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أهل أتبـــاع يميز مـــا إّن أهـــّم
البيـــتK المتطلعيـــن النتظـــار 
النفسي هو حالة االستقرار الموعود اليوم

غيرهم. عن يميزهم والذي
حالـــة مـــن ناشـــئ  االســـتقرار  وهـــذا 
مستقبل إلى المنبعثة من التطلع االطمئنان
المنتِظر ذهنية في صورته ترتســـم مشرق
بها يدين التـــي االنتظار فلســـفة من خالل
فحاالت اإلحباط الناشئة تعالى، اهللا إلى

أهل تحيـــط بأتبـــاع من ظـــروف سياســـية
مســـتقبل  على أثر ذات البيتK لـــم تعد
إليه مـــا يتطلـــع على وجودهـــم بـــل وحتـــى
االجتماعية هيكلتهم بناء من االتباع هؤالء

كذلك. والسياسية واالقتصادية
تحملـــه فلســـفة مـــا وهـــذا راجـــع إلـــى
آمال تعقدها النفسية الشيعية االنتظار من

اإلمام المنتظر. دولة قيام على
الفرد وهو يشعر الفردي فعلى المستوى

النفسي االستقرار
االنتظار لجماعة

 محّمد محمود عزيز
النجف اعدادية الخورنق ـ

بنشر القّراء ومقترحاتهم آلراء مفتوحة مساحة هذه
القارئ إلى نظرهم وجهات إليصال مناســـبا ما يرونه
فقد المساهمات لهذه منها تشجيعًا والمجلة مباشرة

الحر. المهدوي المنبر من الوقفة هذه خصصت
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 محّمد محمود عزيز
النجف اعدادية الخورنق ـ

باألمل االنتظـــار حالة يعيـــش
أهدافه تحقيـــق الكبيـــر فـــي
المهدوية الدولـــة تحـــت ظـــل
ت طـــا حبا ال ا و ، كة ر لمبا ا
أن للفـــرد يمكـــن ال النفســـية
آمال يعقده من يتفاداها بمـــا
التي القادمة الدولة تلك على
في والســـالم تبســـط العـــدل
المقهورة، األرض هذه ربوع
هدفـــه يتحقـــق لـــم فـــاذا 
مســـتقبله فـــي عاجـــًال فـــان
االمام ذلـــك اآلجل ســـينجزه
هذا فـــان وبذلك الموعـــود،
أمل حالة فـــي الفرد ســـيكون
يصنع متفائـــل وترقب دائـــم

السعيد. غده خالله من
االســـتقرار فـــان وبذلـــك 
المنتظر يعيشه الذي النفسي
وهذا خصوصياته، إحدى هو
في ســـببًا سيكون االســـتقرار

االبداع والتكامل الذاتي.
اماعلىالمستوىالجماعي
تطمح االنتظـــار جماعة فـــان
ضوء في برامجها تحقيق الى
ترقب على المعقـــودة اآلمـــال
وهـــذه المهدويـــة، الدولـــة 
معايشـــة تستشـــعر الجماعـــة
االحوال. معها في كل قائدها
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 Qالعســــكري اإلمام إســــتطاع
المهدي¨ حماية ولده أن يضمــــن
الغيبة فترة فــــي أما الحاكمة، من الســــلطة
التي بعــــض األمور حصلت الصغرى، فقــــد

ومنها: العامة، المصلحة تخدم
إلى  الســــلطات الحاكمة وصلت أن ١ ـ بما
عاتقها وأخذت على واإلنحراف التسافل حّد
ومنهــــم األئمــــة القضــــاء علــــى المصلحيــــن
الذي المهدي¨ فيهم اإلمــــام بما األطهــــار
مصلحة كان فغيابه إذًا كان هدفهــــم األول،
حجة. من األرض تخلو ال عليه لكي للحفاظ

وضــــوح  اإلمــــامQ وعــــدم غيبــــة ٢ـ  أّدت
بالغمــــوض شــــخصّيته هيئتــــه إلــــى إحاطــــة
يعطي هــــذا الغمــــوض واإلبهــــام، حيــــث أن
أعدائه، صدور في رهبًة المهدي¨ لإلمام

ضعف الى يــــؤدي تجاهــــه وشــــعورًا بالعجــــز
في القضاء ألنهم فشــــلوا معنويات الســــلطة
الحســــن لإلمــــام  الشــــرعي الوريــــث  علــــى 
المهديQ موجودًا  كان ولو ،Qالعســــكري

محالة. عليه ال ومعروفًا لقضوا
القواعد الشعبية  قبل من ترسيخ الثقة ٣ ـ
األربعة، الســــفراء وهــــم بــــوكالء اإلمــــام،
اذهان في مفهومــــًا كان هذا األمر أن علمــــًا

القواعد. تلك
الســــفراء طريق عن العمل يكون وبذلــــك
االمام فيستطيع الســــلطة، لنظر غير ملفت
أتم على بهــــذه الطريقة يريده ما أن يحقــــق

وجه.
بالتقصير  المؤمنــــة الجماهير ٤ ـ شــــعور
من نوع عندهــــم يصبح لذا لغيــــاب وليهــــم،

اإلمام غيبة
وأبعادها االيجابية

الرزاق الخاقاني قيس عبد أحمد
النجف إعدادية الخورنق ـ
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اإلمــــام الــــوالء لشــــخص
ونواهيه واالمتثالألوامره
الســــفراء نحو فتوجهــــوا
الذي التقصير من للتقليل

.Qتسببه غيبة اإلمام
غيبته  خــــالل ٥ ـ مــــن
اختبار فــــي النــــاس وقع 
مــــن ابتــــداًء وتمحيــــص 
إلــــى الصغــــرى الغيبــــة 
ومــــدى الكبــــرى الغيبــــة 
 Qلســــفرائه طاعتهــــم
المهدوية التعليمات وأخذ

منهم.
تبارك إذ <واالنتظار>
التي الفتية هذه الجهــــود
في رائعًا إنجــــازًا حّققت
المهدوّية، الثقافة مجال
البراعــــم جميــــع تدعــــو 
للمســــاهمة الشــــاّبة
المنبــــر هــــذا رفــــد  فــــي 
بمســــاهماتهم الحــــّر
أن آمليــــن الثقافيــــة،
هي األقــــالم تكون هــــذه
المســــتقبلّي الرافــــد
المهدوّيــــة، للثقافــــة
الفتيين فإلــــى الكاتبيــــن
الخاقانــــي أحمــــد قيــــس
من عزيز محمود ومحمد
ثناء كّل الخورنق إعدادية

وتقدير.





اإلفتتاحية

الفطرة دواعي من تنبثق ضـــرورة هو ما بقدر التحديث دواعي مـــن ينطلق العولمة لـــم يكـــن مفهوم
المفهوم عالمية باتجاه تدفع فالرساالت السماوية الجميع. السلمي بين الى التعايش الداعية االنسانية
<إنا العالمي شـــعاره أعلن حّتى المجال هذا في رائدًا وكان اإلســـالم البشـــر، بني جميع بين والشـــعور المشـــترك
، لالقليمية المقيتة نبذًا < أتقاكم اهللا عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شـــعوبًا وأنثى وجعلناكم من ذكر خلقناكم
عانت التي االجتماعي ومحاوالت التهميش للتقوقع وردءًا ، والعقالنية الحكمة أدوات عنها الغائبة للقومية ودحـــرًا

ذاتها فقط. على لإلنكفاء الشعوب كثير من منها
التغريب بين مفهومي فالخلط _ كثيرة أحيان في تعمد وبغير أحيانًا _تعمدًا االوراق في خلط تكمن المشكلة ان
لها بشـــكل اليتيح الذات اإلســـالمّية تنفر منها التي هي المشـــكلة والعولمة ، األمركة مفهومـــي والعولمـــة ، وبيـــن
هذه مثل قبول في أن يترددوا المسلمين حق ومن القديم_الجديد<العولمة> بأدوات المصطلح المعرفة أو التشـــبت
أو الى حاالت الجهل منه كثير يؤول الخلط ولعل وكيانهـــم، مســـتقبلهم تهدد مفاهيم بها التي تخلط المصطلحات

يهددنا جميعًا. الذي الخطر لحجم التهويل التدليس أو
أن يمكن العولمة أن أعنـــي ، بل الحالية طروحاتهـــا في هي العولمة بمـــا الى قبول الدعـــوة ال أعنـــي مـــن ذلك
فكر أهل بذلك لنعمم بكل ايجابياتها الواقعية العولمة مع نتعاطى آخر أن ، وبمعنى الحضاري للتواصل تكـــون آليًة

.Kالبيت
على العولمة ورفض االنسانية المعرفة حيثيات من واسعة نافذة ســـيفتح تفاصيله بكل الشـــيعي الفكر إن عولمة
نفتح أن بحاجـــة إلى فنحن قرون، منذ منه عانينـــا الذي واالنعـــزال االختياري اطالقهـــا يعنـــي القبول بالتهميش
أهل رؤى معها تحمل ورود باقة نرفع من خالله أن ولنتمكن الســـالم ينشـــد محروم عالم الى لنتطلع جميعًا نوافذنا
االلهي  والمنقذ العالمي المصلح لظهور التمهيد آليات إحدى تكون أن يمكن العولمة أن ننكر ال أننا البيـــتK علـــى
القضية المعمورة،والتأكيد على عالمية أرجاء الى المحمدية رسالته عبق سننشـــر خالله فمن الحجة¨، اإلمام

االحوال. كل على قد قبلنا بتهميشنا سنكون فأننا اقليميتها وبغير ذلك ونفي المهدوية

التحرير رئيس

المهدوية العولمة

ل
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من الحـــرام محرم غـــرة مـــع بزوغ
١٤٠٠ هــــ الموافـــق ٢٠ نوفمبر  العـــام
ما مـــع العتيبـــي ١٩٧٩م دخـــل المدعـــو جهيمـــان
في الحرام المسجد أصحابه الى من المئة يقارب
يحملون وكانوا الفجر، صالة ألداء المكرمة مكة
إنها المســـجد الحـــرام حراس وأوهموا نعوشـــًا،
بعد الميت صالة عليها وسيصّلون لموتى، نعوشًا
لم النعوش هذه أن الحقيقة وفـــي الفجر، صالة

وذخائرها. الرشاشة لألسلحة إّال مخازن تكن
جهيمان قام حّتى الفجر صالة أن انفضت وما
القحطاني عبـــد اهللا بن محّمـــد المدعو وصهـــره
ليعلنـــوا الحـــرام المســـجد أمـــام المصليـــن فـــي
أعداء مـــن وفراره المنتظر المهـــدي للنـــاس نبـــأ
قّدم وقد الحـــرام، المســـجد في اهللا واعتصامه
المنتظر المهدي صهره القحطانـــي بأنه جهيمان
القرن بداية من ذلك اليوم في الدين هذا مجـــدد

الجديد!! الهجري
<المهدي بمبايعـــة وأتباعه ثم قـــام جهيمـــان
جموع وطلب من والمقام، الركـــن المنتظر> بين
المســـجد أبـــواب المصليـــن مبايعتـــه، وأوصـــد
محاصرين أنفســـهم المصّلون ووجـــد الحـــرام،

واألطفال. بما فيهم النساء المسجد داخل
أخرى مجاميع هناك كانت نفســـه وفي الوقت
ورســـائل منشـــورات بتوزيع مـــن أتباعه يقومـــون
فـــي مســـبقًا أعّدهـــا قـــد وكتيبـــات كان جهيمـــان

الخليج. دول وبعض السعودية
واألطفال، النساء ُأخلي سبيل أيام ثالثة وبعد
داخل مـــن المحتجزيـــن في به ال بأس وبقي كـــّم

المسجد.
اللحظات منـــذ الســـعودية حاولـــت الحكومـــة
مـــع جهيمـــان وديـــًا المشـــكلة األولـــى حـــّل هـــذه
ســـراح وإطالق الحرم من والخروج باالستســـالم

م

التكفيرية السلفية مهدي
العتيبي جهيمان وحركة

علي شير سامي حسين الدكتور
النجف الجامعة/ الطوسي الشيخ كلية
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رفض. أنه إّال الرهائن المحتجزين،
الحرام، البيت في والمناسك الصالة عّطلت
الكثيفة، وأصاب النيران الطرفان اطالق وتبادل
وعندما هذه األحداث، بالغ جراء المسجد ضرر
تدافعـــت قواتها الســـعودية، الحكومة نفـــد صبر
على هجوم شـــامل في معّززة بقـــوات الكوماندوز
جديدة عســـكرية تقنيات فيه الحرم اســـتخدمت
وأتباعه، جهيمـــان يعهدها لـــم وخبـــرات أجنبية
قتيًال ســـقط الكثيـــر، وكان ممن فســـقط منهـــم
الـــذي القحطانـــي اهللا عبـــد صهـــره محّمـــد بـــن
وبســـقوطه المنتظر، المهدي أنـــه كانـــوا يّدعون
فهم كبيرة، صدمـــة جهيمان قتيـــًال صدم أتبـــاع
باالنهيار فبـــدأوا يمـــوت، ال أنه كانـــوا يعتقـــدون
ومن نفســـه جهيمان وســـلَّم تباعًا، واالستســـالم

أتباعه. من بقي
بإعدام المحكمة حكم صدر وجيزة بعد فتـــرة

وكان  الجماعة، أفراد من ٦١ شـــخصًا
المحكومين ضمن قائمـــة من جهيمـــان
أول قصـــة بذلـــك باالعـــدام، لتنتهـــي
فـــي يســـّجل الدينـــي حـــادث للتطـــرف

السعودية.
الحركة: زعماء سيرة

ســـيف محّمد بن عمـــل جهيمان بن
الحـــرس الوطني في موظفـــًا العتيبـــي
عشـــر عامًا، ثمانيـــة الســـعودي لمـــدة
مكة جامعة في الدينية درس الفلســـفة
بعدها وانتقـــل االســـالمية، المكرمـــة
المدينة فـــي االســـالمية الـــى الجامعة
التقى المنورة المدينـــة وفي المنـــورة،
بن (محّمد يدعـــى جهيمـــان بشـــخص
تالمذة أحد وهو القحطاني) اهللا عبـــد

باز. بن العزيز عبد الشيخ
الرجلين، بيـــن العالقـــة توّطـــدت
الرؤى من العديد فـــي فكريًا إلتقيا خاصة أنهمـــا
الدولة، تكفير حيث من المتطرفـــة، االيدلوجية
الشـــديد والتزّمت بأكمله، المجتمـــع بـــل وتكفير
ورفض معالمه المجتمع اعتزالهمـــا الى ممـــا أدى
وغيرها. وصحافة... وتلفزيون راديـــو من المدنية
بشـــقيقة القحطاني زواج تقاربهما فـــي ومما زاد

العتيبي. جهيمان
المنشودة أفكارهما بنشر وصهره جهيمان بدأ
عن والخروج من البدعة هو جديد ما كل تعّد التي
بعض في نطاق ضيق وعلى ســـري الدين، بشـــكل
ومن المنـــورة، المدينة فـــي الصغيرة المســـاجد
عند إيجابيًا صـــدًى األفـــكار هذه ثـــم فقد لقيـــت
جهيمان أّسســـها التي الجماعة وأخذت البعض،

إلى اآلالف. أفرادها عدد وصل تكبر، حّتى
معاداة في جهيمان وجماعته جهدًا يّدخر ولم
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اهللا، بشـــرع تحكـــم ال ألنهـــا األنظمـــة الحاكمـــة
بنفســـه كتبها التي الرســـائل في جليًا وكان هـــذا
المجتمع بهجـــر كمـــا يؤمن أتباعه، أو مـــن قبـــل
لتفشـــي عنه، نظرًا واالنعزال المدنيـــة ووســـائله
الصراط عن وُبعده المجتمع في والرذيلة الفســـاد
اآلخر الجانب من جانب، ومن هذا المســـتقيم،
األنظمة مواالة عدم ضرورة وأتباعه جهيمان يرى

بنواهيه. تنتهي اهللا وال بشرع تحكم التي ال
منـــدكار بعض إســـماعيل فالح يروي الشـــيخ

به: التقى مّمن وهو القحطاني سيرة
اهللا القحطاني عبـــد محّمد بن أعرف <كنـــت
في منزلي فـــي زارنـــي معرفـــة شـــخصية، وقـــد
وكان للقرآن، حافظًا وكان مـــرات، عدة الكويت
يمســـك نفسه أن يســـتطيع ال وبّكاء، رجًال زاهدًا
وكانG حافظـــًا  القـــرآن، قـــرأ إذا مـــن البـــكاء
علم، صاحـــب شـــيخًا وكان للبخـــاري ومســـلم،
من الناس يأتيـــه كان حيث بالرؤيا ولكنـــه افتتـــن
إنك أنت المهدي ويقولون المشـــرق ومن المغرب
ودخل ،Gيضايقه الموضوع هذا وكان المنتظر،

الطريق هـــذا من عليه الشـــيطان
والعافيـــة، الســـالمة اهللا نســـأل
الشـــيخ شـــيخي وعندمـــا ســـألت
حول  وقتها األنصاريG في حماد
صحته، ومـــدى هـــذا الموضـــوع
متى لـــي: منذ وقال قويـــًا رّد ردًا
األحالم نأخذ الشريعة من ونحن
من شريعتنا نأخذ نحن والرؤيا،
....Nرســـوله وســـنة اهللا كتـــاب
طلبة مـــن كان فهو أمـــا جهيمـــان
ابن الشيخ وكان باز، ابن الشـــيخ
كان أيام المدينة في منزل له باز
الحكومة إياه أعطته للجامعة االســـالمية رئيســـًا
ينافس المنزل هـــذا وكان فيه، العلم لكي ينشـــر
فكان العلم، نشـــر حيث من اإلســـالمية الجامعة
الشـــيخ أمثال الدروس فيه يقيمون الكبار العلماء
الشـــنقيطي، األلباني والشـــيخ ابـــن باز والشـــيخ
وكان الشـــيخ ـ فـــالح  للشـــيخ زال ال ـ والحديـــث
الذيـــن يحضرون الطلبة بابتعـــاث ابـــن باز يقـــوم
االســـبوع نهاية عطلة كل المنزل هذا في الدروس
وكان للعوام، العلـــم لنشـــر المجاورة إلـــى القرى
أعطاه الذي جهيمان العتيبـــي يبعثهم من الذيـــن
الطلبة مع زمالئه باز المنزل بما فيه ابن الشـــيخ
المنزل، هذا في العلم نشـــر لكي يســـتلموا مهمة
أشـــخاص ثالثة أتى جهيمان الفتنةعندما وبدأت
فكر وهم يحملون افريقيـــا شـــمال دول من إحدى
األمور بعض مســـتاًء من وكان جهيمان التكفيـــر،
التلفزيون أحدها دخـــول ويقـــال أّن التـــي بالدولة
الشبه في ُيلقوا أن فاســـتطاعوا على الســـعودية،

جهيمان. قلب
رّتب القحطاني جهيمان بخبـــر وعندما علـــم
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لكي والطلبـــة واألســـلحة الرجـــال كل شـــيء مـــن
هذا األخير وكان النـــاس، وأمام في مّكة يبايعـــه
ذهب الـــى مكة الطريق في وهـــو ولكن متـــرددًا،
ذاهب وهو معه ومن بها هو يستريح لكي قرية الى
بامرأة فإذا بالماء، ألصحابه يأتي لكي البئر الى
وقالت التفحص، نظـــرة إليه تنظر واقفة عجـــوز
أماه، يا نعم قال: اهللا؟ عبد بن محّمـــد أأنت له:
المنام في رأيتك إني قالت: واهللا من حاجة؟؟ هل
الناس وأنت المهدي تحرر مكة أنت الذي في أنك

المنتظر!!
منطقة أول قائًال: نفســـه في القحطاني ففكر
تعرفني حياتي في أرها لم عجوز وامرأة آتها مرة
المهدي المنتظر؟؟ أنت لي اســـمي وتقول وتعرف
شـــيطان يلبـــس عليه المرأة هـــذه أن واهللا أعلـــم

األمر.
ـ بعض فالح للشيخ يزال ال ـ والحديث وقال لي
خالف حصل أنه كانوا في الفتنة الذين األشخاص
وجماعته في القحطاني اهللا بن عبـــد محّمد بيـــن
علم حيث الحـــرم، احتالل بعـــد اليوم الســـادس
المنتظر، المهدي ليس وأنه فتنة هـــذه أن محّمد

أحد للسلطة، ورفض أنفسنا نسّلم يجب أن وقال:
ألن وقتها، وُقتـــل في معه، الذين كانوا األفغـــان
القحطاني جثة الحرم وجـــدت دخلت لما القـــوات
واهللا الفتنة أحـــداث أول من وهو مقتـــول متعفنـــة
على جهيمان القبض ألقي عندما أعلم... والشاهد
أن وزارة الداخلية حاولت أعلم... ال نفسه أو سّلم
حّتى كالم، بأي يتكّلم فلم معلومـــة أي منه تأخذ
الشيخ وعلى رأســـهم مشـــايخ المدينة أتوه ببعض
احتضن رآهـــم جهيمان الشـــنقيطيG، وعندما
الشيخ: شـــديدًا، وقال له بكاء وقام يبكي الشـــيخ
وزارة الداخلية مـــن أســـئلة لـــدي يـــا جهيمان أنا
فعلت أريد أن أســـئلك: لماذا ولكن بها، أوصوني
وقعنا فتنة هذه ان يا شـــيخ قائًال: عليه فرّد هذا؟
وادعوا لنا أنجاكم منها، اهللا أنه واحمـــدوا بها،
ســـكت ثم علينا، ويتوب لنـــا يغفر أن اهللا عســـى

اقتص منه. وبعد يومين
جهيمان  ابن بـــازG عن الشـــيخ وعندما ُســـئل
بصاحب ليس جهيمان إن ويقول: عليه يترحم كان
ولكنـــه افتتـــن بهذه أفـــكار ومعتقـــدات الخـــوارج

يرحمه>.(١) أن اهللا الحادثة، ونسأل
للحركة: الفكرية الجذور

الذي التأريخي خالل الســـرد من من الواضح
الحرم اقتحام لحادث المعاصرين بعض لنا قدمه
هو القحطاني بـــه قام الـــذي الـــدور المقـــدس أّن
الفكرية القواعد من يمتلك ال شـــخص بسيط دور
الفكرية األبعاد ذات القوية الشخصية الرصينة أو
استخدمها مجرد أداة كان شيئًا، وإنما الواضحة
خلف متحصنًا سياسية، أغراض لتنفيذ جهيمان
المنتظر المهدي تصف قدوم ضعيفة ســـنية رواية
واسم  محّمد الرســـولN واسمه بيت آل من وأنه
من هربًا الحرام يلوذ بالمســـجد اهللا، أبيـــه عبد

اهللا.(٢) أعداء

والعربية أن السعودية الصحافة حاولت
العتيبي جهيمان جماعة خروج باتجاه تدفع
ما وإلصاق المألـــوف الوهابـــي عـــن الفكر
من أنـــه مســـتقى جـــاؤوا بـــه على أســـاس
الفكر من أو تـــارة المصري فكـــر االخـــوان
مالحظة إجماع أخرى،مـــع تارة الشـــيعي
على والمســـموع والمرئّي االعالم المكتوب
واســـتنكار التصرفات الحـــادث إدانة هذا
الشـــريف الحـــرم  فـــي  حصلـــت التـــي 
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ذهـــن فـــي وقـــد اكتملـــت أطـــراف المعادلـــة
الجديد القـــرن الهجري حلول جهيمان باقتـــراب
منامه في رأى عبد اهللا محّمد بن يســـمى وبصهر
الجزيرة سوف يحرر وانه المهدي المنتظر هو إنه
يكن ولم الظالميـــن، مـــن كله العربيـــة والعالـــم
اليه ليلوذ اهللا الحـــرام بيت اال المعادلـــة ينقـــص

سبق. كما بعد فيما تّم ما وهذا المهدي
هـــذه المعادلة فـــي المهـــدي وهكـــذا كان دور
يمتلـــك زمام يكـــن لـــم اذ تكميليـــًا، دورًا ثانويـــًا
بعقيدة متســـلحًا يكن ولم والقيادة أوًال، المبادرة
ال يعدو األمر ان حيث المهدوية بالقضية راســـخة
والتراجع االقدام بين مترددًا كان ولذلك الرؤيا،
مـــن األدعياء نجحوا اســـالفه كان بعض في حين
تأســـيس دول وجرأتهـــم علـــى بفضـــل إقدامهـــم
ومن الزمان، من دامت قرونـــًا حكومات وانشـــاء
أدى مما بالخطر تهديـــد أول لدى تراجع ثـــم فقد
المعتقدين انهارت عقيدة سريعًا. وبذلك قتله إلى
ساعات في شـــيء بمهدويته من االتباع وانتهى كل

معدودة.
رئيس اضطلع بدور إنه الواقع جهيمان ففي أما
فيهذهالحركةمنالناحيتينالفكريةوالسياسية،
الســـاحة على طارئة فكرة مجرد حركته فلم تكن
االسالمية اليوم، الجماعات حال هو كما الدينية
القديم الذي اإلخـــوان لتيار وإنما كانت امتـــدادًا
الثانية(٣) حيث  آل ســـعود أكتافه دولة قامت علـــى
وكّل للواقع المعادي اإلخـــوان طرح جهيمان تبنى
التلفزيون فرفض التصوير وجهاز حديث، هو ما
واعتبرها وكتب المعاصرين، والصحف واإلذاعة
وإطالة الثياب تقصيـــر وأجاز البدع، من جميعـــًا
المساجد،(٤) والشيء  في بالنعال والصالة اللحى
هو تبّني عـــن اإلخوان جهيمان الذي مّيز الوحيـــد

بين من ظهـــوره وإعالن المهـــدي فكرة جهيمـــان
التي تحدد رســـائله أّن ورغـــم أفـــراد الجماعـــة،
موقٍف عن لنا تكشـــف ومنطلقاتها فكـــر الجماعة
المتحالفين معه، وللفقهاء السعودي معاٍد للحكم
في سياســـيًا يعكـــس ُبعدًا ال اّال ان هـــذا الموقـــف
عن هذا كل البعد بعيـــدة فهي حركـــة الجماعـــة،

الجانب.(٥)
انشّقت عن أن هذه الجماعة في األمر ما وكل
أطروحة وتبّنت الســـائد الوّهابي الخـــط الســـلفي
الواقع، مما مواجهـــة في وانغالقـــًا أكثر تشـــددًا
الجماعة في فكر واضحة وقوع تناقضات إلى أدى
بما يعمل بالمجتمـــع الـــذي وأهدافهـــم المتمثلـــة
المراد للمجتمع الجماعة اعتـــزال وبين اهللا أنزل
الجماعة هذه تبّنت فقد أخرى جهة ومن تغييره،
المهدي الزمان وظهور آخر بعالمات وفتن القول
إلى موقف الســـماء باالضافـــة ونزول عيســـى من
إّنما يؤكد حالة ذلك وكل سعود، الرفض تجاه آل
حل هناك يكن ولم الداخلي الفكـــري، التناقض
فكرةظهور تبّنـــي ســـوى التناقض لهذا أو مخـــرج
واقع إلى مجرد تصـــّور تحّولت من المهـــدي التـــي
الخاصة الجماعـــة أن العالمـــات حين اكتشـــفت
تنطبق المتعلقـــة بشـــخصه بالمهـــدي والصفـــات
على الجماعـــة، فبايعوه أفراد أحد على ما نوعـــًا
أشـــارت النبؤات التي يديه لتتحّقق على الخـــروج

النبوية.(٦) األحاديث إليها
المهدي سوف يلوذ أن هي: وأولى هذه النبؤات
تحاصره وعندمـــا المكي، بالحـــرم حيـــن ظهوره
وبهذا بهـــا، يخســـف اهللا جيـــوش الكفـــر عندئٍذ
ومجموعتـــه جهيمـــان اقتحـــم التبريـــر الشـــرعي
القـــوات دّكـــت آخـــر شـــرعي الحـــرم، وبتبريـــر
المقدس الحرم والســـعودية واألردنية الفرنســـية
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وكان ما كان.
الحركة: مواجهة في وفقهاؤها الدولة

عبد بن ومحمد العتيبـــي جهيمان كان حصـــار
األتباع الســـعوديين العديد من مع القحطاني اهللا
فـــي الحـــرم المكي والعـــرب واألفغـــان وغيرهـــم
في توّتر مـــن يعتمـــل كان لمـــا المظهـــر األســـطع
العملية جهيمان قائـــد كان الســـعودي، المجتمع
الحاكم حـــول آرائه غامر بأبـــداء واعظـــًا نشـــطًا
القـــوى الكافرة مع والعالقات العادل االســـالمي
العلماء بين والفســـاد والعالقـــة المادية والنزعـــة
آل ســـعود مـــن الحكم، والســـلطة وطالـــب بعزل
اســـتنفار العلماء، إلـــى الحكومة لذلـــك عمـــدت
فتوى واالفتاء العلميـــة البحـــوث إدارة وأصـــدرت
في العسكري الحاكمة وتجيز التدخل الفئة تدعم

المقدس. الحرم
طغـــى عليهـــا إّن رســـالة المهدوييـــن الجـــدد
محّمـــد الروحـــي الحركـــة زعيـــم  أن  إعالنهـــم 
كان الـــذي المنتظـــر) (المهـــدي القحطانـــي هـــو
واستثمرت السني، اإلســـالم في خالفيًا مفهومًا
المتمّردين، الخـــالف للنيل مـــن هذا الحكومـــة
الهوتية إجراء مناظـــرة فـــي العلماء وشـــرع كبار
بذلك المهـــدي الحقيقي طامســـين حـــول صفات

التي السياسية المعارضة
التمـــرد، أســـاس كانـــت 
أن إلـــى وخلـــص العلمـــاء
القحطانياليمكن أنيكون
المنتظـــر حقًا، المهـــدي
إخمـــاد بذلـــك مبرريـــن 
داخل المســـجد، الحركة
ومعها الحاكمة الفئة لكـــن
أدركـــوا الفقهـــاء طبقـــة 
حول يكـــن لـــم أن التمـــرد

تطور كان حـــول حقيقـــي، بـــل مهـــدي مزيـــف أو
وتواترات متناقضـــة اجتماعية نتائـــج أســـفر عن
دون التحديث لواء رفعت حكومة تتوقعهـــا لم تكن
كان حصار فلقد جديدة للشـــرعية، أرضية توفير
التحديث نتائـــج مـــن ينفصل ال المســـجد جـــزءًا
سياسية يقظة كان وهو السبعينات، إبان المادي
تمفصًال أكثر أصبحت دينية خطابية إلى استندت
ظل وفي المملكة في الدينية العلوم مراكز برعاية

الجديدة. ومناهجهما والتعليم التربية
طريقة فـــي ـ الحكومة واجهـــت ولذلـــك فقـــد
الفقهاء، بعـــض ـ انتقـــاد الحـــادث تعاملهـــا مـــع
دون المقدس الحرم على بالهجوم تصّرفت ألنهـــا
الموقف الشرعي متجاهلة شرعية استصدار فتوى

التصرف. هذا من الفقهي
جمعوا ســـعود آل أن المعاصرة المصادر تذكر
يشـــير فتوى صياغـــة علـــى الفقهـــاء وأجبروهـــم
قيام الحكومة يســـبق صدورها أن وقت إلى نصها
أو شـــجب أي الحـــرم، ولم يصدر على بالهجـــوم
استسلموا فقد الفقهاء، أغلب قبل من اســـتنكار
لو شـــرعي محذور في يقعوا أن مخافـــة وأطاعـــوا
الطاعة واجـــب فالحاكم الرفـــض، تبّنـــوا موقف

الجماعة. عن الخروج األعمال وشّر
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االســـتغناء عند حّد ينته األمر لم أن والظاهر
إلى تجاوزه بل الحادث، مواجهة في الفقهاء عن
حيث فـــي محاكمـــة المتهمين، عنهم االســـتغناء
أن دون ملكية وبأوامـــر بســـرعة صـــدرت األحكام
حفيظة أثار ممـــا دور، أو علم أي يكـــون للفقهـــاء
محاكمة المتهمين، بتولي أمر الذي طالب بعضهم
التوقيع على بدورهـــم طلبهم رفضوا ولما ُرفـــض
األمر وأتباعه، جهيمـــان ضد الصادرة األحـــكام
ثانية فتوى إعادة صياغة بالحكومة إلى حدا الذي

اآليات تضمينها بعض علـــى الحرص فيها يّتضـــح
ضرورة إلى تنّوه التي النبوية واألحاديث القرآنية

وبشّدة. المفسدين معاقبة
رأي تجاهلت التي األولى في الفتوى جـــاء وقد
وقام العزيز عبد بن خالد أصدرها والتي الفقهاء
آنذاك الداخليـــة وزيـــر نايف بتنفيذهـــا شـــقيقه
/١/٧ الموافق ١٤٠٠هـ /٢ /١٩ بتاريخ والصادرة

.١٩٨٠
من لنا ـ نايـــف أي ـ ما رفعتمـــوه اطلعنـــا علـــى
اعتدوا الذين المجرمون بها أدلى التي االعترافات
وأغلقوا السالح والذخيرة فيه وأدخلوا الحرم على
فيه صالة الفجر على المسلمين الذين أدوا أبوابه

١٤٠٠ هـ،  عـــام محرم شـــهر من األول في اليوم
جعله اهللا الذي في الحـــرم المســـلمين وقد رّوعوا
بغير ذنب، البريئة الدماء وســـفكوا أمنًا، للناس
أفراد أحد مبايعة على الحرم في الناس وأجبروا
المهدي، أنـــه زاعمين المفســـدة الفئـــة الضالـــة
مسجل هو بالســـالح كما يســـتجب لم من وهددوا
التي ألقاها الظالمة هذه الفئـــة خطب فـــي إحدى
الحرم، على عدوانهم صبيحة الفتنة رؤوس أحد
العلماء الفضيلـــة أصحـــاب فتوى واســـتنادًا علـــى
بقوله مســـتدّلين بقتالهـــم
ُتقاتُِلوُهـــْم cَوال تعالـــى:
اْلَحراِم َحتَّى ِعْنَد اْلَمْسِجِد
قاَتُلوُكْم ِفيِه َفِإْن ُيقاتُِلوُكـــْم
وألن هيئة كبار  dَفاْقُتُلوُهْم
في أصـــدروا قـــد العلمـــاء
دورة مجلســـهم الخامســـة
استنكروا فيه عشـــرة بيانًا
الخطيرة، الجريمـــة هذه 
الهيئة مـــن وهـــذا البيـــان
معاقبتهم علينـــا يحّتم المجرميـــن لواقـــع هـــؤالء
ربنـــا بهـــا وُنرضـــي الفســـاد عقوبـــة تزجـــر عـــن
جزاء تبين التي الفتـــاوى تلقينا ســـبحانه، وألننا
العلماء من عـــدد من مشـــافهة هو ما هؤالء منهم
كبار العلماء آخر من عدد محرر من ما هو ومنهم

نصه: ما قولهم وفيها
حكم لهـــم أن هـــؤالء اهللا ـ ســـلمكم نفيدكـــم ـ
cإِنَّمـــا َجزاُء فيهـــم اهللا المحاربيـــن الذيـــن قال
ِفي األَْْرِض َوَرُســـوَلُه َوَيْســـَعْوَن اهللاََّ ُيحاِرُبوَن الَِّذيَن
َأْيِديِهـــْم ـــَع ُتَقطَّ َأْو َأْو ُيَصلَُّبـــوا ُيَقتَُّلـــوا َفســـادًا َأْن
َلُهْم ذِلَك األَْْرِض ِمَن ُيْنَفْوا َأْو ِخالٍف ِمْن َوَأْرُجُلُهْم
 dَعِظيٌم َعذاٌب اْآلِخَرِة ِفـــي َوَلُهْم الدُّْنيا ِفي ِخـــْزٌي
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اعترفوا دام الجميع في فتواهم: وما العلماء وقال
فيجوز اهللا حـــرم في بالقتل والفســـاد بجريمتهم

لإلمام قتلهم.
الموّضحة االشخاص قتل هذا فاعتمدوا وعلى
ســـبحانه هللا إرضاء أســـماؤهم بالبيـــان المرفـــق
يعبدونه الذين عباده وحرمة بيته لحرمـــة وغضبًا
وهؤالء المســـلمين، لغيـــظ وشـــفاء حـــول البيت
المســـجلة االقرارات هـــم الذين صـــدرت منهـــم
من عدد لدى المكرمة محكمة مكـــة في ســـجالت

القضاة.(٧)
تجاهـــل قـــد البيـــان هـــذا ومـــن الواضـــح أن
بجواب أو الذين وافقوا مشـــافهة الفقهاء أســـماء
أن البيان صدر علـــى يـــدل مما محـــرر مكتـــوب،
علمنـــا إذا ال ســـيما أو علمهـــم، دون مشـــورتهم
على تحرص دائمًا كانت الســـعودية بأن الحكومة
العلماء من عدد وتواقيع بياناتها بأســـماء تعضيد
البيانـــات تلـــك شـــرعية علـــى الالمعيـــن تأكيـــدًا

الدين. ألحكام وموافقها
في الخلل هـــذا الحكومة وعندمـــا استشـــعرت
أخرى فتوى إصـــدار على األولى حرصت الفتـــوى
حد ما إلـــى تشـــابه وهي علـــى لســـان الفقهـــاء،
القصر عن صادرة بكونها األولـــى الفتوى منطوق

العلماء. كبار هيئة عن ال الملكي
والصالة وحده هللا الثانية: الحمد الفتوى تقول
آلـــه وصحبه، وعلى محّمـــد نبيه والســـالم علـــى
شـــهر من األول اليـــوم ثالثـــاء يوم وبعـــد، ففـــي
الهجـــرة دعانا أربعمائـــة وألف من المحـــرم عام
عبد بن جاللـــة الملك خالد أدناه الموقعون نحـــن
في لـــدى جاللته ســـعود، فاجتمعنـــا العزيـــز آل
هذا اليوم في فجـــر أن جماعة وأخبرنا مكتبـــه،
الحرام دخلوا المسجد الفجر مباشرة صالة بعد
عليها وجعلـــوا الحـــرم أبواب مســـّلحين واغلقـــوا

لمن البيعة طلب وأعلنوا منهم مســـلحين حراســـًا
من الناس ومنعوا مبايعتـــه وبدأوا المهدي ســـموه
وأطلقوا مـــن مانعهم وقاتلوا الحـــرم الخروج من
غيرهم، وأصابوا المسجد داخل أناس على النار
الناس خارج النـــار على يطلقون ال يزالون وانهـــم
فيهم، يعمل وما بشـــأنهم واســـتفتانا المســـجد،
االستســـالم الى دعوتهم الواجـــب بـــأن فأفتينـــاه
وســـجنوا منهم قبل فعلـــوا فإن ووضـــع الســـالح،
فإن امتنعوا وجب شـــرعًا، أمرهم في ينظر حّتى
لو حّتى للقبـــض عليهـــم، الوســـائل اتخـــاذ كافة
القبض لم يحصل من وقتل الى قتالهم ادى ذلـــك
ُتقاتُِلوُهْم cَوال تعالى: لقولـــه بذلك منهم اال عليه
َفِإْن ِفيـــِه ُيقاتُِلوُكْم ــى َحتـَّ ِعْنـــَد اْلَمْســـِجِد اْلَحراِم
اْلكاِفِريَنd ولقول  َجزاُء َكذِلَك َفاْقُتُلوُهْم قاَتُلوُكـــْم
أن يريد جميـــع النبـــيN: <مـــن أتاكـــم وأمركم
عنقه> فاضربوا عصاكـــم يفرق جماعتكم ويشـــّق
في هذا كثيرة واألحاديـــث واآليات رواه مســـلم،
وينصر كلمته يعلي أن تعالى اهللا المعنى، ونســـأل
اإلســـالم والمســـلمين أراد من يخـــذل دينـــه وأن
مجيب وصلى انه سميع يشغله بنفسه بســـوء، وأن
وسلم.(٨) وصحبه آله محّمد وعلى نبينا على اهللا

الفتوى هذه بـــأن ســـعود أحس آل ومرة أخرى
العام، فألحقوها للـــرأي مقنعة وغير غيـــر كافية
صياغة ووضوحًا وأدق انضباطًا ثالثة أكثر بفتـــوى

فيها: الجانب الفقهي جاء من
رســـول على والســـالم والصـــالة هللا <الحمـــد
أن اهللا نســـأل وصحبـــه، اهللا محّمـــد وعلـــى آلـــه
أراد اإلســـالم من ويخذل كلمته دينه وُيعلي ينصر
ما الفتـــن مـــن ُيعيذنـــا وأن والمســـلمين ســـوءًا،
الفســـاد أراد من يكبت وأن بطن، وما ظهر منها
حرمته وســـفك وانتهاك اهللا حـــرم في وااللحـــاد
الشـــنيع العمل هذا فإن وبعد.. دماء المســـلمين،



دراسات

MT

انتهكت الظالمة التي الطائفة به هذه قامت الذي
وســـفكت فيه أرضه في بقعة وأقـــدس حرمـــة اهللا
الحرام البلد في الحرام الشـــهر في الحرام الدم
المســـلمين ورّوعت الكعبة المشـــرفة وفـــي رحاب
مخالف وحرمـــه، عمـــٌل اهللا أمـــن اآلمنيـــن فـــي
األمـــة،  رســـولهN وإجمـــاع وســـنة اهللا لكتـــاب
وإلحادًا شـــنيعًا واجرامـــًا عظيمًا ويعتبـــر منكـــرًا
cَوَمْن ُيِرْد ِفيِه فيـــه: قال اهللا اهللا الذي حرم فـــي
سبحانه  َألِيٍمd وقال َعذاٍب ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن ِبإِْلحاٍد
َأْن اهللاَِّ َمســـاِجَد َمَنَع ِممَّْن َأْظَلـــُم cَوَمْن وتعالـــى:
كاَن ُأولِئَك ما َخراِبها َوَسعى ِفي اْســـُمُه ُيْذَكَر ِفيَها
ِخْزٌي الدُّْنيا ِفي َلُهْم خاِئِفيَن ِإالَّ َيْدُخُلوهـــا َأْن َلُهْم
رسول عن وصّح ،dَعِظيٌم َعذاٌب اْآلِخَرِة ِفي َوَلُهْم
يـــوم خلق  مكة اهللا حـــرم <ان اهللاN أنـــه قـــال:
الى اهللا بحرمة حرام فهي واألرض، الســـماوات
أحّلت وإنما ألحد بعدي تحّل لم القيامة وإنها يـــوم
اليوم عادت حرمتهـــا وقـــد نهار، لي ســـاعة مـــن
مّتفق الغائَب، الشـــاهُد فليبّلغ باألمس كحرمتها
أمر علـــى مخالفة تجرأت الطائفـــة عليـــه.. وهذه
سأل والة ولذلك األئمة، وإجماع رسوله وأمر اهللا
هؤالء، فصدرت شـــر الحكم لمكافحة عن األمور
على يقضي ولـــي األمر على بأن الشـــرعية الفتوى
إلى ذلك أّدى الوســـائل ولـــو فتنتهـــم باّتخاذ كاّفة
لقوله بذلك، اّال شـــرهم إن لـــم يندفع مقاتلتهم
َحتَّى اْلَحراِم اْلَمْســـِجِد ِعْنَد ُتقاتُِلوُهْم cَوال تعالى:
َجزاُء َكذِلَك َفاْقُتُلوُهْم قاَتُلوُكْم َفِإْن ِفيـــِه ُيقاتُِلوُكْم
الكفار  في نازلة كانت وإن اآلية وهذه dاْلكاِفِريـــَن
فعلتهم فعل مّمن ولغيرهم لهم شـــامل فإن حكمها
ولقول بإجماع العلماء الحرم، القتال في فاستحّل
رجل على جميع وأمركم أتاكم <من :Nالرســـول
كائنًا ُعنقه فاضربوا عصاكم يشـــّق أن يريد واحد

كان>. من
وغيره، يّدعـــي أنه المهـــدي من وهـــذا حكـــم
وتفريق المسلمين عصا شّق أرادت الطائفة وهذه
عموم في إمامهم، فدخلت والخروج على كلمتهم
الداّلة الشـــرعية النصـــوص من الحديـــث وغيره
خير لكل اهللا وّفقهـــم على معنـــاه، ووالة األمـــور
هذه الخماد من جهد ما قاموا به على مشـــكورين
بهم يعّز أن اهللا فنســـأل عليها، والقضاء الفتنـــة
صالح فيه لما يوّفقهم وأن اإلســـالم والمســـلمين
على اهللا وصلى مجيـــب إنه ســـميع والعباد البالد

سيدنا محّمد وآله وصحبه وسلم.(٩)
على  ٢٧ عالمـــًا الفتـــوى هـــذه على وقـــد وقـــع

باز.(١٠) بن العزيز عبد رأسهم
يختلف الفتوى األخيرة نـــّص أن الواضح ومن
االستشـــهاد على بتركيزه الســـابقة عـــن الفتـــاوى
وبذلك المتمردين، إدانة على والحديث بالكتاب
على خالف فيهـــا الفقهي نلحـــظ طغيان الطابـــع
المحاكم تصدرها التي القرارات شابه مما غيرها

الرسمية.

الســـعودي المهـــدي أن علـــى األرجـــح

معارضًا كان العتيبي) (جهيمان الجديد

بهدف المهدي فكرة استخدم سياســـيًا

كان وســـواء الشـــريف، احتـــالل الحـــرم

المســـلمين كاالخـــوان متأثـــرًا بغيـــره

الوجه يمثـــل متأثـــرًا، فهو أو لـــم يكن

ســـلفي لنظـــام وّهابي وفكر الحقيقـــي

التي حاول إدانة سياسة دولته متطّرف

بالفقهاء في تمشـــية أمورها تذّرعـــت
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يجد أنها وضعت الفتوى هذه والـــذي يدقق في
التمرد، في علـــى والقضاء الحـــادث بعـــد انتهاء
تحرك قبل صـــدرت تكون قد يجـــب أن حيـــن أنها

في الحرم. المعتصمين القوات لسحق
بمختلـــف الثـــالث الفتوائيـــة وهـــذه الوثائـــق
تواترات مجموعة تعكس بها صدرت التي اللهجات
فـــرض تحـــاول كانـــت تتجـــاذب الحكومـــة التـــي
مع يتناسب ما وفق على الفتوى نوع على سيطرتها
تحاول الفقهاء التي وطبقة من جهة، سياســـاتها
جميع في تخلـــق مجتمعًا مفتهيًا يعتمد أن بدورها
والعامة الشـــخصية تصرفاتـــه الكليـــة والجزئيـــة
الطبقة هذه ولكن أخـــرى، جهة علـــى الفتوى من
الوهابي الخـــط مصير أن تـــدرك بطبيعـــة الحال
بمصير ومســـتقبل يرتبط ومســـتقبله الذي تعتنقه
ســـعود آل ســـقط البالد، فإن في حكم آل ســـعود
وراءها، من بالتالي هم وسقطوا الوهابية سقطت
للتصدي أمامها خيار ال الفقهاء طبقة ثم فإن ومن
في تسير أن فإنها البد الحكومة، وبالتالي إلرادة

في ذلك. أسالفها شأنها شأن السلطان ركاب
المســـتمر الفقهـــاء الكبـــار ونتيجـــة إلذعـــان
المصادقة على أصبحـــت حّتـــى للخـــط الحكومي
على مكانة للحفاظ منه البد أمرًا الملك قـــرارات
مؤسســـات موظفًا في أصبح ومركزه حين الفقيه
من شـــبابي تيار ُولد لذلك نتيجـــة أقول: الدولـــة.
في الكبار الدينيـــة يناهض طريقـــة طلبـــة العلوم
عن علمائهم الدولة، ويتحدث أحـــد مع التعامـــل
جهيمان في فجماعـــة ..) قائـــًال: هذه الظاهـــرة
تالميذ ســـيرًا حميـــدًا، فهم تســـير أصلها كانت
بالســـلفية، لهم المشـــهود المملكة لكبار علمـــاء
من تزكية ومحـــل ودعاة ونســـاكًا فكانـــوا حّفاظـــًا
بدايتهم فـــي كانوا هكذا ووالة األمـــور، العلمـــاء
الجماعات قبل مـــن لهؤالء اختراق حدث أن إلـــى

في مصر مـــن والتـــي فرت التكفيريـــة المصريـــة
وكانت الميالديـــة، الســـبعينات أواســـط وبدايـــة
العمرانية نهضتهـــا بداية المملكة الســـعودية فـــي
أو إقامات علـــى قيـــود وال مفتوحة والبـــالد شـــبه
هؤالء دعاوى صفوف في ظهر هنا فمن غيرهـــا،
والذي األمور، والة ومنابـــذة التفســـيق والتكفير
العلم، الراســـخين فـــي في العلماء بـــدأ بالطعن
وبدأوا العلماء، دروس في هؤالء الشـــباب فزهد
أغرار، أحداث وهم إلى توجيه أنفســـهم يتجهون
بشأن المهدي الباطلة تأويالتهم كان من ما فكان
حول الكعبة الدماء وسفك السالح وحمل المنتظر
لألمة حدثت فتنة أشـــد تعتبر في ســـابقة خطيرة

الحديث).(١١) العصر في اإلسالمية
على باللوم يلقي ال العالم هذا ومن الواضح أن
بالالئمة يلقي أن يحـــاول وإنما الســـلفي، المنهج
الذي يعتبره المصري المسلمين االخوان فكر على
يعتبره وبالتالي الســـعودية، الســـلفية دخيًال على
فاته وقد الفكري، والهـــدم مـــن عوامل التخريب
الشـــباب عقول في ليؤثر يكن لم االخوان أن فكـــر
لو رصينة، جامعية دينية ثقافة والمثقف المتعلم
التعصب عوامل من تحمله بمـــا الثقافة هذه ال أن
الصمود تستطع لم بحيث والضعف من الهشاشـــة
عن يمتاز الـــذي الدخيل االخوانـــي أمـــام الفكـــر
الرضوخ لسياسة يرفض بأنه الســـعودية الســـلفية
يمّرر دولة إسالمية تأسيس ويسعى إلى الحاكم،

التكفيري المقيت. الفكر خالل سياستها من
الحركة: من الصحافة موقف

والعربية الســـعودية الصحافـــة عكس موقـــف
حيث الســـعودية، الحكومة موقـــف من الحـــادث
أن تدفع والعربيـــة الســـعودية حاولـــت الصحافـــة
عن الفكر جماعـــة جهيمان العتيبي خروج باتجاه
أساس على به جاؤوا ما وإلصاق المألوف الوهابي
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أو من تارة المصري االخوان فكر من مســـتقى أنه
إجماع أخرى،مـــع مالحظة تـــارة الفكر الشـــيعي
إدانة على والمســـموع والمرئّي المكتوب االعـــالم
حصلت التصرفـــات التي واســـتنكار هذا الحادث
الصحف: هذه في جاء ومما الشريف، الحرم في
الطغمة بهـــذه أولى كان االعتصـــام: قالـــت مجلة
أن ـ باالســـالم صلة أدنـــى لهـــا المارقـــة ـ لـــو كان
في أو ارتيريا في أو فلســـطين في موقعًا لها تتخذ
تشـــاد أو اليمن الجنوبية الفلبين أو أو أفغانســـتان
الشـــيوعية حـــروب االبادة حيث تعلن أو تايالنـــد
والمســـلمين، اإلســـالم على والبوذية والصليبية
موقعًا لنفســـها المارقة الطغمة هذه تتخذ أمـــا أن
آمنًا، دخلـــه كان من الذي الحرام اهللا في بيـــت
وتعّطل شعائر الرهائن وتحتبس فترّوع المسلمين
العبثة بالصبية يليق ال العمل هـــذا فإن مثل اهللا،
وما لها التي كانت المهينة إن النفوس المغامرين.
هي الســـعودي الشـــماتة للنظام في زالت مواقف
أو بها يعبأ أن من الصادقين المسلمين لدى أهون
بعد ذلك ليس الحرام اهللا وزن، وبيـــت لها يقـــام
وحكمة.(١٢) بعقل واجبها أدت التي للسعودية ملكًا
الحرم حادثـــة احتالل تقول: وفي مقـــال آخر
أجل من ال الدنيا أجل من وقامت ومشبوهة مريبة
اقتحام المعادية لإلســـالم وراء القـــوى الديـــن،
الخبيثة الحاقدة.. المؤامـــرة إحكام في الحـــرم..
هناك زال ما ولكن تنته بعد.. لم المؤامرة هذه إن
تقســـيم على يعملون المنطقة فـــي بعـــض األذيال
الحجاز.. ومنطقة نجد منطقة إلـــى هناك الدولة
فعلى وعمالء، صنائـــع اإلســـالم زال ألعداء وال
لهؤالء يقظين المســـؤولين الســـعوديين أن يكونوا

المترصدين.(١٣)
وكتبتصحيفةعكاظ تقول تحتعنوانتأمالت

المخطط مـــن جزء الحادث (هـــذا فـــي الحادث:
اإلسالمية بإضعاف الدعوة على للقضاء العالمي
على وبالتأثير البعض، بعضهم بضرب المسلمين
بشعارات باقناعهم المريضة النفوس ذوي بعض
ويتساءل الغير. على التأثير بهدف زائفة ودعوات
ـ المســـلمين االخوان لجماعة هـــل كاتـــب المقال:
واآلن في ســـوريا والســـودان مصر في وقد ُضربت
احتّلت الحرم. التـــي الجماعة هذه بمثـــل ـ عالقة
جمعيات إلى تتحول أن عليها القائمون رأى أن بعد
وتغلغًال انتشارًا أكثر لتكون سري طابع ذات دينية

تدري.(١٤) أن دون البسيطة العقول في
بمانشيت الكويتية صحيفة السياســـة وصدرت
االخوان الحرم من يقول: (المعتدون على عريض
العام  الرأي صحيفة اّتهمت المســـلمين)،(١٥) ثم
الحادث، التكفير والهجرة بالوقوف وراء جماعة
االخوان فصائـــل الجماعـــة أحد أن مشـــيرة إلـــى

بمصر.(١٦) المسلمين
إيران اّتهمـــت فقـــد المصرية أمـــا الصحـــف
فذكرت صحيفة الجنوبي، واليمن وروسيا وليبيا
تكون أن أحدهمـــا احتمالين: هنـــاك أن االهـــرام
واآلخر ،Hأنصار اإلمـــام الخميني من الجماعة
شـــيعية بتدبيـــر عناصر أن العمليـــة ربمـــا كانـــت
صحيفـــة  الخمينـــي.(١٧) واتهمـــت مـــع متعاطفـــة
ليبيا كًال من أجنبية مصادر عن نقًال الجمهوريـــة
تبنت  للحادث،(١٨) وقد بالتخطيط وعدن وروسيا
كان السادات ألن الموقف هذا المصرية الصحف
ومن تلك الفترة، في السعودية عداء مع حالة في
المعارضين لخصومـــه اتهاماتها ثم فقد وجهـــت

اسرائيل.(١٩) تجاه لسياسته
الجديد الســـعودي المهدي أن وعلـــى األرجـــح
سياسيًا استخدم معارضًا كان (جهيمان العتيبي)



NM

الحرم الشـــريف، بهدف احتالل فكرة المهـــدي
أو المســـلمين بغيره كاالخوان متأثرًا وســـواء كان
الحقيقي لنظام الوجه يمثل فهو يكن متأثرًا، لـــم
سياســـة إدانة حاول متطّرف ســـلفي وّهابي وفكر
أمورها، في تمشـــية تذّرعت بالفقهاء التي دولته
قتل بوجوب تردد الذين أفتوا دون الفقهـــاء هؤالء
ومنتهكون األرض في مفســـدون أنهم على اتباعه
البلد وفـــي الحـــرام الشـــهر في لحرمـــة الحـــرم

الحرام.

الهوامش
جهيمان: ٣ـ٦. عامر، قصة محمود لطفي ظ: ـ  ١

بهذا المعنى  التي نطقت األحاديث من مجموعة هناك ـ ٢
اخرجــــه ابو عمرو الذي الحديــــث المثال ومنهــــا على ســــبيل
ابي بن عاصم طريق من كالهما البغدادي الداني والخطيب
عن اهللا بن مســــعود عبد عن حبيــــش، بن زر النجــــود، عــــن
الناس رجل  يملك حّتــــى تقوم الســــاعة (ال النبيN انه قال:
يلوذ ابي اسم اســــمي واسم ابيه اســــمه يواطيء من أهل بيتي

.٣٧٠ /١ بغداد: تاريخ ظ: اهللا...) أعداء من هربًا بالبيت
بغزوه  األولى السعودية الدولة باشا علي محّمد أسقط ـ ٣
بالتحالف الثانية الســــعودية الدولة وقامــــت جزيــــرة العرب،
منهم تخلص الذين واالخوان الوهابية وعلماء سعود ابن بين
مجال الوهابية في حصر سلطة علماء ثم ذلك سعود بعد ابن
ملكية. وأعلنها زمام األمور على وقبض هو واالرشاد، الفتوى

.١٤٥ ١٤٣ـ /١ سعود: آل السعيد، تاريخ ناصر ظ:
االمر بالمعروف  رســــالة العتيبي، اختصار ٤ ـ جهيمــــان

.٢٥ تيمية: البن المنكر والنهي عن
ثالث  جهيمان، لجماعة تنســــب رســــائل ٥ ـ هناك ســــبع
والدجال المهدي واخبار الفتن وهي: جهيمان وضع من منها
السليمة  الفطرة ورســــالة الساعة عيســــىQ واشراف ونزول
البن المنكر عن بالمعــــروف والنهي االمر رســــالة ثم اختصار

الجماعة عناصر وضــــع الباقيــــة فهي من األربع تيميــــة، أما
االيمان عرى أوثق ورسالة وخطره الشرك بيان رســــالة وهي:
مداخل الشــــيطان ورســــالة اهللا، في والبغض اهللا الحب في
وجوب معرفة في والتفصيل البيان رســــالة ثم القلوب الفساد
المدعي، اهللا القحطاني عبد بن محّمد وضع من الدليل وهي

وهابية. سلفية عناوينها من واضح هو كما الرسائل وهذه
الفتن  أبواب في األحاديث متوافرة كثيرًا هذه ظ: مثل ـ ٦

كتب الصحاح. وعالمات الساعة في
لندن:  طبع في مكة، جهيمان القحطاني، زلزال ظ: ٧ ـ

.٤٨
السابق: ٥٠. المصدر ظ: ٨ ـ
السابق: ٥٩. المصدر ظ: ٩ ـ

السابق: ٦٠. المصدر ظ: ١٠ ـ
القصة: ١٥. عامر، لطفي محمود ظ: ١١ ـ

محرم ١٤٠٠ هـ/ ديســــمبر  عدد االعتصــــام: ١٢ ـ مجلــــة
١٩٧٩م.

نفسها. المجلة ـ ١٣
١٩٧٩م. /١١ العدد ٢٦/ عكاظ/ صحيفة ١٤ ـ
عدد ١٩٧٩/١١/٢٧م. الكويتية: السياسة ١٥ ـ

١٩٧٩م. عدد ١١/٢٧/ العام: الراي ١٦ ـ
عدد ١٩٧٩/١١/٢٢م. االهرام: ـ ١٧

ذكــــرت  وقــــد  العــــدد ١٩٧٩/١٢/٢٥  الجمهوريــــة: ـ   ١٨
١١/٢٢/ أن المســــلمين بتاريــــخ ســــابق عدد الجمهوريــــة فــــي
عن خارجة زمرة إلى ينتمــــون الحرام اقتحموا البيت الذيــــن

الشيعة. طائفة عن منشقة الدين االسالمي
الحرم  حادث بخطاب حول وقتها الســــادات في ١٩ـ  ادلى
١٩٨٠م /١/٢٨ بتاريــــخ الســــعودية وذلك هاجم فيــــه العائلة
محنة الســــعودية في والعائلة (الســــعودية وكان مما قاله فيه:
األمة وإلى الخليج محنتها إلى العائلة السعودية تنقل أرجو اال

العربية...).
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(أفضل أعمالج الحديـــث جـــاء في
الفرج)(١) انتظار ُأمتي

أفضل يقـــول: إنه يالروعـــة هـــذا الحديـــث!
االنتظار أن لنـــا األعمـــال االنتظـــار، فأوضـــح
معناه االنتظار جمـــودًا. ركودًا وال وليس عمـــل,

األرض, في الظلم ألـــوان الكامل لكّل الرفـــض
إذا أنـــك وذلـــك الطاغوتـــي.. الحكـــم الظالـــم
ُتعّد لم اإلسالمية لألمة الراهن بالوضع رضيت
هو الرافض له وإّنما المنتِظر لإلمام, منتظرًا
جاء في ولذلك لكل أنـــواع الظلم واالســـتعباد,
َألمرنا المنتظر <إن :Kالبيت أهل َعن الحديث
يلبس أجل.. إنه اهللا> سبيل في بدمه كالمتشّحط

للجور للظلـــم ورافض رافض ألنه دائمًا الكفـــن
ورافض لالســـتعمار ورافض لالحتكار ورافض
للمجتمع الجبان الرازح للحّكام الخونة ورافض
االنتظار هو إن الظالـــم, الحاكم تحت أقـــدام
االرض, الظالمين فـــي الرفض الشـــامل لـــكل

والمعّذبين المحرومين بـــكل الكامل وااللتصاق
بشـــوق يتطّلع المهدي¨ واالمام االرض, فـــي
يمّد يده أن يســـتطيع فيـــه الذي اليوم بالغ إلـــى
وااليمان من عذابها الطويل!. البشرية لتخليص
وجمع الوقت لقتل ليس المنتظـــر¨, بالمهدي
وقوة, عطاء مصدر هو وإّنما والسلوة.. األموال
عميق إيمـــان المهدي¨ باإلمـــام ألن االيمـــان

tÜÀ÷]<Ö^øjfi�c
والتكامل في البناء األمثل النهج

المهاجر الحميد عبد الشيخ الخطيب سماحة
زينب السيدة دمشق:

سبيل اهللا بدمه في كالمتشّحط َألمرنا المنتظر إن
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بقاع كل فـــي والجـــور الظلـــم يرفـــض كل أنـــواع
العالم.

يرشـــح األمل في ألنه ودفع قوة وهو مصـــدر
ترى ويجعلـــك القلـــوب، 
أحلـــك فـــي النـــور وأنـــت
الظـــالم... ســـاعات
على النـــور فهـــو انتصـــار
جحافل وانتصار الظالم,
على فلول الباطل, الحـــق
فكرة يكـــن لـــم والمهـــدي
هو وإّنما والدتها, ننتظر

واقعنعيشهونحّسهبوجدانناوأعماقناوشعورنا,
آالم ودمه, يشهد بلحمه بيننا إنسان يعيش وهو
نرى أنين المعّذبين. وحتى ويســـمع المحرومين
اليكم شـــديد اللمعان,أنقل واضحـــًا الموضـــوع

التالية: النقاط
الهواء الطلق  فـــي جلوســـًا االنتظار ١ _ ليس
من فيها يجري ومـــا مســـرح الحياة على للتفّرج
صراعاتها في الدخول دون أهلهـــا على المكاره
التعّرض دون الســـاخنة, فمن وتياراتها الحادة
بناء يتم ال الالفحـــة العنيفـــة لتيـــارات الحيـــاة
دون الجسم.. ومن في وال العقل في ال اإلنسان,
والحرمان الظلم _عصر العصـــر بوجه الوقوف
يكون أن منا الواحد يستطيع ال وإلغاء اإلنسان_
وبكلمة اإلمام الغائـــب. مـــن المنتظرين لقـــدوم
آالم فـــي المشـــاركة الفعليـــة أوضـــح: مـــن دون
التي األغالل خالصهم من على والعمل االخرين
يمكن ال القيود, من أيديهم وإطالق أعناقهم في
االنتظار ال أن إذ االنتظـــار, أهداف أن تتحقـــق
التزلج فوق في لعبة مســـّلية نقضيها نزهة يعني

في المســـلمين بعض حّكام يفعل كما الجليـــد _
تصفيات تجري بينمـــا المخملية_ منتجعاتهـــم
العالم, من كثيرة مناطق في للمســـلمين بشعة
االسالمية الشعوب وبينما
متعبة منهوكة, مطحونة,
والفقر والنار الحديد بفعل
تلقفهـــم التـــي والحرمـــان
إن وصـــوب. مكان مـــن كل
إال يتحقق االنتظــــار ال
مسؤولية ألنه بالعمل,
على وتصميم ومعانــــاة
فنحن الهــــدف.. إلــــى بلوغ قطــــع الطريق
الزرع يوم ثمـــر ينتظر الـــذي الفّالح نعـــرف أن
قبُل_ قـــام _من قد يكون بـــد أن ال الحصـــاد,
وســـقيها بالمـــاء البـــذور ورّش بحـــرث االرض
يصير االنتظار الحالـــة غير هذه وفي الفـــرات..
وال له معنى ال الســـخيف الـــذي من الترف نوعًا
بمجرد طبيبًا حاذقًا اإلنســـان وهل يصير طعم.
واالنقطاع الطب الدخول في كلية دون االنتظـــار
ومن ال. بالطبع نهارًا؟ ليًال الدراسة الكامل إلى
الجانب الســـلبي يأخذ الذي فـــإن ناحيـــة أخرى
المهدي انتظار يجعل من بمعنى االنتظار, مـــن
بمن يجعل أشـــبه يكون للركود والجمود, ذريعة
البحر دون عرض فـــي به وُيلقي في قارب ولـــده
تجري إّنما الدنيا أن وذلك الســـباحة.. أن ُيعّلمه
سبحانه اهللا أودعها التي واألسرار القوانين وفق
باألسباب يأخذ ال الواســـع, وَمن الكون هذا في

ويذوب. يسقط
والفســـاد  العنف موجة أن صحيحًا ٢ _ ليس
أعطت حّدتها تصاعدت كلما العالم تغطي التي

لدى الشـــائع الخطـــأ من 
االعتقـــاد هـــو البعـــض 
تقويض على العمل بأن
إلى تأخير الفســـاد يؤدي
القائـــم اإلمـــام ظهـــور 
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الخطأ من المهدي¨. إن الضوء األخضر لظهور
على بأن العمل االعتقاد هو البعض لدى الشائع
اإلمام ظهور تأخيـــر إلى يؤدي تقويض الفســـاد
إبعاد يسّبب انحســـار موجة العنف وأن القائم,

أمد إلى الســـاحة اإلمـــام المهدي¨ عـــن
من الباهت اللـــون هذا إن طويـــل!

نعّطـــل أن معنـــاه التفكيـــر,
والنهـــي األمـــر بالمعـــروف

نترك وأن عن المنكـــر,
المستضعفة الشـــعوب

وطـــأة تحـــت  تـــرزح 
وبالتالـــي الظلـــم,
على الحبـــل  نلقي
أن دون الغـــارب
بـــأي عمل نقـــوم
, حـــي صال إ
نحّرك أن ودون
وماذا ساكنًا!!

القرآن, إلغاء _بصراحة_ يعني إنه ذلك؟ يعني
فكيف يتم وإال الجـــذور, من اإلســـالم ونســـف
شـــعور بمســـؤولية وال عمل بال مّنا الواحد إيمان
يفضل الناس من هناك قسمًا إن اآلخرين؟ نحو
والجلوس القعود ويؤثر النشـــاط, على الخمول
الطغاة والجهاد ضـــد على الكفـــاح في البيـــوت
البعض_ يعتقـــد _كما هـــو وهذا والظالميـــن,
المهدي عجل اإلمام ظهور لتعجيل طريق أفضل

تعالى فرجه!
(٢) .dُصْنعًا ُيْحِسُنوَن cَوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم

منخفضـــات تحـــت القابعيـــن فإلـــى أولئـــك
حديثي وكثافة الجليد الفكري أســـوق الحـــرارة

التالي:
إلى واضحة إشـــارة أ _ فـــي القـــرآن الكريم
تشـــكل إنما المنتظر¨ المهدي أن فكرة اإلمام
المســـّلحة المقابلة مراحـــل من مرحلـــة واحدة
وأنصار مـــن جهـــة الحق بيـــن أنصـــار
_ببساطة_ يعني وهذا الباطل,
في مظلومة فئـــات أن هنـــاك
ظالمة, وأنه مقابل فئات
المظلوم إلنصاف يخرج

ظالمه. من
عرفنـــا وإذا
أدركنـــا ذلـــك,
التي القضية عمق
الحديث طرحهـــا
<يمأل الشريف:
قســـطًا االرض
بعدما وعدًال,

 Qالمنتظـــر بالقائـــم أن االعتقـــاد
مـــن رصيـــد أضخـــم يشـــّكل 
الناس فـــي قلـــوب واألمل التفـــاؤل
الحـــق إنتصـــار أنـــه  إذ  جميعـــًا..
ال واالنتصـــار الباطـــل، علـــى 
الذيـــن وعدهـــم يتحقـــق اال بأهلـــه
الكريـــم القـــرآن فـــي اهللا ســـبحانه
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بل <وكفرًا> يقـــل لم أنه إذ وجورًا> ملئت ظلمـــًا
وجورًا>. <ظلمًا قال:

مقربة من على يضعنا الحديث هذا علـــى أن
بنفسه، نفسه وذلك أنه يفّسر الموضوع، جوهر

صريـــح أنـــه إذ 
االشـــارة فـــي 
وجـــود إلـــى 
مظلومـــة فئـــة 
ظالمـــة، وفئـــة
يؤكـــد أنـــه كمـــا 
انتصـــار حتميـــة
ميـــن و لمحر ا
لمســـتضعفين ا و
من العالـــم فـــي 
الشـــعوب كّل 

األلوان. وكافة
ظهور أن واضحـــًا، مـــن خالل ذلـــك يبـــدو
أن يتحول _ شـــكل بأي _ يعني المهدي ال اإلمام
هناك يعني أن بل وظالم، مفسد إنسان إلى كل
أشّداء عاملين، مؤمنين لرجال صالحة أرضية
المســـتضعفين. رحمـــاء على علـــى الظالمين،
تقـــدم أن االعتقـــاد بالقائم ما كل يضـــاف إلـــى
التفاؤل  مـــن أضخم رصيد المنتظـــرQ يشـــّكل
إنتصار أنه جميعًا.. إذ قلوب النـــاس في واألمل
بأهله اال يتحقق ال الباطل، واالنتصار على الحق
الكريم، القرآن في سبحانه اهللا وعدهم الذين
اِلحاِت الصَّ َوَعِمُلوا آَمُنوا ِمْنُكْم الَِّذيَن اهللاَُّ cَوَعَد
الَِّذيَن اْســـَتْخَلَف َكَما األَْْرِض ِفـــي َلَيْســـَتْخلَِفنَُّهْم
اْرَتضى ِديَنُهـــُم الَِّذي َلُهْم َوَلُيَمكَِّنـــنَّ َقْبلِِهْم ِمـــْن
ال َيْعُبُدوَنِني َأْمنًا َخْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم َلُهْم

(٣).dَشْيئًا ُيْشِرُكوَن ِبي
اآلية الكريمة أن نـــدرك واحدة، نظرة وفي
االنتصار الى المؤمنين العاملين، بشائر حملت

غيرهم. إلى وليس
ن منـــو لمؤ فا
يعملـــون الذيـــن
هـــم الصالحـــات
المبّشرون وحدهم
بالنصر،وذلكأن
والنجاح، الغلبة،
ر نتصـــا ال ا و
المؤمنين تخـــص
تخـــص فقـــط..
الشـــجاعة أهـــل 
. . م ا قـــد إل ا و
البســـالة أهـــل 
وليس التقوى واإليمان.. تخّص أهل والرجولـــة..

والخوف. بالجبن بالقابعين عالقة لها
كبيرًا أن قسمًا الى االشارة تجدر وهنا _ ب
رحاب في تـــدور واألحاديث التي من الروايـــات
دولة  قيام عن المهديQ تتحدث االمام قضية
الشـــيخ قبـــل ظهور القائم، حّتى أن أهـــل الحق
عن اإلمام المضمار في هذا حديثًا الصدوق ينقل
الصادقQ يقول  بن محّمد اهللا جعفر عبد أبـــي
يشقى َمن حّتى يتحقق المهدي ال ظهور إن فيه:
القائم ظهور أن بمعنى سعد، من ويسعد شقي،
الشقي الظالم يصل عندما يتحقق إال ال المنتظر
بينما الشـــقاء، درجـــات وأقصـــى ذروة الظلـــم
من العمل في الســـعادة قمة بلغ قد المؤمن يكون

اآلخرين. وخالص اهللا عبادة أجل

العلمـــاء وظيفـــة إن 
خـــالص فـــي تتلّخـــص
الناسمنالظلموالحرمان
واالضطهاد، واالستغالل 
من العمل فـــي تتلخـــص
والحرية.. االستقالل أجل
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_ الشـــأن بهذا _ تتحدث الروايات علـــى أن
وعن من المشـــرق، الســـود الرايات عـــن ظهور
اإلمام لظهور التـــي تمّهد اليماني الرجل نهضة

.Qالمهدي
واالنتفاضات تلكم الحركات أّن المؤكد ومن
أرضية من لها بـــّد ال وإنما الهواء، فـــي ال تنمو
واالنطالق عليها الوقـــوف يمكن صلبة صالحـــة

الهدف. إلى منها
ندرك العلمـــاء، وظيفـــة ج _ حيـــن نعـــرف
لموضـــوع الصحيـــح المفهـــوم _ _ علـــى الفـــور

االنتظار.
بعيد _ حد إلـــى _ إن وظيفـــة العلماء تشـــبه

األنبياء. وظيفة
أمير علـــي الخالـــد وهـــذا بطـــل االنســـانية
الســـالم الصالة وأزكى أفضل عليه المؤمنين _

يقول: العلماء إذ وظيفة يحدثنا عن _
يقـــّروا على أّال العلماء علـــى اهللا أخذ (ومـــا

مظلوم). سغب ظالم، وال كّظة
اإلمام يراهـــا كمـــا _ إن وظيفـــة العلمـــاء،
حرياتهم،  الناس إعطاء في تتلخص _ Qعلي
من أيديهم وإطالق أعناقهم، من األغالل وفّك
فالعمل دون عمل، من ذلك وال يحصل القيود..
النـــاس حقوقهم إعطاء علـــى القادر وحـــده هو

المغتصبة.
ومن الرّباني المنهج هذا قيمة عرفنا أننا ولو
المجتمع، في أنفسنا وأجريناه على طّبقناه ثم
بأيدي حفنة من لما ســـقطت البالد االســـالمية
خيراتنا ســـقطت الخونـــة واالرهابييـــن، ولمـــا

الظالمين. من بغيضة شرذمة بأيدي

الظالمون؟ ينشأ كيف يسألك: سائل وُرّب
الحضاراتالغابرةوقواعدالتاريخوأصول إّن
التي التجـــارب إلى باالضافة علـــم االجتمـــاع،
تؤّكد األمم عبر العصور.. هذه مجتمعة بها مرت
المجتمعات في ينشأ إنما الظلم أن باألرقام لنا
والنهي بالمعروف األمـــر آفاقها يغيب عن التـــي

المنكر. عن
أجل..

في _ عـــادة _ إن الحـــكام الطغاة ينشـــأون
في خمول وكســـل.. يكون فيها الصالحون أجواء

نشاط وعمل. في بينما المفسدون
منتظرة، طبيعيـــة، ونتيجـــة وتلـــك حقيقة
االطالق، على اســـتغراب وال عجب ليس فيهـــا
ســـواء كان يعمل، _ لمن دائمًا _ الحياة وتلـــك
ملحدًا، حّتى أو يهوديًا، أو مؤمنًا، العامل ذلك
كاَن َوما َربَِّك َعطاِء ِمْن َوَهُؤالِء هُؤالِء ُنِمـــدُّ cُكالًّ

(٤).dَمْحُظورًا َربَِّك َعطاُء
وهكذا وجـــل، عز إرادة اهللا هكـــذا شـــاءت

ومكان. في كل زمان األمور في الحياة تجري
رؤوســـنا، في المفاهيـــم وحتـــى ال تختلـــط
طبق على الســـماء من ينزل النصر أن فنتصـــور
البيـــتK مناهج  مـــن فضة، فقـــد كتب أهـــل
وتضع من جهـــة، العلمـــاء وظيفة تكشـــف عـــن

من جهة ثانية. الجماهير أيدينا على وظيفة
محّمد اإلمـــام أبو يقول األول ففـــي الجانـــب
الفقيه كل _ الفقيه إن أال :Qالعسكري الحسن
من وأنقذهم الناس خيـــره _ مـــن أفاض علـــى

أعدائهم.(٥)
وصف في العسكري االمام كلمة تأملوا جيدًا
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بأنه يصفه للشـــرائط، العالـــم الفقيـــه الجامع
أعدائها. من لها ومخّلص الشعوب، منقذ

الناس خالص في تتلّخص العلماء وظيفة إن
واالضطهاد، واالستغالل الظلم والحرمان من
االســـتقالل أجـــل مـــن العمـــل فـــي  تتلخـــص 

والحرية..
من فليس األفراد، وحرية البالد، إستقالل
كّظة الظالمين، على السكوت في شيء اإلسالم

المظلومين. سغب وال
يثير اإلســـالم الثانـــي، نجد وفـــي الجانـــب
كيف ويعّلمهم المســـؤولية، بحرارة الجماهيـــر
_ اإلسالم أي _ في الدنيا.. فهو أحرارًا يكونون

رعيته>. عن مسؤول وكّلكم راع، <كّلكم يقول:
بأمور يهتـــّم ولم أصبح ويقـــول أيضًا: <مـــن

بمسلم>. فليس المسلمين
يقول: ثالث حديث وفي

للمســـلمين، فلم يا ينادي رجال <َمن ســـمع
األحاديث مئات إلى إضافة بمسلم> فليس ُيِجبه

هذا المجال. الواردة في
ال االنتظـــار أن واضحـــًا صـــار فقـــد إذن: 
تشـــمير يعني وإّنما الجمود، وال الركود، يعني
وإصرار وعزيمـــة ونشـــاط جّد الســـاعدين فـــي
األمر فقانون وتعالـــى، اهللا ســـبحانه مـــن أجل
حال يتوقف بأي ال المنكر عن والنهي بالمعروف

األحوال. من
ال االنتظار بأن أذّكرك دعني النهايـــة.. وفي
اإليمان، من خاوية على عروشها قلوب في ينمو
إيمانًا الممتلئة الدافئة القلوب في يزدهر وإنمـــا

لآلخرين. ومحبًة وعطاًء
أفضل، غـــد إلـــى التطلّـــع اإلنتظـــار معنـــاه

عطاء األكثر مضيء.. المستقبل زاهٍر ومستقبل
وهناء.

الهوامش
الباحث  العّالمة من الكريمة المقالة وافتنا ـ ١
المهاجر, الحميد عبد الشيخ الخطيب سماحة
زينبP في  السيدة رحاب من للمجّلة أرســـلها
ال المذكورة المقالـــة ننشـــر إذ دمشـــق, ونحن
لسماحة الشيخ الجزيل بالشكر نتقّدم يفوتنا أن
له بدوام التســـديد على لطفه, داعين المهاجر

والتوفيق.
سورة الكهف: ١٠٤ ٢ ـ

سورة النور: ٥٥. ٣ ـ
االسراء: ٢٠. سورة ـ ٤
األنوار: ٩/٢. بحار ـ ٥

يعني ال االنتظار أن
الجمود، الركود، وال
تشمير يعني  وإّنما 
جّد في الساعدين
وعزيمـــة ونشـــاط
اهللا أجل من وإصرار
وتعالـــى ســـبحانه
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المقدمة:
القرن نهايـــة فـــي كثـــر الحديـــث
الحالـــي القـــرن الماضـــي وبدايـــات
أو الملحمة ـ هرمجـــدون عـــن معركة
وسائل وأخذت ـ المسلمون يسميها كما ـ الفاصلة
هذه المنظمة عن البرامج تبث االعـــالم الغربي
(جريس األمريكيـــة الكاتبـــة المعركـــة، تقـــول
والسياســـة): هالســـل) فـــي كتابهـــا: (النبـــوءة
في نشرت لنسن سن لمؤسسة <أظهرت دراســـة
أمريكي  مليون ١٩٨٥ أن واحدًا وســـتين اكتوبـــر
على يبشـــرون مذيعين إلـــى بانتظام يســـتمعون
معركة وقوع بقرب شاشات التلفزيون األمريكي
وأن نووية، معركة ســـتكون وبأنها هرمجدون،
هذه لخوض أن تستعد المسيحية يجب الشعوب

الرهيبة>.(١) المعركة
الواعـــظ أجـــراه للـــرأي اســـتطالع وفـــي 

٪٧٢,٥ أن <أثبت لندســـاي): (هول األمريكي
يعتقدون أنهم أكدوا المسيحيين األمريكيين من
إلى آجًال أو أن الحرب قادمة وســـتؤدي عاجـــًال

هرمجدون>.(٢) معركة وقوع
الساسة األمريكان في ساهم بعض وقد كما
الرئيس فـــي عهد الحال هو كما هـــذا التصعيـــد
باعتقاده مرات خمس صّرح الذي ريكان األسبق
الحالي معركة هرمجدون والرئيس حلول بقرب
للمســـيح الثانية العودة بقرب يعتقد بـــوش الذي

األرض. إلى
التصعيد هذا المسلمين العلماء بعض ويرجع
تكثيف إلـــى الغرب فـــي االعالمـــي والتبشـــيري
فيها ومنع الموجودين إلى فلسطين اليهود هجرة
بلدانهـــم واغرائهم إلى المعاكســـة من الهجرة
لصالحهم كبرى معركة ســـيخوض بأن المســـيح
سيعيشـــون ســـنة وانهم ألف وســـيحكم العالـــم

معركة 
هرمجدون 

الفاصلة
الظالمي األمير عبد حسن بحث:
االنتظار مجلة في ومحرر باحث

ك
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مستقرين>. آمنين
للمعركة: الجغرافي الموقع

للدكتـــور المقـــدس الكتـــاب يقـــول قامـــوس
عبـــد بطـــرس

ص٩٩: الملك
تقع مجدون في
عامر، ابن مـــرج
قيمتهـــا وزاد فـــي
تيجية ا ســـتر ال ا
خط على تقع أنها
بين المواصـــالت
القسمينالشمالي
مـــن والجنوبـــي

فلسطين.
وهرمجـــدون:

هار: أو هر مقطعيـــن، من مكونة كلمة عبريـــة
في فلســـطين واٍد اســـم مجدون: بمعنـــى جبل،
شـــمال  ٥٥ ميًال بعد على عامر ابن مرج في يقع
وعلى  حيفـــا و٢٠ ميـــًال جنوب شـــرق تـــل أبيـــب
المتوســـط،  البحر شـــاطيء ١٥ ميـــًال من بعـــد
وكلمة المتسلم) (تل باســـم اآلن مجدون وتعرف

مجدون.(٣) جبل بمعنى هرمجدون:
للكتـــاب المقدس وجـــاء في قامـــوس يانـــج

ص٦٢:
األعظم اليـــوم معركـــة لموقع هـــذه الكلمـــة
العظيم، اليوم <في النص القادر حســـب للرب
الذي المكان فـــي فجمعهم يوم الـــرب القدير،
تعني الكلمة وهـــذه هرمجدون يدعى بالعبريـــة
مجدون في الوادي الكبير بمدينة مجدون جبال
الغابرة، معـــارك األزمنة حيث دارت القديمـــة
ســـتدور مدمرة إلى معركة شرســـة وهي تشـــير

يزرعيل)>.(٤) (وادي الوادي ذلك في رحاها

يزرعيل إن سهل فلســـطين: خارطة وتوضح
طرق جميع مـــن ممتد مســـطح واٍد عبـــارة عـــن
في بمجدو مـــرورًا المتوســـط البحر حيفـــا على
يزرعيل الـــى طريقـــه
بعـــد ينحـــدر حيـــث 
(بيت أســـفل ذلك إلى
تقع تحت شـــان) التي
البحر ســـطح مستوى
األردن وادي فـــي
هـــذا يفصـــل حيـــث 
الجليل منطقة الوادي
في الشـــمال الجبليـــة
الريـــف عـــن منطقـــة
المركزيـــة بالهضبـــة

الجنوب>.(٥) في
للمدينة: التاريخي الموقع

شهد  <لقد يلي: ص١٦ ما الرؤيا سفر في جاء
المدينة دمـــرت وقد عدة حـــروب هـــذا المـــكان
وتوجد عامًا، عشرين غضون في بناؤها وأعيد
مدن أهم إحدى هذه المدينة حاليـــًا التي كانت
المدينة انقـــاض علـــى آخاب ســـليمان والملـــك
والتي (هرمجدون) االسم نفس وتحمل القديمة
حســـاب الرب يوم ستشـــهد البعض ـ ـ كما يقول

العالم>.(٦) لهذا
كتابه كوكب في لنديسي مال ويضيف الكاتب

الراحل: العظيم األرض
معارك الكتـــاب المقدس تاريخ <هناك فـــي
المنطقـــة بهـــذه رحاهـــا دارت داميـــة ال تعـــد،
ناظرًا مجدو بهضبة وقف قد نابليون إن ويقال:
جميع وقال: هذه النبـــوءة متذكـــرًا إلـــى الوادي
علـــى تتـــدرب أن باســـتطاعتها جيـــوش العالـــم

هنا>.(٧) ستقع التي للمعركة المناورات

معركة هي هرمجـــدون ان معركـــة

االســـرائيليين بيـــن دينيـــة 

االحداث والمسيحيينوالمسلمين،

وبصفة العالـــم فـــي التـــي تـــدور

تمهـــد   ١٩٩١ عـــام منـــذ خاصـــة 

هرمجدون لمعركة الدولي المسرح
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بين كارلوتاجيزن البهائـــي ويربـــط
تدور التـــي واألحـــداث هـــذه المعركـــة

الدولية فيقول: الساحة حاليًا على
معركة <ان معركـــة هرمجـــدون هي
والمســـيحيين االســـرائيليين دينية بين
تـــدور التـــي واالحـــداث والمســـلمين،
عام منـــذ خاصة وبصفـــة فـــي العالـــم
لمعركة  الدولـــي ١٩٩١ تمهـــد المســـرح
والقضايا المسائل أن كما هرمجدون،
أن هـــذه إلـــى بوضـــوح الراهنـــة تشـــير

قريب>.(٨) عن ستحدث المعركة
والمسيح: اليهود عند المعركة
العبري النـــص الى يســـتند اليهـــود
المعركة  ١٦ بأن الرؤيا/ سفر في الوارد
في ستقع هرمجدون) (معركة المسماة
بجبل مجدون المحيط الفســـيح الوادي
سوف المســـيح وان في أرض فلســـطين
جيوشـــهم ويقـــود ينـــزل مـــن الســـماء
علـــى المســـلمين، ويحققـــون النصـــر

يلي: كما والنص
جامه السادس المالك ســـكب <ثم
فنشـــف ـ الفرات ـ الكبيـــر علـــى النهـــر
الذين الملـــوك طريـــق ُيعدَّ مـــاؤه لكـــي
فم من ورأيـــت الشـــمس، من مشـــرق
فم النبي فـــم الوحش ومن ومن التنين
شبه ضفادع نجسة أرواح ثالثة الكذاب
آيـــات صانعـــة شـــياطين فإنهـــم أرواح
المسكونة ملوك العالم وكل على تخرج
يوم العظيم ذلك اليوم لقتال لتجمعهم
آت أنا ها كل شـــيء، على اهللا القـــادر
ثيابه ويحفظ يسهر لمن طوبى كلص،
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الذي الموضع إلى فجمعهم عريانًا، يمشي لئال
هرمجدون>.(٩) بالعبرانية يدعى

إشـــارة الالهوتي يوحنا ســـفر في كما جـــاء
يقول: الحرب لهذه

سيكون الرب في يوم الذي سيكون القتال <إن
هرمجدون>.(١٠) جبل في

النبـــي أن المســـيحيين وقـــد ذهـــب بعـــض
في  معًا والمسلمين اليهود عيسىQ ســـيحارب
الثاني من االصحـــاح في ورد <فقـــد هـــذا اليوم
النبي سيظهر في آخر األيام أشـــعياء: إنه سفر
واألمم الكافريـــن اليهـــود المنتظر وســـيحارب
في هرمجدون أرض الرب على يوم في الكافرة
ال يعلمها  انه Qالســـاعة التي قال عنها المسيح

وحده>.(١١) إّال اهللا
 ١٩٧٧ عـــام (بيلـــي جراهام) وصـــرح القس
العالم وأن المشـــارف، مجدو علـــى <بأن يـــوم
الجيل وان مجدو، معركة نحو بســـرعة يتحرك
هذه وان التاريـــخ، في جيل الحالي يكـــون آخر

الشرق األوسط>.(١٢) في المعركة ستقع
القساوســـة رئيـــس  قـــال المعنـــى وبهـــذا 
تمامًا المســـيح الملك <ســـيدمر االنجليكانيين:
الفوضوي للدكتاتور بالماليين المحتشدة القوى

الشيطاني>.(١٣)
الموعود اليوم لهذا تشـــوقًا اليهود أكثر وكان
وكالـــة نقلـــت فقـــد اهللا، يـــوم الذيـــن يســـمونه
المحتلة القـــدس من نبـــًأ الصحافـــة الفرنســـية
مناحيم  ١٩٩١ للحاخام عام الخليج حرب أثنـــاء
اليهودية حياد الروحي لحركة الزعيم سيزمون
لمجيء مقدمة تشـــكل الخليج <إن أزمة يقـــول:

المنتظر>.(١٤) المسيح
السياســـي ظهـــرت عند وهـــذه االعتقـــادات
ظهر <انه يقول: حيـــث هرتزل اليهـــودي تيودور

الملك ـ  المســـّيا ـ المســـيح ـ عالم الرؤيا لي ـ في
إذهب وخاطبني قائًال: شـــيخ حسن صورة على
الجترح قريب عما آتي سوف بأني اليهود واعلم
األعمال وأســـدي عظائـــم العظيمة المعجـــزات

لشعبي وللعالم كله>.(١٥)
التوراة: قصص وتقول

البشـــري في التاريخ ناحيـــة <إن اهللا يتولـــى
ليهزم الســـماء من عيســـى وينزل (هرمجدون)

السعيد>.(١٦) األلفي العصر األشرار ويعلن
<انفخوا اليوم: يوئيل عن هذا النبي قال كما
فـــي جبلـــي اهتفـــوا فـــي البـــوق فـــي صهيـــون،
يوم العالم، ســـكان جميع المقدس، ارتعدوا يا
وغروب، ظلمة يوم قريـــب، مقبل، وهو الرب

غيم وضباب>.(١٧) يوم
السياسيين: لدى هرمجدون

الى تثبيت االســـتعماريون الساســـة يتســـابق
الشعوب لدى اليهودي بتفســـيرها المعركة فكرة
وتنفيذًا رخيصة سياسية مكاسب على للحصول
لدولـــة وإرضـــاًء لمـــآرب الصهيونيـــة العالميـــة
الكاتبة تقول الصدد وبهذا العنصرية، اسرائيل
كتابها <النبوءة في هالســـل) (جريس األمريكية

الوقـــت ذلـــك منـــذ 
واحـــدًا بـــوش أصبـــح 
مليـــون الســـتين  مـــن 
يؤمنون الذين أمريكي
للمسيح الثانية بالوالدة
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النبـــوءات التوراتيـــة تحولـــت والسياســـة> <ان
مصدر الـــى االمريكية المتحـــدة فـــي الواليـــات
نسق الناس من الماليين عشـــرات منه يســـتمد
أنفسهم يرشـــحون أناس بينهم ومن معتقداتهم
يعتقدون وكلهم االمريكيـــة الرئاســـة النتخابات
معركـــة هرمجدون، ووقوع العالم قـــرب نهايـــة
ويستعجلون النووي التسلح يشـــجعون فهم ولهذا
ســـيقرب ذلك المعركـــة باعتبار ان وقـــوع هـــذه

المسيح>.(١٨) مجيء
االمريكي الرئيس تحـــدث المعنى هذا وفـــي
(جيم  االنجيلـــي المذيع ١٩٨٠ مـــع عـــام ريكـــن
معه قال: أجريـــت تلفزيونية مقابلـــة بيكـــر) في
معركة سيشـــهد الـــذي الجيل <إننـــا قـــد نكـــون

هرمجدون>.(١٩)
هـــذا الجيـــل <ان لـــه: وفـــي تصريـــح آخـــر

سيرى الذي الجيل هو بالتحديد
هرمجدون>.(٢٠)

للواليات الحالي الرئيس أما
مجلة عنه نقلت فقد المتحدة،
مايلي: ديـــر شـــبيغل االلمانيـــة
أصبح بوش الوقـــت ذلك <منذ
مليـــون الســـتين  مـــن واحـــدًا 
بالوالدة يؤمنون الذين أمريكي
دعاه ما وهـــذا للمســـيح الثانية
أهم هو بأن المسيح القول: الى
جميع الفالسفة السياسيين في
ســـاعدني علـــى األزمنـــة ألنـــه

الخمر>.(٢١) شرب عن التوقف
التوجـــه هـــذا وشـــارك فـــي
اإلنســـان حقوق لمنظمة تقرير
 ١٩٩٠ عـــام صـــدر في قبـــرص
سياســـية وجمعيـــات هيئـــات <توجـــد يقـــول: 
دول العالم وكل المتحدة الواليـــات في وأصولية
واننا اقتربـــت، قد العالـــم نهاية أن تتفـــق فـــي
فيها ســـتقع التي األخيرة األيام في اآلن نعيـــش
الفاصلة التي المعركة وهي معركة هرمجدون،
اسرائيل، ضد حرب بشن العالم بقيام ســـتبدأ
ليحاســـب ينهزم اليهود يأتي المســـيح وبعـــد ان
المســـيح يحكم ثم النصر، ويحقـــق أعداءهـــم
حب العالـــم في يعيش عـــام ألف العالـــم لمـــدة

كاملين>.(٢٢) وسالم
البهائية عند الكبرى الملحمة

يخالف هرمجدون معركة في رأي وللبهائيـــة
الثـــالث، الديانـــات أصحـــاب مـــا ذهـــب إليـــه
للبهائـــي هرمجـــدون) (معركـــة كتـــاب  ففـــي 

يقول: كارلوتاجيزن/

أنه قد يــــرى المســــلمون
المعركة لهــــذه ورد ذكــــر
تســــبقها التي والمعركــــة
وهيمعركةتحريرالقدس
المروية فــــي األحاديــــث
Nمحمــــد النبــــي  عــــن 
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والعبرانيـــون الســـامريون اليهـــود <يدعـــي 
الرئيس بالمســـيح الملقـــب ان النبـــي المنتظـــر
يفســـر  يظهر>(٢٣) وهو لـــم اآلن الـــى (المســـّيا)
إصحاح/ الرؤيا في ســـفر وردت التي العبـــارات
يخرج  الذي هي: الثالثة الوحوش <إن بقوله: ١٦
الذي يخرج وان حسين، صدام فم التنين: من
والنبي من فـــم الوحش: الرئيـــس األمريكـــي،

البابا>.(٢٤) هو الكذاب
 ١٩٩١ عـــام العراق أحـــداث بين كمـــا يربـــط
من بعدهـــا ومـــا للكويـــت م عنـــد غـــزو صـــدام
معركة <ان فيقـــول: حروب وبيـــن هذه المعركة
االســـرائيليين بين دينية معركة هي هرمجدون
تدور واالحداث التي والمسلمين، والمسيحيين
تمهد ١٩٩١م عام منذ خاصة وبصفة العالم فـــي
ان كما هرمجـــدون، لمعركة المســـرح الدولـــي
أن بوضوح الى تشير الراهنة المسائل والقضايا

قريب>.(٢٥) عما ستحدث المعركة هذه
البهائيين تصور الى يرجعها األفكار هذه كل
هرمجدون معركة <قبل يلي: كما يفسرونها الذي
معرفة باهللا  علـــى فرد ١٤٤ ألف ســـيكون هناك
مـــن االفـــراد هـــؤالء وســـيأتي وفهـــم ميثاقـــه،
البهائي وخالفوا الميثاق كسرت المجموعة التي
بعيدًا  بميثاقه وألقوا الرب خطة ١٩٥٧ م سنة في
الكذبة على يتغلبوا أن القوم هؤالء وسيســـتطيع
الميثاق فيهـــا أحكام بها وســـتطولهم التي آمنوا

تفجير  بعد مؤمن ١٤٤ ألـــف الـ هؤالء وســـيجتمع
معركـــة هرمجدون ســـتبدأ وبعدها نيويـــورك،
قد العالم ثلثـــا ســـيكون نهايتها الكبـــرى وعنـــد

وهلكوا>.(٢٦) دمروا
القول: الى كارلوتا ويخلص

آخر معركة معركة هرمجدون إنتهـــاء <وبعد
في الذي أسس المجلس هذا ســـيدخل الزمان،
الدولي  البهائي ١٩٩١ (المجلـــس ـ  ثاني ـ كانـــون
وفي عالمية، جديـــدة كمحكمة الثاني) مرحلة
األربعة الوحـــوش الـــدول ســـتصبح هـــذا الحين
الواليـــات روســـيا ـ ـ فرنســـا ـ وهـــي: (انجلتـــرا
وعندما الـــدول البهائية، أولى وهي المتحـــدة)
ستتولد البهائي المذهب العالم دول جميع تعتنق

العالم>.(٢٧) هذا في جديد من الرب محكمة
المعركة: المسلمين لهذه نظرة

لهـــذه ذكـــر قـــد ورد يـــرى المســـلمون أنـــه
معركة وهـــي تســـبقها والمعركة التي المعركـــة
النبي عن المروية األحاديث في تحرير القدس
المراحل  تذكر بيتهK والتـــي وأهل Nمحمـــد
آخر  المهـــديQ في اإلمـــام لحركـــة النهائيـــة
<بعد علـــي الكورانـــي: الشـــيخ الزمـــان، يقول
الحجـــاز والهزيمة في الســـفياني هالك قـــوات
العراق في الشـــرق رايات يد بها على تمنى التي
الشام بالد األساسية ساحتها الى تعود المعركة
أحداث فـــي المنطقة ألكبر معـــارك إســـتعدادًا

العلماءعلى وقداتفقجمهور
من وخلفًا إال المهــــدي ســــلفًا
يعتد بمخالفته للجمهور ال
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يمتد التي القـــدس، معركـــة تحرير الظهـــور،
فالقدس>.(٢٨) دمشق إلى طبرية من محورها

فـــي اســـتنتاجه الكورانـــي ويســـتند الشـــيخ
اإلســـراء: ســـورة اآليات الكريمة من هذا إلـــى
َلُتْفِسُدنَّ اْلِكتاِب ِفي ِإْســـراِئيَل َبِني إِلى cَوَقَضْينا

واآليات  dَكِبيرًا ُعُلوًّا َوَلَتْعُلـــنَّ َمرََّتْيِن األَْْرِض ِفـــي
عبادة اهللا عليهم أرســـل لها، فاألولى الالحقة
١٦هـ، سنة اإلســـالمي الفتح خالل المســـلمين
على هزيمتهم ستكون الثانية العقوبة أو والثانية
الى المســـلمون يعود عندما أيضًا يد المســـلمين

رشدهم>.(٢٩)
أحاديث والسنة الشـــيعة مصادر وقد أوردت
المباشر معركةالمهديالكبرى هذه <وأنطرفها
ويمتد أوربـــا، اليهـــود ودول الســـفياني وخلفـــه
الســـاحل طول أنطاكية إلى عكا أي من محورها
إلـــى طبرية ثم الفلســـطيني الســـوري اللبنانـــي
الكبرى هزيمتهم تحصل وفيها والقدس ودمشق
 Qأن المهدي الروايـــات الموعـــودة>(٣٠) وتورد
مدتها مـــع الروم هدنة المعركة هـــذه يعقد بعد
فيها وسيطًا عيســـى يكون أن سبع ســـنين ويبدو
بثمانين فرقة ويأتـــون وينقضونها الروم فيغـــدر
هذه وتكون ألف، عشر إثنا فرقة كل في (راية)

من كثير فيهـــا يقتل التي الكبـــرى هـــي المعركة
الملحمة بأنها وصفـــت تعالى، وقد اهللا أعـــداء
الســـباع مأدبة مـــرج عكا أي مأدبة العظمـــى أو

الجبارين>.(٣١) من لحوم السماء وطيور
االحاديث التـــي صدرت بعـــض ونـــورد هنـــا
هذه  بيتهK بخصـــوص عـــن النبـــيN وأهـــل

المعركة:
معاذ عن الدرر للشـــافعي: عقد فـــي أ ـ جاء
العظمى النبـــيN: الملحمـــة جبلG عـــن بـــن
ســـبعة في الدجال وفتح قســـطنطينية وخـــروج

اشهر>.(٣٢)
 Nاهللا رسول سمع انه Gالدرداء أبي عن ـ ب
المسلمين قسطاط الكبرى الملحمة <يوم يقول:
مدينـــة يقال لها فيها الغوطـــة لها بـــأرض يقال

يومئذ>.(٣٣) المسلمين منازل خير دمشق
تقوم ال :Nالنبي وغيره عن روى مسلم ـ جـ
فيقتلهم اليهود المســـلمون حّتى يقاتل الســـاعة
الحجر وراء مـــن اليهود يختبأ حّتى المســـلمون

والشجر>.(٣٤)
رســـول قال: قال اليمان بـــن د ـ عـــن حذيفة
األصفـــر هدنة  بني وبيـــن اهللاN يكـــون بينكم
في ثمانين يأتون امـــرأة حمل في بكم فيغـــدرون

انالمعركةستدورعلى اليهودوتنهيوجودهم

تحّدث كما كله العالم في بل في فلســـطين

أنفســـهم اليهود كتب في الـــواردة النصوص



OQ

اثنا عشر وكل غاية والبر في البحر غاية (راية)
فيحـــرق صاحب وعكا بين يافـــا الفـــًا فينزلـــون
عن قاتلوا ألصحابـــه ويقـــول مملكتهم ســـفنهم
برمحة الرحمن فيهم يطعـــن فيومئذ بالدكم،
ويكون بنبله بهـــم ويرمي بســـيفه ويضرب فيهم

العظيم>.(٣٥) الذبح فيهم
 Qعلـــي عـــن اإلمـــام كمـــا وردت أحاديـــث
مرج  في الملحمة مـــكان إلى وأبنائهK تشـــير
حّتى على الســـاحل ويافـــا عـــكا ابـــن عامـــر من
الى ويشـــيرون الفلســـطيني القدس في الســـهل
وتحريره القدس المهدي ظهور بعد زمانها أنها
التي معه الهدنة الروم ونقض اليهود قبضة مـــن
لم وكلها حوادث نزوله بعد عيســـى فيها توســـط
البعيد حيث التاريـــخ في حدثت وال تحدث بعـــد
اإلسالم ويسود عباده وينصر دينه اهللا سيظهر

األحاديث: هذه ومن األرض. أمم في
 Qطالب أبي بن علي المؤمنين أمير ١ـ  عـــن
المراكب،  المهديQ بانشـــاء يأمـــر ثم قـــال:
وتخرج عكا، ساحل في سفينة أربعمائة فينشئ
صليب عشـــرة كل تحت صليـــب مئة الـــروم فـــي
بأســـنة ويفتحونها طرطوس على فيقيمون آالف
المهـــديQ فيقتل من الروم  ويوافيهم الرمـــاح
حافتاه وتنســـتن بالدم، الفرات ماء حتى يتغبر
بانطاكية(٣٦)  فيلتحقون الروم وينهزم بالجيف،
إخبار وهذا هـــذه من ملحمـــة أقوى وهـــل هناك
له ان يتم بعد وفتوحاته عليه الســـالم عـــن قوته
والصليب في اليهـــود المقـــدس ودحر فتـــح بيت

المعركة الكبرى.
 Qطالب أبي بن علي المؤمنين أمير عن ـ ٢
األفاق... إلـــى المهـــديQ: ويتوجه فـــي قصـــة
تحط في مئة مركب حلـــي بيت المقدس ويحمل
وفي المقدس(٣٧) بيت الى وتحمل وعكا غزة على

المقدس بيت اكماله فتح علـــى أكيدة داللة هذا
الروم. الغنائم منه بعد هزيمة وأخذ

اإلمام  عن اإلسالم ص ٢٥١ بشارة في ورد ٣ـ 
لهم يده فيبني على تسلم الروم <ثم :Qالصادق
ثم أصحاب من رجًال عليهم ويستخلف مسجدًا
فقط  ليس الروم أن على يدل ينصرف>(٣٨) وهذا
يديه على يســـلمون وإنما المعركة من ينهزمـــون
عليهم ليستخلف اإلسالم حضيرة الى وينظمون
االسالم وأحكامه. يمعلمهم أصحابه من رجًال

المعاصرين على وجه ـ ويرى بعض المسلمين
هرمجـــدون أو المعركة معركـــة أن الخصـــوصـ 
قد الثالث عنهـــا الديانات التي تتكلم الفاصلـــة
ســـنة الخطاب بن عمر الخليفة أيام فعًال وقعت
ويقول: <اذا اليرموك وهي معركة ٦٣٨م ١٦هـــــ 
الفاصلة المعركة ساعة بها المراد الساعة كانت
اإلســـالم ظهور بدء في واليهود بين المســـلمين
ومحمدN قد  حصلت قد هرمجدون معركة فإن
المهدي اليرموك ويكون وهي معركة قبلها ظهر

(٣٩).<Nمحمد اليهود هو المنتظر بلغة
الصحيحة الواردة األحاديث ينكر بذلك وهو
المنتظر  محمـــدN عـــن المهـــدي عـــن النبـــي
أخبار ويقول <إنها الزمان في آخر يخـــرج الذي
فكرة المهدي وان التواتر حد الى تصـــل ال آحاد
هذه اليهود أدخل وقد يهودية فكرة هي المنتظر
العقيدة في المسلمين في الروايات عن المهدي

المنتظر.(٤٠)
سليمان الغرباوي محمود الشـــيخ عليه ويرد

بالقول: األوقاف المصرية وزارة المفتش في
سلفًا المهدي على العلماء جمهور اتفق <وقد

للجمهور>.(٤١) بمخالفته يعتد ال من إال وخلفًا
رأيه لمخالفته فـــي مناقشـــته عدم وقد رأينا
والجماعة السنة حتى أبناء للمذاهب اإلسالمية



دراسات
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أنفسهم.
أوربا والدهشـــة أن االنتباه يثير ولكن الـــذي
كما بأحداثها وال المعركـــة بهذه لم تعـــد مهتمة
األمريكان والرؤســـاء اليهـــود، هـــو الحال مـــع
ذلـــك ألنهم وقـــد يكـــون الذيـــن يناصرونهـــم،
اليهود على ســـتدور المعركة ان يدركون تمامـــًا
كله العالم في بل فلســـطين في وجودهم وتنهـــي
اليهود كتب فـــي الواردة النصـــوص كمـــا تحّدث
ألهدافهم دعمًا عنها يتغافلون ولكنهم أنفســـهم
الهجرة تكثير في العدوانية وخططهم السياسية
المظلوم الفلسطيني الشعب وإزالة فلسطين إلى

بالده. عن
الواضحة النصـــوص هـــذه إلى ونشـــير هنـــا
مصادرهم ومـــن اليهـــود هزيمة الداللـــة علـــى

وهي:
التثنية في ســـفر أو ســـفر التكوين في أ ـ ورد
ليحســـن لكم الرب فرح <كما المقدس: الكتاب
ليفنيكـــم الـــرب لكـــم نـــوح اليكـــم ويكثركـــم،
داخل أنت التي األرض من فتستأصلون ويهلككم
الشـــعوب جميع في الرب ويبددك لتتملكها فيها

األرض>.(٤٢) أقصى من
من الرب يقطع :١٤ /٩ أشعياء سفر في ـ ب
يوم الرأس والذنب والنخل واألسد في اسرائيل

واحد>.(٤٣)
١٩ـ الثاني/ االصحاح / التثنية في سفر ـ جـ
وراء آلهة وذهبتم إلهكم الرب نســـيتم ٢٠: <إن
عليكم لها أشـــهد وســـجدتم أخـــرى وعبدتموها
محالة كالشعوب ال وتهلكون تبادون ســـوف إنكم

امامكم>.(٤٤) يبيدها الرب من التي
<يغضبالربعلىأورشليمالقدس،فثلث دـ
المدينة، وســـط ويهلكون بالوباء والجوع يموت

وثلث القدس، بالســـيف من حول وثلث يســـقط
ســـيفًا من ورائهم ويرفع كل ريح في الرب يذريه

مسلوال>.(٤٥)
رأيتم (متى بالقول ذلـــك على االنجيل وأكد
ان فاعلمـــوا باورشـــليم تحيـــط جيـــوش العالـــم
ينزل، فال بيته على كان من أتى، قد افتقادها

يرجع>.(٤٦) فال الحقل في كان ومن

من كل هـــذا يســـتدعي
هذه ان يعرفوا المسلمين
ويســـتثمروها المعركـــة
المسكين قضيتهم وشعبهم لصالح
أوًال، اليهوديـــة الهجـــرة لوقـــف فـــي فلســـطين
المنتظر المنقذ يد على الموعود لليوم وللترقب
ومتفرجين صامتيـــن نبقى أن ينبغـــي وال ثانيـــًا.
تصب مـــن أحداث وهـــي حولنا علـــى مـــا يـــدور
احتالل العراق المعركة، ومـــا هذه في صميـــم
هذا ضمن حلقـــة إال الصليبية القـــوى من قبـــل
يخرج الذي ينتظر اليوم الحاسم الذي المخطط
وينشر العالم ليحكم المسلم العربي الرجل فيه
إلى األب، ويقضـــي على الظلـــم اإللهي العـــدل

.Qالمنتظر المهدي اإلمام بالشك وهو

الهوامش

المسيح  وعودة هرمجدون معركة حجازي/ أحمد د. ١ـ 

.٦٦ ص المنتظر/ والمهدي
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ص٤٤. م/ ن. ـ ٢

المســـيح المنتظر  عودة الســـقا: علي أحمد ٣ ـ  أحمـــد

العربي. الكتاب ٢٠٠٤ـ ص٦٦/ ط١، العراق/ لحرب

مملكة  هرمجدون وتأســـيس ٤ ـ  كارلوتاجيزن/ معركة

.٩٣ ص الرب/

ن.م/ ص ٩٤. ٥ ـ 

م ص ٩١. ن. ٦ ـ 

م/ ص ٩٦. ن. ٧ ـ 

ن.م/ ص ١١٤. ٨ ـ 

هرمجدون/  أحمـــد حجازي/ معركـــة د. ٩ ـ  الســـقا/

ص٥.

ص٦١. المسيح/ عودة علي/ أحمد ـ ١٠

م/ ص ١٦٥. ن. ١١ ـ 

١٢ ـ ن. م/ ٧٤.

المنتظر/ ص ٦٢٣. المهدي عرب/ أمير ١٣ ـ 

المفاجـــأة/ ص ٥٤٤ طبع  داود/ عيســـى ١٤ ـ  محّمـــد

القاهرة. الصغير/ مدبولي

ص٢٥. المنتظر/ المسيح عودة السقا/ أحمد ـ ١٥

المنتظر/ ٦٢٢. المهدي عرب/ أمير ١٦ ـ

هرمجدون/ ص ١١ ترجمة  معركة كارلوتاجيزن/ ١٧ ـ 

أحمد علي.

/ ص ٦٧. ن. م ١٨ ـ 

ن.م. ص ٦٨. ١٩ ـ 

السقا/ ص  والسياسة/ النبوءة هالسل/ جريس ٢٠ ـ 

.٦٨

٢١ ـ  جريـــس هالســـل/ النبوءة والسياســـة/ ص ٤٧/

السقا.

ص٧١. المنتظر/ المسيح عودة السقا/ أحمد ـ ٢٢

أحمد  ترجمة كارلوتاجيزن/ هرمجدون/ معركة ٢٣ ـ

ص٧٠. علي/

ن.م ص ١١٣. ٢٤ ـ 

م ص ١١٤. ن. ٢٥ ـ 

ن.م ص ١٢٧. ٢٦ ـ 

/ ص ١٣٥. ن. م ٢٧ ـ 

/٣ ط للمهدي/ ص ٥٢/ الممهدون ٢٨ ـ  الكورانـــي/

اإلسالمية. الدار ١٤٢٤

دار ص٤٩/ ط١٠/ الظهـــور/ عصر ٢٩ ـ  الكورانـــي/

.١٤٢٥ الهدى/

ص٥٦. للمهدي/ الممهدون الكوراني/ ـ ٣٠

م ص ٥٥. ن. ٣١ ـ 

الشافعي ص ٢٧٠. المقدسي يوسف ٣٢ ـ 

ن.م ص ٢٧٣. ٣٣ ـ 

البشر/ ص ٢٣٨. بشرى الغرباوي/ ٣٤ ـ 

الدرر ص ٢٥٢. عقد ٣٥ ـ 

الشـــافعي/ ص  المقدســـي يحيى بن يوســـف ٣٦ ـ عقـــد الدرر/

.٢٤٦

المصدر/ ص ٢٥٧. نفس ٣٧ ـ 

عن عصر الظهور/ علي الكوراني/ ص ٢٥٢. نقًال ـ ٣٨

هرمجدون ونزول عيســـى  معركـــة ٣٩ ـ  احمـــد حجـــازي القـــا/

ص٣. المنتظر/ والمهدي

م ص ٨٦. ن. ٤٠ ـ 

ص١٥. المنتظر المهدي حقيقة في البشر بشرى ـ ٤١

المحجة دار االديـــان/ ص ٢٧٠/ صراع منالوي/ ٤٢ ـ  محّمـــد

البيضاء.

ن.م ص ٢٧٠. ٤٣ ـ 

ن.م ص ٢٧٠. ٤٤ ـ 

ن.م ص ٢٧٠. ٤٥ ـ 

م ص ٢٧١. ن. ٤٦ ـ 



المهدوي األدب
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وهو جديدًا غرضًا الشعرية في الدائرة االدبية أن يدخل القزويني اســـتطاع السيد خضر لقد
المرجع  أنه اإلمامQ على مع يتعامل الشـــاعر أن يســـتطيع خالله من غرض االســـتنهاض الذي
التي المأساة مادة مستخدمًا والسالم، العدل تحقيق من الجميع إليه الذي يصبو الهدف تحقيق في الوحيد
العالم في لجميع المحرومين بالثأر واألخذ الظهور عملية في الرئيسي المبّرر أنها على الميامين بآبائه حّلت

الحاكمة. الظلم والطغيان بؤر واكتساح
من ظهور بيـــان الحاجة حرصه على بقـــدر الفاطمية قصيدتـــه من الغرض يترجـــم وهكـــذا اســـتطاع أن
خصوصًا  الظلم بساحتها المقّدسة من حّل الزهراءP وما أمه بمصائب تذكيره على حرص فإّنه Qاإلمام
االلهي بيده االنتقام عقوبة الظالمـــون ينال لكي للظهور من خاللها يســـتحثه التي المفجعة عملية االســـقاط

العادلة.
إلى أخذت بيده في بيئة علميـــة ١٣٢٣هــــ وترعرع عام النجف االشـــرف خضر القزويني في ولـــد الســـيد
فن الشـــعر موهبة إلى فجمع القصائد، ونظم الشـــعر قّرظ شـــبابه من شـــوطًا إذا بلغ حتى مراقي الكمال،

. هـ ١٣٥٧ عام شبابه في ريعان وهو ربه نداء لّبى حتى مبدعًا وأديبًا بارزًا خطيبًا والتبليغ فصار الخطابة
،Kالمعصومين بمصائب آبائه ويذّكره فرجه تعالى اهللا الحجة عّجل اإلمام فيها يستنهض قصيدة له

:Qالمحسن إسقاط خصوصًا Pالزهراء مصائب على ويؤّكد

�a@x�ãœ@bÌ
>\�_·åw‹ ^È�—ã` Ñ–Ë Ïò…�j`

ل

القزويني خضر السيد الشاعر المرحوم



OU

الَغـــّرا الطلعـــِة صاحـــَب التوانـــي َم  تطلـــب الوتراإلـــى  أعـــداَك أن أمـــا آن ِمـــن
جـــرى علـــى عّمـــا أغضيـــت بنيالمصطفى منهاوقد صّدعالصخرافدينـــاك لِـــمْْ
فاطمـــًا هـــر الطُّ أّمـــَك وتنســـى هجمـــوا َجهراأُتغضـــي  غـــداَة عليها القـــوم قد
دارهـــا بـــاب فـــي النـــاَر َكسراوُتغضـــي وشـــّبوا ِضلعها عصرهم في أوسعوا وقد
هَر ُمحســـنًا الطُّ أســـقطوا قد وهم َقســـراأُتغضـــي بعَلها المرتضـــى وقـــادوا علـــيَّ
متَنهـــا وّشـــح العبـــد وســـوط َحمراأتغضـــي  عيُنها الطاغي غدت لطمِة ومن
فؤادهـــا وملـــؤ  ماتـــت وقـــد ســـّراأتغضـــي  شـــيّعها بعـــُد وعلـــّي شـــجًى 
ملجـــٍم ابـــن أردى حســـاُم وقـــد قهراأتغضـــي  قضى حين الشـــرك وطرف عليًا
مصابـــه لؤّيـــًا ألـــوى وقـــد حـــّراأتغضـــي  أكبـــاده الحشـــر حتـــى وغـــادر 
الشـــقا أخـــو دسَّ الســـموم الزهراأتغضـــي وقـــد يفجـــع به كيما إلـــى المجتبـــى
فتقّطعـــت بـــه أودى وقـــد ُطـــّراأتغضـــي  الـــورى قلـــوُب بـــه أودى غـــداة 
أمّيـــٍة آُل الطـــفِّ ويـــوم أدركـــِت الوتـــراأتغضـــي  هـــر الطُّ بقتـــل ســـليل
قتلـــه بعـــد مّثلـــت وفيـــه ـــمراأتغضـــي  والسُّ الِبيض رّوت قـــد ومن دمـــه
ِخـــدره برّبـــات ســـارت وقـــد زجراأتغضـــي  َأوســـعها ســـبايا وسوط الشـــمر
بلـــدٍة كّل بهـــا طافـــت وقـــد عبـــرىأتغضـــي  وأعينهـــا تنعـــى هـــّزل  علـــى 
ثائـــرًا تلـــَف ولـــم ُتغضـــي متـــى  قضوا صبرافحتـــى  الذيـــن الهادي بني بوتـــر
دمـــا مـــن  حســـامك واســـِق لهـــا  هاماتهـــا نثرافُهـــبَّ  عـــداك وغـــادر خضـــم
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للزهراء  امتــــداد  Qاإلمام المهدي
 Pالزهراء فيها تتجّلى ومرآة Pالبتول
أهداف  المهــــديQ هي فأهداف صفاتها، بكامــــل

ونهجه نهجها، وسلوكه سلوكها. ،Pفاطمة
لولدهــــا  ذكــــٌر ورد إذا تبتهــــج   Pالزهــــراء
ســــمَعها طرق اذا حزنها عنها المهديQ، ويســــلو
بدم  الطالب المهــــديQ الثائــــر بــــدون اســــمه، إذ
على  القتيل بكربالء وطأة شهادة تشتّد Qالحســــين
 Qالمهدي بظهور البشارة وبدون ،Pالزهراء أّمه
 Nمحّمد المصطفى :Pالزهراء أبي رسالة تبقى

غير مقطوفة. ثمارًا األنبياء ورساالت
 Qالمهدي على التعّرف المسلم للفرد يمكن وال
التي األم ...Qالزهــــراء أّمه على التعّرف مــــن دون

بأّمه. الذي ُيباهي بولدها، والولد تفتخر
بعض إلى التطــــّرق من المناســــب أّن وقــــد رأينا

هاتين بيــــن الموجــــودة والتشــــابه أوجــــه االرتبــــاط
اآليات والروايات. في العظيمتين الشخصّيتين

:Pفاطمة وُلد من Qالمهدي
أّن العامــــة والخاّصة الفريقين ورد فــــي روايــــات
من ُولد  عترتــــي من <المهدي اهللاN قــــال: رســــول

فاطمة>.(١)
قال رسول  الحسينQ أّنه قال: اإلمام عن وروي
المهدي  فإّن فاطمة، يا <أبشــــري اهللاN لفاطمة:

منك>.(٢)
وأعطيُتك ...> اللوح المشــــهور: حديث وجاء في
عشر علّيًا) أحد (يعني ُصلبه من ُاخرج محّمد َمن يا
آخر البتول، الِبكــــر من ذرّيتك مــــن مهدّيــــًا، كّلهم

الهلكة...>.(٣) من به ُانجي منهم رجٍل
:Pالزهراء بيان في Qالمهدي

 Nاهللا رسول لّما توّفي بن الوليد: محمود يقول

والمهدي الزهراء فاطمة
المنتظر
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قبر  الشــــهداء وتأتي فاطمــــةP تأتــــي قبــــور كانــــت
واِهللا _ قد ســــيدة النسوان! يا قلُت: وتبكي... حمزة
عمرو! أبا فقالت: يا بكائك. من نياط قلبي قّطعِت _
اهللا، رسول اآلباء بخير ُاصبت فلقد لي البكاء؛ لحقٌّ

اهللا. رسول إلى واشوقاه
باإلمامة؟ علــــّي اهللا على رســــول نّص قلــــُت: هل
قد قلت: خــــم؟ أنســــيتم يوم غدير قالــــت: واعجبًا!
قالت: إليــــك. أشــــير أخبريني بما كان ذلــــك؛ لكــــن
من خير يقول: علــــّي لقد ســــمعته تعالى ُأشــــهد اهللا
وسبطاي بعدي، والخليفة اإلمام أخّلفه فيكم، وهو
اّتبعتموهم لئن أبرار؛ أئمة الحسين صلب من وتسعة
ليكون خالفتموهم ولئن مهديين؛ هادين وجدتموهم
ســــيدتي! يا قلت: القيامة. يوم إلى فيكم االختــــالف
لقد عمــــرو! أبا يا قالــــت: حقه؟ فمــــا باله قعد عــــن
وال تأتي. ُتؤتى إذ الكعبة؛ االمام مثــــل قالN:  مثل
واّتبعوا أهله الحق على تركوا أمــــا واهللا لو ثم قالت:

ســــلف ولورثها اهللا اثنان، في لما اختلف نبّيه عترة
التاسع قائمنا يقوم حّتى خلف، بعد وخلف سلف عن

الحسين...(٤) ولد من
:Pالزهراء صحيفة في Qالمهدي

رواه مفّصــــل حديــــث اللــــوح والصحيفــــة حديــــث
عن جابر <كمــــال الدين> كتابه الصدوق في الشــــيخ

فيه: جاء األنصاري، اهللا عبد بن
أنــــي دخلت على باهللا <... فقــــال جابــــر: أشــــهد
بوالدة  حياة الرســــولN أهّنئهــــا فــــي أّمــــك فاطمة
أّنه ظننت أخضــــر لوحًا يدها في الحســــين؛ فرأيــــت

شــــبه نور الشــــمس؛ أبيض فيه كتابًا زمــــرد؛ ورأيت
ما هذا !Nاهللا رســــول بنت يا وأمي بأبي لها: فقلت
إلى جالله جل اهللا أهداه اللوح هذا فقالــــت: اللوح؟
واسم ابني بعلي واسم أبي فيه اسم اهللاN؛ رســــول
ليبّشرني أبي فأعطانيه ُولدي؛ من األوصياء وأسماء
فقرأُته أمك فاطمة، فأعطتنيــــه جابر: قال بذلك.

وانتسخُته...:
من اهللا كتاب هــــذا الرحمن الرحيم؛ اهللا بســــم
وحجابه... لمحمد نوره وســــفيره العزيز (الحكيــــم)
مدته إّال وانقضت أّيامــــه فأكملُت نبيًا إّني لم أبعــــث
وفّضلت على األنبياء، فّضلتك وصّيًا؛ وإّني له جعلُت
بشــــبليك بعده وأكرمتك األوصيــــاء، وصّيــــك علــــى
علمي حسنًا معدن فجعلت حسن وحسين؛ وسبطيك
وحيي أبيه، وجعلت حســــينًا خازن مّدة بعد انقضاء
وأعاقب؛ أّولهم ُأثيــــب وأكرمته بالشــــهادة... بعترته
المحمود جّده شبيه و... وابنه العابدين ســــّيد (علي)
لعلمي... الباقــــر محّمد
في المرتابون ســــيهلك
بعده وانتجبت جعفر...
المكــــّذب إن موســــى...
بجميع مكــــّذب بالثامن
القول حــــق أوليائــــي... 
بعده... وخليفتــــه من ابنه بمحمد عينــــه مّنــــي ألقرّن
وُأخرج وناصري... وليه علي البنه بالســــعادة وأختم
لعلمي الحسن، ثم والخازن سبيلي منه الداعي إلى
موسى كمال عليه للعالمين، رحمة بابنه ذلك أكمل

أّيوب>.(٥) وصبر عيسى وبهاء
:Pالزهراء قلب سلوة Qالمهدي ذِكر
على قــــال: <دخلــــت ابيه، علــــي بــــن هالل عــــن
فإذا  فيها، ُقبض التي الحالة في اهللاN وهو رسول
صوُتها؛ فرفع ارتفع حّتى فبكت عند رأســــه؛ فاطمة
ما  فاطمة حبيبتي وقال: رأســــه اهللاN إليها رســــول

 Qالمهدي على التعّرف المسلم للفرد يمكن ال
التي األم ...Qالزهراء أّمه على التعّرف دون من
بأّمه. ُيباهـــي الذي والولد تفتخـــر بولدهـــا،
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بعدك. من الضيعــــة أخشــــى فقالت: الــــذي ُيبكيك؟
اّطلع وجل عز أن اهللا أما علمــــِت يا حبيبتي! فقــــال:
فبعثه أباِك منهــــا فاختار اطالعة األرض على أهــــل
بعلكِِ منهــــا فاختار اّطالعــــة برســــالته، ثــــم اّطلــــع
أهل ونحن يا فاطمــــة! ُأنكحــــك إّياه. أن وأوحــــى إلّي
ُيعط لم عز وجل ســــبع خصال اهللا أعطانا بيــــت قــــد
النبيين خاتم أنا بعدنا: أحــــدًا يعطي قبلنا وال أحدًا
المخلوقين وأحّب وجل عــــز اهللا على النبيين وأكرم
خير األوصياء ووصّيي أبوِك؛ وأنا وجــــل عز اهللا إلى
وشــــهيدنا بعلك؛ وهو وجــــل، اهللا عز وأحّبهــــم إلــــى
حمزة وهو وجل، عز اهللا إلى وأحّبهم خير الشهداء
له ومّنا من أبيك وعّم بعلــــك؛ عّم بــــن عبد المطلــــب
يشــــاء، المالئكة حيث مع الجنة في يطير جناحان
األمة، وأخو بعلك؛ وســــبطا هذه عم أبيك وهــــو ابن
شباب ســــّيدا وهما والحســــين وهما ابناك الحســــن
خير بالحق) بعثنــــي (والذي وأبوهمــــا أهــــل الجنة،
إّن منهما بالحــــق بعثني والــــذي فاطمة! منهمــــا. يــــا
ومرجًا هرجًا صارت الدنيــــا إذا األمــــة. مهدي هذه
وأغــــار بعُضهم وانقطعت الســــبل وتظاهــــرت الفتن
يوّقر صغير وال صغيرًا يرحم كبير فال بعض، علــــى
حصون يفتح َمن منهما ذلك عند اهللا فيبعث كبيرًا؛

الضاللة وقلوبًا غلفًا>.(٦)
قال: دخلت فاطمةP على  Qعن أبي عبد اهللا
فقال:  مالك؟ فسألته: تدمع، اهللاN وعيناه رسول
حســــينًا،  تقتــــل إن جبرئيــــلQ أخبرنــــي أّن أّمتــــي
من يملك بمــــن فأخبرهــــا فجزعــــْت وشــــّق عليهــــا،

نفُسها وسكنت.(٧) ولدها، فطابت
وقُدوته: Qالمهدي أسوة Pفاطمة

القــــدوة نبّيــــه وتعالــــى لقــــد جعــــل اهللا تبــــارك
أّمته بــــه تقتدي أن يجــــب الذي واألنمــــوذج الكامــــل
cَلَقْد قائل: من عّز نهجه، فقال هدى على وتســــير

(٨).dَحَسَنٌة ُأْسَوٌة اهللاَِّ َرُسوِل ِفي َلُكْم كاَن
كما  ألبيهــــا، ُتحاكيه _ وكانــــت فاطمةP مرآًة
وسيرته، وهديه وحديثه سمته في أحد _ ُيحاِكِه لم

مشيته وُنطقه. أشبهته في Qأّنها حّتى
أشبه سمتًا أحدًا رأيُت ما قالت: عن عائشة روي
وُقعوده من  اهللاN في قيامــــه برســــول ودالًّ وهديــــًا

فاطمة.(٩)
ابنتــــه  حــــّق فــــي   Nاهللا رســــول صــــّرح وقــــد 
فاطمة  تعالــــى يغضب لغضــــب الزهــــراءP أّن اهللا

لرضاها. ويرضى
اهللا يغضب إّن :Pلفاطمة قال أّنه Nروي عنه
آذاني، آذاهــــا فقد َمن ويرضى لرضاك؛ لغضبــــك
إمامنا  آذاها.(١٠) ونجد ما رابها ويؤذيني ما وُيريبني
اهللاN لي  ابنة رســــول المنتظــــرQ يقــــول: <... في

حسنة>.(١١) ُأسوة
القدر: سورة في Qوالمهدي Pفاطمة

 Qالصادق اإلمــــام البحراني عن يروي الســــيد
ِمْن َخْيٌر اْلَقْدِر cَلْيَلُة قال: القدر، سورة في تفســــير
تعالى:  cَتَنزَُّل فاطمة، في قوله َشــــْهٍرd  يعني َأْلِف
القدس روح ،dالــــرُّوُحcd...ِفيها َوالــــرُّوُح اْلَمالِئَكُة
حّتى  اْلَفْجِرd يعني: َمْطَلِع cَحتَّى ـ ،Pفاطمة وهي

(١٢).Qالقائم يقوم
 Qوالمهدي النبــوة، بقية  Pالزهراء

اهللا: وبقية النبوة وساللة األنبياء بقية
المشــــهورة  ألقت الزهــــراءP خطبتها بعــــد أن
خاطبها بيتها، إلى أدراجها وعادت فدك قصة فــــي

فيها: جاء بكلمات Qالمؤمنين أمير
النبوة>.(١٣) وبقية الصفوة ابنة <...يا

اإلمــــام والدة  قّصــــة حكيمــــة الســــيدة  روت 
أّن المهديQ لّمــــا ُولد  فيهــــا المهــــديQ، وجــــاء
...> له: قال ،Qالعسكري اإلمام أبيه إلى به وجاءت
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األنبياء ونور األصفياء وغوث وبقية اهللا حّجة يا تكّلم
األتقياء...>.(١٤) ونور األوصياء وخاتم الفقراء

أّنه  حديث) العســــكريQ (فــــي اإلمام عن روي
تجتمع <...الذي :Qاإلمــــام المهدي وصف في قال
وُيزهق الحّق اهللا وُيحّق النعمة، به الكلمة، وتتّم فيه
اهللا قرأ: بســــم الباطل، فهو مهدّيكم المنتظر، ثم
ِإْن ُكْنُتْم َلُكــــْم ِ َخْيــــٌر اهللاَّ cَبِقيَّــــُت الرحيــــم الرحمــــن

بقّية اهللا.(١٦) واِهللا هو قال لنا: ثم (١٥)dُمْؤِمِنيَن
 Qوالمهدي النساء الزهراءP ســيّدة

الخلق: سيّد
الزهــــراءP بلقب  اهللاN بضعته رســــول لّقــــب

كثيرة، منها: موارد في العالمين> <سيدة نساء
وأّما  أن رسول اهللاN قال: عباس، ما رواه ابن
األولين من العالمين نساء سيدة فإّنها فاطمة ابنتي

واآلخرين.(١٧)
الخلق>. <سّيد بـ لّقب فقد المنتظر المهدي أّما

إلى كتبُت قال: الواسطي شاذان بن الحسن روى
:Qالرضا الحسن أبي

وكانت علّي> واســــط وحملهم جفاء أهل <أشــــكو
بخّطه: <إّن فوّقــــع تؤذيني، عصابــــة من العثمانيــــة
الصبر أوليائنا على ميثــــاق أخذ اهللا تبــــارك وتعالى
قام فلو قد رّبك، الباطل، فاصبر لحكــــم فــــي دولة
َبَعَثنــــا ِمْن َمْرَقِدنا َمْن cيا َوْيَلنا لقالوا: الخلق ســــّيد

(١٩)،(١٨).dاْلُمْرَسُلوَن َوَصَدَق َوَعَد الرَّْحمُن ما هذا
الطاهر: Qوالمهدي الطاهرة Pالزهراء

آية  مصاديق أجلــــى الزهــــراءP إحدى فاطمة
المؤالف وباعتــــراف الكريم التطهير بنــــّص القرآن
أذهب أّنه على وتعالى تبارك الحّق نّص والمخالف،
بيوت في وجعلها من الدنس وطّهرهــــا عنها الرجس

اسُمه. وُيذكر فيها أن ُترفع اهللا أذن
اهللاN قال  رســــول أن عميس بنت روت أســــماء

حديث): (في لها

طاهــــرة فاطمــــة ابنتــــي أّن علمــــِت <...أمــــا 
مطّهرة؟>.(٢٠)

(فــــي  الصــــادقQ أّنــــه قــــال روي عــــن اإلمــــام
حديث):

حّتى أحــــالس بيوتكم فكونوا كان ذلــــك <... إذا
الغيبة>.(٢١) المطّهر ذو الطاهر بن يظهر

 Qوالمهــدي الُمحدَّثــة  Pالزهــراء
المحدَّث:

بالمحدَّثة  Pالزهراء روايات كثيرة تصف وردت
الصادقQ عن  ُسئل اإلمام المالئكة، التي تحّدثها
قال: <إّنكم  فسكتQ ملّيًا ثم ،Pفاطمة مصحف
فاطمة إن تريــــدون. ال وعّما تريــــدون لتبحثــــون عّما
اهللاN خمسة وسبعين يومًا، وكان  رسول بعد مكثت
يأتيها جبرئيل على أبيها، وكان شــــديد حزٌن دخلها
وُيخبرها نفسها ويطيب أبيها على عزاءها فُيحســــن
وكان بعدها، يكون بما وُيخبرها ومكانه، أبيها عن

فاطمة.(٢٢) مصحف فهذا ذلك، يكتب Qعلّي
روايات  وردت أمــــا المهــــدّي المنتظــــرQ فقــــد
الطاهرين األئّمة باقــــي مع بالمحّدث كثيرة تصفــــه

.Kالمعصومين
عشــــر الباقــــرQ: مّنــــا اثنــــا روي عــــن اإلمــــام

القائم.(٢٣) ولدي من السابع محدَّثًا،
المؤمنينQ قال  أمير أّن Qالجواد اإلمام روى

حديث): عّباس (في البن
أئّمــــة ُصلبــــي مــــن  عشــــر وأحــــد  أنــــا   ...>

محّدثون>.(٢٤)
 Qوالمهدي السماء أهل نور Pالزهراء

األرض: أهل نور
طويل) قال: (في حديث Nالنبي عن روي

فشــــكت والمغارب، المشــــارق <... ثــــّم أظلمــــت
أن يكشــــف عنهــــم تلــــك تعالــــى المالئكــــة إلــــى اهللا
منها فخلق جالله كلمــــة جــــّل اهللا الظلمــــة، فتكلّــــم
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نورًا، الكلمة تلك مــــن فخلق بكلمة تكّلم ثم روحــــًا،
مقــــام وأقامهــــا الــــروح فأضــــاءت النــــور إلــــى تلــــك
فاطمة فهي والمغــــارب، المشــــارق العرش فزهرت
نورها ألّن الزهــــراءP، ولذلك ُســــّميت الزهــــراء

السماوات>.(٢٥) به زهرت
 Qالصادق عمر عــــن اإلمام بن المفّضل يــــروي

قال:

األرض أشرقت قائمنا قام إذا
عن واســـتغنى العباد بنـــور رّبهـــا

الظلمة.(٢٦) وذهبت الشمس ضوء
كالهما تحّدث Qوالمهدي Pالزهراء

أّمه: بطن في
 Qالصادق اإلمــــام عن عمر بــــن روى المفضــــل
بها  تزّوج خديجــــةP لّما إّن حديث): (في أنــــه قال
يدخلن  ال اهللاN هجرتهــــا نســــوة مّكة فكــــّن رســــول
امــــرأة تدخل يتركــــن وال عليهــــا عليهــــا وال ُيســــّلمن
وكان جزعها عليها، فاستوحشــــت خديجة لذلــــك،
كانت حملــــت بفاطمة عليهN، فلّما حــــذرًا وغّمها

وتصّبرها.(٢٧) بطنها من تحّدثها Pفاطمة
 Qروتالسيدةحكيمةقّصةوالدةاإلمامالمهدي

فيها): رواية مفّصلة جاء (وهي
الفجر طلوع وقــــت الليل آخــــر كان إذا <... حّتــــى
وسّميُت صدري إلى فضمتها فزعًة، (نرجس) وثبت
(العســــكري)Q وقال:  محّمــــد أبو عليهــــا، فصــــاح
فأقبلُت ،dاْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأْنَزْلناُه cإِنَّا عليها: اقرأي
األمر ظهر حالك؟ قالت: مــــا لها: وقلت عليها أقــــرأ
أمرني، أقــــرأ كما فأقبلُت به موالي. الذي أخبــــرِك
وسّلم أقرأ، ما مثل يقرأ بطنها من الجنين فأجابني

بي فصاح ســــمعُت، لما ففزعُت حكيمة: قالت علّي.
وجل، إّن اهللا عّز أمر من تعجبــــي محمدQ: ال أبو
ويجعلنا صغارًا، بالحكمة ُينطقنا وتعالى تبارك اهللا

في أرضه كبارًا.(٢٨) حّجة
درّي: كوكب كالهما Qوالمهدي Pالزهراء

اإلمــــام عــــن العســــكري هاشــــم أبــــو  ســــأل 
فقال: الزهــــراء؟ فاطمة العســــكريQ: ِلم ُســــّميت
النهار  أّول المؤمنينQ من ألمير ُيزهر وجهها كان
المنير، الزوال كالقمر الضاحية، وعند كالشــــمس

الدّري.(٢٩) الشمس كالكوكب غروب وعند
ولدي، من رجــــل اهللاN: المهدي قــــال رســــول

الدرّي.(٣٠) كالكوكب وجهه
المنصور: Qوالمهدي المنصورة Pالزهراء

اهللاN (في  الصادقQ عن رســــول اإلمام روى
شاهده،  ساطع نور عن جبرئيل أّنهN سأل حديث)
الســــماء في للمنصورة النار ذلك إّن فقال جبرئيل:
حبيبي :Nاهللا رســــول قــــال وفــــي األرض فاطمــــة.
وفي المنصورة، الســــماء في ســــّميت جبرئيل، ولم

فاطمة؟ األرض
ُفطمت ألنهــــا فاطمة فــــي األرض قــــال: ُســــّميت

حّبها. من النار، وُفطم أعداؤها من وشيعتها
وذلك المنصــــورة، الســــماء في ثــــم قــــال: وهي
ِبَنْصِر * اْلُمْؤِمُنوَن َيْفــــَرُح cَوَيْوَمِئٍذ وجــــل: قوله عز

لمحبيها.(٣٢) اهللا نصر يعني (٣١).dَِّاهللا
اإلمام  عــــن ورد المهــــديQ فقــــد أّمــــا اإلمــــام
* تعالــــى: cالــــم قولــــه الصــــادقQ فــــي تفســــير
َيْفَرُح cَوَيْوَمِئٍذ أمّيــــة؛ بنو هم الرُّوُمd، قال: ُغلَِبــــِت

القائم.(٣٣) قيام عند :dَِّاهللا ِبَنْصِر * اْلُمْؤِمُنوَن
تعالى:  قوله تفسير الباقرQ في اإلمام عن وروي
َفال ُســــْلطانًا ِلَولِيِِّه َجَعلْنا َفَقــــْد َمْظُلومًا cَوَمــــْن ُقتِــــَل
َمْنُصورًاd،(٣٤) قال: <َمن  كاَن اْلَقْتِل إِنَُّه ِفي ُيْســــِرْف
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منصورًا>: كان الحســــينQ؛ <إّنــــه مظلومًا>: ُقتــــل
ومحّمد أحمد سّمى كما المنصور المهدّي اُهللا سّمى

ومحمود، وكما سّمى عيسى المسيح.(٣٥)
الذي اَهللا فأســــأل ...> عاشــــوراء زيارة وجاء في
مع ثارك طلب يرزقني أن بك وأكرمني مقامك أكرم

(٣٦).<Nبيت محّمد أهل من إماٍم منصور
مّنا القائم الباقرQ، قــــال: اإلمــــام عن وروي

بالنصر.(٣٧) بالرعب، مؤيَّد منصور

الهوامش

وعيون ،٦٣ البيـــان: عن الخـــالص ١:٧٢، نقـــًال ١ ـ  يـــوم

.١٥١ :٤ سنن ابن ماجة ١٣٠؛ :٢ األخبار

عن عشـــرة من مصادر  ٩٠ نقًال :Qهو المهـــدي ٢ ـ  مـــن

العاّمة.

عشـــرة مـــن أكثـــر ٧٧، نقـــًال عـــن الخـــالص ١: ٣ ـ  يـــوم

مصادر.

٣٥٢، ح٢٢٤. األنوار ٣٦: بحار ـ ٤

أنظر  المفصل مـــن الحديث الحاجة مورد أوردنـــا ٥ـ   وقـــد

و٢٨. ٢٧ باب :١ الدين كمال

.٢٦٧ كشف الغّمة ٣: ٦ ـ

.٨ ح باب ١٦، الزيارات: كامل ٧ ـ

سورة األحزاب: ٢١. ـ ٨

مصادر  عّدة نقًال عن المصطفـــى، قلب بهجة ٩ ـ  فاطمـــة

عامية.

عّدة عن نقًال المصطفـــى: ١٨٥، قلب بهجـــة ١٠ـ   فاطمـــة

عامية. مصادر

.١٨٠ :٥٣ األنوار بحار للطوسي: ١٧٣؛ الغيبة ١١ ـ

.٢٤ ح ،٤٨٧ تفسير البرهان: ٤: ١٢ ـ

المصطفى: قلب بهجة فاطمة ،١٠٩ األنوار ٨: بحـــار ١٣ ـ 

.٣٦٥

الثاقب: ٢٩. النجم ١٤ ـ

هود: ٨٦. سورة ١٥ ـ

للخصيبي: ٣٦٣. الكبرى الهداية ١٦ ـ

بحار عن اللحد: ١١٦، نقـــًال إلـــى المهد مـــن ١٧ ـ  فاطمـــة

األنوار.

يس: ٥٢. ١٨ ـ

.٣٤٦ ح /٢٠٧ الكافي ٨: فروع ١٩ ـ

اللحد: ١٢١ نقـــًال عن ذخائر  إلى المهـــد من ٢٠ ـ  فاطمـــة

العقبى.

.٢١٢ األنوار ٥٢: بحار ـ ٢١

.٨٠ ،٧٩ األنوار ٤٣: بحار ـ ٢٢

.٢٩٧ الغمة ٣: كشف ٢٣ ـ

والنّص  عشـــر باب ما جاء في االثنى الكافي، أصول ٢٤ ـ 

عليهم.

.٤٤ األنوار ٤٠: بحار ـ ٢٥

.٤٨٤ ح للطوسي ٤٦٧/ الغيبة ٢٦ ـ

.٢ األنوار ٤٣: بحار ـ ٢٧

٤٢-٤٢٧/ ح٢. الدين ١: كمال ٢٨ ـ

بحار األنوار. نقًال عن العاصمة: ٧٢، الجّنة ٢٩ ـ

.٢٦٩ الغمة ٣: كشف ٣٠ ـ

الروم: ٤. ٣١ ـ

.٣ ح /٤ األنوار ٤٣: بحار ـ ٣٢

٢٥٨، ح٦. البرهان ٣: تفسير ٣٣ ـ

اإلسراء: ٣٤. ـ ٣٤

.٣٠ األنوار ٥١: بحار ـ ٣٥

عاشوراء. زيارة الجنان، مفاتيح ـ ٣٦

.٣٢٤ كشف الغّمة ٣: ٣٧ ـ
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التصور شاع التي من المســـائل
إليه العلماء مـــا ذهب عنها بخالف
زمن في ¨ الحجـــة اإلمام رؤيـــة هي مســـألة
الناحية عن الصادر فالتوقيع الكبرى، الغيبة
مْن تكذيـــب منطوقه يؤكـــد المقدســـة الـــذي
الرابع الســـفير حيـــاة بعد يّدعـــي المشـــاهدة
هي الفكرة الســـائدة ¨ جعل لالمـــام الحجة
عليه صلـــوات اهللا برؤيته القـــول عـــدم جـــواز
أقوال ولكـــن التحقيق في في الغيبة الكبرى،
مـــن جهاتها المســـألة حول العلمـــاء وآرائهـــم
التي الفكرة الى نتيجة تخالف يؤدي المختلفة

الناس. بين وشاعت سادت
إمكان مســــألة حول تتوافق تــــكاد كلمات العلماء

الكبــــرى وإن الغيبــــة فــــي رؤيــــة االمــــام الحجــــة¨
عن الصادر التوقيع مفــــاد ألفاظهم مقابل اختلفــــت
محّمد بن علّي الرابع السفير أورده والذي اإلمام¨
األخيرة فقراته يبدو منطــــوق الســــمريJ، الذي
الذي وهو المشــــاهدة، يّدعــــي بمنــــع وتكذيب َمــــْن
الرؤية جواز من عليه اتفقوا ما النقاش إلثبات أشعل
معنى عن الحديث كلماتهم فصلت حّتى وإمكانها،
شــــروطًا يضع َمْن هناك بل تحققها، وكيفية الرؤية
لذا الممنوعة، غيــــر الرؤية الجائزة لتحقق معينــــة
وكيف عمومًا الرؤية إمــــكان عند أوًال: نقف أن البــــد

ُعّد معارضًا ومناقشته. على ما الرّد
؟ إمكان الرؤية الغيبة تعني عدم وثانيًا: هل

. وثالثًا: كيفية  تحّقق الرؤية
الرؤيــــة عمومــــًا: إمــــكان البحــــث األول: حــــول
اإلمام¨ رؤية إمكان على علمائنا من جملة استدل

م
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مانعًا غيرها وال الغيبــــة فليس الكبرى، في الغيبــــة
الشــــريف الســــيد الهدى علــــم مــــن رؤيتــــه¨. قال
يصل ال اإلمام أن على قاطعين غير <إّنا المرتضى:
وال معلوم غير أمــــر فهذا بشــــر، يلقاه وال إليه أحد

عليه>(١). القطع إلى سبيل
اإلمام¨ يكون ممتنع أن أيضًا:<إنه غير وقــــال
من جهته من يُخشــــى ال مّمن أوليائه يظهر لبعــــض
على القطع يمكن ال مّما هذا فإن الخوف، أســــباب
شــــيعته من واحد كل يعلم وإّنما وامتناعه، ارتفاعه

غيره>(٢). بحال العلم له إلى سبيل وال نفسه حال
عقًال ال يمنع الذي هذا االســــتدالل من والظاهر
يعالج له أنــــه أو رؤيتهم مــــن رؤيــــة اإلمــــام لشــــيعته
الناس،فعبارة عن الغيبة معنى نفس في المشــــكلة
أن الرؤيــــة، إال إمــــكان عدم عقــــًال <غيبــــة> تعنــــي
رؤيته أو به اللقاء إمــــكان معه يمتنع ال اإلمام وجــــود
صّرح ما القــــول إن كان غائبــــًا،وال يبعــــد عــــن هذا
حالوا إن األعداء >: قال حيُث الطوســــي به الشــــيخ
والتدبير، التّصــــرف وجه على الظهــــور بينــــه وبين
على أوليائه شــــاء من َمْن لقاء وبين بينه فلم يحولوا
اّتباع ويفترض طاعته يعتقد وهو االختصاص سبيل

نفسه>(٣). في ويحّكمه أوامره
نجوز أيضــــًا: <نحــــن قــــال  وفــــي نفــــس المعنى
بإمامته والقائلــــون أوليائه كثير مــــن أن يصــــل إليه

به>(٤). فينتفعون
جميع عن نقطع على اســــتتاره وقــــال أيضــــًا: <ال

ألكثرهم>(٥). يبرز أن يجوز بل أوليائه،
المقصــــود   Dطــــاووس ابــــن الســــيد ويؤكــــد 
هي الظهور وعدم فالغيبة واضح، بشكل بالمشــــكلة

حّد؟ إلى أي المانع، ولكن
ظاهر <إذا كان¨ غير عليــــه: اهللا رضوان قال
كجماعة يكــــون أن يمتنع شــــيعته،فال اآلن لجميــــع
األمة من كثير عن غابوا حيث والملوك األنبياء مــــن

ذلك>(٦). أوجبت ُدنيوية أو دينية لمصالح
في رؤيته مســــألة الخراســــانّي ند ويعتبــــر اآلخو
<وإن بقوله: مقبــــوًال عقليًا احتمــــاًال الغيبــــة الكبرى
ومعرفته بخدمتــــه األوحــــدّي بعض احُتمل تّشــــرف

أحيانًا>(٧).
قد <نعم النائيني: الميــــرزا قاله وعيــــن المعنى
لألوحدّي التشــــّرف بخدمته الغيبة يتفق في زمــــان

وأخذ الحكم منه¨(٨).
العلماء لقاء بعض من انتشر ما اشارة إلى ولّعله
بحر العلوم، السيد أمثال من به حتى ُعرف به¨،
علمائنا، بين المعروف غير باالجماع قولــــه وقبول
النوري في المحــــّدث إليه االشــــارة أراد وهو الــــذي

المأوى(٩). جنة
المظفر للشــــيخ الفقــــه أمــــا فــــي كتــــاب أصــــول
أساس على الصحيح االعتقاد طور فالمســــألة تأخذ
بالرغــــم يتركهــــم فــــال أن اإلمــــام يلطــــف بالنــــاس
أن وهي اللطــــف قاعدة <طريقة قــــال: مــــن غيبته؛
عداه َمْن اّتفاق المعصوم مــــن رأي عقًال يستكشــــف
في أو خاصــــة الموجوديــــن في عصره مــــن العلمــــاء
َمن بإظهار أو نفسه بظهوره المتأخرة...إّما العصور

.(١٠)<... المسألة في الحق يبّين
األّول من الرعيل رأي العلمــــاء كتب وقد تناقلت
ُلطف اإلمام¨ من أن اإلجماع في مســــألة علمائنا
خطأ على يتركهــــم يجتمعون أن ال وبالعلماء باألمــــة
الشــــيخ أراد الذي وهــــو ذلــــك، دون أن يبّيــــن لهــــم

إليه. االشارة المظفر
مســــألة تأكيد إلى نقلناه ما وخلصنا مــــن خالل
المعارض غير عقًال المقبول االحتمال الرؤية بنحو
وال شــــيعته اإلمام عن الغيبة تحجــــب بالغيبة،فلــــم

عنه. شيعته
التقى اإلمام أن على التأكيد من آخر وهناك لون
أنَّ <إعلم جدًا كثيرة قصص في والتقوه شيعته فعًال

الشيخ رياض االسدي
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الغيبة في المهدي¨ المنتظر اإلمام برؤية فاز َمْن
وال يعّد ال بعد عصر إلى هذا العصر عصرًا الكبــــرى

يحصى>(١١).
وإمــــكان رؤية جواز علــــى فمّما يســــتقّل بنفســــه
الغيبــــة الكبرى في ورؤيتهم لــــه اإلمــــام¨ لشــــيعته
النعماني، كغيبة المصنّفات الكثيرة تناقلته ما وهو
وتبصرة الناصب، وإلزام الطوسي، الشــــيخ وغيبة
وغيرها. المــــأوى المهدي،وجنة رأى الولــــي فيمــــن
السابع من بالباب التعريف في النوري قال المحّدث
حكايات ذكر في السابع: الباب الثاقب النجم كتاب
الزمان¨ إمام خدمــــة إلى وصلوا وقصــــص الذين
تشــــّرفهم حين عرفوه ســــواًء الكبرى، فــــي الغيبــــة
بأنه القطعية بالقرائن ذلك بعد عرفوه أو بلقائه¨

هو¨(١٢).
ما ذكرناه <واعلــــم أن وقــــال في منتخــــب األثر:
واآلثار من الحكايات قليًال إال ليس الفصل هذا فــــي
اآلثار أن إلى مضافًا ... المعتبرة الكتب في المذكورة
إحصاؤها... حداًَ يمتنع من الكثرة بلغت والحكايات
منها كثير صّحــــة في ريــــب هــــذه الحكايــــات التي ال
والرجال الخواّص من ناقليهــــا لقوة إســــنادها وَكون
يحصل والتقوى والعلم واألمانة بالصدق المعروفين

الضروري بوجوده¨>(١٣). العلم القطعي له
القصص لناقلــــي النــــوري وقــــد أثبــــت المحّدث
ّكل الثقــــاة بعد من العلماء أو مــــن المختلفــــة بأنهم
محّمد  الســــيد ينقلها(١٤) وقد ناقش حكاية أو قّصة
لكل العلمي االعتبــــار مســــألة الصدر في موســــوعته
األخبار فــــي <الطعن فقــــال: الحكايــــات المنقولــــة
غيبته فــــي المهــــدي¨ اإلمــــام الناقلــــة لمشــــاهدة
ـ والشطب عليها رواتها ناحية من الكبرى سندًا_ أي
المحدثون، المفّكرون إليه يميل قد وتفصيًال جملة
تصديقه،فإنها طائفة ســــبيل إلى ال مّما هذا إال أن

إلــــى عدة يصــــل عددها قــــد ضخمــــة مــــن األخبــــار
وقريبة معتبرة بطرق مروي بعضها أن على مئات،

بحال(١٥). رفضها يمكن االسناد،فال
في اإلمام¨ القــــول برؤية جعل الذي هو وهــــذا
صاحب لمثــــل عقلّي بنحــــو مقبوًال الغيبــــة الكبــــرى

النائيني. والميرزا الكفاية
ولعلالبعضيستشكلفيإمكانيةالرؤيةعلىأنها
القول ذلك: على والجواب الواقع، تبلغ لم هواجس
الحكايات التي كثرة يرفضه مّما متعّمد بأنهــــا كذب
األقوال بعض نقلنا وقد المعتبــــرة، الكتب تناقلتها
أو أوهام، بأنها القول الكثرة تــــردُّ وكذا في ذلك،
او فاالحتمــــال مقبول بالواحد يقظة، كونها أحالم
نفســــه ينقلون فكيف بالمئات،وهو عندما باالثنين
اإلمام، فإن غيــــر كونه باحتمال القــــوَل الــــذي يردُّ

بالتوّهم. يمنع من القول النقل كثرة
وقصص التوقيــع بيــن تعــارض هــل يوجــد

اللقاء؟

المقدســــة الناحية عن الصــــادر إّال أن التوقيــــع
اإلمام¨، برؤية القــــول صحة حــــول أثــــار النقاش
السمري السفير أن وغيره الصدوق روى الشيخ فقد
توقيعًا لإلمام الحجة¨ أخرج للناس اإلمام الرابع
أعظم الســــمري محّمد بن علّي <يا جــــاء في نصــــه:
وبين ستة بينك ما ميت فإنك فيك إخوانك اهللا أجر
مقامك أحد يقوم إلى وال توِص  أمرك أيام، فاجمع
إّال ظهور فال الثانية الغيبــــة وقعت قد وفاتك، بعــــد
وقسوة األمد طول بعد وذلك وجل، عّز اهللا بعد إذن
من شيعتي جورًا،وســــيأتي األرض وامتالء القلوب
المشــــاهدة ادعى فمن ، أّال المشــــاهدة َمــــْن يّدعي
ُمفتر وال كاذب فهو والصيحة السفياني قبل خروج

العلي العظيم>(١٦). باهللا إّال قوة حول وال
رأيان: التوقيع ناقش وقد
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التوقيع تعارض بين اعتبر وجود األول:
اللقاء. قصص وبين

ألن التعــــارض غير  ينهمــــا الجمع  لــــذا يحــــاول
أصًال. التعارض وجود ينفي مستقر،والثاني:

التوقيع إن النوري: المحــــّدث قال األّول: الرأي
لــــه¨ في المشــــاهدة فيــــه معنــــى <تكذيــــب مّدعي

مع الذي يتعارض الكبرى>(١٧)، وهــــو الغيبــــة
التي باإلمام¨ اللقاء قصص وحكايــــات

من كتبنا(١٨)  الكثيــــر وأّكدها نقلها
ـ غيــــر مســــتقر وألن التعــــارض

أصول علم بحوث في كما
يمكــــن الفقــــهـ  فإنــــه

بينهما. الجمع
ل قــــا

لعالمــــة ا
في المجلســــي

التوقيع: على تعليقه
من <َلعلّــــه محمــــول على

النيابة مــــع يّدعي المشــــاهدة
إلى جانبه¨ األخبار من وإيصال

ُينافي السفراء،لئال مثال الشــــيعة على
رآه¨، فيمن وستأتي مضت، التي األخبار

واهللا يعلم>(١٩).
العلماء(٢٠). من جملة القول هذا على وافقه وقد
من المســــتفاد وهو المذكور، التعارض حّتى يرفعوا
السمري اإلمام¨ أمر التوقيع،فقد ألفاظ مقدمة
الغيبة مــــن بعده وأنه ســــوف تقع ألحد أن ال ُيوصــــي

ويّدعي ســــوف يأتي من هناك أن اخبره ثّم الثانية،
معنى فيها ألفــــاظ التوقيع فنفس المشــــاهدة، إذن
كما الخاصة النيابة مع المشاهدة يدّعي من تكذيب

الصغرى. الحال في الغيبة عليه كان
التوقيع سند

خبر <أنه ورواتــــه: التوقيع ســــند إن الطعــــن في
ناقله وهو لــــم يعمل بــــه ضعيف واحد مرســــل
عنه وأعرض الغيبــــة، في كتاب الشــــيخ
الوقائع تلك يعارض األصحــــاب فال
عن يحصــــل والقصــــص التــــي
بعضها من بــــل مجموعها
الكرامات المتضمن
ال ومفاخــــر
يمكــــن

هــــا ر و صد
قال غيره¨ عن
المــــكارم ـ في مكيــــال
لكثيــــر ص٧ـ <بــــل اّتفــــق ح١
بلقائه¨ التّشــــرف من األعالم
علمائنا كتب في مضبوطة وقصصهم
تفيد العلم بســــبب تواترها ... وهي الكرام

بالمرام...>. القطعي
تاريخ اهللا في الصدر رحمــــه محّمد قال الســــيد
نقصًا ليــــس فهــــو واحد خبــــر الغيبــــة: <أمــــا كونــــه

فيه>(٢١).
على األدلة قامت الفقه أصــــول علم ففي بحوث
العقالء الشــــارع َيْنَه فلم الثقة، الواحد خبر حّجية
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ذلك. عن
صحيح،إذ غير فهــــو مرســــًال خبرًا <وأما كونه
الســــند:  بهذا رواه الشــــيخ الطوســــي(٢٢) فــــي الغيبة
بن علّي محّمد بــــن جعفر أبــــي عن أخبرنــــا جماعة
أحمد محّمد أبو قال: حّدثني بابويه، بن الحســــين
في الســــالم قال: كنت بمدينة المكتب بن الحســــن
محّمد بن الحسن علّي الشيخ أبو توّفي بها التي سنة
الصدوق(٢٣)  الشيخ رواه وكذلك ...الخ. Rالســــمري
فأين نفسه، المكتب محّمد أبي عن الدين كمال في

اإلرسال؟!
الواسطة وجود مع مناسب العادة بحسب والزمن

الواحدة.
التســــليم تقدير فعلى ضعيفــــًا وأما كــــون الخبر
اســــتدل التاريخي، وقد لإلثبات يكفــــي به فالخبر
عن  نقله الطوســــي(٢٤) بعد الشــــيخ البعض بإعراض
الغيبة االمام¨ فــــي برؤية ألنه يؤمــــن العمل بــــه،
من وجملة الشــــيخ ألن صحيح، غير الكبرى،وهذا
األمرين،بالتوقيع الصادر بــــكال يعتقدون علمائنــــا
اللقاء، وقصص وبحكايــــات المقّدســــة من الناحية

عليه. نّطلع سوف الذي وهو
التوقيع توجيه العلوم في السيد بحر العالمة قال

المقدسة: الناحية عن الصادر
الغيبة في هذا التوقيع بوقوعه أمر <وقد يشــــكل
المشــــاهدة ودعواه المبّلغ حــــال جهالة الكبــــرى مع
دفعه باحتمال بعد الغيبــــة الكبرى، ويمكن المنّفية
المشــــاهدة ... وإن بمقتضى القرائن حصــــول العلم
حال الحّجة¨ ويعلم أنه اإلمام يشــــاهد المنفية أن

له>(٢٥). مشاهدته
فهــــي لذلــــك المشــــاهدة وإذا لــــم يعلــــم اّدعــــاء
آخر: <ورّبما مكان فــــي عنه منفية،ونقل رؤية غير
األبرار العلماء حفظة األســــرار مــــن يحصل لبعض

امتناع ينافي ال وجــــٍه على بعينه اإلمام بقول العلــــم
التصريح بنسبة يســــعه فال الغيبة، في مدة الرؤية
جمعًا اإلجمــــاع في صورة فيبــــرزه القــــول إليه¨،
بقول مثله عن إذاعة والنهي بإظهار الحق األمر بين

مطلق>(٢٦).
الذي ألن التوقيع، مفاد تخالف ال الصورة وهذه

اإلمام¨. نهي فال يعارضه  أحدًا، لم ُيخبر رأى
أخرى،ففي صورة النوري المحّدث أضاف وقد
ـ الكبرى الغيبــــة باإلمــــام في اللقاء إحدى قصــــص
يذكر ـ الخضراء بقصة الجزيــــرة ُتعرف وهــــي التي
المشــــاهدة، يّدعي َمْن بتكذيب ألمره تعليًال فيهــــا
وتقدم الخضراء الجزيرة قصة من يظهر <ما قال:
للســــيد قال المازندراني فاضــــل بن أن زيــــن الدين
مشــــايخنا عن روينا قــــد شــــمس الديــــن: ياســــيدي
ُأمر لّما قال أنه األمر¨ صاحب عن ُرويت أحاديث
كذب، فقد رآني بعــــد غيبتي من بالغيبة الكبــــرى:
إّنما إنه¨ صدقت، فقال: يــــراه؟ من فكيف فيكم
أهل لكثــــرة أعدائه من الزمان ذلــــك قــــال ذلك في
الشيعة أن حّتى العباس، بني فراعنة وغيرهم بيته
وفي هذا بذكره، عن التحــــّدث بعضًا تمنــــع بعضها
وبالدنا االعداء، منه وأيس المّدة الزمان تطاولت

وعنادهم...>(٢٧). ظلمهم وعن عنهم نائية
بين القول بالتعارض الثانــي: رَّد الرأي

قصص اللقاء. التوقيع وبين
الصحيح هو <اّال أن قــــال فــــي الغيبــــة الصغــــرى
يثبت الذي بينهما بالمقــــدار عدم وجود التعــــارض
اإلمام¨  افتراض عدة صور لرؤية ويمكن الحق>(٢٨)

التوقيع. منه َحّذَر ما تعارض أن دون به واللقاء
المهدي¨ مختٍف األولى:<أن اإلمــــام الصــــورة
يعرفهم ويرونه،ولّكنه يراهم الناس عن بشــــخصه
في  إليها منظور غير الرؤية يعرفونه>(٢٩) وهــــذه وال
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وال تعارضه. التوقيع
المهدي¨ <يرى الموالــــي أّن الثانية: الصــــورة
األبد>(٣٠) وهذا  إلى ذلك عن يعــــرب ال لكنه ويعرفه
عنه أخبر الــــذي وهــــو التوقيــــع، أيضــــًا ال تعــــارض
الذي يــــرى اإلمام¨ األوحــــّدي العلمــــاء أن هنــــاك

ويراه.
يــــرى العالــــم أو الموالــــي أن الصــــورة الثالثــــة:
أنا ويقول عنــــه بصراحــــة ُيخبر ال االمــــام¨ لكنــــه
ليس الصريحة غيــــر بالعبارة عنه رأيته،فاإلخبــــار

عنها. التوقيع نهى الذي للمشاهدة اّدعاء فيه
يــــرى اإلمام أن هنــــاك َمــــْن الصــــورة الرابعــــة:
القرائن مــــع ذلــــك صراحــــة ويقطــــع بذلــــك وينقل
يكون وال أكثر قصص اللقــــاء، حال المؤيدة،وهــــو
عّمن حّذر ألنــــه للتوقيع، معارضــــة فيه هــــذا أيضًا
وافتراءًا،إذًا فالنتيجة التي المشــــاهدة كذبًا يّدعي
الكبرى، في الغيبــــة الرؤيــــة ممكنة أن نصــــل إليها
فيه وليس علمائنــــا من كبيرة لجملــــة وهــــو الموافق
ال يعارض هو للتوقيع عن اإلمــــام¨، بل معارضــــة

وجوازها. الرؤية بامكان القول

الهوامش
المرتضى ١٨٢. الشريف  االنبياء تنزيه ـ ١

الشريف المرتضى ١٨٣. االنبياء تنزيه ٢ ـ

الطوسي_٢٢٢٢/٢٢٢١/٤. الشافي_ تلخيص ـ ٣

المحققين: ٥٣٣. كلمات ٤ ـ

جنة المأوى. االنوار:٣٢٣،٣٢٣/٣٥_عن بحار ـ ٥

طاووس:٢/١. الطرائف :ابن ـ ٦

.٢٣٩١/٢: األصول كفاية ٧ ـ

األصول:١٥٠/٢. فوائد ـ ٨

_جنة المأوى_  كتـــاب فيه نقل األنـــوار:٣٢١/٣٥ وقد ٩ ـ  بحـــار

النوري. للمحدث

.٤٦٢: _المظفر الفقه أصول ـ ١٠

النوري_٢٩/٢. الثاقب_المحدث النجم ـ ١١

نفس المصدر. ـ ١٢

الصافي_٢_٥٦٢. اهللا منتخب االثر _لطف ـ ١٣

_٣٢٨ وقد نقل  النـــوري _ ٤١/٢ المحدث الثاقب_ ١٤ ـ  النجـــم

واالعتبار. بالتوثيق من نقلوا الحكايات أغلب على وعلق حكاية مائة

.٦٢٤_ الصدر صادق محّمد _السيد الصغرى الغيبة تاريخ ـ ١٥

الغيبة ح٤٤وفـــي كتـــاب _الصـــدوق:٥١٦/٢ الديـــن ل ١٦ ـ  كمـــا

. االحتجاج:٢٩٧/٢ كتاب وفي _الوسي:٣٩٥

الثاقب:٤٠٣/٢. النجم ـ ١٧

االنوار:١٥١/٥٢. بحار ـ ١٨

١٥١ االنوار: ٥٢/ _بحار ـ ١٩

النوري  للمحـــدث الثانـــي فـــي الجـــواب ٢٠ ـ ١٩ :وهـــو المذكـــور

كتاب  الجهرمي في العالمة قول وهـــو ٢N٤٠٥ كذا ج الثاقب النجـــم

أن التوقيع ليس  ٣٦ فقـــد ناقش ص للعلماء المهدي¨ اإلمام _رعيـــة

المنتظر  كتاب انظر ص٣٤ وكـــذا باإلمام̈  اللقاء مـــن يمنع فيـــه ما

..٣٦٠/ ح ٢ ص ٣٥٩ المكارم ص١٧ ومكيال المنتظرون

الصدر:٦٤٠/١. صادق _محمد الصغرى الغيبة تاريخ ـ ٢١

الطوسي_٣٩٥. الشيخ _ الغيبة ـ ٢٢

.٤٤ الصدوق_٥١٦/٢:٢ح _ الدين كمال ـ ٢٣

رقم ٢٠. كما في ٢٤ ـ

.٣٢٠/٣_٣٢١_ العلوم بحر _السيد الرجالية الفوائد ـ ٢٥

جنة المأوى:٣٢٠. ـ ٢٦

النوري٤٠٥/٢. _المحدث الثاقب النجم ـ ٢٧

الصـــدر١/ صـــادق محّمـــد الســـيد  _ الصغـــرى  الغيبـــة  ـ    ٢٨

.٦٤٦،٦٤٧،٦٤٩

الصـــدر١/ صـــادق محّمـــد الســـيد  _ الصغـــرى  الغيبـــة  ـ    ٢٩

.٦٤٦،٦٤٧،٦٤٩

الصـــدر١/ صـــادق محّمـــد الســـيد  _ الصغـــرى  الغيبـــة  ـ    ٣٠

.٦٤٦،٦٤٧،٦٤٩
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الحســـن إمامـــة فتـــرة  تبـــدأ  لـــم 
السلطة نشـــطت العســـكريQ، حّتى
سياســـة مـــن تحركاته وانتهاج العباســـية بالحـــد
عّدة فـــي بإيداعـــه وذلـــك <التغييـــب الجســـدي>
قبل من تعرضه للسجون المتكررة ولعل ســـجون،
 Qجعفر بن موسى اإلمام بمحنة النظام يذّكرنا
السياســـة نفس إلـــى قبل ذي مـــن الـــذي تعـــّرض
بتصفيتهQ في  انتهت التي التعسفية واالجراءات

معروف. هو وكما الرشيد سجون أحد
حيـــال اإلمـــام وإذا كانـــت سياســـة الرشـــيد
نشاطه  من الحد على موســـى بن جعفرQ قائمًة
منها ومطـــاردة قواعـــده الشـــعبية التـــي توّجـــس
العباسي المعتمد سياســـة فإن الخيفة، الرشـــيد
منحًى  العســـكريQ أخذت الحسن اإلمام حيال

صعيد على والتصفيـــة البطـــش آخر من سياســـة
اإلمام عانى فقد لذا والجسدي، الفكري التغييب
ســـجٍن عدة، وكان يصاحب  العسكريQ حاالت
عـــدد من  اإلمـــامQ في ســـجنه تغييـــب فتـــرات
الذي هاشم الجعفري أبي وخاصته أمثال أصحابه
حوارييه المقربين، وأحد اإلمام لسر حامًال كان
الســـجن القبض ويودعه يلقي عليه النظام فـــكان
اتخاذها احترازيـــة يتصّور النظام ضرورة كحالة
بالنسبة الحال وكذا المتشـــنج، الظرف في هذا
بن محّمد القاســـم مثل اآلخرين اإلمام ألصحاب
بـــن ومحمـــد اهللا العباســـي ومحمـــد بـــن عبيـــد
أن بالذكر والجدير وغيرهـــم، العمري إبراهيـــم
عبد اغتيال حادثة بســـبب الســـجن هؤالء أودعوا
النظام، مما أعوان أحد العباســـي بن محّمد اهللا

ل
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علي الحلو السيد محّمد
اإلنتظار مجلة تحرير رئيس

نتيجة داخله من مهزوزًا بات النظام أن على يدلل
والتي العباسي البيت داخل المستمرة الصراعات
كهذه حاالٍت في والنظـــام أركانه، كادت تقـــّوض
هـــذه االغتياالت التي مســـؤولية يحّمل أن يحـــاول
أن المتنافســـة، النظام أجنحة أيدي على تحدث
الموالية كانت القواعد ولّمـــا المعارضة، يحّملها

نظر  فـــي قويـــًة العســـكريQ معارضـــًة لإلمـــام
ضغوطات لتلقي بالتالـــي المرشـــحة النظام فهي
التحركات بخطـــر يشـــعر العباســـيون النظام يوم

بينها. والمتنافسة للنظام المضادة
 Qالعســـكري اإلمام تعرض ظاهرة اذن ُتعـــد
المتكررة لحاالت الحبس كذلك الشعبية وقواعده
وشـــدة التجاذبات النظـــام ضعـــف مؤشـــرًا علـــى
حالًة ُتعُد التي البيت العباســـي المتعاكســـة داخل

أبان ملكهم. العباس بنو مستجدة يشهدها
اإلمـــام تعـــّرض دواعـــي احـــدى هـــي  هـــذه 
في  وايداعـــه العســـكريQ لمضايقـــات الســـلطة

متكررة. لمرات سجونها
فـــإن مباشـــرًا، ســـببًا ُيعـــد اال أن ذلـــك لـــم
عند أمنية تشهدها الساحة السياسية تحضيرات
وتحركًا  مقاليد اإلمامة Qالعسكري اإلمام تسّلم
السلطة فاعليات مفاصل على بالحذر يبدو مشوبًا
تعاطي يصاحب االنتباه ُيلفت وتوجسًا العباسية،
القواعد  تحفظـــات اإلمـــامQ ُيثيـــر مع الســـلطة

الجديدة التحوالت هذه وكل ،Qلإلمام الموالية
عن تختلف كانت لـــم وان النظـــام _ في سياســـة
في  _ اال أن Qالهادي اإلمام حياة إّبان ســـابقتها
األمنية  االجراءات تتخذ Qالعسكري اإلمام عهد
والحذر والتنكيل بالعنف يّتسُم ومسارًا آخر شـــأنًا
هذه  الموالية. العسكريQ وقواعده اإلمام حيال

الســـلطة العباسية قناعات من تنطلق االجراءات
وحساسية مهمته اإلمام العســـكري عهد بخطورة
الذي النظـــام تثيـــر هواجس أن التـــي من شـــأنها
والفـــزع من تحركاتـــه القلـــق بـــدا واضحـــًا علـــى
صفة  وهي _ Qالعســـكري اإلمام شـــعبية تنامي
مختلف  البيـــتK وعلـــى أهـــل أئمة امتـــاز بهـــا
الفكرية وتوجهاتهـــا وطبقاتهـــا مســـتويات األمـــة
اإلمام العســـكري عن غيره _ اال أن الـــذي ُيميـــز
العباســـية  آبائه الطاهرينK لدى الســـلطة من
الموعود المهـــدي والد العســـكري هـــو أن اإلمـــام
ظلمًا ملئت بعدمـــا وعدًال قســـطًا الذي ســـيمألها
الخطر وبداية ناقـــوس دق تعني ووالدته وجـــورًا،
ســـيكون الذي العام االصالحي والتغييـــر الثـــورة
الشـــرعية، غير األنظمة تغيير أهدافه من ضمن
القادم التغيير بهذا المشـــمولون هم العباس وبنو
التي األسباب أهم هذه الموعود، المهدي يد على
إذ واالنهزام، هاجس الخوف تكوين في شـــاركت
تجاه مهزوزًة العباســـية الحاكمة الشخصية باتت

 Kالطاهرين آبائه من غيره عن العسكري اإلمام الذي يميز ان
لدىالسلطةالعباسية هوأناإلمامالعسكريوالدالمهديالموعود
ووالدته وجورًا، ظلمًا ملئت بعدما وعدًال قسطًا سيمألها الذي
والتغييراالصالحيالعام تعنيدقناقوسالخطروبدايةالثورة
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مقاليد العســـكري اإلمام تولي _ الجديد الحدث
حتمية أخيـــرًا تعني فيما تعنـــي والتي _ اإلمامـــة
النظام نهاية سيكون الذي الموعود المهدي والدة

يديه. على
مما النظام تطارد التـــي الفكرة خالصة هذه
بالضغط وذلك األحداث استباق بالسعي إلى دفعه
وطأة  تخفيف في العسكريQ للسعي اإلمام على
أمٌر وهو النظـــام، يصاحب الهاجـــس الذي بـــات
أن األمنية التي يجب االجراءات نطاق في ممكـــن

أن الســـلطة، اال تتخذهـــا
لم والخوف القلـــق دواعي
أساس على تكن محســـوبة
الـــذي الغيبـــي  االعتبـــار
حركة توقيت في سيشارك
االصالحية المهدي اإلمام
ســـقوط خلفيـــات علـــى 
والجدير الحاكم، النظام

القادم الخطر لهـــذا تحســـبات النظام بالذكر أن
االثني األئمة مسلسل باكتمال قناعته عن يكشـــف
وهذه محّمد، من آل آخرهم المهدي الذين عشر
الهائـــل ألحاديث الكم وجود القناعة ناشـــئة مـــن
حقيقًة، النبي أن الخلفاء بعد عن فضًال المهدي
عن بســـنده البخاري روى فقد خليفة، إثنا عشـــر
سمرة بن جابر قال ســـمعت عبد الملك بن شـــعبة
عشـــر  إثنا يكون النبـــيN يقـــول: قال: ســـمعت
قال أنه أبي: فقال أســـمعها لم كلمة أميرًا، فقال

قريش.(١) من كلهم
الذين الخلفـــاء عـــدد اكتمـــال ممـــا يعنـــي أن
الذي المهدي بوالدة اكتمل قد الحديث يقصدهم

الكاملة  يملكون القناعـــة النبيN وهـــم به بّشـــر
أهل أئمـــة الحديـــث على فـــي انطبـــاق مصاديـــق
العام  وان كان الـــرأي البيـــتK دون غيرهـــم،
أســـبغ الذي للنظام باالعالم الرســـمي مأخـــوذًا
مع أن الخالفة، على الخلفاء العباســـيين صفـــة
الواقع أمـــام حقيقتها فـــي تتراجع هـــذه الجهـــود
السياسية الصراعات العباسييون من يعيشه الذي
بتساؤالت الذهنية العامة التي أثقلت والتنافسات
واجراءات المريـــرة العباســـية تفرضهـــا التجربة
والتنكيـــل التعســـف
النظـــام الـــذي ســـلكه
على الحصول أجل من

مفتعلٍة. شرعيٍة
يعـــزز الـــذي ان 
العباســـي فزع النظام
بـــأن التامـــة قناعتـــه 
هو المهـــدي الموعـــود
،Qالعســـكري من الحســـن يولد الوليـــد الـــذي
النظـــام بـــكل  النبـــيN ماثلـــٌة أمـــام وأحاديـــث
تلـــك األحاديث ومـــن مفاهيمهـــا ومصاديقهـــا،
عترة الرســـول من المهدي أن تؤكد حقيقًة نماذج
ثابتة المهـــدي حقيقة فاطمةP، وأن ولـــد ومن

النبوي. التراث يؤكده االسالمي المفهوم في
سمعت أبي داود عن أم سلمة قالت: سنن ففي
ولد  من المهدي من عترتي اهللاN يقول: رســـول

فاطمة.(٢)
يبق  لم لـــو النبيN قال: علي عـــن عن وفيـــه
بيتي من أهل رجًال اهللا لبعث يوم، إال الدنيا مـــن

ملئت جورًا.(٣) كما عدًال يمألها
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هذا الســـبب هو وفي اعتقادنا أن
الســـلطة دعت التـــي أهـــم األســـباب
المضايقة اجراءات العباسية التخاذ
لشخص والتغييب الســـجن وأســـلوب

.Qالعسكري اإلمام
الـــذي ذكرناه الســـبب ولـــم يكن
حيـــال النظـــام وحيـــدًا فـــي تشـــنج
فإن ،Qالعســـكري الحســـن اإلمام
سياسيًا العباسية الســـلطة اخفاقات
أن إلى دعاها واجتماعيًا واقتصاديـــًا
الالئمة على بالقاء هذا فشلها تغطي
المعارضة المتمثلة علـــى أي اآلخر،
العســـكريQ بـــل  بشـــخص اإلمـــام
آل أئمة بـــات فقـــد بعنوانـــه فقـــط،
األصعب  المعادلة يشكلون Kالبيت
تهدد وجود التي التحديات فـــي رقمًا
الدينية للشـــرعية النظـــام المفتقـــر
يمنحها التـــي الشـــرعية فضًال عـــن

الشارع العام آنذاك.
بيـــن التـــي حدثـــت فالتنافســـات
العباسي البيت داخل الصراع أطراف
االستقرار، عدم حالة في ســـاعدت
العباســـي البيت شـــعور فضـــًال عـــن
جّراء يعانـــي منها التي باالنهزاميـــة
زاد في الذي ولعـــل هذه النزاعات،
وزعزعة السياســـية المعادلة إربـــاك
التيارات توّلي هو بنفســـه ثقة النظام
والتغييـــر النـــزاع المتنافســـة شـــأن
ومصالحها يّتفـــق ال الـــذي للخليفـــة
الوضع فـــي عّقد وممـــا الشـــخصية،
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من تنطلُق العربية غير التيارات هذه أن هو العـــام
قوميته ترجيـــح يحاول _ تنافســـي منطلـــٍق قومي
الواقع السياسية على رؤيته اآلخرين وفرض على
<الخالفة تكـــون أن األمـــر انتهـــى العـــام، حّتـــى
البالط عمل اإلســـالمية المدعاة> بإدارة فريـــق
بعض في والرومي والفارســـي أخرى تارة التركي
_ الفارسي التركي التنافس أن األحيان، ومعلوم
العنصر األقوى، ذاك لتغليب يوم على أشّده كان
صاحـــب القـــرار بل كان التركـــي اال أن العنصـــر
مـــوت عنـــد فمثـــًال كذلـــك، صاحـــب المبـــادرة
نثير الشكوك كّنا وإن _ المتوكل بن باهللا المنتصر
ستة بعد المفاجئ المنتصر موت عن والتساؤالت
تكون أن اال يده، على من اغتيال المتـــوكل أشـــهر
على االنقالب بعد مدّبرة عملية المنتصر تصفيـــة
قرر فقد للعلويين _ في إحســـانه سياســـة ســـلفه
المتوكل، وهو أخو باهللا المستعين األتراك تعيين
قتله بعد األتراك له تنّكر حيث يتم لم ذلك أن إال
دفة يديران التركيين اللذين كانـــا لوصيـــف وبغـــا
المستعين ضعف من وكان الخليفة، باسم الحكم

قيل فيه: أن التركيين أمام هذين
وبغا وصيٍف بين قفٍص في خليفة
الببغا تقول كما له  قاال ما يقول

من خوفًا المســـتعين بهروب األمر انتهى حّتى
دعى مما له، خليفة باهللا المعتز وتعيين األتراك
<استعد المستعين لمحاربة جيشًا يجّهز أن المعتز
بينهما فوقعت المســـتعين، للقتال مع أهـــل بغداد
القتل، وَغلت القتال أشهرًا، وكثر وقعات، ودام
المستعين، أمر وانحل وعظم البالء، األسعار،
في نفســـه المســـتعين خلع الصلح على فســـعوا في

وأشهد عليهم القضاة أول ســـنة اثنين وخمسين،
وغيرهم..>.(٤)

المؤيد من أخيه بدًا من خلع المعتز ولم يجـــد
بل حاول بينهما، القائمة الصراعات العهد نتيجة
إال  أيام>(٥) بعد فمات وقيده <ضربه حيث تصفيته
التركي الشـــأن تزايد تجاه ضعيفًا كان أن المعتـــز
أتراك يد على تصفيته نهاية وكانت البالط، فـــي
يســـتطع تنفيذ أن لم بعد ُيرثى لها بحاٍل البـــالط
المادية للتبعـــات أرزاقهم باعطائهـــم مطالبهـــم
لم تعد أنها حّتى الدولة، خزينة كاهل التي أثقلت
فلما البـــالط ورجاالته، خدم رواتب حاجة تســـد
عليه هجموا األتراك لمطاليب المعتز يستجب لم
وأقاموه وضربوه بالدبابيـــس رجلـــه وســـحبوه من
وجهه يلطمون وهـــم في يـــوم صائف في الشـــمس
ابن القاضي نفســـك، ثم احضروا ويقولون اخلع
أحضروا من ثم وخلعوه، والشـــهود أبي الشوارب
_ ســـامراء يومئذ وهي _ الخالفة دار إلى بغـــداد
بغداد إلى أبعده قد المعتز وكان ـ الواثق بن محّمد
السيوطي ذكر ذلك وبايعه.. الخالفة ـ فســـّلم اليه

تاريخه. في
المحموم السياسي الصراع تداعيات هي هذه
واألهداف الشـــخصية المصالح تحقيق من أجـــل
االنقالب منطـــق أن الباحث ويجـــد السياســـية،
القرار يكن ولم ـ أخذ مأخذه قد السياسي والتسابق
أو الخليفة لهذا المواليـــة التيارات بيد حينئـــذ إال
السياسية المعادالت وكانت ذاك، على الساخطة
أخرى، الفـــرس أو مـــرة األتراك ُتـــدار من قبـــل
مرتعـــًا بغـــداد العاصمـــة أو أي صـــارت ســـامراء
المؤيدة أو للخليفة المناهضة الفكرية للتحّزبـــات
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تتعرض العباســــية الخالفة أن يعنــــي له، وهــــذا
الخليفة يجعل بما واالهتزاز الضعــــف حاالت الى
الُصعــــد، كل واالخفــــاق علــــى يشــــعر باالنهــــزام
ألهواء االنصياع إلى بالخليفة تدفع الحالة وهــــذه
ويبدو لرغباتهــــا، منّفذًا التيــــارات المتصارعــــة
هذه بعد يشــــعرون الجميع أن في معهــــا أنــــه يّتفق
ذلك الحقيقية، فينعكس _ بالهزيمة االخفاقات
والده ومن قبله العسكري مع اإلمام تعاملهم على

.Lاإلمام الهادي
النزاع الطراف السياســــي االخفاق حالة اذن
اإلمام التضييق علــــى تحقيق رغبــــة تتدخــــل فــــي
بالسجن  الهزيمة هذه عن العســــكريQ ليعّبروا

اإلمام. لشخص المتكرر
العباســــي حينما عزم المعتضد ولعل حادثــــة
العقائدية، وتوجهاته الفكري مســــاره على تغيير
وإظهار المنابر على معاوية لعن على بعزمه وذلك
في ســــببًا طالبQ، كانت أبي بن علــــي فضائل
آلل علي يكون أن وخشيته العباسي الجهاز توجس
المعتضد على ثنــــي شــــأٌن في االحــــداث، فعملوا
فأمسك العامة اضطراب من بتخويفه عزمه عن
أي _ وفيها جرير: ابن قال ذلك، عن المعتضــــد
المعتضد عزم _ وثمانين وأربع مائتين في ســــنة
عبيد اهللا فخّوفه المنابر، على معاوية علــــى لعن
كتابًا وكتب يلتفت، فلم العامة اضطراب الوزيــــر
ومثالب علي مناقب كثيرًا مــــن فيه ذكر فــــي ذلك
المؤمنين يا أمير يوسف: له القاضي فقال معاوية
تحركت إن فقــــال: ســــماعه، عند أخــــاف الفتنة
تصنع فما الســــيف فيها، قــــال: العامــــة وضعــــُت
خرجوا قــــد ناحية كل فــــي هم بالعلوييــــن الذيــــن
أهل مــــن فضائل هذا ســــمع الناس عليــــك؟ وإذا

المعتضد  إليهم أميل، فأمســــك البيتK كانوا
ذلك. عن

األزمات افتعــــال في القاضي فنصيحــــة هــــذا
علنًا لعقيدته اعــــالن المعتضــــد عند المفترضــــة
الناس  من أهل البيتK وكون تدفعه إلى الحذر
أن اال _ القاضــــي حســــب تعبيــــر إليهــــم أميــــل _
اهللا نفســــه ما في فيخفي الواقع يتجاهل القاضي
مكانتهم  توهج أهــــل البيتK وألــــق يبديــــه مــــن
تأجيج حاول القاضــــي أن فــــي قلوب النــــاس، اال
يؤول األمر هواجس ما مخــــاوف المعتضد وتهويل
البالط حاشــــية تعاطي ُتظهر وهذه الحالة إليه،
البيتK بشــــكل  أهل أئمــــة وأتبــــاع النظام مــــع
مع التعامل وكان وجودهــــم يوحــــي إلــــى خطــــورة
مخاوف  إلى العسكريQ الموحي الحسن اإلمام
باإلمــــامQ حيث  علــــى عالقته ينعكس النظــــام
ومن تغييبه ومحاولة الســــجن في المتكرر ايداعه

تصفيته. ثم
الحســــن اإلمام هذه بعــــض دواعــــي تعــــّرض
لالضطهــــاد   _ نحســــب  فيمــــا   _  Qالعســــكري
تغييب حاولوا من مهما اإلمــــام والتنكيل، ويبقى
الدنيا في آفاق يسطع نوره الشريف، فإن شخصه

الزمان. وأرجاء

الهوامش
باب األحكام. صحيح البخاري ـ ١

.١٠١ ح٤: داود: أبي سنن ـ ٢

.١٠١ ح٤: داود: أبي سنن ـ ٣
للسيوطي: ٣٣١. الخلفاء تاريخ ٤ ـ

السابق: ٣٣٣. المصدر ٥ ـ
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بلد ،Qالحسين اإلمام بلد كربالء...
األنبياء اختـــاره بلد والشـــهادة، البطولة
والفداء ٌ للكرامة موئـــل لهـــم، فهو موطئًا واألوليـــاء
فيه الزائرين  ترى فلذا الطغاة، أمـــام للنصر ورمٌز

ذاكٍر وصـــوب، وهم مابين حدٍب كّل وقـــد جاؤوا من
بواديها: الذي حّل المصاب وباٍك على ومصلٍّ

ودع هـــي كربـــالء فقـــف علـــى عرصاتهـــا  
عبراتها في تجوُد الجفون

زماننا أرواحنا له إلمام موقٍف مـــن تخُل لم فهي
ومســـاء، صباحًا جّده لمصاب النادب وهو الفداء،
وتأّسفًا تلّهفًا عليه دمًا، الدموع عليه بدل الباكي وهو
بثأر اآلخذ وهو كربالء، يوم في معه الحضور لعـــدم
أرضها في له يكـــون أن الحســـينQ، فالبد اإلمام
عن روي وقـــد شـــركة، حضـــور، وفـــي مناســـباتها
في  المعّزين رآهQ يشارك أنه Hالعلوم بحر الســـيد
األرض هذه شـــّرف ولعّله الشهداء، ســـيد عاشوراء
ماءها وشـــّرف كثيـــرة، زمنية آنـــات المباركـــة فـــي
ويضفي وضوَءُه منه ليسبغ الطاهر جســـده بمالمسة
فرجه اهللا عجل أراد وربمـــا أثرًا، بركاته عليه مـــن
بالتشريف، مواضعها موضعًا من يخّص أن الشريف

مواليه، نفوس في خاص محل الموضع لذلك فيكون
وفاز بتشـــّرف حضوره، بمســـك تضّوع كيـــف ال وقد
دعائه، وسجوده، وأنس بعذوبة صوته ولذيذ ركوعه
واســـتنار بحضوره شـــرف الذي المحل هو ولعل هذا

الرحمة مالئكة نزول محل فكان القدســـي، بوجوده
ُمَحّياه إشراقة ومنتظري عشـــاق األئمة قلوب ومهوى
هذا يتناول القدســـي، وبحثنا نوره وظهور الوضاء،
 Qالمهدي اإلمام إلـــى المنســـوب بالمقام التعريف

المقدسة. كربالء في
: المقام موقع

الشارع  على الجهة األمامية حاليًا من المقام يطّل
(شارع مدخل مقابل المنتظر)، (شـــارع بـ المســـّمى

ك

١٩٩١ عام شعبان انتفاظة هدمت بعد للمقام والتي السابقة العمارة
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،Qالحســـين اإلمام حرم إلى المنتهي الســـدرة)
الضفة علـــى الخلفية الجهـــة من كما يطـــّل المقـــام
التي بجـــوار القنطرة الحســـينية، نهر اليســـرى من
عنه  يبعد الصادقQ الـــذي اإلمام إلى مقـــام تؤدي
حرم عن ٢٠٠م شـــماًال، كمـــا يبعد المقـــام بنحو

جنوبًا. م اإلمام الحسينQ بنحو ٨٠٠
المقام:   تاريخ

المقامات يختلف عـــن تواريخ تاريخ هذا للمقـــام
المهـــديQ والتي  المنســـوبة إلى اإلمـــام األخـــرى
فتاريخه السابقة، األربعة األعداد في استعرضناها
فكل الغابرة، القرون إلى يمتّد عريقًا تأريخًا اليحمل
واحدًا، يتجـــاوز قرنًا له ال تأريخ من عليه ماعثـــرت
الكثير من علـــى يســـتند هذا قولي أن ومـــن الطبيعي

عليهـــا بمتابعـــة عثـــرت األدلـــة التـــي
المطالعة وكثـــرة البحـــث

تتعّلق التـــي فـــي الكتب
مدينـــة كربالء بتاريـــخ
والكتب المتعّلقة بسيرة
،Qالمهـــدي اإلمـــام
الســـؤال أْحَفْيُت مع أني
من وتاريخه المقام عن
المعّمرين وبالخصوص
مما للمقام المجاورين
ومما هذا، بحثنا َأْغنى
عّدة هـــذا يؤيـــد قولـــي

تباعًا: سأوردها أمور
أي  ورود عـــدم ـ   ١
وتاريخه في ذكر للمقام
بسيرة المختصة الكتب

المقامات بذكر غيره من اإلمام المهديQ، أســـوًة
الســـهلة ومقاماتهQ في  كمســـجد المنســـوبة إليـــه
والنعمانية، والســـرداب الســـالم، ووادي الحلـــة،

إليه. األماكن المنسوبة من وغيرها المقدس،
في الكتب  وتاريخه للمقام ذكر أي ٢ ـ عـــدم ورود
المقدســـة قديمًا مدينة كربـــالء المختصـــة بتاريـــخ
سلمان سوى ماذكره المؤرخ الفاضل السيد وحديثًا،
و(كربالء (تراث كربالء) في كتابيه آل طعمة هـــادي
قبل هو للمقام والتاريخ المذكور فيهما الذاكرة) في
عمارة تاريـــخ في ماســـنذكره ١٣٧٨هــــ، وهو ســـنة
علينا لضاع التاريـــخ من الذكر هـــذا ولوال المقـــام،

باألصل. ذكره
لســـان  على وتاريخه للمقام ذكر أي ورود ٣ـ  عدم
بينما كربالء، مدينة بزيارة تشرفوا الذين الرّحالة
عنه  يبعد الصادقQ الذي اإلمام مقام أكثرهم ذكر

٢٠٠م. بنحو
للمقـــام فـــي  ذكـــر أي ـ عـــدم ورود  ٤
الحائري نصـــر اهللا الســـيد ديـــوان
بينما ١١٦٨هـ، ســـنة في المتوّفى
 Qالمهدي اإلمام مقامـــي ذكر
ووادي الحلـــة فـــي القائميـــن
كتبه الديوان وهذا الســـالم،
بـــن حســـين  الســـيد تلميـــذه 
ســـنة في التقوي ميـــر رشـــيد

١١٥٥هـ.
محمـــد  الســـيد ذكـــر  ـ   ٥
كتابـــه فـــي الكليـــدار  حســـن 
-١٦٧ ص الحســـين): (مدينة
الســـيد ترجمـــة فـــي   ،١٦٩
القزوينـــي(١٢٠٤- إبراهيـــم
كتـــاب صاحـــب  ١٢٦٢هــــ) 
مفادها (الضوابط)، عبـــارة
الســـيد، ذلك عصر في للمقام عمارة أي عدم وجود
لمقام المالصقة (القنطـــرة) عبارته في ذكر بينمـــا
ذلك في عمارة للمقام كانت فلو ،Qاإلمام المهدي
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الوصف، والعبارة األولى ذكرها في من كان الوقـــت
الجديدة محاربة النِّحل في مواقف رائعة (..له هـــي:
يسمح لم وكذلك والبابية، الكشفية مثل كربالء في
األغاخانية الفرقة ـ وال ـ البهرا اإلســـماعيلية للفرقة
الحســـينية العتبة لزيارة كربالء مدينة إلى الدخـــول
كربـــالء ضواحـــي إلـــى يأتـــون المقدســـة،فكانوا

جعفر عنـــد مقام الجعفريات أراضي فـــي ويخيمـــون
نهر على الواقعة الحديبية قنطرة على ومن الصادق
إلى ويرجعون مراســـيم الزيـــارة يؤّدون الحســـينية،
إلى الدخول لهم ُســـمح ولكن بعد وفاته مخيماتهم،

الحسيني). الحائر
(علي  فـــي واقعة للمقـــام أي ذكـــر ٦ ـ عـــدم ورود
تمّرد واقعة وهي ١٢٩٤هــــ، ســـنة في الواقعة هدلة)
وفروا العثمانية الدولة على كربالء أهالي بعض فيها
الصـــادقQ المجاور  جعفر اإلمـــام مقام فيها إلـــى

.Qالمهدي لمقام اإلمام
النـــوري  حســـين الميـــرزا العالمـــة ذكـــر  ـ   ٧
ج٢  الثاقـــب) (النجـــم كتابـــه (ت١٣٢٠هـ)فـــي 
هذا  لـــم يذكر مقاماتـــهQ بينما ص١٣٩ عـــّدة مـــن
جملة من أن خفيـــًا وليـــس مانصه: المقـــام، فقـــال
(وادي  بمقامهQ مثل المعروفـــة المختصة األماكن
قم، وخارج والحلة، الســـهلة، ومسجد السالم)،

وغيرها.
في كتابه  محبوبة جعفر الشـــيخ العالمة ٨ ـ ذكر
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وحاضرها) النجف (ماضي ١٣٥٢هـ سنة المؤّلف في
بينما ،Qمقاماته مـــن عددًا ١ ص ٩٥ بالهامـــش ج
بعض مانصه: حّدثني فقـــال المقام، لـــم يذكر هذا
بعض في وجد أنه لآلثار واألخبار المتتبعين الثقـــات
 Qللحجة أن Qاإلمـــام في غيبـــة الكتـــب المؤلفـــة
الســـهلة مســـجد وفي الحلة وفي النعمانية مقامًا في

النجف. وفي
في  محمـــد الســـماوي الشـــيخ ٩ ـ ذكـــر العالمـــة
ص الطف) بأرض اللطف (مجالي المسماة أرجوزته
مرقدًا ســـنة ١٣٥٧هـ، عشـــرين ٥٣ والمنظومـــة في
هاتيك يذكر بين ولم المقدســـة، كربالء في ومقامًا

هذا المقام. تلك أرجوزته في األماكن المذكورة
في  شبر جواد الشـــهيد الســـيد العالمة ١٠ ـ ذكر
من عددًا والمـــزارات) (الضرائح كتابه المخطـــوط
المقدسة  كربالء في Kلألئمة (المنسوبة المقامات

هذا المقام). يتعرض لذكر ولم
بوجود القول يمكـــن العشـــرة ال األدلة فبعد هذه
مع إذ أو أكثر، الزمـــان من قرن قبل تاريـــخ للمقـــام
التغافل الممكن من فليس ذكرناها  التي األقوال هذه
في من ِقبل العلماء والمؤرخين بعدم ذكره والتسامح
عصرهم، في مشيدة للمقام عمارة وجود مع كتبهم
أهالي به رجالن من ماحدثني ذكره هنا يجدر ومما
كان بأنه أبيه عـــن حّدثهم شـــخصًا من أن كربالء،

هذا موضع كربالء يختلف إلى مدينة علماء يرى أحد
وعندما فيه، الصالة وُيكثر عمارته َقبل المقام هذا
المواثيق أجابه بعد أخذ عن سبب ذلك، العالم سأل
في الشريف اهللا فرجه عجل الحجة اإلمام رأى بأنه
الحكاية هذه أن لألسف الشديد الموضع، ولكن هذا
ذكر قد كان ولو فيها، المذكور العالم اسم من خلت
ترجمة خـــالل منه للمقام تاريـــخ إســـمه لعرفنا أول
تؤيد الحكاية حيـــاة ذلـــك العالم. فهـــذه
قبل يكن لم المقام أن من ماقلناه أيضـــًا
راويين لوجود وذلك الزمان، من قرنين
على يدلُّ مما الحكاية، وهو في تسلســـل

زمانها. قرب
المقام: عمارة تاريخ

: العمارة األولى
عبـــاس  الفاضـــل الحـــاج حّدثنـــي   
ثقـــات الكربالئين من وهـــو ـ الكيشـــوان
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أنه ـ والتواريخ األحـــداث من الكثير الذين عاصـــروا
كانت عمـــارة المقام بأن قبله الذين من كان  يســـمع
الحصير من مكان محاط بباريـــة عن قديمـــًا عبـــارة

والقصب.
: الثانية العمارة

المهدي عبـــد الســـيد في ديوان وجـــدت قصيدة
(١٣٢٧-١٣٥٨هــــ) األعرجـــي راضـــي الســـيد
المنسوبة المقامات أحد بناء على تنص المخطوط،
في  فيها وقع البنـــاء المهـــديQ وتاريخ اإلمام إلـــى
اسمه المقام لبناء والمباشر ١٣٤٧هـ/١٩٢٤م، سنة
أي عن القصيدة لم تكشـــف لنـــا جعفـــر، لكـــن هذه
أن جعفر؟ وأظن أي وعن الناظم، كان يتحّدث مقام
منها: عّدة، ألسباب المقام هذا كان يقصد الناظم
بناء  في جعفر (سعى بعبارة: القصيدة إبتدأت ١ ـ
المقام المذكور أن على تدل العبارة المقام)، وهذه

من بناء على تحتوي عمارة لـــه يكن لم فـــي القصيدة
ســـابقًا وقد ذكرنا البناء، من مواد وغيره الطابـــوق

. من الحصير باريًة كانت األولى المقام عمارة أن
اإلمام  لتواريـــخ مقامـــات تتبعـــي ٢ ـ مـــن خـــالل
السهلة،  مسجد في القائمة العراق، المهديQ في
وســـرداب الســـالم، ووادي والحلـــة، والنعمانيـــة،
في ورد الذي التاريخ الحظُت أنَّ سامراء، في الغيبة
آنفًا المذكورة المقامات هذه اليخص القصيدة هذه
المقصود المقام هـــو هذا يكون فتعّيـــن أن مطلقـــًا،

بعينه.
وهونه  القصيدة في ورد الذي البناء تاريـــخ ٣ـ  أن
لهذا المذكور للتاريـــخ مقارب ١٩٢٤م هو ١٣٤٧هــــ ـ

هي: والقصيدة المقام،
المقام في بناء جعفر سعى

بأقطابها الّسمآء  فسامى
كعبةًَ للورى َغدا مقام

إّال بها الروح يهبط فما
بابه فاستلم جئته فإن

بأعتابها عّفر وخّديك
الرجاء باب فهي بها تمسك

لطّالبها النجاة وباب
أرخوا طالبًا ولإلذن قف

بّوابها بعض من فجبريل
الثالثة: العمارة

وذلك  الخليل الحـــاج حمـــزة  جددهـــا المرحوم
آل سلمان السيد ماذكر على ١٣٧٨هـ/١٩٥٧م ســـنة
،١٦٠ ص الذاكـــرة) في (كربـــالء طعمة فـــي كتابه
مرتضى الســـيد الكربالئي الشـــاعر وأرخ تجديدها

وهي: القاشاني، على بأبيات الوهاب
الخليل للقائم إذ ضحى شاد

وسالم برد فيه قدس بيت
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في تجديده واعتنى الحمزة
ورخام منه عماد فاستوى

أّرخته نوره تجلى مذ
ومقام) ركن للمهدّي (ضاء

الرابعة: العمارة
العمارة من جزء هدم  وفي سنة ١٣٩١هـ/١٩٧٠م
الوزني مهدي المال حميد محسن فجددها السابقة،
الذاكرة، في كتاب كربالء ذكر في على ما الخفاجي
١٤١١هـ/١٩٩١م من سنة شهر شـــعبان انتفاضة وبعد
البائد البعـــث نظام قبـــل من هّدمت هـــذه العمـــارة
وقد رأينا أثر، لهـــا َيْبَق ولم لألرض وســـّويت ليًال،
ذات صغيرة حجرة على تحتوي فكانـــت تلك العمارة
من العـــدد الكثير التســـع وهي عالية محـــراب وقبـــة
الصورة تظهرها كمـــا حينذاك، للمقـــام الزائريـــن

الفوتغرافية.
: الخامسة العمارة

الســـابقة العمارة له الذي تعرضـــت بعـــد الهـــدم
لها وجل عز هيـــأ اهللا ســـنوات أربع أمن نحو للمقـــام
أهالي من بحر صالح عباس المدعو المحسن الرجل
مساحٍة واسعة، على الحالية عمارته كربالء، فبنى
على المقام الشريف وحرمة تتناسب قشـــيبة  وبحّلة
تقدر العمـــارة هذه لها، ومســـاحة الرائي مايراهـــا
في سنة١٤١٥هـ/ ذلك وكان ٢٠٠٠متر مربع، بنحو

سنوات. ثالث البناء فيها نحو واستمر ١٩٩٥م،
الحالية: العمارة وصف

مختلفة سبع قاعات العمارة الحالية على تحتوي
إلى اليمين مـــن وصفها علـــى الحجـــم وســـوف نأتي

يلي: كما اليسار،
المقـــام  بيـــت تحتـــوي علـــى : ١ـ  القاعـــة األولـــى
المحراب يقع القبلة جهة من وفي داخلـــه األصلي،
من مصنوع وهو وعرض١،٢٠م، ٢،٥م بارتفاع وهو
بشكل القران من فيها آية كتيبة كتب يعلوه النحاس،

في الخالصة، الفضة من باب أســـفله دائري، وفي
في وسطها كتب ذهبية يحوي نقوشـــات جدار داخلها
وهي ،Kالبيت أهل ومن حوله أسماء قرآنية، آية

الداخل من القاعة وأعلى الخالص، بالذهب مطلية
ويعلو هذه كتبت ســـورة النبأ بالكاشـــي الكربالئـــي،
بالزخارف اإلســـالمية مزينـــة مرتفعة القاعـــة قّبـــة
آية حولها كتبت كما الكربالئي، بالكاشـــي المعمولة

الكرسي.
من  أربعة أبواب علـــى الثانية: تحتوي ٢ ـ القاعـــة
المقام، بيت يقابل األيمن فالباب الجهـــات األربع،
يقابل الشمالي والباب الثالثة، القاعة يقابل واأليسر
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المنتظر إلى شارع النساء، والجنوبي يفضي مصّلى
السالم. بباب ويدعى

للزائرين،  الثالثة: وهي دار استراحة القاعة ٣ ـ
نحـــو٦,٣٠م عرضها يبلـــغ وهـــي أكبـــر القاعـــات،
يمينًا أبواب، على ثالثة وتحتوي ١٦م، نحو وطولهـــا
الرابعة، القاعة علـــى ويســـارًا الثانية، على القاعة

مصّلى النساء. وشماًال على
أخرى  اســـتراحة دار وهـــي ٤ـ  القاعـــة الرابعـــة:

نحـــو٦,٣٠م وطولهـــا يبلـــغ عرضهـــا للزائريـــن،
القاعة على يمينـــًا بابين، على ١٣م، وتحتوي نحـــو

القاعة الخامسة. على الثالثة، ويسارًا
أبواب،  ثالثة على وتحتوي : الخامسة القاعة ـ ٥
القاعة علـــى ويســـارًا القاعـــة الرابعة، يمينـــًا علـــى
هذا ويدعى العـــام الشـــارع وجنوبًا على السادســـة،
الخشـــب من الفرات، وهو باب مصنوع بباب البـــاب
الحاج بجهود ُصنع ١٤١٩هـ، سنة ُصنعه تاريخ الساج
أيضًا عليه وُكتب عليه، كما ُكتـــب نعمان
الزمان). ياصاحب عليك عبارة(السالم

علـــى  تقـــع السادســـة: القاعـــة  ـ   ٦
بمضيف وتدعى الخامســـة القاعة يســـار
غرفـــة اإلدارة علـــى المقـــام، وتحتـــوي
في المقام، كما ودار استراحة للعاملين
صحية مرافق القاعة هذه يسار في يوجد
من ١٤٢١هـ ســـنة بمســـاحة١٥٠م شيدت
راضي عباس الســـيد المرحومين مبـــّرة
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وعقيلته. شبر
تطل  للنســـاء، مصّلى وهي الســـابعة: ٧ ـ القاعة
طولها يبلغ للمقـــام، الخلفية الجهة مـــن على النهر
ســـتة على ٢,٥م، وتحتوي نحو وعرضها بنحو٤٠م

ُشّباكًا. عشر
المقام: سدنة

التي تخص السدنة، على هذه المعلومات حصلت
المعمرين مـــن ســـؤالي مـــن والتـــي أذكرهـــا تباعـــًا

للمقام: والمجاورين
شجر  وحوله في وسط البساتين كان المقام إن ١ـ 
الدراويش من خادٌم فيه وكان الصفصاف، من نـــوع

حينئذ. كربالء يسكنون الذين كانوا
له  كان األصل، ســـّيٌد هندي المقام ٢ ـ ثـــم توّلى

الساعات. بتصليح فيه يقوم القبلة باب في محل

أيضًا  األصـــل هندي ســـّيٌد المقـــام ٣ـ  ثـــم توّلـــى
الرقاع التي بكتابة مشـــهورًا كان أيوب، بأبي ويدعى
كان  النهر، في يرميها تكتب لصاحب األمرQ وكان

١٩٦٠م. عام نحو ذلك
محســـن (أبو  إســـمه شـــخٌص المقام ٤ ـ ثم توّلى
فيـــه إلى واســـتقر حديبة، ســـعد) والمشـــهور بأبـــو
عّمر نفســـه الذي هو أنه ١٩٩١م، والظاهر أحـــداث

الرابعة. العمارة المقام
الكريم  إســـمه عبد شـــخٌص المقام ٥ ـ ثـــم توّلى

(١٩٩٨-٢٠٠٣م). من عام استلم السدانة
ذي الحجة  المصادف ١٤ من السبت يوم وفي ٦ ـ
المرجعية قبـــل مـــن ١٤٢٤هــــ، تم اســـتالمه ســـنة
 ٤٨ فيـــه الموظفيـــن وعـــدد اآلن، الرشـــيدة وإلـــى
الشـــيخ وفي مقدمتهم نســـاء، موظفـــًا بينهـــم ثمان
من حاليًا المقام على ويصرف الســـاعدي، جاســـم

.Qالعباس مرقد أبي الفضل ميزانية
اإلرهابيــة واألحــداث المقــام

األخيرة:
تعرض ١٤٢٥هــــ، ســـنة من في يـــوم عاشـــوراء
األول الكفرة، قبل اإلرهابيين من النفجارين المقام
وعشرين قتلى عن عشرة أســـفر المقام، باب بجوار
خلف الثانـــي واالنفجـــار الزائرييـــن، جريحـــًا مـــن

جريحًا. وسبعة عشر قتلى سبعة أسفر عن المقام
المقام: زيارة يوم في

من النصف ليلة في الزائرون ســـنويًا يتوافد إليه
وأسبوعيًا ،Qاألمر ليلة والدة صاحب وهي شـــعبان
جمعة يوم كل صبـــاح فيه الجمع، ويقـــرأ في ليالـــي
اليوم ذلك عصر يـــزار كما المشـــهور، دعاء الندبة
النذور يقدمـــوا أن الزائريـــن عـــادة بكثـــرة، ومـــن
تطفو كربة  علـــى وتوضع الشـــموع توقد للقيـــم، ثـــم
بنور ساحرًا يبهرك منظرًا حينها الماء، فترى على

المكان. تألق
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األعرجي، السيد راضي بن المهدي عبد المخطوط للســـيد في الديوان مثبتة القصيدة
ومخطوطات بيت  وثائق بخطـــهG ضمن مجموعة من الديوان النســـخة الخطية وقد وجدت
بلون ١٦×٥و٢٠سم بحجم المخطوطة وقعت كما لمؤسسة كاشف الغطاء، الوثائق مركز في الكرماني

النسخ. تاريخ عليها يثّبت لم أخضر
السطور: منه هذه نختصر تعريف بالشاعر وفيها

البغدادي في األعرجي الحسيني السيد علي حسين السيد راضي بن السيد المهدي عبد السيد ولد
١٣٢٢هـ. عام االشرف النجف

في الشعر قرض الحلي، المّال محّمد الشيخ بن جاسم الشيخ الخطيب على خاله الخطابة فن تعلم
الحســـن رثاء في نظمها العروض، وأول قصيدة يدرس أن خاله فيها قبل مع يقيم كان عندما الكوفـــة
في  نظمها يا محبيه> فنوحـــوا الزكي <قضى ومطلعها النحو والعروض علـــم يدرس الزكـــيQ قبل أن
علم  بتدريســـه فالتزم بالهندي) (المعروف الموســـوي الســـيد رضا العالمة ١٣٣٥ فعرضها على ســـنة
في وهو رجب/ /١٤ يوم ١٣٥٨هــــ عام غرقًا مدينة الحلة الدراســـة، وتوفي في العروض واســـتمر في

شبابه. ريعان
األمر: صاحب مستنهضًا قال

مرة ألول تنشر قصائد

·ˆb” ãËƒÌ ıaãÁ�€a Ô‰i Âfl Ûnfl
األعرجي المهدي عبد للسيد

ا
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األعرجي المهدي عبد للسيد

قائُم يظهـــر الزهـــراء العالئممتـــى مـــن بنـــي العالميـــن فـــي فقـــد ظهـــرت
ُفتحت بهم الهـــدى باُب األولى ابن خاتـــمفيـــا للرســـل المختـــار وجّدهـــم 
شـــوازبًا كالســـعالي عرابـــًا أســـٌد ضراغـــمأثرهـــا  الفتيـــان  مـــن  عليهـــا 
وُعّطلـــت الشـــديد الجـــور ومحاكـــمفقـــد عّمنـــا لـــه أحـــكاُم  الشـــرع  مـــن 
الهدى الظلـــم وانطمس فينا المظالـــموقد شـــاع ُتـــرّد فيـــه َمـــن َنـــر  ولـــم 
محّمـــد ابـــن يـــا  اهللا رعـــاك َلعالـــمأغثنـــا  فينـــا حـــّل قـــد بمـــا  وأنـــت 
ندبـــٍة بعـــد ندبـــة  يـــوم كل  وغالصـــملنـــا  بهـــا حناجيـــر  تغـــّص 
جدكـــم حنيفـــة أمســـت هـــادمأتغضـــي وقـــد بالقطيعـــة عليهـــا  يجـــور 
مبـــددًا أمســـى الديـــن تتالئـــمأتغضـــي وشـــمل ال بالجمـــع وأجـــزاؤه
عنـــوًة للـــدار القـــوم هجـــوم فاطـــمأتنســـى  تدافـــع عنهـــا خرجـــت  وقـــد 
بـــه غـــدروا  محرابـــه فـــي  صائـــموجـــّدك  وهـــو للثـــرى داٍم وأردوه 
وفاتـــه النقيـــع بالســـم  ذمائـــِموعّمـــك  للنبـــي  فيـــه ُتـــرَع ولـــم 
الــــ دمـــاءه أراقـــت بالقفـــرا والصوارموجـــّدك  القنـــا منـــه عـــدى فارتـــوت
بفتيـــٍة العـــراق أرَض أتـــى فاحـــُمغـــداة  الليـــل إذا  أنـــواٍر مصابيـــح 
مخالـــب الســـيوَف لكـــّن األســـُد رواجـــمهـــم  للكمـــاة  لكـــن الشـــهب  هـــم 
والســـيد الـــذي الفواطـــمبهـــم ذلـــك الغطريـــف النبـــي ســـبط إلـــى  نمتـــه 
الذي القاســـم المجتبى الزكي قاســـُمهو ابـــن بالمهنـــد األعـــادي ِلهـــام 
حمالتـــه فـــي أنســـاه ال تزاحـــُمفـــواهللا  والصفـــوف علـــي كمثـــل 
بطلعـــٍة البارقـــات الســـيوف  الغمائـــميالقـــي  أبرزتـــه الدياجـــي كبـــدر 

٢٨٧ ص المخطوط الديوان
مركز الوثائق الغطاء ـ مؤسسة كاشف  
وثائق مجموعة ـ مركز الوثائـــق ـ الغطاء كاشـــف إلى مؤسســـة وتقديرها شـــكرها توجه مجلة (االنتظار)

.Kالبيت أهل لخدمة اهللا وفقهم بها، المخطوطة باعارة لتكّرمها ـ الكرماني بيت ومخطوطات



دراسات

SL

وقفة لنـــا المفردة هـــذه فـــي رحاب
للمنتِظر، الســـليم المعنـــى تأمليـــة مع
المصطلح المعنى هو هنا فالمنظور الحال وطبيعـــة
عترة من الثاني عشـــر األّمة هذه مهدّي أي انتظـــار
أن والذي ينبغي هنـــا نحتاجه النبـــّيN، ولكن ما
المضمار هذا في يفيدنـــا وما عليه، نضـــع النقاط
النظرة فـــي تتمحور أســـئلة عدة على هـــو االجابـــة
ينتظر ماذا العقيدي: المفهـــوم هذا المتطّلعـــة الى

االنسان؟
اليها االلتفـــات ينبغي التـــي ما هـــي المقدمات

منتِظرًا؟ يكون االنسان حتى
االنســـان المترقب ذلك هو المنتِظـــر وإذا كان
الذي هو الحـــدث والمتوقـــع لحدوث شـــيٍء، فمـــا

المرء؟ يترقبه
هذا ُيدخله وهل األّمة؟ هذه مهديِّ وجود هل هو

المنتظرين؟ عداد في الترّقب من النوع
أمنياتـــه الذاتيـــة وتوفر تحقـــق أو أنـــه يترقـــب
خاص انغالق ذلـــك يصاحب الشـــخصّية مطالبـــه

وأحالمها؟ والنفس واحتياجاتها الذات على
المنتِظر؟ معالم هي ما ثانية: وبعبارة

يعّد العالمي المصلح بعقيدة يؤمن مـــن فهل كّل
المنتظرين؟ من

كّل هل ونقول: أدّق المصطلح بشـــكل بل لنحّدد
االمام عشـــرية وبـــوالدة االثني بالعقيدة من يؤمن

المنتظرين؟ من يعّد Qالحسن بن الحّجة
مـــن المهدويـــة العقيـــدة هـــل وبمقولـــة ثالثـــة:
العبادية من األمور هي العبادية القلبية؟ أو األمـــور
المناطقة باصطالح نتســـاءل أن ولنا ؟ الجوارحّية
من هي هل فنقـــول: ـ ـ إن صـــّح االطالق والحكمـــاء
للعقل تابعـــة أنها أو النظـــري فقـــط مقولـــة العقـــل

ف

فيتأمالت 
            المنتِظر

القبانجي محمد السيد
مركز الدراسات التخصصية مدير

Qالمهدي في اإلمام
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بعدًا عمليًا؟ لها ان لنقل العملي، أو
اّنه القـــول وبصراحة يمكننا الصـــدد وفـــي هذا
يعّد منتِظرًا، العالمي بالمصلح من اعتقد كّل ليس
االثني بالعقيدة معتقـــدًا كان من وكذلـــك ليـــس كّل
ليشمل النفي هذا يعّمم وهكذا منتِظرًا. يعّد عشرية
ووجدانًا جنانًا قلبًا وآمن بهـــا المهدوية مـــن اعتنق
الواقع، ولم صعيد علـــى يجّســـدها حركًة ولكن لم
بعدها محسوســـة لها واقعية كقضيـــة يتعـــاط معها

والمجتمع. الفرد مستوى على وأثرها
على وصدقه ـ على حقيقته الوصف هذا ويبقـــى
القوة بين تتأرجـــح مشـــّككة قضية ـ بعض األفـــراد
اختالف بحســـب واالضطراب والضعـــف والمتانـــة
كســـائر القضايا المنتظرين األفراد بين انطباقها

األخرى. والعقائدية االيمانية
المنتِظر: معالم

األمور من ـ كما ســـبق هذا الوصفـ  أّن صحيـــح
آلخر من شخص تختلف والتي المشـــككة والقضايا
ولكن وســـعتها، وضيقها وضعفها في جوانب قوتها
وتســـجيلها المواصفات بعض رؤية من يمنع ال هذا
تمّثـــل المنتِظـــر والتـــي فـــي ضمـــن قائمـــة معالـــم
الجانب صعيد على ســـواء له األساســـية المقّومات
تفعيل جوانب الـــى يتخطى أو وااليمانـــي العقيـــدي

وهكذا ملموســـًا، حركيًا واقعًا فيحّصلها العقيـــدة
مقدمات الحقيقة فـــي المقّومات بعـــض فقـــد ُتمّثل
دون المنتِظر من عنوان يتحقق أن يمكن ال كبروّيـــة
إطار وفي االيمانية الذهنيـــة في مســـبقًا تمركزها
منتِظرًا يكـــون أن يراد منـــه الـــذي وحّيز االنســـان

حقيقيًا.
مع هنا المقدمـــات بعـــض وهكـــذا قد تشـــترك
الذي المشـــترك العنصر لوجود االنتظار مقدمـــات
ـ (االنتظار الثالثـــة المفاهيـــم هذه تتحـــرك حولـــه

ـ المنتَظر). المنتِظر
هي: المنتِظر المقّومة لعنوان والمواصفات

الرؤوف  الحكيم العالم االله بوجود االعتقاد ـ ١
مصلحـــة وفيـــه إّال أمـــرًا يفعـــل ال بعبـــاده والـــذي

وحكمة.
قبل  من والمبعوثين الرســـل بوجود ٢ ـ االعتقاد
من وإخراجهم العباد لهداية وتعالى ســـبحانه اهللا

النور. الى الظلمات
وأّن   Nمحّمـــد الرســـل بخاتـــم  االعتقـــاد ـ   ٣
إن الدين ) بعـــده ال دين الشـــرائع شـــريعته خاتمـــة
دينًا االسالم غير يبتغ االســـالم)،(ومن عند اهللا
يكون فالبّد أن االســـاس هذا وعلى منه) يقبل فلن
االنســـجام تمام ومنســـجمًا كافة، أكمـــل األديـــان
زمن. كّل لحاجـــات وملبيًا عصـــر كّل مـــع متطلبات
االحداث التعاطي والتجـــاذب مع علـــى وله القدرة
موجـــزة وعبارٍة وبكلمٍة وضيقـــًا، المختلفـــة ســـعة
الدين ذلك هو االسالم بأن االعتقاد يجب واضحة
واالجابات الحلول إعطاء باســـتطاعته الذي االلهي
من مشاكل الحياة لكّل واضح متين وإسلوب بشـــكٍل
في القلوب ويســـتراب الصدور يعتلـــج في جهـــة وما
تقوم أن والـــى عصر الرســـالة عنـــد البشـــرية منذ

أخرى. من جهة الساعة
بعد  من أوصيـــاء وخلفـــاء بوجـــود ٤ ـ االعتقـــاد
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تعالى  اهللا قبل ومعينين من منتخبين Nاهللا رسول
وتعيينهم اختيارهـــم في البشـــري ال دخـــل للعنصر
علي بن المؤمنين أمير أولهـــم إثنا عشـــر وهم أئمة
تسعة ثم الحسين، ثم الحسن، ثم ،Qطالب أبي
الحســـن بن د) م ح (م آخرهم الحســـين مـــن ذرية
لهم اهللا وهبهـــا بمواصفات العســـكري، يتصفـــون
الذنب عن فقط ليـــس العصمة أبرزها خاصة مـــن
لتشـــمل تتســـع بل التبليغ، مجال وليـــس فقط فـــي
المروءة. يخالف ما أو نقيصة كل بل والنسيان السهو
والمعاصي الذنـــوب التنزُّه عـــن هـــي إذ (العصمـــة

وكبائرهـــا، صغائرهـــا
... والنســـيان وعـــن الخطأ
منّزها يكـــون أن بل يجـــب
ينافـــي المرّوة، عّما حّتـــى
من النـــاس بيـــن كالتبـــذل
الطريـــق أوضحٍك أكٍل فـــي
يســـتهجن عمٍل وكّل عال،

عند العرف العام). فعله
االمام  االعتقاد بأّن ـ ٥

االمامة  وتقلّـــد ٢٥٥ هــــ ســـنة من المهـــدي مولـــود
حّجة  وهو والده شهادة يوم في ٢٦٠ هـ عام االلهّية
ونراه يرانا موجود بيننا وهو حّي األرض، فـــي اهللا
نعرفه كّنا وإن بمصداقه نشّخصه وال نعرفه ولكن ال

بمشخصاته وهويته وأوصافه.
بن  الحّجة عشـــر الثاني بأّن االمام االعتقاد ٦ ـ
لمصلحة وحكمة خفيت العباد عن اهللا غّيبه الحسن
وأسبابها، وسوف بعض أطرافها نعلم كّنا علينا وإن
بعد قســـطًا وعدًال األرض فيمأل تعالى اهللا يظهـــره

ملئت ظلمًا وجورًا. ما
المّطلع  االمام ذلك هو المنتَظر بأّن االعتقاد ـ ٧

أعمالنا. وخفايا أمورنا حقائق على

سالمنا. ويرّد كالمنا يسمع الذي االمام ذلك
لنا ويشـــفع دعوناه إذا يجيبنا الذي االمام ذلك

رجوناه. إذا
لفرحنا ويفرح آالمنـــا الذي يحّس االمام ذلـــك

علينا. يجري لما ويتألم لحزننا ويحزن
مجال وفي االعتقـــادات عالم بلحـــاظ هذا كّله
في العملي الجانـــب مقومات أمـــا الفكـــر والنظر،
الخاصـــة العملية المواصفـــات االنتظـــار ومعرفـــة
يتصف حتى المنتظرين عنـــد توافرها ينبغي التـــي
بحيث الحقيقـــة نحـــو على الصفـــة االنســـان بهـــذه
(المنتِظـــر) ينطبـــق عنـــوان
حقيقيًا واقعيًا انطباقـــًا عليه
فسوف تطالعك مجاز فيه ال
تكون (كيـــف تحـــت عنـــوان:

حقيقيًا). منتِظرًا
وهنالـــك مقّومات ونقاط
طلبًا عنهـــا أعرضنا أخـــرى
مـــن وحـــذرًا لالختصـــار

التطويل.
ال العالمي المصلح انتظار إّن البعض يقول وقد
بل المّدعاة، المقومات هـــذه من كثير على يتوقف
اهللا بوجود يتوقف على االعتقـــاد ال من هـــذا أكثـــر
المادي الديالكتيكي االنســـان أّن نجد ألننا تعالى،
يد على مـــا في يوم يعتقـــد بضرورة صـــالح العالم
والمســـاواة الرخاء عصرهم في يعـــّم رجـــال أكفاء
الصدر السيد محمد باقر والحرية!!!. يقول الشهيد
بفئة اختصاصه وعـــدم االنتظار عالميـــة في بيـــان
الغيبي اليوم بهـــذا الشـــعور يقتصر (لم دون أخرى
بالغيب، دينيًا المؤمنين على المنتظر والمســـتقبل
حّتى على أشـــّد أيضًا وانعكس بـــل امتّد الى غيرهم
للغيب رفضًا العقائدية واالتجاهات اإليديولوجيات

الثاني االمـــام بأّن االعتقـــاد

غّيبه الحسن بن الحّجة عشر

لمصلحـــة العبـــاد عـــن اهللا 

وإن كّنا علينا وحكمة خفيت

بعض أطرافها وأسبابها نعلم
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التاريخ فّســـرت التي الجدلية كالمادية والغيبيات،
موعود بيـــوم وآمنـــت علـــى أســـاس التناقضـــات،
الوئام فيه ويســـود التناقضات تلك كّل تصّفى فيـــه

والسالم).

المصلح بمجيء فاالعتقـــاد وهكذا

اهللا قضية فطرية غرســـها العالمي
أن تتفق يمكـــن إنســـان، وال كّل في فطرة
يريده مطلـــب أي (وذلـــك ألّن البشـــرية علـــى خطأ
حّب كل إذ ... فطريتـــه، دليل علـــى النـــاس كاّفـــة
خارجي وجود محبـــوب يحكـــي عن أصيـــل وفطري
في اهللا التعطش يخلـــق أن يمكـــن كيف وجـــذاب،
الينبوع خارجـــه في يخلـــق أن دون داخـــل االنســـان
نقـــول إّن لهذا منـــه؟ ليرتـــوي الـــذي يصبـــو نحـــوه
العدالة عـــن تبحث التي وطبيعتـــه فطرة االنســـان
ســـوف االســـالم والعدالة أّن صوتها تصـــرخ بأعلى
وأّن مظاهر المطاف، نهاية في كّله يسودان العالم
البشرية وأّن تزول، واألنانية ســـوف والجور الظلم
راية واحدة تحت وتعيـــش في دولة واحدة ســـتتوحد
قضية فليســـت التفاهم والطهارة) إذن من في جوٍّ
ديني طابع ذات إسالمية لعقيدة (تجسيدًا االنتظار
إليه البشرية اتجهت لطموح عنوان بل هو فحسب،
فطري اللهام وصياغة أديانها ومذاهبهـــا بمختلف
موعودًا يومًا لالنســـانية أن خالله من الناس أدرك

. االرض) على
وأمر ذاته في حّد صحيـــح ومنطقي كالم وهذا
المنتِظر مـــن نقصـــده الذي ولكـــن مقبـــول جـــدًا،
سبق وراء المصلح العالمي، وهذا شـــيء واالنتظار
يعتقد من كل ليـــس أنه قلنا حينمـــا وأن أوضحنـــاه
المنتظرين، مـــن يعّد العالمي بضـــرورة المصلـــح

يكون المؤمن أن نفينـــا قد فنحن من هذا بل أكثـــر
مصاديـــق  مـــن   Qالمهـــدي باالمـــام المعتقـــد
المفهوم هذا تجسيد عن خاليًا كان إذا المنتظرين
وخصوصياته ذاته نطاق على المعاش، الواقع فـــي

مجتمعه وأطرافه. إلى وامتدادًا انطالقًا ثمَّ ومن
حقًا وإن كان المفاهيم بأمثال هـــذه فاالعتقـــاد
هذا ولكن المســـتقبلي، وصدقـــًا ومطابقًا للواقـــع
الشـــخصية هذه لمثل المنتظرين من شـــيء وكونه
شيء األرض في تطّبق عدالة السماء التي العالمية
العلم بين هو الحال كما شاســـع بون فبينهما آخر،
ســـبيل على فإبليس به وااليمان بالشـــيء واالعتقاد
ويعلم بوجود وقدرتـــه اهللا بوجود يعلم كان المثـــال
علم يفوق كان رّبمـــا اليقيـــن، علـــم الجنـــة والنار
ونحن عين رؤيـــة األمور هذه ألنـــه رأى مّنا الكثيـــر

نرها. ولم سمعناها
اعتقـــدوا بما الذيـــن ولكـــن مـــع ذلك يعـــّد اهللا
من  إبليس ويعـــّد الكريمN مؤمنيـــن النبـــي قالـــه
على وال تصدق ال تعتمـــد فالقضية إذن الكافريـــن.
متوقفة هي بقدر ما بالشيء االعتقاد والعلم مجرد
حدود خارج وتداعياتها آثارهـــا على فـــي انطباقها
باللســـان قول الحديث (االيمان في جاء كما الذات

باالركان). بالجنان وعمل وتصديق
تكون منتظراً حقيقياً؟ كيف

راســـخًا اعتقادًا نفســـه مـــن رّبمـــا يجـــد المرء
آنفًا المذكورة والنقـــاط بالمقومات عميقـــًا ويقينًا
تدمع وال االنتظـــار بلوعة نفســـه من يحّس ال ولكـــن
الى شـــوقًا جفن له الفراق، وال يســـهر أللم له عين
تقّض مضجعه وال الوصال. لحظة في وطمعًا اللقاء

المضّطر. الغريب ذكرى
النظرية  مســـتوى مؤمٌن بالمنتَظرQ على فهـــو
والواقع مستوى التطبيق ذلك على تجسيد دون من
المنتِظر علـــى المرء لزامًا كان هنا فمن العملـــي،
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النظرية أو والمصـــداق المفهـــوم بين ولكـــي يجمع
إيمانية مفـــردة نفســـه من ولكي يجعل والتطبيـــق،
الحديـــث فـــي االيمـــان مفـــردات محّصلـــة لكامـــل
رســـم خطوات مـــن إذن الشـــريف الســـابق، البـــّد
لكســـب حركية خاصة آلّية ممنهجة، ووضع عملية
واالنتظار المنتِظر صفـــة المقومات وتحصيل هـــذه
كانـــت إن إن كانـــت مفقـــودة وتركيزهـــا وتقويتهـــا
وأســـلم االنســـان يّتبعها منهجّية ضعيفـــة. وأفضـــل
المقام لكســـب هذا النتائج مضمون عملي برنامـــج
نهجوه  وما البيتK لنا رسمه أهل هو ما الشـــامخ

منهاج. من
وســـلوك الشـــريفة آثارهم تتّبع األفضل لذا من
العذب. نميرهـــم من واالنتهـــال الكريمة  أقوالهـــم

هي: الخطوات هذه وأّول

تحقيق االنتظار ألجل يكـــون ال ١ ـ أن

وجاهات وتحصيـــل مطامـــع شـــخصية
منتظرًا ليس ذاتية فـــاّن هذا االنســـان
منتظٌر هـــو الحقيقـــة وإّنما لالمـــامQ في
واللـــّذات النفســـانية الشـــهوات علـــى للحصـــول 
أريدكم (إني المؤمنين أميـــر قال الجســـمانية. كما
االمام نجد ولهذا ألنفسكم) ، وأنتم تريدونني هللا
االنتظار  هذا مثل من Gبصير أبا يحّذر Qالصادق
جاء كما الذاتية، على األطمـــاع القائـــم بالحقيقة
ألبي قلت قـــال: أبي بصير الكافي عـــن في أصـــول
يا  فقال: الفرج؟ متـــى فداك، اهللاQ جعلت عبـــد
هذا عرف من مّمن يريد الدنيا، وأنت بصير، أبا

عنه النتظاره. فقد فّرج األمر

بن المفضل عن العقول، تحف في جاء وهكـــذا
اهللاQ قـــال: افترق الناس فينا  عن أبي عبد عمـــر

فرق: على ثالث
مـــن ليصيبـــوا قائمنـــا فرقـــة أحّبونـــا انتظـــار
عن فعلنا وقصروا كالمنا وحفظـــوا فقالوا، دنيانا
وسمعوا أحّبونا وفرقة النار، الى اهللا فسيحشرهم
ليســـتأكلوا الناس فعلنا، عن يقصروا ولم كالمنـــا
الجوع عليهم يســـلط نـــارًا بطونهم اهللا بنـــا فيمـــأل
وأطاعوا قولنا وحفظـــوا أحّبونا وفرقـــة والعطش،

منهم. ونحن مّنا فعلنا فاولئك يخالفوا ولم أمرنا
بايعا والزبير حينما طلحـــة بحال يذّكرنا وهذا
ســـلطانًا أو جاهًا فلما منه يناال أن فـــي عليـــًا طمعًا
وباءا وعدهمـــا بيعتهمـــا وأخلفا نكثا خابـــا وخســـئا

واالخرة. الدنيا في المبين بالخسران
النفس: جهاد ـ ٢

وتحليتها النفس لتهذيب والجاد الحثيث السعي
عن محارمه، والورع اهللا الفاضلة وتقوى باالخالق
:Qاهللا عبد بي أ عن الشريف الحديث في جاء فقد
القائـــم فلينتِظر، أصحاب من يكـــون أن من ســـّره
منتظر، وهـــو ومحاســـن االخالق وليعمـــل بالـــورع
مثل األجر لـــه من كان بعده وقام القائم فان مـــات
لكم أيتها هنيئًا وانتظروا أدركه، فجـــّدوا أجر من

المرحومة. العصابة
العسكري: التهيؤ ـ ٣

وتمامية االنتظار المحقق لكمـــال الثالث األمـــر
العسكري البعد في التهيؤ هو المنتظرة الشـــخصية
ناحية مـــن الـــذات بنـــاء فـــي واالســـتعداد الكامـــل
حتى والجســـدية البدنية التربية من خـــالل قتالية
وقـــادرة على المنشـــود، اليوم تكـــون مؤهلة لذلك
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راية تحت القتال ميادين في وصالبة بقوة الحركـــة
الســـالح الكامل تهيئة خـــالل االمـــامQ، أو مـــن
 Kالبيت أهل أمـــر وقد لذلك العصر، المناســـب
فعن أبي المباركـــة فـــي أحاديثهـــم بذلـــك صريحًا
قال: قال أبو عبد النعماني غيبة بصير كما جاء في
ولو ســـهمًا، القائم لخروج اهللاQ: لُيعدَّن أحُدكم
ألن ينســـيء نّيته رجوت من علم ذلك إذا اهللا فـــاّن
وأنصاره. أعوانه يدركه، ويكون من حتى عمره في
الذي العهد دعاء واضحًا جلّيًا في نجده ما وهذا
حال بيني (الّلهـــم إن يـــوم كلِّ في تســـتحب قراءته
مقضّيًا حتمًا عبادك على جعلته الذي الموُت وبينـــه
ســـيفي شـــاهرًا مؤتزرًا كفني قبري من فأخرجني
الداعي فـــي الحاضر دعـــوة مجـــّردًا قناتـــي ُملبّيًا

.(... والبادي
ضمن األمر فـــي هـــذا ل نســـجِّ أن لـــذا يمكننـــا
هـــذا بـــه لمـــا يتمتـــع مفـــردات االنتظـــار العملـــي
والجّد والحماس النشاط روح بعث من االســـتعداد
عليه. اهللا سالم لظهوره والفاعلة والرغبة الملّحة

العبادي: التهيؤ ـ ٤
بجميـــع مفرداتها العبـــادة أّن ال شـــك وال ريـــب
في النفس االنتظـــار صفة لتركيز وســـيلة هـــي خير
قرأت كما أهل البيت إليه نّبه وهذا ما االنســـانية،
هو هنا المهّم ولكّن الســـابقة، األحاديث في ضمن
فمضافًا له، والدعـــاء عليه اهللا ســـالم ذكره دوام
آخر ُيشـــكل عامًال نراه العبادات أهـــم من الـــى أنه
لنا وقد ذكر المنتِظرة. الشـــخصية بناء من عوامل
األمر  لهذا وأسبوعيًا يوميًا برنامجًا Kالبيت أهل
كبيرًا، تركيزًا هذا الجانب على خالله مـــن رّكزوا
الغفلة وعدم اليه االلتفـــات المؤمن ينبغي على لذا
مختصر البرنامج بشـــكل هـــذا نذكر عنـــه، ونحن

الفائدة: لعموم
ـ اليومي: البرنامج

الصبح. صالة بعد العهد دعاء قراءة ـ ١
صاحـــب  لســـالمة معّيـــن ٢ ـ التصـــّدق بمبلـــغ

العصر.
محمـــد ١٠٠ مرة  وآل محمـــد على ٣ ـ الصـــالة

الفرج. تعجيل بنّية
بن  الحجة لوليـــك كن اللهم دعـــاء: ٤ ـ قـــراءة

الواجبة. الصلوات بعد ... الحسن
تعجيل  العشائين بنّية بين صالة الغفيلة أداء ـ ٥

الفرج.
ـ االسبوعي: البرنامج

الثالثاء  مساء المهدي¨ صالة اإلمام أداء ـ ١
األربعاء. ليلة

ليلة  الخميـــس مســـاء يس آل ٢ ـ قـــراءة زيـــارة
الجمعة.

الجمعة. صباح الندبة دعاء قراءة ـ ٣
المنتِظرين فضل

كلماتهم من أنـــوار نذكر نبذة الفصل في هـــذا
نورانيـــة وكلهـــا ـ أقوالهـــم ونمـــاذج مـــن محاســـن
الفضل من للمنتِظر مـــا بيان في حســـنة ـ وجميعها

تعالى: عند اهللا واألجر
عبد  ألبي قلـــت : قال الســـاباطي ١ـ  عـــن عمـــار
مع اإلمام الّســـر العبادة في : أفضل اهللاQ: أيمـــا
ظهور في العبادة أو الباطل دولة في المستتر منكم
يا : فقال ؟ الظاهر منكـــم مع اإلمام ودولته الحـــق
الصدقة من أفضل واهللا في الســـر الصدقة : عمار
مع الســـر في عبادتكم واهللا العالنية، وكذلك فـــي
من وتخوفكم الباطـــل في دولـــة إمامكـــم المســـتتر
أفضل مّمن الهدنة في دولة الباطل وحـــال عدوكـــم
إمام مع الحق وجل ذكره في ظهـــور عـــز يعبـــد اهللا
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مع وليســـت العبادة الحق، في دولة الظاهر الحـــق
في واألمن الباطـــل مثل العبـــادة الخوف فـــي دولة
اليوم منكـــم مـــن صّلى أّن واعلموا ، دولـــة الحـــق
في عدوه من بها مســـتتر جماعة في فريضة صالة
فريضة صالة خمســـين كتب اهللا له فأتمها، وقتها

وحده فريضة صالة منكم صلى ، ومن جماعة في
عز فأتمها كتب اهللا وقتها في عدوه مستترا بها من
وحدانية فريضة صالة وعشرين خمسا بها له وجل
كتب ، فأتمها لوقتها نافلة صالة منكم ومن صلى ،
منكم عمل ومن نوافـــل ، صلوات بها عشـــر اهللا له
حســـنة، عشـــرين بها له وجل عز اهللا حســـنة كتب
إذا منكم المؤمن حســـنات وجل عز اهللا ويضاعف
ونفسه وإمامه دينه على بالتقية ودان أعماله أحسن
عز اهللا مضاعفة،إن أضعافًا لســـانه من وأمســـك

. كريم وجل
العمل في رغبتني واهللا قد جعلت فـــداك : قلت
نحن صرنا كيف أعلم أحب أن ولكن عليه وحثثتنـــي
الظاهر اإلمـــام أصحاب مـــن أعماًال أفضل اليـــوم
فقال دين واحد ؟ على ونحن الحـــق دولة في منكم
عز دين اهللا فـــي الدخول إلـــى : إنكم ســـبقتموهم
خير كل والحج وإلـــى الصـــالة والصوم وجـــل وإلى
عدوكم ســـرًا من ذكره عز عبـــادة اهللا وفقـــه وإلى
معه، صابرين له مطيعين ، المســـتتر مع إمامكم
علـــى إمامكم خائفيـــن الحـــق، منتظريـــن لدولـــة

حق الظلمـــة تنظـــرون إلى الملـــوك وأنفســـكم مـــن
منعوكم قد ، الظلمة أيـــدي في وحقوقكم إمامكـــم
المعاش الدنيا وطلب حـــرث إلى ذلك واضطروكم
إمامكم وطاعة وعبادتكـــم دينكم علـــى مـــع الصبر
وجل عز اهللا فبذلك ضاعف عدوكم ، من والخوف

لكم. فهنيئا لكم األعمال،
من نكون أن إذا قلـــت: جعلت فـــداك فما تـــرى
في ونحن اليـــوم الحـــق أصحـــاب القائـــم ويظهـــر
دولة أصحاب من أعمـــاًال وطاعتك أفضل إمامتـــك

والعدل؟ الحق
اهللا يظهر أمـــا تحبـــون أن اهللا فقال: ســـبحان
اهللا ويجمع البالد في والعـــدل الحق تبارك وتعالى
اهللا يعصون مختلفة وال قلوب بين اهللا الكلمة ويؤلف
اهللا ويرد خلقه في حدوده وتقام أرضه في وجل عز
من بشئ يســـتخفي ال حتى فيظهر، أهله إلى الحق
عمار! يا واهللا أمـــا الخلق، من الحق مخافـــة أحد
إال عليها أنتم التي الحال علـــى منكم ميت ال يموت
وأحد بدر شـــهداء من كثيٍر من اهللا عند أفضل كان

فأبشروا.
أسباب  من الشـــريفة الرواية فذكرQ في هذه

أمور: ثمانية األفضلية.
وبرســـوله بـــاهللا اإليمـــان إلـــى األول: ســـبقكم

به. واإلقرار تعالى اهللا دين في والدخول
الصالة مثل باألحكام العمل إلى سبقكم الثاني:

كمـــن كان لهـــذا األمـــر مـــن مـــات منتظـــرًا
كان البـــل فســـطاطه، في كان مـــع القائـــم
اهللاN بالســـيف رســـول يدي بين كالضارب
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الخيرات. من وغيرها والحج والصوم
المســـتتر اإلمام ســـرًا مـــع الثالـــث: عبادتكـــم

األعداء. من خوفًا كذلك وطاعته
فـــي المســـتتر اإلمـــام مـــع الرابـــع: صبركـــم

الشدائد.
وهو الحق دولـــة لظهـــور الخامـــس: انتظاركـــم

عبادة.
من وأنفســـكم إمامكم على خوفكم الســـادس:

وتغلبهم. الظلمة الملوك
حّق إلى وتحّســـر تأســـٍف نظر نظركم الســـابع:
هي التي وحقوقكـــم والفـــئ اإلمامة إمامكـــم وهـــو
الذين منعوكم الظلمة الغاصبين أيدي األمـــوال في
الدنيا إلى حـــرث فيهـــا واضطروكم عـــن التصرف

شاقة. وجوه من المعاش وطلب وكسبها
والمصائب الباليـــا تلك مـــع صبركم الثامـــن:
والخوف من إمامكم وطاعة وعبادتكم على دينكـــم
ألصحاب وِعرضًا، وليس ونهبًا عدوكم قتًال وأسرًا
فلذلك  األمور هذه من شيء ظهوره بعد Qالمهدي

األعمال. لكم تعالى اهللا ضاعف
قلت  قـــال: رجـــل عـــن علـــي ٢ـ  عـــن أميـــة بـــن
أصحاب أو أفضل نحـــن اهللاQ: أيهما عبـــد ألبـــي
من أصحاب أفضل أنتم لي: قال: فقال القائمQ؟
وتصبحـــون خائفين تمســـون أنكم وذلك القائـــم،
أئمـــة الجور، إن من أنفســـكم وعلى علـــى إمامكم
فصيامكم وإن صمتم تقية، فصالتكـــم في صليتم
وإن تقية، فـــي فحجكم حججتـــم وإن فـــي تقيـــة،
نحو من وعّدد أشياء شـــهادتكم، تقبل لم شـــهدتم
القائمQ إذا كان  فما نتمنى هذه، فقلت: مثل هذا
تحب أن أما اهللا سبحان لي: فقال قال: هذا؟ على

المظلوم. وينصف السبل ويأمن العدل يظهر

قال: Qالمؤمنين أمير عن ـ ٣
في ســـبيل بدمه كالمتشـــحط ألمرنا المنتِظـــر

اهللا.
:Qعبد اهللا أبي ـ عن ٤

كان منتظرًا له هذا األمر على منكم (مـــن مات
.(Qالقائم فسطاط في كان كمن

األمر  لهذا مات منتظـــرًا (مـــن أيضًا ٥ ـ وعنـــه
كان البل فســـطاطه، في القائم كان مع كان كمـــن

اهللاN بالسيف).  كالضارب بين يدي رسول
ألبي  قلـــت قال: جـــده، عـــن ٦ ـ عـــن الســـندي
األمر على هذا مات من تقـــول في اهللاQ: ما عبد

له؟ منتظرًا
القائـــمQ في  مع كان مـــن قـــالQ: بمنزلـــة
مع هو كمن كان قال: ُثمَّ هنيئة سكت ثّم فسطاطه.

.Nاهللا رسول
الصـــادقQ قال:  االمـــام عن ٧ ـ فـــي حديـــث
غيبته، لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في طوبى
الذين أولياء اهللا ظهوره، أولئك في والمطيعين له

يحزنون. هم وال خوف عليهم ال
:Qالعابدين االمام زين عن ـ ٨

بامامتـــه والقائليـــن غيبتـــه زمـــان أهـــل  (إّن 
ألّن زمان كل أهـــل أفضل من لظهوره والمنتظريـــن
واألفهام العقـــول من أعطاهم وتعالـــى اهللا تبـــارك
بمنزلـــة عنهـــم الغيبـــة بـــه والمعرفـــة مـــا صـــارت
بمنزلة الزمـــان ذلـــك المشـــاهدة، وجعلهـــم فـــي
اهللاN بالســـيف،  رســـول يدي بيـــن المجاهديـــن
والدعاء صدقًا، وشـــيعتنا حقًا المخلصون أولئـــك

وجهرًا). سّرًا اهللا دين إلى
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الشـــيخ بكلماتـــه حّتى مـــا ان تفـــوه
فرائصه وعّم وارتعدت حســـين إرتجف
واحدة. مرة اال عمره في يدركه لم فؤاده إحساس

الشيخ يستشعر سماعه كلمات ذلك كان قبل لقد
لم ألنه والحنق، السخط تجاهه نفســـه في أعماق
الدولـــة وأمير من زعمـــاء يـــرع مقامـــه كزعيم من
آثار لرأى في عنده ضيفًا كان أنـــه ال ولو أمرائهـــا،
واحد. متكأ على معه الجلوس من يمنعه ما غضبه

الشـــيخ نطق بها ذلك وبعد عدة كلمات اآلن أما
فإن المهيب، والشكل النورانية الســـحنة ذو الوقور
وهدأت ســـكن روعه ان فما تمامًا، األمر مختلـــف
بصعوبة يلتقطها انفاسه التي كان واســـتقرت نفسه
الوديع كالحمل أصبح حّتى الكلمات، عند ســـماعه
االمـــارة، وعزة وكبريـــاء المنصـــب وتبدد غـــرور
مطيع خـــادم بل بار، ولـــد الى الســـلطان ليتحـــول

العظماء رسل اكرام يقتضيه ما العظيم يقدم لهذا
األولياء.

ليوصله الشـــيخ يدي بين حّتى ســـار ولم يلبـــث
والفضة البراق الذهب مـــن العظيمة االكداس الى
بالحب ينبض وقلبـــه خزانته التي حوتهـــا الالمعـــة
ووصل والخـــوف، الســـرور يعلن والرهبـــة ووجهـــه
ألحد من يكن ليســـمح لم العظيم الذي الى الكنـــز
والتمس الباب وفتـــح منه، بشـــيء رجاله التصرف
أن ســـاداتها مع العبيد أدب يفوق بأدب من الشـــيخ
التي تبهر العظيمـــة الخزانة الـــى يتفضـــل بالولوج

األلباب. وتسلب العقول
العظيم كما ليتصرف بذلك المال ودخل الشيخ
ينبس يتفوه بشـــيء أو أن أن يجـــرؤ أحد يشـــاء دون
بطرفه جانبًا يرمـــق حســـين ببنت شـــفة، ووقـــف
في غـــرق أن يلبث ولـــم ســـماء الخزانـــة العظيمـــة

م

الشهباء صاحب
ÏÜÈíŒ ÌíŒ

الجابري محّمد علي السيد
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عالم الى دنيا المـــادة وانســـلخ من بحـــر التأمالت
الذكريات.

آنات بيـــن تنقله الذكريـــات وتالطمـــت أمـــواج
دوى المنصرم، البعيـــد والتاريخ الزمن الماضـــي
األمير صـــوت الخيال لجـــج في فـــي ذهنه الســـائح

قم. بالمسير إلى البويهي يأمره
كل تحيطها من التي الصغيرة تلك المدينة قـــم

العامرة، البساتين ألوان جانب
ســـمائها وترفـــرف فـــي

الطيـــور أنـــواع
، ة د لمغـــر ا

ال مدينـــة
ن لمـــد كا
ى خر أل ا
حيـــث
عجنت
طينـــة
أبنائهـــا

آل بحب 

،Kالبيـــت
صبحـــت فأ

صدى تردد جدرانها
النبوة، آلل أهلهـــا عشـــق

طهر عيونها ميـــاه هديـــر ينســـاب مع
المودة. عطر ورودها بشذى ويختلط الوالية،

،Qعلي آل ألنـــوار إال قلبهـــا تفتح مدينـــة لـــم
ايالمها. الطغاة من واشتد سهرها لذلك فطال

الحســـينQ فلم  أهلها شـــموخ مدينـــة ارتضع
فتراها الطغاة، الظلم وعنـــف زوابع أمام يركعـــوا
للظلم، رافضة للسيف مجردة واألخرى الفينة بين
طالبين رفع فـــي الســـماء تـــدوي صرخـــات أبنائها

العدل. وبسط الحيف
أرهقوا أناس إلى قم، إلى طريقك حسين، إيه
فأرســـلك اخضاعهم كيفية في حار حّتى الســـلطان
بســـيفك وتزهق بدمائهم األرض لتـــروي إليهـــم،
حروب بني في بنـــي األصفر دماء من إرتوى الـــذي
.Kاشياع آل البيت أرواح الشام بالد في حمدان

ألهبت البيت ألهل شيعة ترى فهؤالء يا العمل ما
وأوجعت الظلـــم ظهورهم ســـياط
الحـــكام قلوبهـــم ضغينـــة
لك يخضعـــون  فهـــل 
مـــن البـــد أم 
وسفك قتالهم
ئهـــم ما د
الطاهرة.

يـــه إ
، حسين
يقـــع لـــم 
ر ختيـــا ا
لســـلطان ا
إال عليـــك
الباســـل ألنـــك
فأنت في الحـــرب
أفشـــلت خطط الـــذي
عســـاكرهم وهزمت  الـــروم
أحبـــاب أهل متوجـــه الـــى وأنـــت اليـــوم

العباسيين. لسلطان بالقوة لتخضعهم Kالبيت
وآالمها المحـــزن، حديث النفـــس وفي غمـــار
الجـــرداء وســـكون الطريـــق المتفجـــرة، وامتـــداد
الخيل وأصوات ســـنابك دوي فرقه الـــذي ما حوله
مشـــيرًا الجنود أحد صوت هدر المزعجة، الجنود

الظباء. بعض برؤية القائد إلى
الظبية الـــى ونظـــر صمته مـــن انتـــزع حســـينًا
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أمامه الظبية وراءها فركضـــت فاندفع الشـــاردة،
قوامها ورشاقة قفزاتها بجمال مبهورًا يطاردها وهو
يســـمع لهم يعد ولم أصحابه عن بعيـــدًا حّتـــى غاب
والظبية الشاردة تركض غبارًا، يرى لهم وال صوتًا
وقد ماؤه جـــف نهر عنه في خفيت حّتـــى بيـــن يديه
لتلبسهما الخضراء األشـــجار طرفيه على إنتشرت
النواظر. لم وتســـحر األلباب تخلب حلة سندســـية
الظبية أين توجهت هو ولم يعـــرف أين يدِر حســـين
فيه ازداد سار وكلما نهاية له تبدو الطويل ال والنهر
التفكير ويشل جماًال يسلب االختيار وازداد اتساعًا
إلـــى أمام الســـير مواصلة علـــى ويجبـــر مـــن دخله

وأمام..
ذكريات يقلب التفكير دوامة في غارق هو وفيما
أهل صور عينيـــه أمام الســـنين الماضيـــة وتتجلـــى
وكيف الوالة، مـــن قبله جاء من قهـــروا قـــم الذين
البلدة أشـــاوس أهل قرر لو من أمره حيرة كان فـــي
معه.  حـــرب الرســـولN خوض آل بحـــب الهانئـــة
تاركًا أم ينهـــزم الســـلطان؟ طاعـــة أيقاتلهـــم فـــي
وخططـــه النـــادرة وشـــجاعته الخالـــدة  بطوالتـــه 
لطخ ويعـــوُد وقد ظهره؟ وراء العظيمـــة العســـكرية
فهو صغيرة؟ قرية أبناء أمام بالهزيمة المجد ذلك
ذهنه المذهول اســـتعرضها التي الصور تلك أمـــام
صـــوت الدنانير على التأمالت تلـــك من اســـتيقض
حوته ومـــا الفضية الذهبيـــة الصفـــراء والدراهـــم
فيه يحار ومـــا والآللي المجوهـــرات الخزانـــة مـــن
أخذ يقسمها الهادئة السحنة ذو فالشـــيخ الناظر،
ذلك رسول فأنت الشـــيخ أيها ويأخذ خمســـها، إيه
غير أحوال كيف در ذلك النهر هللا البهي، الفارس
مقلتيه من وجرت غبار له يشق البطل الذي ال ذلك
ليعود إلى الصعداء وتنفس ألم، وزفرة دمعة شوق
الحلة والجمـــال، الحب عالـــم الخيال، ومشـــاهد

أن يعد يســـتطيع لم الذي النهـــر لذلك السندســـية
في تبحثان كانت عيناه وطوله، وفيما ســـعته يحدد
الشـــاردة وفرســـه الظبية عن النهر أطـــراف ذلك
ملثم، فارس أمامه فجأة ظهر شاءت، حيث تعدو
متعمم المهيب كالجبل شامخ كالفرسان، ال فارس
أخضر كل لون أبهى من خضـــراء لونها خز بعمامة
خفيـــن حمراوين، انتعـــل وقعـــت عليه عينـــاه وقد
القلوب، بمجامع النســـيم، يأخذ من أعذب صوته
القمر، وضوء كسبحات أشعة الشمس عينيه وبريق
الشجاع، عضد في تفت هيبة الجمال هذا على وله
الفصحاء، بالغة األشاوس، وتربك صالبة وتقهر
وهو ـ كان وقعها عليه يا حســـين!! ندية: عذبًة قالها

شديدًا!! ـ األمير قائد
شـــديدة، الجيوش قائد األمير عليه وهو كانت
فرســـه امتطى الـــذي الفـــارس فكيـــف لمثـــل هـــذا
المنظـــر، الخالبـــة القـــد، الشـــهباء المتناســـقة
باسمه يناديه ان والظاهرة القوة، النشاط البادية
واالمارة، التعظيـــم بألفاظ يخاطبـــه ولم مجـــردًا
حّتى عليه تســـلط وقد أربكته العمل فهيبته ما ولكن
على فظهر ارتباكـــه إخفاء علـــى أنـــه لم يعد قادرًا

تريد؟ ما قال: أن فرائصه االرتعاد ولم يملك اال
ومحاســـبًا معاتبًا القاصف كالرعد صوته فهدر
تمنع وِلَم الناحية؟ تزري على كم ومهددًا: ومحذرًا

مالك؟ من خمس أصحابي
ذلك رسول الطلعة فأنت الشـــيخ البهي إيه أيها
المالئكي والصوت الوقادتين العينين ذي الفـــارس
المقدسة الناحية رسول أنت اإللهي، السر وصاحب
وقد ظهر وجوده فـــي تراودني الشـــكوك التي كانت
واالنحراف، الضاللـــة هاوية مـــن إلـــي لينتزعني
التشـــكيك فقد كاد عظيمًا، اهللا بي لطف كان كـــم
الظاهر، اللطـــف ال هذا لو جهنم نـــار أن يوردنـــي
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كم العمري، جعفـــر حنانيـــك ابا
لقدرك جاهـــًال عنك كنت نائيـــًا
هذا الموضع في مـــوالي من وأنت

العظيم.
قوم من وأهلهـــا، هللا در قـــم
ألجأهم جور نســـبًا العرب أعـــرق
والعباس أميـــة بنـــي الظلمـــة من
دماؤهـــم الزكية فكانت للثـــورات
شـــجرة بها فتشـــمخ تروي األرض
وكـــم  ،Kالبيـــت آلل الـــوالء
فيها فإن السعد له بشـــائر ظهرت
أهلها أن المقدسة أخبره الناحية
فعلوا قـــد وهـــا هم لـــن يقاتلـــوه،
حيـــث كان ثوراتهم وعـــرف ســـّر
الجائرين بالوالة يأتونهم الظلمة
حمى دمائهم فـــي الذيـــن تجـــري
فيضطهـــدون المـــرة الطائفيـــة
كرامة وتأبى بســـلطانهم، الناس

يستذل ويهان. الشيعي ان
درك وهللا وأهلها، قـــم در هللا
المقام عظيم انت كم جعفر أبا يا
البيتK ماذا لو اتفق  أهـــل عند
صاحب مرة أخرى بلقاء أسعد أن

الشهباء.
الرجاء هذا خاطره يراود كان
الوجوم واستشعر على وجهه وبان
شـــرف من الحرمان قلبـــه حـــزن
دمعة فســـالت على وجنتيه اللقاء
صدره زفرة وانطلقـــت من الوجد

األسى.
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مبدأ على اإلسالمية النظرية قامت
اإلسالمية الثقافة وتعميم الســــالم نشر
األطروحة هذه العالــــم، عنها أســــلمة وهي ما يعبر
ولعل المجتمع، منها يعاني لمشــــكالت هي معالجة
من اإلنســــان تخليص عن البحث هو ذلك في العلــــة
تقديم الدليل مسؤولون عن االثقال المادية، فنحن
هذه األعباء، من اإلنســــان من تخليص كــــي نتمكن
والعبودية العبادة معنى اإلنســــان يفهم أن البد عليه
قلبه، ويقّر بتوحيده في االعتقاد وانه يجب للخالق
مع القلبي الشــــعور يتطابق أن البــــد بلســــانه بمعنى
وظيفة اإلنسان، فاإليمان هو العملية، الممارســــة
التكليفيــــة، العمليــــة أطــــراف والمــــرأة هــــي أحــــد
أنها فيكفــــي الرجل عــــن يقــــُل فالمــــرأة لهــــا دوٌر ال
إلى يعــــرُج الرجاُل ومن أحضانها مرضعة الرجــــال
هذا صحيحة، تربية تربيتهم من خالل الســــماء،

إلى ألنهــــا تحتاج المرأة ُتثقف أن كلــــه ولغيره البــــد
الذي يهدد الكبير التحدي لمواجهة عملية التواصل
اإلنســــان، خلق والــــذي هو هدف الوجــــود العبادي
ألن  Nلوجود النبي امتداد شــــك بال اإلمام ووجود
اإلمام ان األمر حقيقة للنبوة، في إستمرار االمامة
فضًال الظلــــم، إلى جنحــــوا العباد ألن إنمــــا غــــاب
اإلمامQ غاب  للغيبــــة. علل ثالث ذكرت ذلك عــــن
ال تطاله يُد كــــي القتل وحســــب العلــــة األولى خــــوف
في تكون ال حّتى األخرى والعلة الســــلطة العباسية،
الثالثة فهي العلــــة أما لطاغوت زمانه، عنقه بيعــــة
ما لعل التامة. الغيبة عن الســــؤال عن منعت أونهت
فإن الحقيقية جزء علة أما العلة كانت علل من ذكر
المرأة على عن ادراكها لــــذا قاصــــرة عقول البشــــر
جنســــها أبنائها وبني من مــــن حولها أن تلتفــــت الى
البيانات من خالل متكاملة أن ترتب منهجية والبــــد

ق

للمرأة الشرعي التكليف بلورة

في عصر 
ÖÁ„ø÷] Ç√eÊ ÿfŒ

يعقوب جبار سحر
الكوفة القانون ـ جامعة كلية
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تمارســــها أن ينبغي أدوار فلــــألم لذلك البســــيطة،
منها: نذكر

الجيل إعداد محور األول: المطلب
وهذا ما والتوعية التثقيــــف يتطلب هــــذا المحور
وإنما عابر، كالم أو جلســــتين بجلســــٍة أو ال يتحقق
الزمان هذا أن تكليف المرأة في االلتفات إلى ينبغي
اناثًا كانوا ســــواًء حولها من الى تلتفت ان بأن عليها
خالل من متكامــــل جدول ترتب ان البــــد ام ذكــــورًا
تناسب معلومات اإلمام تذكر عن البسيطة البيانات
الى من وصوًال من أبسط إنسان وتبدأ عقل الســــامع

الوعي والعلم. درجة من له
سبق متابعة ما المطلب الثاني:

تجذيــــرُه مــــا ســــبَق يعنــــي العمــــل علــــى متابعــــة
االستمرار أي الجديد أذهان النشــــأ في وترســــيخه

منها: نذكر آليات إتباع خالل من
الكتب: تيسير ـ أ

المراحل مــــع تتناســــب الكتب التي يعني تيســــير
ما غالبًا وهذا والشــــابات، الشــــباب العمرية لفئات
درجة وعي ادراك يمكنها ألن األم دقيقًا امرًا يكــــون
بالنســــبة الحال هو مما أكثر بصورة وذكاء أوالدهــــا
في األولى المربية ألنها لألب حّتى بالنســــبة لغيرها

أوالدها. على االشراف لها يتيسر ومن البيت
الشبهات: رد ـ ب

كبيرة عمرية مرحلــــٍة في الحالة هذه قــــد تظهر
اإلمام¨ أن أن نلتفت علينــــا بعض الشــــرائح ولكن
عــــدم والدته يذهــــب الى بإزاء مــــن قــــد ولــــد فعــــًال
خصوصًا مســــتعينين بالمصادر علينا رد الشــــبهات
التي الشــــبهات رد مصادرهم في على في إعتمادنا
واالستمرار الجيل اعداد علينا إلينا، زجها يحاولون
هذه مع التواصل يضمــــن الذي بالشــــكل في متابعته
موانع أن نضع حــــال بأي يمكن ألننــــا ال االمكانيــــات
درجة به نبلغ أن بمعنى ترشيدها مهّمتنا الفرد أمام

الولد هذا أن بحيــــث والســــالمة الفكرية من الوعي
بنســــبة ولو نحتمل ال عليه نكون مطمئنين لو اغترب
البنت إعداد مــــا، علينا شــــبهة إليه ضئيلة أن تأتي
مباشــــرًا تأثيرًا لها تكبر الن حّتــــى معها والتواصــــل

زوجة. كانت لو فيما
وجــوده أهميــة علــى  التأكيــد  ـ  جـــ 

الشريف
وجد أم وجــــوده أصل على كان التأكيــــد ســــابقًا
بها واقتناع البعض الفضائيــــات تأثير ال من خــــالل
هللا من حجة تخلو األرض ال أن مقطــــوع فيه هو مما
أن نتصور أن يترك يمكــــن ال ألنه باطنــــة ظاهــــرة أو
أو قّيم نصــــب وصي دون من أســــرته الرجــــل العاقل
توفي  بالنبــــيN اذا فكيف بالســــفر، فيما لــــو هّم
عدم مســــألة بعده، إمــــام نصب عندئــــذ البــــد مــــن
الى حلقاتها هذه مســــألة تمتد اإلمام وجود ضرورة
أو أن تنتخب األمة يمكــــن وأن إنــــكار أصل اإلمامــــة
هو والنص التعيين مبــــدأ ان الخالفة) (مبدأ تعيــــن
رســــول هؤالء، أن يعينها أمثال ينبغي التي الحقيقة
صدور  يتصور يمكن أن ال من األمة إلى ترك Nاهللا
يتصور فهؤالء الحل والعقــــد أهل أما الخطأ منــــه،
على من التأكيد الخطأ، عليه البد منهم أن يصــــدر
الثمار الســــابقة لهذه متابعة اإلمام أي وجود أهمية
مضاعفتها، من البد للفرد اعطيتها المعلومات التي
هو وإنما ال أم وجد العادييــــن كاألفراد ليس االمــــام

العالمية. الثورة صاحب المنقذ

ادراك يمكنهـــا األم ان 
أوالدها وذكاء وعي درجة
هـــو ممـــا بصـــورة أكثـــر
لغيرها بالنســـبة الحـــال
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االختالط الحفظ من ـ د
االختالط مــــع اآلخرين مــــن التحفظ البد مــــن
على العمل علينا اإلنسان، على سيء تأثير ممن لهم
ال يندمج حّتى المختلفة بمســــتوياتهم أوالدنا متابعة
متطرفة، لذا أفكار يحمل ممن السوء معهم رفقاء

بالعقيدة. وتسليحها البنت إعداد من البد
المرأة دور ـ هـ

تعويد في قيــــل عما يتجســــد فضًال دور المــــرأة
الرغائب، تنال فيه الصبر الذي على عائلتها أفراد
ثقافة يمتلك من البداية ـ نافعة ومنذ الصبــــر ثقافة
موضوع حالــــة ضياع نفســــي، في الصبــــر ال يكــــون
أما التواصلية، الحالة حفظ في ينفع كآلية الصبــــر

جدوًى. تفيد ال فهي حالة االستعجال
الثقافــة محــور الثالــث: المطلــب 

واإلعالم
المــــرأة في هذا تقدمه أن يمكن نعنــــي به مــــاذا
من العنوان أهمية اختيــــار هــــذا الميــــدان، تكمــــن
مجال في العصريــــة تعتمد الحالة ان خــــالل اعتبار
ال دوًال أن إنا نجد حّتى االعالم على موضوع واســــع
اعالم، من تجهز ما بقدر عســــكري بسالٍح تتسلح
شــــيعة أغلب عليها اطلع رواية هناك ان يبدو وفيمــــا
عندما يقف  اإلمــــامQ إذا ظهر أن وهي أال اإلمــــام
أريد أن العالم)، أهل (يا ينادي والمقام بين الركِن
العالمين يخاطب اإلمام ان النص من هذا استشف
يمكن للعادة خارقــــة أمورًا هناك بــــأن مــــع اعتقادنا
هــــذه القضية المركزية أجل من اإلمام أن يوظفهــــا
أمٍر عــــن نغفــــل أّال علينــــا الوقــــت إال أننــــا فــــي ذاِت
المفردات  مع اإلمامQ وتعاملــــه تعاطي وهــــو مهم
تبث أن نتصور أن علينــــا طبيعي أو اعجازي بشــــكٍل
من والمســــموعة المرئيــــة الفضائيــــات باختالفهــــا
الــــذي يزف البيان هــــذا خــــالل شــــبكة المعلومــــات

إلهية هــــذا المذهب ُحِفــــَظ بعناية الخبر الســــعيد،
برأي ومن يسترشد معصومة ثلة القائمين عليه ألن
البيتK يجد  برأي أهــــل أن يســــتنير المعصوم أو

مفتوحًا. أمامه الفالح سبيل
يمكن من هــــذه الناحية، كبير دور المــــرأة لهــــا
أن بإمكانها يكون مهدوية وبذلك بثقافــــة أن نثقفها
كمفــــردات إدارية علمية القضايا هــــذه تتعاطــــى مع
هذه الطاقات توظــــف أن يمكن اذ ادارية أو علميــــة

م. اإلســـ اهللا عند على أن الدين للتأكيد النســــوية

المؤمنة الواجب المرأة أن تشعر البد
قصد عن نغفـــل أال يتعيـــن الشـــرعي
من البد بـــه، نقوم مـــا كل القربـــى فـــي
تقارن أن عليها وجودها، تؤكد نشاطات في إدخالها

كتب أهل مع عليها أن تحصل يمكن التي المعلومات
فيما دورها مــــن االســــتفادة هو الهدف العامــــة ألن
المعين لموقعها محتلــــة قد تكون الناس ألنها ينفــــع
حالة بأية يمكن فــــال ثقافية، ندوة أو في مؤتمــــر،
االلتزام من لذلك البد جاهلة اختيارها وهي يتم أن

منها: أمور بعدة
تلقى  التي القيمة المحاضرات الى ١ ـ االســــتماع

المذهب. على أمينين أشخاص قبل من
والعامة. الكتب الخاصة مطالعة ـ ٢

المســـاهمات علـــى التشـــجيع ـ   ٣

الهدف ألن اإلمام موضوع في النسوية
مهدها. الفكرة في وأد هو عدم

التي  المجــــاالت الحيوية بعــــض في ٤ ـ االبــــداع
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القصيدة. كالشعر، اإلعالم حقل في تدخل
هــــذه  كل علــــى واالشــــراف ٥ ـ إســــتعاره الكتــــب

أعاله. المذكورة الممارسات
االنتظار محور الرابع: المطلب

ما مالحظة خالل من المحور هذا أهمية تكمن
متنوعة من  بأساليب البيتK من ثقافة أهل نشره
المكلفين حياة في المفردة هذه أهمية يبينوا أن أجل

منها: مؤشرات عدة يعطينا وهذا الزمان آخر في
المواضيع  من وانــــه بهذا الموضوع ١ ـ االهتمــــام

بها. العناية من البد التي األساسية
صعوبة المرحلة. ـ ٢
الهجمة. شراسة ـ ٣

النصــــوص المباركة، ولعل أول في وذلك نجده
العابدينQ في  زيــــن اإلمــــام ذكره ما مــــا نبدأ بــــه
به ما دعى جملة مــــن أن نجد الصحيفة الســــجادية
الموسم وهو عرفة كيوم المناسبات بعض في اإلمام
لعل الناس، مــــن محضر في العبــــادي وكان يدعــــو
اعالميًا لفهم النفــــوس تهيئة ذلك هــــو الســــبب في
الدعاء فقــــرات من فقــــرة في حقيقــــة هذا األمــــر.
أوليائهــــم علــــى اإلمــــامQ: <اللهــــم وصــــل يقــــول
منهجهم المقتفين المتبعيــــن لمقامهم المقرونيــــن
بواليتهم المتمسكين بعروتهم المستمسكين آثارهم
المجتهدين ألمرهم المســــلمين بواليتهم المؤتمنين
اإلمامQ يطلب  أيامهم>. المنتظرين في طاعتهــــم
محّمد آل أولياء درجات يرفع أن وعــــال جل اهللا من
الوالية عنه بشــــيعتهم ولكن هذه أن يعبر بمــــا يمكن
هذا يعد اإلمــــام ال إذ اإلمام شــــروط لهــــا في نظــــر
يعترف بمقامهم حّتى محّمد آل من أولياء الشخص
بمقامهم أو يعترف من ال شــــبهة. أما لديه وال تكون
العملية الناحية مــــن منهجهم يتبع ولكنه ال يعتــــرف
كانت التي المذاهب لبعض بالنســــبة تجده وهذا ما
اال  Kالبيت أهل تحت لواء بداية األمر منضوية في

خطيئة أو كل رأس هو الذي حب الدنيــــا انه ونتيجة
انخراط هذا أفرزت التي السياسية لبعض العوامل
لمذهب مقابل مذهب لتكوين جماعة في الشــــخص

.Kالبيت أهل
على كانوا الذيــــن بعض أن التاريــــخ يشــــير إلــــى
االحــــكام) (تهذيــــب كتــــاب الحــــق انحرفــــوا، فــــي
بعض هناك مقدمته ان في الطوســــي يذكر للشــــيخ
حصلت إنه اال علــــى الحــــق كانوا االشــــخاص ممــــن
لبعض ايجاده اعتبار على فكري ارتداد لديه حاالت
عرضها مــــن فبدًال البعض مــــع الروايــــات تتخالــــف
عنده حصلــــت البيت علــــى الكتــــاب وروايــــات أهــــل
كتاب تأليف إلى الحــــق مما دعا به عن حالة تراجع
خاللها من يمكن (االســــتبصار..) لتأســــيس قاعدة

المتخالفة. الروايات جميع فهم
والتواصل  البيــــتK صفة التســــامح لــــدى أهل
ال نفوسهم كبيرة إن إذ التافهة األمور على والتعالي
 Kاألئمة المنظار، بهذا العادية األمور تنظر إلى
<كيــــف  ـ   Qالصــــادق اإلمــــام خصوصــــًا ـ  رّكــــزوا 
 Kاألئمة أخرى، بعبارة يسأل االمام تواصلكم>،
أصحابهم يثبتــــون بحيث كيــــف ان كانــــوا يفكــــرون
المخالفة الفرق وتتأثر األخرى الفرق مع يندمجون
ال العادي اإلنســــان او المخالف ان بحيث بأخالقهم
أهل إذن اإلنســــان الشــــيعي، اال أمانته يأتمــــن على
المجتمع  في لدور القيادة شــــيعتهم البيتK أهّلوا
في االنزالق وعــــدم المذهب علــــى الثبات البــــد من
إن  اإلنســــان أيها المادة.اإلمــــامQ يؤكد مفــــردات
واألصول بالعقائد تنطق بأن يكفي ال بلوغك مجــــرد
على صعيد تأثيرات هناك ألن للتواصل تحتاج وإنما
(الماّدين  يبين ذلك الســــجادQ بعد اإلمام الدنيا.
في المنتظر الفرد إذ أي باإلنتظار أعينهــــم) إليهم
ببصره فهو يشــــخص لذا حالة صعوبة طوال الوقت

.Qالمنتظر اإلمام إلى
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مســــاحة الخضراء الجزيرة احتلّــــت
عّشــــاق لدى االهتمام مــــن غيــــر يســــيرة
والمتلّهفين ـ فداه أرواحنا ـ المنتَظر المهدي اإلمــــام
وإشراقة نوره لبزوغ المستشرفين المبارك، لظهوره
وجثــــم بكلكله على المحنة ليُل ادلّهم فجــــره بعــــد أن
إيمانها سلبها من يتمّكن أن دون المؤمنة، الصدور
الصبح؟ موعدهــــم أَوليس الفــــرج، العميــــق بُقــــرب

بقريب؟! الصبح أليس
لموضوع البعض أواله الذي الكبير ولعّل االهتمام
كاشف الغطاء الشيخ عّدها التي الجزيرة الخضراء
االخباريين(١) راجع إلى دعوى  حكايات من Hالكبير
هذا الخبــــر بالقبول، تلّقــــوا قد أّن علمــــاء الشــــيعة
قبولهم يــــدّل على ال لها العلماء إيراد مع أّن مجــــرد

إّياها.(٢)

ا

في لجعلها مهمًا اعدادًا واعدادها ما فكرٍة إنضاج في ســـببًا الفكرية المطارحات تعّد
الدائم.. االبداع نحو ودفعها الثقافة رفد في تساهم التي البحوث عداد

القضية شأن في المهمة احدى المطارحات القارئ الكريم يدي بين اللذان والمقاالن
المحققين، بين المحتدم النقاش في أثرها الخضراء الجزيرة لمسألة كان اذ المهدوية،
التأمل عن موجزًا عرضًا مبارك رحيم األستاذ قّدم وقد كذلك، العام المســـتوى بل على
واألخذ عليها االعتماد الخضراء وكون ما لديه من أدلة لم تنهض في الجزيرة قضية فـــي
موضوع على الجابـــري عبد الســـتار الطالع الســـيد وكان الجد واليقين. بهـــا علـــى محمل
مسألة مع التعاطي امكانية فيها إلى عدة ذهب نواٍح  لمناقشته من داعيًا مبارك األســـتاذ

أو التردد. للنفي قبوله سببًا في يعّد ال مبارك األستاذ وكون مقال الخضراء الجزيرة
إحدى الرؤيتين جانب إلى الوقوف تأســـيس رؤيٍة ثالثة أو في القراء األعزاء دور ويأتي
بأحد باألخذ وذلك إْثرائها في تساهم جديدة برؤية المهدوية الثقافة نرفد أن لنا ليتسنى

النقاش.. محل اآلراء
التحرير هيئة

في تأّمالت
الجزيرة الخضراء

مبارك حسين رحيم
اإلنتظار مجلة في ومحرر باحث
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الخضراء الجزيــــرة لفكرة البعض وقد تحّمــــس
التعامل وحاول قــــّوة، من ما أوتي بكّل فدافع عنهــــا
فأضفى ســــبيل لتجاهلــــه، ال واقع معهــــا على أّنهــــا

والواقعية.(٣) العلمية من ثوبًا عليها
إلى العقل فيها واحتكــــم اآلخر البعض ورفضهــــا
وأشــــكل وثاقته، ومدى والمنطق، فناقش ســــندها
وأّنها خاصــــة فيهــــا، الموجــــودة علــــى التناقضــــات
مسألة مثل ال يمكن أن تصّح، تشــــتمل على مواضيع
ســــبعة تحريف القرآن، ومســــألة نزول القرآن على

غيرها.(٤) ومسائل أخرى أحرف
صدد ـ في المقالة المختصــــرة هذه في ـ ولســــنا
مدى بلحــــاظ الخضــــراء مناقشــــة روايــــة الجزيــــرة
الفكر فيها مع ورد ما انسجام مدى سندها أو صحة
انسجامها خالل نحاول النظر إليها من بل الشيعي،
 Kالبيت أهــــل طريق عــــن مــــع الروايــــات الــــواردة
غيبته  المهــــديQ في اإلمام تواجــــد فــــي خصوص
الخضراء الجزيــــرة حكايــــة تقييم الكبــــرى، وإلــــى
فيها جــــاء ما انســــجام مدى في مــــن خالل التأّمــــل
روايات  مضامين المنتظرQ مع اإلمــــام عن تواجد

.Kالمعصومين
الجزيــــرة  فــــي   Qالمهــــدي اإلمــــام تواجــــد 

الخضراء:
بأّن تصريح الخضــــراء الجزيرة حكاية جــــاء في
في  ـ متقطعة بصورة ولو ـ اإلمــــام المهديQ يتواجد
بن الشيخ علي سؤال على فرّدًا الجزيرة المذكورة،
يحّج <هل ـ الحكاية ناقــــل وهو ـ فاضــــل المازندراني

مّدة>؟ بعد مّدة كّل في Qاإلمام
الذي ـ العالــــم محمد الدين شــــمس قال الســــيد
 Qالمهدي اإلمام أحفاد بأّنه من الحكاية في ُوصف

:Qعنه صدر بأمٍر الخاص نائبه وأنه
فكيف مؤمــــن، الدنيا خطوة <يا ابــــن فاضــــل،
آبائهK؟ ووجــــود اّال بوجوده الدنيــــا بمــــن لم تقــــم

المدينة آباءه فيــــه كّل عام ويــــزور نعــــم، يحّج فــــي
إلى ويرجع الســــالم مشــــّرفيها على والعراق وطوس

هذه.(٥) أرضنا
المنتظــــرQ يرجع  اإلمــــام وفيــــه تصريــــح بــــأّن
آبائه مشــــاهد زيارة بعــــد الخضراء إلــــى الجزيــــرة
إلى أن الجزيرة هي مســــتقّره الكــــرامK، وتلميح

وسالمه عليه. اهللا صلوات
في الجزيرة الخضراء تقع في الحكاية أّن وجاء
وأّن الجهات، جميع حولها من يســــتدير بحر أبيض
وإن كانت ـ غرقت دخلت البحر إذا األعــــداء مراكب
(٦).Qالعصر صاحب وإمامنا موالنا ببركة ـ محكمًة
شمس للســــيد كالم الجزيرة حكاية كما جاء في
إلى موضع بأّنه يمضــــي فيــــه الديــــن المذكــــور يقول
جمعة يــــوم صباح كّل فــــي يقع وســــط جبــــل شــــاهق
ويجد هناك  ركعتين ويصلّــــي فيــــزور اإلمامQ منها
المحاكمة بين من إليه يحتــــاج ما فيها ورقــــة مكتوب

الورقة.(٧) ما تضّمنته فيعمل بكّل المؤمنين،
ـ بن فاضل علي الشيخ أّن أيضًا في الحكاية وجاء
يسّبحون كثيرًا في الجزيرة جمعًا رأى ـ الحكاية ناقل
لإلمام بالفــــرج ويدعــــون ويهّللونــــه اهللا ويحمدونــــه
عدد وأن ،Qالحســــن بن الحّجة اهللا: بأمر القائم

شخص.(٨) ثالثمائة العسكر ذلك أمراء
روايــات  فــي  Qالمهــدي اإلمــام

:Kالمعصومين
منقولة عن روايات متكاثــــرة نجد وفي المقابــــل
حضور اإلمامQ كّل  أمــــر البيتK تؤيد أهل أئمــــة
الروايات تســــوقنا هذه لكّن عام في موســــم الحج،
بين  المنتظــــرQ يتواجد اإلمــــام بأن إلــــى االعتقاد
دعاؤه ال ولو برعايته، يرعاهم وأنه شيعته ومواليه،

األعداء.(٩) واصطلمهم الألواء بهم لنزل لهم
محمد عن الطوسي والشيخ الصدوق الشيخ روى

قال: العمري، عثمان بن
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الموســــم يحضــــر األمــــر واهللاِ إّن صاحــــب هــــذا
ويرونــــه وال ويعرفهــــم، النــــاس كّل ســــنة، فيــــرى

يعرفونه.(١٠)
ســــمعُت قال: زرارة بن عبيد عن وروى الصدوق
فيشــــهد الناس إمامهم، يقــــول: يفقد اهللا أبــــا عبد

وال يرونه.(١١) فيراهم الموسم
سألت الحميري قال: عن وروى الشــــيخ الصدوق
صاحب أرأيَت له: العمري، فقلت عثمان بن محمــــد
بيت اهللا عند به عهدي وآخر نعم، فقال: األمر؟ هذا

وعدَتني.(١٢) ما لي أنِجْز اللهم يقول: وهو الحرام
قــــال: الحميــــري عــــن الصــــدوق  الشــــيخ  وروى 
عنه اهللا رضــــي العمري عثمــــان ســــمعُت محمــــد بن
الكعبة متعّلقًا بأســــتار عليه اهللا صلوات رأيُته يقول:
من لي انتِقــــم اللهــــم يقــــول: فــــي المســــتجار، وهو

أعدائي.(١٣)
اهللا عبد عن أبــــي اإلمامة وروى صاحــــب دالئــــل
هذا  صاحُب ال يشــــهد الذي العام الصــــادقQ قال:

حّجهم.(١٤) الناس من ُيقبل ال األمر الموسَم
اإلمام عن ســــدير، عن الصــــدوق وروى الشــــيخ
فما تنكر  ...> قــــال: أنــــه ـ الصــــادقQ ـ فــــي حديث
بحّجته ما يفعــــل وجل عــــز اهللا يكون هــــذه األمــــة أن
بينهم ويمشــــي فيما يســــير يكون أن فعــــل بيوســــف:
حّتى يعرفونه وهــــم ال ُبســــطهم ويطأ فــــي أســــواقهم
كما أذن بنفســــه يعّرفهم أن عز وجل لــــه يــــأذن اهللا
َفَعلُْتْم ما َعلِْمُتْم َهْل لهم: cقاَل قال ليوسفQ حين
ألََْنَت إِنََّك َأ قاُلوا * جاِهُلوَن َأْنُتْم ِإْذ َوَأِخيِه ِبُيوُســــَف

(١٦)،(١٥).dَأِخي َوهذا ُيوُسُف َأَنا قاَل ُيوُسُف
وغيرها الروايات من الطائفة هذه في ونالحــــظ
شيعته  حّسي لإلمامQ بين عن حضور أّنها تتحّدث
الناس فيرى سنة كّل الموســــم يشــــهد ومواليه، فهو
للمؤمنين يدعو وأّنه يعرفونه، وال ويعرفهم، ويرونه

كما ُبســــطهم ويطأ شــــيعته بيوت يدخل بالفــــرج وأنه
عن الصدوق والشيخ الكليني رواية الشــــيخ في رأينا

.Qاإلمام الصادق
أّن  ـ الروايات لهذه وفقًا الصدوقGـ  الشيخ ويرى
ظهرانينا،  بين يعيش أن المنتظرQ يجــــوز اإلمام
إشكال في لزوم حّجته موضع أن يكون في ذلك دون

:Gفيقول الناس، على
ِحجر يكون موسىQ في أن <وكما جاز
ويقتل أوالد يعرفه، ال وهـــو يرّبيه فرعون
جائز أن في طلبه، فكذلك بني إسرائيل
بشخصه بين موجودًا زماننا يكون صاحب
ُبسطهم ويطأ مجالســـهم يدخل الناس،
يعرفونه، ال وهـــم أســـواقهم ويمشـــي في
عن روي أجلـــه، فقــــد الكتاب يبلـــغ إلـــى أن

قال: أّنه Qمحمد بن جعفر الصادق
يوسف، من وسّنة موسى، من ُسّنة القائم <في
سّنة فأّما محمدN؛ من وســــّنة من عيسى، وســــّنة
اخوته يوسف فإن سّنة وأّما فخائف يترّقب، موسى

يعرفونه...>.(١٧) ُيبايعونه وُيخاطبونه وال كانوا
 Qالصادق الكليني في الكافي عن اإلمام وروى

قال:

يفعل أن األّمـــة هذه ُتنكر فمـــا ...>
أن بيوســـف: كمـــا فعـــل اهللا بحّجتـــه
ُبســـطهم أســـواقهم ويطأ يمشـــي في
أذن لـــه كما ذلك في اهللا حتى يـــأذن
ُيوُســـُف إِنََّك ألََْنَت cَأ ليوســـف، قالوا

(١٩)،(١٨).dُيوُسُف َأَنا قاَل
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 Qالصــــادق اإلمــــام  عبــــارة فــــي التأمــــل  وإن 
أهل بوضــــوح أّن صادق يوحي األمة على واســــتنكاره
المعنى  هــــذا مثل يغيــــب البيــــتK يعجــــب مــــن أن
اإلمام  أّن Qعباراته أفال توحــــي األّمة. أذهان عن
في  شــــيعته، فيمشي ظهرانّي بين المهديQ يعيش

بشخصه؟ يعرفوه أن دون ُبسطهم ويطأ أسواقهم
الكافي: أصول شرح في المازندراني قال

ويعتزل وعشيرته، أقربائه عن هو يغيب حّتى ...>
حّتى باطنًا، معهم وهو ظاهرًا، وشيعته أوليائه عن
ولكن ويرونه، ويراهم ويصاحبونه، ُيصاحبهم أنه
أنه روي وقد يعرفهم. وهو ونسبه بشخصه يعرفونه ال
كثيرًا>.(٢٠) رأيناه من الناس: كثير يقول ظهوره بعد
في العشــــر <المســــائل المفيد في وقــــال الشــــيخ

الغيبة>:
رّبه بعبــــادة األرض يقطع تعالــــى <وكــــم وليٍّ هللا
عن بذلك ونأى بعمله، الظالمين عن والتفّرد تعالى
الفاســــقين، محّل عن بدينه وتبّعد دار الظالميــــن،
إنســــان يّدعي وال مكانًا، له الخلق من أحد ال يعرف
يوســــف قّصة من وكان اجتماعًا... معــــه وال لــــه لقاًء
كاملــــة بمعناه،  ســــورة يعقوبL ما جاءت به بــــن
اهللا أبيــــه وهو نبي خبره عن ذكر اســــتتار وتضّمنــــت
وأمره ومســــاًء، صباحًا ســــبحانه منه يأتيــــه الوحي
ويبايعونه وهم يعاملونــــه اخوتــــه، مطــــوي عنه وعن
وال فيعرفهــــم ويشــــاهدونه ويلقونــــه ويبتاعــــون منــــه
من  ـ لفقده ويأســــه أبيهQ عليــــه يعرفونــــه، حــــزن
انحنى ما بوفاتــــه ـ الدنيا خروجه مــــن لقائــــه وظّنه
عليه لبكائه وذهــــب جســــمه، به لــــه ظهره، وأنهك

بصره...>.(٢١)
والشــــيخ الصدوق ونالحــــظ فــــي روايــــة الشــــيخ
والشــــيخ المفيد الصدوق الشــــيخ كالم الكليني وفي
 Qيوسف بقّصة االستشــــهاد المازندراني والشــــيخ
غيبته،  المنتظرQ في اإلمام حياة لكيفّية بياٍن في

ويراهــــم  ويصاحبونــــه، وأّنــــهQ يصاحــــب شــــيعته
إذا حّتى ونســــبه؛ بشــــخصه يعرفونه ويرونه ولكن ال
قــــال كثير من لــــه بالظهور وتعالــــى أذن اهللا تبــــارك

كثيرًا. رأيناه الناس:
 Qالمهدي اإلمام في أن روايات كثيرة وردت وقد
تغيير على ُمجبر وأّنه يترّقب، خائفًا غيبته في يعيش
وســــطوتهم، الظلمة الخوف من نتيجة محّل تواجده
المفيدG يقول: <... شفعنا  الشــــيخ فقد كتبQ إلى
(وهو شــــمراخ في ُينصب لنا مســــتقرٍّ من ذلــــك اآلن
(وهو من َغماليل إليه ِصرنا من َبهماء رأس الجبــــل)
من األرض ذو شــــجر) ألجأنا إليه الغامض البطــــن

اإليمان.(٢٢) من الُمفلسون) (أي الّسباريت
<الفريد>  وصفــــهQ بتعابير الروايات في وجاء
تمــــوج بالُغربة تعابير وهي و<الطريــــد> و<الشــــريد>
في جاء ما تنســــجم مع ال األوصاف وهذه والوحدة،
المنتظر المهدّي أّن مــــن الخضراء الجزيرة حكاية
في غرقت مراكبهم أعداؤه قصده يعيش آمنــــًا، إذا
ُمحكمــــة، وأّنهQ يعيش  كانت وإن البحر األبيــــض
ثالثمائة. عســــكره أمراء عــــدد وأّن بيــــن أصحابه،
حكاية وصفته الذي الدين شمس السيد أن والحظنا
لإلمام الخــــاص النائب بأّنــــه الجزيــــرة الخضــــراء
اإلمام بــــأّن يصّرح أحفــــاده المهــــديQ، وأّنــــه من
إلى  أن يذهب بعد الجزيــــرة إلى المنتظــــرQ يرجع
كنايًة ،Kآبائه الكــــرام زيــــارة وإلى موســــم الحّج
يأوي إليه الذي ومستقّره مركزه هي أن الجزيرة عن
التشــــّرد مفاهيم مع يتعارض ما وهو ويرجع إليــــه،
األصحاب من األهل، والتفّرد من والوحدة والُغربة
فيما ســــنورد األعداء، التي من واألنصــــار والترّقب

عنها. التي تتحّدث من الروايات نماذج يلي
قال: Qالصادق الراوندي عن اإلمام روى

األنبياء؛ ســــننًا مــــن هذا األمر صاحب <إّن فــــي
وبســــط وظهور دولته عمره وهي طول ســــّنة من نــــوح
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كان كما موســــى من وســــّنة أعدائه، يــــده في هالك
ما فيه ُيقال فإّنه عيسى، من وســــّنة يترّقب، خائفًا
بالستر، يجعل يوسف من وســــّنة ُيقال في عيســــى،
وال يرونه وبيــــن الخلق حجابــــًا، اهللا ســــبحانه بينه
محمدN يهتدي بهداه ويسير  من يعرفونه، وســــّنة

بسيرته...>.(٢٣)
عن أمير الكافي فــــي رواية ويدعم هــــذا التوّجه
أميــــر <أّن الكلينــــي: عنهــــا قــــال   ،Qالمؤمنيــــن
وخطب  عنه وُحفظ الكالم بهــــذا المؤمنينQ تكّلم
في ُحجج لك من البد إنه اللهم الكوفة: منبر به على
إلى يهدونهم خلقك، على حّجة بعد حّجة أرضك،
أولياؤك، كيــــال يتفّرق علمك، ويعّلمونهم دينــــك،
عن غاب إن ُمكتتــــم يترّقب، أو ُمطاع، ظاهــــر غير
يغب عنهم فلــــم هدنتهم حال في الناس شــــخصهم
المؤمنين قلوب وآدابهــــم في علمهم، قديــــم مبثوث

عاملون...>.(٢٤) بها فهم مثبتة
الكثيرة الروايــــات من الشــــيعي وماذا يســــتوحي
الشــــريد  المنتظــــرQ بالطريد اإلمام التــــي تصــــف

أهله؟ عن المنفرد الوحيد الفريد
المرقي داود عــــن دالئــــل اإلمامة يــــروي صاحب
األمر،  هذا صاحب عن Qالحسن ســــألت أبا قال:
الفريــــد الوحيد المنفرد الشــــريد فقال: هو الطريد

بأبيه.(٢٥) الموتور بعّمه، المكّنى أهله، عن
بن األعلى عبــــد عن الغيبة فــــي وروى النعمانــــي
محمد جعفر أبا لقيت قال: أبيه عن الثعلبي حصين
أّنه ســــأله  أو عمرة.... (وجاء فيه عليQ في حج بن
الفريد الطريد الشــــريد فقــــالQ: إّن عــــن الَفَرج)
المكّنى بوالده، الموتور أهله، من المفرد الوحيد،

نبي.(٢٦) اسم صاحب الرايات، واسمه هو بعّمه،
الرضاQ ـ  اإلمام عن الكافي في الكلينــــي وروى

قال: ـ طويل حديث في

خيــــرة اإلماء.... ابن اهللاN: بأبي قــــال رســــول
صاحب وجّده، بأبيه الموتــــور الشــــريد وهو الطريد

الغيبة.(٢٧)
قال: نباتــــة، بــــن األصبغ وروى الصــــدوق عــــن
األمر  هذا صاحب يقول: Qالمؤمنين أمير ســــمعُت

الوحيد.(٢٨) الفريد الطريد الشريد
الكافي: أصول شرح في المازندراني قال

إذا فالنًا شرد من فاعل، بمعنى فعيل الشريد:
في البالد وســــار األرض نفــــر عن الخلــــق وذهب في

وشريد.(٢٩) شارد فهو وخزعًا، خوفًا

المؤمن إحســـاس بأّن أحد وال يرتاب
ـ شـــيعته تعاني كمـــا ُيعاني بـــأن إمامـــه
باعتبـــار المعانـــاة درجـــة وإن اختلفـــت
ـ أحد به ُيقـــاس الذي ال مقـــام اإلمامـــة
وجماهيره صالبة اإلمام شـــيعة سيمنح
في واستبساًال ثباتًا ويزيدهم وصمودًا،
أّن كما والطغيان. الشـــّر قوى كّل مواجهة
المفرد  الشريد المهديQ بالمضّطر اإلمام وصف
آمنة جزيرة في حياته تصّور مع ينســــجم ال من أهله

أحد. يهّدده فيها ال
المترّقب الخائــــف وصف مــــن األمان وأيــــن يقع
هاربًا  خرج بموسىQ لّما وترّقبه خوفه في الشــــبيه

فرعون؟! بطش من
المهدي  أهل البيتK بــــأّن صــــادق ينّوه أو لــــم
:Qبيوسف فعله ما به تعالى اهللا سيفعل Qالمنتظر
اهللا يأذن حّتى ُبسطهم ويطأ أسواقهم في يمشي أن

أذن ليوسف؟ كما ذلك له في



UM

 Qبِعلمه تأويلها يمكن Qاإلمام معاناة أّن ومــــع
<نحــــن وإن كّنا نائين  شــــيعته، ألّنهQ يقول: بحال
ُنحيط فإّنا الظالمين... مســــاكن عن النائي بمكاننا

من أخباركم>.(٣٠) شيء عّنا يغزب وال بأنبائكم،
أن  دون شــــيعته اللدنــــي ـ فهــــوQ يــــرى ـ بعلمــــه
لكّننا ُيصيبهــــم، لمــــا ويتأّلم يحجبهــــم عنــــه شــــيء
لإلمامQ بين  الحّســــي الحضور عن تأثير نتحــــّدث
إّياهم محنهم ومشاطرته وجماهيره ظهراني شيعته
العميق تأثيــــره إنــــكار يمكن ال أمــــر وآالمهــــم، وهو
 Qالمهــــدي اإلمــــام جماهيــــر الفاعــــل فــــي نفــــوس

فرجها. بفرجه إذ لفرجه، المنتظرة المؤمنة
الجزيرة حكايــــة أّن نــــرى فإّننا ومــــن هــــذا كلّــــه
ســــندها صّحة مدى عن النظر بصــــرف الخضراء ـ
ال ـ فيهــــا الكثيــــرة الموجودة وعــــن نقــــاط الضعــــف
روايــــات أهــــل فــــي ورد تنســــجم مــــع مضاميــــن مــــا
 Qالمنتظر اإلمــــام حركة خصوص البيتK فــــي
بينهم تواجدًا وتواجده شيعته مع غيبته وتواصله في
ويعاملهم ويرونه، يراهم أّنه بحيث ملموســــًا حّسيًا
،Qالنبّي يوسف شــــأن ذلك شــــأنه في ويعاملونه،
اإلمامQ في  من خوف ورد ما مع تنسجم كذلك وال

أهله. عن وانفراده وتشّرده وتنّقله وترّقبه غيبته

الهوامش
<الجزيرة  عن نقًال للنوري، األستار كشف مقّدمة كتاب ـ ١

.٤٤ برمودا>: ومثلث الخضراء
جعفر  للســـيد برمـــودا> ٢ ـ  <الجزيـــرة الخضـــراء ومثلـــث

٤٤ـ٤٥. مرتضى:
النجار. لناجي الخضراء الجزيرة أنظر: ـ ٣

<الجزيرة الخضراء  في مرتضى جعفر السيد أنظر آراء ٤ـ 
برمودا>. ومثلث

.١٧٣ بحار األنوار: ٥٢: ـ ٥

المصدر: ١٦٦. نفس ٦ ـ

المصدر: ١٦٨. نفس ٧ ـ
.١٧١ األنوار ٥٢: بحار ـ ٨

رســـالته المهديQ، أنظر اإلمـــام بذلك صـــّرح ٩ ـ  كمـــا
المفيد. للشيخ

.٢٢١ الغيبة للطوسي: ٤٤٠، ح٨؛ الدين ٢: كمال ١٠ ـ
٤٤٠، ح٧. الدين٢: كمال ـ ١١

٤٤٠، ح٩. الدين٢: كمال ـ ١٢
٤٤٠، ح١٠. الدين٢: كمال ـ ١٣

٨٩؛ حليـــة األبرار٢: /٤٨٥ ح اإلمامـــة ٤٨٧، ١٤ ـ  دالئـــل
.٦٠٧

يوسف: ٨٩ـ٩٠. ١٥ ـ
غيبـــة فـــي  بـــاب  ح١١،  ١٤٤ـ١٤٥،  الديـــن١: كمـــال  ـ    ١٦

.Qيوسف
مقّدمة المصّنف. ،٢٨ الدين١: كمال ـ ١٧

ـ٩٠. يوسف:٨٩ ـ ١٨
٣٣٧، ح٤. الكافي ١: ١٩ ـ

.٢٥٣ للمازندراني٦: الكافي أصول شرح ـ ٢٠
.٧٨ الغيبة: ٧٧ـ المسائل العشر في ٢١ ـ

.٣٢٣ االحتجاج ٢: ـ ٢٢
.٩٣٧ للراوندي ٢: والجرائح الخرائج ٢٣ ـ

٣٣٩، ح١٣. الكافي ١: ٢٤ ـ
.١١١ /٥٠٧ اإلمامة ٥٣١/ دالئل ـ ٢٥

للنعماني ١٧٨، ح٢٢. الغيبة ٢٦ ـ
٣٢٣/ ح١٤. الكافي ١: ٢٧ ـ

٣٠٣، ح١٣. الدين١: كمال ـ ٢٨
.٢١٣ شرح أصول الكافي ٦: ٢٩ ـ

٤٩٨ـ :٢ االحتجـــاج مـــن رسالتهQللشـــيخ المفيـــد. ٣٠ ـ 
.٤٩٩
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المالحظات حول بعـــض طرح وددت
الجزيرة في <تأمالت موضوع في ورد ما

الخضراء>:
قصة  الغطاءH أن الشـــيخ كاشـــف إلى ـــب ١ـ  ُينسِّ
من واســـتفيد االخباريين، حكايـــات الجزيـــرة مـــن
من االصوليين، وكل قبالـــة في االخباريين العبـــارة
االســـتنباط عملية في منهـــج واالصوليـــة االخباريـــة

الفقهي.
يغلب  الغطـــاءH أنه كاشـــف مراد من والظاهـــر
ليس إّال االخبارييـــن حكايات مـــن المراد الظـــن أن
االســـتداللي. اتجاهه عن النظر بغض االخبـــار نقلة
لم هـــذه القصة ان إليه ذهبنـــا ما ولعـــل الذي يؤيـــد
االخباري المنهج أتبـــاع يرفض التي الكتـــب ترد في
الكافي ـ األربعة الكتـــب وهي في رواياتها المناقشـــة
يتصـــل ولـــم بـــل ـ والفقيـــه والتهذيـــب واالســـتبصار

.Kاألئمة من بأحد إسنادها
البعض لفكرة  تحمَس <وقـــد ٢ـ  ورد فـــي المقال:
الذي الســـبب المناســـب ذكر من لعـــل الجزيـــرة...>

إلى: فذلك يرجع الكتاب، ذهب بعض ألجله
كرامات  عن قبول الروايات الحاكية على البناء ١ـ 
العزيز  الكتاب مع تتعارض ال دامت ما Kالبيت أهل
غير تكوينية قضيـــة واكتشـــاف والســـنة المطهـــرة،
هو الجـــزم، كما عليها على نحو فطّبقهـــا مألوفـــة،
على جملة بعض المفاهيم القرآنية تطبيق الحال في
أحيانًا والتي تصيب الحديثة االكتشافات العلمية من
وامثالها بالجاذبية المالئكة كتفسير أخرى وتخطئ

أخطاء كّتاب القرن العشرين. من
شـــيء واالعتالء  في محاولة إثبات كل الهوس ٢ ـ
ليس وغيره الحق وأنه والقطع الجزم مســـتوى به الى

بحق.

ق
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الى مرحلة يصل لم ما حدوده فـــي مقبول واألول
أن ويحتمل أن يكـــون ألنـــه يحتمل الجـــزم والقطـــع،
ال كما منـــه، مالئمة أكثر ما هـــو الغد يكتشـــف فـــي
أن هذا ولكن يبقـــى الصحـــة، عدم يطـــرح احتمـــال

وردها. الرواية لتكذيب مبررًا ليس االحتمال
اآلخـــر  البعـــض <ورفضهـــا ٣ ـ ورد فـــي المقـــال
ســـندها والمنطق، فناقش الى العقل فيها واحتكـــم
الموجودة التناقضـــات علـــى وأشـــكل ومـــدى وثاقته

فيها>.
ال مجـــال الجراء ممـــا إن قصـــة الجزيـــرة
إنما العقل أدلـــة ألن فيهـــا، األحـــكام العقليـــة
الكلية الكونية القوانيـــن اكتشـــاف تقتصر على
القصة هذه إن ليســـت منها، بل القضية وهذه
لزوم لعـــدم العقلية األحـــكام مـــع ال تتعـــارض
في ممكنة أو ضّدين، وهـــي اجتمـــاع نقيضين
المعنى، وأما مـــن العقل هذا أريد إذا ذاتها، هذا
فإن المعترض، ادراك يستســـيغه مـــا منه إذا أريـــد
واقعة علـــى للحكـــم بالنفي ال يصلـــح ادراك أي منـــا
توجيه في الخارجية الظروف من جملة لدخالة معنا

مساراتنا الفكرية.
الى القصـــة إخضـــاع فـــي والـــكالم عينـــه يأتـــي
القضية كون فرض المنطقية، خاصـــة مع القوانين

العادات. وخوارق والكرامات المعجزات من
الروايات هذه اخضاع فإن الســـند وأما مناقشـــة
إرادة حـــال الســـندية إنما يفتقر إليه في للمناقشـــة
واليقين به الجزم يمكن ال ومثلـــه بالمطلب، الجزم
ال السند رجال جميع صحة فرض على بتحققه، ألنه
التي تعّبدنا الموارد من المورد وليس إال الظن، يفيد
في الطعن إن كما الواحد، خبر بحجية فيها الشارع
ضعف يثبته غاية ما إذ القصة، يثبت كذب ال السند
على التحقق نفي ال بالتحقق عدم االطمئنان الســـند

الجزم. نحو
رد في االســـتدالل من النحو هـــذا ولـــذا فاجراء

محّله. غير في القصة

 Kالبيت أهل عن الشيعة مرويات ٤ـ  وأما

والشـــريد بالطريد في وصـــف المهـــدي¨
يشهد الموسم عن أهله وأنه والوحيد وغيبته
ينتابهم وما مـــا الشـــيعة ويتابع ويطأ بســـط
ال الروايـــات فـــإن هـــذه يتعرضـــون اليـــه،
إذ الخضراء، الجزيـــرة قصـــة مع تتعـــارض
عدم  الخضـــراء ال يلـــزم في كونـــهQ فـــي الجزيرة
القصة صاحـــب األماكـــن تصريح تلك حضـــوره فـــي
الحج  مناســـك قضاء بعد بعودتـــهQ الى الجزيـــرة
الجزيرة، في وقته أكثر إمضاء منه يلزم والزيارة ال
أوقات أن أغلب نجد المستحبة تتبعنا الزيارات فإذا

سيمضيها خارج الجزيرة. Qاإلمام
فيهـــا يحتـــاج ال الشـــيعة أمـــور كمـــا أن متابعـــة
يتمتع به أوســـاطهم لمـــا فـــي الـــى حضـــور جســـدي
االطالع  قدرات خارقـــة تمكنه من المعصـــومQ من
مقتضى هو كما واحد، آٍن فـــي كثيرة علـــى معلومات

.Qعلم اإلمام على الناصة األدلة عشرات
الجزيرة أن هذه ذلك مجموع أضفنا إلى إذا ثـــم
 Qاإلمام أبنـــاء يســـكنها ـ القصـــة ـ وحســـب داللـــة
هناك يعـــود فال أحداها وجزيرتـــه الخضـــراء هـــي
وبقية  مانـــع مـــن أن يكون جملـــة من وقتهQ هنـــاك
في يكون راحته وموضع مسكنه ولكن خارجها، وقته
االستقرار وموضع المسكن في يشترط الجزيرة، وال
نجد فنحن من غيـــره، أكثـــر فيه أن يكـــون المقـــام
منزله، أكثر من في محل عمله يكون تواجده شخصًا

عنه. والمسكن اسم المنزل يسلب ال ومع هذا
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االنتظار ثقافـــة ترســـيخ مـــن أجل
الحجة اإلمـــام أرضه فـــي اهللا لبقيـــة
بعض تباعًا سنورد فإننا المهدي¨ بن الحســـن
حركته عن الحديث سياق في ترد التي المفردات
إســـتيعاب وألجل الميمونة، ونهضتـــه المباركـــة
أن نأخذ ارتأينـــا فقد مناســـبة معـــاٍن لمفـــردات
وحســـب الحروف حرف كل من واحدًا موضوعـــًا
المؤمنـــون بهـــا ينتفـــع أن  الهجائيـــة، راجيـــن

.Qاإلمام لخروج المنتظرون
األبدال:

إذا منهم الدنيا تخلـــو ال من الصالحين قـــوم
وعن القاموس آخر، مكانه اهللا أبدل واحد مات
سبعون، وهم األرض بهم اهللا يقيم األبدال: قوم
يموت أحدهم بغيرها ال وثالثون بالشـــام أربعون
(مجمع النـــاس. ســـائر من آخر إال قـــام مقامـــه

باب بدل). /١٦٥ البحرين:
الشـــام أهل من أكثـــر األبـــدال والظاهـــر أن
البيتK في ظل  ألهل ووالئهم إيمانهم كـــون أن
شـــيعة على لالنقضاض تســـعى معادية توجهات
من  البيتK وأتباعهم ُيضفي عليهم حالًة أهـــل
لمهمتهم. واألبدال الظاهـــر واالهتمام التكريـــم
ظروٍف قاهرٍة جديرون في والءهم هذا يمارسون
والمنزلة العظمى، الكبرى المكانة تكون لهم بأن
لنصرة األبدال انضمام إلى يشير والنص التالي
 Qاإلمام يصف Nاهللا رســـول اإلمـــامQ فعن
بني مـــن رجال كأنه ولـــدي من رجٌل بقولـــه: هـــو
وجهه كأن قطوانيتـــان، عليه عباءتان إســـرائيل
ابن أسود، خال خده األيمن الدري، في الكوكب
ـ فيخرج يرى كابن أربعين سنة ـ أي ســـنة أربعين

وأشباههم. من الشام األبدال إليه

م
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الشرقي: اللُد باب
الدجال؛ فيه عيســـى يقتل الذي هـــو الموضع
بعض أو من القـــدس ضواحي من أنـــه والظاهـــر
آخر الموضع هـــذا يكون حيث البالد الشـــامية،
في اليائســـة ومحاوالته الدجـــال معقٍل لتحـــرك

وغوايتهم. البسطاء إغواء
مشـــهورة بلدة (ُلد) بأن بعضهـــم وقـــد حدده
جهة إلى فرسخ مقدار فلســـطين رملة وبين بينها

بشجرها. شجرها متصل الشمال
التوقيعات:

وتعني الثقافة المهدويـــة، احـــدى مفـــردات
الحجةQ جوابًا  اإلمـــام عن الرســـائل الخارجة

الصغرى. الغيبة سفرائه إّبان من يرد ما على
المعلومات انســـيابية مهمة التوقيعات تكفلت
تضمنت  حيث الشـــعبية اإلمـــامQ لقواعده عن
ألمورهم  ادارٍة اإلمامQ مـــن شـــيعة يحتاجه ما
االستشـــارات إلى الفقهية االجوبة فمن العامة،
بشـــؤون شـــيعته يتعلـــق كلمـــا العقائديـــة حّتـــى

ومواليه.
بخطه شـــكل رســـائل على التوقيعـــات تكـــون
العســـكري أبيه خط يشـــبه هو الشـــريف والـــذي
بعض تعبير كما في _ يجف مدادها لم وبعضهـــا
تبادل المعلومات ســـرعة على تأكيدًا _ الروايات
ولعل الذي  اإلمامQ وبين قواعده. بين والرسائل
برســـم تكون أنها الرســـائل لهذه ُيطمئن المتلقي
ومن الصغرى الغيبـــة امتـــداد طيلة خـــٍط واحـــد
يخالج أن المستبعد من إذ سفراء، أربعة خالل
والخط األسلوب وحدة ترى وهي الشـــك القواعد
فالتوقيعات عامـــًا. ســـبعين مدى على لم يتغيـــر
 Qاإلمام إدارة إمكانية ُيثبت مهدوي تـــراث إذن

فترة الغيبة. مدى لقواعده على
الثنية:

منطقة وهي السفياني جيش هالك موضع هي
األرض، بهـــم يخســـف اهللا التي ضمـــن البيداء
علّي بـــن محّمد اإلمـــام كمـــا فـــي الحديث عـــن
ُيبعث بمكة عائـــذ ســـيعوذ الباقرK، أنه قال:
حّتى إذا قريش من رجل عليهم ألفًا ســـبعون إليه

أولهم. يخرج ولم آخرهم دخل الثنية بلغوا
فـــي معجم بلدانـــه الثنية الحموي وقـــد حدد
قرب عقبة فـــي الحديث ثنية من المراد بقولـــه:
تريد المدينة من مقبل وأنـــت فخ مكـــة تهبط إلى

طوى. ذي من مكة أسفل مكة
الجابية:

ظهور قبل خسف فيها يحدث الشام قرى من
عن الجعفي عن جابر الحديث وفي ،Qاإلمـــام
العالمات: وخســـف  ذكر بيان جعفرQ في أبـــي

الجابية... تسمى الشام قرى من قرية
الشـــام قرى من بقرية خســـفًا وفي الحديث:

حرستا. بعضها وفي خرشتا... لها يقال
يزيد: بن حاجز

 Qاإلمـــام وكالء أحـــد بالوشـــا، الملقـــب 
عن المفيد بإســـناده الشـــيخ روى الممدوحيـــن،
حاجز، أمر في شككُت قال: الحميد بن الحسن
يعني _ العســـكر إلـــى صرت ثم فجمعـــُت شـــيئًا
فيمن شك، وال فينا ليس إلّي: _ فخرج سامراء

يمارســـون األبـــدال
في ظروٍف هـــذا والءهم
بـــأن قاهـــرٍة جديـــرون
المكانـــة لهـــم تكـــون 
الكبرى والمنزلة العظمى
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معك إلى مـــا ترّد بأمرنا، يقـــوم
يزيد. بن حاجز

الصالح: الخلف
.Qالمهدي اإلمام ألقاب من

قال:  الرضاQ أنه اإلمام عن
محّمد أبي ولد من الصالح الخلف
وهـــو صاحب علـــّي الحســـن بـــن

المهدي. وهو الزمان
:Qالصـــادق اإلمـــام وعـــن 
ولـــدي، مـــن الصالـــح  الخلـــف 
أبو اســـمه محّمد وكنيته المهدي

الزمان. يخرج في آخر القاسم
الداعي:

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
يا السالم عليك :Qزيارته في

اهللا. داعي
الذنب: ذي

كإحدى مذنب يخـــرج كوكـــب
وقد ،Qاإلمـــام ظهور عالمات
أميـــر المؤمنيـــنQ في  ورد عـــن
لخروجـــه أن أال خطبـــٍة لـــه: <...
طلـــوع أولهـــا عشـــرة  عالمـــات 

الذنب...>. ذي الكوكب
الرجل:

التقية وقـــت فـــي مـــن ألقابه
بهذا تدعـــوه الشـــيعة حيث كانت

االسم.
الحديد: زبر

للحســـني صفة من يســـتجيب
،Qاإلمام فـــي دعوتـــه لنصـــرة
قوتهم علـــى داللة وزبر الحديـــد
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بأسهم. وشدة
السفارة:

هذه الفترة في اتباعه من بّد ال الذي االسلوب
التي الســـفارة أســـلوب هو الغيبة الخطيـــرة مـــن

المهديQ أّبان غيبته وهؤالء اإلمام مارسها

شـــكلوا قنوات االتصال الســـفراء
وهو وشيعته، Qاإلمام مع الدقيقة
ســـبعين مدى الذي أثبـــت نجاحه على األســـلوب

تشـــكيلة وكانت الصغرى، الغيبة من عمر عامـــًا
العمل دقة عن وبمواصفات خاصة تنم الســـفراء
الذي األمثل واألســـلوب في هـــذه الفترة المتخذ
اإلمامQ وبين  بين المعلومات انسيابية في اتبع

قواعده.
الفراغ تستشـــعر لم الشـــيعية بل لعل القواعد

فكان السفراء، بوجود الصغرى الغيبة عهد أبان
 Qاإلمام مهمة حقًا أثبت جـــدارة مثيرًا أســـلوبًا

غيبته. في
(السريعي): الشريعي

أبي أصحاب الحســـن، كان مـــن أبـــو محّمد
بـــن علّي الحســـن ثم محّمـــد الحســـن علـــّي بـــن

.Lبعده
لـــه اهللا يجعلـــه لـــم مقامـــًا أّول مـــن ادعـــى

عن التوقيع خرج حججه. وعلـــى اهللا وكذب على
منه. والبراءة بذمه Qاإلمام

الزمان: صاحب
أشـــهر  المهـــديQ وهو اإلمـــام من ألقـــاب

ُعرف. Qوبه والخاص، العام ويتداوله ألقابه
الضياء:

.Qالمهدي اإلمام ألقاب من
األرض: طي

اإلمامQ عند  بهـــا يتمتع التـــي وهـــي الصفة
طي وإمكانية ظهـــوره، قبـــل ظهـــوره، بـــل حّتى

فلإلمام أولى. ثابت المؤمنين لبعض األرض
فان كذلك، أصحابـــه بها ســـيتمتع والظاهر
يقتضي العالم على نفوذه وبســـط التحرك مهمة
صفـــة وربمـــا الطبيعـــي، غيـــر حالـــة االنتقـــال
اإلمامQ لقانون المادة  خضوع وعدم الروحانية
لقانـــون الروح يخضع واتصاف الجســـد بحركـــٍة
دون  من التنقل الهائل يمّكن اإلمامQ وأصحابه

اهللا إعجاز فـــان وأخيرًا المـــادة، قانون عرقلـــة
هذا األمر. حسم في الفاصل تعالى هو

الكوفة: ظهر
بـــوادي المعـــروف واديـــه أو ظاهـــر النجـــف
من األموات الكوفة قوٌم من ظهر السالم، يخرج
من  الحجةQ وحكامًا اإلمام أنصار من ليكونـــوا

._ الرواية تعبير في كما _ جانبه

(Qاإلمامعلّي)سيخرجمنصلبهذا
وعدًال األرض قســـطًا يمـــأل فتى
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العصب:
ســـالح اال معهم ليس الكوفة ســـواد قـــوم من
أصحاب من كانوا البصرة أهل بعض وفيهم قليل
أيديهم في ما فيستنقذون فيتركونهم الســـفياني
بالبيعة الرايات السود الكوفة، وتبعث من ســـبي

الروايات. في كما ،Qالمهدي إلى
الغالم:

ُيلقب  كان الحجةQ الذي اإلمام ألقاب أحد
،Qأمره انكشاف من خوفًا قبل والدته، حتى به
أحيانًا بهذا  إليـــه الباقرQ يشـــير اإلمـــام وكان

ورد. كما اللقب
جعفر الباقـــرQ قال:  عن أبـــي فعـــن زرارة
الباقرQ يقـــول: ان للغالم  أبا جعفـــر <ســـمعت
قلت: تراثه، المطلـــوب وهو يقوم غيبة قبـــل أن
_ بطنه إلى بيده وأومأ _ يخاف قال: ذلك؟ ولم

القتل>. يعني
التميمي: الفتى

قيادي سيكون أحد الذي بن صالح شعيب هو
القبائل  إحدى إلى تميم نسبة اإلمامQ والتميمي

المشهورة.
كان رســـول اهللاN جالسًا  عمر قال: عن ابن
أبي وعلي بن واألنصـــار المهاجرين من في نفـــٍر
تالحى إذ يمينه عـــن والعباس يســـاره طالب عن
األنصاري فأغلـــظ األنصار مـــن ورجل العبـــاس
علّي  ويد العبـــاس النبـــيN بيد فأخذ للعبـــاس
(Qعلّي هذا (اإلمام صلب ســـيخرج من فقال:
رأيتم وعـــدًال، فـــإذا األرض قســـطًا فتى يمـــأل
قبل من يقبل التميمـــي فإنه ذلك فعليكم بالفتى

المهدي... راية صاحب وهو المشرق

قرقيسيا:
نهر مـــن الخابور مدينـــة عنـــد مصـــب نهـــر

الفرات.
طاحنة بين جيش معارك تشهد هذه المدينة
قوى أن ويبدو له، المضادة والجيوش السفياني
من لمنعه العراق دخولـــه إّبان له تتصدى تركيـــة
إلى توجهه قبيل وذلك التركية الحدود تجاوزات
جوالت سيكسب الســـفياني أن والظاهر الكوفة،

الكوفة. قاصدًا في طريقه ويستمر هذه القتال
بالطالقان: اهللا كنوز

عند الحسني لدعوة يســـتجيبون صفة الذين
وصفهم ولعل ،Qدعوتـــه الناس لنصرة اإلمام
ما الندرة مـــن ولكونهم لنـــدرة أمثالهم بالكنـــوز
ألهمية عليهم والتعرف الظهور من عليهم ُيشفق
ُيخبئ كما مخبئون لهذه الدعوة، وانهم دورهـــم

الثمين. النادر بالشيء الكنز
المغربي:

الحـــركات ضمـــن عســـكرية لحركـــة قائـــد 
أحداث الظهور، في دورها تأخذ العسكرية التي
الشام، إلى متوجهًا مصر من وسيكون انطالقه
فعًال، المغرب لبالد النتسابه أما ولقب المغربي
البالد المغـــرب ُقبالة جهـــة من مجيئه أو لكـــون
معادالت فـــي أثرًا لظهوره أن ويبـــدو الشـــامية،

العسكرية. القوى وموازنات السياسية األحداث
بحار العالمة اإلرشـــاد كما عـــن في وقد ورد
المغربـــي بمصـــر وتملكه المجلســـيH: وظهـــور
الروم ونزول الجزيرة، الترك ونزول الشامات،

الرملة.
النجباء:

االمامQ بين  يبايعون مصر أهل من ثلٌة هـــم
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أصحابه من نســـبة يشـــكلون الركن والمقام وهم
ذلك ويشـــاركهم فـــي عشـــر الثالثمائـــة وثالثـــة
العراق. أهل من واالخيار أهل الشام االبدال من
الباقرQ أنه  جعفر روى الشـــيخ بســـنده عن ابي
ثالثمائة والمقام الركـــن بين القائم يبايع قـــال:
مـــن أهل النجباء فيهـــم بـــدر ونيـــف عـــدة أهـــل
من واألخيار الشـــام، أهل من مصـــر، واالبدال

يقيم. أن اهللا شاء ما فيقيم أهل العراق
بنصـــرة الملتحقـــون المصريـــون  وهـــم 
مهمة عظيم في شـــأٌن اإلمامQ، وســـيكون لهم
لإلمـــامQ إبـــان  الظهـــور، حيـــث ســـينضمون
عليه تطغى وســـط في وجود هؤالء ولعل ظهوره،
أهمية  ألهل البيـــتK يؤكد المعادية الثقافـــات
إلـــى يشـــير التالـــي والنـــص دورهـــم وثباتهـــم،

:Qلإلمام نصرتهم
من ]األبـــدال اإلمـــام إلـــى فيخـــرج إليـــه أي
مصر من النجباء ويخرج إليه وأشـــباههم الشام

العراق. أهل وعصائب
الوكالة:

من  اإلمـــامQ يقوم خاصة عـــن وهـــي نيابة
التي األمور بعض بتنفيذ الخاص الوكيل خاللها
قبل الســـفير  اإلمامQ أو من قبل من بها يكلـــف
الظروف خضم في السفير إليها يلجأ مهمة وهي
تحدد التي الطبيعيـــة غيـــر السياســـية واألمنيـــة

والتكتم. التقية إلى وتلجأه السفير تحركات
ذلك من العامـــة أعم الوكالة تكون في حيـــن
يقومون الفقهـــاء الذيـــن حيـــث يقـــوم بمهامهـــا
الغيبة الكبرى، إّبان الشرعية األحكام باستنباط
في مناطة مهـــام الوكالة الخاصة في حين تكون

الصغرى. الغيبة فترة

الهاشمي:
جد النبيN ُيلقب  هاشم إلى من ينتسب كل

إذن. هاشم بني من فهو بالهاشمي
بعالمـــات الظهور المتعلقـــة إّال أن الروايـــات
منـــه اإلمـــام قاصـــدًة أشـــارت إلـــى الهاشـــمي
اختالف  يكون التالي: النص في كما Qالمهدي
هاشـــم بني من فيخـــرج رجل خليفة عنـــد مـــوت
الركن بين بيتـــه من الناس فيســـتتر فيأتـــي مكة

فيبايعونه... والمقام
أخرى وأحيانًا الخراســـاني على يطلق ومـــرة

الحسني. على
منفوس: بن يعقوب

.Qالعســـكري الحســـن اإلمام مـــن أصحاب
العســـكري  أبيه الحجةQ عنـــد اإلمـــام شـــاهد
بعض  اإلمـــامQ وذكر لنا وقد وصـــف وبأمـــره.

وخصوصياته. صفاته
منفوس بن يعقوب عن بسنده المجلسي روى
 Lبن علّي محّمد الحسن على أبي قال: دخلت
بيت يمينه وعـــن الدار في دكان فـــي وهو جالس
صاحب ســـيدي من له: فقلت مســـبل عليه ســـتر
فخرج فرفعته، الستر، ارفع فقال: األمر؟ هذا
نحو أو ثمـــان أو عشـــر له خماســـي إلينـــا غـــالم
الوجـــه، دري أبيض الجبيـــن، ذلـــك، واضـــح
الركبتين، معطـــوف شـــثن الكفين، المقلتين،
فجلس ذؤابة، رأسه وفي خال، األيمن خده في
ثم  هذا صاحبكم محّمدQ فقال: أبي فخذ على
المعلوم، يا بني ادخل إلى الوقت له: فقال وثـــب
يا لي: قـــال ثم أنظر إليـــه، وأنـــا فدخـــل البيت
فما رأيت فدخلت البيـــت، في من انظر يعقـــوب

أحدًا.
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الثقافة على إثـــراء منا وحرصـــًا األعزاء قرائنـــا مع مـــن أجـــل التواصل
بعض يدعيه مـــا لتقديم الصفحـــة هذه فقد خصصنـــا المهدويـــة للجميـــع
هذا المشكك،  بها ردود جوبه المهديQ مع اإلمام قضية في المشـــككين
فيدلوا بآرائهم العلمي هذا النقاش حلبة القّراء في يدخل أن أننا نطمح إال
المشاركة في دوره ليكون للقاريء هذه التشـــكيكات المفتعلة على وردودهم
تشـــكلها علمية لجنة على الردود هذه االنتظار. وســـتعرض ثقافة في تمتين
جوائز لمنحهم ردود منهـــا ثالثة وتقييم أحســـن لدراســـتها هيئـــة التحرير

قيمة. تقديرية
التحرير هيئة
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األولى: المسابقة
المثقفين: نخبة من قبل عليها من والرد Q والدته حول إشكاالت

اإلمام: والدة حول األول: االشكال
المشكك: يقول

ولدًا أن يخّلف العســـكري دون االمام الحســـن وفـــاة االمامية بعد الشـــيعة بها مرت <ال أحـــد ينكـــر األزمة التـــي
من مقوالت الغلو ووالدته بعدد كبير المهدي اإلمـــام بوجود القول اكتناف نالحظ اإلمامة فيه، وإننا تســـتمر ظاهرًا

والغالة>.
الرد:

الشـــعور درجات أدنى المخاطب له العقل للقـــاريء، وان درجات أبســـط المشـــكك هذا يحترم ال أدري كيـــف ال
من والثالثين الســـبعة على يزيد بما قائمة الكتب ذكرت وقد عينيه تمأل ال المتفقة الطائفة االمامية فـــكل والفهـــم،
كل ذلك وصفحاتها كتبهم أسماء ذكر بها مع وشدة الخوف المحيطة والدته ذكروا كتبهم في السنة أهل علماء عمدة

أن يبصره؟!! يستطع المشكك لم
االشكال الثاني:

المشكك: يقول
التراث في إمامـــًا) رائحة عشـــر اثنا هم األئمة أّن لقضية لها (أي عشـــرية فلم أجد االثني أحاديث <لقـــد بحثت
جعفر أبو المحدث الشيخ يذكر ولم الســـابقون، الشـــيعة الكتاب يذكرها ولم األولى، الثالثة القرون خالل الشـــيعي
محّمد)  آل فضائل (بصائر الدرجات في كتابه في ٢٩٠ هـ ســـنة المتوفى القمي الصفار فروخ بن الحســـن محّمد بن
لمن يكونوا يعرفون لم األئمة إن قال: بل عشرية، إلى االثني يشـــير أي حديث االمامية الشـــيعية الكتب أقدم وهو من

الهجري>. القرن الرابع في الفكرة وقد برزت بقليل وفاتهم إال قبل بعدهم األمر
الرد:

أمرين: إنك تدعي النتيجة
تصح. لم إمامًا عشر باثني النبوية البشارة أحاديث أن ـ ١

الرابع. القرن قبل عشر االثني األئمة عقيدة لم يعرفوا أن الشيعة ـ ٢
والسؤال:

السنة بصحتها؟ علماء حكم التي الصحاح بأحاديث ماذا تصنع ـ ١
والتي  إســـماعيل، من ذرية إمامًا أو قّيمًا عشـــر باثني البراهيم التوراة في البشـــارة الـــواردة عن ٢ـ  مـــاذا تقول

الصحيحة؟ النبوية البشارة على وطبقوها السنة علماء صححها
هل  صحيحة عشر وهي االثني باألئمة االعتقاد وجود على تدل الثالث القرن قبل صدرت بنصوص اذا أتيناك ٣ ـ

بخطئك؟ تعترف
أن  موجز، وللقاريء عليها بشكل المهديQ والرد اإلمام في قضية أوردها المشككون االشكاالت التي هذه بعض
آملين هذا المضمار، في منه مشاركًة المهدوية الثقافة يرفد آخر ردًا ليضيَف المشككون أورده حول ما برأيه يشارك

الخاص بالمجلة. األلكتروني البريد خالل ومن العدد صدور تاريخ من شهرين المشاركات خالل هذه تصلنا أن



كتاب في قراءة

MLN

تحّدث المؤّلف العدد السابق في
السياسية الجغرافية عن الفرنســـي
التشـــّيع تاريخ عن مقالـــه في للشـــيعة، ومّهـــد
مســـألة التحليـــالت حول مـــن وعـــرض قســـمًا
األساس الحجر تعتبر التي المهدوية) (العقيدة

الشيعية. اإلسالمية العقيدة في
الفرنســـي يؤّكـــد المؤّلف وفي هـــذا العـــدد
األفكار ببعض وُيقارنها المهدوية العقيدة على
في ولو ـ تســـعى والتي العالم، فـــي المعاصـــرة
ويعتقد البشرّية، تحرير إلى ـ النظري الجانب
هذا في أمكـــن ســـتكون بـــأن الحركة المهدوية
وسنواصل الفئوية إطار عن لخروجها المضمار
هذا المؤلف آراء مـــن المقالة كاتب مـــا عرضه
السياســـية <الجغرافيـــا كتابـــه فـــي الفرنســـي

للتشّيع>.

بُيســـر ســـُيدرك شـــخص كل قـــال المؤلف:
به من بناء يتمتع بما التشيع ووضوح ان مذهب
الثوابت تغيير على قادرًا سيكون وفكري عقيدي

العالم. في السياسية
الواسع وجوده مع التشيع فان أخرى جهة من
ُيعدُّ نضاًال يمارس عديدة، دول على والمتـــوّزع
يشـــمل عالميًا جهادًا المذهبية نظره من وجهة

المعمورة. أنحاء ونتائجه بآثاره
بصورته المحمدي اإلســـالم ان فهم أقول:
النتيجة بال ريب الى هـــذه ســـيؤدي المتكاملـــة
اإلســـالم امتداد يمثل الـــذي وهـــي ان التشـــيع
لمشـــروع عالمي حامًال وأن يكون البد األصيـــل
ال يكـــون وأن اإلنســـانية، وانقـــاذ فـــي هدايـــة
األهداف. ضّيـــق الرقعة محـــدود فكـــرًا خاصًا
النبي أهداف بالضبط هي التشـــيع إن أهداف

ف
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توال لفرانسوا

(٢ (الحلقة
الموسوي السيد عالء سماحة

النجف في العلمية الحوزة في وأستاذ باحث
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بقاع  جميع علـــى الهداية الكريـــمN في نشـــر
زوايا كل إلـــى الرحمة األرض وايصـــال رســـالة

والبشر. المجتمعات

التـــي الغايـــة وان 
إليها فكر التشـــيع يســـير
الجهـــادي ومشـــروعه
هي والسياســـي الفكـــري 
عرض في العدالة تحقيق

وطولها. الدنيا
االمام المنتظر المنقذ يد على اال ذلك وما
الجهود كل والذي تصب أرواحنـــا فداه المهدي
اختالف طبقاتهم على الشيعة قبل من المبذولة
لظهوره التمهيد مصـــب في األزمنة جميع وفي
الذي العالمي في مشروعه لنصرته واالستعداد
من  منذ أكثر الرسولN عنوانًا متميزًا أعطاه
بعدما  وعدًال قســـطًا (يملؤها وهو: ١٤٠٠ ســـنة

وجورا). ظلمًا ملئت
نشر الهداية في العالمي اإلسالم مشروع إن
منه يراد اســـتعماريًا مشـــروعًا ليس والعـــدل،
كافة الناس على من معينة نشـــر ســـيطرة فئة
محدود بشـــري رأي فـــرض بقـــاع األرض، وال
إلهي مشـــروع هو بل البشـــرية. اآلراء على بقية
االمام به يقوم وعدالتها، الســـماء هدى لنشر
من  مـــن أنصاره عدة المهـــديQ ويقوم معـــه
وال واحدة قبيلة مـــن ال والشـــعوب، كافة الملل
فتجد معينة من ســـاللة واحـــد وال مـــن عنصر
والصقلبي والفارســـي والتركـــي فيهـــم العربي

وغيرهم.

تنـــوع فـــي تكمـــن ال إن عالميـــة اإلســـالم
االمام نصرة في المشاركة والسالالت العناصر
وكونها رسالته إلهية في تكمن بل ،Qالمهدي
من واحدة مســـافة على يقف ربانيـــًا مشـــروعًا
أن المشروع ربانية نتائج من نعم.. البشر جميع

خاص. نسب أو أو عرق يكون ألنصاره لون ال
الشـــيعية الحركة تشـــبيه محاولة ولـــذا فان
على العالمية بالشـــيوعية العالميـــة المهدويـــة
من وبما لها عالمـــي طموح مـــن لها اســـاس ما
الدول.. قواعد شـــعبية منتشـــرة في العديد من

المؤلف: قول الحظوا الصواب. عن بعيد أمٌر
يمكن المهدويـــة عقيـــدة <فـــي الواقع، ان
الشيعية فاألقلية العالمية. تشبيهها بالشيوعية
الظلم العالـــم مـــن خـــالص تقاتـــل مـــن أجـــل

واالستبداد.
وحركة الماركســـية النظريـــة كذلـــك نـــرى
البشـــرية تنادي بالنضال لتحرير البروليتاريـــا

جمعاء>.
موجودة غير ذكرها إن جهة التشـــابه التـــي
الى تســـعى ال فهـــي الماركســـية فـــي النظريـــة
وتسليط الى تحرير بل البشـــرية جمعاء تحرير
طبقات بقيـــة على العاملـــة خصـــوص الطبقـــة

البشر.
البروليتاريا، بطبقة عندهم المعروفة وهي
أمٌر الناس من شريحة تحرير ان الواضح ومن
شرائح ومطلوب، لكن تسليطها على بقية جيد
مع وال العدالـــة ينســـجم مـــع ال المجتمـــع ممـــا

جمعاء. البشرية تحرير مفهوم
تســـعى الى فهـــي المهدويـــة وأمـــا الحركـــة
تكـــون أن دون بشـــكل عـــام تحريـــر البشـــرية
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بقية البشر، على خاصة فئة تسلط العاقبة هي
تعالى هللا عبيـــدًا جميعـــًا النـــاس بـــل أن يكون
اإلسالم عليها نص الحقوق التي بكامل يتمتعون
وبشروا  رواياتهم البيتK في أهل إليها ودعا
االمام ظهور زمن في الناس لكل ستتوفر بانها

.Qالمهدي
أبي باسناده عن الشافعي روى الكنجي فقد

:Nالنبي عن الخدري سعيد

لم نعمـــًة المهدي زمـــن فـــي <تتنعـــم أمتي
مدرارًا عليهم يرسل السماء قط مثلها يتنعموا

أخرجته>. اال نباتها من شيئًا األرض تدع وال
التشـــبيه فقد في هذا المؤلف ولئـــن أخفـــق

فقال: فيما عقب به بعد ذلك أصاب
القادة السياســـيين من واجب فان <لذلك،
عن الباحثين والمتخصصين فضًال ـ العالم في
الحقيقة: هذه أن يدركوا ـ المنطقة في شـــؤون



MLQ

في ثم ومن األوسط الشـــرق ان االســـتقرار في
الصحيح بالتعامل رهيـــن جميـــع أنحـــاء العالم
المجتمعات هي: التـــي الجديدة القوة مـــع هذه

الشيعية>.
الشيعية المجتمعات مع الصحيح التعامل إن
محددة أمور يبتني على البـــد وأن في المنطقة

واضحة منها:
الكاملة. المواطنة حقوق إعطاؤها

ضمن الكاملة السياسية الحقوق اعطاؤهم
يتواجدون فيه، الذي البلد في األطر الحاكمة

المواطنين. بقية به يتمتع الذي بالشكل
عـــن والفكريـــة األمنيـــة  الضغـــوط رفـــع 

والفكريـــة الدينيـــة نشـــاطاتهم
والسياسية.

من من حقوق ســـلبت ذلك وغير
متمادية قرون طيلة الشيعي المواطن

الثانية. الدرجة من انسانًا وجعلته
كان الكاتب الفرنسي أدري ان وال
هو هذا الصحيح) يقصـــد (بالتعامل
الى الحقـــوق يرجـــع المعنـــى الـــذي
عليه درج يقصـــد مـــا أم أصحابهـــا
التعامل الذي االستعماري من الفكر
ويوفر المســـتعمرين مصالح يضمن
الهادئـــة، المالئمـــة لهـــم األجـــواء
ثروات اســـتنزاف فـــي لالســـتمرار

المنطقة.
اعطاء فـــي المـــدار حيث يكـــون
ممارسة القمع وفي سلبها الحقوق أو
طبيعة هو بالديمقراطية المناداة أو
أو بهـــا المنطقة تمر الظـــروف التي

الواقعـــي االســـتحقاق ال الجماعـــة البشـــرية..
كلمتـــه مـــن الـــذي نستشـــمه للبشـــر. المعنـــى

األخيرة:
من بالرغم انه أثبتت االحـــداث يقول: <ان
ضد كل الممارســـات القمعيـــة التـــي مورســـت
التشـــيع ظاهرة ـ الظاهرة هـــذه فان الشـــيعة،
للخمود قابلـــة األحـــوال من حال ـ ليســـت بـــأي
يضمن الذي الحد متماســـكة إلى وهي والوهن.

والتشتت>. االضمحالل حمايتها من

صلة للبحث
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المنتظر¨  المهدي
ودعاة االسالم

_كربالء النقيب محمد كاظم االستاذ

في دور من لها كان وممـــا الصحفية, الذاكرة من أجـــل تحفيز
الجهد لهذا منها وفاًء (االنتظار) فإن المهدوية, ترســـيخ الثقافة
هذا الباب, ضمن المفكرين االســـالميين أحد تســـتذكر الرائع,
النقيب محمد كاظم االســـتاذ ومفكرًا وهو وباحثًا كاتبًا به لتحيـــي
جاءت التي القيمة نـــورد مقالته يلي وفيما المقدســـة, من كربالء
العددان الناصرية فـــي تصدر التي االســـالمي التضامن في مجلة

هـ_١٩٦٦م. وصفر ١٣٨٦ محرم الثالثة ٥_٦ السنة
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عنوان: تحت يقول كتب
ودعاة االسالم: المهدي المنتظر

فيـــه وردت قـــد الغائـــب¨,  اإلمـــام  إن 
االعظمN تدل  النبـــي عن االحاديـــث المتواترة
مســـلم عند يبق لم مما ظهوره على واضحة داللة
فيه. فمن الريب مجال للشك أو باالســـالم مؤمن
وأوصيائي خلفائي N:<إن قوله االحاديـــث هذه
أولهم الخلق بعدي االثنا عشـــر على اهللا وحجـــج
ومن اهللا رســـول يا قيـــل ولدي, أخـــي وآخرهـــم
فمن أبـــي طالب,قيـــل: بن أخـــوك؟ قـــال: علي
وعدًال قســـطًا يمألها الذي المهدي قال: ولدك؟

وظلما. جورًا ملئت كما
من يبق لـــم لو بشـــيرا بالحق والـــذي بعثنـــي
يخرج حتى اليوم ذلـــك اهللا لطول إال يوم الدنيـــا
عيســـى بن اهللا روح فينـــزل المهدي فيـــه ولـــدي
ربها بنـــور االرض مريـــم فيصلـــي خلفه وتشـــرق

والمغرب>. المشرق سلطانه ويبلغ
ال حتى يغيب الـــذي آخر:<ذلك وفي حديـــث
قلبه إالمن امتحن اهللا بامامته القول علـــى يثبت
االحاديـــث الواردة من ذلك غيـــر إلى لاليمـــان>

من الطرق ومتواترة كثيرة وهي هذا الشأن, في
أوجبت وغيرها والخاصة، فهـــذه العامة رواهـــا
عشر الثاني اإلمام بظهور يعتقد على المسلم ان

الزمان بصاحب الملقب الحســـن بن وهو محمد
أيضًا كثيرة احاديث هناك إن كما االمر¨ وولي
 Nمحمد آل فـــرج انتظار على تحث المســـلمين
وكذا كذا آل محمد لمنتظر المهدي وان وانتظار
وهذا أيضًا ال اهللا سبحانه عند والثواب االجر من

االحوال. من حال بأي إنكاره أو فيه الشك يجوز
االنظار وإلفات له التعرض يجب الذي ولكـــن

ك

الشكأنالذين آمنوا باإلمامالمنتظرQ وينتظرون 
ظهوره ويعملونمناآلنعلىتطبيقأحكاماالسالم
وهم االسالمية، التعاليم وفق يسيرون هم الذين
الذين سيختار اإلمامQمنهمأنصارهوقوادهوأعوانه
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بظهور وااليمـــان للفـــرج االنتظـــار إليـــه هـــو إن
الواجبـــات المســـلم عـــن الغائـــب¨ ال يســـقط
والمكلـــف عليـــه المترتبـــة االســـالمية االخـــرى
أداء يقصـــر في ان للمســـلم يجوز فال بإدائهـــا,
ظهور ينتظر انـــه بحجة ويفـــرط فيها الواجبـــات
االســـالمية االحكام فاقامة الغائـــب¨ اإلمـــام
بامـــور واالهتمـــام اليهـــا, وتطبيقهـــا والدعـــوة
باالمر الفاســـدة أوضاعهم المســـلمين وإصالح
المتواصل والعمل المنكر عن والنهـــي بالمعروف
من الخ... االرض حكم اهللا فـــي اقامة من أجـــل
واهمالهـــا عنهـــا التأخـــر يجـــوز االمـــور التـــي ال
الذي  الزمـــانQ هو إن صاحب بحجـــة وتركهـــا
الواجب إذ أن الفاســـدة, االوضاع ويصلح يأتـــي
يسقط ال مســـلم كل عاتق على الملقى الشـــرعي
يســـعى ان الالزم االعذار. بـــل هـــذه ابـــدًا بمثـــل
اهللا أحكام جميع تطبيق أجل من ويعمل المســـلم
محمدN وان  فرج آل انتظار أرضه وبضمنها في
المسلم اإلنســـان عليه يؤاخذ ذلك في أي إهمال

عليه. اهللا ويحاسبه
الناس, فيه اختلـــف المنتظر¨ إن إمامنـــا
بظهوره وال بـــه يعتـــرف ولـــم فمنهـــم مـــن أنكره
من  اهللاN ومنهم عليه رســـول اكـــد لما خالفـــًا
أجل تطبيق من العمل عن أقعدهم به ايمانًا آمن
مثل واهية االســـالمية متذرعين بذرائع االحكام
أحكام االسالم تطبيق أجل من العمل قولهم: (إن
يظهر  ال Qألنه ! ! المنتظر ظهور اإلمـــام يؤخر
قســـطًا فيمألها وجورًا ظلمًا االرض حتى تمـــأل
على االنكماش إلـــى يركنون نراهم لـــذا وعدال)
راٍع <كلكم :Nقوله يســـمعوا لم كأنهم أنفســـهم

<من أصبح :Nرعيته> وقوله عن وكلكم مسؤول
فهم منهم> فليـــس المســـلمين بأمور ولـــم يهتـــم
يسكنوا متحركا. أو ساكنا يحركوا ينتظرون ولم

آمنوا االسالم, إلى الدعاة وهم ثالث وفريق
ظهوره  الصبر بفارغ الغائبQ وينتظرون باإلمام
لم ولكنهم دولتـــه, إلى بشـــوق ولهفة ويتطلعـــون
عليهم سبحانه أوجب اهللا عن أداء ما يتقاعســـوا
االســـالمي الشـــرع أحكام تطبيق على من العمل

مجاالت الحياة. كافة في
ظهـــور اإلمام انكروا ان الذيـــن في وال شـــك
مفاهيم  المهـــديQ هم بعيـــدون كل البعد عـــن
ذلك انكروا لماذا أدري ما شعري وليت االسالم,
الصحيحة الشريفة من االحاديث وجود كثرة مع

انتظاره. على والحاثة ظهوره على الدالة
باإلمـــام آمنـــوا الذيـــن أن كمـــا ال شـــك فـــي
أجل تطبيق من العمل عن أقعدهم المهدي إيمانًا
أيضًا هم الناس بين ونشرها االحكام االسالمية
االســـالمية, المفاهيم البعـــد عـــن بعيـــدون كل
لتبرير ذريعة ووسيلة االنتظار فكرة متخذين من
االســـالمية عن ركب الدعوة وتخاذلهم نكوصهم
االحكام تطبيق أجل العمل من عن بقعودهم فهم
الواجبات المفروضة من كثيرًا االســـالمية تركوا
اْلِكتاِب ِبَبْعِض cَأَفُتْؤِمُنـــوَن تعالى: قـــال عليهم,
ِمْنُكْم ذِلَك َيْفَعُل َمْن َفما َجـــزاُء ِبَبْعٍض َوَتْكُفُروَن

.d...الدُّْنيا اْلَحياِة ِفي ِخْزٌي ِإالَّ
ينظر أن مـــن اإلنســـان على وأي خزي أشـــد
والنظم االلحادية واالفكار الهدامة المبادئ إلى
اختالف أنواعها وصورها على الدخيلـــة الكافرة
أمامهـــا يدعو يقف ولـــم مجتمعه, تتفشـــى فـــي
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على يعملون الذين هؤالء ليفهم وينشره لالسالم
الذي االسالمي الدين حقيقة المبادئ نشر هذه
منه كما يمرق ومرقوا وزاغوا عنـــه, به, كفروا
زيف المبادئ ويكشـــف لهم الرمية, من السهم
على خـــزى وأي بهـــا, آمنـــوا المســـتوردة التـــي
الكفر أحكام يرى أعظم من أن المسلم اإلنســـان

أنزلها التي اهللا وأحكام المسلمين, تسود بالد
كافة يضرب  البشـــر محمدN لخير نبيه علـــى
التقاعس عن هـــذا فمـــا الحائط. بهـــا عـــرض
أرضه, في أحـــكام اهللا تطبيق أجل من العمـــل
ســـيادة أجل من الســـعي عن التثاقل ومـــا هـــذا
 Qالحجة اإلمام إن وهل االحكام الشـــرعية؟؟
والتثاقل التخـــاذل هذا يبارك ســـوف إذا ظهر
اإلمام أن وهـــل واغاثته؟ االســـالم عـــن نصرة
المتقاعســـين هؤالء من يختار ســـوف إذا ظهر
يحاســـبهم  انهQ ســـوف أنصـــاره وأعوانه؟ أم
وقعدوا وتثاقلوا ألنهم ســـكتوا عســـيرًا حســـابًا
ما الَِّذيـــَن آَمُنوا َأيَُّها cيا يقول: ســـبحانه واهللا
اثَّاَقلُْتْم اهللاَِّ َســـِبيِل ِفي اْنِفُروا َلُكُم ِقيَل ِإذا َلُكـــْم
اْآلِخَرِة الدُّْنيا ِمَن ِباْلَحياِة َرِضيُتْم َأ األَْْرِض إَِلى
* َقلِيٌل ِإالَّ اْآلِخَرِة ِفـــي الدُّْنيا اْلَحياِة َمتاُع َفمـــا
َقْومًا َوَيْســـَتْبِدْل َألِيمًا َعذابًا ْبُكْم ُيَعذِّ َتْنِفـــُروا ِإالَّ
َشـــْيٍء ُكلِّ َعلى َواهللاَُّ َشـــْيئًا َتُضـــرُّوُه َوال َغْيَرُكـــْم

.dَقِديٌر
من لكل اهللا مـــن ووعيد تهديـــد اليـــس هذا
الدين ويتقاعـــس عن العمل يتثاقل عـــن نصرة

أجل تطبيق االسالم؟ من
باإلمـــام آمنـــوا الذيـــن أن شـــك ال  كمـــا 
اآلن  من ظهوره ويعملون وينتظرون Qالمنتظر
يسيرون الذين هم االسالم أحكام تطبيق على

ســـيختار الذين وهم االســـالمية، وفق التعاليم
وأعوانـــه,  وقـــواده  أنصـــاره منهـــم   Qاإلمـــام
ويمهـــدون يهيئـــون االجـــواء ألنهـــم هـــم الذيـــن
الدعوة  بالقيـــام بمهام لظهورهQ وذلك الســـبل
علـــى ليكونـــوا للنـــاس  وتوضيحهـــا االســـالمية 

الحكم االسالمي. لقبول استعداد تام
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ترتجـــى طلعـــٌة لـــُه إمـــاٌم 
 

كبدِر الدجى إماٌم ُيضيُء
الزمـــاِن  األمـــاْن إمـــاَم األمـــاَن
إلىَم انتظاُركياابَن الحسْن َأال انهْضفالخاَب فيَكالرجا 

 
فقْدضرَّفيناتواليالمحْن

الفســـاْد  وشـــاَع
 

البــــالْد بــــكِل
ُيرتجى  من اليوَم غيُرَك فمْن

العيوْن  إليـــَك الزماِن إمـــاَم
 

لُتبدي إليَكالشجوْن ُتداُر
الظهـــور  الســــروْر بوقـــِت َيُعــــمُّ
نجا  قـــْد به مّنا فمـــْن عـــاَش

َعّجْل لنا  العصِر أيا صاحَب
 

المبتغى والمنى  ظهورًا به
الغيــــاْب فطــــوُل

 
ذاْب القلـــُب بـــِه

الحجى  عظيَم منـــا وأخرَس
لـــُه  فـــّرج الخليقـــِة إلـــَه 

 
أعـــداَءُه بنصـــٍر لَتخـــُذَل

الدعـــاْء  إليـــَك
 

الرجـــاْء وأنـــَت
ـــجى  عنا الشَّ ارفْع برؤياُه أال

 

األمير الظالمي عبد حسن الشاعر:

ومحاولة هذه األنشـــودة لتحفيـــظ أطفالهم بمســـاعدة األعزاء نوصـــي اآلبـــاء
الطرفان. يختارها بطريقة ترديدها
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األنام على ربيع السالم
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الدراســـات  مركـــز عـــن صـــدر   _  ١
المهـــدي¨ اإلمـــام  فـــي التخصصيـــة 
الحق (كشـــف كتاب المهدوي التـــراث ضمن سلســـلة
صادق محمد الجليـــل العالمة تأليـــف أو االربعـــون)
وتحقيق  ترجمة (١٢٠٧_١٢٧٢ هــــ) آبـــادي الخاتون

الموسوي. ياسين السيد
تضمن وقـــد
واحـــدًا الكتـــاب
حديثًا وأربعيـــن 
اإلمـــام فـــي 
¨ ي لمهـــد ا
ســـيرة تضمنـــت
الشـــريفة حياته
والدتـــه منـــذ
حتـــى المباركـــة

موثوقين وقد محدثين وبرواية العالمية قيام حكومته
لالعالم وشـــروح مفيدة هوامش صفحاته تضمنـــت
 ٢١٠ في الكتاب المتن,جاء في وردت التي واالماكن
مطابع ثامن وطبع في من القطع الوزيـــري صفحات

.Kالحجج
وصـــدر   _  ٢

المركز عـــن أيضًا
سلســـة ضمـــن 
المهدوي التـــراث
(تاريـــخ كتـــاب
الثانـــي اإلمـــام
تأليـــف عشـــر)
الشـــيخ المرحـــوم
القمـــي, عبـــاس
وتحقيـــق ترجمـــة

التحرير هيئة

إصدارات
في

اإلمام المهدي

ص
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التحرير هيئة

الميالني. هاشم السيد
والدة فـــي غنيـــة بحوثـــًا وقـــد تضمـــن الكتـــاب
إثبات فـــي وكذلك وخصائصه واســـمائه اإلمـــام¨
وتضمن الســـنة,كما أهل من رواة طريق عن وجوده
وثبتًا الصغرى, الحادثة أثناء غيبته للمعاجز عرضًا
ثم الكبرى, الغيبة أثناء بلقائه تشـــرف باســـماء من
اشـــراط وحديث المبارك الظهور إلى عالئم تطـــرق

الساعة.
القطع مـــن مئتـــي صفحة في وقد وقـــع الكتـــاب

.Kاالئمة ثامن بمطبعة طبع الوزيري
كتاب  ايـــران في ســـتارة مطبعة ٣ _ صـــدر عـــن
الرزاق عبـــد الشـــيخ (مهـــدي آخر الزمـــان) للكاتب
الفكرة عـــن بحثًا الكتاب يتضمـــن هـــادي الصالحي
الحجة¨ إمامـــة على النصـــوص وايراد المهدويـــة
ووالدته الكريمـــة اإلمـــام وأمه َنســـب في ثـــم البحث

من السلطة بالوالدة احاطت التي العصيبة والظروف
وســـفراء الغيبة الصغرى عـــن يتكلم الحاكمـــة, ثـــم
الغيبة على يعرج ثم الســـفارة االربعة ومدعي اإلمام
عالمات ظهوره الفقهاء ويناقـــش ومرجعية الكبـــرى
يذكر ثم حكمـــه. ومدة وحركته المباركـــة وانصـــاره

األدعية التي تعجل فرجه الشريف.

القطع  مـــن ٣٠٦ صفحة فـــي الكتـــاب وقـــد وقـــع
أنيقة. وبطباعة الوزيري

الوردي  (العرف كتاب الكوثر دار عـــن ٤ _ صدر
جالل الحافظ تأليـــف المهـــدي) اإلمام فـــي أخبـــار
وتعليق (٨٤٩ _ ٩١١)هــــ تحقيـــق الســـيوطي الديـــن
المعتبرة الكتـــب من وهو الخضر مصطفى صبحـــي
 Qالمهدي اإلمام الحديث عن الســـنة في أبناء عند
اإلمام في الشـــريفة النبوية حيث تضمـــن االحاديث
وغيبته وكذلك ونســـبه وصفاتـــه والدته وفي المهدي
الظهـــور وعالمـــات الشـــريف ظهـــوره المتضمنـــة 
الشـــريفة وحكومته ظهوره, قبيل والوقائع والرايات
متواترة احاديـــث من بذلك يتعلـــق وما ومـــدة حكمه
 ٣٠٦ في الكتـــاب وقع الســـاعة. صحيحـــة حتى قيام

الوزيري. القطع من صفحة
اإلمامQ منهم  سيختار الذين وهم االسالمية،
يهيئون هـــم الذين ألنهم وأعوانـــه, وقواده أنصـــاره
بالقيام  لظهـــورهQ وذلك الســـبل ويمهدون االجواء
ليكونوا للناس وتوضيحها االســـالمية الدعوة بمهام

االسالمي. الحكم لقبول تام استعداد على
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باالمام متخصـــص موقـــع
وهو الســـالم عليـــه المهـــدي
العديد باللغـــة العربيـــة ويحتوي علـــى
عليه باالمام المتخصصة االقسام من

السالم ومنها:
هذا القسم  يحتوي  اشعار الموعود:

الشـــعرية القصائد مـــن علـــى العديد
السالم عليه المهدي باالمام المتعلقة

من الشعراء. لعديد
القسم هذا يحتوي الموعود: مكتبة
المتعلقـــة الكتـــب مـــن الكثيـــر علـــى 
المهدي عليه الســـالم،ورتب باالمام

ÅÁ¬Á€÷] ƒŒÁ⁄
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االحـــرف الهجائية هيئة على القســـم
كتاب. كل تحميل امكانية مع

القسم هذا يحتوي ومقاالت: بحوث
والمقاالت البحـــوث من على العديـــد

عليه المهدي فـــي االمام المكتوبة
مع المؤلفين مـــن الســـالم للعديد
بحث. مقال او كل امكانية تحميل

هذا القســـم األحاديث: يحتوي
التي االحاديـــث علـــى الكثير مـــن
اهللا عجل المهـــدي االمـــام قالهـــا
برتيب مرتبة الشريف فرجه تعالى

جميل.
هذا يحتوي واالجوبة: االســـئلة
االســـئلة من الكثير القســـم علـــى
عجل المهـــدي باالمـــام المتعلقـــة
وتحت فرجه الشـــريف تعالى اهللا

. له جواب سؤال كل
هـــذا يحتـــوي فنيـــة: لوحـــات 
اللوحات مـــن العديد على القســـم
والخطـــوط المتعلقة والرســـومات
تعالى اهللا عجـــل باالمام المهدي
الكيفيات وباعلى الشـــريف فرجه

تحميلها. امكانية مع
هذا يحتـــوي مواقـــع الموعـــود:
المواقع مـــن العديد على القســـم

المهدي باالمام التخصصية المهدوية
الشـــريف فرجـــه تعالـــى اهللا  عجـــل 

واالنكليزية. العربية باللغتين
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رسائل المجلســـة إلى وردت
طريق عن مـــن قّرائنا األعـــزاء
طياتهـــا بيـــن تحمـــل شـــبكة االنترنيـــت
مجلـــة علـــى عبـــارات الثنـــاء واإلطـــراء
مهمة تتضمـــن أســـئلة كمـــا (االنتظـــار)
اإلمام حركة مـــن خواطرهم تجول فـــي
عن المجلة أجابـــت وقـــد المهـــدي¨،
األعزاء لقرائنـــا نـــورد هـــذه األســـئلة،

قسمًا منها:
بكلوريوس  الحسين: عبد عالء األخ ـ ١
العراق ـ حاسبات علوم زراعية، هندسة

بغداد: ـ
يعيش وحيدًا؟ المهدي السؤال: هل

يذكر (بأّنه الـــذي الحديث وما صحة
و٤٠ من  وأوتـــاد قطب من البد لـــألرض
و٣٦٠ صالحـــًا)،  و٧٠ نجيبـــًا األبـــدال
معه المهدي¨ ذلك يكون الى واستنادًا

مؤمنًا؟ ٤٧٤
عبـــد عـــالء  العزيـــز األخ  الجـــواب: 
عليكم ورحمة السالم المحترم الحسين

وبركاته اهللا
خير... لكل وّفقَت اهتمامك نشكر

خصوصيات مسألة في القطع يمكن ال
والروايات ،Qالمهـــدي حيـــاة اإلمـــام
لإلمامQ أناســـًا يقومون  الى أن تشـــير
الجن من ولعل حوائجه، وقضاء بخدمته

و

        مع 
القّراء رسائل
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هذه المهام، ببعض يقوم الصالحين من
الجن  البيتK أن أهل أئمة عن ورد وقد

خدمتهم. في
المهدي¨ جماعًة لإلمام أن ورد وقد
ثالثون وعددهم يرافقونه الصالحين من
عبد أبي عن اإلمـــام شـــخصًا، كما ورد
هـــذا األمر  لصاحب البـــد اهللاQ قـــال:
عزلة، من غيبته في له غيبة، والبد من

من بثالثين ومـــا َطيبة، وِنعـــم المنزل
.(١٢٣٤٠ الحديث (الكافي: وحشة،

يرافق من إلى االشـــارة في معرض
الغربة  اإلمـــامQ ويـــرّد عنـــه وحشـــة
أن الروايـــات بعـــض والوحـــدة، وفـــي
مرافقة  مهمـــة الخضـــرQ مّمـــن لـــه

ليرّد عنه وحدته. Qاإلمام المهدي
واألوتاد القطـــب عـــن أّمـــا ســـؤالك
الشـــيخ نقل فقـــد واألبـــدال وغيرهـــم
مـــا نصه: البحار ســـفينة القمـــي فـــي
حاشـــية في الكفعمي قال أنه ثـــم أعلم
من تخلو ال األرض أن قيـــل مصباحـــه:
وأربعين االوتـــاد مـــن القطـــب وأربعـــة
صالحًا، وســـتين نجيبًا بدًال وســـبعين
صلوات اهللا عليه، هو المهدي فالقطب
الدنيا ألن من أربعة األوتاد أقل تكون وال
وتلك والمهدي¨ كالعمـــود كالخيمـــة
أكثر األوتاد تكون وقد أطناب، األربعة
أربعين مـــن أكثر واألبـــدال مـــن أربعة
والصالحون من سبعين أكثر والنجباء

أن والظاهر وســـتين، ثالثمائة من أكثر
فهما  األوتاد، والياسL مـــن الخضر
صفة وأما القطـــب، مالصقـــان لدائرة
ربهم ال يغفلون عـــن قـــوم األوتـــاد فهـــم
الدنيا وال يجمعـــون مـــن طرفـــة عيـــن،
هفـــوات منهـــم وال تصـــدر اال البـــالغ،
العصمـــة، فيهـــم ُيشـــترط البشـــر، وال
األبدال وأما القطـــب، في ذلك وشـــرط

        مع 
القّراء رسائل
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تصدر وقـــد المرتبة، فـــي فـــدون هؤالء
وال بالتذّكر، فيتداركونهـــا الغفلة منهم
دون فهم وأما النجبـــاء ذنبـــًا؛ يتعمـــدون
فهم المتقون الصالحـــون وأما األبدال،
منهم يصدر وقد بالعدالة، الموصوفون
والندم، باالســـتغفار فيتداركونه الذنب
اتََّقـــْوا ِإذا الَِّذيـــَن cِإنَّ تعالـــى: اهللا قـــال
َفِإذا َتَذكَُّروا ْيطاِن الشَّ ِمَن طاِئٌف ـــُهْم َمسَّ

.dُمْبِصُروَن ُهْم
أحـــد مـــن واحـــد ثـــم انـــه إذا نقـــص
المرتبة من المذكورة وضع بدله المراتب
وضع الصالحين نقص من وإذا األدنى،
العالم. النـــاس، واهللا ســـائر بدلـــه من

وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم
فني،  دبلـــوم ـ فتحـــي ٢ ـ األخ طـــارق

بصرة: ـ العراق
األسئلة:

الجارية  األحـــداث هذه ١ـ  هـــل تعتبـــر
لظهور السفياني مقدمة في العراق حاليًا

اللعين؟
أحاديـــث  تطبيـــق  يمكـــن هـــل  ـ   ٢
علـــى بـــن صالـــح الخراســـاني وشـــعيب
ايران؟ في موجودتين حاليًا شخصيتين

في  حاليًا موجـــود ٣ ـ هـــل الســـفياني
االردن؟ أو سورية

قتـــل  حديـــث تطبيـــق ٤ ـ هـــل يمكـــن

ســـبعين الكوفة في الزكية بظهر النفس
محمد الشهيد السيد الصالحين على من

الحكيم؟ باقر
الرحيم الرحمن بسم اهللا الجواب:

الســـالم فتحـــي طـــارق األخ العزيـــز
وبركاته. ورحمة اهللا عليكم

من قطعًا يجـــري ما إحـــراز ال يمكـــن
بعينها هي األحـــداث أنهـــا أحـــداث على
الســـفياني للظهور، ومعلوم أن الممهدة
على نعم للظهور.. الحتمية العالمات من
الجارية في السياســـية المعادالت ضـــوء
الشام بالد في منها يخص وما المنطقة
تؤيد احتماالت تقريبية نضع أن نستطيع
الظهور، وإلى أعتاب علـــى كوننا نظرية
االضطرابات السياســـية إلى هذا نشـــير
تكون أن يمكـــن التـــي فـــي بـــالد الشـــام

الحتمية. السفياني لحركة ممهدات
أمامايخصالسؤاليناآلخرين، فإننا
المصاديق فـــي تطبيق نقطع أن ال يمكن
نجزم أن يمكن وال الظهور على عالمات
الحتمية لما المصاديـــق هم هؤالء بكون
ذلك يتعارض فربما الروايات، في جاء
عالمـــات شـــخصيات مـــع خصوصيـــات
على الجزء إال نقف منها لم التي الظهور
في والجزم ال تشجع البّت والتي اليسير،
الظهور عالمـــات مصاديق أمر انطبـــاق
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أشخاصها. على
وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم

هندسة ـ  ماجستير منتظر أبو األخ ـ ٣
العراق، ناصرية، الشطرة.

اللهم صل الرحيم الرحمن اهللا بســـم
محمد. وآل محمد على

حملوا  اهللا... أهل العـــراق ١ ـ وفقكـــم
الذي مـــن بأرواحهم.. التشـــيع فامتـــزج
عليه... يتقول الذي ومن ارجع.... له يقول
تشـــخيصًا هؤالء عن تجيبوني أن أرجـــو

اليوم. وجودهم وواقع
ما  يعيد مـــن المشـــايخ من ٢ ـ هنـــاك
أميـــر المؤمنيـــنQ حجة  قالـــه اإلمـــام
اهللا صلـــوات أجمعين الخلـــق اهللا علـــى
الكوفة أهـــل مع مخاطباته عليـــه بشـــأن
الوقت الحاضر في العراق ويعممها على
هل يمكن ونفاق. شـــقاق أهل انهم ويقول
الوالء بل ضريبة ندفع اليوم ونحـــن ذلك
أن يمكن هل العســـل.. من أحلى نعتبرها
بشأن األجالء العلماء بعض قاله ما يكون
وصبرهم مجاملة.. ثباتهم العراقيين في
أعرف ان فأحببت الرأي هذا آلمني لقد

إجابتكم.
الجواب:

المحترم منتظر أبو العزيز األخ
وبركاته. اهللا ورحمة السالم عليكم

إعلمـوّفقكاهللا وأّيدكـ أن الكوفةكانت
،Qالمؤمنين لشـــيعة أمير مهّمًا مركزًا

لُحكمه،  اإلمامQ عاصمًة اختارها وقد
طويلـــة مريرة حروب فـــي وتابعـــه أهُلها
كبيرة ـ تضحيات ســـواهم ـ دون وقّدمـــوا
ركاب في الحـــّق دولة إرســـاء في ســـبيل
 Qاإلمـــام المؤمنيـــنQ، وكان أميـــر
والتذّمر الضعـــف حـــاالت يرصـــد بعض
نتيجة الكوفة ووجدت فـــي االجتماعي،
المجتمع أن باعتبـــار الطويلة ـ الحـــروب
ـ المجتمع اإلســـالمي نموذج من الكوفي
سلوكه في ال يرقى البعض أّن يؤلمه وكان

.Qاإلمام طموحات مستوى إلى
 Qاإلمـــام خطـــاب كان  هنـــا ومـــن 
الخيانة جيوب وإلى الخوارج إلى موّجهًا
وليس قيـــس، بن األشـــعث التـــي يمّثلها
امتدح وقد كيـــف الكوفي. للـــوالء اّتهامًا
والكوفيين؟!  الكوفـــة  Qالمؤمنين أمير
أضحى  بحيث بعدهQ ـ وصل األمـــر ـ بل

االنتماء الكوفي كافيًا للعقوبة.
مـــن العراقيين وأمثالهم فالكوفّيـــون
يحّق  وال مـــراء، هم شـــيعة علـــّيQ بال
فإّنه العراقـــي الـــوالء في ألحـــد الطعـــن

.Kالبيت ألهل والوالء التشّيع أساس
 Qلإلمـــام المنتظر يقـــول أمـــا َمـــن
من عليـــه فليـــس يتقـــّول <ارجـــع> وَمـــن
بل من  البيتK في شـــيء، أهل شـــيعة
مـــن الِفرق وســـواهم كالبترّية أعدائهم

الضاّلة.
وبركاته. اهللا ورحمة عليكم والسالم
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 Nبمناسبةوالدةخاتماألنبياءمحمد
في التخصصية الدراســـات أقـــام مركـــز
بخاتم  الخـــاص األول المهـــديQ المعرض اإلمـــام
بتاريخ  المنتظرQ وذلك المهـــدي اإلمام األوصيـــاء
ليوم ٢٠٠٦/٤/١٦  ١٤٢٧ الموافق ١٧/ ربيـــع األول/

أيام. أربعة ولمدة Hالمحراب شهيد قاعة وعلى
من  ١٢٥ فنانا أكثر من المعرض في وقد اشترك
 ٥٠٠ من يقرب محافظات العراق ساهموا بما جميع
الرســـم والخـــط والزخرفة تضمن فني لوحـــة وعمل
حثيثة وبجهـــود والســـيراميك، والنحت والتصميـــم
فقد المعـــرض مدير النفـــاخ ســـعد مـــن قبل الســـيد
العرض في صلة وأجمل صورة بـــأروع ظهر المعرض
وفي حفل والشـــعبي الفني الوســـط ونال استحســـان
العميدي محمد حســـين الســـيد ســـماحة رائع افتتح
الحســـيني علي الســـيد اهللا العظمى آية ممثل مكتب

بالمعروضات اعجابـــه وأبدى المعرض السيســـتاني
واالعالميين الفنانيـــن مـــن غفيـــر كمـــا زاره جمـــع

والدراسات الحوزوية. الجامعات والمؤمنين وطلبة
فيه ألقى بهيـــج حفل أقيم المعـــرض وفـــي ختام
أشـــار كلمة المركز مديـــر القبانجي الســـيد محمـــد
وشكر االنتظار ترسيخ ثقافة الفنان في دور فيها الى
على الجوائز وزعـــت المعرض وقـــد المســـاهمة فـــي

يلي: الفائزة كما اللوحات الفائزين وكانت
(الرسم)

األولى. الجائزة عباس ١٥٠ألف موسى ١ ـ
األولى.  الجائزة ألف السعدون ١٥٠ صفاء ٢ ـ

األولى. الجائزة الف كرماشة ١٥٠ معن ٣ ـ
الثانية.  الجائزة صباح المرعبي١٠٠ ألف ـ ٤

الثانية.  الجائزة البغدادي ١٠٠ ألف فاضل ٥ ـ
الثانية.  الجائزة الرماحي ١٠٠ ألف رشاد ٦ ـ

التشكيلية الفنون معرض
في 

Qالمهدي اإلمام

ب
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الثالثة.  الجائزة السنجري ٥٠ ألف ماجد ٧ ـ
الثالثة. الجائزة ألف األشهب ٥٠ حازم ـ ٨
الثالثة. الجائزة ألف حسين النفاخ ٥٠ ٩ ـ

والخط) (التصميم
األولى. الجائزة ألف الظالمي ٥٠٠ حسن ١ ـ

الثانية. الجائزة ألف الحسيني ١٥٠ صادق ٢ ـ
الثانية. الجائزة ألف الزركاني ١٥٠ رسول ٣ ـ

الثالثة. الجائزة ألف نعمة عبد الكاظم ٥٠ ٤ ـ
الثالثة. الجائزة ألف الجبوري ٥٠ خضير ٥ ـ
الثالثة. الجائزة ألف الخفاجي ٥٠ قاسم ٦ ـ

والسيراميك) (النحت
األولى. الجائزة ألف أحمد ١٥٠ سامر ١ ـ

األولى. الجائزة ألف حميد ١٥٠ نصير ٢ ـ
األولى. الجائزة ألف نوري ١٥٠ ليث ٣ ـ

الجائـــزة  فاضـــل١٠٠ ألـــف الحميـــد ٤ ـ عبـــد
الثانية.

الثانية. الجائزة ألف اهللا ١٠٠ مع نبيل ـ ٥
الثانية. الجائزة ألف أحمد الرواف ١٠٠ ٦ ـ

الثالثة. الجائزة ألف جبار ٧٥ حسنين ٧ ـ
الثالثة. الجائزة ألف رجا ٧٥ كاظم ٨ ـ

المعرض يفتتح ظله دام السيستاني السيد سماحة مكتب ممثل

جمعة النجف األشرف الدين القبانجي إمام سماحة السيد صدر

الحضور من الفراتجانب إلى قناة المركز يتحدث مدير
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من حفل اإلختتام النفاخجانب سعد الفنان المعرض مدير كلمة

للفائزين الجوائز توزيع من والتصميم)جانب (الخط المعرض من جانب

من المعرض (الرسم) والسيراميك)جانب (النحت المعرض من جانب
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