة عما ينشر هنا.

١ ـ لو رأيت اإلمام المهدي لقت له:
أحمد خضير كاظم ـ العراق  

لو رأيت اإلمام المهدي لقلت له:
لقد ظهر الفســـاد في البر والبحر بما 

كسبت أيدي الناس...
لو رأيت اإلمام المهديQ لقلت له:

إن ضـــن دهري علـــّي... برؤية جمالك 
العلوي الباهـــر... وذلك النـــور الزاهر... 
وإن بخل زماني علّي بتقبيل تراب قدميك 
الطاهرتيـــن... وإن طـــال بي زمـــن البعد 
الغادر وإن حجبني عنك طول أملي وحظي 
العاثـــر... فلـــك ال لســـواك أبـــذل عمـــري 

الفاني وأهدي ثواب عملي القاصر...
لو رأيت اإلمام المهديQ لقلت له:

هيأة التحرير



ت





يفدني ولم عنـــي ماليـــة... إن لـــم يغن
علـــي الزمـــان تطـــاول وإن ســـلطانية...
لتقبيل مسارعا.. هرعت لقاكا... فمنعني
يـــا صاحب الطاهـــرة... أقـــدام أبوابـــك
آل البيت بحبكـــم فقلبـــي الزمـــان عجـــل
يـــا ويحتـــرق... يـــذوب وببعدكـــم  متيـــم 
لم ظهورك... عجـــل اهللا صاحـــب الزمان
لم تذق لو لـــم تركم... النور عيني تبصـــر
ولن تهواكـــم... لـــم ال روح طعـــم الحيـــاة
بل كيف أحاديثكم... عن بعيد يطيب سمع
يا نور األنـــور... وجودكم بغير يكون وجـــه

األكوان...
له: لقلت Qالمهدي اإلمام رأيت لو

فمتى والفراق... البعد زمـــن لقد طال
شـــدة أثر وشـــدة اللقاء... وقت يحين منا
دهرها... ختمت شـــدائد وشـــدة وبالء...
وســـتفتح أغمضنا... إن ســـتفتح الرزايـــا
ثم ضاقت ثم ضاقت رأينا... إن الشدائد
في العقالء عقـــول حارت حتى ضاقـــت...
غيرت قد االرض في وملة اهللا تخبطها...
تعدو ال النفوس في اإلســـالم وشريعة ...
في ووقت وقت، لها يصـــرف الطقوس...

الطرب...

العرفاني: مفهوم االنتظار ـ ٢
المغرب ـ العاملي يوسف
العرفاني التوحيدي نهاية المسار بعد
نفســـه يجد مرحلـــة فـــي للســـالك يكـــون
ذلك حقيقي، انتظار في وكيانه ووجـــوده
مفارقين لحقيقته وبعد قرب وجده من لما
األربـــاب، والســـؤال رب الوجوديـــة مـــع
فعال والمفروض، هل الجوهري المطروح
أم العرفاني بنهاية مساره السالك تحقق
جعله الزمكاني وقيده اإلمكاني وجوده أن
فالمطلوب المســـار؟ هـــذا يتوهـــم نهايـــة
هـــو بـــه والمتحقـــق اهللا هـــو بالعرفـــان 
متناهي واإلنسان مطلق وال اهللا اإلنسان،
أقصى في لكن مطلق هـــذه اإلطالقية في
الممزوج بســـكره بوهمه هو مقيد الحدود
هي لما انتظـــار حقيقي فيجعلـــه ذلك في

ذاتها. في اإللهية الحقيقة عليه
(المهـــدي الكامـــل فاإلنســـان
وركبت جعلت كلية نفس هو (Qالمنتظر
على أحسن اإللهي الفهم في إدراك لغاية
بهذه المؤمن لإلنسان ممكن حقيقي فهم
علم وكله رحمـــة كله فهـــو النفـــس الكلية
وكله عرفان فهم وكلـــه وكله وكله هدايـــة
الذاتي مـــن التجلـــي هو فيه انتظـــار لمـــا
لذا إلهي شأن كل عليه في المتجلي اإللهي





القرآء مشاركات



إلهي تجلي لكل انتظار ذاته هو فانتظـــاره
باآلية الكريمة فنتحقق اإللهي الشـــأن في

.dاْلُمْنَتِظِريَن ِمَن َمَعُكْم إِنِّي cَفاْنَتِظُروا
في ينتظـــر فالعـــارف المنتظـــر إنمـــا
اهللا  وباب اهللا وجـــه Qالمهـــدي اإلمـــام
في فيكون إلهي فهم لكل الهادي الواســـع
في انتظاره عارفا عرفانـــه منتظرًا ويكون
والمعية االنتظـــاري بالعرفانـــي فيتحقـــق
واالنتظار. العرفان بين الموجودة اإللهية
في دائمـــا فالعبوديـــة الحقـــة تتحقـــق
الظن نحسن باهللا وال الظن تحســـن نفس
بعرفان ممزوج انتظار في ونحن إال بـــاهللا
رغبة في كائنـــات ترغب منا يجعل ســـليم
فـــي كلـــه اهللا فيهـــا فاهمـــة معنـــى ذلـــك
إال يعبد ال فالعليم سبحانه، إليه توجهها
إال إليه يتوجه ال والسبحان حقيقي، بعلم

مراده فيه. عنه بعقل عقل
من  هو ومنتِظر، فالمهديQ منتَظر
ومنتَظر الخروج، في اإلذن ينتِظر جهته
زماننا في الوحيد المخلوق ألنه جهتنا من
هذا فـــي الحق مـــن يعقـــل ويفهـــم مـــراد
والعبثية والشوق بالكثرة الموسوم الزمان

والتناقض.

في ٣ـ  االمـــام المهـــديQ، مطالعـــة
اللطف قاعدة

سامي ايناس بقلم:
الطريق السير في االنسان يستطيع لكي
دون من هدفه الى يوصله الـــذي الصحيح
مقتضى اللطف اإللهي يضل سبيله كان أن
ســـبل له تضمن التي بالوســـائل أن يزوده
الباطنة بالحجة الفرد زود أن فكان النجاح
فطرته في أصـــل العقـــل وُأودع التـــي هـــي
بالحجج المجتمعات زود ثـــم اهللا . توحيد
الفرد االنساني تأخذ بيد المعصومة التي
مازوده على اعتمـــادًا المنشـــود الى كماله
العقل البشـــري من قابليات. إذ أن به اهللا
الطريق الذي على تحديد قادر لوحده غير
قد يخفت اإلنسانية الفطرة أن كما يسلكه
المعتقدات غبار من يعلوها قد لمـــا نورها
الَِّذي cُهَو االية اليه ما تشير وهذا الباطلة
َعَلْيِهْم َيْتُلوا ِمْنُهْم َرُســـوًال ِفي األُْمِّيِّيَن َبَعَث
َواْلِحْكَمَة اْلِكتاَب َوُيَعلُِّمُهـــُم َوُيَزكِّيِهْم آياِتِه
ُمِبيٍنd اذًا  َلِفي َضالٍل َقْبـــُل ِمْن كاُنوا َوِإْن
cيا اهللا الى ســـيره في محتاج فاإلنســـان
َربَِّك َكْدحًا إِلـــى كاِدٌح اْإلِْنســـاُن إِنَّـــَك َأيَُّها
الدنيويـــة  الســـعادة َفُمالِقيـــِهd ولتحقيـــق





الدَّاَر اهللاَُّ آتاَك ِفيما cَواْبَتِغ له واالخرويـــة
الدُّْنياd الى  ِمَن َنِصيَبَك َتْنـــَس اْآلِخَرَة َوال
والى الشـــرعي الواقعي الحكم مـــن يحقق
األحـــكام التـــي تجســـد القـــدوة الحســـنة
والى عملي واقـــع الى النظريـــة الشـــرعية
القوانين من المجتمع تحمي عادلة حكومة
الحظنا وإذا الظالمة. والحكومات الجائرة
بعثة من الهدف نجـــد أن هـــذه المتطلبات
هو كما األمـــور هـــذه تحقيق االنبيـــاء هـــو
.Nمحمد االنبياء خاتـــم بعثة في الحال
تحقيقها كليًا يتـــم االمور لم هذه أن غيـــر
شـــرع قارنا ما لو فعلى مســـتوى التشـــريع
انذاك المجتمع وحاجات متطلبات حسب
هناك ان مجتمعاتنا الحالية نالحظ على
المســـتجدات ومن التطـــورات كثيرًا مـــن
بحاجة وهي آنذاك موجودة تكـــن لم التي
أنه كما فيهـــا. المقدس الشـــارع الـــى رأي
هذه وشـــمول القيادة العامة الى لو نظرنا
لم انها العالم نجـــد العادلة لكل القيـــادة
بذلك. اإللهـــي الوعد وجـــود تحقق رغـــم
وآله عليه اهللا صلوات النبي نجد أن لذلك
اليه به اهللا أوحى بما بعده من األمر عهـــد
المثل ليكون هنالك وبأستمرار األئمة الى
الشريعة يحفظ أن الذي يســـتطيع االعلى

الفالح ويقـــود المجتمع نحـــو ويجســـدها
ٌةd وحينما  ُحجَّ اهللاَِّ َعَلى َيُكوَن لِلنَّاِس cلَِئالَّ
عليهم اهللا صلـــوات األئمة دور إلـــى نأتـــي
اإلمام  وحتى Qعلـــي اإلمام مـــن ابتـــداًء
لهم الوسادة  تثن أنه لم العسكريQ نجد
بالكامـــل األمـــة قيـــادة حتـــى يســـتطيعوا
التي المنحرفة اإلتجاهات والقضاء علـــى
الضـــالل والهاوية الى الناس تقود كانـــت
أن نجد ولذلك وقتلـــوا ونفوا حوربوا فلقد
الناس  كانوا يوجهون األئمةK أنفســـهم
المهدي¨ االمام اإلمام الثاني عشـــر إلـــى
المتطلبات كل يحقـــق أن الـــذي يســـتطيع
اإللهي والحكـــم الدولـــة الالزمـــة لقيـــام
أن إال البشـــرية الســـعادة وبذلـــك تتحقق
وهو االساســـي الشـــرط بتحقق ذلك رهن
هو واليقيـــن بأنه لإلمام االنقطـــاع التـــام
هذه تخليص على والقادر الوحيد المنقـــذ
والى والمحن الويالت من تعانيه مما اُألمة
اهللا أن يأذن والى الشـــرط هذا يتحقق أن
تلطف بل سدًى اإلمام يتركنا بذلك لم له
االغلب له األعم عقوق من الرغم على بنا
زال ال الذين المتقين العلماء الـــى وأوكلنا
الى اُألمة في نجاة وليكونوا سببًا يسددهم

بالظهور. له اهللا يأذن أن



دراسات



استفســـاري: إن ظاهرة الغيبة 
غريبـــة وغامضـــة لـــم تمّســـها يـــد 
الحـــّس، تعيـــش بيـــن أفقيـــن مـــن الجمال 
والجـــالل، فترعرعـــت عنـــد بعضهـــم (من 
هـــو فـــي داخـــل البيـــت وخارجـــه) بالغيـــب 
الســـلبي واالنتظار المظلم، والدين الخامل 
وأيدلجـــة  الجنســـية،  اإلباحـــة  وأســـلمة 
للظالـــم،  للركـــون  والترويـــج  التقاعـــس 
وبـــث الالمبـــاالت،  المقاومـــة  وفنـــاء روح 
ومهاجمـــة اإلصـــالح ومداهمـــة دور العلـــم 
وتســـفيه العلماء، وتعطيل األحكام وانهزام 
المؤمنيـــن، فصـــارت فكـــرة داعيـــة للمقت 
بعدما حفظ لها الرحمن جاذبيتها، وعاشت 
مكتنفـــة بالجهل بعدما كانت في دوحة العلم 
ورياضه، وعانقت الخرافة بعدما كان مكتوبًا 
لها التكامـــل التقنيني والتشـــريعي، فدعت 
نفســـها إلـــى مأدبة الـــذل والخنـــوع وراحت 

تشـــرف وتعد لمجالس العاطلين والحمقى، 
وُغيبت عن ســـماء الجمال وفضاء العقالنية 
إلى أن بدأت تلفظ أنفاســـها عند اليائســـين 
والمهزوليـــن، فلم ينقـــض عجبي كيف آلت 
األمور إلى هذه الصورة الموحشـــة؟ ومن هو 

وراء ذلك؟
قالت أفكارنا:

انحراف التطبيق وســـوء فهم التوقيت، 
وخطأ تفســـير مفـــردات الغيبـــة وثقافتها، 
وظلمانية تناول أسباب ظهورهQ، ودراستها 
بمعزل عن غايتها وعن الروية العامة للدين 
وللقرآن والعترة، وقبح تســـويقها في الواقع 
الخارجـــي وإيحـــاء تضادهـــا مـــع مقـــوالت 
الفطـــرة والعقل والوجدان، وتشـــويه العدو 
لها. كلها علل انكماشـــها وتقززهـــا والنفرة 
منهـــا، بيـــد أن األمـــر ليس كذلـــك فالغيبة 

صورة متكاملة وجميلة.

السيد احمد االشكوري




إ



اإلحســـاس اليهـــا يميـــل وال قبـــح فيهـــا.
بينهـــا وبيـــن تضـــاد وال ويعانقهـــا العقـــل،
فهي المشروع مع عالميتها ألفة أقرانها. ولها
مع لجمالها الخبير الحكيم قبل من المرشح
المأمول فصارت رغبة خاصية الكون ونهاية
لها. واإلعداد بها االلتحاق واألولياء األنبياء

إليك التفصيل: أردفت أفكارنا ثم
أســـماء وردت التطبيق فقد أما انحراف
واليماني كالمهدي المهدويـــة في المنظومة
السود والرايات والمهديون، والخراســـاني
وهي ذلك، وغير الزكيـــة والنفس والصفـــر
االثار فـــي ذكرت قد عامـــة حاملـــة لصفات
أشـــخاص األزمنـــة على مـــر فُنزلـــت علـــى
للحـــب إمـــا مختلفـــة، لدواعـــي معينيـــن 
لتحصيل وإما أتباعهـــم، قبل المفرط مـــن
وإما لحماقة مخططاتهم، الشرعية لتنفيذ
األسماء هذه إلى وإما لإلســـاءة أصحابها،

الطريق. هذا عن
أجواء فـــي تنمـــو وإن ظاهـــرة التطبيـــق
مكان أو زمـــن فتفشـــى في تأفل خاصة ثـــم
المهدوية فأدعياء ربوها. منـــاخ لتوفر معين
واليمانية والنفوس والبابية والنيابة الخاصة
وهذه دعاوى التطبيق. سوء من الزكية نماذج
اســـتيقاظنا ان إال عليها، دليل ال تخرصيـــة

يأتي متأخرًا. لها
التطبيـــق. فلماذا يمكن لـــم إذ فـــإن قيل

ذكرها؟ إلى الروايات تصدت
ذكر فائدة انحصـــرت يتم لو قلنا: هـــذا

فوائد هناك والحال التطبيق، لغاية األسماء
أن البد اإلمام أن ظاهرة قبيل من جمة أخرى
الصراع تجاذباتهـــا الطبيعية ونموذج تعيش
العناوين هـــذه ذكر وإّن القابيلي. الهابيلـــي
نظير ،Qظهور اإلمام مفروغية كناية عن
حتمية عن التي هي استعارة الساعة أشراط
له الذكر هذا أن إلى مضافًا الســـاعة، قيام
األسماء هذه ووزان االيجابية التربوية آثاره
* cَوُكْنُتـــْم َأْزواجًا َثالَثًة تعالى: قوله وزان
* اْلَمْيَمَنِة َأْصحـــاُب ما اْلَمْيَمَنِة َفَأْصحـــاُب
* اْلَمْشَئَمِة َأْصحاُب ما اْلَمْشَئَمِة َوَأْصحاُب
مع  الواقعة، اِبُقوَنd ســـورة السَّ ـــاِبُقوَن َوالسَّ
فظاهرة التطبيق بينهما، مفـــرق غير فارق
قال أمير وتقامر ولعب بالنار، زلزال خطير
الشـــيء مضرة يعرف لم المؤمنينQ: من

منه. االمتناع على يقدر لم
أعظم  بالدين أيضـــًاQ المصيبـــة وقال

المصائب.
يقال: كما فالتطبيق

بليلى وصًال يدعي كل
لهم بذاكا تقر ال وليلى
يخرج المهدي حتى يخرج (ال الخبر وفي
من عند انه مرسل يدعي ســـتون كذابًا، كل
 Qقوله معنى هـــو ولعله المعبود). الواحـــد
صاحبها القائـــم. راية ترفع قبـــل (كل رايـــة

التطبيقية. الرايات فالمراد طاغوت).
تحديد ندعي التوقيت بـــأن ظاهرة وأما
مضافًا فهو ،Qالقائـــم لظهور معين وقت



دراسات

المعين، التوقيـــت الدليل علـــى إلـــى عـــدم
ال القرائـــن بعـــض علـــى ومجـــرد االعتمـــاد
النهي ورد قـــد أنه مع يكون دليًال أن يصلـــح
االمـــام عـــن التوقيـــت. ففـــي الروايـــة عـــن
<ألن  بالمنتظـــر؟ قال: الجوادQ ِلَم ســـمي
أمدها فينتظر ويطـــول أيامها يكثر لـــه غيبة
وينكـــره المرتابـــون، خروجـــه المخلصـــون
فيه الجاحـــدون ويكـــذب ويســـتهزئ بذكـــره
وينجو المســـتعجلون فيه الوقاتـــون، ويهلك

المسلمون>. فيها
هلـــك  :Qالباقـــر عـــن الكافـــي وفـــي 
ومـــا فـــداك جعلـــت قلـــت:  المحاضيـــر 
وعن قـــالQ: المســـتعجلون. المحاضيـــر؟
المتمنـــون  اهللاQ قـــال: كـــذب عبـــد أبـــي
وإلينا المســـلمون ونجا وهلك المســـتعجلون
إنا (كـــذب الوقاتون أيضًا وعنـــه يتصيـــرون.
عالئم من إن فعليـــه نوقت). ال أهـــل البيـــت
ظهورهQأنال يعرف أحدبوقت ظهور اإلمام 
مثل األسرار اإللهية من الحقيقة فهذه أبدًا.
لموعده القرآن ذكر وإن القيامة. يوم موعـــد
أحد  به يعرف ال Qموعـــده أن إال عالمـــات
زعم من يصدق ال أن يجـــب إال اهللا، ولهذا
وقتًا يعين أو الظهور، بوقت يعلم أنه يدعـــي
مجهولية حكمة ولعـــل أجًال معينًا. ويضـــرب
دائمًا مستعدًا المؤمن يكون أن الظهور ألجل
ويظن مأمن في أنه أحد يظن لئال للظهور،
عنه في معزل نفســـه ويعتبر بعيد أن الظهور

َيْسَتْعِجُل * َقِريٌب اَعَة َلَعلَّ السَّ ُيْدِريَك cَوما
آَمُنـــوا َوالَِّذيـــَن ِبهـــا ُيْؤِمُنـــوَن ال ِبَهـــا الَِّذيـــَن
ِإنَّ َأال اْلَحـــقُّ َأنََّها َوَيْعَلُمـــوَن ُمْشـــِفُقوَن ِمْنهـــا

 dَبِعيٍد َضالٍل اَعِة َلِفي السَّ ِفي ُيماُروَن الَِّذيَن
بلســـان جملة من الروايات وجود عن ناهيك
أمر نبيه أصلح كما ليلـــة في له أمره (يصلح
إلى  والغيبة الحيرة من موســـىQ ويخرجه
على الداللة من ففيها والظهـــور) الفرج نور
حيرة  وأنـــهQ في الظهـــور مفاجئ أن أمـــر

ومنتظر للفرج.
وأماخطأ تفسيرمفرداتالغيبة (كمفردة
بمعناها فّســـرها بعضهم أن حيث االنتظار)
بالعنوان بفهمهـــا اكتفـــى وبعض الســـلبي،
<أفضل أعمال اإللزامي كروايـــات: القلبـــي
حديث محض أي الفـــرج>. شـــيعتنا انتظـــار
منه: مـــن انتظر النفـــس، بينمـــا المقصود
الصادقQ من ســـره أن  تهيأ له. وعن أمـــرًا
فلينتظر وليعمل القائـــم أصحاب يكون مـــن
وفي منتظر، وهو ومحاسن األخالق بالورع
ألمرنا كالمتشـــحط <المنتظر األثر أيضـــًا.

سبيل اهللا>. بدمه في
ما ينفع ال االنتظار مجرد لنا ان نقول بل
كمعرفتهQ (أفضل  منها مراحل لم تســـبقه
 Qوحبه انتظار الفرج) بعد المعرفة العبادة
من به يقـــرب بما منكم امـــرء كل (فليعمـــل
أطوع (هم والترويض على الطاعة محبتنـــا)
االجتماعي والتآلف لســـيدها) األمة له مـــن



من اجتماع على اهللا وفقهم أشياعنا أن (ولو
تأخر عليهـــم لما بالعهد الوفاء القلوب فـــي

بلقائنا). اليمن عنهم
واقعة أن أيضًا ومن المفاهيم الخاطئـــة
لألســـباب الطبيعية. خاضعة غيـــر المهدي
:Qقلـــت ألبي جعفر في الرواية. ورد فإنـــه
له قام الستقامت لو المهدي يقولون إن انهم
:Qفقال دم. محجة وال يهـــرق األمور عفوًا
ألحٍد اســـتقامت بيـــده لو نفســـي كال والذي
أدميت  اهللاN حين لرسول الستقامت عفوًا

وجهه. في وشّبح رباعيته
فهمهم أيضـــًا الخاطئة ومـــن المفاهيـــم
القائم لخـــروج أحدكـــم للحديـــث (ليعـــدّن
معناه علـــى اللفظ حمـــل حيث ولـــو ســـهمًا)
بعض التصرفات صدرت المطابقي، وربما
على بالجمود النـــاس من بســـطاء العفويـــة
في بطوطة ابن يدعيه (كما المادية الظواهر
المعنى فإن تم ذلـــك) لو حق بعض الشـــيعة
الكنائي عن الحضور هو المعنـــى المقصـــود
صعيد على والمستمر التام والتهيئ الفوري
والســـلوكي والعقائدي النفســـي االســـتعداد

والعملي الشرعي.
على الخاطئـــة: االنكفاء المفاهيم ومـــن
بهـــا، بينما البال وشـــغل عالمـــات الظهور
إعرف امامك زرارة <يا البيت: آل الوارد من
األمر هذا يضرك تقدم عرفته لم إذا فإنك

تأخر>. أو
الخوف فقيل: الغيبة أسباب ظاهرة وأما

بمعنى خطـــًأ الخوف وعدم الناصر. وفســـر
منه نفســـه، بينما المقصود على أنه يخاف
والممالك، الـــدول لجميـــع لكونـــه المزيـــل
توفر اإليمان يوجـــب علـــى والجامـــع للخلـــق
آثاره وتتبع ســـلطان إلى طلبه ذي كل دواعي

بنصرته. المتهم وقتل
لمشـــروع  ُعّد انه اإلمـــامQ حيث ان ثم
عليه. الخـــوف من فالبد خطيـــر وعظيـــم،
المشروع هدف أكدنا أن تحقق أننا الســـيما
خاضعًا للنواميس بل الغيب، رهنًا بيد ليس
ال الناصـــر عـــدم مـــن الطبيعيـــة. ومرادنـــا
مقصودنا بل المخلصين، وجود عدم بمعنى
المخطط عظم مع ينسجم ناصر توفر عدم

وحجمه.
فـــي عصـــر وظائفنـــا المطـــاف: نهايـــة
ظهوره وانتظار ،Qلفراقه االغتمام الغيبة:
في االستعجال وترك واالنقياد، والتســـليم
ســـالمته، بقصد عنه والتصـــدق ظهـــوره،
الظهور، أســـباب وإعـــداد ومعرفـــة صفاته
الشـــوق وإظهار فضائله وذكر عليه والصالة

ونصرته جماله لرؤية
المقررة باألســـاليب أعدائـــه ومواجهـــة
العالمي مشروعه عن والدفاع وزيارته شرعًا

وإعدادًا. وتهيئة وعمًال فكرًا
َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم اهللاَُّ َفَسَيَرى اْعَمُلوا cَوُقِل
اْلَغْيـــِب عالِـــِم إِلـــى َوَســـُتَردُّوَن  َواْلُمْؤِمُنـــوَن

.dَتْعَمُلوَن ُكْنُتْم ِبما َفُيَنبُِّئُكْم هاَدِة َوالشَّ



األدب المهدوي



مهجتـــي تمّلـــَك  الُحجـــِةحـــٌب  اإلمـــاِم  حـــبُّ 

فرحتـــي ســـتكبُر  تقـــْمفبـــِه  فالدنيـــا  قـــام  إن 

دولـــًة يبنـــي  مهّديـــًةللحـــقِّ  لهـــا  نصبـــو 

الزمـــْن مـــرِّ  علـــى  الَعلـــْمتبقـــى  ســـاريُة  والعـــدُل 

منتَظـــْر يـــا  ســـيدي  الَســـفْريـــا  واِهللا  طـــاَل  قـــد 

وبكـــم نباهـــي ذي األمـــْمفمتـــى يلـــوُح لنـــا الظفـــْر
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نطلـــب من اآلبـــاء األعزاء المســـاعدة على تحفيـــظ أبنائهم هذه األنشـــودة بطريقة 

يختارها الطرفان...

الشاعر المرحوم
راجح سوادي الخزاعي





ســـيدي فديُتـــَك  محمـــِدعّجـــْل  النبـــّي  ابـــَن  يـــا 

نهتـــدي بنـــورَك  الُظَلـــمفمتـــى  بالنـــوِر  وَنطـــاُل 

جمُعنـــا ينـــادى  والهنـــاومتـــى  اللقـــاُء  طـــاَب 

لنـــا عـــاَد  تعـــْممهدّينـــا  فالبشـــرى  بالخيـــِر 

تـــزْل ولـــم  الغيـــاُب  األمـــْلطـــاَل  أنـــَت  ســـيدي  يـــا 

يـــا ابـــَن الشـــوامِخ والِقَمْمتحيـــا وحِقـــَك فـــي المقْل



إصدارات



التخصصيـــة  الدراســـات  أصـــدر مركـــز  ـ   ١
في اإلمـــام المهـــديQ ضمن سلســـلة الطفولة 
المهدويـــة قصة <الوزيـــر والرمانة> مـــن تأليف 
األستاذ علي ســـعد النجفي ورسم وتلوين السيد 
حســـنين جواد شـــبر، تدور أحـــداث القصة عن 

رجل زاهد يتقي اهللا خرج إلى الصحراء يستغيث 
ويتوســـل إلى اهللا سبحانه باإلمام المهديQ أن 
ينقـــذ مدينته من مشـــكلة مهمـــة أحاطت بهم، 
وقد جاءت القصة باســـلوب قصصي ولغوي سهل 
يفهمه األطفال، طبعت في مطبعة زيتون طباعة 
أنيقة وجاءت في (١٨) صفحة ملونة بألوان زاهية 

طبع منها ٥٠٠٠ نسخة.
٢ ـ كمـــا صـــدر عـــن المركـــز ضمن سلســـلة 
الطفولـــة المهدوية قصة <االنتظـــار> من تأليف 
األســـتاذ علي سعد النجفي، رسم وتلوين السيد 
حســـنين جواد شـــبر، تدور أحداث القصة حول 
مشـــاركة أم عمـــارة فـــي معركة أحـــد إلى جانب 
الرســـولN ثم معنـــى االنتظـــار وكيـــف ننتظر 
اإلمام المهديQ وما يجب ان نستفيده من هذا 

هيأة التحرير



دأب مركز الدراســــات التخصصية في اإلمام المهديQ أن يكون له حضوُر واســــع في مجال 
الثقافة المهدوية وتنميتها من خالل ما يصدره المركز من دراسات فضًال عما ينشر من كتب 
وموسوعات تتبنى قضية اإلمام المهديQ دراسة وتحليًال،وباب إصدارات المركز حول اإلمام 
يأخذ على عاتقه اإلشارة إلى ما يصدر من هذه الكتب سواء ما كان من نفس المركز أو من خارجه.





االنتظار.
عـــن القطع (١٦) صفحة فـــي وقعـــت القصة
مطبعة في وطبعت جذابة بألوان ملونـــة الوزيري

طبع منها خمسة آالف نسخة. زيتون

<اإلمام  كتـــاب دار البصائـــر ٣ ـ صـــدر عـــن
كاظم الشـــيخ تأليف ومفهوم االنتظار> المهـــدي
تحدث فصلين: الكتاب تضمن المصباح> جعفر
مرتكزات نظرية عـــن األول الفصل فـــي المؤلف
الروايـــات مـــن وأورد نمـــاذج االنتظـــار الســـلبي
واعتـــزال الناس، الجهـــاد تـــرك الداعيـــة إلى
فـــي الغيبـــة الكبـــرى، وناقـــش مســـألة التقيـــة

المعصومين، ســـيرة مـــن وتحـــدث عن نمـــاذج
االنتظار االيجابي عن الثاني الفصل في وتحدث
المنكر عـــن والنهي بالمعـــروف ومســـألة األمـــر
وشـــرعية الحكومة اإلســـالمية إلقامة والســـعي
القطع  من ٢٧٤ صفحـــة بـ الكتاب جـــاء قيامها.
فجر مطبعة في وطبع أنيقـــة، الوزيـــري بطباعة

هـ. ١٤٢٣ سنة اإلسالم
كتـــاب <أحداث  الهـــدى دار ٤ ـ وصـــدر عـــن
تأليف <Kالبيت أهـــل روايات في الزمان آخـــر
الكتاب ثالثة تضمن الحريري، الشيخ اسماعيل
عن األول القســـم في المؤلـــف تحدث أقســـام،
الرواية حســـب بداية الروايات طوائف من ثالثة
من عنه صـــدرت عمن مقســـمة وفيهـــا الروايات
حوادث،  أخبرت به من البيتK وما أهل أئمة
روايات تســـبق عن الثانـــي وتحـــدث في القســـم
الحتمية، وغير الحتمية والعالمات اإلمام ظهور
عصر الظهور عن تتحدث التي أورد الروايات ثم
القطع  من ٤٨٦ صفحة بـ الكتاب جاء الشريف،
الوزيـــري بطباعة أنيقة في مطبعة الظهور ســـنة

٢٠٠٦هـ.



االنتظار في عامها الرابع



حينمـــا بدأت مجلة االنتظار صدورها بنشـــر 
الثقافة المهدوية وكانـــت مختصة بقضية االمام 
المهدي (عّجل اهللا فرجه الشريف) فقط، توقع 
بعض االســـاتذة انها ال تكمل عددها الرابع لكون 
موضوعها محددًا. وسارت المجلة بخطى ثابتة، 
واقدام راســـخة، تبحث عن الحقيقة، وتخاطب 
العقل، وتســـتفيد من كل ما هـــو جديد ونافع في 

طرح القضية المهدوية ونشر ثقافة االنتظار.
فـــكان ان مـــر العام الثالث وال تـــزال البحوث 
متواصلة واالعداد مستمرة ان شاء اهللا. كل ذلك 
بجهـــود النخب الخيرة التي شـــارك في المجلة، 
والتـــي عملت على اغنائها بالبحوث والدراســـات 
والقصائـــد والمشـــاركات. آمليـــن المواصلة ومن 

اهللا التسديد...
امـــا ما نشـــر في االعـــداد الماضيـــة فيندرج 

تحت العناوين التالية:
اوًال: البحوث والدراسات:

نشـــرت المجلـــة مئـــة واربعـــة بحوث شـــملت 
مختلـــف جوانـــب العقيـــدة المهدوية وقد شـــملت 

المحاور التالية:
االمام في العقيدة االسالمية ٥٤ بحثًا  -١

االمام في القضية التاريخية والروايات   -٢
١٢ بحثًا

ثقافة االنتظار والمنتظرين ١٠ بحوث  -٣
ادعياء المهدوية والبابية ٧ بحوث  -٤

االمام في الديانات االخرى ٥ بحوث  -٥
بحوث في عصر الظهور ١١ بحث  -٦

بحوث متفرقة ٥ بحوث  -٧
وقد شـــارك في ارسال هذه البحوث المراجع 
واســـاتذة  الدينيـــة  الحـــوزة  واســـاتذة  العظـــام 
الجامعـــات والمثقفيـــن وعلـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصر:
المراجع والعلماء واساتذة الحوزة العلمية:

آية اهللا السيد محمد سعيد الحكيم  -١
آية اهللا الشيخ بشير النجفي  -٢

آية اهللا الشيخ محمد اسحاق الفياض  -٣
آية اهللا الشيخ جواد التبريزي  -٤
سماحة الشيخ باقر االيرواني  -٥
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مدير التحرير
االستاذ حسن الظالمي





السند محمد الشيخ سماحة -٦
االصفي مهدي الشيخ سماحة -٧

مهدي الخرسان سماحة السيد -٨
سماحة السيد ياسين الموسوي -٩
السبزواري السيد علي سماحة -١٠

القبانجي الدين صدر السيد سماحة -١١
احمد االشكوري سماحة السيد -١٢

عالء الموسوي السيد سماحة -١٣
الستار الجابري عبد سماحة السيد -١٤

الحلو علي محمد السيد سماحة -١٥
القبانجي السيد محمد سماحة -١٦

الحميد المهاجر عبد سماحة الشيخ -١٧
الفضلي عبد الهادي الشيخ د. سماحة -١٨

الدين محي نزيه الشيخ سماحة -١٩
صيهود كاظم الشيخ سماحة -٢٠

العراق: خارج من الباحثون االساتذة
الجمهورية الصدرـ الحســـيني علي ١- السيد

االسالمية.
العلوم كلية في عاصم فهيمـ  االســـتاذ ٢- د.

القاهرة. –
المغرب. العاملي - االستاذ يوسف -٣
ـ السعودية. السادة االستاذ مجتبى -٤

مصر. ـ الباقي عبد اسامة د. االستاذ -٥
البحرين. ـ العرادي محمد االستاذ -٦

البحرين. ـ حسين ميرزا فاضل االستاذ -٧
السعودية. ـ عقيلة آل حزيز االستاذة -٨

داخـــل مـــن واالكاديمييـــن االســـاتذة امـــا 
العراق:

بحوث ٣ الحكيم عيسى حسن أ.د. -١
بحوث ٥ شبر علي د. حسين -٢

الكـــوت  ـ خليـــف جميـــل ٣- االســـتاذ عمـــاد

٢بحث.
الكوت. ـ العزاوي عباس االستاذ -٤

الحلة. ـ طه اياد والء االستاذ -٥
الحلة. ـ الحميري حمزة حسن االستاذ -٦

الحلة. ـ عبد الحميد فاضل االستاذ -٧
بغداد. ـ العارضي احسان االستاذ -٨

النجف. ـ عمار نّصار االستاذ -٩
بحوث. ٧ مبارك رحيم االستاذ -١٠

ـ الكاظمية. الحسين عبد االستاذ نجم -١١
بحوث. ٧ الظالمي حسن االستاذ -١٢

الحلي  المحقـــق احمد مجيـــد ١٣- الباحـــث
١١بحث.

فـــي شـــاركن اللواتـــي الباحثـــات االخـــوات 
المجلة:

القانون كلية ـ يعقوب جبار سحر االستاذة -١
بحوث. ٤

الجامعة الخزرجـــي / ناديـــة ٢- االســـتاذة
التكنلوجية.

مشـــرفة ـ جبـــار ٣- االســـتاذة زكيـــة كاظـــم
تربوية.

الشـــيخ الســـاعدي ـ جامعـــة ٤- الســـت نـــور
الطوسي.

بابل. ـ اكرام عزيز الست -٥
ـ بغداد. الطائي اسماعيل الست نادية -٦

الشـــيخ كليـــة ـ ابراهيـــم ٧- الســـت اســـماء
الطوسي.

الطوسي. الشيخ كلية ـ جودة سهام ٨-الست
الكويت. ـ الدشتي منى الست -٩

مشاركات. ٤ ـ حزيز آل عقيلة الكاتبة -١٠
كما يلي: حصيلة البحوث ولقد كانت

حوزويين واساتذة لعلماء بحث ٤٨



الرابع عامها في االنتظار



اكاديميين الساتذة بحثًا ٥٦
المهدوي: ثانيًا: االدب

ركيزة كونه بـــاالدب المهدوي المجلة اهتمت
في النفوس المهدويـــة تثبيـــت العقيدة هامـــة في

اآلتية: االبواب وتحت
وعشـــرين قصيدة احدى ١- نشـــرت المجلـــة
لشـــعراء قصائد منهـــا عشـــرة لكبـــار الشـــعراء:

وهم: راحلين
اليعقوبي محمد علي الشيخ -١

الحلي حيدر السيد -٢
جامع الشيخ حسين آل -٣

الظالمي صالح محمد االستاذ -٤
الخزاعي راجح االستاذ -٥

القزويني خضر السيد -٦
االعرجي المهدي عبد السيد -٧
االعسم حسين محمد الشيخ -٨

قصيدة عشـــرة احـــدى المجلة كمـــا نشـــرت
مهم: معاصرين لشعراء

أ.د. محمد حسين الصغير -١
الشيخ محسن االنصاري -٢

العمار غني االستاذ -٣
أ.د رحمان عزكان -٤

شعابث المحسن عبد محمد االستاذ -٥
الحلة. ـ الحلي سليمان معن السيد -٦

– عبـــد الصاحب احمـــد مـــال ٧- االســـتاذ
الكوت.

النجف. ـ حمد الحسين عبد االستاذ -٨
لندن. الحكيم ـ الهادي السيد عبد -٩

النجف. ـ الظالمي الحسين عبد الشيخ -١٠
المجلة نشـــرت كمـــا ب- اناشـــيد الصغـــار:

وكلمات خفيفة اوزان ذات اثنتي عشـــرة قصيـــدة
نشيد بواقع للصغار اناشيد تكون ان تصلح ســـهلة

الظالمي. حسن للشاعر اغلبها كان عدد لكل
المجلـــة واهتمـــت القصيـــرة: القصـــة  ج- 
االدب لرفد جميل ادبـــي كلون القصيرة بالقصـــة
فكانت ٤  قصيـــرة ٩ قصص فنشـــرت المهـــدوي
عبد  ٣ للســـيد الســـعودية، من حزيز آل لعقيلـــة
علي، محمد ولده نشرها باسم الجابري الســـتار

الصافي. طارق للسيد ٢
االستطالعات: ثالثًا:

تاريخية اســـتطالعات باجراء المجلة قامت
باالمام المتعلقـــة واالحـــداث مصـــورة لالماكـــن
تســـعة عددها كان اهللا فرجـــه) (عّجل المهـــدي
ومسجدي المهدي االمام لمقامات اســـتطالعات
اغلبها وكان الغيبة، وسرداب وجمكران الســـهلة

مجيد الحلي. علي احمد للباحث المحقق
بابًا خاصًا  في كل عدد رابعـــًا: افرزت المجلة
كلمة مـــع المهـــدي باالمـــام لذكـــر موقـــع يتعلـــق
وعددها وابوابه ونشـــاطاته الموقع عن مختصرة

ثمانية مواقع.
وصلت فقد القراء: اما مشـــاركات خامســـًا:
من اكثر وااللكترونـــي العـــادي المجلـــة بالبريـــد
ستين حوالي منها المجلة نشرت مشاركة ثمانين

كافة. االسئلة عن واجابت مشاركة
وعلوم  (ببلوغرافيا) عنـــوان سادســـًا: وتحت

االحصاءات التالية: المجلة ثبتت االحصاء،
المهدي االمام النجفية فـــي ١- المطبوعـــات
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٣- المخطوطـــات المهدوية في مكتبة االمام 
الحكيم العامة.

مركـــز  فـــي  المهدويـــة  المخطوطـــات   -٤
الدراسات التخصصية في االمام المهدي (ع)٠

٥- ابجديـــة معارف الغيبة حســـب الحروف 
االبجدية في سبعة اعداد.

ســـابعًا: افرزت المجلة بابًا خاصًا لمناقشـــة 
الكتب الصادرة عن المستشـــرقين واالسالميين 
مـــن قبل اســـاتذة ومفكرين تحت عنـــوان (قراءة 
في كتاب) كان لالســـتاذ الدكتور حســـن الحكيم 
ثالث مشـــاركات فيها. والســـيد عالء الموســـوي 

مشاركتان وإثنين آخرين.
ثامنـــًا: اصدرت المجلة فـــي اعدادها االولى 
مقابالت مـــع مراجع الحـــوزة العلميـــة وعلمائها 
حـــول االمـــام المهدي (عليـــه الســـالم) وقدمت 
االســـئلة واالستفســـارات المهمـــة حـــول القضية 

المهدوية فاجابوا مشكورين عنها.
تاسعًا: اضافة الى االبواب الثابتة للمجلة في 

كل عدد:
١- االمام المهدي في الصحافة المهدوية

٢- اللقاء باالمام وقصص لعلماء التقوا به
٣- نشـــاطات المركـــز والنـــدوات والدورات 

التي عقدها.
٤- من كلمات اإلمام ورسائله ودعائه.

عاشرًا: اشارت المجلة ضمن االبواب الثابتة 
الى الكتـــب الصادرة فـــي االمام المهـــدي (عليه 
الســـالم) من مركز الدراســـات االسالمية ودور 
النشـــر االخـــرى، وتحدثت بشـــرح مختصر عن 
محتوى الكتاب وابوابه وكاتبه ودار النشـــر وسنة 

الطبع، وقد شمل البحث أربعة وخمسين كتابًا.
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قام مركز الدراســـات التخصصية 
في اإلمام المهدي بالنشاطات التالية 
خالل فترة الثالثة أشـــهر الماضيـــة منذ صدور 
العدد ١١ في شهر شوال ١٤٢٨ هـ وفيما يلي بعض 

من هذه النشاطات:

١ ـ باشـــر المركـــز بتنفيـــذ مشـــروع الـــدرس 
الحوزوي المختص باإلمام المهديQ، يهدف 
هـــذا الدرس إلعداد كـــوادر حوزويـــة تخصصية 
في عقيدة اإلمـــام المهديQ يقـــع على عاتقها 
فيما بعد تبني هذه العقيدة بما يناســـب مكانتها 

هيأة التحرير



ق





العلمية ودرء الشبهات عنها بمنهج علمي حوزوي 
تخصصي.

٢ـ  وجه قسم التبليغ عبر االنترنت في المركز 
دعـــوة إلى الطلبـــة الفضالء في الحـــوزة العلمية 
لكتابـــة مقاالت وبحوث تســـهم في رفد الســـاحة 
المهدويـــة بالبحـــث العلمي المهـــدوي والخطاب 
الدينـــي التخصصـــي، وســـيقوم المركز بنشـــر 
البحوث فـــي مجلة االنتظار وعـــدد من الصحف 
والمجـــالت فـــي موقع اإلمـــام المهـــديQ على 
شبكة االنترنت وأوعدهم بجوائز ثمينة على تلك 

البحوث.
٣ ـ جرت في مدينة الحمزة الغربي مســـابقة 
علميـــة حـــول اإلمـــام المهـــديQ قدمـــت منها 
مجموعـــة من البحوث والدراســـات فـــي القضية 
المهدويـــة رشـــحت عشـــرة منهـــا لنيـــل الجوائز 

التقديرية المقدمة من قبل المركز.
٤ ـ قـــام مركـــز الدراســـات التخصصية فرع 

الكوت بالنشاطات التالية:
أـ  أقـــام بالتعـــاون مـــع مديرية تربيـــة الكوت 
معرضـــًا للنشـــرات الجدارية شـــاركت فيه أكثر 
من ثمانين نشرة حول االمام المهديQ وثقافة 

االنتظار حصل عشرة منها على جوائز المركز.
ب ـ أقـــام المركـــز مســـابقات أســـبوعية في 
أســـئلة متخصصـــة بالقضية المهدوية في شـــهر 
رمضان المبارك قدمت فيها الجوائز للفائزين.

ج ـ أقام المركز المسابقة االلكترونية األولى 
باإلمـــام المهـــديQ الخاصـــة بقســـم الطفولة 
المهدويـــة حيـــث يقـــوم المشـــارك باســـتخدام 
البرامـــج العامة فيحولها إلى قســـم الطفولة في 
الموقع إلى قـــرص (CD) وذلك إلقامة عالقة 

بقسم الطفولة المهدوية.
د ـ قـــام المركز بالتعاون مـــع جامع الزهراء 
بإلقاء محاضرات في الرد على الشبهات المثارة 
حـــول قضية اإلمـــام المهـــديQ قـــام بإلقائها 
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٢٥ ـ  من للفترة حسن بادي وذلك الشيخ سماحة
المبارك. رمضان شهر من ٣٠

الخاصة معارض الكتـــاب المركز أقـــام هـــــ 
في المناطق التالية: وذلك Qالمهدي باإلمام

واسط. الجهاد في منطقة حي ـ ١
.Qالسجاد اإلمام مسجد ـ ٢

.Pمسجد فاطمة الزهراء ـ ٣
.Pالبنين أم موكب ـ ٤

صدور على سنوات ثالث مرور بمناســـبة .٥
الدراســـات مركز عن الصادرة (االنتظار) مجلة
الســـالم) (عليه المهدي اإلمام في التخصصيـــة
في ٢٠٠٧/١١/٢٥م األحـــد أقـــام المركز يـــوم
في النجف االشرف االنصاري الشـــيخ حســـينية
بحضور المجلة فـــي والكّتاب نـــدوة للمشـــاركين

العلمية الحـــوزة في (٦٠) أســـتاذًا على يزيد ما
مـــن رؤســـاء والجامعـــات باإلضافـــة إلـــى عـــدد
في والصحف المجـــالت ابـــرز تحرير ومديـــري
عبد األســـتاذ ومنهم االشـــرف مدينـــة النجـــف
المحافظة في الصحفيين نقيب السلطاني الرزاق
صحيفة تحرير رئيس القزويني شـــاكر واألستاذ
رئيس العميـــدي اللطيـــف عبـــد الـــوالء والســـيد
الستار والسيد عبد النجف صحيفة صوت تحرير
ليث األنســـاب والسيد مجلة تحرير النفاخ رئيس
االشـــرف النجف مجلة تحرير رئيس الموســـوي
ينابيع مجلة مديـــر تحرير الجد حيدر واألســـتاذ
محافظتي مـــن وفدين إلـــى باإلضافة وغيرهـــم
بقراءة الندوة اســـتهلت ان وبعد والحلة. الكـــوت
سماحة السيد محمد ألقى من الذكر الحكيم آي





هيأة باســـم كلمة التحريـــر علـــي الحلـــو رئيـــس
بالحاضرين مســـتهلها في رحب المجلة تحريـــر
وآفاق الثالثة األعوام في مســـيرتها مســـتعرضًا

الذين للحاضرين النقاش باب فتح ثم تطويرها
مســـتويين مقترحاتهم وانتقاداتهم على توزعت
الحكيم حسن الدكتور فيه شفهي وشـــارك األول
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الرزاق والسيد عبد الالمي رضا والشـــيخ محمد
والســـيد الشـــمري فائـــق الســـلطاني واألســـتاذ
إلـــى باإلضافـــة وغيرهـــم عبـــد الســـتار النفـــاخ
الموسوي السيد عالء لســـماحة قيمة مداخالت
على شـــكل اســـتبيان الثاني فكان أما المســـتوى
بمقترحاتهم أثـــروه الذين الحاضرين وزع علـــى
هذا دعم على حرصهم تعكس التي وانتقاداتهـــم

على الهدايا وزعـــت ثم القيـــم المنجـــز الفكري
خاصة توزيع هدايا إلى باإلضافة كافة الحضـــور
سماحة مشـــرفها العام من تقديرًا المجلة لكادر
تقديرًا المركـــز مدير القبانجـــي الســـيد محمد
محتوى وأروع شكل بأجمل إبرازها في لجهودهم
وليمة عشـــاء إلى الجميع دعي وفي ختام الندوة

على شرف الحاضرين. أقيمت
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