








التأويل.. على وأنت تقاتُل على التنزيل قاتلت أنا علي يا
على  اإلبقاء مـــن أجل قتاله اهللاN عليًا في رســـول بها الكلمـــات التي أوصى كانـــت هذه هي
علي زمن ففي اهللا.. بكتاب المتربصين ودواعي المتشدقين أهواء تغّيره أن دون القرآن كما أنزل
شـــريعة وُمســـخت الدين ُمِحَق واألهواء وبين اآلراء هؤالء وأهواء آلراء أولئك عرضًة القرآن صار
مسالمًا، كان ما بقدر مقاتال علي وكان مظلومًا.. كان ما بقدر مصلحًا علٌي كان المرسلين.. سيد
ما االصالح واحياء مندوحة للقتال ما وجد متى ومقاتًال الدين، فيه أمور سلمت ما متى يســـالُم
وبالدين القرآن، هـــذا ليكون غير بالقرآن تودي أن كادت التـــي العجاف التأويل أماتتـــه ســـنوات
وريثه هو مصلحـــًا وهكذا منهاجه في هو علي سياســـة القائميـــن.. هذا حيث أرادته لُيصـــادر إلى
فاإلمام ،Qأميـــر المؤمنين به جده قام بما ليقوم الطويل المتمـــادي غياهب الزمن اآلتـــي من
التفســـير في زوايا المتخندقين رؤى سّيســـته ما وســـيصلح تأويـــل القرآن على المهـــدي ســـيقاتل
 Qالمهدي اإلمام ثورة إن وجه، سبعين على ومصاَدرًا أوجه، سبعة على محّرفًا القرآن ليقّدموا
جده بها التي ُعرف الكّرات تلك وســـيعيد قبل، من علي جده حروب كانت كما إصالح هـــي ثـــورة

كانت. كما الباطل هزائم لتعاَد Qالمؤمنين أمير
المســـؤول،  غير الديني الخطاب يخّلفه ما خلفيات على المهديQ ســـتكون اإلمام ثـــورة إن
عندها القارئة لمفهوم الدين االتجاهات في التعددية من حتميـــة ينطلُق الديني الخطاب فتعـــدد
اإلمـــام المهديQ حتمية  يجد هنا مـــن المحدود، الفهم علـــى خلفية تؤســـس ســـُتقرر توجهات
ولُيبقي ،Nجده بعثه الـــذي الديني الخطاب صيغ على اإلبقـــاء باتجاه وضرورة التغيير الثـــورة
أجل من اإلمام وعلي القائـــد وعلي الممتحن علي بذلـــه ما معًا نســـتذكُر الحقيقي علـــى المفهوم
ثورة حفيده هي وهكـــذا التأويل.. تجاوزات إصالحه فـــي ومســـتبعدًا التنزيل حقيقة الرجـــوع إلى
وبوركت المقاتالن السيدان فنعم حقيقة التنزيل.. ومبقيًا على التأويل لتجاوزات اإلمام متصديًا

التأويل.. تماديات لتمحق التنزيل ثورتا ٥



دراسات

٦

الرحيم الرحمن اهللا بسم
َبْعِد ِمـــْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنـــا cَوَلَقـــْد

.(١) dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها اْألَْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ
نقطتين: في الغيبة عن الحديث

مع منســـجمة أن الغيبة هل األولى: النقطـــة
اإللهية؟ لألهداف مخالفة أم الغرض اإللهي,

على المترتبة اآلثـــار فـــي الثانية: والنقطـــة
الغيبة.

النقطة األولى:
نصب وجوب علـــى اســـتدل علمـــاء اإلمامية
اللطف), والتي (قاعـــدة ُتســـّمى اإلمام بقاعدة
,Nنصب اإلمـــام بعد النبي وجوب على تنـــصُّ

مقدمتين: من يتكّون الكالم وهذا
حيث أن اإلمـــام لطف, األولـــى: المقدمـــة
البشـــري يغـــّذي حاجة المجتمع أمر إن وجـــوده
عن وينهى بالمعروف يأمر من إلى يحتاج الـــذي

ويقيم بين الناس بالعـــدل, ويقضـــي المنكـــر,
بين أبناء وينشـــر العدالة والتعزيرات, الحدود

المجتمع.
وجود إلى محتـــاج البشـــري إذن, المجتمع
هذه يغّذي ألنـــه لطف؛ اإلمام فوجـــود اإلمـــام,

الحاجة.
الصدور واجب اللطف أن الثانية: والمقدمة
إمام ينشـــر العدل, وجود ألن وجل؛ عز اهللا من
ويقضي المنكر, عن وينهى بالمعروف, ويأمر
الخير هو ويهـــدي المجتمع إلـــى بيـــن النـــاس,

واجب؟ اللطف هذا هل لكن لطف.
واجب. اللطف نعم,

محتاج إلى وجود البشـــري المجتمع ألن ِلَم؟
المنكر, عن ناٍه بالمعروف, آمـــر عادل, إمام
إّما يعـــود تعالى ِقَبلـــه مـــن فعـــدم نصـــب اإلمام
وليس عندنا لبخله, وإّما لعجزه, لجهله, وإّما

ب
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رابع. شٌق
أو جهل أو بخـــل لإلمـــام إمـــا فعـــدم نصبـــه
مقتضى فيكون عنها, منّزه تعالى عجـــز, واهللا
البخل العجز وعن عن الجهل وعـــن اهللا نزاهـــة
فنصب النـــاس, اإلمام بيـــن أنـــه يجب نصـــب
اهللاN واجب  بعـــد رســـول الناس اإلمـــام بيـــن

لطف. اهللا؛ ألنه من الصدور
نصب اإلمام أن المقدمتيـــن هاتين ونتيجـــة

واجب.
ضـــرورة نصب على هكـــذا اســـتدلَّ اإلمامية

اإلمام بعد النبي.
الذي الدليل على بناًء يقول: سؤال َيرد وهنا
نقض اإلمـــام غيبة فـــإن لالســـتدالل ذكرتمـــوه
محال والقبيح قبيح, الغرض ونقض للغـــرض,
الغرض من أن علـــى وتعالى، تبـــارك علـــى اهللا
اإلمام أن هـــو من نصبه والهدف نصـــب اإلمـــام
ويقضي وينهى عـــن المنكر, بالمعروف, يأمر
أليس األحكام الشـــرعية, ويبّلغ بيـــن النـــاس,
تحصيله يمكن ال الغرض هذا هو الغرض؟ هـــذا
بين حاضرًا اإلمـــام كان ولو اإلمـــام, مـــع غيبة
موجودًا اإلمام بالغرض, إذ لو كان لقام الناس
ويراهـــم ويعرفونـــه يرونـــه بيـــن أظهـــر النـــاس
إذا أما للغرض, محّققًا وجـــوده ويعرفهم لكان
تمامًا فغيبته للغرض, ناقضة فغيبته غائبًا كان
يكن لم ما ألنـــه الغرض؛ عكس الهـــدف وعكس
قـــادر على إقامة غير فإنه الناس حاضـــرًا بيـــن

المنكر. عن والنهي بالمعروف العدالة واألمر
ونقض للهدف, نقـــض اإلمام إذن, غيبـــة

قبيح. الهدف
لماذا؟

مسجد لغرض تأسيس إنســـان أراد إذا مثًال

أو للحـــدادة كورشـــة العبـــادة, ثـــّم اســـتخدمه
للغرض نقض إنـــه ذلك؟ فهـــل يصحُّ للنجـــارة,
لغرض اإلمام ب ســـبحانه وتعالى نصَّ كذلك اهللا
الغرض, هذا تنقـــض العدالة, والغيبة إقامـــة
اهللا على محال والقبيح الغرض قبيـــح, ونقض

وتعالى. تبارك
يرفضهـــا قبيحـــة فكـــرة إذن فكـــرة الغيبـــة
ونقـــض الغرض للغرض, ألنها نقـــض العقـــل؛
ذاتها أمر حدَّ في الفكرة فهذه على اهللا, محال
, بأن وجل عز اهللا مـــن صدوره محـــال ال يمكن
عـــن األعين, هذه مســـتورًا غائبًا ينصب إمامًا

ذاته. في حدَّ أمر محال الفكرة
هذا السؤال بوجهين: والجواب عن

أعمال  على األّول: اإلمامQ شـــاهد الوجـــه
الخالئق:

كان إمام أّي اإلمام _ نصب أن الغـــرض من
عن المنكر؛ والنهي بالمعروف األمر هو ليس _
المنكر عن األمر بالمعروف والنهي مسؤولية ألن
cَوْلَتُكْن كفائيـــًا: وجوبـــًا النـــاس تجـــب على كل
ِباْلَمْعُروِف َوَيْأُمُروَن اْلَخْيِر إَِلى َيْدُعوَن ُأمٌَّة ِمْنُكْم
نصب من اْلُمْنَكِرd(٢), والغـــرض َعـــِن َوَيْنَهـــْوَن
والقضاء الشرعية األحكام تبليغ هو ليس اإلمام
فهذه والتعزيرات, الحـــدود وإقامة بين الناس
عن ورد كما الغيبـــة, عصر في الفقهاء وظيفـــة
الواقعة الحـــوادث المنتظـــرQ: <فأما اإلمـــام
حّجتي حديثنـــا, فإنهم رواة إلى فيها فارجعـــوا

.(٣) اهللا عليهم> حّجة وأنا عليكم,
وال هذا ليس نصب اإلمام الغرض من إذن,
مع ال يتحقق الغرض هذا إن يقال: حّتـــى ذاك,
أمران: اإلمام نصب من الغرض اإلمام, غيبة

أعمال األّول: مســـألة الشـــهادة علـــى األمـــر



دراسات

٨

أعمـــال علـــى يكـــون شـــهيدًا الخالئـــق, أي أن
بن عيســـى فـــي وردت التـــي الخالئـــق, فاآليـــة
الرســـل أولي  إمامـــًا؛ ألن مريـــمQ الـــذي كان
ما َشـــهيدًا َعَلْيِهْم cَوُكْنـــُت أئّمة, كانـــوا العـــزم
الرَّقيَب َأْنـــَت ُكْنـــَت َتَوفَّْيَتني َفَلمَّـــا ُدْمـــُت فيِهـــْم
مفادها ,(٤)dَشـــهيٌد َشـــْيٍء َوَأْنَت َعلى ُكلِّ َعَلْيِهْم
على الشـــهادة هو بينهم وجـــوده من أن الهـــدف
والغرض أفعالهم, علـــى والشـــهادة أعمالهم,
يقـــوم بالشـــهادة, هـــو أن مـــن نصـــب اإلمـــام
 N:محّمد النبي تخاطب التـــي المباركة واآلية
ُشـــَهداَء لَِتُكوُنوا َوَســـطًا ُأمًَّة َجَعلْناُكْم cَوَكذلِـــَك
 (٥)dَشـــهيدا َعَلْيُكْم الرَُّســـوُل َوَيُكوَن النَّاِس َعَلـــى
وهو واإلمـــام, النبي وجـــود من تؤّكـــد الغـــرض
حضورية, شهادًة الخالئق أعمال الشهادة على
وتبليغ بالمعروف األمر وليس هو الغرض, هـــذا

الشرعية. األحكام الناس
مرئيًا كان اإلمـــام ســـواًء أن ومـــن الواضـــح
بغرض علـــى أن يقـــوم قـــادر هـــو أو كان غائبـــًا
الناس بين اإلمام معروفًا كان الشهادة, ســـواًء
عنهم, غائبًا أم الناس مع حاضرًا مجهوًال, أم
يحقق وأن بالشـــهادة يقـــوم هـــو قـــادر علـــى أن

غرضها.
متحّقق, نصب اإلمـــام إذن, الغـــرض من
كي للغرض ناقضـــًا أمـــرًا اإلمام وليســـت غيبـــة

قبيحًا. أمرًا أمرًا محاًال أو الغيبة تكون
للدين:  الحافظ المنتظرQ هو اإلمام

نصـــب علـــى المترّتـــب أن  الثانـــي:  األمـــر
أيدي  تمتد ال لكـــي اإلمـــامQ هو حفـــظ الدين؛
الديـــن إلـــى والتحريـــف  والتالعـــب التزويـــر 
تعالى: قوله ذكرنا فيما ســـبق وقد اإلســـالمي,
َلحاِفُظوَنd(٦) أن  َلُه َوإِنَّا ْكـــَر الذِّ َنزَّْلَنا َنْحُن cإنَّـــا
وإنما هو القرآن الكريم, بالذكر ليس المقصود
القرآن خـــالل من المحفـــوظ الديـــن الســـماوي

الكريم نفسه.
بحفـــظ هـــذا تعّهـــد وتعالـــى إن اهللا تبـــارك
أســـباب ومن بأســـبابه, الدين الديـــن, وحفظ
بالدين الخبيـــر الشـــخص حفـــظ الدين وجـــود
أيدي تندس أن من حفظه علـــى قادرًا كي يكون

إليه. والتحريف والتزوير التالعب
الدين؟ يحفظ كيف

هـــو الوظيفـــة الديـــن ليـــس المقصـــود مـــن
عصر في النـــاس على يجـــب الظاهريـــة والتـــي
فتـــاوى  وهـــي بهـــا اإلمـــامQ أن يعملـــوا غيبـــة
وظائف وليســـت ظاهرية وظائف وهي الفقهاء,
وقد ُتصيب الواقع الفقيه قـــد فتوى ألن واقعيـــة؛
الفقيه فتـــوى أصابت لو ذلـــك مع تخطـــأ, لكن
الفقيه فتوى أخطـــأت ولو ونعمت, الواقع فبهـــا
<ال له معذور: المقّلد أن معذور كمـــا الواقع فهو

الغرضمننصباإلماممتحّقق,وليستغيبة اإلمامأمرًا
قبيحًا. أوأمرًا ناقضًا للغرضكيتكونالغيبةأمرًامحاًال
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يؤّديه في التشـــكيك بما موالينا مـــن عـــذر ألحد
ســـرنا, نفاوضهم علمـــوا أنا عّنـــا ثقاتنـــا, قد
ال ينبغي التشكيك أي: إليهم>(٧), إّياه ونحملهم
ووظيفة الفقهاء, يمليه وما الفقهاء يرويه ما في
معـــذورون, وهم بفتاوى هـــؤالء النـــاس العمـــل
إلى رواة فيها فارجعوا الواقعـــة الحوادث <فأما
حّجة عليكـــم, وأنـــا حّجتـــي حديثنـــا, فإنهـــم
هذه عليهم>(٨), فليســـت وظيفـــة الدين هو اهللا
من مجموعـــة الديـــن ألن الوظيفـــة الظاهريـــة؛
القرآن في موجـــودة وهي الســـماوية, القوانين
وهذه القوانين هي الصحيحـــة, األحاديث وفي
القوانين من المجموعة وهـــذه الواقعي, الدين
والتحريف, والتزوير الـــدس من يجـــب حفظها
بها, عارفًا كان مـــن هو بحفظها لكـــن المتكفل
الموجودة الواقعية القوانيـــن هذه يعرف ال ومن
ال يمكنـــه الصحيحـــة واألحاديـــث فـــي الكتـــاب
الكتاب.  في بما البيتK أدرى وأهل حفظها,
 Qالباقر على اإلمام بن ُدعامة قتادة دخـــل
البصرة؟>، أهـــل فقيه أنت قتادة, فقال: <يـــا
:Qأبـــو جعفر فقـــال يزعمـــون, قـــال: هكـــذا
قتادة: فقـــال له القرآن؟>، تفّســـر <بلغني أنك
أم تفّســـره أبو جعفرQ: <بعلم لـــه فقال نعـــم،
:Qجعفر أبو له فقال بعلم، بل قال: بجهل؟>،
أسألك؟>، وأنا أنت فأنت بعلم تفّسره كنت <فإن
قول اهللا <أخبرنـــي عن قال: ســـل, قال قتادة:
سيُروا ـــْيَر السَّ فيَها cَوَقدَّْرنا ســـبأ: في عز وجل
فقال قتادة: آِمنيـــَنd(٩)؟>، َوَأيَّامـــًا فيهـــا َلياِلَي
حالل وراحلة وكراء بزاد بيته من خرج من ذلك
يرجع البيـــت كان آمنًا حّتـــى حـــالل يريد هـــذا
اهللا جعفرQ: <نشـــدتك أبو فقـــال أهله، إلـــى
بيته الرجل من يخـــرج قد أنه يـــا قتادة هل تعلم

البيت هذا يريد حالل وكراء بزاد حالل وراحلة
مع ويضرب نفقته فتذهب الطريـــق عليه فيقطع
اللهم قال قتادة: فيها اجتياحه؟>، ضربة ذلك
إن قتادة يا أبو جعفرQ: <ويحـــك نعـــم، فقال
فقد نفســـك تلقاء القرآن من فّســـرت كنت إنما
الرجال من قد أخذته وإن كنت وأهلكت, هلكت
إنما قتـــادة يا ويحك وأهلكـــت،... فقـــد هلكـــت

.(١٠) به> خوطب القرآن من يعرف
ومعرفة واقعية, معرفـــة القرآن إّن معرفـــة
يتأّتى ال أمٌر واقعية معرفة الصحيحة األحاديث
خوطب وإنمـــا لمـــن فقيـــه, ال لفقيـــه وال لغيـــر
األحاديث بهـــذه خوطب وبمـــن بهـــذا القـــرآن,

القائم. اإلمام وهو أال الصحيحة,
مـــن نصب الغـــرض إذن, بالنتيجـــة يكـــون
الواقعي والدين الواقعي, الدين حفظ هو اإلمام
والعارف عارفًا به, كان لمن إّال ال يمكـــن حفظه
مواريث  تلّقى اإلمامQ الذي هو الواقعي بالدين
ووصلت ,Kاألنبياء وكتب األئّمة وكتب النبـــوة
القادر الوحيد فهو بيد, يداًَ الواقعية العلوم إليه
على يتوّقف الديـــن الديـــن, وحفظ علـــى حفظ
إمام عند إّال موجودة غيـــر والمعرفة المعرفة,

الزمان.
إمام الدين هـــو حفـــظ علـــى إذن, القـــادر
ميتًة مات إمامـــه يعرف ال مات <مـــن الزمـــان,

.(١١) جاهلية>
يومًا األرض عـــن األئّمةK: <لـــو بقيت ورد

.(١٢) بأهلها> مّنا لساخت إمام بال
تخلو  <ال علـــيQ قولـــه: اإلمـــام وورد عـــن
ظاهـــرًا إمـــا بحجـــة,  هللا قائـــم مـــن  األرض 
حجج تبطل لئّال مغمـــورًا, أو خائفًا مشـــهورًا,
الدين. بحفظ يقوم الذي فهو ,(١٣) وبيناته> اهللا
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وهو بحفـــظ الدين يقـــوم وقـــد ُيســـأل: كيف
غائب؟

االتصال خـــالل الدين مـــن نقـــول: ُيحفـــظ
قيادات من اإلســـالمّية, لألّمة القـــرار بمواقع
نفوذ له شـــخص وكل ووجهاء, ومراجع وعلماء
على اإلســـالمّية, واإلمام قادر األّمة في وتأثير
القرار, بمواقع اتصاله خـــالل من الدين حفظ
المباشرة, فالمهّم بغير أو بالطريقة المباشرة
به أن يقوم بـــدَّ فـــال الديـــن, أن واجبـــه حفـــظ
أو مباشـــرًة القرار بمواقع االتصـــال من خـــالل
هذا الديـــن وإقامة حفـــظ أجل بالواســـطة مـــن

الغرض.
والوجود تنمو, اإلســـالمّية الصحوة واليوم
وتكبر تقوى التشـــّيع يكبر, وظاهرة اإلســـالمي
ومع بعـــد يوم, يومًا وتمتـــد إلى أرجـــاء األرض
الدين الدين, لكـــن ضـــّد وجـــود حرب شرســـة
وجود عن كاشف وهذا وقوًة, نموًا ويزداد يقوى
عن المســـؤول خفيـــة يقوم بها غيبية تصّرفـــات
أجل ومن من أجل حفظ الدين, التصرفات هذه
قّوته, أال حفظ ومكانته, ومن أجل حفظ هيبته

ولوال ,Qاألمر صاحب المولـــى تصرفات وهي
من شـــيء عنه يعزب ال وأنه أننـــا تحت رعايتـــه
األعداء(١٤). واصطلمنا الألواء بنا لنزل أخبارنا
الغيبة أن وهـــو هـــذا المفهـــوم بالنتيجـــة أّن
الدين, حفظ تام، فالغرض غير للغرض نقض
على قادر وهـــو الخلق, أعمـــال على والشـــهادة

غائبًا. حاضرًا كان أم ذلك
ال بشـــري عمل الوجـــه الثانـــي: الغيبـــة

سماوي:
وإنما ســـماويًا, مخّططًا ليســـت إن الغيبـــة
يكـــون ال البشـــري والعمـــل هـــي عمـــل بشـــري,
الهدف أن فمثـــًال نقضـــًا للغـــرض الســـماوي,
إقامة  هـــو اإلمـــام علـــيQ لإلمامة مـــن نصب
المخّطط هو هـــذا العادلة, اإلســـالمّية الدولة
أنه األرض علـــى حصل الـــذي لكن الســـماوي,
الناكثون عليـــه قـــام الخالفة بمجـــرد أن تولـــى
وصوب, حدٍب كل مـــن والقاســـطون والمارقون
ســـنوات, لخمس حروبـــًا داميـــة وشـــّنوا عليـــه
لتحقيـــق الفرصـــة الكافيـــة لـــم تعـــِط لإلمـــام
بعض قتله أن إلـــى العادلة, اإلســـالمّية الدولة

شـــيء  يعزب عنه ال وأنـــه رعايتـــه  ولـــوال أننـــا تحـــت
األعـــداء واصطلمنـــا الـــألواء بنـــا مـــن أخبارنـــا لنـــزل

عمل هي وإنما ســـماويًا, مخّططـــًا إن الغيبة ليســـت
للغرضالسماوي بشري,والعمل البشرياليكون نقضًا
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محرابه. في الخوارج
ولكن  سماوي, بمخّطط هو ما  Qعلي فقتل
الســـماء, لمخّطط رفضًا كان البشـــر ما صنعه
الجناية  بالنتيجة إذن وهو حرب عليQ وقتله,
ألنه نقضـــًا للغرض الســـماوي؛ تعدُّ ال البشـــرية
الجناية البشـــرية وتكـــون شـــيء قد يكـــون على
الغرض نقض يعنـــي آخـــر, وهذا ال على شـــيء
بالرحمة بعث نبيه وتعالى فاهللا تبارك للسماء,
َأْرَســـَل الَّذي cُهَو الدين كله, على ليظهـــر دينه
الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهـــَرُه اْلَحقِّ َوديِن ِباْلُهدى َرُســـوَلُه
من الدين نســـخوا أمّية بنو ــِهd(١٥), فلما جاء ُكلـِّ
المســـيرة وواصلوا بنـــو العّبـــاس أصلـــه, وجاء
السماء ت عليه نصَّ السماوي, فما بتشويه الدين

آخر. شيء البشر جناه وما شيء,
ـــب نصَّ عندمـــا وتعالـــى تبـــارك اهللا  إن 
الحســـن  أبيـــه المهـــديQ إمامـــًا بعـــد اإلمـــام
أن الغرض مـــن نصبه العســـكريQ, لم يكـــن
أي أنهـــا ليســـت مخّططًا يغيـــب هـــذه الغيبـــة,
بين يبقى حاضرًا أن مخّططًا بل كان ســـماويًا,
وهو اإلمامة أهـــداف بتحقيـــق ويقوم النـــاس,
البشـــرية الجناية ولكـــن حاضـــر بين النـــاس,
السماء, حيث هجم مخّطط صارت على عكس
ولم الظالمين, من خوفًا فاستتر عليه الظالمون
ولو عنه, والدفاع بنصرته اإلسالمّية األّمة تقم
هجوم جنبه يوم إلى وقفت اإلســـالمّية األّمة أن
لم فاإلمام اإلمـــام, تغّيب مـــا عليه الظالميـــن
كإمام أمره فاهللا بالغيبة, أمـــره اهللا ألن يتغيب
يبقـــوا حاضرين أن في األئّمة كســـائر أن يكـــون
ويوصلوا الناس بين العدالة ويقيموا الناس بين
ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن cَوَجَعلْنا إلى الهداية, الناس

.(١٦) dِبآياِتنا ُيوِقُنوَن َوكاُنوا َصَبُروا َلمَّا ِبَأْمِرنا

رفضوا البشـــر لكن الهداية, هو إن الغرض
الظالمون وهجـــم الســـماوي, هـــذا المخّطـــط
األّمة من النصـــرة اإلمام علـــى اإلمام, وطلـــب
لبذل حاضرة مســـتعدة وال تكن فلم اإلســـالمّية
حاضرًا ويقيم معه حّتى يبقى النصرة والوقوف
فهل الكريم, القرآن في ُذِكر كما غرض الوالية
أم تقصير بشـــري؟ بالتأكيد هو إلهي هـــذا عمل

بشري. تقصير
ليســـت الغيبـــة أن الـــكالم نتيجـــة إذن, 
المخّطط بأن هـــذا نقول كـــي مخّططًا ســـماويًا
تقصير اإلمام للغرض, فغيبة نقض الســـماوي
مسألة إلى ننظر فعندما بشرية, وجناية بشري
cقاُلوا إســـرائيل: عمرانQ, وبني بن موســـى
َنْدُخَلها َلْن َوإِنَّا َجبَّاريـــَن َقْومًا فيها ِإنَّ يا ُموســـى
cَفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك ,(١٧)dِمْنهـــا َيْخُرُجوا ــى َحتـَّ
قد نجدهم ,(١٨)dقاِعـــُدوَن إِنَّـــا هاُهنـــا َفقاتِـــال
َربِّ cقاَل المقدســـة, األرض يدخلوا أن رفضوا
َفاْفـــُرْق َبْيَننا َوَبْيَن َوَأخي َنْفســـي ِإالَّ َأْمِلُك ال إِنِّي
َعَلْيِهْم ُمَحرََّمـــٌة َفإِنَّها قاَل * اْلفاِســـقيَن اْلَقـــْوِم
َعَلى َتْأَس َفـــال اْألَْرِض ِفي َيتيُهوَن َأْرَبعيـــَن َســـَنًة

.(١٩) dاْلفاِسقيَن اْلَقْوِم
في  موســـىQ عنهم, فبقـــوا لذلـــك غـــاب
ســـنة, فهل أربعين األرض فـــي حيـــرة يتيهـــون
جناية  أم سماوي مخّطط غيبة موسىQ عنهم
رفضوا الذيـــن هم منهم, جنايـــة منهـــم؟ إنها
الذيـــن موســـىQ, وهـــم لنصـــرة االســـتعداد
,Qموسى مع يدًا لكي يكونوا االستعداد رفضوا
الوظيفة عـــن وتخّليهم نصرتهـــم ونتيجة عـــدم
ليســـت مخّططًا موســـىQ, فغيبته عنهم غاب
ونفس بشرية, جناية نتيجة كانت بل ســـماويًا,
فغيبة اإلمام لإلمام المنتظر, بالنســـبة الكالم
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من  وتقصير بشـــرية المنتظـــرQ نتيجـــة جناية
مخّططـــًا الغيبـــة وليســـت األّمـــة اإلســـالمّية,
من للغرض نقض الغيبة هذه إن ليقال: ســـماويًا

اإلمامة. نصب
مندفعة. الشبهة وهذه السؤال فهذا إذن,

المترتبة الروحية اآلثار الثانيـــة: النقطة
الغيبة: على

اآلثار هي لإلمامQ, فمـــا حصلت الغيبـــة
الغيبة؟ على المترتبة الروحية

مهّمة: آثار ثالثة هناك
األّول: األثر

األرضية إلعداد يدفع بالتقصير األّمة شعور
إلى يحتاج اإلمام إن لخـــروج اإلمام المنتظـــر,
باذلة ُمضحية مخلصـــة عريضة قاعدة شـــعبية
اإلمام, فلو طاعة ومعنـــى اإلمامة معنى تعرف
التضحية خصائص تملك شـــعبية قاعدة ُوِجدت
واالنصهار والذوبان والفناء واإلخالص والبـــذل
من مانع لظهر اإلمامQ, فـــال Qاإلمـــام في

القاعدة. استعداد عدم إّال ظهوره
نتيجـــة اإلمـــام بغيبـــة النـــاس شـــعور  إن 
يكون الصالحة األرضيـــة إعداد في لتقصيرهـــم
وفي األرضية, هذه لتهيئة اندفاعهم في ســـببًا
الباذلة, المخلصـــة المضحيـــة إيجـــاد النخبـــة

األرضية ظهر هـــذه وتهّيـــأت حّتـــى إذا ُوِجـــدت
.Qاإلمام

أّمتي أعمـــال النبـــيN: <أفضـــل ورد عـــن
الفرج؟ انتظـــار معنى (٢٠), مـــا انتظـــار الفرج>
إّال قوة وال حـــول ال أن تقول: وهـــي هـــل الحوقلة
بمفهومه االنتظـــار الفرج. إن عجل باهللا اللهـــم
إعداد بمعنـــى الســـلبي, بمفهومه ال اإليجابـــي
البيت يعني إعـــداد الضيـــف فانتظار األرضيـــة
تهيئة بمعنى اإلمـــام انتظار كذلك الســـتقباله,
من األّول األثر هذا لظهوره, الصالحة األرضية

الغيبة. آثار
اإلمـــام للقـــاء  االســـتعداد الثانـــي: األثـــر

:Qالمنتظر
مقدمتان: عندنا وهنا

والغيبة العنوانيـــة الغبية األولـــى: المقدمة
الشخصية:

غيبة هي اإلمام أن غيبة إلى يذهـــب العلماء
الشـــخص غيبة فإن الشـــخص, غيبة ال العنوان
غيـــر موجود, اإلمـــام شـــخص تعنـــي أن نفـــس
مريم بـــن مريمQ, فعيســـى بـــن مثل عيســـى
حظيرة ُرفع إلى قد شخصه ألن غائب؛ شـــخصه
أما طبيعية, وغير إعجازية غيبة فهي القدس,
إن  ليست كذلك, المنتظرQ فهي اإلمام غيبة

وتقصير  بشـــرية جناية المنتظرQ نتيجة اإلمـــام غيبة
سماويًا مخّططًا الغيبة وليست األّمة اإلســـالمّية, من

إنغيبةاإلمامالمنتظرغيبةالعنوانوليستغيبةالشخص
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غيبة غيبة اإلمام المنتظر غيبة العنوان وليست
المنتظـــرQ موجود  أن اإلمـــام أي الشـــخص,
معـــروف, شـــخصه غيـــر أن إّال مـــع النـــاس,
الناس العامة قضايـــا يحضر المنتظر فاإلمـــام
غاب الذي وإنما شخصه, يغب ولم والخاصة,

عنوانه. هو
طبيعية المنتظـــر غيبـــة إذن غيبـــة اإلمـــام

إعجازية. وليست
حفظًا خفائه على يحافظ المنتظـــر واإلمام
مـــن خـــالل تغيير وطبيعيـــًا, شـــخصيًا عاديـــًا
االتصال ونوع وطـــرق والمكان االســـم والعنـــوان
غيَّر عليه فتـــرة فكّلما مرَّت بالبشـــر, االرتباط
فغيبته غيبة اتصالـــه, وطريقة وعنوانه مكانـــه
عن نفســـه بحفظ يقوم فهو طبيعيـــة, عنوانيـــة
غيبة اإلمام غيبـــة كانت أعيـــن الظالميـــن, ولو
ننتظر اإلمـــام ونقول: معنـــى أن إعجازيـــة فـــال
صلواتك الحســـن بن الحجة لوليك <اللهم كـــن
كل وفـــي الســـاعة هـــذه في عليـــه وعلـــى آبائـــه
ودليًال وليًا وحافظًا, وقائدًا وناصـــرًا, ســـاعة
فيها وتمّكنه طوعًا, أرضك تسكنه حّتى وعينًا,
 Qفعيســـى بالحفظ, له ندعو طويًال>(٢١), أي
احفظ اللهم نقول: وأن له ندعو أن إلى يحتاج ال
وبين القدس حظيـــرة في وهو مريم بن عيســـى
غيبته كانت لمن بالحفـــظ المالئكـــة. إنما ندعو
من نفسه بحفظ عادية, فهو يقوم طبيعية غيبة
من األمراض, جسمه يقي الذي األخطار, وهو

لذلك والضياع, من التلف نفسه يقي الذي وهو
عبدك فنقـــول: <اللهم أصلـــح اهللا نحـــن ندعـــو
ورســـلك, أنبياءك بـــه أصلحت وخليفتـــك بمـــا
من القـــدس بـــروح وأّيـــده وحفـــه بمالئكتـــك,
رصدًا ومن خلفه يديه بين واســـلك من عندك,
أمنًا خوفه بعد سوء, وأبدله من كل من يحفظونه
من ألحد تجعل وال شيئًا، بك يشـــرك ال يعبدك
جهاد له في وائذن ســـلطانًا, على وليك خلقك
على إنك أنصاره, من واجعلني وعدّوه, عدّوك
شاهد له بالحفظ فالدعاء قدير>(٢٢), شيء كل

الشخص. غيبة ال العنوان غيبة على
الثانية: المقدمة

غيبة وغيبته حاضرًا بيننـــا اإلمـــام إذا كان
فقد وميســـور, ممكن أمر به فاالتصال عنـــوان
يشـــعر, وقد ال حيث من باإلمام يتصـــل أحدنـــا
له يوصل واإلمام ويتحّدث لإلمام يختلط باإلمام
وقد يشـــعر, ال الصالحة من حيث األفكار بعض
يهديه بها من حيث التي األمـــور بعض له يوصل
ميســـور  باإلمامQ اتصال فاتصالنا يشـــعر, ال
هل العنوان, نعرف نريد أن نحن إنما وممكن,

ذلك؟ كيف غيره, أم اإلمام هو هذا
أشـــياعنا <ولو أن اإلمـــام يعّلمنـــا الطريق,
القلوب مـــن اجتماع علـــى لطاعتـــه وفقهـــم اهللا
الُيمن عنهم تأّخر لمـــا عليهم بالعهد فـــي الوفاء
بمشـــاهدتنا الســـعادة بلقائنـــا، ولتعجلـــت لهم
فما بنـــا، منهم وصدقهـــا علـــى حـــق المعرفـــة

نحن  إنما باإلمامQ اتصال ميســـور وممكـــن, اتصالنـــا
اإلمام أم غيره هـــو هذا هل العنوان, نعـــرف نريـــد أن
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وال نكرهه بنا ممـــا يتصل عنهـــم إّال ما يحبســـنا
وهو حسبنا ونعم المســـتعان واهللا منهم، نؤثره

.(٢٣) < الوكيل...
الثاني الســـفير العمري عثمـــان ومحّمـــد بن
األمر  هذا صاحـــب إن لإلمـــامQ يقول: (واهللا
يرى _ الحج يعني _ ســـنة كل ليحضر الموســـم
يعرفونـــه)(٢٤), ويرونـــه وال النـــاس ويعرفهـــم,
هذا أن يعرفـــون ال ولكنهم بينهـــم, هـــو موجود
إذن إذا أردت ,Qالمنتظر اإلمام هو الشخص
وعنوانه باســـمه تعرفه أن يعني اإلمام أن تلقـــى
يتصل ما فالطريق واضح <فما يحبسنا عنهم إّال
وهو التخلص منهم>, نؤثره وال نكرهـــه مما بنا
الطريق ذلـــك فـــإن مـــن الذنـــوب والمعاصـــي,

وبشخصه. اإلمام بعنوانه رؤية أمام الواضح
من اللقاء؟ ما الغـــرض اإلنســـان: وقد يقول

الذي يترّتب لو التقيت باإلمام؟ وما
الهدايـــة شـــيء اســـمه الجـــواب: إن هنـــاك
,(٢٥) dِبَأْمِرنا َيْهُدوَن َأِئمًَّة cَوَجَعلْناُهْم األمرية,
أن أتريد األمرية, الهدايـــة إلى تصل أتريـــد أن
والمقداد ذر وأبـــي الفارســـي تكون مثل ســـلمان
التقوا حينمـــا النخبـــة هـــؤالء وعّمـــار وُكميـــل؟
مرتبة مـــن الهداية أعلى حصلوا علـــى باألئّمـــة
بهذا يرغب ال إنسان فأّي وهي الهداية األمرية,
األمرية الهداية أن تصل إلى أردت فإذا الهدف؟
إلى والطريق اإلمـــام, لقاء هو إليهـــا فالطريق

عنها. الذنوب والتخلي هو رفض اإلمام لقاء
تفسير في الواردة الرواية أحد يستغرب وقد
َلَنْهِدَينَُّهْم فينا جاَهُدوا cَوالَّذيَن المباركة: اآلية
هو سبيل السبيل هداية بأن معنى ,(٢٦) dُســـُبَلنا

الشـــريفة اشـــتملت K(٢٧), إن اآلية البيت أهل
ولم تقل: ,dُسُبَلنا cَلَنْهِدَينَُّهْم دقيق: تعبير على
بمجاهدة قمـــت إذا فأنت إلينـــا), (لنهدينهـــم
السبيل إلى إلى فستصل بالســـوء األّمارة نفسك
عندما تقرأ اهللا إلى الســـبيل هو من ولكن اهللا,
إليك, الســـبيل هم <وكانوا الندبـــة: في دعـــاء
إلى الســـبيل فإن رضوانك... >, والمســـلك إلى
البيتQ, والهداية إلى الســـبيل أهـــل هم اهللا
الذنوب نبـــذ وفرع النفســـية, فـــرع المجاهـــدة
إذن تصـــل إلى الســـبيل, والمعاصـــي, وهكـــذا
اســـتعداد هو المترّتب على الغيبة األثـــر الثانـــي
وجود ينكـــر أن اإلمـــامQ, ال للقـــاء اإلنســـان
فهل التقي بعـــد, ولد ما اإلمام ويقـــول: اإلمـــام
على ال يحصل اإلمام ينكر من يولد؟ لم هو بمن
اإلمامQ محروم  وجـــود ينكر ومن األثر, هذا
بوجـــود اإلمام يعترف من أمـــا األثر, مـــن هذا
الذنوب, فطريـــق لقائه نبـــذ لقاؤه وأنـــه يمكـــن
الهداية اَألمرية, الوصول إلى خالله يمكن ومن
االســـتعداد للقاء هو الغيبة على المترّتب فاألثر

.Qالمنتظر اإلمام
بيننا القلبية العالقـــة تقويـــة الثالث: األثـــر

:Qاإلمام وبين
القلبية؟ العالقة تقوية معنى ما

ِإالَّ َأْجرًا َعَلْيـــِه َأْســـَئُلُكْم ال cُقْل تعالى: قـــال
إن مطلوب موّدة أهل ,(٢٨)dاْلَمـــَودََّة ِفي اْلُقْربـــى
يقّوي  طريـــق فـــكل البيـــتQ واجـــب شـــرعي,
طريق يقّوي مطلـــوب, وكل طريق المحبة فهـــو
طريق  البيتK فهـــو أهـــل محّبـــة فـــي قلوبنـــا
بغيبة اإلمام المنتظر يقّوي فالشـــعور مرغوب,
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اإلمام. مع القلبية والعالقة المحّبة جانب
أال غائب شـــخص عزيز عندك كان إذا مثًال
إلى شوقك أال يشتّد لقائه؟ إلى الشـــوق يأخذك
لو مما أكثر معه القلبية تنمو العالقة أال رؤيتـــه؟
تنتظره إن فالن الذي لك: ولو قيل مفقودًا؟ كان
القلبيـــة تبـــرد وتنتهي, مـــات, فـــإن العالقـــة
بموجود وليـــس معـــدوم اإلمـــام فشـــعورك بـــأن
اإلمام بأن شـــعورك أما القلبية, العالقة يطفئ
عوامل عامل من فهـــذا له, وأنت منتظر غائـــب
النفســـية العالقة وتقوية القلبية العالقـــة تقوية
باإلمام عالقتك قويت وإذا اإلمـــام. وبين بينك
ســـلوكك, على القلبية العالقة هذه فســـتنعكس
الطواف وإلى الحـــج وإلى إلى الصدقة فتبعثـــك
وتهدي به تقوم قربي عمل أّي وإلى الصالة وإلى

.Qالمنتظر اإلمام إلى ثوابه
ســـلوكية وروحية آثار كلهـــا اآلثار إذن هـــذه
المنتظر, اإلمـــام بغيبة االعتقـــاد على تترّتـــب
هذه اآلثار من عنده فليس بالغيبة ال يعتقد ومـــن

شيء.

الهوامش
.١٠٥ األنبياء: (١)

.١٠٤ عمران: آل (٢)
.٤ ح /٤٦ باب /٤٨٤ الدين: كمال (٣)

.١١٧ المائدة: (٤)
.١٤٣ البقرة: (٥)

.٩ الحجر: (٦)
.٢٢ /٦١ ح /٣٨ :١ وسائل الشيعة (٧)

.٤ ح /٤٦ باب /٤٨٤ الدين: كمال (٨)
.١٨ سبأ: (٩)

.٤٨٥ ح /٨ : ٣١٢ (١٠) الكافي 

وليس له إمام باب من مات /٣٧٧ :١ (١١) الكافي 
.١ - ٤ الهدى/ ح من أئّمة

 ١ ح /٢١ ٢٠٤/ بـــاب الدين:  كمـــال (١٢) راجـــع:
.٢٣ -

.١٤٧ رقم /٣٧ :٤ البالغة  نهج (١٣)
علمًا نحيط <إّنـــا الشـــريف: التوقيع (١٤) ورد فـــي
من أخباركم، ومعرفتنا شيء يعزب عّنا وال بأنبائكم،
كان ما إلى منكـــم جنح كثير مذ بالـــذل الـــذي أصابكم
المأخوذ العهد شاســـعًا، ونبـــذوا عنه الســـلف الصالح
مهمليـــن إّنـــا غيـــر يعلمـــون. ال وراء ظهورهـــم كأنهـــم
بكم لنزل ذلك ولوال لذكركم, ناسين وال لمراعاتكم،
(االحتجاج راجع: األعـــداء...>, اصطلمكم أو الألواء

.(٣٢٣ :٢
.٩ الصف: ٢٨؛ الفتح: ٣٣؛ التوبة: (١٥)

.٢٤ السجدة: (١٦)
.٢٢ المائدة: (١٧)
.٢٤ المائدة: (١٨)

و٢٦. ٢٥ المائدة: (١٩)
باب ٥٥  / ٦٤٤ - ٦٤٧ راجع: كمال الدين: (٢٠)

. ١ - ٨ المنتظر للفرج/ ح في ثواب ما روي
.٣٧ /٢٦٥ ح /١٠٣ :٣ تهذيب األحكام (٢١)

.٣٦٧ المتهجد: مصباح (٢٢)
:٢ االحتجاج فـــي: التوقيع الشـــريف (٢٣) راجـــع

.٣٢٥
.٣٢٩ ح /٣٦٣ الطوسي: غيبة (٢٤)

.٧٣ األنبياء: (٢٥)
.٦٩ العنكبوت: (٢٦)

فرات: تفسير ١٥١؛ :٢ القمي تفســـير (٢٧) راجع:
.٥ /٤٣٤ ح /٣٢٠

.٢٣ الشورى: (٢٨)
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مســـلم صحابي المســـيح الدجـــال
والتعديل, فـــوق الجـــرح مجاهـــد وهو
وابنه العـــدول المجاهديـــن, كبقيـــة الصحابـــة
اتفقوا مالك, اإلمام وشـــيخ الدين, أئّمة إمام
وقدموه أحد، عليه يفضل توثيقه, وكان ال على

غيره. على

حينيصنعالطغاة,وأنصارهمدينًا
ســـتكون الدين, ذلك تركيبة فإن ما,
ألنه سيكون دينًا غريبة؛ عجيبة تركيبة
أوصال متناثرة, مجتمعًا من مرّقعًا,
نقطة جديرة باالنتباه,  وهنا بينها. جامع ال
به, أصبح الدين الدجال, وكيف أن بهذا تتعلق

مرّقعًا بشكل عجيب!!
بن صـــاف الدجـــال المســـيح والدجـــال, أو

بعض قال كفـــره, وقد في شـــّك صياد, مما ال
كونه وفي كفره, في يشـــكون ال أنهم الصحابة:
أحد شـــّك وإذا وصام, صلى لو الدجال, حّتى
البخاري عنها, إلعراض الجساســـة؛ في قصة
طريق إّال لديـــه ليـــس ممن _ أحـــد فال يشـــكَّنَّ
بن صياد, صائد أو صـــاف, بكون _ الصحـــاح

الدجال. هو
نـــرى ترجمتـــه, علـــى ولكننـــا حيـــن نطلـــع
رجال أعاظم شّكك فقد والغرائب, العجائب,
ووصفوه في كونـــه الدجال, والتعديل, الجـــرح
وأعرضوا الفروض. وأداء والجهاد, باإلسالم,

هذه الروايات الصحيحة. كل عن
 Nالنبي لقي مـــن هو كان الصحابي: ولمـــا
هو  وهذا اإلســـالم(١) ... علـــى ومـــات مؤمنـــًا به
عندهم _ للصحابي. وحكم الصحابي تعريفهم
وال تقبل الجرح, ال التي المطلقة, العدالـــة :_

ا

الدجال المسيح
صحابي مسلم مجاهد

محي الدين الشيخ نزيه
العلمية في الحوزة وأستاذ باحث
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إلى  يحتاج ال عـــدل, التعديـــل،(٢) فالصحابـــي
كما _ صيـــاد ابن ولما كان رواياتـــه. توثيـــق في
أسلم,  النبيN ثّم لقي قد ترجمته _ في نجده
وحج, وجاهد, اإلسالم, على ومات به, وآمن
ال ثقة هذا فهو على المســـيح الدجال, عين وهو

مطلقًا! تعديل, إلى يحتاج

توصلنا الطريفـــة, النتيجة هـــذه
ويا له من نفسه. الشيطان وثاقة إلى
هذا نقـــف عند هل عجيـــب! ولكن, ترقيع
_ أيضًا _ ثقة كان الدجال ال أبدًا. فابن الحـــد؟
أنس, بن مالك اإلمام وكان بل أكثر من ثقـــة,

غيره! عليه يفضل ال
المســـلمين, _ أهم رواة إذن _ ابن الدجال
عاصره, ممن أّيًا أنس ابن مالك عليه يفضل وال

المخلصين! التابعين ومن الزكية, العترة من
أربعة أو ثالثـــة أنـــس بن لقـــد أدرك مالـــك
العابدين,  زيـــن األطهـــارK هم: من األئّمـــة
أيام آخر فـــي والكاظـــم والباقـــر, والصـــادق,
عند البن الدجال, عدًال ليســـوا فهؤالء مالك,
يحتاط إنســـان كيف يمكن أن وال أعرف مالـــك.
بدر في اإلســـالم حارب من أن يرى وهو لدينه,
الدجال وأن بـــه, يقتدى أن يمكن وُاحـــد إمامـــًا
وديـــن, تؤخذ علم وأهـــل تقوى, وابنـــه رجـــال
وال أحد, يفضـــل عليهـــم عنهـــم األحاديـــث وال

الجرح؟ إليهم يرقى
دليل, وبال جزافـــًا, ال يكون كالمنا ولكـــي
عواهنه, علـــى الكالم نلقي أننـــا نتهم ولكـــي ال
للعقل ذلك بعد والحكم التراجم, هذه معًا نقرأ

رضينا به حاكمًا: لو

حجر:(٣)  ابن الحافظ
اهللا عبد بن عمارة ماجة: وابـــن الترمذي,
روى المدنـــي, أّيوب أبـــو األنصاري بـــن صيـــاد
بن المســـيب, وســـعيد عبد اهللا, بن عن جابر
عثمان بـــن وعنـــه الضحاك وعطاء بن يســـار,
ينعقد بن بـــن أنس, ومحّمد ومالك الحزامي,
ابن بن كثير المدنـــي, قال والوليـــد الغفـــاري,
حاتم: صالح وقـــال أبو ثقة. معين, والنســـائي:
قليل ســـعد: كان ثقـــة, ابـــن  الحديـــث, وقـــال
في عليه يقدم ال أنس بن الحديـــث, وكان مالك
بن شهيب نحن بنو يقولون: أحدًا! وكانوا الفضل
حلفاء اليوم فهم النجار, بنو فدفعهم النجار,
هم!! ممـــن يدرى وال النجـــار, بنـــي مالك بـــن
ولـــد مختونًا, هـــو الذي صياد, بن وعبـــد اهللا
لك خبأت <قـــد فقال: النبـــي, مســـرورًا فأتـــاه
وهو الـــدخ، فقال: <اخســـأ>. فقال:  خبيئـــًا>,
عبد اهللا, أســـلم وقد الدجال, إنه قيل: الـــذي
وأقام بالمدينة.(٤)  مع المســـلمين, وغزا وحج,
محّمد, مـــروان بـــن خالفة فـــي ومـــات عمارة
عندهما حديث له الثقات, في حبان وذكره ابن
عبد في سعد ابن قول قلت: األضحية, في واحد
اإلســـالم, على يوهم أنه مات صياد, اهللا بـــن
خرج أنه ترجمته ذكر غيره في وقـــد بالمدينة،
هذا وقالوا: وأن اليهود تلقـــوه, إلى أصبهـــان,
وأدخلوه العـــرب, على به نســـتفتح ملكنـــا الذي
لم ثّم والشـــموع, الطبول, ومعـــه البلـــد ليًال,
في نعيم أبـــو ذكر ذلك, بعـــد خبر, يعـــرف له
ترجمته بســـطت وقد بســـنده,  تاريخ أصبهان,
صاحـــب التجريد ألن الصحابة؛ فـــي في كتابي
بســـند أبو داود أخرج نعـــم, ذكـــره مختصرًا,
ابـــن صياد فقدنا قـــال: جابر, صحيـــح, عـــن
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قال: ســـلمة, طريق ابن أبي ومن يـــوم الحرة,
فقلت: الدجـــال, صياد هو ابن أن شـــهد جابـــر
فإنه قد مـــات. قلـــت: وإن قـــال: إنـــه قد مات,
ألبي قلت اآلجري: وقال وإن أسلم. قال: أسلم,
صياد, ابن ولـــد صياد, من بـــن داود: عمـــارة
أحمد ســـعد. وســـألت عن ابن هذا, قال: بلغني
به له يكن ولم فأنكـــره, هذا, عن بـــن صالح,
نســـب أّول في الزبير بن بكار, وذكر علم. أدنى
وابن هذا, عمارة يعني صياد, ابن إن  قريـــش:
محّمد بـــن بكر أبي بـــن عبد اهللا حـــزم, يعنـــي
حزم, اســـتّبا.(٥) فقال ابن حزم,  بن بن عمرو
ابن صياد, البن وقال مّنا, لســـتم صياد: البن
الوليـــد, وهو فبلغ العـــرب, حزم: لســـتم مـــن
من أنهم إن زعم ابن حـــزم, فكتـــب:  خليفـــة,
أنكر, وإن ابن صياد, فحد له ولد إســـماعيل,
إسماعيل. من ولد إّال عربيًا, نعرف ال فإّنا فال,
ولد إسماعيل, فحد أنهم حزم, من فزعم ابن

ابن صياد). له
أم نضحك, من  أنبكـــي, أقـــول: ال ندري,
التـــي المتناقضـــة, العجيبـــة, هـــذه الترجمـــة
ابن تبرئة إّال معنـــى. أصـــل, وال ال يعـــرف لهـــا
مـــع وجود النقيض. الدجال, كونه من صيـــاد,
كون قضية يعالج ولـــم مؤمن. صحابي هو فإنمـــا
ملكنا, إنه وقالـــوا: أصبهان. فـــي اليهـــود تلقوه
بعد حادثة _ قطعـــًا _ عندهم, وهذا واختفـــى
الدجال  المسيح كونه السوس،(٦) وانكشاف فتح

فعًال. اليهودي,
هذه الترجمة: مـــن به, نخرج ما وخالصـــة
أدرك ممـــن مســـلم,  رجـــل ابـــن صيـــاد, أن 

مجـــاور هللا, حـــاج  مجاهـــد,  ,Nالرســـول
قلب فـــي فهو الرســـولN, وقبـــره, لمســـجد

اهللا! الدين, وما شاء اإليمان, ومن عناصر
ابن الحافـــظ _ قـــال ومـــن ذلـــك _ أيضـــًا

حجر:(٧)
أبو أّيوب صيـــاد, بن اهللا عبـــد بن (عمـــارة
الرابعـــة, مـــات مـــن المدنـــي, ثقـــة فاضـــل,
إنه كان يقـــال: الذي هـــو وأبوه بعـــد الثالثيـــن,

الدجال).
القيمة  اليقين, علم حجر, ابن أقول: يعلم
,Nللنبـــي المنســـوبة للصحـــاح الحقيقيـــة,
بن الخطاب, عمر الخليفة فيهم وللصحابة بما
فكيف الدجـــال. إنـــه باهللا, يحلـــف الـــذي كان
المتفق الصحاح من الكمية هذه عنده, تحّولـــت
التمريض, علـــى الدالة (يقـــال) عليهـــا, إلـــى
عيون أجل من كله أن هذا أم الصحاح. وتضعيف

الدجال؟
الذهبي:(٨) 

الذي هو ولد اهللا بن صياد, عبد بن (عمارة
المسيب, ابن وعن جابر, عن الدجال, أنه ظن
وقال معين, ابن وثقه وجماعـــة, مالك, وعنه
الفضل في عليه يقدم مالك, ال ســـعد: كان ابن
زمن مـــات بنـــي النجار, حلفـــاء أحـــدًا, وهم

الحمار). مروان
كـــّذب مـــا فـــي الذهبـــي _ هنـــا _ أقـــول:
ابن تشـــكيك من أصـــرح الصحيحيـــن, بشـــكل
بقوله: الدجـــال) (إنه القول: نســـب حجر؛ ألنه
بثبوت ذهب هذا الظن, وينبغي أن يظن) (كان
اإلنســـاني. الفهم طريقة بحســـب العلـــم عنده,
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ومســـلم, مـــن أجل للبخـــاري, وهـــذا تكذيـــب
عندهم صحابي, الدّجـــال. حيث أنـــه أن يوثـــق

مجاهد. مسلم,
النووي:(٩) 

اســـمه الدجال, له يقال الذي صياد, (ابن
الحافظ وقد ذكـــره صـــاف, ولقبه عبـــد اهللا,
ابنه عمارة بن ترجمة في عبد الغني المقدسي,
ثقة, واتفقوا بن صيـــاد, وعمارة هذا اهللا عبد
في الموطأ, في مالك, عنه على توثيقه, روى
األنصاري: حديث أبي أّيـــوب األضحية, كتـــاب
يتمم في األضحية) البيت عن أهل تكفي (الشاة

للمقدسي). اإلكمال من
بأنه  القول, _ مرَّض أيضًا _ النووي أقول:
الصحاح؟ فأين أصبحت بكلمة: (يقال) الدّجال

تكذيبها! على العلماء يجمع هؤالء حين
األثير:(١٠)  ابن

وقال شاهين ابن أورده صياد بن اهللا) (عبد
ممن يدرى اليهود ال من أبوه صائد كان هو ابـــن
ولد أنه الدجال الناس بعض الذي يقول وهو هو
من ولده  اهللاN أعـــور مختونًا رســـول عهد على
المسلمين خيار صياد من عبد اهللا بن بن عمارة
مالك عنه المسيب، روى سعيد بن أصحاب من

وغيره.

الهوامش
. ٦ - ٨ :١ اإلصابة حجر ابن (١)

 Qطالـــب (٢) إّال إذا كان محبـــًا لعلـــّي بـــن أبـــي
بالغ, رجل أّول وضّعف البخاري جرح فقد له. متفانيـــًا
ربيب رســـول  هالة, أبي هند بن بمحّمـــدN وهو آمـــن
أبي هالة, وقيل: زوجتـــه خديجة, من اهللاN, وابن
ســـنة, عشـــرين آمن حين عمره وكان هو ابن أختها,

عشـــرة  Q ثالث ُعمُر عليٍٍّ كان بينما بســـنتين, أو أقل
عن ويخرجوه يضعفوه ولم وأسلم، آمن, حين ســـنة,
بين وقد قتل علّي, حب في متفانيًا لكونه إّال القاعدة,
أجالء مثل صحابة ضعفوا كما الجمل. معركة في يديه
.Qالمؤمنين أمير أنصار من وغيره, عدي, بن حجر
أنهم لوجدنا للصحبـــة, حجر ابن بمعايير ولو أخذنـــا
بخالف علـــى هواهم, ليســـوا كثر, صحابة يضعفون
حجر, ابن الصحابة، ومعيار تعديـــل كل في مقولتهم
ال يؤّمرون كانـــوا أنهم مرة غير قدَّْمُت (وقـــد أنـــه قال:
و٢: ٤٤٥ :١ اإلصابة: الصحابـــة) إّال الزمان ذلك فـــي
إثبات في اســـتند حجر, ابن أن ١٣٦. ويبـــدو و٢: ٦٠٣
الذي شيبة, أبي ابن - حسب المعيار بهذا - الصحبة
الصحابة). المغـــازي, إّال في يؤمـــرون ال قـــال: (كانوا
مصنف من اآلن - محذوف - هذا ولكن .٩ :١ اإلصابة
على يـــدل كثير, ما ابـــن روى وقـــد ابـــن أبـــي شـــيبة!!
والنهاية البداية صحابيًا. إّال يؤمرون ال بأنهم عرفهم,

.٢٥ :٤
 .٣٦٦ :٧ التهذيب تهذيب (٣)

مســـلم مجاهد صحابي عنده أن الدجال (٤) يعني
وأحمزها الشـــرعية الفروض أدى وقـــد اهللا في ســـبيل
نريد فمـــاذا خيـــار المؤمنين. من فهو الحـــج والجهـــاد
توثيقه في يشـــّك ال هو ممن يعني هـــذا؟ من بعـــد أكثر
الذي الدجال أنه يقول والصحيح المجاهد! القائد وهو
وال أســـلفنا. كما متعددة بروايات الزمان آخر ســـيظهر
قبـــل خروج المهدي خرج إذا عندهم حكمـــه نـــدري ما

اليهود؟؟ لنصرة
اآلخر. تساّبا. سب أحدهما أي: (٥)

وهي أصبهان, قبل أن تفتح الســـوس, (٦) فتحت
بكثير. من أصبهان, للعراق, أقرب

.٧١١ :١ التهذيب تقريب (٧)
 .٥٤ :٢ الكاشف (٨)

 .٥٧١ :٢ واللغات األسماء (٩)
.١٨٧ :٣ األثير ابن الغابة/ أسد (١٠)
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األساسية المدن من البصرة تعد
ولتســــليط الضوء الظهور، في عصر
مهمين أمرين مناقشــــة من البد األمر هذا على
والعســــكرية أثناء أولهمــــا األوضــــاع السياســــية
االقتصادية تغيــــر حياتهــــا الظهــــور، وثانيهما
على نتناولها وسوف الظهور، بعد واالجتماعية

الشكل اآلتي:
األحداث: ـ أ

البد من األحــــداث صلــــب في قبــــل الولــــوج
بين االشــــارة ألمــــر هــــام وهــــو لــــزوم التفريــــق
لها التي ليس العالم بمستقبل الروايات الخاصة
بعده، الذي بالعصر الظهــــور وال بعصر عالقة
بيــــن و

عصر الظهور، بالظهــــور أو الخاصة الروايات
علوم من جزء هــــي العالم فالخاصة بمســــتقبل
،Kبيته اهللاN ألهــــل علمها رســــول الغيــــب
الدولة في حدث قد الروايات هذه من فالبعض
وفــــي والعثمانيــــة العباســــية األمويــــة والدولــــة
أحد عن تــــرد رواية فعندما الحديث، عصرنــــا
مدينة  في شديد جوع ســــيحدث األئمةK بأنه
من جزء هذا فإن أخرى مدينة في حدث أو مــــا
بعصر الظهور. عالقة له يكون ال وقد الغيبيــــات
تتحدث الموضوع كثيرة بهــــذا وهنــــاك روايــــات
لها عالقة اإلســــالمية ال المدن في أحداث عن

اإلمام. بظهور
إبعاد بعض المؤرخين حــــاول ان اننــــا نــــرى

ت

البصرة
*Qاإلمام ظهور في

الباحث: محسن مشكل العبادي
العربي دراسات الخليج في مركز االسالمي التاريخ استاذ



٢١

البيــــتK علمًا  أهــــل أهــــل البصرة عــــن خط
كل  قلــــوب أهالي في البيــــتK كانــــوا ان أهــــل
في الملجأ لكونهم واإلســــالمية المــــدن العربية
على الناس تداككت كيف رأينا وقد المهمات،
الخليفة الثالث  مقتل عليQ للبيعة بعد اإلمام
البصــــرة فــــي اإلســــالمية وكيــــف ان األمصــــار
طاغية على انتفضت وغيرها ودمشق والمدينة
الحسينQ ومقتله  استشــــهاد يزيد بعد العصر

.Kبيته كربالء وأهل في
مشــــرقًا دورًا للبصــــرة ان وجدنــــا ولقــــد 
فضًال  Qالنبي أهل بيت مع وإيجابيًا بوقوفهم
 Qالمهدي المشــــرف مع اإلمــــام عــــن وقوفهم
للســــفياني ومطاردته ومحاربتهم عند ظهــــوره
وهو الروايات عليه نصت كما العراق حدود على

اآلتية. الصفحات في سنبينه ما
فــــي الــــواردة للروايــــات اســــتقرائنا بعــــد 
ثالثــــة هنــــاك ان وجدنــــا  األوليــــة المصــــادر 
فيهــــا تــــدور ألحــــداث أساســــية مصطلحــــات 

وهي: البصرة في المالحم
الخراب. ـ الخسف. ٣ الغرق. ٢ ـ ١ ـ

عن يبعد فيــــه يحدث زمان ولــــكل مصطلــــح
ذكرتهــــا الروايات ولكن اآلخر، زمن الحــــدث

في البصرة. المستقبلية المالحم من كجزء
سنعرضها القارئ األمر على ال يلتبس ولكي

اآلتي: الوجه وعلى
لما قال: لميثــــم البحراني النهج في شــــرح
أمر  الجمل أهل اإلمام عليQ من حــــرب فــــرغ

البصــــرة أهــــل فــــي مناديــــًا ينــــادي
ان غد <مــــن أيــــام لثالثــــة أن الصــــالة جامعــــة
حجة أو من تخلــــف اال شــــاء اهللا> وال عذر لمن
فلما ســــبيًال، أنفســــكم على عذر فــــال تجعلوا
فيــــه خرجQ فصلى  اجتمعوا الذي كان اليــــوم
قضى فلما المســــجد الجامع الغداة في بالناس
عن القبلة إلى حائط فأســــند ظهره قام صالته
وأثنى اهللا فحمد الناس فخطب يمين المصلى
واســــتغفر للمؤمنين وآله على النبي عليه وصلى
<يا ثم قال: والمسلمات والمؤمنات والمسلمين
بأهلها أئتفكت المؤتفكــــة أهل يــــا أهل البصرة
المرأة جنــــد يا الرابعة تمــــام اهللا ثالثــــًا وعلى
فانهزمتم... وعقر فأجبتم رغا البهيمة، وأتباع
الماء طبقها وقد قريتكم هــــذه إلى كأنــــي أنظر
كأنه المســــجد، شــــرف اال منها حتــــى ال يــــرى

الخطبة>. الخ بحر... لجة في الطير جؤجؤ
للبصرة إن يا منذر في خطبته: اإلمام ويقول
العلماء ال يعلمها إال األول زبر في أســــماء ثالثة
المؤتفكة إلى ومنها تدمر ومنها منها الخريبــــة
ألحٍد لم يجعل اهللا ان البصرة أهل قال: يــــا أن
اال كرم وال شــــرف خطة المســــلمين من أمصار
فزادكم من ذلــــك من أفضــــل وقد جعــــل فيكم
الناس أقــــوم أنتم لهــــم، ليس ما فضلــــه بمنــــه
اإلمام يقوم حيــــث المقام على قبلــــة، قبلتكــــم
الناس، وزاهدكم أزهد وقارؤكــــم أقرأ بمكة،
أتجر وتاجركم الناس، أعبد وعابدكم الناس،
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ومتصدقكم تجارته في وأصدقهم الناس،
الناس أشــــد وغنيكم أكرم الناس صدقة،
الناس وشــــريفكم أكــــرم بــــذًال وتواضعــــًا،
وأقلهم جــــوارًا الناس أكثــــر خلقــــًا، وأنتم
وأحرصهم على الصالة يعنيــــه ال لما تكلفًا
وأموالكم الثمــــار أكثر فــــي جماعة ثمركــــم
األوالد أكيــــس وصغاركــــم األمــــوال أكثــــر 
النساء وأحســــنهن تبعًال، أمنع ونســــاؤكم
صالحًا ويروح يغدو عليكم الماء لكم سخر
فلو أموالكم لكثرة ســــببًا والبحر لمعاشــــكم
لكم طوبى واستقمتم لكانت شجرة صبرتم
رسول ان قال: أن إلى مقيًال وظًال ظليًال...
إن  غيري معــــه وليس اهللاN قال لــــي يومًا
على منكبه حملنــــي األمين جبرئيل الــــروح
حتى ومن عليها األرض أراني حتــــى األيمن
ماضيهــــا، أعطانــــي أقاليدهــــا، وعلمنــــي
يوم إلى يكون وما ظهرها علــــى كان وما قد
على يكبر كما علي ذلــــك يكبر ولم القيامــــة
ولــــم تعلمها األســــماء كلها ابــــن آدم علمــــه
شاطئ على رأيت واني المقربين، المالئكة
هي فإذا البصرة تسمى (بلدة) قرية البحر
الماء من وأقربها األرض من الســــماء أبعد
ترابًا وأخشنها خرابًا األرض ألســــرع وانها
القرون في بها ولقد خسف عذابًا واشــــدها
لكم وان زمان عليها وليأتين مرارًا الخاليــــة
من القرى من حولكــــم البصرة وما يــــا أهل
ألعلم موضع وإني بالؤه عظيمًا ليومًا الماء

هذه...>.(١) قريتكم من منفجره
بعضها ان الخطبة هــــذه على المالحظ
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العالمــــة ويــــرى النقــــل غيــــر مترابــــط بســــبب
من ألنهــــا مجموعة ذلــــك المجلســــي ان ســــبب
تخــــص خطبة جميعها ولكــــن أماكــــن متفرقــــة

البصرة.(٢) في اإلمام
معرفة مــــن البــــد ولتحليــــل هــــذه الخطبــــة
فيهــــا الحظنــــا فقــــد عناصرهــــا األساســــية،
الجغرافي للوضــــع وصــــف عنصريــــن أولهما،
وقد ألهلها. مدح وثانيهما للمدينة المســــتقبلي
أخرى وأحداثًا يوم الجمل حالتهم الوصف شمل

وأهلها. بالمدينة تضر أغلبها مستقبلية
يا جند قائًال: الجمــــل يوم حالتهم فوصف
داللــــة واضحة وهذه البهيمة، المــــرأة وأتبــــاع
توبيخ  تلك خطبته فــــي اإلمامQ يريد أن علــــى
الجمل ألنهم معركــــة في ضــــده الذين شــــاركوا
بعد انهزموا حتى تحركاته كل في الجمل تبعــــوا

بهيمة.(٣) أتباع بأنهم اإلمام صرح لذلك عقره
وقد  قريتكم إلــــى أنظر قولهQ كأنــــي امــــا
شــــرف اال منهــــا ال يــــرى طّبقهــــا المــــاء حتــــى

بحر. لجة طير في كأنه جؤجؤ المسجد
اإلخبار باب من انه واضــــح التصريح وهذا
وال الغرق، إلى ستتعرض بأنها المستقبل، في
ألن وذلك األحوال من حال بأية ذمًا هذا يعتبر
على يصيــــب مدنًا كثيرة قد الغرق أو الفيضــــان
المدن في من أصاب الكثير وقد األرض، وجه
وتحركات جوية ضغوطات نتيجة الحاضر وقتنا
بالحــــدث اإلخبــــار أرضيــــة وانــــه ال يعــــدو عــــن

ضمن الغيبيات.(٤) يدخل المستقبلي والذي

الضارة المســــتقبلية ومن األمور
ابتالء  اإلمامQ هــــي ذكرهــــا التــــي بالمدينــــة
من األمر وهــــذا الدجــــال، المدينــــة باألعــــور
البصــــرة  الحجــــةQ وليســــت حتميــــات ظهــــور
الدجال، لهجمة التي تتعرض الوحيدة المدينة
البالء، هــــذا سيشــــملها بــــل ان مدنــــًا أخــــرى
من يخرج صائد ان اسمه ابن الروايات وذكرت
قرى من اباد رســــتاق تسمى قرية من المشــــرق
 Nاهللا رســــول المشــــرق.(٥) وعن في اصفهــــان
يقرؤه (كافر) الدجال عيني بين <مكتوب قوله:
مؤمــــن، وقال كل يقــــرؤه أو عمله كل مــــن كــــره
يموت، حتى ربه منكم أحد يــــرى لن انه هلموا

الدجال>.(٦) هو صياد وابن
يؤذي ال الدجــــال األعور ان وعلمنــــا أيضــــًا
ألهالي  Qاإلمــــام مقولة وإنمــــا البصــــرة فقط

اإلخبار بدخوله إليها. من نوع هو البصرة
أغبر وجوع اإلمام من خســــف ذكره أمــــا ما
لم يرد انه أشــــرنا سابقًا كما فهو وموت أحمر.
الخسفكعالمةحتميةلظهور اإلمامQ ويؤيدنا 
في الخسف الموسوي ان السيد فاروق ذلك في
األخرى الخســــوفات ولكن من المحتوم البيداء
المشــــرق وخســــف والبصرة مثل خســــف بغداد
وقد ال تقع وقد حتميــــة ليســــت فإنها أو المغرب

في ذلك.(٧) إشكال وال تقع،
الواقع حيث مــــن تتفاوت انها ويرى كذلــــك
مثل إنســــي فاعل بفعل يحــــدث وهناك خســــف



دراسات

٢٤

الفعالية شــــديدة إلقــــاء قنابــــل
مياه وتحتهــــا رخــــوة أماكن وثقيلــــة الــــوزن فــــي
تعرضت  والترهيب.(٨) وبالفعل للتجربــــة جوفية
هذا من حاالت إلى تاريخها طول البصــــرة على
الصواريخ المدمرة آالف عليهــــا ألقي إذ النــــوع
الصواريخ هذه فكأن أهلها، وهجر الوزن ثقيلة
قد خســــفًا أحدثته الذي وهــــذا الدمار الكبيــــر
األغبر الجوع أيضــــًا فيها وحدث حدث فيهــــا،
المــــوت أو ألهلهــــا، بســــبب محاربــــة الحــــكام
ويرى الدمار، لهذا طبيعيــــة هو نتيجة األحمر
بجيش يكون قد الخسف ان المجلســــي العالمة

المساكن.(٩) أو بعض أو طائفة البصرة في
عندما البصرة في حدث هذا فــــإن وبالفعل
العراقية الكويتية الحدود على بالجيش خســــف

١٩٩١م. سنة
مــــن األرض أبعــــد <البصــــرة  قولــــه  أمــــا 
علم أرباب ان أبي الحديد ابن فيرى الســــماء،
موضع أبعد يذكرون ان وصناعة التنجيم الهيأة
موافق األبلــــة، وذلك الســــماء عن فــــي األرض
هو ها هنا الســــماء عن لقولهQ. ومعنى البعد
معدل دائرة عن المخصوصة األرض بعد تلــــك
وقد ذلك، في تختلف والبالد والبقاع النهار،
أبعد أن على النجوميــــة واآلالت دلت االرصــــاد
هي النهار معدل دائرة عن المعمورة في موضع

قصبة البصرة.(١٠) واألبلة األبلة،
وهو الخطبة عناصر من هذا العنصر األول

الوصفي. العنصر
مــــدح فهــــو اآلخــــر أمــــا العنصــــر األســــاس

وأهلها. البصرة
الخطبة فــــي الــــوارد وأيضــــًا لهــــذا المــــدح
ان أي الشــــهادة هو األول عنصــــران، العنصــــر
كشهداء اهللا وشهداءها سبيل في أهلها يقاتلون

بدر.
كاالشــــادة عمومًا مدحهم الثاني والعنصــــر
وتجارتهم، وزهادهم، وامامهــــم، بقبلتهم،

نسائهم. صغارهم، وثمارهم،
يجاهــــدون فــــي البصــــرة فــــاألول: أن أهــــل
وأنهم ألف ســــبعون منهم فيستشهد اهللا ســــبيل
اإلمامQ بأنهم  شهداء بدر، ويصفهم بمنزلة
فتبكي السماء األرض معروفون في في مجهولون
ثم واألرض وسكانها، وسكانها الســــماء عليهم
هؤالء المجهولون بالبكاء. فأي قوم عيناه هملت
أهل انهم في الســــماء، في األرض المعروفون
هذه تمتلــــك العالم فــــي البصــــرة وأيــــة مدينــــة
هذه مثل لديها البشــــر مجموعة من وأية الكنوز

الطاقات؟!
على يكون استشــــهادهم الرواية ان وذكرت
ســــود الشــــياطين، كانهم يــــد (اخــــوان الجــــن
البشر من ضالة مجموعة انها ويبدو ألوانهم...)
أي للحضارة تعــــرف متوحشــــة وال باهللا وكافرة

معنى.
العمومي فهو المدح من الثاني العنصر أمــــا
العالم في مدينة أية في الخطبــــة، الذي طرح
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من  طالبQ أكثر بن أبــــي اإلمام علي مدحهــــا
أفضل يوجد شــــرف وال كرم ال إذ هــــذا المــــدح
وال قارئ وال قبلــــة توجد وال البصــــرة من أهــــل
وال غني وال متصدق وال تاجر وال وال عابد زاهد
هو هذا البصرة. أفضل من أهل نســــاء وال أوالد

الخطبة. عنصر المدح في مضمون
المالحــــم فــــي عناصــــر وبعــــد أن طبقنــــا
على والخراب الغرق والخســــف البصــــرة وهــــي
مــــن عنصريــــن جليــــًا هــــذه الخطبــــة الحظنــــا
عنصر وبقي والخســــف الغرق المالحم وهمــــا
يخربها ان الذي وفي الواقــــع خــــراب البصرة،
كبقية إجرامية فيها بأعمال السفياني ويقوم هو
أن يخرب وبعــــد واإلســــالمية، المــــدن العربية
المهدي يداإلمــــام على نهايتــــه البصرة تكــــون

.Qالحجة بن الحسن
الموضوعــــات مــــن يمثــــل خــــراب البصــــرة
اإلمامQ وتحريرها  ألنه البداية لظهور المهمة
األخرى اإلســــالمية والمدن العراق مدن وبقية
صلب موضوع وهو وأتباعه، قوى السفياني من

هذا. بحثنا
يدخل من الروايات ان الســــفياني الظاهــــر
األولى ســــريعة تكــــون إذ العــــراق عــــدة مــــرات
والنهــــب والقتل بالســــلب ومباغتة يقوم جيشــــه
<يدخل حماد ابن ذكر فقــــد وهتك الحرمات،
من ويقتل أيام ثالثة فيسبيها السفياني الكوفة
عشــــرة ثماني ويمكــــث فيها ألف أهلهــــا ســــتين

ليلة>.(١١)

األول مدخلــــه يكــــون ال  وقــــد 
ويتعرض مهدد كله العــــراق ولكن غرب الكوفــــة
البيان  خطبة اإلمــــامQ في قال إذ لهجماته،
من فيها يحــــل <اال يــــا ويــــل لكوفانكــــم هذه وما
هجٍر(١٢) بخيل  ناحيــــة من إليها الســــفياني يأتي
قشاعمة... أسود ضراغمة وليوث تقودها سباق
فيقتل البصرة فيأتــــي األشــــر الظالم إذا خرج
وقعة كم فإني ألعرف ســــاداتها ويسبي حريمها
البصرة يدخل الســــفياني وان أال بها... تحــــدث
الحريم فيها ويســــبي العزيز يذل دخالت ثالث
ســــيف من بها أال يــــا ويــــل المؤتفكــــة ومــــا يحل
ثم يأتي مهتوكة وحرمــــة مجدول وقتيل مســــلول

الزوراء...>.(١٣) إلى
الجبهة تكون واســــعة والجيش ان فالظاهر
وعنصري ومتوحش متخلف جيش المســــتخدم
أنه يغلي األطفــــال بالزيت إذ ورد ومتطــــرف،
وحســــن وعلــــي وخصوصــــًا الُمَســــمون (محمــــد
وخديجة وزينب وموسى وجعفر وفاطمة وحسين
باألطفال يفعــــل مــــا بالرجــــال ورقيــــة) ويفعــــل
ويقتل منها وينهبهــــا الكوفة بــــاب ويصلــــب على

كثيرًا.(١٤) خلقًا
اإلمــــام عليQ بعد قتاله أهل  عن ورد وقد
براثا واخباره فــــي بالحباب والتقائه النهــــروان
ببنائه فيوصيــــه ســــيهدم براثا لــــه بأن مســــجد
قائًال  يعرج ثم كافر،.. إال يهدمه ال Qويقــــول
منها يدع فــــال الســــفح أهل ســــيدخلها رجٌل من
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أهلهــــا وأســــخط وأهلكهــــا قائمــــة اال ســــخطها
جامع مسجد بها وبني الخربة عمرت إذا وذلك
مدينة يدخــــل ثم البصــــرة فعنــــد ذلك هــــالك
ذلك مثل فيفعل واســــط لها الحجاج يقال بناها

عفوًا...(١٥). بغداد فيدخلها نحو ويتوجه
يقــــع البصــــرة ان خــــراب يقــــول الكورانــــي
ظهــــور ســــنة للعــــراق بعــــد احتــــالل الســــفياني

(١٦).Qالمهدي
ظهور سنة أحداث اآلتي مبحثنا يتناول اذن
يشــــمل الحجــــة المهديQ، وســــوف القائــــم

التالية: األمور
ومساهمتهم  للســــفياني البصرة ١ ـ مقاومة

طرده من الكوفة. في
مــــن المهــــديQ، وأصحابــــه ٢ ـ اإلمــــام

البصرة.
اإلمــــام وأعدائه  ٣ ـ معركــــة البصــــرة بيــــن

الحاسم. وانتصاره
البصرة للسفياني: مقاومة أهل ـ ١

ألهــــل المشــــرفة المواقــــف فكمــــا عهدنــــا 
منــــذ الفتح البيــــت الكرام أهل البصــــرة تجــــاه
لم فإنهم الراهــــن عصرنــــا اإلســــالمي وحتــــى
اهللا، سبيل في التضحية في بأنفســــهم يبخلوا
وكما عرفنا ،Kالبيــــت خط أهل وفي التزام
للبصرة مرات ثالث يدخل السفياني ســــابقًا أن
فيها بســــبب اســــتقراره وهذا يشــــير إلــــى عدم
اإلجرامية، ويظهر لــــه وألعماله أهلها مقاومة
متنفذي على الســــيطرة يحاول انه مــــن الرواية
قتلهم ويؤيد إلى فيضطر يفشــــل إال أنه البصرة
اإلمــــام علــــيQ انه <يقتل ســــادات  ذلــــك قول

رموز تصفيــــة قــــرر انه البصــــرة> وهــــذا يعنــــي
بأجمعها. له تدين لكي البصرة

فــــي أهــــل البصــــرة فــــي الواقــــع ان بطولــــة
يكتفوا لم أنهــــم إذ مثيل، لها ليس هذا األمــــر
الكوفــــة بمقاومتــــه وطــــرده ولكــــن ســــاروا إلــــى
باحتالله سمعوا أن بعد منها السفياني إلخراج
وقتل الحرمات هتــــك من المشــــينة لها وأفعاله
ان حمــــاد فقــــد ذكــــر ابن النســــاء واألطفــــال،
أيام ثالثة فيســــبيها يدخل الكوفة <الســــفياني
ثماني فيها يمكث ستين ألفًا ثم أهلها من ويقتل
تنزل الســــود حتى الرايات وتقبــــل عشــــرة ليلة
نزولهم الســــفياني فيبلغ أصحــــاب على المــــاء
الســــواد من قوم ويخرج فيهربــــون في الكوفــــة
منهم، قليل ســــالح اال معهم ليس الكوفة ومن
أصحاب فيدركون البصرة أهل من نفر ومنهــــم
سبي من أيديهم في ما السفياني فيســــتنقذون

الكوفة>.(١٧)
المشــــرفة المواقف من الموقف هذا يعتبــــر
من الكوفة ســــبايا إلنقاذهــــم ألهالــــي البصرة
والنخوة الغيرة أيضًا إلــــى ويشــــير أيدي الغزاة
بيضة عن الدفــــاع عن فضًال العربيــــة األصيلة

اإلسالم.
قومًا أن تذكــــر العبارة هــــذه المالحــــظ أن
ويشــــاركون مــــن الســــواد يطــــاردون الســــفياني
أهــــل يذكــــر ثــــم أهــــل الكوفــــة فــــي محنتهــــم
ساكنو هم أهل السواد والمعروف أن البصرة،
العمارة، (البصرة، حاليًا المســــماة المناطق
الحلــــة، الســــماوة، الناصريــــة، الديوانيــــة،

النجف، واسط).
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هذه األهوار فــــي ويبــــدو أيضــــًا أن لســــكنة
من السفياني طرد في األكبر النصيب المناطق
على وجــــه الخصوص، ويكون والكوفة العــــراق
فقد أيضًا، للناس العوام البســــطاء دور كبيــــر
يهتك الفضائح بعد أن يرتكب السفياني ان ورد
<تخرج المشــــينة األفعــــال األعــــراض ويرتكب
والقصب ومن اآلجــــام أرض مــــن عليــــه جماعة
السبايا ويأخذون مقاتلته يقتلون الكوفة ضعفاء

الباقون>.(١٨) ويفر منه
هي والقصب اآلجــــام أرض ان والمعــــروف
والمَدْيَنة القرنــــة (في البصــــرة منطقة شــــمال
المَدْيَنة وفــــي العمــــارة، حتــــى حــــدود مدينــــة
ذكرت وكذلك الناصريــــة). مدينة حتــــى حدود
إشــــارة الكوفة وهذه الروايات مشــــاركة ضعفاء
للضعيف أن يتســــنى كيف وإال الكوفة إلى فقراء
سباياه ويسترجع الســــفياني جيش على ينتصر
غير والفقيــــر وقــــوة؟ قــــدرة إن لــــم يكــــن علــــى

الضعيف.
وخصوصًا العراق أهل مقاومة من جزء هذا
متكررة بحمالت يقــــوم الذي جنوبه للســــفياني
خيله ويســــتجمع قواه يســــتعيد فينهــــزم اال انــــه
العراق يحتــــل بها كبيرة ويقوم بحملة وجيشــــه
علــــيQ قوله:  اإلمام عــــن بأجمعــــه فقــــد ورد
العراق والكوفة نحو ألف سبعين <ثم يســــير في

والبصرة>.(١٩)
ويفعل الزوراء يدخــــل أنه ســــابقًا كما علمنا
أســــلفنا وكما والبصرة الكوفة بأهل فعل بها ما

العربية واإلسالمية في المدن أفعاله
معظم علــــى ســــيطبق فإنه ثم األخــــرى، ومــــن
على قائد البد مــــن وهنا المــــدن اإلســــالمية،
األرض إلخراج العظيمــــة المســــؤولية قدر تلك

والقسط. العدل إلى والظلم الجور من
بن الحجة اإلمام هــــو العظيم القائد وهــــذا

اهللا عليه. المهدي المنتظر سالم الحسن
البصرييـــن وموقـــف  اإلمـــام أصحـــاب 

المشرف:
اإلمــــام عليQ <ثم إذا قام  في خطبة ورد
وأصحاب بدر أهل عدة على أصحابه إليه يجتمع
رجًال كلهم وثالثة عشــــر ثالثمائة وهم طالوت
زبر الحديد مثل غاباتهم من خرجــــوا ليوث قد
ألزالوها الرواســــي الجبال هموا بإزالة لو أنهم
حق تعالى اهللا وحدوا الذين فهم مواضعها عن
الثواكل كأصوات أصــــوات بالليل لهم توحيده،
النهار صوام الليل قوام اهللا، خشــــية من حزنًا
واحــــدة قلوبهــــم وأم واحــــد كأنمــــا رباهــــم أب
مــــن أولهــــم والنصيحــــة... مجتمعــــة بالمحبــــة

األبدال.(٢٠) من وآخرهم البصرة
مكانة جيش اإلمام الســــامية عرفنا بعد ان
مكانة وصبرهم، فكيف ســــتكون وإخالصهــــم
أســــمى وأجل ســــتكون قادتــــه الصفــــوة. بالطبع
فيــــه ونجاحهــــم بســــبب التمحيــــص والغربلــــة
القادة مكانــــة أول ســــتكون وكيف قبــــل الظهور.
أكثر ســــتكون الصفوة لحوقًا باإلمامQ؟ جزمًا
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القادة. بقية من سموًا
باإلمام؟ لحوقًا القادة أول فمن

مدن مقابل البصرة مدينـــة وما تصنيف
السبق؟ قائمة في األخرى العالم

لحوقــــًا  الصفــــوة القــــادة أول  أن  الجـــواب: 
أكده  ما وهذا البصرة أهــــل باإلمامQ هم من
أخرج  اهللاN فقد علــــيQ عن رســــول اإلمام
اإلمام فــــي المالحم والفتــــن عن ابــــن طاووس
اهللاN يقول:  علــــيQ قولــــه: ســــمعت رســــول

من اليمامة.(٢١) وآخرهم من البصرة أولهم
من البصرة أولهم أن البيان: في خطبة وورد
هذه  أن الحال وآخرهم من األبدال(٢٢) وبطبيعة
المســــتوى الى تشــــير البصرة األولويــــة لقــــادة

احتضنتهم. للبيئة وللمدينة التي الحضاري
هذه زالت االمتيــــاز الكبير فــــال ومــــع هــــذا
اإليمــــان والصبر في األوائــــل تنجب المنطقــــة
هو فمن اهللا سبيل في والتضحية واالستشــــهاد
الحجةQ ومن  اإلمام جيش كتائب مقدمة فــــي

لجيشه؟ العام القائد ومن لوائه؟ حامل
شعيب اسمه أسمر شاب أنه الروايات تذكر
قصب بين من يخرج تميم، بني من صالح بــــن

وآجام.(٢٣)
لعبارة ســــابقًا الموقع الجغرافي وقد حددنا
البصرة شمال منطقة بأنها وآجام) قصب (بين
والناصرية في العمــــارة علــــى طرفــــي مدينتــــي

العراق. جنوب
هذه في قبيلــــة تميم وما يؤكد ذلك انتشــــار

المواضع.
احتالل بعد ينتقل التميمي شعيب أن ويبدو

جهاده لمواصلة ايــــران الــــى الســــفياني للعراق
يؤمن مما األنصــــار لوجود البلد هذا ضده فــــي
من يخرج شــــعيب ورد أن حريــــة الحركة، فقد

الري.(٢٤)،(٢٥)
صالح بن شعيب أن الكوراني ويرى الشــــيخ
فيسير اإلمام لجيش العام القائد يكون ســــوف
قبل من المحتلة المدن لتحرير والخراساني هو

السفياني.(٢٦)
هــــذه المنطقة ان نســــتنتج من كل ما تقدم
خاصة أهمية لها ســــتكون (البصرة وشــــمالها)
 Qاإلمام ظهور عند المشــــرفة في المســــاهمة
ومفكرين مجهولين قادة وستنجب أنجبت وأنها
تغريهــــم ال دينهــــم فــــي إســــالميين صامديــــن
فإنالرواياتتردد المناصبوالاألموال،ولهذا
الفقراء و(الضعفاء)  اإلمامQ هم أصحاب أن
السماء، في المعروفون األرض في المجهولون
ليوث الحديد، كزبــــر قلوبهم أن وأيضًا تــــردد

بالنهار... صوامون بالليل قوامون الغابات
:Qوانتصار اإلمام معركة البصرة

ســــريعة بحمالت الســــفياني بعــــد أن يقــــوم
شــــديدة العراق يتعرض لمقاومة نحو ومباغتــــة
لغزو شــــمله ويجمع قواه يســــتعيد إنه وينهزم اّال
الشــــعب عليها يقــــوى ال كبيرة العــــراق بحملــــة
قول وبحســــب تقريبًا العراق كل فيحتل العراقي
نحو ألف سبعين في يسير <ثم :Qعلي اإلمام

والبصرة>.(٢٧) والكوفة العراق
وما كوفانكم ويل يا البيــــان <اال وفي خطبة
فيقتل البصرة فيأتي من الســــفياني، يحل بها

الزوراء.(٢٨) إلى يأتي ثم ساداتها...
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تشيرالىالمساحةالجغرافية الشمولية هذه
والظاهر أنه الســــفياني، جيــــش التي يشــــغلها
ولكنه بالعراق الشــــرق نحو بحمالته ال يكتفــــي
وبالفعل فإنه اإليرانيــــة األراضي دخول يحــــاول
مدينة حدود من القريبة منطقة األحواز يدخل

البصرة فيحتل مدينة اصطخر.
اإلمام عليQ قوله  عن حماد ابن ذكر فقد
في بعث الكوفة إلى السفياني خيل خرجت <إذا
خراسان في أهل ويخرج طلب أهل خراســــان،
والهاشــــمي برايات  هو المهديQ فيلتقي طلب
فيلتقي هو صالح بن ســــود على مقدمته شــــعيب
فيكون بينهم اصطخر بباب وأصحاب السفياني
خيل وتهرب الرايــــات فتظهــــر ملحمــــة عظيمة
 Qالمهدي الناس يتمنى ذلك فعند الســــفياني

ويطلبونه>.(٢٩)
منها يدخل التي الجهة المؤرخون يحدد لم
بالقول  اكتفى واألغلــــب العراق اإلمامQ إلــــى
الشيخ الكوراني رأي أما الكوفة، يدخل إلى بأنه
العراق  يدخل اإلمامQ ســــوف أن يعتقــــد فإنه
اال  البصرة(٣٠) معركــــة بعد األحواز عن طريــــق
(عصر كتابه مــــن تالية صفحــــات انــــه رجع في
اإلمامQ ســــوف ينتقل بين  أن ليؤكد الظهور)
ما بحســــب واليمن والعــــراق الحجــــاز وإيــــران
شخصيًا  يشارك ال Qوانه المصلحة، تقتضيه
األمــــر يوجــــب إال عندمــــا فــــي معــــارك جيشــــه

ذلك.(٣١)
إلى يعود هــــذا األمر في البحث ان صعوبــــة
اإلمــــامQ يدخل  أن ذكــــرت مرة أن الروايــــات
وفي رواية يدخل البصــــرة أخرى الكوفة ومــــرة
زمني تسلســــل وبدون إيران جنوب إلى إنه يأتي
اســــتقرائنا من خالل إّال إنه لألحداث، واضح

للعــــراق يمكننا ترتيب دخوله ومعارك ألحداث
وعلى األحداث لمنطقيــــة وفقًا زمنيًا المعــــارك

التالي: الشكل
اإلمام  وانتصار والبصرة األحواز معركة ـ ١

العراق. ودخوله
من  إليها دخول اإلمام ـ معركة الكوفة بعد ٢

البصرة.
الســــفياني  لقتال الكوفة من اإلمام ٣ـ  توجه
ثم المعركة نكثه العهد واستسالم السفياني ثم

بعدها العراق. األخيرة فيتحرر
التسلســــل مراعاة مع ذلــــك وســــوف نفصل

لألحداث. الزمني
والكوفة: البصرة في األحداث تحليل

جيش توجه في صفحة ســــابقة إلى أشــــرنا
دخوله ثم البصرة واحتالله شــــرقًا الســــفياني
اصطخــــر، مدينــــة حتــــى الحــــدود اإليرانيــــة
بقيادة شعيب الخراساني الجيش عندئذ يخرج
 Qاإلمام بجيش ليلتحقوا سود برايات التميمي
منطقة األحواز والبصرة قدم إلى قد كان الذي
كبيرة معركــــة حــــدوث ورد لتحريرهــــا، فقــــد

السفياني. جيش فيها ينهزم
المعركة نــــرى فيمــــا تعتبــــر هــــذه المعركــــة
البصرة، فــــي العراقية الحــــدود األولــــى علــــى
يتوجهون اإليرانيين الكوراني أن الشيخ ويعتقد
البرية الحجاز حدود من القريب إيران جنــــوب
جنوب  اإلمامQ يوافيهم أن البصرة، أي عند
المعركة تكــــون ثم الحجاز تحريــــره إيــــران بعد
تشير الرواية التي السفياني قوات المذكورة مع
ولعلها والعراق، إيــــران جنوب تدخل إلــــى أنها
الخليج والبصرة طريــــق عن المرة تدخل هــــذه

الغربية.(٣٢) القوات مع
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ينهزم الســــفياني جيش أن الروايات وتذكر
فيتبعون اإلمامQ ثم  النصر بهذا ويفرح الناس
بقيادة الخراســــاني جيش مع العراق يدخل إلى
الرايات أن هــــذه فقــــد ورد شــــعيب بــــن صالــــح
فاروق  دجلة.(٣٣) ويــــرى ســــاحل تنزل (الســــود)
دجلة تنزل ساحل السود أن الرايات الموســــوي
إلتقاء حيث البصــــرة) (شــــمال من جهة القرنة
فالنجف الكوفة التوجه إلــــى ثم دجلــــة والفرات

األشرف.(٣٤)
جنوب منطقة السفياني اختيار أما ســـبب

اآلتية: فلألسباب إيران والعراق
منطقة  في مساندة له قوات غربية وجود ١ ـ

الخليج.
جنوب  دول ناحيــــة من جيشــــه ٢ ـ اطمئنان
للوقوف عــــدم قابليتها عن غرب العراق فضًال
الغرب في فلــــك مــــع الحــــق لضعفهــــا ودورانها

العيش. وبذخ الترف على واعتيادها
الجغرافية  الناحية مــــن المنطقة ٣ ـ أهمية
رأس علــــى لوقوعهــــا واإلقتصاديــــة والسياســــة

النفطية. بثرواته الغني الخليج
بقيــــادة الخراســــاني وكذلــــك فــــإن جيــــش
إيران لألسباب يتوجه جنوب بن صالح شــــعيب

التالية:
ســــيطرته  أطبق قد الســــفياني ١ ـ أن جيــــش
العراق أهل يتحــــرك أن يمكن علــــى العراق فال

الحدود العراقية. من داخل لقتاله
تكون  خراســــان والتي لمنطقة ٢ ـ اطمئنانه
هذه أن علمًا لــــه. مســــاندة لكونها خلف الجيش
عراقيين مــــن جمــــوع علــــى المنطقــــة تحتــــوي

.Qالمهدي لإلمام مساندين وإيرانيين
ومــــع امتــــالك جيــــش الســــفياني ألســــلحة
ســــوف فإنه غربية عســــكرية متطــــورة وخطط

التالية: لألسباب نكراء هزيمة ينهزم
والفريــــدة  الناجحــــة القيــــادة حضــــور  ـ   ١
الحجة باإلمام المتمثلة والواضحــــة والمخلصة

.Qالحسن بن المهدي
لم  ألسلحة خطيرة اإلمام جيش امتالك ٢ ـ

المتطورة. الجيوش تعهدها
عســــكرية  لخطــــط الجيــــش  امتــــالك  ـ   ٣

محكمة.
خبرة  لهم األول الطراز قواد مــــن ٤ ـ وجود

بها. التي مروا اإلمتحانات بعد طويلة
وبحقــــه  بــــاهللا مؤمــــن جيــــش وجــــود  ـ   ٥

.Qوباإلمام
اإلمــــامQ بالطرق البرية  جيش ٦ ـ معرفة
عرفنا إذا خصوصًا المنطقة تلك في والنهريــــة

المنطقة. هذه هو من العام للجيش القائد أن
جرائم  من الــــدول من العديد ٧ ـ امتعــــاض
خصوصًا بلدانهم فــــي اقترفها التي الســــفياني

والشام. مصر في
جيش فــــإن الســــفياني جيش بعــــد انهــــزام
جنــــوب إيران  اإلمامQ يســــيطر علــــى منطقة
من البصرة العراقية الحــــدود ويدخل والعــــراق

السفياني. جيش لمطاردة الكوفة إلى ويتوجه
 Qاإلمام يخوضها المعارك التي تتوالى ثم
كامل يحرر حتــــى أنصاره بقوة جيشــــه وعزيمة
وباقي نحو الشــــام يســــير ثم األراضي العراقية

العالم. دول
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الهوامش
ص البحــــار، ج٣٢، المجلســــي: (١) نقــــًال عــــن

.٢٥٣
.٢٥٨ ص ،٣٢ ج المصدر نفسه، (٢)

نهج البالغة، ج١، الحديد: شــــرح أبي (٣) ابــــن
.٢٥٢ ص

 Qعلي اإلمــــام عند الغيبيــــات (٤) للمزيــــد عــــن
البالغة شــــرح نهج كاظم: جواد اهللا، النصر راجع،
،Qعلي اإلمام عن اعتزالية رؤيــــة الحديد أبي البن
البصرة/ (جامعــــة منشــــورة غيــــر أطروحــــة دكتوراه

بعدها. وما ٣١٣ ص ٢٠٠٣م)،
،٤٠٧٢ ابن ماجة: سنن ابن ماجة، حديث (٥)
.٢٩١ ص الحتميات، فاروق: الموسوي، ،٩٢٤ ص

داود، ج٤، حديــــث ســــنن أبــــي (٦) ابــــي داود:
.٩٩ ص ،٤٣١٦

.٢٥٠ ص الحتميات، فاروق، الموسوي: (٧)

.٢٤٩ ص الحتميات، فاروق: الموسوي، (٨)
.٢٦٠ ص ،٣٢ ج األنوار، (٩) بحار

نهج البالغة، ج١، الحديد: شــــرح أبي (١٠) ابن
.٢٦٨ ص

.١٨٧ ص الفتن، حماد: ابن (١١)
فارســــي اســــم وهو البحرين، (١٢) هجر: مدينة
اســــتعجم، ما معجم البكــــري: معــــرب أصله هكــــر،
قاعــــدة هجــــر ان ياقــــوت فيقــــول   .١٣٤٦ ص ج٤،
البلدان، القرية، معجم حمير والهجر بلغة البحرين

.٣٩٣ ص ج٥،
قال ماذا علــــي: (١٣) نقًال عن عاشــــور، الســــيد

ص ٤٤٠. الزمان، آخر عليQ عن
الناصب، ج٢، إلــــزام الحائري: (١٤) اليــــزدي
.٢٠٥ ص الحتميات، فاروق: الموسوي، ،٢١٣ ص

ص البحــــار، ج٥٢، المجلســــي: (١٥) نقــــًال عن
.٢٦٧

.١١٩ ص الظهور، عصر الكوراني: (١٦)
.١٨٧ ص الفتن، حماد: ابن (١٧)

.٢٠٦ ص الحتميات، فاروق: الموسوي، (١٨)
القزويني: ،٩٣ ص الدرر، عقد الشافعي، (١٩)
ص ٣٥٤. الظهور، إلى المهد اإلمام المهديQ من
قال ماذا علي: الســــيد عاشــــور، (٢٠) نقًال عن

.٤٥٢ ص ،Qعلي
.١٠١ ص والفتن، المالحم طاووس: (٢١) ابن

الخطبة السابقة. (٢٢)
قال ماذا علــــي: (٢٣) نقًال عن عاشــــور، الســــيد

.٤٤٦ ص ،Qعلي
أقرب وهي الجبل إلى معروفة تنســــب (٢٤) كورة
ج٢، اســــتعجم، ما معجم البكري: إلــــى خراســــان،
المدن وأعــــالم البالد أمهــــات ٩٦٠، وهــــي مــــن ص
ج٣، ياقوت: الجبال، بالد قصبة وهي الفواكه كثيرة

.١١٦ ص
.١٧٤ ص الدرر، عقد الشافعي: (٢٥)

.١٩١ ص الظهور، عصر الكوراني: (٢٦)
القزويني: ،٩٣ ص الدرر، عقد الشافعي: (٢٧)

.٣٥٤ ص الظهور، إلى المهد من اإلمام
قال ماذا علــــي: (٢٨) نقًال عن عاشــــور، الســــيد

.٤٤٠ ص ،Qعلي
.١٩٢ ص الفتن، حماد: ابن (٢٩)

.١٤٢ ص الظهور، عصر الكوراني: (٣٠)
.١٣٥ ص المصدر نفسه، (٣١)

.١٠٦ ص الظهور، عصر الكوراني: (٣٢)
بشــــارة مصطفــــى:  الســــيد الكاظمــــي،   (٣٣)

.١٧٥ ص اإلسالم،
.٣٥٢ ص الحتميات، فاروق: الموسوي، (٣٤)
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الظهور تشـــّكل عالئـــم إن روايـــات
أو الروايات المهدوية األكبر من القسم
يدّلل مما التقادير، أقـــل على منها كبيرًا قســـمًا
تميُّز ونضيـــف هنا الموضوع، هـــذا علـــى أهمّية
ورد ما غيرها بكثـــرة الظهـــور عن بعـــض عالئم

منها. الكثير وتواتر شأنها في الروايات من
التي الســـفياني فتنة العالئم هذه جملة ومن
سماحة ذهب وقد نبِك>، <قفا من أشـــهر باتت
ظله) (دام الصافـــي اهللا لطـــف العالمة الشـــيخ
المعنى(١)  هـــذا في الـــواردة الروايات إلـــى تواتر
وصف من بدًء هذه القضية جوانب مختلف وفـــي
بمعتقده ومرورًا فسلجيًا الشـــخصية هذه مالمح
وجغرافيـــة حركته الميدانـــي الفكـــري وســـلوكه

وهالكه. بحتفه وانتهاًء الغاشمة،
وذكر مـــّدة حكمه ذكر بعضها فـــي وقـــد ورد
ذكرها يندر التـــي الخصوصيات األخرى بعـــض

ســـنحاول وهذا ما في ســـائر عالئـــم الظهـــور،
الموجـــزة المقتضبة الدراســـة تناولـــه في هـــذه

تعالى. اهللا بإذن
شـــيء على االهتمام بهذا التفّرد هذا دلَّ وإْن
بين من القضيـــة خطـــورة هذه على فإنمـــا يـــدلُّ
معرفة ما بعد ذلك عجب في القضايا، وال تلـــك
في خارطة مـــن تغيير الحادثة هذه إليه ســـتؤّدي
واجتماعيًا وفكريـــًا وسياســـيًا جغرافيًا المنطقة
اآلالف عن استشـــهاد عشـــرات ناهيك وأمنيـــًا،
تقول: إّال أن ذنب لها ال التي البريئة النفوس من
ولّي علـــي اهللا، رســـول محّمـــد اهللا، إّال ال إلـــه
قتل المجرم ســـيحاول هـــذا أّن اهللا، حّتـــى ورد
أو (فاطمة) أو (علـــي) أو (محّمد) كل من اســـمه
منه حقدًا (مهـــدي) عمن اســـمه فضًال (زينب)
األســـماء هذه الطاهرة التي تحمل األرومة علـــى
الجغرافية مهاجمة يحاول أنه ورد كمـــا الزكية،

إ

ُمّر ْفياني َحْتٌم السُّ
الموسوي جالل السيد

المقدسة قم ـ الدراسات مركز فرع
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من يتمّكـــن لـــم تغييرهـــا وإن الشـــيعية محـــاوًال
إبادتها.

الخبر في ورد والتي حكمه مّدة طول وإن هذا
أو أشهر إلى تسعة ستطول _ أنها ســـيأتي _ كما
باالهتمام من جديرًا هذا األمر يجعل ناقة، حمل
شـــيعتهم منهم على المعصومينK، ُحُنوًا قبل
الكم هذا فصدر البلّية، هـــذه وتحذيرًا لهم من
إلى ضرورة الشـــيعة لتنبيه اإلخبارات من الكبير
الخسائر الناجمة لتقليص اإلمكان قدر االحتراز

المشؤومة. السفياني حركة عن
ورد مما القضيـــة هذه خطـــورة وال أدلَّ علـــى
الســـماوية على حصول اآليات األخبار بعض في
والخســـف كالنداء حركته مع المقترنة واألرضية
وإبراز اإللهي التدخل هذا إن ضرورة البيداء في
الموارد في إّال معهـــودًا أمرًا يعـــدُّ ال اآليات هـــذه

البالغة. األهمّية النادرة ذات
المنبوذة الشـــخصية هذه هـــالك ثـــّم أخيرًا
اإلمام المهديQ والطريقة  نفس يد على وقتلها
الروايـــة(٢) مع أن المهـــدي من آل  في المذكـــورة
اإللهية،  والشـــفقة الرحمة محّمـــدN هو عيـــن
هذا يرتكبه ما فداحـــة على آخران دليالن لُهمـــا
وتشويه لصورة وسفك للدماء جرائم الخبيث من

اإلسالم.
صدور مالحظـــة الرأي، هـــذا وممـــا يدعم
تقريبًا السفياني عن كل المعصومين في روايات

المؤمنيـــن وأميـــر األكـــرم كمـــا ورد عـــن النبـــي
والكاظـــم والرضا والصـــادق والباقر والســـجاد
أفضـــل عليهـــم والمهـــدي والجـــواد والعســـكري

والسالم. الصالة
خطورة صـــدق على وشـــاهد آخر وهذا َمعلم
قضايا مـــن عـــن غيرها وتميزها هـــذه القضيـــة
قائمـــة فـــي  وردت وأنهـــا  خاصـــة المهدويـــة، 
تفاضل المحتوم وال شّك في الحتمية، العالمات
ورد فقد األهمّية، في العالئم من عن الموقوف

قوله: Qالباقر عن النعماني غيبة في
وأمورًا محتومة موقوفة أمورًا األمور من <إّن

بدَّ منه>(٣). ال الذي المحتوم من السفياني وإّن
الفرق للعالئم إلى تقســـيمنا في ألمحنا وقد
القول ورّجحنـــا كّفة والموقوف، بيـــن المحتـــوم
ومنها العالئم الحتميـــة فـــي للَبـــداء المســـتبِعد
 Qاإلمام تقسيم نفس الســـفياني، ولعلَّ قضية
بعدم القول يدعم وموقوفة حتمية إلى للعالمات
المذكور التقســـيم لغوية يلـــزم لئّال فيها البـــداء

موقوفة. العالئم كلِّ صيرورة بعد
هـــذا ما ورد في بعض الروايات إلى ويضاف
هـــذه الحتمية ونفـــي التوقيفية على مـــن التأكيد
مقامه) اهللا (أعلـــى المجلســـي نقل فقد فيهـــا،
علـــوم األّولين باقـــر عـــن فـــي بحـــاره الشـــريف
تعالى: cُثمَّ قولـــه تفســـير واآلخرينQ قوله في
<إّنهما :(٤)dِعنـــَدُه مُّســـمًّى َوَأَجـــٌل َقَضـــى َأَجـــًال

محتومة وأمورًا موقوفة أمورًا من األمور إّن
منه بدَّ ال الذي المحتوم من السفياني وإّن
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موقوف>. وأجل محتوم أجل أجالن
المحتوم؟ ما حمران: له فقال

غيره>. يكون ال <الذي :Qقال
الموقوف؟ ما قال:

المشيئة>. فيه <الذي هللا :Qقال
الســـفياني يكون ألرجو أن إني قال حمـــران:

الموقوف. من
لمـــن إّنـــه واهللا جعفـــرQ: <ال أبـــو فقـــال 

.(٥) المحتوم>
وليس الكتاب ُامِّ في محفوظ أجٌل األجل فهذا
الذي واإلثبات في لوح المحو الموجود األجل من

شرائطه(٦). بتخّلف يتخّلف أن يمكن
لهـــا صلـــة أمـــورًا ونســـتفيد مـــن الحديـــث 

بالسفياني:
خطورة  األئّمةK على أصحاب وقوف منها:
يرتكبه وعظم ما عواقبها هذه القضية وفداحـــة
عدم جرائم ويرجون من اإلنســـي الشيطان هذا
الموقوفات، مـــن كونه األمر وتمّني تحقق هـــذا
مؤمـــن ترّبى في كل عند نبيـــل وهو شـــعوٌر كريم

واإلنسانية. والرأفة الرحمة بيت أهل مدرسة
بلغت  الســـفياني خـــروج ومنهـــا: إّن حتميـــة
القســـم  اإلمامQ إلى دعت القوة من درجة إلى
على إّال عزيٌز األئّمـــة عند القســـم أن مع باهللا،

األمور. أخطر
قوله: Qالمصدَّق الصادق وعن

ومن بمحتوم ليـــس ومنه محتوٌم <من األمـــِر
.(٧) رجب> السفياني في المحتوم خروج

من أشـــرنا إليه سابقًا كما واضح تأييد وفيه
القضية إلـــى تفاصيل تعرَّضت األخبار أن بعـــض

النّص هذا في نالحظ حيث أصلها، فضـــًال عن
خروج هذا الطاغية.  تحديد اإلمامQ شهر

قال: Gأبو حمزة الثُّمالي وروى
يقول:  كان جعفر أبا اهللاQ إّن عبد ألبي قلت

المحتوم>؟ من السفياني خروَج <إنَّ
.(٨) <نعم> :Qقال

إمكان منـــه ُيَظنُّ مـــا نعـــم، ورد فـــي خبر،
في كما في قضية الســـفياني حّتى البداء تحقـــق
عن غيبته النعماني في الشيخ التي نقلها الرواية
حّدثنا محّمد بن أحمد بن هشـــام، قال: محّمد
هاشـــم أبو حّدثنا قال: الخالنجي، عبد اهللا بن

الجعفري قال: القاسم داود بن
 Qالرضا علي محّمد بن أبي جعفر عند كّنا
أن من الرواية السفياني وما جاء في ذكر فجرى
هل :Qألبـــي جعفر المحتوم، فقلت أمـــره مـــن

هللا في المحتوم؟ يبدو
<نعم>. قال:

القائم؟ في هللا أن يبدو له: فنخاف قلنا
ُيْخِلُف ال َواهللا الميَعاد ِمَن القاِئَم <إّن فقـــال:

.(٩) الِميَعاَد>
ثالث قسيم هناك الرواية أّن من يظهر حيث
أن يمكن ال الذي الوعد وهو للمحتـــوم والموقوف
الحتميات في البداء وتجويز بالضرورة، يتخلف
ُتحَمل أن على العالئم، من الموقوف عن فضًال

التوقيف. لها عن تمييزًا على التأكيد الحتميُة
ثنائيًا، ال يكون التقســـيم ثالثيـــًا وعلى هذا

التالي: النحو وعلى
فيها  التـــي يحتمل ١ _ العالمـــات الموقوفـــة
ألحد ترجيح بال _ والتخّلف _ التحّقق الوجهـــان
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المحتملين.
فيها  التـــي يحتمل المحتومة ٢ _ العالمـــات
مع جانـــب التحّقق فيهـــا يقـــوى الوجهـــان لكـــن

فيها. البداء احتمال
وهي  تحّققها بـــدَّ مـــن ال التـــي ٣ _ العالئـــم
اهللا صلوات نفســـه القائم كأمـــر من الميعـــاد،

عليه. وسالمه
قضيـــة تدخـــل وبنـــاًء علـــى هـــذا التقســـيم
البداء فيها ويحتمل الثاني القســـم في السفياني
الرواية على فيما إذا اعتمدنا ضعيفة بدرجة ولو

اآلنفة.
مضافًا إلى االحتمـــال هـــذا على ولكن يـــرد

ما يلي: بالخالنجي(١٠) الرواية ضعف
الروايـــات  مـــن للمتواتـــر أّوًال: إّنـــه معـــارض
عدم وهو األّول بالمعنـــى الحتميـــة الدالـــة علـــى
يسلب الرواية وضعف الســـفياني، قضية تخلف

غيرها. على الحكومة قّوة منها
خالف  علـــى الحتميـــة ثانيـــًا: لـــزوم حمـــل
على أحد التأكيد بإرادة والقول معناهـــا، ظاهر
معناها عـــن وصرفها _ التحّقـــق _ المحتمليـــن
وهي مفقودة إلى قرينة صارفة الحقيقـــي يحتاج

المقام. في
الخبر  توجيه إمكان إلى البعض ثالثــــًا: ذهب
البداء  اإلمـــامQ من إمـــكان مراد بـــأن بالقول
كّنا ال وإن ونحـــن العملي ال العقلـــي هـــو اإلمكان
البداء إّن التوجيه هـــذا على يرد لكن ذلك ننكـــر
قضية فـــي حّتى العقلي موجـــود بنحـــو اإلمـــكان

.Qالقائم
البداء في إمـــكان على البعض وقـــد اســـتدلَّ
لكن بالنّص المتقدمـــة برواية حمران المحتـــوم
عن روى حيث الغيبـــة، في النعماني نقله الـــذي

َقَضى تعالى: cُثمَّ قوله تفسير في الباقرQ قوله
قال: (١١) dمُّسمًّى ِعنَدُه َوَأَجٌل َأَجًال

موقوف>. محتوم وأجل <إنهما أجالن أجل
المحتوم؟ ما حمران: له فقال

المشيئة>. فيه <الذي هللا :Qقال
الســـفياني يكون ألرجو أن إني قال حمـــران:

الموقوف. من
لمـــن إنـــه واهللا جعفـــرQ: <ال أبـــو فقـــال 

.(١٢) المحتوم>
فيـــِه ِهللا <اّلـــذي :Qقولـــه إلـــى اســـتنادًا
اإللهية  تعّلق المشـــيئة إمـــكان الَمشـــيَئة> بمعنى

للحتمية. نفٌي وهو تحّققه عدم أو بتحّققه
نســـخة علـــى االعتمـــاد ولكـــن المرجـــح هـــو
الخبر عـــن نفس كتاب  ١ الـــذي نقـــل المجلســـي
النســـخ، والوارد بأصـــّح أعرف النعمانـــي وهـــو

فيها:
وإن المشـــيئة هللا فيه الذي هو الموقوف <إن
وهذا ينسجم غيره>، ال يكون الذي هو المحتوم
واهللا المعنى هذا أّكدت التي بقية النصـــوص مع

العالم.
شخص؟ أم رمٌز السفياني

اإلســـالميين في المفّكرين بين البحث جرى
بعد شـــخص؟ أم رمٌز أنه وهل حقيقة الســـفياني
الجهة هذه من الظهـــور في نفس عالئم البحـــث
حقيقية الظهـــور عالئم بـــأن قال أيضـــًا، فمـــن
باألخذ استدلَّ مهملة، رمزية وليســـت مشخصة
وأنها تدلُّ المستقبلية والقراءات بظاهر الروايات
رموز تحكي عن أنها ال بذاتها، معينة معان على
فالسيف يحّلها الزمن وتطبيقاته، غامضة معاٍن
آلة زال وال كان والذي ذاته السيف هو الرواية في
المركوبة البراذين نفس هي والبراذين للقتال،
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لآلليات العســـكرية رمز أنها ال النّص عصر فـــي
الحرب آالت من وغيرها والدبابات كالمدرعـــات
بعد الظهـــور وما عالئم ســـائر وهكذا النقليـــة،
زمننا الحاضر في اســـتبعدنا ذلك وإن الظهور،
الحروب في هـــذه األدوات مثل لنـــدرة اســـتعمال
مـــن آليات والرمح وما شـــاكل كالســـيف والخيل

النّص. عصر في المستعملة القتال
واســـتبعاد بظاهـــر النـــص كلُّ ذلـــك عمـــًال
الصارفة القرينـــة لضعـــف التأويـــل والمجازيـــة

الحقيقة. أصالة عن للتخلي كفايتها وعدم
العالئم رمـــوز وكنايات هـــذه بأن ومـــن قائل
النّص، في زمن من كشفها ال فائدة حقائق عن
العصور فـــي به يقاتـــل مـــا لكل فالســـيف يرمـــز
خصوصيـــات بيـــان إمـــكان المختلفـــة، ولعـــدم
من قرنًا عشـــر أربعة بعـــد األســـلحة المســـتعملة
الكناية مـــن ُبّدًا المعصوم يجـــد لم زمـــن النّص
القتال أدوات على تـــدلُّ التي واســـتعمال األلفاظ
كان لـــو إذ حينهـــا، _ مثـــًال _ المســـتعملة فـــي
أو مدرعـــة أو لفـــظ دّبابـــة المعصـــوم يســـتعمل
المخاَطب فهـــم مثـــًال لمـــا حامـــالت طائـــرات
يؤّدي ذلك ولعلَّ واالستفهام ولكثر الســـؤال شيئًا

والسخرية. االستهزاء إلى حّتى بالبعض
معـــان عـــن تحكـــي إذن، فتلـــك العالمـــات
المعصوم خطاب لمســـتمع تمام الجهالة مجهولة
وتطّورت المجتمعات تغيرت ما فإذا حينها، في
بنفـــس األدوات للقتـــال ضـــرورة الحضـــارة فال
الفكر مع يتالئم ال ســـخفًا ذلك يعدُّ فإّن القديمة

السليم. الصحيح
بين العالئم وأخذ التفرقة من بدَّ ال أنه والحق

مســـتقلة ودراســـتها كقضية حدة على كل عالمة
وحقيقيتها شـــخصيتها أو رمزيتهـــا والبـــّت فـــي
إمكان األخذ ســـائر العالئم لمعرفـــة عن بمعزل

والرمزية. الحقيقية والمجازية نحو على بها
الســـالح رمزًا لقوة أن يكون يمكن فالســـيف
استعماله استحال إذا فيما القتال في المستعمل
وأما فـــي الحق زمـــن النـــّص والعصور التاليـــة،
كآلة اســـتعماله بنفســـه قائمـــًا إذا بقـــي احتماُل
من أزمنـــة طويلة بعد حّتى للقتـــال في الحـــروب
معناه عن اللفظ صـــرف يكن لم عصـــر النّص،

إلى المجازي ُمْسَتَدًال. الحقيقي
الدَّّجال عالمة العالمة مثـــل كانت إذا وأمـــا
التي واألمور الحاالت ببعض في وصفه ورد التـــي
النّص، في زمـــن حّتى لـــم يكن تحّققهـــا ممكنًا
ورموز وال يراد إشـــارات فيها المراد أن فواضـــح
تحقق اســـتبعاد ضرورة الحقيقية فيها معانيهـــا
النّص من زمن بعد أزمنة طويلة األمور حّتى هذه
التاريخ مرَّ على وجود مثال له بعدم القطـــع وبعد

الطناطلة!! أيام في حّتى
على األخبار هذه حمل إلـــى نضطر هنا ومن

الرمزية.
يمكن وال ضروري العالئم بين إذن فالتفريق
ال يمكن كما العالئم، كل على بالرمزية الحكـــم

العالئم. كل بالشخصية والواقعية على الحكم
هذه من الســـفياني بقضية يرتبـــط وأّمـــا ما
لنفس الميزان إخضاعهـــا من بدَّ فال العالمـــات
للحكم مستقل بشكل ودراســـتها أيضًا، المذكور

شخصيتها. رمزيتها أو على
والتخفىأهمّيةهذا البحثبالخصوص،فإن
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المهّمة، له آثاُره االتجاهين بأحد عليها الحكـــم
متفاوتتيـــن نظريتيـــن تأســـيس إْذ ســـيؤّدي إلـــى
ســـلوك في عملي إلى تفاوت ســـُيؤّدي فكريـــًا كما
مواجهة في جـــذري واختالٍف النظريتين أتبـــاع
مـــن اآلثار ذلك وغير القضيـــة والتعامـــل معهـــا

األخرى. المهّمة
تعنـــي الســـفياني فـــي الرمزيـــة  وفرضيـــة 
يتمّيز فكـــري تيـــار عـــن بالضـــرورة أنـــه عبـــارة
وسياســـي لئيم منحرف، عقائدّي فكرّي بمنهج
التاريخ لـــه يعـــرف شـــاذ لم مذبـــذب، وســـلوٍك
كبيرة مجموعة ويمّثله يتبّناه مثيًال، اإلســـالمي
فـــي الـــواردة المواصفـــات كل تنطبـــق عليهـــم
ال وأنه الســـفياني، شـــأن في الواردة النصـــوص
هو وإنما سفيان آل أبي من معين شـــخص يوجد
 Nالنبي في زمن الســـفيانيين لفكر مماثل فكر
كالدولة  ذلك المؤمنينQ أو بعـــد أمير أو زمـــن
في الذي قيل كالدّجال الســـفياني فيكون األموية
آخر الزمان في الظالمـــة المدنية يمثل حقـــه أنه
المادية عين وهي بعين واحدة للعالم تنظر والتي

والسلطوية والجبروت.
ألســــباب عندنا مرفوضة الفرضية وهــــذه

منها:
هـــذا التأويل لمثل مبـــرر األّول: عـــدم وجود
ثبوت بعد والمجازية الرمزية إلى المعنى وصرف
الروايـــات للمرتكزات هذه مـــؤّدى عـــدم مخالفة

المنطقية، األسس العقلية عن فضًال العقالئية
وقياس العمليـــة، الميدانية للقواعـــد بـــل وحّتى
ال إذ الفـــارق، مع قيـــاس الســـفياني بالدّجـــال
السفياني ألوصاف المتضّمنة الروايات في يوجد
ما الكونية ناموس الطبيعة البشرية أو يخالف ما
البيداء الخســـف فـــي عـــدا ما ُيتراءى من قضية
عقاب هـــو وإنما فعـــل الســـفياني وهـــو ليس من

الخبر: في ورد فقد إلهي،
 Qأّن المهدي الســـفياني جيش أميَر <فيبلغ
فال أثره جيشـــًا علـــى فيبعث مّكة قـــد خرج إلـــى
جيش أمير فينـــزل يدخـــل مّكـــة... يدركـــه حّتى
مناٍد من السماء: فينادي الســـفياني في البيداء

.(١٣) بهم> فيخسف القوم أبيدي بيداء يا
كونية لســـنٍن خاضٌع إلهـــيٌّ فالعقـــاب عقـــاب
نجهل قد ومســـّببات وعلـــل ومعلوليات وأســـباب
بما الحاضر حقيقتهـــا وديناميكيتها في الوقـــت
ذات ولعلَّها تنكشف لنا علمية، خلفية من نمتلك
المتمردة الســـابقة في األمم نظائر ولهذا يوم،

السماء. تعاليم على
أو بالبطش توصيفـــه من يتراءى وكذلك مـــا
يفرُّ منها التي المخيفة بالمرعبـــة رايته توصيف

يراها!! من كل
حسنًا. يكون فال دليل، إذن، فالتأويل بال

بالرمزية  والقول بالتأويـــل األخذ الثانــــي: إنَّ
ذكر الروايات، حيث من كثير في ما ورد ينافـــي

تيار فكري عبارة عن أنه بالضرورة تعني السفياني فرضية الرمزية في

يتمّيزبمنهجفكرّيعقائدّيمنحرف،وسياسيلئيممذبذب،وسلوٍكشاذ
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مواصفاتـــه الرجـــل وبعـــض فيهـــا مالمـــح هـــذا
اسمه تذكر اّلتي وكتلك واألخالقية، الجســـدية
حّدثنا  الصدوقG قـــال: أبيه، فقد روى واســـم
قـــال: حّدثنا عّمي ماجيلويـــه، محّمـــد بن علـــي
علي بن محّمـــد عـــن القاســـم، محّمـــد بـــن أبي
بن عمير عن عمر أبـــي بن عن محّمد الكوفـــي،

:Qاهللا عبد قال: قال أبو أذينة
اليابس من الوادي األكبـــاد ابن آكلة <يخرج
الوجه ربعة وحش رجل عنبسة عثمان وأبوه اسمه
حسبته رأيته جدري إذا بوجهه أثر الهامة ضخم

.(١٤) < أعور...
ورد كما نسبه، تذكر التي الروايات كتلك أو
في الســـليلي نقله المؤمنينQ، كما عـــن أميـــر

الفتن:
السفياني؟ قوم أّي من األحنف: قال

أمّية>  بني من <هو :Qالمؤمنيـــن أمير قال
.(١٥)

اإلمام الســـجادQ قال: <هو عن وراية وفي
.(١٦) أبي سفيان> بن ولد عتبة من

ســـفيان أهُل أبي وآل <إّنا :Qالصادق وعـــن
وقالوا: اهللا، َصَدق ُقلنا: في اهللا، تعادينا بيتين
،Nاهللا أبو ســـفيان رســـوَل َكـــَذب اهللا، قاتـــل
بُن يزيُد وقاتل طالب، أبي بن عليَّ معاوية وقاتل
يقاتل والسفياني ،Qعلي معاوية الحســـين بن

.(١٧) القائم>
منها تأويل الفرضية يلـــزم الثالــــث: أن هـــذه
تأويل وهو المذهبية السفياني خصوصيات بعض
 Qالصادق عن في رواية زرارة ورد حيث غريب
شاذان بن الفضل عن آبادي الخاتون نقلها والتي
حّدثنا قال: عمير، أبـــي بن محّمد حّدثنا قـــال:
أعين، بن زرارة حّدثنـــا قال: دّراج، بن جميـــل

قال: Qعن أبي عبد اهللا
والدّجال... السفياني شرِّ من <استعيذوا باهللا
ر األطراف وُيسخِّ إلى جيوشًا السفياني يبعث ثّم
والفساد ويذهب القتل ويبالغ في البالد من كثيرًا
ويرجع الخراســـاني الملك لدفع الروم إلـــى ملك

.(١٨) صليب> عنقه في متنصرًا منها
شـــخص ذهـــاب فـــي واضحـــة فالروايـــة 
إلى اإلسالم، ظاهره سياســـي كرجل السفياني
غســـل عملية له يجـــرون الذين بـــالد النصـــارى
عن عادًال بلده إلـــى ليعود ومذهبية فكرية دمـــاغ

الصليبية. للنصرانية معتنقًا اإلسالم
في كل بالرمزية جّدًا القـــول فمن المســـتبعد
حصول على دلَّت األخبار أّن كما التفاصيـــل هذه
أمراء وبين الســـفياني بين ومكاتبات مراسالت
رمز بين قصد المراســـلة البعيـــد جيشـــه، ومن
الحقيقي المعنـــى على فالحمـــل وبيـــن جيوش،

الحق. إلى أقرب الشخصي

أّناألخبار القول بالرمزيةفيكلهذه التفاصيلكما فمنالمستبعدجّدًا

جيشه أمراء وبين السفياني بين ومكاتبات ــالت مراس حصول دلَّت على
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لتيار رمزًا كون السفياني توّهم يندفع وبذلك
لواء مثل يحمل أننا نعتقد أنه مع فكـــري منحرف
وبشـــذوذه المنحوس لكن بشـــخصه هـــذا التيـــار
يلتف الذي المحـــور فهو واالعتقـــادي، الفكـــري
عقائديًا والمتطرفين فكريًا المنحرفين كل حوله

البشرية. وُعلوج األّمة وشّذاذ
ابتداع إلى أمره يؤول شخص إذن فالسفياني
له يعـــرف لم منحـــرف مذهـــب فكـــري عقائدي
هند بن معاوية أيام في إّال مثيًال اإلســـالم تاريخ
الوالء الهوية وبتهمة علـــى الناس يقتل كان الذي
مصالح الروم يرعـــى كان محّمـــدN، فيما آلل
اإلسالمّية، األّمة مصلحة حساب على والنصارى
أرض يســـرحون ويمرحون في فقد كان النصارى
مأوًى محّمد آل أتبـــاع يجد حيـــن ال في اإلســـالم
وهدم والتشريد والقتل والمعتقالت الســـجون إّال
وهكذا يفعل أموالهم، ونهب رؤوسهم الدور على
إنه ســـُيَجدِّد حيث األكباد، آكلـــة ابن الســـفياني
 Kالبيت آل أتبـــاع بتتبـــع اللئيـــم ســـيرة ســـلفه

فيهم. السلب و والنهب القتل وإعمال
الشـــريفة النصوص تركيز دواعي أهم ولعـــلَّ
الحتمية العالمات بين من السفياني ظاهرة على
المشـــئومة االنحرافية المبادئ هذه هو األخـــرى
مبدأ أهّمها ومن وأتباعه الرجل هذا يتبّناها التي
ظّنًا ومالحقة أتباعهم البيت آلل التشيع محاربته

النور الذي شاء اهللا إطفاء هذا منه أنه قادر على
المحّمدية. الحقيقة مضيئًا وّهاجًا يبقى أن
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عقائدي مذهب فكري ابتداع إلى أمره يؤول إذن شخص السفياني

هند بن معاوية أيام إّال في مثيًال اإلسالم تاريخ له يعرف لم منحرف



المهدوي األدب

٤٠

تغترُف ــُن العي ــه من ــوِء الض ــن ــٌز م ــُف كن يرتش ــِز الع ــُل أص ــه من ــٌل  ومنه

ــًال ُحَل ــورِه ن ــن  م ــٌح مّتش ــُق  ــرف األف منص ــَل اللي أَن ــَن أيق  أواَن 

ــغًال منش ــاِد اإلنش ــن ع ثغٌر ــَق ــم يب ــف ل منكش ــوِم الي ــذا به ــٍم غ وكُل 
 

ــه ِعزت ــيعُي الش ــلُم المس أدرَك ــد  ــف ق ينتص ــِم الظل ــوِز رم ــن ــه م ــن ل  بم

ــّف مصدرها ــه ج ط روضَة ــّن ــن ظ ــف م ُيقتط زاَل ال ــا جنيه ــا  فإنم

ــت نضب ــا م ــراء الزه ــَة فاطم ــف آالُء  النج ــه ب ــو تزه ــذي  ال ــُن معي  وال 

ــا نهجهم ــدّي المه ــبلهما بش ــى  ــف يبق تأتل ــرار األب ــُس أنف ــه ب ــًا   دين

***

اكتملت ــالِدك مي ــي ف ــَة اِهللا ــا حج  ساللُةالمصطفىالهاديومنسلفوا ي

ــوا خلق ــذ م ــت البي ــذا  ه ــُل أه ــٌئ  صدُف آلل ــهم لكنهم جنس ــن م  والناُس

ــا وكوكبه ــا الدني ــَة بهج ــا ي ــدَت  ــرف ول والش ــاِن لإلنس ــُز الع ــَد  ليول

عن ثقٍة األرِض في ــتضعٍف مس ــرف وكُل يعت ــوُد الموع ــُذ المنق ــك   بأن

ــِم قادتهم ظل ــن ــئموا م س قد ــاُس ــوا الن هتف ــد ق ــرِّ الش ــل أه ــّد ــم ض  وكُله

الضوء من كنز
الربيعي١٩٨٠ أمل أبو المرحوم: الشاعر األستاذ



٤١

ــم له ــواَك س ــى مول ال  ــَت أن ــم ــدُف إماُمه اله ــِد القائ ــِر بغي ــاُل ُين  وال 

ــم منقذه ــادوك ن ــا به ــتى ش ــماُء  ــمك اختلفوا أس إس في وإْن أنت  فالقصُد

ــت ــد ملئ ق ــوالَي م ــا ي ــم ــف األرُض بالظل تنخس ــوَم الي ــاِة بالطغ ــا  فليته

ــغٍف ش من ــاه قاس ما فرِط من ــُف والمرُء يلتح ــاإلرزاِء ب ــوَم الي ــه   فإن

ــًة الجئ ــّي القدس ــك ظل ــى إل ــّرت  البيت قد عرفوا َخ ــِل أه قدَر من  نفوُس

ــم بمنهجك ــوا ذاب ــم أنه ــم ــوا ذنوُبه اقترف ــا م ــم نع ــذا فه ــًا  إن كان ذنب

بقبضته ــا والدني ــرِب الك ــَف تنكشف يا كاش ــيعّي الش عن الكروُب  متى

ــًال أم ــي ل أن ــوال ل اهللا ــُة ــرف بقي أنح ــدُت ك ــي  إن ــدك وع ــرِب   بق

ــعفُه مس ــت أن ــوال ل ــِة ــرُح الكرام ــف ج واألس ــذُل ال ــّي  عل ــي يقض ــكاَد   ل

ــم به ــوُد الوج ــاَق ض ــٍر معش ــن ــا لم وصفوا إّن ــا وم ــوا قال ما ــوَق ف ــاتهم  مأس

أذًى ــِق كَل الح ــبيِل س ــْل في فلنحتم
 

ــدُف الس ــي تنجل ــًا يوم ــوِر  بالن ــد   الب

ــوا وصل ــا م ــاِء العلي ــى إل ــائرون وقفوا فالس ــد ــدرِب ق ال ــالِل في ض ــُم إذا ه
 



دراسات

٤٢

المفيد؟ الشيخ هو من
عنـــد يـــرد الشـــيخ المفيـــد: إســـم
من المتكلمين وعند كبارها، من الشيعة علماء
وإظهارًا محاجـــة وأكثرهم أحســـنهم وألمعهـــم
عاش وأتقاهم، أورعهم الفقهـــاء وعند للحق،
فيها الدينية العلوم بدراســـة وانشـــغل في بغداد
الفقه مـــن علـــم كل حتـــى أصبـــح المقـــدم فـــي

بغداد. في صيته وذاع واالصول والكالم
لما ذكره طبقًا المفيد مؤلفات الشـــيخ وتبلغ

مؤلف. مئتي الطوسي الشيخ البارز تلميذه
عام بغداد فـــي عليه رضوان اهللا وقد توفـــي
في  ودفن بلـــغ ٧٥ عامـــًا عمر ٤١٣ هجريـــة عـــن
المشـــرف المرقـــد

.Lلألمامين الكاظمين
 Hالمفيـــد الشـــيخ الـــى  االولـــى الرســـالة 
للشـــيخ االحتجاج فـــي ورد كمـــا نـــص الرســـالة

الطبرسي:
حرسها المقدسة الناحية من ورد كتاب ذكر
عشرة ســـنة صفر أيام بقيت من في ورعاها اهللا
اهللا عبد أبـــي المفيـــد الشـــيخ وأربعمائـــة علـــى
روحه اهللا بن النعمان قـــدس محمد محمد بـــن
ناحية من يحمله أنه موصلـــه ذكر ضريحه ونور
  ٢ : الجزء (االحتجاج نســـخته: بالحجاز متصلة

(٤٩٧ : الصفحة
المفيد الشيخ الرشـــيد والولي السديد لألخ
النعمان بـــن محمـــد محمـــد بن أبـــي عبـــد اهللا

م

 
*    

الباحث: أحمد خضير كاظم الكاظمي
ـ الكاظمية المقدسة بغداد



٤٣

المأخوذ العهـــد مســـتودع من أدام اهللا إعـــزازه
بعد أما الرحيم الرحمـــن اهللا بســـم على العباد
الدين فـــي المخلص الولـــي ســـالم عليك أيهـــا
اهللا إليك نحمد فإنا باليقين، فينا المخصوص
ســـيدنا على الصالة ونســـأله إال هو إله ال الـــذي
الطاهرين، ونعلمك وآلـــه محمد ونبينا وموالنا
مثوبتك وأجزل الحق توفيقك لنصـــرة اهللا أدام
لنا في أذن قـــد أنه بالصدق، عنـــا علـــى نطقك
إلى عنا تؤديه مـــا وتكليفك بالمكاتبة تشـــريفك
وكفاهـــم بطاعتـــه أعزهـــم اهللا موالينـــا قبلـــك
اهللا أيدك فقف وحراســـته لهم برعايته المهـــم
ما على دينه مـــن المارقين بعونـــه على أعدائـــه
بما إليه تســـكن من إلى تأديته في واعمل أذكره

اهللا. شاء إن نرسمه
مساكن عن النائي بمكاننا نائين كنا وإن نحن
من لنا تعالى اهللا أرانـــاه الذي حســـب الظالمين
دامت ما ذلك فـــي الصالح ولشـــيعتنا المؤمنين
بأنبائكم علما نحيط فإنا للفاســـقين الدنيا دولة
ومعرفتنا مـــن أخباركـــم شـــي ء وال يعـــزب عنـــا
ما إلى منكم جنح كثير أصابكم مذ الذي بالـــذل
العهد ونبذوا شاســـعا كان الســـلف الصالح عنه
أنا ال يعلمون، كأنهـــم ظهورهـــم وراء المأخـــوذ
ولو لذكركم وال ناســـين لمراعاتكم مهملين غير
األعداء، واصطلمكم الألواء بكم لنزل ذلـــك ال
انتياشـــكم على وظاهرونا جالله اهللا جل فاتقوا
حم من فيها يهلـــك عليكم أنافـــت قد مـــن فتنة
أمارة أمله، وهي أدرك مـــن عنها ويحمى أجله
واهللا بأمرنـــا ونهينا، ومباثتكم حركتنـــا ألزوف
بالتقية اعتصموا المشـــركون، كره ولو نوره متّم
أموية عصـــب يحششـــها الجاهلية من شـــب نار
لم من بنجاة زعيم أنا مهديـــة، فرقة بها يهول

السبل منها الطعن في وسلك المواطن فيها يرم
ســـنتكم األولى من جمادى حل المرضيـــة، إذا
فيه واســـتيقظوا من بمـــا يحدث هـــذه فاعتبروا
من لكم ستظهر في الذي يليه يكون لما رقدتكم
بالســـوية، مثلها األرض ومن جلية آية الســـماء
ويقلق يحـــزن مـــا المشـــرق ويحـــدث فـــي أرض
اإلســـالم طوائف عن العراق بعد على من ويغلب
ثم األرزاق أهله على فعالهم بســـوء تضيق مراق
األشـــرار من طاغوت ببوار بعد من الغمة تنفرج
ويتفق لمريدي األخيار المتقون بهالكه يستر ثم
عليه توفير على منه يؤملونه ما اآلفاق الحج من
االختيار على حجهم تيسير في ولنا واتفاق منهم
واتســـاق نظام على يظهر شـــأن منهـــم والوفاق
محبتنا من به يقرب بما منكم امرئ كل فليعمل
فإن وســـخطنا كراهتنا مـــن يدنيه ويتجنـــب مـــا
ينجيه وال توبـــة تنفعه ال حين بغتة فجـــأة أمرنـــا
الرشد على حوبة، واهللا يلهمكم ندم عقابنا من
التوقيع نسخة برحمته، التوفيق في لكم ويلطف
كتابنا هذا الســـالم، صاحبها على العليا باليد
الصفي ودنا والمخلص في األخ الولي أيها إليـــك
ال بعينـــه التي اهللا لنا الوفي حرســـك والناصـــر
الذي خطنـــا على تظهـــر وال بـــه تنـــام فاحتفظ
من إلى فيه ما ضمناه أحدًا وأِد له بما ســـطرناه
إن شاء عليه بالعمل جماعتهم وأوص تسكن إليه

محمد وآله الطاهرين. اهللا على وصلى اهللا
وهو موضوعنا بحـــث صلب في قبل الدخول
هكذا في عملـــه منا والمطلوب معنـــى الرســـالة

منها: مسائل عدة هناك ظروف
الرسالة: سند

االحتجاج كتاب في الرسالتان هاتان أوردت
البعض يدعو مما ومرسلة سند بدون للطبرســـي



دراسات

٤٤

لعدم وركنهما تركهما إلى
ان بين الشـــيخ وخاصة الســـند على احتوائهمـــا
اهللا رحمهما االحتجاج مؤلف والطبرسي المفيد
عن االحتمال يبعد مما عام مئتي من اكثر حوالي
المفيد، الشيخ الرسالتين مباشرة عن أخذ أنه
في إعمـــل الشـــريفة: أقـــول: ورد فـــي الرســـالة
يدل مما نرسمه، بما إليه تسكن من إلى تأديته
من تســـكن الى بنقلهما المفيد الشـــيخ انه ألزم
ال غير فقط الموثقين الشيعة من أي نفســـه إليه
تقتضيها أخـــرى أســـباب وعدة أوًال لغايـــة أمنية
الشـــيخ أن نعرف وهكذا ثانيًا، العامة المصلحة
الخالصين الرســـالة الـــى مضمون المفيـــد أدى
الرســـالة بمعاني التزمـــوا مـــن الشـــيعة الذيـــن
خلو نرى أيضا ولهذا العليا. ومفاهيمها الكبـــرى
الرســـالة الن هذه إيراد من المفيد كتب الشـــيخ
أن ونفهـــم أيضا والعام. الخـــاص بيد كتبـــه تقع
الى الرسالتان طريقها عن وصلت التي السلسلة
أيضا الشـــيعة مؤمني خاصة من هي الطبرســـي
أن نرى الرســـالتين ولهذا هاتين توارثوا الذيـــن
باألخذ الرسالتين لهاتين مسّلمًا كان الطبرسي
كتاب أوردهما في قد حيث أخذ المسلمات بهما
فـــي عصـــر الغيبة المهـــدي مراســـالت االمـــام

وغيرها.
وجيهة  أسباب ثالثة الصدر السيد أورد وقد

الرسالتين هي: بهاتين األخذ إلى

لهمـــا  الطبرســـي إرســـال  أوال: 
معتقدا كان يـــدل أنـــه ممـــا إرســـال المســـلمات
لمدى حذفـــه قد يكون بصحـــة ســـندهما وربمـــا

ووضوحه. شهرته
توجيهات  ثانيـــا: تضمـــن الرســـالتين علـــى

صادقة. وتنبؤات عالية
هذه  صدور العامة المصلحة ثالثا: إقتضـــاء
وذلك الكبـــرى الغيبة زمـــان أول الرســـائل فـــي

مصلحتين: لتحقيق
المهدي  اإلمـــام االولـــى: اعطاء المصلحـــة
والمفاهيم العامـــة القواعـــد لقواعده الشـــعبية
وتكون الناس أن يعرفهـــا ينبغي التي االساســـية

الكبرى. الغيبة المفعول خالل عصر سارية
 Qالمهدي اعطاء اإلمام الثانية: المصلحة
بيد االســـالمية الناحية مـــن القيادة الرئيســـية

الصالحين. العلماء
المفيد؟ الشيخ لماذا

الشيخ لم َيختص وهو: ســـؤال ايضا وقد يرد
دون من الرســـالتين بهاتيـــن المفيـــد بتشـــريفه
العصور الطويلة؟ ولهذا مدى هذه الشـــيعة وعلى
(أنه قد أذن أوال: ورود نواحـــي عـــدة جواب من
عنا تؤديه وتكليفك ما تشريفك بالمكاتبة في لنا

قبلك). موالينا إلى
اهللا دعا اإلمـــام أن نفهم الرســـالة في نص
ســـبحانه له أذن وقد المراســـلة ســـبحانه لهـــذه
القبول هـــذا االمام فهـــم وقد لهـــذه المراســـلة



٤٥

بالغيبيات االلهـــي االمـــام علـــم إما عـــن طريق
الخاصة طرقه من أو واقعة لكل والحكـــم اإللهي

األخرى.
ثانيا:

الصدر الســـيد طرحها التي االطروحة قبول
عن االنســـان تحجب التـــي هي مـــن أن الذنـــوب

ورؤيته. المعصوم
اهللا رضوان الشـــيخ المفيـــد ان وممـــا يؤيده
منها. انفك وقـــد الذنوب طاهـــرا من عليـــه كان
رضوان على وحصـــل علـــى الطاعات وانـــه انكب
والولي السديد باألخ له االمام مخاطبة عليه اهللا

الرشيد.
األولى: الرسالة شرح

السابق االول المقطع في الرســـالة تضمنت
ومرسل الرســـالة له أرســـلت لمن على التعريف
بمن توصية وعلـــى والتهليـــل الرســـالة والحمـــد
تســـكن وهو من الرســـالة يجـــب أن يعرض عليه

المفيد. الشيخ أيها إليه
الذي االلهي اللطف هذا إلى وأشـــرنا ســـبق
بـــاالخ من قبل مخاطبته من المفيد اختص بـــه
وصل اليها التي الدرجة مدى لبيان االمام وذلك
بالبسملة الرسالة بدأت عليه اهللا رضوان الشيخ
وبركة كما تيمنـــا ببســـم اهللا الرحمـــن الرحيـــم
بداية في بالتسمية والغرب الشرق مسلمو اعتاد
أيها الولي عليك سالم بعبارة والســـالم أمر كل
باليقين فينـــا المخصوص الدين المخلص فـــي
اكتســـبها الشـــيخ التـــي ليبيـــن مـــدى الفضيلـــة

الرحمة بيـــت آلل ولـــي المفيـــد النـــه
الكامل، باليقين النبـــوة بأهل بيت ومخصوص
لدى العليا المكانة بهذه المفيد الشيخ تمتع ولهذا
ومتابعة لمؤلفات البيت، وآل أهل البيت شـــيعة
زخر نرى الكريمة حياته سيرة مع المفيد الشيخ
البيت وتعميق أهل مذهـــب عن بالدفاع مؤلفاته
الفقهية األصول البيت ووضع أهل مدرســـة رأي
عمن إال تصـــدر للمذهـــب والتـــي ال والعقائديـــة
واســـتنباط وفهم دراية عن الدينية درس العلوم
ال يكتســـبه اال الحق إثبات في طويل علمي وحس
على ظهرت التي محاجته وكثرة عظيم حظ ذو

والمؤالف... المخالف
والثناء اهللا بتوحيـــد الرســـالة وكـــذا بـــدأت
هو اال الـــه ال الذي اهللا العظمـــى عليـــه بالكلمـــة
االعظم اســـم اهللا انها روايات عدة وردت التـــي

الطاهرين. واله محمد على وبالدعاء بالصالة
بالدعاء موضوعها الرســـالة ابتدأت وكذلك
النهج الذي وهـــو الحق بالتوفيق لنصرة للشـــيخ
له حياته وكرس مؤلفاته في المفيد الشيخ نهجه
صاحب ذكر بعد أن ونرى الحق دين نصرة وهـــو
فقال: بالعز له دعا قد ابتداًء الشيخ األمر السم
المأخوذ العهد مســـتودع إعـــزازه من اهللا (أدام
مدى عن ينم أيضا الدعاء وهذا على العبـــاد)،
آل على سرورًا أدخل وكم المفيد الشـــيخ عظمة
وبالموعظة بالحكمة لمذهبهـــم بنصرته البيت

الحسنة.
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الشـــيخ أعلم أن وبعـــد
أخذ بعد جاءت قد هي إنما الرســـالة أن المفيد

المصلحة. والقتضاء اإللهي اإلذن
لفهم اطروحتين الصدر محمد الســـيد يورد

هما: لإلمام اإللهي اإلذن
اهللا  قبل من المباشـــر األولـــى: صدور اإلذن
مستفاد اإلذن ذلك واقعة. واقعة كل في عزوجل
يختص التي العلـــوم مراتب من بااللهـــام ونحوه

المعصوم. اإلمام بها
بعض من المســـتفاد اإللهي اإلذن الثانيـــة:
.Qالمهـــدي يتعرفهـــا التـــي القواعـــد العامـــة
القواعد مورد.تلـــك كل فـــي تطبيقها ويســـتطيع
اإلســـالمية المصلحة باقتضاء عنها التي نعبـــر

من األشياء. لشيء
فـــي المصلحـــة وجـــود فـــإذا أحـــرز اإلمـــام
اإللهي اإلذن وجـــود أحرز فقـــد مثال المراســـلة

المصلحة. تلك على بالعمل
الرســـالة أن هذه الشـــيخ األمر أبلغ صاحب
يبلغها إال أّال بهـــا بما جـــاء والعلـــم بعـــد فهمهـــا
من باإليمـــان إليهـــم يطمئـــن للخالصيـــن لمـــن
تقتضيه بما للعمل عمليا دســـتورا لتكون الشـــيعة

الواجبات. من العامة المصلحة
النص من نفهم كما اهللا فان االمام شاء وان
دور الظالمين عن بعيـــد بمكان يســـكن العام انه
الشـــريعة راعـــي فـــي حفـــظ للصـــالح الربانـــي

الظالمين أخطار عن المهدي االمام
من هـــذا نابـــع ومالحقاتهـــم، وخـــوف االمـــام
قال¨ حسب حيث والشيعة المذهب خوفه على
ولشـــيعتنا الصالح من لنا تعالى اهللا أراناه الذي

المؤمنين.
دولة دامت باق ما عن االنظار البعد هذا وان
البعد هـــذا أن إال االرض قائمة فـــي الفاســـقين
بأحوالهم عالـــم الشـــيعة قريب من فـــإن اإلمام
الدينية من أمورهم تفوتـــه وال بأخبارهم عارفًا

ذرة. مثقال والدنيوية
باالمور  Qباحاطته االجمالـــي البيان وبعد
أصابت التي المحنة عن التفصيل بدا ودقائقهـــا
الشـــيعة أن الرســـالة نص مـــن الشـــيعة فنفهـــم
التاريخ والحروب وفي الـــذل تحت واقعين كانوا
 ٤١٠ العام الرســـالة وهـــو هذه لظهور المرافـــق
التشيع مذهب انتشار من الرغم فعلى هجرية،
إال الهجري القـــرن الرابـــع فـــي اإلثني عشـــري
الوضع زلزلة هذا القـــرن فـــي أيضا أننـــا نلمس
الفتـــن وانتشـــار للمســـلمين العـــام السياســـي 
العـــام وتخلخـــل الوضـــع الطائفيـــة والسياســـية
االمام موســـوعة في كما العامة االحداث ونجمل

التاريخ. في والكامل المهدي
عامة احداث .١

واالنحالل  الى التفرق آل امر االندلس قد ـ ١
٤٠٧ هـ (١) عام

وتنابذ التفرق الى يؤول االفريقي الشمال ٢ـ
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مصر الى لدين اهللا المعز غادره بعد أن االمراء
(٢) ٣٤١ عام

المعز  قبل من الفاطمية الدولـــة ٣ـ  تاســـيس
شـــمال في حرب وجود مع مصر فـــي لديـــن اهللا

(٣)٤٠٦ عام افريقيا
الحـــج للصعوبات  عن الحجـــاج ٤ ـ انقطـــاع
٤١٧هـ، ٤١٦هــــ، ٤١١هـ ، ٤٠١هـ، لالعـــوام:

٤١٨هـ.
بالشيعة خاصة أحداث .٢

في مذهب التشـــيع انتشـــار من فعلى الرغم
ومتكلمين كبار لهـــم وظهـــور علماء هـــذه الفترة
هذه فـــي وضعوا الذيـــن المفيـــد أمثـــال الشـــيخ
في المذهب وأصـــول االســـتنباط أصول الفتـــرة
إلى تميـــل أو شـــيعية دول وظهـــور زمـــن الغيبـــة
الدولةالفاطمية وســـيطرة ظهـــور التشـــيع مثـــل
قد أنه إال الحكومة اإلســـالمية علـــى البويهيين
وخطيرة جمة ومضايقات مؤسفة حوادث حدثت

الفترة: تلك في الشيعي المواطن حياة على
عاشوراء يوم في بغداد في مؤسفة حوادث ١ـ

٤٠٦هـ عام
هـ العام الذي يليه ٤٠٧ في واسط في ٢ ـ
افريقيا. شمال في الشيعة جميع قتلت ٣ـ

٤٠٨هـ عام في بغداد حوادث ٤ـ
نفي بغداد حتى في سوءًا االوضاع اشتداد ٥ـ

٤٠٩هـ عام بغداد من المفيد الشيخ
عام في الكوفة األعمـــال هذه مثل ٦ـ تكـــررت

٤٢٢هـ عام بغداد وفي ٤١٥هـ

أصاب الشـــيعة الرغم مما وعلـــى
عن بعيد غير أنه االمام يؤكد فان من المصائب
في كما بالحفظ لهم بالدعـــاء وأنه دائم شـــيعته
بطاعته أعزهم اهللا قبلك الرسالة (موالينا نص

وحراسته). لهم برعايته المهم وكفاهم
أخذوا االعـــداء لكان الدعـــاء هذا وان لـــوال

أحدًا. الشيعة ولم يبقوا من مأخذ كل منهم
هـــذا الـــذل ابتعادهم وراء وان الســـبب مـــن
المهدي االمام وهـــو المأخوذ عليهم عن العهـــد
نعت االمر.حيـــث بـــادئ الرســـالة كمـــا تقدمت
على المأخوذ العهد <من مســـتودع نفسه االمام

العباد>.
األولى: الوصية تقوى اهللا...

بدأت المقطع هذا في جالله اهللا جل فاتقوا
اهللا تقوى وهي األولى بالوصية الشريفة الرسالة

اهللا. مخافة التقوى ورأس
التقية في الفتن:

االعتصام بلـــزوم الصـــادرة تؤكد الرســـالة
زمـــان الغيبة االزمات في اشـــتداد عند بالتقيـــة
هو واضح كمـــا الطائفية الفتـــن وخاصـــة ظهور
هاتين ظهـــور لتاريخ المرافقـــة مـــن األحـــداث
لهـــذه الفتـــن كانـــت مثيـــرة الرســـالتين والتـــي
الحقيقيـــة التعاليـــم عـــن البعيـــدة الجاهليـــة 
والتي الجاهليـــة نـــار بشـــب لالســـالم يصفهـــا
أموية) (عصابـــات أتبـــاع ويعظمها يحشـــد لهـــا
امية آل بسيرة أي االمتثال األموية إلى ونســـبتها
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والبغض والعداء الشـــديدة الكراهية فـــي إظهار
أمية. ســـيرة آل مـــن واضح هـــو آلل البيـــت كما
من بالنجـــاة وضامـــن) فاالمـــام زعيـــم (كافـــل
وانشـــغل التقية طريق التزم من كل هذه الفتـــن
إشعال ومشاركة باللغو الدخول عن الرب برضى
المرضية، أي الســـبل طـــرق واتخذ نـــار الفتنة
في الحســـنة والموعظة الحكمـــة اتخـــاذ طريـــق
أحســـن وأقرب هي بالتي البيت آل الدعوة إلـــى
الذي المفيد الشيخ مثال هو وخير التقوى، إلى
والمحاججات المناقشات بكثرة زمانه في عرف
العلمي النفس من العلم طريق تتخذ كانت التـــي
من بدال العلمية الدينيـــة واالســـتدالالت الطويل
القوة طريق وهـــو األموية العصب طريق اتخـــاذ

فرض أفكارهم. واالرهاب الدموي في
التنبؤات في الرسالة:

من ســـنتكم هذه األولـــى <إذا حـــل جمـــادى
رقدتكم من واستيقظوا فيه يحدث بما فاعتبروا
السماء من لكم ســـتظهر يليه الذي في لما يكون
ويحدث في بالســـوية مثلها األرض ومن جلية آية

ويقلق>. يحزن ما المشرق أرض
االرضية: االية

الكامل هامش محمد الصدر عن السيد يشير
انه  ٣٠٣ في موســـوعته الصفحة الســـابع الجزء
ســـنة من االولى جمادي من فـــي النصـــف االول
وتدانى الى المالـــح البحر فاض ورود الرســـالة

بعد يومين. البصرة األبلة ودخل
السماوية: االية

الســـماء جلية نبؤة مـــن تضمنـــت الرســـالة
من االولى جمـــادي في تحـــدث التاريخ أهملهـــا

كتب السيد ٤١٠هـ سنة وهي الرسالة كتابة سنة
لم إما أنه المهـــدي اإلمام الصدر في موســـوعة
أنها أو الســـماوية العالمـــة هـــذه يذكـــر التاريخ
رمضان  في حيث ٤١٧ هـ العام حدثت فـــي التي
زماننا  عنه في المعبـــر كوكب (وهو ٤١٧ انقـــض
االرض اســـتنارت له عظيم والشـــهب) بالنيازك

عدة تفسيرات: وله دوي عظيم(٤) فسمع له
االولى حدث  في جمادي حدث فعال انه أوال:

اخر. أو لسبب التاريخ أهمله عظيم سماوي
الشـــيعة قد  عند ثانيـــا: ان مفهـــوم البـــداء
الســـماوية العالمة فتكون الحدث بتأخر يســـمح

٤١٧هـ. عام في حدثت التي نفسها هي
ثالثا:

العمل بدايـــة هو االولـــى ان موعـــد جمـــادى
والعمل التقـــوى من الرســـالة في بوصيـــة االمام
الذي في يكون لمـــا المقطع حيث تناول بالتقيـــة
بداية العالمة هو األولى موعد جمادى أن أي يليه
تتابعا معها بالسوية واالرضية الجلية الســـماوية
األحـــداث وتتابعها  بداية فيشـــيرQ إلى موعـــد
تكون الرسالة من المفهوم هذا وعلى بعد، فيما
هو أعـــوام ســـبعة بعد والنيازك موعـــد الشـــهب
النبوءة الثالثة الـــرأي هذا يؤيد وما المقصود،
وهي ويقلق يحزن ما المشـــرق أرض في ويحدث
مكان إلى الشرق من بغداد والعراق إيران أرض
مـــن تعانـــي ايـــران ان فنالحـــظ ورود الرســـالة
هي  و٤١٤ والحرب ٤١١ االعـــوام خالل الحروب
يثبت ما هناك ليس ولكن ويقلـــق يحزن ما اكبر
من االولى جمـــادي هي ان بداية هـــذه الحروب

٤١٠ هـ 
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عن طوائف العراق على بعد من <ويغلب -٢
أهله على فعالهـــم بســـوء تضيق مراق اإلســـالم
طاغوت ببوار بعـــد الغمة من تنفرج ثـــم األرزاق
األخيار المتقون بهالكه يســـتر ثم من األشـــرار
منه ما يؤملونه اآلفاق الحج مـــن لمريدي ويتفق
في تيســـير ولنا واتفاق منهـــم عليه على توفيـــر
يظهر شـــأن والوفاق منهم االختيار على حجهم
نبوءة إلى الرســـالة وأشارت واتســـاق على نظام
الطائفية الحروب العراق بيد سقوط وهي أخرى
السلطان قبل من احتالله التي آخرها المتتالية
بغداد دخل الذي السالجقة ملوك أول بك طغرل
خالل العراق في ضيق األرزاق وأما ،٤٤٧ عام
التاريخ ذكر فقـــد وغالء االســـعار هذه الفترات
الموتى الناس للميتة ولحوق الوباء ودفن اكل عن

تكفين.(٥) أو غسل بدون
سبق أن فنحن والحج الحجاج يخص أما ما
أدت السياسية وسوء االوضاع الفتن ان أوضحنا
كليا االنقطاع هـــذا يكون وقد الحج انقطاع إلـــى
٤٠١و٤١٠و٤١١و٤١٦و٤١٧و٤١٨  االعـــوام في كما
الحجاج امور بدأت االعوام هذه ما بعد في ان هـ
بدون تمارس وعادت مراسيم الحج باالستقرار
االشـــارة عـــاد الحج وهنا تاتي حتى مضايقـــات
تهيئة فـــي المباشـــر االمام تدخل واضحـــة عـــن
ظهـــوره علـــى والتوفيـــق الحـــاج وتيســـير الحـــج
يكون التدخل والتنسيق والنظام. وهذا باالتساق
جملة فتشـــير الحي المـــادي والتدخل بالدعـــاء
في  مع الناس االمامQ يجتمع الروايات على ان

عام. كل في الحج مراسيم
الثالثة: الوصية

من به يقـــرب بما منكم امـــرئ كل (فليعمـــل
وســـخطنا كراهتنا من يدنيه ما ويتجنب محبتنا
ينجيه تنفعه توبة وال ال فجأة حين بغتة أمرنا فإن
يلهمكم الرشـــد واهللا حوبة على ندم عقابنا من

برحمته). التوفيق في لكم ويلطف
الرحمة بيـــت مـــن العمـــل بـــكل عمـــل يقرب
بأس وال البيـــت أهل بتعاليم االلتـــزام من قبـــل
أحزانهـــم أن ننـــوه أن مشـــاركة آل البيـــت فـــي
أمهم فاطمة ومواســـاة العزاء وإقامة مراســـيم
األعمال التـــي تقرب من  أكثر الزهراءP مـــن
الدين بتعاليـــم الكامل االلتـــزام آل البيـــت بعـــد
والسنة المطهرة القران في اإلســـالمي الواردة

اجمعين. عليهم اهللا صلى بيته وآل للرسول
التوقيع الشريف:

العليـــا باليـــد بالتوقيـــع وتشـــرفت الرســـالة
الشـــيخ الفـــداء ومخاطبة لـــه لإلمـــام أرواحنـــا
الذي االلهي اللطـــف من وهـــذا باألخ، المفيـــد
عليه، وقد رضوان اهللا الشيخ المفيد به اختص
ودنا في (المخلص النه العليا  هذه الدرجـــة نال
في شائبة التشـــوبه الوفي) لنا الصفي والناصر
بالكلمة لهم النصرة وبلـــغ الرحمة بيت ود أهـــل
حتى علوم من ما اؤتي بـــكل دينهم والدعوة الى
التوقيع الشـــيعة.كما تضمـــن زعامة انتهـــت اليه
هذه على يطلـــع ال بان الوصية للشـــيخ الشـــريف
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يؤدي وأن أحـــدًا الرســـالة
تســـكن اليه من الى العالية معانـــي مضامينهـــا
بالعمل بما المؤمنة الجماعة الى نفسه والوصية

واله. محمد على والصالة فيها جاء
االحتجاج الجزء فـــي كما الثانية: الرســـالة

صفحة ٤٩٨  ٢
قبلـــهQ يـــوم  مـــن آخـــر وورد عليـــه كتـــاب
سنة الحجة من ذي الثالث والعشـــرين الخميس

نسخته: وأربعمائة عشرة اثنتي
ملهم إلى ســـبيله في المرابط عبد اهللا مـــن
ســـالم الرحيم الرحمن اهللا بســـم ودليله الحق
بكلمة إليه الداعي للحق الناصر أيها عليـــك اهللا
هو إال ال إله الذي اهللا إليـــك فإنا نحمد الصـــدق
على ونســـأله الصالة األولين آبائنـــا وإله إلهنـــا
أهل وعلى النبيين خاتـــم محمد وموالنا ســـيدنا
مناجاتك نظرنا كنا فقد وبعـــد: الطاهرين بيته
من لك وهبـــه اهللا الذي بالســـبب اهللا عصمـــك
وشـــفعنا أعدائه كيـــد من أوليائـــه وحرســـك به
شـــمراخ في لنـــا ينصب مســـتقر ذلـــك اآلن من
ألجأنا غماليـــل من آنفا صرنا إليـــه مـــن بهمـــاء
يكون أن ويوشـــك اإليمـــان إليـــه الســـباريت من
وال الدهر من بعد غير من صحصح إلى هبوطنا
من لنا يتجدد منا نبأ ويأتيك الزمان من تطاول
إلينا الزلفة مـــن نعتمده ما بذلـــك حـــال فتعرف
فلتكن برحمتـــه لذلك موفقـــك واهللا باألعمـــال

أن تنام ال التـــي بعينـــه اهللا حرســـك
قوم حرثت باطال نفوس تبسل تقابل لذلك فتنة
المؤمنون المبطلين يبتهج لدمارها الســـترهاب
هذه من حركتنا وآيـــة لذلك المجرمون ويحـــزن
رجس منافق من المعظم بالحـــرم حادثة اللوثة
يعمـــد بكيده أهل المحرم مذمم مســـتحل للـــدم
والعدوان الظلم من غرضه بذلك يبلغ وال اإليمان
ال يحجب الذي بالدعاء حفظهـــم وراء من ألننـــا
من بذلك فلتطمئـــن والســـماء األرض عـــن ملك
راعتهم وإن بالكفاية منه القلوب وليتقوا أوليائنا
سبحانه صنع اهللا بجميل الخطوب والعاقبة بهم
من عنه مـــا اجتنبوا المنهـــي لهم تكـــون حميدة
المخلص الولي نعهد إليك أيهـــا الذنوب ونحـــن
بنصـــره أيـــدك اهللا الظالميـــن المجاهـــد فينـــا
الصالحين أنه أوليائنا مـــن الســـلف به الذي أيد
مما وأخرج الدين في إخوانك من ربه اتقى مـــن
الفتنة المبطلة من آمنا كان إلى مستحقيه عليه
منهم بخـــل ومن المضلـــة، ومحنهـــا المظلمـــة
بصلته أمره على مـــن مـــن نعمته اهللا بمـــا أعاره
أن ولو بذلك ألواله وآخرته، خاســـرا فإنه يكون
من اجتماع علـــى لطاعته اهللا أشـــياعنا وفقهـــم
عنهم تأخر لما عليهم بالعهد الوفاء في القلـــوب
بمشاهدتنا السعادة لهم ولتعجلت بلقائنا اليمن
يحبسنا فما بنا منهم وصدقها المعرفة حق على
منهم وال نؤثره بنا مما نكرهه يتصل ما إال عنهم
وصالته الوكيل وهو حسبنا ونعم المستعان واهللا
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وآله الطاهرين محمد النذير سيدنا البشير على
اثنتي عشرة سنة من شوال غرة في وسلم، وكتب
صلوات العليـــا التوقيـــع باليد وأربعمائة نســـخة
الولي أيها كتابنا إليك صاحبها، هذا علـــى اهللا
ثقتنا فاخفه وخط بإمالئنا العلـــي للحق الملهم
عليها تطلع نســـخة له واجعل أحد واطوه عن كل
اهللا شـــملهم من أوليائنا أمانته إلى من تســـكن
على والصالة هللا الحمـــد شـــاء اهللا إن ببركتنـــا

الطاهرين. وآله النبي محمد سيدنا
الثانية: الرسالة من اليسير شرح

ســـبيل في مرابط بأنه نفســـه يصـــف اإلمام
اإلمام أن أيضـــا نفهـــم اهللا ومـــن هـــذا الجهاد
المهمة في االمة القضايـــا من يتدخل فـــي كثير
وتحت ماديـــة بصـــورة االســـالمية والمصيريـــة
الســـيد طرحها التـــي العنـــوان أطروحـــة خفـــاء
وفي هـــذا دليل لمن ال الصـــدر، صادق محمـــد
اختفاءا مختٍف أو ســـاكت اإلمام أن ويظن يعلم
عدة من مجاهد فاالمام تدخل نهائيا دون سالبا

ونواحي. مواقع
مطلع فـــي المفيـــد الشـــيخ ويصـــف اإلمـــام

فيقول: الرسالة
االولـــى كالرســـالة الثانيـــة بـــدأت الرســـالة
على والتهليـــل والصـــالة اهللا وحمـــد بالبســـملة

محمد وال محمد
نبأ ويأتيك عـــن: الثانيـــة تحدثـــت الرســـالة
نعتمده ما بذلك فتعرف حال من لنا يتجدد منـــا
لذلك موفقك باألعمـــال واهللا إلينـــا مـــن الزلفة

لم ثالثة رســـالة هناك فهل برحمته،
الى االخيرة فالرســـالة التاريخ، عبر الينا تصل
الســـمري رضوان محمد بن علي الرابع الســـفير
قليلة أيام بقاء تناولـــت إخباره عن عليه قد اهللا
واآلخرة، اللقـــاء دار الـــى لســـفره يســـتعد بهـــا
وصلت قد الرســـالة الثانية المتقدمة أن ومعلوم
هذه اتبعت فهل عام من وفاته قبل المفيد الشيخ
أخيرة... اخرى رسالة العبارة واضح من الرسالة
حله. التاريخ في إلـــى موكول الســـؤال الـــخ وهذا
متبعة الرســـالة هذه أن المرة هذه يؤكد ما ولكن
(فتعرف على الثانية الرسالة احتواء هو باخرى
باألعمال الزلفـــة إلينـــا مـــن بذلـــك مـــا نعتمده
آخر بمعنى أي لذلـــك برحمتـــه) واهللا موفقـــك
المحمودة اَألعمال على الثالثة الرســـالة احتواء
وبالتالي األزمان حجة إلى والصالحـــة والمقربة

وعال. العالم جل الملك من المقربة
أن تنام ال التـــي بعينه <فلتكن حرســـك اهللا
قوم حرثت باطال نفوس تبسل تقابل لذلك فتنة
المؤمنون المبطلين يبتهج لدمارها الســـترهاب

لذلك المجرمون>. ويحزن
وهو مرجع الشـــيخ المفيد الموجه الى االمر
قوم فتنة تســـربلها مـــن مواجهة الشـــيعة انذاك
في التشـــكيك غايتهـــا حضـــرت لهـــا االســـباب
هذه الفتن واندحار غيـــره، والدين أو المذهـــب
المحافظة وهـــو للمســـلمين هـــو مصـــدر بهجـــة
وحفظ الســـليم والعقلي الدينـــي علـــى كيانهـــم
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وتحـــزن االســـالم بيضـــة 
مـــن التفرقة غرضهم إتمـــام لعدم المجرميـــن
التي العقائد تكون وقد من األسباب. غيرها إلى
أسسها وأسس العقلية كتبه في الشيخ بها استدل
حضر التي العقائدية الفتنة درء هي االستقرائية

المجرمون. لها
المعظم واســـتحالل الحـــرم والحادثـــة فـــي
في تقتل التي الزكيـــة النفس هو يكون الدم قـــد
ليلة عشر خمس تشـــريفا قبل اهللا الكعبة زادها
نصت كما الشـــريف مـــن ظهور االمـــام الكبيـــر

الروايات....الخ
الرســـالة في أكد كما ـ أيضـــا ويؤكـــد اإلمام
بواســـطة المؤمنيـــن حفـــظ وراء األولـــى ـ انـــه
الشـــيعة وغيره.وان راعت خطوب الفتن الدعـــاء
ببركة منها فهم في مأمـــن وتفاقمت وتعاظمـــت
عنه المنهي اجتنبوا مـــا بشـــرط االمام المهدي
هو الذنوب من المنهي اجتنـــاب اي مـــن الذنوب
من االمام (القرب المراد لحصول االولى الغاية

ارواحنا لتراب مقدمه الفدا).
المخلص الولـــي أيهـــا إليـــك <ونحـــن نعهـــد
بنصـــره أيـــدك اهللا الظالميـــن المجاهـــد فينـــا
الصالحين أنه أوليائنا مـــن الســـلف به الذي أيد
مما وأخرج الدين في إخوانك من ربه اتقى مـــن
الفتنة المبطلة من آمنا كان إلى مستحقيه عليه
بما منهم بخـــل ومن المضلة ومحنهـــا المظلمـــة

من أمره علـــى نعمته من اهللا أعـــاره
وآخرته>. ألواله بذلك خاسرا يكون فإنه بصلته

المخلص الولي إلى اإلمام يعهده عهد وهذا
للظالميـــن المفيـــد)  الشـــيخ (وهـــو المجاهـــد 

انه: للناس) الظالمين على عالوة (أنفسهم
مسلكا. اتخذ طريق التقوى من أوال:

المســـتحقات من ذمته في مـــا ثانيـــا: أخرج
وقضاء الفطرة وزكاة الخمس  مثـــل والواجبات 
المســـتحقات من غيره الـــى الواجبة الصلـــوات

على اإلنسان. الفعلية المالية أو
المظلة  الفتنة من الكامـــل األمان إلى  يصل

اإلمام. بدعوات شموله ببركة والمبطلة
عليه من بإخـــراج ما اســـتحق اما مـــن بخل
بوقوعه الدنيا في األكبر الخسران فهو الواجبات

النار. في يخلد أن الفتن واألخرى في
مهمة نمر نقـــاط عدة المقطع تضمـــن هـــذا
التفاصيل طلب ومـــن لتوضيحها، بهـــا اقتصارا

فليطلبها من مصادرها
الجهاد أوال:

ثانيا: التقوى
الزكاة وزكاة مثل المالية المســـتحقات ثالثا:

والخمس.... الفطرة
الجهاد أوال:

رضوان المفيد للشـــيخ اإلمام¨ نعت ان في
فينـــا المجاهـــد المخلـــص بالولـــي عليـــه  اهللا 
إلهية وتنبيها ولفتـــة لطيفا انموذجـــا الظالميـــن
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بها اتصف التـــي الصفة هذه عظمة إلـــى ربانيـــًا
المفيد. الشيخ

ثانيا: التقوى
خوف عـــن التقـــوى وهي الكالم وقد تقـــدم
الكالم في ذكر  االولى الرســـالة شـــرح اهللا في
التقوى  لمعنى عليQ الشـــاملة بخطبة االمـــام

مرت. وقد
على المسلم المالية ثالثا: المستحقات

ليس المســـلم على الماليـــة إن المســـتحقات
بما يشـــابه وصفها من البعض كما يتكلـــم عنها
إعدام هي وجودهـــا فلســـفة وان و.... الضريبـــة
من نعم انه اي المجتمع، فـــي الطبقية الفوارق
بين التساوي إيجاد المالية المستحقات أهداف
بأن نفكر أن يجب لكننا الواحد المجتمع طبقات
وطقوس المستحقاتالماليةهي واجباتوأعمال
باقي والصوم.....و كحال الصالة حالها عباديـــة
النفس، لتطهير الصوم وجد كما وجدت الفروع
قال واألموال والنفس الروح لتطهير وجدت فانها
 dُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى َتناُلوا اْلِبرَّ cَلْن تعالـــى
نفهمه فان أن يجـــب المفهـــوم الذي وعلـــى هذا
كالمتهرب هو الواجبات هذه أداء عـــن المتهرب
وإن الدينية الطقـــوس وباقي الصـــالة مـــن أداء
االحيان من كثيـــر في الصالة قبول كان توقـــف
المســـتحقات المالية وباقي الخمـــس علـــى أداء

الخ.
أوجبت التـــي الكثيرة األحاديـــث وان إيـــراد
عنه المتخلف علـــى الدائـــم اللعن الخمـــس بـــل
وكذا فان وحديـــث... موقف مـــن أكثر وارد فـــي
حتى كثيرة الفطرة وزكاة الزكاة عـــن األحاديث
في الثالث المستحقات لهذه أبوابًا الفقهاء أورد

العملية. رسائلهم

لطاعته على اهللا وفقهـــم أشـــياعنا <ولـــو أن
لما عليهم بالعهد الوفاء في القلوب من اجتمـــاع
السعادة لهم ولتعجلت بلقائنا اليمن عنهم تأخر
بنا حق المعرفة وصدقها منهم بمشاهدتنا على
نكرهه بنا مما ما يتصـــل إال عنهم فما يحبســـنا
ونعم حسبنا وهو المستعان واهللا وال نؤثره منهم
محمد النذير البشير سيدنا على وصالته الوكيل

وسلم>. الطاهرين وآله
بعهد الوفـــاء إلى الرســـالة وأخيرًا أشـــارت
لإلمام حقا هنـــاك أن نفهم هنا ومـــن اإلمام،
رحمه اهللا الصـــدوق رواه على شـــيعته منها مـــا
بن الحســـن الى يرفعه الفقيه يحضره في من ال
ان  الرضاQ قال: الحســـن أبي عن علي الوشـــا
وإن من وشـــيعته أوليائه عنق في عهدا لكل امام
زارها فمن قبورهـــم زيارة بالعهد تمـــام الوفـــاء
فيه كان رغبوا فيما وتصديقا زيارتهم رغبـــة في

القيامة. يوم شفعاءهم أئمتهم
فتواترت األحاديث معرفتهم أداء حقهم ومن
إمام  يعرف ولم مات بيت العصمةK (من عـــن
هو معرفتهم تمام وان جاهلية) ميتة مات زمانه
فعن اإلمام األعظـــم، واإليمان األكبـــر األمـــان
يضره  لم األمر هـــذا من عرف الصـــادقQ (ان
ال يضره أئمته عرف من ان أي تأخره) أو تقدمه
أدرك النور والظلمات، الظلم زمن عاش في إن
في معهم محشـــور النه لـــم يدركـــه والظهـــور أم
مجمل من نفهمه ما وهذا اهللا درجتهم ان شـــاء

.Kالبيت أهل أحاديث
الرسالة هذه بتعاليم الشيعة التزم إن وأخيرا
الحميدة والغرة الرشيدة الطلعة برؤية لتشرفوا

سالم. أفضل لصاحبها
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اإلمام قضية أن القول: نافلة مـــن
العقيدة  صميـــم المهـــديQ هي مـــن
خاص، بشكل والشـــيعية عام بشكل اإلســـالمية
عن تتحدث الكريم القرآن من آيات على وتعتمد
اإلسالم في تســـود فيه شـــريعة جازم وعد إلهي
الَِّذي َأْرَســـَل cُهَو تعالى: قال المعمورة، أرجـــاء
ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهدى َرُسوَلُه
الصالحين عباده وأن ،(١)dاْلُمْشـــِرُكوَن َكـــِرَه َوَلْو
حكومـــة العدل اإللهي ويقيمون األرض ســـيرثون
األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقْد

(٢).dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها
ـ ـ مفصلـــة وموضحة اآليـــات وشـــفعت هـــذه
الشـــريفة روتها النبويـــة األحاديـــث الكثيـــر من
رسول كقول والســـنة الشـــيعة من كتب الفريقين
يبق من  <لـــو لم المشـــهور: اهللاN فـــي الحديث
حتى اهللا ذلك اليوم لطـــول واحد يوم إال الدنيـــا

<من أنكر :Nوقوله ولدي>(٣) من المهدي يخرج
وغيرها من األحاديث أنكرني>(٤)، فقد المهدي
إلى وكنيته وتنســـبه اســـمه تذكر التي والروايات
البيتK وهو  أهل أئمـــة من أبيه الحادي عشـــر
علي من أوالد وإنه ،Qالعسكري الحسن اإلمام

.Qمن ولد الحسين وفاطمة وهو التاسع
في أنـــه ولد التاريخ: تحـــدث وبالفعـــل فقـــد
٢٥٥ هــــ للحســـن  ســـنة شـــعبان النصـــف مـــن
بأبي  وكنـــاه محمـــدًا العســـكريQ ولـــد أســـماه
من عليه خوفًا الناس أعين عن وأخفاه القاســـم
وأخذ والدته، تترقـــب الســـلطات الحاكمة التي
اهللا ولي بأنه ويعلمهم أصحابه خّواص عليه يطلع
حتى طويًال عنهم بعده وإنه ســـيغيب من وحجته

بالظهور. له اهللا يأذن
ذكر التـــي وتحدثـــت األحاديـــث والروايـــات
آالف ســـتة حوالي بلغت الشـــيخ الكوراني بأنهـــا

م

الصيحة 
والنداء السماوي

األمير الظالمي عبد حسن االستاذ
االنتظار مجلة في ومحرر باحث
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اإلمام أحاديث (معجم كتابه في جاء كما حديث
وحركته ظهوره عصر عن تحدثت ،(Qالمهدي
ووفاته، حكمـــه ومـــدة وأنصـــاره ومعالـــم دولته
غيبية ووقائع حـــوادث عن تخبر ـ شـــك وهي بال
قد هـــذه الروايات أكثر أن وحيـــث ـ لـــم تقـــع بعد
صحة من ومتنًا وتأكدوا ســـندًا المحّدثون وثقها
من كجزء بها التصديـــق إال لنا فليـــس صدورها
الكريمة اآليات الذي تتحدث عنه السماوي الغيب
* cالم قال تعالى: المتقين صفة المؤمنين وهو
الَِّذيَن * َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقيَن ال اْلِكتاُب ذلِـــَك

(٥).dُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب
العالمـــات الدالة هـــي أمـــا كيف يظهـــر وما
هذا بحثنا عنه فـــي فهو ما نتحدث علـــى ظهـــوره
الضالة الدعوات وراء من اإلنجرار يعصمنا لعله
بمســـميات وأخرى بين فترة تظهر التي والباطلة
النيابـــة زورًا أو المهدويـــة تّدعي مختلفـــة وهـــي

وبهتانًا.
الصدر محمد التي وثقها السيد الرواية تقول
الطوسيG في  الشيخ رواها التي موسوعته(٦) في
توفي  الذي الصدوق ٢٤٢ عن الشـــيخ ص الغيبة
الصغرى الغيبة عصر نهاية عن بعيـــد غير بوقت
يقول: (٣٨١) ســـنة في المهـــديQ أي لإلمـــام
بن علي بن محمد جعفر أبي عن جماعة حدثنـــي
قال: الصدوق) (الشيخ القمي بابويه بن الحسين

المكتب قال: الحسن بن أحمد محمد حدثني أبو
فيها توفي التي السنة في السالم مدينة في كنت
 Hمحمد الســـمري بن علـــي الحســـن الشـــيخ أبو
ـ قبل وفاته بأيام فأخرج للناس توقيعًا فحضرته

نسخته: ـ اإلمام عن
بن علـــي <بســـم اهللا الرحمـــن الرحيـــم: يـــا
أجـــر إخوانك فيك أعظـــم اهللا محمد الســـمري
أمرك ستة أيام فاجمع ما بينك وبين ميت فإنك
وفاتك بعـــد مقامك فيقـــوم أحد وال تـــوص إلـــى
إذن إال بعد ظهور فال الغيبة التامة، وقعت فقـــد
وقســـوة األمد طول بعد وذلك ذكره، تعالى اهللا
شـــيعتي وســـيأتي جورًا، األرض وامتالء القلوب
المشاهدة ادعى فمن المشاهدة، أال يدعي من
مفتٍر، كذاٌب السفياني والصيحة فهو خروج قبل

العظيم>. العلي باهللا إال وال قوة حول وال
أنه  توقيعه المنتظرQ في اإلمام تحدث فقد
هذه الســـفياني والصيحة، فما هي ال ظهور قبل
وماذا الصائح؟ هـــو تقع؟ ومن ومتى الصيحـــة،

يقول؟
النبيN وأهل  عـــن الواردة تفيد الروايـــات
عالمات  بعصر الظهور بوجود الخاصة Kبيتـــه
وهي ظهـــوره، وقـــت فـــي غيـــر حتميـــة الوقـــوع
وتذمر الناس الفســـاد إلى كثرة عالمات تشـــير
وســـقوط االطروحـــات األرضية الظلم وانتشـــار

سنداً ومتنًا المحّدثون وثقها قد الروايات هذه أن أكثر وحيث
من كجزء بها التصديق إال لنا فليس صدورها صحة وتأكدوا من

الكريمة عنه اآليات تتحدث السماوي الذي الغيب
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مســـدود طريق إلى البشـــرية الحاكمـــة ووصـــول
الذي المنقذ وانتظار الظالمين الحكام جور من
أما األديان، الشـــعوب وتبشـــر بـــه تترقبه جميع
ورد خمـــس كما فهي الوقوع الحتميـــة العالمـــات

اآلتية: الروايات في
بن  الحسين عن المقدسي الشـــافعي ـ روى ١
السفياني  خمس عالمات: للمهدي قال: Qعلي
في والخســـف الســـماء واليمانـــي والصيحـــة من

النفس الزكية.(٧) البيداء وقتل
اإلمام  عن أبيه الصدوق عن الشـــيخ ـ روى ٢
عالمات  خمس القائم قيام قبل قال: Qالصادق
وقتل والصيحة محتومـــات: اليماني والســـفياني

البيداء.(٨) في والخسف الزكية النفس
عـــن  النعمانـــي: زينـــب ـ عـــن ابـــن أبـــي ٣

المحتوم.(٩) من النداء قال: :Qالصادق
السماوي؟ النداء أو الصيحة هي فما

أو النداء الســـماء مـــن جـــاء لفظ الصيحـــة
حديث منهـــا نذكر روايـــات عـــدة الســـماوي في
طلعـــت  اذا قـــال:  Qالصـــادق عـــن  المفضـــل

بالخالئق صائـــح صاح وأضاء الصباح الشـــمس
يســـمعه مبين عربي من عيـــن الشـــمس بلســـان
الخالئق معشـــر يا الســـماوات واألرض: من في
واسم  باســـمه محمدN ويســـميه آل مهدي هذا
عشر،  الحادي أبيه إلى وينســـبه جدهN ويكنيه

تهتدوا.(١٠) بايعوه
الســـماء هو في يصيـــح الذي هـــذا الصائـــح
الباقرQ فيقول:  اإلمام يحدثنا كما Qجبرئيل
صيحة رمضان وهي شهر في تكون إال ال الصيحة
ما  الرواية هذه بهذا الخلق(١١) ويؤكد Qجبرئيل
جبرئيل  ينزل اإلمام الصادقQ يقول: عـــن ورد
أهل في فيصيح المقدس بيت صخرة على يومئذ
اْلباِطَل ِإنَّ اْلباِطُل َوَزَهَق اْلَحقُّ جـــاَء cَوُقْل الدنيا

(١٢).dَزُهوقًا كاَن
يقول: المقدســـي للشـــافعي الدرر وفي عقد
يأمر :Qطالب أبي بن علي المؤمنين عن أميـــر
جاءكم  قد أال فيصيح: Qجبرئيل ســـبحانه اهللا
وهو الفـــرج جاءكم قـــد محمد، الغـــوث يا أمـــة

من أرض مكة فأجيبوه.(١٣) خارج Qالمهدي

بوجود  الظهور بعصر بيتهK الخاصة وأهل Nالنبي عن الواردة الروايات تفيد

الفساد كثرة تشير إلى عالمات وهي ظهوره، وقت في الوقوع حتمية عالمات غير

الحاكمة األرضية االطروحات وسقوط الظلم وانتشار وتذمر الناس

في الليلة الثالثة المبارك رمضان شهر في أن الصيحة تكون وواضح

القدر من ليالي باعتبارها ليلة أشرف وهي منه ـ والعشرين
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رمضان شـــهر في تكون الصيحة أن وواضـــح
وهي ـ والعشـــرين منه الثالثة الليلة المبـــارك في
ليلة هي أو القدر ليالي من باعتبارها ليلة أشرف
:Qالباقر اإلمام يقول جمعة، ليلة القدر وتكون
ثالث الجمعة ليلة في رمضان شـــهر في الصوت
واســـمعوا ذلك فـــي تشـــكوا فال وعشـــرين منـــه

وأطيعوا.(١٤)
السماوي، النداء باسم الصيحة وردت وربما
الجمعة ليلـــة الصـــادقQ: يكون النـــداء يقـــول
بعد النهار رمضان أول من شهر وعشرين لثالث
بن فالن فـــالن في الحق إن أال الصبـــح: صـــالة

وشيعته.(١٥)
 Qجبرئيل ما يقوله لنا الروايات ذكرت وقد
لكنها مختلفة ولكن بعبارات الســـماوي في ندائه

الروايات: تقول واحٍد، معنى إلى تدعو جميعًا
جبرئيل: أميـــر المؤمنينQ: يقـــول ـ عـــن ١
مكـــة مـــن أرض خـــارج هـــذا مهـــدي آل محمـــد

فأجيبوه.(١٦)
ان :Qجبرئيـــل الباقـــرQ: يقـــول ـ عـــن ٢

مع علي وشيعته.(١٧) الحق
يا :Qيقـــول جبرئيل :Qالصـــادق ـ عـــن ٣
بايعوه محمـــد آل مهـــدي هـــذا معشـــر الخالئق

تهتدوا.(١٨)
حجة  ان أال جبرئيل يقول Qالرضـــا ـ عن ٤

الحق معه فإن فاتبعوه بيت اهللا قد ظهر عند اهللا
وفيه.(١٩)

فحواها يكـــون يكاد وغيرها هـــذه الروايـــات
النهار:  أول جبرئيـــلQ ينـــادي أن هـــو واحدًا:
اْلَحقُّ جـــاَء cَوُقْل الرحيـــم: الرحمـــن بســـم اهللا
معشر يا ،d َزُهوقًا كاَن ِإنَّ اْلباِطَل َوَزَهَق اْلباِطُل
هم وإنهم وشـــيعته علـــي الحـــق مع الخالئـــق إن
أرض من خارج محمد آل مهدي هذا الفائزون،
وفيه. معه الحق وبايعوه تهتدوا فإن فأجيبوه مكة
تدعو ألنها الروايـــات هذه فحوى فـــي فال تضاد

وتأييده. المهدي مناصرة إلى
بها جبرئيـــلQ بهذا  يتكلم التـــي أمـــا اللغة
لغـــة القرآن العربية باللغة يتكلـــم فهو النـــداء،

الكريم:
:Qالصادق عن رواية المفضل في ورد فقد

مبين.(٢٠) عربي بلسان يصيح صائح بالخالئق
فكل الصوت بهـــذا أجمع العالـــم وهو يســـمع

ولغتهم. بلسانهم يسمعونه قوم
الصادقQ يقول: ينادي  رواية زرارة عن ففي

بلسانهم.(٢١) قوم كل ُيسمع القائم باسم مناٍد
:Qالباقر رواية الشافعي المقدسي عن وفي
كل األرض ُيسمُع أهل أهل يعمُّ الســـماء نداء من

بلغتهم.(٢٢) لغة
عن حمزة أبـــي عـــن الطوســـي وروى الشـــيخ

نداء وال األصوات، كباقي ليس السماوي هذا الصوت
وشبكات الفضائيات يمكن أن تطلقها التي النداءات كباقي

الفضاء عبر األخبار
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النهار َيسمعه أول السماء مناٍد من :Qالصادق
بلسانهم.(٢٣) قوم كل

الذي الســـماوي النداء لغـــة لنا وهنـــا تتضح
الصوت هـــذا الســـماء ينـــادي بـــه جبرئيـــل فـــي
كباقي وال نداء األصوات، كباقي ليس السماوي
الفضائيات تطلقهـــا أن يمكـــن النـــداءات التـــي
صوت فهـــو الفضـــاء، عبـــر وشـــبكات األخبـــار
لشـــدة الناس تأثير واضح على لـــه رهيـــب مفزع
مضمون من نفهمه ما وذلك وتأثيره فيهـــم وقعه

اآلتية: الروايات
النبيN قال: إذا كانت  عن مسعود ابن عن ـ ١
توقظ النائم رمضان فتكون هّدة في شهر صيحة

خدورهن.(٢٤) من (العواتك) العواتق وتخرج
يوقظ النائم السماء هادٌّ من :Qعلي قال ـ ٢
وَيسمُع خدرها من الفتاة ويخرج اليقظان ويفزع
من اآلفاق أفق رجل من فال يجـــيء كَلهم الناَس

سمعه.(٢٥) أنه حدث إال
مما  شيء يبقى فال قال: Qالصادق عن ـ ٣
فتوقظ ويســـمع الصيحـــة إال روح خلـــق اهللا فيـــه
العذراء وَتخـــرج داره صحن إلى النائم ويخـــرج

جبرئيل.(٢٦) صيحة وهي خدرها، من
على شـــدة الروايـــات بيان واضح ففي هـــذه
شـــخص كل يســـمعه الذي النداء الصيحـــة وقوة

الروايات بالفزعة بعض أســـمتها وقد في األرض
وتفقد لشدتها اليقظان وتفزع النائم توقظ التي
وهي كنايات الدار، من فتخرج رشـــدها العذراء
يقول الذي الرأي الصوت، ولســـنا مع عن شـــدة
ألنها الكواكب ببعضها هي اصطدام الصيحة أن

واضح. ُيسمع منه كالم صوت
األرض أهُل يســـتقبل كيف هنا: والســـؤال

النداء؟ هذا
والمستضعفين المؤمنين أن تفيدنا الروايات
ويتحدثون النـــداء بهذا يستبشـــرون فـــي األرض
في واضح غيـــره وذلـــك حديـــث بـــه وليـــس لهم

األحاديث التالية:
يكونون أسرَّ ما كأني بهم :Nالرسول قال ـ ١

َبُعد.(٢٧) ومن َقُرب من يسمعه نداًء نودوا وقد
نـــادى إذا  :Qالمؤمنيـــن أميـــر قـــال  ـ  ٢
اسمه باســـم المهدي يظهر السماء من المنادي
ذكر لهم يكـــون فال ويســـرَّون الناس على أفـــواه
تصف  المعنـــى كثيرة بهذا غيـــره.(٢٨) واألحاديث
الصوت بهذا وتحدثهم وسرورهم المؤمنين فرح

.Qاإلمام خروج وانتظارهم
ينادي صوت فهـــو المعادي الفعل ردُّ أمـــا

اآلتية: وتذكره الروايات ابليس به
النهار آخـــر الباقـــرQ: صـــوت فـــي ـ عـــن ١

يسمعه الذي النداء وقوة على شدة الصيحة واضح بيان الروايات هذه ففي

النائم توقظ التي بالفزعة الروايات بعض أسمتها وقد األرض شخص في كل

وتفقد العذراء رشدها وتفزع اليقظان لشدتها
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فالنًا إن أال ينـــادي: اللعيـــن إبليس وهـــو صـــوت
وهذه  ويفتنهم، الناس مظلومًا.(٢٩) ليشـــكك قتل
المعادون لإلمام رفعـــه طالما الشـــعار أو الدعوة
شـــخصية  أغراضًا به المؤمنينQ يرومون أمير

ضالة.
في آخر ابليس ثم ينادي :Qالصادق عن ـ ٢
السفياني وشيعته فيرتاب مع إن الحق أال النهار:
والشـــك  واالرتيـــاب المبطلـــون.(٣٠)  ذلـــك عنـــد 
بظهور المشـــككون وهم فقط المبطلين يصيـــب

.Qاإلمام
الصادقQ إشـــارة واضحة  اإلمام قول وفي
يقول بهـــا ابليـــس، يظهـــر إلـــى الصـــورة التـــي
في إبليس صعـــد الغد في اإلمـــامQ: فـــإذا كان
أال وينادي: األرض عن أهل يتـــوارى حتى الهواء
الهواء  في يتوارى كلمة فالن.(٣١) وفي الحق في أن
من ترى أشـــخاصها أصوات ال عن كناية واضحة

الناس. قبل
في الواردة (إبليس) كلمة نحمل أن لنا ويمكن
القرآن في الوارد الحقيقي معناها على الروايات
صوت فيكون ـ الحقيقة اصالة بمقتضى ـ الكريـــم
إبليسهو المتبادرإلىالذهنمنظاهر األخبار،
التي الحالية بالقرينة مؤيد وهو حجة، والظاهر
وانشـــقاق االضطراب حصول الصوت من تعقب
ما يحمل أن ويمكـــن كما طائفتين، الناس إلـــى

تعادي اإلمام التي الجهات على في الروايات ورد
تطلقها وتضليل انحراف صيحـــة كل بها ونقصد
بعيد، وهو والصليبية اإلعالم اليهوديـــة أجهزة
من االســـتقصاء ولعله هنا لمزيد أوردناه ولكننـــا

هو المراد. يكون
يترك في الســـماوي النداء هذا وال شـــك أن
جميعًا الدنيـــا بـــه تتحـــدث األرض دويـــًا هائـــًال
عـــن للبحـــث فتبعـــث أنظمـــة الضـــالل رجالهـــا
رجال  وينشط ظهوره اإلمام المهديQ وتراقب
عنه، العالم بالبحث أنحاء في جميع المخابرات
فيما حركته، وضرب لمالقاته الجيوش وتستعد
لمنع حركته وظهوره في تجند إعالمها للتشكيك
الوقت الذي في وتأييـــده، عن مناصرته الناس
واالنخراط الســـتقباله فرحين المؤمنون يستعد

جيشه. في
مئة الروايات تســـتغرق كما تقول هذه الفترة
من والعشـــرين الثالث من يومًا، وســـبعة عشـــر
يسمع محرم حيث من العاشر رمضان حتى شهر
المكرمة مكـــة من اآلتـــي الثاني النـــاس النـــداء
البيت داخـــل من بظهـــور اإلمـــام والـــذي يبشـــر

الحرام.
ســـاعة  اإلمامQ يكون إن الروايـــات: تقـــول
شـــهر من الثالـــث والعشـــرين النـــداء األول فـــي
الطلُب يـــزداد وحينمـــا المدينة، رمضـــان فـــي

جميعًا الدنيا به تتحدث هائًال دويًا األرض في السماوي يترك النداء هذا أن شك وال

وينشط  ظهوره المهديQ وتراقب اإلمام عن للبحث رجالها أنظمة الضالل فتبعث

عنه بالبحث أنحاء العالم في جميع المخابرات رجال
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شـــعاب مكة إحدى إلى متخفيًا منها يخرج عليـــه
المقربين، أنصاره بعض به يتصل حيث وجبالها
عنه مبعوثًا مكة إلى الزكية النفس إرسال ويقرر
مكة أهل فيقابلـــه إلـــى أهلها لطلـــب النصـــرة،
وبعد والمقـــام، الركن بيـــن بالرفـــض ويقتلونه
يعلن يومًا عشر بخمسة المأســـاوي هذا الحادث
المحرم يصحبه مـــن العاشـــر اإلمام حركته في
لتأييده بالدعوة الســـماء من جبرئيل الملك نداء

ونصرته.
وتر  في القائم يقـــوم الباقرQ قال: ـ عـــن ١
فإذا الســـماء من مناٍد ينادي حتـــى من الســـنين
إليه بين أنظر لكأني فواهللا فالنفير النفير نـــادى

الناس.(٣٢) يبايع والمقام الركن
يـــوم الباقـــرQ: كأنـــي بالقائـــم ـ وعـــن ٢
يديه وبين والمقـــام الركن بين قائمـــًا عاشـــوراء

هللا.(٣٣) البيعة ينادي: جبرئيل
باسمه ينادى القائم إن :Qالصادق وعن ـ ٣
يوم قتل يوم عاشوراء وعشـــرين ويقوم ثالث ليلة

(٣٤).Qالحسين
هـــذه اإللهـــي يصاحـــب والشـــك ان التأييـــد
جبرئيل الوحي أمين مالزمـــة خالل من الدعوة
وتوكيل باســـمه والمنـــاداة لـــه لإلمـــام والدعوة

بمصاحبته. المالئكة بعض

ابن عمر  عن الفردوس: في الديلمـــي ـ روى ١
رأســـه  وعلى المهدي يخرج النبيN قـــال: عـــن

فاتبعوه.(٣٥) إن هذا المهدي ينادي: َمَلك
 Nالنبي أيضًا: عن عمر بن اهللا عبد وعن ـ ٢
مناٍد فيها غمامة رأسه وعلى المهدي يخرج قال:

فاتبعوه.(٣٦) اهللا المهدي خليفة ينادي: هذا
مكة  في الباقرQ خروجه اإلمام لنا ويصف

فيقول:
إلى ظهره أســـند وقد <القائـــم بمكة يومئٍذ،
الناس: فينادي: أيها به الحرام مستجيرًا البيت
أهل فإنا من الناس أحبنا اهللا فمن نســـتنصر إنا
باهللا  أولـــى الناس محمـــدN ونحن نبيكم بيـــت
أولى  فـــي آدم فأنـــا وبمحمـــدN فمـــن حاجنـــي
الناس أولى فأنا بنوٌح، حاجني ومن بآدم الناس
 Nجده محمد إلى الرسل حتى يصل بنوح ويعدد
الناس  أولى بمحمدN فأنا حاجني ومن فيقول:

الخ.(٣٧) بمحمد...
الشـــريف ظهوره عن تتحدث التي فالروايات
الســـبت أو الجمعة يوم مكة من يخرج أنه تجمـــع
صالة العشـــاء(٣٨)، محـــرم بعد من في العاشـــر
الركن الحرام بين البيت إلى مسندًا ظهره يقف
باعالن جبرئيل األميـــن نداء يســـبقه والمقام،
لنصرتـــه وتأييده، النـــاس ظهـــوره، ثم يدعـــو

من يخرج أنه تجمع الشريف ظهوره عن تتحدث التي فالروايات

العشاء، صالة بعد محرم من العاشر في السبت أو يوم الجمعة مكة

والمقام الركن بين الحرام البيت إلى ظهره مسندًا يقف
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ومؤيدوه عشر وثالثة الثالثمائة أنصاره به يحيط
أتى لنصرته، من أو الحج موسم تأخر من ممن
القبض األمن قـــوات وتحاول المالئكـــة، تؤيـــده
ثم أيديهم، مـــن يخلصونه عليـــه ولكن أنصـــاره
ثم تلك. ليلته على مكة فـــي يســـيطر أن مـــا يلبث
الروايـــات والتي تصفها التـــي تتوالـــى األحـــداث

فيها. البحث بصدد لسنا
:Nفيالختامنوردحديثًاشريفًاللنبيمحمد
محمدN قال:  النبي عن حوشـــب بن عن شـــهر
صفوة أن أال السماء: من مناٍد ينادي المحرم في
وأطيعوا.(٣٩) وفي  له فاسمعوا فالن من خلقه اهللا
من  ثاٍن خروجهQ بنـــداء أن علـــى هـــذا تأكيـــد
وحينها يتخلف مناصرته، إلى يدعو السماء وهو
َبْعُض آياِت َيْأتِـــي وcَيْوَم والمشـــككون المبطلـــون
ِمْن َقْبُل آَمَنْت َلْم َتُكْن َنْفســـًا إِيماُنها ال َيْنَفُع َربَِّك

.dَخْيرًا ِفي إِيماِنها َكَسَبْت َأْو

الهوامش
.٩ الصف/ (١)

.١٠٥ األنبياء: (٢)
.٢٦١ النيشابوري/ القتال الواعظين/ روضة (٣)

.٤١١ الدين/ ص كمال الصدوق/ (٤) الشيخ
١ ـ ٣. البقرة: (٥)

اإلمام المهـــديQ ـ الغيبة الصغرى ـ  (٦)  موســـوعة
.٦٥٤ ص

.١٥١ عقد الدرر (٧)
.٦٧٧ كمال الدين/ (٨)

ح١١. ٢٥٢ الغيبة/ (٩)
.٢٥٨ /٢ الشيخ الحائري إلزام الناصب/ (١٠)

.٧٣٥ /٣ الحر العاملي اثبات الهداة/ (١١)
الكاظمي/ مصطفى الســـيد اإلسالم/ (١٢)  بشـــارة

.٢٢٠

.١٣١ الدرر/ عقد (١٣)
.٢٨١ النعماني/ غيبة (١٤)

للسيد والفتن المالحم ،١٣٤ للنعماني/ الغيبة (١٥)
.١١٧ طاووس ابن

.٢٥٨ الناصب٢/ إلزام (١٦)
.٢٢٧ دخيل/ علي محمد المهدي/ اإلمام (١٧)

.٢٥٨ /٢ الناصب الزام (١٨)
إعـــالم  ،١٠٩ القنـــدوزي: المـــودة/ ينابيـــع   (١٩)

.٤٠٨ الطبرسي/ الورى/
.٢٥٨ /٢ الناصب إلزام (٢٠)

.٦٧٩ الشيخ الصدوق/ إكمال الدين/ (٢١)
.١٤١ الدرر/ عقد (٢٢)

.٢٦٦ الغيبة/ (٢٣)
.٨٨ طاووس / البن والفتن المالحم (٢٤)

.١٤٤ الدرر/ عقد (٢٥)
٢٩٠ ح ٦. للنعماني/ الغيبة (٢٦)

للطوسي/ ٢٠٨. الغيبة ٩٤ ـ للنعماني/ الغيبة (٢٧)
الكاظمي/ مصطفى السيد اإلســـالم/ بشارة  (٢٨)

.١٨٣
.١٤١ المقدسي/ الشافعي الدرر/ عقد (٢٩)
.٦٨٠ الصدوق/ الدين/ الشيخ كمال (٣٠)

.١٢٦ /١ الحائري/ الشيخ الناصب/ إلزام (٣١)
ح٢٢. ٢٦٢ للنعماني/ الغيبة (٣٢)

.٢٧٤ للطوسي/ الغيبة (٣٣)
.١٨٧ آبادي/ لخاتون األربعون (٣٤)

نهاية ،٦١ /٢ الســـيوطي للفتـــاوي/ (٣٥)  الحـــاوي
.١١٢ الحكيم/ عبد منصور العالم/

السيوطي/ المهدي/ أخبار في الوردي العرف (٣٦)
الحكيم/  عبد منصور العالم/ نهايـــة كتاب عن ١٣٩ نقًال

.١١٢
.٢٨١ الغيبة/ النعماني/ (٣٧)

للمفيـــد للطوســـي/٢٧٤، الخصـــال (٣٨)  الغيبـــة
ص٣٩٤.

.١٤١ المقدسي/ الشافعي الدرر/ عقد (٣٩)



دراسات

٦٢

العالمي والمنقذ المنتظر فكرة إن
بيـــن المشـــترك تـــكاد تكـــون القاســـم
أكدت فقد والحضـــارات جميع الشـــعوب واألمم
األديان لجميع واالستقراء والبحوث الدراســـات
أمة أو الشعوب من شـــعب يكاد ال والعقائد، انه
ضاربة وهي الفكـــرة، هذه تخلو من من األمـــم
الخليقة، نشـــوء البشـــري منذ في عمق التاريخ
الذي يخلصها المنقذ تنتظر أمة شعب وكل فكل
الحرة لها الحيـــاة والظلـــم ويحقق من الشـــرور

واالطمئنان. واألمان العدل يسود حيث الكريمة
بشكل استغلت هذه الفكرة قد أن لنرى حتى
النفوس ذوي األفراد بعض قبل وكبير من واضح
من إلى الســـلطة، أجـــل الوصول من المريضـــة
هـــم المنتظرون بأنهـــم شـــعوبهم خـــالل إيهام
السلطة من استمكنوا ما إذا حتى إلنقاذ األمة،
عضوضًا ملكًا حكمهم وأصبح بالشـــعب بطشـــوا

اآلباء. عن األبناء يتوارثه
األديان جميع الفكرة مشتركة بين فاصل إذًا

إ

Ô‡€b»€a à‘‰‡€a
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ـ الكوت ـ الباحث األستاذ عماد جميل خليف

تكون القاسم تكاد العالمي والمنقذ فكرة المنتظر إن
والحضارات جميع الشعوب واألمم بين المشترك
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نفـــس يقـــع فـــي االختـــالف والشـــعوب، ولكـــن
هو؟ ومن المصطلح، مصداق

اتجهت هو <عنـــوان لطموح إذن فالمنتظـــر
ومذاهبهـــا، أديانهـــا بمختلـــف إليـــه البشـــرية
خالله من الناس فطري، أدرك إللهام وصياغة
إن إلى الغيب ـ عقائدهم من تنـــوع الرغم ـ علـــى
تحقق األرض، علـــى موعـــودًا يومًا لإلنســـانية
وهدفها الســـماء بمغزاها الكبيـــر فيه رســـاالت
المســـيرة المكدودة لإلنسان فيه وتجد النهائي
بعد وطمأنينتها اســـتقرارها علـــى مـــر التاريـــخ

طويل>.(١) عناء
مـــن العالمـــي والمصلـــح ففكـــرة المنتظـــر
فالشعوب اإلنســـانية، والضروريات البديهيات
العدل ويأتي بقوانين يحقق المظلومة تنتظر من
الظالمة القوانين من ويخلصها حقيقية، عادلة
من أجل والجبابرة الحـــكام التي شـــرعها بعض
الروح وقتل حرياتهـــم وتقييد عليهـــم الســـيطرة

والطمع. األنانية سوى لشيء فيهم ال اإلنسانية
شاه، بهرام بعودة آمن الزرادشـــتيون <فقد
البوذيون وينتظـــر فيشـــنو، بعودة وآمن الهنود
ملكهم  األســـبان بـــوذا،(٢) كمـــا ينتظـــر ظهـــور
وقد خان، قائدهـــم جنكيز روذريـــق، والمغول
كما المصريين، قدامى عند المعتقد هذا وجد
وينتظر الصينيين، كتـــب من القديم وجد فـــي
زرادشـــت، أعقاب أحد المجـــوس اشـــيدربابي
تيودور عـــودة ينتظرون األحبـــاش وان مســـيحي

في آخر الزمان>.(٣) كمهدي
عقائدها في تحمل واألمم الشـــعوب فجميع

المهدوية، الفكـــرة أو األطروحة فكرها وطيات
التي أو المتدينة الشعوب على األمر يقتصر ولم
الديني. االعتقاد عن طريق لديها الفكرة نشأت
والمنكريـــن الملحديـــن مـــن بـــل إن الكثيـــر
الفكـــرة وكذلك بهـــذه آمنوا للوجـــود اإللهـــي،
أهل من والكتـــاب والعلماء وخاصـــة الفالســـفة

الغرب.
بأن عباقرة الغرب وفالســـفته فقد <صـــرح
الذي سيأخذ العظيم المصلح انتظار العالم في
واحدة راية ويوحد الجميع تحـــت األمور بزمـــام

وشعار واحد.
الشـــهير االنكليـــزي الفيلســـوف منهـــم 
مصلح انتظار العالم في قال (إن برتراندراســـل

واحد). وشعار واحد علم تحت العالم يوحد
النظرية اينشـــتاين صاحب العالمة ومنهـــم
كله العالم يسود الذي اليوم (ان قال: النسبية،
متآخين متحابين الناس ويكون والصفاء الصلح

ببعيد).(٤) ليس
برناردشـــو وكذلـــك الفيلســـوف االنكليـــزي
(اإلنســـان بّشـــر بمجـــيء المصلـــح فـــي كتابـــه

والسوبرمان).(٥)
العالمات <إن جرجـــس ومنهـــم أيضـــًا مينا
واضحة تبـــدو اإلنجيل فـــي الرب التـــي ذكرهـــا
كلها... نعيشها وأصبحنا هذه األيام جالء بأكثر
التي العالمات تلك مـــن توجد عالمة ال أنه كما
واضحة ونراهـــا إال اإلنجيـــل ذكرهـــا الـــرب في
نكون في يدعونـــا أن األمر الـــذي هـــذه األيام،
اآلتي على الرب الستقبال قصوى استعداد حالة

الذي العظيم المصلح انتظار بأن العالم في وفالسفته الغرب عباقرة صرح
واحدة وشعار واحد. راية تحت الجميع ويوحد األمور بزمام سيأخذ
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السماء>.(٦) سحب
شـــعوب جميع عند ثابت الفكـــرة إذًا فاصـــل
هنـــاك كان وان فيـــه للشـــك العالـــم وال وجـــود
في االختالف إلى فمرده ما، شيء في اختالف
أن يدعي كل شعب أن إذ الشعوب نفسها، ثقافة
أن يرى شـــعب كل منه، أو المنقـــذ ســـوف يكون
من المطاف نهاية في الذي ســـيخلصه هو قائده
الشـــعب هذا كون عن أيضًا النظر وبغض الظلم

ال. أم موِحدًا
الثالث األديان في العالمي المنقذ

العالمي المصلح أو المنقذ فكـــرة تكون تكاد
الثالث الديانات في بارز وبشكل المعالم واضحة

الرئيسية (اليهودية والمسيحية واإلسالم).
ـ باعتباره انفـــرد قد اإلســـالمي وان الديـــن
الصورة والشـــرائع ـ بكونـــه يعطي خاتم األديان
المصلح عن أبعادها بـــكل والواضحة الحقيقيـــة
وأصله ويذكر نسبه يسميه انه بل حتى العالمي،

وغيرها. وحركته وصفاته
أجـــزاء هذه بعض إن نجـــد ذلك ولكـــن مـــع
في ظهرت أن قـــد ســـبق الصـــورة أو مركباتهـــا
والمســـيحية)، (اليهودية الســـابقتين الديانتين
المقدسين (التوراة الكتابين على ما جرى كل ومع
وحذف وتزويـــر ودس تحريـــف واإلنجيـــل) مـــن
والرهبان، يناسب أذواق األحبار لكي وإضافة،
متبقية واإلشـــارات الخيوط بعض نجـــد إال إننا
وبشـــكل تشـــير الكتابين هذين في هنا أو هناك

إلى المصلح العالمي. واضح
ومخلص منقـــذ بوجـــود تؤمـــن <فاليهوديـــة
البشـــارة جاءت وقد صهيون) (جبـــل يظهـــر في

المعنى: هذا إلى لتشير اشعيا سفر من
(جبـــل مـــن القـــدس مـــن بقيـــة  ســـتخرج 

صهيون).
ستصنع هذا. الجنود غيرة رب

ســـفر في المعنى هذا على التأكيد ورد وكما
صهيون. بنت يا كثيرًا ابتهجي (زكريا)

منصور. عادل إليك. سيأتي ملكك ذا هو
مجيء على التأكيـــد البشـــارة نجـــد في هذه

المستقبل>.(٧) في المنقذ
بوضوح كثير، نراها اإلشارات وغيرها هذه
يؤمنون بعودة وهم اليهود، بهـــا ويؤمن موجودة

.Qعزير
ورد ما مناقشـــة صحـــة عن <وبغـــض النظر
اليهود، عنـــد العقيدة هـــذه في مـــن تفصيالت
أنها فكـــرة متأصلة هـــو الثابـــت إّال ان المقـــدار
مّكنـــت اليهود ـ بالغة وبقوة الدينـــي فـــي تراثهم
أن ـ ومصاديقها تفصيالتهـــا خالل تحريف مـــن
طويل اســـتراتيجيًا تحـــركًا تقيـــم على أساســـها
الطاقات اســـتقطبت له وطويل النفس، المـــدى
ونجحت األفكار واالتجاهات ـ المتباينة اليهودية
تحقيق باتجـــاه وتحريكها جهودهـــا في تجميـــع
مصداق بأنه ألتباعهم اليهوديـــة قادة مـــا صوره

الموعود>.(٨) المنقذ لظهور التمهيد

لدى البديهيات من العالمي المصلح فكرة فإن اإلسالم وفي
لها منكر نرى وال نكاد المسلمين جميع
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المسيح إيمانهم برجوع المسيحيون فإن أما
من فهو المنقذ عيســـى بن مريمL، وانه هـــو
إننا دليـــل، بل إلى تحتـــاج الواضحـــات التـــي ال
ومثقفيهم كتابهـــم على ألســـنة نجدهـــا واضحة
سابقًا. إليها جلية كما أشرنا واضحة وعلمائهم
العالمي المصلـــح فكـــرة فإن وفي اإلســـالم
نكاد وال المســـلمين جميع لـــدى مـــن البديهيات
العصر في الكّتاب بعـــض من إال منكر لها نـــرى
ذلك في أســـبب ويرجع أمين) (كأحمد الحديث
مثـــل <جولدزيهر بالمستشـــرقين، إلى تأثرهم
والشـــريعة فـــي (العقيـــدة المجـــري فـــي كتابـــه
ذات من األساطير بأنها حيث وصفها اإلسالم)
باتفاق أيضًا اإلســـالمية لكنه قـــال غير الجذور

عليها>.(٩) األديان كلمة
واألحاديث القرآنية اآليات فإن ذلك عدا وما
ال وبشـــكل بوضوح دلـــت قـــد النبويـــة الشـــريفة
المنتظر والمنقذ إن الشـــك أو الريب إلى يدعـــو
لكي الزمان آخر في سيظهر العالمي اإلسالمي

العالم. ويوحد والقسط الحق يقيم
َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي َكَتْبنا cَوَلَقـــْد تعالى: قال
(١٠).dاِلُحوَن الصَّ ِعباِدَي َيِرُثها األَْْرَض َأنَّ ْكِر الذِّ

ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيـــَن اهللاَُّ cَوَعَد تعالـــى: وقال
َكَما األَْْرِض ِفي َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهْم اِلحاِت الصَّ َوَعِمُلوا
ِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبلِِهْم ِمْن الَِّذيَن اْســـَتْخَلَف

(١١).dَلُهْم اْرَتضى الَِّذي
َرُســـوَلُه َأْرَســـَل cُهـــَو الَِّذي وجل: عـــز وقال
َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى لُِيْظِهـــَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهـــدى

(١٢).dاْلُمْشِرُكوَن َكِرَه
متواترة األحاديث النبوية الشريفة فهي أما
بعثني <والذي :Nاهللا وكثيرة، فقد قال رسول
إال الدنيا مـــن لـــو لم يبق ونذيرًا بالحـــق بشـــيرًا
فيه يخرج اليوم حتى ذلك اهللا لطول واحـــد يوم
مريم بن عيسى اهللا روح فينزل المهدي، ولدي
ويبلغ ربهـــا بنور األرض وتشـــرق فيصلـــي خلفه

والمغرب>.(١٣) المشرق سلطانه
<ســـيكون بعدي  اهللاN قـــال: رســـول وعـــن
األمراء بعد ومن الخلفاء أمراء بعد ومن خلفـــاء
بيتي  أهل المهديQ من جبابرة ثم يخرج ملوك

جورًا>.(١٤) ملئت عدًال كما األرض يمأل
ثبوت علـــى دليل وغيرهـــا فهـــذه األحاديـــث
عند العالمي المصلـــح المهدوية وفكرة الفكـــرة
<اعلم خلدون ابن يقـــول ذلك المســـلمين، وفي
على اإلســـالم أهل من الكافة بين أن المشـــهور
الزمان من آخـــر في البـــد أنه ممـــر األعصار،
الدين، يؤيد ،Kأهل البيـــت ظهور رجـــل من
ويســـتولي المســـلمون، ويتبعه ويظهـــر العدل،

الهدي>.(١٥) ويسمى الممالك اإلسالمية على
في فـــي كل مكان المســـلمين أن لذلـــك نرى
فكلما الظهور المقدس، وعظيم ليوم كبير شوق
الغربية الظلـــم وازدادت قوى زادت التحديـــات
ازداد اإلســـالمية، بالشـــعوب بطشـــًا وتنكيـــًال
وانتصار المبـــارك الظهور بقرب معها اإليمـــان
يدي على اإلسالم بحقيقته وإظهار المسلمين،

المنتظر¨. اإلمام

اهللا عز  إرادة ألنها تمثل إلهية، أطروحة المنتظر¨ هي المهدي أطروحة إن
المجاالت في جميع والرقي الكمال درجات إلى باإلنسان الوصول في وجل
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المهدوية الفكرة لعالمية الركائز األساسية
أو العالمـــي والمصلـــح المنتظـــر إن فكـــرة 
دولة في العالميـــة وحكومته المهـــدي المنتظـــر
متينيـــن أساســـين مـــن الحـــق اإللهيـــة تنطلـــق
والحقيقية الرئيسية القاعدة يمثالن رئيســـيين

المهدوية: األطروحة لعالمية
إلهية: أطروحة ـ ١

أطروحة هي المنتظر¨ المهدي أطروحة إن
الوصول في وجل اهللا عز إرادة ألنها تمثل إلهية،
اهللا الذي كرمه األرضي المخلوق هذا ـ باإلنسان
ـ إلى درجات ســـائر الموجـــودات عز وجـــل على
الروحية المجـــاالت جميـــع والرقي في الكمـــال
لجميع شـــعوب موحدة قيادة خالل من والمادية
بدين واحد تدين عظيمة واحدة دولة األرض في
واألنبياء إرسال الرسل وما هدف اإلسالم، هو
كتابه في عز وجل والذي وعد اهللا األمر هـــذا إال
كثير في محالة ال لعبـــاده ســـينجزه بأنه الكريم

اآليات المباركة. من
َعَلـــى الَِّذيَن َأْن َنُمـــنَّ cَوُنِريـــُد قـــال تعالـــى:
َوَنْجَعَلُهُم َأِئمًَّة األَْْرِض َوَنْجَعَلُهـــْم ِفي اْســـُتْضِعُفوا

.dاْلواِرِثيَن
َوَلْو ُكلِِّه الدِّيـــِن َعَلى cلُِيْظِهـــَرُه تعالى: وقـــال

.dاْلُمْشِرُكوَن َكِرَه
الشعوب وتتوحد الدولة هذه تظهر لم إذا وإال
الفساد على وجل، ويتم القضاء عز وتوحد اهللا
بعثة من الفائدة هـــي فما والطواغيت، والجـــور
إذ الســـماوية، وإنـــزال الكتب األنبياء والرســـل
عز اهللا ولهوًا، وحاشـــا كله عبثًا األمر ســـيكون
َخَلْقَنا cَومـــا تعالى: قـــال هذا، وجـــل أن يفعـــل

.dالِعِبيَن َبْيَنُهما َوما َواألَْْرَض ماواِت السَّ
ضرورة إنسانية: ـ ٢

والحضـــارات والقبائـــل إن جميـــع الشـــعوب
يظهر عالمي مصلح بوجود تؤمن تزال وما كانت
لوائه وحكومته تحت جمعاء البشـــرية لكي يوحد
التوحد نحـــو والمعوقـــات فيزيـــل كل الحواجـــز
الظلم أنواع ويزيل كل بين الشعوب األخوة ونشر
شـــعب ال يختص بها الفكرة وهذه واالســـتعباد،
الدين اإلسالمي بها يختص آخر، وال شعب دون
كان المنتظر وان فقط، اإلســـالمي أو الشـــعب
الحقيقـــي والوحيـــد المصـــداق اإلســـالمي هـــو

العالمي. المصلح لمفهوم
عالمية المهدي اإلسالمي

من اإلســـالمي تنطلق المهـــدي إن عالميـــة
والشرائع األديان خاتم باعتباره عالمية اإلسالم
خاتم الكتب الكريـــم) (القـــرآن وكتابـــه المنزل

السماوية.
تعالى: قـــال الشـــعوب، لكل دين فاإلســـالم
اإلِْْســـالُمd ومـــن يأت يوم  اهللاَِّ ِعْنَد الدِّيـــَن cِإنَّ
cَوَمْن هـــذا الدين فلن يقبل منـــه بغير القيامـــة

.dِمْنُه َفَلْن ُيْقَبَل ِدينًا اإلِْْسالِم َغْيَر َيْبَتِغ
وأخالقه وعباداته عقائده في اإلســـالم <إن
واالقتصاديـــة السياســـية ونظمـــه وشـــرائعه 
حيث من مطلقـــة بصـــورة ربانـــي واالجتماعيـــة

الكلية>.(١٦) والقواعد المبادئ األساسية
ونظم قوانين مـــن اإلســـالم به جاء فـــكل ما
لكل صالحة عالميـــة هي وأحـــكام، وتشـــريعات
حدث ما وان حدث ومكان، كل زمان في البشـــر
ودمار حروب من اإلسالمية الشـــعوب تاريخ في
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الدين في قصور إلى مرده فليس وتأخر وخـــراب
أنفسهم المسلمين في تقصير إلى بل اإلسالمي
اإلســـالمي بكامل التشـــريع فهـــم ال يســـتوعبوا

وأطره. حدوده
ركائز من تعد اإلســـالمية والفكرة المهدوية
اآليـــات أن إذ العقائديـــة، الديـــن اإلســـالمي
أشـــارت الشـــريفة النبوية واألحاديث القرآنيـــة
ضرورة اإلســـالمي والمهدي ذلك، إلى بوضوح
الرسالي الخط مسيرة إكمال أجل من منها البد
دار البقاء إلى قد رحل األنبياء فخاتم ،Nللنبي
الرسالة نشر من األكبر الهدف معه يتحقق ولم
الهدف األرض، وهذا جميع بالد في المحمدية

المهدي¨. اإلمام بظهور منوطًا سيبقى
على ظهور تتفـــق اإلســـالمية الفرق وجميـــع
البد وانه الزمـــان، آخر في المهدي¨ اإلمـــام
اإلســـالمية العظيمة الدولـــة وقيام من ظهـــوره
به تدين الـــذي الوحيد الديـــن وجعـــل اإلســـالم
وأهل الشرق أهل وجل عز ويوحد اهللا البشـــرية

مشرك. على األرض يبقى ال حتى الغرب،
ِباْلُهدى َرُسوَلُه َأْرَســـَل الَِّذي cُهَو تعالى: قال
َوَكفى ِباهللاَِّ ُكلِِّه الدِّيـــِن َعَلى لُِيْظِهَرُه َوِديـــِن اْلَحقِّ

(١٧).dَشِهيدًا
اهللاَِّ ُنوَر ُيْطِفـــُؤا َأْن cُيِريـــُدوَن تعالـــى: وقال
َكِرَه ُنـــوَرُه َوَلْو ُيتِـــمَّ َأْن ِإالَّ اهللاَُّ َوَيْأَبـــى ِبَأْفواِهِهـــْم
ِباْلُهدى َرُســـوَلُه َأْرَســـَل الَِّذي ُهـــَو * اْلكاِفـــُروَن
َوَلـــْو َكِرَه ُكلِِّه َعَلى الدِّيـــِن لُِيْظِهـــَرُه َوِديـــِن اْلَحـــقِّ

(١٨).dاْلُمْشِرُكوَن

ِمْنُكْم آَمُنوا الَِّذيـــَن اهللاَُّ cَوَعَد تعالـــى: وقال
َكَما األَْْرِض ِفي َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهْم اِلحاِت الصَّ َوَعِمُلوا
ِديَنُهُم َلُهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َقْبلِِهْم ِمْن الَِّذيَن اْســـَتْخَلَف
َخْوِفِهْم َبْعـــِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم اْرَتضى َلُهـــْم ــِذي الـَّ
َكَفَر َبْعَد َوَمْن َشْيئًا ِبي ُيْشِرُكوَن ال َيْعُبُدوَنِني َأْمنًا

(١٩).dاْلفاِسُقوَن ُهُم َفُأولِئَك ذِلَك
الوعد إلى بوضوح تشير وغيرها اآليات فهذه
وإظهار األرض باســـتخالف للمؤمنيـــن اإللهـــي

المعمورة. أرجاء جميع في اإلسالمي الدين
المهـــدي¨  النبـــيN باإلمـــام وقـــد بشـــر
ولد من وبالخصوص ،Kالبيـــت أهل من وانه
عشـــر الثاني الزهراءP، وانه اإلمام فاطمـــة

.Kالبيت أهل أئمة من
بالمهدي، اهللاN: أبشـــركم رســـول <قـــال
وزالزل من الناس اختالف على أمتـــي في يبعث
جورًا ملئـــت كما وعـــدًال قســـطًا فيمـــأل األرض

وظلمًا>.(٢٠)
عشـــر بعـــدي اثنا وقـــالN: <األئمـــة مـــن
هم القائم، وآخرهم طالب أبي بـــن علي أولهم
على اهللا وحجج وأوصيائي وأوليائـــي، خلفائـــي
والمنكر لهم بهـــم مؤمـــن أمتـــي بعـــدي، المقر

كافر>.(٢١)
ما الثقليـــن فيكـــم وقـــالN: <إنـــي تـــارك
اهللا كتاب تضلـــوا: لن أن تمســـكتم بهما بعـــدي
علي يـــردا حتـــى يفترقـــا لـــن وعترتـــي، وإنمـــا

الحوض.
عليهم صلـــوات اهللا البيت أهـــل وكان أئمـــة

المهدي¨ في  اإلمام ظهور اإلسالمية تتفق على الفرق وجميع
العظيمة الدولة اإلسالمية وقيام ظهوره من البد وانه الزمان، آخر
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اهللا  من بأمر Nاألكرم النبي عرفهـــم من خير
بعده>.(٢٢) من األمة تعالى لقيادة

األديان فإن خاتم الدين اإلسالمي كان فإذا
ويوحد العالم، األرض ســـيحكم من هو مهديـــه
ذلك غير ادعـــاء وأي وينشـــر القســـط والعدل،
نسخها قد الســـابقة األديان جميع ألن باطل فهو
وال يؤخذ بهـــا، يؤخذ فـــال الدين اإلســـالمي،

مما يدعيه أتباعها. بشيء
كالبوذييـــن والكفـــر اإللحـــاد  أهـــل  وأمـــا 
عقائدهم بطـــالن فـــإن والمجـــوس وغيرهـــم،

دليل. إلى ال يحتاج واضح وادعاءاتهم
مشـــروع المهـــدوي اإلســـالمي والمشـــروع
االقتصادية نواحي الحيـــاة جميـــع من متكامـــل
حتى بل والسياســـية والثقافيـــة، واالجتماعيـــة

منها. الروحية
تســـاعد لم واألوضاع الظروف <وإذا كانـــت
فإنها العالميـــة اإلســـالمية الدولة علـــى إقامـــة
وال معوقات بال الظهور عهد في مؤاتية ســـتكون
غير األطروحات فشـــل بعد وخصوصـــًا عراقيل
في للظهور السابقة الحكومات وفشل اإلسالمية

الموحدة>.(٢٣) الدولة إقامة
اإلمـــام بقيـــادة اإللهـــي  الحـــق دولـــة  ان 
تصل بعـــد أن للوجود تظهـــر المهدي¨ ســـوف
القوانين جميع مـــن مرحلة اليأس إلى البشـــرية
والعناء الشـــقاء تحقق له إال لن والتي الوضعيـــة
بذكر يلهجون النـــاس ذلك يبدأ عنـــد والقهـــر،

يخلصهم لكـــي باســـمه المهـــدي¨، وينـــادون
فيبدأ تحركه واســـتبداد، ظلم من فيه ممـــا هم

فإن: لذلك المبارك،
والمجتمع العالم توحيد في األولى <الخطوة
باإلمـــام جميعـــًا البشـــري هـــو إيمـــان األديـــان
أن ذلـــك رايتـــه المهـــدي¨، والدخـــول تحـــت
إنها بل حديثة دعوة ليســـت لدمج العالم الدعوة
القديمة، المساوية بالديانات تاريخيًا ارتبطت
وحدة فكـــرة من الديانـــات هـــذه لقـــد انطلقـــت
فـــإن الجوهر وبالتالي الخالـــق البشـــرية أمـــام
واألمم الشعوب دعوة هو الديانات لكل بالنســـبة
رب بوجود راية اإليمان والتكامـــل تحت للتقارب
ومســـلمات وقناعات وقيـــم واحد واحـــد وخالـــق
كل أنحاء في اإلنســـاني تحكم السلوك مشـــتركة

العالم>.(٢٤)
العظيمة المهـــدي¨ رحلته اإلمام ثم يبـــدأ
والرقـــي نحـــو التكامـــل فـــي الســـير بالبشـــرية
الموحد المجتمـــع بنـــاء خـــالل والســـعادة مـــن
رايته تحت التوحد الشعوب إلى فيدعو المتكامل
وشموليتها، على عالمية قيادته األدلة ويعطيهم
عيسىQ فيدعو  وينزل التوراة، لليهود فيخرج
والدخول ،Qبالمهـــدي لإليمـــان المســـيحيين
هو ألنه اإلسالمية له األمة وتنقاد اإلســـالم في
سباتها من األمة ســـيبعث الذي الحقيقي القائد
وســـنة معالم الدين اإلســـالمي فيحيي العميـــق
والداني، القاصـــي له اهللاN، فيديـــن رســـول

نواحي الحياة جميع من متكامل مشروع المهدوي اإلسالمي المشروع
منها. الروحية حتى بل والثقافية، والسياسية واالجتماعية االقتصادية
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تعالى: قوله في الكريم القرآن يشـــير ذلك وإلى
َطْوعًا َواألَْْرِض ـــماواِت السَّ ِفـــي َمْن cَوَلُه َأْســـَلَم
:Nمحمد الرســـول قول َوَكْرهـــًاd.(٢٥) وكذلـــك
الدنيا من يبق لم لو بشيرًا بالحق بعثني <والذي
يخرج حتى اليوم اهللا ذلـــك لطول واحد إال يـــوم
عيســـى بن اهللا روح فينزل المهدي، ولدي فيـــه
ربها، بنور األرض وتشـــرق خلفه فيصلي مريم

والمغرب>.(٢٦) المشرق سلطانه ويبلغ
ونتائجها المهدوية أهداف

والدتها،  ننتظر المهديQ فكـــرة يعد <لم
قائمًا واقعـــًا بـــل مصداقها إلـــى ونبـــوءة نتطلـــع
بلحمه بيننا يعيش معينًا وإنســـانًا فاعليته ننتظر
ويشاركنا وآالمنا ويعيش آمالنا ويرانا ونراه ودمه
به تزخر مـــا أحزاننـــا وأفراحنـــا، ويشـــهد كل
المعذبين عـــذاب األرض من وجه على الســـاحة
بذلك ويكتوي الظالمين، وظلم البائسين وبؤس
التي اللحظة بلهفة وينتظر بعيـــد، أو من قريب
مظلـــوم وكل كل إلى يمد يـــده أن يتـــاح له فيهـــا

الظالمين>.(٢٧) دابر ويقطع يائس وكل محروم
لجميـــع يمثـــل حـــًال والمهـــدي المنتظـــر¨
الحل اإللهي ويمثل المحرومة، الشـــعوب معاناة
في المزمنة والتســـلط الجائـــر لمشـــكلة الحكم
من ويجري جرى ما كل إن إذ البشـــرية، تاريخ

وفسادهم. إلى جور الحكام مرده ظالمات
فهو: ذلك القرآن الكريم أكد وقد

التاريخ إلى العبثيـــة النظرة <يرفض بشـــدة
لمســـيرة األمم ثابتة قواعد وجـــود ويشـــدد على

ُســـنََّت ِإالَّ َيْنُظـــُروَن cَفَهْل والجماعـــات فيقـــول
َتِجَد َوَلْن اهللاَِّ َتْبِديـــًال ِلُســـنَِّت َتِجَد َفَلْن األَْوَّلِيـــَن

(٢٨).<dاهللاَِّ َتْحِويًال ِلُسنَِّت
الحـــق انتصـــار تقتضـــي اإللهيـــة  فالســـنة 
وانتصـــار الجبابـــرة ملـــك علـــى الشـــر، وزوال

والمحرومين. المستضعفين
موســـى، مـــن  فرعـــون لـــكل البـــد  وانـــه 
الصراع من حلقات حلقة يمثل آخر والمهدي¨
ألصول المجتـــث فهـــو والشـــر بيـــن قـــوى الخير

والكافرين. الظالمين
الباقـــرQ انـــه قال  اإلمـــام فقـــد روي عـــن
دولة لهم آخر الدول ولم يبق أهل البيتـ  <دولتنا
رأوا ســـيرتنا: إذا ـ يقولوا ـ لئال قبلنا ـ إال ملكـــوا
قول اهللا وهو هؤالء، سيرة مثل ملكنا ســـرنا إذا

(٢٩).<dَواْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَنc وجل عز
هو المنتظر¨ المهـــدي اإلمـــام إن هـــدف
األمن والسعادة وتحقيق والمســـاواة العدل نشر
يتخبط الذي البشري العالم <إن الشعوب لجميع
االتجاه في تسير العولمة وان وحروبه أزماته في
على دليل البشرية، الســـعادة المعاكس لتحقيق
هنا ومن لتحقيقه، تحن بشري حلم العدالة أن
ظهور عند إال يتحقق البشـــري ال الحلم هذا فإن
والقضاء العدل نشـــر يحمل راية الذي المنتظـــر

الظلم>.(٣٠) على
العالمية الدولة مظاهـــر نوجز أن ويمكن

يأتي: بما المهدوية
والحرية والعـــدل ١ ـ انتصـــار الحـــق والتقوى

ويمثل  المحرومة، الشعوب معاناة لجميع حل والمهدي المنتظر¨ يمثل
البشرية تاريخ في والتسلط المزمنة الحكم الجائر لمشكلة اإللهي الحل
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واالستعباد. واالستكبار الظلم والدجل على
غير  بقعة تبقى ال بحيـــث األرض ـ عمـــران ٢

عامرة.
يلتزم  والتكامل النضج حد البشـــرية ـ بلوغ ٣

والعقيدة. العقل طريق اإلنسان فيه
موحدة.(٣١) عالمية حكومة قيام ـ ٤

وحـــكام  اإلســـالم أعـــداء ـ القضـــاء علـــى ٥
الجور.

والفكر.(٣٢) العقيدة وحدة ـ ٦
الحروب والنزاعات. األمن وانتهاء بسط ـ ٧
بالتأكيد المهدوية للدولـــة المظاهر إن هذه
فمن األصعدة، جميـــع ثمارها على تأتي ســـوف
الظالمين  علـــى أهدافهQ هـــو القضـــاء أبـــرز
أنواع كل شـــعوبهم أذاقوا الذين والمســـتكبرين
منا القائـــم الصـــادقQ: <ان فعـــن العـــذاب،
له األرض تطوى بالنصر، مؤيد منصور بالرعب
كره ولو دينه به اهللا كلها ويظهـــر وتظهـــر الكنوز

المشركون>.(٣٣)
شـــعوب األرض نعمة  عهـــدهQ تنعـــم وفـــي
إذ تؤتـــي األرض خيراتها لها، مثيـــل ال عظيمة
ألهلها، الدنيا مدرارا، وتصفو الســـماء وتمطر
ألنزلت قائمنا قام قد <لو :Qعلـــي اإلمام فعن
نباتها وذهبت األرض وألخرجت مطرها السماء
قلوب العباد، واصطلحت السباع الشـــحناء من
العراق بيـــن المـــرأة تمشـــي والبهائـــم، حتـــى
وعلى رأسها إال على النبات قدما تضع ال والشام

تخافه>.(٣٤) وال سبع يهيجها ال مكتلها
والتشـــريع القانون هو الدولة ويكـــون قانـــون
في اإلســـالم جاء مـــا ويطبـــق كل اإلســـالمي،
ســـعادة فإن الحال وبطبيعة ونظـــم. مـــن أحكام
السائدة خالل عدالة القوانين من هو الشـــعوب

تطبيقها. ودقة
وأنواعهـــا أقســـامها  بشـــتى القوانيـــن <إن 
األداة هي تعتبـــر ومجاالتها جوانبها من جميـــع
المجتمع يسّير الذي التربوي والجهاز التوجيهية
الخير أو نحو ويســـوقهم والرذائل نحو الفضائل

الشر>.(٣٥)
مرحلـــة  إلـــى أنـــهQ يصـــل باإلنســـان كمـــا
ما فيزيل العقلـــي والمعرفـــي والنضج التكامـــل
من قلوبهم وما فـــي الناس من عاهة في عقـــول
تنفتح أو نفســـية، وســـوف أمـــراض اجتماعيـــة
التي األخرى الكونية العوالم على األرض شعوب
العلم نشر أن إذ إليها الوصول عن اإلنسان عجز
يد على التقني التطـــور حلقة واكتمال والمعرفـــة
على  قادرًا اإلمام المهديQ ســـيجعل اإلنســـان

عنه. البعيدة الكونية بالعوالم االتصال
والعالمية العولمة

ومفاهيم أطر من تحويه ما بـــكل إن العولمة
جديد نظـــام اســـتعماري إال وسياســـات مـــا هي
خالل اســـتغالل من حداثة أكثر بطرق جديـــدة

والتقني. العلمي التطور
الشعوب على مأساوية تكون سوف ونتائجها

إذ  لها، مثيل ال نعمة عظيمة األرض شعوب تنعم Qعهده وفي
ألهلها الدنيا مدرارا، وتصفو السماء خيراتها وتمطر تؤتي األرض
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وما والفقر والحرمان، انتشار الظلم خالل من
ودمار حروب من األمراض االجتماعيـــة تخلفـــه

وخراب.
العالم لن يســـتطيعوا توحيد العولمة ودعـــاة
مشاكل من شـــعوبهم تعانيه تحت قيادتهم، وما
قادرين فهم غير ذلـــك على دليل ألكبر ومآســـي
أفكار مـــن يطرحونه بما البشـــرية على إســـعاد

ونظم.
األمريكان: أحد يقول اإلطار هذا وفي

مناســـبًا أفواهكم احتياطيًا في <هل تملكون
الحرية تمثـــال تبصقـــوا علـــى مـــن اللعاب كـــي
اإلباحية، حريـــة ســـوى حريـــة ال إذ بأمريـــكا،
فينا تتحكم مجهولة لقوى شعب مســـتعبد فنحن
ال هي تريد حيث وفي مصائرنا وتســـير بنا إلـــى

نحن. نريد حيث إلى
نحن األمريكان لدينا آخر: التكنولوجيا وقال
تكنولوجيا لهمـــا، ثالث ال جهتيـــن موجهـــة إلى
تصل وتكنولوجيا للقمر، األمريكان تصل ببعض
إلى بهم يلوذ ومن األمريكان األعظم من بالشق

النفايات>.(٣٦) مستودع
تســـير به الذي الطريق هذا هـــو باختصـــار
والدمـــار طريـــق الخـــراب العولمـــة ودعاتهـــا،

واستعمارها. الشعوب وإضعاف
وصريح واضح فهدفها المهدوية العالمية أما
ـ ال والمســـتضعفة المحرومة الشـــعوب هو هدف
ـ واإلقطاعيين األمـــوال رؤوس هـــدف أصحـــاب
العيش وفي العادلة، الكريمة الحرة الحياة فـــي

وال فـــال حدود موحدة، دولة خـــالل من بأمـــان
بقاع األرض. فواصل بين

ألنـــه متكامـــل عالمـــي نظـــام فالمهدويـــة 
التشـــريع ومن النظرية اإلســـالمية ينطلق مـــن

اإلسالمي.
الفريد المتميـــز بنظامه يمثـــل <فاإلســـالم
حيث من عقائديًا الحياة لتنظيم منهجًا متكامًال
الناس، مع وقانونيـــًا اهللا، مع اإلنســـان عالقة
بما مع العمل، واقتصاديًا مع الدولة، وسياسيًا

وحركتها. الحياة كلها يستوعب
اإلســـالمية الشـــريعة أن فتعني أما العالمية
صيغة ذات وتوجيههـــا ومبادئهـــا فـــي أحكامهـــا

عالمية>.(٣٧) إنسانية
االمتـــداد هـــي اإلســـالمية وهـــذه العالميـــة
التاريخ عرف المهدويـــة وقد للعالمية الحقيقـــي
بها وتشريعية قام أخالقية ثورة أكبر اإلنســـاني
النبي ثـــورة وهي األرض، اإلنســـان علـــى وجـــه
البداوة مجتمع من العرب فنقل ،Nالمصطفى
والعلم، والتقدم الحضارة مجتمع إلى والتصحر
الشـــريعة خالل من واإليمان، التوحيد مجتمـــع

اإلسالمية.
حضارات حضارات أم حوار صراع

بأنها: الحضارة البعض يعرف
الزيادة على اإلنسان يعين اجتماعي <نظام
أربعة مـــن فهـــي تتكـــون مـــن إنتاجـــه الثقافـــي
السياســـية والنظم االقتصادية المواد عناصر،

العلوم والفنون>.(٣٨) ومتابعة والتقاليد الخلقية

الشعوب هدف هو وصريح واضح فهدفها المهدوية العالمية أما
ـ واإلقطاعيين أصحاب رؤوس األموال ال هدف ـ والمستضعفة المحرومة
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من ومـــا فيها حضارته أن يعتقد أن الغـــرب
قمة تمثل واجتماعية واقتصاديـــة نظم سياســـية
بأن جديرة وهي وأرقاها، اإلنسانية الحضارات
حققته بما جميع حضارات الشـــعوب على تعمـــم

لشعوبها. وتقدم وحرية أمان من
يمتلكون العالـــم بما بقيادة وأنهم جديـــرون
على يجري وما ومتطورة، متقدمة من حضـــارة
إال ما هو وحروب صراع من اإلنســـانية الســـاحة
إلى طريقها حضارات قديمة فـــي صراع نتيجـــة
تشـــق ناهضة حديثة متطورة وحضارات الزوال

طريقها نحو األمام.
خـــالف الحقيقـــة والواقع األمر ولكن هـــذا
واإلنسانية اإللهية فالنظرية اإلنساني، البشري
واحد البشـــرية أصل بأن تؤكدان على حد ســـواء
اآلباء عـــن األبناء يتناقلهـــا وحضارتـــه واحـــدة
قال تعالـــى: cِإنَّ آدمQ إلى يومنـــا هذا، مـــن
،dَفاْعُبُدوِن َربُُّكـــْم َوَأَنا واِحَدًة ُأمًَّة ُأمَُّتُكـــْم هِذِه
الحضـــارة ورثتهـــا الســـابقة الحضـــارات وكل 
الحضـــارة ســـوى حضـــارة فـــال اإلســـالمية، 
لدى اليوم وما نراه وســـتبقى، باقية اإلسالمية
فال فقط علمي إال مدنية وتقـــدم ما هـــو الغرب
العالم تقود أن حقيقية تســـتحق لحضارة وجـــود

بها. يقتدى أن أو
الحضارات كل <يحتقر الغـــرب أن مع العلم
ويدرب وزنًا، لها وال يقيم ـ اليونانية ـ باســـتثناء
معتز كل يصم كما والتكبر، التعالي على إفراده

وحضارته>.(٣٩) الغرب يعادي بأنه بحضارته
مدنية من الغرب لدى ما كل يتقبل واإلسالم
مفاهيم من لديهم منه، أما ما مانع فال وتطور

إذ فإنه يرفضها، أخالقيـــة غير وعادات وقيـــم
اإللهي والفطرة اإلنسانية. التشريع خالف أنها

الذي األساســـي الخطر بأن يعتقـــد والغرب
يقول: اإلطار هذا وفي هو اإلسالم، يواجهه

العالم من الجزء هذا في مسكي: تشو <نعوم
للمقهورين المطلق تأييده بسبب اإلسالم سيكون
المطرد الدين فهذا جاذبية، أكثر والمظلومين
الديانة العالمي هو المســـتوى في االنتشـــار على

والكفاح>.(٤٠) للمنازلة المستعدة الوحيدة
العقيدة اإلســـالمية أن يعلـــم جيدًا فالغرب
على إســـعاد وقادرة الحياة نواحـــي شـــاملة لكل
وتشـــريعاتها، قوانينها طبقت ما إذا البشـــرية

اإلنسانية. األمراض لكل الشافي الدواء وفيها
الفرنسية الخارجية وزارة في مســـؤول يقول
أوربا على الشيوعية خطرًا ١٩٥٢م <ليســـت عام
يهددنا الذي الحقيقي الخطر إن لي، يبدو فيما
اإلسالمي، الخطر هو وعنيفًا مباشـــرًا تهديدًا
عن كل االســـتقالل مســـتقل عالـــم فالمســـلمون
الروحي يملكـــون تراثهم فهم عالمنا الغربـــي،
ذات تاريخية بحضـــارة ويتمتعون الخاص بهـــم
بهـــا قواعد أن يقيموا جديـــرون أصالـــة، فهـــم
شـــخصيتهم إذابة إلى حاجة دون عالـــم جديـــد
وإذا الغربية الحضارة في والروحية الحضاريـــة
نظامه الصناعي في اإلنتاج أســـباب لهم تهيأت
تراثهم العالـــم يحملـــون فـــي الواســـع انطلقـــوا
األرض يزيلون فـــي وانتشـــروا الغني الحضـــاري
رسالتها إلى ويقذفون الغربية الروح منها قواعد

التاريخ>.(٤١) متاحف
اإلســـالمية متأصل للحضارة العداء هذا إن
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جاء كل ما أن يـــرون فهـــم في نفـــوس هـــؤالء،
الفاســـدة ونظمهم عروشـــهم يهدد به اإلســـالم
عز اهللا ســـنة متناســـين للســـيطرة وتطلعاتهـــم
الظالمين لألنـــوف وتحطيمه األرض وجـــل فـــي

والمستكبرين.
إلى ال يجوز شطره عالمي تراث <فالحضارة
جزئينمنفصلين،فالوجودلحضارةشرقيةوال
يجب واحدة عالمية حضارة هناك وإنما غربيـــة
بنظر األخذ مـــع لها، واإلخـــالص بها اإليمـــان
هذه الحقيقة أن ينكر يريـــد أن الغرب االعتبـــار

اإلسالمية>.(٤٢) الحضارة على خصوصًا

الهوامش
الصدر، باقر محمد ،Qبحث حول المهدي (١)

.٧ ص
يسمونه أنهم حتى (بوذا) في البوذيون يعتقد (٢)
ومخلـــص العالم، ويقولون الوحيد المولود (المســـيح)
ذبيحة نفسه قدم وانه بالناسوت، تجسد كامل إله (انه
المقدس الكتاب فـــي البيت البشـــر) أهل ليكفـــر ذنوب

.١٢٦ ص
.٤٦ الحكومة، ص (٣) معالم

ص  البيتK فـــي الكتـــاب المقدس، (٤)  أهـــل
.١٢٧

.٤٨ ص الحكومة، معالم (٥)
.٤٩ السابق، ص (٦) المصدر

ص ١١١  الكتاب المقدس، البيتK في (٧)  أهـــل
بتصرف. ،١١٣ ـ

.٢٤ الهداية، ص أعالم  (٨)
بتصرف. ،٢٢ السابق، ص (٩) المصدر

.١٠٥ األنبياء: (١٠)
.٥٥ النور: (١١)
.٩ الصف: (١٢)

.١٠٦ ص الحكومة، معالم (١٣)

.٤٤١ الناصب، ص (١٤) إلزام
.٥٢ الفصل /٥٥٥ :١ خلدون، ابن تاريخ (١٥)

.٢٤ وخصائصه، ص مقاصده اإلسالم (١٦)
.٢٨ الفتح: (١٧)

٣٢ ـ ٣٣. التوبة: (١٨)
.٥٥ النور: (١٩)

.٤٤٠ ص الناصب: إلزام (٢٠)
.٢٤٧ ص الدين: كمال (٢١)

.١٢ ص الهداية، (٢٢) أعالم
.١٠٤ ص الحكومة: معالم (٢٣)

(٢٤) النبأ: ص٩.
.٨٣ عمران: آل (٢٥)

.١٠٦ ص الحكومة: معالم (٢٦)
.٥١ ص الهداية: (٢٧) أعالم

.٤٣ فاطر: (٢٨)
.٣٨٢ ص الطوسي، الشيخ الغيبة، كتاب (٢٩)

٣٩ ـ ٤٠، ص١٠. العدد النبأ، (٣٠)
.٨٢ ص ،Qالمهدي نهضة (٣١)

.١٠٤ ص الحكومة، معالم (٣٢)
.١٠ ص ٣٩ ـ ٤٠، العدد النبأ، (٣٣)

.١٤٨ ص الحكومة، معالم (٣٤)
ص الظهور، إلى المهد من المهدي (٣٥) اإلمـــام

.١٣٩
.٣١ ص قدس، المفاجأة بشراك يا (٣٦)

.٣٨ ص وخصائصه، مقاصده اإلسالم (٣٧)
.١٣ ص ،Kالبيت أهل ثقافة (٣٨)

.١٣ ص السابق، المصدر (٣٩)
.٨ ص ،٤٠ ٣٩ـ العدد النبأ، (٤٠)

.١٥٢ ص ،Kالبيت أهل ثقافة (٤١)
.١٤ ص السابق، المصدر (٤٢)
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ــور الظه أراد ــاً يوم اُهللا ــر  إذا المنتَظ ــِب الغائ ــِه لحجت

ــْب الكئي ــاِح الصب ــُه وج ــل  ــجرتهّل الش ــوَق ف ــُر الطي دِت ــرَّ وغ

ــيُم النس ــبَّ وه ــحاُب الس ــاَض ــْروف الَقم ــوُء ض ــماواِت الس وزاَن 

ــاْت الذكري ــأ مرف ــا ي ــعباُن ــْرأش الِعب ــاَق وانبث ــدى  اله ــَع  ونب

ــاْت األمني ــَق  أل ــا ي ــعباُن ــمروش السَّ ــَد عن ــِس المجال ــَب وطي

ــا ألرواِحن ــًا دفق ــاَك ــَحْروجدن الّس ــي ف ــا ألوراِدن ــًا وَروح

ــْم العظي ــاِد العب ــَه  ِإل ــي  ــَرْرنناج الُغ ــامياِت الس ــاعاِتك بس

ــات الكائن ــيِّد س ــن م ــَت م ــدرْروُعظِّ ال ــي تحك ــك في ــه بأقوال

ــاء العط ــهُر ش ــهرَي ش ــعباُن ــْرفش غف ــا عن اهللا ــه ب ــهٌر وش

ــاة الدع ــون  المؤمن ــا أيه ــا  ــْر  في أم ــا  فيم اهللا ــى إل ــوا أنيب

الوالء نشيد
ميالد في

Qالعسكرَي الحجِة بن الحسن اإلمام
كربالء الحق/ داعي علي محمد شعر:
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ــات الموبق ــن م ــه إلي ــوا ــْروتوب أِش ــذاٍب ع ــن م ــم لينجَيك

ــْم بأعمالك ــِه إلي ــوا ــْرَوِخّف َف الظَّ ــى وُعقب ــاُه  رض ــوا تنال

ــان الزم ــذا ه ــب  صاح ــد  ــْر  بمول األَب ــيِّ والَوِل ــدى الُه ــاِم   إم

ــام العظ ــاُء األنبي ــر بّش ــه  ــَوْرب والُس ــاهٌد ش ــا وقرآنن

ــود الُوج ــُز يه ــداٌء ن ــكَّ ــْروَص الَخب ــتطار  فاس ــاِمَعنا مس

ـــ الل ــن  م ــم أتاك ــرنُّ ي ــداُه  ــْرَص األث ــُم عظي ــٌر نص ــِه  ـ

ــوْر األم ــتقيم  تس ــه ب ــاٌم ــَوْرإم الص ــاُت رائع ــِه ب ــو وُتزه

ــاْم الُهم ــاِم  اإلم ــذا ه ــُد ــْرومول الَبَص ــَل كح ــار ص ــا ألعينن

ــْن م ــاَت َف ــذي  بال ــا ــْر  يذّكرن واندث ــدادِه أج ــر مآث

ــًا زاكي ــورى ال ــاَم إم ــالمًا ــْر  س الزه ــِر بعط ــوُح يف ــًا  ندي

ــاء اللق ــُروم َت ــوع الجم ــذي  ــْروه الَبِش ــي البه ــا  المحّي ــذاك  ب

ــن الجانبي ــى عل ــوُف الصف ــَرصُّ ــْرُت البح ــْوِج كم ــوًا زه ــاوُج تم

ــيدي س ــا ي ــَر األم ــَك  َل ــا ــْر  وَكْلن نأَتِم ــرى ت ــاذا  بم ــا فُمرن

ــِه اإلل ــُد جن ــوُدَك جن ــا ــْرفإّن خ والمدَّ ــروح بال ــَك ي نفدِّ

ــاة الطغ ــُش ــُث جي حي ــا ــْر َنْقَعه ــْر  َأِث َوَف ــرًا ك ــِن الدي ــى عل ــاَر  أغ

ــْر مجي أو ــا لن ــٍث  مغي ــن م ــا  ــْرفم الَخط ــا عّن ــُد فُيبِع ــواَك  س
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ــاْن الزم ــروِر  ش ــن م ــا ــَدْروَيحفُظن الَق ــهاِم س ــا عن ــدرأ  وي

***

أم ــق، الح ــن ع ــا ابتعدن ــا ــْرُتران َوِع ــًا مخيف ــًا طريق ــلكنا  س

ــكارى ُس ــا كأّن ــارى حي ــا  ــْرفبتن الُغَم ــجِّ ِبُل ــارى أس ــاُق ُنس

ــَتجاْر ُمْس وال ــالٍذ، م ــن م ــال  ــْرف الده ــوِر وج ــاِت المردي ــن  م

ــوْد الوج ــاَب رح ــالُم الظ ــى ــتقْروغطَّ واس ــا بن ــذاُب الع ــاق  وح

ــاْل الجب ــّز ته ــاٌح ري ــْت ــْر؟وهّب المف ــن وأي ــالُص الخ ــَف فكي

ــٍة مّك ــن م ــمُس الش ــزغ ــى تب ــتتْرمت المس ــا وجهه ــن ع ــُف وتكش

ــاة الحي ــوع رب ــوَق ف ــرُق ــوْروتش الَخ ــد  بع ــَق ف الدَّ ــا ِلتمنَحه

ــوْر بالُحب ــا آفاَقن ــأل ــروتم البش كل ــر بالخي ــُم وتنع

ــْن والحصي ــى الملتج ــا ــا كهفن ــروي والفَخ ــا، لن ــالُذ الم ــت  ألن

ــاْد الِعم ــَت وأن ــناُد الِس ــَت  ــِدْروأن ُق ــٍر ألْم ــى المرّج ــَت وأن

ــكالْت في عهدَك المش ــتنحلُّ ــتقْرس مس ــا لن ــاٌن كي ــى  ويبن

ــوْن المؤمن ــك ظل ــي ف ــاُح ــْرفيرت ُقِه ــن م ــم عْدِلك ــي ف ــُم  وينَع

ــلمون المس ــرك نص ــي ف ــرُح ــهرويف الس ــي ليال ــه عّذبت ــن  وم
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ــاْد الفس ــُط وره ــاِد العن ــُل  ــِذْروأه َق ــٍل فع كِل ــن ع ــاَزْون ُيج

ــارًا ع ــوَن وُيكَس ــارًا ن ــيصلون ــَدْرس المنَح ــى إل ــيرًا س ــوون وَيه

ــافعيْن بالش اَهللا  ــألك ــْرونس الَبَش ــِر خْي ــِة البري ــوِل  رس

ــاْم العظ ــراِم الك ــوِل الرس ــَرْروآِل  الُغ ــاِة الحم ــاِم، األن ــداِة ُه

ــا عوَنن ــْن وُك ــي إله ــا ــْرأِغثن َعِس ــٍر أم كلَّ ــا لن ــْر ويسِّ

ــروْر والس ــا الَهَن ــاَة حي ــا  لنحي

 

ــْر المنهِم ــِرك خي ــي ف ــَعَد ونس

ــى الُمن ــت وأن ــاُء الرج ــَت  ــْر  فأن الِحَب ــك ومن ــا  العطاي ــك  ومن
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المقدمة:
العزيز كتابه محكم في تعالى قال
َلُتْفِسُدنَّ اْلِكتاِب ِفي ِإْسراِئيَل َبِني إلى cَوَقَضْينا
َفِإذا * َكِبيرًا ُعُلــــوًّا َوَلَتْعُلنَّ َمرََّتْيِن األَْْرِض ِفــــي
ُأوِلي َلنا ِعبــــادًا َعَلْيُكْم َبَعْثنا ُأوالُهما جاَء َوْعــــُد
َوْعدًا َوكاَن الدِّياِر َفجاُســــوا ِخالَل َبْأٍس َشــــِديٍد

.dَمْفُعوًال
اليهود جبهة أن على النصوص أطبقت لقد
والمؤثرة الفاعلــــة الجبهــــات ســــتكون من بيــــن
الشــــرق منطقة في السياسي.ســــيما في العالم
في هزيمة شــــر هزموا أن اليهود ومع االوســــط
فاعل  مؤثر دور أي لهم يكن الرسولN ولم أيام
أحاديثه  النبيN في هذا ظل ومع كانوا قلة. بل
اليهود ان إلى دقيق وبشــــكل آلخر الزمان يؤكد
والنفوذ. والبطش القوة من قدر على ســــيكونون
أهل الــــواردة عن الشــــريفة لــــذا فان النصوص
وحركته سيما الدجال تصوير البيت بخصوص

على أية القضاء تســــتهدف إباحية حركة أنهــــا 
حافة إلى به واالنحــــدار المجتمع يملكها قيمــــة
اليهود، الدجال رأس جبهة على ويقف الهاوية
اليهود دور على وأهل البيت الرسول تأكيد وفي
االعجاز معانــــي مــــن واحد فــــي آخــــر الزمــــان
إذ قوله وصدق النبي عظمة على ودليل الغيبــــي

وحي يوحى. إال هو إن الهوى عن ينطق ال هو
هذا الموضوع اتخاذ إلى دعاني فان ما لهذا
مجتمعاتنا اليهــــودي فــــي التغلغل بالــــذات هــــو
فضائيات فمــــن يوم بعــــد يومًا والــــذي  نلمســــه
هدامة تمس حركات إلى والفجور تنشر التعري
وسخرية كتابات إلى اإلســــالمية العقيدة أصل
من البحث حزمة في هذا وســــنلقي ضد الدين
القضية في اليهــــودي اإلعالم على دور الضــــوء
أصبنا نكون أن مباحث.آمليــــن بعدة المهدويــــة

قليل. بقدر ولو الحقيقة

م

   

  
يعقوب جبار سحر الباحثة:

القانون كلية القانون العام ـ أستاذة
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المستقبل وترقب اليهود األول: المبحث
يجري في فيمــــا ومــــرأى نحن على مســــمع
تخبط من العالم دول يسود وما الدولية الساحة
من الكلمات هذه تحمله ما بكل وانفالت وتهتك

معاٍن.
الخط يمثــــل الخــــط هــــذا وبالتأكيــــد فــــان
الحنيف, اإلســــالمي الدين لمعالم المخالــــف
األمــــام ينتهجــــه الــــذي البيــــت أهــــل  وخــــط 
الشريف, ومن المؤكد المهدي¨ عند ظهوره
في اإلسالمي الدين نشر على سيعمل األمام أن
الروايات تصفه الذي الدين هذا العالم, ربوع
ويدعو سيظهر جديد, بمعنى انه إســــالم بأنه
,Nالخاتم جاء به اإلسالمي الذي الدين إلى
جاهدة ستعمل إســــرائيل, لهذا فإننا نتوقع أن
المنتظر¨ حركة اإلمــــام علــــى علــــى القضاء
بعد حركته وصد بوجهه, للوقوف العدة وتعــــد
يجد ولم معه الحــــرب فتيل إشــــعال الظهور, و
حركة صد يمكن من خاللهــــا اليهــــود, وســــيلة
وســــيلة اإلمــــام والقضاء عليهــــا في المهد غير
وهي أال العســــكرية الوســــائل وجدتها أنجع من

الكلمة. سالح
بكثير من سالح أقوى الكلمة سالح أن الشك
الحرب.فقــــد أشــــارت اإلحصاءات الــــدم وآلــــة
يملك من أن الحديــــث والدراســــات في العصر
إحكام بإمكانه اإلعالم وســــائل على الســــيطرة
ويمكن بل االجتماعي, الوســــط على السيطرة
أدرك وقد الحكومــــات، قدرته قدرة أن تفــــوق
المســــلمون فــــي حيــــن كان اليهــــود كل هــــذا,
الطرف غض محاولين طويلة غفوة في يغطون
النيل من هدفها دسائس من حولهم عما يحاك
بين العنصرية والمذهبية اإلسالمي وبث الدين

المسلمين. أطياف
األمثل األســــلوب اإلعالم من اتخذوا لهــــذا
الدين علــــى فــــي القضــــاء والوســــيلة األفضــــل
عقل مادية في أفــــكار زج المحمــــدي من خالل
مقتصرا علــــى عالم الفــــرد وجعــــل جــــل همــــه
الضمير وقد عديم الفكر مشتت الحس والمادة

تحقيق ذلك. نجحت في
ال اذ منحرف مراميه في عالم نعيش ونحن
نزعات انه مجرد سوى لإلنســــان وجودية هوية
االســــتعدادات مــــن نوع إلــــى ماديــــة مبرمجــــة

فقط. الغريزية
اليهود (نحن شــــعارهم اليهود لذلك طــــرح
ومفســــديه.ومحركي العالــــم ســــادة إال  لســــنا 
أوسكار اليهودي وجالديه).(الدكتور فيه الفتن

ليفي).
الخارطة السياسية على مشــــهد نرى اليوم
للتســــاؤل مثير لليهود بشــــكل قوة وجــــود فاعلة
وهم جانبهم ســــيما إلى عــــن الجهة التــــي تقف
على عالمية نوويــــة قوة ســــادس يعتبرون اليوم

اإلطالق.
على القضاء في جادين يحاولون فإنهم لذا
يحملها التــــي الدينيــــة كل القيــــم والمعتقــــدات
البروتوكــــول الثالث فــــي ورد اإلســــالم،  وقــــد
(علينا عشــــر من بروتوكــــوالت حكماء صهيــــون
يفقد وحينها الوسائل بشتى الجماهير نلهي أن
بنفسه التفكير المستقل تدريجيًا نعمة الشــــعب
سنكون اننا هو واحد لسبب معنا جميعًا سيهتف
يكونون أهًال الذين الوحيدين أعضاء المجتمع

جديدة). تفكير خطوط لتقديم
وصناعة األفالم اليهـــود الثاني: المبحث

لإلسالم: المسيئة
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الذين إن أفالطون اليوناني الفيلسوف يقول
أيضًا، المجتمــــع يحكمــــون يــــروون القصــــص
الخيالية والروايات القصص سطوة على مؤكدًا

ومعتقداته. المجتمع فكر تكوين في
سادة اكتشفها التي الجوهرية النقطة وهي
وســــيطًا باعتبارها الســــينما في هوليود األوائل
المادية األفكار وطرح القصــــص لرواية ناجحًا

منه. والنيل الدين اإلسالمي إلى واإلساءة
البروتوكول  أن نجد لما قيل أعاله  وتأكيــــدًا
الصحافة خــــالل (من إلى أشــــار الثاني عشــــر

الظل). في أنفسنا أبقينا ولكن نفوذًا اكتسبنا
الســــيطرة بارزًا في اليهود دورًا لهذا لعــــب
منها المرئي ســــواءًا كافة االعالم على وســــائل
ينســــى ال المكتوب.والتاريــــخ أو المســــموع أو 
والذي كلينتون, بيل االمريكي فضيحة الرئيس
القضية, تأجيج في دورها اليهودية اليد لعبت

واسع. على نطاق ونشرها
وكأتباع كمسلمين, أنظارنا يلفت ما أهم إن
بالغة نقطــــة علــــى ألهــــل البيــــت, هــــو التأكيد
حماية هي الوقــــت هذا األهمية وحساســــة فــــي
االعالم والفضائيات, وسائل من المسلم الفرد
أغلب على اليهود ســــيطرة علمنا أن ســــيما بعد
رســــم في الجادة ومحاولتهم وســــائل اإلعــــالم
والمســــلمين.وعن اإلســــالم صورة بشــــعة عــــن
سيمون جي ســــكوت الباحث تلك الصورة يقول
التي الصورة هوليــــوود: في فــــي كتابه (العــــرب
هوليوود في الفيلم صناعــــة إن ال يســــتحقونها)
العرب عن ما صورة ترسيخ عن هي المســــؤولة
على الماليين من األمريكان فضال أذهــــان في

وخارجه. في العالم الغربي أخرى ماليين
والمســــلمين في فن فقد تــــم  وضع العــــرب
ثابت قالب هوليــــود في صنعته الذي الكراهيــــة
في واالنغماس والتخلف والجهل والعنف للشــــر
ال المســــلم العربي فصورة والرذائل، الملذات
النمطية: الصور هذه من واحدة عن تخرج ولن
ناقة وبجواره الرحــــل البدو من صــــورة أعرابي
أو صورة الجرداء، الصحراء حوله وخيمة ومن
والملذات اللهــــو في العربي المســــلم المنغمس
من المتجــــرد أو الخمــــر، والمجــــون وتعاطــــي
العام الطريــــق فــــي الســــلوك الحضــــارة وآداب
الطعام آداب وفي اتبــــاع وفــــي معاملة اآلخرين
المتشدد المتطرف المسلم صورة أو والنظافة،
الحريم المتشحات زمرة من يسوق خلفه الذي
أو األبله المندهش العربي صورة أو بالســــواد،
أكثر أما الغربيــــة، بالحضارة المنبهــــر دائمــــًا
المجرم اإلرهابــــي صورة فهــــي الصور شــــيوعًا
المباني الحافالت ومفجر و الطائرات مختطف

األبرياء. وقاتل
تحتوي علــــى أن دائما هوليــــود كما وتســــعى
مصحوبًا المســــلم تصور التي بعض المشــــاهد
صوت أو مئذنــــة صــــورة بصيحــــة اهللا أكبــــر أو

الكعبة المشرفة. أو صورة آذان،
أنتجته وما هوليود تاريخ إلى المتطلع ولعــــل
المسلمين وعقيدة لإلســــالم مسيئة أفالم من
الشــــعوب طريدة تكنه الذي الحقد يثبت مــــدى

لإلسالم.
شــــاهين يؤكد ســــوء) في كتاب (العرب قوم
صــــورة العرب والمســــلمين في على أن تشــــويه
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وسياسية علمية ونفسية على أسس تقوم هوليود
العربية الثقافة يعلم جيــــدًا مــــن دقيقــــة ولديها
الدينية.وقد أنتجت والرمــــوز واللغــــة والتاريــــخ
٩٠٠ فيلــــم  ١٨٩٦حوالــــي العــــام هوليــــود مــــن

والمسلمين. العرب تناولت أميركي
في العرب تنــــاول في واعتبــــرت االنعطافــــة
 ١٩١٢ سنة البدو) عند (أســــير فيلم في هوليود
مجموعة أن وهي كثيرا تكرارها يتم فكرة وفيه
غربية بطلــــة يخطفون طــــرق مــــن البــــدو قطاع
الغربيين يأتون المقاتلين فإن بيضاء، وبالطبع

البدو. ويقتلون إلنقاذها
منها األفــــالم مــــن عــــدد هــــذا وقــــد تبعــــه
هنا فالعربي ،(١٩٢٣) فيلــــم (أغنيــــة الحــــب)
على الــــذي يخرج ســــمراء صحراوي ذو بشــــرة
غريبة بطريقــــة عليــــه طاعــــة الغربــــي ويتمــــرد
األفريقي الشــــمال على سلطانا وينصب نفســــه

وخديعة. دهاء من تخلو وبطرق ال برمته
يظهر المقهى في القاهــــرة(١٩٢٤) وفيلــــم
انكليزيا رجــــال يقتل قاتال حيــــث العربــــي فيــــه
منه رغبة ابنتهمــــا وزوجتــــه ولكنــــه ينقذ حيــــاة
لتتكشــــف فــــي الفــــوز بهــــا واتخاذهــــا زوجــــة،
(فخــــر فيلــــم لنــــا شــــخصيته االنتهازيــــة. أمــــا
شخص سيرة لنا يقدم فأنه الصحراء)(١٩٢٨)
في يتزعــــم قبيلة وهــــو علي يدعــــى قاســــم بــــن
فرنســــي مســــؤول على القبض الصحراء ويلقي

ذلك. بعد بتعذيبهما ليقوم وزوجته
صــــورة ســــادت  الثالثينــــات بدايــــة  وفــــي 
كالمهرج فبدا العربي والمسلم عن كاريكاتورية
النســــاء البخيل زير وهــــاردي فــــي فيلم لوريــــل
الذي المســــلم (١٩٣١)، وظهــــرت أولــــى صــــور
فيلم مــــع بنســــفها ويهــــدد يخطــــف الطائــــرات

صورة بعدها لتظهر (١٩٣٦) السوداء) (العملة
في ألمن أميــــركا المهــــدد المهاجــــر المجــــرم
بعدها لتبدأ ،(١٩٣٧) الراديــــو) فيلم (دوريــــة
أنهم على المسلمين تظهر التي األفالم سلســــة

للدماء. ومتعطشون إرهابيون
والخمســــينات من األربعينيات كما إن فترة
من أكثر انتاج هوليود شــــهدت الماضي  القرن
كاريكاتورية وســــلبية  صــــورة ١٠٠ فيلــــم أبرزت
الثــــروات مــــع بــــروز عــــن المســــلمين تزامنــــت
النفط) والمســــلم (شيخ العربي النفطية.فكان
خلفيتها في في الصحراء خيم في يعيش الــــذي
متشــــحات ونســــاء وجمــــال ســــيارات ليموزيــــن
أمواله يبدد الغرب دول في يتجول أو بالسواد،

النساء الشقراوات. على
العربي القومــــي التيــــار حركة ومــــع تنامــــي
العربي أصبح العربية حركات التحــــرر وصعود
اللدود العــــدو للشــــيوعية الحليف فــــي هوليــــود

للغرب.
الفلســــطيني الفترة صورة تلك وبرزت فــــي
نحو في يخطف الطائــــرات الــــذي (اإلرهابــــي)
(١٩٦٠) الخــــروج فيلــــم ٤٥ فيلمــــا كان منهــــا
في أحداث الفيلم وتجري بول نيومان، للممثل
بأنهم  العرب يصور ١٩٤٧ إذ فلسطين في العام
الفظائع يرتكبون النازية بـ مرتبطون شــــريرون

اليهود. حق في البعض كما بعضهم حق في
(١٩٧٤) المنتصف في ســــجين فيلم أما في
القوات إلــــى جانســــن فينضــــم البطــــل ديفيــــد

(إرهابيين فلسطينيين). اإلسرائيلية لقتل
وحكامهــــا اليهود هوليــــود ولــــم تغــــب عــــن
الثمانينات منــــذ إيــــران في الثورة اإلســــالمية
صورة على المســــلم إظهار فقــــد جاهدت علــــى
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(الموت شــــعار يرفع الذي اإلرهابي) (األصولي
اإلســــالم)، أعــــداء إلســــرائيل وأميــــركا وكل
أعمال إلــــى لجوئــــه لتبريــــر ويســــتخدم الديــــن
إلى حتى والســــعي والتفجير الخطف و العنــــف
 ٢٠٠٠ العــــام األميركي.وفــــي  الرئيــــس قتــــل 
االرتباط) (قوانين فيلم هوليود أنتجت تحديدا
ضد عنصرية انه الفيلم األكثر على صنف الذي
كإرهابيين اليمنيين ويصور والمسلمين. العرب
األميركية أمام الســــفارة كالمجانين يصرخون
جنود ويقتلون الحجــــارة يرشــــقون ضد أميركا
المحتجزين إنقــــاذ حاولــــوا المــــار ينز الذيــــن

السفارة. داخل
روجر نشــــره الكاتــــب تقرير فقــــد جاء فــــي
البريطانية اإلندبندنــــت صحيفة في دوبســــون
للهنود تماما النظرة اآلن اختلفت حيــــن أنه في
بوصفهــــم معهــــم التعامــــل الحمــــر حيــــث يتــــم
الستار سقط كما لألميركيين الحقيقي األصل
السوفيتي انهيار االتحاد للشيوعية مع الحديدي
كافة حاليا العرب لدى تتوافر أصبحت السابق
أنهم لتصويرهــــم على المطلوبــــة المواصفــــات

األميركية. السينما أشرار
األفالم من إلى أن الكثير دوبســــون ويشــــير
القرن تسعينات نهاية منذ هوليود أنتجتها التي
على  المســــلم ٢٠٠٦ صورة الماضي حتى العام
ملياردير أو ســــوى إرهابــــي يكون أن انه ال يعدو
المسلمة على تصوير المرأة تم حين شرير في
األمر شرقية، وهو راقصة أو مجرد غانية أنها
الكاوبوى أفالم إنتاج فترة منذ يحدث لم الذي
هذا مثل تشــــهد هوليــــود إذ لم والهنــــود الحمر

ما حســــب تجــــاه جماعة بعينها العداء الواســــع
دوبسون. يقول

اندفاع هذه إلــــى أدت دوافع ولعل لــــكل هذا
تجنيــــد إلــــى العالميــــة المؤسســــة اإلعالميــــة
في والمســــلمين العــــرب كل طاقاتهــــا لتســــقط
بشــــغف تتابع التي الشــــعوب أعين الماليين من
إنكار عدم ويجــــب قبلهم من المنتجة األفــــالم
ووســــائل بالســــينما تلعب التــــي اليــــد اليهوديــــة
أغراض لصالح األمريكي وتســــخرها اإلعــــالم
الرسالة عهد إلى األولى تعود بجذورها يهودية

الخاتمة.
التــــي تحرك اليهودية اليــــد ويمكــــن تلّمس
عام  ٥ ابريل في نشــــر تصريح خالل اللعبة من
أثناء  األمريكي براندر في الممثل أدلى إذ ١٩٩٦
شــــو) كينج (الري امريكي برنامج حوار لــــه في
كينج اعلن الري اليهودي اعداد كان من والذي
(اليهود وعلى الهواء مباشــــرة الجميع فيه على
فعال) وهكذا يملكونها انهم بل هوليود يحكمون
تســــاؤالت تصريحه اثارها التي العاصفة ثارت
كيف الكثيرون تســــاءل فقد عن تبعية هوليود،
بالمائة ونصف اثنان عددهــــا يبلغ القلية يمكن
على صناعة تسيطر أن امريكا ســــكان من عدد
االمريكي، حتى القرار السياسي بل ال السينما
والتي (مومنت) مجلــــة من وفي عدد اغســــطس
تعود ليهودي تساءل المحرر مايكل ميدفيد وهو
السينما كل صناع أن في عن السر أيضا يهودي

. اليهود من امريكا في
رغبتهم في اعتقادي وحســــب الســــر يكمن
على الســــيطرة الجامحــــة التي لمســــناها فــــي
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اإلباحية األفكار والمسلمين وزرع العرب عقول
تفكير تشــــتيت بل وحتى والماســــونية فيها, ال
إلى ونقله الدين عن بعيدا وأخذه المسلم الفرد
والرذيلة.لعل هدفهم واإللحــــاد الكفر مســــتنقع
كإســــالم منا أعاله الســــخرية قيل فضــــال عما
مخططاتهم ينفذون اليوم هم وها ومســــلمين.
الحكومة عهد تنفيذها إبــــان عــــن التي عجزوا
تنفيذها يحاولــــون اليوم إنهم إال المحمديــــة,
السيطرة عبَر تتم جديدة وحلة جديد بأســــلوب
الســــينما خالل والشــــعوب من على الحكومات
تظهر اإلســــالم التي اإلعــــالم وبعــــض وســــائل
مباشرة. غير أو مباشــــرة بصورة كدين إرهابي
التي الصهيونية ان الســــينما ذكر البد من وهنا
خطــــرًا على الماضية الســــنوات شــــكلت خالل
اســــتغالل عن لن تتوانى اإلســــالمية، القضايا
يطول لن وربما الدولية األخيــــرة، المتغيــــرات
التوجه صهيونية أفالمًا نرى حتى االنتظار بنــــا
(اإلرهاب)، ديــــن باعتبــــاره تتنــــاول اإلســــالم
اإلســــالم ضــــد األمريكيــــة الحملــــة مســــتغلة 
الجمهور والمســــلمين والفهــــم الخاطــــئ لــــدى
لإلســــالم عمومًا والغربي خصوصًا األمريكــــي
/١١ فــــي بعــــد تفجيــــرات نيويــــورك وواشــــنطن
ضد  ظالمة حمــــالت من ٢٠٠١/٩ ومــــا تبعهــــا
اليهودية واليمينية المنظمات لم تكن اإلســــالم

عنها. بعيدة واألوروبية األمريكية
عن قيام الممثل شــــائعات حتى انه نشــــرت
بحياة الرسول يتعلق فيلم بطولة هاريسون بدور
األخبار المصرية في جريدة في ذلك نشر وقد
نشــــره ١ \ ٢٠٠٠,  وأعيد \٢٨ المؤرخ العدد

.٤\٣\٢٠٠٠ في العربي االهرام في مجلة
من النيل هــــو هذا كل ويبــــدو هدفهــــم مــــن

الكاريكاتيرية  الرسوم وما  Nاإلســــالم رسول
واضح مصداق إال اإلسالم نبي مس تحاول التي
يهودية التــــي تعود ألصــــول األفعال لمثــــل هــــذه
المعتقدات  مــــن أو نصرانيــــة أصوليــــة تســــخر
الدين أحقية يدركون فهم اإلسالمية, الدينية
المخلص ظهور وحتمية وخاتميته, اإلســــالمي

البشرية. منقذ
علما اإلحاطــــة يســــتلزم لعل هــــذا الوضــــع
في امتالك الصغيرة الدولة هذه بكوامن رغبة
األســــلحة من الضخمــــة مثــــل هــــذه الترســــانة

النووية.
يمهدون أنهم علمنا إذا فيمــــا يزول العجب
يتوقعون الكبرى (هرمجدون), والتي للمعركة
يتم النطــــاق, نوويــــًة واســــعَة ان تكــــون حربــــًا

الشريرة. الدول على فيها القضاء
وتمويل الوهابية اليـــد الثالث: المبحـــث

هوليود
أدوه من وما الوهابية ننســــى أال يجب علينا
خالل من اإلســــالمي للدين اإلســــاءة دور فــــي
اإلســــالم صورة في تشــــويه الجادة محاوالتهم
على انه الدين هذا وبيــــان أجمع، أمــــام العالم
ويســــخر المرأة يســــتغل متعصب دين عنصري

ويستغلهم. اآلخرين من
أيضا شــــاركت الوهابية اليد أن لهــــذا نجد
الحليف بمعيــــة اإلســــالمي للدين في اإلســــاءة
الملياردير يكن يحلــــم إذ لم األوفــــى ـ اليهــــود ـ
فوكس محطة روبرت مردوخ مالك األســــترالي
السعوديون يساهم بأن المتشددة اليمينية نيوز
اإلعالمية إمبراطوريته فــــي تمويــــل الوهابيون
المطلق ودعمها لإلسالم بمعاداتها تعرف التي
بــــن طــــالل إلســــرائيل فــــي كل نشــــرة فالوليــــد
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الدين رجــــال صمت ظل في جعــــل ذلك ممكنــــًا
يكفرون المسلمين الذين والمثقفين السعوديين
أهل لكونهم من أتباع سوى ال لشيء من الشيعة
الفتاوى التي في ســــبيل ذلك ويصدرون البيت
.Kأئمتهم قبور وهدم الشيعة دماء سفك تبيح
يهودية. دعم شركة في اليوم يشاركون هم وها
معاإلشارةإلىأن شركة (المملكةالقابضة)
بن  الوليد السعودية العائلة عضو يملكها - التي
مليار   ٣٠/٧ ٪ ٢،٦ علــــى طــــالل – تســــيطر
شــــركة (نيوز كــــورب) العائدة دوالر من أســــهم
وشــــبكات نيوز) األمريكية (فوكس إلى محطــــة

فوكس. محطة
مــــن كل فــــي الســــعودي ويمكــــن للمواطــــن
أسهم وشراء ومكة االكتتاب والقصيم الرياض
مباشــــر بشــــكل تمول والتي (المملكة القابضة)
ويحتفظ كورب) (نيوز نيوز) ومالكتهــــا (فوكس
شــــريكه روبرت مباشــــرة مــــع الوليــــد بعالقــــة
طرح وتــــم نيويورك فــــي مــــردوخ الــــذي يعيــــش

للتداول. القابضة المملكة أسهم
الوليد شــــراء منذ انه بالذكر ومــــن الجدير
كليا المحطة توقفت مردوخ في شــــركة أســــهمًا
األســــرة الســــعودية وأفراد الحكومة عن انتقاد
أي اســــتضافة عــــن توقفــــت كمــــا  الحاكمــــة, 
وسياساتها السعودية للحكومة ناقد أو معارض
اإلسالم ومناصرة مهاجمة عن تكف لم إنها إال
كان شــــكل وبأي أينما وجدت اليهودية المصالح
اإلســــالم على القضاء منهــــا وإن كان الهــــدف
من الصميم في وضربها التشــــيع فكرة وتشويه
عقائديــــة هدامة تمس حــــركات خــــالل تمويــــل

المجتمع. كيان
اليهـــودي اإلعـــالم الرابـــع: المبحـــث 

الهوليودي والسياسة األمريكية:
هوليــــوود أن النقــــاد مــــن العديــــد  اعتبــــر 
األساسية المكونات نفس إلى تعودان وواشنطن
لتحقيق وتعمالن خط  واحد في وأنهما تسيران

مشترك. هدف
الخوف هو هذا اإلعداد المســــبق ان ويبــــدو
لهم المتوقع المحتــــوم والمصير من المجهــــول
ورد في فقد عيســــى، اهللا اإلمام ونبي يد علــــى
ِبِه ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ اْلِكتاِب َأْهِل ِمْن cَوِإْن تفسير اآلية
في تفســــيره  بن إبراهيم َمْوِتِهd ذهب علي َقْبَل
الحجاج قال قال: حوشب بن شهر إلى مســــندًا
أيها فقلت: أعيتني، اهللا كتاب في آية يا شــــهر
اْلِكتاِب َأْهِل ِمْن cَوِإْن هي؟ فقال: آية األمير أي
باليهودي  إني آلمر قال dَمْوِتِه َقْبَل َلُيْؤِمَننَّ ِبِه ِإالَّ
فما بعيني أرمقه ثم عنقه فتضرب والنصراني
اهللا أصلح فقلت: يجمد. حتى شفتيه يحرك أراه
هو؟ كيف قال: تأولــــت، ما على ليس األميــــر،
الســــالم واله وعليه على نبينا قلت: إن عيســــى
يبقى أهل الدنيا فال إلى قبل يوم القيامة ينزل
ويصلي موته قبل إال آمن به غيره يهودي وال ملة

المهدي¨. خلف
إســــرائيل لجيري فولويل في وفــــي خطــــاب
أمريكا  الن يحب أمريكا ان اهللا قال: ١٩٧٨ عام
لعب فقد أعاله قيل لما وتجسيدا تحب إسرائيل
دورا – اليهودية – األمريكية والسينما اإلعالم
خالل من المعركة هذه لقيام التمهيد في بارزا
بقيادة المسلمين لمواجهة الالزمة العدة إعداد
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انهم درجة  إلــــى المنتظر¨ اإلمــــام المهــــدي
ســــي) (أم بي قناة عرضته قامــــوا بإنتــــاج فيلم
عام ٢٠٠٦ حمل اســــم هرمجدون  ١٢ تموز يوم

بطولة بروس ويلز.
مؤلف كتاب شــــاهين جاك الدكتور ويقــــول
هوليوود اســــتطاعت ســــوء..كيف (العــــرب قوم
في األفالم علــــى المســــؤولين إن تشــــويه أمــــة)
في جيدة صورة دوما يريدون البنتاغــــون وزارة
في الطويل بحثه خالل اكتشــــف، هوليوود.كما
السينمااألميركيةالذيامتدلمدة٢٠ عاما،أن 
الوطني والحرس والبحرية والجيش البنتاغون
على حكومية تحرص جهــــات كلها األمريكــــي،
تصرف منتجي تحت وعتادها عدتهــــا وضع كل
ومؤثرة قوية أفالم جماهيرية إلنتاج هوليوود،
على أنماط الشر أميركا هدفها تمجيد انتصار
(قواعد مثل أفالما أن بالمسلمين.كما المتمثلة
عام حقيقية) (وأكاذيب ،٢٠٠٠ عــــام اللعبة)
،١٩٩٦ عــــام ١٩٩٤، (والقــــرارات النافــــذة)
فيهــــا مكتب  ١٩٩٨ ســــاهم الحريــــة) و(ضربــــة
مباشــــرة آي) بي (إف الفيدرالــــي التحقيقــــات
فيلم في األفــــالم، وكذلك منتجي هذه بدعــــم
حول  قصته تدور ١٩٩٨ والذي (الحصار) عــــام
مســــلح بهجوم أصول عربية من قيام أمريكيين

مدينة مانهاتن األمريكية. على
من  لجنة ١١ ســــبتمبر شــــكلت هجمات وبعد
االبن بوش األميركي جورج الرئيس مستشاري
األميركية السينما صناع كبار و حزبه وقيادات
حرب لخــــوض العــــام بضــــرورة شــــحذ الــــرأي
صار رمزه الذي اإلرهاب أســــموه ضد ما طويلة
ســــيحل يبدو انه الذي المعلن العربي والمســــلم
كعدو واأللمان الحمــــر والروس الهنود من بدال

وخارجها. داخل الشاشة لألميركيين
الوصول يحــــاول نير باحث لــــكل وهنــــا يبدو
تســــخير هو إنما يجري ما كل ان إلــــى الحقيقة
بوجه الوقــــوف لغرض الجهــــد للطاقــــات وبذل
أهل البيتK سيما  وأتباع والمســــلمين العرب
الدولة ويؤسس والعدل, الحق دولة يقيم من أن

اإلمام المهدي¨. هو العالمية
على رجل دخــــل قــــال: جابر فقــــد ورد عــــن
الصــــادقQ فقــــال له:....ثم قال:  أبي جعفــــر
من عز وجل اهللا كتب وسائر التوراة ويســــتخرج
بالتوراة التوراة اهل بين ويحكم غار بإنطاكيــــة
الزبور أهل وبيــــن باإلنجيل اإلنجيل وبين أهــــل

بالزبور...

الخاتمة:
الحرب حــــرب هذه أمام صفوة القــــول إننا
انها حرب المعلنة الحرب من أبشــــع وأشــــرس
زج يحاولون فهــــم والمعتقدات األفــــكار والقيم
كانت سواء طريقة كانت الهدامة بأية أفكارهم
أو علني بشــــكل أفكارهم يجســــد بصــــورة فيلم
فيلم كارتوني يســــتقطب انتباه بصورة مبطن أو
لغرض القضاء على الفطرة الســــليمة األطفال
إلحادية مادية بأفكار وتلويثها لديهــــم المودعة
والمســــلمين اإلســــالم مــــن النيــــل تســــتهدف 
المتمثل بالخاتم الدين هذا رموز واإلساءة إلى
إرادة تحقق من إال لخوفهم وما ذلك بيته وأهل
ما وهو المؤمنين باستخالف األرض على الرب
عليهم  يحتج المهديQ الــــذي اإلمــــام يحققه

بكتابهم.
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مقاماتهم غيـــر ادعوا هم كثيـــٌر
أوصافـــًا أنفســـهم  علـــى وأطلقـــوا 
صدقوهم هـــم وكثيٌر أهلها، مـــن ليســـوا هم
تصدوا هـــم كثيٌر بـــل على هـــذه الدعـــوات،
سلســـلة هي وهكذا مدعياتهم، لهم وفضحوا
،Kاألئمة في وقت ظهرت االدعـــاءات التي
عصر في موجتها المدعيات قويت هذه أن إال
ســـفراء اإلمام وقت ظهور أي الصغرى الغيبة

.Qالمهدي
الذي ولكن قل، أم كثر هؤالء أمر يهمنا ال
األئمة تصدي كيفية هو المجال هذا في يهمنا
آخر  المدعيات، وبمعنى النوع من K لهـــذا
التصدي  األئمـــةK أسســـوا لنـــا قواعـــد إن
ثبات بكل لمثل هذه األزمات والوقوف حيالها

يلي: ما القواعد تلك فمن ووضوح،
األئمةK توضيح ما يختلط  محاولة أوًال:

المدعيـــن هـــؤالء تدجيـــل علـــى النـــاس مـــن
فمثًال الصحيح، بيان ما هـــو علـــى والتأكيـــد
اإلمام الخطاب إلـــى أبـــي خبر حينمـــا يصل
اإلمـــام الصادق  ربوبية الصـــادقQ ودعـــواه
اإلمام، قبل من مرسل وانه باهللا- –والعياذ
دمعته  أرســـل أن الصادقQ بعد اإلمام قـــال
رب يا الخطاب: أبـــي مقالة لعظم مـــن عينيه
عبد بني األجـــدع فّي ادعى برئـــت إليك ممـــا
لك ابن عبٌد وبشري، شعري لك أسد، خشع
أطرق ســـاعة في ثم عبـــد لك خاضـــع ذليل،
وهو رأســـه ثم رفع شـــيئًا األرض كأنه يناجي
ذليل لربه خاشع خاضع عبٌد اجل يقول: اجل
لي واهللا خائـــف وجل، رّبه من راغم صاغـــر
ماله أخزاه اهللا شيئًا، به أشرك ال أعبده رٌب
آخر إلى القيامة.. يوم روعته آمن وال وأرعبـــه
اإلمـــامQ حقيقة  أوضح كالمـــهQ، حيـــث

ك

  K  
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

والنشر التأليف قسم
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ومضل، رجٌل ضـــال أبـــا الخطاب األمـــر وأن
عقائد الســـذج علـــى يســـتحوذ أراد بهـــذا أن

الشريرة. مآربه ليصل إلى غفلتهم ويستغل
الوعـــي بـــث هـــو األولـــى إذن فالقاعـــدة
وإبطال شـــبهات الحقائق لدى النـــاس وبيان
بمعرفـــة اإلمامة الوعـــي المدعيـــن وتعميـــق

األخرى. فضًال عن الحقائق واإلمام،
المدعيـــن مقاطعـــة الحـــث علـــى ثانيـــًا:
كل من عـــن فضًال المقاطعة، بـــكل أشـــكال
وتســـود أفكارهم تتفشـــى لئال يقول بمقالتهم
أنالمقاطعة إلى بينالناس،إضافًة دعواتهم
أقل العمل وهو لهذا وإنكاره لهم تعنـــي رفضه
الحديث فـــي ورد كما المنكـــر مراتـــب إنـــكار
يســـتطع وإن لم ....)) :Nقوله في الشـــريف
وســـتؤدي اإليمان)) أضعـــف فبقلبـــه وذلـــك
لهذه المنتمي أو المدعي شعور إلى المقاطعة
وكونه له برفض المجتمـــع الباطلة الدعـــاوى
وإنســـانًا غير محترم مقبـــول، عنصـــرًا غير
اإلمـــام عـــن ورد فقـــد ال يســـتحق التقديـــر،
لشـــيعته: قوله المهـــديQ) فـــي العبرتائـــي
الحســـين وأمر المتصنع، احذروا الصوفـــي
بنت إلى بقولـــه الشـــلمغاني بـــن روح مقاطعة
المـــرأة التي تعتقد أخبار نقلت التي العمـــري
إلى تمضي يـــا بنية: إيـــاِك أن بالشـــلمغاني:

بعد تلقيها جاء منها.. وال المـــرأة بعد ما هذه
قولها.

اإلمام  وخصوصًا Kاألئمة اعتمد ثالثًا:
من أولئك  واللعن المهديQ أســـلوب التبرئ
يتوقف ولم يهـــادن فيهم أبدًا، فلم المدعين
والبراءة عليهم اللعن بإظهار شـــيعته في حث
وهو أهم بقولهـــم، يعتقـــد منهـــم ولعن مـــن
 Qالمهدي اإلمـــام لدى األســـاليب المعتمدة

المدعين. هؤالء محاربة في
لعن  المهديQ في اإلمام رسائل نماذج من

كذبًا: للسفارة المدعين
الفهري: النميري نصير بن محمد (١

،Qالمهدي عن اإلمـــام ادعى الســـفارة
الحســـن اإلمام عن ادعاها ذلـــك وكان قبـــل
عن اإلمام  توقيـــع فخرج العســـكريQ كذبًا
الفهري  اهللا من إلـــى ابرأ العســـكريQ فيه:
القمـــي، فابرأ بابا بـــن محمد والحســـن بن
موالـــي، وإني وجميع محـــذرك منهمـــا فاني
يتأكالن مستأكلين اهللا لعنة عليهما ألعنهما،
اهللا، آذاهما مؤذيين، فتانيـــن الناس، بنا

ركسًا..... الفتنة في وأركسهما
العبرتائي: بن هالل احمد (٢

المهـــديQ طويل  اإلمام عـــن فـــي توقيع
إلى اهللا من نبـــرأ ونحن ...)) آخـــره قـــال في
يبرأ ال ممـــن اهللا وال رحمـــه ابـــن هـــالل، ال

هــو األولــى فالقاعــدة إذن 
وبيان النــاس بث الوعــي لدى
شــبهات وإبطــال الحقائــق
الوعــي وتعميــق المدعيــن
واإلمــام، اإلمامــة بمعرفــة
األخرى. عــن الحقائــق فضــًال

اإلمام  وخصوصًا Kاعتمد األئمة
واللعن  التبرئ المهديQ أسلوب

يهادن فلم المدعين أولئك من
أبدًا فيهم
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عن العال بن القاســـم ســـأله وحينما منه))،
فكيف صالحًا وانـــه كان هالل بن أحمد أمـــر
شـــكر  اإلمامQ ((ال من التوقيع ورد تلعنـــه؟
قلبه ال يزيغ بان المرزءة يـــدع لم قدره، اهللا
عليه بـــه مّن يجعـــل مـــا وأن بعـــد ان هـــداه،
ما علمتم وقد مســـتودعًا، يجعله وال مستقرًا
وخدمته اهللا- –لعنه الدهقـــان أمر كان مـــن
كفرًا باإليمـــان اهللا فأبدله صحبتـــه، وطـــول
ولم بالنقمة فعاجلـــه اهللا فعل، ما فعل حيـــن
اهللا وصلى له شـــريك ال هللا والحمد يمهلـــه،

وسلم. وآله محمد على
العال بن للقاســـم اللهجة شـــديد وفـــي توقيع

فيه: قال السابق التوقيع إليه الموجه
إليك فـــي المتصنع أمرنـــا نفذ ((قـــد كان
علمت، قد بمـــا اهللا- رحمه –ال هـــالل ابن
أقال عثرته- اهللا ذنبه وال غفر –ال ولـــم يزل
يستبد رضى. وال منا إذن أمرنا بال يدخل في
أمرنا إياه من يمضي ال ديوننا، يتحامى برأيه
في ذلك في أرداه اهللا يهـــواه ويريده، بما إال
اهللا بدعوتنا حتى بتر فصبرنا عليه جهنم نار
موالينا من قومًا خبره عّرفنا قد وكنا عمره،
ذلك بإلقاء وأمرنا اهللا- رحمه أيامه -ال في
إلى اهللا ونحن نبرأ من موالينا، إلى الخاص
يبرأ ال ممن وال اهللا رحمه ال مـــن ابن هالل،

منه.
بن اسحق أحمد [ولعله االسحاقي وأعلم
من بما أعلمناك بيته وأهل اهللا سلمه القمي]
ســـألك كان الفاجـــر، وجميع من حال هـــذا
والخارجين، بلـــده أهـــل مـــن ويســـألك عنه

ال ذلك، فانه أن يطلع على يســـتحق كان ومن
روى فيما التشكيك في موالينا من عذر ألحد
بســـرنا نفاوضهم بأننا علموا قد عنا ثقاتنا،
ذلك من يكون ما وعرفنا إليهم، إياه ونحمله

اهللا تعالى. شاء إن
الشلمغاني: (٣

التوقيع عن وخـــرج الســـفارة أحـــد مدعي
بلعنه  روح بن الحسين اإلمام المهديQ إلى

نصه: وهذا منه والبراءة
اهللا بقاءك، أطال الخير، اهللا ((عّرفك
تثق من عملك، كله، وختم به الخير وعرفك
أســـعدكم اخواننا من نيته إلى بدينه وتســـكن
الشـــلمغاني علي محمـــد بن بـــأن اهللا جميعـــًا
ارتد قد النقمـــة وال أمهله له اهللا عّجـــل مّمن
اهللا دين فـــي وألحد وفارقـــه، عن اإلســـالم
وافترى وتعالى جل بالخالق معه كفر ما وادعى
كذب وإثمًا عظيمًا، بهتانـــًا وقال وزورًا كذبـــًا
وخســـروا بعيدًا ضالًال وضلوا باهللا العادلـــون
تعالى اهللا إلى برئنا قد واننا مبينًا، خسرانًا
ورحمته وسالمه اهللا صلوات وآله والى رسوله
اهللا لعائن عليه ولعنـــاه منه، عليهم وبركاته
الســـر في والباطن، الظاهر منـــا تترى فـــي
وعلى حال، كل وقت وعلى كل وفي والجهر،
وأقام منا القول هذا بلغه أو وتابعه شايعه من

بعده)). توليه على
التوقيعات هذه من نعرف أن بد ال هنا من
نحن  المهديQ موقفنا اإلمام عن الخارجة
مع التعامل كيفية في وأتباعه- اإلمام –شيعة
المدعين واألشـــخاص الضالة الحركات هذه
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موقف ضـــوء الكاذبـــة، وذلك على للســـفارة
منها: Qاإلمام المهدي

المهديQ وكذلك  اإلمام موقـــف أوًال: ان
علـــى األئمـــة المعصوميـــن مـــن قبـــل مبنيـــة
دون من الباطلـــة المدعيـــات التصـــدي لهذه
استســـالم، وال تراخي وال مداهنة وال تـــردد
حيث هذا الشـــأن من بل بـــدون أي تباطؤ في
هـــذه الحركات آلثـــار المالحقـــة والمتابعـــة
وضالل وكذب زيفها وبيان وفضحهـــا الضالة

مدعيها.
بالبراءة  األئمة K شـــيعتهم حث ثانيـــًا:
ثم ومـــن المضليـــن، مـــن هـــؤالء الضاليـــن
طالبًا األساليب، وأغلظ اللعائن بأشد لعنهم

منهم. والبراءة لعنهم شيعته من Qاإلمام
براءة اإلمـــام المهدي  من ثالثًا: يســـتفاد
المدعين، من هؤالء تعالـــى فرجه اهللا عجل
لعنهم في شـــيعته وأتباعـــه من ان مـــن يتردد

والعذاب. اللعن كلمة تشمله ملعون فهو
التصدي  فـــي التشـــديد رابعًا: ان أســـلوب
هذه خطـــورة عن يكشـــف لهـــؤالء المدعيـــن
اإلمام حركـــة اإلســـالم وعلى على الدعـــاوى
عـــداء هذه كذلك المهـــديQ، بـــل يكشـــف
عن فضًال اإلمام لشخص الحركات المهدوية

المقدسة. قضيته
مفتٍر  الباطلة الســـفارة خامسًا: ان مدعي
كذلك  اهللا علـــى المهديQ بل اإلمـــام علـــى
العذاب واالنتقام أنواع ألقســـى فهو مســـتحق
من مظهر عليه هو اإلمام يلعنه الـــذي واللعن

اإللهي. واالنتقام الربوبي مظاهر الغضب
 Qالمهدي إجراءات اإلمـــام هذه بعـــض
نقتفي أن بد لهؤالء المدعين، وال تصديه في

كاذبة أليـــة دعوة التصدي في أثره الشـــريف
المعتدين هؤالء حيال أنملة قيد نتهاون ال وأن

رسوله. وحرمات اهللا حرمات على
تعالى اهللا عجل المهدي اإلمام نصـــرة ان
األضاليل هذه بوجه الوقوف في تتمثل فرجـــه
بناه ما من شـــأنها أن تقّوض التي والمدعيات
K دون الركون إلى  البيـــت آل النبي وأئمـــة
عدم فان المتفرج موقـــف اتخاذ أو الســـكوت
موافقتهم إال ال يعني هؤالء على إبداء اإلنكار
بآالم اإلمام االهتمام عدم أقل تقدير على أو

الضالون. هؤالء يسببها التي Qالمهدي
المهديQ تتزايد بتزايد  اإلمـــام آالم إن
ال غيبته ونحن فـــي االدعـــاء الباطـــل عليـــه،
الدعاوى اتجاه هـــذه جـــاد موقٍف بد لنـــا من
لإلمـــامQ وطاعتنا  اتباعنـــا لنثبـــت صـــدق
يزيد هـــؤالء على التفـــرج أو لـــه، فالســـكوت
هذه وما وضاللهـــم، وغيهـــم مـــن تماديهـــم
شـــيعته  اإلمامQ إلى بعثهـــا التـــي الرســـائل
المدعين مـــن هؤالء والتبري باللعن يأمرهم
بها يخاطبون اآلن إال رســـائل تشـــمل شـــيعته
لإلمام عهدنا ووالءنا إذ نجدد كذلك، ونحن
هؤالء،  من والتبـــري المهـــديQ بالتصدي
ثقافة اإلمام نشـــر على نعمـــل أن لنا فال بـــد
جزء ذلـــك فـــان أخبـــاره ومعرفتـــه ومتابعـــة
لألمـــامQ في غيبتـــه المباركة  نصرتنا مـــن
دعوات التـــي تزيدهـــا آالمـــه وتخفيـــٌف مـــن
ينصر فمن الضال، والعمل الكاذب االفتراء

اإلمام؟ ينصر من اإلمام؟
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إدراج علــــى البعض قــــد ال يوافــــق
أو الفلسفية المســــائل في (المهدوية)
إلى يضاف التفلســــف محاور من محورا عّدهــــا
أو عامة اإلسالمية للفلســــفة التقليدية المحاور
بحجة كونها في خاص، بوجه إلى فلسفة التشيع
المحصلين دأب ومن اعتقادية، مســــألة األصل
الفلسفي والبحث العقائدي البحث بين التفرقة
من (المهدوية) دامــــت فما وموضوعًا، منهجــــًا
هي التي اإلمامة على مبحث المسائل المتفرعة
ولكن بالفلســــفة، لها ربط فال الدين من أصول
حيث من (المهدوية) أليســــت أن يسأل: لســــائل
ســــيرهم آدم في بني مصيــــر تمس أنهــــا فكــــرة
كذلك؟ فلسفية مسألة هي التاريخ عبر التكاملي
عقائدية، تكون أن زمنيا قبل فلســــفية بل لعلها
الذي على الســــؤال الواقــــع إذ أنهــــا تترتــــب في
مصيره عن أقــــدم العصور منذ طرحه اإلنســــان

األطروحات التي وبالتالي فــــإن وغايته، ومآلــــه
تنتمي أن يمكن السؤال هذا عن لإلجابة وضعت
فيمكن أن واحــــد، معرفي إلــــى أكثر من حقــــل
علم أو علــــم النفس أو االجتماع علم بها يتكفــــل
عن فضًال الفلسفة أو اإلنسان (االنثروبولوجيا)

العقائد (علم الكالم).
المحــــاوالت  بعــــض نعتبــــر  ولذلــــك فإننــــا
محاولة مثــــل الفلســــفة تاريخ في التــــي حصلــــت
الفارابي أو (الجمهوريــــة) كتــــاب أفالطــــون في
أو األلماني الفاضلــــة) المدينــــة أهل فــــي (آراء
االنكليزي أو زرادشــــت) تكلم (هكذا في نيتشــــه
نماذج والســــوبرمان) (اإلنســــان في برناردشــــو
الفطري السؤال هذا على المقترحة األجوبة من
من لإلجابة تصدى من وّفق ســــواء الوجداني،

أم أخفق. الحق إصابة في هؤالء وغيرهم
الوضوح هذا بمثل المهدوية فكرة كانت وإذا

ق

والمهدوية الغيبة
فلسفية نظر وجهة من

سلمان هادي حسن
االنتظار مجلة في ومحرر باحث
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فإنها وفطرته اإلنســــان وجدان من نابعة كونهــــا
أكدته إلهي بوعــــد ارتباطها -بفعل قد تحولــــت
إلــــى عقيدة، المقدســــة- الشــــرائع الســــماوية
شــــعور أو فكرة مجرد كونها عن بذلك وخرجت
في العقيدة هــــذه رســــوخ من عزز فطري، وقد
شــــأنه أنه من اهللا تعالى نفــــوس المتدينيــــن أن
أنه وحيث الميعاد، يخلف ألنه ال وعد وفى؛ إذا
تالية مرحلة في للبشرية مصلح بظهور قد بّشــــر
موقف من اتخــــاذ فالبــــد – – فــــي المســــتقبل
ظهوره، ألوان الفترة السابقة في بشــــأنه واضح
قبل اتخاذه من المفــــروض الطبيعي والموقــــف
ومنه االنتظار، دينهم هو أيًا كان المتدينين كل
فكرة على ذاتــــه في ينطوي االنتظار أن يظهــــر
بتحققها، إلهــــي (المهدويــــة) ممزوجــــة بوعــــد
من بها ارتبــــط عمــــا إذ لــــو تجــــردت المهدويــــة
لحدوث توقــــع محض االنتظــــار وعــــد ألضحــــى
مرتبة ال يرقى إلى التوقــــع وهذا أمــــر محتمل،
(المهدوية) أن الذي أضفى على أي االعتقــــاد،
عن ناجمة وجدانيــــة إنســــانية التــــي هي فكــــرة
(النوع اإلنســــاني) مصيــــر عن الســــؤال العتيــــد
وجل عز اهللا وعــــد هو إنمــــا طابعهــــا العقائــــدي
بضــــرورة تحققها أنبيائه لســــان في كتبه وعلى
هذه على آدم تاريــــخ بنــــي فــــي وقــــت الحق مــــن
أثر أي عليه يترتب ال التوقع مجــــرد إذ األرض،
تلك (الطقوسية) الدينية الممارسة صعيد على
ما المتدين: عن تســــاؤل تنبثق التي الممارســــة

محالة؟ ال اآلتي المنتظر هذا إزاء تكليفي هو
(المهدوية) نبحث أن لنا يجوز فإنه هنا ومن
أن يجــــوز مثلما العــــام فــــي إطارهــــا الفلســــفي
مــــن مناســــب محــــور نطالــــب بإدراجهــــا تحــــت
وفي عامة الفلسفي الفكر في التفلســــف محاور

الحظنا وقد خاص، بشكل اإلسالمية الفلسفة
ألول بجالء المهدوية قد تبــــّدت أن إرهاصــــات
أفالطون السياســــي في مشــــروع وهلة فلســــفيًا
ذكرها التي العامة المبادئ فإن (الجمهورية)،
يعتمل مــــا كان على تدل بوضــــوح هــــذا المفكــــر
الوجدانية القضيــــة لتلــــك فــــي ذهنــــه تأسيســــًا
تكون وبما ينبغي أن اإلنســــان المرتبطة بمصير
أكد هذا فقد وصوال إلى الكمال، اإلنسانية عليه
حيث بشكل خاص العدالة صفة الفيلسوف على
االتســــاق تحقق المنظمة التي اعتبرهــــا القــــوة
(على الدولــــة الجميع، وقســــم والتعــــادل بيــــن
العقلية، ثالث قــــوى: إلى ضــــوء قوى النفــــس)
العقلي القسم فوضع والشــــهوية، والحماسية،
األقسام أرقى يقابل الذي وهو العليا المرتبة في
والرأي والمنطق والحكمة العلم مقر الدولة، في
رئيسًا للدولة يكون أن ألحد يحق فال الصائب،
الناطقة نفســــه صلحت قد فيلســــوفًا ما لم يكن

والغضبية. قوتيه الشهوية على واستعلت
الفارابي نصر أبو اإلسالمي الفيلســــوف أما
آراء بذكر الفاضلة المدينة بيان في فإنه شــــرع
معتقدين لآلراء يكونوا لم إن الناس ألن أهلها؛
حتى الفاضلة المدينة أمر يستقم لم المحمودة
المدينة فــــإن معصوما، إماما ولــــو كان الوالــــي
أمرها وآثارها عن البحث يمكن الطبيعيــــة التي
وقبحهــــا وحســــنها ولوازمهــــا وعــــن حكومتهــــا
فاضلة مدينة كانت ســــواء وصالحها وفســــادها
الرأي موافقي النــــاس يكون أن أم جاهلــــة هــــي

للوالي.
خاصًا اهتمامًا الفارابي نلحظ عنــــد وهكذا
ال بدونــــه إذ العقلــــي، بالجماهيــــر وتكاملهــــم
كان مهمــــا الفاضلــــة يتســــنى لرئيــــس المدينــــة
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مشــــروعه يطّبق أن معصومًا إمامــــًا حكيمًا بــــل
ألمير ذلك كما لم يتســــنَّ الفاضل، السياســــي
إمامتهما  المؤمنيــــنQ والحســــنQ في مــــدة

. الظاهرية
الفارابي عنــــد الفاضلــــة فرئيــــس المدينــــة
به يصور ممــــا قليًال أو كثيــــرًا فيلســــوف يقــــرب
وغيره الرئيــــس هذا جمهوريتــــه أفالطــــون فــــي
السياســــة في وتدبير الحكم شــــؤون ممن إليهم
الفارابي عنــــد ليس ولكنــــه هــــذه الجمهوريــــة،
واســــتعلت الناطقة صلحت نفســــه فيلســــوفًا قد
فحسب، الغضبية ونفســــه الشهوية على نفســــه
صالح من لــــه أتيح بفضل مــــا وال هــــو يســــتطيع
بالعقل العاقلة أن يتصل الناطقة أو قوته نفســــه
الموجودات حقائــــق عليه يفيــــض الفّعــــال الذي
فيلسوف هو فحســــب، وإنما المعقوالت ودقائق
هو عليها، زائد آخر وبمعنى كلها المعاني بهذه
يجعل من الذي اإلســــالمي المعنى النبوي هــــذا
اهللا على حكيمًا أضفى المدينة الفارابية رئيس
هو فإذا النبوة، أثــــواب من ثوبًا قوتــــه المتخيلة
كائن، بما هو ومخبــــر موجود، هو لما متعقــــل
قوتيه المتعقلة من كًال ســــيكون؛ ألن بما ومنذر
ومن الدقــــة والرقة، مــــن والمتخيلــــة قــــد بلغت
من لصاحبهما تهيأ بحيث حدًا والنقاء الصفــــاء
عــــن اهللا بطريق للتلقي يجعله أهال مــــا الكمال

الفّعال. بالعقل االتصال
أن (المهدوية) يتبين ما ذكرناه ومن خــــالل
فلســــفية فكرة هي العام اإلنســــاني فــــي إطارها
لوجود الغائيــــة بالعلة مرتبطــــة بامتيــــاز كونهــــا
في القصــــوى اإلنســــان، والبحــــث عــــن العلــــل

ال يخفــــى، ولذلك كمــــا طبيعتــــه بحث فلســــفي
تراث في وإرهاصاتها (المهدويــــة) نجــــد صدى
تحت تذكر لم وإن والحضــــارات األمم مختلــــف
اإلسالمي التراث في اشــــتهر العنوان الذي هذا

خاصة.
فإن أحد  المثابة بهــــذه المهدوية  إذا كانــــت
على ما لم تلــــق أهــــم مفاصلهــــا وهــــي (الغْيـَبة)
من اهتمــــام من (المهدويــــة) يبــــدو مــــا لقيتــــه
الســــبب في ولعل والفالســــفة، قبــــل المفكرين
نطاق تعميمها خارج فــــي الرغبة عدم ذلــــك هو
الغيبة ألن أوال: الخالــــص، البحــــث العقائــــدي
كقضية فطرية المتداول ليست قضية بالمفهوم
في حتى يشــــكك البعــــض ربما المهدويــــة، بــــل
إنسان غيبة ألن العقلية، المســــلمات من كونها
بعدم عنوانًا أو األنظار عن باختفائه شخصًا ما
من للعيان، ظاهرًا كونه به حــــال تعلق المعرفة
وكل العام، العرف مأنوســــة في الغير المسائل
مســــتغربًا بطبيعته، يكون مأنــــوس ما هــــو غير
المستغَرب وقد دأب الســــواد العام على تســــوية
من وهذا أو األســــطوري، بالخرافي من األمور
من جملة بســــببها ُكذِّب التي األخطاء الشــــائعة

عبر التاريخ. األنبياء والعلماء
هو مســــتغَرب  ينزعــــون عما  أي أن النــــاس
صفــــة الواقعية، لهــــم عندهــــم وغيــــر مأنــــوس
هنا خانة الطوبى والخيال، ومن ويحيلونــــه إلى
األمور مــــن كونها رغم (الغْيـَبــــة) فقــــد وصفــــت
بها األنس عــــدم -لمحل الواقعية الممكنــــة بــــل
أهل من بعــــض الظاهريين لدى بل لــــدى العوام
خلدون وابــــن العســــقالني النظــــر كابن حجــــر



٩٣

خيال نســــجته أو أســــطورة بأنها وأضرابهمــــا-
أن حتى والمســــتضعفين، أذهــــان المقهوريــــن
بالفلســــفة المتخصصين بعــــض المستشــــرقين
فشل قد كوربان هنري كالفرنســــي اإلســــالمية
بالمنظور طرحت كمــــا (الغْيـَبة) فكرة فــــي فهم
إلى عبــــر إرجاعها الشــــيعي فحــــاول اختزالهــــا
المستور(١)، اإلمام فكرة باطني تجســــده معنى
وهذا واحد، بمعنــــى عنده فالغيبــــة واالســــتتار

فادح. خطأ
هو المهدوية إلى بالنسبة االنتظار كان وكما
وأخرجتها الفكرة بلورة على ساعدت التي األداة
الممارسة حيز إلى المجرد التفلســــف عن حيز
المؤمنين عنــــد فاكتســــبت والعبادة والطقس،
المرتقبة، الواقعيــــة وصفة الحتمية بها ميــــزة
تداولها لدى كثــــرة فإنها بســــبب كذلــــك الغْيـَبة
وورودهــــا المتكــــرر اإلماميــــة أوســــاط الشــــيعة
البيتK قد  أهــــل الروائي ألئمة في المــــوروث
من وأضحت تحــــررت مــــن عنصــــر (الغرابــــة)
ترســــيخها مــــا أدى إلــــى المعانــــي المأنوســــة،
أهل إلى مذهب المنتســــبين نفوس في كعقيــــدة
من األمور األصل أنها فــــي عالوة على البيــــت،
إمكانها التــــي أثبت العلــــم المقبولة العقالئيــــة

وتحققها.
األخرى المذاهــــب أتباع يســــتطع بينمــــا لم
األنس بفكرة وعدم (الغرابة) بوتقة من التحرر
الســــابقة األمم في بوقوعها أقروا (الغْيـَبة) وإن
فإنهم الكريــــم، القــــرآن تبعــــًا لمــــا نص عليــــه
من األمة في هــــذه عــــد الغْيـَبــــة قــــد انتهــــوا إلى
عن غافلين الواقعيــــة وغير األمــــور األســــطورية
الموقف؛ مثل هذا اتخاذ الذي يسببه التناقض
األمة األمــــم دون في ســــائر الغْيـَبة ألن جريــــان

وقد تبدلها، اهللا أو سنة تحول اإلسالمية الزمه
َوَلْن َتْبِديًال اهللاَِّ ِلُســــنَِّت cَفَلْن َتِجَد قال تعالــــى:
األمر انعكس بل ،(٢)dَتْحِويــــًال اهللاَِّ ِلُســــنَِّت َتِجَد
نفســــها، فشكك (المهدوية) حتى على عندهم
ظهور بواقعة حتى األربعة المذاهب علماء بعض
الحظه ما صحة مدى ندرك هنا ومن المهدي،
(إن قال: حين جولدتسيهر المجري المستشرق
ألبتة يصل لم السني اإلسالم ظهور المهدي في
عند قط يبد ولم دينية، كعقيدة يتقــــرر إلى أن

(٣) مثلى). لغاية أسطورية كحيلة إال السنة أهل
وتحولها إلى (الغْيـَبــــة) فكــــرة ولكــــن وضوح
معها منحصرًا التعاطي يجعل أن ال ينبغي عقيدة
في الفلسفية الجنبة فإن العقائدي، البحث في
تكن لم إن (المهدوية) في عنها تقل ال (الغْيـَبة)
عن الفراغ تــــم أن بعد الغْيـَبة ألن تزيــــد، ذلــــك
وتم  ٢٦٠ للهجرة العام منــــذ واقعيًا أمرًا كونها
التاريخي واقعة في المجــــال تداولهــــا كحقيقــــة
تدرس في إطار أن يجب فضًال عن العقائدي،
مســــائل من أساســــية فلســــفي وتطرح كمســــألة
أو الغْيـَبة الســــؤال عن علــــة فإن فــــن الحكمــــة،
الفلسفي بالبحث أشــــد علقة عللها عن باألحرى

التاريخي. أو العقائدي بالبحث منه

الهوامش
اإلســـالمية، الفلســـفة تاريخ كوربان: (١) هنـــري

ص١٣٧ بيروت الصدر، موسى ترجمة
٤٣ فاطر: (٢)

في والشـــريعة العقيدة جولدتســـهير: (٣) أجانس
موســـى وآخرون، اإلســـالم، ترجمـــة محمد يوســـف

(ص٢١٥-٢١٩) ١٩٥٩ بغداد – المثنى مكتبة
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في الموقرة االنتظـــار نشـــرت مجلـــة
الرابعة الســـنة مـــن عشـــر العـــدد الثاني
نصار. عبودي عمار للدكتور مقاًال ١٤٢٩هـ محرم/
المختار ادعاء حـــول قاله ما االنتباه وقد لفـــت
عن الحنفية وســـكوت ابـــن الحنفيـــة مهدويـــة ابـــن

ذلك.
الذين أّثرا العلميـــن ان انتصر لهذين وأحببـــت
والوالية اإلمامة عـــن ودافعا االســـالمي في التاريخ
والذي  ثقـــة المعصوميـــنK ومدحهـــم. حتـــى ناال
مـــن افتراءات المهدوية ادعائهـــم من نســـب إليهم
ننتظر المزيف، فمـــاذا األموي االعـــالم وأكاذيب
العظيمين،  هذين يقول في األموي ان االعـــالم من
كثيفًا لمعاوية جيشـــًا أكتســـح فقد الحنفية فأما ابن
قتل الجمل ويـــوم ـ فـــي صفيـــن والحق بـــه الهزيمـــة
الزبيريين وأســـر الهزيمة الناكثيـــن وأذاقهـــم مـــّر

معًا. واألمويين

واألمويين فقد ثار على ابن الزبير المختار وأما
الحســـينQ وقتل  قتلة عليهم وتتبـــع معـــًا فانتصـــر

أكثرهم.
التاريخ مشحونًا بالكذب إذا رأيت ال عجب لذلك
يدافعوا المؤمنين ان على الواجب لذلك من عليهم،
محمد ان الحيف، عنهـــم ويرفعوا عـــن المظلومين
 Qبالســـجاد مأتمًا تقيًا مؤمنـــًا كان ابـــن الحنفيـــة
والمهدوية وهذا اإلمامة يدعيا ولم المختار وكذلك
وإليك جيدًا المنصف التاريـــخ في دققنا إذا واضـــح

ذلك. تثبت التي والقرائن بعض األدلة
هذا خطورة يعلم جيـــدًا ان ابـــن الحنفيـــة أوًال:
عندما تغتفـــر ال كبيـــرة معصية االدعـــاء واعتبـــاره
عليQ من  اإلمـــام نزهه وقد لـــه، ليس يدعـــي ما
المحامـــدة  حيـــث قـــالQ (إن إرتـــكاب المعصيـــة
 Qقال المحامـــدة ومن اهللا قلـــُت ُيعصـــى تأبـــى ان
ومحمد ابن بكر ـ ومحمد ابن أبي جعفر ـ محمـــد بن

ن

نصار عمار الدكتور كتبه ما حول
الحفنية بن لمحمد المهدوية ادعاء حول

العبادي كاظم عادل الشيخ
النجف العلمية الحوزة
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ادعاء  اهللا في يعصي أن لمثله فال يمكن الحنفية)(١)
اإلمامة كذبًا وزورًا.

مدعي صفـــات عن يحدثنـــا إن التاريـــخ ثانيــــًا:
الشـــخصية ضعـــف مـــن يعانـــون المهدويـــة أنهـــم
للحصول يطمحـــون فهم قومهـــم، والوضاعـــة فـــي
والمكاســـب االجتماعيـــة والمعنوية علـــى المراكـــز
الحنفية بينما ابـــن والســـلطة، الماديـــة والشـــهرة
قلوب في كبير رصيد قوية وله بشـــخصيٍة كان يتمتع
 Qعلي انه ابـــن اإلمام ويكفيـــه فخرًا المســـلمين،
عظمة إن منصب، أو شـــهرة إلى محتاجًا فلـــم يكن
كان أنه أهمها كثيرة: أمور في تجسدت الرجل هذا
رايته  وحامل بهـــا، يضرب عليQ التي اإلمـــام يد
ان  والمعروف الجمل، النبيN يوم رايـــة هي التي
عليه تدور الذي والقطب القيادي المحور هي الراية
الشـــجعان من لألكفاء ال تعطـــى إال وألنها الحـــرب
والذيـــن أرضعتهم والديـــن المبدأ والغيـــارى علـــى
(ال  Qعلي اإلمام يقول ولذلك لبانها، من الحـــرب
اإلسالمية الراية فكانت شجعانكم) مع تجعلوها إال
أعطاها المؤمنين ثـــم فـــي بدر لحمـــزة، ثم أميـــر

الحنفية. ابن لولده
مدرســـة أهل  المهديQ عند نظرية إن ثالثــــًا:
وأسالك شائكة  متعددة بأســـوار البيتK أحيطت
 Kالبيت أهل نظر في فالمهدي تجاوزها يســـتحيل

وهو  فاطمة ولد النبيN من ومن أحفاد قريش من
النبيN نسب  الحســـين فقد حدد ولد من التاســـع
في المتصيدين ضيقـــت علـــى المهـــدي بتحديدات
 Nحـــدد النبي اســـتغالله فقد فرصة العكر المـــاء
المطلب  عبـــد قـــالN نحـــن ولـــد نســـب المهـــدي
والحسن وجعفر أنا وحمزة وعلي الجنة أهل ســـادة

والمهدي.(٢) والحسين
يذهب األمر وال تنقضـــي األيـــام وقـــالN: (ال
اسمي)(٣) هذا  اسمه يواطئ رجل العرب يملك حتى

الشريف. حيث االسم من
الســـابق دائرة من أضيق تحديدًا آخر وأضـــاف

فاطمة.(٤) حق من ولد المهدي Nقال
 Qللحســـين Nقال الدائرة Nالنبـــي وضيق
األئمة أبو إمام أنت إمام وابن ســـيد وابن أنت ســـيد
صلبك مـــن تســـعة وحجج حجـــة أنـــت حجـــة وابـــن

.Kتاسعهم قائمهم
ادعاء وغيره مـــن محمـــدًا فهذه األســـوار تمنع
حجر فـــي تربـــى محمـــدًا وان المهدويـــة خصوصـــًا
غافًال يكن ولم الشريفة األحاديث هذه فســـمع علي
أبيهQ ويبشـــر  عن يروي وهـــو خصوصًا عـــن ذلك
 Nاهللا رســـول عن أبيـــه عن بالمهـــدي حيـــث قـــال

(٥).Kالبيت أهل منا المهدي
مرضيًا  يكن لم كذبًا المهدوية مدعي رابعــــًا: ان

به الهزيمة والحق صفين في لمعاوية كثيفًا جيشًا أكتسح فقد ابن الحنفية فأما

معًا. واألمويين الزبيريين وأسر مّر الهزيمة وأذاقهم الناكثين قتل الجمل ويوم ـ

فانتصر واألمويين معًا ابن الزبير على ثار فقد المختار وأما
أكثرهم. وقتل Qالحسين وتتبع قتلة عليهم
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التاريخ  لنا ينقل البيتK فلم وأهل ورسوله عند اهللا
بل  الحنفية ابن البيتK تجـــاه أهل من أي مذّمـــة
على  النبـــيN والمطلع ان نجد تمامًا العكس علـــى
في خدمة الكبير ابن الحنفية بدور يعلم الغيـــب كان
عندما ســـائر المســـلمين على لذلك مّيزه اإلســـالم
وأبو محمد والكنيـــة االســـم بين يجمع ان ســـمح لـــه
وتاريخ بغداد البـــالذري تاريـــخ ذكر حيث القاســـم
ج٣٨ ص ٣٠٢ ط  البحـــار فـــي والعالمة المجلســـي
غالم  ولدك من إن Nقال علي اإلمـــام طهران عن
باســـمي وكنه  وقالN فســـمه وكنيتي اســـمي نحلته
في  ألنهN قال النـــاس دون رخصة له بكنيتـــي وهو
اســـمي وكنيتـــي أنا أبو بين تجمعوا ال حديـــث آخـــر
وقالN سمو  القاســـم،(٦) وأنا يعطي اهللا القاســـم

بينهما. تجمعو وال بكنيتي وكنو باسمي
الحنفية ابـــن الثنين الرخصـــة وأعطيـــت هـــذه
هـــذه الميزة  مثل إعطاء فـــإن والحجةQ وال شـــك

وشرفه. امتيازه على دليل له والرخصة
عليه  يسلم ان من نهى الحنفية ابن خامســــًا: ان
مهدي الســـالم عليـــك يا رجل بالمهمـــدي فقـــال له
والخير الرشـــد إلـــى أهدي مهـــدي فقـــال أجل أنـــا

أبا يا يا محمد أو عليك السالم قولو محمد واســـمي
القاسم.(٧)

السجادQ حيث ذكر  بإمامة يعلن كان سادســــًا:
مستندًا التنقيح في والمامقاني البحار في المجلسي
وكان الملقب بكنكر ان (ورد الكابلـــي خالد عـــن أبي
انه الحنفية البـــن مـــن رؤســـاء الكيســـانية ومالزمًا
ومـــودة وانقطاعًا حرمة لي إن قائـــًال ســـأل محمدًا
إال  المؤمنيـــن وبأميـــر  Nاهللا برســـول فأســـألك
فقال: طاعته اهللا فرض الذي اإلمام أنت أخبرتنـــي
بن علي اإلمام مســـلم كل وعلى وعليك عليَّ اإلمـــام

(٨).Qالحسين
أخذ  من هناك األسود الحجر في قضية سابعًا:
الســـجاد بإمامة للطعن الحنفية ابـــن يـــرّوج بإمامة
من به لمـــا يتمتع نظرًا الحنفية ابن إلـــى ولإلســـاءة
الحنفية ابن وكان الشعبي الوسط في عظيمة مكانة
ان الدالئل الســـابقة فـــأراد فـــي يرفـــض ذلـــك كما
المسلمين  نفوس السجادQ في اإلمام إمامة يرسخ
المعصوم وعالقة مـــن اهللا. وقربه عظمتـــه وإظهار
من الحنفية ابن إمامة فكرة وطرد األســـود بالحجر
مع محاورة ومحاججة أصطنع الناس لذلك أذهـــان

يا عليك فقال له رجل السالم بالمهمدي عليه يسلم الحنفية نهى من ان ان ابن

محمد واسمي والخير الرشد إلى أهدي مهدي أنا أجل فقال مهدي

 Qالحسين بثأر وطلبه المختار خروج ان ١٠٩ معجمه ١٩/ الخوئيH في السيد قال

واألئمة الطاهرين رسوله وعند اهللا عند مرضيًا كان أنه الشك في Qالحسين لقتلة وقتله
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ويذهب إلى  للنـــاس الحق الســـجادQ حتى يتضـــح
واستطاع السجاد بإمامة الحجر واقر األسود الحجر
السجاد اإلمام عظمة يبين ان العلمي األسلوب بهذا

لإلمامة. الحنفية ابن ادعاء وكذب
٩٧ ان  االنظار/ ذوب نما فـــي ابن روى ثامنــــًا:
الحنفية ليعرفوا ابن إلى ذهبوا الكوفة من أهل وفدًا
إمامي إلـــى بنا قوموا موقفـــه من المختـــار (فقـــال
ودخلوا عليه  الحسينQ فلما دخل بن علي وإمامكم
فقال اإلمامQ يا  ألجله جاءوا الذي بخبرهم خّبره
البيت لوجب أهل لنـــا تعصب أن عبدًا زنجيًا عـــم لو
األمر فاصنع ما هذا وليتك وقد مؤازرته الناس على
بإمامة باالعتراف وجلي واضح موقف فهذا شـــئت.

(٩).Qعند السجاد الحنفية ابن السجاد وموقع
معجمه ١٩/ الخوئيH في الســـيد قال تاســــعًا:
 Qالحســـين بثأر وطلبـــه ١٠٩ ان خـــروج المختـــار
مرضيًا  كان أنه في الحســـينQ الشـــك لقتلة وقتله
أخبره وقد واألئمة الطاهرين رسوله وعند عند اهللا
يفلت بأنه زياد اهللا بـــن حبس عبيد في وهما ميثـــم
بعض  من الحســـينQ ويظهـــر يوم ويخـــرج ثائـــرًا

.Qالسجاد من خاص بإذن كان هذا ان الروايات
الحنفية  ابن المفيد: (محمد الشيخ عاشرًا: ذكر
اعتقاد إلى دعا أحدًا وال لنفســـه اإلمامة قط يدع لم

فيه).(١٠) ذلك
القول  الخوئيH هذا السيد قال عشــــر: الحادي
اإلمامة لم يدع الحنفية بن محمد جزمًا فإن باطـــٌل

الناس إليه.(١١) المختار يدعو لنفسه حتى
((االنتظار))

علقت قد المجلـــة أن بالذكـــر ومـــن الجدير
هامش الذكر في عمار آنـــف علـــى مقال الدكتور

نصه: بما (٢٧) رقم
عمار األســـتاذ إليها توصل ما غير إن الحقيقـــة

لسببين: وذلك
هم  الكيســـانية أن علـــى األول: تأكيـــد الكاتـــب
ما وخالف غير واقع وهو بن الحنفية، محمد أتباع
علي اإلمام زمانه الحنفيـــة بإمام بن يعتقده محمد
اعتقاد من الكتاب بعض ادعاه وما ،Qالحسين بن
محمد لموقف مخالف بمهدويته الحنفية بن محمد
محمد المدعاة، إذ حاول الحنفية من الكيسانية بن
هو  الســـجادQ بدعـــواه أنه اإلمام إمامة أن يثبـــت
أمام  العابديـــنQ المحاججة زين وطلب اإلمـــام،
حالة اتفق الحـــق باإلمام وإقـــراره الحجـــر األســـود
العابدين إمامة زين أحقيـــة إلثبات الطرفان عليهـــا

الحنفية. بن محمد بإمامة يقول من دعوى ودفع
يدعو لمهدوية  كان المختـــار أن الثانـــي: دعوى
إذ صرفة، دعـــوى أمويـــة الحنفية هي محمـــد بـــن
يلصقوا أن المؤرخين وأتباعهم من األمويـــون حاول
لمصداقية تكذيبـــًا الثقفـــي بالمختار هـــذه التهمـــة

الحقة. ثورته

الهوامش
الحلي. العالمة المقال ج٣ ص ١١١ (١) تنقيح

الطوسي ص١١٢. (٢) غيبة
(٣) مسند احمد ج١ ٧١٠ رقم ٤٠٨٧.

داود ج٤ ص ١٧ رقم ٤٢٨٤. أبي (٤) سنن
ص١٧٧. األولياء ج٣ حلية (٥)

(٦) البحار ج١٦ ص ١١٢.
النبالء ج٤ ص ١٢٢. أعالم سير (٧)

ص١١١. المقال ج٢ (٨) تنقيح
ح٢. (٩) البحار ج٤٥ ص ٣٦٥

(١٠) الفصول المختارة للمفيد ج٢ ص ٣٠.
الحديث ج١٨ ص ١٠١ ـ ١٠٢. رجال (١١) معجم
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القرآء التحريرمشاركات هيأة

التحرير هيئة وقد حرصت الثقافـــي، المجلة لعمل األســـاس القراء المحور تعد مشـــاركات
اإلنتظار، ثقافة مـــن بوســـعهم ما يقدموا أن لهم ليتســـنى مشـــاركاتهم من عدد أن تدخل أكبر
قراءة الثقافة عند يمر بها الفكر العام التي المعافاة أيدينا إشارة إلى حالة بين والرسائل التي
االســـتمرار الجميع بمواصلة أيدي على تشـــد المشـــاركين تبارك جهود إذ والمجلة المهدويـــة،

الكرام. القّراء مشاركات بانتظار فالمجلة هذا وعلى ناضجة، مهدوية ثقافة ببناء

اإلسالمية والوحدة المنتظر اإلمام
األشرف النجف تربوي ـ مشرف ـ خطار عدنان موسى األستاذ

١

 Nمحمد الرســـول عن الواردة األحاديث إن
من رجًال الزمـــان آخر فـــي ســـيبعث في أن اهللا
ذرية  مـــن ولد علـــي وفاطمةL ومـــن عترته،
كما ملئت  قسطًا األرض يمأل Qعلي الحسين بن
اهللاN وكنيته  رسول اســـم اسمه ظلمًا وجورًا،
وانه عشـــر، االثني الخلفاء آخر وهـــو ككنيته،
وان اهللا اليهود، من المقدس بيت ســـوف يحرر

وبالنصر مريم، بن بالمسيح يؤيده سوف تعالى
خالل التواتر حد قد بلغت كلها، الدعـــوات على
من والدراية عند علماء الحديث قرنًا عشر أربعة
يجعلنا مما اإلمامية، الشيعة الســـنة، ومن أهل
تصديق لما هـــو اإليمـــان الغيبـــي نؤكـــد أن هـــذا
إسالمية عقيدة وإنه ،Nالنبي محمد بّشـــر به
دون أخرى. طائفة مختصات من عامة، وليست

مشبوهة حمالت
بابل محافظة ـ الغربي الحمزة السلطاني هادي العظيم عبد

٢

المهديQ إلى  اإلمـــام قضية تعرضت لقـــد
والمنحرفـــة المشـــبوهة الحمـــالت الكثيـــر مـــن
لهم حـــّظ ال ممـــن وجماعـــات والضالـــة أفـــرادًا
وتدني األفق ضيـــق وميزتهم بالمعرفـــة والعلم،

المستوى العلمي.
الحمالت مخطـــط لها بعناية هذه ان ورغـــم
حال والتدخل اإللهي السماء عناية إال أن وبدقة،

ونواياها أهدافها إلى الحمالت وصـــول هذه دون
وكلما وتموت، تتالشى ما الخطيرة، وســـرعان
المنحرف بسلوكها وتجّنت الحمالت هذه ازدادت
من األمل وانبعث بمنقذهم المسلمين تعلق إزداد
تترقب ذلك التي المحرومـــة في النفوس جديـــد

بشغف كبير. اليوم المنشود
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الظهور عصر في البحث
الجهاد ـ حي الكوت / الركابي جاسم ميول محمد ٣

التي واألحداث الظهور عصـــر في إن البحث
في الكافر الغرب الفتن ودور ومنها فيه، تجري
وتفريقهم بالمسلمين، وبطشهم الزمان، ذلك
في التأمـــل إلـــى يحتـــاج للوحـــدة اإلســـالمية،
النبيN وأهل  الواردة عن األحاديث والروايات
بالمئات  وروايات أحاديـــث تتوفر بيتهK حيـــث
والصـــورة عنـــه، ومضبوطـــة وبأســـانيد موثقـــة

في تدور التي واألحداث للمعارك ترســـمها التي
وايران ومصـــر الشـــام وبالد الحجـــاز والعـــراق
لظهور الحركات الممهدة وتتحدث عن واليمن،
المباركة، بوجـــه حركته تقف التي وتلك اإلمام
تطبيق تلك من التســـرع فـــي ويجـــب ان نحتـــرز
الدليل يتوفر لم خارجية مصاديق على الروايات

بالرواية. اتصافها على القاطع

لإلصالح الشامل تعالى اهللا أعّده Qاإلمام المهدي
األشرف النجف ـ اإلسالمية للعلوم الحكمة دار مدرسة / الحسين عبد زينب

٤

دمرتها المعذبة التي اإلنسانية أمل أمام نحن
المســـتعمرين، أطماع بهـــا الحـــروب، وفتكـــت
الُظلم يمحـــو الذي الصـــارم نحـــن أمام العـــدل
ويشـــيع الجـــور، ويســـحق االســـتعباد ويحطـــم
يمأل بين النـــاس، والمـــودة الرحمـــة والمحبـــة
وأمًال، نحن رجاًء المحرومين والبؤســـاء قلوب

تعالى  اهللا أعـــّده آل محمدN الذي قائـــم أمام
الفاســـدة األنظمة مناهج وتغيير العالم إلصالح
سحيق، نحن مستوًى إلى هبطت باإلنسان التي
من يكون أن فخرًا حسُبه اهللا أولياء ولّي من أمام

األوصياء والحجج. وخاتم النبوة بيت أهل

 Qاإلمام عن التصدق مافائدة
األشرف النجف ـ اإلسالمية للعلوم الحكمة دار مدرسة / يوسف هاني آمنة

٥

اإلمـــام لســـالمة الفقـــراء  علـــى التصـــدق 
إذ  عظيمـــة، تربويـــة المهـــديQ فيـــه فائـــدة
،Qباإلمام الدائمـــي بارتباطه المؤمـــن يحسُّ
المؤمن الروحية بين الرابطة حالة توثيق وتتولد
دائم التوثيق شـــعور عـــن هـــذا وإمامـــه، وينتج

عنه، غائب عزيز عليه إنســـان بأمور باالهتمام
فيه دفع اإلمام عن نيابـــة الصدقة دفع في ولعـــل
صلوات لها يتعـــرض قد التي االبتالءات لبعـــض

عليه. اهللا وسالمه
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المنتظر الطفل صفحة

العراق احفظ اللهم
ياسر حميد يوسف الطالب:

سنة ١١ العمر:
الكوت ـ الهورة ـ علي اإلمام حي

وأصحاب والتكفير اإلرهــاب من العراق وشــعب احفظ العراق، اللهم
أنحاء في المســلمين والمسلمات وكافة وأمي أبي احفظ الضاللة، اللهم
والتفجير، اإلرهاب كافــة من المقدســة العتبات احفظ اللهم المعمورة،

ومن  محمدًاN برؤيته نبّيك وسرَّ ،Qالمنتظر القائم وليك فرج عجل اللهم
عن الغمة هذه اكشف اللهم بعده، اســتكانتنا دعوته، وارحم على تبعه

قريبا. ونراه بعيدا يرونه إنهم بظهوره، األمة هذه

الطاهرة أرضنا احفظ اللهم
عبد كريم الطالبة: مالك

سنوات ١٠ العمر:
الكوت

الطاهرين وآله محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد

من  علي المهديQـ  أن يشــافي أخي عز وجلـ  بحق اإلمام اهللا نســأل

العراقي شــمل الشــعب ويجمع والمخربين، اإلرهاب ويخيب آمال مرضه،

أرض ـ الطاهرة أرضنا يحفظ وأن أعدائهم، ضد واحــدة يدًا ويوحدهم

قســطًا ليمأل األرض ،Qالمهدي إمامنا فــرج ويعجل ـ والمرســلين األنبياء

وأتباعه وأعوانه أنصــاره من يجعلنا وأن وجــورًا، ظلمًا ملئت وعــدًال كمــا

يديه. بين والمستشهدين
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معلوماتك: اختبر

:Qإلمامنا المهدي الكبرى الغيبة بدأت متى ـ ١

٢٦٠هـ. ســنة ـ ٣٢٩هـــ.أ  ـ ٢٥٥هـب ـ ج

Qلإلمام المهدي الثالث النائب توفي متى ـ ٢

ب ٣٠٥هـ. سنة ـ ٣٥٠هـ.أ ســنة ٣٢١هــ  سنة ـ ج

Qالمهدي لإلمام األول السفير هو من ـ ٣

العمري بن سعيد عثمان ـ روحأ بن الحسين ـ ب

          ج ـ علي بن محمد السمري

Qالمهدي االمام والدة من هي ـ ٤

حكيمــة، نرجس،أ ـ ـ رقيةب ـ ج

عصره في Qالمهدي اإلمام ولد الذي العباسي الخليفة ـ ٥

المنصور، ـ الرشــيد،       أ ـ  المعتمدب  ـ ج

قصيرة: قصة
لم جميلة مناظر وشـــاهدت واالصطياف، للزيارة الدول إحدى إلى عائلتها ســـافرت فاطمة مع
الورود ألنواع وجميل رائع تنسيق من شاهدت ما اهتمامها وجلب ـ، العراق ـ بلدها في شاهدتها تكن
المصايف، الفواكه أحـــد تزور وهي انتباههـــا ولفت العامة والمتنزهـــات، واألزهـــار في الشـــوارع
عن قرأته ما ذاكرتها إلى قفز أحد، يعبث بها أن القطاف دون ســـهلة يانعة من األغصان المتدلية
يوجد  وال خيراتها وُتخرج األرُض ثمارها وتؤتي مع الشـــاة الذئب يرتع المهديQ حيث اإلمام دولة
الســـماء طرفها إلى رفعت حينها اآلخرين، أمـــوال على يعتدي أحد وال فقيٌر أو مســـتحق للـــزكاة،

.Qالزمان صاحب إمامنا فرج عجل اللهم قائلة: االستعطاف بنظرات لترمقها
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مســرورًا علينــا حبــورا أقبلــَت األلبــاَب  وغمــرَت

منســاٍب كنهٍر وجريــَت
 

عبيرا في الحقل ينشــر   إذ

مزدهــُر بنــورَك مفتخــر الكــوُن مقاِمــك  وعلــّو

الدنيا هــذي تمُأل ينتظــُر فمتــى عــدًال  أو  قســطًا

أبــي كِل مولــى ذوي الرتِب الحجــُة فــوَق  يتعالى
البيِت آِل من الوارُث النجــِب وهَو اآلبــاِء وحفيــُد

 

دنيانــا تزهــُر األكوانــا بقدومــَك لُيضــيَء  قمــرًا

غنى طــرٍب مــن نشــوانا والبلبــُل تضــّوَع  والــورُد

أنشودة الميالد
طعمة آل هادي سلمان السيد

المقدسة كربالء

األوحْد الزاكي مولدك  في

يشــهْد القــرآُن غدًا  ولــَك

محمْد تظهُر يا ابَن  فمتى
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للبشــِر عطــاًء زلــَت مــا 
 

بالمطِر جــادت كالغيمِة
 

وتقــًى ومســاواٌة لمنتِظــِر عــدٌل الموعــوُد أنــت 
 

يا مهدْي تجدي عّجْل بظهورَك ال بدونــَك  فــاألرُض

والمرتــدِّ فمتىتظهُركينسلَمِمن الظالــِم ظلــِم
 

والمقصْد المرجــُع  وإليَك

الحْد لوضــِع الســباُق  أنَت
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الحراري:  االحتباس ـ ١
التغيرات تتدخل في الظواهر التي إحدى

عالمات الظهور. المرتقبة في الكونية
حرارة درجة ارتفاع ظاهرة الحراري واالحتباس
كالتجارب البشرية األنشطة بفعل األرض باطن
من ارتفاع ستزيد الظاهرة هذه النووية وغيرها.
في حركة اختالل إلى يؤدي مما الحرارة درجات
الشـــمس بحركة عالقتها علـــى األرض تنعكـــُس
طلوع الشـــمس من موضع في تغيير مما يســـاهم

المغرب. من وطلوعها الطبيعي مشرقها
الحمد:  بيت ٢ ـ

 Qاإلمام اســـتقرار موضع أنه الظاهر
خصوصيات البيت ولهـــذا غيبته الكبرى، إّبـــان
 Qجعفر أبو اليه أشـــار ما ادراكها اّال ال يمكـــن
له بيت بيت يقـــال األمـــر هـــذا بـــأن: <لصاحب

أن يقوم إلى ولد يوم منذ يزهر سراج الحمد فيه
بالسيف>.

الســـراج هـــذا لماهيـــة تفســـيرًا  نملـــك  وال 
معالم علينا كما خفيـــت الخفيـــة وخصوصياتـــه
على اهللا صلـــوات وتفصيًال، هذا البيـــت جملة

األبدي. الدائم ساكنه وسالمه
:Qالحسين ولد من التاسع ـ ٣

إلى ـ بن سمرة عبد الرحمن حديث في
قائم تاســـعهم الحســـين ولد من أن قال ـ تســـعة
ظلمًا ملئت قســـطًا وعدًال كما األرض يمأل أمتي

وجورًا.
ثقيف: ـ ٤

من سيخرج بكر: أبي بنت عن أســـماء
األول وهو شـــرُّ من منهما اآلخر ثقيف كذابان،
ثالثة: ثقيـــف من يخرج أيضـــًا: مبيـــر، وعنها

أبجدية معارف الغيبة
Qالمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

أبجدية معارف الغيبةأبجدية معارف الغيبة
أبجدية معارف الغيبة

أبجدية معارف الغيبة

أبجدية معارف الغيبة

أبجدية معارف الغيبة

أبجدية معارف الغيبة

أ

ب

ت

ث
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والمبير. والدجال الكذاب
جعفر الكذاب: ـ ٥

.Qالحجة اإلمام عم علّي بن جعفر هو
ما أن قّســـَم بعد أخيه وفـــاة بعد ادعـــى اإلمامة
أنه  العســـكريQ مدعيًا الحســـن اإلمام خّلفـــه
اإلمام  وأن Qالعسكري الوريث الشرعي لإلمام

ولدًا. ُيعقب لم
بايعاز لـــم تكن ان هذا، جعفر تصرفات كانـــت
ليجد منـــه، تشـــجيعًا فإنها القت مـــن النظـــام
،Qوجود اإلمام المهدي نفي سببًا في النظام
هذه، تعامالته في مزدوجًا كان أن النظـــام إّال
الظالمة جعفر يدعم تحركات كان جهته من فهو
العامة  علنًا مستغًال إياها لتغفيل Qاإلمام ضد
المهدي اإلمـــام وجود دعوى أن مـــن والبســـطاء
الحســـن اإلمام جعفر أخـــا أن لـــم تصـــح حيـــث
سيحصل والدته وبذلك عدم على يؤكد العسكري
ومن اإلمام، وجود نفـــي في هدفه النظام على
جاهدًا بشـــكل يســـعى النظام كان جهـــة أخـــرى
فترة  اإلمـــامQ ومداهمته بين لمطاردة ســـري

وأخرى.
أوســـاط لدى قبـــوًال هذه جعفـــر لـــم تلق دعـــوة
بأبسط مقومات اإلمامة لم يتحل الشـــيعة، فهو
ال والدعـــوى المجردة إلمامته، الدعوى ســـوى
بالمعجزات مقرونـــًة تكن لـــم ما تثبـــت لوازمها
والقبول إلـــى تصديقه الناس ينصاع معها التـــي
الشـــيعة اختباره بعض حاول وبالفعل بإمامته،
العســـكريQ قبيل  اإلمام أوصاهـــم ببعـــض ما
المسائل بعدد ُيخبركم الذي أن وأعلمهم شهادته

اإلمام هو إليه القادمـــة إليـــه والمبالغ الموجهة
ووبخهم هذا لم يـــرق لجعفر ذلك إّال أن حقـــًا،
تلك وكانت الغيب، يعلـــم ال وهو غيب ذلك بـــأن
جعفر إليها تعّرض التي االختبـــار خطوات أولى
اقناع مـــن بدًا يجـــد لم ولما وقد فشـــل فيهـــا،
كوسيلة النظام إلى لجأ بإمامته بالقول الشـــيعة

في انقاذ موقفه المتهرئ. وحيدة
الشـــيعة لقبول على ضغٍط آلية النظام لم يجـــد
إمامة احتـــواء لمحاولـــة النظـــام جعفـــر إمامـــًا
قنـــوات  خـــالل مـــن المهـــديQ ومصادرتهـــا
وهو والممارســـات الزائفـــة الدعـــاوى الباطلـــة
نقل في مبتغاه إلـــى يصل أن قاصـــٌر يعتـــرف أنه
.Qالمهدي اإلمام عن ونفيها جعفر إلى اإلمامة
عبيد بن أحمد إلـــى الصـــدوق رفعها وفـــي رواية
الســـلطة رجاالت أحد خاقان بن يحيى اهللا بـــن
والضياع الخراج علـــى يومئذ _ عامل الســـلطان

_ وفيها... الصدوق تعبير قم حسب بكورة
فجاء ولـــده، أثر يطلـــب ذلك والســـلطان علـــى
عبيد وهو _ أبي إلى الميراث بعد قســـمة جعفر
_ المعتمد العباســـي وزراء خاقان أحد اهللا بـــن
إليك وأوصل أبي وأخي لي مرتبة اجعل له: وقال
فزبره مســـّلمة دينار ألف عشـــرين في كل ســـنة
جّرد السلطان ان أحمق يا له: وقال وأسمعه أبي
وأخاك أباك أن زعموا الذين في وســـوطه سيفه
ولم عليه، يقـــدر فلم ذلـــك عن أئّمـــة ليردهـــم
فيهما، وجهد القول هـــذا عن له صرفهم يتهيأ
يتهيأ فلم تلك المرتبة وأخاك عن أباك يزيل أن
كنت فيهمـــا، فإن القـــول هذا عن لـــه صرفهـــم

ج
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إلى بك حاجة فال إمامًا وأخيك أبيك عند شيعة
الســـلطان، غير وال مراتبهم ليرتبك الســـلطان
بنا، تنلها لم المنزلة بهذه عندهم تكن وإن لـــم
أن وأمر ذلك، واســـتضعفه عنـــد أبي واســـتقله
حّتى عليه لـــه بالدخول فلم يأذن عنه، يحجـــب

أبي. مات
وما الشـــريعة منافيات يمارس هـــذا كان جعفر
تجد دعوته فلـــم لذا والعدالة اإليمـــان يقتضيـــه
أوســـاط لدى قبولها على مســـاعدًا هـــذه مناخًا

وقواعدهم. الشيعة
ُمثلة: بن الحسن ـ ٦

الذي الجمكراني مثلـــة هو الحســـن بن
الحجةQ كما  اإلمام بأمر جمكران مسجد بنى

ذلك. عنه نقلت التي المصادر بعض عن
الخطيب: ـ ٧

مثل الفتن أتتكم :٢٢٥ /١١ في الكنـــز
بطل، شجاع كل فيها يهلك المظلم، الليل قطع

مصفع. خطيب موضع، وكل راكب وكل
الدلدل: ـ ٨

بالدلدل،  اهللاN تســـمى رســـول بغلـــة
 Qاإلمـــام المهدي قبل من إظهارهـــا وســـيكون
وســـيكون هويته. يثبت بها التي إحـــدى معاجـــزه
المعجزة،  اإلمامQ بهذه يطالب ممن الحسني

عليه. اهللا صلوات لشخصه تأكيدًا
الذعلبة: ـ ٩

٢٦٧ ح ٣٧  ص غيبـــة النعماني جـــاء في

النـــاس وقوف  بينا عن أبـــي عبد اهللاQ قـــال:
يخبرهم ذعلبـــة ناقة راكب أتاهـــم بعرفـــات إذ
 Nآل محمد فرج ويكون عند موته بمـــوت خليفة

جميعًا. الناس وفرج
الرحبة: ـ ١٠

 Qالصـــادق ٣٧٧: عـــن /٥٢ البحـــار
فقال  الكوفة رحبة القائـــمQ أتى قام إذا قال:
إلى وأومأ بيده برجله) هكذا، أشـــار (أي برجله

هنا... الخ. ها احفروا قال: موضع ثم
الزمان: ـ ١١

١٨٦: قـــال /١١ العمـــال: ورد فـــي كنـــز
يغبطون على الناس زمان ليأتين :Nاهللا رسول
كما العيـــال) الحـــال (أي قلة بـــه الرجـــل بخفـــة
يمّر حتى والولـــد، المال بكثرة اليـــوم يغبطونه
تتمعك كمـــا عليه فيتمعـــك أخيه أحدكـــم بقبـــر

ليتني مكانه. يا ويقول: مراغها، الدابة في
سنٌة غيداقة: ـ ١٢

والغيداق الخصب، أي ســـنٌة مخصبة،
فيه  يكثر ســـنٌة وقبيـــل ظهور اإلمامQ ســـتكون
عادتها على غير األمطـــار فيها وتظهر الخصب
كثرة مـــن النخـــل فـــي ليفســـد حّتـــى أن التمـــر

األمطار.
عن الحســـن بن بســـنده الغيبة روى الشـــيخ فـــي
أبي بصير عـــن أبي حمزة بن محبوب عـــن علّي
القائم  قـــّدام <ان عبـــد اهللاQ قـــال: عـــن أبي
تشكوا فال النخل في التمر يفســـد غيداقة لسنة
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ذلك>. في
لها عالقـــة بيوم هـــذه األمطار كثـــرة ويبـــدو أن
الظهور بعد إّال تعرف ال التي ومقتضياته الظهور

تعالى. بإذنه المبارك
الشروسي: ـ ١٣

ويخـــرج  :٤٣٧ الديـــن: اكمـــال فـــي 
وراء وآذربايجـــان يريد أرمينية من الشروســـي
األحمر بالجبل المتالحـــم الجبل األســـود الري
المروزي وبين بينه فيكون طالقان، جبال لصيق
ويهرم الصغيـــر فيها يشـــيب وقعـــة صيلمانية،
توقعوا فعندها بينهما القتل ويظهر الكبيـــر فيها
يوافي حتى يلبث بهـــا فال الـــزوراء خروجـــه إلى
الدينور أي وقـــال: ماهان البحـــار: باهـــات (في

ونهاوند).
:Qالحجة اإلمام صفات ـ ١٤

لنا شاهده يعقوب بن منفوس وذكر كما
صفاته: بعض

دري  الوجـــه،٢ ـ أبيـــض ١ _ واضـــح الجبيـــن،
المقلتين.

الوجه. أبيض _ ٣
المقلتين. دري _ ٤

الكفين. شتن _ ٥
الركبتين. معطوف _ ٦

خال. األيمن خده في _ ٧
الضياع: ـ ١٥

الحسين أبي عن ،١٨٢ /٥٣ البحار: في
من علّي كان ورد قال: األســـدي جعفر بن محمد
 Jالعمري عثمان بـــن محمد أبي جعفر الشـــيخ

:Qالزمان صاحب إلى مسائلي جواب في
لناحيتنا التي الضياع أمر من عنه سألت ما وأما
منها، الخراج وأداء بعمارتها القيـــام هل يجوز
الناحية دخلهـــا إلـــى مـــن وصـــرف مـــا يفضـــل
ألحد فال يحل إليكم؟ وتقربًا لألجر، إحتســـابًا
فكيف إذنـــه، بغير غيـــره في مال أن يتصـــرف
ذلك شـــيئًا من مـــن فعل يحـــل ذلك فـــي مالنا؟
حّرم عليه، ومن ما منا اســـتحل فقد أمرنا بغير
بطنه نارًا يـــأكل في فإنما شـــيئًا أكل من أموالنا

سعيرًا. وسيصلى
أبيض: طائر ـ ١٦

اهللا  أراد إذا عـــن أبي عبد اهللاQ قـــال:
أبيض طائر في صورة بعث جبرئيل القائم قيام
واألخرى على الكعبـــة على رجليه فيضع إحـــدى
أمر أتى صوته: بأعلـــى ينادي ثم بيـــت المقدس

تستعجلوه. فال اهللا
الظهور: ـ ١٧

ذيـــل ١٧٧: فـــي الطوســـي: فـــي غيبـــة
عّز اهللا إلـــى فإنه الفـــرج وأمـــا ظهور التوقيـــع:

وكذب الوقاتون. وجل،
عاشوراء: ـ ١٨

قـــال  :٢٧٤ ص الطوســـي  غيبـــة فـــي 
عليـــه  اهللا صلـــوات القائـــم إن   Qالصـــادق
يوم ويقوم ثالث وعشـــرين، ليلة ينادى باســـمه

.Qعلي بن الحسين فيه قتل يوم عاشوراء،
الغوطة: ـ ١٩

المسلمين فسطاط :٢٣٦/١٤ الكنز في
يقال مدينة في الغوطة لها يقال أرض في يومئٍذ
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دمشق. لها
الفاسقون:  ٢٠ ـ

يا  المفضل: ١٤ قـــال /٥٣ فـــي البحـــار
الوقت؟ ذلك في الفاسقين دار تكون كيف سيدي
الفتن تخربهـــا وســـخطه، اهللا قـــال: في لعنـــة
الويل كل ولمـــن بها لها فالويل جماء، وتتركهـــا
ومن المغرب، ورايـــات مـــن الرايات الصفـــر،
من إليها تسير التي الرايات ومن الجزيرة يجلب
صنوف من بها لينزلن واهللا أو بعيد، قريـــب كل
أول من المتمردة األمـــم بســـائر ما نزل العذاب

الدهر إلى آخره.
القحطاني: ـ ٢١

الـــذي أكدته الظاهـــر هـــو اليماني
يصح لليمن فإن المنتسب الظهور، روايات
القبائل ألن القحطانـــي، عليـــه أن يطلـــق
بن الهيمسع قحطان بن منتسبة إلى اليمنية
وقحطان إبراهيم، بن إســـماعيل نبت بن
في الســـمعاني عّبر كمـــا جرثومـــة العـــرب
األصـــل، بمعنـــى والجرثومـــة أنســـابه، 
ومجتمعه أصله بمعنى شـــيء كل وجرثومة

(جرثم). مادة العرب لسان في كما
الكرزنة:  ٢٢ ـ

لهدم الحبشـــي الجيش فأس يســـتخدمه
الكعبة.

لكع: ـ ٢٣
حذيفة: عن :٢٢٠ /١٤ العمال: كنز في

بالدنيا أسعد الناس يكون الســـاعة حتى ال تقوم
لكع. بن لكع

بن شعيب النيسابوري: محّمد ـ ٢٤
صالـــح بـــن  شـــعيب بـــن محّمـــد  هـــو 
برؤية تشرف ممن نيشابور أهل من النيشابوري
تحت  اهللا الصدوق رحمه ذكره Qالحجة اإلمام

.Qالقائم شاهد ممن عنوان
الخرز: نظام ـ ٢٥

عالمات وصـــف عن التعبيـــر ورد هـــذا
بعضها بعضًا. يتبع وأنها الظهور وانتظامها

والعالقة الترابط من فيها العالمات هذه أن أي
أن تتخلـــف بعضها عن بعض، ولعل يمكن مـــا ال
بعضها أو مترابطة تكوينية عالقة بينها العالقة
عسكريٍة لحركٍة أو معين سياســـي لنظام تخضع

اجتماعي خاص. لظرٍف خاصة أو
 Qعبد اهللا أبـــي عن الصامت عـــن محّمد بـــن
األمر؟ هذا بين يدي من عالمة ما له قلت قـــال:
قـــال: <هالك قلـــت: وما هي؟ فقـــال: <بلى>،
وقتل النفس الزكية الســـفياني وخروج العباسي
السماء> فقلت: من والصوت والخســـف بالبيداء
فقال: األمر يطول هذا أخاف أن فداك، جعلت

بعضًا>. بعضه كنظام الخرز يتبع هو إنما <ال
العالمات. هذه وتالزم بين ترابٌط أي

الهميان: ـ ٢٦
عرض القائم قـــام ٢٨٨: إذا ح الكافـــي
دخل فيه بحقيقة فان كل ناصـــب، على االيمان
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يؤديها كما الجزيـــة يؤدي عنقه، أو وإال ضـــرب
وسطه الهميان، على ويشـــد الذمة، أهل اليوم

الواد. األمصار إلى من ويخرجهم
الولي: ـ ٢٧

 Qالحسن الحجة بن اإلمام أسماء من
ولي اهللا فـــي شـــعبان ولد الخـــادم: قـــال عقيـــد

الخ. الحسن... بن الحجة
ومأجوج: يأجوج ـ ٢٨

وذلك الكريم القرآن في اللفظ هذا ورد
ـــدَّْيِن السَّ َبْيَن َبَلَغ ِإذا cحّتـــى تعالى: عنـــد قولـــه
* َقْوًال َيكاُدوَن َيْفَقُهوَن ال َقْومًا ُدوِنِهما ِمْن َوَجَد
ُمْفِســـُدوَن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِإنَّ اْلَقْرَنْيِن َذا يا قاُلوا
َتْجَعَل َأْن َعلى َخْرجًا َلـــَك َنْجَعُل َفَهْل األَْْرِض ِفـــي
وقوله و٩٤) َبْيَننا َوَبْيَنُهْم َسدًّا...d (الكهف: ٩٣
َوُهْم َوَمْأُجوُج َيْأُجـــوُج ُفِتَحْت ِإذا cحّتـــى تعالى:

(األنبياء: ٩٦). dَيْنِسُلوَن َحَدٍب ُكلِّ ِمْن
أمور: اآليتين من يستفاُد

متخلفة مفســـدة حركة ومأجوج يأجـــوج أوًال: ان
َقـــْوًالd ومعنـــى ذلك أّنهم  cال َيـــكاُدوَن َيْفَقُهـــوَن

الحتمالين: وذلك حضارة كل عن منقطعون
بأية متصلين يكونـــوا غيـــر أن األّول: االحتمـــال

والبداوة. التخلف حياة يعيشون حضارة،
أنها إّال حضارة لهـــم تكون أن الثاني: االحتمـــال
يعيشون أنهم أي األخرى الحضارات حساب على
كل نســـِف أســـاس على تقوم حضـــارة متمـــردة
يتعايشـــون فهم ال لذا واألخالق والمبادئ القيم
والتعاطي بالتعامل جديرًة يرونها حضارة أية مع

معهم.

عن أخبارهم انقطـــاع يعـــززه األّول واالحتمـــال
الوصول إلينا ولعل اهللا تعالى منعهم من عالمنا
تصل الجن مـــن أن منـــع _ كمـــا والتعـــرض لنـــا
رحمته مقتضى وهـــو _ وايذائنا لنا إمكانياتهـــا
قبل من دون عبـــٍث الحيـــاة تعالـــى لكي تســـتمر

هؤالء.
واالرهاب العنف تيارات تؤيده الثاني واالحتمال
عملية أيـــة إلى ترقـــى شـــاذة ال فهـــي توجهـــات
 dَقْوًال َيْفَقُهوَن َيـــكاُدوَن cال فهم ُمّدعاة اصـــالح
بتكفيره اآلخر حذف وحاالت الحوار فإلغاء مبدأ
إليها تميل التي الهمجية مبدأ تؤكد قتله ثّم ومن

مواقفهم. وتقتضيها اتجاهاتهم
العنف مبدأ يجمعهما االحتمالين ان ومعنى ذلك
وكال الحضـــاري ويعنونهما االفســـاد. والتخلـــف
الهدر والتخريب في مبدأ يشـــتركان االتجاهين

الحضاري.
بأن القرنين ذي مـــن المؤمنين ان طلـــب ثانيـــًا:
ذي القرنين واســـتجابة يمنـــع أذى هـــؤالء لهـــم
التصـــدي لحاالت وجـــوب علـــى لطلبهـــم دليـــل
حركة تبنته والتدمير الحضاري الذي االفســـاد

يأجوج ومأجوج ومن ماثلها كذلك.
باالفســـاد ومأجوج يأجوج حركة شـــمولية ثالثًا:
َحَدٍب ُكلِّ cَوُهْم ِمْن ألكثرها أو العالـــم بقاع لكل
العالم  تعم تأثيرها أو حركتهم أن َيْنِســـُلوَنd أي
مباشرة بقاع العالم من على الكثير يؤثرون وهم

مباشرة. غير بصورة أو
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في  التخصصيــــة الدراســــات ١ ـ أصــــدر مركــــز
المهدي  فــــي (األربعون المهــــديQ كتــــاب اإلمــــام
جالل تأليف الســــيد وحكاية الجزيــــرة الخضراء)
وقد إمامــــك> <إعرف الموســــوي، ضمــــن سلســــلة
ترتبط الكريم القرآن مــــن ذكــــر الكتاب أربعين آية
النبيN وأهل  عــــن رواية أربعين أورد باإلمام ثــــم
حكاية  أربعين نقــــل كما الجهة، بيتــــهK في نفس

إشارة  المهديQ مع اإلمام بلقاء تشرف عمن
في وقــــع الكتاب حكاية، كل مختصــــرة عقــــب
طباعة  وطبع الوزيري، القطع من ٢٥٦ صفحة

قم. زيتون ـ مطبعة أنيقة في

المركــــز أيضــــًا أناشــــيد  ٢ـ  كمــــا صــــدرت عــــن

بأســــاليب للصغار أناشــــيد مجموعة مهدويــــة وهي
الشعراء من لمجموعة جميلة شعرية وأوزان بسيطة
قسم من شبر حســــنين جواد السيد صمم رسومها
وقد الطريفي، حيدر وأخرجها المهدوية الطفولــــة
بديع، وإخراج جميلة أنيقة وصــــور جــــاءت بطباعة
 ١٦ في قــــم، وقعت في ـ زيتون وطبعــــت في مطابــــع

الوزيري. القطع من صفحة

(الســــفير  عــــن المركز قصة ٣ ـ وصــــدر أيضــــًا
النجفي ســــعد علي األســــتاذ األول) وهــــي للكاتــــب
الطفولة من قسم شبر جواد السيد حسنين وتصميم
األول الســــفير القصة حول حياة المهدويــــة، وتدور
بن  عثمان عمــــرو أبي المهــــديQ الشــــيخ لإلمــــام
القصة حياته، جاءت من العمري وقصص ســــعيد

Qالمهدي اإلمام حول اصدارات
التحرير هيأة

مجال  المهديQ أن يكون له حضور واســـع في اإلمـــام في التخصصية الدراســـات دأب مركـــز
كتب عما ينشـــره من دراســـات فضـــًال من يصدره ما خـــالل من وتنميتهـــا الثقافـــة المهدويـــة
حول اإلمام  (إصـــدارات وباب وتحليًال، المهديQ دراســـة اإلمام قضيـــة وموســـوعات تتبنى
نفس من كان مـــا ســـواء هذه الكتب من ما يصدر إلى اإلشـــارة عاتقه المهـــديQ) يأخـــذ على

المركز أو من خارجه.
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وطبعت طبقة  الوزيــــري القطع ١٦ صفحة مــــن فــــي
قم. في مطبعة زيتون وملونة في أنيقة

األديــــان  (أبــــو قصــــة ٤ ـ وصــــدر عــــن المركــــز
ســــعد النجفي علي األســــتاذ تأليف البصــــري) من
شبر، وتدور جواد حســــنين السيد وتلوين وتصوير
األديان  أبو Qاإلمام العسكري خادم حول أحداثها
بخمسة  وفاته لإلمامQ قبل حاجة في ذهب الذي
 ١٦ تقــــع القصة في وفاته، حيــــن وعاد عشــــر يومًا
أنيقة طباعة وطبعــــت الوزيري صفحــــة من القطــــع

المقدسة. قم في زيتون مطبعة في وملونة

والنشر  مؤسسة أنصاريان للطباعة عن صدر ٥ـ 
الســــيد حســــين لمؤلفه يوم الخروج) كتــــاب (ذلــــك
في فصول، تكلم الكتاب في سبعة المدرسي، جاء
فيما ،Qالمهدي اإلمــــام حياة عن األول الفصــــل
والوالية، اإلمامة موضــــوع الفصل الثاني في بحث
االنتظار وفضل أهمية عن الثالث الفصل في وتكلم
إرهاصات الرابع الفصل فــــي وأوضح المنتظرين،
الفصل الخامس فقد أما ظهوره، اإلمام عند قيام
ينطلق أين من مختارة: أسئلة عن لإلجابة خصص

السابع بالفصل الكتاب وُختم ينتصر؟ وكيف اإلمام
ومعطياتها، وقع أهداف الثــــورة عن الذي يتحدث
بطباعة  الوزيري القطع من ٣٦٤ صفحة في الكتاب

أنيقة وتغليف رائع.

شــــمس  كتاب الدار اإلســــالمية ٦ ـ صــــدر عــــن
وقــــد رضــــا حكيمــــي، المغــــرب لألســــتاذ محمــــد
تباعًا فصــــًال تتحــــدث عشــــر جــــاء الكتــــاب بأربعة
في واإلمام وغيبتــــه، وصفاتــــه عــــن حيــــاة اإلمــــام
الديانة مذاهــــب في وكذلك األديــــان والمذاهــــب،
الخصوص، علــــى الشــــيعة كتب وفي اإلســــالمية،
الكريم القــــرآن فــــي المهدي وتضمــــن فصًال عــــن
ضوء وفي التجريبية، والعلــــوم العقلية وفي العلوم
وجود ان في التربوية والسياسية، وبحث الفلســــفة
في وتحدث للتســــليم، اإلمام تجســــيد للمقاومة ال
والمنتظرين، وختم االنتظــــار عن األخيرة فصوله
والمواالة، ونور الوالء عن التماس الشمس بالبحث
القطــــع الوزيري  من ٣٥٠ صفحة فــــي وقــــع الكتاب
ـ بيروت بطباعة اإلســــالمية الدار مطبعة في وطبع

جيدة.
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مركز الدراســـات (منتـــدى افتتـــح المركـــز
من وهو (Qالمهـــدي في اإلمـــام التخصصيـــة
باالمـــام المتخصصـــة الحواريـــة المنتديـــات

أهمها: اقسام عدة على ويتضمن Qالمهدي
عدة على وتحتوي الرئيســـية ١. االقسام

واحات.
العامة. المهدوية الواحة .١

الحوار المهدوي. .٢
االديان. في المهدي .٣

المهدوية. المخطوطات .٤
الفكر المعاصر. المهدي في .٥

المهدوية. المرأة .٦
والنواب. العامة النيابة .٧
المهدوية. المناظرات .٨

الشيعي. واالنتشار المهدوي التمهيد .٩
المهدوي. الطف .١٠
المهدوي. الطفل .١١

وردود. شبهات .١٢
عدة على وتحتـــوي ٢. االقســـام االدبيـــة

واحات.
المهدوي. األدب .١
المهدوي. الفن .٢

الكتاب المهدوي. .٣
المهدوية. المحاضرات .٤

على: وتحتوي ٣. االقسام االعالمية
الصحافة. في المهدي أوًال:

المهدوية. االخبار ثانيا:
االسئلة واالستفهاماتحيثيحتويهذا .٤

االسئلة واالجوبة المهدوية. على القسم
هذا القســـم ويحتوي واالدارة ٥. االشـــراف

الشكاوى واالقتراحات. على
ويحتوي والبرمجة والتعـــارف ٦. التواصل

على:
الترحيب والتعارف. .١

الجوال المهدوي. .٢
البرامج المهدوية. .٣

حيث االخرى اللغات في المهدي االمام .٦
على: اآلن لحد القسم هذا يحتوي

االنجليزية. اللغة .١
باللغة االنجلزية. واالجوبة االسئلة .٢

اآلن: لحد المنتدى هذا ويحتوي
مشاركة. و٣٥٠٠ موضوع ٨٥٠ على .١

عضو. ٣٥٠ .٢

  Qالمهدي االمـــام عشـــاق األخوة من ندعو
عن والباحثين المقـــدس لظهـــوره والمنتظريـــن
والمشـــاركة هذا المنتدى فـــي الدخول المعرفـــة

أعلى الصفحة. على العنوان الموجود في فيه

منتدى
Qاللمهدي اإلمام في التخصصية الدراسات مركز

www.m-mahdi.com/forum
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والمركز تسأل  انت
يجيب

www.m-mahdi.com _ info@m-mahdi.com

شـــبهات ترد من او البيت اهل اتباع قبل مـــن واستفســـارات اســـئلة تـــرد إلى موقعنا على االنترنت
الشبهات هذه بعض المجلة نشر وقد ارتأت المعهود باسلوبه العلمي المركز عنها فيجيب اعدائهم

األعزاء. قراءنا االنتظار بين لثقافة ونشرًا للفائدة اتمامًا عليها المركز رد مع واالستفسارات

كون داللة مـــع الســـفارة انقطاع مـــا هي أدلة
أدعى المشاهدة......)) (( فمن اإلمام بيان نص

تعني السفارة؟ محكم المشاهدة غير

السفارة: انقطاع على عدة أدلة هنالك
من والســـفارة النيابة انقطـــاع إن منهـــا أوال:
أهل البيت مذهـــب وضروريات وبديهيات أوليـــات

السالم. عليهم
النيابة انقطـــاع علـــى الفقهاء ثانيـــا: إجمـــاع
الســـفارة وضـــالل مدعي كفـــر وإجماعهـــم علـــى

والنيابة.
المهدي لإلمـــام إن وحاصلـــه ثالثـــا: التواتـــر
كبرى صغـــرى وغيبة غيبة عليه الســـالم غيبتيـــن

فيها الخفاء الصغرى الغيبة أن بينهما الفارق وان
السالم عليه لإلمام رسمي تمثيل لوجود تامًا ليس
وان الغيبة الخاصين والنواب الســـفراء من خالل
االنقطاعًا أي تامـــا فيهـــا الخفـــاء الكبـــرى يكـــون
يكون بانقطاع الصغرى الغيبة إن انتهـــاء كما تاما
انتهاء الغيبة حيـــن في الخاصة والنيابة الســـفارة
وظهوره السالم عليه لإلمام بالبيعة يكون الكبرى

إدارته. دولته وبروز جهاز وإقامة
الســـفارة الخاصة أو دعوى النيابة إن رابعـــا:
دولته ظهـــور فإن عنوان الظهـــور تنافـــي ضـــرورة

عقد البيعة. بعد الرسمي ليس إال وجهازها
بتوســـط المروي المبـــارك خامســـًا: التوقيـــع
اهللا رضي محمد الســـمري علي بن النائـــب الرابع
ال اإلمام نص في المنفية المشاهدة إن حيث عنه

عن احد معنيين. تخلو
المشاهدة. مطلق نفي األول:

المشاهدة. بعض نفي الثاني:
األول فباطل بالوجدان لحدوث المشاهدة أما

رجاء٤

السؤال

الجواب
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وتشرفهم والعلماء الفقهاء أســـاطين من من عدة
إن (حتى الشـــريف فرجه تعالى اهللا عجل بلقـــاءه
األدعية بعض فرجه) عجل اهللا عنه نقل منهم ثلة
مـــع عـــدم دعواهم الشـــيعة كتب المســـطرة فـــي

للسفارة.
(أي المعنـــى بالثاني ينحصر أن فـــال بد مـــن
البعض المشـــاهدة) وهـــذا مصاديق نفي بعـــض
مع المشـــاهدة يكون المراد منه أن البـــد المنفـــي
عجل باإلمام المباشر واالرتباط ادعاء الوســـاطة
التوقيـــع أن بقرينـــة الشـــريف اهللا تعالـــى فرجـــه
تعزيه أوله في إن حيث الســـمري وفاة صدر قرب
وبين  بينه ما الســـمري بموت اإلمامQ المؤمنين
بعدم الســـمري الســـالم عليه أمره ثم ســـتة أيـــام
قد إذ وفاته بعـــد مقامه احـــد يقوم إلى الوصايـــة
اهللا يأذن حتى ظهور ال وانـــه التامة الغيبة وقعـــت
دال أن سياق الكالم قرائن ذكره وهذه كلها تعالى
النيابة والسفارة دعوى مع تكذيب المشاهدة على
المشـــاهدة إن اهللا عنه. إذن بعد الســـمري رضي

المحكمات. من السفارة بمعنى

كتب في الشـــريفة الروايات كثير من وردفي
و النعماني الغيبة و المستدرك و وسائل الشـــيعة
القيام صحة عدم المكارم مكيال و الدين كمـــال
راية إن كل و عموما الغيبة في و ظهور القائم قبل
النهي طاغوت و فصاحبها القائم قبل قيام ترفع
علويين كانوا الثائرين وإن الخارجين و تبعية من
و و العدالة للحـــق دعوا إن و فاطمة و مـــن أبنـــاء
التحرك عدم بمعنى البيـــت في بالجلوس األمر

هل و معناها ما و كسند الروايات صحة مدى ما
الغيبة في زمن تتبع أن يجب قواعد التي من هي
و بصراحة اإلجابة ارجوا من الواجبات كواجـــب
غليلي تروي إلى اآلن إجابة أجد وضوح ألنني لم

حيرتي. من تخرجني و

الشــــريفة من تلك الروايات جملة في ورد نعم قد
تلك وبعض الرايات من رفــــع المنع مــــا يفيد الــــّذم أو
وجهت وقد معتبــــرة، أو ســــندًا الروايــــات صحيحــــة
تتناســــب التقية ألنها على احدها: حملها وجوه بعدة
عليهم األئمة يعيشــــها كان التي األمنية مــــع الظروف
االبتدائي الجهاد على حملها الوجوه: ومن الســــالم.
صحيحة الدعوة فيمنع االبتداء عســــكريًا وان كانــــت
المّدعى هذا الوجه باإلجمــــاع وقد يدعم بنفســــها،
األســــتاذ لســــيدنا ولكن علــــى منع الجهــــاد االبتدائي
اإلجماع، هذا منع لتحقق اهللا رحمه المقدس الخوئي
عمًال مطلقًا رفــــع الرايات من المنع الثالث: والوجــــه
رفع الرايات مــــن المنع الرابع: بظاهرها، والوجــــه
أو النوعي دفع الضرر حالة في ال تمنع ولكــــن إبتداءًا
المحترمة النفس كحفــــظ في بعض حتى الشــــخصي
بيضة ومنه حفظ ، أو حفظ لنفس المدافــــع مطلقــــًا
مع قام إنما الخامس أن النهــــي اإلســــالم، والوجــــه
الســــالم في من المعصوم عليه الخاص اإلذن عــــدم
ووظائفه مقاماته مــــن القيام باعتبــــار حــــال حضوره
حالة وفي وغيرها، الحــــدود كإقامة به المنحصــــرة
عليهم الســــالم بمقامهم أقيــــم بها من غيابه يقــــوم
للشرائط. الجامعين العدول الفقهاء وهم بها للقيام
إلــــى العمــــل العســــكري وجميــــع الوجــــوه ناظــــرة
ظاهر صريح أو هــــو كما الجيوش لتجميع المســــتلزم

الشريفة. الروايات تلك

حسين٥ علي

السؤال

الجواب



نشاطات

١١٦

نشاطات المركز
التحرير هيأة

للدراســـات  األول النوعي في اإلمـــام المهـــديQ المؤتمر الدراســـات التخصصية أقـــام مركـــز
 ٢٠٠٨/٣/٢٧ يوم وذلك االشـــرف النجف محافظة لتربية العامة المديرية مع بالتعاون المهدويـــة
وقد التربوية))، للعمليـــة تعزيز المهدوية ((المعرفة شـــعار تحت الكوفة جامعة رئاســـة وعلى قاعة
محمد الســـيد ســـماحة المركز ومدير الخرســـان صادق محمد الســـيد تحدث في المؤتمر ســـماحة
سماحة ألقى خليل ماضي كما اسماعيل االستاذ االشرف النجف تربية عام مدير والسيد القبانجي
المؤتمر وختم المؤتمر، في كلمة الوزراء رئيس الســـيد دولة مستشار الحليم الزهيري عبد الشـــيخ
وقد اإلمام، حول المفتوحة الفكرية الذي أدار النـــدوة اآلصفي مهدي محمد الشـــيخ اهللا آية بكلمة
المثقفة، والنخب الجامعة رئيس والســـيد النجف محافظة مجلس عن ممثلون المؤتمر في شـــارك
االختصاصين والسادة والمدرسات المدرسين من النجف في التدريسي للكادر كان الحضور بأن علمًا

االسالمية. التربية في التربويين
فقوبلت المؤتمر علـــى اآلتية النقـــاط القبانجي محمـــد ســـماحة الســـيد وقـــد القى مدير المركز

بالموافقة والتأييد:
المراحل، كافة وعلى الدراسي المنهج ضمن المهدوية الثقافة ادخال الى التربية وزارة دعوة .١

الموضوع المهدوي. يخص فيما المنهج كتابة في للمشاركة واستعداد المركز
المدارس  مكتبات المحافظات لرفد تربية ومديريات الوزارة قبل كافية من ميزانية ٢. تخصيص

المجال. هذا في الفعالة للمساهمة المحلية االدارة ودعوة جميعًا بالكتب المهدوية،
لغرض  المركز مع بالتعاون للتربية العامة المديرية قبل من متنوعة مســـابقات طالبية ٣. اجراء

العامة. المهدوية الثقافة نشر
الفرج. هو دعاء الوطني النشيد قبل االصطفاف يكون دعاء أن الى المدارس دعوة مدراء .٤

تربية  مـــدراء يدعى فيها التربيـــة وزارة مـــع وطني لمؤتمـــر تمهيـــدًا ٥. أن يكـــون هـــذا المؤتمـــر
الحساس. المهدوي الشأن في للتداول التربية وزير شخص ويحضره المحافظات

للدراسات النوعي األول المؤتمر
المهدوية



١١٧

السادة احلضور جوانب من



نشاطات

١١٨

المركز مدير كلمة

القبانجي محمد السيد

كلمة

الخرسان صادق السيد

الحوزة العلمية االستاذ في

الزهيري عبد الحليم الشيخ كلمة

الوزراء رئيس دولة مستشار

النجف تربية عام مدير كلمة

الماضي خليل اسماعيل االستاذ

والقنوات اإلعالم
الفضائية



١١٩

في اإلمام التخصصيـــة الدراســـات مركز قام األصيلـــة المهدوية بالثقافـــة مـــن اجل النهـــوض
المكثفة  التخصصية الدورة االشـــرف بعقد النجف لتربية العامة المديرية المهديQ وبالتعاون مع
يوم حضرها  كل في ٢٠٠٧ بمعدل درسين /٣ ٢٢ـ  ٢٧/ من اسبوع للفترة لمدة المعرفة المهدوية في
اعطاء جميع  تم كمـــا ١٢٠ مدرس عددهم والبالغ والتاريخ االســـالمية التربية ومدرســـات مدرســـو
االســـاتذة فيها حاضر جميعًا. لهم دورات كتب المركز وتوزيع قبل من تقديرية شـــهادة المشـــاركين

من: وهم كل مسبقًا المركز مع عليها االتفاق خاصة تم بمحاور الفضالء الحوزة
بحر العلوم علي محمد سماحة السيد .١

والسفراء األربعة. الصغرى المحور: الغيبة
رشيد الحسيني سماحة السيد .٢
االنتظار وكيفيته مفهوم المحور:
الحكيم جعفر السيد سماحة .٣

عصر الشـــيعي في المجتمع المحـــور: مفاصل
الغيبة الكبرى

صادق الخرسان محمد سماحة السيد .٤
والخاصة. العامة المحور: االمام

المكثفة التخصصية الدورة
المهدوية المعرفة في

األشرف النجف في العامة التربية مدير اسماعيل لالستاذ الترحيبية الكلمة



نشاطات
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عن الدليل)) ((البحث المتحركة بعنوان للصور االول الفيلم التخصصية الدراسات مركز اصدر
حسنين السيد ورســـم النجفي ســـعد للكاتب االســـتاذ الدليل)، (البحث عن لقصة وهو فيلم مصور
المعارف اذاعة اســـتوديو الصوتي في التســـجيل وتم الموســـوي الســـيد حيدر جواد شـــبر، ومونتاج
االفالم المتحركة انجـــاز في المركز باكورة عمل رســـول القرشـــي. وهو االســـتاذ االخ مع وبالتعاون

المهدوية. بالقضية المختصة

في الثانوية المـــدرس في المهدوية الندوات برنامـــج ضمن اقـــام مركز الدراســـات التخصصية
مشـــكورة النجف محافظة لتربية العامة المديريـــة مع بالتعاون وأيضـــًا االشـــرف محافظة النجف
المختصون الســـادة وقد القى ازاءهـــا المدارس المؤشـــرة ادناه في المدرجـــة النـــدوات المهدويـــة
٢٠٠٨ إلى ٥/١/ /٣ /٢٣ من للفترة وذلـــك في الثقافة المهدوية محاضرات اســـماءهم المذكوره

وهي: ٢٠٠٨
الشيخ وسام الطائي: .١

الساجدات. ثانوية .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٤

الغري. اعدادية .٢
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٦

اباذر. متوسطة .٣
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢

العراق. صدر متوسطة .٤
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٣

المتحركة للصور االول الفيلم
الدليل) عن (البحث

في المهدوية الندوات
االشرف النجف في الثانوية المدارس



١٢١

المفيد. الشيخ اعدادية .٥
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٦

اإلمام الحسين . ثانوية .٦
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٨

للبنات. الكوفة اعدادية .٧
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٧

للبنين. الكوفة اعدادية .٨
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٥

متوسطة المتنبي. .٩
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٧
شكري علي الشيخ .٢

االمير. اعدادية .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٦

الوحدة. اعدادية .٢
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٣٠
الشيخ رعد الجميلي .٣

النجف. اعدادية .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٦

نصر. نبوخذ اعدادية .٢
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٩
جبار سحر االستاذة .٤

الحامدات. ثانوية .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٩

اليقضة. ثانوية .٢
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١

الستار الجابري السيد عبد .٥
الكندي. اعدادية .١

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١
الشيخ محمد العبودي .٦
الرحمن. ضيوف ثانوية .١

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٣

الشيخ حميد الوائلي .٧
الصدر. آمنة اعدادية .١

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢
الكرار. اعدادية .٢

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٥
المنتهى. سدرة اعدادية .٣

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٧
للبنين. حلب متوسطة .٤

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٥
القبانجي حيدر أم .٨

ثانوية الالذقية. .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٣

القبانجي عمار أم .٩
االيمان. ثانوية .١

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٣
الشيخ أحمد الساعدي .١٠

اعدادية االنتفاضة. .١
التاريخ: ٢٠٠٨/٤/٥

متوسطة المصطفى. .٢
٢٠٠٨/٤/١٥ التاريخ:

الفضلي أكرم الشيخ .١١
للبنين. ميسان اعدادية .١

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٥
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١٢٢

للثقافة  المرتضى شـــباب رابطة المهديQ  مع اإلمام الدراســـات التخصصية فـــي أقام مركز
 Qالمهدي تتويج اإلمام بمناسبة وادبيا ثقافيا مهرجانًا الفحل علوة منطقة ـ في الكوفة االسالمية
للمشـــاركين  الثمينة الجوائز المركز قدم ١٤٢٩ وقد ٩/ ربيـــع االول/ االثنين يـــوم وذلك باالمامـــة

الفائزة. والقصائد بالمهرجان

Qاإلمام تتويج بمناسبة ثقافي مهرجان

الكوت فرع نشاطات
جمادي لشـــهر الكوت المهدي فرع االمـــام التخصصية في الدراســـات مركز ضمن نشـــاطات
بالتعاون المعارض من سلســـلة المركز أقام لثقافة االنتظار لنشـــر الثقافة المهدوية الحقة االولى

شملت :-  المحافظة ونواحي واقضية الكوت مناطق من زينبP في عدد السيدة مؤسسة مع
اسبوع.  ولمدة الوراء مسجد بالتعاون مع ادارة الحوراء منطقة في ١:- معرض

ايام.  ثالثة ولمدة في قضاء الصويرة التنمية منطقة معرض في -:٢
ايام.  ثالثة لمدة المحراب شهيد مؤسسة مع بالتعاون العزيزية قضاء معرض في -:٣

ايام. خمسة بدرة ولمدة في مع منظمة بدر بدرة بالتعاون قضاء في معرض -:٤
اسبوع.  ولمدة جصان في بدر منظمة مع بالتعاون جصان في ٥:- معرض

. ايام ثالثة ولمدة الثقافية البيان مؤسسة مع بالتعاون الدجيلي ناحية ٦:- معرض في
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